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YOL AŞIKLARI VE DEDEMOĞLU
Önder YILMAZ
Alevilik Araştırmaları Dergisi Yönetim Kurulu Üyesi

Alevi-Bektaşi inancında aşıklar, erenler yolunun geçmişten gelip geleceğe
taşınmasında Telli Kuran bağlamaları eşliğinde okudukları deyişleriyle temel
taşıyıcıları olmuştur. Yüzlerce yıllık Alevi-Bektaşi tarihi içerisinde sayısız aşık
yetişmiş, yetişen bu söz pirleri; nefesleri, duvaz imamları ile eren inancının temsilciliğini yapmıştır. Bu yol üstazlarından biri de Dedemoğlu’dur. Dedemoğlu
söylediği deyişlerle Alevi-Bektaşi tarihine önemli aşıklardan biri olarak geçmiştir. Türkmen kökenli olup Beğdili-Beydili boyuna mensup olan Dedemoğlu 17.
yüzyılda İç Anadolu bölgesinde yaşamıştır. Deyişlerinde erenler yolunun ana
temaları olan Hak-Muhammed-Ali, Ehl-i beyt, On İki İmamlar ve Hacı Bektaş
Veli’yi işleyen Dedemoğlu şu dörtlüklerinde bu bağlılığını tüm açıklığı ile ortaya koymaktadır:
Ali’nin avazı sende bulundu
Ne yaman ötersin bağrım delindi
Ol pirden bir haber al da gel şimdi
Gönlümün gamını atasın turnam

Dedemoğlu durmus katlini yazar
Oturmuş ağ devin bendini çözer
Mecnun Leyla için çölleri gezer
Can ver ki canana yetesin turnam
Aslen Çorum-Sungurlulu olduğu söylenen Dedemoğlu adına bugün bir inanç-dede ocağı bulunmakta olup ocağın merkezi Sungurlu’nun eski adı Araf olan Çayyaka köyüdür. Ocağa bağlı kitle Çorum,
Kırıkkale, Çankırı ve Ankara illerinin köylerinde yerleşiktir.
İşte Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizler Dedemoğlu örneğinde olduğu gibi bu asil yola hizmet etmiş sayısız dervişin deyişlerini, duvaz imamlarını yazılı hale dönüştürmek için mütevazi ölçülerde
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de olsa bu süreli yayın çalışmasını başlattık. Bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde de aynı şekilde
devam edecektir. Bu vesile ile 2011 yılında başlattığımız ve bugün 9. sayısını yayımladığımız Alevilik
Araştırmaları Dergisi’ne bilimsel, düşünsel, maddi ve manevi destek veren tüm canlara teşekkür ediyorum. Bu samimi ve gerçekten toplum için ihtiyaç olan yayını hep birlikte devam ettirmek temennisiyle
sizleri Dedemoğlu’nun şu duvaz imamıyla selamlıyorum:
Medet hey Allahım medet
Gel dertlere derman eyle
Yetiş ya Ali, Muhammed
Gel dertlere derman eyle

Hasan, Hüseyin aşkına
Yardım edesin düşküne
İmam Zeynel’in aşkına
Gel dertlere derman eyle

İmam Bâkır’ın katına
Câfer’in ilm-i zatına
Mûsa Rıza hürmetine
Gel dertlere derman eyle

Şah Takî’nin ve Nakî’nin
Askerî’nin ve Kemterî’nin
Yarlığamak senin şanın
Gel dertlere derman eyle

Var Allah’tan dilek dile
Mehdi sahip zaman gele
Dedemoğlu secde kıla
Gel dertlere derman eyle
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ANKARA-BEYPAZARI YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİ
KÜLTÜR VE TARİHİ HAKKINDA
Teoman TÜRKOĞLU
Alevilik Araştırmaları Dergisi Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara yöresi yüzyıllar önce Alevi-Bektaşi inançlı toplulukların iskan olduğu bir bölgedir. İlin Çubuk yöresi gelenekseltarihsel Aleviliğin temsil edildiği son derece önemli bir AleviBektaşi merkezidir. Çubuk bölgesi Alevilerinin inançsal-tarihsel
ilişki içinde olduğu yöreler; Çankırı-Şabanözü, Ankara-Kalecik,
Ankara-Akyurt,

Ankara-Altındağ,

Bolu-Gerede,

Kırıkkale-

Sulakyurt, Amasya-Merzifon, Çorum, Bursa ve Eskişehir yöreleridir. Çubuk ve Şabanözü ilçeleri sınır olmaları nedeniyle
Alevilik-Bektaşilik açısından iç içe bir inançsal kimliği temsil etmektedir. Çubuk ve Şabanözü yörelerindeki Alevi inançlı topluluklar Şah Kalender Veli, Seyyid Hacı Ali Turabi, Cibali Sultan, Seyyid Hacı
Muradi ve Mehemmed Abdal ocaklarının mensuplarıdır. Şah Kalender Veli’nin türbesi Çubuk-Sele köyünde olup ocaklı dedeleri Çubuk-Sele, Çubuk-Kargın ve Çubuk-Mahmutoğlan köylerinde yerleşiktir.
Cibali Sultan’ın türbesi İstanbul’da adıyla anılan semtte olup ocak dedeleri Çubuk-Yeniköy (Susuz)’de
yaşamaktadır. Ocağın bir dede kolu da Eskişehir-Beylikova-Yayıklı (Koşmat) köyünde bulunmaktadır. Seyyid Hacı Ali Turabi Ocağı’nın merkezi Çankırı-Şabanözü-Mart köyü olup ocaklı dedelerinin bir
kolu da Kırıkkale-Sulakyurt-Hamzalı beldesindedir. Seyyid Hacı Muradi’nin türbesi Çankırı-EldivanSeydiköy’de olup dedeleri Çankırı-Şabanözü-Bulgurcu, Ankara-Çubuk-Kargın ve Bursa-İnegöl-Şehitler
(Doma) köyünde yaşamaktadır. Mehemmed Abdal Ocağı’nın merkezi Çankırı-Orta-Doğanlar (Avrateli)
köyü olup ocaklı dedeleri Çubuk-Karaköy (Yukarı Karaköy) ile Altındağ-Karaköy (Aşağı Karaköy) köylerindedir. Çubuk ve Şabanözü ilçelerindeki Alevi-Bektaşi köylerinde Şah İbrahim Veli, Sultan Samutlu,
Dedemoğlu, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli), Sabıroğlu, Pir Sultan, Şeyh Şazeli (Kahveci) gibi ocakların mensupları da yerleşiktir.
Ankara-Çubuk bölgesi Aleviliğinin tarihsel ve inançsal irtibatta olduğu bir diğer önemli bölge de
Beypazarı yöresidir. Beypazarı’nın Karaşar, Köseler, Sarayköy ve Kabaca köylerinde Alevi-Bektaşi inançlı
topluluklar yaşamaktadır. Beypazarı yöresi Alevilerinin Çubuk bölgesi merkezli Şah Kalender Veli Ocağı
ile tarihsel-inançsal ilişkisi bulunmaktadır. 20. yüzyılın ortalarına kadar Beypazarı yöresi Alevilerinin
Şah Kalender Veli Ocağı ile inançsal irtibatı devam etmiştir. Çubuk’un Kargın ve Sele köylerinde yerleşik
Kalender Veli ocaklı dedeleri yöreye gelmiş ve yüzyıllar boyunca bölge Alevilerinin inanç önderliğini
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yapmıştır. 20 yüzyılın ortalarından itibaren ocaklı dedeler ile irtibat kopmuş yerine bölgede babalık sistemi inşa olmuştur. Beypazarı Alevi-Bektaşi topluluk içerisinde günümüzde iki inanç ekolü devam etmektedir. Birinci grup Alevi kimliğini benimsemiş olup dikme babalar yönetiminde inanç hizmetlerini devam
ettirmektedir. İkinci kol ise babagan Bektaşi ekole mensup olup Bektaşi Tarikatı’na bağlıdır. Günümüzde
yörede her iki inanç sistemi de yaşamakta olup dinamizmini korumaktadır. Karaşar köyü yörede AleviBektaşi inancının merkezi olup tarihi 13. yüzyıla kadar gitmektedir. Karaşar köyü Anadolu’daki en büyük ve eski Alevi-Bektaşi yerleşim birimlerinden biridir.
Beypazarı yöresi yerelinde kısaca ifade etmeye çalıştığımız gibi Alevilik-Bektaşilik, Anadolu’nun en
önemli inanç ve kültür dinamiklerinden biridir. İşte bu tarihi gerçeği görerek yayımlanmaya başlanan
Alevilik Araştırmaları Dergisi de ana misyon olarak Alevi-Bektaşi inancını akademik çalışmalarla ortaya
koymayı hedeflemiştir. 9. sayısını yayımladığımız dergimizin bugüne kadar geçen süredeki amacı bu
olmuş bundan sonra da mücadelesi bu yönde olacaktır. Bu vesile ile dergimize makalelerini göndererek
bilimsel gerçeklerin topluma ulaşmasını sağlayan değerli bilim insanlarına, dergimizin değerli yönetim
kurulu üyelerine, yayın süreci boyunca emek veren tüm canlara muhabbetlerimi sunar, hürmetle selamlarım.
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YOZGAT YÖRESİ ALEVİ-BEKTAŞİLERİ ÜZERİNE
Yılmaz KAYAASLAN
Alevilik Araştırmaları Dergisi Yönetim Kurulu Üyesi

İç Anadolu bölgesi Türkmen kimliğinin ve Alevi-Bektaşi inancının tarihsel
yurtlarından biridir. Erenler yolunun piri Hacı Bektaş Veli Hazretleri binlerce
kilometrelik yolları aşıp Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve dergahını İç Anadolu bölgesinde uyandırmıştır. İç Anadolu bölgesinin Sivas, Ankara, Kırıkkale,
Kayseri, Çankırı illeri Alevi-Bektaşi inançlıların yerleşik olduğu yöreler olup buralardaki yüzlerce Alevi-Bektaşi köyünde eren inancı yüzyıllar boyu tarihsel ve
geleneksel çizgisinde yaşatılmış ve günümüze kadar devam ettirilmiştir. Nitekim Hazreti Hünkar’ın dergahını açtığı tarihteki adıyla Sulacakarahöyük köyü
(bugünkü Hacıbektaş ilçesi) de İç Anadolu bölgesinin bir ili olan Nevşehir’e
bağlı olup Alevi-Bektaşi inancının tarihi merkezi konumundadır.
İç Anadolu bölgesinde Alevi-Bektaşi inançlı toplulukların yoğun şekilde iskan olduğu bir diğer il de
Yozgat’tır. Tarihteki adıyla Bozok bölgesi Bozoklu Celal, Baba Zünnun gibi tarihi-karizmatik Alev-Bektaşi
önderlerinin yetiştiği bir coğrafyadır. Bozok’un onlarca köyünde Alevi-Bektaşi inançlı topluluk yaşamakta olup yörede Hıdır Abdal, Garip Musa, Çalapverdi, Hasan Dede, Güvenç Abdal, Hubyar, İmam Rıza,
Musa Kazım, Sultan Samutlu gibi inanç-dede ocaklarının dede ve talip toplulukları yerleşiktir. Yozgat
ilinin; Merkez, Sorgun, Akdağmadeni, Çayıralan, Yerköy, Şefaatli, Kadışehri, Çekerek, Aydıncık gibi ilçelerine bağlı onlarca köyde Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar bulunmaktadır. Yozgat ilinde yerleşik AleviBektaşi toplulukların Çorum, Kırıkkale, Tokat, Gaziantep, Erzincan, Sivas, Amasya gibi illerde yerleşik
Alevi-Bektaşi topluluklarla inançsal irtibatları ve tarihsel ilişkileri bulunmaktadır. Yozgat diyarı ünlü aşık
Dedemoğlu’nun bir deyişinde belirttiği gibi Horasan’dan göç edip gelmiş Türkmenler’in yurdu aynı zamanda yüzyıllarca inanç ve kimlikleri nedeniyle var olma mücadelesi verdiği bir diyardır:
Çıktık Horasan’dan sökün eyledik
Düşürdüler bizi tozlu yollara
Omuzlarda parlıyor uzun şelveler
Aşırdılar bizi karlı bellere
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Dedemoğlu der ki aşkın bağından
Aşırdılar bizi Yozgat dağından
Anadolu Sivas şehri sağından
Göçtüğümüz destan olsun dillere
Yozgat ili benzeri olarak Anadolu’nun birçok ilinde Alevi-Bektaşi inançlı topluluklar yaşamakta olup
bu topluluklar, ocaklar, sürekler ve kutsal mekanlar üzerine detaylı araştırmalar yapılması gerekmektedir. Anadolu kültür ve tarihinin en temel gerçeklerinden biri olan Alevi-Bektaşi inancının temel dinamikleri yapılacak bilimsel çalışmalar neticesinde topluma ulaşacak ve geleceğe taşınacaktır. Bu temel amaç
bağlamında bir araya gelerek yayımlamaya başladığımız Alevilik Araştırmaları Dergisi Alevi-Bektaşi
inanç ve tarihinin bilimsel-akademik ölçütler kullanılarak ortaya konulmasını amaç edinmiştir. Bu hedef
doğrultusunda da mütevazi boyutlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Dergimiz önümüzdeki dönemde
de faaliyetlerini artırarak çalışmalarına devam edecektir. Bu vesile ile bu bilimsel-akademik yayının ortaya çıkıp insanlığa ulaşmasını sağlayan değerli bilim insanlarına, maddi ve manevi desteğini başından
beri bu hizmete seferber eden yönetim kurulu üyelerimize, okuyucularımıza, dergimizin teknik-lojistik
sorumlularına teşekkür ediyorum. Erenler yoluna hizmetlerin Hak katında kabul olması temennisiyle
cümle canlara muhabbetler dilerim.
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EDİTÖRÜN KALEMİNDEN
Yrd. Doç. Dr. Coşkun KÖKEL

Alevi-Bektaşi inancı yüzyıllar ötesinden günümüze sözlü araçlarla aktarılarak ulaşmıştır. Dedelerin
duaları, ritüellerin icrası, aşıkların eserleri sözlü gelenek içerisinde kuşaktan kuşağa devrederek yaşamıştır. Buna bağlı olarak günümüzde belli çevreler Alevi-Bektaşi inancının sözlü bir geleneğin toplamı
olduğunu, yazılı-kitabi kültürün Alevi-Bektaşi kültüründe bulunmadığını ifade etmiştir. Bu tür yorumları bizler Alevi-Bektaşi inancını ve tarihini bilmeyen zihinlerin yanılsamaları olarak görmekteyiz. Ayrıca
bu yorumların arkasında yansal, iyi niyet içermeyen ve de bilimsel olmayan kurguların olduğunu düşünmekteyiz. Alevi-Bektaşi tarihine baktığımızda aslında sözsel metodun bilinçli bir kullanım olduğunu
görürüz. Alevi-Bektaşi önderleri yönetimlerin yüzyıllarca yaşanan baskı ve asimilasyon politikalarına
karşılık arı-saf-yalın inanç ve bilgi olarak kabul ettikleri tasavvufi bakışı şiir ve müzik gibi iki ana araç
aracılığı ile tabanlarına aktarmıştır. Bu tavır Alevi-Bektaşi inancının yapısal temeline de uygun bir yöntemdir. Çünkü Alevilik-Bektaşilik, tabanı oluşturan kitlenin dilleriyle dini ve inanç unsurlarını topluma
anlatmanın doğru yaklaşım olduğunu benimsemiştir. Bunu yaparken de evrensel toplumun iki önemli
estetik-sanat-edebiyat unsuru olan müzik ve şiiri kullanmıştır. Buradaki amaç şiir ve müzik alanında
ideale ulaşmak değildir. Asıl hedeflenen bu iki aracın etkisini kullanarak halklara en yalın şekilde yola ait
ilke, değer ve temel unsurları anlatmak, benimsetmek ve aktarmaktır. Öğretinin manifestosunun belki de
en asli ilkelerinden biri de okunacak en büyük kitap olarak insanı görmesidir. Erenlere göre insan canlı
Kuran’dır. Yazılı olan değil yaşayan ve canlı olan önemli, öncelikli ve değerlidir. Bu düşünsel-inançsal
temellere dayalı olarak gelişen Alevi-Bektaşi yolunu şifahi-yüzeysel sıfatlarıyla tanımlamaya kalkmak
öğretiyi anlamamakla eşdeğerdedir.
Diğer taraftan Alevi-Bektaşi inancının Anadolu ve Balkanlar’da yüzlerce yıl temsilcisi olmuş sayısız
tarihi-karizmatik kişilik, ocak, tekke ve kutsal mekan bulunmaktadır. Yüzlerce yıllık süreçte bu kişilik ve
mekanlar hakkında başta Osmanlı arşivi olmak üzere geniş bir yazılı malumat oluşmuştur. Bu malumatın
çoğunluğu merkezi yönetimin kendi arşiv kayıtları olmasına, resmi ve yanlı bilgiler içermesine karşılık
önemli bilgileri de barındırmaktadır. Ayrıca Alevi-Bektaşi sistem kendi içinde de yazılı bir organizasyon
kültürü geliştirmiştir. Başta Hacı Bektaş Veli Dergahı olmak üzere Erdebil-Safevi Dergahı ve Kerbela ile
Necef bölgesindeki seyyid merkezlerinden ocaklı seyyidlere verilmiş sayısız şecere ve icazetname bulunmaktadır. Bu belgelerin çoğu günümüzde ocaklı dede ailelerinin şahsi arşivinde muhafaza edilmektedir.
İktidarların tarihte Rafizi Kitaplar olarak sıfatlandırdığı ve okuyanı, bulunduranı ölümle cezalandırdığı
öğreti tabanının Manakıb, Buyruk, Velayetname adıyla andığı eserler de yolun düşünsel-inançsal evrenine dönük izahlar içeren diğer yazılı dokümanlardır. Bu yazılı data içinde özellikle ve öncelikle Osmanlı
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arşivinin ciddi şekilde araştırılması ve bulunan belgelerin bilimsel şekilde analiz edilmesi gerekmektedir.
Farklı başlıklarda tasnif edilmiş Osmanlı arşivinde konu ile ilgili sayısız belge bulunmakta ve bu zengin
araştırma alanı bilim insanlarının mesai etmesini beklemektedir.
Alevilik Araştırmaları Dergisi olarak bizler bu yazılı kaynakların araştırılarak topluma ulaştırılmasını savunmaktayız. Dergimizin de ana misyonu başından beri bu olmuştur. Bu temel niyetten yola çıkarak 9. sayımızda da bu tür çalışmalara yer verdik. İlk makale “Deli Boran; Gaziler Ovacığı’ndan Bir
Eren” adını taşımakta olup yazıda Alevi-Bektaşi aşıklık geleneğinin Amasya yöresinde yetişmiş önemli
isimlerinden Deli Boran ve eserleri tanıtılmaktadır. Devamındaki yazı ise “Eskişehir Zaviyelerine Dair
Tespitler” başlıklı olup Eskişehir bölgesinde tarihsel süreçte hizmet vermiş zaviyelerinin arşiv belgeleri
desteğinde tanıtımını yapmaktadır. Ardından gelen “Tarihi Süreç İçinde Çanakkale’de Bektaşilik” çalışmasında ise Çanakkale yöresindeki Bektaşi tekkelerinin incelemesi yapılmaktadır. Bir sonraki metin ise
“Topkapı’da Bir Bektaşi Ocağı: Takyeci-Büyük Abdullah Baba Tekkesi ve Vakfiyesi” adını taşımakta olup
İstanbul’daki tarihi Bektaşi tekkelerinden biri olan Büyük Abdullah Baba Tekkesi hakkında son derece
detaylı bilgiler verilmektedir. Devamındaki yazı Diyarbakır yöresindeki önemli Alevi-Bektaşi yerleşim
birimlerinden biri olan Seyithasan köyündeki Alevi müzik geleneğini işlemekte olup “Diyarbakır Bismil
İlçesi Bakacak (Seyithasan) Köyü Alevi İnanç Kültürü Bağlamında Müzik” başlıklıdır. Ardından “Türkmenistan Sahasından Bir Kahramanlık Hikâyesi: “Baba Rövşen”” başlıklı makale gelmekte olup çalışmada 18. yüzyıl Türkmen edebiyatında önemli bir eser olan Baba Rövşen incelenmektedir. Takip eden yazı
ise “Anadolu’daki Ziyaret Mekânlarının Bereket Sembolü Kadınları” adlı olup metinde Anadolu’daki
kadın ziyaret yerleri hakkında önemli veriler paylaşılmaktadır. Bu sayımızın son makalesi “Alevilere
Yönelik Nefretin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” başlıklı olup yazıda Alevilerin toplumsal
hayatta karşılaştığı problemlerin sosyolojik bir değerlendirmesi yapılmaktadır. Tüm yazarlarımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ederken benzeri yayınların gelecek sayılarımızda da yer alacağını belirtmek
isterim.
Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle…
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DELİ BORAN; GAZİLER OVACIĞI’NDAN BİR EREN
DELİ BORAN; A SAINT FROM GAZILER PLAINS

Caner IŞIK1
Ali ONAR

2

Anahtar Kelimeler: Deli Boran, Alevilik, Gaziler Ovacığı, Erenler.

ABSTRACT
ÖZET

There are too many saints in Gaziler

Gaziler ovacığının erenleri boldur. Özel-

plains, which is among the most important

likle Alevi dervişlik geleneğinin etkin oldu-

places where the traditions of Turkish peo-

ğu, Türkmen geleneğinin duru bir biçimde

ple are reproduced in a naive way. Such an

yaşatıldığı mekânlardandır. Erenlerin çok

environment has been characterized by the

olması söz konusu ortamın belirleyici özel-

abundance of saint like figures. The tradi-

liği olmuştur. Alevi dervişlik geleneği Ale-

tion of Alevi-saint order enabled the narra-

vilik bilgisinin güncellenerek anlatılmasını

tivity on Alevi tradition that has been up-

sağlamıştır. İşte bu gelenek içinde olan ve 19.

dated on the basis of new tendencies. In this

yy da yaşayan Deli Boran’da önemli bir halk

context, Deli Boran, who lived in the 19th

bilgesi ve erenidir. Bir çok eren gibi Deli Bo-

century as a representative of this tradition,

ran da yaşadığı dönemde ve daha sonra hak

seems to have been an important saint and

ettiği ölçüde değerlendirilememiştir. Yaşa-

a symbol of local wisdom. Among other

dığı dönemde Sefil Ali ile gönül dostluğu

saints he could not receive the attention he

olan Deli Boran’dan günümüze deyişleri ve

deserved. His poetry as well as a series of

hakkında anlatılan olağanüstülüklerle dolu

extraordinary narratives about Deli Boran

anlatılar kalmıştır. Çalışma aracılığıyla ya-

has been inherited. This study made it pos-

yımlanmamış şiirleri ile hakkında anlatılan

sible to record his poems as well as differ-

rivayetler kayıt altına alınmıştır.

ent narratives about him, which were never

1 Doç. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
Halkbilimi Ana Bilim Dalı.

published before.

2 Türk Dili ve Edebiyatı Mezunu.

Gaziler Plains, Alevi Saint.

Keywords: Deli Boran, Alevi Culture,
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GİRİŞ
Gaziler Ovacığı, geçmişte şehzade şehri

içindeki köyler coğrafya, kültür ve inanç
birliğine sahiptir.

Amasya’nın batı ovası olarak kabul edebi-

Gaziler ovacığı tarihsel süreç içinde Ale-

leceğimiz fakat günümüzde fazlaca bilin-

vilik için önemli roller oynamıştır. Özellikle

meyen ve kullanılmayan bir yer ismidir.

Türkmen Aleviliğinin anlaşılmasında yöre-

Gaziler ovacığı adlandırması, Amasya ile
Suluova’nın bir kısmını, Merzifon ve Gümüşhacıköy ovasını içine alan bir adlandırmadır.
Ovanın etrafı dağlarla çevrilidir. Bu dağlar
üzerinde yer alan Çorum ve Mecitözü’nün
bazı köyleri ile (Merzifon Gümüşhacıköy
sınırında bulunan), Osmancık’ın doğusundaki birkaç köy de Gaziler Ovacığı içinde
kabul edilir.3

nin dikkatle incelenmesi gerekir. Onuncu
yüzyıldan sonra başlayan Türkmen göçleri sonucunda yöreye yerleşim artmıştır.
Osman Turan’ın çalışmasındaki bir kaydı
zikreden Bilge Umar’a göre, “Anadolu’nun
Doğu Karadeniz bölgesi, Samsun’dan itibaren sahili takip eden Oğuz Çepni boyu tarafından Türkleştirilmiştir” (Umar, 1998: 239).
Oğuz Boylarına ait Anadolu’daki yer adlarını tespit ederek bağlı olduğu sancağı, kaza-

Deli Boran’ın da köyünün içinde bulun-

sını ve yerleşen boyun adını Oğuzlar isimli

duğu Çorum ve Mecitözü’nün bu köyleri,

eserinde açıklayan Prof. Dr. Faruk Sümer’e

gündelik hayatlarında Merzifon’la bağlantı-

göre ise “Amasya’ya Kayı Boyu, Bayat

lıdır. Bu durum tarihte de böyle olmuştur. Bu

Boyu, Yazır Boyu, Afşar Boyu, Kızık Boyu,

köylerin Merzifon ve Gümüşhacıköy köyle-

Bey-Dili Boyu, Karkın Boyu, Bayındır Boyu,

riyle olan ilişkileri her zaman daha yoğun-

Peçenek (Becenek) Boyu, Çavuldur (Çavun-

dur. Bu diyalog yöredeki erenler ve âşıklar

dur) Boyu, Çepni Boyu, Salur Boyu, Eymür

için de geçerlidir. Bölgenin kültürel değer-

(Eymir) Boyu, Ala-Yuntlu Boyu, Yüreğir

leri birbiriyle örtüşür, Çorum Aleviliğinden

(Üreğir) Boyu, Yıva Boyu ve Kınık Boyuna

daha çok Merzifon ve Gümüşhacıköy’deki
Aleviliğe daha yakındır. Gaziler Ovacığı
3 Gümüşhacıköy: Kırca, Güvenözü, Kuzalan, Sallar,
Konuktepe, Keçiköy, Beden, Balıklı, Karakaya, Çetmi,
Korkut, Çavuşköy, Akpınar, Eslemez, İmirler, Köseler, Güllüce, Güplüce, Balıklı, Sarayönü, Kiziroğlu,
Yazıyeri.
Merzifon: Sarıköy, Alişar, Gümüştepe, Alıcık, Yakupköy, Hayrettin, Karamağara, Diphacı, Elmayolu, Karacakaya, Kıreymir, Eymir, Hacet, Hacıyakup, Küçükçay, Balgöze, Oymaağaç.
Çorum: Karahisar, Ataköy, Güvenli, Kuşsaray, Kavacık, Palabıyık, Kazıklıkaya, Büğet, Tolamehmet, Ahilyas, Yenice, Sarımbey, Hamdiköy, Tarhan, Çayhatap,
Seyfe, Sapa, Narlık, Karadona, Yazır.
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mensup Türkmenler Amasya’ya yerleşmiştir.” demektedir (Sümer, 1992).
Anadolu’nun Türkleşmesinin somut
başlangıcı

sayabileceğimiz,

Malazgirt

Savaşı’ndan sonra Türkleşme hızlanmıştır.
Amasya patriği Battal Gazi tarafından öldürülmüş (Menç, 2000: 43) ve Amasya’nın
güçlü ruhani düzeni Gazi ve Horasan erenleri sayesinde yıkılmıştır. Bu savaştan dolayı
bölge halkından kimilerine göre savaşlarda
ölen Battal Gazi askerlerinin bu yörede yattığına inanılır. Bu türbelerin de bu yüzden
aynı bölgede toplanılmış olduğu ifade edilir
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ve bu olaylardan dolayı da Gaziler Ovacığı
denir.4
Amasya yoğun bir Türk göçü almış ve
Horasan erenlerinin mekân tuttuğu bir yer
olmuştur. Kanaatimizce dervişlik geleneğinin Amasya’da etkin olmasının en önemli
sebeplerinden biri burada Horasan erenleri ve dervişlerinin etkinlikleridir. Amasya
özellikle Babai isyanı öncesi ve sonrasında
çok önemli dervişlerin mekânı olmuştur.
Örnek vermek gerekirse; Gül Baba ile Veli
Baba, Merzifon’dan kalkıp Balkanları irşat
etmiş dervişlerdir (Bozkurt, 1997: 24). Bunun yanında Amasya’da Baba İlyas, İğneci
Baba, Serçoban, Salih Baba, Kocacık Baba,
Merzifon’da Piri Baba, Gül Baba ve Gani
Baba, Osmancık’ta Hüsem Dede, Koyun
Baba, Kum Baba, Gümüşhacıköy’de Niyaz
Baba, İmir Baba, Cüneyt Baba gibi etkili
erenler ve dervişler vardır. Eraslan Doğanay, Koyun Baba’nın Merzifon’da bulunan
Piri Baba ile musahip olduğunu belirterek
geleneğin evlatlar tarafından bir şekilde
sürdürülmüş olabileceğini belirtmektedir
(Doğanay, 2000:88). Buna örnek verecek
olursak Koyun Baba süreğinin Kum Babalı
dervişler tarafından, Piri Baba süreğinin ise
Merzifonlu dervişler tarafında sürdürüldüğü söylenebilir.
Tarih boyunca söz konusu yöre, Aleviliği özgün bir biçimde günümüze kadar getirmekle kalmamış, yörede yetişen erenler
4 Kadim Onar, Çorum, Karasar Köyü, 1966, İlkokul
Mezunu KK5, Sadık Onar, Çorum, Karasar Köyü, 19562007, İlkokul Mezunu, KK11, Muharrem Çırak, Karasar Köyü, 1952, İlkokul Mezunu, (KK10) Bayram Çetin,
Karasar Köyü, 1932-2011, İlkokul Mezunu (KK1).

vasıtasıyla geleneğin yayılmasına da hizmet
etmiştir. Bu süreç içinde Gaziler Ovacığı yöresi, bazen Kızılbaş hareketleri sonucu kovuşturmaların yapıldığı merkez (Öz, 1997:
49-50; Öztoprak,1990:15), bazen Bektaşî
tekkeleri kapanınca sığınak olmuş, bazen
de Kurtuluş Savaşı’mızın organize edilip,
gerek inanç temelinde gerek maddi güç temelinde yüksek düzeyde destek sağlandığı
mekân olmuştur.
Gaziler Ovacığı erenlerinin en önemli
özelliklerinden biri deyişler ile halkı aydınlatması ve kutsal kabul edilen bilgiyi bu vasıta ile iletmesidir. Bu anlamıyla yörede deyiş yazan eren sayısı oldukça fazladır. Fazla
deyiş olduğu için bu deyişlerin sözlü gelenek içinde birbirine karışmaları da mümkün
olmaktadır. Yöre halkı bu deyişleri çoğunlukla sözlü gelenek vasıtasıyla hafızalarında
taşımaktadır. Bu sebepledir ki bazı dervişlerin bazı mısralarının başka bir dervişte zikredilmesi söz konusu olmaktadır. Gaziler
Ovacığı, Alevi geleneği derviş Deli Boran’ın
da temel olarak beslendiği ve yetiştiği kaynaktır. Yetiştiği geleneği kısa bir biçimde
özetleyerek Deli Boran’ın nasıl bir kültür ve
inanç ortamından geldiğini belirtmeye çalıştık. Bu noktalara dikkat ederek Deli Boran
hakkında şunlar söylenebilir:

DELİ BORAN’IN HAYATI VE
DÜŞÜNCE DÜNYASI
Deli Boran hakkında elimizde yazılı bir
belge yoktur. Hakkındaki bilgiler sözlü gelenek içinde aktarıla gelen rivayetlerdir.5 Bu
5 Halil Çimen (Borani), Sarımbey Köyü, 1943, İlkokul
Mezunu (KK3).
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rivayetler birleştirilerek bazı yazılı kaynak-

tür. Hicrî 1316, Miladî 1898’e karşılık gel-

lara konu olmuştur (Çimen, 2005). Anlatı-

mektedir. Deli Boran’ın yetmişine varma-

lanların, sözlü kaynakların bilgilerine daya-

dan altmışında öldüğü şiirde zikredilmiştir.

narak bir tasnif ve değerlendirme yapılması

Bu anlamıyla 1838 yılında doğmuş, 1898 yı-

mümkündür. Bu noktadan hareketle şunlar

lında vefat etmiştir. Artı eksi iki yıl sözlü ak-

söylenebilir. Deli Boran, 1838-40 yıllarında

tarımın bir kusuru olarak kabul edilebilir.

Çorum’un Sarımbey köyünde dünyaya gelmiş olarak kabul edilir. Bu tarihlendirme,
çağdaşı bazı âşıkların şiirlerinden çıkarılır.
Yaşadığı dönem ve hayatı hakkındaki bilgi-

Deli Boran hakkındaki bilgilerimizin ana
kaynağı onun evlatlarından olan Halil Çimen ve ailesidir. Çimen ailesi, Deli Boran’ın
yaşayan soyunu sürdüren kişilerdir. Halil

lere ise hem kendi şiirlerinden hem de yap-

Çimen kendisi de dedesi gibi deyiş yazan

tığımız alan çalışmasındaki görüşmelerden

bir aşıktır. Mahlas olarak “Borani” mahlası-

ulaştık. Aynı dönemde yaşamış ve yakın

nı kullanır. Halil Çimen’den aldığımız bilgi-

arkadaşı olan Yamadılı Sefil Ahmet, Deli

lere göre, Deli Boran, Çimenler sülalesinden

Boran’ı ziyarete geldiği günlerden birinde,

yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya

Deli Boran’ın Hakk’a yürüdüğünü haber

gelmiştir. Bu sülale Osmanlı’nın zorunlu

alır ve bir deyiş yazar (Çimen, 2005: 1):

iskân politikası zamanlarında Maraş veya

Altmışında ecel meyinden içti

Binboğalar Bölgesi’nden göç ederek bura-

Ehli sadıklara bir figan düştü

lara yerleştirildiğini belirtmiştir. Bu iskân

Sene bin üç yüz on altıda göçtü
Ağla gözler Deli Boran nicoldu6

sırasında Deli Boran’ın yetişkin olduğunu
rivayet edenler olduğu gibi, babasının iskân
ettiğini Deli Boran’ın ise Sarımbey köyünde

Doğum ve ölüm tarihleri hakkındaki en

doğduğunu söyleyenler de vardır. Söz ko-

güvenilir kaynağımız yukarıdaki dörtlük-

nusu iskân kayıtlarına ulaşılamamıştır. Tah-

6 Ta ezelden belalıdır başımız / Ağla gözler Deli Boran
nicoldu / Anca bir Mevla’ya kaldı işimiz. Ağla gözler
Deli Boran nicoldu. Kadir Mevlam sen bilirsin halimi
/ Felek gamze ile büktü belimi / Elimden aldırdım
onca gülümü / Ağla gözler Deli Boran nicoldu. Gezemedim bahçesini bağını / Felek vurdu yıktı gönül evimi / Çok uğraştım çözemedim düğümü / Ağla gözler
Deli Boran nicoldu. Gidip geze idim Hindi Yemeni /
Kırkındadır müsâhibin zamanı / Şimdi geldi ayrılığın
zamanı / Ağla gözler Deli Boran nicoldu. Atmışında
ecel meyinden içti / Ehli sadıklara bir figan düştü /
Sene bin üç yüz on altıda göçtü / Ağla gözler Deli
Boran nicoldu. Sefil Ahmet intizarım Boran’a / Garip
baykuş gibi konduk virana / Benden selam olsun dosta yârâna / Ağla gözler Deli Boran nicoldu.

4

mini olarak, Yeniçeri Ocağı’nın 1826’dan
sonra tavsiyesi gerçekleşmiş ve Alevi gruplar üzerine ciddi yerleştirme çabaları olmuştur. Eğer bu dönem içinde gerçekleşen bir
yerleştirme çabası ise asıl göç edenin Deli
Boran’ın babası olduğu, Deli Boran’ın Sarımbey köyünde doğduğu iddiası daha gerçekçidir.
Ailesi hakkında kesine yakın bilgiler
vardır. Deli Boran’ın Hasan isminde tek
oğlu, Gülistan ve Safiye isminde iki kızı vardır. Deli Boran’ın çocukları hakkında anlatı-
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lanlar, onun ermişliği ile ilgili rivayetlerdir.

karşı gelmiş ve yapılan yanlışlıkları içeren

Deli Boran, dervişler arasında, “Deli” adını

bir deyiş söylemiş. Komutanın yanına götü-

almasıyla da anlaşılacağı üzere, “meczup”

rülen Boran, orada da yine dediğim dedik

dervişler grubundandır (Işık, 2008: 124). Bu

diyerek bir deyiş de komutana söylemiş.

tür dervişlerin olağanüstülük deneyimleri

Burada komutana karşı gelip inat ettiğin-

çoktur. Bedduaları tutar, kalplerine bir şeyler

den ötürü Boran’a “Deli” lakabı verilmiş.

ilham olur, kehanetleri vardır aynı zamanda

Askerlikte yaşadığı sıkıntının sebebi olarak

“dengesiz” kişilik özellikleri gösterir, ça-

sürgüne gönderilen Hamdullah Çelebi’ye

buk celallenirler ve lafın nasıl söyleneceğini

olan bağlılığı da anlatılmaktadır. Rivayete

fazla hesaplamazlar. Bu özellikleri onların

göre Deli Boran, Hamdullah Çelebi’yi an-

deli-veli tipolojisi içinde değerlendirilmesi
sonucunu oluşturur. Halkın tabiriyle Deli
Boran’ın “kalbi temiz olduğu” için birçok
şey içine doğar, malum olur. Anlatılanlara
göre bu iki kızını kendi istedikleri kişilere
vermemiş ve sonunda iki kızı da babalarını
dinlemeyip sevdiklerine kaçmış. Deli Boran,
bunlara beddua etmiş ve kızları babasının
ahıyla dünyada iyi bir gün yüzü görmemiştir. Büyük kızı Gülistan’ın Cafer isminde bir
oğlu olur fakat çok geçmeden Gülistan hastalanıp hayatını kaybeder. Safiye ise kendi
sülalesinden biriyle kaçıp evlenmiş, onun
da iki erkek bir kız olmak üzere üç tane çocuğu olmuştur. Fakat bu çocukların ellerinde ve ayaklarında sürekli olarak dışarı çıkan
sarı sıvı yaralar olmuş ve bu çocuklar toplum içinde Deli Boran’ın ahının göstergesi
olarak yaşamaya mecbur kalmıştır. Halk bu
gibi olaylardan dolayı Deli Boran’a korkuyla karışık bir muhabbet duymuştur.
Deli Boran’a neden “Deli” dendiğinin
de farklı rivayetleri vardır. Bunlardan birine göre Boran, gençlik çağına gelip askere
gitmiş. Askerliği Tokat’a çıkmış. Askere
gidince orada ki çavuşlara talim sırasında

dığı için cezalandırılmış fakat bu cezada
2-3 günde doldurulacak su deposunu sabaha kadar doldurması istenmiş, Deli Boran da kerametle bir saatte doldurmuş. Bu
olay üzerine hem deli adı kendinde kalmış
hem de cezadan kurtulup rahat bir askerlik
yapmıştır (Çimen, 2005: V). Diğer rivayete
göre ise köyden dışarı çıkıp kendi kendine
gezdiği ve kendi kendisiyle konuşarak deyişler söylediği, bunun için deli diye kabul
edildiği söylenir (KK8). Ayrıca ömrünün
son demlerinde aklını yitirip köyün içinde
entari ile gezdiği ve bu sebeple de denmiş
olabileceği söylenir.7 Bu rivayetlerin hepsi
neredeyse deli-veli şahsiyetlerin hakkında
anlatılan ortak rivayetlerdir. Deli Boran gibi
şahsiyetlerin yol içinde hem saygın yerleri vardır hem de kısmen de “yelli”8 olarak
algılanırlar. Çünkü makul sınırlar çerçevesi içinde davranış gerçekleştirmezler, öngörülebilir davranışları yoktur ve çok içli
olup tertemiz bir saflıkları vardır. Yol içinde
7 Hasan Baskın: Çorum-Merkez-Harmancık köyü,
1941 doğumlu, ilkokul mezunu, (KK4).
8 Yöresel bir kullanımdır. Rasyonel davranış kalıplarına uymayan gelgit akıllı demektir.
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yükleri ve kapasiteleri arasındaki dengesiz-

Deli Boran da sık sık köyün ve Çorum’un

likten dolayı böyle deli-veli tipi dervişle-

dışına çıkıp dervişan muhabbet (Işık, 2011:

rin olduğu kabul edilir. Başka bir ifade ile

147-159) nerede ise oralara gider oralarda

taşıyabileceği yükten fazlasını omuzlamış

Hak sohbetine katılırmış. Deli Boran’ın yılın

veya talep etmiş kişi, makul sınırı aşar ve bir

yarısından fazlasını gezerek geçirdiği anla-

ayağı ruhsal alemde bir ayağı maddi alem-

tılır. Sadece farklı il ve yöreleri değil farklı

de yaşayan şamanlara benzer. Söz konusu

ülkeleri gezdiği de anlatılır. Bunu eserlerin-

dervişler hakkında Alevi dervişlik geleneği

den gayet net bir şekilde anlıyoruz.

hakkında yaptığımız çalışma detaylı bilgiler

Çıktım üzerine baktım /

vermektedir (Işık: 2008).

Baktım Mümbüç12 ellerine

Deli Boran’ın, deli-veli tipindeki birçok
derviş gibi yaşadığı dönemde ve ortamda ne
yapıp ettikleri, ne de ruhsal imkanları ve kıymeti bilinmiştir. Hatta kendisiyle muhatap
olan halkın durumunu anlatmak için “Çorumlu Hayindir” diye bir dörtlük yazmıştır.
Çünkü birçok yerde kendisine hakaret edilmiş, şiirini yazdığı defterler elinden alınıp
yırtılmış, yakılmış, hor görülmüştür (KK3).

Siper eyler evler konar /
Yücesine bellerine
Halise’nin gülü kokar /
Kızlar yanağına sokar
Sacur13derler bir su akar /
Gövel döner göllerine

Hatta kendi akrabaları bile zaman zaman

Şiirde geçen Münbiç ve Sacur kelimele-

sahip çıkmamıştır. Bu yüzden Çorum’u çok

rinden Suriye’ye gittiğini anlaşılmaktadır.

benimsememiş, daha çok derviş ve erenlerin

Ayrıca Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu da

bol olduğu Gaziler Ovacığı’nda bulunmayı

gezmiştir. Fakat asıl piştiği ve kıymetinin

tercih etmiştir. Sitem dolu dörtlüğü şöyle-

anlaşıldığı yer olarak Amasya’nın Gümüş-

dir;

hacıköy ilçesini anlatmıştır. Köylülerine,
Çorumlu hayindir geçin solundan
Himmet alın Abdal Ata9 pirinden
Hatap Boğazı’nın10 Küre11 belinden
Doğru bir katara gidin turnalar

Gümüşhacıköy’e geldiğinde çok farklı bir
Alevilik gördüğünü ve gerçek Aleviliğin
burada yaşadığını söylemiştir (KK3). Buradaki eren, derviş ve gerçeklerle karşılaşan,
onlarla dostluklar kuran, ilham alan-ilham
veren, bilgiler alan Deli Boran, burada piştiğini de ailesine aktarmıştır. Özellikle Yazır

9 Çorum’a bağlı Ankara yolu üzerinde bir köy, aynı
zamanda köy kurucusu erenin adı.
10 Çorum’a bağlı Tarhan Kozlusu köyünün bulunduğu yerin ismi.
11 Çorum’un Alaca ilçesine bağlı bir köy.
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12 Doğrusu Münbiç, Suriye’nin Halep ilinde Fırat
nehrinin batısında bulunan bir şehir.
13 Sacur: Suriye’de bir akarsu, Govel Suriye’de bir yer
adı.
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köyünden Sefil Ali ile olan muhabbeti ve

Boran, bir yıl önce vefat ettiği için bu şekil-

birbirlerine bağlılıkları halk arasında meş-

de son bir kerametini de göstermiş olmuş.14

hur bir dostluk örneği olarak kalmıştır.

Sefil Ali ile Deli Boran yaşadıkları dönemde

Sefil Ali ile Deli Boran birbirlerine derin bir muhabbet beslerlermiş. Hatta Sefil
Ali’ye Deli Boran, Deli Boran’a da Sefil Ali
sorulduğunda ikisinin de verdiği cevap aynı
olurmuş: “O bir deniz, bense onun yanında
bir çay (küçük akarsu) sayılırım” derlermiş

birbirlerine takılmadan edemezlermiş, aynı
durum bu olayda da yaşanmış. Gerçeklerin kalıp değiştirme konusunda kerametleri
olduğuna yörede inanılır ve gerçeklerin bu
şekilde şifreli olarak bir sonraki hayata geliş
planı hakkında bilgi verdiğine inanılır.

(KK3). Turaplıkta birbiriyle yarışır yolun

Deli Boran sadece Sefil Ali ile değil

sırlarını sadece halden anlayanlarla payla-

zamanında yaşamış eren ve âşıkların bir-

şırlarmış. Birbirlerini çok iyi tanımakla bir-

çoğu ile ilişki içinde olmuştur. Çevre köy-

likte birbirlerinin manevi makamlarının da

lerden yol erkân bilenlerle ilişkileri sürekli

farkında olan iki gerçek şahsiyet olarak der-

olmuştur. Alaca’nın İmat köyünden Pir

viş ve gerçekler arasında sayılırlarmış. Deli

Memmet (Mehmet), Uğurludağ’ın Yamadı

Boran’ı hor gören zaten yoldan ve yol terbi-

(Küçük Erikli) köyünden Sefil Ahmet gibi

yesinden uzak olan insanlarmış.

isimlerle beraber muhabbetler edip, cem

Sefil Ali ile muhabbetlerinden anladığı-

yaparlarmış.15

mız Deli Boran’ın kalıp değiştirme (reenkar-

Deli Boran yaşadığı dönemin erenlerin-

nasyon) hakkında şöyle bir kerameti anlatı-

den ve tekkelerinden haberdardır. Himmet

lır. Bir gün bunlara hizmet eden bir kıza Deli

alınacak ocakları saydığı deyişinden yöre-

Boran, “Zaman gelecek bu kızın memesin-

deki erenlere hakim olduğu anlaşılmakta-

den emecem” demiştir. Bu söz üzerine in-

dır. Kandil Baba, Elvan Çelebi, Kutluk Baba,

sanlar anlamamış ayıplamış, bir dengesizlik

Hadır Dede, Kum Baba, Koyun Baba, Kızıl

olarak değerlendirip horlamış. Herkes Deli

Deli, Hüseyin Gazi bu erenlerden bazıları-

Boran’ı kınamış. Zaman olmuş bu gelinin

dır. “Kandil baba çıkmış kendi köşküne /El-

bir bebeği olmuş fakat bebek annesini em-

van Çelebi’ye varır müşkile” diye başlayan

miyormuş. Halk, ermiş bir şahsiyet olan ve

deyiş bu sayılan erenlerin adlarının geçtiği

Deli Boran’ında yoldaşı olan Sefil Ali’yi ça-

deyiştir.

ğırmış. Sefil Ali bebeğe bakmış ve durumu
anlamış; “Emmek istiyordun, em lan deli
çocuk” demiş ve çocuk bunun üzerine anasını emmeye başlamış. Sefil Ali bebeğin Deli
Boran’ın ruhu olduğunu anlamış ve doğuşuyla gösterdiği işaretle aşikâr etmiş. Deli

14 Hüseyin Zeytünlü: (Aşık Kara Hüseyin). AmasyaGümüşhacıköy-Kırca köyü, 1936-2012, ilkokul mezunu (KK7).
15 Cuma Zeytünlü: (Derviş Dertli Garip). AmasyaGümüşhacıköy-Kırca köyü, 1929 doğumlu, ilkokul
mezunu (KK2).
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Deli Boran vefat ettikten sonra gerek

Benlik ile olma divane aşık

kerametleri gerek şiirleri ile halk arasın-

Gemimizi gel deryaya salalım

da tekrar doğmuş ve anlaşılmıştır. Hayatı

Delilimiz şahım Haydar-ı Kerrar

hakkında net bir şeyler söyleyemememizin
sebebi net hiçbir izin bulunamamış olmasın-

Epsem dur16 sarı öküze binelim

dandır.
Deli Boran şiirlerinde hece ölçüsünü
başarıyla kullanmıştır. Ölçü olarak genelde
6+5 duraklı 11’li hece ölçüsünü kullanmıştır. Eserlerinde konular acı ve keder üzeri-

Marifet ilminde çok bir hesap var
Muhabbet babında eyleyelim kâr
Kameti kaç arşın eni ne kadar
Sarı öküze endaze (ölçü) soralım

nedir. Belki de bunların sebebi yaşadığı zor
günler ve ruhsal yükünün ağır olmasıdır.

Bir er vardır dağı taşı devirir

Deli Boran’ın hem yaşadığı dönemde hem

Yel estirir yeri göğü savurur

de öldükten sonra kıymeti anlaşılmamıştır.
Deli Boran deyişleri kaybolmasın diye kendisi kaydetmiştir. Fakat şiirleri çocukları ve

Bir erkek gelin var oğlan doğurur
Oğlan kimdir ariflere soralım

torunları tarafından korunamamış, ellerindeki hazinenin kıymetini anlaşılamamıştır.
Yaşadığı dönemde gönül sırdaşı olan
Sefil Ali ile bazı konular üzerinde düşünce
alışverişi yaptığını gördüğümüz deyişleri

Neden imiş o suratın yapısı
Besmelesiz açılmıyor kapısı
Her ne dersen bulunuyor hepisi
O şartta ne varsa onu bilelim

vardır. Bu deyişler birbirini tamamlar nitelikte olup, Erzurum Kars aşıklık geleneğin-

Semavat yok iken kim idi dönen

deki gibi birbirine laf üstünlüğüne gelmek

Ustasın bilmeyip kubbeye konan

tavrından uzaktır. Daha çok bir meselenin
çözümünü sağlamak üzere yapılan kâmilâne
sohbete benzer. Bu sohbette birbirlerinin

Bunun manasını vermeli Boran
Okuyup ta buna nail17 olalım

hangi sırlara vakıf olduğunun sorgulanması

Gönülden gönüle birbirleri ile bir bağları

gündemdedir. Bu sırlar bizler için müphem-

olduğuna inanılan Sefil Ali ile Deli Boran’ın

dir. Ama birbirleri için manevi âlemdeki

mana âleminde birbirleri ile sohbetine delil

makamları ve kavrayışları ile alakalıdır. Bu

olarak gösterilen bu deyişin cevabı Sefil Ali

deyişler arife nişan olarak söylenir ve bu

tarafından şöyle verilmiştir.

tarz ifadeler üzerine uzun muhabbetler yapılır. Söz konusu muhabbet deyişlerinden
biri şöyledir;

16 Epsem dur: Sakin, uslu dur demektir. (yöresel söyleyiş).
17 Muradına eren.
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Hangi bülbül öttü kaz ile bağdan

retler vermiştir. Tarikatta okuduğu duvaz-i

Ne zaman aldılar karayı ağdan

imama örnek vermek gerekirse aşağıdadır;

18

Öküzden balıktan dört kat aşağdan19

Muhammed Ali’dir cümlenin başı

Deryânın dibine dalabildin mi?

Cihanı var eden sana sığındım
Hasan Hüseyin’e çekelim yası

Zuhur edelim ilmin babına

Zeynel’i var eden sana sığındım

Arif olan kendi alır kabına
Öküzün adı ne yelin adı ne

İmam Bakır’ın sırrına sırrına erelim

Katlarına varıp durabildin mi?

İmam Cafer’i pir gözüyle görelim
Musa’yı Kazım’a yüzler sürelim

Gayret et geçmeden muhabbet çağı

Rıza’yı nur eden sana sığındım

Her yerde bellidir sözün gerçeği
Yeryüzünde biten kaç bin çiçeği

Deli Boran İmam Taki’yi sevdim

Sayıp ezberine alabildin mi?

Ali Naki’nin hayalidir derdim
Hasan Al’Askeri dilimde virdim

Mürekkep yok iken nerden ezildi
Elest’ten halas olup düzüldü

Mehdi’yi sır eden sana sığındım

Deli Boran Alevi dervişlik geleneği için-

Cennet eşiğne ne ayet yazıldı20

de olan, meczup deli olarak kabul edilen di-

Okuyup ta amil olabildin mi?

vane derviş tipine çok uymaktadır. Düşünce
dünyasındaki derinlik ve bazı celalli davra-

Sefil Ali bunu böyle dediler

nışları bu yapısıyla uyumludur. Deli Boran

Nereden pay aldı üçler yediler

hakkında anlatılabilecek bir çok şey varken

Ya binbir isimi kime kodular

deyişleri aracılığı ile onu kendisinin anlat-

Bu sırrına vakıf olabildin mi?

masına olanak vermek daha doğru olacaktır.

Deli Boran arifane muhabbetlerde deyişlerini dile getirmenin yanında tarikatta da
erkan yürütürken duvaz-i imam söylemiştir. Hem tarikatın içeriğine uygun deyiş ve
duazlar dile getirmiş hem de marifetten hakikata kapı açılan deyişleri ile sır ehline işa18 Ağdan: Aktan okumak, nurdan okumak, ilhamla
okumak anlamındadır.
19 Aşağdan: Aşağıdan anlamındadır, hece ölçüsü için
böyle kullanılmıştır.
20 Cennetin eşiğine hangi ayet yazıldı, anlamındadır.

Bu anlamıyla Deli Boran’ın deyişleri aşağıda
aktarılmıştır. Deyişler ikinci satır alfabetik
sıralamasına göre sıralanmıştır. Şiirlerin 11
tanesi21 hiç biryerde yayınlanmamış şiirler21 İlk kez yayınlanacak olan deyişler şunlardır: Altı
Kısrağın Kulunlu Taylı Şahan Gezer Sulağında Turnanın, Çekildim Yanına Car Deyi Geldim, Daima Bu
Dünya Başa Dar Olmaz, Gökte Doğan Yıldız İle Ay
İse, Alevden Mi Dışın Senin, Açmam Seni Şimden
Kelli, Kullara Verme Bu Derdi, Hani Nerde Babam
Muharrem Nerde, Gülsün Yarenlerim Ürüşan Olsun,
Elvan Çelebi’ye Varır Müşkile.
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dir. Diğer şiirler ise hem derleme esnasında

olup, gerçeğin kelamının bozulmaması ge-

karşılaştığımız şiirler hem de torunu olan

rektiğine dikkat ederek titizlikle yapılmıştır.

Borani (Halil Çimen) tarafından kendi im-

Deyişlerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için

kanları ile bastırdığı kitabından düzeltmeler

anlaşılması zor ifade ve kelimelerin açıklan-

yaparak aldığımız şiirlerdir. Düzeltmeler di-

ması yapılmıştır.

ğer derlemelerimizle kıyaslanarak yapılmış

DELİ BORAN’IN DEYİŞLERİ

2. Açmam Seni Şimden Kelli23

1. Acep Şu Dağları Aşamamm’ola22

İncil, Kur’an, Zebur olsan

Hak yoluna Allah desem yörüsem

Açmam seni şimden kelli24

Acep şu dağları aşamamm’ola

Âb-ı kevser suyu olsan

Boz atlı Hızır’ı yoldaş edinsem

İçmem seni şimden kelli

Varıp efendime kavuşmamm’ola
Has bahçenin gülü olsan
Allah’ım sen beni vahşiden sakın

Beyaz oğul balı olsan

Uzak yollarımı sen eyle yakın

Lâle mercan inci olsan

Er olan şaşırmaz attığı okun

Seçmem seni şimden kelli

Varıp Kerbelâ’ya düşememm’ola
Eğer bir ulu kuş olsan
Açılmış bahçemde gülleri gonca

Cümle güzele baş olsan

Dilleri tatlıdır dilleri ince

Baha yetmez kumaş olsan

Adı güzel imamları görünce

Biçmem seni şimden kelli

İnip Kerbelâ’ya düşememm’ola
Boran der Hakk’ın muradı
Deli Boran der ki dost sırasında

Sözün özüme yaradı

Arzumanım vardır hak çilesinde

Olsan cennetin sıratı

Yaşım altmışla yetmiş arasında

Geçmem seni şimden kelli

İnip Kerbelâ’ya düşememm’ola

23 Nefes, 11 Hecelik, KK6, KK7.
22 Nefes, 11 Hecelik, KK7.
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3. Alevden mi Dışın Senin25

4. Aliyy’el-Murtaza Hocamız Bizim27

Haydi bire deli gönül

Eliften ders verip be’den okutan

Alevden mi dışın senin

Aliyy’el-Murtaza hocamız bizim

Haydi bire deli gönül

Fetahna suresi hakkında beyan

Alafırık26 işin senin

Fahri kainattır hecemiz bizim

Yarden sana sade cefa

Kadim ikrar verdik bir sadık pire

Sende bol bol od ver bana

Ehl-i Beyt yolunda kıyalım sere

Bozarmış hep yana yana

Kerbela’dan şehit düşen servere

Kanlı kızıl başın senin

Çok göz yaşı döktü nicemiz bizim

Alay benzin bile solmuş

Deli Boran kadim pire ahd u aman

Boğazına zıkkım dolmuş

Her ne iş tutarsam Hünkara ayan

Döğe döğe gömgök olmuş

Zuhura gelince Mehdi-yi zaman

Kara kesmiş döşün senin

Gündüz bayram kadir gecemez bizim

Boran her bucakta gezme
Rüzgarlardan hile sezme
Vara yoğa kuşak çözme
Bine varmış yaşın senin

25 Nasihatname, 11 Hecelik, KK8, KK11.
26 Alavere dalavere işin şenin, yöresel söyleyiş.

27 Nefes, 11 Hecelik, KK3.
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5. Allah Cömert Ali Cömert Her Şey
Var 28

6. Altı Kısrağın Var Kulunlu Taylı32

Cömert er cömerdin gördüm çok şükür

Altı kısrağın var kulunlu taylı34

Allah cömert Ali cömert her şey var
Bülbül gülistanda29 bu nutku30 okur
Allah cömert Ali cömert her şey var

Sen Rışvan33 veziri Urumlu Şamlı
Seksen küheylanın onlardan ayrı
Benim gibi elli seyis az düşer
Sen Rışvan oğlusun zat-ı yektasın35
Karun36 eder aşığı verdiğin vergin

Halil İsmail’e eyledi nazar
Arafat’a çıktı koç geldi hazır

Arap at altında elinde kargın
Çıngırdaklı kollarına baz düşer

Ali padişahtır sevenler vezir

Sen Rışvan oğlusun Urum’dan Şam’a

Allah cömert Ali cömert her şey var

Gezdin dört köşeyi sana az düşer
Ben Antep çalgısı beş kara düzen

Pir rehberdir ikrarında durana

Konağına en alışkın saz düşer

Emek çekip dergahına varana

Atlar çekiliyor şol koca handan

Bu saatte rastlan31Deli Boran’a

Kılıcın kabzası boyanır kandan

Allah cömert Ali cömert her şey var

Efendim Küpeli37 dilerim senden
Aşığına böyle cömert söz düşer
Seyreyle efendim ördeğe kaza
Şahinim konarsın turnaya kaza
Kaşı kara esir oldu Sıvas’a
Bugün bahar ayı yarın güz düşer
Boran’ım söylüyor neyleyim naçar38
Kalmaz bu kara gün tez gelir geçer
Aşıklar sazını eliyle açar
Aşığına böyle cömert söz düşer
32 Methiye, 11 Hecelik, KK3, KK4.
33 Aslen Maraş-Antep dolaylarında olan ve Reşo olarak da anılan Rişvan Aşireti.

28 Nefes, 11 Hecelik, KK3.

34 Kısrak tay ve bakıcısı ile.

29 Gül bahçesi.

35 Eşsiz kişi.

30 Nutuk veya hitabet, dinleyicilere belli bir fikri, bir
duyguyu aşılamak için söylenen uzunca sözlere denir.

36 Kur’an’da kendisinden çok zengin olarak söz edilen ve bütün mal varlığı bir anda yok olan kişi.

31 Rastlarsın, denk gelirsin.

38 Çaresi olmayan, çaresiz.
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7. Ara Yerde Engellerim Var Deyi39

8. Arayım Derdimin Çarelerini41

Kaşı karam haber salmış gel deyi

Deşt-i Kerbelâ’dan42 ihsan43 olursa

Ara yerde engellerim var deyi

Arayım derdimin çarelerini

Tomurcuk güllerin verdi em deyi

Yine çevirildim sana yar deyi

Emdiğim aklıma düştü efendim

Silmedin anlımın karalarını

Kaşı karam haber salmış gelmesin

Muhabbet deminde çağlar gezerdim

Ara yerde engellerim duymasın

Ben niçin güleyim ağlar gezerdim

Elim ile ak göğüsün düğmesin

Derman deyi adil beyler gezerdim

Çözdüğüm aklıma düştü efendim

Tiğ44 deldi sinemin yarelerini

Yiğitleri var da her il obalı

Gönül odur ilm-i hâlin45 bilmektir

Güzelleri var da altınca beli

Asıl mertlik bu meydanda ölmektir

Obamızdan evi büyük obalı

Gönül dergahında carı çalmaktır46

Ah ettim aklıma düştü efendim

Arifler fark eder buralarını

Hezini40 de Deli Boran hezini

Aşk dolusun içtim ama az geldi

Nasıl verem küpelinin methini

Dosttan bize şive ile naz geldi

Ak bilekli samur kürklü hatunu

Kumaş diye beklediğim bez geldi

Sevdiğim aklıma düştü efendim

Hele bir fark eyle oralarını

41 Medetname-Nasihatname, 11 Hecelik, KK3, KK7.
42 Kerbelâ Çölü.
43 Bağışlama, bağış, iyilik etme.
44 Kılıç.
39 Güzelleme, 11 Hecelik, KK2, KK3, KK7.

45 Bir hâlin veya durumun ilmî açıklanması.

40 Hezini: Yöresel söyleyiş hüzünlü, üzgün.

46 Nâ’ra atmak, haykırmak, ilân etmek.
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9. Baktım Mümbüç İllerine47
Çıktım üzerine baktım

10. Beli Dedim Dost Yoluna Serim
Var48

Baktım mümbüç illerine

Ta ezelden nur u envar içinde

Siper eyler evler konar

Beli dedim dost yoluna serim var

Yücesine bellerine

Lâ nazirsin gizli burhan içinde
Nur u envar demanında elim var

Halise’nin gülü kokar
Kızlar yanağına sokar

Akıl başta olur yaşta değildir

Sacur derler bir su akar

Hakk’ı gören görür düşte değildir

Güvel döner göllerine

El tuttu demanım boşta değildir
Ol Hasan Dede’ye ikrarımız var

Mümbüç derler bir şarımış
Ağalı beyli yerimiş

O miraçta okumadan hacı olan

Doru küheylanı varımış

Velisi nebisi hep muhtaç olan

Kurşun deymiş kollarına

Fahr-i kainata sırrı taç olan
Şah-ı merdan gibi yezdanımız var

Yağız atların sekişi
Benli dilberin nakışı

Deli Boran özün Hak’tan ayrılma

Fırat’ın coşkun akışı

Tuttuğun demanı elden koyverme

Benzer bahar sellerine

Efsane kelamı kalbine koyma
Dilde zikredecek sultanımız var

Kola vururlar burmayı
Göze çekerler sürmeyi
Şahin neylesin turnayı
Heves düşmüş tellerine

Bunu diyen Deli Boran
Sevdiğine meyil veren
Top top olmuş akça ceylan
Gider garbi yellerine

47 Güzelleme, KK3, KK8, KK11.
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48 Nefes, 11 Hecelik, KK3.
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11. Ben Senin Cevrini Çekemem
Gönül49

12. Bir Daha Uymayım Sözüne Gönül51

Dediğin eder bildiğin gidersin

Bir daha uymayım sözüne gönül

Ben senin cevrini çekemem gönül

Yetmiş iki yol gösterdin şaşırdın

Beni dostum ile düşman edersin

Bir daha uymayım izine gönül

Niçin beni Haktan cüda52 düşürdün

Ben senin cevrini çekemem gönül
Şahitle gönderdin uruma name
Kara bulut olup yere ağarsın

50

Namerdin lokması bal ise yeme

Sulu sepken olup yere yağarsın

Sonra bozuşurum duymadım deme

Nerde güzel görsen boynun eğersin

Getirme benliği özüne gönül

Ben senin cevrini çekemem gönül
Dünya benim diye çaldın çağırdın
Kolu balabanlı baz ister benden

Ustaz yanında dil olmaz şakırdın

Telleri alışkın saz ister benden

Çektim dizginini durmaz seğirttin53

Taze kız gelin civan ister benden

Göstermem dünyayı gözüne gönül

Ben senin cevrini çekemem gönül
Bir gönül uğrusun öldüremedim
Heves ettin okuyup da yazmaya

Çok ikram eyledim bildiremedim

Ol nedir ki kocayıp da azmaya

Sıtk-ı sadakatle54 güldüremedim

Küheylan at ister binip gezmeye

Bir daha uymayım sözüne gönül

Ben senin cevrini çekemem gönül
Deli Boran sana beli pes demem
Gel Deli Boran’a kolayın göster

Harap ettin şu dünyamı has demem

Sırtımda kalmadı el kadar astar

Bundan sonra kazancını istemem

Dört yüz sağmalınan beş yüz koz ister

Sana beli cevap yüzüne gönül

Ben senin cevrini çekemem gönül

49 Güzelleme, 11 Hecelik, KK3, Hüseyin KILIÇ:
Amasya-Merzifon-Balgöze (Ömert/Emert) köyü, 1944
doğumlu, ilkokul mezunu (KK6).

51 Nasihatname, 11 Hecelik, KK3, KK2, KK7.

50 Yaklaşırsın, eğilirsin.

54 Sadakat ve dürüstlük.

52 Ayrılış, ayrı.
53 Koşmak.
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13. Bize Kuvvet Verdi Mevlam
Yaradan55
Osman Paşa der ki vardık beriden
Bize kuvvet verdi Mevlam yaradan
Gözledim bir imdat gelmez geriden
Tükendi cephanem gittim yesire56
Bir tabutla çevirdiler tuttular
Hesapsız neferi çarçur57 ettiler
Beş taburu bir vapura attılar
Yedi sancak içe gittim yesire
Uyurdum rüyamda girdi düşüme
On iki çoban geldi durdu başma58
Seksen bin evladı verdim boşuna
Kalkamadım geri gittim yesire

14. Bizi Kurtarmalı İmam Hüseyin60
İnsanın başına gelmez hal olmaz
Bizi kurtarmalı İmam Hüseyin
Bu günahlar bizim kimseler almaz
Bizi kurtarmalı İmam Hüseyin

El aman dergahtan ayırma bizi
Kimseler çiğnemez yerdeki yüzü
Daim bung61 günlerde ararız sizi
Bizi kurtarmalı İmam Hüseyin

Bir söz ile ileriye atıldık
İkrar verdik gerçeklere katıldık

Kıble tarafından bir top atıldı
Her bir nefer bin altına satıldı
Pilevne’de59 büyük kavga tutuldu
Ahdettim feleğe gittim yesire
Edirne kapusu hem Gelibolu
Tuna boyundadır Moskof’un yolu
Boşuna gitti elden bu Rum eli
Bozuldu ittifak gittim yesire

Bir zalimin tuzağına tutulduk
Bizi kurtarmalı İmam Hüseyin

Eydir Deli Boran cümlenin başı
Mahrum kalmaz sizi çağıran kişi
On iki imamın ser çeşme başı
Bizi kurtarmalı İmam Hüseyin

Deli Boran bunu böyle söyledi
İndi aşkın deryasını boyladı
Moskof yesirini Mehmet neyledi
Çok iltifat eder Moskof yesire
55 Yiğitleme, 11 Hecelik, KK3, Hasan Özabdal: (Halazlı Aşık Hasan, Kemanici Aşık Hasan). AmasyaGümüşhacıköy-Doluca köyü, 1935 doğumlu, ilkokul
mezunu (KK5).
56 Yolunda ölmek, kul kurban olmak. Kolay.
57 Harcamak.
58 Başıma.
59 Bulgaristan’ın en kalabalık yedinci şehridir. Ülkenin kuzeyindeki Plevne ilinin idari merkezidir. 93
Harbi sırasında Gazi Osman Paşa tarafından Plevne
Savunması’nın yapıldığı kenttir.
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60 Medetname, 11 Hecelik, KK3, KK5, KK7.
61 Sıkıntılı, zor.
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15. Bu Yolun Atası Ali Dediler62

Evliyalar Hak evini haklasın

Hu deyince yakın eder ırağı

Mü’min olan kalp evini paklasın

Bu yolun atası Ali dediler

Efendiler menâkıbı66 yoklasın

Süreğimiz imam Cafer süreği

Bu yol menakıba bağlı dediler

Gerçek erenlere beli63 dediler
Deli Boran derman Kızıl Deli’den
Hak Muhammed Ali cümlenin başı

Hasan dedem Hacı Bektaş Veli’den

Mahrum kalmaz ona çağıran kişi

Senedim var şah-ı merdan Ali’den

Ağlattığın güldürmezse bir kişi

Anca müsahibin67 arar dediler

Hak onu defterden siler dediler

Muhammed Ali’nin yolların açan

16. Bülbül Ağlar Bağban Ağlar Gül
Ağlar68

Nuş edip64 badeyi elinden içen

Seher vakti bir cümbüşe uğradım

Sin-i saf olmadan meydana geçen

Bülbül ağlar bağban ağlar gül ağlar

Arafatta yüzü kara dediler

Dertli sinem69 aşk oduna70 dağladım

65

Yolcu ağlar kervan ağlar yol ağlar
Mürşidinin cemaline bakmayan
Rehberinin eşiğini öpmeyen

Muhammed Ali’den bir dolu içtim

Şu alemde yıktığını yapmayan

Canımdan varımdan serimden geçtim

Canı cehennemde yanar dediler

Adil beylerinen kondum da göçtüm
Âb-ı revân didelerim71 kan ağlar

62 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK3, KK7.
63 Beli, Bali, Baal-Eli Ali, Oli, Ulu, Veli ; Bu kelimelerin
etimolojik kökündeki sessiz harf “L”’dir. Kelimenin
basındaki sesli ve sessiz olan ilk harf önemsizdir. Alevilerin ikrar verdikleri, Alevi ozanlarının her eserine
nakıs gibi yerleştirilen Beli’den B,E,İ, düşünce geriye
“L” harfi kalır.” Beli, Bali, Baali-Eli, Ali, Oli, Ulu, Veli
isimleri şifrelenmiş kod isimlerdir. Asıl gizlenmiş olan
Tanrı EL’dir. Hoca Bektaş-ı Veli’den sonraki Postnişinlerin unvanları ve isimleri Bali’dir. Balim (Balım)
Sultan gibi, Ede-Bali gibi.

66 Din büyüklerinin veya tarihe geçmiş ünlü kimselerin yaşamları ve olağanüstü davranışlarıyla ilgili
hikâye.
67 Müsahibini.
68 Güzelleme, 11 Hecelik, KK3, KK5, KK6, Mehmet
Al: (Zobu’nun Memmet) Çorum-Merkez-Karasar
köyü, 1956 doğumlu, ilkokul mezunu (KK9).
69 Göğsüm.

64 İçmek.

70 Od: Ateş.

65 Sine-i saf: Saf sine, arı gönül, temiz yürek.

71 Göz.
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Gam askeri bastı saki72 mey doldur

17. Bülbül Güle Gül Bülbüle Yar
Değil81

Elinde Zülfikar altında düldül

Bu gün seyranımda ben neler gördüm

Cevlan eder şah merdan Ali ağlar

Bülbül güle gül bülbüle yar değil

Yetiş ey efendim sen bizi güldür

Söylerim sözümden alan yok ise
Hükmedersin hem zahire73 batına74

Kalk gidelim eğlenecek yer değil

Cümle mahluk75 ah u zardır76 zatına
Düldül77 Ali şah Zülfikar Fatıma

Lokmayı seçerler etinen kandan

Arş78 yüzünde ela gözlü yar ağlar

Ben seni severim ciğerden candan
Sana buyruğum var incinme benden

Deli Boran hem atası anası

Sen beni sevmezsen söyle gam değil

Ölenece79 Hak yoluna yanası
Cümle evliyanın şahı binası

Yiğit alır güzellerin baçını82

Çarh elinden Hacı Bektaş Vel’ağlar80

Çeken bilir ayrılığın gücünü
Koyuvermiş muhabbetin ucunu
Toplu yarim devşirecek yer değil

Tor düğme takınmış göğsüne kısa
Onun üstüne mor sümbüllü bağsa
Güzel muhabbete meyilin yoksa
Benim işim minnet ile zor değil
72 İçki sunan kimse.
73 Arapça, görülen, var olan, görmezden gelinemeyen
anlamında sözcük.
74 Arapça, gizli, cisim olarak görülmeyen, duyularla
algılanamayan, varlığı gizli olan, ancak varlığı da kesin olarak bilinen anlamında sözcük.
75 Yaratılmış olan.

Deli Boran kalk gezelim yurtları
Dinleşelim başa gelen dertleri
Sevmez idim senin gibi sertleri
Neyleyeyim akıl başa yar değil

76 İnleyip sızlama, yanıp yakınma anlamlarına gelmektedir.
77 Hz. Ali’nin katırıdır. Kır veya beyaz renkte olan ve
genellikle dişi olduğu söylenen Düldül, Muhammed
tarafından Ali’ye hediye edilmiştir.
78 Gök.
79 Ölene dek.

81 Güzelleme, 11 Hecelik, KK8, KK9, KK11.

80 Hacı Bektaş Veli ağlar.

82 Vergi.
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18. Cemalin Görmeye Eylendim
Kaldım83

19. Cem Yerine Öyle Ölü Gelmeli86

Kırk günlük yoldan da dayandım geldim

Cem yerine öyle ölü gelmeli

Cemalin görmeye eylendim kaldım

Herkes evvel kendi özün bilmeli

Vebalin boynum işte ben öldüm

Alevi yolunu yıkan dede var

84

Söyle fiyatını kız kömür gözlüm

Dedeler ölmeden evvel ölmeli

85

Dedeyim diyerek evinden çıkıp
Ne bilir ahmaklar güzel sevmeyi

Kötü kem göz ile harama bakıp

Sevip sevip yüzlerine bakmayı

Fakir fukaranın ocağın yıkıp

Fırsat bulup o yanaktan öpmeyi

Mazlumun canını yakan dede var

Söyle fiyatını kız kömür gözlüm
Bazı dedeler de korkmuyor Hak’tan
Gene boranlandı yüzü havanın

Para tamahına87 alışmış çoktan

Şahin gezer yücesinde yuvanın

Balık baştan kokar dede kuşaktan

Tomurcuk memeli güzel sevenin

Böyle uçkurundan kokan dede var

Yüreği yaralı kız kömür gözlüm
Doğru söylediğin söz Deli Boran
Deli Boran diyeceğin bu muydu

Menakıb evliya bu yolu kuran

Her daim giyeceğin ak mı idi

Muhip88 bacılardır karşında duran

Bir öpücük verdin bahşiş yok muydu

Dünyaya boş gözle bakan dede var

Bu ikrarıma da az kara gözlüm

83 Güzelleme, 11 Hecelik, KK2, KK3, KK7.

86 Nasihatname, 11 Hecelik, KK1, KK3, KK9.

84 Günah.

87 Tamah etmek: Açgözlü davranmak”, haddinden
fazla istemek.

85 Eskiden başlık parası vardı, burada da bahsedilen
fiyat başlık parasıdır.

88 Sevgi besleyen, dost.
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20. Cihanı Var Eden Sana Sığındım89
Muhammed Ali’dir cümlenin başı

21. Çekildim Yanına Car Diye
Geldim92

Cihanı var eden sana sığındım

Bu gün Hak vezirin vekili sensin

Hasan Hüseyin’e çekelim yası

Çekildim yanına car93 diye geldim

Zeynel’i var eden sana sığınırım

Ya merhamet eyle ya lutfet öldür
Aşıkım muradım ver diye geldim

İmam Bakır’ın sırrına erelim
İmam Cafer90 pir gözüyle görelim

Çekilsin askerin açılsın bahtın

Musa el-Kâzım91’a yüzler sürelim

Bir yıl demeden Erguvan tahtın

Rıza’yı nur eden sana sığınırım

Nice kulları da odlara yaktın
Sende bir keramet var diye geldim

Deli Boran İmam Taki’yi sevdim
Ali’yül Naki’dir hayalim derdim

Gelin seyredelim bahara yaza

Hasan Ali Asker’i dilimde verdim

Ötüşen ördeğe çağrışan kaza

Mehdi’yi sır eden sana sığınırım

Kalk gidelim mizan kurun Sivas’a
Kendirim boynumda dar diye geldim

Gözümden akıttım kan ile yaşı
Varıp yüz sürdüğüm sallının taşı
Gönlünüz olursa görün bu işi
Leyla’yı Boran’a ver diye geldim

89 Duvaz-ı İmam, 11 Hecelik, KK3, KK5, KK7.
90 Cafer’i.

92 Nasihatneme: Bu şiir bir gelecek okuma olarak da
değerlendirilir. 11 Hecelik, KK1, KK2, KK3.

91 Musa el-Kâzım ibn İmâm Câʿfer es-Sâdık, 12
İmam’dan yedincisidir.

93 Çağrı, tellal ile duyurma; ilan. Tehlike durumu, imdat, yardım.
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22. Çok Şükür Dest İle Deman
Bizimdir94

23. Daima Bu Dünya Başa Dar Olmaz95

Hak Muhammed Ali Haydar-ı kerrar

Daima bu dünya başa dar olmaz

Çok şükür dest ile deman bizimdir

Hakkın kelamını bırakma dilden

On sekiz bin alem bir ulu cabbar

Gam yiyip ağlama divane gönlüm

Haktan özge bir adama yar olmaz

İlla bu kaşları keman bizimdir
Aman medet mürvet yaradan gani
Ser kurban yoluna koymuşum canı
Halil-ullah İsmail’in burhanı
Arafat’a inen kurban bizimdir

Tavlada bağlıdır yiğidin atı
Aslı pak olanın söylenir zatı
Altına batsa da eyi olmaz kötü
Aslı ham demirden cevahir olmaz

Ahsen-i takvimde yazımız yazar

Atı olan ata biner atlanır

Gönül seyahatte cihanı gezer

Er yiğitler her cefaya katlanır

Beni Mecnun etti bir hüsn ü güzel

Yiğit gölgesinde yiğit saklanır

Ona medet Mürvet aman bizimdir

Kötünün gönlünde misafir olmaz

Arzum kaldı erenlerin merdinde

Deli Boran bilin cümleden gani96

Şehitlerin şühedanın derdinde
Ali imran dört kitabın dördünde
Dest-i giğri sahip zaman bizimdir

Hem yaratır alır Allah bu canı
Sen kendini yokla nefsini tanı
Boğaz kırk boğumdur dilde sır olmaz

Gönül arzuluyor didar-ı zarı
Kerbela bekçisi gül yüzlü yari
Nuru necef imam Ali’den beri
Hakk’a doğru giden kervan bizimdir
Deli Boran derman ister Ali’den
Hasan Dedem Hacı Bektaş Veli’den
Dermanımız Haydar kalû beladan
Sürelim bu demi devran bizimdir

95 Nasihatname-nefes, 11 Hecelik, KK2, KK7.
94 Nefes, 11 Hecelik, KK3, KK5, KK7.

96 Allah adlarındandır. Zengin, varlıklı, bol, doygun.
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24. Dört Kitabın Dördü Haktır
Bilirim97

25. Dünya Zindan İmiş Bilmedim
Felek100

Şeriat ilminden haber sorarsan

Beni hasret ile gama düşürdün

Dört kitabın dördü haktır bilirim

Dünya zindan imiş bilmedim felek

İncil Tevrat Zebur yerini buldu

Yaktın ciğerimi püryan eyledin

Kur’ân Muhammed’e indi bilirim

Bir kez baştan başa gülmedim felek

Bir günün farzını on yedi bildim

Beni ağlatıp da şad olup güldün

Yirmi sünnetinde beş farzın kıldım

Çile çektirecek beni mi buldun

Orda Cebrail’i imam edindim

Kahrın kime şu cihana sen saldın

Beytullah şerifte kıldım bilirim

Ben kendi başıma gelmedim felek

Altı bin iki yüz farzını kıldım

Ben senin yoluna serimi sattım

Yedi bin iki yüz sünnetin derdim

İsmini vird101 edip tellallık ettim

Bin doksan vitir vacibini gördüm

Sen kötülük ettikçe iyilik ettim

Altı yüz teravih kıldım bilirim

Hatırı hürmeti bilmedin felek

Seni sofu nida98 edersin bize

Can azizdir ama ser baştan geçer

Bir yılın hesabın veririm size

Er odur ki zehri bal diye içer

Çok öğrettim senin gibi haksıza

Gönül havalandı yüksekten uçar

Hocamdan dersimi aldım bilirim

İndirip engine salmadın felek

Deli Boran sırdan söyler kelamı

Vurdun gam yükünü Boran Deli’ye

Hızır’a erişti batın ilhamı

Gönül kuşum bağladılar çalıya

Altı bin altı yüz altmış altını99

Bi’âd verdim Hak Muhammed Ali’ye

Allah birdir birliğini biliriz

Haktan gayrısının olmadım felek

97 Nefes, 11 Hecelik, KK3.
98 Seslenmek.
99 “Altıbin altıyüz altmış altının selamı” olarak söylenmektedir, hece ölçüsüne göre böyle yazılı hale getirilmiştir.
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100 Medetneme-şikayet, 11 hece, KK2, KK7.
101 Her gün belli miktar yapılan zikre denir.

2015 / Yıl: 5 Sayı: 9

26. Ela Gözlü Şol Kaşları Karalı102

27. Elvan Çelebi’ye Varır Müşkile108

Selman’ın içinde bir tıfıl103 gördüm

Kandil baba çıkmış kendi köşküne

Ela gözlü şol104 kaşları karalı
Kimisi şer gerdan kimisi sefil

Elvan Çelebi’ye varır müşkile
İmam Hasan Hüseyin aşkına
Bağışla günahım mürvet ya Ali

Gerçek aşık şu alemde yaralı
Kutluk Baba Sultan Yancak’ta109 yatar
Aleme seyyahım105 halkı fukara106
Bent107 bağlamaz coşup gider akara

Zeynel Abidin’den dem alır satar
İhsan et kuluna bir himmet yeter
Bağışla günahım mürvet ya Ali

Şaha ikrar olan ehl-i fukara
Ol matem ayında yaslı karalı

Hadır Dede Sultan gün gibi şakır
Eşiğine yüzümü sürdüm çok şükür

Muhabbet hakikat pınar gibidir
Yüzdüğümüz derya mıdır su mudur

Nesli Ali evladı Muhammed Bakır
Bağışla günahım mürvet ya Ali

Dersiniz ki dünki gelen bu mudur

Kum Baba Sultan ’a süreyim yüzüm

Sorun aslın Deli Boran nereli

Destim ve damenim aşk-u niyazım
Koyun Baba Sultan Musa’yı Kazım
Bağışla günahım mürvet ya Ali
İbik110 Eren’lere dest-ü damanım
Haydar-ı kerrar’dır dinim imanım
Askeri’yle Mehdi tendeki canım
Bağışla günahım mürvet ya Ali
Kızıl Deli Sultan severim candan
Ayırma kulunu dinden imandan
Her dem her saatte umarım senden
Bağışla günahım mürvet ya Ali
Hüseyin Gazi’nin doğrudur yolu
Günahkar Deli Boran kapının kulu
Alemin umudu Pir Bektaş Veli

102 Nefes- Güzelleme, 11 Hecelik, KK3.
103 Küçük çocuk, zayıf, ufak, tefek.

Bağışla günahım mürvet ya Ali

104 “o” İşaret sıfatı.

108 Nefes, 11 Hecelik, KK5, KK7.

105 Gezgin.
106 Fakir.

109 Yanıcak: Çorum ilinin Boğazkale ilçesine bağlı bir
köydür.

107 Akarsu önüne yapılan set.

110 Çorum ilinin İskilip ilçesine bağlı bir köydür.
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28. Esrarı Fârşetme Aman Bir Yerde111

29. Eşidip Her Söze Aldırmamalı115

Dediğine yüz bin pişman olursun

Ahkamı ömründe lezzet arayan

Esrarı112 fârşetme113 aman bir yerde

Eşidip116 her söze aldırmamalı

Vücudun sırrına sultan olursun

Mürşid-i kamilden haber arayan

Eyüp gibi sabredersen her derde

Zemmedip117 kimseyi kandırmamalı

Bunda her isteyen muradın almaz

Er olanlar er merkezin bilmeli

Kişinin ettiği yanına kalmaz

Adem olan kusurunu görmeli

Zalimin zulmüne Hak razı olmaz

Olduğu mecliste sözün bilmeli

Namert olan nemrut olur bir yerde

Cevheri ham taşa çaldırmamalı

İste istediğin bar-i Hüdâ’dan

Deli Boran sonu viran dediler

Bekle ki tekkeyi geçme rızadan

Figan şu alemde boran dediler

İnne arşı kürsü geçer semadan

Her varlığın sonu viran dediler

Her feryadın kabul eder bir yerde

Aradan perdeyi kaldırmamalı

Deli Boran der ki gamda kalırsın
Katı fiiline gümrah114 olursun
Havalanır ne övünür durursun
Yerin altı yurdun olur bir yerde

111 Nasihatname, 11 Hecelik, KK3.
112 Esrar: gizli, saklı, sırlı, bilinmeyen.
113 Faş etmek: gizli olanı açığa vurmak, duyurmak,
ortaya dökmek.

115 Nasihatname, 11 Hecelik, KK3, KK4.

114 Gümrah: Aşırı derecede büyümüş olan (bitki),
deli dolu akan (su), iri (adam).

117 Arapça “zemm” kökünden gelir, Türkçe yermek,
kınamak, kötülemek, çekiştirmek.
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116 İşidip, yöresel kullanım, duyup.
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30. Evvel Bahar Yaz Ayları Gelende118

31. Ezeldendir Ezeldendir Ezelden119

Evvel bahar yaz ayları gelende

Teberra120 ey yezid sana teberra

Akar boz bulanık seli Tuna’nın

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Bülbüller ötüşür bahçelerinde

Tevella121 mümine, temenna122 Hakk’a

Gülü burcu burcu kokar Tuna’nın

Ezeldendir ezeldendir ezelden

İlkbaharda dalgalanıp coşmuşum

Yürü lanet olsun soyu havariç123

Analar ağlatıp kanlar saçmışım

Yüz bin namaz kıl ve ister tut oruç

Ataman dağından yollar açmışım

Sordum gönlün aslın hariç sen hariç

Yolu serhatlere uğrar Tuna’nın

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Kimse bilmez nerde Tuna’nın başı

Kazan yuvarlanıp kapağın bulmak

Eksik olmaz yalısının döğüşü

Müstehak124 Yezide hem buğuz kılmak125

Akıttı gözünden kan ile yaşı

Mü’min şehit Yezit imansız ölmek

Gölleri leşilen doldu Tuna’nın

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Tuna derler yerde sürünür yüzü

Eğer isterisen Hakk’a ermeyi

Arzulanıp gider Karadenizi

Var bir Hak ehlinden öğren örneği

Cemreler düşünce çözülür buzu

Müminler kalbinde Hak çekirdeği

Denizle cengi var deli Tuna’nın

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Deli Boran bunu böyle dedi mi
Bu su böyle akar mıydı kadimi
Taşına koymuşum garip başımı
Yolu serhatlere uğrar Tuna’nın

119 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK3.
120 Hz. Ali ve Ehl-i Beyt düşmanlarına düşman olmak
onlardan yüz çevirmek ve onlardan uzaklaşmak demektir.
121 Hz. Ali’yi ve Ehl-i Beyti sevmek,onları sevenleri
sevmek ve dost edinmek anlamlarını içermektedir.
122 Öne doğru eğildikten sonra doğrulurken eli başa
götürerek verilen selam.
123 Hz. Ali’ye ve soyuna karşı gelenler, hariciler.
124 Hak etmiş, layık.

118 Güzelleme, 11 hecelik, KK2, KK8, KK9.

125 Buğz etmek: Kötülüğü işleyenlere düşmanca davranmak ve kalben o insandan nefret etmek anlamına
gelebildiği için genellikle düşmanca davranmak.
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Muhammed’den ayırırsan Ali’yi

32. Gökte Doğan Yıldız İle Ay İse128

Naçarlıktan126 kılarsınız beliyi

Gökte doğan yıldız ile ay ise

Hüseynîler sever şahı veliyi

Sorarlar aslını eğer soy ise

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Âşıka da bahşişçiğin bu ise
Vallahi billahi az kara gözlüm

Avu

127

kattınız Hasan’ın payına

Çok cefa kıldınız Şah Hüseyin’e

Mail oldum yüzün ile ağzına

Lanet olsun o Sufyan’ın soyuna

Kara hattat sürme çekmiş gözüne

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Taramış zülfünü dökmüş yüzüne
Tara zülfünü de düz kara gözlüm

O imam Zeynel’in evidir zindan
İmam Bakırdır ilmidir umman

Selâm ver de selâmını alayım

Cafer-i Sadık’ın elinde erkan

El kavşurup divanına durayım

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Ben kapında kulun kölen olayım
Hep sana ettiğim naz kara gözlüm

İmam Ali Rıza neslin banisi
İmam Kazım aşk ehlinin hamisi

Hesap ettim on yedidir yaşını

Tağı, Nağı, Askeri’nin suresi

Akıtayım gözlerimin yaşını

Ezeldendir ezeldendir ezelden

Koy dizimin üstüne de başını
Bir bir düğmelerin çöz kara gözlüm

Deli Boran ikrarım var Ali’ye
Gerçek sözü Mehti ile dirile
Hakkın emri sır içinde biline
Ezeldendir ezeldendir ezelden

126 Çaresi olmayan, çaresiz, düşkün, zavallı.
127 Zehir.
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128 Güzelleme, KK2, KK5, KK9.
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33. Gözetip De Gel Mühhibban
Diyerek129

34. Gülsün Yarenlerim Ürüşan Olsun133
Terk-i diyar edip gidiyom gayrı

Medet mürvet130 şu yaremi saransın

Gülsün yarenlerim ürüşan134 olsun

Gözetip de gel muhhibban131 diyerek

Bir sitem süreyim özüme bari

Kimi cevahirden almış sırasın

Bu yâre sinemde bir nişan olsun

Çekip gider göçtü kervan diyerek
Hak nasip ederse yolun sağına
Cümbüş verir sevgilinin curası

Minnet etmem ağasına beyine,

Sarılmadı şu gönlümün yarası

Uğramayım her cahilin bağına

Sübhaneke kaşlarının arası

Girsin yad elleri gülüşan135 olsun

Cemalinde ümmü’l-Kur’ân 132diyerek
Deli Boran kisbim136 oldu kar bize
Aşk ile gönlümüz kürede pişti

Ben bülbülüm mesken oldu zar bize

Arif olan âb-ı kevserden içti

Dede Garkın137 olur ise yar bize

Hüseyn-i Kerbela al kana düştü

Varsın cümle cihan hep düşman olsun

Canım Hak yoluna kurban diyerek

Hak yolunda olup hep özü sağlar
Bir gün olur gelir o adil beyler
Deli Boran daim hak için söyler
Sen yetiş ey şahı merdan diyerek

133 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK5, KK7.
134 Ruşen, aydınlık.
129 Nefes, 11 Hecelik, KK6.

135 Güllerin en güzeli.

130 Yardım isteyene çare olansın.

136 Kazanç.

131 Dostlar. Muhabbet edenler. Sevilenler. Sevgi besleyenler. Bir kimsenin taraflıları.

137 12. ve 13. yüzyıl Anadolu’sunda bir Türkmen eren.
Hem bir boy lideri hem ocak lideri, Anadolu’nun Aleviliğinde Hacı Bektaş Veli’den de önce hizmet etmiş
olan mürşit şahsiyet.

132 Kur’an’ın anası demektir. Fatiha suresi için kullanılır.
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35. Hak Muhammed Ali Nura
Bağlandı138

Velakat keremna Adem’e144 indi

Hayır himmet edin ey erler pirler

Fi nokta’yıl-babda145 hidayet indi

Hak Muhammed Ali nura bağlandı

Onu fehm eyleyen ere bağlandı

Hak beni Adem’de gizli sır oldu

Mute kalbe ente mute139 erenler
Lah mike lahmi140 pire bağlandı

Elif lam mim146 zallikel kitap147
Lareybe fiyhi eyledi hitap148

Vema ersenleke buyurdu Süphan

Yazıldı haktan geldi dört kitap

İlla rahmetenlil alemin eyledi ihsan141

Küllemen aleyhe fane149 bağlandı

Yüz on dört sure ayetle Kur’ân
Fatiha bismillah bir’e bağlandı

Mümin olanlar mürşide erdi
Elest-i bezminde150 ikrarı verdi

İnnellezine yubayunike ayeti142

Küllü müminin affın buyurdu

Ye’dullahe143 fehmeyle onun isbatı

Dört kapı kırk makam yola bağlandı

Muhammed Ali’ye kıldık bi’âtı
Şeytandır kılmayan nara bağlandı

138 Duvaz-ı İmam, 11 Hecelik, KK3, KK4.
139 Ölmeden önce ölünüz ayetine işaret var.
140 Hz. Muhammed’in Hz. Ali için söylediği “Eti
etimden, teni tenimden, ruhu ruhumdandır” hadisine
işaret var.

144 İsra suresi 70. ayet; “Biz Adem oğullarını şerefli
kıldık” ayetine işaret eder.
145 Hz. Ali’nin sırların aşikar olduğu nokta benim ifadesine işaret eder.

141 Enbiyâ suresi, 107. ayet “Ve mâ erselnâke illâ
rahmetenlilâlemîn” Seni Biz, sadece âlemlere rahmet
olarak gönderdik. ayetine işaret var.

146 Elif lam mim suresi.

142 Fetih suresi 10. ayete işaret edilmiştir; Muhakkak
ki onlar, sana tâbî oldukları zaman Allah’a tâbî olurlar. Onların ellerinin üzerinde Allah’ın etkisi vardır
(mealen).

148 Kendisinden şüphe edilmeyen hitaba işaret edilmiştir. önemli bir Alevi sırrıdır.

143 Yukarıdaki ayetin devamı Allah’ın eli onların elinin üzerindedir anlamını fark et deniyor.

150 Ruhların yaratıldığı ve Tanrının ruhlardan kendi
Rabliğinin bilineceğine dair sözün alındığı meclis.
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147 Alevi sırrıdır, kuranda 255 defa geçen kuranı tarif
eden ifadedir.

149 Rahman suresi 26 ayete işaret vardır; yeryüzünde
bulunan her şey fanidir anlamındadır.
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36. Hakiki Turaba Yol Olmak İster151
İblisin atına binip seğirten

37. Hem Kul Hüvellâhü Ehad
Okunur155

Hakiki turaba yol olmak ister

Şahadet şanında bu emr-i ferman

Kendi fetvasıyla kendin yanıltan

Hem Kul hüvellâhü ehad okunur

Muhabbet arkına sel olmak ister

Min nuri vahiddir inne fetahna156
Hakkında sure-yi ayet okunur

Hakikatte defteriniz karalı
Dönük hardan152 geldi aslı karalı
Dört kapıdan kırk makamdan ileri
Üstaz meydanında dil olmak ister

Curasın nuş ettim elhamdülillah157
Hiç şüphem kalmadı hem vallah billah
Vedduha kaşların tebarek Allah
Bir isminde çün velayet okunur

Dönük ah eylemez didara153 dara

Ve şems-i cemalin158 körlere pünhan

Deminde desti yok taş atar ere

Ey emire’l-mümin ebu güfran

Hep ikrar düşkünü yüzleri kara

Natık-ı kur’ansın ey şahı merdan

Hakk’ın irfanına hal olmak ister

Saki kevser ab-ı hayat okunur

İnsan kısım kısım, yer damar damar

Gözlerim kan ağlar giryan içinde

Pirinden dönen kimden şefât umar
Kemal kişi yoktur ol dönük himar154
Bülbülün misali gül olmak ister

Deli Boran malın müşteriye sat
Bab-ı ihsanından olur inayet
Pirinden üstazdan dönene lanet

Vasfınız edilir irfan içinde
İncil Zebur Tevrat Kur’ân içinde
Feyzinizden bir inayet okunur
Deli Boran der sır vermek ayıptır
Yedi hurf üç nokta settaru’l-uyub159
Çilesine mazhar olandır Yakup
Af olur günahlar berat160 okunur

Hacı Bektaş’a kul olmak ister
155 Nefes, 11 Hecelik, KK3, KK7.
156 Fetih suresine işaret vardır. Birliğin nuru ile fetih
olur gibi bir manası var.
157 Allaha hamdolsun ki içkisinden içtim, onun ölümsüzlük suyundan içtim.
151 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK3.

158 Yüzünün güneşi, yüzünün nuru.

152 Diken.
153 Yüz, çehre.

159 Ayıpları, kusurları örten. Kusurları göstermeyen,
günahları bağışlayan Allah.

154 Bakışlarını sakınmayan.

160 Kurtulmak, bırakılmak.
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38. İmam Hüseyin’in Kanı Nicoldu161

39. İrakipten Gelen Dem mi Sayılır163

Bire162 yezit size kalmaz ahımız

Dostun aşk badesi mest etti beni

İmam Hüseyin’in kanı nicoldu
Ak ellerin bileklerden kestiniz

İrakipten gelen dem mi sayılır
Alim bir söylerse bin yare sarar
Cahil bin söylerse Hak mı sayılır

İmam Hüseyin’in kanı nicoldu
Elif Allah ismi okunur böyle
Damarlar çatladı kanlar çağladı

Be’nin164 altındaki noktadan söyle165

Arş yüzünde cümle melek ağladı

Şe166 ile özüne sen sitem eyle

Kırk gün yas çekildi kara bağlandı

Se167 sakin olmadan cim168 mi sayılır

İmam Hüseyin’in kanı nicoldu
Her kim okumadı benim canıma
Onlar girdi imamların kanına

Veysel Karan169 gibi deve güdünce
Azmeyleyip doğru raha170 girince
Üstaz171 elin verip yol gösterince
Güzel Şahtan gelen gam mı sayılır

Yüzü kara varsın Hak divanına
İmam Hüseyin’in kanı nicoldu

Rahimdir gözetir her şeyin başı
Mert olan meydanda kestirir başı

Geyikler meledi erler sağmadı
Kırk gün rahmet yağmurları yağmadı
O zaman ay ile güneş doğmadı
İmam Hüseyin’in kanı nicoldu

İlim ile amel etmeyen kişi
Söylese sohbeti tam mı sayılır
Deli Boran kendine cefa eder
Mürşid talibin sinin172 saf eder
Büyük olan her günahı affeder

Edepsiz idiler horon teptiler
Kellesini top ettiler attılar

Kusur günah gören er mi sayılır
163 Nefes, 11 Hecelik, KK3.

Gör ki Ali evladına n’ettiler

164 Arapça’nın ikinci harfi.

İmam Hüseyin’in kanı nicoldu

165 Hz. Ali Be altındaki nokta olduğunu söylemiştir.

Deli Boran coştu böyle söyledi
Mihmanları koyun gibi dinledi
İslam olan lanet diye inledi
İmam Hüseyin’in kanı nicoldu

166 Arapça “şın” harfi, hurufilik içinde anlamı olan
sırlı ifadelerdir. Muhabbetlerde çözülür. sin se gibi
harfler de aynı anlayış içinde işaret ettikleri anlamlar
doğrultusunda analiz edilir.
167 Arapça “sin” harfi.
168 Arapça “c” harfi.
169 Veysel Karani.
170 Yol.

161 Duvaz-ı İmam, KK3, KK7.

171 (Üstad) İlim veya san’atta üstün olan kimse. Usta,
san’atkar. Muallim, profesör. Bilgide veya san’atta
veya amelde maharetli zat.

162 Bre: Hitap, seslenme.

172 Günahın, yanlışın, eksiğin.
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40. İsmi Cismi Güzel Feyzullahım
Var173

41. Kaldım Sahralarda Yetmez mi
Haydar175

Elest-i bezminden eyvallahım var174

Zahir batın gonca gülümsün benim

İsmi cismi güzel Feyzullah’ım var

Kaldım sahralarda176 yetmez mi Haydar

Evim barkım benim bir Allah’ım var

Aşk yoluna feda kıldım bu canı

Has durunu des duruna çarparım

Serden kasafeti atmalı Haydar

Gece gündüz efkarım var zarım var

Kur’ân’da okunan Elham177 da sensin

Sivas’ta dikilmiş örnek darım var

Mü’minin kalbinde iman da sensin

Evim barkım benim bir Allah’ım var

Sınık yareleri saran da sensin

Çavuş senin has duruna çarparım

Bu yareye merhem katmalı Haydar

Aç susuz çok uzak yoldan gelmişim

Bir ihsan veçhile severim seni

Zaten çok üzülmüş yazık olmuşum

Velayet mührünün ol kerem kâni

Sürgün olan o pirimi bulmuşum

Ya öldür efendim ya güldür beni

Çavuş senin has duruna çarparım

Ya benim dediğim etmeli Haydar

Ben Deli Boran’ım Feyzullah’ım var

El eta şanına yazıldı ayet

Evim barkım benim bir Allah’ım var

Lanazırsın Kul hüvellâhü ehad178

Amasya’da yatar Hamdullah’ım var

Düşkünün elinden tut et merhamet

Çavuş senin has duruna çarparım

Bu yaraya merhem olmalı Haydar

Âb-ı revân179 oldu çeşmim sildirsen
Her dem ağlıyorum bir dem güldürsen
Sen efendim ihsan edip güldürsen
Bu Deli Boran’a gitmeli Haydar

175 Medetname, 11 Hecelik, KK3, KK4.
176 Çöl.
177 Fatiha suresi.
173 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK7.

178 İhlas Suresinin ilk ayeti.

174 Ruhların yaratıldığı meclisten Allah’a sözüm var.

179 Akarsu.
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42. Kılavuzsuz Deryay Boylamak
Olmaz180

43. Kullara Verme Bu Derdi184
Kadir Allahım kadir

Eski gam yükünü taylamak181 olmaz

Kullara verme bu derdi

Kılavuzsuz deryay182 boylamak olmaz

Ben çekerim ben bilirim

Her başa geleni söylemek olmaz

Düşmana verme bu derdi

Yine açtın sinem yarelerini
Çeken bilir derdi çeken
Gönül vaz mı geçer kaşı karadan

Ne bilir geriden bakan

Tecellamız nasip eyle yaradan

Cuş185 edip de bendi yıkan

Sürülecek kelp183 rakipler aradan

Sellere verme bu derdi

Bilmez mi bunun sıralarını
Deli gönül menekşeden
Bu aşkın elinden sinem üzgündür

Dertler gelir dört köşeden

Ceset candan can cesetten bezgindir

Yeller eser her meşeden

Deli Boran Haydar ile bozgundur

Dallara verme bu derdi

Kim düşüp bulacak aralarını
Deli Boran yakar yıkılır
Kül olup yere dökülür
Urum’dan Şam’a çekilir
Bellere verme bu derdi

180 Güzelleme, 11 Hecelik, KK8, KK9.
181 Hayvan yükünün bir tarafı.
182 Deryayı.

184 Medetname, 8 Hecelik, KK2, KK5, KK7.

183 Eşek.

185 Coşmak, kaynamak, taşmak, deprenmek.
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44. Marifet Ehli Olan Dost Yazıldı186

Komşudan komşuya varılmaz oldu

Alemi Kudretten Bir Güzel Sevdim

Evliyanın yolu sürülmez oldu

Marifet ehli olan dost yazıldı

Bozuldu şu alem düzelmez oldu

Ademe halefim demedi mi Hak

Rah-i din197 üç yıldır artık giz198 oldu

Feriştahlar187 secde kıldı düzüldü
Kamil mürşid olan buyruktan başlar
Bir pula sat bu cihanı, terk eyle

Herkes kemalin işleğini işler

Çarkı dönder asiyabı188 gark189 eyle

Neyleyim mudara199 erkanı200 taşlar

Zamanenin hikmetini fark eyle

Muhkem201 değil kuşağımız çözüldü

Kem190 ve kesret191 bastı candan bezildi
Nizamı202 geçmeye yürük203 at gerek
Gönül bir kaşları karada kaldı

Gerçek aşıklara coş fırkat204 gerek

Derdim verdim işim çarede kaldı

Müşkül205 halletmeye kamil zat gerek

Güzel izzet192 ikram arada kaldı

Tarikatın kapıları bozuldu

Büyük küçük birbirinden yozuldu193
Deli Boran der ki Mehdi gelecek
Asılsız olanlar arını194 gözler

Rakipleri bölük bölük bölecek

Kimi zarar kimi kârını gözler

Ayne’l-yakin206 alametler olacak

Saki cehennem nârını gözler

Çok ikrarlı ikrarından üzüldü

Refiklik195 şaşıldı yoldan azıldı196

186 Nefes, 11 Hecelik, KK5, KK7.
187 Farsça sıfat; En iyi, en üstün buradaki anlamı melekler.

197 Dinin yolu, hak yolu dosdoğru yol.

188 Değirmen ve bostan kuyularındaki dönme dolap.

198 Sır, bilinmez.

189 Batırmak, boğmak. Birine bir şeyi bol bol vermek.

199 Kötü, işe yaramaz.

190 Kötü, şer.

200 Yol, yöntem, adet, usûl.

191 Ayrılık, Çok olma durumu, çokluk.

201 Sağlam, sağlamlaştırılmış.

192 Büyüklük, yücelik, ululuk.

202 Düzen.

193 İsteğinden caymak, bir şeyden soğumak.

203 Çabuk ve hızlı yürüyen.

194 Ar: utanma, utanç duyma.

204 Ayrılış, ayrılık.

195 Arkadaş, dost.

205 Zor, çetin, güç.

196 Uzaklaşmak.

206 Aynü’l-yakin: Gözle görerek bilmek.
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45. Muhabbet Mülkünü Hak Ettiniz
mi?207

46. Ne Bilir Gülün Kıymetin211
Göğe uçan hüma kuşu

Sırada oturan sofu kardaşlar

Ne bilir gülün kıymetin

Muhabbet mülkünü hak ettiniz mi

Kargayı kondurma dala

Hani nerde kaldı eski adetler

Ne bilir dalın kıymetin

Eski adetiniz terk ettiniz mi
Sağa sola laf atanlar
Şimdi muhabbette demde misiniz

Gerçeğe hile katanlar

Aceb irfan208 ile demde misiniz

Sonra birliğe yetenler

Yoksa kasavette gamda mısınız

Ne bilir insan kıymetin

Gönlünüzü Hakk’a berk209 ettiniz mi
Çift sürüp tohum ekmeyen
Yoksa cevahiri verdin mi ele

Meydana sofra dökmeyen

Acep benliği aldın mı ele

Arıya hizmet etmeyen

Sen gidebildin mi bu doğru yola

Ne bilir balın kıymetin

Bu yolun ötesin fark ettiniz mi
Bunu diyen Deli Boran
Muhabbet çilesi bize mi düştü

Küçücükken yetim kalan

Cevrini çekenler nutka erişti

Bir görmeye deve veren

Yoksa aranıza muzu mu düştü

210

Ne bilir malın kıymetin

Siz Deli Boran’ı unuttunuz mu

207 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK5.
208 Bilme, anlama, sezme.
209 Sağlamlaştırmak sıkılaştırmak.
210 Ara bozan kişi, nifak.
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47. Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan212
Ela gözlerini sevdiğim dilber

48. Neyine Güvenyon Yalan
Dünyanın216

Ne güzel yaratmış seni yaradan

Açılırsa kenzün217 söyler Süphan’ım

Ezel Hak Muhammed Ali’dir aslın

Neyine güvenyon yalan dünyanın

Ne güzel yaratmış seni yaradan

Ahmak sofu boştur senin kovanın
Kendin büküp kıl satmaya borçlusun

Saçlarına hatmil Kur’ân yazılmış
Vücuduna birer ayet dizilmiş

Senin aslın Dımıka’yı zapt etti

Ervahın213 kandilde nurdan süzülmüş

Ehl-i beyt Ali evladın kast etti

Ne güzel yaratmış seni yaradan

Şehitler elinden hep susuz gitti
Şad yolunu beklemeye borçlusun

Kirpikler elif lam kaşların elham
Nurdan hak eylemiş yaradan Mevlam

Sakalını yülüt218 bıyığını kes

İhsan et kapında olayım gülam214

Aslın Urumda şimdi oldu Yezit

Ne güzel yaratmış seni yaradan

Neye güveniyon ey ibn-i pelit219
Aşıklara taş atmaya borçlusun

Deli Boran der ki ulu bildiğim
Gahi215 Ali gahi veli bildiğim

Deli Boran ile açtın arayı

Gökte arar iken yerde bulduğum

Ciğerime vurdun onmaz yarayı

Ne güzel yaratmış seni yaradan

Kerbela çölünde vermedin suyu
Kırba220 delen ok atmaya borçlusun

216 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK3.
217 Gizli hazine, sırrı.
212 Güzelleme, 11 Hecelik, KK8, KK9, KK11.

218 Tıraş ettirmek.

213 Ruhlar, aslın varlığının gerçeği.

219 Kalas gibi, ağaç evladı.

214 Köle.

220 Eski zamanlarda sıkça kullanılan köseleden yapılan bir nevi su kabı.

215 Bazen, kimi zaman.
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49. Okumamış Harfi İmlayı Bilmez221

50. Ol Şah İçin İbadettir Yolumuz226

Şurda bir güzele meyil düşürdüm

Firdevs227 bahçesinde ben bir gül gördüm

Okumamış harfi imlayı bilmez
Zira candan çeker aşkın yayını

Ol şah için ibadettir yolumuz
Seyit sadık ehl-i beyte yar idim
Ali imran okur bizim dilimiz

Gelmemiş başına sevdayı bilmez
Hatt-ı istiva228 kaşların arası
Bu gün gördüm nazlı yarin boyunu
Mah222 yüzüne dökmüş amber223 suyunu
Çokça nuş eylemiş aşkın meyini
Yitirmiş aklını dünyayı bilmez

Nasurin min Allah229 ismin suresi
İki cihanda da altının hası
Şahı vilayetten pektir230 belimiz bizim
Biz üstazdan nasibimiz alırız
Be altında bir noktayı biliriz

Rakibin elinden sinem pür

224

yara

Beni Mecnun etti bir kaşı kara
İntizar eylesem yazıktır yare
Cahildir yahşi ve yaman bilmez

Kerbela yoluna kelle veririz
Zehir yiyip kan dökmektir kârımız
Didemiz kan ağlar sinemiz üryan231
Hüseyin aşkına gözümüz giryan232
Malımız tercüman canımız kurban

Vücudu pembedir vücudu simdir225
Severim yarimi Mevla kerimdir
Sor Deli Boran’a acep bu kimdir
Acayip aşıktır secdeyi bilmez

Ehl-i beyt uğruna bütün varımız
Deli Boran teberra kıl adüye233
Dayanmaz bu sinem danış Hüda’ya
Pek234 tut damenini235 yalvar Hüda’ya
Kara kalbe lanet etti pirimiz
226 Nefes, 11 Hecelik, KK8, KK9, KK11.
227 Cennet.
228 Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü
farzedilen daire çizgisi. Tasavvufta hayır ile şerrin ayrıldığı çizgi.
229 Minallah illallah: Allah’tan gelip Allah’a gitmek.
230 Çok, sağlam, güçlüdür.
231 Açık, aşikar, çıplak.

221 Güzelleme, 11 Hecelik, KK6, KK8.

232 Ağlamak.

222 Ay.
223 Güzel koku.

233 Deli Boran yabancı olana karşı dikkatli olmayı
unutma.

224 Hep, tamamen.

234 Sıkı, sağlam.

225 Gümüş renkli.

235 Etek, sahip olduğun, çevren.
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51. Pervaz Edip Gökte Uçtum O
Zaman236

Ben Ali’ye ikrar verdim ah ettim

Rabbim kün237 deyince kevn-i mekanı238

La’l248 ü gevher249 mercan alıp dürr250 sattım

Pervaz239 edip gökte uçtum o zaman

Hakikat251 dükkanım açtım o zaman

Kudûret246 arkımı247 aldım bent ettim

Makam basmaları geldi o zaman
Sarf edip kumaşı biçtim o zaman

Deli Boran vallah canana yardır
Aşuk maşukuna arz-ı didardır252

Gâhi âh eyleyip yandım ağladım

Sivas’ta verdiğim orda bir serdir

Dertli sinem aşk oduna dağladım

Böyle geldim dardan geçtim o zaman

Arş yüzünde bir menzile240 uğradım
Serden241 baştan candan geçtim o zaman

Melekler Âdem’e secde kılınca
Feyz-i242 Rahman’ın kerem243 sununca
Gerçek aşıklara destur244 olunca
Aşkın dolusunu245 içtim o zaman

236 Nefes, 11 Hecelik, KK5, KK9, KK11.
237 Rabbin ol emrini vermesi ve yaratılışın gerçekleşmesi.
238 Kainat, alem, dünya.
239 Uçuş.
240 Yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, konak.
241 Baş.

246 Güç, iktidar.
247 Akarsu önlerine insan eli ile yapılmış, sulama ya
da ulaşım amacı ile kullanılan su yollardır.
248 Kırmızı anlamına gelir. Yakut ve elmas gibi değerli madenler için kullanılır.

242 Kalpten kalbe gelen, insana Allah’ın razı olduğu
şeyleri yaptıran nur, kuvvet.

249 Elmas, cevher, mücevher.

243 İkram, lütuf, cömertlik.

251 Gerçek.

244 İzin, müsâde.

252 Göze görünmek üzere ortaya çıkma anlamında
kullanılır.

245 Bade.

250 İnci.
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52. Rah-ı Sadık Olan Her Zaman
Hacı253

53. Rızasız Lokmayı Yiyici Olma257
Şeyh Safi nasihat buyurdu bize

Mert olanlar haydan almaz mı pacı254

Rızasız lokmayı yiyici olma

Rah-ı sadık255 olan her zaman hacı

Aman deyip vermeyip de herkese

Nice Süleymanlar yükledi göçü

Benim neme lazım deyici olma

Cümlemiz bir canda mihman diyerek
Münafık kovulur suçu cezadır
Sultan olan kulun nâ-hak256 ağlatmaz

İçini arıtmaz dışın düzedir

Ciğerciğin aşk oduna dağlatmaz

İhlası olanlar ikrar gözedir

Arifler özünü yâda bağlatmaz

Tuttuğun damenden kaçıcı olma

İşte kılıç işte kalkan diyerek
Nefsini bilenler alemde Ali
Enel-hakta ölür ol, özü sağlar

Nefse hakim olan velidir veli

Bir gün olur gelir o adil beyler

Söyleyin aşıka iyi ahvali

Deli Boran kadim hak için ağlar

Yanılıp nefsine uyucu olma

Yetiş koca Haydar kerrar diyerek
Nefsin ezazildir sonra şaşarsın
Kazma elin kuyusuna düşersin
Tevekkül ol her dağları aşarsın
Samimiyetsizsen sevici olma
Hayıra sebep ol aşığa karşı
Cahille bir olup anlatma arşı
İblis ile denk götürme yarışı
Şer işlere meydan verici olma
Deli Boran sadık ikrarın güzel
Varıp bir mürşide eriştin ezel
Sukut ol mecliste eyleme gazel
253 Nefes, 11 Hecelik, KK4, KK5, KK7.

Unutup da kelam deyici olma

254 Nasip, kısmet.
255 Sadık yol.
256 Haksız, gereksiz.
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54. Sorarlar Aslını Eğer Soy İse258
Gökte doğan yıldız ile ay ise

55. Sor Muhammed Mustafa’nın
Aşkına259

Sorarlar aslını eğer soy ise

Sen efendim gariplerin derdini

Aşıklara bahşişin de bu ise

Sor Muhammed Mustafa’nın aşkına

Vallahi billahi az kara gözlüm

Medet mürvet düşkünlerin halini
Gör Muhammed Mustafa’nın aşkına

Mail oldum yüzün ile ağzına
Kara hattat sürme çekmiş gözüne

O yarinen uzak oldu aralar

Taramış zülfünü dökmüş yüzüne

Onulmadı şu sinemde yaralar

Tara zülfünü düz kara gözlüm

Gel efemdim bu yaraya çareler
Sür Muhammed Mustafa’nın aşkına

Hesap ettim on yedidir yaşını
Akıtayım gözlerimin yaşını

Hatmeyledim cavidanın tamını

Koy dizimin üzerine başını

Nuş eyledim sevdiğimin demini

Bir bir düğmeleri çöz kara gözlüm

Ey efendim bu yaremin emini
Çal Muhammed Mustafa’nın aşkına

Selam ver de selamını alayım
El kavuşturup divanında durayım

Seddarı Eyüb’le zikreyle dilden

Deli Boran yare kurban olayım

Yalvarmaktan gayrı ne gelir elden

Hep sana ettiğim naz kara gözlüm

Cümlenin muradın Haydar-ı Sultan
Var Muhammed Mustafa’nın aşkına

Sen bilirsin Deli Boran halini
Sultan olan yâda atmaz kulunu
İhsan eyle cümlemizin ehlini
Al Muhammed Mustafa’nın aşkına

258 Güzelleme, 11 Hecelik, KK2, KK4, KK6.

259 Medetname, 11 Hecelik, KK2, KK5.
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56. Söyleyim De Feryadını Duyalım260

57. Süt Karabit İle Derdim Yanıştım262

Gelin bir acayip peynir yiyelim

İncil ekber ile kandım garıştım

Söyleyim de feryadını duyalım

Süt karabit ile derdim yanıştım

Batmanını261 yüz paraya sayalım

Kutdisi meryemden bir dolu içtim

Kiremide benzer kiri peynirin

Cümle mahluk çağırır der asvas asvas263

Sarısı var yeşili var moru var

On iki tarikin canımın canı

Evlerinde terazisi nunu var

Yardımcısı Kilyos264 gönlümün sırrı

Yüzüne bakınca saltanatı var

İsa-yı nurullah kalbimin nuru

Tartın ne geliyor kiri peynirin

Cümle mahluk çağırır der asvas asvas

Deli Boran bunu böyle söyledi

Deli Boran asvas demek kârımız

Keserinen tokmağınan dövmeli

İncil Tevrat Zebur Kur’ân sırrımız

Bunu alan keyfe niye sövmeli

Sizi met etmektir bizim kârımız

Kiremide benzer kiri peynirin

Cümle mahluk çağırır der asvas asvas

262 Nefes, 11 Hecelik, KK2, KK5.

260 Güzelleme, KK5.

263 Buradaki anlam Allah Allah gibi görünmektedir
fakat gelenekte ifade asvas olarak kalmıştır. Şimdi
anlamı bilinmeyen bir ifade olma ihtimalinden dolayı
ifadeyi düzeltmedik.

261 7,692 kilogram olan ağırlık ölçü birimi.

264 Hz. İsa’nın 12 Havarisinden biri.
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58. Şahan Gezer Sulağında Turnanın265
Gene bulandı da yüzü havanın

59. Şahinim Cümle Alem Elidir
Billah267

Şahan gezer sulağında turnanın

Hidayette268 girdim bahçeye bağa

Top kara perçemli güzel sevenin

Şahnim269 cümle alem elidir billah

Can cefa götürmez hey kara gözlüm

Çar270 köşe bekçisi Feyzullah ağa
Sultan Hak Muhammed Ali’dir billah

Güzeli sevmesin ne bilir ahmak
Ona mı yaraşır cemale bakmak

Yare yar olana olur mu tazir271

Fırsatın düşürüp yanaktan öpmek

Eksiklik bizdedir kuldadır kusur

Can cefa götürmez hey kara gözlüm

Hıdır ağa vallah boz atlı Hızır
Evliyaya saki doludur billah

Beni del’eyledi kaşınan gözler
Taramış zülfünü gerdana düzler

İlm-i cavidandan272 okudum buyruk273

Kehribar266 dudak da balaban yüzler

Terk eyle yurdunu olmasın ayrık274

Yüzünü yüzüme sür kara gözlüm

Cafer efendinin elinde buyruk
Sürülüp de gelen yoludur billah

Der ki Deli Boran da aslın soyusa
Belin ince ise usul boyusa

Arifler kumaşa sındıdır sındı275

Aşığa verdiğin bahşiş buyusa

Şahin hakikatin hem babı bendi

Vallahi billahi az kara gözlüm

Mustafa ağa sahip zamanın kendi
Horasan’dan gelen velidir billah

267 Duvaz-İmam-Medetname, 11 Hecelik, KK9, KK11.
268 Hak yoluna, doğru yola klavuzlanma.
269 Şahinim.
270 Farsça “dört”.
271 Kusur ve özür etme.
265 Güzelleme, 11 Hecelik, KK8.
266 Süs eşyası yapımında kullanılan açık sarıdan kızıla kadar çeşitli renklerde, yarı saydam, kolay kırılabilen ve ağaç reçinesi fosili.

272 Fazlullah Hurufi’nin eseri, Gizli ilim, Alevi sır
ilmi.
273 Emir, ferman.
274 Ayrı.
275 Makas.
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Yeşil bent elinden içmişem dolu

60. Şu Cihana Nasip Nice Kani Var

Kaldır kasaveti276 istemem gamı277

El hükmü ilahsın284 fazlı kainat

Kulu Dede oğlu yaremin278 emi279

Şu cihana nasip nice kani var

Urum diyarının280 gülüdür billah

Yokları var etti kendi nurundan
İsmi Murtaza’dır kendi dolu var

Gene havalandı gönül kervanı
Pirim yazar katlimize fermanı

İstemem cenneti cemalin göster

Hamza ağa her yaramın dermanı

İster Mansur eyle darında astır

Muhabbet arkının selidir billah

Gelse Seyit Battal ya Ebü’l-Müslim
Onların adüye285 nice kini var

Dertli sinem püryan281 oluyor gene
Ahmet ağa yakın ay ile güne

Deli Boran demanım var destine

Tecelli282 niyazım283 bir cümlesine

Canım kurban olsun Ali nesline

Deli Boran Hakk’ın kuludur

Gelse sahip zaman adü üstüne
Yıllar tamam oldu birkaç günü var

276 Gaflet, kaygı, üzüntü.
277 Dert, tasa.
278 Yara.
279 İlaç.
280 Rum diyarı: Anadolu.
281 Biryan:Tandırda susuz pişirilen kebap.
282 Belirme, görünme, ortaya çıkma.

284 Hüküm sahibi ilahsın.

283 Yakarma, dua.

285 Düşman.
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61. Yağmadan mı Güzel Dedem
Yağmadan286

62. Yar Dediğin Ehl-i Kemal Olmalı287
Sakın hoyratların288 vasfın eyleme

Cem edip görgüye sorguya gidip

Yar dediğin ehl-i kemal olmalı

Yağmadan mı güzel dedem yağmadan

Aşıklarda cism-i zarı289 sevmezler

Taliplerin günahını af edip

Hakk’a yarayacak amel olmalı

Yağmadan mıgüzel dedem yağmadan
Her can ledün290 manasını bilemez
Gördüğün sorduğun erer refaha

Bilmeyenler menziline eremez

Ölenlerin pek mi çokmuş günaha

Temelsiz duvara bina kuramaz

Af edişte ortak oldun Allah’a

Çattığın binada temel olmalı

Yağmadan mıgüzel dedem yağmadan
Lokmanın kadrini bilene yedir
Nasıl ettin Çorum ile Yozgat’ı

Caht eyle kendine sen iyi dedir

Düşkün kaldırmanın kaçtır fiyatı

Müminliğin şartı şurtu da budur

Dardan inen cennet olur ahreti

Arifse manadan alan olmalı

Yağmadan mıgüzel dedem yağmadan
Bunca düşkünlere şah kılar imdat
Deli Boran der ki kalma noksana

Katarımız başı Ali Muhammed

Ölenlerden bari elin çeksene

Altı bin altı yüz altmış altı ayet

Fakir talip kan ağlıyor baksana

Arifin dilinde kelam olmalı

Yağmadan mıgüzel dedem yağmadan
Deli Boran gibi nâra yanarsan
Kendin bilmez başkasına kanarsan
Bir gönülde bin muamma kurarsan
Arayıp cevabı bulan olmalı

287 Nefes, 11 Hecelik, KK4, KK6, KK8.
288 Bir davranış biçimidir, ilk evvela, incelikten yoksun, sevgiden uzak, hırçın veya kaba demektir.
289 Ağlayan kişi.
286 Taşlama, 11 Hecelik, KK2, KK5, Yola hizmet niyetiyle gösterip halkı yağmalayan yol büyüğü geçinenlere taşlamadır.

290 Ledün ilmi gizli sır ilmidir, manayı sembollerle
anlatma ilmidir. anlamak için bu ilmi bilenden ders
almak gerekir.
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63. Yarelerin Bende İmam Hüseyin291
Çıkıp çar köşeyi seyran eyleyen

64. Yine Sen mi Geldin Gül Yüzü
Benlim296

Yarelerin bende İmam Hüseyin

Püryan eylediler hakkın ellere

Hak için kendini kurban eyleyen

Yine sen mi geldin gül yüzü benlim

Yarelerin bende İmam Hüseyin

Seni bekçi derler yüce bellere
Dem gadem297 getirdin hırkası şallım

Mü’minlere bade sunar elinde
Ölsem gerek arzum vardır yolunda
Şehit düştün Kerbela’nın çölünde
Yarelerin bende İmam Hüseyin
Halifeler gülbengini292 çekiyor

Er olanlar menziline ulaşır
Kan kanın görünce kaynar karışır
Seher vakti andelipler298 ötüşür
Sümbülü reyhanım yar gonca gönlüm

Dost ateşi bu sinemi yakıyor
Daha kanın ılgıt ılgıt293 akıyor

Deli Boran karşındaki yavru baz

Yarelerin bende İmam Hüseyin

Bür tüyünün vasfın299 etsem gene az
Erenlerin cümlesinden serfinaz

Kalbimin aynası gönlümün yası

Kesme selamını yar şirin dillim

Her dem294 baş vuruyor gerçeğin sesi
El aman dergahtan ayırma bizi
Yarelerin bende İmam Hüseyin
Gerçek meydanında gizli sır olan
Daim mü’minlere dest-i gir295 olan
Sensiz bu dünyayı neylesin Boran
Yarelerin bende İmam Hüseyin

291 Medetname, 11 Hecelik, KK5, KK6.
292 Alevi Bektaşi yolunda, genelde Cem ayinlerinin
açılışı, kapanışı ve yürütülmesi sırasında ve Perşembe
akşamları yapılan sohbet toplantılarında, yemeklerde vs. dedenin ya da Dedebabanın ant ezgili biçimde
yaptığı dualara verilen isimdir.

296 Güzelleme, 11 Hecelik, KK2, KK3, KK7.

293 Yavaş yavaş.

297 Kadem: ayak.

294 Zaman.

298 Bülbül.

295 Dest-gir: Elden tutan, yardım eden.

299 Özellik.
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65. Yüzüm Tabanına Sürmeye
Geldim300

66. Yüzünde Evvelki Nurun Kalmamış

Seni arz301 eyledim söktüm vatandan

Yüzünde evvelki nurun kalmamış

Yüzüm tabanına sürmeye geldim

Evvel uğrun uğrun işmar304 ederdin

Her dem her saatte vasfın söylerim

Şimdi söylemeye dilin kalmamış

Arzulayıp seni görmeye geldim

Yüzüm tabanına sürmeye geldim
Böyle olduğunu bilsem gelmezdim
Beli dedim bir ikrara bağlandım

Öğüt versen o öğütten almazdım

Mansur302 oldum Hak darında ağlandım303

Bahçen mamur diye gelip girmezdim

Kerbela’da şehit düştüm asıldım

Senin yol olmadık yerin kalmamış

Sırrı hikmetleri görmeye geldim
Boran’ım der geldim ise giderim
Kırklara kul oldum bağladım özüm

Bağuban değilim bağı niderim

Muhammed sırdaşım arife yüzüm

Varır bir fidana hizmet ederim

Elest-i bezminden evvel bu sözüm

Dökülmüş yaprağın külün kalmamış

Boran bir hal hatır sormaya geldim

300 Nefes, 11 hecelik, KK3, KK6, KK8.
301 Dilek, istek.
302 Hallacı Mansur’un idamı.
303 Sallanmak.

304 İşaret.
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67. Vefasız Dilbere Asla Yanmazam305
Muhanetin dolusuna sinmezem

SONUÇ
Deli Boran kendini hak yoluna adamış

Vefasız dilbere asla yanmazam
Hüseyinim Kerbelâ’dan dönmezem

bir erendir. Deyişlerinden güçlü bir aşık ol-

Balım Sultan vasfın eder dilim var

duğu anlaşılan Deli Boran’ın hayatı zorluk-

Ehl-i kemal olan oturur posta

yansıtmıştır. Bu zor hayatı içinde kendini

Canım kurban ere hak olan dosta

çok iyi geliştirmiş ve hemen her konuda şi-

Karaçaylar

irler yazmıştır. Dini şiirlerinden anlaşılacağı

306

gibi kurumaz asla

Uludağdan çağlar gelen selim var

larla geçmiştir. Şiirlerine de bu zorlukları

üzere son derece sağlam bir din bilgisi vardır.Dinî şiirlerinde ağırlıklı konular İmam

Dellal

307

idim ol vakitin behrinde

308

Çok dem sürdüm meclisinde dehrinde309
Serim post eyledim Halep şehrinde
Bak da gör Bağdat elinde darım var

Ali, İmam Hüseyin ve diğer on imamdır.
Deli Boran, Gaziler ovacığı erenlerinden olması sebebiyle yörenin dini ve mistik
havası kendisinde gözlenmektedir. Hayatı

Dar-ı Mansur

310

olduk er dergahında

boyunca yöredeki erenlerle gönül dostluğu

Sır var sır içinde sır dergahında

içinde olmuş, Sefil Ali, başta olmak üzere,

Okuduk senedi pir dergahında

muhabbetler kurup, cemler yapmışlardır.

O zamandan hırka ile şalım var

Çalışma sözlü kaynakların hafızalarına dayandığı için, doğru deyişi bulabilmek için

Deli Boran derde derman beyanım311
Ali evladına kurbandır canım
O sultanın kahrı312 lütf313 ü imanım
Hü dost derim Hacı Bektaş Veli’m var
305 Medetname (Hz. Hüseyin’e çağrı), 11 hecelik, KK8,
KK11.
306 Çaykara: Trabzon’un çok yağış alan bir ilçesi.
307 İlan edici. Yüksek sesle bildiren.
308 O anında, zamanında.
309 Dünya.

var olanların dikkatli derlenmesi ve derlemede özen gösterilmesi gerekmiştir. Bunun
yanında her ne kadar dikkat edilse de yörede dervişin çok olmasından dolayı, başka
erenlerin deyişlerinden mısralar, karışmış
olabileceğini de göz ardı etmemek gerekmektedir.
Erenler yatağı olan Gaziler ovacığı Alevi inanç ve geleneğinde kalıp değiştirme,

310 Darağacında asılarak katledilen Hallac-ı Mansur’dan
esinlenerek yaratılmıştır bu kavram. Cemaatin ve dedenin önünde meydan odasının orta yerine gelerek ayakları mühürlenmiş, kolları göğüste çapraz, baş öne eğik olarak beklemek biçiminde uygulanan bu Dar’a durmak,
yol uğruna ölmeye, asılmaya hazır olmayı anlatır.

Tanrısal tecelli, ahlakta yüksek melekelerle

311 Açıklama.

lar özverili ve sözlü kaynak metinlerine ki-

312 Üzüntü, dert, sıkıntı.
313 İyilik.
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donanma gibi özelliklerde Anadolu’da sayılı yerlerden biridir fakat günümüze kadar
yöre üzerine yoğun ve akademik düzeyde
çalışmalar yapılmamıştır. Yapılan çalışmaşisel müdahaleler yapan metinlerdir. Sözlü
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kaynak kişilerin beklentilerine göre düzenlendiğinde, aktarılan bilginin sahiciliği sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu anlamıyla çalışmamız özellikle deyişlerin her kelimesini
orjinaline uygun bir biçimde vermeye çalışmıştır.Bu çalışmaların akademik düzeyde
bazı eksikliklerin gidermesi ve Deli Boran’ı
anlamaya dair bir çerçeve oluşturması temennilerimizle makalemizi burada sonlandırıyoruz.
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DEYİŞ DİZİNİ
1. Acep Şu Dağları Aşamamm’ola
2. Açmam Seni Şimden Kelli
3. Alevden Mi Dışın Senin
4. Aliyy’el-Murtaza Hocamız Bizim
5. Allah Cömert Ali Cömert Her Şey Var
6. Altı Kısrağın Kulunlu Taylı
7. Ara Yerde Engellerim Var Deyi
8. Arayım Derdimin Çarelerini
9. Baktım Mümbüç İllerine
10. Beli Dedim Dost Yoluna Serim Var
11. Ben Senin Cevrini Çekemem Gönül
12. Bir Daha Uymayım Sözüne Gönül
13. Bize Kuvvet Verdi Mevlam Yaradan
14. Bizi Kurtarmalı İmam Hüseyin
15. Bu Yolun Atası Ali Dediler
16. Bülbül Ağlar Bağban Ağlar Gül Ağlar
17. Bülbül Güle Gül Bülbüle Yar Değil
18. Cemalin Görmeye Eylendim Kaldım
19. Cem Yerine Öyle Ölü Gelmeli
20. Cihanı Var Eden Sana Sığınırım
21. Çekildim Yanına Car Diye Geldim
22. Çok Şükür Dest İle Deman Bizimdir
23. Daima Bu Dünya Başa Dar Olmaz
24. Dört Kitabın Dördü Haktır Bilirim
25. Dünya Zindan İmiş Bilmedim Felek
26. Ela Gözlü Şol Kaşları Karalı
27. Elvan Çelebi’ye Varır Müşkile
28. Esrarı Fâşetme Aman Bir Yerde
29. Eşidip Her Söze Aldırmamalı
30. Evvel Bahar Yaz Ayları Gelende
31. Ezeldendir Ezeldendir Ezelden
32. Gökte Doğan Yıldız İle Ay İse
33. Gözetip De Gel Mühhibban Diyerek
34. Gülsün Yarenlerim Ürüşan Olsun
35. Hak Muhammed Ali Nura Bağlandı
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36. Hakiki Turaba Yol Olmak İster

52. Rah-ı Sadık Olan Her Zaman Hacı

37. Hem Kul Hüvellâhü Ehad Okunur

53. Rızasız Lokmayı Yiyici Olma

38. İmam Hüseyin’in Kanı Nicoldu

54. Sorarlar Aslını Eğer Soy İse

39. İrakipten Gelen Dem Mi Sayılır

55. Sor Muhammed Mustafa’nın Aşkına

40. İsmi Cismi Güzel Feyzullahım Var

56. Söyleyim De Feryadını Duyalım

41. Kaldım Sahralarda Yetmeli Haydar

57. Süt Karabit İle Derdim Yanıştım

42. Kılavuzsuz Deryay Boylamak Olmaz

58. Şahan Gezer Sulağında Turnanın

43. Kullara Verme Bu Derdi

59. Şahinim Cümle Alem Elidir Billah

44. Marifet Ehli Olan Dost Yazıldı

60. Şu Cihana Nasip Nice Kani Var

45. Muhabbet Mükünü Hak Ettiniz Mi

61. Yağmadan Mı Güzel Dedem Yağmadan

46. Ne Bilir Gülün Kıymetin

62. Yar Dediğin Ehl-i Kemal Olmalı

47. Ne Güzel Yaratmış Seni Yaradan

63. Yarelerin Bende İmam Hüseyin

48. Neyine Güvenyon Yalan Dünyanın

64. Yine Sen Mi Geldin Gül Yüzü Benlim

49. Okumamış Harfi İmlayı Bilmez

65. Yüzüm Tabanına Sürmeye Geldim

50. Ol Şah İçin İbadettir Yolumuz

66. Yüzünde Evvelki Nurun Kalmamış

51. Pervaz Edip Gökte Uçtum O Zaman

67. Vefasız Dilbere Asla Yanmazam
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ESKİŞEHİR ZAVİYELERİNE DAİR TESPİTLER
REMARKS ON ESKISEHIR ZAVIYES

Mehmet TOPAL1

le bu bölgede pek çok zaviye kurulmuş ve

Kamil ÇOLAK2

bu zaviyeler birer içtimai yardım müesseseleri olduğu kadar imar, iskan ve emniyetin
temini gibi konularda da görev üstlenmiş-

ÖZET
Zaviye, dervişlerin bir şeyhin idaresinde
topluca yaşayıp ibadet ettikleri, gelip geçen
yolculara karşılıksız yiyecek, içecek ve barı-

lerdir. En eskisi Şeyh Şehabeddin Sühreverdi olmak üzere arşiv kayıtlarından Eskişehir
ve çevresinde 124 tane zaviye olduğu tespit
edilmiştir. Bu zaviyelere dair belgelerde geçen bilgiler genellikle zaviyelerin isimleri,

nacak yer sağlanan sosyal bir müessesedir.

gelir ve giderleri, mülklerine ve yönetimine

Zaviyelerin, genellikle kuruluş döneminden

yapılan müdahaleler ve atamalarla ilgilidir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk

Bu çalışma ile Eskişehir’de bulunan zaviye-

yıllarına kadar uzanan üç asırlık bir dönem

lerin envanterinin çıkarılması ve faaliyetle-

içinde yapıldığı ve zaviye mensuplarına ilk

rinin tanıtılması amaçlanmıştır.

dönemlerde geniş haklar verildiği görülmektedir. XV. asrın ikinci yarısından itibaren devlet idaresinin merkezileşmesiyle
imtiyazları azalmaya başlayan bu kurumlar
varlıklarını 30 Kasım 1925’te tekke ve zavi-

Anahtar Kelimeler: Eskişehir, Zaviye,
Zaviyedar, Tekke, Vakıf.

ABSTRACT

yelerin kapatılmasıyla ilgili çıkarılan kanu-

Zaviye is a social institution in which

na kadar sürdürmüşlerdir. Eskişehir’in “uc”

dervishes live and pray together under the

tabir edilen yerde bulunması, fetih ve iskan
hareketleri için geçiş noktası olması nedeniy1 Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
2 Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, FenEdebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

rule of a sheikh and supply to people food,
drink and accommodation without any payment. Zaviyes were generally built from the
time of the foundation of the Ottoman State
to the beginning of the reign of Sultan Suleiman the Lawgiver. It is known that during
51

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

the years of foundation, the Ottoman State

rinde bulunan bina yahut bina topluluğunu

gave important privileges to the members

ifade etmektedir.

of the zaviyes. Although these privileges
began to decrease with the centralization
of the State during the 2nd half of the XVth
century, zaviyes continued to survive until
the law that closes up tekkes and zaviyes in
30 November 1925. Under the Otoman rule
a lot of zaviyes were built in the vicinity of
Eskişehir, which was situated in a strategical point called “uc”. These zaviyes were
a kind of social aid institutions. They also
functioned in some areas like public improvements, inhabiting and security. It was
determined from the archival documents
that there were 124 zaviyes in the vicinity of
Eskişehir. The oldest one of the zaviyes was
Sheikh Sehabeddin Suhreverdi. The knowledge about Eskisehir zaviyes in archival
documents is usually related to their names,
incomes, expenditures, appointments and
attacks on the estates and management of
the zaviyes. In this study it was aimed to
introduce the inventory and activities of Eskisehir zaviyes.
Keywords: Eskisehir, Zaviye, Zaviyedar, Tekke, Waqf.

Zaviyelerin ilk defa nerede ve ne zaman
kurulduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, hicretin 2. veya 4. yılında kurulduğu ile
ilgili rivayetler vardır. Aslında bu müesseselerin ortaya çıkışını tasavvuf cereyanının
kuvvetlenmesiyle irtibatlandırmak gerekir.
Sufiler muhtemelen sürekli olarak topluca
yaşayıp ibadet edebilecekleri bir yere ihtiyaç duymuşlar, belli bir süre sonra bu amaca uygun olarak birtakım binalar inşa etmişlerdir (Ocak; Faruki, 1993: 468).
Zaviyelerin İslam dünyasında yaygınlaşmasına paralel olarak Anadolu’da da pek
çok zaviye açıldığı görülmektedir. Özellikle
XIII. asrın başlarındaki Moğol istilası nedeniyle Anadolu, çeşitli tasavvuf cereyanlarına
mensup şeyh ve dervişlerin sığınağı olmuştur. Melamilik, Kübrevilik ve Sühreverdilik gibi tarikatlara mensup şeyhler, Konya,
Kayseri, Sivas, Tokat gibi büyük kültür merkezlerine yerleşerek devletten yardım alıp
zaviyeler açmışlardır (Ocak; Faruki, 1993:
470). Bu dönemde Anadolu Selçuklu hükümdarları diğer Türk hükümdarları gibi,
şeyhlere büyük hürmet göstermiş, onlar için
tekkeler inşa ederek vakıflar tahsis etmişlerdir (Köprülü, 1338: 293).

GİRİŞ

Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla birlikte uc bölgelerinde bağımsızlık-

Zaviye, tarikat mensubu dervişlerin

larını ilan eden Türkmen beylikleri şeyh-

bir şeyhin idaresinde topluca yaşadıkları,

lerin manevi nüfuzlarından faydalanmak

âyende ve revendeye (gelip geçen yolcular)

amacıyla zengin vakıflara dayalı zaviyeler

karşılıksız yiyecek, içecek ve barınacak yer

açmış, Osmanlı Beyliği de benzer şekilde

sağlanan, yerleşim merkezleri ile yol üze-

hareket etmiştir. İlk devir Osmanlı vekayi-
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namelerinde Osman Bey, Orhan Bey ve I.

kusuru görülenler devlet tarafından takibe

Murad’ın açmış oldukları pek çok zaviyeden

uğramışlardır.6

ve bunlara tahsis edilen vakıf arazilerinden
bahsedilmektedir.3 Bu hükümdarlar tarikat
mensupları için yaptırmış oldukları zaviyeler sayesinde halkın birliğini sağlamış, iskan
meselesini de büyük ölçüde çözmüşlerdir
(Ocak; Faruki, 1993: 468).4

Sayıları günden güne artan bu zaviyelerden özellikle stratejik noktalarda bulunanlar,
derbend bekleme yani bir çeşit karakol vazifesi gördüğünden, çeşitli vergilerden muaf
olabiliyordu (Orhonlu, 1990: 102). Bunun
yanında benzer bazı hizmetlerinden dolayı

Bir çok şeyhin Osmanlılar ile birlikte

vergiden muaf olan zaviyeler de vardı. Me-

Anadolu’nun batı taraflarında yerleştikleri

sela, Saruhan’ın Nif nahiyesinde Kapukaya

genel olarak bilinmektedir. Bu derviş mu-

denilen mevkide Hamza Baba adındaki bir

hacirlerin bazıları gazilerle birlikte fetihle

derviş zaviye kurarak o bölgeye su getirmiş,

meşgul olurken, bazıları da civardaki köy

bağ kurmuş ve gelip geçene hizmeti dokun-

ve tenha yerlere yerleşmiş, müridleriyle be-

muş olduğundan, öşür vergisinden muaf

raber ziraat ve hayvan yetiştirmekle meş-

tutulmuştur. Benzer şekilde, Kütahya köy-

gul olmuş, bu suretle bulundukları yerlerin

lerinden birinde Genç Abdal adındaki bir

sosyo-ekonomik açıdan gelişmesine hizmet

derviş zaviye kurarak ziraata uygun olma-

etmişlerdir. Daha sonra kurulan zaviyelerde de aynı amaç gözetilmekle birlikte,
ilave olarak dervişler yol güvenliğinin sağlanması, yolcuların ihtiyaçlarının karşılan-

yan yerleri ziraata açtığından, yine bazı vergilerden muaf tutulmuştur (Barkan, 1942:
297-298). Eskişehir’de de, 1524-1531 tarihli
Sultanönü Sancağı vakıflarının gösterildiği

ması için görevlendirilmişler,5 bu noktada

muhasebe defterinde, Seyyid Gazi Zaviyesi

3 İlk dönem Osmanlı padişahlarının şeyh ve dervişlere vermiş oldukları vakıflar ve mülklerle ilgili olarak
Ömer Lütfi Barkan’ın vakıf defterlerinden çıkarmış olduğu bilgilere bakılabilir (Barkan, 1942: 292-293).

den, azebden, kürekciden, hisar yapmasın-

4 Benzer bilgiler için bkz. Orhonlu, 1990: 101-102.
5 1714 tarihli bir belgede, Sivrihisar Hasan Şeyh
Zaviyesi’nin kuruluş yıllarına atıf yapılarak şöyle denilmektedir: “Şehr-i virane nam mevzi arsuz yer olup
Beylerbeyi Karacabey ol yeri şenlik içün cedd-i âlâları
Basri şıhına virüb âyende ve revendeye hidmet idüb,
it‘âm-ı ta‘âm idüb yolu ve beli hıfz etmek üzre tasarruflarında olan zaviyeye bağlanup, buralarda ziraat
etmeye ve yaylak olarak kullanmaya…” (BOA. Cevdet Evkaf, Nr. 1770). Bu ifadeler gösteriyor ki, virane
olan bir yer ziraate açılmış, geliri zaviyeye tahsis olunarak hem yol güvenliği sağlanmış, hem de bu güzergahı kullanan yolcuların ihtiyaçları karşılanmıştır.

mensuplarının, ulaktan, cerehordan, nüzüldan, salgundan, sekbandan, doğancıdan ve
bilcümle avârız-ı divaniyyeden ve tekâlif-i
örfiyyeden muaf tutuldukları görülmektedir (BOA. MAD., Nr. 27: 56).
Yaptıkları hizmetler mukabilinde çeşitli
vergilerden muaf olduğunu gördüğümüz
zaviyelerin önemli bir fonksiyonu da İslamlaşma faaliyetlerine katkı sağlamalarıdır.
6 Çirmen’deki bir zaviyede 1574 yılında, gelip geçenler için beş, altı senedir yemek pişirilmediği haberinin alınması üzerine devletin olayın araştırılmasını
istemesi bu konuya örnek olarak gösterilebilir (BOA.
MHM., Nr. 2: 207/547).
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XIV-XVI. yüzyıllara ait bazı vekayinameler-

tarafından desteklenen zaviyelerin genellik-

de ve menakıbnamelerde bununla ilgili bil-

le Mevlevi, Nakşibendi, Halveti, Celveti ve

giler bulabilmek mümkündür (Ocak, Faruki

Kadiri gibi Sünni tarikat zaviyeleri olduğu

1993: 474-475). Ömer Lütfi Barkan da zavi-

görülmektedir (Yüksel, 1998: 173).

yelerin İslamlaşma faaliyetlerindeki rolünden bahsetmiş ve kayıtlarda bir çok dervişin
Abdullah oğlu ve kul oğlu olarak geçmelerinin bu hususa ışık tuttuğunu belirtmiştir
(Barkan, 1942: 303-304).

Zaviyeler çeşitli nedenlerden dolayı zamanla eski fonksiyonlarını yitirmişlerdir.
Özellikle yol kavşaklarında bulunan zaviyeler suhte ve celali olaylarının verdiği korku
ile misafir kabul edemez hale gelmişlerdir.

Osmanlıların ilk dönemlerinden itibaren

Terk edilen köyler ve vakıf çiftliklerinden

görülmeye başlanan ve geniş haklara sahip

ürün alınamadığı için binaların bakımı ya-

oldukları bilinen zaviyeler, XV. asrın ikinci

pılamamış, çoğu harap olmuştur. 1826 yılı-

yarısından itibaren merkezileşmeyle birlikte

na gelindiğinde Yeniçeri Ocağı kaldırılmış,

imtiyazlarını kaybetmeye başlamıştır. Nite-

onlarla sıkı ilişkileri dolayısıyla Bektaşilerin

kim, Fatih devrinde yapılan toprak düzenle-

mal varlıklarına el konulmuştur.9 Tarikata

mesi sırasında bazı zaviyelerin vakıflarına el

ait zaviyeler ise ya kapatılmış ya da Sünni

konulduğu bilinmektedir. Bu vakıfların bir

düşünceye aykırı olmayan tavrı nedeniyle

kısmı sonradan geri verilmişse de artık za-

yönetimin iyi gözle baktığı Nakşibendilere

viyelerin idaresi ile şeyhlerin tayin ve azil-

devredilmiştir (Melikoff, 1994: 227).10 1826

leri devlet kontrolü altına girmiştir (Ocak;

yılından sonra diğer zaviyeler varlıklarını

Faruki, 1993: 471). Hatta devletin bu zaviye-

sürdürmekle birlikte 30 Kasım 1925 tarihin-

lerde sünni düşünceye muhalif faaliyetlere

de tekke ve zaviyelerin kapatılması ile ilgili

izin vermediği yazılan hükümlerden anlaşıl-

çıkarılan bir kanun ile tamamının faaliyetle-

maktadır. Bu durum XVI. yüzyıldan itibaren

rine son verilmiştir.

7

daha da artmıştır . XVII. yüzyılda vakıflar
8

7 Eskişehir’deki Ahi Mahmud Zaviyesi’ne ait 23 dönüm araziye Fatih döneminde el konulup tımara verilmişken, II. Bayezid döneminde bu toprak zaviyeye
iade edilmiştir (BOA. MAD., Nr. 27: 35). Benzer şekilde İnönü’nün İncesu Köyü’nde bulunan Murad Baba
Zaviyesi’nin mülkleri Fatih döneminde tımara verilmiş, II. Bayezid döneminde iade olunmuştur (Turğut,
2011: 221).
8 1573-1574 tarihli Mühimme Defteri’nde, Seyitgazi
Zaviyesi’nde görülen Rafızilik ve Mülhidlik gibi Sünniliğe aykırı hareketlere izin verilmemesi ve oradakilerin ehl-i sünnet mezhebi üzere olmaları gerektiği
bildirilmiştir (BOA. MHM., Nr. 22: 90/187).
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Çalışmada, Eskişehir’de bulunan zaviyelerin sayıca çokluğu nedeniyle tümü hakkında değerlendirme yapılmamış, konunun
akışına göre bazı zaviyelerle ilgili kayıtlara
9 II. Bayezid döneminde Safeviliğin etkilerini kırmak
düşüncesiyle Bektaşilik Tarikatı’na ait tekke ve zaviyelerin kurulmasının teşvik edildiği bilinmektedir
(Küçükdağ, 2015: 149).
10 Devletin bu konudaki kararlılığı, Karahisar’da
Akıncı Karyesi’ndeki Çomaklı Baba Zaviyesi’nde Bektaşilik faaliyetlerinin devam etmesi üzerine bunun sebebinin Karahisar naibine sorulmasından anlaşılmaktadır (BOA. Cevdet Evkâf, Nr. 27216).
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müracaat edilmiş, ayrıca belge yoğunluğu

1236 yılları arasında saltanat sürdüğünden,

ve içerik dikkate alınmak suretiyle seçme

zaviyenin bu yıllar arasında inşa edilmiş

yapılarak altı zaviye hakkında daha ayrıntılı

olması muhtemeldir. Bundan başka, 1261

bilgi verilmeye çalışılmıştır.

yılında Eskişehir valisi iken Kırşehir’e vali

Eskişehir ve çevresinde tespit edilen
zaviyelerin yerleri ve isimleri çalışmanın
sonunda bir tablo halinde verilmiş ayrıca
harita üzerinde gösterilmiştir. Başbakanlık
Osmanlı Arşivi kaynaklarının esas alındığı
çalışmada, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi,
Eskişehir emekli noterlerinden sayın Orhan
Keskin’in özel arşivi ile konuya dair çalışmalardan yararlanılmıştır.

I. ESKİŞEHİR ZAVİYELERİNE
DAİR DEĞERLENDİRMELER
Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerine
paralel olarak bölgede pek çok zaviyenin
kurulduğu yukarıda belirtilmişti. Bu bağlamda uc tabir edilen yerde bulunması, fe-

tayin olunan Nureddin Cibril bin Caca Bey,
buradan ayrılmadan önce şehrin imarı ile
ilgilenmiş ve bir de cami yaptırmıştır. Cacaoğlu Nureddin Bey şehirdeki 17 mescit ile
Şeyh Abdullah el Bedevi’ye ait zaviyeyi de
tamir ettirmiştir (Temir, 1989: 11). Aşağıda
görüleceği üzere, bahsi geçen bu iki zaviyeden sonra da Eskişehir ve çevresinde değişik
tarihlerde pek çok zaviye inşa edilmiş, metnin sonundaki tabloda da görüleceği üzere
bu sayı tespit edilebildiği kadarıyla zamanla
124’e ulaşmıştır.

A. Zaviye İsimlerine Dair
Eskişehir ve çevresinde bulunan zaviyelerle ilgili dikkat çeken konulardan biri
zaviye isimleriyle ilgilidir. Aynı yerleşim biriminde veya birbirine yakın mevkilerde yer

tih ve iskan hareketleri için geçiş noktası

alan bazı zaviyeler farklı isimlerle anılmakta-

olması nedeniyle Eskişehir ve çevresinde

dır. Ancak bu isimler birbirine çok benzedi-

de pek çok zaviye kurulmuştur. Anadolu

ğinden aynı zaviye olması ihtimali göz ardı

Selçuklu Devleti zamanından itibaren ku-

edilmemelidir. Mesela, Şehreyüğü Köyü’nde

rulmaya başlayan bu zaviyelerin bir kısmı

bulunan Ahî Mahmud ve Ahî Mehmed za-

Cumhuriyet dönemine kadar varlıklarını

viyelerinin; Günyüzü’ndeki Emir Yunus

sürdürmüştür. Eldeki verilere göre Eski-

Bey ve Sarıköy Yunus Emre zaviyelerinin;

şehir ve çevresindeki zaviyelerin en eskisi

Seyitgazi Emin Paşa Köyü’ndeki Şeyh Ço-

Şeyh Şehabeddin Sühreverdi zaviyesidir.

ban Zaviyesi ile Seyitgazi Çoban Baba zavi-

Bu zaviye Alaeddin Keykubad’ın tahta ge-

yelerinin ve İnönü Aksu Köyü’ndeki Osman

çişini kutlamak ve kendisine fütüvvet şal-

Zaviyesi ile yine İnönü’de bahsi geçen Sul-

varını giydirmek üzere Abbasi Halifesi Na-

tan Osman Han zaviyelerinin aynı zaviye-

sır Lidinillah’ın Konya’ya gönderdiği Şeyh

ler olduğu düşünülebilir. (BOA. MAD., Nr.

Şehabeddin Sühreverdi adına Eskişehir’de

27: 13, 92-93; BOA. Cevdet Evkâf, Nr. 14983,

yaptırılmıştır. Alaeddin Keykubad 1219-

15842; VGMA., 224/4006, 187/2026). Eski55
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şehir merkezinde bulunan Seydi Abdullah,

Bazı belgelerde zaviye isimlerinin ba-

Şeyh Abdullah el-Bedevi ve Sultan Abdul-

şında “Ahî” ya da “Bektaşi” gibi sıfatlar

lah zaviyelerinin isim benzerlikleri de bizi

bulunmasa da, zaviyenin bulunduğu ma-

aynı şekilde düşünmeye sevk etmektedir.

hallin adından ve özelliğinden hareketle o

Hatta Sultan Abdullah Zaviyesi 1803 tarihli

zaviyenin “Ahî” ya da “Bektaşi” zaviyesi ol-

bir belgede “nam-ı diğer Akdoğan” olarak

duğu düşünülebilir. Mihalıçcık Kazası Şeyh

ifade edilmekte, XVI. yüzyıla ait vakıf ka-

Murad Zaviyesi ile ilgili bir belgede köyün

yıtlarında da bu şekilde geçmektedir (BOA.

adının “Ahî Şeyh” olmasından dolayı Şeyh

Cevdet Evkâf, Nr. 3204; BOA. MAD., Nr. 27:

Murad Zaviyesi’nin bir ahî zaviyesi oldu-

33). Buradan hareketle bazı zaviye isimleri-

ğu söylenebilir (BOA., Cevdet Evkâf, Nr.

nin zamanla değiştiğini söyleyebiliriz.

25523).

11

Öte yandan farklı yerlerde bulundukları

Yine bir belgede Seyyid Gazi Şücaeddin

halde isim benzerliği olan zaviyeler de var-

Zaviyesi adıyla karşımıza çıkan zaviye, baş-

dır. Çanakçı Köyü’ndeki Ahî İdris Zaviyesi

ka bir belgede Seyyid Gazi Şüca Baba Bekta-

ile Mayıslar Köyü’ndeki Şeyh İdris Zaviyesi

şi Zaviyesi olarak anılmaktadır (BOA., Cev-

bu duruma örnek olarak gösterilebilir (BOA.

det Evkâf, Nr. 20076, 22329). Benzer şekilde,

MAD., Nr. 27: 22; BOA. EV., Nr. 19027: 21).

Seyyid Gazi Uryan Ali Baba Zaviyesi’nin

Çanakçı ve Mayıslar köyleri birbirine uzak

bazı belgelerde Uryan Baba Bektaşi Zaviyesi

yerlerde bulunduklarından adı geçen zavi-

olarak da adının geçmesi zaviyelerin tarikat

yelerin aynı zaviyeler olması mümkün gö-

aidiyetlerinin zaman zaman vurgulandığına

zükmemektedir.

işaret etmektedir (BOA., Cevdet Evkâf, Nr.

Zaviye isimleriyle ilgili dikkat çeken
bir başka konu da, bir kişi adına birden
fazla zaviyenin varlığıdır. Mesela, Şeyh
Edebâli adına Eskişehir’de, Çatkara köyünde ve Bilecik’de olmak üzere üç ayrı Ede
Zaviyesi’nden

bahsedilmektedir.

Bunun

gibi, Sivrihisar ve Eskişehir’deki Seyyid
Mahmud zaviyelerinin aynı şahıs adına yapılmış olduğunu düşünebiliriz (BOA. MAD.,
Nr. 27: 15, 32; Doğru, 1997: 25). Yukarıda
zikredilen Ahî İdris ve Şeyh İdris zaviyeleri
için de aynı şeyi söylemek mümkündür.
11 Halime Doğru bu zaviyelerin aynı zaviyeler olduğunu ifade etmektedir (Doğru, 1992: 82).

56

16492, 29713).

B. Zaviyelerin Gelirleri
Diğer hizmet sektörlerinde olduğu gibi
zaviyelerin gelirleri de vakıflar aracılığıyla,
genellikle arazi ve dükkan gibi taşınmaz
mallardan sağlanmaktaydı. Eskişehir ve
çevresindeki zaviyelere bakıldığında, coğrafi konumlarına ve stratejik önemlerine göre
zaviyelerin hizmetlerinin farklılaştığı, buna
bağlı olarak da vakıf gelirlerinin değiştiği görülmektedir. Eskişehir’in merkez köylerinde
bulunan zaviyelerin, hem Eskişehir’e yakın
hem de nispeten ovada ve güvende bulunmalarından dolayı hizmet alanları dar ve
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vakıf gelirleri düşüktü. Mesela, Eskişehir’e

miktarın hitabet, imamet, müezzinlik, hafız-

çok yakın olan ve ovada kurulan Ahî Bili-

lık, tamirat ve bağ masraflarına kullanılma-

ce Zaviyesi’nin (Sultandere Karyesi) geliri

sı gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Şeyh Baba

az olup köy odası ve dini günlerde toplantı

Yusuf’un Sivrihisar’a bağlı Karahisar’da

yeri olmaktan öte bir işlevinin olmadığı an-

yaptırdığı cami ve mescit için toplam 82

laşılmaktadır (Doğru, 1991: 46).

adet dükkanı vakfettiği tahrir kayıtlarından

1524-1531 tarihli vakıf kayıtlarına göre,
şehir merkezine yakın olan Kireçlik köyündeki Ahî Süleyman Zaviyesi’nin vakıf geliri 400 akçe, İtburnu’ndaki Şeyh Süleyman Zaviyesi’nin vakıf geliri 250 akçe,
Muttalip’deki Elvan Şeyh Zaviyesi’nin vakıf
geliri 300 akçe iken Kütahya istikametinde stratejik bir noktada bulunan Ahî İdris
Zaviyesi’nin vakıf gelirlerinin 4000 akçeyi
geçtiği görülmektedir (BOA. MAD., Nr. 27:
22,35,36,38). Bunun gibi, yine geçiş noktası
ve menzil gibi önemli mevkilerde kurulmuş
olan Beştaş Zaviyesi’nin 3901, İnönü’de
bulunan Kumral Baba Zaviyesi’nin ise
3005 akçe geliri olduğu tespit edilmektedir
(BOA. MAD., Nr. 27: 18, 90). 1575-1576 tarihli tahrir defterinde ise merkeze bağlı Şehreyüğü Köyü’nde bulunan Ahî Mahmud
Zaviyesi’nin vakıfları arasında 34 dükkan
gösterilmekle beraber gelirinin sadece 370

anlaşılmaktadır (Turğut, 2011: 218).

C. Zaviye Görevlilerinin Tayinleri
Zaviyelere yapılan tayinler bizzat devlet tarafından gerçekleştirilir, görevlendirilen kimselere yetkileri ve yapacakları
hizmetleri tanımlayan bir berat verilirdi.12
Zaviyedarlık görevi genellikle büyük çocuğa devredilmekle beraber, bu kişinin ehliyet
ve iktidarının yetersiz olduğu durumlarda
küçük çocuğa, hatta aile dışından birine de
verilebilmekteydi (Düstur, 1/3: 500). Ölen
zaviyedarın çocuğunun kaybolduğu veya
yönetime katılamayacak şekilde uzak mahallerde bulunduğu durumlarda ise zaviyedarlık ehil olan başka birine devredilmekteydi13. Bunların yanında zaman zaman kız
çocukları da babalarının yerine zaviyedar
olarak atanabilmekteydi.14 Muhtemelen bu
şekildeki atamalar erkek çocuk olmadığı ya

akçe olarak belirtilmesi dikkat çekicidir
(TKGMA., TD., Nr. 541: 26/a). Bu durum
vakıf dükkanların çok düşük rakamlarla kiraya verildiği izlenimini uyandırmaktadır.
Eski ve önemli bir yerleşim merkezi olan
Sivrihisar’daki Şeyh Baba Yusuf Zaviyesi de
vakıflarının bolluğuyla dikkat çekmektedir.
Bu zaviyeye bizzat Sultan Yıldırım Bayezid
Han Anadolu Vilayeti haracından karşılanmak üzere günlük 10 akçe tahsis etmiştir. Bu

12 Eskişehir Ahî Mahmud Zaviyesi ve Mihalıccık Ahî
Şeyh Köyü Şeyh Murad Zaviyesi zaviyedarlıklarına
yapılan tayinler bu uygulamaya örnek olarak gösterilebilir (BOA., Cevdet Evkâf, Nr. 7502, 12966, 25523).
13 Eskişehir Ahî Mahmud Zaviyesi zaviyedarlarından
Mehmed Arif Efendi vefat edince uhdesindeki yarım
hisse, oğlunun kaybolması nedeniyle 1890 tarihinde
diğer hissedar Hüseyin Hüsnü Efendi’ye tevcih olunmuştur (VGMA., 189/187).
14 Şeyh Şehabeddin Zaviyesi zaviyedarı Seyyid Mehmed Efendi’nin vefatıyla görevi 1907 yılında kızı Meryem Hatun’a verilmiştir (VGMA., 189/2330).
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da olsa bile göreve ehil olmadığı durumlar-

rak zaviyedarlık yaptıkları ve zaviyedarlı-

da yapılmaktaydı. Çocuğun küçük olduğu

ğın Ahmet’ten alınarak Mehmed’e verildiği

durumlarda ise görevlendirmenin çocuk

anlaşılmaktadır (BOA., Cevdet Evkâf, Nr.

adına yapıldığı, ancak kendisine bir naib ta-

29760). Bu belge gösteriyor ki, gerektiğinde

yin edildiği dikkat çekmektedir.

aynı anda iki zaviyedar beraber görev yapa-

15

Zaviyedarlık görevinin çocuklara veril-

bilmektedir.

mesine örnek olarak Mihalıççık’ta bulunan

Atamalarla ilgili bu genel uygulamala-

Yerbud Fakih Baba Zaviyesi’ni gösterebili-

rın yanında zaman zaman farklı örneklere

riz. Burada zaviye kurucusunun evlatların-

de rastlanabilmektedir. Mesela, Bektaşi ve

dan Kasım ve Adil görev aldıktan sonra Fa-

Mevlevi zaviyelerine seçilecek şeyhlerin

tih döneminde Derviş Nebi ve Yahya, daha

merkez zaviyenin şeyhi tarafından Osmanlı

sonra da Derviş Nebi’nin oğlu görev almış-

idaresine teklif edildiği görülmektedir (BOA.

tır (Turğut, 2011: 217).

MAD., Nr. 27: 58). Bu usul II. Mahmud dö-

Zaviyedarlık görevlendirilmelerine bakıldığında, yarım hisse zaviyedarlık tevcihi adıyla bu görevin zaman zaman iki kişi
arasında paylaştırıldığı da göze çarpmaktadır. Mesela Eskişehir Ahî Mahmud Zaviyesi
zaviyedarlarından Mehmed Arif Efendi’nin
uhdesinde yarım hisse olduğu görülmekte, ölümü üzerine hissesinin 1890 tarihinde
diğer hissedar Hüseyin Hüsnü Efendi’ye
tevcih edildiği tespit edilmektedir (VGMA.,

neminde diğer tarikatlara da uygulanmaya
çalışılmıştır. Bununla beraber merkez tekkelerinin şeyhleri önerecekleri adayları sadece
tekkeye sahip olan şeyh aileleri arasından
seçebilmekteydiler. Öte yandan mahalli
kadı ve naipler de şeyh adaylarını kendileri
belirlemek istediklerinden zaviye şeyhleri
ile aralarında uzun süren çekişmeler yaşanmıştır (Ocak; Faruki, 1993: 471-472).
Kayıtlarda sıkça tayinlerle ilgili bilgile-

1766 tarihinde ise Seyyid Gazi

re rastlandığı gibi ihmal veya başka gerek-

Şücaeddin Baba Zaviyesi’nde Ahmed ve

çelerle görevden alınmalara dair bilgiler de

Mehmed ismindeki iki şahsın müşterek ola-

dikkat çekmektedir. 1766 tarihinde yukarı-

189/187).

16

da adı geçen Şücaeddin Baba Zaviyesi za15 Seyyid Battal Gazi Zaviyesi zaviyedarı olan Cemal
Efendi vefat edince yerine yaşı küçük olan oğlu Ali
Nasreddin zaviyedar olarak atanmıştır. Ancak çocuk
zaviyeye hizmet edecek yaşa gelinceye kadar amcazadesi Şükrü Efendi’nin bu vazifeyi vekaleten yürütmesine karar verilmiştir (VGMA., 187/2352).
16 1840 tarihinde Seferihisar Günyüzü Dumluca
Köyü’nde Musa Dede Zaviyesi vakfının yarım hisse
zaviyedarlık görevinin başka birine aktarılması da bu
konuya örnek olarak verilebilir (BOA., Cevdet Evkâf,
Nr. 26535).
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viyedarının azline dair emir çıkması bu uygulamaya örnek olarak gösterilebilir (BOA.,
Cevdet Evkâf, Nr. 27633).
Zaviyedarlık tayinlerine ilaveten, belgelerde bazı tekke ve zaviyelere tekke-nişinlik17
atamalarının yapıldığını da görüyoruz. Me17 Tekke-nişin: Tekkede oturan, yatıp kalkan derviş
(Yılmaz, 2010: 638).
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sela 1766 yılında Günyüzü Bedil köyünde

ruş gelirinin olması bu duruma örnek ola-

Tuğrul Baba Tekkesi vakfının tekke-nişinlik

rak verilebilir (BOA., ML. VRD. TMT, Nr.

görevi, 1788 yılında Karacaşehir Kazası Ta-

7838/3).

kiyyüddin köyü Takiyyüddin Baba Bektaşi
zaviyesi tekke-nişinlik görevi ve 1813 yılında da İnönü Yetgan Abdal Zaviyesi tekkenişinlik görevi uygun kimselere tevcih edilmiştir (BOA., Cevdet Evkâf, Nr. 1825, 4069,
25404). Zaviyedarlıkta olduğu gibi tekkenişinlik görevi de birden fazla kişi tarafından paylaşılabilmekteydi. Mesela, Vakıflar
Genel Müdürlüğü Arşivi’nin şahsiyet kaydı
defterindeki 1842 tarihli kayda göre, Kara-

Devletin zaviyeleri kontrolü ve yapılan
atamalar konusundaki rolüne daha önce kısaca değinilmişti. Konunun burada iki örnek ile açılması faydalı olacaktır: 1797 tarihinde kazalara hitaben gönderilen bir emr-i
âlîde; “bilumum evkâftan hilâf-ı şart vakıf
ve vezâif ihdas olunmaması”, yani vakıf
hukukuna aykırı tahsisat ve görevlendirme yapılmaması gerektiği ifade edilmiştir

caşehir Ortaca Köyü’nde Beğdin Baba Tek-

(BOA., Cevdet Evkâf, Nr. 4086). Diğer ör-

kesi tekke-nişinlik görevinin dörtte bir his-

nekte ise; Oynaş’da Şücaeddin Baba Zavi-

sesi Ali isimli şahsa, dörtte iki hissesi isim-

yesi evkâfından olan Kuyucak Köyü’nün,

leri Ahmed olan iki şahsa, kalan dörtte bir

besledikleri kovandan vakfa vermeleri ge-

hissesi ise Ali, İbrahim, Ahmed ve Osman

reken öşrü vermemeleri üzerine tahsili için

adında dört ayrı şahsa verilmiştir (VGMA.,

ferman çıkarılmıştır (BOA., Cevdet Evkâf,

189/1912).

Nr. 24647).

Zaviye mülklerinin tasarruf haklarını
elinde bulunduran kişiler, yakınları olmadığı durumlarda tasarruf hakkını başka birine
vasiyet edebilmekteydi. Mesela Karacaşehir Nahiyesi’ne bağlı Muttalip Köyü’ndeki
Kulağuz Zaviyesi vakfına bağlı üç köyde
bulunan vakıf çiftliklerinin mutasarrıfı olan
Mehmed Halife, çocuğu olmadan vefat edince yerine 1829 yılında kendi vasiyeti üzerine
Hafız Mustafa Halife tayin edilmiştir (BOA.,
Cevdet Evkâf, Nr. 22444). Vakıf mülklerinin mutasarrıfları bazen birden fazla zavi-

D. Zaviyelerin Mülklerine ve
Yönetimine Yapılan Müdahaleler
Zaviye mülklerine yapılan müdahalelerin daha çok vakıf arazileri üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Mesela 1782 yılında
Seyyid Battal Gazi evkâfından Seyyid Gazi
arazisine bir müdahale söz konusu olmuş,
bu girişim devlet tarafından engellenmiştir (BOA., Cevdet Evkâf, Nr. 28801). 1714
ve 1832 yıllarında Karacaşehir Muttalip
Köyü’ndeki18 Elvan Şeyh Zaviyesi vakıfları

yeye ait mülkler üzerinde tasarruf hakkına
sahip olabilmekteydi. Eskişehir eşrafından
Beyzade Hacı Mahmud Bey’in, Hasan Seydi, Abdülaziz ve Şeyh Mustafa zaviyelerine
ait mülklerden 1844-45 yıllarında 1100 ku-

18 1714 ve 1832 tarihli belgelerde Eskişehir’in idari
teşkilatıyla ilgili bir nokta dikkat çekmektedir. 1714
tarihli belgede Muttalip Karyesi Karacaşehir’e bağlı gözükürken, 1832 tarihli diğer belgede Eskişehir’e
bağlı olarak zikredilmektedir.
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da benzer bir durumla karşı karşıya kalmış,

vakıflarına mültezimler tarafından yapılan

sorun yine devlet eliyle çözülmüştür (BOA.,

saldırının engellenmesi için zaviye mutasar-

Cevdet Evkâf, Nr. 11788, 14823). Son olarak,

rıfı tarafından İstanbul’a bir dilekçe yazıldı-

1708 yılında İnönü Kumral Baba Zaviyesi

ğı görülmektedir (BOA., Cevdet Evkâf, Nr.

vakfının haksızlığa uğraması üzerine devle-

14983). 1843 tarihinde ise Eskişehir Muttalip

tin müdahil olmasını bu gruba örnek olarak

Köyü’ndeki Kulağuz ve Elvan Şeyh zaviye-

verebiliriz (BOA., Cevdet Evkâf, Nr. 20023).

lerinin arazilerine, İsa Şeyh ve Ahî Mehmed

Zaviyelere karşı yapılan müdahalelerden bir başkası da zaviyedarlık görevinin
gasp edilmesine dairdir. 1764-1765 yıllarında Seyyid Gazi Şücaeddin Baba Zaviyesi zaviyedarlığı ile Günyüzü kazasına tabi
Karacaviran Köyü’ndeki Şeyh Nureddin
Mehmed Bostânî Zaviyesi zaviyedarlığına

zaviyeleri mensupları tarafından bir müdahale söz konusu olmuştur (BOA., Cevdet
Evkâf, Nr. 15842).

II. ESKİŞEHİR ZAVİYELERİNE
ÖRNEKLER
A. Yunus Emre Zaviyesi

yapılan haksız müdahaleler bu grupta de-

Zaviyenin yerini ve ismini belirten

ğerlendirilebilir (BOA., Cevdet Evkâf, Nr.

en eski kayıtlar Başbakanlık Osmanlı Ar-

23954, 22980). Bunlara ilave olarak zaman

şivi ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü

zaman zaviyelerin tevliyetlerine, öşr ve di-

Arşivi’nde bulunan ve vakıf kayıtlarını içe-

ğer vergilerine de müdahaleler olmuş, za-

ren tahrir defterleridir. XV-XVI. yüzyıla ait

viye yöneticileriyle devlet arasında bu giri-

bu defterlerde Hüdavendigar Livası Sivri-

şimlerin engellenmesi için yazışmalar yapıl-

hisar Nahiye’si Saru adlı köyde bulunduğu

mıştır (BOA., Cevdet Evkâf, Nr. 1770, 11673,

kaydedilen zaviyenin Orhan Gazi ya da I.

13731).

Murad devirlerinde kurulduğu tahmin edil-

Bu haksız girişimler sıradan insanlar ve
eşkıya tarafından yapılabildiği gibi bazen
sipahi ve mültezim gibi devlet görevlileri,
hatta bir başka zaviyenin mensupları tarafından da yapılabilmekteydi. 1793 yılında
Seyitgazi Emin Paşa Köyü’nde Şeyh Çoban
Zaviyesi arazisine sipahiler tarafından saldırıda bulunulmuş, vakfın zarara uğraması
üzerine devlet bu girişimin engellenmesine
dair emir çıkarmıştır (BOA., Cevdet Evkâf,

mektedir (Doğru, 1997: 109). Tahrir defterlerinden sonra belge silsilesinde bir kopukluk
oluşmaktadır. Bu kopukluğun bittiği XVIII.
yüzyıldan itibaren rastladığımız kayıtlarda zaviyenin yeri “Sivrihisar Kazası Günyüzü Nahiyesi Saru nâm karye” şeklinde
geçmektedir (Topal, 2010: 266). Şemseddin
Sami ise zaviyenin yerini Porsuk Nehri’nin
Sakarya’ya karıştığı bir mahal olarak tarif
etmektedir (Şemseddin Sami, 1316: 4828).

Nr. 12857). Yine aynı tarihte Sivrihisar Gün-

Zaviyeye dair yazışmalara bakıldığın-

yüzü Kazası’nın Emir Yunus Bey Zaviyesi

da “Kibar-ı ehlullâhdan Yunus Kaddese
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Sırrahu’l-azîz”, “Yunus Emre”, “Yunus”,

nin tasavvuf hareketlerinin önemli ve yay-

“Yunus Emrullah”, “Emrullah Yunus” ifa-

gın bir kolu olan Kâdirî Tarikatı’na men-

delerinin de kullanıldığı görülmektedir.

sup olduğuna işaret edilmektedir. Halim

Yunus Emre Zaviyesi’ne dair arşiv kayıtla-

Baki Kunter tarafından zaviyenin son mü-

rı incelendiğinde daha ziyade görevlilerin

tevellisi Mustafa Kamil Efendi’den alınan,

atanmasına, gelir ve giderlerin beyanına ve

Meclis-i Meşayih ve İstanbul’daki Kadirî

zaviye vakıflarına dışarıdan yapılan müda-

Asitanesi’nden tanzim edildiği anlaşılan ta-

halelerin engellenmesine dair oldukları göze

rikat şeceresinde özetle şu bilgiler mevcut-

çarpmaktadır (Topal, 2010: 267).

tur:

1841 tarihli bir berattan anlaşıldığına
göre Yunus Emre Zaviyesi’ne, Seyyid Derviş Mustafa’nın vefatıyla Kadirî şeyhlerinden Sivrihisarlı Şeyh Mustafa bin Yakub
zaviyedar olarak atanmıştır. Bu belgede zaviyedarlığın buraya tahsis olunan araziler
mahsulünün öşrüne mukabil tevcih olunduğu, Seyyid Derviş Mustafa’nın vefatıyla
hizmetlerin aksadığı vurgulanmıştır. Aynı
vesikada eskiden mamur olduğu belirtilen
Sarıköy’ün ahalisinin buradan göç etmesiyle köyün harap olduğu, türbeden başka bina
kalmadığı, vakfın eskiden çeltik ekilen tar-

Belgede öncelikle Yunus Emre’nin tarikat şeceresi verilmekte, zaviyedarlık ve
şeyhlik görevinin Mustafa Kamil Efendi’ye
ait olduğu belirtilmektedir. Yapılması istenilen faaliyetler bahsinde ise beş vakit namazda padişahın ve devletin devamı için
dua edilmesi, dergaha gelenlere şeriat ve tarikat adabının öğretilmesi, fakir dervişlerin
ve gelip gidenlerin yedirilip içirilmesinin
yanı sıra mübarek gecelerde Kadirî Evrâdı
okunması vurgulanmaktadır (Kunter, 2005:
111).

lasının da boş kalmasıyla çevre köylerde ya-

Osmanlı idaresi açısından, şehir dışın-

şayanların hayvan otlatmak suretiyle zavi-

da kurulan zaviyelerin başlıca fonksiyonu

ye vakfına zarar verdikleri belirtilmektedir.

yolcu konaklamasına imkan sağlamak oldu-

Belgede bu tablonun düzeltilmesi, türbenin

ğundan yazışmaların hemen hepsinde gelip

bakımının yapılması, zaviye için gerekli

geçen misafirlerin ihtiyaçlarının karşılan-

odaların yeniden inşası ve gelirlerin kalan
kısmıyla da kurumun amacına uygun hizmet verilmesi şartıyla zaviyedarlık görevine
Şeyh Mustafa bin Yakub’un atandığı ifade
edilmiştir (Kunter, 2005: 105).

ması ve yol güvenliklerinin temin edilmesi
konuları vurgulanmıştır. Mesela 28 Safer
1257 (21 Nisan 1841) tarihli berata bakıldığında zaviye vakfından olan araziden temin
edilen gelirin “âyende ve revendeye it‘âm-ı

Evkaf Defteri’nde yer alan ve 16

ta‘âm eylemek” yani gelen misafir ve yolcu-

Cemâziye’l-evvel 1266 (30 Mart 1850) tari-

ların doyurulması maksadıyla kullanıldığı

hinde Ankara Evkaf Müdüriyeti’ne hitaben

belirtilmiştir. Aynı belgede ziyaretçilerin

yazıldığı anlaşılan kayıtta zaviye yönetimi-

“tehassun ve iskânları” ifadesiyle de misa61
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firlerin barınma ve güvenliklerinin teminine
işaret edilerek zaviyenin en temel faaliyetleri üzerinde durulmuştur (Topal, 2010: 271).

B. Karasakal Zaviyesi
Eskişehir’in kuzeydoğusunda, Ağaçhisar, Yalınlı ve Tatarcık köyleri arasında yer

Yunus Emre Zaviyesi’nin gelirlerine ait

alan Karasakal Köyü’nde20 bulunan bu zavi-

en erken tarihli bilgi 1530 yılına isabet et-

yenin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir.

mektedir. Bu yıla ait kayıtta, Abdülmüslim

Kanuni dönemi vakıf defterine bakıldığın-

Çelebi’nin çiftlik ve çeltik arklarının toplam

da, köyün tamamının zaviyeye vakfedildi-

600 akçe olan gelirine vakıf adına tasarruf

ği, Şeyh Tahir’in21 mutasarrıf olduğu vakıf

ettiği belirtilmiştir. I. Mahmud devrinde de

arazilerinin yıllık gelirinin 1815 akçe olduğu

zaviyenin geliri 600 akçe olarak gösterilmiş-

görülmektedir (BOA., MAD., Nr. 27: 16). II.

tir. Bu gelir zaviyeye yine Sarıköy civarında

Selim döneminde yapılan tahrire göre ise

tahsis olunan çiftlik ve arazilerden temin

zaviyenin yıllık gelirinin 2124 akçeye ulaş-

edilmektedir. Daha sonra kaleme alınan ve-

tığı tespit edilmektedir (BOA., MAD., Nr.

sikalara göre vakfın gelirinin onda birinin

18333: 4). Zamanla harap olan ve işlevini

zaviyedara verildiği, kalan onda dokuzu-

yitiren zaviye 1891 tarihli bir belgeden an-

nun ise zaviyenin bakım ve onarımı ile bu-

laşıldığına göre hayır sahiplerinin yardım-

raya gelip giden ziyaretçilerin ağırlanması-

larıyla yeniden yapılmış, eski zaviyenin öşr

na tahsis olunduğu anlaşılmaktadır (Topal,

geliri misafirlerin yiyecek-içecek masrafla-

2010: 271).

rına harcanmak şartıyla yeni yapılan zavi-

İhmal ve bakımsızlıktan dolayı zaman
zaman harap olan zaviye iş göremez duruma gelmesine rağmen tamir edilip ilaveler
yapılmış, Osmanlı Devleti’nin tasfiyesine
kadar fonksiyonunu devam ettirmiştir. 7
Kanun-ı Evvel 1326 tarihli muhasebe koçanında Yunus Emre Zaviyesi ve Türbesi
mamur olarak kayıtlıdır. 30 Kasım 1925 tarihinde Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
ile ilgili çıkarılan kanun ile bütün zaviyeler
gibi Yunus Emre Zaviyesi de kapatılmıştır.
Zaviye’nin bulunduğu Sarı Köy ise 18 Mart
1946 tarihli ve 20085 nolu kararla Mihalıççık
İlçesi Merkez Bucağı’na bağlanmıştır.19
19 Yunus Emre Zaviyesi’ne dair geniş malumat için
bkz. Topal, 2010: 263-273.
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yeye tahsis olunmuştur. Eski zaviyeye ait
olup yeni inşa edilen zaviyeye geliri tahsis
edilen arazinin sınırları şu şekildedir: “Eskişehir kurâsından Bozan Karyesi civarında
Güvercinlik nam mahal kurbünde Akburun
ve Mihalıççık Nahiyesi kurâsından Eski Doğanoğlu Karyesi ve Dikilitaş ve Kuyupınar
ve Meşecik toprağı ve Karasakal Yaylası ve
Çatalçam ve Katmerözü ve Ağaçhisar Karyesi kurbünde Akviran ve Meşeliöz ve Foça
Pınarı ve Sarıtaş ve Kızılçal Köprüsü ile
mahdûddur” (VGMA., 189/659).
20 Köyün yeri, 438 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i
Anadolu Defteri I (937-1530), BOA, Yayın Nr. 13,
1993’ün “Haritalar” bölümünden tespit edilmiştir.
21 Şeyh Tahir’in Karasakal evladından olup ve hükm-i
padişahi ile Karasakal vakıflarına mutasarrıf olduğu
(BOA., MAD., Nr. 18333: 4)’de belirtilmektedir.
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Zaviyenin yeniden inşa edildiğini be-

yapılmaması gerektiği emredilmiştir. İlgili

lirten 1891 tarihli kayıt dikkate alındığında,

fermanda ihtilaf konusu olan arazinin hu-

Karasakal Zaviyesi’nin son dönemlere ka-

dutları şu şekilde belirtilmiştir: “Hacı Ha-

dar varlığını devam ettirmiş olduğu tahmin

bib Değirmeni’nin aşağı tarafında olan hark

edilebilir.

sıra dizili söğüt ağaçlarından Kepen yoluna,

C. Ahî Paşa Zaviyesi
Sivrihisar’ın Kepen Köyü’nde bulunan
Ahî Paşa Zaviyesi’nin Orhan Gazi döneminde Ahî Paşa tarafından kurulmuş olabileceği tahmin edilmektedir. Ahî Paşa, Kepen
Köyü’nde 10 müdlük22 bir yer satın alarak
zaviyesine vakfetmiştir. Ayrıca köyde bulunan bir hamamın geliri de zaviyeye vakfedilmiştir. 1466 yılında harap olduğu anlaşılan hamam 1530 yılında onarılmıştır. Aynı
yıl, Seydi Mahmud tasarrufundaki Ahî Paşa
vakfına ait arazilerin geliri 415 akçe olarak
kaydedilmiştir (Doğru, 1997: 106).

andan yol sıra çiftlik altında olan değirmen
harkı ve andan hark sıra mezbur Hacı Habib Değirmeni’ne varınca hudûd-ı mezkûr
ile mahdûd”.23
Zaviyenin kırsal bölgede yer alması ve
gelirlerinin düşük olmasından hareketle
faaliyetlerinin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. XVII. yüzyıldan itibaren zaviye ile ilgili
kayıtlara rastlanmaması da bu görüşü desteklemekte ve zaviyenin tamamen ortadan
kalktığı düşüncesini akla getirmektedir.

D. Ahî Rüstem Zaviyesi
Günyüzü Kazası’nda bulunan zaviye-

Diğer zaviye vakıflarında olduğu gibi,

nin II. Murat döneminde Ahî Rüstem ta-

Ahî Paşa Zaviyesi’ne ait vakıflarla ilgili de

rafından kurulduğu tahmin edilmektedir.

zaman zaman bazı sorunlar yaşanmıştır. Ni-

Zira 1455 tarihli tahrir defterinde eşkincili24

tekim, Ahî Paşa ve Ahî Rüstem zaviyeleri-

mülk olduğu belirtilen Ortaca Köyü’nün,

nin zaviyedarları olan Mehmed ve Mustafa,

Ahî Rüstem tarafından kendi zaviyesine

vergileri her iki zaviye için toplanan Kepen

vakfedildiği kaydedilmiştir. Buradan hare-

köyü yakınındaki araziye, Sivrihisar Kalesi

ketle zaviyenin 1455 yılından bir süre önce,

muhafızlarının haksız yere müdahale ettik-

yani II.Murat döneminde kurulduğu sonu-

lerine dair merkeze müracaatta bulunmuş-

cunu çıkarmak mümkündür. Ortaca köyün-

lardır. 1678 tarihinde bu müdahalenin en-

den elde edilen gelirden başka, daha sonra-

gellenmesi için Sivrihisar kadısına yazılan

ki yıllarda Eskişehir merkezde bir zaviyesi

fermanda araziye ait vergi gelirlerinin 70-80

bulunan Elvan Şeyh’in bağışladığı beş adet

seneden beri adı geçen zaviyeye ait olduğu
belirtilip, resmi devlet kayıtlarına muhalif iş
22 Müdd: Hububat ve bakliyat gibi kuru besin maddeleri için standart 20 İstanbul kilesine eşit 513,160 kg
ağırlık ölçüsü birimi (Yılmaz, 2010:467).

23 Ferman, Eskişehir emekli 2. noteri sayın Orhan
Keskin’in özel arşivinden alınmıştır. Kendisine teşekkürü borç biliriz.
24 Sefere çıkan, savaşa katılan yeniçeriler dışındaki
tımarlı sipahi ve diğer grup askerler (Yılmaz 2010:
168).
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dükkanın gelirleri de zaviyeye tahsis edil-

1872 yılında, Ahî Rüstem Zaviyesi’ne ait

miştir. Yıllık kira gelirinden elde edilen 650

bir tarlanın hasılatına Fetre Dai oğulların-

akçe zaviyeye gelen misafirlere yapılacak

dan Mustafa ve Hüseyin ile Ali kızı Fatma

olan harcamalar için ayrılmıştır. 1486 yılın-

mutasarrıf iken bunların feragatiyle tasarruf

da 3650 akçe, 1521 yılında ise 4250 akçe ge-

hakkı Hacı Mustafa’ya verilmiştir (BOA.,

liri olduğu dikkat çeken zaviyenin oldukça

EV., Nr. 22254: 4).26

büyük ve faal olduğu söylenebilir (Doğru,
1997: 50-51).

1890 yılına gelindiğinde, Mehmed ve
Ahmed adında iki kişinin zaviyedarlığı müş-

Ahî Rüstem Zaviyesi mülkleri eşkincile-

tereken paylaştıkları görülmektedir. Bunlar-

rinin 1486 yılında bağlı bulundukları Sipahi

dan Ahmed’in çocuğu olmadığından zavi-

ile göreve gittiği görülmektedir. Zaviyeye

yedarlık Mehmed’in büyük oğlu Yahya’ya

ait gelirin eşkinci hizmeti dışında kalan kıs-

tevcih edilmiş, gelip geçenlerin doyurulması

mının ise Ahî Rüstem neslinden Ahî Baba

şartı da özellikle vurgulanmıştır.27 Kuruluşu

ve Ahî Veli’nin tasarrufunda olduğu kayıt-

II. Murad dönemine kadar uzanan bu zavi-

larda yer almaktadır. 1521 yılına gelindiğin-

yenin, 1913 yılında halen faal olduğu bel-

de Sipahi Mehmed’in hala hayatta olduğu

gelerden anlaşılmaktadır. Zaviye vakfının

ve görevine devam ettiği belirtilmekte, bu

vakfiyesine dair kayıt bulunamamış ise de,

sırada zaviyedar olan Hacı Mehmed oğlu

diğer belgelerden zaviyedarlığın evladiyyet

Ahmed’in özellikle zaviyenin temel fonksi-

ve meşrutiyyet üzere tevcih edildiği anlaşıl-

yonu olan ayende ve revendeye hizmet ko-

makta ve gelip geçeni doyurmakla mükellef

nusuyla ilgilendiği ifade edilmektedir (Doğ-

bir misafirhane hükmünde olduğu belir-

ru, 1997: 50-51).

tilmektedir. Zaviyedar Yahya Efendi vefat

Daha sonraki yıllarda yukarıda belirtilen faaliyetlerine devam ettiği anlaşılan zaviyenin, 1788 yılında zaviyedarı olarak görülen Mustafa, kendi rızasıyla zaviyedarlığı
oğlu Seyyid Ahmed’e bırakmıştır. Bu ko-

edince, 1913 senesinde zaviyedarlık oğlu
Mehmed Efendi’ye tevcih edilmiş, ancak
mükellefiyetini yerine getirmezse vazifesinin kendisinden alınıp başkasına verileceği
ihtar olunmuştur.28

nuda Seyyid Ahmed adına düzenlenen beratta, zaviye yönetimine dışarıdan birisinin
müdahale etmemesi de tenbih olunmuştur.
Ayrıca, 1808 yılında cülus münasebetiyle bu
beratın yenilendiği anlaşılmaktadır.

25

25 Berat 1, Eskişehir emekli 2. noteri sayın Orhan
Keskin’in özel arşivinden alınmıştır.
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26 Yukarıda atıf yapılan kaynaktan anlaşıldığına göre
zaviye bu tarihlerde Ankara Vilayeti dahilindedir.
27 Berat 2, Eskişehir emekli 2. noteri sayın Orhan
Keskin’in özel arşivinden alınmıştır. Aynı bilgi Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndeki şahsiyet kayıtlarında da yer almaktadır (VGMA., 224/1993).
28 Berat 3, Eskişehir emekli 2. noteri sayın Orhan
Keskin’in özel arşivinden alınmıştır. Aynı bilgi
(VGMA., 224/1993)’te de bulunmaktadır.
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Sivrihisar’ın Kepen Köyü yakınında bulunan bir arazinin, Ahî Paşa ve Ahî Rüstem
zaviyelerinin ortak vakıfları olduğu Ahî
Paşa Zaviyesi başlığı altında daha önce bahsedildiğinden, burada detaylarının tekrarından kaçınılmıştır.

varlığını son zamanlara kadar devam ettirdiğini göstermektedir.29
İkinci

zaviye

Eskişehir

Çatkara

Köyü’nde bulunan Ede Zaviyesi’dir. II. Murad döneminde varlığından bahsedilen bu
zaviyenin (Doğru, 1991: 67), II. Bayezid ve

Belgelerde 1913 yılında faal olduğu gö-

I. Selim dönemlerinde âyende ve revendeye

rülen ve muhtemelen Tekke ve Zaviyelerin

hizmet şartıyla Derviş Mehmed ve karın-

kapatılmasına dair kanunla birlikte ortadan

daşı Derviş Tokul’un tasarrufunda olduğu

kalkan zaviye, kaza sakinlerinin beyanına

görülmektedir. Kanuni dönemine gelindi-

göre bugünkü karakol binasının olduğu

ğinde yıllık geliri 100 akçe olan zaviyenin,

yerde bulunmaktaydı.

Tokul Şeyhin oğulları Hüseyin ve Balı’nın
tasarrufuna verildiği anlaşılmaktadır (BOA.

E. Ede Zaviyeleri
Şeyh

Edebâli

MAD., Nr. 27: 15). Zaviyenin sonraki yılları
adına

Sultanönü

Sancağı’nda üç zaviye kurulduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi Eskişehir’de
Odunpazarı mezarlığı içinde günümüzde
mevcut olan ve makam kabri olarak bilinen

ve akıbetine dair bilgiye ulaşılamamıştır.
Şeyh Edebâli adına sancakta kurulmuş
olan üçüncü zaviye ise Bilecik’teki Ede
Zaviyesi’dir. Zengin vakıfları ile hamamdan
kira geliri bulunan ve Fatih zamanında yapı-

Şeyh Edebali Türbesi yanında yer almaktay-

lan organizasyonda topraklarına dokunul-

dı. Zaviyenin adı vakıf kayıtlarında Ede ve

mayan bu zaviye (Doğru, 1991: 67) Bilecik’te

Edebâli Zaviyesi olarak geçmekte, zaman

bulunduğundan konumuz dışındadır.

zaman da Edebâli Tekkesi adıyla zikredilmektedir (BOA. EV., Nr. 19027: 24).
Eskişehir’de bir çiftlik ve yirmiyedi dönüm arazisi bulunan Ede Zaviyesi’nin çiftlik
ve arazilerinin bir kısmı Fatih zamanında tımara verilmiş, Kanuni döneminde tekrar
zaviyeye vakfedilmiştir. İlk kayıtlarda Hacı
İbrahim oğlu Mehmed’in tasarrufunda olan
arazi ve çiftliğin, Kanuni döneminde yıllık
400 akçe gelir ile Hacı İbrahim oğlu Hacı
Mustafa’nın oğlu İbrahim’e verildiği görülmektedir (BOA. MAD., Nr. 27: 32). Zaviyeye 1913 yılında tekke-nişin tayini yapılması,

F. Seyyid Gazi Zaviyesi
Eskişehir’in Seyitgazi Kazası’nda bulunan zaviye, vakıfları, geliri ve icra ettiği
faaliyetleri itibariyle Eskişehir’in en büyük
zaviyelerinden birisidir. Zaviyenin bağlı olduğu Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nin bazı
bölümleri Bizans-Selçuklu yapısı olup, Osmanlı döneminde onarım ve eklerle büyü29 1913 tarihli vakıf kayıtlarında Edebâli Tekkesi
olarak zikredilmiş ve bahsedilen tekkenin tekkenişini olan Mehmed Efendi’nin vefatıyla yerine büyük
oğlu Ali Halife’nin tayin edildiğinden bahsedilmiştir
(VGMA., 192/19).
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tülmüştür. Külliye Bektaşi Tarikatı’nın par-

Nr. 27: 55-56; 438 Numaralı Muhasebe-i

lak devri olan Sultan II. Bayezid zamanında

Vilayet-i Anadolu. 1993: 142). Bu meyanda

bölgenin manevi hayatının önemli merkez-

zaviyenin sahip olduğu imtiyazlara üst dü-

lerindendir.

zey yöneticiler tarafından herhangi bir mü-

Seyyid Gazi Zaviyesi’ne ait vakıf toprakların ve dolayısıyla zaviye gelirlerinin özellikle XVI. yüzyılda çeşitli vesile-

dahalede bulunulmaması gerektiği 1531 tarihli bir fermanla tenbih olunmuştur (BOA.
MAD., Nr. 27: 56,59).

lerle arttığı dikkat çekmektedir. Örneğin,

Zaviyede yaşamını sürdüren dervişle-

Defter-i Cedid’e göre yıllık geliri 600 akçe

rin malları genellikle zaviyeye kalırdı. Bu

olan ve Akçayır diye bilinen Sencar Köyü,
1528 senesinde tımardan çıkarılıp Kanuni Sultan Süleyman’ın hükmüyle Seyyid
Gazi Zaviyesi’ne vakfedilmiştir (VGMA.,
187/2352, Vakfiye Nr. 618-619). 1524-1531 tarihli vakıf defterinde ise Karacahisar’da bulunan bir çiftlik miktarı yerin ve Eskişehir’e
tabi Karadeğin Köyü’nün Mihal oğlu Balı
Çelebi’nin mülkü olduğu ve bu yerleri
Eskişehir’de bulunan zaviyesine vakfettiği,
zaviyesi harap olunca bu vakıf yerlerinin
tımara verildiği ifade edilmektedir. Daha
sonra, Mihaloğlu Ali Bey bu yerleri satın
alıp “Seyyid Gazi evine” vakfetmiştir (BOA.
MAD., Nr. 27: 54).
Seyyid Gazi Zaviyesi mensuplarının
yaptıkları hizmete mukabil zaman zaman
bazı vergilerden muaf tutuldukları anlaşılmaktadır. Nitekim II. Bayezid ve I. Selim

bağlamda Seyyid Gazi Zaviyesi dervişlerinin mallarının da öldüklerinde zaviyede
sarf olunmasına dair yöneticilerin ellerinde
hüküm olduğu payitahta yapmış oldukları
bir müracaattan anlaşılmaktadır. Fakat malların devri esnasında Seyitgazi Kadısı’nın
kendilerinden resm-i kısmet adıyla para
talep etmesi üzerine, zaviye mensupları
durumdan şikayetçi olmuş ve istekleri doğrultusunda merkezden ferman yazılmıştır
(BOA. MAD., Nr. 27: 57). Bunun gibi, Seyyid
Gazi dervişlerinin, terekelerinin tamamının
vakıf mülkü olarak görülmesi ve beytülmale kalmaması yönünde ellerinde hüküm olduğundan, mirasçı olduklarını beyan eden
yakınlarına dahi bir şey verilmemesine dair
talepleri olduğu görülmektedir (VGMA.,
187 / 2352, Vakfiye Nr. 618-619).

dönemlerinde zaviye mensupları ulaktan,

XVII-XVIII. yüzyıllarda olağan faali-

cerehordan, nüzülden, azebden, kürekci-

yetlerini devam ettiren zaviye, Yeniçeri

den, hisar yapmasından, salgundan, sek-

Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte Bektaşile-

bandan, doğancıdan ve bilcümle avârız-ı di-

re karşı alınan tavır sonucu önemini yitire-

vaniyyeden ve tekâlif-i örfiyyeden muaf ve

rek harap hale gelmiş, tekke ve zaviyelerin

müsellem olmuşlar, Kanuni döneminde de

kapatılmasına dair kanunla tamamen orta-

bu imtiyazları devam etmiştir (BOA. MAD.,

dan kalkmıştır.
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G. Şücaeddin Baba Zaviyesi
Seyitgazi’nin önemli zaviyeleri arasında
yer alan ve Oynaş Nahiyesi’nde bulunan bu
zaviye, arşiv belgelerinde Sultan Şüca Baba
(TKGMA., Nr. 541: 29/b), Şücaeddin Zaviyesi (BOA. Cevdet Evkâf, Nr. 20076), Şeyh
Şücaeddin Zaviyesi (A. MKT. MVL., 84/16)
ve Şüca Baba Bektaşi Zaviyesi gibi isimlerle anılmaktadır (BOA. Cevdet Evkâf, Nr.
20076, 22329).

rir Defteri’nde, Şüca Baba vakıf kaydının
olduğu bölüme iliştirilmiş olan 1882 tarihli
Evkâf Nezareti tezkiresinde zaviye vakfının eskiden beri müstesna evkâftan olduğu
ve düzenli olarak her gün yemek verildiği
belirtilmiştir. Dolayısıyla, zaviye vakfının
muhasebesinin her sene ücretsiz olarak tutulması için zaviye mensuplarının kendilerine fermân-ı âlî verilmesi yönünde Evkâf
Nezareti’ne müracaatları söz konusu olmuştur. Bu müracaat üzerine Meclis-i Vükela

Zaviyelerin en önemli gelir kaynağı va-

kararıyla vakfın gelirinin tamamıyla zaviye

kıflar olup bu gelirler genellikle zaviyedar

giderlerine sarf olunarak hayratın devamına

ya da zaviye şeyhi tarafından tahsil edilirdi.

itina gösterilmesi kaydıyla talepleri kabul

Şücaeddin Zaviyesi vakfına bağlı köylerin

edilmiştir (TKGMA., Nr. 541: 29/b).

hasılatının da bizzat zaviye şeyhi tarafından tahsil edildiğine dair kayıtlar vardır (A.
MKT. MVL., 84/16). Mesela, Zaviye’nin vakıfları arasında yer alan Kuyucak Köyü’nün,
kovandan vakfa vermeleri gereken öşrü talep eden zaviye şeyhine zorluk çıkarmaları üzerine öşrün verilmesi için İstanbul’un
devreye girerek bir ferman çıkardığı görülmektedir (BOA. Cevdet Evkâf, Nr. 24647).
Zaviyelerin arazilerine ve yönetimine
dışarıdan müdahaleler olduğu daha önce
belirtilmişti. Benzer şekilde 1765 yılında Şücaeddin Baba Zaviyesi’nin eski zaviyedarı
zaviye yönetimine ve gelirlerine müdahalede bulunmuş, yeni yönetimin müracaatı
neticesinde yine merkez tarafından bu girişimler engellenmiştir (BOA. Cevdet Evkâf,
Nr. 23954).

1890 yılında Şücaeddin Zaviyesi ve
Camii’ne hatip tayini yapıldığını gösteren
bir belgeye dayanarak bu zaviyenin hayatiyetini son dönemlere kadar devam ettirdiğini söyleyebiliriz (VGMA., 189/340). Bugün
Seyitgazi’ye bağlı Arslanbeyli köyünde bulunan Şücaeddin Veli Külliyesi içinde zaviye
bulunmamakla birlikte, külliyede bulunan
türbe ziyaretgah olarak kullanılmakta, bunun yanında mutfak ve salonlar çeşitli kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır.

SONUÇ
Zaviyeler, Osmanlı Devleti’nin kuruluş
sürecinden itibaren yolcuların ihtiyaçlarının
karşılanması, iskan, ziraat ve güvenliğin temini gibi konularda etkin rol oynamışlardır.
Bu işlevin gerçekleşmesi ise devlet adamla-

Müdürlüğü

rı ile yardımseverlerin bu kurumlara tahsis

Arşivi’nde 541 numarada kayıtlı olan Tah-

ettikleri vakıflar sayesinde olmuştur. Çeşitli

Tapu

Kadastro

Genel
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tasavvufi akımlara da ev sahipliği yapan bu
kurumlar halkın dini ve ahlaki eğitimine de
katkı sağlamışlardır. Osmanlı tarihi boyunca Eskişehir ve çevresinde kurulan zaviyeler
de benzer faaliyetler yürüterek hem devletin, hem de bölgenin kalkınmasına büyük
katkı sağlamışlardır. Zaviye görevlilerinin
atanması ile gelir giderlerinin takibi konusunda devlet etkin rol oynamış, zaviyelerin
yönetimine ve sahip olduğu mülklere dışarıdan müdahale edildiği durumlarda bu
girişimler engellenmiştir. Tespit edilebildiği
kadarıyla Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan yıkılışına kadar Eskişehir’de çoğunluğu
kırsal bölgede olmak üzere 124 tane zaviye
mevcut olmuştur. Büyüklüğüne ve faaliyetlerinin çeşitliliğine göre değişen gelir seviyeleriyle varlığını devam ettiren bu zaviyeler, Cumhuriyet döneminde tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair kanunla ortadan
kalkmıştır.
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EK-1: ESKİŞEHİR ZAVİYELERİ LİSTESİ
NO

70

ZAVİYE ADI

YERİ

1

Ahi Ömer Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

2

Akdoğan Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

3

Çöğenli Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

4

Devlethan Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

5

Ede Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

6

Ferraş Doğan Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

7

Gül Dede Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

8

Hacı Nasreddin Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

9

Seydi Abdullah Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

10

Seyyid Mahmud Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

11

Sultan Abdullah Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

12

Sultan Alaeddin Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

13

Şeyh Abdullah el-Bedevi Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

14

Şeyh Şehabeddin Zaviyesi

Eskişehir/MERKEZ

15

Arık Halil Zaviyesi

Eskişehir/Alpagut Karyesi

16

Hasan Seydi Zaviyesi

Eskişehir/Alpu Karyesi

17

Balluca Zaviyesi

Eskişehir/Atalanı Karyesi

18

Ferraş Murad Zaviyesi

Eskişehir/Çaltı Karyesi

19

Ede Zaviyesi

Eskişehir/Çatkara Karyesi

20

Şeyh Sadık Zaviyesi

Eskişehir/Çavlum Karyesi

21

Paşa Şeyh Zaviyesi

Eskişehir/Gökçekısık Karyesi

22

Orhan Halil Zaviyesi

Eskişehir/İlyarık Karyesi

23

Şeyh İlyas Zaviyesi

Eskişehir/İn-Hisar Karyesi

24

Şeyh Süleyman Zaviyesi

Eskişehir/İt-Burnu Karyesi

25

Karadiğin Zaviyesi

Eskişehir/Karadiğin Karyesi

26

Karasakal Zaviyesi

Eskişehir/Karasakal Karyesi

27

Kıllu Ali Zaviyesi

Eskişehir/Kıllu Ali Karyesi

28

Şeyh Mustafa Zaviyesi

Eskişehir/Kızılbük Karyesi

29

Ahi Süleyman Zaviyesi

Eskişehir/Kireçlik Karyesi

30

İmad Fakih Zaviyesi

Eskişehir/Laçin Karyesi

31

Ahmed İdrisi Zaviyesi

Eskişehir/Mamuca Karyesi
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NO

ZAVİYE ADI

YERİ

32

Şeyh İdris Zaviyesi

Eskişehir/Mayıslar Karyesi

33

Dil Baba Zaviyesi

Eskişehir/Rum Pınarı Karyesi

34

Ahi Bilice Zaviyesi

Eskişehir/Sultandere Karyesi

35

Ahi Kılınc Zaviyesi

Eskişehir/Sultandere Karyesi

36

Ahi Şeyh Zaviyesi

Eskişehir/Sultandere Karyesi

37

İmam Yeri Zaviyesi

Eskişehir/Şehr-Eyüğü Karyesi

38

Ahi Mahmud Zaviyesi

Eskişehir/Şehr-Eyüğü Karyesi

39

Ahi Mehmed Zaviyesi

Eskişehir/Şehr-Eyüğü Karyesi

40

İsa Şeyh Zaviyesi

Eskişehir/Yapağı Karyesi

41

Emir Yunus Bey Zaviyesi

Günyüzü/MERKEZ

42

Çeraği Baba Zaviyesi

Günyüzü/MERKEZ

43

Kara Abdal Zaviyesi

Günyüzü/Ayvalı Karyesi

44

Tuğrul Baba Tekkesi

Günyüzü/Bedil Karyesi

45

Musa Dede Zaviyesi

Günyüzü/Dumluca Karyesi

46

Ahi Orta Zaviyesi

Günyüzü/Holanta Karyesi

47

İbik Seydi Zaviyesi

Günyüzü/İbik Seydi Karyesi

48

Şeyh Hamza Zaviyesi

Günyüzü/İki Kilise Karyesi

49

İlyas Paşa Zaviyesi

Günyüzü/İlyas Paşa Karyesi

50

Kara Geyüklü Zaviyesi

Günyüzü/Kara Geyüklü Karyesi

51

Karaca Ahmed Zaviyesi

Günyüzü/Karaca Ahmed Karyesi

52

Şeyh Nureddin Mehmed Bostani Zaviyesi

Günyüzü/Karacaviran Karyesi

53

Musa Fakih Zaviyesi

Günyüzü/Kızılcaviran Karyesi

54

Gecek Pınarı Zaviyesi

Günyüzü/Sarı Karye

55

Yunus Emre Zaviyesi

Günyüzü/Sarı Karye

56

Ahi Salih Zaviyesi

Günyüzü/Yazır Karyesi

57

Çark Paşa Zaviyesi

Günyüzü/Yörme Karyesi

58

Çetmi Zaviyesi

İnönü/MERKEZ

59

Kandilli Zaviyesi

İnönü/MERKEZ

60

Seydi Süleyman Baba Zaviyesi

İnönü/MERKEZ

61

Sultan Osman Han Zaviyesi

İnönü/MERKEZ

62

Tur Ali Baba Zaviyesi

İnönü/MERKEZ

63

Osman Zaviyesi

İnönü/Aksu Karyesi
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NO

ZAVİYE ADI

YERİ

64

Ayiş Zaviyesi

İnönü/Burmacık Karyesi

65

Yetgan Abdal Zaviyesi

İnönü/Dereyalak-Portalar Karyesi

66

Giral Seydi Zaviyesi

İnönü/Dodurga Karyesi

67

Güllü Seydi Zaviyesi

İnönü/Güllü Seydi Karyesi

68

Murad Baba Zaviyesi

İnönü/İncesu Karyesi

69

Seydi Ali Zaviyesi

İnönü/Seydi Ali Karyesi

70

Bayram Gazi Zaviyesi

İnönü/Virancık Karyesi

71

Abdülaziz Zaviyesi

Karacaşehir/MERKEZ

72

Ahi İdris Zaviyesi

Karacaşehir/Çanakcı Karyesi

73

Beştaş Zaviyesi

Karacaşehir/Keskin Karyesi

74

Elvan Şeyh Zaviyesi

Karacaşehir/Muttalip

75

Seyyid Kılağuz Zaviyesi

Karacaşehir/Muttalip

76

Beğdin Baba Zaviyesi

Karacaşehir/Ortaca Karyesi

77

Takiyyüddin Baba Zaviyesi

Karacaşehir/Rumbeyler Karyesi

78

Yerbud Fakih Baba Zaviyesi

Mihalıççık/MERKEZ

79

Şeyh Murad Zaviyesi

Mihalıççık/Ahi Şeyh Karyesi

80

Şeyh Eşref Zaviyesi

Mihalıççık/Obruk Karyesi

81

Ahmet Paşa Kızı-Doğracık Zaviyesi

Seyyidgazi/MERKEZ

82

Çoban Baba Zaviyesi

Seyyidgazi/MERKEZ

83

Gökbeni Zaviyesi

Seyyidgazi/MERKEZ

84

Melikgazi Zaviyesi

Seyyidgazi/MERKEZ

85

Seyyid Battalgazi Zaviyesi

Seyyidgazi/MERKEZ

86

Şücaeddin Zaviyesi

Seyyidgazi/MERKEZ

87

Uryan Baba Zaviyesi

Seyyidgazi/Barçınlu

88

Kuzucu Baba Zaviyesi

Seyyidgazi/Bardakcı Karyesi

89

Ahi Koca Zaviyesi

Seyyidgazi/Deveviran Karyesi

90

Şeyh Çoban Zaviyesi

Seyyidgazi/Emin Paşa Karyesi

91

Bahşayiş Baba Zaviyesi

Seyyidgazi/Oynaş Karyesi

92

Çabuk Sultan Zaviyesi

Seyyidgazi/Oynaş Karyesi

93

Sarı Lale Zaviyesi

Seyyidgazi/Yaylak Karyesi

94

Güzel Abdal Zaviyesi

Seyyidgazi/Yukarı Söğüt Karyesi

95

Ahi Ali Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ
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NO

ZAVİYE ADI

YERİ

96

Ahi Fahreddin Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

97

Ahi Hacı Babaoğlu Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

98

Ahi Hoca Baba Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

99

Ahi Rüstem Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

100

Basri Şeyh Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

101

Cafer Tayyar Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

102

Hoca Babaoğlu Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

103

Kara Hamza Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

104

Nasuh Şeyh Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

105

Polad İvaz Bey Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

106

Seydi Nureddin Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

107

Seydi Mahmud Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

108

Şeyh Baba Yusuf Zaviyesi

Sivrihisar/MERKEZ

109

Oruç İbrahim Zaviyesi

Sivrihisar/Arslandoğmuş Karyesi

110

Şeyh Mustafa Zaviyesi

Sivrihisar/Çandır Karyesi

111

Mestan Şeyh Zaviyesi

Sivrihisar/Dutluca Karyesi

112

İbrahim Kardaş Zaviyesi

Sivrihisar/Karaağaç Karyesi

113

Ahi Aydın Zaviyesi

Sivrihisar/Kavuncu Karyesi

114

Ömer Hacı Zaviyesi

Sivrihisar/Kaymaz Karyesi

115

Ahi Paşa Zaviyesi

Sivrihisar/Kepen Karyesi

116

Hasan Şeyh Zaviyesi

Sivrihisar/Kırıkviranı Karyesi

117

Abdülkerim Zaviyesi

Sivrihisar/Kızılcaeşme Karyesi

118

Yatağan Şeyh Zaviyesi

Sivrihisar/Tekürcük Karyesi

119

Veli Dede Zaviyesi

Sivrihisar/Veli Dede Karyesi

120

Uğurlu Bey Dede Zaviyesi

Bozüyük/Çepni Karyesi

121

Ece Sultan Zaviyesi

Bozüyük/Eğrigöz Karyesi

122

Kumral Baba Zaviyesi

Bozüyük/Kumral Baba Karyesi

123

Doğan Baba Zaviyesi

Bozüyük/Seyyid Karyesi

124

Baş Salih Zaviyesi

Gökçeköy Karyesi

Not: Yer isimlerinin bağlı olduğu idari birimler bugünkü dağılıma göre değil, belgelerde geçtiği şekliyle ifade edilmiştir. Ayrıca metinde belirtildiği üzere adı birbirine benzeyen bazı zaviyelerin aynı zaviye olmaları
muhtemeldir.
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EK-2: ESKİŞEHİR ZAVİYELERİ HARİTASI
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TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE ÇANAKKALE’DE BEKTAŞİLİK
BEKTASHISM IN ÇANAKKALE IN HISTORICAL PROCESS

Ahmet YÖNEM1

biçimleri ile bu hayat tarzını devam ettirdiği
bir şehirdir.

ÖZET
Asya ile Avrupa arasında önemli bir konumda bulunan Çanakkale eski çağlardan
beri önemini korumaktadır. Tarih boyunca
askeri siyasi dini ve kültürel alanda önemli
merkezlerdendir. Özellikle Gelibolu Türklerin Avrupa’ya geçişi sırasında siyasi faaliyetlerle birlikte dini faaliyetlerin de merkezi
konumundadır. İlk zamanlardan itibaren
burada varlığını ortaya koyan grupların başında Bektaşiler gelmektedir. Bektaşiliğin
bizzat bölgedeki etkisinin yanında balkanlarla olan irtibatı da ayrı bir önem arz etmektedir. Bektaşilik, tarihindeki en büyük
kırılmalardan birini II. Mahmut tarafından
1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kapatılması akabinde ocak ile organik ilişkisi olan tarikatın
devlet desteğinin son bulması ile yaşamıştır.
Ayrıca Çanakkale, Tahtacı Türkmenlerinin
yerleşik hayata geçip halen günümüzde kültürel değerlerini ve kendilerine has yaşam
1 Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Mezhepleri Tarihi Ana Bilim Dalı.

Çanakkale’de var olan Bektaşi tekkeleri diğer yerlerde olduğu gibi 1826 yılında Bektaşiliğin yasaklanması ile birlikte ya
kapatılmış ya Mevlevi haneye devredilmiş
veya başlarına Nakşi veya başka tarikatlara
mensup şeyhler atanmış ve mal varlıklarına el konulmuştur. Günümüzde yapılan
çalışmalar da göstermektedir ki Çanakkale
1826 öncesi Bektaşilik açısından önemli bir
merkez olmasına rağmen bu tarihten sonra bölgede herhangi bir Bektaşi tekkesinin
faaliyeti bilinmemektedir. Çanakkale’nin
Anadolu yakasında merkeze bağlı, Saraycık
Köyü yakınlarında harap ve metruk bir tekkeden bahsedilmektedir. Tekkenin diğer adı
İnci (veya İncir) Baba Tekkesi’dir. Anadolu
yakasında olan bir diğer tekke de hakkında
isminden başka bir malumatın olmadığı Babalar Tekkesi’dir. Bektaşi tekkeleri açısından
Çanakkale’nin Avrupa yakası olan Gelibolu
yarımadası çok daha zengindir.
Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Gelibolu, Bektaşilik, Mevlevihane, Saraycık Tekkesi, İnci Baba.
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ABSTRACT
Çanakkale, located in a prime location
between Asia and Europe, has retained its
importance since ancient times. Through-

It has been mentioned that there is a ruined and abandoned lodge near Saraycık Village attached to Çanakkale in the Anatolian
side. The other name of the lodge (tekka) is
Pearl (or Fig) Father. In Anatolian side, an-

out history, it has been one of the important

other one is Fathers’ lodge about which there

centers of military and political, religious

is no information except its name. In terms

and cultural areas. During the migration of

of Bektashi lodges, Gallipoli Peninsula, the

Turks towards Europe, especially Gallipoli

European side of Çanakkale is richer.

has become the center of religious activities
besides political activities.
Since the early times Bektashis have
been the most prominent group among the
others here. Besides the influence of Bek-

Keywords: Çanakkale, Gallipoli, Bektashism, Mevlevihane, Saraycık Lodge,
Pearl Father.

GİRİŞ

tashism in the region, its liaison with Bal-

Çanakkale’de erken dönem Bektaşi-

kans had also great significance. After the

lik hakkında bilgi vermek oldukça güçtür.

abolishment of Janissary Corps in 1826 by

Anadolu’nun İslamlaşma süreci ve Balkan-

Mahmut II, Bektashism has lived one of the
greatest breaks in its history with the expiring of government support of the sect that
has organic relations with the corps. Also,
Çanakkale is a city in which Tahtacı Turkmens settled and have maintained their own
way of life and cultural values.
Like the other lodges in other provinces,

lara Türklerin geçişi, bu toprakların Müslümanlarla tanışması önemli ölçüde Bektaşilikle bağlantılı bir durumdur. Bu durumu
açıklayabilmek için öncelikle Bektaşilik konusunda kapsamlı araştırmalarla ilgili bilgiler vermek hem konunun daha iyi anlaşılmasına hem de bilimsel açıdan bu konuyu
tam olarak ortaya koymanın zorluklarını da
anlamamıza yardımcı olacaktır.

Bektashi lodges in Çanakkale have been ei-

Çalışmanın Kaynakları ve Tarihi

ther given to the Mevlevihanes or Nakshi

Süreç Hakkında

or other sects’ sheikhs have been assigned
as the head and their assets have ben confiscated with the prohibition of Bektashism
in 1826. Today, studies about Bektashi activities also show that although Çanakkale

Bektaşiliğin ilk yıllarına ait yeni bir esere ulaşmanın artık çok kolay olmadığı için
bu yapılanmanın tarihini aydınlatmak nerede ise imkansız hale gelmiştir (Faroqhi,
2003:12). Bektaşilik ile ilgili bilgiye Katip

was a center of Janissary Corps before 1826,

Çelebi’nin Cihan-nüması (CBD 7 (2), 93-109

there was no record about Bektashi activity

(2009) ve 17. yüzyıldan sonra Bektaşi zavi-

after that date.

yeleri ile ilgili Evliya Çelebi Seyahatnamesi
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her ne kadar ciddi tenkitlere tabi tutulsa da
önemli kaynaklardır. (Evliya Çelebi, 19962007). Bektaşi tarikatının en erken dönemine
ait kaynağı ise Velayetname’dir (Melikoff,
1982: 388).
Osmanlı arşiv belgeleri günümüz Bektaşilik çalışmalarında ana iskeleti oluşturmakla birlikte vakıf defterlerinde ve vakıf
beratlarına göre Bektaşi tekkelerinin durumu ve akıbeti konusunda bilgiler elde etme
imkanına sahibiz. Ancak buradan şeyhler
ile ilgili takibi yaparken gelir-giderlerine ait
temel bilgilere rastlamak mümkün değildir.
Bektaşilik ile ilgili kaynak sorunu ise elimizde malumat olan dönemler aydınlatılmaya
ve doğru aktarılmaya çalışılırken bilgi azlığının olduğu noktalarda yorumlarla yetinilmiş olmasıdır. Böylesi durumlarda bilgilerin bazen tenkide tabi tutulmadan alındığı
ve temel doğru olarak kabul edildiği de muhakkaktır.
Bektaşilik ile ilgili değerlendirmeler ve
bu konuya ait çalışmalar için 20. yüzyılda
başlamıştır denilebilir. Çoğu araştırmacı
Hacı Bektaş ve müritlerinin Anadolu’ya
gelişi ve bu zümrelerin İslamiyet’i yüzeysel olarak kabul ettikleri yönünde ortaya
konulan tespit, genel geçer bir görüş olarak
benimsenmektedir. Bu meselenin daha iyi
anlaşılabilmesi için Anadolu Selçukluları
dönemine inmek ve meselenin aslını burada
aramak gerekmektedir.
Yarı menkabevi hayat hikâyeleri ile öne
çıkan dervişlerin faaliyetleri ile bize nakledilenler ve Osmanlı arşivlerindeki bilgiler
ışığında Bektaşiliğin Anadolu ve Rumeli’ye
yönelik faaliyetlerinin tümünü açık bir şe-

kilde ortaya koyabilmek mümkün görünmemektedir.
Bektaşilikle ilgili en erken somut bilgiler Osmanlı arşivlerindeki tahrir defterleri ve tapu kayıtlarıdır. Bektaşi tekkelerinin kapatılmasına dair bilgi ve belgelere
en çok Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde
Maliyeden Müdevver Defterlerde (MAD)
yer almaktadır. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri dışında Vakıflar Genel Müdürlüğü
ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivleri gibi
Türkiye’de değişik kurumlarda bulunan arşivlerde Bektaşilik ile ilgili kayıtlar mevcuttur. Milli kütüphanede bulunan Salname ve
şer’iyye sicilleri kataloğunda Çanakkale ile
birlikte Bektaşi tekkelerinin kapatılması ve
1826 sonrası durumları ile ilgili bilgiler yer
almaktadır. İncelediğimiz araştırmalarda
Beylikler döneminde olduğu gibi Osmanlı
döneminde de Bektaşilik vb. yapılanmalara devletin imkanlar sağladığını belirtmişlerdir. (Barkan, 1942: 279-304) Köprülü ve
Barkan’ın yanı sıra bu tür çalışmalarda en
önde geleni şüpheniz Ahmet Yaşar Ocak’ın
çalışmalarıdır.2 Çanakkale’deki Bektaşilik
2 Ahmet Yaşar Ocak’a ait çalışmaların isimlerini vermek gerekmektedir. Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı. İstanbul: Dergâh Yayınları, 1980;
Bektaşî Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç
Motifleri, İstanbul: Enderun Kitabevi,1983.(Doçentlik Tezi); Elvan Çelebi , Menâkıbu’l-Kudsiyye fi
Menâsıbi’l-Ünsiyye (Baba İlyas-ı Horasanî ve ailesinin menkabevî tarihi), İsmail E. Erünsal ile birliktte.
İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fak., 1984; Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menâkıbnâmeler (metodolojik bir yaklaşım), Ankara: TTK,1992; Osmanlı İmparatorluğu’nda
Marjinal Sûfilik: Kalenderîler (XIV-XVII.yüzyıllar),
Ankara:TTK, 1992; Türkler, Türkiye ve İslam: yaklaşım, yöntem ve yorum, İstanbul: İletişim, 1999).
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ile ilgili bu çalışmalardan Hasluck’un dışın-

lerden biridir. Çalışmamızın bu kısmında

da hiç birinde doğrudan değerlendirmeye

Meşveret meclisinin toplanması4 (Maden,

rastlamak mümkün değildir. Ancak Balkan-

2013: 67) ve kapatılma süreci hakkında bil-

lar ve Trakya üzerine yapılan çalışmalar ko-

gi vermek hem Osmanlı’nın son dönemin-

numuza ışık tutacak niteliktedir. Bu arada

deki siyaset-din ilişkisi bakımından hem

şunu da belirtmek yerinde olacaktır. Hacı

de Bektaşiliğin geleceği açısından önem arz

Bektaş Veli ve Bektaşilik konusunda pek

etmektedir. Çanakkale’de Bektaşi tekkeleri-

çok müstakil çalışma yapılmıştır.3

nin kapatılması ile ilgili uygulamalarda bu
tekkelerin mal varlıkları ve bunların akıbe-

Bektaşiliğin Kısa Tarihi
Yasaklanma Süreci

ti ilginç sonuçlara ulaşmamızı sağlamıştır.
Osmanlı’dan bu yana Bektaşileri sünnileştirYeniçerilerle

me çabaları olarak algılanan (Ahmet Cevdet

Bektaşiliğin ilişkileri kapsamında (bağla-

Paşa, 1309: XII, s.182) süreç, devletin dini fi-

mında?) 1826 öncesi Bektaşi tekkelerinin

kir ve düşünce hareketleri konusunda aldığı

coğrafi dağılımları göz önüne alındığında,

tutumla da doğru orantılı olarak gerçekleş-

Çanakkale bu anlamda en önemli merkez-

mektedir. Osmanlı devletinin gerek gücünü

Osmanlı

yönetimi

ve

kaybetmesi gerekse son siyasi çalkantılarla
3 Çalışmalardan bazılarının isimlerini vermek araştırmacılar için de önem arzetmektedir. Frederick William Hasluck, Anadolu ve Balkanlarda Bektaşilik, (Çeviri ve Yayına Hazırlık: Yücel Demirel), Ant Yayınları,
İstanbul: 199;.Ömer Lütfi Barkan “Osmanlı İmparatorluğunda bir İskan ve Kolonizasyon Metodu olarak
Vakıflar ve Temlikler; İstila Devirlerinin Kolonizatör
Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar Dergisi II: ,
1942; Abdülbâki Gölpınarlı, Vilâyet-nâme. Manâkıb-ı
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Veli. İstanbul: İnkılap Yayınları,
1995; Irene Melikoff, Hacı Bektaş: Efsaneden Gerçeğe,
İstanbul: Cumhuriyet Kitap Kulübü, 1999; Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaşilik Ve Alevilik. I-III. Cilt.
Ankara,1998; Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltuk. Popüler
İslam’ın Balkanlar’daki Destani Öncüsü, Ankara: TTK.,
2002; Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda
Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV - XVII. Yüzyıllar),
Ankara: TTK., 1999; Rıza Yıldırım, Seyyid Ali Sultan
(Kızıldeli) Ve Velâyetnâmesi, Ankara: TTK., 2007; Rıza
Yıldırım, “Efsanede Gizli Gerçek: Bir Tarih Kaynağı
Olarak Seyyid Ali Sultan Velâyetnâmesi”, Tarih Ve
Toplum: Yeni Yaklaşımlar, 6, 2008, 1-43. Suraiya Faroqhı, Anadolu’da Bektaşîlik, Simurg Yayınları, İstanbul 2003. Dursun Gümüşoğlu- Rıza Yıldırım , Bektaşî
Erkânnâmesi, Horasan Yayınları, İstanbul, 2006).
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bu meselelerde meydana gelen yumuşama
hareketleri bu tekkelerin yeniden faaliyete
geçmesine neden olmuştur.
Bektaşilik XIII. yüzyılda Hacı Bektaş
Veli (ö. 1271)’ye nispeten kurulan bir tarikattır. Hacı Bektaşi Veli’nin kimliği ve faaliyetleri ile ilgili çok çelişkili bilgiler verilmektedir (Eröz, 2003: 8; Atalay, 1340/1924; Ahmet Refik,1930). Hacı Bektaş Veli’den sonra
Bektaşilik Abdal Musa tarafından temsil
edilmiş ve yayılmıştır. Tarikatın şekillenmesinde en önemli payın Balım Sultan’a ait
4 Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılmasından sonra 8
Temmuz 1826 tarihinde toplanan meşveret meclisinde alınan karar ve fermanla Bektaşîlik yasaklanmıştı.
Bektaşiliğin yasaklanmasındaki amaç Yeniçeri Ocağı
ile bağlantıları ve dini emir ve yasaklara uymamaları idi. Eyalet ve sancaklara gönderilen fermanlarında
Bektaşîler “gurûh-ı mekrûha”, “gürûh-ı melâhide”,
“gürûh-ı Alevi ve revâfız”, “gürûh-ı ibâhiye”, “erbâb-ı
rıfz ve ilhad” gibi isimlendirmelerde bulunulmuştur.
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olduğu söylenmektedir. Teşekkül süreci içe-

bu vakıf daha sonra genişletilmiştir (Ahmet

risinde Bektaşilik, Batınilik, Şiilik ve Hurufi-

Rifat Efendi, 1293/1876:190). Osmanlı’nın

lik gibi çeşitli inanç ve alimlerin tesiri ile bir

çeşitli dönemlerinde Bektaşiliğe mensup

yapıya kavuşmuş on iki imam, on iki post

dervişler ile yönetim arasında tartışmaların

geleneği ve dini emirleri önemsememe gibi

çıktığı da bir gerçektir. Kanuni döneminden

bazı hususlar bu süreçte Bektaşiliğe girmiş-

itibaren Bektaşi tekkelerine nakşi şeyhle-

tir (Ocak,1999: 374).

ri atandığı da bir gerçektir (Öngören, 2000:

Bektaşiliğin yasaklanması süreci bir
anda ortaya çıkmış bir fikir değildir. III.
Selim’in yeni kurduğu ve yeniçerilere alternatif olan nizamı cedid ile birlikte bu askerlerin manevi eğitimlerinin de Mevlevi tarikatına bırakılması ile birlikte yeniçerilere
karşı tavır alınmaya başlanmış bundan da
en büyük zararı Bektaşilik görmüştür (Eryılmaz, 1992: 24). 16.yy’dan itibaren ilmiyye
mensupları Bektaşileri daima dini emirlere dikkat etmeyen kişiler olarak görmüştür. Bektaşilik, Alevilikle birlikte anılmakta
ve birbirine karıştırılmaktadır. AlevilikBektaşilik son dönemlerde bir terim halinde
kullanılmaktadır. Tarikatların yasaklaması
ile Bektaşiliğin etkisini kaybetmesi, sonuçta
Aleviliğin baskın hale gelmesini ve ikisinin
aynileşmesini sağlamıştır (Kutlu, 2006:153154).

45). Daha sonraki süreçte Osmanlı-Bektaşi
ilişkileri normal hale gelmiş, bu durum belli
bir dönem devam etmiştir. Bektaşilerin kapatılma kararına kadar kendilerine devlet
kademelerinde yer bulduklarını ve bu durumun hiçbir zaman sorun olmadığını söylemek mümkündür. Bektaşi-Yeniçeri ilişkisi
Orhangazi dönemine dayanmaktadır (Ahmed Lütfi Efendi, 1290; C.I:149). İncelenen
tahrir defterleri ve tespit edilen yer adları, vakıf, zaviyeler ve şahıs isimleri listesi,
Osmanlı’nın ilk fetihlerindeki topraklardan
olan Gelibolu5 (Emecan, DİA, C, XIV:1-5)
bölgesinde Bektaşi geleneğinin izlerinin bulunduğuna dair ciddi detaylar içermektedir
(Kayapınar; Değerli vd. 2015: 48). Yeniçerilerin Bektaşi olarak nitelendirilmeleri devletin Yeniçeri ocağının manevi eğitimini Bektaşiliğe devretmesinden kaynaklanıyordu.
18. yy Bektaşi tekkelerinin sayılarının bazı

Alevi tabiri 19.yy’a kadar resmi kayıt-

illerde artarken bazı illerde azalmıştır. Daha

larda kullanılmamakta onun yerine Kızılbaş

sonra 19. yüzyılda Batı Anaolu’da Bektaşi

ismi tercih edilmektedir. İlk defa 1826 yılın-

tekkeleri çoğalmıştır (Ahmet Cevdet, C. XII,

da Bektaşilik yasaklanırken belgelerde “ale-

1309: 181-182).

vi” tabiri Bektaşilerin durumunu anlatmak
için kullanılmıştır (Maden,2013:7). BektaşiOsmanlı ilişkisi Osmanlı’nın kuruluş yıllarına kadar dayanmaktadır. Dimetoka’da
tekke kuran Kızıldeli Sultan’a Sultan II.
Beyazıt üç köy vererek bir vakıf kurmuş ve

5 Tanzimat sonrası Gelibolu, Edirne eyaletine bağlı, Keşan, Şarköy, Mürefte ve Eceabat kazalarından
oluşan bir sancaktı. 1282/1865’te ise Şarköy, Evreşe,
Enez, Ferecik, Gümülcine kazaları bağlıydı. XIX. asrın
sonlarında bu kazaların yanı sıra dokuz nahiyesi ve
152 köyü bulunuyordu.
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Bu hareketlilik Rumeli topraklarına da

Bektaşi tekkeleri ile ilgili alınan karar-

sıçramış, Rumeli’de ilk tekkeler Sarı Saltuk

da altmış yıldan eski olanların kapatılması

(bkz. Babinger, c. X, 1966: 220-221; Yüce,

ve altmış yıldan yeni olanların yıktırılması

1987: 20-100; Akalın, c.10, 1994: 360) Kızıldeli

kesinlik kazanmıştı (BOA,C.ADL, 29/1734).

(bkz. Yıldırım, c.6, 2008: 9-37; Yıldırım, 2007;

Bu kararla yetinilmeyip şeyhlerinin de

Aksüt, 2004: 34, 89-101) Çirmen sancağı (bkz.

idamına karar verilerek, konu padişaha

Çalık, 2005) Gelibolu da dahil olmak üzere

sunulmuş ve fermanla Bektaşilik kapatıl-

çoğu yerde artmaktaydı (bkz. Dede, 1977:

mıştır. Bektaşi tekkelerinin kapatılmasına

49; Hasluck, 2003: 26). İstanbul çevresinde-

İstanbul’dan başlanmış bu karar Eceabat ve

ki faaliyetler Anadolu ve Rumeli’ye göre

Gelibolu’daki tekkeler de dahil tüm tekke-

çok sonraları olmuş; Kıbrıs, Rodos, Midilli

leri kapsayacak şekilde uygulamaya konul-

ve Girit’te bu saylar önemli ölçüde artmıştır

muştu (BOA,HAT, 290/17351; BOA, C.ADL,

(BOA, MAD,9771, S. 96). Hasluck, Yeniçeri-

l29/1734.).

Bektaşilik ilişkisine ciddi olarak düşman
olanların varlığından bahsetmektedir (Hasluck, 2003:26). Yasağa rağmen bazı tarikat
şeyhlerinin Bektaşiliğe yakın durduğu da
gelen rivayetler arasındadır (BOA,HAT,
290/17351; Isparta Şeriyye Sicili, no:181, 6567). Bektaşiliği yasaklama kararı, 8 Temmuz

Kapatılmayan ve harap halde bulunan
Anadolu tekkelerine Kale-i Sultani ve Abdal Musa, İnci Baba tekkeleri örnek olarak
verilebilir. Ayrıca Sadrazam, muhdes olan
tekkelerin yıktırılmayıp cami, mescid veya
medreseye dönüştürülmesi istemiş, bu du-

1826 (2 Zilhicce 1241) Cumartesi günü Top-

rum padişaha arz edilmişti. Tekkelerin nasıl

kapı Sarayı’ndaki Ağalar Camii’nde padişa-

değerlendirileceğiyle ilgili karar o beldede

hın da izlediği Şeyhülislâm Kadızâde Tâhir

yaşayan kişilere sorulmuş, ya da halkın ta-

Efendi’nin başkanlığında tarikat temsilci-

lepleri dikkate alınmıştı. Bunlar başka tari-

lerinden Yahya Efendi Tekkesi şeyhi Hâfız

katlara devredilmeyen tekkeler olarak kayıt-

Efendi, İdrisköşkü Tekkesi şeyhi Balmumcu

lara geçmiştir. Evreşe kazasındaki Sancakdar

Mustafa Efendi, Galata Mevlevîhânesi şeyhi

Baba tekkesi medreseye çevrildi ve herkesin

Kudretullah Dede, Beşiktaş Mevlevîhânesi

güvenini kazanmış Mehmet isminde bir

şeyhi Mehmed Kadri Dede, Kocamustafapa-

müderris burada ikamet ettirildi. Tekkenin

şa Tekkesi şeyhi Şikarizâde Ahmed Efendi,

hane, tarla, bağ, on adet hayvanlarının ve

Merkez Efendi Tekkesi şeyhi Ahmed Efen-

eşyalarının sayımı yapılıp bu mal varlığının

di, Nasuhi Tekkesi şeyhi Şemseddin Efendi,

senelik yüz yirmi kuruşluk hasılatı medre-

Hüdâyî Tekkesi şeyhi Abdurrahman Nesîb

seye bırakıldı. Seddülbahir kalesindeki İlyas

Efendi, Bandırmalızade Tekkesi şeyhi Meh-

Baba tekkesi sahile yakın olduğu için bura-

med Gâlib Efendi’nin katılımıyla gerçekleş-

daki askerlerin kullanımına yine halkın iste-

tirilmiştir (Yücer, 2003: 467).

ği ile tahsis edildi. Gelibolu’da ondan fazla
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tekke kapatılmıştır. Bunlar; Daği Mehmet

civarında Saraycık Tekkesi Şeyhi Seyyid Ali

Efendi, Ecebaba, İlyas Baba, Akbaş Baba,

Baba’ya işlerinde gerekli yardımın gösteril-

Eltutan Baba, Kara Baba, Çakmak Baba, Ka-

mesinden bahsetmektedir (BOA, HR. MKT.

yataşlı, Hızır Baba ve İlyas Baba tekkeleri-

205/17). 16 Recep 1309 / 15 Şubat 1892 tarih-

dir. Bu tekkeler Bektaşilerden alınarak mal

li bir belgeye göre tekkenin şeyhliği tekkeyi

varlıklarına el konulmuştur. Bu tekkelerden

vekaleten idare eden Şemseddin Efendi’nin

bir kısmı ile ilgili ayrıntıya rastlamak nere-

asaleten tayini ile ilgilidir (BOA. DH. MKT.

de ise mümkün değildir. Bu uygulamalar

1923/26).

gerçekleşirken bir takım yanlışlıkların yapıldığı kanaatine varılarak değişikliklere gidildiği de olmuştur. Örneğin Daği Mehmet
Efendi Tekkesi’nin Bektaşi olmayıp Kadiri
olduğuna kanaat getirilerek buraya Sünni
olan kardeşi tayin edilmiştir ( BOA, MAD,
9771/9732; BOA,HAT, 294/17515-A; BOA,
MAD, 9772, s.143).

Çanakkale’deki Tekkeler
İnci (İncir) Baba Tekkesi

İnci Baba tekkesi günümüzde Çanakkale ili Saraycık Köyü’nde bulunan tekke
arşiv belgelerinde Kale-i Sultaniyedeki bir
tekke olarak kayıtlarda yer almış ve Sa’diye
Tarikatın’dan atanan bir şeyh tarafında idare edildiği rivayet edilmiştir. Tekke şeyhi
Mustafa Efendinin ölümü üzerine Şeyh
Ali Mustafa buraya şeyh olarak atanmıştı
(Çanakkale şeriyye sicili, H.1266-1269: 17;
Maden, 2013: 94). Kayıtların bir kısmında
harap bir şekilde bulunan tekkeler arasın-

Kayıtlarda “Kale-i Sultani’de bir tekke,

da sayılan (VGMA: Defter numarası 386,

harap ve metruk bir tekke” denilerek an-

3-4) İnci Baba Tekkesi 20. yy başlarında

latılmaya çalışılan tekkenin Çanakkale’nin

Chavalier tarafından ziyaret edilmiş ve fa-

Anadolu yakasında merkeze bağlı, Saray-

aliyette olduğunu belirtilmiştir (Hasluck,

cık Köyü yakınlarında bulunan tekke oldu-

2003: 14-22). 19. yy ikinci yarısında bu tekke

ğu anlaşılmaktadır6 (CSR Arşivi, no: 289).

Şeyh ve Mütevvellileri ile ilgili bilgiye ka-

Tekkenin diğer adı İnci (veya İncir) Baba

yıtlarda rastlamak mümkündür (bkz. BOA,

Tekkesi’dir. Tekke hakkında çok ayrıntılı

C,EV,582/29377;BOA,BO540/43466; BOA,

bilgiye rastlanmamakla birlikte 1227 tari-

DH.MKT,1906/24). Anadolu yakasında olan

hinde Veli Dede’nin 12 Muharrem 1274 /

bir diğer tekke de hakkında isminden başka

2 Eylül 1857 tarihli bir belge: Kale-i Sultani
6 Bu tekkeden bahseden bir diğer kişi de Cemal Server
Revnakoğlu’dur. Onun bu tekkeye düştüğü tek kayıt,
“Çanakkale’nin merkez köylerinden Saraycıktadır”,
şeklindedir. Ulaşımı, Çan yolu üzerinden sağlanan
köyün merkeze 7.5 km uzaklıktadır.

bir malumatın olmadığı Babalar Tekkesi’dir.
(Şimşek, 2007: 284)
Saraycıktaki İnci Baba Tekkesi’nin atanmış şeyhin ailesinden hayatta kalan en yaşlı
ferdi ve torunu ile Çanakkale Merkezde bu81
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lunan Fevzipaşa mahallesindeki evinde bir

(BOA, A. MKT. UM 235/99; 28 Ramazan

görüşme yaptık. Yaptığımız görüşmede 85

1272 / 2 Haziran 1856), Akbaşbaba Türbe-

yaşlarında olan ve rahatsızlıkları nedeniyle

si Türbedarı Salih Dede’yi katl ve ailesini

çoğu bilgiyi hatırlayamadığını belirten kişi;

rencide eden Rumlar’ın bulunması (BOA,

tekkenin 1970 yılına kadar binasının bulun-

A. MKT. MHM, 89/6); 17 Ramazan 1307/3

duğunu ve kendisinin de Tekke faaliyette

Mayıs 1890, Eceabad’ın Yalakabad karye-

iken içinde yaşadığını belirtmiştir. Ayrıca

sindeki Akbaş Baba Zaviyesi Türbedarı

yapılan görüşmede Tekkenin zamanında

Mehmed Ali Dede’nin yerine vekalet eden

çok itibarlı bir yer olduğunu ve dedesi Fevzi

Derviş Dayı’nın zabıtaca hapsedilmesi ve

Efendi’nin Sümbüli tarikatına mensup bu-

zaviyenin mühürlenmesi ile ilgili şikayetin

lunduğunu söylemiştir. Burada sosyal haya-

tahkiki (BOA. DH. MKT. 1722/76); 17 Ra-

tın devam ettiğini, ziyarete gelen insanlara
ikramlarda bulunulduğunu ve hizmetçilerin bulunduğunu annesinden işittiğini anlatmıştır. Şu anda tekke yerinde mevcut değildir. Şu anki durum ile ilgili resimler ekte
sunulmuştur (EK:I).

mazan 1307/12 Mart 1890, Eceabad nahiyesinde bulunan Bektaşi Hasan Baba hakkında (BOA. İ. DH, 1171/91568) gibi kayıtlar bu
tekkenin de faaliyette olduğu Bektaşiliğin
bölgede faaliyetlerine devam ettiğini ortaya
koymaktadır.

Akbaş Baba Tekkesi

Bektaşi

tekkeleri

açısından

Server

Çanakkale’nin Avrupa yakası olan Gelibo-

Revnakoğlu’nun bölgedeki Bektaşi tekkele-

lu yarımadası diğer yakası olan Anadolu

rine dair notlarında, Akbaş Bey Tekkesi’ne

yakasına göre çok daha zengindir. Ergün

yer verir. Bu tekke Nusret Burnu karşısın-

Şanlı’ya ait olduğu belirtilen bir tekke liste-

da, Eceabat’ın kuzey kısmında olup, son

sinde Gelibolu Bektaşî tekkeleri olarak Fül-

şeyhi Abdullah Baba’dır. Abdullah Baba

fül Baba, Ece Baba, İlyas Baba, Seyfi Baba,

için ise, İstanbul’da Mecidiye’de Kuştepe

Hızır Baba, Kara Baba, Kayataşlı, El Tutan

Mezarlığı’nda yatan yaşlı bir zat idi, demek-

Baba Tekkelerinin isimleri sıralanmaktadır

tedir. Aynı kaynağa göre bir diğer tekke de

(Gülçicek,2000: 4-9).

Kültür

tarihçisi

Cemal

Kadir Baba Tekkesi’dir. Tekkenin son post
nişini Şekerci Hacı Mehmed Baba idi. Meh-

Sarı Saltuk Çanakkale İlişkisi

med Baba müteehhildir, yani evlenmiştir

Sarı Saltuk ile ilgili olarak Çanakkale ve

(Süleymaniye Kütüphanesi CSR Arşivi, no:

çevresinde ait anlatmalara Saltukname’de

289). Tekke türbedarı Salih Dede muhte-

rastlanmaktadır (Akalın, 1988: 149-151).

melen 1856 yılının başında bir rum eşkiyası

Saltuk-name’de Çanakkale ve çevresi ile

tarafından öldürülmüş, evi de soyulmuştur

ilgi yer ve şahıs isimleri çokça geçmektedir.

82

2015 / Yıl: 5 Sayı: 9

Meselâ, Gelibolu’nun fethiyle ilgili bölümler

Bu anlatımlar doğrultusunda Sarı Saltuk’a

ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

ait bir kabrin burada bulunduğu söylense

7

Çanakkale’de Eceabat ilçesi ve Umurbey
kasabasının adını bu anlatımlardan aldığı
yönündeki rivayetlerin bu belge ile uygun-

de bunun tarihi gerçeklerle örtüşmediği belirtilmektir. Yukarı da izah etmeye çalıştığımız gibi Kızıldeli Sultan konusunun özellik-

luk gösterdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca doğ-

le Gelibolu ile ilgisi Gelibolu’nun Balkanlara

rudan Saltukname’de Rumeli fethinin anla-

geçiş noktasında bulunması ve Bektaşiliğin

tıldığı bölümlerde bu isimler geçmektedir.8

bu yolla yayılmış olmasından dolayı önem

7 “Pes kafirler aman istediler. Server anlara aman virdi. Andan geçüp azm idüp Bolayır’a çıktılar, Anun
beği kaçup Kilaşpol’a (Gelibolu) gitmişti anda kimesne yoğıdı âdemden. Pes Server anda kondı. Yanında
bu üç kişi kim vardı, biri Husrev biri Hasan, biri Yusuf
idi. Çün anda kondılar oturdılar, Pes Kilaşpol melikine
kâfirler haber virdiler kim “Uş Saltıh geldi, üç kişiyle
oturur. Gelün basun gafil iken.” didiler. Pes Kilaşpol
beği iki binden ziyade adamıyla binüp azm idüp Server kasdına gittiler. Anda çok kimse şehid oldılar. Nagâh haber geldi kardaşun fevt oldı, didiler, pes ondan
Server gelüp Gelibolı’ya çıktı. Tekûr’ı sulh idüp, gemiyi virdi. Öteye geçti. Ol oğlanlarun büyüğin bey diküp
dahı oturdı. İttifak tâ’undan ol beş kardaşun üçi fevt
oldı. Girü gemiye binüp, Midilli, İmroz, Semadirek,
Kafûr adasın bu zikr ittüğümüz cezireleri gâret ittiler,
geldiler Rodos’a çıktılar. Gelibolı’yı dahı urdılar.”.
8 “Andan süzilüp indi, Endriyye (Edirne) yanında bir
yirde kondı. Bir ulu kubbe oldı, girü yıkıldı gubarı feleğe çıktı dahı belürsüz oldı. Pes Server uyandı, durdı,
gazileri cem eyledi. Andan ol gördüği düşi didi dahı
eyitti: “ Bilmiş olun bizden sonra Ece Beğ Gazi zuhur
ide, gele hak veli ola, her kişünün haceti anun kabri
üstünde dua ile hâsıl ola. Endriyye yanında ola anun
kabri.” didi. Andan buyurdı ana bir vasiyyet-name
yazdılar, kodılar. Gazilerden her kim yitişürse ana teslim ide. Pes Seyyid ana oğul Ece Beğ, diyü buyurdı.
Ve hem rivayettür. Sonra ol vasiyyetname geldi Ece
Beğ Sultan’a değdi. Okudı, andan durdı dahı Rum iline geçmek niyyet idüp geçti, kırk gazi ile feth eyledi.
Endriyye yanında Ece Ovası dirler, andan geçüp ol yiri
feth itti. Bu kaziyye Gazi Umur Beğ şehid olduktan
sonra idi “Kırk kişi idi ol geçen. Anlarun başı Ece Beğ
idi, sahibi velayet er idi. Geldiler ol hisarı feth ittiler.
Andan çevre almağa başladılar Ece ovasına yayıldılar.
Âhir Gelibolı’yı muhasara idüp, turma öte yakadan
adam geçürdiler.

arz etmektedir.

DEĞERLENDİRME
Bektaşilik, Anadolu ve Balkanların İslamlaşmasında çok önemli unsurlardandır.
Doğuşu, kurumsallaşması, gelişmesi ve nihayet Osmanlı Devleti tarafından yasaklanması bu konudaki araştırmaların çok farklı
metotlarla ele alınmasına neden olmaktadır.
Yasaklamanın Bektaşiliği sona erdirmediği
ve Alevi kavramı adı altında günümüzde
kurum ve kuruluşları ile ayakta kaldığı görülmektedir. Osmanlının hüküm sürdüğü
tüm topraklarda olduğu gibi Gelibolu ve
Kala-i Sultani de Bektaşilik için önemli merkezlerdendir.
Bektaşiliğin yasaklandığı tarih olan 1826
tarihi, din-siyaset ilişkisi açısından son derece önemli sonuçlar doğurmuştur. Siyasilerin müdahil olduğu dini yapılanmaların da
ayakta kalmak için kendi prensipleri doğrultusunda ayakta kalma mücadeleleri verdikleri gerçeğini burada görmek mümkündür. Bu olay siyasi tarih açısından önemle
üzerinde durulması gereken konulardan
biridir.
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Çanakkale’nin son dönemlere kadar

ilçesi ve merkeze bağlı Umurbey beldesinin

adı kayıtlarda Kale-i Sultani olarak geç-

adını Saltukname’de şahıs isimlerinden al-

mektedir. Bektaşilik ile ilgili faaliyetleri

dığı da anlaşılmaktadır.

göz önünde bulundurduğumuzda özellikle Gelibolu’nun ismine sık rastlamaktayız.
Balkanlara geçiş yolu olarak değerlendirilen
Gelibolu, Bektaşilik tarihi açısından önemli geçiş noktalarından biri olmakla birlikte günümüzde Bektaşiliğin izlerine çok az
rastlıyoruz. Bektaşi tekkesi hüviyetinde
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TOPKAPI’DA BİR BEKTAŞİ OCAĞI: TAKYECİ-BÜYÜK
ABDULLAH BABA TEKKESİ VE VAKFİYESİ
A BEKTASHI OCAK IN TOPKAPI: TAKYECİ-BUYUK
ABDULLAH BABA DERVİSH LODGE AND FOUNDATIONS
Fahri MADEN1

Bektaş Baba yurtdışına gitmiş ve tekkenin
faaliyetleri sona ermiştir. Büyük Abdullah

ÖZET
Topkapı’da sur dışında kurulan Büyük
Abdullah Baba tekkesi İstanbul Bektaşiliğinde önemli bir yere sahiptir. 1784 tarihli tekke ve zaviye defterinde Takyeci adıyla geçmekte olan bu tekke 1826’daki Bektaşiliğin
yasaklanması hadisesinden etkilenmiştir.
Muhtemelen bu tarihte Halveti tekkesi haline gelen tekke XX. yüzyıl başlarında Bektaşi şeyhi Abdullah Baba tarafından yeniden

Baba tekkesinden günümüze herhangi bir
iz kalmamıştır. Bu çalışmada tekkenin tarihi
seyri eldeki bilgi ve belgeler ışığında ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: İstanbul, Topkapı,
Bektaşilik, Takyeci Tekkesi, Büyük Abdullah Baba, Bektaş Baba.

ABSTRACT
Buyuk Abdullah Baba Dervish Lodge,

ihya edilmiş, vakıf kurulmuş, böylece tekke

established outside of the walls of the Top-

bir Bektaşi merkezi haline gelmiştir. II. Meş-

kapi, has an important place in Istanbul

rutiyet ve Milli Mücadele yıllarında çok can-

Bektashism. This lodge, which is named

lı ve faal bir merkez olan tekkede, Abdullah

as Takyeci in dervish lodges book dated in

Baba’dan sonra Hasan Baba ve Bektaş Baba

1784, is affected by the prohibition od Bek-

post-nişinlik yapmıştır. Bektaş Baba döne-

tashism in 1826. Probably, the dervish lodge

minde tekkede Arnavut dervişlerin çoğun-

that has become a Halveti dervish lodge was

lukta olduğu ve Kuva-yı Milliye aleyhine fa-

reestablished by the Bektashi sheikh Abdul-

aliyetler yapıldığı istihbar edilmiştir. Böyle

lah Baba in the early 20th century, the foun-

olmakla birlikte tekke 1925 yılına kadar açık

dation was established, and thus the dervish

kalmış, bu tarihte tekkelerin kapatılmasıyla

lodge has become a center of Bektashism.

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

Hasan Baba and Bektas Baba has been postnisin after Abdullah Baba in the lodge that
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has been a very alive and active center dur-

belge bulunmamaktadır. Bununla birlikte

ing the Second Constitution and the National

tekke Takyeci, Takkeci, Takiyyeciler ve Tek-

Struggle years. It is learned that the Albanian

keci gibi birbirine yakın isimlerle anılmakta-

dervishes were predominate and activities

dır (Küçük, 2003: 194).

against Kuva-yi Milliye were carried out in
the lodge during the Bektashi Father period.
Nevertheless, the dervish lodge remained
open until 1925, and on this date with the
closure of dervish lodges Bektas Baba went
to abroad and the lodge’s activities came to
an end. Any trace from the Buyuk Abdullah
Baba Dervish Lodge no longer left today. In
this study, the historic course of lodge has
been tried to be put forward in the light of
available information and documents.

1784 tarihli İstanbul ve civarındaki tekke
ve zaviyelere ait defterde bu tekkeyle ilgili
“Topkapı haricinde Takyeci Câmii tekkesi”
(Çetin, 1981: 588) ifadesi kullanılmaktadır.
Ayrıca 1847 tarihli bir arşiv kaydına göre
Topkapı dışında Takyeci Camii diye bilinen
mahalde bir Halveti tekkesi yer almaktadır.
Bu tarihte 40 yıllık şeyh olan Mehmet Said
Efendi, tekkenin aidatı olmadığından bahsederek kendisine maaş bağlanmasını talep etmiş, konu Meclis-i Vâlâ’da görüşülüp Evkaf

Keywords: Istanbul, Topkapı, Bektash-

Nezareti’nden şeyhe aylık 100 kuruş maaş

ism, Takyeci Dervish Lodge, Buyuk Abdul-

bağlanması kararı alınmıştır (BOA, İ.MVL,

lah Baba, Bektash Baba.

104/2292). Bu bilgi esas alındığında Takyeci
Tekkesi’nin Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşiliğin de yasaklandığı 1826 olayları sırasın-

GİRİŞ
İstanbul’da faaliyete geçirilen Bektaşi
tekkelerinden biri, Topkapı dışındaki Büyük Abdullah Baba tekkesidir (Safer Baba,

da Halvetiliğe bağlanmış olduğu sonucuna
varılabilir. Zira Bektaşi yasağı sırasında tekkelerin diğer tarikatlara devredildiği bilinmektedir.

1998: 27). Bu tekke Topkapı’da sur dışında,

Öte yandan bir rivayette 1826 yılında

Maltepe mahallesi, Fazlı Paşa caddesinde

Takyeci Tekkesi’ne Nakşibendi şeyhi Ab-

yer almaktaydı. Daha önce aynı yerde Tak-

dullah Baba’nın atandığı ve Avlonyalı oldu-

yeci Tekkesi adıyla bir tekke mevcut oldu-

ğu dile getirilmektedir (Kocadağ, 1998: 277-

ğu rivayet ediliyorsa da (Yüksel, 2002: 208;

278). Oysa Avlonyalı Abdullah Baba’nın

Çetin, 1981: 588), buranın kuruluş tarihine

1908 yılında tekkeyi yeniden ihya ettiği

dair bir bilgi yoktur. Bu sebeple tarihlendir-

bilindiğinden sözü edilen Abdullah Baba

me yapmak mümkün olamamaktadır (Işın,

başka bir zat olmalıdır. İlave olarak buradan

1994-II: 135). Sultan II. Bayezid döneminde

Kazlıçeşme Tekkesi’ne nakledilen mezar

kurulduğuna dair iddialar varsa da (Koca-

taşlarının 1826 sonrasına ait olması sebe-

dağ, 1998: 277) elimizde bunu kanıtlayan bir

biyle tekkenin o tarihten öncesine dair de-
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tay bilgiler ortaya konulamamaktadır (Işın,

nından yetmiş sene önce babası tarafından

1994-II: 135).

dinlenme yeri olarak ayrılmış bir mahaldir.

Takyeci Tekkesi, Sultan II. Mahmut
sonrası Bektaşilerin üzerindeki devlet baskısının yumuşamasının ardından mücerred
Babagân Bektaşi dervişlerinin idaresine geçmiştir (Noyan, 2002-V: 186). Tekke 1910 yılında bitişiğindeki kahvede içki satıldığı iddiası ve yakınındaki namazgâh ile gündeme
gelmiştir. 2 Ağustos 1910 tarihinde Emniyet
Müdürlüğü’ne yapılan şikâyette Topkapı dışındaki Davut Paşa caddesinde bulunan ve
Ferhat Paşa vakfından olan namazgâh mahallinin mihrap taşının bitişiğindeki kahve
mutasarrıfları tarafından kırılıp namazgâh
yerinin kahvenin bahçesi gibi kullanıldığı
ve orada müskirat (içki) üretilip satılmakta olduğu bildirilmiş, bu gibi mescit makamındaki namazgâh mahallerine sözü edilen
şekilde saygısız hareketlerin tasvip edilemeyeceği bildirilerek, hemen bu durumun
men edilmesi istenmiştir. Ayrıca namazgâh
yakınında bulunan kahvehanenin buradaki
Bektaşi tekkesine bitişik olduğu ve kahvede
müskirat (içki) üretilip satıldığı bildirilmiştir (BOA, DH.EUM.THR, 46/5).

Gayet büyük bir çınar ağacının bulunduğu
ve iki yolun birleştiği noktada yer alan bu
mahalde yolcuların dinlenmek için oturmaları ve namaz kılmaları vaki olmaktadır.
Bununla birlikte otuz yıl önce Takyeci mahallesi imamı Köse Hâfız Efendi tarafından
buraya bir mihrap taşı konularak namazgâh
meydana getirilmiştir. Fakat zamanla mihrap taşının kaybolması üzerine İbrahim Ağa
isimli bir şahıs orayı fuzuli olarak işgal edip
burada 1905 yılına kadar kahvecilik yapmış,
mahalle sakinlerinin şikâyetiyle İbrahim
Ağa buradan çıkarılıp namazgâh mahallinin
etrafı duvarla çevrilerek buraya yeniden bir
mihrap taşı konulmuştur. Ancak üç yıl önce
(muhtemelen 1907 yılında) mihrap taşı meçhul bir şahıs tarafından çalınmıştır (BOA,
DH.EUM.THR, 46/5).
Bahçıvan Abostul’un bu ifadeleri civarda otuz kırk yıldır bahçıvanlıkla meşgul
olan Cemal, Ahmet ve Neşet isimli şahısların beyanlarıyla da teyit edilmiştir. Yine olay
mahallinde yapılan incelemede burasının
mukaddes bir namazgâh olduğu anlaşılmış,
ancak evkaf nezaretinin burayı harap ve vi-

Bunun üzerine yapılan incelemede Fer-

rane bir halde bırakılmasına nasıl müsaade

hat Paşa namazgâhı denilen mahallin bu-

ettiğinin anlaşılamadığı dile getirilmiştir.

rası olmadığı, ancak bu namazgâhın Davut

Ayrıca virane hale gelen namazgâha bir iki

Paşa kışlasına giden cadde ile Gümüşsuyu

sandalye atıldığının göze çarptığı, buranın

caddesinin birleştikleri yerde olup Sultan

etrafına hiç olmazsa bir parmaklık inşası

II. Bayezid ile Sultan II. Mahmut evkafına

için evkaf nezaretinin bir rapor vermesi ge-

bağlı bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca

rektiği lüzumu üzerinde durulmuştur. İlave

Bahçıvan Abostul’un naklettiğine göre bu

olarak namazgâh yakınındaki kahveye Bek-

namazgâh, kendisinin sahip olduğu bosta-

taşi tekkesinin bitişik bulunması, burada
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müskirat (içki) satılmıyorsa da ara sıra bir

me tabi tutulamayacağı dile getirilerek va-

iki sandalye atılıp oturulduğu gözlenmiştir.

kıf mahkemesi tarafından hüccete bağlanıp

Bu tespitlerle birlikte hazırlanan inceleme

muhafaza edilmesi emredilmiştir (VGMA,

raporu İstanbul Polis Müdürlüğü’ne takdim

Defter nr. 4649, s.387).

edilmiştir (BOA, DH.EUM.THR, 46/5).
İstanbul Polis Müdürlüğü şikâyete konu
olan kahvenin adı geçen namazgâha müdahalesinin ortadan kaldırıldığını, aynı zamanda Bektaşi tekkesine de bitişik olan kahvede
müskirat (içki) satıldığı iddiasının aslının
olmadığını, yalnız kahve bahçesine bir iki
iskemle atılarak burada ara sıra iskemle faslı yapılmakta ise de bundan böyle müsaade
edilmeyeceğini, böyle olmakla birlikte sözü
edilen namazgâhın harap ve tanınamaz bir
halde bulunmasından dolayı buranın imar
ve ihya edilmesi gerektiğini Evkaf Nezaretine bildirmiştir (BOA, DH.EUM.THR, 46/5).

Hasan Baba

Abdullah Baba
Takyeci Tekkesi’nin tarihinde Abdullah
Baba’nın büyük bir önemi bulunmaktadır.
Zira tekke II. Meşrutiyet yıllarındaki en faal
dönemini onun post-nişinliği zamanında ve
gayretleriyle yaşamıştır. Abdullah Baba tekkenin faaliyetlerini kolay bir şekilde yürütebilmesi için vakıf kurmuş, vakıf şartlarında
buranın Bektaşi tarikatına bağlı olduğunu
belirterek böyle de kalmasını istemiştir. Abdullah Baba’nın yaptığı bu hizmetten dolayı II. Meşrutiyet yıllarından itibaren tekke
onun ismiyle anılmaya başlanmıştır.
Yanya vilayetine bağlı Avlonya’da dünyaya gelen Abdullah Baba’nın Sultan II.

Bazı araştırmalarda Avlonyalı Hacı

Mahmut döneminde doğduğu bilinmekte,

Abdullah Baba’nın 1908 yılında tekkeyi

ancak doğum tarihi tespit edilememektedir.

yeniden ihya ettiği ifade ediliyorsa da (Al-

Babasının adı Hüseyin bin Ali’dir. Mektep

bayrak, 1996-V: 75, 196; Yüksel, 2002: 209),

veya medreseye gitmemiş, okuma-yazmayı

arşiv kayıtlarında 5 Nisan 1911 tarihinde

dervişliği sırasında öğrenmiştir. Hiçbir dev-

Takyeci Tekkesi’nde Hasan Baba’nın post-

let hizmetinde bulunmayan Abdullah Baba,

nişin bulunduğu ve Topkapı haricinde

1853 yılında Kahire’deki Bektaşi merkez-

Takyeci mahallesinden geçen Cerrahpaşa

lerinden Kaygusuz Tekkesi şeyhi Abbas

su yolu üzerine bir oda inşa ettirdiği tespit

Baba’nın müridi olmuş ve 20 yıl “Ehl-i beyt-i

edilmektedir (BOA, EV.MKT.TİK, 112/97).

Resulullahın mezhebini kabul ile” seyri sü-

Bununla birlikte 25 Kasım 1913 tarihinde Ali

luka devam etmiştir. Mürşitlik icazetini ise

Rıza Efendi’nin hazırladığı rapordan tekke-

Hacı Bektaş Veli Tekkesi postnişini Filibeli

nin karşısındaki namazgâh bölgesinin 6.000

Türabi Baba’dan almıştır (Albayrak, 1996-V:

kuruş kıymette olduğu anlaşılmış, buranın

74-75, 195-196; Yüksel, 2002: 207-208; Yücer,

namazgâh olması hasebiyle başka bir işle-

2003: 506).
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“Büyük” lakabıyla anılmasının sebebi

3. Eşya: Beş adet Anadolukâri halı sec-

Kazlıçeşme Tekkesi’nin aynı isimli post-

cade, üç adet kırmızı yatak örtüsü, on adet

nişini ile karıştırılmaması içindir (Koca,

yatak, sekiz adet yorgan, otuz adet yastık,

2005: 184). Büyük Abdullah Baba daha önce

üç adet büyük kazan, yirmi adet şamdan,

Elmalı’daki Abdal Musa Tekkesi’nde de

elli adet post, sekiz adet ot minderi, on adet

post-nişinlik yapmıştır. Ancak orada bazı

perde, üç adet masa ve bir dolap (VGMA,

fitne ve dedikodular sebebiyle baskı gördüğünden fazla kalamadığı ifade edilmektedir

Defter nr. 609, s.147-148).
İstanbul’da Topkapı dışında Takye-

(Noyan, 2002-V: 186; Koca, 2005: 88).

ci Mahallesi’nde Fazlı Paşa Caddesi’ndeki

Abdullah Baba Vakfiyesi

Bektaşi Tekkesi babası olan Hacı Abdullah

Tekkenin adeta ikinci kurucusu olan
Abdullah Baba, kendi mülkleriyle tekkede
vakıf tesis ederek binanın ayakta kalması ve
ihtiyaçlarının temin edilmesi zaruretini ortadan kaldırmıştır. 27 Eylül 1919 tarihinde
tesis, tanzim ve tescil edilen bu vakfiye tekke emlakı ve gelirleri ile bunların nasıl sarf

Efendi b. Hüseyin Efendi, adı geçen tekkede ikamet eden Bektaşi dervişlerinden İhsan Bey b. Rıfat Bey’in de hazır bulunduğu
Galata mahkemesinde belirtilen emlak ve
eşyaları vakfedip vakıf şartlarını şu şekilde
belirlemiştir:

edilecekleri hakkında bilgiler vermektedir
(VGMA, Defter nr. 609, s. 147-149).

1. Vakfın tevliyeti hayatta oldukça Abdullah Baba’ya meşrut olup vakıf idaresi

Abdullah Baba tarafından vakfedilen

kendi tasarrufunda bulunacaktır.

mülkler şunlardır:

2. Abdullah Baba’nın vefatından sonra
Takyeci

tevliyet görevine mezkûr tekkede ikamet

Mahallesi’nde Fazlı Paşa Caddesi’nde bin

eden mücerred Babagân dervişlerinden

adet Osmanlı lirası sarf edilerek yaptırılan

Bektaşi tarikatına ehil olan zat getirilecektir.

ve dergâh ittihaz olunan iki bab dükkân,

Tekkede ehil ve muktedir bir kimse olma-

on oda, iki sofa ve bir mutfağı müştemil bir

dığı takdirde tekke müntesiplerinin oyuyla

bab hane. Yine Topkapı içerisinde Bayezid

ehil bir zat mütevelli olacaktır. Şayet Bü-

Ağa Mahallesi’nde Cami-i Şerîf Sokağı’nda

yük Abdullah Baba tekkesinde mütevelli

iki bab hane ve Balat kapısı içerisinde Tahta

olmaya ehil Babagân dervişi bulunmaz ise

1.

Bina:

Topkapı

dışında

Minare Mahallesi’nde bir bab dükkânı müştemil üç bab hane.
2.

Arsa:

Topkapı

Kırşehir’de Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nde
dedebaba bulunan zat tarafından tayin olu-

dışında

Mahallesi’nde bir kıta bostan.

Takyeci

nacak baba vakıf mütevelliliğine getirilecektir.
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3. Vakfa mütevelli atanmakla beraber

tesisinin ardından Abdullah Baba tekrar

vakıf şartlarına tamamen riayet olunup ve

mahkemede söz alarak, vefat eylediğinde

her hafta tekkede icrâ-yı ayîn-i ruhânî ifa

dini emirler üzere gasledilip kefenlenmesi

edilecektir.

ve defnedilmesini; başta elbiseleri, eşyaları

4. Vakıf emlakı mütevelli tarafından her
ay istediği şekil ve şartla kiraya verilecek,
elde edilen gelirler toplanacak, ayrıca vakıf malı olan bostan her sene ekilip, yetişen
zirai ürünler tekkede yaşayan dervişler ve
sair müntesiplere yedirilecek ve infak edilecektir. Geride kalan kira gelirleri mütevelli
tarafından güzel surette harcanacaktır. Örneğin vakıf emlakının tamiri gerektiğinde
münasip miktarda para ile tamir yapılacak,
artan gelir olması durumunda o da lüzum
görülecek mahal ve hususlara harcanmak
üzere mütevelli tarafından saklanacak, bu
gelirlerin hayırlı işlere sarf olunmasına ihtimam gösterilecektir. Yine vakıf emlakının
vergileri mütevelli elinde muhafaza edilen
fazla kira bedelinden her sene ödenecek,
vakfın muhasebesi her sene dervişler tarafından gözden geçirilecektir (VGMA, Defter
nr. 609, s.147-148).

ve bilcümle emvalinin ortaya konulup eğer
borcu çıkarsa ödenmesini; artan mallarının
tekkeye baba olacak kimse tarafından muhafazasını ve lüzumu durumunda tekkede
yaşayan fukara-yı dervişân ve müntesibîn-i
ihvân için sarf edilmesini vasiyet etmiştir.
Ayrıca bu vasiyetinin yerine getirilmesi için
Kırşehir’deki Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nde
baba bulunan Mehmet Salih Efendi ile oradaki ihvandan Abdullah Efendi, Yakub
Ağa, Kasap İbrahim Efendi ve Kasap İlyas
Efendi’yi vekil tayin etmiştir (VGMA, Defter nr. 609, s.148).
Abdullah Baba daha sonra 3 Nisan 1920
tarihinde bu vakfiyeye bir ek yaparak yeni
şartlar ilave etmiştir. Buna göre, Abdullah
Baba hayatta oldukça vakfın idaresi kendi
elinde olacak, vakfın gelirinin münasip bir
miktarıyla her sene Muharrem ayında aşure pişirilip tekkede derviş ve fakirlere ikram
edilecek, ayrıca hatm-i şerif ile Kerbela mer-

Bu şartlar dâhilinde Abdullah Baba em-

siyesi okunacaktı (VGMA, Defter nr. 609,

lak ve emvalini mütevelliye teslim ettikten

s.148). Hatm-i şerifden hasıl olan sevap başta

sonra mütevelli de bunları kabul etmiş; ay-

Hz. Peygamberin, Hz. Peygamberin anne ve

rıca mütevelli İmam Ebu Yusuf kavli üze-

babasının, Hz. Hamza, Hz. Abbas, Hz. Ali,

re vâkıfın sözüyle vakfın sahih, sıhhat ve

Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve Hz. Fatma’nın,

lüzumu müstelzim olduğundan emlak ve

Hacı Bektaş Veli’nin ve cümle pîran, ulema,

emvalin tesliminden imtina ederim demiş,

fukara ve sair güzidegân, meşayih, şühe-

böylece vakfın öncelikle sıhhatine daha son-

da, mü’min ve mü’minatın ruhlarına; ayrı-

ra lüzumuna ve vakıf şartlarının uygunlu-

ca Abdullah Baba’nın ebeveyni ve mürşidi

ğuna hükmedilmiştir. Vakfın bu şekilde

Mısırlı Abbas Dedebaba’nın ruhlarına ba-
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ğışlanacaktı. Bununla birlikte İslam padişa-

olduğunu ve kendisi tarafından satın alına-

hının, Müslüman askerlerinin ve ümmet-i

rak köşk inşa edildiğini ifade etmiştir. Ay-

Muhammed’in sıhhat, selamet ve afiyetleri

rıca sözü edilen yerin namazgâh olduğuna

için dua edilecekti. Vakfın meşihat ve tev-

dair vakfiye defterlerinde bir kayıt olmadığı

liyeti konusunda gerek merkezi hükümet

gibi orada namazgâh bulunduğunu göste-

tarafından gerekse meclis-i meşayih veya

ren herhangi bir alametin de görülmediğini,

evkaf-ı hümayun müdahale etmeyecekti.

dolayısıyla elindeki senetle tasarrufundaki

Abdullah Baba’nın vefatı durumunda tek-

bu yere müdahalesinin söz konusu olmadı-

kenin halife ve muhibbânı kendi aralarında

ğını beyan edip, gıyabında verilen hükmün

yapacakları seçimle Bektaşi dervişlerinden

feshedilmesini talep etmiştir. Ancak konuy-

ehil bir zatı tekke post-nişinliğine getireceklerdi. Yeni Baba Efendi’ye berat ita kılınıp o
da vakfı şartlarına uygun bir şekilde idare
edecek, dışarıdan müdahale edilmesine müsaade etmeyecekti. Vakfın yıllık muhasebesi
de hayatta olduğu sürede Abdullah Baba tarafından kontrol edilecek, onun vefatından
sonra yıllık gelirini tekkede postnişin ve
mütevelli tayin edilen Baba Efendi ile dervişler birlikte gözden geçireceklerdi. Vakfın
artan gelirleri muhafaza altına alınacaktı.
Bu şartlar dâhilinde ve şahitler huzurunda
vakfiye tesis edilip yürürlüğe konulmuştur
(VGMA, Defter nr. 609, s.149).
Abdullah Baba’nın Takyeci Tekkesi için
vakıf tesis ettiği sırada bölgede bulunan

la ilgili dava vekili Zeki Efendi umuma ait
bu mahallin namazgâh olduğunda dair kayıt olmamasının Abdullah Baba’nın burayı
zapt etmesine hak sağlamayacağını, yine
buranın Abdullah Baba’nın senetle tasarrufunda olan arazi içerisinde olmadığını belirtip Baba’nın itirazının kanunlara aykırılığı
sebebiyle reddedilmesini istemiştir. Sonuçta
Abdullah Baba’nın itirazı kabul edilmeyip
namazgâhla ilgili verilen hükmün uygulanması kararlaştırılmıştır (İMEM, Defter nr.
794, s.262).
Büyük Abdullah Baba’nın faaliyetlerinden biri Sultan II. Mahmut döneminde,
1826 yılında yasaklanan Bektaşiliğin tekrar

namazgâhın da zapt edildiği dile getirilip

devlet tarafından tanınması için girişimler-

bunun men edilmesine hükmedilmiştir.

de bulunmasıdır. Bu münasebetle Abdullah

Abdullah Baba bu gıyabi hüküm karşısın-

Baba diğer dört mücerret Bektaşi babası ile

da mahkemeye başvurarak itirazda bulun-

birlikte Meclis-i Meşayih’e dilekçe vermiş-

muştur. Abdullah Baba itirazında Topkapı

ler, bu dilekçede Bektaşiliğin resmen kabul

haricindeki Takyeci mahallesinde yer alan

edilmesini ve Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne

ve namazgâh olduğu iddia edilen yerin ta-

Nakşi şeyhi tayini uygulamasına son veril-

sarrufunda bulunan köşkün bahçesi içeri-

mesini istemişlerdir (Maden, 2013: 130). An-

sinde yer aldığını, kırk yıldır oranın orman

cak bu girişimden bir netice alınamamıştır.
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Takyeci Tekkesi’nde Pazar ve Perşembe
akşamları Bektaşi erkânı üzere ayin icra edilirdi. Zamanla çok canlı bir inanç merkezine
dönüşmüş olan tekkenin büyükelçilerden ve
yabancı devlet erkânından dahi ziyaretçileri
olmuştur (Noyan, 2002-V: 186). 1918 yılında
burada 16 kadar derviş, 100 kadar da muhibban mevcuttu (Yüksel, 2002: 209).

Bektaş Baba ve Diğer Post-nişinler
Yüz otuz yaşına kadar yaşadığı rivayet edilen (Noyan, 2002-V: 186)2 Abdullah
Baba’nın 1921 yılında vefatı üzerine tekkeye
Topçular postnişini Bektaş Baba tayin edilmiştir. Bektaş Baba’nın tayin edilmesinde
yakınlarından ve gözdelerinden Polis Müdürü Hasan Tahsin Bey etkili olmuş, ayrıca

Hasluck, XX. yüzyıl başlarında Takyeci

Tahsin Bey sadece bu Bektaşî tekkesinde

Tekkesi’nde Şeyh Abdullah’ın postnişin ol-

değil, diğer bazı kurumlara da Arnavut kö-

duğunu ve bu tekkenin bekâr dervişlere (mü-

kenli kişilerin atanmasına öncülük etmiş-

cerred) mahsus bulunduğunu bildirmekte-

tir. Bir istihbarata göre Topkapı dışındaki

dir (Hasluck, 1928: 20; Hasluck, 1929-II: 516-

tekkede sık sık meydana gelen toplantılara

517). Halûk Şehsuvaroğlu ise aynı dönemde

Tahsin Bey ara vermeden devam etmiştir.

Takyeci (Abdullah Baba) tekkesini “Topka-

Bektaş Baba’nın post-nişinliği sırasında Bü-

pı dışında Takkeci Camii derûnunda” Hal-

yük Abdullah Baba Tekkesi’nde gerek baba-

veti tarikatına bağlı olarak göstermektedir

nın gerekse onu bu göreve getirten Tahsin

(Şehsuvaroğlu, 2005: 266). Oysa Yeşilzâde

Bey’in himayesinde Arnavut hemşericiliği

Mehmed Sâlih’in Rehber-i Tekâyâ’sına göre

ile Türklük düşmanlığı ve Kuva-yı Milliye

Topkapı’da yer alan Abdullah Baba Tekke-

aleyhtarlığı yapıldığı ifade edilmiştir.

si 1919 yılında İstanbul’daki on iki Bektaşi
tekkesinden biriydi (Aşkar, 2000: 160; Galitekin, 2003: 255). Bu döneme ait arşiv kayıtlarında ise tekke Topkapı dışında Takyeci
mahallesinde (VGMA, Defter nr. 1861, s.155)
ve Topkapı’da Takyeci Camii içerisinde
(VGMA, Defter nr. 1861, s.151) şeklinde yer
almaktadır. Bunlarla birlikte aynı dönemde
İstanbul Müftülüğü Şer’iye Sicilleri ve Bâb-ı
Fetva arşivlerinde Bektaşi tekkesi olarak
kayda geçmiş iki tekkeden birisinin Büyük

Yine istihbarata göre 25-26 Mayıs 1921
tarihindeki ayin-i cemde Tahsin Bey’in “Yaşasın Arnavutluk ve Kahraman Arnavutlar”
demesi üzerine, aslen Türk ve ilmi kudreti
ileri olup orada bulunan Topal Tevfik Baba,
“Müdür Bey şu hareketiniz şayan-ı teessüftür. Yaşasın İslamiyet ve Türklük demeliydiniz? Zira tüm İslamlar için Türklük bir şuledir. Hafazan Allah o söz tüm Müslümanları
mahv ve perişan eder” demiştir. Bu sözler

Abdullah Baba Tekkesi’nde bulunduğu tespit edilmiştir (Küçük, 2005: 73).
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karşısında Tahsin Bey, Tevfik Baba’nın üze-

devre dışı bırakıp kendi idaresine almıştır

rine hücum ederek, “Bu herifi dışarıya atı-

(TİTE, Kutu nr. 64, Belge nr. 145).

nız, yoksa dergâhı dağıtır ve bir daha ayak
basmam” şeklinde tepki gösterince Tevfik
Baba toplantıdan uzaklaştırılmıştır. 30 Mayıs 1921 tarihinde de özel bir toplantı olacağı
haber alınmış, ancak tekkede Türklere iltifat
edilmemesi sebebiyle içeriye adam koymak
mümkün olmamıştır (TİTE, Kutu nr. 64, Belge nr. 145).

Öte yandan bir süre sonra Rami köyünde jandarma kumandanı olan Arnavut Yüzbaşı Hadi Efendi’nin 21-22 Ekim 1922 gecesi
Bektaş Baba tarafından tekkeye davet edildiği bilgisi istihbar edilmiştir. Bu bilgiyi istihbar eden R.K. rumuzlu kişi Bektaş Baba’ya
kendisinin muhalif partiye mensup olduğu
izlenimi vererek onun güvenini sağlamak,

Bununla birlikte elde edilen bilgilerde

böylece tekkeye gidip oraya girip çıkanla-

tekkeye önce Tahsin Bey ile İngiliz polis

rın durumunu anlamak ve Kuva-yı Milliye

şefleri, bir saat sonra da Fransız polis şefleri

aleyhine bir teşkilat yapılıp yapılmadığı-

gelmiş ve toplantı gece yarısında kadar sür-

nı öğrenmek istemiştir. Bu amaca ulaşmak

müştür. Toplantı sonunda ilk olarak Fran-

amacıyla muhalif parti Katibi Rıfkı’yı beş

sızlar, ardından İngilizler ve Tahsin Bey tek-

on defa tekkeye götürmüş, bu sayede güya

keden çıkmışlar ve silah atarak oradan ay-

Bektaş Baba onun muhalif olduğu kanaatine

rılmışlardır. Hakkında edinilen bilgilerden
Post-nişin Bektaş Baba’nın Arnavut ve Başkimci olduğu anlaşılmıştır. Tekkede Türkler
sevilmemektedir. Zira Polis Müdürü Tahsin
Bey’in “Yaşasın Arnavutlar” diyerek me-

varmış, ayrıca tekkeye devamlı gelip giden
Polis Müdürü Tahsin Bey ile de münasebet kurmuştur (TİTE, Kutu nr. 63, Belge nr.
151).

sele çıkarması Türk olarak tekkeye devam

R.K. rumuzlu kişinin verdiği bilgilere

eden Topal Tevfik Baba’nın ayağını kesmek

göre tekkeye devam edenler arasında Polis

içindir. Tekke müntesipleri de Başkimci Ar-

Müdürü Tahsin Bey’in dışında Erenköy’de

navutlardır. Keza yine iddialara göre Polis

ikamet eden Maliye Tahsil Memuru Arna-

Müdürü Tahsin Bey son zamanlarda gerek

vut Fehim Bey, Eyüb Polis Merkezi Komise-

genel müdürlük memurlarının büyük bir

ri Arnavut Rıza Efendi ve Darülfünûn Eski

kısmına, gerek baş komiserlik, ikinci komi-

Yunan Edebiyatı Müderrisi Giritli Fazıl Bey

ser ve komiser yardımcılıklarına Arnavut-

de bulunuyordu. Bektaş Baba, Tahsin Bey’in

ları tayin ettirmiş; Sirkeci, Beyoğlu, Galata

müdürlüğü zamanında İtilaf devletleri za-

ve civarlarında birçok otel, lokanta ve tatlıcı

bıtları ve özellikle İngilizleri tekkeye kabul

dükkânlarının Arnavutların eline geçmesini

etmiş, şereflerine vermiş olduğu ziyafette

sağlamış ve bunların gizli toplantı yeri olan

birkaç yüz Arnavut ile beraber, “Yaşasın

Takyeci Tekkesi’ni, Türk müntesiplerini

İngilizler, yaşasın Yunanlılar, yaşasın Arna99
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vutlar, kahrolsun Türkler” şeklinde Kuva-yı

olduğu gibi maddi ve manevi bir mahare-

Milliye aleyhine sloganlar atılıp nutuklar

te sahip değildir. Kör cahil ve çobanlıktan

söylenmesine müsaade etmiştir. Hatta bu

yetişme birisi olan Bektaş Baba bir müd-

durum Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye ga-

det Arnavutluk’ta jandarmalık ve eşkıya-

zetesinde haber yapılınca Bektaş Baba kor-

lık yaptıktan sonra diğer Arnavut babaları

kuya kapılıp kendisini kurtaracak birini

gibi “hazır yiyicilik olan bu tarikata” hem-

bulmak için çabalamış, kendini vatansever

şerileri vasıtasıyla girmiştir. Böyle olmakla

ve milliyet perver göstermeye çalışmıştır

birlikte Bektaş Baba, dehşetli bir Türk düş-

(TİTE, Kutu nr. 63, Belge nr. 151).

manıdır. İtilaf devletlerinin İstanbul’u işga-

Tekkeye davet ettiği Yüzbaşı Hadi Bey’in
Mustafa Kemal Paşa ile aynı mektepte eğitim
gördüğünü işiten Bektaş Baba, onun affedilmesine vesile olabileceğini düşünmüştür.
Hadi Bey’in davetli olduğu ziyafette Birinci
Divan-ı Harbi-i Örfi’de kâtip olan Yüzbaşı
Hıfzı Efendi de bulunmuştur. Bu ziyafette
Hadi Efendi gayet kurnazca hareket ederek,
Mustafa Kemal Paşa’yla okul arkadaşı olduğunu ve sürekli görüşüp Türkiye’nin geleceği hakkında fikir mütalaasında bulunduğunu söylemiştir. Bektaş Baba durumunu
Hadi Bey’e açamamış, ikinci bir kuzu ziyafeti vermiştir. Bu ziyafette ise Hadi Bey, geçmişte yaşadığı önemli hadiseleri ve Mustafa
Kemal Paşa ile arkadaşlıklarını anlattıktan
sonra o zamana kadar Türkiye’ye hizmet
etmiş ise de bundan sonra memleketi olan
Arnavutlara hizmet edeceğini söylemiştir
(TİTE, Kutu nr. 63, Belge nr. 151).

linin ardından diğer Arnavut babaları gibi
Türk düşmanlığını gizlemeğe gerek görmeden açıktan Türklüğü rencide etmiş ve
pervasızca tekkeden Türkleri kovmuştur.
Ayrıca birkaç defa tekkede misafir olarak
ikamet eden Tevfik Baba’yı da kovmuş ise
de Tevfik Baba buna karşı mertçe karşılık
verip, “Hazret-i Pîr’in lokmasını yiyorum”
diye cevapta bulunup aldırış etmemiştir.
Polis Müdürü Tahsin Bey’e gelince, Bektaş
Baba’yı kendi zihniyetinde bulduğundan
desteklemiş, böylece kendisini kuvvetli
hisseden Bektaş Baba, Türk aleyhtarlığını
açıktan açığa izhar etmiş, tekkesinde İtilaf
devletleri zabitanına ziyafetler tertip ederek
orayı adeta bir siyasi mahfil haline sokmuştur. Dahası Kuva-yı Milliye’nin Yunanlılara karşı zafer kazanmasına üzülen Bektaş
Baba tekkesinde meydana getirdiği beş on
parça akarat ve emlakı elden çıkarıp buradan kaçmış, daha sonra Fransızlardan veya

Bu bilgileri aktaran R.K. rumuzlu kişi-

Hadi Efendi gibi kişilerden yardım umarak

nin kanaatine göre Hadi Bey’in Bektaşilikle

affedilme çarelerini aramıştır. Hatta beş on

bir münasebeti yoktur. Bektaş Baba ile ilgisi

bin lira kadar parasını bu yolda sarf etmiştir.

Arnavut olmasından dolayıdır. Bektaş Baba

Hakkında İtalyan taraftarlığı söylentileri de

ise Türkçe okumak ve yazmaktan mahrum

bulunmaktadır (TİTE, Kutu nr. 63, Belge nr.
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151). Bektaş Baba hakkında R. K. rumuzuyla

temeyip tekkeden ayrılmış, hatta Türkiye’yi

derlenen bu bilgiler çok ağır ifadelerdir.

terk etmiştir (Sertoğlu, 1969: 325-326; Küçük,

Öte yandan İlâ-yı Vatan Cemiyeti Baş-

2003: 194).

kanı Adnan Paşa kendisiyle 2 Ekim 1921

Ünlü Bektaşi şairlerden Haydar Cemil

tarihinde yapılan mülakatta Bektaş Baba’ya

Baba’nın da bu tekkede post-nişinlik yaptı-

bu cemiyete katılması için davet gönderil-

ğı rivayet edilmektedir. Bektaşi çevrelerde

diğini, ancak Bektaş Baba’nın bunu kabul

Haydarî ve Haydar Baba gibi isimlerle tanı-

etmediğini ifade etmektedir. Bu mülakata

nan bu zat Aralık 1881 tarihinde İstanbul’da

göre İlâ-yı Vatan Cemiyeti’nin gayesi İslam

doğmuş ve gençlik dönemini İstanbul’da

birliği meydana getirmektir. Keza Adnan

geçirmiştir (Kurtoğlu, 2008: 92). Mücer-

Paşa cemiyetin amacının ne olduğu sorusu-

retliği benimseyen Haydar Cemil Baba,

na “Kuva-yı Milliyecilerin İslam milleti ara-

Merdivenköy Tekkesi’nde yetişmiş (Kö-

sına Türklük fikirlerini sokarak Müslüman

kel, 2007: 17), bir süre Takyeci Tekkesi’nde

camiayı birbirine darıltmakta ve ayırmakta”

post-nişinlik yapmış veya orada misafir ola-

olduğunu, kendilerinin Müslümanların bir-

rak bulunmuştur (Kurtoğlu, 2008: 92). Çok

leştirilmesi için bir cemiyet kurmak istedik-

üretken bir şair olan Haydar Cemil Baba

lerini söylemiştir. Bektaş Baba’ya gönderilen davette İstanbul’da bulunan Bektaşiyân
ve Babagânın cemiyete girmesi için gayretinin beklendiği ifade edilmiştir. Takyeci
Tekkesi’nde ikamet eden Tevfik Baba’nın
verdiği malumata göre Bektaş Baba cemiyete dâhil olmadığını ondan gizlemiş, cemiyete davet amacıyla gelen kişilere de cemiyete
girmeyeceğini söylemiştir (TİTE, Kutu nr.
59, Belge nr. 37). Bu durumda Bektaş Baba
hakkında Kuva-yı Milliye karşıtı olduğuna
dair öne sürülen iddiaları şüpheyle karşılamak gerekir.

Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş, hukuk okumuştur (Noyan, 2003: 184). Ayrıca bir süre
avukatlık yaptığı ve birkaç yabancı dil bildiği rivayet edilmektedir (Koca, 1990: 789).
1925 yılına kadar Takyeci Tekkesi’nde ikamet eden Haydar Cemil Baba bu tarihte
tekkelerin kapatılmasından sonra geçim
zorluğu çekmeye başlamıştır. Ekmek parasını temin etmek için yaptığı başvurular
netice vermeyince Türkiye’den ayrılmak zorunda kalmıştır. Önce Arnavutluk’a gitmiş,
ardından Yugoslavya ve Romanya’ya geçmiş, 1935 yılına kadar Romanya’da kalmış,
son olarak Bulgaristan’da karar kılmıştır.

Milli Mücadele yıllarını sözü edilen

Bir süre Demir Baba Tekkesi’nde kaldıktan

atmosfer içerisinde geçiren ve 1925 yılın-

sonra Rusçuk’taki Deniz Ali Baba Tekkesi

da tüm tekkeler kapatıldığı sırada Takyeci

post-nişinliği görevini üstlenmiştir. 15 Ma-

Tekkesi’nin başında bulunan Bektaş Baba,

yıs 1962 tarihinde bu tekkede vefat etmiş

kanun izin verdiği halde burada kalmak is-

ve tekke haziresine defnedilmiştir. Hayatı
101
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hakkında elde edilen bilgilere göre Atatürk

leriyle vürud eden halaskarın teşrifleri ile

ile görüşmüş, bir defa da sofrasında bulun-

cümle âlem-i İslamın ve bu arada güruh-ı

muştur (Noyan, 2003: 113, 184). Haydar Ce-

Naci taifesinin canları, malları ve huzurları

mil Baba’ya ait eşyalar, yazı ve şiirler bugün

güvence altına alınmıştır. Ol saye-i alilerinin

Razgrad Devlet Arşivi’nde yer almaktadır.

ve tekkelerin sebeb-i mevcudiyeti ortadan

İstanbul’un önemli derviş ve babalarından

kalkmıştır. Bizlere düşen, halaskarın emr-i

Ağızlıkçı Ahmet Necmeddin Alpgüvenç

alilerine baş eğip badema dünya ilimleri-

Baba ve Mehmet Zühdi el-Mahvî Baba onun

ni tedris eden cumhuriyetin mektepleri-

yetiştirdiği zatlardandır (Noyan, 2002-V:

ne ve ol yol ile ilm-i insaniyeye ulaşmak-

186). Şair yönüyle ön plana çıkan Haydar

tır...”

Cemil Baba şiirlerini öğrenci defterlerine

mustafa-kemal-ataturk/7036-ataturk-ve-

ve sigara kutuları üzerlerine yazmış, ancak

bektasilik-belgelerle. html, 25.04.2015)

bunların sağlığında yayımlanmasına izin
vermemiştir. Baba’nın şiirlerini Süleyman
Saltık isimli bir muhibbi bir araya getirmiştir.

(http://www.piryolu.com/forum/

Netice olarak 1925 yılında kapatılıp faaliyetlerine tamamen son verilen Büyük
Abdullah Baba Tekkesi müştemilatından
günümüze bir şey kalmamıştır. Abdullah

İlave olarak Abdullah Nur Baba ismin-

Baba’nın mirasçılarına kalan tekkenin yeri

de bir zatın daha burada post-nişinlik göre-

Vehbi Koç tarafından satın alınarak General

vinde bulunduğu ifade ediliyorsa (Kocadağ,

Elektrik’e ait ampül fabrikasına dönüştürül-

1998: 277) da hakkında bir bilgiye ulaşılama-

müştür. Bu arada tekke haziresindeki me-

mıştır.

zarlar ve mezar taşları, başta Büyük Abdul-

Bunlarla birlikte Büyük Abdullah Baba
Tekkesi’nde 1925 yılında Yusuf Ziya Baba
ve Naki Baba’ların ikamet ettikleri tespit
edilmektedir. Bu tarihte tekkelerin kapatılmasının tartışıldığı sırada Yusuf Ziya Baba
ve Naki Baba, 11 Eylül 1925’te ilan ettikleri
bildiride artık tekkelere ihtiyaç kalmadığını ifade etmişlerdir. Bildiride tekkelerin lüzumsuzluğu şu ifadelerle anlatılmaktadır:
“...İnsanlık âleminin ve Bektaşi taifesinin
asırlardır halaskar (kurtarıcı) olarak bekle-

lah Baba’nın ki olmak üzere, Yedikule’deki
Kazlıçeşme Tekkesi’ne nakledilmiştir. Rivayete göre Abdullah Baba’nın mezarının
nakli sırasında ilginç olaylar yaşanmıştır.
Örneğin Abdullah Baba hakkında ileri geri
konuşan ve kötü söz söyleyen hamallardan
biri ölmüştür. Cenazeyi taşıyan kamyonun
bir ağaca çarpması sonucu hafif yaralarla
kazayı atlatanlar olmuş, ancak şoför camdan fırlamış ve hayatını kaybetmiştir (Noyan, 2002-V: 186).

diği Mehdi-i Sahipzaman efendimiz haz-

Büyük Abdullah Baba’nın Kazlıçeşme

retleri zuhur etmiştir. Reis-i cumhurumuz

Tekkesi haziresindeki mezar taşı kitabesi şu

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin beden-

şekildedir:
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“Hû dost
Sâki-i kevser Ali rahında ol merd-i safâ
Sâlikan-ı aşka olmuşdu hemîşe rehnüma
Öyle bir âşıkdı kim

Meyhâne-i endîşede içdiği câm-ı muhabbet sevdiği âl-i abâ
İş bu dergâh içre bir baba-yı alî-kadr idi
Etmedi dünya ve mâ-fihaya asla iltica
Şâh-ı merdân nûr-ı yezdân himmet-i pîrân ile

Hidmet etdi dergâh-ı Hünkâra bâ-sıdk ü vefâ
Dest-i sâkî-i ecelden bir piyâle nûş edüb
Tarik-i cism ü cihân oldu bi-aşk-ı murtezâ
Hânedân-ı ehl-i beyt olsun şefî ü yâveri

Hemdem olsun rûhuna rûh-ı şehîd-i Kerbelâ
Çıkdı üç Bektaşi tarih-i tamâmın söyledi
Etdi Abdullah Baba şâh-ı şehîde cân feda 1339 (1921).” (Vatin; Zarcone, 1997: 88; Noyan, 2002-V:
186-187; Yüksel, 2002: 210).
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Ekler
Belge 1. Büyük Abdullah Baba vakfı vakfiyesi (VGMA, Defter nr. 609, s. 147-149).
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[147] Hülasa-yı Vakfiyye 2998 Kuyud-ı Vakfiyye Numarası 2767
İşbu vakfiyye Şura-yı Evkâfın 5 Temmuz sene 336 (5 Temmuz 1920) tarihli kararına müsteniden 4
Zilka‘de sene 1338 (20 Temmuz 1920) tarihinde sudur eden irade-i aliyye mucibince kayd olundu.
Elhamdu lillahillezi e‘azze havâse ibadihi bi sarfi emvâlihim ilâ envai’l-hayrat ve e’ânehum alâ iktisabi esnafi’l-mehamid ve’l-müberrât ve’s-salatu ve’s-selamu alâ Resulihi ve Nebiyyihi Muhammedin
hayri’l-beriyyât ve ala âlihi ve ashâbihi ila yevmi yestezillü’l-mer’i tahte’s-sadakat emmâ ba‘du iş bu
vakfiye-i celilü’ş-şan ve ceride-i bediü’l-ünvanın tahrir ve inşâsına badi oldur ki İstanbul’da Topkapı
haricinde Takyeci Mahallesi’nde Fazlı Paşa Caddesi’nde tarikat-ı aliyye-i Bektaşiyye dergâhı ittihaz
olunan mükerrer dört numerolu hanede sakin zatı zeyl-i vesikada muharrerü’l-esami-i Müslimîn
ta‘rifleriyle mu‘arref mezkur dergâh babası El-Hac Abdullah Efendi ibni Hüseyin Efendi Galata
mahkemesinde meclis-i şer‘-i münîrde mezkur dergâhda mukîm tarikat-ı aliyye-i mezkure müntesiblerinden İhsan Bey ibni Rıf‘at Bey muvacehesinde ikrâr-ı tam ve takrir-i kelam edüb ben atîb-i
mal ve enfes-i menâlimden ve nukûd-ı mevcûdemden ma‘denî olarak bin aded lira-yı Osmanî harc
ve sarfla taksim içün bundan akdem bina ve inşa ve işhad eylediğim tarafları Fazlı Paşa Caddesi ve Köseoğlu ve Rişkov ve Hıristo bostanları ve tarik-i âm ile mahdud dört kere iki numara ile
murakkam dergâh ittihaz olunan iki bab dükkan ve on oda ve iki sofa ve bir matbahı müştemil
bir bab hane binası ve mahalle-i mezkûrede yetmiş beş cedid numara ile murakkam Yanko oğlu
bostanı demekle arif tarlaları Fazlı Paşa Caddesi ve Hacı Bekir bostanı ve Hasan Ağa bağı ve Yorgi
Mikyari ve Yanca bahçeleri ile mahdûd bir kıt‘a bostan ve yine Topkapı dâhilinde Bayezid Ağa
Mahallesi’nde Cami-i Şerîf Sokağı’nda atik on iki ve on dört numara ile murakkam iki tarafı attar
evinin dükkanı ve bir tarafı Nazan Ali Bey hanesi ve bir tarafı tarik-i âmla mahdud iki bab hane
binası ve yine Balat kapısı dâhilinde Tahta Minare Mahallesi’nde atik on beş [148] numara ile murakkam bir tarafdan Çiçek bağçesi ve bir tarafdan Bağçıvan Yorgi arsası ve taraf-ı rabi‘i tarik-i âm
ile mahdûd bir bab dükkanı müştemil üç bab hane ebniyesi ile beş aded Anadolukâri halı seccade
ve kırmızı üç aded velense ve on aded yatak sekiz aded muhtelif yorgan ve on aded yasdık ve üç
aded kebir kazgan ve yirmi aded muhtelif şam‘dan ve muhtelif elli aded post ve muhtelif sekiz aded
ot minderi ve yirmi aded yasdık ve on aded perde ve üç aded masa ve bir dolab vesâ’ir ma‘lum eşyaları kemal-i imtiyaz ile mümtaz kılub örf-i âdet-i belde olduğu vechile hasbeten lillahi ve taleben
li-merzatillahi vakf-ı sahih-i mü’ebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs edüb şöyle şart
eyledim ki emlak-ı mahdûde-i mezkûre bâ-yed-i mütevellî beher şehr râyicü’l-vakt akçe ve bedel-i
misliyle dilediği müddet ve şerâ’itle icâre verile hâsıl olacak bedelât-ı icâreleri ahz ve kabz edile
ve mezkûr bostan dahi beher sene zer‘ edilerek hâsıl olacak mezrû‘âtı mezkûr dergâhda meskûn
dervişan ile sâ’ir müntesibîn-i dergâh ve fukara-yı Müslimîn it‘âm ve infâk ve iksâ ve iskân oluna
ve fazla kalacak bedelât-i icâre ile mahsûlât-ı mezkûre bâ-yed-i mütevellî hüsn-i sûretle isti‘mal ve
sarf oluna ve emâkin-i mezkûrenin ta‘mir ve termîmine lüzûm görülürse mikdâr-ı münasib meblağ
sarfla ta‘mir oluna fazla kaldığı takdirde lüzûm görülecek mahal ve husûsata sarf olunmak üzere
yed-i mütevellîde hıfz oluna ve emval-i menkule-i muharrere-i mezkûreler nezâret-i mütevellî ile
hüsn-i sûretle isti‘mal oluna telef ve ziyâ‘a uğrayanları yed-i mütevellîde mahfûz bulunan mebaliğden müceddeden iştirâ oluna ve emval-i gayr-i menkûle muharrere-i mezkûrelerin rüsûm-ı tanzîfiye
ve tenvîriyye virgüsü yed-i mütevellîde mahfûz bulunan fazla bedel-i icârdan beher sene dâ’ire-i
â’idesine verile ve lede’l-hâce vücûh-ı hayr ve birre sarf oluna vakf-ı mezkûrumun muhâsebesi beher sene beyne’l-ihvan rü’yet oluna ve vakf-ı mezkûrumun tebdîl ve tağyîr ve teksîr ve tevkîri merreten ba‘de uhra yed-i meşiyyetimde olub tevliyet-i mezkûre ben hayatda oldukça kendi uhdemde
ve dar-ı ahirete irtihal eylediğimde mezkûr dergâhda mukîm bulunan kudema-i dervişândan mü106
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cerred babagândan tarik-i mekzûre ehil olan zat mütevellî ola ve şayed dergâh-ı mezkûrede muktedir ve ehil kimse olmadığı takdirde mezkûr dergâh müntesibininin re’yleriyle ehil ve münâsib olan
zât mütevellî ola ve şayed mezkûr dergâhda ehil babagân bulunmadığı takdirde Kırşehrinde kâ’in
tarik-i aliyye-i Bektâşiyyeden bi’l-fi‘il dedebaba bulunan ve îfâ-yı vazîfe eden zât tarafından tensîb
olunacak muktedir ve ehil baba mütevellî ola ve şürût-ı vakfıma bi-hakkın ri‘ayet oluna ve tamamıyla îfâ oluna ve beher hafta mezkûr dergâhda icrâ-yı ayîn-i ruhânî îfâ oluna deyu ta‘yîn-i şurût
ve tebyîn-i kuyûd ile farigan ani’t-tevağil mütevellî-i mumâileyhe teslîm eyledikden sonra vâkıf-ı
mumâileyh vakf-ı mezkûrundan rücû‘ ile emlak ve emvâl-i muharrere-i mezkûreleri ke’l-evvel mülküme istirdâd eyledim dedikde mütevellî-i mûmâileyh dahi cevâbında fi’l-hakîka hâl zikr olunan
minvâl üzeredir lakin İmam Ebû Yusuf kavli üzere vâkıfın mücerred vakaftu kavliyle vakf-ı sahîh ve
lâzım ve sıhhat ve lüzûmu müstelzim olduğundan emlak ve emval-i mezkûrelerin teslimden imtinâ‘
ederim dedikde âlimen bi’l-hilafi’l-cârî beyne’l-e’immeti’l-eslâf vakf-ı mezkûrun evvelen sıhhatine
sâniyen lüzûmuna ve şürût-ı mezkûrenin cevâzına hükm olundukdan sonra vâkıf-ı mûmâileyh ElHâc Abdullah Baba tekrâr meclis-i şer‘de takrîr-i kelam edüb ben bi-emrillahi te‘âlâ vefat eylediğimde evvelâ vech-i mestûn-ı şer‘î üzere techiz ve tekfin ve levâzım-ı defnim îfâ oluna ve ba‘de’lyevm lâbis olduğum köhne libâsım dahi dâhil olduğu halde kâffe-i melbûsat ve mefrûşât ve ism-i
mâl itlak olunur bi’l-cümle emvalim ahz ve kabz olunarak duyûn-ı müsbetem zuhûr ederse edâ
ile mütebâkisi baba olacak kimse yedinde hıfz ve lüzûmunda mezkûr dergâhda meskûn fukara-yı
dervişân ve müntesibîn-i ihvân içün sarf edile deyu vasiyet eyledim ve iş bu vasiyetimin tenfîzine ve
icrâsına dahi Kırşehri’nde tarikat-ı aliyye-i Bektâşiyyede bi’l-fi‘il baba bulunan Mehmed Salih Efendi
ile mezkûr dergâhda mukayyed ihvândan Abdullah Efendi ibni Derviş ve Ya‘kub Ağa ibni Derviş
ve Kasab İbrahim Efendi ibni Yahya ve Kasab İlyas Efendi ibni Behlül’den herbirini münferiden ve
müctemi‘an icrâ-yı vesayet etmek üzere kavillerine mevkûfe vasî-i muhtar nasb ve ta‘yîn eyledim
dedikde mâ-vak‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’l-yevmi’s-sâni min Muharremi’l-haram li-sene semanîn ve
selasîn ve selase mi’e ve elf.
şühûdü’l-hâl
Tevfik Baba
Mülazım Hakkı Bey ve gayrühüm

107

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

[148] bu dahî diğeri
tarîk-i sâdât-ı Bektâşiyyeden ve güzidegân-ı muhibbân-ı hanedân-ı ehl-i beyt-i Muhammediyeden
mahmiye-i İstanbul’da Topkapı hâricinde tâm reşâdetleriyle bina ve inşâsına muvaffak olduğu
dergâh-ı şerîfleri hâlâ postnişini olub medîne-i Üsküdar’da Toygâr Hamza Mahallesinde doksan numaralı hanede misâfiraten şerefmukîm reşâdetlü El-Hâc Abdullah Dedebaba Efendi ibni’l-merhûm
Hüseyin Dede Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i enver ve mahfel-i din-i münîf-i ezherde ikrâr-ı tâm ve
takrîr-i kelâm edüb yedimde olub iş bu meclis-i şer‘e ibrâz eylediğim iş bu bin üç yüz otuz sekiz
senesi Muharremü’l-haramının ikinci günü tarihiyle müverraha ve üç yüz kırk üç sicil numaralı Galata kadısı Yusuf Efendizâde fazîletlû Hasan Hayrullah Efendi’nin imza ve hatmiyle mahtûm Galata
mahkeme-i şer‘iyyesinden mu‘tî bir kıt‘a vakfiyye-i ma‘mûl-i behâmda mezkûr vakfın meşrut-lehâ
ve vâkıfı ve mütevellîsi bulunduğum cihetle mezkûr vakfiyyede muharrer şürût ve kuyûdun tebdîl
ve tağyîr ve taklîl ve teksîri merreten ba‘de uhra ben el-yevm hayatda oldukça yedimde ve meşiyyetimde olmağla ol vechile ben vakfiyye-i mezkûrede muharrer şürût-ı vezâifden ancak gâlle-i vakf-ı
mezkûrdan münâsib bir mikdar akçe sarfıyla beher sene aşar-ı Muharremde bir hafta içinde usûl ve
erkân ehl-i eda üzere tabh-ı aşûre icrâsıyla hânkâh-ı mezkûrede fukarâ ve dervişân it‘âm ve ta‘am
edile ve hatemât-ı şerîfe kırâ’et buyurula ve mersiyye-i dilsûz-ı Kerbela tilavet edile ve hasıl olan ecr-i
mesûbâtı evvelen ve bizzât hâce-i kâ’inât ekmel-i mevcûdât sultan-ı serîr-i levlâk burhâni’l-asfiyâ
şefî‘-i rûz-ı hayrâ cedd-i sıbteyn-i [149] a‘lâ hazret-i Ahmed-i Mahmûd Muhammedü’l-Mustafâ sal108
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lallahu te‘alâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin ravza-i seniyye-i sa‘âdetlerine ve rûh-i akdes-i
nübüvvetpenâhlarına ihdâ ve takdîm buyurula ve cemî‘-i peygamberân-i zişân salavatullahi’lmeliki’l-deyyân hazerâtının ve sîmâ-i cevher-i nübüvvetin sadefî-i ebeveyn-i Ahmedî cenâb-ı hazret-i
Abdullah ve cenâb-ı hazret-i Amine ve ammeyni’l-mükerremeynü’l-Hamza ve’l-Abbas ve çehâryâr-ı
güzîn bâ-safâ ve sîmâ-i sultanü’l-evliya esedullahi’l-gâlib cenâb-ı şâh-ı vilâyet imamü’l-hazret-i Ali
ibni Ebî Talib keremallahu vechehu ve radıyallahu anhü’l-vâhib ve hafîdeyn-i zü’l-ihtirâm İmam
Hasan halaku’r-rızâ ve İmam Hüseyin sultan-ı şehidân-ı Kerbela ve cenâb-ı hazret-i Fatımetü’tTâhiretü’z-Zehra ve ezvâc-ı Resul-i kibriya salavâtullahi ve rıdvânullahi te‘âla aleyhim ecma‘in
hazerâtının rûh-ı kudsiyânelerine ihdâ kılına ve bi’l-cümle pîrân-ı azîzân ve ulemâ-i zü’l-ihtirâm ve
hâdimîn-i fukarâ ve hâsseten sultani’l-âşikîn cenâb-ı hazret-i Hünkâr Hacı Bektâş Velî Muhammed
Abdurrahmanü’l-Horasânî kuddise sırruhü’l-celî hazretlerinin ve sâ’ir güzidegân ve meşâyih-i zü’lfazl ve’l-kerem ve şühedâ-yı benâm ve hânkâh-ı mezkûrum civârında medfûnîn bi’l-cümle sâdât-ı
hamzaviye vesâ’ir bi’l-cümle mü’minîn ve mü’minâtın ervâh-ı şerîflerine ve hâsseten ebeveynim ile
azîz-i ekremim Mısırlı Abbas Dedebaba Efendinin rûh-ı şerîflerine ihdâ kılına ve ben hâl-i hayatda
oldukça benim selâmet ve afiyetime ve bi-emrillahi te‘âla irtihâl-i dâr-ı bekâ eylediğimde benim
dahi ruhuma ihdâ kılına ve padişah-ı din-i İslam hazretlerinin selâmet ve sıhhat-i hümayûnlarına
du‘â ile ve asâkir-i Müslimîn ve cemî‘ ümmet-i Muhammedin selâmet ve afiyetlerine du‘â oluna
ve ben hayatda oldukça vakf-ı mezkûruma nâzır ve mütevellî olub dergâh-ı mezkûrun meşîhat ve
tevliyeti husûsunda gerek ben hâl-i hayatda oldukça ve gerek ba‘de’l-vefât devâ’ir-i devlet-i aliyyece gerek meclis-i meşâyih ve gerek evkâf-ı hümayûn ve gerek şurâ-yı evkâf ve gerek sâ’ir devâ’ir-i
devlet-i Osmaniyece hiç bir gûn müdâhale edilmeye ve bi-emrillahi te‘âla irtihâlimde dergâh-ı şerîf-i
mezkûrumun hulefâ ve muhibbânı beyninde olunacak intihab ve re’yleri üzere tarikat-i aliyye-i
Bektâşiyyeden bi-kemalihâ sülûk ve erkânı bilür bir zât-ı mücerred olunarak hângâh-ı mezkûruma
postnişin baba ta‘yîn edile ve fukarâ-yı dervişana usûl-i vakfiyyyemde muharrer olduğu üzere îfâyı hüsn-i hidmet eyleye ve iş bu hâmin-i vakfiyyemin vakfiyye-i mezkûrumdaki şurûtdan bu cihetlerini ilâve ve vakf-ı mezkûruma zeyl olunması ve iş bu şurûtum üzere hânkâh-ı mezkûrumda
postnişin olan Baba Efendi vakf-ı mezkûruma nâzır ve mütevellî olub min ciheti mine’l-vücûh gayriden müdâhale olunmaya ve meşîhat-ı mezkûrumla tevliyet-i vakf-ı mezkûrum ancak hânkâh-ı
mezkûrumda Baba Efendi olacak zât ve nezâreti dahi yed ve meşiyyetimde mufavvâz olub gerek
meşîhat ve gerek tevliyet ve gerek nezâretine ber vech-i muharrer hiç bir vechile hiç bir tarafdan
müdâhale kılınmaya ve tâmme â’id usûlü dâ’iresinde berâtım i‘tâ kılına ve hânkâh-ı mezkûrda her
kim postnişin baba mütevellî ola ana dahi bi’l-meşrûta baba ve mütevellî olduğundan ber vech-i muharrer berât i‘tâ kılına ve ber vech-i ma‘rûz vakfiyye-i mezkûrumda muharrer şurût-ı sâ’iremde beher sene muhâsebe-i galle-i vakf-ı mezkûrum beyne’l-ihvân kendim rü’yet eyleyem ve ba‘de’l-vefât
dergâh-ı mezkûrda postnişin ve mütevellî olacak Baba Efendi ile kezâlik beyne’l-ihvân muhâsebe-i
mezkûre beher sene rü’yet kılına ba‘de’l-muhâsebe galle-i vakf-ı mezkûrumdan meşrûtun lehleri ba‘de’l-icrâ fazlası vakfiyyemde muharrer salâhiyet dâ’iresinde îfâ ve icrâ buyurula ve ma‘adâ
vakfiyyemde muharrer şurût ve kuyûdu îfâ eylerim demeğin mâ-vak‘ bi’t-taleb ketb olundu fi’lyevmi’r-rabi‘ ve’l-işrîn min Recebi’l-ferd li-sene semân ve sülüseyn ve sülüse mi’e ve elf.
şühûdü’l-hâl
Üsküdar’da Haydarpaşa’da Koşuyolu’nda kâ’in Nevcivân Feridun Paşa Cami‘ ra‘nâları hatîb ve
imâm ve seccâdenişîni reşâdetlû Şeyh İsmail Hakkı Efendi Baba ibnü’l-merhûm Mehmed Bahâ’eddin
Efendi
Aksaray’da Yusuf Paşa nâm mahalde Şîrmerd Çavuş Mahallesinde mukîm Gürcü eşrâfından Rüstem Beyzâde İslam Sezâ’i Bey gayrühüm
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Belge 2. Topkapı dışındaki Büyük Abdullah Baba Tekkesi yakınında bulunan kahve
hakkında (BOA, DH. EUM. THR, 46/5).

Nezâret-i Evkâf-ı Hümayûn
Hukûk müşâvirliği
Aded
5918 umûmi
254 Husûsi
Hülâsa
Topkapı hâricinde namazgâh mahalline vukû‘bulan tecâvüzün men‘ine dâ’ir
melfûf
aded
Emniyet-i Umûmiyye Müdîriyetine
İzzetlû efendim
Topkapı hâricinde Davud Paşa caddesinde Ferhâd Paşa vakfından olan namazgâh mahallinin
mihrâb taşı ittisâlindeki kahve mutasarrıfları tarafından mahv edilerek kahvenin bağçesi gibi kullanılmakda ve müskirât isti‘mâl edilmekde olduğu üçüncü dâ’ire-i vakfiye müdîriyetinden bâ tezkere bildirilmiş ve bu gibi mesâcid makâmındaki namazgâh mahallerine tecâvüzle müskirât isti‘mâl
edilmek gibi izzet-i hürmeti mûcib harekâtın tecvîz olunamayacağı tabî‘î bulunmuş olmasına mebnî
hemân men‘iyen neticesinin ebnâsı mütemennâdır efendim fî 26 Receb sene 328 (8 Eylül 1912) ve fî
20 Temmuz sene 326 (2 Ağustos 1910).
Nâzır-ı Evkâf-ı Hümâyûn Mu‘âvini Hamdi
İstanbul Polis Müdîriyeti
Numarası
5/2481
İstanbul Polis Müdiriyetine
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numara
696
icrâ edilen tahkîkâtda Ferhad Paşa namazgâhı denilen mahal burası olmadığı anlaşılıyor burası Çınar Ağacı namazgâhı nâmıyla ma‘rûfdur asıl Ferhad Paşa namazgâhı ise Davud Paşa’da Çiftehavuzlar nâm mahalde bulunuyor mezbûr haritadan anlaşılacağı üzere bu namazgâh Davud Paşa kışlasına giden cadde ile Gümüşsuyu caddesinin telâkki eylemelerinden hâsıl olan zâviyede bulunuyor
Sultan Bâyezid-i Velî ile Sultan Mahmûd Hân-ı Sânî hazerâtı evkâfından idüğü rivâyet olunuyor
Bağçevân Âbostul’un ifâdesine nazaran bu namazgâh mâlik olduğu bostanından yetmiş sene evvel
pederi tarafından fî sebîlillah ifrâz olunmuş bir istirâhat-ı umûmi mahalli idi gayet büyük bir çınar
ağacın ve iki tarîkin mahal-i telâkkîsi olması hasebiyle ekser yolcular burada dinlenmek içün otururlar ve namazda kılarlarmış bundan otuz sene mukaddem Takyeci mahallesi imamı merhûm Köse
Hâfız Efendi tarafından bir mihrâb taşı vaz‘ olunarak namazgâh ittihâz kılınmış idi fakat mürur-ı
zamanla taşın ziyâ‘ı üzerine İbrahim Ağa nâmında bir şahıs orayı fuzûli olarak işgâl üç yüz yirmi bir
senesine kadar kahvecilik etmiş idiyse de ahâli-i mahalliyenin şikâyeti üzerine o zaman Şehremîni
ser komiseri bulunan Naci Bey tarafından İbrahim Ağa çıkarılmış i‘âne-i mahalliye ile etrâfına duvar
çekilmiş ve bir mihrâb taşı da vaz‘ edilmiş imiş bundan üç sene evvel mihrâb taşı meçhûl bir şahs-ı
şerîr tarafından aşırılmış bulunuyormuş Âbostul’un bu ifâdâtı o civârda otuz kırk seneden berü bağçevanlık ile müştegal Cemal, Ahmed, Neşât nâm şahısların beyânât-ı mazbutalarıyla te’yîd eylemekdedir bu namazgâhın tarihçesi bundan ibâret olub elyevm burasının namazgâh olduğuna bir amâde
yokdur mademki burası namazgâhdır mukaddes bir yerdir makâmına kâ’imdir evkâf nezâreti nasıl
oluyor da buranın müşerref-i harâb bir hâlde bulunmasına mesâğ gösteriyor etrafında ne duvar var
ne parmaklık namaz kılmak değil oturulamayacak bir hâldedir âdetâ bir viranelikdir üçüncü dâ’ire-i
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vakfiye böyle viranelik bir hâle giren namazgâha bir iki sandalye atıldığını nazar-ı dikkatlerine çarpdığı hâlde harâbezâr bir hâlde bulunduğundan bahisle etrâfına hiç olmazsa bir parmaklık inşâsı içün
evkâf nezâret-i celîlesine bir rapor vermek lütfunda bulunsalardı ne olurdu namazgâha kurbiyeti
olan kahveye Bektâşî tekyesi muttasıl bulunduğundan müskirât kat‘iyyen füruht olunmuyor ara
sıra bir iki sandalye atılub oturuluyor idiyse de bundan böyle müsâ‘ade edilmemekde olduğunun
arzıyla İstanbul polisi müdîriyetine takdîm olunur fî 27/28 Temmuz sene 326 (9/10 Ağustos 1910).
Emniyet-i Umûmiyyeye tezkere-i cevâbiye tastiri kaleme
28.

hülâsa
Ferhâd Paşa vakfının namazgâh mahalline vukû‘bulân tecâvüzün men‘ edilmiş olduğuna dâ’ir
3 Ağustos sene 326 (16 Ağustos 1910)
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesine
20 Temmuz sene 326 (2 Ağustos 1910) tarih ve hukûk müşâvirliği 5918/254 numaralı tastîr buyurulan tezkere-i nezâretpenâhîlerine civâr Ferhad Paşa vakfından olan namazgâh Davud Paşa kışlasına giden câdde ile Gümüşsuyu caddesinin telâkkisinden hâsıl olan zâviyede olub mahal-i mezkûr
kurbunda bulunan kahvehâne Bektâşî tekyesine muttasıl olduğu cihetle müskirât satıldığının aslı
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olmadığı ve ara sıra bir iki iskemle faslı edilmekde ise de bundan böyle müsâ‘ade edilmeyeceği
ve mahal-i mezkûrun namazgâh olduğuna delâlet edecek hiç eser ve alâmeti gayr-ı hâvî ve bi’lkülliye hâl-i harâb ve indirâsda bulunduğuna i‘mâr ve ihyâsı emrinde nazar-ı dikkat-i sâmîlerinin
isticlâbına muhtâc bulunduğu lede’t-teblîğ İstanbul polisi müdîriyetinden tevdî‘ olunan şehremîni
merkez me’mûriyetinin derkenârında da ifâde olunmuş ve iktizâsı ve irâde-i nezâretpenâhîleri bulunmuş olduğu müvelladır.
yazılmışdır

İstanbul Polis Müdürlüğü
tahrîrât kalemi
aded
4/1085
Hülâsa
Topkapı hâricinde ki namazgâh hakkında
Emniyet-i Umûmiyye Müdîriyetine
Topkapı hâricinde Davud Paşa caddesinde Ferhâd Paşa vakfında olan namazgâh mahallinin mihrâb
taşı ittisâlindeki kahve mutasarrıfları tarafından mahv edilerek kahvenin bağçesi gibi kullanılmakda ve müskirât isti‘mâl edildiğinden tecâvüz-i vâkı‘ın hemân men‘ine dâ’ir olan evkâf-ı hümâyûn
nezâret-i celîlesinin fî 20 Temmuz sene 326 (2 Ağustos 1910) tarih ve altı yüz elli dört numaralu tezkeresiyle icrâ kılınan tahkîkâtı merkez me’mûrluğundan yazılan derkenârın aynen ve leffen takdîm
kılınmış olduğu ma‘rûzdur fî 31 Temmuz sene 326 (13 Ağustos 1910).
İstanbul Polis Müdürü
imza
Evkâf Nezâretine yazılmışdır fî 5 Ağustos sene 326 (18 Ağustos 1910).
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Belge 3. Topkapı dışındaki Büyük Abdullah Baba Tekkesi’ni gösteren kroki (1910) (BOA,
DH. EUM. THR, 46/5).

Belge 4. Topkapı dışındaki tekkede Arnavut propagandası yapıldığına ve Türklük aleyhine
sözler sarf edildiğine dair (TİTE, Kutu nr. 64, Belge nr. 145).
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“1”
10/4/37
1- Topkapı hâricinde Bektaşi dergâhı postnişini Abdullah Baba’nın vukû‘-ı vefatıyla yerine Topçular postnişini Bektaş Baba ta‘yîn edilmiş idi. (Bu zât polis müdir-i umumisi Hasan Tahsin Bey’in
gözdelerinden olub ânın propagandasıyla intihâb olunmuşdur) dergâhda çok çok vukû‘a gelmekde
olan ictimâ‘da müdir-i umumi bey muntazaman devam eder. 25-26/3/37 deki ayin-i cemde Hasan
Tahsin Bey yaşasın Arnavutluk ve kahraman Arnavutlar demesi üzerine meclislerinde bulunan Topal Tevfik Baba (bu zât aslen Türk ve kudret-i ilmiyyesi kendisini tanıyanlarca müsellemdir) müdür
bey şu hareketiniz şâyân-ı te’essüfdür. Yaşasın İslamiyet ve Türklük demeliydiniz. Zira bi’l-umûm
İslamlar içün Türklük bir şu‘ledir hafazan Allah o sözse tekmil-i İslamiyet mahv ve perişan olur der
bu mukabeleden muğber olan Hasan Tahsin Bey Tevfik Baba’nın üzerine hücum ederek bu herifi
dışarıya atınız yoksa dergâhı dağıtır ve bir daha ayak basmam der.

“2”
10/4/37
ve Tevfik Baba’yı meclisden çıkarırlar iş kapanır.
2-29-30/3/37 husûsi bir ictimâ‘ olacağını haber aldım ictimâ‘ın hususiyeti aynı zamanda dergâhda
Türklere iltifat edilmemesi cihetiyle tabi‘î içeriye adam koymak mümkün olmadı. Lazım gelen ma115
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halden terassüd etdirdim evvelâ müdir-i umumi ve İngiliz polis şefleri bir sâ‘at sonra Fransız polis
şefleri gelir ictimâ‘ nısfü’l-leyle kadar devam eder. Avdette evvelâ Fransızlar ba‘dehu İngilizlerle
müdir-i umumi bey avdet eder. Otomobiller kal‘a kapısından içerüye girince şehr içinde tramvay
yolunu ta‘kiben tabanca indâhat ederek giderler.
A- Postnişin Bektaş Baba Arnavuttur ve Başkimci’dir.
B- Dergâhta Türkler sevilmez müdir-i umuminin yaşasın Arnavutlar diye

“3”
10/4/37
mes’ele ihdâsı yalnız Türk olarak müdâvim Topal Tevfik Baba’nın ayağını kesmek içündür.
Müntesibîn kâmilen Bakçaran Kasab, sefarethâne kurahı ve kapıcıları ve Başkimci Arnavutlardır.
116
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3- Müdir-i umumi son zamanlarda gerek müdiriyet-i umumiye şu‘bât me’mûrlarının kısm-ı a‘zamı
ve tekmîl merâkizin merkez me’mûrları, ser komiserlik, ikinci komiser ve komiser mu‘âvinliklerine
Arnavutların intihâb, ta‘yîni ve Sirkeci, Beyoğlu, Galata ve civarlarında birçok otel lokanta ve tatlıcı dükkânlarını Arnavutların eline geçirmesi ve bunların en mahrem ve hafi ictimâ‘gâhları olan
mârü’l-arz dergâhı (Türk müntesibini ekarte ederek) dest-i mülfetine alması pek şâyân-ı dikkatdir.
4- 2/4/37 polis müdir-i umumisi Hasan Tahsin Bey Bahr-i Siyah sahilindeki emniyet teşkilâtı karşusunda adamlarını dâhile sevk imkanı kalmadığından burada tensik etmekde olduğu Arnavut ve
teşkilatının içerüsünden İtalya

“4”
10/4/37
himâyesinde olanlardan ba‘zılarına ta‘limât vererek İtalya mıntaka-i nüfuzu olan Antalya sâhiline
sevk ederek dâhil ile muharebe imkânını te’mîn edeceği istihbâr kılınmış olduğundan İtalya mıntıka-i
nüfuzuna çıkacak Arnavutlar hakkında fazlaca tekayyüdât-ı lâzımede bulunulması ma‘rûzdur.
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Belge 5. Topkapı’daki Bektaşi tekkesinde Bektaş Baba’nın Kuva-yı Milliye aleyhinde
faaliyet gösterdiğini istihbar eden rapor (TİTE, Kutu nr. 63, Belge nr. 151).
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23 Teşrin-i evvel sene 38 (23 Ekim 1922) Pazarertesi
Rami karyesinde jandarma kumandanı olub Arnavut kumandan Yüzbaşı Hadi Efendi’yi fî 21-22
Teşrin-i evvel sene 38 (21-22 Ekim 1922) gecesi Topkapı hâricindeki Bektaş Baba’nın idaresi altındaki tarikat-ı aliyye-i Bektâşiyye dergâhına baba-yı mumaileyh tarafından da‘vetliydi. Bektaş Baba,
bendenizin muhâlif fırkasına mensûb olduğumu anlatıyorum kendisine muhâlif olduğum kanâ‘ati
gelmek ve mevki‘imi nezdinde tahkim etmek ve girüb çıkanların ahvâlini anlamak ve kuvva-yı milliyemiz aleyhine bir teşkilât yapılub yapılmadığını öğrenmek içün muhâlif fırkası kâtib-i mes’ûlü
Rıfkı’yı beş on def‘a dergâha götürmüşdüm artık Bektaş Baba kendisine benim muhâlif olduğum kanâ‘ati gelmiş ve bu sebeble de dergâha her vakt gelüb giden polis müdir-i sabıkı Tahsinle
münâsebet ve mu‘ârife peyda etmişdim Bektaş Baba, muhâlif fırkasını İngilizlerin âmâl-i niyâtının
mürûcu bulunduğunu bildiğinden muhâlif ve İngilizlere olan tahammülümüze kâni‘ olmuş artık
dergâha bu münâsebetle serbest bir sûretde gidüb gelmekde bulunmuşdum.
Maliye tahsil me’murlarından olub Erenköyünde ikâmet eden Arnavut Fehim Bey Eyüb polis merkezi komiserliğinden mahreç Arnavut Rıza Efendi ve Darü’l-fünûn kadîm edebiyat-ı Yunaniye müderrisi Giridli Fazıl Bey de müdavimler meyanında idi. Bektaş Baba polis müdir-i sabıkı Tahsin’in
zaman-ı müdiriyetinde İtilaf devletleri zabıtanını ve bi’l-hâssa İngilizleri dergâha kabul edüb
nâmlarına ve şereflerine keşide etmiş olduğu ziyafetde birkaç yüz Arnavutlarla beraber yenizbân
olarak (Yaşasın İngilizler, yaşasın Yunaniler, yaşasın Arnavutlar, kahr olsun Türkler) diyerek Kuvayı Milliyemiz aleyhine irad olunan nutukları Ankara’da Kuva-yı Milliyemiz tarafından haber alınmasından ve Hâkimiyet-i Milliye gazetesi de bunu olduğu gibi yazmasından hakkında layık olduğu cezayı herhalde göreceğine kâ’il bulunmasından şimdi şiddetli sûretde korkmakda ma‘nen bir
gadâb çekmekdedir. Bektaş Baba, kendisini kurtaracak birini bulmak içün şimdi şiddetle ve var
kuvvetiyle uğraşmakda ve bu günlerde dehşetli bir milliyet perver görünmekdedir. Da‘vet ettiği
Yüzbaşı Hadi ise Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleriyle mektebde beraberce tahsîl etdiğini orada
burada söylenmesini işiden Bektaş Baba halâs ve necâtına sebeb ve şefâ‘ate nâ’il olarak afv olur ümidiyle bu Hadi’yi bulur. Geçenlerde yine böylece dergâha da‘vet edilir. Hindi dolmalarıyla Bektaş
Baba’nın vermiş olduğu mükellef ziyafeti ve mes’eleyi haber alır almaz bu da‘vete iştirâk etdim. O
ziyâfetde birinci divan-ı harb-i örfide kitâbet vazifesini ifâ eden Yüzbaşı Hıfzı Efendi de bi’l-hâssa
da‘vet edilmişler meyânında idi. Hâdi Efendi o zaman gayet kurnazca hareket etmiş, Mustafa Kemal
Paşa hazretleri kendilerinin mekteb-i refiki olduğunu ve her dâ’im aralarında muhâbereler cereyân
etmekde olduğunu ve Türkiye’nin sa‘âdet-i âtiyesi hakkında mütâla‘âtını yürütüyordu. Mazarratını
izhâr edemiyor, biz de mu‘ârifeyi tahkim etmek ve kendisini ürkütmemek içün pek üzerine varmıyorduk. Bu cum‘a ertesi gecesi ikinci def‘a mumaileyh Hadi Efendi’ye bir kuzu ziyâfeti verilmekde
olduğunu haber aldım. Der akab o akşam dergâha gitdim. Bütün şahsiyelerden azade bir sûretde
mu‘ârifeyi terhîn ve tahkîm eylemiş bulunduğumuzdan Hâdi Efendi makam-ı nefâhirede ve Bektaş
Baba’yı da iknâ‘ etmek ve avlamış olmak üzere kendisini Türkiye jandarma kumandanlığına ta‘yîn
ettiklerini ve hemen kat‘iyyen kabul etmeyüb red ettiğini ve Makriköy kazasına merbut (Merenesi)
karyesinde ki jandarma kumandanı Hikmet Efendi’ye de teklif etmişler ise de bu da kabul etmeyüb
red eylediğini bildirdi. (Bu Hikmet Efendi bulunduğu karyede iki tane Rum karısı metresi olarak tanımakda olduğunu ve bu köydeki Müslümanların tüfenklerini alub Rumlara bekçi nâmıyla vermiş
olduğunu ve İslam bekçiyi çıkartarak Rum bekçi ikâme ettiğini ve Türklerin hissiyât-ı milliyesini
rencide edecek pek fena bir mu‘âmelede bulunduğundan bunun hakkkında jandarma kumandanı
Kemal Paşa’ya verilmiş bir lâyıhayı Kemal Paşa kâ’in lem yekûn hükmünde tuttuğunu adliyede
istinâf müstentiflerinden Lütfi Efendi nâmında birinin bir kaç def‘a şikâyetini işitmişdim. Ve bu Hik119
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met Efendi’nin nezdinde Şerif Adnan Paşa’nın akrabasından iki Arab çocuğu da jandarma olarak
bulunmakda ve bunların Şerîf Adnân’a gidüb gelmekde olduğunu haber alıyordum).
Hâdi Efendi’yi daha ziyade kızıştırmak içün bendeniz Hâdi Efendi’ye hitaben “Efendim! Kadru
kıymet bilinmiyor” diyerek gururunu tahrik etmek üzere bir çığır açdım. Bunun üzerine Hâdi Efendi: Hırsa gelerek ilk hürriyet i‘lânında Talat Paşa dâhiliye nezâretinde bulunduğu zaman Türklerin
Arnavut aleyhine zâlimâne harekâtlarını, ma‘an vermiş olduğu lâyıha ve evrâd ve burada söylemiş olduğu tefevvühâtı sebebiyle merhum Cemal Paşa vasıtasıyla taht-ı muhâkemeye alındığını ve
bundan dolayı kırk gûn ve yedi senede Musul’a nefy ve iclâ edildiğini ve yirmi beş seneden beri de
Mustafa Kemal Paşa hazretlerinden ayrılmış olduğunu ve bir def‘ada Mustafa Kemal Paşa hazretlerinin kolağalık zamanında ve Manastır’da Türkiye idâresi teşkilâtını beraberce tanzim ettiklerinden merhum Mahmud Şevket tarafından sitem edildiğini ve bu âna kadar Türkiye’ye hidmet etmiş
ise de bundan sonra memleketi olan Arnavutlara hidmet edeceğini ve kendisi hânedânından olub
vaktiyle burada şehremânetinde bulunan Şefik Paşa’nın mahdumu olduğunu söyledi. Mûmaileyh
tarikat-ı aliyye-i Bektaşiyye ile bir münâsebeti olmadığı gibi ma‘neviyâtla da muktedir bir kimse
olmadığı anlaşılmakdadır. Bunun sırf Bektaş Baba ile olan mu‘ârifesi Arnavut olmasından, bir hemşehrilik gayreti veya zihniyeti neticesi olduğu anlaşılmakdadır. Bektaş Baba ise Türkçe hiçbir harf
okumak ve yazmakdan mahrum olduğu gibi maddi ve ma‘nevi nurdan ve irfândan da sihrmend bir
kimse değildir. Bektaş Baba, kör cahil, çobanlıkdan yetişme birisi olub bi’l-ahare bir müddet Arnavutlukda jandarmalık ederek eşkıyalık etmiş sonra diğer Arnavut babaları gibi hazır yiyicilik olan
bu tarikata hemşehrileri delâletiyle girmiş. Dehşetli bir Türk düşmanıdır. Kuva-yı İtilafiye devletlerinin İstanbulu işgal ettikden sonra diğer Arnavut babaları gibi bu Türk adavetini gizlemeğe hacet
görmeyerek bariz bir sûrette Türk muhibbânını rencide etmiş ve bilâ pervâ dergâhdan Türkleri koğmuşdur. Birkaç def‘ada o dergâhda misâfireten ikamet eden Tevfik Baba’yı da koğmuş ise de buna
karşı merdâne mukâbelede bulunarak hazret-i pirin lokmasını yiyorum diyerek cevabda bulunmuş,
aldırış etmemişdir. Polis müdir-i sabıkı Tahsin Bektaş Baba’yı kendi zihniyetinde bulunduğundan
bununla hem dest-i vifâk olmuş, artık kendisince kuvvetli bir istinad bulmuş olduğuna kanâ‘at ederek Bektaş Baba Türk aleyhdarlığı açıkdan açığa izhâr etmiş ve dergâhı kuvva-yı İtilafiye devletleri
zabitanına ziyafetlerle adeta bir mahfil-i siyasiyye haline sokmuşdur.
Kuva-yı Milliyenin Yunanilerle bu kere etmiş olduğu ta‘arruzla lehü’l-hamd ve’l-minne muzahher
olduğumuz muzafferiyetden fevke’l-âde müte’essir olan Bektaş Baba burada vücuda getirdiği beş on
parça akarat ve emlakın sarfı ve buradan savuşmayı tercih etmiş olduğundan var kuvvetini vererek
kâh Fransızlara ve kâh Hâdi Efendi gibilerden şefâ‘at istimdâdıyla bir tarik-i afv çareleri aramakda,
beş on bin lirayı mevcûd olmak ihtimaline binâ’en bu uğurda şefâ‘atçilerine sarf etmekdedir. İtalya
şu‘besine girmiş olduğunu söyleyenler çok ise de bu bâbda tahkîkât yaparım. Rivâyet hâldedir.
R.K.
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Belge 6. Topkapı dışındaki Bektaşi tekkesi post-nişini Hasan Baba tarafından oda inşa
ettirilmesi (BOA, EV. MH. TİK, 112/97).

Topkapı hâricinde Takyeci mahallesinden mürûr eden Cerrahpaşa su yolu üzerine bu kere Bektâşî
dergâhı post-nişini Hasan Baba tarafından bir bâb oda inşâ ettirmekde olduğu görülmüş olmağla iş
bu rapor su me’mûrluğuna takdim kılındı fî 23 Mart sene 327 (5 Nisan 1911).
Belge 7. Büyük Abdullah Baba Tekkesi’nin karşısındaki namazgâhın muhafaza edilmesine
dair (VGMA, Defter nr. 4649, s.387).

nakd ile istibdâlı bâ-istid‘â taleb edilen Topkapı hâricinde Takyeci mahallesinde Davud Paşa kışlası
câddesinde Bektâşî Dergâhı karşısında kâ’in namazgâh mahallinden tersim edilen haritasına dâ’ir
121
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yüz dosan üç zirâ‘ on iki parmakdan ibaret olub altı bin guruş kıymetde bulunduğu Ali Rıza Efendi
tarafından mu‘tî raporda bildirildiği ve mahal-i mezkûrun namazgâh olması i‘tibârıyla müsta‘mel
anhâ hakkındaki madde-i kanuniyyeye tevfikan nakd ile istibdâlde tereddüd edildiği beyanıyla îfâyı muktezâsı hakkında emlak-ı vakfiyye müdiriyetinden takdim olunub havâle buyurulan müzekkere ve teferru‘âtı mütâla‘a olundu.
mahal-i mezkûrun namazgâh olduğunun evkâf mahkemesinde hüccete rabt ettirmek suretiyle
muhâfazası esbâbı istikmâl olunmak üzere hukuk müşavirliğine tevdi‘i tezekkür kılındı fî 12 Teşrin-i
sani sene 329 (25 Kasım 1913).

Belge 8. Büyük Abdullah Baba Tekkesi’nin Topkapı’da Takyeci Camii içerisinde
bulunduğuna dair arşiv kaydı (VGMA, Defter nr. 1861, s.151).
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Belge 9. Büyük Abdullah Baba Tekkesi yakınındaki namazgâh hakkında (İMEM, 794/262).

123

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

iş bu hükm-i gıyâbiyi hâvî i‘lâmın hükmüne adem-i kanâ‘atle bâ-lâyıha i‘tirâzen tedkîki taleb ve
istid‘â eden Topkapı hâricinde Takyeci mahallesinde sâkin Bektâşî şeyhi Abdullah Baba meclis-i
şer‘-i münîrde mu‘teriz-i aleyh evkâf-ı hümâyûn nezâret-i celîlesi hukuk müşavirliğinden mürsel olub zikrî atî vakfına li-ecli’l-maslaha kıbel-i şer‘den kâ’imakam mütevelli ta‘yîn ve husumeti
re’y olunan nezâret-i müşârünileyhâ da‘vâ vekillerinden Zeki Efendi ibn Mustafâ muvâcehesinde
hülâsası ber vech-i âtî i‘âde-i vicâhiyyesinden ibâret olan lâyıha-i mezkûre mündericâtını tekrar ettikde lede’t-tedkîk üç yüz otuz beş senesi teşrin-i sâninin altıncı günü (6 Kasım 1919) tarihli layıha-i
i‘tirâziyyesi müddet-i kanûniyyesinde verildiği anlaşılmağla ba‘de’l-kabûl şöyle i‘tirâz eyledi
mahkeme-i âlînizden sadır olub bin üç yüz otuz beş senesi teşrin-i evvelin yirmi sekizinci günü
(28 Ekim 1919) tarihinde tarafıma teblîğ edilen bin üç yüz otuz üç senesi Şa‘banü’l-mu‘azzamının
on dokuzuncu günü (2 Temmuz 1915) tarihli i‘lâm-ı gıyâbîye ber vech-i âtî esbâbdan dolayı i‘tirâz
eylerim şöyle ki İstanbul’da Topkapı hâricinde Takyeci mahallesinde vâki‘ mahal-i menâzi‘ün fîhin
kadîmen vakf namazgâh olduğu müdde‘î evkâf-ı hümâyûn nezâret-i celîlesi vekîli tarafından iddi‘â
edilmiş ise de gerek defterhâne ve gerek kuyûd-ı vakfiyyede buranın namazgâh olduğuna dâ’ir bir
güne kayd bulunmamasına ve orada su dahî mevcûd olmamasına ve namazgâh olduğuna dâ’ir
hiçbir alâmet bulunmadığına mebni mahal-i mezkûr namazgâh değildir yalnız bâ-sened-i hâkânî
mutasarrıf olduğum köşkün bağçesi hududu dâhilindedir zira oraya köşkün binasından evvel ya‘ni
kırk sene mukaddem burası orman olub bilâhare tarafımızdan satın alınmış ve orada namazgâh
olduğuna dâ’ir bir alâmet görülmemişdir bunu her suretle isbata muktedirim şâhidlerin şehâdet
eyledikleri ve namazgâh dedikleri mahal burası değildir binâen aleyh nezâret-i müşârünileyhâ vekilinin müdâhale-i vâsi‘asının men‘iyle i‘lâm-ı gıyabinin feshini taleb eylerim dedikde kâ’imakam
mütevelli-i mumaileyh Zeki Efendi dahî cevâbında mahal-i menâzi‘ün fîhin umûma â’id namazgâh
olduğu ber nehc-i şer‘î sâbit ve sübûtuna hükm-i şer‘î lâhık olmağla bu gibi mü’essesât umûma
â’id mahal hakkında gerek defter-i hâkânî ve gerek kuyûd-ı kadîmede namazgâh olduğuna dâ’ir
bir kayd bulunamamış kendilerine bir hak bahş eylemez çünkü bu gibi mü’essesât öteden beri
senedâta merbût olarak gelmiş değildir evvela bu mahal iddi‘â ettikleri gibi mutasarrıf oldukları mahallin senedâtı dâhilinde dahî münderiç değildir olsa bile bir eser zuhûl veya tasanni‘âtdan
ibâretdir binâenaleyh şer‘an namazgâh olduğu sâbit olan bir mahallin vâhî i‘tirâzla def‘i ahkâm-ı
şer‘iyye ve kanuniyyeye muhâlif bulunduğundan i‘tirâzât-ı merdideleri gayr-ı vârid bulunduğu cihetle reddiyle i‘lâm-ı gıyabinin tenfîzini ve devâ’ir-i atikasınca kaydlarının ol veçhile tashihi hasbü’ttevliye taleb eylerim dimekle ma‘rûz-ı mumaileyhin dermeyan eylediği bâlâda muharrer ifâdâtıyla
mütekaddem layıha-i i‘tirâziyye hükm-i i‘lâm-ı şer‘îye gayr-ı vârid olduğu bi’t-tedkîk anlaşılmış
olduğundan hükm-i i‘lâm-ı mezkûrun tenfîz ve icrâsı iktizâ eylediği tarafeyne tefhîm ve mahkeme-i
evkâf-ı hümâyûndan i‘lâm olundu fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min cemâziyelevvel li-sene semân ve
sülüseyn ve sülüse mi’e ve elf.
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DİYARBAKIR BİSMİL İLÇESİ BAKACAK
(SEYİTHASAN) KÖYÜ ALEVİ İNANÇ KÜLTÜRÜ
BAĞLAMINDA MÜZİK
MUSIC IN THE CONTEXT OF ALEWITE FAITH CULTURE
IN BAKACAK (SEYİT HASAN) VILLAGE CONNECTED TO
BISMIL TOWN OF DIYARBAKIR
Servet YAŞAR1

cunda elde edilen Tasavvufi Halk Müziği
örneklerinden olan ürünler, gerek notalı ve
gerekse yazılı metinler halinde belgelendi-

ÖZET
Bu araştırma2, Diyarbakır’ın Bismil İlçesine bağlı Bakacak (Seyithasan) köyünde
yerleşik olarak yaşamakta olan Alevilerin,

rilmiştir. Ayrıca, araştırma planı kapsamında yöre kültürü, tarihçesi, Alevi ocakları ve
cem törenleri hakkında elde edilen veriler
de değerlendirilmiştir.

cem törenleri sırasında kendilerine özgü

Anahtar Kelimeler: Diyarbakır, Türk-

seslendirdikleri inanç bağlamlı sözel ez-

men Aleviler, Alevi Ocakları, Bakacak Köyü,

gilerin tespitini ve bu inanç kültürüne ait

İnanç Müzikleri.

yerel kavramları ve olguları içermektedir.
Yörede yapılan araştırmada, köyde müzik
derlemeleri gerçekleştirilerek sözlü ve müzikli uygulamalar, alanda derleme yöntem
ve tekniklerine uygun olarak tespit edilmiştir. Alanda gerçekleştirilen çalışmalar sonu1 Yrd. Doç., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, Türk Halk Müziği Bölümü.
2 Bu makale, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Projesi (BAP) kapsamında “Diyarbakır
Alevi İnanç Kültürü Bağlamında Müzik” adlı, 12DEVKON01 proje no’lu araştırmada 2012-2013 yılları arasında Bakacak (Seyithasan) Köyünde gerçekleştirilen
alan çalışmaları, katılımcı gözlem ve görüşmeler sonucunda elde edilen verileri içermektedir.

ABSTRACT
This research is built on Alewite ceremony and community (Cem) that takes place in
Bakacak village connected to Bismil town of
Diyarbakir province. The study also covers
determination of Alewite melodies that are
being used during the cem ceremonies. In
this research, both verbal and musical applications, performing with music compilations in village has been identified as suitable
for the compiling methods and techniques.
As a result of field studies conducted with
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samples of the products obtained from the

sı gereken durumları ve bir kişinin insan-ı

tasavvuf (mystical) folk music, both well-

kâmil4 mertebesine nasıl ulaşacağını anla-

note and documented in written type. In

tan, zaman zaman da Kur’an-ı Kerim’den

addition to previous findings, under the

atıflara yer verilen kaynaklardır.

framework of research plan, data obtained
and evaluated related local culture, history,
Alewite assembly houses (cemevi) and cem
ceremonies.

Yüzyıllardır kapalı bir toplumsal yaşam sürmüş olan Alevi kitleleri, inançlarına
ve tarihsel geçmişlerine ilişkin bilgileri de
kutsal kabul etmiş ve bunların kendinden

Keywords: Diyarbakir, Turkoman Ale-

olmayan kişilere açıklanması tabu olarak

wites, Alewite Hearths, Bakacak Village,

görülmüştür. Sözlü geleneğin ağırlığından

Faith Music.

ve toplumsal yapı nedeniyle olsa gerek, Aleviler arasında var olan sınırlı sayıda eserler
de adeta kutsal bir niteliğe bürünmüştür.

GİRİŞ

Alevilerce “Buyruklar alelade kitaplar olmayıp, Erenlerin Buyruğudurlar” ve onlar-

Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uza-

dan çekinilmiştir. Kaldı ki bunlar genellikle

nan ve Anadolu’nun da içinde bulunduğu

Alevilerin dinsel seçkinleri olan Dedelerde

geniş bir coğrafyada farklı isimlerle anılan

bulunurlardı (Yaman, 2010: 31).

Alevilik, soyu Ehl-i beyt ve On İki İmamlara
dayanan Dede Ocakları ve bu ocaklara bağlı
talipler ile yol ve erkânını3 sürdürerek, günümüzde farklı bilim ve sanat alanlarında
çeşitli çalışmalara konu olmaktadır. Özellikle din, tarih, edebiyat, felsefe, sosyoloji,
mitoloji, halk bilimi, müzik ve halk dansları,
bu çalışma alanları içinde önde sayılabilecek
bilim ve sanat dalları olarak görülmektedir.
Belirtilen bu alanlara, Aleviliğin elde kalan
ve kütüphanelerde çok az sayılabilecek yazılı kaynaklarının yanı sıra, genel anlamda
yazılı ve sözlü Alevi nefesleri de önemli bir
kaynak teşkil etmektedir. Zira bu nefeslerin
çoğu Alevi inancını, sosyal yaşamda olma3 Kurallar, Tarikat içindeki kuralların tümüne erkân
denir (Özmen, 1998: 569).
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Araştırmacılar, geçmişte kendi içinde
bir gizemi olan bu toplumsal yapıdan bu tür
kaynaklara ulaşabilmek için çoğu kez zorlu
aşamalardan geçmek zorunda kalmışlardır.
Ancak günümüzde inanç ve kültürel açıdan
örgütlü olarak kendini daha rahat hisseden
ve kurumsallaşma yolunda yerel dernek,
vakıf, cem ve kültür evleriyle farklı topluluklara da kapıları açan Alevilik ile ilgili yazılı kaynaklara ulaşmak daha kolay olmaktadır. Bu kurumlarda ocak dedelerinin de
yer almasıyla, sözlü kaynaklar noktasında
4 Olgun, yetkin insan. Kişinin tüm eksiklerinden kurtulup hakikat kapısına ulaşması. Bu aşamaya gelen,
Tanrı ile kendi varlığını bir sayar, Vahdet-i Vücut’a
kavuşur. Buna Fena-fillah (Tanrı’da yok olma) adı verilir (Özmen, 1998: 712).
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da daha kolay veriler elde edilebilmektedir.

Diyarbakır da yaşayan Alevi ocak de-

Özellikle bu araştırma kapsamında dedeler-

delerinden ve ileri gelenlerden edinilen

den tespit edilen nefeslerin ezgileriyle der-

sözlü kaynaklar neticesinde, bu yörede bu-

lenmesi düşünüldüğünde, bu kurumlardaki

lunan ocakların büyük bir bölümünün ilk

dedelerin de önemli bir kaynak özelliği taşıyabileceği aşikârdır.

önce Horasan’dan Musul’a, daha sonra ise
Musul’dan Diyarbakır’a ve çevre yörelere
geldikleri anlatılmaktadır. Dedelerin yer-

Anadolu coğrafyasında dede ocakla-

leştikleri yörede tanınmaya başlaması ve

rının farklı yerlerde bulunmasıyla birlikte,

burada yaşayan taliplerin de bu ocaklara

inanç pratikleri açısından farklı uygulama-

katılmasıyla birlikte Diyarbakır’da önem-

ların olduğu bilinmektedir. Alevi inancında
“Yol bir, sürek bin birdir” ifadesine geniş
manada bakıldığında, bu ifadenin bu inanç
içinde farklı ritüelleri ve uygulamaları içer-

li bir topluluk oluşmaya başlamıştır. Uzun
yıllardır bu yörede yerleşik bir hayat tarzı
yaşayan bu topluluklar, daha çok Türkmen
Alevi olarak adlandırılmaktadır.

diği anlaşılmaktadır. İnanç bağlamında aynı

Yöredeki Türkmen-Aleviler içinde önde

noktadan hareket etmeye çalışan bu ocak-

gelen kişilerden alınan bilgilere göre, geç-

lar, sürek açısından birbirinden farklı ve
kendilerine özgü uygulamalar sergilemektedirler. Bu farklı uygulamaları görebileceğimiz dede ocaklarına, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha sık rastlanılmaktadır.

mişte Dicle nehri boyunca sağlı sollu olarak
360 civarında Türkmen Alevi köyünden
ve bu doğrultuda büyük oranda kalabalık
bir nüfustan söz edilmektedir. Ancak bu
köylerin birçoğunun zamanla Sünnileşmiş
ve Kürtleşmiş olduklarından da bahsedil-

“Alevi toplulukların izi sürüldüğünde Irak

mektedir. Bu süreçte bu köylerden zaman

ve Güneydoğu Anadolu coğrafyası karşı-

zaman cemlere katılımın olduğu, ancak

mıza çıkmaktadır ki bu, bölgenin seyitlerin

ilerleyen süreçte bu katılımın da ortadan

yurdu olması nedeniyle gayet doğaldır…

kalktığından söz edilmektedir. “İnanç ola-

Aleviliğin oluşum coğrafyasına ritüel ve din

rak Alevilik ve Sünnilik arasında kalan bazı

adamları sınıfı açısından bakıldığında da
aynı bölge karşımıza çıkmaktadır” (Aksüt,
2010: 28). Bu bölgedeki ocakların, daha çok
Kızılbaş-Alevi süreğinden gelen kurumlar
olduğu tespit edilmiştir. Bu noktadan hare-

köylerde de Türkmen kimliğinin korunduğu görülmüştür (Konyar, 1936: 54-55). Böylelikle Türkmen-Alevi nüfusunda büyük
oranda bir düşüşün de yaşandığından bahsedilmektedir. Diyarbakır’da Sünnileşen ve
Kürtleşen bu köyler arasında özellikle “Ay-

ketle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Di-

netto, Tilalo, Ali Bardak, Mitrani, Köseli, Al-

yarbakır ili, önemli dede ocağı merkezlerin-

tunakar, Hüseynik” (Taşğın, 2004: 339-356)

den biri olarak ortaya çıkmaktadır.

köyleri sayılabilir.
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Diyarbakır ve çevresinde bulunan Türk-

Zeynelabidin Ocağı, Zelil Kalender Ocağı,

men Alevi köylerinin isimlerine Osmanlı

İbrahim Halilullah-Çoban Alo Ocağı ve Sarı

hâkimiyetinden sonra yapılan ilk Diyarbe-

Saltık Ocağı bu köydeki belli başlı ocaklar-

kir Tahrir Defteri’nde rastlanmaktadır. Dü-

dandır. Ancak bu ocaklardan sadece İmam

zenlenen bu tahrir ‘Hasan Padişah Kanun-

Zeynelabidin Ocağı günümüzde işlevini

namesi’ olarak isimlendirilen Akkoyunlu

sürdürmektedir. Bu ocağın dedeliğini Cafer

(kısa süreli Safevi) tahririnin devamıdır.

Öztürk Dede’nin hakka yürümesinden son-

Söz konusu bu kanunnamenin düzenlen-

ra, oğlu Abbas Öztürk Dede, zâkirliğini ise

diği tarih 15. yüzyılın sonlarıdır. Buradan

Ali Öztürk dede yürütmektedir. Diğer ocak-

da anlaşılacağı üzere bu köylerin varlıkları

lara bağlı talipler de inanç ve gelenek bağla-

daha evvelki yıllara dayanmaktadır (Taşğın,

mında bir takım ihtiyaçların (cenaze, görgü,

2006: 51-61).

nikâh, küskünleri barıştırma vb.) giderilme-

Bugün gelinen nokta değerlendirildiğinde ise, Diyarbakır merkeze bağlı Büyükkadı
ve Nahırkıracı (Şerabi) köylerinin yanı sıra,
Bismil merkeze bağlı Aşağıdarlı (Ulutürk),
Yukarıdarlı, Bakacak (Seyithasan), Türk-

si konusunda, İmam Zeynelabidin Ocağı
dedesinden yardım alarak yerine getirmeye
çalışmaktadırlar.

AMAÇ

menhacı köyleri ve Çınar merkeze bağlı Şü-

Bu araştırmayla, Diyarbakır’ın Bismil

kürlü köyü, Türkmen-Alevilerin halen yer-

İlçesine bağlı Bakacak köyünde yerleşik ola-

leşik olarak yaşadıkları yerlerdir. Bu köyler-

rak yaşayan Alevilerin, süregelen ‘Cem Tö-

den Bakacak Köyü, il genelinde Türkmenha-

renleri’ esnasında yöreye özgü seslendirilen

cı köyünden sonra Türkmen-Alevi nüfusun

nefeslerin tespitinin yapılması, kayıt altına

yoğunluğu bakımından en kalabalık yerle-

alınması ve yazılı bir arşiv oluşturularak ge-

şim yerlerindendir. Köyün kuruluşundaki

lecek kuşaklara aktarılması amaçlanmıştır.

ilk adının Seyithasan olduğu ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Seyithasan’ın bir bucak
merkezi olduğunda, Bismil’in buraya bağlı
bir köy olduğu sözlü ve yazılı kaynaklarda

1. DİYARBAKIR YÖRESİNDEKİ
OCAKLAR VE GÜNÜMÜZDEKİ
İŞLEVLERİ

belirtilmektedir. Seyithasan ismi ilerleyen

Alevi Ocakları, Orta Asya’dan Balkanla-

süreçlerde Bakacak olarak değiştirilmiştir.

ra kadar uzanan geniş bir coğrafyada, inanç

Ancak köyün ismi gerek köyde, gerekse çev-

pratiklerinin yanı sıra örf, adet ve gelenekle-

re köylerde yaşayanlar tarafından çoğunluk-

rin, dede olarak tabir edilen Alevi pirleri ta-

la Seyithasan olarak söylenmektedir. Bu köy

rafından yerine getirildiği önemli inanç ku-

özellikle Alevi inanç pratikleri bakımından

rumlarıdır. Her Alevi, başından bir dedenin

günümüzde Cem Ayinlerinin Ocak Dede-

bulunduğu bir ocağa bağlıdır. Ocak dedesi

leri eşliğinde yürütüldüğü bir yerdir. İmam

ise, Aleviliğin inanç pratikleri bakımından
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belli başlı görevleri yerine getirmekle yü-

önce yapılan çalışmalarda belirli tespitlere

kümlüdür “Musahiplik, düşkünlük ve dar

yer verildiği gözlenmiştir. Bunlardan birin-

gibi toplumsal rolleri sürdürerek, kendi oca-

de Taşğın yöredeki ocak yerleşim yerleri ve

ğının toplumsal düzenini sağlamak dedenin

ocak tespitlerine ilişkin olarak şu bilgileri

en önemli görevidir” (Akdeniz; Ersoy, 2012:

vermektedir: Türkmenhacı Köyü’nde; Beya-

243).

zıdı Bostan Ocağı, Battal Gazi Ocağı, Ersefil

Alevi topluluklarda ocak disiplinine dayalı organizasyon kutsal temellere dayanmaktadır. Çünkü bu ocakları oluşturmuş
aileler, çoğunlukla keramet sahibi ululardan
gelmektedir. Bu ulu kişiler aynı zamanda
İslam Peygamberi’nin ve Ehl-i beyt’inin soyuna dayanmaktadır. ‘Hak-Muhammed-Ali
Yolu’ olarak adlandırılan ve kutsanan bu
yol Ehl-i beyt’e dayanan dede aileleri yani
‘Ocaklar’ aracılığıyla yüzyıllardır süre gelmektedir (Yaman, 2010: 221-222).
Anadolu’nun farklı bölgelerinde birçok
Dede Ocağı bulunmaktadır. Bu ocaklardan
bir bölümü bugün halen işlevini sürdürürken, diğer bir bölümü ise farklı nedenlerden dolayı bu özelliğini kaybetmiştir. Benzer durumlar Diyarbakır yöresindeki Dede
Ocakları için de geçerlidir. Diyarbakır’da
Anadolu’nun diğer bölgelerinde yaygın
bir şekilde görülen Dede Garkın, Ağu İçen,
Battal Gazi, Sarı Saltuk ve Zeynel Abidin
gibi ocakların varlığı gözlenmektedir. Bu
ocakların yanı sıra, yörede Musa-i Kazım,
Baba Mansur, Ersefil, Güzel Şah, Zelil Kalender, Bozkurt ve Beyazıd-ı Bostan gibi
Anadolu’nun başka bölgelerinde görülmeyen ocaklara da rastlanılmaktadır.
Diyarbakır’da bulunan Alevi Ocaklarının yerleşim yerleri ile ilgili olarak daha

Bozkurt Ocağı ve Babusor Ocağı. Seyithasan
(Bakacak) Köyü’nde; İmam Zeynelabidin
Ocağı, Sarı Saltık Ocağı, İbrahim HalilullahÇoban Alo Ocağı ve Zelil Kalender Ocağı.
Darlı Köyü’nde (Bismil Ulutürk Mahallesi);
Zeynelabidin Ocağı. Bismil merkezde; Battal Gazi Ocağı. Şükürlü Köyü’nde; Güzel
Şah Ocağı ve Sarı Saltık Ocağı. Şerabi (Nahırkıracı) Köyü’nde; Ağu İçen Ocağı ve Güzel Şah Ocağı. Büyükkadı Köyü’nde; Dede
Karkın Ocağı ve Ağu İçen Ocağı (2004: 339341).
Bu ocakların tarihsel süreçleri incelendiğinde, İmam Zeynel Abidin Ocağı, Dede
Garkın Ocağı, Battal Gazi Ocağı, Ağu İçen
Ocağı ve Zelil Kalender Ocağı’nın Hacı
Bektaş Veli öncesi yapılanan birinci evre
ocak grubu içerisinde yer aldığı, Sarı Saltık
Ocağı’nın ise ikinci evrede yapılanan ocaklar arasında yer aldığı gözlenmiştir. Diğer
taraftan, Beyazıd-ı Bostan Ocağı, Bozkurt
Ocağı, Ersefil Ocağı, Güzel Şah Ocağı ve
Babusor Ocağı’nın tarihi süreç içerisindeki
durumları hakkında kesin bilgiler olmadığından, bu ocakların hangi evrede yapılandıkları netlik kazanmamıştır. Bu ocaklardan
İmam Zeynel Abidin Ocağı ile Zelil Kalender Ocağı’nın Anadolu dışında Musul’da da
etkin oldukları tespit edilmiştir (Akın; Ekici,
2012: 243-244).
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Belirtilen bu ocakların yanı sıra, yörede Güvenç Abdal Ocağı’nın varlığından da
bahsedildiği kaynaklarda yer almaktadır.
Aksüt, Güvenç obasının yurtlarından bir
yer olarak Diyarbakır’ın Şarki Amid nahiyesindeki Güvençoğlu Köyü’nü belirtmekte
ve bu köyün Bismil’in Seyithasan adlı Alevi-

2. YÖREDE YAPILAN CEM
TÖRENLERİ
Genel manada “toplanma, bir araya gelmek” anlamına gelen cem, Alevilerin inanç
ve sosyal yaşamdaki toplumsal sorgulamalarının yapıldığı, Alevi öğretisi içinde gerçekleştirilen inanç eksenli bir törendir. “Bu

Türkmen köyüne komşu olduğunu ifade

tören, toplum düzeninin işlendiği, yorum-

etmektedir. Bunun yanı sıra, burada Çepni

landığı bir okuldur. Toplumsal bir yargı dü-

adında bir köyün de varlığından bahsedil-

zenidir. Toplumu barış ve birlik içinde tutan

mektedir (2010: 49).

dayanışma kurumudur (Bozkurt, 1990: 99).

Yörede bulunan Alevi Ocaklarının gü-

Alevilikte cem, köken olarak İslamiyet’in

nümüzdeki işlevleri değerlendirildiğinde

ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı dönem-

ise, bu ocakların birçoğunun bugün gerek

lerde, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin içinde

zorunlu göç, gerekse inanç önderlerinin (dedelerinin) yetersizliği ve bunun yanı sıra,
dedelerin yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle bu kurumların işlevlerini yitirdiği
hem talipler, hem de ocak dedeleri tarafından ifade edilmektedir. Bu ocaklara mensup
taliplerin görgüleri ise ya mensubu olduğu
ocakların Anadolu’nun farklı illerinden ge-

bulunduğu Kırklar Cemi’ne dayandırılır.
Özellikle inanç bağlamında bu olay çerçevesinde ibadet gerçekleştirilir. Bu durumu
Yaman “Geleneksel görüş Alevilikle ilgili
temel toplumsal kurumların tümünde olduğu gibi Cem kurumunu da Hz. Muhammed
ile Hz. Ali zamanında yaşandığı varsayılan
ve Hz. Muhammed’in Mirac’ı sonrası yapılan ‘Kırklar Cemi’ne dayandırılmaktadır.

len dedeler ya da Dede Garkın, Zeynel Abi-

Buna göre cem ibadetinin temelleri Kırklar

din ve Beyazıd-ı Bostan gibi yörede işlevi-

Cemi’nde atılmıştır. Büyük Alevi ozanları-

ni sürdüren ocakların dedeleri tarafından

nın cemin Kırklar Cemi’ne dayandığına iliş-

yapılmaktadır. Günümüzde Dede Garkın

kin birçok deyişleri bulunmaktadır” (2010:

Ocağı’nın post dedeliğini Musa Karkin, Zey-

203) şeklinde ifade etmektedir.

nel Abidin Ocağı’nın post dedeliğini Abbas

Alevi öğretisi içinde yapılan ve Bakacak

Öztürk, Ağu İçen Ocağı’nın post dedeli-

köyü Zeynel Abidin Ocağı’nda gerçekleşti-

ği Hidayet Ulugerçek ve Beyazıd-ı Bostan

rilen iki farklı cem töreni tespit edilmiştir.

Ocağı’nın post dedeliğini ise Hasan Baykut

Bu törenler, “sorgu cemleri” (Hak Cemleri)

yürütmektedir.

ve “muhabbet cemleri” olarak iki ana başlık
altında incelenmiş ve aşağıda verildiği gibi
alt gruplar halinde ayrılarak çalışma kapsamında açıklanmaya çalışılmıştır.
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2.1. SORGU CEMLERİ (HAK
CEMLERİ)

hesap vermesi, genel kuraldır. Ocakzade
Dedeler bu amaçla her yıl düzenli bir şekil-

Sorgu cemleri, Alevi topluluklarında
ocak dedeleri nezdinde taliplerin belirli dini

de kendilerine bağlı köylerdeki taliplerini
ziyaret ederler” (2010: 206).

merasimlerle ceme alınmaları ve sonrasında

Cemdeki on iki hizmetin sahipleri sıra-

inanç bağlamında pratikler ve on iki hizmet

5

sıyla şöyledir: 1. Dede (Mürşit, Pir), 2. Reh-

çerçevesinde ritüellerin gerçekleştirildiği tö-

ber, 3. Gözcü, 4. Çerağcı (Delilci), 5. Zâkir

renlerdir. Anadolu’da Ayin-i Cem olarak

(Âşık), 6. Ferraş (süpürgeci), Sakacı (Sucu),

adlandırılan bu törenler, Diyarbakır Alevi-

8. Kurbancı (Sofracı), 9. Pervane, 10. Peyik

lerinde Sorgu Cemleri ya da Hak Cemleri

(Davetçi), 11. İznikçi (Meydancı), 12. Kapıcı

olarak adlandırılmaktadır. Yörede yapılan

(Bekçi).

bu cemler, biçimsel açıdan değerlendirildiğinde on iki hizmetin yerine getirildiği
ve dedenin gülbank6 şeklinde okuduğu
dûvaz-ı imam ve dualarla namaza durulduğu törenlerdir. Bozkurt, on iki hizmetin
yapılma gerekliliğiyle ilgili olarak, “Törende bu on iki hizmet yerine getirilmediğinde,
yenen-içilenin helal olmadığına inanılır”
(Bozkurt,1990: 221) şeklinde bir ifadeye yer
vermektedir. Yaman ise cemin gerekliliği ve
on iki hizmetin uygulanmasına ilişkin olarak şu bilgileri vermektedir: “Cemde on iki
hizmet ve bu hizmetlerin ayrı ayrı sahipleri
vardır. Her hizmet sahibi cemdeki işleyiş sırasında görevi ne ise onu yerine getirir. Her
Alevi’nin görgüden geçmesi (görgü cemi),
hal ve gidişatının muhasebesini yapması,
ikrarını tazelemesi ve gerektiğinde topluma

Bu törenlere yıllık görgüsü yapılmayan
ve düşkün sayılan kişilerin katılması kesinlikle yasaktır. Yörede yapılan araştırma
kapsamında bunlar; İkrar Cemleri, Musahip
Cemleri, Düşkün Cemleri, Görgü Cemleri
ve Cuma Akşamı (Mümin) Cemleri olarak
belirlenmiştir.

2.2. MUHABBET CEMLERİ
Bu cemler, Alevilerde sorgunun yapılmadığı, toplumun tüm kesimlerinin katılabildiği törenlerdir. Ağır düşkün olmayan,
yol düşkünü talipler de bu törenlere katılabilmektedir. Bu törenlerde hak cemlerinde
cemaatten beklenen yol ve erkânın gerektirdiği rızalık sorgusu yapılmaz, ara görülmez
ve delil yakılmaz. Bakacak köyünde gerçekleştirilen bu törenler; Bayram Cemleri, Mih-

5 On iki hizmet, Alevilerin sorgu yapılan ibadet cemlerinde yer alan hizmetlerdir. Daha geniş bilgi için
bkz. Bozkurt: 1990, 221-224.

man Cemleri ve Muharrem Cemleri olarak

6 Gülbang: Güle, aşka, sevgiye davet, kişiyi topluma,
ceme çağrıdır. Yalvarma, af isteme, sığınmadır. Yüksek sesle okunan özel dua anlamına gelir (Özmen,
1998: 456).

Belirtilen bu Cemlerin yanı sıra, Baka-

belirtilmiştir.

cak Köyü İmam Zeynel Abidin Ocağı’nda
özellikle son 10 yıldır yapılan “birlik cemi”
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adı altında bir tören daha tespit edilmiştir.

nefesler de bulunmaktadır. İnanç bağlamlı

Ancak inanç bağlamında bu cem töreni, 10

konuların işlendiği nefesler, genel olarak

yıl öncesine kadar köyde geleneksel olarak

ilahinin Alevi-Bektaşilerde bilinen adıdır.

gerçekleştirilmediği için bu çalışma kapsamında değerlendirilmeye alınmamıştır.

Cem ayinlerinde söylenen inanç bağlamlı sözler, genellikle yedi ulu ozan olarak

3. YÖREDE CEM TÖRENLERİ

bilinen Hak Âşıklarına ait tasavvufi şiirler-

ESNASINDA TESPİT EDİLEN

den oluşmaktadır. Yedi Ulu Ozan tarihsel

İNANÇ BAĞLAMLI MÜZİK

süreçte Alevilik, On İki İmamlara bağlılık,

TÜRLERİ

dönemin siyasi sorunları hakkında hal-

Bakacak Köyü’nde yapılan alan çalışmalar neticesinde, Cem Törenleri esnasın-

kı aydınlatan ve o dönem için önemli olan
Arapça ve Farsça gibi dilleri de bilmelerine

da inanç bağlamlı sözel müzik türü olarak

rağmen eserlerini halkın anlayacağı Türkçe

nefeslerin genel bir ifade de kullanıldığı

dilinde veren ozanlardır. İnanışa göre hem

gözlenmiştir. Yörede bu türün yanı sıra,

Alevi inancı uğruna verdikleri mücadele ve

Deme, Dûvaz-ı imam, Semah, Mersiye ve

katlandıkları zulüm, hem de edebi eserle-

Nevruziye’nin ise nefesin alt türü olarak

rindeki insanları cezbeden içerik nedeniyle

değerlendirildiği tespit edilmiştir. Bu doğ-

kendilerinden sonra gelen tüm ozanları et-

rultuda gözlemlenen türlere ilişkin bilgiler

kilemiş ve ardıllarında iz bırakmıştır. Sayı-

aşağıda verildiği gibidir.

lan bu sebeplerin yanı sıra birçoğunun Ehl-i

3.1. NEFESLER

beyt soyundan gelmesi de bu ozanların bugüne Yedi Ulular olarak gelmesine yol açar

Nefes kavramı, Alevi-Bektaşilerde Al-

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Yedi_Ulu_

lah, Ehl-i beyt, On İki İmam ve bu inanç

Ozan). Bunlar Seyit Nesimi, Fuzuli, Yemi-

doğrultusunda süre gelen ilke ve inanışları

ni, Virani, Hataî, Pir Sultan Abdal ve Kul

kapsayan, çoğunlukla Hak Âşıkları olarak

Himmet gibi hak âşığı olarak nitelendirilen

tanımlanan ozanların, olaylara bakışının

ozanlardandırlar. Bu ozanların isimleri, ne-

kendi söylemleriyle anlatıldığı şiirlerin ge-

feslerin son sözünde geçtiği anda, törende

nel adıdır.

bulunan herkes tarafından sağ el önce duda-

Tekke edebiyatının önemli şiir türle-

ğa, sonra da kalbin bulunduğu göğse doğru

rinden olan nefes, hece vezninin genellikle

götürülerek nefesi üreten kişiye saygı gös-

7’li ve 8’li kalıbıyla söylenmiştir. Özellikle

terisinde bulunulur. Bu ozanların yanı sıra

bu vezinde 6+5 11’li duraklı ya da 8’li, 5’li

yörede özellikle mihman cemlerinde Alevi-

duraksız şekillerinde de nefesler yazılmış-

Bektaşi edebiyatına katkı sağlamış diğer

tır. Bunun yanı sıra, aruz vezninde yazılmış

ozanların da nefeslerine yer verilmektedir.

132

2015 / Yıl: 5 Sayı: 9

Alevi-Bektaşi edebiyatı ve müziği çer-

di ocaklarında söylenen nefes örneklerini,

çevesinde nefesler, kavram olarak genellikle

katıldıkları bu cemlerde seslendirdiğini ifa-

deme ya da günümüzdeki adıyla deyiş ke-

de etmiştir. Özellikle Urfa Kısas köyündeki

limesiyle karıştırılmaktadır. Geçmişte, kimi

cemlere sık sık katıldığını, kendi cemlerinde

zaman şehir merkezinde yaşayan Alevi-

okunan nefeslerin sözlerinin Kısas köyünde

Bektaşilerin cemlerinde söylenenlere nefes,

de farklı ezgilerde seslendirildiğini aktar-

köylerde yaşayan Alevilerin cemlerinde

mıştır.

söylenenlere ise deme denmiş ise de, yörede
yapılan tespitlerde demenin nefesin bir alt
türünde olduğu gözlenmiştir. Aslında bu
anlam karışıklığı saha çalışması sırasında da
gözlenmiştir. Karşılıklı görüşmelerde, kay-

Nefesler genel olarak tasavvufi halk
müziği içinde bir tür olarak değerlendirildiğinde, şiirsel yapıdaki konu bağlamında
farklı isimlerde alt türlere ayrılmaktadır. Bu
alt türleri Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağ-

nak kişilerin aynı sözel yapının şiirsel olarak

lı Bakacak Köyü Alevi ocaklarında söyle-

söylenmesine nefes, ancak ezgiyle birlikte

nen; Deme (Deyiş), Dûvaz-ı İmam (Dozd-a

söylenmesine ise deme dedikleri tespit edil-

İmam), Semah ve Mersiye olarak değerlen-

miştir. Özellikle dedelerle yapılan karşılıklı

dirmek mümkündür. Anadolu Aleviliği

görüşmelerde ise inanç bağlamlı sözel ezgi-

çerçevesinde sıklıkla rastlanılan Nevruziye,

lere, nefes ya da deme denmesinin hiçbir sa-

Miraçlama ve Tevhid gibi alt türler ise yöre-

kıncasının olmadığı, her ikisinin de yörede

deki cemlerde ezgilendirilmiş şekliyle tespit

sıklıkla kullanıldığından söz edilmiştir. Bu

edilememiştir. Ancak bayram cemlerinde

çalışma kapsamında demeler, nefeslerin bir

halka namazı sırasında, dedenin gülbank

alt türü olarak değerlendirilerek oluşturul-

şeklinde okuduğu bir Tevhid ve Hutbe ör-

muş ve açıklanmaya çalışılmıştır.

neği tespiti yapılmıştır. Bu örnekler ise ez-

Bismil Bakacak (Seyithasan) köyü Zeynel Abidin Ocağı’ndan zâkir Ali Öztürk
Dede, söylediği nefeslerin bu yöreye özgü
olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra Ali
Dede, Zeynel Abidin Ocağı’nın bir mürşit

gisel yapı içinde seslendirilmediği için bu
araştırmanın dışında tutulmuştur. Aşağıda
nefeslerin alt türleri ve Bakacak Köyünde
yaşayan Aleviler arasında ifade edilişlerine
yer verilmiştir.

ocağı olduğundan dolayı, farklı yerlerden

3.1.1. Deme (Deyiş)

Dedelerin de zaman zaman cemlerine katıl-

Günümüzde deme kelimesi genel bir

dığını ve bu katılımlar sırasında beğenilen

kullanım olarak çoğunlukla deyiş kavra-

nefeslerin sözlerinin kendisinden istendi-

mıyla adlandırılmaktadır. “Anadolu’nun

ğinden ve bu istekleri gerçekleştirdiğinden

hemen hemen her bölgesinde rastlanılan,

de söz etmiştir. Kendisinin de zaman zaman

özellikle de Alevi-Bektaşi tarikatından olan

farklı yörelerdeki cemlere katıldığını ve ken-

halk tasavvuf şairlerinin eylemleriyle ilgili
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temaları konu edinen deyişler, Alevi tekke-

“didaktik, pastoral ve lirik yönü kuvvetli

lerinde tören sırasında bağlama eşliğinde ça-

olan deyişlerin ‘deyiş ezgi kalıbı’ diyebile-

lınıp söylenen sözel ezgilerdir” (Yaşar, 2006:

ceğimiz birbirine yakın ezgi tipleri vardır”

44). Âşık Edebiyatı ve Türk halk müziği

(Yaltırık, 2003: 283). Bu ezgi kalıplarıyla bü-

içinde yer alan Âşık tarzı müziğin en önemli

tünleşen deyişlerin anlamı, söyleyen ve din-

malzemeleridir. Dini-tasavvufî olanlar hariç

leyici üzerinde genel manada etkili olmak-

genel anlamda deyişler daha çok profan ni-

tadır. Bakacak köyünde tespit edilen deme-

telikli şiirlerden oluşmakta ve şiirin en son

lerde daha çok tasavvuf içerikli sözlere yer

dörtlüğünde şairin mahlası geçmektedir.

verildiği gözlenmiştir.

Halk arasında ‘tapşırma’ da denen bu uygulama esasen Türk halk şiirinin en önemli
öğelerinden biridir (Yaltırık, 2003: 283).
Dini-tasavvufi içerikli deyişlerin genel
olarak konuları arasında; kişileri doğru yola
sevk etmek, kinden arındırmak, Alevilik
inancı ve felsefesi, Allah, Ehl-i beyt ve yol
önderlerinin yaşamlarıyla ilgili bilgilerin verilmesi gelmektedir (Yaşar, 2011: 281). Profan (din dışı) nitelikli şiirlerde ise aşk, sevda,
ayrılık, doğa, gurbet, bayrak ve Atatürk sevgisi, memleket ve yurt sevgisi, savaş, barış,
ölüm, meslekler vb. konular işlenmektedir.
Bu şiirlerin ezgiyle bütünleştirilmesinde ise
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GEL GÖNÜL YİYİP İÇELİM
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme tarihi: 14.09.2012
GEL GÖNÜL YİYİP İÇELİM
BU GÜZELLİK GEÇER BİR GÜN
ÂLEM OLMUŞ PERENK PERENK
ALİN SIRRIN AÇAR BİR GÜN
YEYİP YEDİREN BİR ADEM
EKSİK ETMEZ GANİ HÛDAM
GÖK EKİNE MİSAL ADAM
BİZİ EKEN BİÇER BİR GÜN
YEYİP YEDİRMESİ HOŞTUR
DAYAN DERTLİM YÜREK TAŞTIR
CAN KAFESTE ÂMÂ KUŞTUR
KUŞ KAFESTEN UÇAR BİR GÜN
DAL BAŞINDA YEŞİL YAPRAK
YER ALTINDE KEFİN (KEFEN) YIRTMAK
BASIP ÇİĞNEDİĞİMİZ TOPRAK
O DA BOYDAN AŞAR BİR GÜN
ŞAH HATAYİM İÇİMİZDE
HADIR GELDİ KARŞIMIZDA
BAYKUŞ MEZER TAŞIMIZDA
SEFİL SEFİL ÖTER BİR GÜN.
Perenk perenk: parça parça, paramparça.
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DÜN GECE BİR ŞEHRE VARDIM
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme tarihi: 14.09.2012
DÜN GECE BİR ŞEHRE VARDIM
VARACAK VAR VARMAYACAK
ÖTESİNE İLMİM ERMEZ
ERECEK VAR ERMEYECEK
İLMEN GÜVENİP ÖVÜNME
VARIP NEGGAHA DÖVÜNME
ZARARI GÖRÜP SEVİNME
GÜLECEK VAR GÜLMEYECEK
NEGGAHA DEDİM GÜLÜŞME
VARIP MURDARA İLİŞME
OLUP OLMAZA KARIŞMA
UYACAK VAR UYMAYACAK
BATMANDA AĞIR OLMALI
KADEHE UĞUR OLMALI
KÖTÜYE SAĞIR OLMALI
DUYACAK VAR DUYMAYACAK
DERVİŞ ALİM DERDİ HEMME
MÜMİNLERİN ÖNÜ CEM’E
DİLİNE GELENİ DEME
DİYECEK VAR DEMİYECEK
NEGGAH (NEGAH): CAHİLLER, HAKİKATİ BİLMEYENLER.
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EZEL BAHAR GELMEYİNCE
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme tarihi: 14.09.2012
EZEL BAHAR GELMEYİNCE
KIRMIZI GÜL AÇMAZ İMİŞ
KIRMIZI GÜL AÇMAYINCA
SEFİL BÜLBÜL ÖTMEZ İMİŞ
BÜLBÜL HAVASTIR ÖTMEYE
SARILIP GÜLDEN YATMİYA
BAGBANCI GÜLÜN SATMİYA
GÜL KADRİNİ BİLMEZ İMİŞ
BAĞBANCI SEN SATMA GÜLÜ
HARAMDIR PARASI PULU
AĞLATMA SEFİL BÜLBÜLÜ
GÖZYAŞINI SİLMEZ İMİŞ
YILDA BİR KEZ ÜRYAN OLUR
BÜLBÜL GÜLE HAYRAN OLUR
BAZI ÂDEM HAYVAN OLUR
HAYVAN İNSAN OLMAZ İMİŞ
ŞAH HATAYİM ÖLMEYİNCE
TENİ TÛRAB OLMAYINCA
DOST DOSTTAN AYRILMAYINCA
DOST KİYMETİN BİLMEZ İMİŞ
Üryan (uryan): çıplak
Tûrab: toprak
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ALİ GİBİ ER GELMEDİ CİHANA
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak kişi: Cafer Öztürk (Dede)
Banttan aktarım: Servet Yaşar
Aktarım tarihi: 18.12.2012
ALİ GİBİ ER GELMEDİ CİHANA
ONA DA BULDULAR YÜZ BİN MUHANA
YEDİ KERE VARDIM ULU DİVANA
BEN ŞAHIM ALİ’DEN ALA GÖRMEDİM
ALİDİR DE BİR DOST BAĞÇASNIN TAŞI
LEVH-İ GEVHER MERCAN İNCİDİR İŞİ
YÜZ YİRMİ DÖRT BİN PEYGAMBER BAŞI
BEN ŞAHIM ALİ’DEN ALA GÖRMEDİM
PİR SULTAN ABDALIM DİLEK EYLEDİ
FERHAT OLDU ŞU CİHANI ELEDİ
YERE GÖGE ARŞA KÜRŞE DİREK EYLEDİ
BEN ŞAHIM ALİ’DEN ALA GÖRMEDİM
Muhana: bahane
Levh-i gevher: inci levha
Arş: İslam inanışına göre göğün en yüksek katı
Kürş, kürs, kürsü, kürsi (arş-ı kürsi): sabit yıldızların bulunduğu göğün en üst katmanı.
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EY ERENLER KİMSE ŞAHA GİDEMEZ
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak kişi: Cafer Öztürk (Dede)
Banttan aktarım: Servet Yaşar
Aktarım tarihi: 18.12.2012
EY ERENLER KİMSE ŞAHA GİDEMEZ
ŞAHIN KAMBERİNE KUL OLMİYINCA
HER KAMBEREM DİYEN KAMBER OLAMAZ
EDEP İLE ERKAN YOL OLMİYINCA
UZAKTA ARAMA VARDIR YAKINI
GERÇEK OLAN TALİP ALIR HAKKINI
YÜKLEMEZLER SANA YOLUN YÜKÜNÜ
BÜKÜLÜP KAMEDİN DAL OLMİYINCA
HER MEKKE’YE GİDEN HACI OLUR MU
HER ABDALAM DİYEN NACİ OLUR MU
HER ERKANA GİREN BACI OLUR MU
ERENLER HAL İLEN HAL OLMİYINCA
DERDİ MENDİR GÖNÜL BİR DEM HAK OLMAZ
AŞK OLMAYAN TALİPTE SİNE ÇAK OLMAZ
KUL HİMMETİM VÜCUT PAK OLMAZ
MÜRŞİT GELİP SENİ PAK ETMEYİNCE
Kamet: boy
Pak: temiz
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EZEL MECLİSİNDE KIRKLAR CEMİNDE
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak kişi: Cafer Öztürk (Dede)
Banttan aktarım: Servet Yaşar
Aktarım tarihi: 18.12.2012
EZEL MECLİSİNDE KIRKLAR CEMİNDE
MUHAMMED NURUNA BEZENDİ ALİ
KIRKLAR İLE BİLE AYİN-İ CEMDE
BU AŞKIN SIRRINA ÖZENDİ ALİ
İLMİN BAŞI DEDİ KENDİN BİLESEN
MUHAMMED’E DEDİ CEME GELESEN
MEYDANA GETİRDİ AŞKIN DOLUSUN
KIRKLARA ŞARABI SUNANDIR ALİ
TUBA AĞACINDAN ALDI DÖRT YAPRAK
PENÇE-İ ABAYA TAKSİM KILARAK
BİR HIRKA AYIRDI İÇİNDE ELHAK
GİYİNDİ EĞNİNE DOLANDI ALİ
MANSUR KABUL ETTİ HAKKIN DARINI
ERENLERE VERDİ KÜLLÜ VARINI
MUHAMMED’E VERDİ HAK DİDARINI
O NURA BOYANDI DOLANDI ALİ
HÜ DEYİP BİRLİĞE KURULDU ERKAN
HAKİKAT SÜRÜLDÜ DEM İLE DEVRAN
SEMAHA KALKTILAR CÜMLE AŞİKAN
KIRK KEREZ MEYDANA DOLANDI ALİ
KUL HİMMET ÜSTADIM HAK MUHUBBETE
DAHİ YOL GİDER Mİ BİRLİKTEN ÖTE
MUHUBBETTEN KAÇAN EĞRİ SIFATE
LANETULLAH DEDİ DOLANDI ALİ
Elhak: doğrusu
Didar: yüz, çehre
Aşikan (âşıkan): âşıklar
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GİRDAB-I GAMDAYIM ŞAH ALİ MERDAN
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak kişi: Cafer Öztürk (Dede)
Banttan aktarım: Servet Yaşar
Aktarım tarihi: 18.12.2012
GİRDAB-I GAMDAYIM ŞAH ALİ MERDAN
YETİŞ İMDADIMA MÜRTEZA ALİ
ŞU FANİ DÜNYADA OLMADIM HANDAN
YETİŞ İMDADIMA MÜRTEZA ALİ
VARLIĞIN TERK EDÜB KENDİM BİLELİ
EHL-İ BEYT YURDUNA ATTIM TEMELİ
KALBİMİN MİHMANI HÜNKARIM VELİ
YETİŞ İMDADIMA MÜRTEZA ALİ
BİLMEZEM GAYRIYI SENSİN PENAHIM
EVVEL AHIR YİNE ÜMİD-İ RAHIM
HAZIR NAZIR DAİM GÜL YÜZLÜM ŞAHIM
YETİŞ İMDADIMA MÜRTEZA ALİ
MUHTAÇ ETME BİZİ MERDE NAMERDE
LÜTFU KEREM İHSAN SENDEDİR SENDE
MEDED SENDEN GAYRI YÜREĞİM GAMDE
YETİŞ İMDADIMA MÜRTEZA ALİ
ÇEKTİRDİ ABDİNE BETER MİHNETİ
AĞYARA MEYLEDİP ETMEM MİNNETİ
METİN ŞÜKRÜ SENDEN DİLER HİMMETİ
YETİŞ İMDADIMA MÜRTEZA ALİ
GİRDAB-I GAM: GAM GİRDABI
HANDAN: GÜLEN, GÜLDÜREN
PENAH: SIĞINMA, SIĞINAK
AĞYAR: BAŞKALARI, YABANCILAR, ELLER.
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3.1.2. Dûvaz-ı İmam (Dozd-a
İmam)
Dûvaz-ı imam, genel olarak Alevi inancında Ehl-i beyt soyundan gelen, İmam
Ali’den İmam Mehdi’ye on iki imamın isimlerinin sırasıyla ardı ardına zikredildiği ve
övüldüğü nefeslere denmektedir. Genel manada bu tanımlamada oluşturulan dûvaz-ı
imamların yanı sıra, Hz Muhammed’in adının da geçtiği, Hz. Hatice, Hz. Fatıma, Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, On Dört Masum-u
Pak ve On Yedi Kemerbest’in isimlerinin

Bakacak köyündeki cemlerde genellikle belli başlı kalıplaşmış duaz-ı imamların
okunduğu tespiti yapılmıştır. Bu dûvaz-ı
imamlara, Diyarbakır’da devamlılığı sürdüren tüm ocaklarda da yer verildiği tespit
edilmiştir. Bunlar, namaz içinde okunan ve
namaz dışında okunan dûvaz-ı imamlar olmak üzere ayrılmaktadırlar. Namaz içinde
okunanlar gülbank (Dua) şeklinde seslendirilirken, namaz dışında okunanlar ise ezgisel
olup genelde bağlama eşliğinde çalınıp zâkir
ya da dede tarafından söylenmektedir.

yer aldığı örnekler de bulunmaktadır. Bazı

Bakacak (Seyithasan) Köyü Zeynel Abi-

örneklerde ise şairin bağlı bulunduğu pirin

din Ocağı’ndan Derlenen Dûvaz-ı İmam ör-

adına da yer verilmiştir. Dûvaz-ı imamlarda

nekleri şöyledir:

Yezid’in adı ise lanet okunarak geçmektedir.
Düvaz kelimesi Farsça’da on iki (12)
manasındadır. Bektaşiliğin en önemli formel sayılarından olan ve 12 imama, 12 hizmet ve 12 posta istinaden kullanılan on iki
sayısı; düvaz anlamıyla sadece on iki imama
övgü veya bu imamların isimlerinin sırasıyla zikredildiği nefesler için kullanılmaktadır.
Anadolu’da halk arasında bu nefeslere ‘Düvaz İmam’ ‘Düvazdeh İmam’ ya da kısaca
‘Düvazdeh’ denir (Yaltırık, 2003: 51-52). Bu
adlandırmaların yanı sıra, “düvaz” ve “davaz” da Anadolu’nun farklı yörelerinde kullanılan terimlerdir. Yörede ise bu nefesler,
“Dozd-a İmam” olarak adlandırılmaktadır.
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HATA ETTİM HÜDA SUÇUM BAĞIŞLA
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak Kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme Tarihi: 14.09.2012
HATA ETTİM HUDA İÇİN BAĞIŞLA
MUHMAMMED MUSTAFA İÇİN BAĞIŞLA
BİLİRİZ GÜNAHIMIZ HADDEN AŞIPTIR
ALİYYE’L-MURTEZA İÇİN BAĞIŞLA
SOFU NESLİ CÜNEYİD HAYDAR OĞLU
İMAM NESLİ SİNİ İÇİN BAĞIŞLA
HATİCE ÇÜN MAHREM OLDU RESULE
FATIMAT’ÜL ZÖHRE İÇİN BAĞIŞLA
HASAN DA AŞK İLE MEYDANA İNDİ
HÜSEYN-İ KERBELA İÇİN BAĞIŞLA
İMAM ZEYNELABA BAKIR-İ CAFER,
MUSA KÂZIM, RIZA İÇÜN BAĞIŞLA
SEVERİZ ŞAH TAKIYI BA NAKİYİ
HASANÜ’L-ASKERİ LİKA İÇÜN BAĞIŞLA
MUHAMMED MEHDİYİ OL SAHİP ZAMAN
EŞİĞİNDE YATAN GEDA İÇİN BAĞIŞLA			
BİR NURDANDIR ER SULTANIM HATAYİ
YİNE ÂL-İ ABA İÇÜN BAĞIŞLA.
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MUHAMMED MUSTAFA YA ŞAH-I MERDAN
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak Kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme Tarihi: 14.09.2012
MUHAMMED MUSTAFA YA ŞAH-I MERDAN
ALİ-EL MÜRTEZA AĞAM GEL YETİŞ
HATİCE FATIMA HASAN MÜÇTEBA
HÜSEYNİ KERBELA DEDEM GEL YETİŞ
İMAM ZEYNEL İLEN MUHAMMED BAKIR
CENNET BAĞÇASINDA BÜLBÜLLER ŞAKIR
CAFER-İ SADIK’A ERİŞTİK ŞÜKÜR
KAZIM MUSİ RIZA AĞAM GEL YETİŞ
MUHAMMED TAKİYA VERDİK SELAVAT
ALİYYÜL NAKİDEN İSTERİZ İMDAT
HASANÜ’L ASKERİ ELEMAN MÜRVET
MEHDİ SAHİP LİVA DEDEM GEL YETİŞ
ONDÖRT MASUM-U PAK GÜRUH-U NACİ
ON YEDİ KEMERBEST DERDİM İLACI
PİRİM HACI BEKTAŞ SERİMİN TACI
HÜNKAR-I EVLİYA PİRİM GEL YETİŞ
VİRDİ DERVİŞ SENİN KULUN KURBANIN
YARIN ARASAT DA ULU DİVANIN
SENİN MÜCRİMLERE ÇOKTUR İHSANIN
PİRİM ŞÜCA BABA DURMA GEL YETİŞ
Mücteba: Seçilmiş, seçkin, güzide
Mürvet: Erlik, adamlık, mertlik, insanlık, iyilik
Liva: Sancak
Arasat: Müslüman inanışına göre, kıyamet günü bütün ölülerin toplanacakları yer.
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ŞÜKÜR ETTİM NİYAZ KILDIM
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak Kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme Tarihi: 14.09.2012
ŞÜKÜR ETTİM NİYAZ KILDIM
YAKİN BİLDİM HÜDAM SENSEN
YOKTUR NEZİRİN ŞERİKİ
CÜMLESİNDEN YÜCE SENSEN
HAKKIN DOSTU RESULLULLAH
HAYALİN GÖNLÜMDE EMRAH
EBU’L KASIM HABİBULLAH
MUHAMMED MUSTAFA SENSEN
REHBERİMİZ ALİ İMRAN
YER GÖKTÜR EMRİNE FERMAN
ŞAH-İ MERDAN ŞİR-İ YEZDAN
GERÇEK MÜŞKÜL DÜŞA SENSEN
HAYALİN GÜFTÜKAR ETTİ
BE SABRİ Bİ KARAR ETTİ
HASAN ZEHİRLE İHTİYAR ETTİ
HÜSEYN-İ KERBELA SENSEN
İKİ CİHANIN TACİDARISAN
GÖNÜLLERİN KARARISAN
HÜSEYNİN YADİGARISAN
İMAM ZEYNEL ABA SENSEN
MUHAMMED BAKIR-I SERVER
VELAYET BAHRİNDE GEVHER
İMAMLARDAN İMAM CAFER
İMAMA REHNUMA SENSEN
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İMAMMIZ HAFTEM-İ KÂZIM
ELİNDE BERH İLE BAZIM
İREHBERİM KOYMA AZIM
CİHANDA REHBERİM SENSEN
ÖLDÜR NEFSİN EYLE GAZA
KOYMA NEFSİN YOLDAN AZA
İMAMLARDAN İMAM RIZA
HAK EMRİNE RIZA SENSEN
TAKIYI TANIDIM BİLDİM
NAKIYA CAN FEDA KILDIM
DERDİM ÇOKTUR SİZE GELDİM
ASKER DERDE DEVA SENSEN
ŞAHIM MEHDİ ZUHUR EYLE
ÂLEMİ DOLU NUR EYLE
KALBİMİZİ SÜRUR EYLE
BU HALKA PEŞİVA SENSEN
SÖYLE FAZLI ALİM SÖYLE
HAKİKAT DERYASIN BOYLA
HAKKA KENDİNİ KUL EYLE
KEMİK- İ BEYMUKA SENSEN
Nezir: Adak
Şerik: Şirk koşan, ortaklık güden
Müşkül: Müşkil, güç, zor
Güftükar: Söz, sözler
Tacidar: Tac sahibi, padişah
Server: Başbuğ, reis, önder, ulu
Bahr: Deniz
Gevher: İnci, cevher
Rehnuma: Önder, pir
Berh: Şiddet, eziyet, meşakkat, zorluk, zahmet
Aza: üye
Zuhur: Görünme, belli olma, meydana çıkma
Sürur: Sevinç
Peşiva (Pişva): Reis, baş. Hâkim, mukteda, imâm.
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3.1.3. Semah
Alevi inanç kültürünün önemli bir ritü-

içinde değerlendirilebilecek semahlarda bulunmaktadır.

eli olan semahlar, tasavvufi halk müziği ve

Bakacak Köyü Zeynel Abidin Ocağı’nda,

edebiyatı ürünlerinden nefeslere hareketin

“Bugün Erenlere Gurban” ve “Allah Allah

de katılmasıyla oluşan sözel ezgilerdir. Bu

Sen Nur İken” adlı iki bölümden oluşan

yönüyle cem törenleri içinde 12 hizmetten

“Seyithasan Semahı” adlı bir örneğin tes-

biri (Pervane) olarak yer almaktadır. Şiir,

piti yapılmıştır. Bu ocakta zâkirlik görevini

müzik ve raks üçlüsü bir semahın oluşma-

yapan Ali Öztürk Dede bu semahın, babası

sında önemli öğelerdir. Bu durumla ilgi-

Cafer Öztürk Dede’nin cemleri yürüttüğü

li olarak Yaman, “Semah, Alevi inancının

dönemde de seslendirildiğinden ve semaha

müzik, söz ve dansla birlikteliğini temel

dönüldüğünden söz etmektedir. Bu örne-

alan bir coşku halidir. Aynı zamanda iba-

ğin, cemlerde ayrı ayrı seslendirildiği gibi

det olarak görülen bu coşku hali, Aleviliğin

birbirine bağlı şekilde de okunduğundan

ayırt edici özelliklerindendir. Semah aynı

söz edilmektedir. Bağlı okunuşta semahta

zamanda Tanrı aşkına ulaşmak için ortaya

okunan ilk örneğin ağırlama, ikinci örne-

çıkan bir tür dışavurum olarak da yorumla-

ğin ise çarka dönme (çarklama, zincirleme)

nır. Alevi geleneğine göre Semah’ın kaynağı

bölümünü oluşturduğu ifade edilmiştir. Bu

Kırklar Meclisi olup, ilk Semah’ın Kırklar

semahların yanı sıra “Bugün Bize Pir Geldi”

Meclisi’nde dönüldüğüne inanılır.” (2010:

adlı semah örneğinin de babası Cafer Dede

267) şeklinde semah ve semahın çıkış kay-

döneminde okunduğu, ancak günümüzde

nağına ilişkin bilgilere yer vermektedir.

yapılan cemlerde bu semaha yer verilmedi-

Bir semah örneğinin ezgisel yapısının

ği, Ali Dede tarafından ifade edilmiştir.

oluşumunda, inanç kültürünün bulundu-

Bakacak (Seyithasan) Köyü Zeynel Abi-

ğu coğrafik konumun etkili olduğu bir ger-

din Ocağı’ndan Derlenen Semah örnekleri

çektir. Bunlar, bir semah içindeki ezgisel ve

şöyledir:

ritimsel yapılar olarak değerlendirilebilir.
Özellikle ritimsel yapılar, farklı ritmik yapılarda ve farklı hızlarda sıkça rastlanılan
bir durumdur. Bu nedenle semahların biçim
açısından değerlendirmesi yapılırken, ‘semahlar en az üç bölümden oluşur’ denmesi
doğru bir yaklaşımı göstermemektedir. Zira
bir bölüm içinde değerlendirilecek semahlar
olabildiği gibi iki, üç hatta daha fazla bölüm
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SEYİT HASAN SEMAHI (1.BÖLÜM) BUGÜN ERENLERE KURBAN
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak Kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme Tarihi: 15.09.2012
HELE NENNİ NENNİ NENNİ
NENNİ NENNİ NENNİ DE NENNİ
HELE NENNİ ŞAH NENNİ NENNİ
MEYDANA GİRMESİN EĞRİ
ÇEKEREM EŞKİNAN YAYIN
ARAYA GİRMESİN HAYIN
BUGÜN ERENLERE KURBAN
CANIM MEYDANDA MEYDANDA
BÜTÜN İKRAR CANIM FEDA
SERİM MEYDANDA MEYDANDA
HELE NENNİ ŞAH NENNİ NENNİ
HELE NENNİ DOST NENNİ NENNİ
MEYDANA GİRMESİN EĞRİ
ARAYA GİRMESİN HAYIN
ÇEKEREM EŞKİNAN YAYIN
ARAYA GİRMESİN HAYIN
KELLEMİ KOLTUĞUMA ALDIM
KAN ETTİM KAPINA GELDİM
ETTİĞİME PİŞMAN OLDUM
BAŞIM MEYDANDA MEYDANDA
YOKTU ÇINARIM TİMARIM
YOKTUR GÖNÜLDE GÜMANIM
AL MALIMI VER İMANIM
VARIM MEYDANDA MEYDANDA
ERLERE HÜLLELER BİÇİN
KELP-İ RAKİPLERDEN KAÇIN
BEN BÜLBÜLÜM BİR GÜL İÇİN
ZARIM MEYDANDA MEYDANDA
GERÇEK OLAN OLUR VELİ
VELİ OLAN OLUR GANİ
NESİMİYEM YÜZÜN BENİ
DERİM MEYDANDA MEYDANDA
Yayın (Yayını): Aşkı hedeflemek, Aşkın yayını çekmek
Güman: Sanı, sanma, kuşku, şüphe
Hülle (Hulle): Elbise
Kelp-i Rakipler: Kötü rakipler (Kelp aynı zamanda “köpek” demektir)
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(2.BÖLÜM) ALLAH ALLAH SEN DURURKEN
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak Kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme Tarihi: 15.09.2012
DE YÖRÜ DE YÖRÜ YÖRÜ YÖRÜ YÖRÜ
KERVAN GETTİ KALMADI GERİ
ALLAH ALLAH SEN DURURKEN
YA BEN KİME YALVARAYIM
SENİN İSMİN GAFFAR İKEN
YA BEN KİME YALVARAYIM
KABİRİNDEN KALK DEYİNCE
AÇ DEFTERİN BAK DEYİNCE
HEYRLİ AMEL YOK DEYİNCE
YA BEN KİME YALVARAYIM
OD KAZANIM KAYNİYANDA
BAŞTA BEYİN PARLİYANDA
KARANLIK KABRE VARANDA
YA BEN KİME YALVARAYIM
HABİBİM ŞİFA KILMAZSA
SUALİM KOLAY GELMEZSE
SENDEN Kİ İMDAT OLMAZSA
YA BEN KİME YALVARAYIM
NESİMİ DER MEYDANINDA
CÜMLE MAHLÛK DİVANINDA
CÜMLESİ SENİN EMRİNDE
YA BEN KİME YALVARAYIM
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3.1.4. Mersiye (Matem-i Hüseyin)
Mersiyeler, tasavvufi halk edebiyatı ve
müziğinin önemli türlerinden olup, Alevilerin yol ve erkânları çerçevesinde inanç silsilesini ve yaklaşık 1400 yıldır süren insanlık
davasının dayandığı Kerbelâ vakasını konu
edinen nefeslerdir. “Mersiyelerin önemi,
Hz. Hüseyin’in (üçüncü imam) Kerbelâ’da
Yezid taraftarlarınca tutsak edilip günlerce
aç ve susuz bırakılıp yetmiş iki taraftarıyla beraber şehit edilip başının kesilmesine
dayanan hazin bir olayı anlatmasından ileri gelir” (Yaltırık, 2003: 64). Mersiyelerde
Kerbelâ şehitlerinin acılarının konu edinmesinin yanı sıra, Ehl-i beyt ve On İki İmamların sevgisine de yer verilmiştir.
Yörede bu nefesler, çoğunlukla Muharrem orucunda seslendirilmektedir. Bunun
yanı sıra, diğer cem törenlerinde de mersiyelere yer verilmektedir. Cem törenlerinde
mersiyeler seslendirilirken, ortamda bulunan ve dinleyen herkes tarafından başta yezit olmak üzere, Kerbelâ olayında Hz. Hüseyin ve taraftarlarına zulmeden herkese lanet
okunur.
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Bakacak köyünde bu nefesler, Matem-i
Hüseyin ya da Matem olarak ifade edilmektedir. Özellikle Muharrem cemlerinde okunan mersiyelere ise Aşürleme dendiği dede
ve zâkirler tarafından belirtilmiştir. Aşurleme, çoğunlukla Kerbelâ vakasının yaşandığı
9 gün boyunca yaşanan olayların gün gün
öykülendirildiği örneklerdir. Bu örnekler
aruz vezniyle yazılmış ve özellikle AleviBektaşi şairlerinden biri olan Türabi’nin şiirlerine yer verilmiştir. Aşürlemeler ayrıca
üzerinde durulması gereken bir araştırma
konusu olduğu için bu çalışma kapsamında
değerlendirilmemiştir.
Bakacak (Seyithasan) Köyü Zeynel Abidin Ocağı’ndan derlenen Mersiye örnekleri
şöyledir:
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KURRETÜL AYNI HABİBİ KİBRİYASIN YA HÜSEYİN
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak Kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme Tarihi: 14.09.2012
KURRETÜL AYNI HABİBİ KİBRİYASIN YA HÜSEYİN
NUR-U ÇEŞMİ ŞAHI MÜRTEZASIN YA HÜSEYİN
HEM CİĞER PARE-İ ZEHRA FATMA HAYRUNNİSA
EHL-İ BEYT’İ MÜÇTEBA ALİ ÂBÂSIN YA HÜSEYİN
VEDDUHA VELEYH DENİLDİ VELADDİN HAKKINDA ÇÜN
MUCİZATI PADİŞAHI ENBİYASIN YA HÜSEYİN
SANA GÜL İLE DOKUNAN HİÇ UMAR MI MARİFET
GONCA-İ GÜLŞEN SARAY-I MUSTAFA’SIN YA HÜSEYİN
EHL-İ MAHŞER DEST-İ HAYDAR’DAN İÇERKEN KEVSER’İ
SEN SUSUZLUKTAN ŞEHİD-İ KERBELA’SIN YA HÜSEYİN
SED HEZARAN LANET OLSUN OL YEZİD’İN CANINA
NİCE KIYDILAR SANA NURU HÜDASIN YA HÜSEYİN
KIL ŞEFAAT ARİFE CEDDİN MUHAMMED AŞKINA
ARAFATI MAHŞERDE MAKBUL-Ü RİCASIN YA HÜSEYİN
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MAH-I MUHARREMDE DERD-İ HİCRANDA
Yöre: Diyarbakır / Bismil - Bakacak (Seyithasan) Köyü
Kaynak Kişi: Ali Öztürk (Zâkir)
Derleyen: Servet Yaşar
Derleme Tarihi: 14.09.2012
MAH-I MUHARREMDE DERD-İ HİCRANDA
ŞAH HÜSEYİN DER DE YANAR AĞLARIM
ZEMİN-Ü ASMAN BÜTÜN MATEMDE
ŞAH HÜSEYİN DER DE YANAR AĞLARIM
BU FANÎ DÜNYADA OLMADIM ABAD
GÖZYAŞI ÇEŞMİMİ EYLEDİ BERBAD
AH İMALAR DER DE EYLERİM FERYAD
ŞAH HÜSEYİN DER DE YANAR AĞLARIM
MÜHR-İ EHL-İ BEYT’TİR AŞIKA NİŞAN
BU DERDE DÜŞELİ AKLIM PERİŞAN
CİĞERİM HÛN DÖKER ATEŞ-İ EFŞAN
ŞAH HÜSEYİN DER DE YANAR AĞLARIM
SENİN AŞKIN BENİ HAYRAN EYLEDİ
SOYUP BU CİSMİMİ ÜRYAN EYLEDİ
DÜ ÇEŞMİM HÜZÜNLE GİRYAN EYLEDİ
ŞAH HÜSEYİN DER DE YANAR AĞLARIM
ESRAR-I HÜDA’DIR ERENLER REMZİ
BOZULUR MU LEVH’DE YAZILAN YAZI
İLHAMÎ DERVİŞİN NAZ-Ü NİYAZI
ŞAH HÜSEYİN DER DE YANAR AĞLARIM
Derd-i Hicran: Ayrılık derdi
Zemin-ü Asman: Gökyüzü zemini, yer ve gök
Abad: Şen, mamur, dolu dolu
Mühr-i Ehlibeyt: Ehl-i beyt mühürü, Ehl-i beyt Tasdiki
Hûn Dökmek: Kan dökmek
Ateş-i Efşan: Dağıtan Ateş, Dağılmış ateş
Üryan: Açık, çıplak
Giryan: Gözyaşı döken, ağlayan
Esrar-ı Hüda: Allah sırları
Levh: Allah’ın hafızası
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3.2. CEM TÖRENLERİ ESNASINDA
TESPİT EDİLEN (NEFESLERİN)
İNANÇ BAĞLAMLI EZGİLERİN
MÜZİKAL ANALİZİ
Bakacak köyündeki cem törenleri esnasında tespit edilen eserlerin müzikal analizi yapıldığında, bu eserlerin genelde bir
bölümlü biçim özelliği gösterdiği saptanmıştır. Bunların yanı sıra, cemde derlenen
Seyithasan semahının ağırlama ve çarklama
(zincirleme) şeklinde iki bölümden oluştuğu
gözlenmiştir (Bkz. Ek 3.). Yapılan tespitler
içinde bir nefes örneğinde ise küçük çeşnilerin (kısa süreli makamsal ve değişken ritmik
yapılara geçişlerin) olduğu gözlenmiştir. Bu
nefes “Dün Gece Bir Şehre Vardım” adlı örnektir (Bkz. Ek 1.).
Derleme esnasında tespit edilen nefesler, Türk halk müziği içinde kullanılan makam diziler kapsamında değerlendirildiğin-

de, ezgilerin Uşşak, Hüseyni ve Gerdaniye
makam dizileri özelliğine yer verildiği, bu
dizilerin yanı sıra, Hicaz ve Karcığar makam
dizilerinin de kullanıldığı saptanmıştır. Bu
makam dizilerinin içinde zaman zaman küçük geçkiler ve altere seslerinde kullanıldığı
gözlenmiştir.
Ezgiler, ritmik yapıları bakımında incelendiğinde ise Türk halk müziği çerçevesinde kullanılan usullerin kullanıldığı
gözlenmiştir. Bu usullerin 4/4, 5/8, 6/4,
7/8 (3+2+2=7), 10/8’lik (3+3+2+2=10), 11/8
(3+2+3+3= 11), 12/8 (3+3+3+3=12) ve değişken (karma) yapılarda ritmik unsurlar olduğu tespit edilmiştir.
Yörede derlenen nefeslerin köy ve Dede
Ocağı çerçevesinde değerlendirilmesi yapıldığında, aşağıdaki tablolarda sözel-ezgisel
nefeslerin eser adı, türü, makam dizisi ve ritmik yapısıyla ilgili tespitlere yer verilmiştir:

Tablo 1. Bakacak (Seyithasan ) Zeynel Abidin Ocağı’nda Söylenen Nefes Örnekleri
Sıra No Eser Adı

Türü

Makam Dizisi

Ritmik Yapısı

Gel Gönül Yiyip İçelim

Deme

Gerdaniye

4/4

Dün Gece Bir Şehre Vardım

Deme

Karciğar

10/8

Ezel Bahar Gelmeyince

Deme

Gerdaniye

7/8

Ali Gibi Er Gelmedi Cihana

Deme

Gerdaniye

Değişken

Ey Erenler Kimse Şaha Gidemez

Deme

Gerdaniye

Değişken

Ezel Meclisinde Kırklar Ceminde

Deme

Gerdaniye

Değişken

Girdab-ı Gamdayım Şah Ali Merdan

Deme

Hüseyni

Hata Ettim Hüda Suçun Bağışla

Dûvaz-ı İmam Uşşak

7/8

Şükür Ettim Niyaz Kıldım

Dûvaz-ı İmam Gerdaniye

7/8

Muhammed Mustafa Ya Şah-ı Merdan

Dûvaz-ı İmam Muhayyer

6/4

Bugün Erenlere Kurban

Semah

Karciğar

4/4

Allah Allah Sen Durur İken

Semah

Gerdaniye

Mah-ı Muharremde Derd-i Hicranda

Mersiye

Hicaz

Kurretül Aynı Habibi Kibriyasın Ya Hüseyin

Mersiye

Gerdaniye

6/4

Değişken
Serbest
7/8
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Yörede derlenen nefeslerin sözlerinin
genellikle 6+5 duraklı 11’li hece vezninde
olduğu tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra,
8’li hece vezninde yazılan nefes örnekleri de
saptanmıştır. Hece vezninin 11’li kalıbıyla
yazılan nefes örnekler: “Hata Ettim Hüda Suçun Bağışla”, “Ali Gibi Er Gelmedi Cihana”,
“Ey Erenler Kimse Şaha Gidemez”, “Ezel
Meclisinde Kırklar Ceminde”, “Girdab-ı
Gamdayım Şah Ali Merdan”, “Muhammed
Mustafa Ya Şah-ı Merdan”, “Mah-ı Muharremde Derd-i Hicranda” adlı nefeslerdir.
Hece vezninin 8’li kalıbıyla yazılmış örnekler ise; “Şükür Ettim Niyaz Kıldım”, “Bugün
Erenlere Kurban”, “Allah Allah Sen Durur
İken”, “Gel Gönül Yiyip İçelim”, “Dün Gece
Bir Şehre Vardım”, “Ezel Bahar Gelmeyince” adlı nefeslerdir. Bunların yanı sıra, köyde aruz vezninde yazılmış “Kurretül Aynı
Habibi Kibriyasın Ya Hüseyin” adlı bir nefes örneği de tespit edilmiştir.
Yörede yapılan cem törenlerinde okunan
nefeslerde genellikle bağlamanın eşlik saz
olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Akort sisteminin okuyan kişinin ses özelliğine göre,
alt tel ile orta tel arası dörtlü aralık, orta tel
ile üst tel arasında ise büyük ikili aralığına
göre ayarlandığı tespit edilmiştir. Geçmişte
(50-60 yıl öncesine kadar) 12 perdeli; üç telli
Cura Bağlama ve Dede Sazının kullanıldığı
ve icrada elle çalımdan da söz edildiği yapılan tespitler arasında yer almaktadır.

SONUÇ
Çalışmaya ilişkin olarak Bismil Bakacak
(Seyithasan) köyü Alevi inanç kültürü bağlamında, genel olarak yörede varlığını sürdüren Alevi ocaklarının hangileri olduğu,
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özellikle günümüzde işlevselliğini sürdüren
ocakların yıl içinde gerçekleştirdikleri cemler ve bu cemlerde seslendirilen özgün nefes
örneklerinin tespitine yer verilmiştir. Bunun
yanı sıra, bu örneklerin müzikal analizleri
de çalışma kapsamında değerlendirilmiştir.
Buna göre:
İmam Zeynelabidin Ocağı, Zelil Kalender Ocağı, İbrahim Halilullah-Çoban Alo
Ocağı ve Sarı Saltık Ocağı, Bakacak Köyünde varlığı tespit edilen ocaklar olarak belirlenmiştir. Bu ocaklardan özellikle İmam
Zeynel Abidin Ocağı’nın günümüzde halen
işlevselliğini sürdüren ocaklardan olduğu,
diğerlerinin ise çeşitli nedenlerden dolayı
işlevini koruyamadığı tespiti yapılmıştır.
Yıl içinde İmam Zeynel Abidin Ocağı bünyesinde gerçekleştirdiği iki farklı
cem töreni tespit edilmiştir. Bunlardan ilki,
yörede sorgu (Hak) cemleri olarak adlandırılan ve Alevi inanç pratikleri ve on iki
hizmet çerçevesinde gerçekleştirilen İkrar
(İrşat-Kuşanma) Cemi, Musahip Cemi, Düşkün Cemi, Görgü Cemi ve Cuma Akşamı
(Mümin-Perşembe) Cemi olarak yapılan
ibadet amaçlı törenlerdir. Diğeri ise sorgunun yapılmadığı ve ağır düşkün olmayan
toplumun diğer kesimlerinin de rahatlıkla
katılabildiği: Bayram Cemi, Mihman Cemi
ve Muharrem Cemi olarak adlandırılan Muhabbet Cemleridir.
Yıl boyunca gerçekleştirilen bu cemlerde, genel olarak tasavvufi halk müziği
çerçevesinde tespit edilen dört alt tür gözlenmiştir. Bu alt türler: Demeler, Dûvaz-ı
İmamlar, Semahlar ve Mersiyeler olarak belirlenmiştir.
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demeler incelendiğinde, Bakacak Köyü

açısından değerlendirildiğinde ise aşağıdaki
sonuçlar tespit edilmiştir:

Zeynel Abidin Ocağı’nda: “Ali Gibi Er

• Yörede derlenen ve icra edilen nefeslerin

• Yörede Cem Törenlerinde tespit edilen

Gelmedi Cihana”, “Ey Erenler Kimse
Şaha Gidemez”, “Ezel Meclisinde Kırklar
Ceminde”, “Girdab-ı Gamdayım Şah Ali
Merdan”, “Gel Gönül Yiyip İçelim”, “Dün
Gece Bir Şehre Vardım”, “Ezel Bahar Gelmeyince” adlı 7 adet deme örneği saptanmıştır.
• Özellikle sorgu (Hak) cemlerinde seslendirilen Dûvaz-ı İmamlar incelendiğinde ise,
Bakacak Köyü Zeynel Abidin Ocağı’ndan;
“Muhammed Mustafa Ya Şah-ı Merdan”,
“Hata Ettim Hüda Suçum Bağışla”, “Şükür Ettim Niyaz Kıldım” adlı 3 Dûvaz-ı
İmam örneği tespit edilmiştir.
• Semah örnekleri incelendiğinde, İmam
Zeynel Abidin Ocağı’ndan “Seyithasan
Semahı” adlı 1 Semah örneği saptanmıştır.
• Genellikle konu olarak Kerbelâ olayını
anlatan Mersiyeler incelendiğinde ise,
İmam Zeynel Abidin Ocağı’nda; “Mah-ı
Muharremde Derd-i Hicranda” ve “Kurretül Aynı Habibi Kibriyasın Ya Hüseyin”
adlı 2 Mersiye örneği tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamında derlenen nefesler biçim açısından değerlendirildiğinde
ise, bu nefeslerin çoğunun bir bölümlü biçim içinde ezgilendirildiği ve çoğu ezgilerin
yöreye özgü anonim özellikte olduğu tespit
edilmiştir. Sözleri Yedi Ulu Ozan ve AleviBektaşi şairlerinin şiirlerinden oluşan bu
nefeslerin, çoğunlukla 11’li hece ölçüsüyle
yazılmış olduğu, bunun yanı sıra, aruz vezniyle yazılmış sözlere de yer verildiği gözlenmiştir. Biçim değerlendirmesi Türk halk
müziği içinde makam dizisi, usul ve çalgı

genellikle Uşşak, Hüseyni ve Gerdaniye
makam dizilerinin özelliklerini taşıdığı
gözlenmiştir. Bu makam dizilerinin yanı
sıra, az da olsa Hicaz ve Karcığar makam
dizilerinde nefeslerin de icra edildiği tespit edilmiştir.
• Derlenen nefeslerin ritmik yapı bakımından değerlendirildiğinde ise, tasavvufi
halk müziği kapsamındaki âşık müziği
ritmik yapılarının bu yörede de sıklıkla
kullanılmış olduğu gözlenmiştir. Bunlar;
4/4, 6/4, 7/8, 10/8, 12/8 ve değişken
usullü ritmik yapılar olarak saptanmıştır.

Cemlerde seslendirilen nefeslerin mahlasları incelendiğinde, özellikle yedi ulu
ozan ve Alevi-Bektaşi şairlerinin sözlerini
konu alan eserlere yer verildiği görülmüştür.
Şah Hatayi, Nesimi, Pir Sultan Abdal, Kul
Himmet gibi ulu ozanların yanı sıra, Derviş
Ali, Fazlı Ali, İlhami Derviş, Virdi Derviş,
Metin Şükrü ve Arif gibi Alevi-Bektaşi şair
ve ozanlarının da sözlerinin konu olduğu
nefes örnekleri saptanmıştır.
Cem Ayinlerinde okunan nefeslerde
genellikle bağlamanın eşlik saz olarak kullanıldığı gözlenmiştir. 50-60 yıl öncesine kadar 12 perdeli üç telli cura bağlama ve dede
sazının kullanıldığı ve icrada elle çalımdan
da söz edildiği yapılan tespitler arasında yer
almaktadır.
Geçmişte yöreye özgü seslendirilen birçok nefesin olduğunu, ancak cem törenlerine her geçen yıl katılımın düşmesinden dolayı bunların unutulduğu, ocak dedeleri ve
talipler tarafından ifade edilmiştir.
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Bu araştırmanın, yöre kapsamında tespit edilen inanç bağlamlı ezgilendirilmiş şiirler ile gelecek kuşaklara önemli bir kaynak
teşkil edeceği kanaatindeyiz. Bu ve benzer
çalışmalar, inanç ve ritüeller noktasında son
derece önemli olup, araştırmacıların bu konulara hassasiyetle eğilmeleri gerekmektedir.
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EKLER
Ek 1. Bakacak Köyü Zeynel-i Abidin Ocağı’nda Tespit Edilen Deme Örnekleri
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Ek 2. Bakacak Köyü Zeynel-i Abidin Ocağı’nda Tespit Edilen Dûvaz-ı İmam Örnekleri
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Ek 3. Bakacak Köyü Zeynel-i Abidin Ocağı’nda Tespit Edilen Semah Örnekleri
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Ek 4. Bakacak Köyü Zeynel-i Abidin Ocağı’nda Tespit Edilen Mersiye Örnekleri
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TÜRKMENİSTAN SAHASINDAN BİR KAHRAMANLIK
HİKÂYESİ: “BABA RÖVŞEN”
A HEROIC STORY FROM TURKMENISTAN AREA:
“BABA RÖVŞEN”
Soner SAĞLAM1

“Leyli-Mecnun”, “Yusup-Züleyha”, “Baba
Rövşen”, “Zeynel-Arap” adlı destanları ile
“Risale-i Nesimi”, “Oguznama”, “Sagdı-

ÖZET

Vakgas”, “Kıssa-yı Firgaun” adlı poemaları

Türk milletinin Hz. Ali’ye olan derin

nında tahmisleriyle de tanınan bir şairdir.

sevgi ve bağlılığını hem sözlü hem de yazılı

Bu çalışmada, Andalıp’ın hayatı ve edebî

edebiyat ürünlerimizde görmek mümkün-

şahsiyeti hakkında bilgi verildikten sonra,

dür. Bu sevgi ve hürmetin neticesinde Türk

şairin Baba Rövşen adlı eseri incelenecektir.

dünyası edebiyatlarının birbirinden farklı
sahalarında Hz. Ali ile ilgili anlatmalar teşekkül etmiştir. Bu anlatmalarda Hz. Ali,
Türk İslam kültürünün ideal insan tipini
temsil etmiş, örnek davranışları ve kahramanlıkları ile halka güç kaynağı olmuştur.
18. yüzyıl Türkmen edebiyatının önde gelen isimlerinden Nurmuhammet Andalıp’ın
“Baba Rövşen” adlı eseri de bu özelliklere
sahiptir.
Nurmuhammet Andalıp (1710-1770),
18. yüzyıl Türkmen edebiyatında destan
geleneğinin en önemli temsilcisidir. Şairin,
1 Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.

bulunmaktadır. Andalıp, bu eserlerinin ya-

Anahtar Kelimeler: Andalıp, Baba Rövşen, Hz. Ali, Türkmen Edebiyatı.

ABSTRACT
It is possible to see the deep love and respect of the Turks for Ali, the Caliph, in the
oral and written literary works alike. As a
result of this love and respect, many narrations have emerged in the different parts of
the Turk World. In these narrations, Ali represents the ideal person of Islamic culture
and serves as a source of morale because of
his heroism and behaviours. “Baba Rövşen”,
the work of an 18th century Turkmen poet
has the same characteristics.
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Nurmuhammet Andalıp (1710-1770) is

Ali’nin evlatlarıdır. Daha sonraki dönem-

an important representative of epic tradition

lerde ise bu tipe örnek olarak Ebu Müslim,

in the 18th century Turkmen literature. The

Battal Gazi, Danişmend Gazi gibi şahıslar

poet has the epics “Leyli- Mecnun”, “Yusup-

gösterilebilir (Çetin 2005: 194-195). Bu tipler

Züleyha”, “Baba Rövşen”, “Zeynel-Arap”

arasında Hz. Ali’nin özel ve farklı bir yeri

and poemas “Risale-i-Nesimi”, “Oguzna-

bulunmaktadır. Hz. Ali Cenknâmeleri, Hz.

ma”, “Sagdı-Vakgas”, “Kıssa-yı Firgaun”.

Ali’nin Türk düşünce dünyasında özel bir

Andalıp is also famous for his ‘tahmis’ in

yere sahip olduğunu gösteren edebî eser-

addition to these. In this paper, after giving

lerdir. Bu anlatmalarda Hz. Ali, Türk İslam

some information about the life and liter-

kültürünün ideal insan tipini temsil etmiş,

ary personality of Andalıp, his work “Baba

örnek davranışları ve kahramanlıkları ile

Rövşen” will be studied.

halka güç kaynağı olmuştur. Cenknâmelerin

Keywords: Andalıp, Baba Rövşen, Ali,
Turkmen Literature.

en önemli şahsı Hz. Ali’dir. Anlatmaların
konusu Hz. Ali’nin bizzat Hz. Peygamber’in
himayelerinde, gösterdiği kahramanlık ile
onlarca kaleyi fethetmesi; Arabistan çevresinde İslamiyet’i yaymasıdır.

1. Giriş: İslami Dönem
Kahramanlık
Hikâyelerinde Hz. Ali
Edebî eserlerdeki tiplerin toplumun
inandığı temel kıymetleri temsil ettiklerini
vurgulayan Kaplan, “Bir medeniyet devresinden başka bir medeniyet devresine geçince edebî eserlerdeki tipler de değişiyor.”
der (2007: 6). Nitekim İslamiyet’ten önceki
dönemde toplum tarafından yüceltilen “alp
tipi”, İslamiyet’in kabulü ile birlikte “gazi
tipi”ne dönüşmüştür.

İslami dönem Türk destan kahramanlarından birçoğu, soy itibarı ile Hz. Ali’ye
bağlanmaktadır. Battal Gazi, Danişmend
Gazi ve Saltuk Gazi’nin şecereleri anne veya
baba tarafından Hz. Ali’ye dayandırılmaktadır (Demir, 2011: 90). Ayrıca İslamiyet’in
etkisiyle teşekkül eden destanlarımızda Hz.
Ali’nin özel bir işlevi de bulunmaktadır. Destan kahramanlarımız zor durumda kaldıklarında pirlerden yardım isterler ki bunlardan
biri de Hz. Ali’dir. Alpamış destanındaki
çocuksuzluk sorunu Hz. Ali’nin kerameti
ile giderilir. Yine aynı destanda ad verme

İslamiyet’in kabulünden sonra teşekkül

motifi de Hz. Ali tarafından yerine getirilir.

eden destanlarda, ideal tip olarak İslam tari-

Bozoğlan Destanı’nda da Hz. Ali önemli bir

hinde kahramanlıkları ile tanınan şahsiyet-

yer tutmaktadır. Destan kahramanı Yusuf

ler gösterilir. Bunlar Hz. Ali ve Hamza baş-

Bey, Hz. Ali’nin elinden bade içtikten sonra

ta olmak üzere, sahabeden bazıları ve Hz.

asıl kimliğini kazanır (Çetin, 2005: 198-199).
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Köroğlu anlatmalarında da aynı durum söz

adını veren Baba Rövşen değil, Hz. Ali’dir.

konusudur. Köroğlu’nun Türkmen anlat-

Eser, Hz. Ali’nin Allah’ın yardımı ve Hz.

masında “Köroğlu’nun Olağanüstü Güç ve

Peygamber’in himayeleri ile kâfir ülkesi-

Silaha Sahip Olması” epizotunda Hz. Ali

ni İslamlaştırmasını ve bu uğurda verdiği

karşımıza çıkar. Kahramanın ileride yaşaya-

mücadeleyi konu edinir. Dolayısıyla birçok

cağı olaylar için hazırlık oluşturan bu kısım-

Türkmen şairi gibi Nurmuhammet Andalıp

da, kahramana gerekli güç, bilgi ve silah te-

da Hz. Ali’ye olan derin sevgi ve saygısı ile

minine yer verilir. Bir çınar ağacının altında

onu yüceltme gayreti içinde olmuştur.

uyuya kalan Köroğlu’nun yanına Hz. Ali ve
erenler gelir. Köroğlu’ndan üç dilek dilemesini isterler. Erenler istediklerinin verildiğini söyleyip, gözden kaybolduktan sonra;
Hz. Ali “düyürmü” kılıcını Köroğlu’na verir

Bu yazıda, Nurmuhammet Andalıp’ın
hayatı ve edebî şahsiyeti üzerinde kısaca
durulduktan sonra eser; şekil, üslup, tip ve
motif yönünden incelenecektir.

(Ekici, 2004: 124). Köroğlu’nun olağanüstü
bir güce sahip olduğunun işaretleri doğumundan itibaren görülmektedir. Hz. Ali tarafından Köroğlu’na kılıç kuşandırılması da
bu işaretlerden birisidir. Dolayısıyla kahramanın kimlik kazanmasında Hz. Ali önemli
bir fonksiyon üstlenmiştir.
Hz. Ali ve çocuklarını yüceltme gayreti,
Anadolu ve Balkanlarda yaşayan ve AleviBektaşi başlığı altında toplanan zümreler
arasında daha güçlü olmakla birlikte, AleviBektaşi olmayan zümrelerde de yaygındır.
Ayrıca bu gayretin sonucu olan eserler, yalnızca Anadolu ve Balkanlara mensup şairler tarafından yazılmamış, diğer Türk boylarına mensup yazar ve şairler tarafından
da kaleme alınmıştır (Adiloğlu; Temizkan,
2008: 166). Nitekim Özbek ve Türkmen sahası sözlü ve yazılı edebiyat ürünleri içerisinde önemli bir yere sahip olan Baba
Rövşen hikâyesi de bu özelliklere sahip bir
eserdir. Destanın ana kahramanı hikâyeye
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2. Nurmuhammet Andalıp’ın Hayatı, Edebî Şahsiyeti ve
Eserleri
18. yüzyıl Türkmen edebiyatının önde gelen şahsiyetlerinden olan Andalıp’ın hayatı ve
hangi devirde yaşadığı ile ilgili çok az bilgi bulunmaktadır. El yazma eserlerin giriş kısmındaki bilgilerden ve halk arasındaki rivayetlerden anlaşıldığına göre Andalıp, Daşhovuz’un
Yılanlı bölgesinin Garamazı köyünde doğmuştur. Daha sonra, hastalığı nedeniyle Ürgenç ve Hive civarına yerleşmiştir. Andalıp ile Garıp mahlaslarını kullanan şairin doğum
ve ölüm tarihi hakkında farklı görüşler vardır. Andalıp, “Yusup-Züleyha” ve “RisaleyiNesimi” adlı eserlerinin girişinde de adı, mahlası ve yurdu hakkında bilgiler vermiştir:
“Ismim idi Nurmuhammet Garıp, 		

(İsmim idi Nurmuhammet Garip,

Sözde tahallusım erur Andalıp. 		

Sözde mahlasımdır Andalıp.

Şährimiz Ürgenç velayat idi, 		

Şehrimiz Ürgenç vilayeti idi,

Hanımız Şagazı hemayat idi.” 		

Hanımız Şah Gazi himayeci idi.

Aslım mekanım ki Garamazıdır, 		

Asıl mekânım Garamazı’dır,

Adamı eşretde gışu-yazıdır. 		

Yaz kış adamı hep işrettedir.

Bil ki Garamazı erur jayımız, 		

Bil ki Garamazı’dır yurdumuz,

Zikri-huda ışk ile dilhahımız. 		

Aşk ile zikr-i Huda’dır arzumuz.

Barça halayık içre bet işim, 		

Bütün halk içinde kötü işim,

Yetdi ellik bäşge meniň yaşım.” 		

Yetti elli beşe benim yaşım.)

(Lirika, 1976: 8)

Bu satırlara göre, Andalıp’ın 18. yüzyılda, tahminen 1710-1770 yılları arasında yaşadığı kabul edilmektedir. Bu görüşü savunanlar yukarıdaki mısralarda adı geçen Şah Gazi
Han’dan (1766-1767) yola çıkarak Andalıp’ın doğum tarihini 1710 olarak kabul etmişlerdir.
Bu hususta ikinci bir görüş ise Andalıp’ın 17. yüzyılda doğduğu ve yaşadığıdır. Andalıp’ın
yaşadığı dönem hakkındaki bu iki farklı görüşten henüz herhangi birisi kesinlik kazanmamıştır.
Türkmen yazılı edebiyatının en çok eser veren isimlerinden biri olan Andalıp, sadece
Türkmenistan’ın değil, başta Harezm bölgesi olmak üzere Türkistan coğrafyasının tanınan
şahsiyetlerinden biridir. 19. yüzyıl Özbek şairlerinden Munis’in, onun “Ne bela hup” re172
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difli gazeline; Muhlis’in de “Çendan-çendan” redifli gazeline tahmis yazmaları Andalıp’ın
sahip olduğu şöhreti göstermesi bakımından önemlidir (Aça, 2003: 78). Andalıp’ın yaşadığı devir -17. ve 18. yüzyıllar- Türkmenlerin oldukça sıkıntılı günler geçirdiği yıllardır.
Merkezî bir otoriteye bağlı olmadan dağınık boylar halinde yaşayan Türkmenler, boyların
kendi aralarında yaptığı savaşlar nedeniyle sıkıntılı günler yaşamıştır. Ülkenin içinde bulunduğu bu iç karışıklıklar aynı zamanda dış saldırılara da zemin hazırlamıştır. Bir taraftan
güneyden Safevi saldırıları diğer taraftan Buhara ve Afgan emirlerinin hücumları nedeniyle Türkmenler zor günler geçirmiştir. Andalıp da bizzat bu zor günlere şahit olmuştur. Şairin birçok şiirinde geçen “Andalıp-ı bîneva”, “Andalıp-ı zâr”, “Andalıp-ı belakeş”,
“Andalıp-ı nâtuvan”, “Andalıp-ı hasta” gibi ifadeler bu meşakkatli günlerin tezahürüdür
(Lirika, 1976: 10).
Andalıp, 18. yüzyıl Türkmen edebiyatında destan türünün en önemli temsilcisidir.
Şairin “Leyli- Mecnun”, “Yusup-Züleyha”, “Baba Rövşen”, “Zeynel-Arap” adlı destanları ile “Risale-i-Nesimi”, “Oguznama”, “Sagdı-Vakgas”, “Kıssa-yı Firgaun” adlı poemaları bulunmaktadır (Şıhnepesov, 47-56). Bu eserlerin dışında Farsçadan tercümeleri de olan
Andalıb’ın “Melike Mehrinigar” adlı povesti de vardır (Aça, 2003: 104). Şiirin pek çok türünde eser veren Andalıp, klasik edebiyatımızın en çok tercih edilen gazel, muhammes,
murabba, müseddes, tahmis gibi nazım şekillerini ustalıkla kullanmıştır. Ancak onun şiirleri arasında tahmislerinin ayrı bir yeri vardır. Andalıp, Türkmen klasik edebiyatında en
çok tahmis yazan şairdir (Lirika, 1976: 18-19). Klasik Türk edebiyatının önemli geleneklerinden biri olan tahmis yazma, Andalıp ile Türkmen edebiyatında sağlam bir zemine
oturmuştur. Andalıb, tahmislerinin çoğunluğunu -on altı tane- Ali Şir Nevaî’ye yazmıştır.
Bunun dışında Fuzuli, Habibi, Vepa, Camî, Ubeydi gibi şairlerin gazellerine de tahmislerde
bulunmuştur (Meredov, 1970: 43-52).
Klasik edebiyat geleneğini çok iyi bilen Andalıp, şiirlerinde teşbihleri de başarıyla kullanmıştır. Onun şiirlerinde Klasik edebiyat geleneğine uygun olarak sevgilinin dış görünüşü ve güzelliği canlı bir şeklide tasvir edilmiştir. Ancak bunlarla beraber sosyal meseleler
ve vatan sevgisi gibi konular da şiirlerde yer almıştır. Andalıp’ın şiirleri arasında “Cıkır”
adlı şiirinin ayrı bir önemi vardır. Bu şiir, Gayıbı’nın “Otuz İki Tohum Kıssası” ile birlikte
Türkmen Klasik edebiyatında çiftçilik konusunda yazılmış en orijinal eserlerden biridir.
Cıkırın kelime anlamı, Türkmence sözlükte; ırmak ya da nehirden su çıkarmaya yarayan
basit düzenek olarak tanımlanmıştır (TDS, 1962:316). Andalıp, bu şiirinde o devirde tarım
alanlarının sulanmasında çok önemli bir yeri olan cıkırı tarif etmiş; tüm çiftçileri ondan
yararlanmaya çağırmıştır.
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3. Baba Rövşen Hikâyesinin Özeti
Hz. Muhammet zamanında, Medine’de yaşayan Baba Rövşen adlı ihtiyar bir sahabe
vardır. Onun bir Yahudi’ye bin altın borcu vardır. Bir gün bu Yahudi gelip Baba Rövşen’e,
“Ya borcunu öde ya da benim dinime gir veya kızını bana ver!” der. Baba Rövşen ondan
bir günlük müddet ister. Bu süre içinde borcunu ödeyemezse bu üç sözünden birini kabul
edeceğini söyler. Tüccar, “Nasılsa bu ihtiyar, bir günde bu parayı bulamaz.” deyip, ona
mühlet verir.
Baba Rövşen, Hz. Peygamber’e yanına gidip, durumunu ona arz etmek için yola çıkar.
Medine mescidine gelen Baba Rövşen, Allah Resulü’nü ziyaret edip ona durumunu anlatır.
Bu yaşlı sahabenin sözlerini işiten Hz. Peygamber, “Baba’nın müşkülünü kim çözecek?”
diye üç kere sorar. Kimseden bir ses çıkmayınca Şah-ı Merdan Hz. Ali yerinden kalkarak,
“İcazet verirseniz, inşallah ben hallederim.” der. Hz. Ali mescitten çıkıp, Düldül’e binip
Baba Rövşen’i de arkasına oturtur. Hz. Ali, Baba Rövşen’e gözünü kapatıp “Elham”ı (Fatiha suresi) okumasını söyler. Baba Rövşen, “Âmin” deyip gözünü açtığında kendini başka
bir yerde görür. “Burası neresidir?” diye Hz. Ali’ye sorar. Hz. Ali, Baba Rövşen’e burasının
Medine’ye altı aylık mesafede olan Berber şehri olduğunu söyler ve kendisini “Kaşamşam”
adıyla köle olarak buranın pazarında bin altına satmasını tembihler.
Bu şehirde Mergup Şah adlı bir padişah vardır. Padişaha, pazara çok güçlü bir yiğidin
geldiği ve padişahın hizmetine yakışır bir köle olduğu haber edilir. Mergup Şah, bu yiğidin
saraya getirilmesini emreder. Mergup Şah, Baba Rövşen’e kölesinin değerini sorar. Baba
Rövşen, “Kaşamşam’ın değeri bin kölenin ederidir.” der. Padişah üç şartının olduğunu, bu
pehlivanın bu üç şartı gerçekleştirmesi karşılığında, onun için bin altın vereceğini söyler.
Mergup Şah, şartlarını şöyle sıralar: 1. Ülkedeki ekili alanlara büyük zarar veren ırmağın
önüne set çekmek. 2. Ülkeye zarar veren ve kuyruğundan başına on ki fersah yol olan
ejderhayı öldürmek. 3. Medine şehrinde yaşayan Ali adlı yiğidi yakalayıp, canlı olarak getirmek.
Kaşamşam bu şartların hepsini yerine getireceğini söyler. Mergup Şah, Baba Rövşen’e
bin altın verip ve onu gönderir. Hz. Ali, Baba Rövşen’e “Yarım adımda benim ismimi, yarım adımda Hz. Peygamberin ismini zikret.” der. Baba Rövşen yola çıkar, her adımında bir
şehri geçerek, altıncı adımında Medine’ye varır ve Hz. Peygamber’in huzuruna çıkar. Hz.
Peygamber ona Hz. Ali’yi sorunca; Baba, ağlayarak başlarından geçenleri anlatır. Hz. Peygamber, Baba Rövşen’e gidip borcunu ödemesini söyler. Baba Rövşen, borcunu ödedikten
sonra evine gelir ve bir cuma gecesi ölür.
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Mergup Şah’ın Meşhur ve Makbul adlı iki veziri vardır. Onlar padişaha, “Bu çok para
verdiğiniz kölenize bir iş verelim de hünerlerini görüp eğlenelim.” derler. Mergup Şah’ın
günde iki yüz ekmek ve yüz koyun yiyen Gıgam denilen bir pehlivanı vardır. Padişah onu
çağırtıp, Kaşamşam ile güreş tutmalarını ister. Tüm halk, Gıgam pehlivanın Kaşamşam’ı
yeneceğini düşünürken; Kaşamşam, Gıgam pehlivanı dört parçaya ayırarak öldürür. Herkes bu yiğidin gücünden çok korkup, padişaha bu yiğide bir iş buyurması için yalvarır.
Mergup Şah, Kaşamşam’a bent başına gitmesini ve oradakilere yardım etmesini söyler.
Hz. Ali yola çıkar, büyük bir ağacın altına gelince durur ve Allah’a münacat eyler.
Sonra da Düldül ile Zülfikar’ı çağırır. Bunu duyan Düldül, Baba Gammar’ın yanına gelir.
Gammar, onu eyerleyip Zülfikar’ı da eyere asıp gönderir. Bir saat içinde Hz. Ali’nin yanına
gelirler. Hz. Ali Düldül’e biner, Zülfikar’ı beline bağlayıp ırmağın başına vardığında, bu
güçlü su karşısında insanların karınca misali telef olduğunu görür. Hz. Ali, oradaki bin
kölenin hepsini azat eder. Bütün köleler gider, sadece bir tane Habeşli köle bir tepenin ardına saklanır. Kendi kendine, “Biz bin kişi bu işi yapamadık, acaba bu yiğit tek başına nasıl
yapacak.” der. Hz. Ali Zülfikar’ı kınından çıkarır, Zülfikar 100 metre uzar. Hz. Ali bir dağın
yanına gelip, “Bismillah “ diyerek Zülfikar’ı dağa çalar. Dağ ikiye ayrılır. Hz. Ali, dağı alıp
ırmağın önüne koyunca bir damla su akmaz ve ırmak kurur. Hz. Ali, “İsm-i Azam” duasını
okuyup, beş pençesini yere vurunca taş mum gibi batıp gider. Sonra tekrar taşı söküp çıkarınca, parmaklarının arasından on sekiz nehir suyu akar. Habeşli köle bu kerameti görür ve
bunu Kaşamşam’a sorar. Kaşamşam, kendisinin Hz. Ali olduğunu söyleyince, Habeşli köle
Müslüman olur ve onun soyundan gelen binlerce kişiyi de Müslüman yapar. Hz. Ali, kendisinden istenen birinci şartı yerine getirdikten sonra Mergup Şah’ın yanına döner. Mergup
Şah, Hz. Ali’ye ejderhayı öldürmesini söyler.
Hz. Ali ejderhanın yanına varır. Kuvvetli bir nara atarak, uyumakta olan ejderhayı
uyandırır. Ejderha öfkelenir ve öyle bir nefes alır ki, Kaşamşam’ın ayakları yerden kesilir ve ejderhanın ağzına doğru sürüklenir. O anda Allah Tealâ Cebrail’e, “Gidip habibime
haber ver, aslanımı temaşa kılsın.” der. Hz. Peygamber, otuz üç bin sahabe ile Cebrail’in
ellerinin arasından ejderha karşısındaki Hz. Ali’yi görür. Hz. Ali de o sırada Hz. Peygamberi çağırıp, ondan medet dilemektedir. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Hz. Ali için dua
eder. Hz. Ali, kendini saklayıp öyle bir nara çeker ki, sanki İsrafil suru üflenmiş gibi olur,
yer gök titrer. Hz. Ali, Zülfikar’ı çapraz şekilde tutup ejderhanın ağzına yaklaşır ve “İsm-i
Azam” duasını okur. Bu şekilde ağzından girip kuyruğundan çıkmak suretiyle ejderhayı
ikiye böler. Ejderhanın kuyruğundan bir tasma yapar ve bunu nişan olarak Mergup Şah’a
götürür. Mergup Şah çok mutlu olur ve Kaşamşam’dan Ali adlı eri canlı olarak getirmesini
ister. Bu şartı da yerine getirdiği takdirde kendisini azat edeceğini söyler.
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Kaşamşam, Mergup Şah’a Hz. Ali’yi yakalayıp getirmek için kırk pehlivan ve yedi deve
yükü zincirin lazım olduğunu söyler. Bir müddet yol aldıktan sonra Hz. Ali pehlivanlara
kim olduğunu anlatır. Pehlivanlar, Hz. Ali’nin elini kolunu zincirle bağlayıp onu Mergup
Şah’a götürür. Mergup Şah, vezirlerine danışıp dört bir yana haber salar. Bunun üzerine
Hz. Ali’nin üstüne yedi bin asker, yedi bin pehlivan ve yedi bin Berzengi kâfiri gelir. O
vakit Hz. Ali, Allah’a yalvarır ve derhal Düldül ile Zülfikar yanında hazır olurlar. Hz. Ali,
Düldül’ü görünce yedi deve yükü zinciri parçalar ve Düldül’e binip kâfirleri kırıp geçirir.
Allah resulünü yâd edip, salâvat getirip bir naat okur. Ardından tekrar Zülfikar’ı çeker,
sanki kıyamet kopar gibi olur. Hz. Ali, kâfirleri kılıçtan geçirirken; Mergup Şah, askerlerine “Sizler çoksunuz, gayret edin, bir adam ateş olsa ne kadar yer yakar.” diye bağırır.
Ancak kâfirlerin hepsi kırılır ve her köşeden kızıl kanlar akar. Sabahtan akşama kadar kan
dökülür. Kâfirlerin geri kalanı aman dileyip feryat eder. Hz. Ali, onları imana davet eder,
kâfirler de iman ederek Müslüman olur. Hz. Ali, onların put hanelerini yıkıp yerine cami
yapar, ezan ve kamet okur. Hz. Ali, Mergup Şah’ı tekrar devletin başına getirir. Gece gündüz namazdan ayrılmayan Mergup Şah, birçok cami ve medrese yaptırıp pek çok ülkeyi
İslamlaştırır.
Hz. Ali Medine’ye gitmek için yola koyulduğunda, Mergup Şah, kırk deve yükü altınla
onu uğurlar. Hazreti Ali, Berber şehrini Mergup Şah’a bırakır. Kırk deve yükü altını ile
Medine’ye doğru yola koyulan Hz. Ali, “İsm-i Azam” duasını okur, göz açıp kapayıncaya
Medine’ye ulaşır. Medine halkı ile ailesi, akrabaları dostları, cümle sahabe onu karşılar.
Hz. Ali, Hz. Muhammed’i ziyaret eyler, başından geçenleri ona anlattıktan sonra, kırk deve
yükü altını sahabeye ve ihtiyaç sahiplerine taksim eder.

4. Baba Rövşen Hikâyesinin İncelenmesi
18. yüzyıl Türkmen edebiyatının en önemli özelliklerinden biri de destan yazma geleneğidir. Başta Andalıp olmak üzere birçok şair halkın hafızasında ve bahşıların repertuarında bulunan anlatmalardan yararlanarak -kısmen- yeni ve orijinal eserler kaleme almışlardır. Bu tür eserler, Türkmen edebiyatında “avtorlu destan” olarak isimlendirilmiştir. Mollanepes’in “Zöhre-Tahır”, Andalıp’ın “Oğuzname”, Magrupı’nın “Yusup Ahmet”,
Şeydayı’nın “Gül-Senuber” gibi eserleri avtorlu destan tasnifi altında değerlendirilmektedir (Şahin, 2011: 60-64). Türkmen destanlarını konularına göre üç başlık altında toplanabilir: 1. Kahramanlık destanları, 2. Aşk destanları, 3. Dinî destanlar. Baba Rövşen kimliği belli
bir kişi tarafından kaleme alındığı için avtorlu destan; konusu itibarı ile de Hz. Ali’nin İslam dini için yaptığı kahramanlıkları ihtiva ettiğinden dinî destan olarak nitelendirilebilir.
Baba Rövşen, dinî temalı bir kahramanlık hikâyesi olduğu için, bu çalışmada destan yerine
hikâye teriminin kullanımı tercih edilmiştir.
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İsmet Çetin, “Baba Rövşen Destanı Üzerine Bir İnceleme” adlı bildirisinde, hikâyenin
Özbek sahası destanları içinde cenknâmeler grubunda yer aldığını belirtmiştir. Yine bu
çalışmada Baba Rövşen’in Özbek anlatması şekil, muhteva, motif ve tip özelliklerine göre
değerlendirilmiştir. Çetin, Anadolu sahası ile Özbek ve Türkmen sahası karşılaştırıldığında; 13. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında görülmeye başlanılan bu tür anlatmaların
Arapça ve Farsçadan tercüme ya da adapte yoluyla Türk edebiyatına kazandırıldığını, Özbek ve Türkmen sahalarında ise daha sonraki dönemde teşekkül ettiğini ifade etmiştir (Çetin, 2006: 452). Dolayısıyla Özbek ve Türkmen sahasında görülen Baba Rövşen anlatmaları
on altıncı yüzyıldan sonra Arap ve Fars kaynaklarından alınarak Türk edebiyatına dâhil
olmuştur.
Baba Rövşen hikâyesinin çok sayıda el yazma nüshası bulunmaktadır. Eser 1903-1916
yılları arasında taşbasması yoluyla 20 kez basılmıştır. Eserin konusu dinî içerikli olduğundan Sovyetler döneminde Andalıp üzerine yapılan çalışmalarda Baba Rövşen’e yer verilmemiştir (Aça, 2003: 90-91). Türkmenistan İlimler Akademisi Milli Elyazmalar Enstitüsü’nün
el yazmaları arşivinde Baba Rövşen hikâyesinin 31 tane elyazma, 22 tane taş basım, 3 tane
fotoğraf nüshası bulunmaktadır. El yazma nüshaların kayıt numaraları şöyledir: 12, 21, 66,
111, 202, 365, 368, 597, 966, 1121, 1156, 1961, 1246, 1402, 1973, 3199, 3229/1, 3562, 4201, 4476,
4088, 5781, 5814, 6026, 6160, 7005, 7084, 7156, 7585, 7767, 8385 (Kürenov, 2011, 7).
Baba Rövşen hikâyesi, Türkmenistan’da ilk kez Türkmen ilim adamı M. Çarıyev tarafından düzenlenip 1991 yılında, Aşkabat’ta “Nurmuhammet Andalıp, Dessanlar” adıyla neşredilen eserinde yer almıştır. Bizim üzerinde incelemelerde bulunduğumuz eser ise
2011 yılında Rahimmemmet Kürenov tarafından Türkmen Latin harfleriyle yayımlanan
“Nurmuhammet Andalıp Baba Rövşen” adlı çalışmadır. Yazar bu eserini, Baba Rövşen
hikâyesinin el yazmaları arşivindeki 597, 12, 365, 5781 ve 7084 kayıt numaralı nüshalar üzerine çalışarak oluşturmuştur. Kürenov, 597 numaralı nüshanın Hicri 1296 (1876-1877) tarihi
ile en eski nüsha olduğunu; 12 numaralı nüshanın da Hicri 1301 (1883-1884) tarihli olup,
muhteva ve vakaların ifade ediliş şekliyle diğer nüshalardan çok daha iyi olduğunu ifade
etmiştir (2011:6). Kürenov’un bu çalışması giriş, metin ve kısa bir sözlükten oluşmakta olup
toplam 110 sayfadır.

4.1. Şekil ve Üslup Özellikleri
Türkmen destanları şekil olarak nazım ve nesir bölümlerinden oluşmaktadır. Mensur
kısımlar “kıssa”, manzum bölümler ise “goşgı” veya “aydım” terimleriyle karşılanmaktadır. Olaylar kıssa bölümlerinde anlatılır, manzum kısımlarda ise kahramanın duyguları,
düşünceleri sevinç ve üzüntüleri dile getirilir. Türkmen destanlarındaki manzum bölümler
çoğunlukla 8’li ve 11’li hece ölçüsüne sahip, koşma şeklinde kurulmuş şiirlerdir. Ancak
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bazı şiirler klasik edebiyat şekil ve türlerinin etkisiyle beyitle oluşturulmuştur (Şahin, 2011:
121-129).
Nazım-nesir karışık bir yapıya sahip olan Baba Rövşen’de, çoğunluğu dörtlükler halinde olan kırk dört manzum parça vardır. Bunlardan üç tanesi muhammes iki tanesi de
beyittir. Dörtlüklerden ikisi dedim dedi ya da deyişme adı verilen karşılıklı konuşma biçimindeki koşma örneğidir. Manzum kısımlardaki bu karşılıklı şiirler, Türkmen destanlarında bir anlatım tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Dörtlükler, koşma tarzında -aaba cccb
dddb … - kafiyelenmiştir ve çoğunluğu 11’li ve 8’li hece ölçüsü ile yazılmıştır. Destandaki
manzum kısımlarda ahenk unsuru olarak mısra başı ve sonu olmak üzere kafiye, ses, kelime, kelime grubu ve mısra tekrarlarından ustalıkla yararlanılmıştır:
Bireviñ destine berip sen rovaç,
Birevi eylediñ müflis-u gallaç,
…
Bu gün äşgär eyley sırrı-pınhanım,
Ey, pälvanlar, tutuñ-baglañ, Alı men,
Mergup şaha kılan ähdi-peymanım,
Ey, pälvanlar, tutuñ-baglañ, Alı men.
(Kürenov, 2011: 20,70)

Mısra başı kafiye örnekleri de vardır:
“Birniçäni gördüm, berdim janımı,
Birniçäniñ juybar etdim ganını,
Birniçäniñ läş eyledim tenini,
Birniçäni atdım suyı-semaga.”
…
“Saña gurban hassa janım,
Sen-sen dinim hem imanım,
Sebäp bolduñ, ey soltanım,
Men hem ähli-towfık boldum.”
(Kürenov, 2011: 18,81)
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Türkmen destan geleneğine bağlı olarak Baba Rövşen’de de kahramanlar duygu ve
düşüncelerini çoğunlukla manzum kısımlarda söyler. Hz. Muhammed’in huzuruna gelen
Baba Rövşen, durumunu manzum olarak arz eder:
Sadagañ bolayın ӓlem serveri, 		

(Sadakan olayım âlem serveri,

Mazlumlara lutf-u enayat barmı? 		

Mazlumlara lütfu inayet var mı?

Döv-u peri, ıns-u jınsıñ rehberi, 		

Dev, peri, insan ve cinlerin rehberi,

Garıplara zerre kipayat barmı? 		

Gariplere zerre kifayet var mı?)

Hiç kişi bolmasın men dek giriftar, 		

(Hiç kimse olmasın ben gibi giriftar,

Bir jöhitden müñ eşrepi karzım bar. 		

Bir tüccara bin altın borcum var,

Dergӓhiñe yıglap geldim intizar, 		

Dergâhına ağlayıp geldim intizar,

Azaşan gullara beşarat barmı? 		

Şaşıran kullara müjde var mı?

(Kürenov, 2011: 16)

Baba Rövşen destanında vakanın akışı için problem ortaya konarak, hikâye zemini hazırlanmıştır. Vakanın başlaması Hz. Ali’nin Baba Rövşen’i de yanına alıp Berber şehrine
doğru yola çıkmasıdır. Bundan sonra Hz. Ali dışındaki şahıslar hikâyede yerini alır. Baba
Rövşen hikâyesinde yer alan manzum parçalar konuya bağlı olarak söylenir ve vakanın
akışını etkilemektedir. Hz. Ali, Berber şehrine doğru yola çıkmadan önce Baba Rövşen’e
kendisini pazarda köle olarak satıp borcunu ödemesini şiirle söyler:
Bazara sal meni eltip, 			

(Pazara sal beni götürüp,

“Gulum” diyip, meni satıp, 		

“Kölem” deyip, beni satıp,

Medinӓge gelgil gaydıp, 			

Medine’ye gel dönüp,

Sen jöhide bergil imdi. 			

Sen tüccara ver şimdi.)

(Kürenov, 2011: 21)

Bir süre sonra Berber şehrine geldiklerinde, daha önce manzum olarak verilen bu bölüm, mensur olarak da yinelenir: “ -Baba, meni gul deyip, bazara alıp bargıl. Meniñ adıma
Kaşamşam goygul, bahamı sorsalar, müñ guluñ bahası diygil - diyip, Baba Rövşene garap,
bir söz aytdı.” (Kürenov, 2011: 25). (Baba, beni köle deyip, pazara götür. Benim adımı Kaşamşam koy, değerimi sorarlarsa, bin kölenin değeridir de- deyip, Baba Rövşen’e bakarak,
bir söz dedi.) Ancak bu mensur bölümden sonra yine manzum olarak Hz. Ali’nin Baba
Rövşen’e seslenmesi gelmektedir. Dolayısıyla Baba Rövşen hikâyesinde yer alan manzum
parçalar, Türkmen destan geleneğinin bir özelliği olarak hem vakanın akışını etkilemekte
hem de sahip olduğu lirizm ile destanın anlatımına dinamizm katmaktadır.
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Manzum parçalar arasında münacat ve naat niteliği taşıyan dörtlükler mevcuttur. Münacat terim olarak; “birinin kulağına bir şey söyleme, fısıldama; Allah’a gizlice yalvarma,
yakarma, dua etme anlamlarındadır. Edebiyatta, Allah’a yakarış, yalvarma, af dileme ve
dua içerikli metinler münacat adını alır. Bu tür metinler, kulun güçsüzlüğü ve yetersizliği
karşısında yaratıcının mutlak güç sahibi oluşunu ve üstünlüğünü vurgulayan metinlerdir” (Akkuş, 2007: 173). Baba Rövşen hikâyesinde de bu nitelikte üç tane manzum parça
mevcuttur. Bunlar sırasıyla Baba Rövşen, Hz. Ali ve Hz. Peygamber’in ağzından verilmiştir. Baba Rövşen borcunu ödemek için Yahudi tüccardan bir günlük müddet ister. Bunun
üzerine Yahudi tüccar, sen fakirsin senin peygamberin senden fakir, bu parayı nereden
bulacaksın diyerek, onunla alay edince Baba Rövşen Allah’a yalvararak dua eder. Sekiz
dörtlükten oluşan bu manzum parçada Allah’ın bu dünyadaki her şeyin yaratıcısı ve sahibi
olduğu dile getirilmiş; birçok peygamberin, Hz. Muhammet ve Hz. Ali’nin ismi zikredildikten sonra, Baba Rövşen onların hakkı için duasının kabulünü istemiştir:
“Immat üçin gözden terk edip habın, 		

(Ümmet için gözden terk edip uykuyu,

Saçarlar her zaman dürri-nayabın, 		

Saçarlar her zaman dürr-i nâyabı,2

Açarlar magşarda şepagat babın, 		

Açarlar mahşerde şefaat babını,

Ol Muhammet Mustapadan dilӓr men.” 		

O Muhammet Mustafa’dan dilerim)

(Kürenov, 2011: 20)

Hz. Ali, Berber şehrini sular altında bırakan büyük ırmağa bent yapmak için yola çıkarken Allah’a yalvarır; İbrahim, İsmail ve Yusuf peygamberlere telmihte bulunur ve bu müşkülünde diğerlerine yardım ettiği gibi kendisine de yardım etmesi için Allah’a dua eder.
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“İki ӓlem içre ulug patşa Sen, 		

(İki âlem içre ulu padişahsın,

Kadır Alla, Sen biler Sen halımı, 		

Kadir Allah, Sen bilirsin halimi,

Bendӓniñ halından dayım ӓgӓ Sen, 		

Kulunun halini daima bilirsin,

Kadır Alla, Sen biler Sen halımı. 		

Kadir Allah, Sen bilirsin halimi.

Yokdan bar eylediñ külli eşyanı, 		

Yoktan var ettin külli eşyayı,

Gudrat bilen kılıp arzı-semanı, 		

Kudret ile yaratıp arzı, semayı,

Arşı-kürsi, lovh-u galam zamanı, 		

Arş u kürsiyi, levh-i kalem3 ile zamanı,

Kadır Alla, Sen biler Sen halımı. 		

Kadir Allah, Sen bilirsin halimi.
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Ibrahım Halıla perman eyledin, 		

Halil İbrahim’e ferman eyledin,

Ismayıl başını gurban eyledin, 		

İsmail’in başını kurban eyledin,

Jennetden koy berip, asan eyledin, 		

Cennetten köşe verip, asan eyledin

Kadır Alla, Sen biler Sen halımı.” 		

Kadir Allah, Sen bilirsin halimi.)

(Kürenov, 2011: 45,46 )2 3

Hz. Peygamber, ejderha karşısında zor durumda kalan Hz. Ali için dua eder ve onun
bu müşkül durumdan galibiyetle çıkması için Allah’a yalvarır.
“Hükemayı-külli-älem Sen, ne hökmün bolsa perman et,
Erer Sen Kadırı-berhak, Özüñ müşgili asan et.
…
Kerem kılgıl Alıga Sen, bu mahlugı adem kılsın,
Alınıñ ärligini bu jahan içre nemayan et.”
(Kürenov, 2011: 59)

(Tüm âlemlerin hâkimisin, ne hükmün olsa ferman et,
Sen her şeye kadirsin, Kendin müşkülü asan et.
…
Kerem eyle Ali’ye Sen, bu mahlûku yok etsin,
Ali’nin erliğini bu cihan içinde aşikâr et.)

Münacatların, kulun güçsüzlüğü ve yetersizliği karşısında yaratıcının mutlak güç sahibi oluşunu ve üstünlüğünü vurgulayan metinler olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, yukarıdaki örneklerin münacat niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Hikâyenin son
bölümünde, Hz. Ali bağlı olduğu yedi deve yükü zinciri kırarak düşmanlarının üstüne
saldırmadan önce Hz. Muhammet’i yâd eder ve naat niteliğinde olan şu mısraları söyler:
“Her lahza yat eyley sizi, 			

(Her an yâd ederim sizi,

Hamdı-senahım, ya Resul! 		

Hamd ü senam, ya Resul!

Iki älem içre meniñ, 			

İki âlem içinde benim,

Puştı-penahım, ya Resul! 			

Sığınacak yerim, ya Resul!

(Kürenov, 2011: 78-79)

2 dürr-i nâyab: eşi bulunmaz inci
3 Levh-i kalem: Üzerinde insan kaderinin olmuş ve olacakların yazılı olduğu inanılan İlahi levhayı yazan kalem.
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Baba Rövşen hikâyesinin muhtevasını Hz. Ali’nin kahramanlıkları ve kâfir ülkesini İslamlaştırması oluşturmaktadır. Hz. Ali çevresinde teşekkül eden Cenknâmeler, Köroğlu ve
Dede Korkut Hikâyelerinde olduğu gibi bir merkez kişi etrafında toplanmıştır. O merkez
kişi de Hz. Muhammet’tir (Çetin, 1997: 87). Baba Rövşen’de de vakanın akışı için problem
ortaya konduktan sonra, vaka merkez kişi olarak Hz. Muhammed çevresinden başlar:
“Elkıssa, Baba Rövşen Medine metjidine barıp, zar-zar yıglap, salam berip, içeri girdi.
Resulı-Hudanı görüp, zıyarat kılıp, arzı-halın beyan eylӓp, ol Hezreti sallalahı alayhı veselleme garap, bir gazal okadı. … Elkıssa, Resulı-Huda Baba Rövşenden bu sözü eşidip, seda
kılıp: Ya, halayıklar, Babanıñ möhümin bitirer dek kim bar? - diydi” (Kürenov, 2011: 17).
(Baba Rövşen Medine camiine vardı. İnleye inleye ağlayarak, selam verip, içeri girdi.
Allah Resulü’nü görüp, ziyaret etti. Arz-ı hâlini beyan eyleyip, o Hazreti SAV’ye bakarak
bir gazel okudu… Allah Resulü Baba Rövşen’den bu sözü işittikten sonra, seslendi: Ey,
halayıklar, Baba’nın müşkülünü giderecek kim var, dedi.)
Medine’den, merkezinde Hz. Muhammed’in bulunduğu yapı ile başlayan vakalar, yine
Hz. Muhammed’in huzuruna gelinmesi ile Medine’de bitmektedir. Berber şehrini İslamlaştıran Hz. Ali, Mergup Şah’ın kendisine verdiği kırk deve yükü altın ile Medine’ye döner,
Hz. Muhammed’i ziyaret eder ve getirdiği altınları sahabeye ve ihtiyaç sahiplerine dağıtır:
“Emma Hezreti Alı Şahımerdan kırk düyäni tılladan yükläp, Medinä tarap rovana boldular…. Elkıssa, Hezreti Alı jümle sahabalar birle görşüp, Medine metjine barıp, Hezreti
Muhammet alayhıs-salamnı zıyarat kıldı… Ondan soñ Hezreti Alı kırk düye zeri jemıg
sahabalara, birniçe binova biçarelere ve pakır-u misginlere taksım kılıp berdi.” (Kürenov,
2011: 85)
(Hazreti Ali Şah-ı Merdan kırk deve yükü altını yükleyip, Medine’ye doğru revan oldular… Hazreti Ali cümle sahabeler ile görüşüp, Medine camiine gidip, Hazreti Muhammed’i
ziyaret etti… Ondan sonra Hz. Ali kırk deve yükü altını cümle sahabeye, bazı kimsesiz ve
bîçarelere, fakir ve yoksullara taksim edip verdi.)
Cenknâmelerde olduğu gibi Baba Rövşen destanında da metnin genelinde okuyucuya
örnek teşkil edecek davranışlar verilmiştir. Taşıdığı nitelikler ile zaten ideal insan tipini
temsil eden Hz. Ali’nin, yoksul bir Müslümanın borcunu ödemek için kendini köle olarak
sattırması, ailesine ve sevdiklerine hasret kalması büyük bir fedakârlıktır. Yine destanın sonunda aman dileyenlerin affedilip, onlara zarar verilmemesi Türk İslam kültüründe önemli kavramlardan biridir. Baba Rövşen destanında bu şekilde örnek teşkil edecek olayların
182

2015 / Yıl: 5 Sayı: 9

yanında öğüt niteliğinde ifadeler ile de karşılaşmaktayız. Hz. Ali, Baba Rövşen’i yanına
alıp Berber şehrine doğru yola çıktıklarında aralarında dünya üzerine hem mensur hem de
manzum olarak bir sohbet geçer. Baba Rövşen Hz. Ali’ye, dünyalık neyin var diye sorar.
Hz. Ali de dünyanın ve dünyaya ait unsurların bizim için düşman olduğunu, bunlara bağlanmamak gerektiğini söyler. Yine dünyanın geçici bir menzil olduğu hususunda manzum
parçalar söylenir:
“Bir gözel sen, adıñ “dal” bilen “nun” dur, 		

(Bir güzelsin, adın “dal” ile “nun”dur,

Gamıñdan talıplar gözyaşı hundur, 		

Gamından taliplerin gözyaşı kandır.

Saña gelenleriñ halı zebundur,		

Sana gelenlerin hali yamandır,

Işve bilen hezil eder sen, dünya!” 		

İşve ile bitkin edersin dünya!)

(Kürenov, 2011: 20)

Yine aynı manzum parçanın devamında, dünyadaki sosyal adaletsizlikten şikâyette
bulunulur. Burada Andalıp’ın yaşadığı dönemde Türkmenlerin sosyal yaşamındaki sorunlarının dile getirildiğini görmekteyiz. Zenginlerin çok zengin, fakirlerin çok fakir olduğu,
gelir dağılımın oldukça dengesiz olduğu bu yıllarda Türkmenler çok sıkıntılı günler geçirmiştir. Bu nedenle “sosyal adaletsizlik” teması başta Mahtumkulu olmak üzere 18. ve 19.
yüzyıl Türkmen şairlerinin şiirlerinde sıkça işledikleri temalardan biri olmuştur:
“Bireviñ destine berip sen rovaç, 		

(Birinin eline verip sen imkân,

Birevi eylediñ müflis-u gallaç, 		

Birini eyledin müflis ve yoksul,

Birevi eylediñ aj-u yalañaç, 		

Birini eyledin aç ve muhtaç,

Birevi bireve satar sen, dünyä!” 		

Birini birine satarsın dünya!)

(Kürenov, 2011: 20)

Baba Rövşen destanında İslamiyet ile ilgili bazı temel bilgiler de verilmiştir. Hz. Ali,
Habeşli köleye kelime-i şehadeti üç kez tekrar ettirdikten sonra, “Dört halifeyi bir gözle
görmek gerekir.” der. Bunun üzerine Habeşli köle, “Allah’ı bir bildim, seni bir bildim. Bundan başka bana, hiçbir şeyin faydası yoktur.” der. Hz. Ali, bu sözlere kızar ve Habeşli köleye “Şimdi daha beter kâfir oldun?” dedikten sonra; tekrar kelime-i şehadet getirtir ve ona
nasihatte bulunur. Manzum olan bu bölümde namaz, oruç, zekât gibi ibadetlerin önemi
dile getirilmiş; dört halifeye de saygı ve hürmet ile bakmak gerektiği vurgulanmıştır:
“Kim ki dahıl olsa dini-ıslama, 		

(Kim ki dâhil olsa İslam dinine,

Hudany bişärik bilmek gerekdir. 		

Huda’yı şirksiz bilmek gerektir.

Köñlüni berkidip şerg-i ehkama, 		

Gönlünü sıkıca bağlayıp şeriata,

Muhammede ımmat bolmak gerekdir. 		

Muhammet’e ümmet olmak gerektir.
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Din ıslam yolunda köpdür şerapat, 		

Din, İslam yolunda çoktur şeriflik,

Roza, namaz, eylär hayr-u sahavat, 		

Oruç, namaz, hayır ve cömertlik,

Kapır ählin görsen, misli nejasat, 		

Kâfir ehlini görsen, necaset gibidir,

Sohbetinden ırak bolmak gerekdir. 		

Sohbetinden uzak olmak gerektir.

Abu Bekr Sıddık nury-sapadır, 		

Ebu Bekir Sıddık nur-ı safadır,

Omar adıl, Osman sahıp-hayadır, 		

Ömer adil, Osman haya sahibidir,

Kaşamşam diyr, Aly Şiri-Hudadır, 		

Kaşamşam der, Ali Şir-i Huda’dır,

Dördüsin bir gözde bakmak gerekdir.” 		

Dördüne de bir gözle bakmak gerektir.)

(Kürenov 2011: 52-53)

Baba Rövşen destanında vaka, sebep sonuç ilişkisinin zincirleme vakalar ile kurulup
tamamlanmasından sonra biter. Hem Baba Rövşen’in Yahudi bir tüccara olan borcu ödenerek bir müminin müşkülü giderilmiş hem de asıl maksat olan İslamlaştırma faaliyeti Hz.
Ali tarafından yerine getirilmiş olur.

4.2. Tipler
Cenknâmelerde olduğu gibi Baba Rövşen hikâyesinde de en önemli tip Hz. Ali’dir. Hz.
Ali, Türkçe eserlerde; Allah’ın Arslanı, Şir-i Yezdan, Şir-i Huda; Hayder/Haydar (Allah’ın
arslanı, yiğit, cesur kimse), Haydar-ı kerrar (döne döne savaşan, tekrar tekrar hücum eden),
Sâki-i Kevser (Cennet’te bulunan Kevser Irmağı’nın suyunu müminlere dağıtacak olan),
Şâh-ı velayet (Velilerin, ermişlerin şahı), Şah-ı Necef, Dürr-i Necef, Padişah-ı Necef (mezarının bulunduğu Necef ’e ithafen), Ebu Türab, İmam-ı evliya, Emirü’l-müminin, Murteza
(Beğenilerek seçilmiş. Hz. Peygamber’in seçerek emanetçilik görevi vermesinden dolayı),
Kasım (Taksim eden bölen. Dünyada ilim, marifet ve hikmet, ahrette rahmet ve şefaat taksim edecek olduğundan) gibi güzel, özellikli, anlamlı lakap, özellik ve isimlerle anılmıştır
(Demir 2011: 103).
Hz. Ali, Baba Rövşen’de de “Esedullah, Hakk’ın Şiri, Murtaza, Sahipkıran, Şah-ı Merdan, Şir-i Cebbar, Şir-i Huda, Şir-i Yezdan, Kaşamşam” gibi ifadelerle hikâyede yer almıştır. A Dictionary of Modern Written Arabic adlı eserde “qaşam” kelimesinin karşılığı aslan
olarak verilmiştir. Kaşamşam kelimesi de bu kullanımda “Şam’ın Aslanı” olarak anlamlandırabilir.
Hz. Ali’den sonra, cenknâmelerde merkez kişi konumunda olan Hz. Muhammed gelmektedir. Vaka, Hz. Muhammed’in yanında başlar ve yine orada sona erer. Kahramanlık
konusu üzerine olan cenknâmelerde olduğu gibi Baba Rövşen destanında da Hz. Peygam184
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ber ön plana çok çıkmaz. Ancak destanda baştan sona Hz. Muhammed’e olan derin sevgi
görülür. Sürekli ondan şefaat istenir. Zor durumda kalan Hz. Ali önce Allah’a yalvarır
sonra da Hz. Muhammed’den yardım diler. Hz. Peygamber, Müslümanlara rehberlik eder,
onların organize olmalarını sağlar.
İslamiyet’ten sonraki destanların kahramanı olan gaziler, hem manevi hem de maddi
yönden güçlüdür. Bu tür anlatmalarda gaziler, İslami iman gücünün verdiği kuvvet ile savaşan ideal örnek insan tipleridir. Bu nedenle, İslam dinine mensup ve benzer mücadeleler
yapan Türk insanı tarafından model insan olarak kabul edilecektir (Çetin, 1997: 136). Hz. Ali
de sahip olduğu bu manevi güç ile kendisinden istenen şartları yerine getirir, mazlumları
zalimlerin elinden kurtarır, binlerce kâfiri kılıcıyla öldürür ve nice kâfir ülkesinin İslamlaştırılmasına vesile olur. Baba Rövşen hikâyesinde de kâfirlerle ve ejderha gibi olağanüstü bir
yaratıkla savaşan Hz. Ali, ihtiyaç duyduğunda ya da zor durumda kaldığında Allah’a dua
eder ve Hz. Muhammed’den yardım diler. Mergup Şah’ın Hz. Ali’den ikinci şartı ejderhayı
öldürmesidir. Hz. Ali, ejderha ile mücadelesinde zor durumda kaldığında Allah’a yalvarır
ve Hz. Muhammed’den yardım ister. Destanda bu bölümlerin hepsi manzumdur:
“Sen erer sen Hak habıbı, 			

(Sensin Hak habibi,

İki jahan andalıbı, 			

İki cihanın andelibi,

Bolgul bu derdim tebibi, 			

Ol bu derdimin tabibi,

Ya Mustapa, senden medet. 		

Ya Mustafa, senden medet.

Menzilgähın magraç erer, 			

Menzilgâhın Miraç’tır,

Başıñda gövher täç erer, 			

Başında cevher taçtır,

Alı size mätäç erer, 			

Ali size muhtaçtır.

Ya Mustapa, senden medet.” 		

Ya Mustafa, senden medet.)

(Kürenov, 2011: 58)

Şir-i Huda’nın bu zor durumu Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e ayan olur ve Hz.
Muhammed de o vakit Allah’a yalvarıp bir münacat okur:
“Alını Saña tabşırdım, medet kıl Patışahım Sen,
Bu kapır azdarı-pür zor, Hudayım Sen, musulman et.
…
Kerem kılgıl Alıga Sen, bu mahlugı adem kılsın,
Alınıñ ärligini bu jahan içre nemayan et.”
(Kürenov, 2011: 59)
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(Ali’yi Sana buyurdum, medet kıl Padişah’ımsın,
Bu kâfir ejderha çok zorlu, Huda’msın, Müslüman et.
…
Kerem eyle Ali’ye Sen, bu mahlûku yok etsin,
Ali’nin erliğini bu cihan içre aşikâr et.)

Hz. Muhammed’in duası Allah katında kabul olur. Hz. Ali bir nara atar, yer gök yerinden oynar, “İsm-i azam” duasını okuyarak Zülfikar’ı ile ejderhanın ağzından girip kuyruğundan çıkar. Görüldüğü üzere Hz. Ali, sahip olduğu manevi güç ile müşkülünü gidermiş
ve mücadelesinde muvaffak olmuştur.
Baba Rövşen hikâyesinde Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin dışında vakanın akışında
önemli rolü olan kişiler, Baba Rövşen, Mergup Şah ve Habeşli köledir. Hz. Ali’nin oğulları
Hasan ile Hüseyin de babalarına olan sevgileri ile eserin lirizmine katkı sağlayarak ön plana çıkmışlardır. Hz. Ali, Baba Rövşen’in müşkülünü gidermek için yola çıkmadan ailesiyle
vedalaşmaya gider ve orada oğulları ile karşılaşır. Hasan ile Hüseyin babalarını bırakmak
istemez. Bunun üzerine Hz. Ali onlara nasihat eder ve bir gazel okur: “Şehzadeler melül
olmayın gelirim ben / Bırakın beni, yoldaş olayım Baba’ya.” diyerek yola çıkar. Hz. Ali,
Baba Rövşen’i Medine’ye uğurlarken, kendisinden ailesine, tüm sevdiklerine ve dostlarına
selam söylemesini ister. Manzum olan bu bölümde bir dörtlük de Hasan ile Hüseyin için
söylenmiştir:
“Sözleri şekerden leziz, 			

(Sözleri şekerden leziz,

Özleridir jandan eziz, 			

Kendileridir candan aziz,

Hasan, Hüseyin -sahıp-tämiz, 		

Hasan, Hüseyin sahib-i temiz,

Kerbelaga salam diygin.” 			

Kerbela’ya selam deyin.)

(Kürenov, 2011: 31)

Yukarıdaki dörtlükte Kerbela ifadesinin geçmesi dikkat çekicidir. Çünkü destandaki
kronolojiye göre henüz Hz. Hüseyin Kerbela’da şehit edilmemiştir. Ancak Kerbela olayına
telmihte bulunulmuştur. Bu durum metnin genel amaçlarından biri olan İslam tarihi şuurunu oluşturma gayesi ile açıklanabilir. Baba Rövşen, Medine’ye döndükten sonra Hasan
ve Hüseyin ile karşılaşır. Çocuklar babalarını sorarlar. Destanın en lirik parçalarından biri
olan bu bölümdeki dörtlükler dedim dedi ya da deyişme dediğimiz türde, karşılıklı konuşma şeklindedir. Ancak bunların dışında destanda adları geçen diğer kişiler eserde bir dekor
unsurudur.
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4.3. Motifler
4.3.1. Dinî Motifler
Cenknâmelerde Tanrı inancı, yazıldığı ve tercüme edildiği devirdeki insanların anlayacağı, gayr-ı Müslimlerin de kolayca kavrayabileceği sade ifadeler ile anlatılmaktadır (Çetin,
1997:328). Baba Rövşen hikâyesinde de aynı durum söz konusudur. Tartışmasız bir itikat
anlayışı olan eserde “Alla, Rebbena, Allatagala, Mövla, Hak, Huda, Biribar, Hayy, HayyulGafur, Rehim,” vb. Tanrı ismi ile “Kadır, Hükemayı-külli-älem, Vahıdı-Kahhar, KadırıJepbar, Halıkı-yekta, Ahmedi-Muktar, Vakıfı-Esrar, Repbil-Jelil” gibi sıfatlar geçmektedir.
Cenknâmelerde olduğu gibi Baba Rövşen Destanı’nda da Allah, Müslümanların yaptıkları savaşlarda en büyük yardımcıdır. Cebrail aracılığı ile Hz. Muhammed, Hz. Muhammed aracılığı ile de Hz. Ali ve dolayısıyla Müslüman askerler Tanrı yardımına mazhar
olurlar. Hikâyede, bin altın karşılığında Kaşamşam adıyla Mergup Şah’ın hizmetine giren
Hz. Ali’nin yerine getirmek zorunda olduğu üç şart bulunmaktadır. Hz. Ali hem bu üç şartı
yerine getirirken girdiği mücadelelerde hem de destanın son bölümünde kâfirlerle yaptığı
savaşta hep Tanrı’ya yalvarır ve O’ndan yardım diler. Kaşamşam, ejderha ile mücadelesinde bir ara çok zor durumda kalır. O vakit Allah, Cebrail’i Hz. Muhammed’e gönderir:
“Onda Hudaytagala hezreti Jebrayıl alayhıssalama: -Barıp, habıbıma habar bergil ki,
şirimi tomaşa kılsın- dedi. Hezreti Jebrayıl Resulı-Huda bul sözi barıp habar berdi. -Gelin,
meniñ golumuñ arasından garañlar. Resulı-Huda otuz üç müñ sahabaları birlen Hezreti
Jebrayıl alayhıssalamıñ gollarınıñ arasından garadılar. Gördüler ki Hz. Alı azdarha barar
erdi… Hezreti Alı azdarhanı bu sıpatda görüp, Resulı-Hudanı çagırıp, medet diläp, bir gazal okadı” (Kürenov, 2011: 58).
(Bunun üzerine Allah Teâlâ Hz. Cebrail Aleyhisselam’a: -Gidip, habibime haber ver ki
aslanımı temaşa eylesin, dedi. Hz. Cebrail, bu sözü Allah Resulü ’ne gidip haber verdi. Hz.
Cebrail dedi: -Gelip, benim elimin arasından bakınız. Allah Resulü, otuz üç bin sahabesi ile
Hz. Cebrail’in ellerinin arasından baktılar. Gördüler ki Hz. Ali, ejderhanın ağzına doğru
gitmekteydi. O sırada Hz. Ali, ejderhayı gördü, Allah Resulü’nden medet dileyip, bir gazel
okudu.)
Hz. Ali’nin bu zor durumu, Allah tarafından Cebrail ile kendisine bildirilen Hz. Peygamber, Allah’a yalvararak bir münacat okur ve Hz. Ali’ye yardım etmesini diler. Bunun
üzerine Hz. Ali, sahip olduğu bu manevi güç ile ejderhayı öldürerek mücadelesinde galip
gelir. Görüldüğü üzere, Cenknâmelerde olduğu gibi Baba Rövşen hikâyesinde de Cebrail
aracılığı ile Hz. Muhammed, Hz. Muhammed aracılığı ile de Hz. Ali, Tanrı’nın yardımına
mazhar olmuştur.
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Cenknâmelerde dinî bir motif olarak özel isimleriyle geçen melekler Cebrail, Mikail,
İsrafil ve Azrail’dir (Çetin, 1997: 331). Baba Rövşen hikâyesinde Cebrail bir motif olarak yer
almıştır. Cebrail dışında metinde Azrail, Mikail ve İsrafil’in de adları geçmektedir. Cebrail, Tanrı’nın emrini Hz Muhammed’e bildirir ve ellerinin arasından Hz. Ali’yi gösterir.
İsrafil’in adı ise bir benzetme sırasında geçer. Hz. Ali, sahip olduğu manevi güç ile ejderha
ile karşılaştığında öyle bir nara atar ki, sanki İsrafil’in suru üflenmiş gibi olur.
Cenknâmelerde olduğu gibi Baba Rövşen’de de en önemli dinî motiflerden biri Hz.
Muhammet’tir. Hikâyede Hz. Peygamber, “Mustapa, Muhammet Mustapa, Resulı-Huda,
Ahmedi-Muhtar, Hak habıbı, iki jahan andalıbı, dürr-i yetim” gibi ifadeler ile anılmıştır.
Hz. Muhammed dışında ismi geçen peygamberler: Âdem, Nuh, Musa, İsa, Davut, Süleyman, Lût, Şuayb, Yahya, Danyal, İdris, Eyüp, Yunus ve Zekeriya’dır. Hz. Muhammed dışındaki peygamberlerin hikâyede herhangi bir fonksiyonu yoktur.
Cenknâmelerdeki önemli dinî motiflerden biri de kelime-i şehadettir. İslam’ın ilk şartı
olan kelime-i şehadet, Tanrı’nın birliğine ve Hz. Muhammed’in de O’nun elçisi olduğuna
inanmaktır. Müslüman olmayanlar, Cenknâmelerde kelime-i şehadet getirerek Müslüman
olurlar. Hikâyede Mergup Şah’ın Hz. Ali’den ilk şartı, ülkesindeki ekili alanlara büyük
zarar veren ırmak üzerine bir bent yapmasıdır. Hz. Ali, kılıcı Zülfikar ile bir dağı keser ve
ırmağın önüne koyarak bent yapar. Bu olağanüstü durumu Habeşli bir köle görür ve Müslüman olmak ister. Hz. Ali’de ondan üç kez Kelime-i Şahadet getirmesini ister.
Baba Rövşen destanında yer alan diğer dinî motifler dua ve suredir. Destanın başkahramanı Hz. Ali, her müşkülünde Allah’a dua eder ve O’ndan yardım diler. Bununla beraber destanda özel olarak “Fatiha suresi” ve “İsm-i azam” duası yer almıştır. Baba Rövşen
ile Hz. Ali, Fatiha suresini okuyarak, Medine’ye altı aylık mesafede olan Berber şehrine
kısa sürede varmışlardır. Hz. Ali, ejderhanın ağzına yaklaşmış, Zülfikar’ı çapraz tuttuktan
sonra “İsm-i azam” duasını okuyup, ejderhanın ağzından girip kuyruğundan çıkmıştır.

4.3.2. Menkıbevi Motifler
Mucize, keramet, şekil değiştirme, sihir, fal, rüya, hayvanları itaat altına alma ve maddelerin mahiyetini değiştirme Cenknâmelerde görülen başlıca menkıbevi motiflerdendir. Cenknâmelerde en fazla Hz. Ali’ye ait keramet motifi görülmektedir. Bunlar; hastaları iyileştirme, ateşte yanmama, havada uçma, gaipten haber verme, tabiat kuvvetlerine
hâkimiyet ve mekân aşmadır (Çetin, 366-380).
Bu motiflerden mucize ve keramet Baba Rövşen hikâyesinde de bulunmaktadır. Hz.
Ali ile Hz. Peygamber’in arası altı aylık yol olduğu halde mucize gerçekleşir ve Hz. Muhammed ve sahabeler Cebrail’in elinin arasından ejderha ile karşılaşan Hz. Ali’yi görür188
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ler. Yine Hz. Ali, Tanrı’nın yardımı ve Hz. Muhammed’in mucizesi sayesinde kerametler
gösterir. Hz. Ali, Baba Rövşen’i atının arkasına alıp ve “İsm-i Azam” duasını okuyarak
altı aylık mesafede olan Berber şehrine kısa zamanda varırlar. Yine Baba Rövşen Berber
şehrinden Medine’ye dönerken, Hz. Ali ona yarım adımda benim ismimi yarım adımda
Hz. Muhammed’in ismini anarak yürü diye tembihler. Baba Rövşen altı adımda Medine’ye
varır. Dolayısıyla Hz. Ali’nin gösterdiği kerametlerden mekân aşma, çok kısa zamanda
mekân değiştirme Baba Rövşen hikâyesinde sıkça işlenmiştir.
Baba Rövşen hikâyesindeki olağanüstülüklerden biri de Kaşamşam’ın birinci şartı yerine getirmesi sırasında görülür. Hz. Ali, kendinden istenilen ilk şartı yerine getirmek için
ırmağın yanına gelir. Zülfikar ile bir dağı ikiye böler ve kestiği parçayı ırmağın önüne set
yapar. Sonra eli ile bu parçayı bastırır ve dağ parçası tamamen kaybolur. Tekrar taşı çıkarınca parmaklarının arasından on sekiz nehir suyu akar.

4.3.3. Efsanevi Motifler
Türk destan, efsane ve masallarında sıkça rastlanılan ejderha, efsanevi bir motif olarak
Cenknâmelerde de görülmektedir (Çetin, 1997: 407). Cenknâmelerde korkutucu bir varlık
olarak görülen ejderhaya Baba Rövşen destanında da rastlamaktayız. Mergup Şah’ın Hz.
Ali’den ikinci şartı ülkesine zarar veren bir ejderhayı öldürmesidir. Anlatmalarda muhtelif
şekillerde tasvir edilen ejderha, Baba Rövşen’de de korkutucu ve oldukça heybetli bir varlık olarak tasvir edilmektedir:
“… Azdarha misli dag dek bolup, yeryüzüni tutup yatıpdır. … Emma oşol vagt azdarha hem oyanıp, haybat bile pışgırıp, agzın açıp, bir tartdı. Daglar yerinden gozgaldı. Yerler
lunda-lunda boldı… Hezreti Alınıñ asla ayakları yer tutmadı. Ayakları gähi onda, gâhi
munda boluverdi (Kürenov, 2011:57). (Ejderha dağ gibi olup, yeryüzünü tutup yatmaktadır. … O vakit ejderha uyanıp, heybet ile kükreyip ağzını açtı. Dağlar yerinden oynadı.
Yerler parça parça oldu. … Hazreti Ali’nin ayakları yerden kesildi. Ayakları gâh orada gâh
burada oluverdi.)
Bu kadar heybetli olan ejderha karşısında çaresiz kalan Hz. Ali, Tanrı’nın yardımına
mazhar olur ve Hz. Muhammed’in duasını alarak, sahip olduğu bu manevi güç ile ejderhayı öldürür.

4.3.4. Hayvanlar
Cenknâmelerde en çok ismi geçen ve vakanın gidişatına katkıda bulunan at, sözlü ve
yazılı edebiyatımız ile inançlarımızda efsanevi bir at olarak görülen Düldül’dür (Çetin,
417). Mısır Hükümdarı Mukavkıs’ın, 627 yılında Hz. Muhammed’e gönderdiği kıymetli
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hediyeler arasında bulunan katıra hızlı yürüyüşü ve çevikliği dolayısıyla “kirpi” anlamına
gelen Düldül adı verilmiştir. Bu boz renkli katırın erkek veya dişi oluşu hususunda kesin bir kayıt bulunmamaktadır. Konuyla ilgili Türkçe literatürün hemen hepsinde “beyaz
renkli dişi katır” ifadesi kullanılmışsa da Arapça kaynaklardaki rivayetlerde (Âmirî, II, 165;
Halebî, III, 431) onun erkek olduğu belirtilmiştir (www.diyanetislam.com).
Türklerdeki göçebe yaşam tarzı hareketli ve aktif olmayı gerektirdiğinden at en başta
gelen unsur olmuştur. Bozkır insanı onunla göç etmiş, avlanmış, savaşa gitmiş; onun etinden, sütünden yararlanmıştır. Dolayısıyla at, bozkır insanının her şeyi olmuştur. Divânu
Lugâti’t-Türk’te geçen “Kuş kanadı ile er atı ile.” söyleyişi de bunun en güzel ifadesidir.
Şamanist törenlerde at, şamanın gökyüzüne çıkacağı bineği ve kurban hayvanı olarak
önemli bir işlev edinmiştir. Yine at, savaştaki yararlarından dolayı kuvvet ve kudret simgesi olmuştur. Bunun en güzel tezahürünü efsane, destan ve hikâyelerimizde görebiliriz.
Destan kahramanın en değerli varlığı, yakın arkadaşı, onun can yoldaşı atıdır. Köroğlu’nun
Kırat’ı, Alpamış’ın Bayçıbar’ı, Manas’ın Ak Kula’sı kahramanların mücadelelerinde onların zafer ortağı ve en büyük yardımcılarıdır. Cenknâmelerde de aynı şekilde Düldül, Hz.
Ali’nin en önemli yardımcısıdır. Birçok olağanüstü özelliklere sahip olan Düldül sayesinde
Hz. Ali pek çok müşkülün üstesinden gelir. Hz. Ali’nin isimlerinden biri de “şâh-ı düldülsüvâr”dır.
Baba Rövşen hikâyesinde yardımcı tip olarak yer alan Düldül, her zaman Zülfikar ile
birlikte anılır. Köle olarak Mergup Şah’ın hizmetine giren Hz. Ali, kendisinden istenen
ilk şartı yerine getirmek için yola çıkar. Büyük bir ağacın altında dinlendikten sonra önce
Allah’a bir münacat okur ve ardından Düldül’ü çağırır:
“Bu gün derkar bolduň dagı-daşlara, 		

(Bugün aşikâr oldun dağlara taşlara

Düldül bilen Zülpükarım, gel imdi, 		

Düldül ile Zülfikar’ım gel şimdi,

Hemrahım erer sen müşgil işlere, 		

Yoldaşım olursun müşkül işlere,

Düldül bilen Zülpükarım, gel imdi.” 		

Düldül ile Zülfkar’ım gel şimdi.

Sen erer sen din yolumda çıragım, 		

Sensin din yolunda ışığım,

Yer yüzüne gökden inen Bıragım, 		

Yeryüzüne gökten inen Burak’ım

Haktagala beren atım-yaragım, 		

Hak Teâlâ’nın verdiği atım silahım,

Düldül bilen Zülpükarım, gel imdi.” 		

Düldül ile Zülfkar’ım gel şimdi.)

(Kürenov, 2011: 47)
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Cenknâmelerden Mukâtil Cengi’nde Düldül Tanrı’nın bir armağanı olarak telakki
edilmiştir: “Hak Ta’ala Düldül’ü virdi bize/ Zülfikar’ı eylemek çün gâzâ” (Çetin, 1997:
419). Benzer bir söyleyişi Baba Rövşen’de de görmekteyiz. Yukarıdaki dörtlükte Hz. Ali
Düldül’e seslenirken gökten inen Burak’ım, Allah tarafından verilen atım, silahım demesi
bu düşüncenin ifadesidir. Hz. Ali’nin bu seslenişi Düldül ile Zülfikar’a ayan olur, Kamber
Baba Düldül’ü eyerler, Zülfikar’ı eyerin yanına asar, kuyruğunu burup Düldül’ü yola salar.
Düldül altı aylık mesafeyi bir saat içinde alarak Hz. Ali’nin yanına varır.
Yine hikâyenin son bölümünde Hz. Ali, elleri ve ayakları zincirlenmiş iken karşısında
yedi bin kâfir askeri görünce, Hz. Muhammed ve birçok sahabenin ismini andıktan sonra bir nara atar ve bu narayı duyan Düldül ile Zülfikar o anda hazır olurlar. Düldül ile
Zülfikar’ına kavuşan Hz. Ali kâfirlerin üzerine saldırır ve hepsini mağlup eder. Baba Rövşen hikâyesinde Düldül, Hz. Ali’nin en önemli yardımcısıdır.

4.3.5. Aletler
Tanrı tarafından Düldül ile birlikte Hz. Ali’ye bahşedilen Zülfikar, birçok efsanevi
özelliklere sahiptir ve Cenknâmelerde Hz. Ali’nin en büyük yardımcısıdır. Bu kutsal kılıç,
bazen kırk bazen de yüz elli arşın uzamaktadır ve taşı kesecek kadar da keskindir (Çetin,
1997: 424-425). Baba Rövşen destanında Hz. Ali, kendisinden istenen ilk şartı yerine getirirken Zülfikar’ın olağanüstü gücünden yararlanır. Irmağın suyunu kesmek için bent yapmak
zorunda olan Hz. Ali, yüz metre uzayan kılıcı Zülfikar ile koca bir dağı ikiye ayırır ve bunu
alıp ırmağın önüne koyar:
“…Ondan soň Hezreti Alı Zülpükarı gulapından çıkarıp, yazdı, Zülpükar yüz gez
süyndi. Ondan soň Hezreti Alı bir dagın düybüne barıp, “Bismilla”diyip, Zülpükarı bir
daga saldı. Derhal Zülpükar dagı kesip ötdi.” (…Ondan sonra Hz. Ali Zülfikar’ı kınından
çıkarıp, serdi. Zülfikar 100 arşın uzadı. Sonra Hz. Ali bir dağın dibine geldi “Bismillah”
diyerek Zülfikar’ı dağa çaldı. Zülfikar o anda dağı kesip geçti…)

4.3.6. Savaş
Cenknâmelerde savaşın sonunda başta padişah olmak üzere, Müslüman olanlar bağışlanır, olmayanlar öldürülür. Fethedilen yerlerdeki put hane ve kiliseler yıkılır, yerlerine
mescitler yapılır. Gerekli ganimetler alındıktan sonra da Medine’ye dönülür (Çetin, 1997:
433). Baba Rövşen hikâyesinde Hz. Ali, Mergup Şah ve askerlerini mağlup ettikten sonra,
onları İslamiyet’e davet eder. Kâfirler Müslüman olur, put haneleri yıkılıp yerlerine camiler
yapılır:
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Yine Cenknâmelerde savaş sonunda fethedilen kale ya da şehre bir bey tayin edilir. Orada Müslümanların hâkimiyetini kabul eden bir topluluk meydana getirilir. Baba Rövşen’de
de Hz. Ali, Müslüman olan ve İslamiyet’e hizmet etmeye başlayan Mergup Şah’ı, kendi
yurduna padişah yapar ve şehri ona bırakarak Medine’ye döner.

4.3.7. Kıyafet Değiştirme
Cenknâmelerde sıkça görülen savaş hilelerinden biri olan kıyafet değiştirme motifi
Baba Rövşen’de yoktur. Hz. Ali, Baba Rövşen’in borcu olan bin altını elde edebilmek için
kendisini Kaşamşam adıyla pazarda köle olarak sattırmıştır. Metinde, Hz. Ali’nin köle kıyafeti giydiği ile ilgi bir bilgi yoktur. Ancak, onun akıllı bir davranış sergileyerek kendini
köle olarak sattırması anlatmada bir motif özelliği göstermektedir.

4.3.8. Din Değiştirme
Hz. Ali Cenknâmelerinin fikri yapısı İslamiyet’i yayma temeli üzerine bina edilmiştir.
Dolayısıyla bir cengin başlamasına sebep ne olursa olsun, sonunda insanların Müslüman
olmalarını sağlamaktadır (Çetin, 1997: 446). Baba Rövşen hikâyesinde de bir Müslüman’ın
Yahudi bir tüccara olan borcunu ödemek için yola çıkan Hz. Ali, hikâyenin sonunda Berber
şehrini İslamlaştırarak Medine’ye dönmüştür. Cenknâmelerde gayr-i müslim tipler rüya
yoluyla, kılıç zoru ile mucize ve keramet gibi çeşitli şekillerde Müslüman olurlar. Baba Rövşen hikâyesinde iki farklı şekilde Müslüman olma görülmektedir. Birincisi keramet yolu ile
Müslüman olmadır. Hz. Ali’nin Zülfikar ile koca bir dağı keserek, büyük bir ırmağa bent
yapmasına şahit olan Habeşli bir köle, gördüğü bu keramet üzerine Müslüman olur. İkincisi de destanın sonunda Hz. Ali ile savaşan kâfirlerin, aman dileyerek Müslüman olmasıdır
ki, bu da kılıç zoru ile Müslüman olmaya bir örnek teşkil eder.

4.3.9. Formel Sayı
Türk destanlarında ve diğer anlatmalarda sayılar önemli motiflerdendir. Üç, beş, yedi,
on iki, kırk gibi sayılar formülistik olup, pek çok kültürde de karşımıza çıkmaktadır. Formülistik sayılar Cenknâmelerde olduğu gibi Baba Rövşen hikâyesinde de önemli motiflerden
biridir. Üç, altı, yedi ve kırk Baba Rövşen’de en sık kullanılan sayılardır. Hz. Peygamber,
Baba Rövşen’in müşkülünü kim giderecek diye üç kez sormuş; Mergup Şah, Hz. Ali’den üç
şartı yerine getirmesini istemiş; Hz. Ali, Müslüman olmak isteyen Habeşli köleden kelime-i
şehadeti üç kez tekrar etmesini dilemiş; Hz. Ali ejderhayı üç günlük yoldan görmüştür.
Medine ile Berber şehrinin mesafesi altı aylık yoldur. Baba Rövşen, Mergup Şah’tan
bin altını aldıktan sonra, yarım adımda Hz. Muhammet’in yarım adımda Hz. Ali’nin adını
okur ve altı adımda Medine’ye varır.
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Kaşamşam, kendisinden Ali adlı bir eri yakalayıp getirmesi istenildiğinde yanına kırk
pehlivan ve yedi deve yükü zincir istemiştir. Yedi deve yükü zincir ile elleri ve ayakları
bağlı olan Hz. Ali’nin üstüne Mergup Şah’ın haber salması üzerine yedi bin kâfir askeri
gelmiş, Hz. Ali’nin bu yedi bin kâfir ile olan savaşını yedi kat gökteki melekler izlemiştir.
Berber şehrini İslamlaştıran Hz. Ali, Medine’ye kırk deve yükü altın ile dönmüştür.

Sonuç
18. yüzyıl, Türkmen yazı dilinin oluşmaya başladığı bir dönemdir. Özellikle Türkmenlerin büyük şairi Mahtumkulu’nun şiirlerinde, ağızlardan yazı diline kelimelerin geçtiği
görülmüştür. Nurmuhammet Andalıp, bu yüzyılda hem sözlü gelenekten hem de yazılı
edebiyattan yararlanarak yazdığı destanları ile dikkat çekmiştir. Andalıp, mensubu olduğu
toplumun Hz. Ali’ye karşı beslediği sevgiyi ve duyduğu saygıyı Baba Rövşen hikâyesinde
işlemiştir.
Alevî-Bektaşî geleneğinde Hz. Ali’den övgüyle bahsetmek, ona bağlı olduğunu söylemek olmazsa olmaz bir durumdur. Yine Mevlevî şairler arasında da Mevlânâ’yı anmak ve
övmek üzere yazılan şiirler Mevlevî geleneğinin bir özelliğidir. Dolayısıyla her iki zümrenin şairleri, mensubu oldukları geleneğin şartlarını yerine getirmişlerdir. Ancak Türkmenistan sahasına mensup Alevi olmayan Sünni bir şairin, hiçbir mecburiyeti olmadan Hz.
Ali’ye övmesi, ona olan derin sevgisini dile getirmesi çok daha kıymetlidir. Türkmenlerin
18. yüzyılda Safevi saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını göz önüne aldığımızda,
Andalıp’ın bu eseri daha da anlam kazanmaktadır. Bu da şairin mensup olduğu kitlede,
yani Türk milletinde var olan Hz. Ali sevgisi ve bağlılığıyla açıklanabilir.
Dolayısıyla Hz. Ali sevgisi, Hz. Ali ve evlatlarını övme gayreti sadece Anadolu ve
Balkanlar’da yaşayan “Alevi-Bektaşi” başlığı altında toplanan zümrelere ait bir hususiyet
değildir. “Alevi-Bektaşi” olmayan zümrelerde de yaygın olan bir durumdur. Türkmenistan sahasına ait olan Baba Rövşen hikâyesi de bunu ortaya koymaktadır.
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EK

Baba Rövşen:

NURMUHAMMET ANDALIP,

- Bir Yahudi’ye bin altın borcum vardı.

BABA RÖVŞEN, haz.:

Beni çok sıkıştırdı. Ahir yarın öğleden son-

rahimmemmet kürenov,

raya kadar mühlet aldım. Hz. Peygamberin

Türkiye Türkçesine
Aktaran: Soner SAĞLAM

yanına varıp, mübarek ayaklarına yüzümü
sürüp eğilsem, belki beni bu beladan kurtarırlar diye, o tüccarın parasını istemek için,

Haberleri rivayet edenler şöyle buyurur-

Hz. Peygamber’e giderim, deyip geçiverdi.

lar ki Medine şehrinde Baba Rövşen adında

Bunun üzerine o tüccarlar kahkaha ile gü-

oldukça fakir bir sahabe vardı. Kendisinin

lüp, onunla dalga geçerek:

çokça evladı vardı. Bir Yahudi’ye bin altın
borcu olan Baba Rövşen, bu borcunu bir türlü ödeyemiyordu. O Yahudi bir gün gelip:
- Ey Baba Rövşen, bu gün paramı ver.
Veremeyeceksen ya benim dinime gir ya da
kızını bana ver, dedi.
O vakit Baba Rövşen çaresiz:
- Ey Yahudi, sen bana yarın öğleden
sonraya kadar mühlet ver, Allah izin verirse, paranı bulup veririm. Eğer bulamazsam,
senin bu üç şartından birini kabul ederim,
dedi.
Yahudi, “Bu zaten fakir, yarın öğleden
sonraya kadar nereden bulup verir?” diye
düşündü. Baba Rövşen: “Ben bulup veri-

- Ey Baba Rövşen, evvela sen kendin
fakirsin, peygamberin ise senden daha fakirdir. Sen gittiğinde kalesinden malı gelir
mi, ya da sahrasından devesi veya bezirgânı
gelir mi ki sana para versin, dediler.
Tüccarların

söylediklerine

Baba

Rövşen’in canı çok sıkıldı, başına ağırlık çöktü, gözlerinden damla damla yaş
döküp, cümle peygamberleri yâd edip,
Perverdigar’a1

münacat

okudu.

Baba

Rövşen’in münacatı budur:
Ey dostlar, çoktur gönlümün arzusu,
Muradımı bir Allah’tan dilerim.
Hak Kendi’dir tüm dertlerin dermanı,
Zâr eyleyip, Rabbena’dan dilerim.

rim.” deyip, vade istedi. Tüccar kabul etti ve
Baba Rövşen’e mühlet verdi.
Baba Rövşen çaresiz, “Medine camiine
varıp Hz. Peygamberin yanında ağlayayım.” diyerek tüccarların yanından geçip

On sekiz bin âlem ile dağları,
Kurt-karınca ile bülbül ü kargayı,
O yarattı ama ile sağları,
Gedayım ben, o Şah’tan dilerim.

gidiyordu. O sırada bir tüccar:
- Ey Baba Rövşen, iyi yolculuklar. Nereye gidiyorsun, dedi.

1 Perverdigâr: Allah, yaratan.

195

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Üç yüz yıl yürümüş dilde senası,

Baba Rövşen bu münacatı tamamladık-

Dergâhında bağışlandı günahı,

tan sonra tüccarların yanından geçip, Medi-

Cümle peygamberlerin baba-anası,

ne camiine vardı. İnleye inleye ağlayarak,

Âdem ile o Havva’dan dilerim.

selam verip, içeri girdi. Allah Resulü’nü görüp, ziyaret etti. Arz-ı hâlini beyan eyleyip,
o Hazreti S.A.V’e bakarak bir gazel okudu.

Mekke’nin binasın imaret eden,

Baba Rövşen’in gazeli budur:

Tüm insanlar onu ziyaret eden,
Kadir Mevlam Kendi müjde eden,
O Halil İbrahim’in den dilerim.

Sadakan olayım âlem serveri,
Mazlumlara lütf u inayet var mı?
Dev, peri, ins ü cinsin rehberi,
Gariplere zerre kifayet var mı?

Belki, acıyacak gözüm yaşına,
Düşmüştür başıma Hakk’ın belası,

Yarattı kâfiri dört tarafında,

Bu gün viran oldu gönlüm kalası,

Ağaç içre bıçkı geldi başına,

Dinmeden akar iki gözüm cilası,

O ruh-ı Zekeriya’dan dilerim.

Bundan fazla bana musibet var mı?

Yahudi elinden çıksam selamet,

Hiç kimse olmasın ben gibi giriftar,

Bir aziz başıma nice melamet,

Bir tüccara bin altın borcum var,

Kuyu içinde bulan kurb-ı saadet ,

Dergâhına ağlayıp geldim intizar,

Yusuf ile Züleyha’dan dilerim.

Şaşıran kullara beşaret var mı?

2

Ümmet için gözden terk edip hâbın,
Saçarlar her zaman dürr-i nâ-yabın3,
Açarlar mahşerde şefaat bâbın,

Yarın öğleye mühlet verdim özümü,
Ya Mustafa itimat eyleyin sözüme,
O zengin, ben fakir, alır kızımı,
Devrinizde böyle rivayet var mı?

O Muhammet Mustafa’dan dilerim.
Doğru yolun benim elim tutmasa,
Düldül binip, Zülfikar’ı elinde,
Melekler durur sağ u solunda,
Havz-ı Kevser sulu kâse elinde,
Rövşen der, Murtaza’dan dilerim.

Bu hacetim bu gün sizden bitmese,
Kendi dinine katar o güne yetmese,
Ümmet içre ben gibi kesafet4 var mı?
Baba Rövşen der, külfetim bisyâr5,
Yalnız başım bin belaya giriftâr,
Evvel-ahir sen olmasan medet-kâr,
Asi ümmetlere şefaat var mı?

2 Kurb: Yakınlık. Yakında oluş. Yakın olmak. Yakınlık
kazanmak. (Zamanda, mekânda, nispette ve kuvvette
kullanılır.)

4 Kesafet: 1.Bulanıklık. Kir. Açık veya berrak olmamak.

3 Dürr-i na-yab: Nadir bulunan inci.

5 Bisyar: Ziyade, çok, fazla.

196

2015 / Yıl: 5 Sayı: 9

Allah Resulü Baba Rövşen’den bu sözü
işittikten sonra, seslendi:
- Ey insanlar, Babanın sıkıntısını bitirecek kim var, dedi. Üç kez seslendi. Hiç
kimseden ses çıkmadı. O vakit Şah-ı Merdan Ali sıçrayıp yerinden kalktı. Hazreti Ali
Kerremallâhü Vechehu6 talepte bulunarak:
- İcazet verseniz inşallah biz bitiririz,
dedi.
Allah Resulü:
- Ey Ali, sizin Düldül ve Zülfikar’dan
başka bir şeyiniz yoktur, nasıl bitireceksiniz,

Hasan ile İmam Hüseyin bunu kabul etmediler. Ondan sonra Hazreti Ali oğullarına
nasihat etti, onları sevdi ve bir gazel okudu.
Hazreti Ali’nin gazeli budur:
Dönün şimdi iki gözümün ruşeni,
Felek beni saldı böyle bir işe,
Her yerde çoktur babanın düşmanı,
Gece gündüz yalnız gider her yana.
Dayanak eyledim daim nam-ı Allah’ı,
Himayet eyledim Hak Mustafa’yı,
Sabah akşam kendim isteyip belayı,
Gezerim ben çölü, dağı, deryayı.

dedi.
Hazreti Ali:

Bazılarını gördüm, verdim canımı,
Bazılarının su gibi akıttım kanını,

- Ya Resulullah, malım yoksa başım var-

Bazısının leş eyledim tenini,

dır. Başım sağ ise, mal bulunur, dedi. On-

Bazısını attım su-yı semaya7.

dan sonra Allah Resulü icazet verip, Hazreti
Ali’yi yola saldılar. Hazreti Ali Kerremallâhü

Her ne kısmet yazıldıysa görürüm,

Vechehu camiden çıkıp, Baba Rövşen’in

Kanımı görsem kavgaya girerim,

elinden tuttu ve yola revan oldular. Yolda
giderken, İmam Hasan ile İmam Hüseyin’i
dışarıda oynarken gördüler. Çocuklar babalarını görünce koştular, hürmetle selam verip dediler:
- Ey baba, nereye gidersiniz?

Şehzadeler melül olmayın, gelirim,
Bırakın beni, yoldaş olayım Baba’ya.
Babanız der, ben sizlere pervane,
Bu dünyada benden nam u nişane,
Taze gülsünüz, varmayın bâd-ı hazana,

Hazreti Ali:

Oturun tevekkül eyleyip Huda’ya.

- Ey yavrularım, Baba Rövşen’e bir

Şehzadeler bu sözü işitip döndüler.

müddet yoldaş olup gidiyorum, siz dönün.
Ben inşallah gelirim, dedi. O zaman İmam
6 Kerremallâhü Veche: Allah vechini mükerrem kılsın, meâlinde dua olup Hz. Ali (R.A.) hiç putlara secde
ve ibadet etmediği ve çocukluktan beri Allah’a secde
ettiğinden, onun ismi anıldığında hürmeten söylenir.

Hazreti Ali, Baba Rövşen ile Medine şehrinden çıkıp sahraya doğru yürüdüler. O vakit
Baba Rövşen:

7 Su-yı sema: göğe doğru.
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- Ey Ali, bir yerde gömüp sakladığın
dünyalığın var mı, dedi.
O zaman Hazreti Ali:

Evvel dolu değildin, şimdi de boşsun,
Her kim dost görse, onun malısın,
Meclis içre görkemli serv-i nâzsın,
Kimi gafil görsen tutarsın, dünya.

- Ey Baba Rövşen, bizde dünyalık ne gezer. Bize dünya düşmandır. Biz de insanlar
gibi dünyayı dost görsek, bize de dünya bulunur. Zira ben dünyadan kaçarım, dünya
benden kaçar, dedi.

Evvel-ahir gelen pakize kızsın,
Maşuklar içinde candan azizsin,
Aşığına şeker-baldan lezizsin,
Mest-i bî-ihtiyar edersin, dünya.

Bunun üzerine Baba Rövşen:
- Ali, şimdi dünya sizde olmasa, bende

Bir güzelsin, adın “dal” ile “nun” dur,

olmasa, kimde olacak, deyip, felekten şikâyet

Gamından taliplerin gözyaşı hundur.

etti. Nice yerlerden misal getirip, gönlü gam

Sana gelenlerin hâli perişandır,

dolu olarak bir gazel okudu. Baba Rövşen’in

İşve ile oyun edersin, dünya.

gazeli budur:
Sana gelip hayrımı bilmedim,

Birinin eline verip sen revaç,

Günbegün, dem-bedem betersin, dünya!

Birini eyledin müflis-i gallaç,8

Gaflet ile yürüdüm düşünmedim,

Birini eyledin aç ve yalın aç,

İyi sanmışım şimdi geçersin, dünya!

Birini birine satarsın, dünya.

Niceleri eteğini tutmuştur ele,

Gam yolunda büyük kervanlar kalıp,

Nicesini mal verip çıkardın çöle,

Kaygı ile onun etrafını alıp,

Ulaşılmaz menzile, varılmaz yola,

Külfet ejderhası zehirler salıp,

Susatıp, yorup gidersin, dünya.

Bu Rövşen kulunu n’edersin, dünya?

Bazı insanların vaktini hoş edip,
Bazısını uçan kuş gibi edip,
Bazısını kaygı-gama düşürüp,
Hepsinin başına yetersin dünya.

Baba Rövşen bu sözü tamamladıktan
sonra, onun bu sözlerine acıyan Hazreti Ali,
Baba Rövşen’e güzel sözler söyleyerek, bir
gazel okudu. Şah-ı Merdan’ın gazeli budur:
Dünya desen, Baba Rövşen,
Gel, arkama bin şimdi.

Bazısın gönlün avlayıp almışsın,

Essin gidip, yıkılırsın,

Başını döndürüp şaşırtmışsın,

Sıkıca gözünü yum şimdi.

Herkese bir türlü oyun kurmuşsun,
Meşgul edip ahir yenersin, dünya.
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Nereye gitsem, bire iletecek,
Göz görmeyen yere iletecek,
Altı aylık yola iletecek,
Kerametimi gör şimdi.

- Ey Ali, burası nasıl yerdir? Bu şehrin
adı nedir, dedi.
Hazreti Ali:
- Ey Baba Rövşen, bu şehrin adına Ber-

Yoksulluk ile oldun eda,
Sana canımı kılayım feda,
Borçlu kalmak kahr-ı Hüda,
Zinhar, heder kıl şimdi.

ber şehri derler. Medine buraya altı aylık
yoldur, dedi. O zaman Baba Rövşen:
- Ey Ali, bir anda bu altı aylık yolu nasıl
aldın, siz nasıl bülent-pervaz9 yiğit imişsi-

Pazara götür beni alıp,

niz, dedi. Ondan sonra Baba Rövşen Hazreti

“Kölem” deyip, beni satıp,

Ali’ye bakarak, ondan cevap isteyip, bir ga-

Medine’ye git, dönüp,

zel okudu. Hazreti Ali de cevap verdi. Baba

Sen tüccara ver şimdi.

Rövşen’in gazeli budur:

Aziz başım sana kuldur,

Baba Rövşen:

Borcunun ilacı budur,

- Kurbanın olayım, ey genç yiğit,

Müslümansın dinin birdir,

Aslen nasıl bülent-pervaz imişsin?

Borcundan kurtul şimdi.

Kahramanlıkta aslan endam, yiğit,
Aslen nasıl bülent-pervaz imişsin?

Adım Ali Şah-ı Merdan,
Yine derler Şir-i Yezdan,

Ali:

Dostlar bana olur handan,

- Beni sorsan, Baba, Hakk’ın aslanıyım,

Sözüm kabul eyle şimdi.

Aslen kendim sahipkıranım10.

Hazreti Ali Kerremallâhü Vechehu bu
sözü tamamladıktan sonra:
- Ey Baba, gel, benim arkama bin, deyip
Baba Rövşen’i mübarek arkalarına alıp, sıkıca oturttu. Yine Hazreti Ali:
- Ey Baba Rövşen, şimdi sen gözünü yumup, “Elhamı” bir kez okuyup, “Veleddâllîn,
âmin!” deyip, gözünü aç, dedi.
Baba Rövşen tamam dedi. Gözünü yumup, “Elhamı” okudu. “Âmin” deyip, gözünü açtığında, kendini başka bir yerde gördü. Baba Rövşen çok şaşırdı:

Meydana girince erlerin eriyim,
Aslen kendim sahipkıranım.

Baba Rövşen:
- Peygamber yanında nüvaz11 eyledin,
Hiç kimse söz etmezken avaz eyledin,
Altı aylık yola pervaz eyledin,
Aslen nasıl bülent-pervaz imişsin?

9 Pervaz: Uçmak, uçan, uçucu.
10 Sahipkıran: Her zaman muvaffak olan ve üstünlük
kazanan hükümdar.
11 Nüvaz: Okşayıcı, taltif edici, iyi edici.
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Ali:

Ali:

- Her yerde gariplerin yardımcısıyım,

- Hayber kalesini viran kılmışım,

Müslüman kulun iyi ameliyim,

Küfür ehline şur12 u kavga salmışım,

Düldül ile Zülfikar’ın sahibiyim,

Murtaza ben, ibn-i Ebu Talip’im,

Aslen kendim sahipkıranım.

Baba Rövşen:

Baba Rövşen:

- Gönlüm Hak yoluna meyil eyledin,

- Rövşen’e eyle adını müberra13,

Kerametin bana zahir eyledin,
Beni çok hayretlere düşürdün,
Aslen nasıl bülent-pervaz imişsin?

Ali:
- Korkma, Baba, asan olur müşkülün,
İnşallah, netice bulur hâsılın,
Gözlerime cilve verir menzilin,
Aslen kendim sahipkıranım.

Baba Rövşen:
- Kendin pehlivansın, aslan sıfatlı,

Yüzünde zahirdir nur-ı hüveyda14,
Ya meğer imişsin sen o Şir-i Dergâh,
Aslen nasıl bülent-pervazsın?

Ali:
- Adım Ali, arş u âla yerimdir,
Gece gündüz gaza hayr-ı hayyımdır,
İnan sözüme, Hak şahidimdir,
Aslen kendim sahipkıranım.

Baba Rövşen ile Hazreti Ali bu sözü
tamamladılar. Ondan sonra Hz. Ali, Baba
Rövşen’in sarığının bir ucunu mübarek bo-

Meydana girince Rüstem kuvvetli,

yunlarına bağlayıp, yine bir ucunu Baba

Melek yüzlü, Cebrail kanatlı,

Rövşen’in eline verdi. Hazreti Ali Baba

Aslen nasıl bülent-pervazsın?

Rövşen’e:

Ali:
- Meydana girdiğimde, işim ihtimam,
Bir zamanda nasıl işler serencam,

- Ey Baba Rövşen, zinhar benim sözümden dışarı çıkma, diyerek, nasihat etti:
- Baba, beni köle deyip, pazara alıp gö-

Yedi asman koydu bana yedi nam,

tür. Adımı da Kaşamşam15 koy. Değerimi

Aslen kendim sahipkıranım.

sorarlarsa, bin kölenin değeridir, deyip,

Baba Rövşen:

Baba Rövşen’e bakarak bir söz dedi:

- Göz açınca kıldın vatanı berbat,

12 Şur: Kavga, gürültü.

Doğrusunu de, ey âleme ruhsat,

13 Müberra: Noksansız.

Beşer oğlu musun yahut peri-zât,
Aslen nasıl bülent-pervazsın?
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“Şam’ın Aslanı” olarak anlamlandırabilir.
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Sana diyeyim ah u zârım,

şehrinin köle pazarına vardı. Pazardaki-

Sözüm kabul eyle, Baba.

ler onları görüp, temaşa eylediler. Bütün

Bundan başka yoktur işim,

halk Kaşamşam’a hayran oldu. Ama Baba

Düşünüp işit, Baba.

Rövşen’in kölesine bir kişi bile alıcı olmadı.
Bu şehrin padişahının adına Mergup Şah

Bu işe inansın rakip,
Halvet eyle, her yana bakıp,
Sarığını boynuma takıp,
Bir ucundan tut, Baba.

derdiler. Bu sırada derhal Berber şehrinin
padişahı Mergup Şah’a haber geldi:
- Ey şah-ı âlem, pazara bir köle gelmiştir, padişaha yakışır bir köleymiş. Baba Rövşen, öyle kahraman bir savaşçı köle getirip,

Haber sorsalar özünden,

pazara salmış ki diyerek, onu tarif ettiler.

Dönme doğru sözünden,

Bunun üzerine Mergup Şah hayretler içinde

Ben gideyim senin izinden,
Yola girip git, Baba.
İhtiyarımdır eline,

kaldı ve bir muhafız gönderip:
- O pehlivan köleyi alıp gelin, dedi.
Muhafız gelip:

Bakma sağına soluna,

- Ey Baba, padişah sizi çağırdı. Köleyi

Başım verdim yoluna,

görecekmiş, dedi. Ondan sonra Baba Rövşen

Bu şehre sat, Baba.

köleyi yedekleyip, padişahın yanına alıp gö-

Asan olsun müşkülün,
Tiz paraya kavuşsun elin,
Eline nakit alıp pulun16,
Tez buradan dön, Baba.
Kaşamşam de, sorsa adım,
Budur sana, ihtiyatım.
Hasan, Hüseyin züryadım,
Gidince, selam söyle, Baba.

Hülasa, Baba Rövşen bu sözü işitip,
çaresiz kabul etti. Sarığını Hazreti Ali’nin
boynuna taktı, bir ucundan da kendisi tutarak, Hazreti Ali’yi yedekleyip, Berber
16 Pul: Para.

türdü. Padişah köleyi görünce çok beğendi.
O sırada şahın vezir ve vekilleri ile bir kısım
mahremi de köleyi temaşa eyleyip, hayran
oldular. Gördükleri bu genç yiğidin heybetinden yer gök titreyip durmaktadır. Bunun
üzerine Mergup Şah:
- Ey Baba Rövşen, bu yiğit senin kölen
mi, dedi.
Baba Rövşen:
- Evet, benim kölemdir, başıma müşkül
bir iş geldi. Onun için satıyorum, dedi.
Ondan sonra Mergup Şah:
- Ey yiğit, sen bu Baba’nın kölesi misin,
diye sordu.
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Hazreti Ali:
- Evet, ben bu Baba’nın kölesiyim, dedi.
Mergup Şah, çok sevinip:

Gönlüne yer etmiş zikr-i Allah’ı,
Bir adımda gezer iki dünyayı,
Dağı dağa vurur, bağlar deryayı,
Şevketi, gücü budur bu kölenin.

- Ey Baba, kölenin ederini söyle, dedi.
Baba Rövşen:
- Benim kölemin değeri bin kölenin değeridir, dedi.
O zaman Mergup Şah:
- Ey Baba bin kölenin değeri diyorsun.
Kölenin ne hüneri var? Senin bu kölen bin
kölenin hizmetini yerine getirebilir mi,
dedi.
Baba Rövşen:
- Benim bu kölem dünyadaki tüm kö-

Nara atsa, yıkar dağı taşları,
Kast eylese, tutar uçan kuşları,
Dünyada bitirir müşkül işleri,
Gerd-i pâyı17 göze derman bu kölenin.
Dört kılıcı vardır belinde silahı,
Bindiği atı ise cennet burağı,
Bir kez sürse, yakın eyler uzağı,
Var mı burda alıcısı bu kölenin?
Huda emri ile olur işleri,
Bu işe vardır Hakk’ın rızası,

lelerin işini yapabilir, dedi. Ardından Baba

Baba Rövşen der, özüm mirzası,

Rövşen Mergup Şah’a bakarak, kölesini tarif

Elimdedir ihtiyarı bu kölenin.

eden bir gazel okudu:

Baba Rövşen sözünü tamamladıktan

Tarifini beyan edeyim, dostlar,
Hakk’a yetecek âh u zârı bu kölenin,

sonra Mergup Şah:
- Ey Baba Rövşen, senin kölen için be-

Elinde acizdir nice pehlivanlar,

nim üç şartım vardır. Müşkül işlerdir. Eğer

Koruyucusu Bir u Vâr’dır bu kölenin.

bu üç şartımı yaparım derse köleni alırım.
Şartımın biri odur ki bizim vilayetimizde

Hakk’ın bin bir adı daim dilinde,

büyük bir ırmak vardır. Irmağın suyu zira-

Resulün dostudur, Allah’a bende,

ata çok zarar verir. Ben, bu ırmağın başına

Zülfikar elinde, silahı tende,

bin köle koydum. Üstesinden gelemiyorlar.

Savaştır daim işi bu kölenin.

Asla o ırmağı durduramıyorlar. Onların ba-

Nicesinin müşkülünü asan eyleyen,
Nicesini yer ile yeksan eyleyen,
Nice şehirleri viran eyleyen,
Gazadır daim işi bu kölenin.
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şına geçip bu ırmağın önüne bent yapabilecek mi? Yine biri odur ki bizim yurdumuzda büyük bir ejderha vardır. Kuyruğundan
başına kadar on iki fersah yoldur. O yılan
17 Gerd-i pây: Ayağının tozu.
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vilayetimi harap eder. Onu öldürebilir mi?

Burdan gider olsan, Baba,

Son şartım ise Medine şehrinde Ali adında

Mustafa’ya selam deyin,

bir er türemiştir. Şöhreti âlemi tutmuştur.

Gariplerin koruyucusuna,

Onu öldürmeden, canlı yakalayıp getirebilir

Yol göstericiye selam deyin.

mi, dedi.
Ona kurban benim canım,

O zaman Kaşamşam:

Yüzün görsem, yok arzum,

- Bu üç şartınızı yerine getiririz inşallah,
dedi. Hazreti Ali Şah-ı Merdan hepsini kabul etti.

Meydana girse bir pehlivan,

- Şimdi almak vacip oldu, dedi.

Ömer adlı sahip-kıran,

Mergup Şah:

Şahin-şaha selam deyin.

- Ey Baba, kölenin adı nedir, dedi.

Kendi sahip marifetli,

Baba Rövşen:

Hak yolunda ibadetli,
Üçüncü Osman adlı,

- Kölenin adı Kaşamşam’dır, dedi.
sonra

Evliyaya selam deyin.
Adalette o Nûşirevan,

Bunun üzerine Mergup Şah:

Ondan

Ebu Bekir mihribanım,

Mergup

Şah,

Hayâ sahibine selam deyin.

Baba

Rövşen’i misafir edip, izzet-i ikram eyleyip,
önüne nice lezzetli yemekler koyup, baştan
ayağa nice kıyafetler verdikten sonra, Baba
Rövşen’in eline bin kölenin ücretini verip,
ona izin verdi. Baba Rövşen gider oldu.
Hazreti Ali ise:
- Ey Şah, bana izin ver efendimi uğur-

Sözleri şekerden leziz,
Kendileridir candan aziz,
Hasan Hüseyin sahip-temiz,
Kerbela’ya selam deyin.
Kahramanlık denizinde hazinem,
Bulunmaz, kıymetli incim,

layıp geleyim, dedi. Şah izin verdi. Hazreti

Muhammet merd-i meydanım,

Ali, Baba Rövşen’e “İsm-i Azam” duasını ta-

Mehlikaya selam deyin.

lim verip, yola saldı ve;
- Ey Baba Rövşen, buradan oraya sağ

Dağı taşı yıkar darbı,

salim varasın, Muhammet Mustafa (SAV),

Düşmanlara kılar harbi,

sahabe ve evlatlarıma bizden selam söyle,

Kendi serdar Ömer Kerbi,

deyip, bir gazel okudu. Kaşamşam’ın gazeli

Ali câha18 selam deyin.

budur:

18 Câh: Makam.
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Burada kalsam yalnız başım,

Yedi yaşında halk içinde şule gösteren Ali,

Yanımda yoktur sırdaşım,

Dest u pâzu ile dağları yerinden koparan Ali,

Malik Eşter cenk yoldaşım,

Darp ile şehr-i Hayber kalesini bozan Ali,

Ejderhaya selam deyin.

Her gazada asker-i İslam’ı düzen Ali,

Dua etsinler sabah akşam,
Yoktur gönlümde aram19,
Selman ile dostum Ehtem,
Kıble-gâha selam deyin.

Hak Teâlâ aslanıdır arş üstünde gezen Ali.

Titrerdi dağ u taş görse onun savaşını,
Anladı, kulak verdi Tanrı’nın ilhamını,
Yüce bir kılıçtır canrübası21, keskin Zülfikar’ı,

Sa’d b.Vakkâs, emir Hamza’m,

Asıl adı başkadır, koydu Kaşamşam namını,

Hakan Cenabil muhterem,

Bir nefeste “İsm-i Azam” ayetini bilen Ali.

Cabir Ahmet oğlu Ethem,
Özür-hâha20 selam deyin.

Çâr-ı yârdan biridir hem peygambere damat,
Ederdi her savaşta Mustafa’nın gönlünü şad,

Dünyada kılan hâsılım,

Cümle sahabenin hepsi de Haydar’a koydu itikat,

Asan eder her müşkülüm,

Emredip Kadir Allah verdi ona bir Düldül at,

Kamber ile Düldül’üm,
Bî-pahaya selam deyin.
Kaşamşam der, sine-çâkım,
Burada kalsa kabr-i hâkim,
Fatıma’tüz-Zehra nur-ı pâkım,
O çok vefalıya selam deyin.

Hazreti Ali bu sözü tamamladıktan sonra, Baba Rövşen Hazreti Ali ile vedalaşıp,
yola revan oldu. Her demde nice dağdan,
nice deryadan geçip gitmekteydi. Her adımda bir şehri geçti, altıncı adımında Medine

Kâfirin neslini cihan içinde kıran Ali.

Eyledi nice Yahudilerin mekânını harap,
Daima meşgul duayla cevher-i pâk-ı Arap,
Havz-ı Kevser şerbetinden, belki o sunacak şarap,
Elinde gürz, teberzin22, dilde eyleyip ıstırap,
Kuyu dibinde dev ü perinin menzilini bozan Ali.

O Mukâtil Alke ve Hişam ile Katran’ını,
Hem Cenabil nice zengi23 ile o hakanını,
Kayser-i Salar ile Kırtas memeleket hanını,

şehri göründü. Baba Rövşen’in keyfi yerine

Yer ile yeksan ederdi bir nice pehlivanı,

geldi, Hazreti Ali’yi tarif edip, onun şanına

İmlak u Salsal ile Antar’ı öldüren Ali.

bu muhammesi okudu. Baba Rövşen’in muhammesi budur:
21 Canrüba: Gönül alan.
19 Aram: Rahat, huzur.

22 Teberzin: Eskiden harp âleti olarak kullanılan ve
eyere asılan küçük savaş baltası.

20 Özür-hâh: Özür dileyen, bağışlanmayı isteyen.

23 Zeng: Zenci.
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Otuz üç bin askeri ile Muhammet Mustafa,

Yedi asman, arş u kürsi sana verdi râhı27,

On sekiz oğlu ile atlar yarışıp Şir-i Hüda,

Cebrail görmüş değildir sen sıfatlı şahı,

Her tarafa heybet kılan Zülfikar elinde,
Atından yere inip, gayret edip gâh gâhe,
Fil-i Mahmut’u tutup, döndürüp geçen Ali.

Bir işaret ile ikiye bölüp sen mâhı,
Hangi vasfına göndersem bu dil-i kütâhı28,
Tarifine olsa kemdir bin dilim, ya Resul!

Hakk’ın yâdı daima gönlünde hem-râhın senin,
O Uhut dağına zira basan eser ayağın senin,

Atının sesine olaydı arş u kürsî bî-karar,

Taşkent ve Nurata’ya varır kadem-gâhın senin,

Cümlesi hazır idi, kılmadın hiç ihtiyar,

Şehr-i Belh etrafında imiş yatar yerin senin,

Asi ümmetler için kıldın kendini hâr u zâr,

İşte bu âlem bir mübarek adına dolan Ali.
Nefs-i şeytan karıştırdı namus u arım benim,

Bağladın kanaat ile ipini esb-i süvâr29,
Yoktur doğruluğuna hiç şüphem, ya Resul

Ahirete yükleyen isyandır işim benim,
Kıyamette mizan üstünde ol haberdarım benim.

İki âlem de senin hürmetine olmuştur;

İki âlem mülkünde sensin medet-kârım benim,

Mucizelerin ile oldu hep hayırlı işler,

Baba Rövşen kulunun gönlüne nakşolan Ali.

Cümle peygamber içinde sensin, ey, şem-i cevher.

Baba Rövşen bu tarifi söyleyip gidiyordu

Yedi gök, yedi kat yer sana iman getirdiler.

ki Hazreti Bilal’in öğle namazı ezanını işitip,

Saltanat tahtına binen sayevânım30, ya resul!

mutlu oldu. Allah Resulü’nü yâd edip, onun
şanına bir muhammes okudu:

Anadan buldu tevellüt, Cebrail’dir dayesi31

Sizsiniz iki âlem içre canım, ya Resul,

İsm-i pâkına sevinen arşın dört payesi,

Mihribanım, müşfikim, şah-ı cihanım, ya Resul,

Senin hürmetinedir hem iki cihan sermayesi,

Ve’d-dua miracına, ebru kemanım, ya Resul,

Daima başındadır ebr-i rahmet sayesi,

Ruh-ı pâkın olsa şayet, mihribanım, ya Resul,

Eyle asan terazi-yi rûz-ı mizanım, ya Resul!

24

Sen bilirsin, Hak bilir sırr-ı nihanım, ya Resul!

Hepsinden evvel yarattı Hak senin gibi pâkı,
Kaddine gördü münasip hilat-i levlâkı 25
Göz açıp kapayıncaya geldin seyredip eflâkı26,
Rahmetinden nasipsiz bırakma ben nâ-pâkı,
Sen işit nale-i âh u figanım, ya Resul!

O Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali yarın senin,
Oldu Aksa’da nebiler görmeye zârın senin,
Kaldı sünnet yadigârı dünyada kârın32 seniñ
Hak müyesser eyleyecek mahşerde didârın senin,
Bir kifayet ile revnaktır imanım, ya Resul.

24 Ve’d-dua: Duâlarımız sizinle birliktedir anlamında
bir tabir.

27 Rah: yol.

25 Levlâk: Sen olmasaydın yerleri gökleri bu alemi, cenneti cehennemi vs. yaratmazdım Hadis-i
Kudsi’sine işaret etmektedir.

29 Esb: At.

26 Eflak: Felekler, gökler.

32 Kâr: İş.

28 Kütah: Kısa.
30 Sayevan: Gölgelik. Mc. Koruyan, himaye eden.
31 Daye: Mürebbi.
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Malım mülkümün hepsi olsun sadaka sen için,

Yoldaş eylediniz Şir-i Huda’yı,

Şefaat denizinin coşkunluğunu salsan ben için,

Altı aylık yola iletti zamanı,

Benim rûy-ı siyahımı aydınlık eylemek için,

Köle eyledim o çok kıymetlini,

Kerbela çölünde kalan yetmiş iki can için.

Ali’yi Berbere satıp gelemem.

Dipdiriyim yanar bu has canım, ya Resul.

Ali Şir-i Huda Berber’de kaldı,
Mağara içinde zâr-ı giryanına kurban olmadım,

Bin altın verip Mergup Şah aldı,

Eylediğin çâk-ı giribanına kurban olmadım,

Birçok nasihat eyleyip gönderdi,

O Uhut savaşında dişine kurban olmadım,

Onun için imdat deyip gelemem.

Yere düşen kanının damlasına kurban olmadım,
Şimdi olsun feda, bu kederli canım, ya resul.

Değeri bin kölenin değeri oldu,
Şehir halkı toplanıp görmeye geldi,

Evvel ü ahir umut sendendir bî-kâl u kîl.

Şehzadeler için gam yutup kaldı,

Şükri lillah, sana tabi eyledi Rabb-i Celil,

Üzgün ve çok kederliyim gelemem.

Belki, Numan mezhebimiz milleti şöyle delil,
Naatın içre arz-ı hâl eyler bu Rövşen gamlı dil,

Kuşluk vakti yola çıktım Berber’den,

Hem durud-ı tekbirimdir, hem ezanım, ya Resul!

Göz açıp kapayınca aştım Hayber’den,

Baba Rövşen, Medine şehrinin kapısından girdi, camiye gidip, Allah Resulü’nü

Nice deryalardan nice şehirden,
Bir adım attığımda, geçip gelemem.

ziyaret etti. Ondan sonra peygamber aleyhisselam:
- Ey Baba Rövşen, Ali Murtaza’yı nerede bırakıp geldiniz?
O vakit Baba Rövşen çaresiz:
- Ali’yi Berber şehrinde satıp geldim,
deyip, başından geçenleri peygamber aleyhisselama beyan etti. İnleye inleye ağlayıp,
bir gazel okudu. Baba Rövşen’in gazeli budur:
Şah-ı âlem, size arzum söyleyeyim,
Hayalin yâdıma düşüp gelemem,
Canımı yoluna kurban eyleyeyim,
Gamın girdabına batıp gelemem.
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Rövşen der, kalmadı gönlüm arzusu,
Şükrü lillah, oldu derdim dermanı,
Şimdi bana yetse Hakk’ın fermanı,
Ahiret yolunu tutup gelemem.

Bunun üzerine Allah Resulü:
- Ey Baba Rövşen, şimdi acele et, o
Yahudi’nin parasını verip, borcunu öde,
dedi. Ondan sonra Baba Rövşen, saygıyla
eğilip, tamam, dedi ve derhal yola revan
oldu. Fakat o sırada gördü ki İmam Hasan
ile İmam Hüseyin caminin arkasında oynamaktadırlar. Çocuklar Baba Rövşen’i görünce, selam verip, babalarını soran bir gazel
okudular. Baba Rövşen de cevap verdi:
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Şehzade:

Şehzade:

- Haber ver, Baba, kıble-gâhımdan,

- Hiç kararım yoktur yaz u kışına,

Nerelerde kaldı sahipkıranım?

Çarem yoktur kaderin işine,

Din İslam rehberi şahin-şahımdan,

Gelir mi ki, köle olunca birine,

Nerelerde kaldı sahipkıranım?

Nerelerde kaldı sahipkıranım?

Baba Rövşen:

Baba Rövşen:

- Selam edip gönderdi gönül mıdarın33,

- Köle olsa da, kendi şah-ı âlemdir,

Kaldı kıble-gâhın, şehr-i Berber’de,
Aman-esen gelir Düldül süvarın,
Kaldı kıble-gâhın, şehr-i Berber’de,

Şehzade:
- Düldül, Kamber burda, özü piyade,
Zülfikar’ı evdedir üftade,
Hâli nasıldır düşman arasında,
Nerelerde kaldı sahipkıranım?

Baba Rövşen :
- Baban perva kılmaz yüz bin kişiyi,
Her tarafa atar dağ u taşını,
Beyan etmek olmaz yaptığı işini,
Kaldı kıble-gâhın, şehr-i Berber’de

Şehzade:

Bir şehirde misafirdir, bî-gamdır,
Heybetinden küfr ehline matemdir,
Kaldı kıble-gâhın, şehr-i Berber’de.

Şehzade:
- Şah Hasan der, hiç bilmedim behbidim34,
Bilmem hangisidir, ziyanın, sudum35,
Babamdır gece gündüz maksudum,
Nerelerde kaldı sahipkıranım?

Baba Rövşen:
- Baba Rövşen der, ya, şir-i Cebbar,
Sen kendinsin gariplere yakın yar,
Kuşluk vakti gider Düldül, Zülfikar,
Kaldı kıble-gâhın, şehr-i Berber’de.

Baba Rövşen’den bu sözü işiten imamlar, çok melül oldular. İmam Hasan ile İman

- Doğrusunu de, Baba, var mı selamet,

Hüseyin’in gönülleri kırıldı, gözlerinden

Kaygısından işim ah u nedamet,

damla damla yaş döküp ağladılar. O sırada

Başıma düşmüştür rûz-ı kıyamet,

Baba Kamber imamlara moral verip, bir ga-

Nerelerde kaldı sahipkıranım?

zel okudu. Baba Kamber’in gazeli budur:

Baba Rövşen:
- Sabaha gelir mülk-i câyına,
Gözüm intizardır hâk-ı pâyına,
Satıp geldim kâfirlerin şahına,
Aldı kıble-gâhın, şehr-i Berber’de

Ben bilirim kârdarının36 varını,
Ağlamayın imamlar, gelir sultanım,
Emridir bu olan Bir u Var’ımın,
Ağlamayın imamlar, gelir sultanım,
34 Behbit: Yarar, fayda, hayır.
35 Sud: Kâr, fayda, kazanç.

33 Mıdar: Hayat, yaşam, yaşayış.

36 Kârdar:İşi elinde tutan.
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Kuşluk vakti cümbüş eyler Zülfikar,

Bilirim kâfir yolundan,

Çark vurup döner Düldül bî-karar,

Kurtulsam dünya borcundan,

Revan olsa gerek Allah yoluna,

Korkarım odlu gürzünden,

Ağlamayın imamlar, gelir sultanım,

Altınını al, ey Cehûd!

Mergup Şah’a izhar edecek gücünü,

Bin altını bir çaş olur,

Boyun sunsa, alır ilden bâcını37,

Tefecinin vakti hoş olur,

Heybet eylese yıkar taht u tacını,

Sayısı iki beş yüz olur,

Ağlamayın imamlar, gelir sultanım,

Alıp halas ol, Cehûd.

Heybetinden titrer yer ile asman,

Dert verir sevdiği kuluna,

Kahreylese eyler âlemi yeksan,

Gönlüm yok dünya malına,

Kırk deve altın yüklemiş gibi bezirgân,

Girdim hakikat yoluna,

Ağlamayın imamlar, gelir sultanım,

Al paran, yok ol, Cehûd.
Düldül binip, Zülfikar’ı belinde,
Heybet ile bakıp sağ u soluna,

Borcundan olurum halas,

Kamber Baba pişvaz38 çıkıp yoluna,

Ben Ali’ye kıldım ihlas,

Ağlamayın imamlar, gelir sultanım,

Medet verdi Hızır, İlyas,

Bunun üzerine imamlar Huda’ya tevek-

Rövşen der, yok ol, Cehûd.

kül ettiler. Baba Rövşen Yahudi’nin evine

Baba Rövşen Yahudi’nin borcunu öde-

varıp, bir gazel okudu. Baba Rövşen’in ga-

di. O bedbaht Yahudi parasını alıp rahatladı.

zeli budur:

Baba Rövşen borcundan kurtuldu ve evine

Bize yar oldu Mustafa

gelip, “Ey nur-ı iman” deyip, cuma gecesi,

Gel hakkını al, Cehûd ,

Huda emriyle dünyadan göçtü.

39

Elimden tuttu Şir-i Huda,
Zinhar inan buna, Cehûd.

Şimdi Hazreti Ali’den söz işitin. Hz.
Ali, Baba Rövşen’i gönderip kendi Mergup
Şah’ın hizmetine girdi. Mergup Şah’ın Meş-

Acıyıp elimi tuttu,

hur ve Makbul adlı iki veziri vardı. O vezir-

Bir anda bir yere yetti,

ler:

Benim için kendin sattı,
Bu hikmeti bil, Cehûd.
37 Bâc: Vergi.
38 Pişvâz: Önüne çıkmak, karşılamak.
39 Cehûd: Yahudi.
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- Ey âlemin padişahı, devlet sana yâr
olsun! O çok para verip aldığınız kölenize
bir iş buyurun da toplanıp görelim, dediler. Mergup Şah’ın Gıgam adlı bir pehlivanı
vardı. Boyu yüz arşın idi, her bir sinesi sek-
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sen arşın idi. Günde iki yüz ekmek ve yüz

Gıgam der, hizmetine gelmişim,

koyun yer, bir tulum su içerdi. Mergup Şah

Nice gündür çok gamlı olmuşum,

birine “Gıgam gelsin.” diye haber gönderdi.

Bir kavgalı savaş heves etmişim,

Gıgam pehlivan derhal yüz otuz arşınlık el-

Herkes kendi hâlini bilir, sultanım!

mas parçasını beline bağlayıp, gergedanına
binip geldi ve Mergup Şah’ın huzuruna çıktı. Gıgam pehlivan Hazreti Ali’yi hiç dikkate
almadı, kendini büyük görüp, bir gazel okudu. Gıgam pehlivanın gazeli budur:
Her yetersize elim dar değil,
Kim bize rakip olsa ölür, sultanım!
Dediğin sözler kulağıma girmez,
Delikanlılar heves eyler, sultanım.

Mergup Şah, Gıgam pehlivanın bu sözlerine hayran oldu. Fakat o vakit Hz. Ali
Kerremallâhü Vechehu çok öfkelendi, sıçrayıp yerinden kalktı, kâfirin karşısında durup, bir gazel okudu. Kaşamşam’ın gazeli
budur:
Bir Huda’nın kuluyum ben,
Gel, pehlivan, savaşalım.
Yeryüzünde belliyim ben,
Gel, pehlivan, savaşalım.

Gençliğinde peymanesin doldurma,
Goncalığında taze gülün soldurma,

Nicesini gördüm, geçirdim,

Orduya gereklidir bunu öldürme,

Ecel şarabın içirdim,

Mecliste kase-dâr olur, sultanım.

Nice şehirler göçürdüm41,
Gel, pehlivan, savaşalım.

Aziz tenden şirin canını alırım,
Bir darbe ile kara yere salarım,
Hazırım, hizmetini daima tutarım,
Bu sana cılavdar40 olur, sultanım.
“Lat-Menat”ı anarım daim dilimde,

Koç yiğit dönmez meydandan,
Kılıç boyayıp kızıl kandan,
Küfür ehli kurtulmaz benden,
Gel, pehlivan, savaşalım.
Gelmesen, arzu ederim,

Yüz otuz arşın elmas parçası belimde,

Yeryüzünü kan ederim,

Bir anda perişan olsa elimde,

Seni nice zannederim,

Yüreğinde arzu kalır, sultanım.

Gel, pehlivan, savaşalım.

Gergedana binip, meydan çıkarım,

Temaşa gösterip hana,

Bir narada dağlar başın yıkarım,

Alışırım döne döne,

Yüzünüze öfke ile bakarım,

Kaşamşam girdi meydana,

Hatırına melal gelir, sultanım.
40 Cılavdar: Önden giden atlı.

Gel, pehlivan, savaşalım.

41 Göçürmek: Taşımak, yerini değiştirmek.
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Gıgam pehlivan Hz. Ali’den bu sözü

Kuvvetini izhar et sen bu nehre,

işitince, gergedanını yürütüp Hz. Ali Şah-ı

Avuç ile koy on sekiz nehre,

Merdan’dan tarafa geldi. Evvela yüz arşın-

Yoksa çokça zarar verir şehre,

lık elmas parçasını beline soktu. Sonra elmas

Harap eyler mülk-i cayım42, Kaşamşam.

parçasını eline alıp, Hazreti Ali’ye savurdu.
O vakit Mergup Şah tahtından fırlayıp, kendini ortaya atarak, dedi:
- Hey! Gıgam pehlivan, ben bu köleyi
bin köle parasına aldım. Sen bu köleyi öl-

Bin kölem taş döker bir an durmadan,
Nice er yiğitler, nice güçlü pehlivan,
Demirci var, fil, çapa dahi paravan,
Aşım ekmeğim vardır daim, Kaşamşam.

dürürsen, bana ne cevap verirsin? Şimdi sen
önce bu köle ile güreş tut, dedi.
Bunun üzerine Hz. Ali dedi:
Hey, Mergup Şah! Sen ortadan çekil,
ben bunun gibi pehlivanım diyenleri çok
gördüm, diyerek, öfkeyle yerinden kalktı. O
kâfirin elinden tutup, döndürüp döndürüp
semaya atıp bıraktı. Görsen, Gıgam pehli-

Yel gibi esip yetiş, durmayasın asla,
Hevesli isen, akar yanında derya,
Yer isen naz-ı nimet de müheyya43,
Et ve çorba, pilav daima, Kaşamşam.
Mergup Şah der, işit ah u zârımı,
İhsan edeceğim hazineden vârımı,

vanın leşi yetmiş dükkânın çatısını çökertip

Gönlüm bitsin, tamam eyle kârımı44,

yere düştü. Sonra Hz. Ali, Gıgam pehlivanı

At al, serpayım45 daima, Kaşamşam.

dört parçaya ayırıp, padişahın etrafına fırlat-

Mergup Şah, Hz. Ali’ye dua edip onu

tı. Bunu gören kâfirlerin hepsi, Hz. Ali’den
çok korktu. Kâfirler hep birlikte dediler:
- Ey âlemin padişahı, devlet sana yâr
olsun. Şimdi sen bu köleye tez elden bir görev ver! Yoksa bu şehri harap eder, dediler.

gönderdi. Şah-ı Merdan, Mergup’tan izin
alıp, ırmağın başına bent yapmak için yola
revan oldu. Hz. Ali şehirden çıkıp, Allah
Teâlâ’ya bir münacat okudu. Kaşamşam’ın
münacatı budur:

Mergup Şah, Hz. Ali’yi çağırıp, bent başına

İki âlem içre ulu padişahsın,

gitmesini buyurup:

Kadir Allah, Sen bilirsin hâlimi,

- Ey Kaşamşam, bizim bentlerin başına
git. Bin kölem orada çalışmaktadır deyip, bir

Kulunun hâlinden daim âgâhsın,
Kadir Allah, Sen bilirsin hâlimi.

gazel okudu. Mergup Şah’ın gazeli budur:
Ben sana diyeyim gönlüm muradın,
Ol hizmetimde mevcut, Kaşamşam.

42 Cay: Yer, makam, mevki.

Haberdar ol ser-çeşme-i deryadan,

43 Müheyya: Hazırlanmış olan.

Bin kölem var, çalışır hep, Kaşamşam.
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44 Kâr: İş.
45 Serpay: Giyecek, elbise.
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Cihan içre meşhur kıldın Öz’ünü,

gesi on urganlık yeri kaplıyordu. Hz. Ali bu

Bütün kulun dilde söyler sözünü,

ağacın dibine oturup, Allah’a şükretti. On-

Âlem içre açıp kudret gözünü,

dan sonra Hz. Ali, Düldül ile Zülfikar’ı çağı-

Kadir Allah, Sen bilirsin hâlimi.

rıp, bir gazel okudu:
Bugün lazım oldun dağ u taşlara,

Yoktan var eyledin külli eşyayı,

Düldül ile Zülfikar’ım gel şimdi,

Kudret ile kılıp arzı, semayı,

Yol arkadaşımsınız müşkül işlere,

Arş u kürsî, levh-i kalem46 zamanı,

Düldül ile Zülfikar’ım gel şimdi.

Kadir Allah, Sen bilirsin hâlimi.
Fasih51 diller ile kelam eyledin,
Mukaddemdir47 asl-ı Zât’ın binası,

Ziban hâli ile selam eyledin,

İptidası48 yoktur hem intihası49,

Salınca dağları kalem eyledin,

Bütün mahlûkatın derd-i devası,

Düldül ile Zülfikar’ım gel şimdi.

Kadir Allah, Sen bilirsin hâlimi.
Sensin din yolunda ışığım,
İbrahim Halil’e ferman eyledin,

Yeryüzünde gökten inen Burak’ım,

İsmail’in başın kurban eyledim,

Hak Teâla’nın verdiği atım-silahım,

Cennetten yer verip, asan eyledin,

Düldül ile Zülfikar’ım gel şimdi.

Kadir Allah, Sen bilirsin hâlimi.
Merhamet eyleyip gel yanıma,
Keremin Eyüp’ü eyleyip giriftar,

Kişneyip, dönüp dört bir yanımda,

Yusuf’u zindana kıldın sezevar50,

Hümayun gibi gölge salıp başıma,

Kaşamşam’ı yaratan Bir u Vâr,

Düldül ile Zülfikar’ım gel şimdi.

Kadir Allah, Sen bilirsin hâlimi.

Hz. Ali bu sözü söyleyip, bir müddet
yol gittikten sonra ırmağın başına geldi. O
sırada ansızın büyük bir ağaç göründü. Göl46 Levh-i kalem: Üzerinde insan kaderinin olmuş ve
Olacakların yazılı olduğu inanılan İlahi levhayı yazan
kalem.
47 Mukaddem: Zaman ve mekân cihetiyle daha evvel
olan.

Sen işit feryadını Ali’nin,
Misafir yerlerde sor hâlini,
Gözle bugün şehr-i Berber yolunu,
Düldül ile Zülfikar’ım gel şimdi.

Bunun üzerine Düldül ile Zülfikar’a
Şah-ı Merdan’ın çağrısı ayan oldu. Düldül
ile Zülfikar durdukları yerde cümbüşe girdi. Düldül bağlı olduğu çividen kurtulup,

48 İbtida: Evvel.
49 İntiha: Son, nihayet.
50 Sezevar: Münasip, uygun.

51 Fasih: Hatasız olarak söyleyen. Açık ve güzel konuşan.
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dört tarafına dönüp, zıplayıp, kişneyip Baba

Kaşamşam’dır sorsa köle namımı,

Kamber’in yanına geldi. Ondan sonra Baba

Nicelerine içiren ecel camını53,

Rövşen derhal Düldül’ü eyerledi, Zülfikar’ı

Bitirir kalan işin tamamını,

eyerin başına asıp, sıkıca bağladı, Düldül’ün

Gidin kullar, gidin, azat eyledim.

kuyruğunu kısıp yola saldı. Keramet evliyadan haktır, görsen, Düldül bir saatte Hz.
Ali’nin yanına ulaştı. Ondan sonra Hz. Ali,
Düldül’ü alnından öpüp, kucakladı, bir
müddet sevdikten sonra Düldül’ü çayıra
saldı. Hz. Ali, Zülfikar’ı beline bağladı, ırmağın başına varıp temaşa eyledi. Gördü
ki ırmağın başındaki köleler karınca gibi
olup, helak olmaktan başka bir işleri yoktu.
Bu köleleri gören Hz. Ali bir gazel okudu.
Kaşamşam’ın gazeli budur:
Merd-i meydan bugün benim,
Gidin köleler, gidin, azat eyledim.
Emredip gönderdi bizi sultanınız,
Gidin kullar, gidin, azat eyledim.

Ondan sonra Hz. Ali, bin köleyi azat
eyleyip bıraktı. Bütün köleler hep birlikte
evvelki yerlerine döndüler. Fakat Habeşli
bir köle, bu kölelerden ayrılıp bir dağın yamacına yatıp saklandı. “Biz bin kişi olup,
bu ırmağa bent yapamadık. Bu yiğit nasıl
tek başına ırmağa bent yapacakmış. ”deyip,
temaşa edip kalktı. Hz. Ali Zülfikar’ı kınından çıkarıp, serdi. Zülfikar yüz arşın sündü.
Ondan sonra Hz. Ali, bir dağın dibine gidip,
Zülfikar’ı dağa çaldı. Derhal Zülfikar dağı
kesip geçti. Hz. Ali o dağı kaldırıp, ırmağın
gözüne bastı. Bir damla su akmadı. Sımsıkı
oldu. Irmak kuruyup kaldı. Hz. Ali, “İsm-i
Azam” duasını okuyup, beş pençesini yere
vurdu. Dağ, mum gibi batıp gitti. Tekrar çı-

Mergup Şah aldı yeni köleyi,

kardı. Parmaklarının arasından on sekiz ne-

Sizlere gönderdi bizimle selamı

hir aktı. O sırada Habeşli köle Hz. Ali’nin bu

Nerede ise gidin yeri makamı,

kerametini görüp, çıkıp geldi. Habeşi, Hz.

Gidin kullar, gidin, azat eyledim.

Ali’ye sual sorup, bir gazel okudu; Kaşamşam, cevap verdi:

Bin kölenin değerine alındı,

Habeşi:

Bu süre içinde üstünüze geldi,

- Nasıl bir pehlivansın âli himmetli,

Şükredin, alnınız temizdi,
Gidin kullar, gidin, azat eyledim.
Azat olmaktır kölenin armanı52,

Gül yüzlü aslanım, nerelisin sen?
Gayretli, cüretli, güçlü, şevketli,
Meşhur-ı devranım, nerelisin sen?

Böyle oldu size Hakk’ın fermanı,
Hakikat aslanı bağlar ırmağı,
Gidin kullar, gidin, azat eyledim.
52 Arman: Arzu, dilek.
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Kaşamşam:

Habeşi:

- Adım Kaşamşam’dır, şahın kölesi,

- Altı aylık olsa menzil-i mekânın,

Din yolunun yolcusuyum daima,

Nasıl buralara düştü güzarın56,

Kulağıma gelir Hakk’ın ilhamı,

Hâli burada ne menzildir kararın,

Arş u kürsün bekçisiyim daima.

Misafir mihmanım, nerelisin sen?

Habeşi:

Kaşamşam:

- Kılığından bilirim yurdun uzaktır,

- Bir adımda yeryüzünü gezerim,

Mekânın bellidir, tahsini yoktur.
Kılıcın taşı keser, nasıl silahtır,
Âlemde sultanım, nerelisin sen?

Kaşamşam:
- Bindiğim atı Allah verdi gaipten,
Zülfikar’ım geldi Settâr-ül Uyub’dan54,
Kuvvetim yetişti Allâm-ül Guyub’dan55,
Küfür ehlinin celladıyım daima.

Habeşi:
- Senin gibi yiğit asla doğmaz anadan,
Peyda oldun hangi cevher taneden,
Pervaz ettin hangi menzil-haneden,
Ey, bülent pervazım, nerelisin sen?

Kaşamşam:
- Medine şehrinde menzil mekânım,
Muhammet’tir peygamber-i zamanım,
Hasan, Hüseyin’dir iki evladım,
Ben onların koruyucusuyum daima.

Kanım görsem, derhal başın keserim,
Müslüman kulun işini hallederim,
Gece gündüz budur hevesim daima.

Habeşi:
- Habeş der, sana kurban bu canım,
Gönlümde şudur arzum, dileğim,
Ben kölen olsam, ey sultanım,
Ejderha nişanım, nerelisin sen?

Kaşamşam:
- Kaşamşam der, köle olsan Allah’a,
Ümmet olsan peygamber-i Huda’ya,
Sana hem-dem olacak iki dünyada,
İslam yurdunun kurbanıyım daima.

Bunun üzerine Habeşi:
- Ey Kaşamşam, bu kılıcı nasıl bir usta
yapıp sana verdi, nasıl bu dağı taşı su gibi
kesip gitti, bir hayli hünerli usta imiş, dedi.
Bunun üzerine Hz. Ali, Düldül ile Zülfikar’ı
tarif eden bir gazel okudu. Kaşamşam’ın gazeli budur:
Çok iyi bil, kılıcımın namını,
Kâfirlerin yolunu keser, Zülfikar.

54 Settar-ül Uyub: Ayıpları, kusurları örten. Kusurları
göstermeyen, günahları bağışlayan Allah (C.C.)
55 Allâm-ül Guyub: Esma-i Hüsnadandır. Bütün
gaybları, geçmişi, geleceği, hazırda olmayanı, dünyadakileri, âhirettekileri ve her şeyi bilen Cenab-ı Hak.

Ejderha gibi açarak ağzını,
Şehirleri yalnız basar Zülfikar.
56 Güzar: Geçiş, geçme.
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Savaş günü Hakk’ın adı dilimde,

- Bu kelimeyi şehadeti üç kez talim ey-

Bin asker olsa sağ u solumda,

leyin, dedi. La ilahe illallah Muhammeden

Keser olsa cümbüş kılıp elimde,

resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eş-

Sündüğünde yüz arşın geçer Zülfikar.

hedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü, de.

Alır düşmanların sedd-i râhını ,
57

Göklere çıkarır kâfir âhını,

Habeşi köle Hz. Ali’nin dediklerini deyip, sıdk-ı can ile Müslüman oldu. Ondan

Yedi yer altında dahi mâhını,
Öfkelenip salsam, keser Zülfikar.

sonra Hz. Ali:
Dört halifeyi de bir görmek gerektir,

Kabzasıdır nakş-ı cennet ahmeri ,
58

Ona ulaşmaz asla düşman zararı,
Kâr eylemez sihr-i cadı eseri,
Kendini Düldül’e asar Zülfikar.

dedi.
Habeşi:
- Huda’yı bir bildim, seni bir bildim.
Bundan başka bana, hiçbir şeyin lüzumu

Azrail su verip, ele konduran,
Cebrail’dir gökten yere indiren,

yoktur, dedi.

Nice kâfirleri dine döndüren,

Hazreti Ali:

Zehirli yılan gibi yakar Zülfikar.

- Ey Baba, çok fena kâfir oldun, dedi.
Habeşi, tekrar baştan itikat ile Müslüman

Kaşamşam’ın gaza etmek işidir,

oldu. Ondan sonra Hz. Ali, Habeşi’ye na-

Allah’ın hem-râh olduğu dostudur,

sihat edip, bir gazel okudu. Ali’nin gazeli

Hak Teâlâ’nın verdiği Zülfikar’ıdır,

budur:

Kâfirleri birden basar Zülfikar.

Hz. Ali bu sözü tamamladıktan sonra
Habeşi:

Kim ki dâhil olsa din-i İslam’a,
Huda’yı şirksiz bilmek gerektir.
Gönlünü bağlayıp şer-i ahkâma,
Muhammet’e ümmet olmak gerektir.

- Ey Kaşamşam, kendiniz böyle mahir sahipkıran olmasanız, Zülfikar’ınız bu

Gayr-ı dinin işi daima kesafet,

kadar keskin olmaz idi. Anladım ki Allah

Mümin bulur günde feyz-i şerafet59,

Teâlâ size nazarını salmıştır ve yine bildim

Gece gündüz edip taat-ı ibadet60,

ki sizin dininiz doğru, Huda’nız ve Resulü-

Nehyi61 atıp, emrin almak gerektir.

nüz haktır. Kendiniz Şir-i Dergah’sınız. Şimdi ne dersem, Müslüman olurum ben, dedi.
Bunun üzerine Hz. Ali:

59 Şerafet: Şereflilik.

57 Sedd-i râh: Yol kapayan, yola mâni olan.

60 Taat: İbadet etmek.

58 Ahmer: Kırmızı.

61 Nehiy: Yasak. Emrin menfi şekli.
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Din-i İslam yolunda çoktur şerafet,

Rehberim sensin, azizim eyledin gamdan cüda,

Oruç, namaz, eyler hayr u sahavet ,

Saadetli günler geldi, ettin matemden cüda,

Kâfir ehlini görsen, gibi necaset,

Zincir-i nispet lecamı64 anne babamdan cüda,

Sohbetinden uzak olmak gerektir.

Tenin mülkü oldu azat, o cehennemden cüda,

62

Gönlüme ayş ü taraf zevkini berpay65 eyledin.

Dillerindedir daim zikr-i sena,
Peygamberimizdir ümmetlere penah63,
Dört çâr-ı yârdır ulu birer derya,
Dalgıç olup kendin salmak gerektir.

Hepsi imiş nafile önceki geçen mâh u sal,
Ki bu zaman hoştur gönlümde zevk-i Zülcelal,
Sinem içre yer bulmuştur ilm-i hâl, ilm-i kâl,
Korkarım, bana bu devlet olmayacak hâb u hayal,
Parlak ışığı zulmet-i dili hüveyda eyledin.

Ebu Bekir Sıddık nur-ı safadır,
Ömer adil, Osman sahip-i hayâdır,

Devletinden ben gibi üftade oldu behrever66,

Kaşamşam der, Ali Şir-i Huda’dır,

Nice gündür garip bir hâldeyim şâm u seher,

Dördünü bir gözde görmek gerektir.

İltifat edip Resulullah’a rüyama girdiler,

Bu sözlerden sonra Şah-ı Merdan:

Tanıtmıştı sizi bana ey mucize bakışlı,
Bu miskin başıma bir taze sevda eyledin.

- Ey Habeşi, senin evlatların Müslüman
olsun, her kim senin evladını kâfir bilip, hiz-

Bu Habeş miskin sana olsun gulam-ı67 bî-derem68,

met buyursa, yetmiş kez lanet olsun deyip,

Her mübarek payına canımı gurban eylerem,

dua etti.

Fena oldu hatırımdan gam ve kaygının külfeti,

Ondan sonra Habeşi’nin gönlü hoş
olup, Müslüman olduğuna şükredip, Hz.
Ali’yi tarif edip, bir gazel okudu. Habeşi’nin
gazeli budur:
Ey, azizim, gönlüm anahtarını var eyledin,

Medet oldu sizden, Hak Teâla’dan kerem,
Ey mihmanım, gönül hanesini tertemiz eyledin.

Bunun üzerine Hz. Ali Habeşi’yi azat
edip:
- Git, Baba, seni iki cihanda azat kıldım,

Yolunu kaybeden nice ben gibileri bina eyledin,

dedi. Habeşli Baba çok sevindi ve yola revan

Bana güzel devletsin, seyr-i sahra eyledin,

oldu. Bu Habeşi’nin üç bin evli evladı var-

Bu yerlerde bahadırlık temenna eyledin,

dı. Bunun iki bini Müslüman oldu. Diğerleri

Şükür Allah’a ben gedayı il içre şah eyledin.

bunlardan ayrılıp kâfirlere katıldı.
64 Lecam: Deriden dikilip atın başına takılan esbap.
65 Berpay: Ayağa kaldırmak.

62 Sahavet: Cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok
ihsan etmek.
63 Penah: Sığınma. Sığınacak yer. Dayandığı nokta.

66 Behrever: Faydalanan, payına düşeni alan, kâr sağlayan.
67 Gulam: Hizmetçi, köle.
68 Derem: Para, akçe.
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Hz. Ali Şah-ı Merdan ırmağa bent yapıp,

Yüz bin asker gider ağzına peyvest71,

Berber şehrine doğru revan oldu. Mergup

Atı, silahı, çadırı, eşyası yek dest,

Şah’ın huzuruna çıktı. Mergup Şah sordu:

Bütün mahlûk içre acayip zeberdest72,

- Ey Kaşamşam ırmağı bağladın mı?
Hazreti Ali:

Öz Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!
On iki fersahtır kadd-i kameti,
Sanki yeryüzünü kaplar heybeti,

- Evet, bağladım, dedi.
Mergup Şah Makbul vezire bakıp:

Sağ salim gelsen, şahın devleti,
Git, Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!

- Şimdi Kaşamşam’a ejderhayı buyur,
deyip, vezire işaret etti. Ondan sonra Mak-

Makbul der, medet versin Allah’ın,

bul vezir Ali’ye ejderhayı buyurup, birçok

Bir u Vâr’ın olsun senin yardımcın,

yerden misaller verip, bir gazel okudu.
Makbul’un gazeli budur:
Bu gün gidip, dövüş eyle ejderhayla
Öz Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!

Bin ejder de olsa, yıkar vasfın,
Git, Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!

Bunun üzerine ejderhayı öldürmek üze-

Senden bir ad kalsın bizim illere,

re yola revan olan Hz. Ali, Berber şehrinden

Öz Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!

çıkıp, cümle peygamberleri yâd eyleyip, bir
gazel okudu. Kaşamşam’ın gazeli budur:

Çok korkunçtur, bir büyük can-dâr69,

Yer ve göğü yaratan, ya Rahman,

Yalnızsın, yanında yoktur havâdâr

Bu gün bana medet edeceğin gündür,

70

Himmet eyle aciz olsun o ejder,
Öz Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!
Gördüğünde kendini ihtiyat eyle,
Gözünü aç, iyice feraset eyle,
Gittiğinde Allah’a münacat eyle,
Öz Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!

Bütün müşkül Sen’in elinde asan,
Bu gün bana medet edeceğin gündür,
Nasıl mahlûkattır bilmem o ejder,
On iki fersahtır kameti ekser,
Hürmeti için cümle peygamberin,
Bu gün bana medet edeceğin gündür,

Nefes aldığında dağı alır boğazına,
Tıksırınca dağlar uçar semaya,

Hepsinin babası Hazret-i Âdem,

Senin için sığınırız Lat-Menat’a,

Hazreti Nuh nebi-yi mükerrem,

Öz Huda’n yardımcın olsun, Kaşamşam!

Hazreti Musa ve İsa-yı Meryem,
Bu gün bana medet edeceğin gündür,

69 Candâr: Canlı.

71 Peyvest: Bağlanan, toplanan, birleştirilen.

70 Havâdâr: Yakın arkadaş, dost.

72 Zeberdest: En üstün, galib, hâkim, âmir.
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Davut ve Süleyman, Lut ve Berhıya,

Merhamet et Hızır, İlyas hürmeti,

Simyan , Şemun yine Ermiye ,

Bağışla bizi Gavs78, Kıyas79 hürmeti,

Hazreti Danyal, Şuayp ve Yahya,

Arş u kürsi, levh-i kalem zineti,

Bu gün bana medet edeceğin gündür,

Bu gün bana medet edeceğin gündür,

73

74

75

Hazret-i İdris, Yunus, İskender,
Hazret-i Numan, Zekeriya meğer
İbrahim, İsmail, İshak peygamber,
Bu gün bana medet edeceğin gündür,
Yakup’un gönlünde Hakk’ın senası,
Kırk yıl zindan oldu Yusuf balası,

Sidretü’l-Münteha Cebrail için,
Karkayıl, Sarsayıl, Azrail için,
Hazreti İsrafil, Mikail için,
Bu gün bana medet edeceğin gündür,

Kaşamşam der, şems-i ziya hakkından,

Asi ümmetlerin himayecisi,

Ay ve yıldız, arz u sema hakkından,

Bu gün bana medet edeceğin gündür,

On sekiz bin âlem dünya hakkından,
Bu gün bana medet edeceğin gündür,

Razı olan Cercis76 yetmiş kazaya,

Hz. Ali Şah-ı Merdan, ejderhayı üç gün-

Sabreyleyen Eyüp kerm-i belaya,

lük yoldan gördü. Ejderha dağ gibi olup,

Canın veren Salih nakatullaha77,

yeryüzünü kaplamaktaydı. Hz. Ali Şah-ı

Bu gün bana medet edeceğin gündür,

Merdan öfke ile bir nara çekti. Zemin u zaman, mekin u mekân bir olup, titreyiverdi.

73 Simyan: Simân, (Süryanice) Hak.

Yer ile gök lerzana80 geldi. Fakat o vakit ej-

74 Şemun: Hz. İsa’nın (A.S.) havarilerindendir. Petros
veya Sen Piyer de denir. Antakya kilisesini yaptırmıştır. Mi: 65’de Roma’da Neron tarafından hapsedilmiş ve çarmıha gerilerek şehid edilmiştir. Hristiyan
âlemine büyük hizmeti vardır. Esas adı, Şem’un-us
Safâ’dır.

derha uyanıp, heybetle tıksırıp, ağzını açıp,

75 Berhıya: Hz. Süleyman’ın vezirinin babası.

lar kül olup altına geldi. Hz. Ali’nin takati

76 Cercis (Circis): Taberi tarihine göre: İsâ
Aleyhisselâmdan sonra gelmiş ve Filistinde yaşamış
ve onun şeriatı ile amel etmiş olan bir peygamberdir.
Yedi sene içersinde tebliğde bulunarak çok işkencelere maruz kalmış, müteaddid defalar öldürülmüş ve
mu’cize ile dirilerek tekrar tebliğ vazifesine devam etmiştir. Kendisine düşmanlık eden kavim ateşle helâk
edilmiştir. En sonunda yine Cercis Aleyhisselâm şehid edilmiştir.
77 Naka: Dişi deve. Nakatullah: Allah’ın Hz. Salih’e
ihsan ettiği deve. Hz. Salih’in deve mucizesi.

bir defa kükredi. Dağlar yerinden oynadı,
yerler parça parça oldu. Hz. Ali tekrar bir
nara çekti, ejderha sersemledi, bî-hoş oldu.
Öfkelenip, ağzından ateş püskürttü ve dağkalmadı, ejderhanın ağzına yakın oluverdi. Ejderha tekrar bir nara attı. Hz. Ali’nin
ayakları yerden kesildi. Ayakları gâh orada
78 Gavs: Abdülkadir-i Geylanî (K.S.) Hazretlerinin
nâmı. En büyük Gavs. Evliyâullahın büyüğü. Gavs-i
Ekber de denir.
79 Kıyas: Velâyet-i maneviyye makamlarının en üstünde bulunan zatlardan biri.
80 Lerzan: Titrek, titreyerek.
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gâh burada oluverdi. Bunun üzerine Allah

Menzil-gâhın Miraç’tır,

Teâlâ Hz. Cebrail Aleyhisselam’a:

Başında cevher taçtır,
Ali size muhtaçtır,

- Gidip, habibime haber ver ki aslanımı

Ya Mustafa senden medet!

temaşa eylesin, dedi. Hz. Cebrail, bu sözü
Allah Resulü’ne gidip haber verdi. O vakit
Allah Resulü otuz üç bin sahabe ile bir yüksek yere çıkıp temaşa eylediler. Hz. Cebrail
dedi:

Bunun üzerine Şir-i Huda’nın vaziyeti
Allah Resulü’ne ayan oldu. Allah Resulü o
vakit Hak Teâlâ dergâhına bir münacat okudu:
Tüm âlemlerin hâkimisin, ne hükmün olsa ferman et,

- Gelip, benim elimin arasından bakı-

Sen her şeye kadirsin, Kendin müşkülü asan et.

nız.
Allah Resulü, otuz üç bin sahabesi ile
Hz. Cebrail’in ellerinin arasından baktılar.
Gördüler ki Hz. Ali, ejderhanın ağzına doğru gitmekteydi. O sırada Hz. Ali, ejderhayı
gördü, Allah Resulü’nden medet dileyip, bir
gazel okudu. Hz. Ali’nin gazeli budur:
Bu derdime eyle derman,

Ali’yi Sana sevk ettim, medet kıl Padişahımsın,
Bu kâfir ejderha çok zorlu, Huda’msın, Müslüman et.

Acayip korkunç bir mahlûk, sanki kuh-ı hamun81 gibi,
Ali’ye himmet eyle, bu ejderhayı perişan et.

Sen’in has aslanındır, Ali ibn-i Ebu Talip,
O erin ki heybetinden belaları korkak et.

Ya Mustafa senden medet!
Yüzünü görmeden, ölsem arman,

Yirmi yaşına geldikten sonra Şirim deyip vade kıldın,

Ya Mustafa senden medet!

Şirinin elinin darbesiyle onu yerle bir yeksan et.

Eylesem bu dünyadan güzar,

Kerem eyle Ali’ye Sen, bu mahlûku yok etsin,

Hoş kal şimdi hayrü’l-beşer,

Ali’nin erliğini bu cihan içinde aşikâr et.

Sal bu hâlime bir nazar,
Ya Mustafa senden medet!
Sensin bana rehber yakın,
Sal pertevin, ey mah-ı cebin,
Üftadeleri yoklayın,
Ya Mustafa senden medet!

Esedullah velidir deyip, Ali’yi yâd eyle Sen,
Ali’nin bir narasıyla yer ve gökleri lerzan et.

İlahi Sen yardımcı ol, belalardan koru,
Şirinin vurduğu darbeyle, ejderhayı sersemlet.

Sebep nedir o ejdere arslanın Ali dû-çar oldu,
Kalem eyleyip kesip geçsin, Zülfikar’ı keskin et.

Sensin Hak habibi,
İki cihan andalibi,

Muhammet der, Hüdavend’im, Ali’yi sana buyurdum,

Ol bu derdimin tabibi,

Esirge cümle düşmandan, Öz’ün vaslına kurban et.

Ya Mustafa senden medet!
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Hz. Peygamber (SAV)’in duaları Allah

İbrahim Halil’i fırlattın nara83,

Teâlâ’nın dergâhında kabul olup, Hz. Ali’ye

Mansur’un başını çektirdin dara,

güç geldi. Hz. Ali kendini saklayıp, bir nara

Hazret-i Yusuf’u saldın pazara,

attı, sanki Hz. İsrafil’in suru üflenip yer-gök

Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

titreyip kaldı.
Ondan sonra ejderha bir dem nara attı.

Lokman’ı bin derde deva eyledin,

Hz. Ali’nin ayakları yerden kesildi. Ejderha

İdris’in meskenin meva84 eyledin,

Hz. Ali’yi kendine doğru getirdi. Ahir, Hz.

Herkese bin türlü sevda eyledin,

Ali Zülfikar’ını çıkarıp, ejderhanın ağzına

Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

tuttu. “İsm-i Azam”ı okuyup, ejderhaya
bakıp yürüyüverdi. Huda emri ile ejderha-

Vamık için Azra deryada yüzdü,

nın ağzından girip, kuyruğundan çıkıverdi.

Leyla için Mecnun başından geçti,

Zülfikar ejderhayı ikiye bölüp ayırdı.
Hz. Ali, Bu tasma padişaha nişane ol-

Şirin için Ferhat dağları kazdı,
Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

sun, deyip ejderhanın kuyruğundan, uzun
bir tasma yaptı. Ondan sonra Hz. Ali, Ber-

On dört âşık geçti inleyip ağlayıp senden,

ber şehrine yürüdü. Hz. Ali, yolda böyle

Doksan dört bin meşayihler cihandan,

büyük bir canlının öldüğüne gönlü bozu-

Yüz yirmi dört bin peygamber, erden,

lup, felekten şikâyet edip, bir gazel okudu.

Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

Kaşamşam’ın gazeli budur:
Vefasız dünyasın, ahir geçersin,
Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.
İyiliğin yok, günden güne betersin,
Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

Ne padişahlar yürüyüp gitti üstünden,
Etrafını almak için kastından,
Ahir arzu ile ölür elinden,
Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

Hazret-i Âdem’i hayran eyledin,
Havva’nın gözünü giryan eyledin,

Kaşamşam der, senden bulmadım behbit,

Nuh kavmini gark-ı tufan eyledin,

Büyük ejderhayı eyledin nâ-but,

Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

Hâsıl olmaz senden hiç kimse maksut,
Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

Öz nurundan peyda eyledin İsa’yı,
Tur dağında sır söyletip Musa’yı,
Başın erreledip82 o Zekeriya’yı,
Sana gelip, kimin gönlü şad oldu.

Hz. Ali Mergup Şah’ın huzuruna varıp,
ejderhadan yaptığı nişaneyi çıkardı ve Mergup Şah’ın önüne koydu. Kâfirler tasmayı
83 Nar: Ateş.

82 Erre: Bıçkı, testere.

84 Meva: Mekân. Varılacak yer. Mesken.

219

ALEVİLİK ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

gördüler. Bunun üzerine şah bir gazel oku-

hizmetine girdi. Matlap Han şahın huzuru-

du. Mergup Şah’ın gazeli budur:

na gelirken, nazarı Hz. Ali’ye düştü. Matlap

Hakikat aslan imişsin,
Beni bî-arman85 eyledin,
Sanki bir Lokman imişsin,
Derdime derman eyledin.

Han, Hz. Ali’yi görünce tanıdı. Kendinden
geçti. Bir zaman sonra aklı başına gelen vezir, Mergup Şah’a bakıp:
- Ey Mergup Şah, senin çok iyi bir kölen
varmış. Şimdi ben senin bu köleni tanıdım.

Aldım bu kıymete pahanı,
Bağladın büyük deryayı,
Hem öldürdün ejderhayı,
Müşkülüm asan eyledin.

Senin bu kölen Hz. Ali’nin ta kendisidir,
deyip bir gazel okudu. Matlap’ın gazeli budur:
Mergup Şah şimdi döndü devletin,
Bu kölenin asıl adı Ali’dir.
Ecel gelip, meğer doldu mühletin,

Şehrime çok idi zarar,

Bu kölenin asıl adı Ali’dir.

Lat u Menat kıldı nazar,
Derya ile vehm-i ejder,
Yürek-bağrım kan eyledim.

Cenk babında şerhi gelmez encama86
Dediğini yapmasan, kılar heññnama87,
Bir delalet eyler, evvel İslam’a,

Helal imiş verdiğim param,

Bu kölenin asıl adı Ali’dir.

Sahipkıran çıktı kölem,
Bu yanan kapkara gönlüm,
Günden güne ruşen eyledin.

Meydana girdiğinde ihtiyatı var,
Uçar her tarafa, kerameti var,
Yedi asmanda konulan yedi adı var,

Mergup şah der, bana devlet,

Bu kölenin asıl adı Ali’dir.

İne gayret, ine himmet,
Devran sürün dem ganimet,
Gönlümü şadman eyledin.

Mergup Şah’ın Matlap adlı bir veziri
vardı. Kendisi sazende idi. Hayber şehrinin

Ömer Antar diye bir er var idi,
Kendi çevresinde kette iner88 idi
İki aslan birbiriyle dövüştü,
Bu kölenin asıl adı Ali’dir.

hanı Ömer Anter’in veziri idi. Hz. Ali Hayber şehrini fethedip, Ömer Anter’i yakalayıp

86 Encam: Son, nihayet.

öldürünce, bu Matlap gelip Mergup Şah’ın

87 Heññnam: Savaş.

85 Arman: Arzu, dilek.

88 Kette iner: Büyük deve. İner, kahramanlık ve yiğitlik sembolüdür.
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Başa takmış dört bin batman tacını,

Nerden geldin buraya pay-ı piyade,

Yedi bin şehirden alıp bâcını,

Kendini sattırıp bizim aramızda,

O geçirdi şu kadar erden gücünü,

Rüstem yapamaz bunca işi dünyada,

Bu kölenin asıl adı Ali’dir.

Ali misin, başka mısın, beyan et!

On yedi bin batman gürzi-geranı,
Yetmiş gergedan derisinden kalkanı,
Helak etti o merd-i merdanı,
Bu kölenin asıl adı Ali’dir.

Bize bu gün sen gücünü bildirdin,
Kimsenin edemediğin tek yaptın,
Yalnız gidip, ejderhayı öldürdün,
Ali misin, başka mısın, beyan et!
Buyurayım seni Lat u Menat’a,

Atında bil, seksen nokta var idi,

Ali olup bizi salma belaya,

Her noktasın nice pehlivan götürdü,

Lat hakkı için yalan deme araya,

Atı ile göğe atıp gönderdi,

Ali misin, başka mısın, beyan et!

Bu kölenin asıl adı Ali’dir.
Mergup şah der, haber ver bu saat,
Matlap han der, şahım, ol haberdar,

Bilemem gönlüm oldu hicalet90

Sana zarar getirmesin beyavar89,

Sende vardır böyle güç ve şecaat,

Nara atsa gelir Düldül, Zülfikar,
Bu kölenin asıl adı Ali’dir.

Mergup Şah, Matlap Han’dan bu sözü
işitip:
- Ey Kaşamşam, sen bizi “Adım

Ali misin, başka mısın, beyan et!

Hz. Ali Mergup Şah’tan bu sözü işitince şaşırdı. Ben “Ali’yim.” dese, kavga çıkacak; eğer “Ali değilim.” dese, yalancı olacak.
Ahir tahammül edip, düşünüp, bir söz dedi.
Hz. Ali’nin gazeli budur:

Kaşamşam’dır.” deyip aldattın. Bize adını

İnanın, ey küffar ehli,

dürüstçe söyle, deyip bir gazel okudu. Mer-

Ben değil, ben bildiğiniz Ali.

gup Şah’ın gazeli budur:

Hazır duran rakip hayli,

Evvel başta bağlayıp verdin deryayı,

Ben değilim bildiğiniz Ali.

Ali misin, başka mısın, beyan et!
Def edersin yerden gelen belayı,

Şehr-i Şibil’dir yerim,

Ali misin, başka mısın, beyan et!

Gece gündüz Hak penahım,
Arş u kürsi menzil-gâhım,
Ben değilim bildiğiniz Ali.

89 Beyavar: Meşguliyet, iş.

90 Hacalet: Utanma, utanç.
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- Pehlivan milleti yalan söylemez. Bu Ali

Menzilimden düştüm uzak,
Eteğimde tozdur firak,

değil imiş. Bu kölenin adı Kaşamşam’dır. O

Adam bilmez benden sorak,

Kaşamşam’dan başkası değildir. Ben ona

Ben değilim bildiğiniz Ali.

tekrar bir görev buyurayım. İki hizmetimi
bitirdi, deyip:

Benim adım Kaşamşam’dır,

- Şimdi yine bir isteğim olacak. Ali adlı

Ayrılık derdi elemdir,

eri yakalayıp, canlı getirsen, yüzünü bir kez

İki dünya bir kademdir,

görsem, başka arzum yoktur. Ondan sonra

Ben değilim bildiğiniz Ali.

toy edip, seni azat kılacağım, dedi.
Bunun üzerine Hazreti Ali:

Birçok azadelerden,

- İnşallah, Ali’yi görürsün. Her kim

Cüdayım dildârlardan,

Kaşamşam’ı görse, Ali’yi görür, dedi.

On sekiz şehzadelerden,
Ben değilim bildiğiniz Ali.

Mergup Şah’ın Meşhur adlı veziri:
- Ey pehlivan, şimdi varıp, Ali’yi yaka-

Kaşamşam der, ahir maksut,

layıp getirirsen, sana iyilik edip, çokça ödül-

Küfür ehlini eyleyip nâ-bud 91,

ler verip, azat ederiz. Zinhar canlı getiresin,

Şehr-i Berber olsa mevcut,

deyip, Kaşamşam’a buyurdu ve bir gazel

Ben değilim bildiğiniz Ali.

okudu:

Mergup Şah, bu sözlere inanmadı. Hz.
Ali:

Ey Kaşamşam sana arzımı diyeyim,
Bize gidip, tutup getir Ali’yi,

adım

Lâl-i cevherler nisar eyleyim,

Kaşamşam’dır ve yine bir diğer adım da

Bize gidip, tutup getir Ali’yi,

-

Ey

Mergup

Şah,

benim

Haydar-ı Murtaza’dır. Benim eski durumum
ortaya çıkmadan önce başka bir söz söyle ve
her ne isteğin varsa buyur, dedi.
Mergup Şah:
- Ey Kaşamşam, şimdi senin sözüne

Gönlünden gamları berbat eyledin,
Pehlivanlar içinde usta eyledin,
Çok hediyeler verip, azat eyleyim,
Bize gidip, tutup getir Ali’yi,

inandım. Sen buyurulan işleri tamamladın,
dedi ve yine:

At ve kıyafet, iyi silahlar vereyim,
Para yüklü otuz deve vereyim,
Sim u zer yüklü kırk deve vereyim,

91 Nâ-bud: Yok olan, bulunmayan.
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Dağıtıver gönüllerin tozunu,

Bu işe salan Bir u Vâr’ımdır,

Ne desen vereyim maksadın varın,

Her sabah çektiğim âh u zârımdır,

Vereyim şehrimin tüm ihtiyarın,

Ebu Bekir, Ömer, Osman yarımdır,

Bize gidip, tutup getir Ali’yi,

Pehlivanlar, tutun bağlayın, Ali’yim,

Meşhur der, daim tedbirli ol,
Eğer elinden gelse, canlı getir,
Bir temaşa edeyim, sonra öldür,
Bize gidip, tutup getir Ali’yi,

Bu söz tamamlandıktan sonra Şir-i
Huda:

Bu hizmetleri yapan ben kendim,
Köle olup şehre gelen ben kendim,
Yeryüzüne kavga salan ben kendim,
Pehlivanlar, tutun bağlayın, Ali’yim,
Kaşamşam der, bize Hak’tan fermandır,
Hak yolunda daim başım kurbandır,

- Ey Mergup Şah, Ey Meşhur vezir, Ali

Merhamet etse, tüm müşkül asandır,

dedikleri ziyadesiyle kuvvetli pehlivandır.

Pehlivanlar, tutun bağlayın, Ali’yim,

Her adamın Ali’ye gücü yetmez. Bu nedenle

Kırk pehlivan bu sözü işitince her biri

şimdi sen bana kırk pehlivan ile yedi deve
yükü zincir ver, dedi. Mergup Şah, kırk pehlivan ile yedi deve yükü zincir verdi. Kaşamşam Berber şehrinden çıkıp, yola revan
oldu. Hz. Ali bir müddet yürüdükten sonra,
bir meydanda durup, pehlivanlara kendini
tanıtıp, bir gazel okudu. Kaşamşam’ın gazeli budur:
Bu gün aşikâr eyle sırr-ı pinhanım,
Pehlivanlar, tutun bağlayın, Ali’yim,
Mergup Şah’a kılan ahd-i peymanım,
Pehlivanlar, tutun bağlayın, Ali’yim,

Şahın hakkı boynumda kalmasın,
Mahşer günü Tanrı’m hitap kılmasın,

bir yana kaçtı. Hz. Ali:
- Hey nadanlar, vay namertler, kendi
başım hakkı için kaçmayın. Gelip beni tutup bağlayın. Ben sizlere dokunmayacağım,
dedi. Bunun üzerine pehlivanlar korka korka Hz. Ali’nin yanına gelip, onu tuttular.
Yedi deve yükü zincir ile Hz. Ali’nin elini,
ayağını sıkıca bağladılar, boynuna zincir takıp, Mergup Şah’ın yanına alıp geldiler.
Hz. Ali’nin mübarek elleri yedi deve
yükü zincir ile bağlı idi. Ali Şah-ı Merdan eli
kolu bağlı bir hâldeyken gönülleri gam dolunca, bir müstezat okudular:
Saldın bana bir yeni gam u külfet-i sevda,
Ey Vahid-i Kahhar.

Utanç olur, vadesi yalan olmasın,

Sitemli kaygı, azap ve elem, dövüş ve kavga,

Pehlivanlar, tutun bağlayın, Ali’yim,

Ya Kadir-i Cebbar.
Bağlattım ettim kendimi tutup, çok düşman içre,
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Bilmem ne sebepten.

Ya Rab, Ya Ahmed-i Muhtar.

Gam döşeğinde hasret u gam, munis u hemra,

Bu arz-ı dilim yetse idi Kadir Allah’a,

Vah dide-i hunbar92.

Takdir-i Huda’dır.

Tek başına kalmışım bu kâfirler içre tenha,

Şefaat kılıver Sıddık, Ömer ile Osman,

Yok yanımda gamhor.

Duaya muhtacım.

Yok şimdi bu şehir içre bana munis u hem-dem,

Bağlanıp külfet içindedir kâfirler içre,

Şehzadelerimden.

Ya Haydar-ı Kerrar.

Lütfeyle Kendin hâlime, ey Halik-i yekta,

Kırk pehlivan Hz. Ali’yi tutup, sıkı-

Ey Ahmed-i Muhtar.

ca bağlayıp, bu işi kendileri bitirmiş gibi,

Şefkat kılıver bu vakit has kuluna,

Mergup Şah’ın huzuruna alıp geldiler. O

Üftade olmuştur.

zaman Hz. Ali, Mergup Şah’a kendini ta-

Alkışlar bu işimi çark-ı mualla93,

nıttı ve kâfirlere bakarak bir gazel okudu.

Ya munis-i gam-har94.

Kaşamşam’ın gazeli budur:

Küffar ilinin kölesiyim ben yokla kulunu,

Mergup Şah, haberdar ol,

Acizlere merhamet et.

Ali adlı aslan özüm.

Bu arz-ı dilim yetse idi Kadir Allah’a,

Tasdik eylen sağ ile sol,

Ey Vakıf-ı Esrar.

O Şah-ı Merdan özüm.

Sa’d b.Vakkâs, Ebu’l-Mihcan hem Malik Eşter,
Ey Cafer-i Tayyar.

Geldim Huda emri ile,

Hürmet eyleyerek Resul-i Hakk’a “Ev edna95”,

İşitiniz, küçük büyük,

Hallak-ı cihan bil.

İsmail gibi bu zaman,

Hâlimi görüp ağlaşırlar huri ve melekler,

Hak yolun kurban özüm.

Ey Vakıf-ı Esrar.
Kendi kendimi bağlayın diye zincirlenmişim,

Meydanda kan saçmak için,

Ey Ahmed-i Muhtar.

Şirin candan geçmek için,

Arz-ı dilini soran yok, yanımda gam-har yok,

Din yolunu açmak için,

Üftade olmuşum.

Gelen sahipkıran özüm.

Kâfirlerin eline düşmüşüm, yokla kulunu,
92 Hunbar: Kan yağdıran.

Fetheyleyip bağ-ı İrem’i,

93 Çark-ı mualla: Gök.

Viran ettim ben Hayber’i,

94 Gam-har: Kederlenen, tasalanan.
95 Necm suresi, 9. Ayet: “Fe kâne kâbe kavseyni ev
ednâ.” (Böylece iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha
yakın oldu.).
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Refref geldi Mustafa’ya,

Şehir halkın toplayın,

Binip çıktılar semaya,

Cellada kursunlar darın,

“Kâb-ı kevseyni ev ednâ” ya
Şir-i Hakk’ım, derban96 özüm.

Elini açmaz kılın karin,
Ansızın düşmüş toprağıma.

Bozdum varıp şehr-i Zern’i,
Cenadil ile Hayber’ini,

Haber verin il ve halka,

Öldürdüm dev ile peri,

Şehr-i Zingar, şah-ı Anka,

Zülfikar’ı çeken özüm.

Kabil şahı Ebu Şakk’a,

Mağripten meşrike namım,
İşitiniz, Hak kelamım,
Düldül’üm, Kamber gulamım,
Bilsen, Şir-i Yezdan özüm.

Hami olsun bu işime.

Şehr-i İklim’in hanı Tehrak,
Gam-harımdır Katran, Imlak,
Viran oldu köşk-i revak,

Kaşamşam der, ya Mustafa,

Ilgar döksün hisarıma.

Bir terahhum eyle bana,
Küfür ehli, olun agah,
Bu gün merd-i meydan özüm.

Mergup Şah bu sözü işitince, çok korktu
ve üzerine bir titreme geldi. Bunun üzerine
vezir ile vekilleri:
- Ey padişahım, bu kadar çok korkmayın. Bir adam ateş olsa ne kadar yer yakar,
dediler.
Bunun üzerine Mergup Şah:
- Ey halayıklar, şimdi bana bir akıl verin, diyerek bir gazel okudu. Mergup Şah’ın
gazeli budur:
Maslahat verin, dostlar,
Ali gelmiş diyarıma,
Kürsi-nişin97 pehlivanlar,
Kulak verin ah u zârıma.

Mergup Şah der, işit zârım,
Kalmadı sabr-ı kararım,
Toplansınlar dost u yarım,
Saf tutsunlar etrafıma.

Mergup Şah bu sözü tamamladıktan
sonra “Çabucak yetişsinler.” diyerek, dört
tarafa haber gönderdi. Kâfirler dört taraftan
toplanıp Berber şehrine doğru yürüdüler.
Bir taraftan üç yüz bin, bir taraftan dört yüz
bin, diğer bir yönden beş yüz bin, yine başka bir yönden altı yüz bin kâfir toplandı.
O sırada Hazret-i Ali’nin üzerine yedi
bin kâfir askeri geldi. Yine yedi bin büyük
namlı pehlivan geldi. Ayrıca yedi bin Berzengi kâfiri de geldi.
Kısacası kafirler topar topar, her yerden

96 Derban: Kapıya bakan, kapıcı.
97 Kürsi-nişin: :Tahtta oturan hükümdar, padişah.

gelmekteydiler.
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Bu sırada Hazret-i Ali ayaklarında ke-

Bu mudur ahd-i vefanız, ey şah-ı âli câha,

şan, boyunlarında zincir ile bu kâfirleri

Kalsam her malum içre haberdar idi bana,

görünce, mübarek gönülleri perişan oldu.

İsteyip İslam askerini, dönüp kıldı dua,

Şehzadeleri ve birçok sahabeyi yâd edip,
kafesteki bülbül gibi öterek, bir muhammes
okudu:

Küfür ehlini görünce dem tartıp misli ejderha,
Ah bu gün Malik Eşter gerekliydi bana.

İş bu demde Mustafa rehber gerekliydi bana,
Sorsa hâlimi eğer Sıddık gerekliydi bana,
Cenk silahını kuşanıp, Ömer gerekliydi bana,

Hiç kimse bilmez benim buradaki hâlimden haber,
Hanedanların tümünü kıldım bu gün kat-i nazar,

Osman adlı saki-yi Kevser gerekliydi bana,

Özleyip ister beni şehzadeler kimden sorar,

Zülfikar-ı Düldül’üm, Kamber gerekliydi bana.

Hak onlara salmayacak Yusuf gibi bir peder,
Ethem u Musa Rıza, mazhar gerekliydi bana.

O Hasan ile Hüseyin’di cihanda ziynetim,
İki gözüm ruşeni idi iki dürr-i yetim,

Ah, neyleyim bu gün sahipkıranlar olmadı,

On sekiz şehzade idi cihanda devletim,

Cenk silahını giyen o pehlivanlar olmadı,

Bitirirdi savaş kapısında her maslahatım,

Yalnız kaldım kâfir içre mihribanlar olmadı,

O Muhammet Hanefi meşhur gerekliydi bana.

Kâbe-yi maksudum o şir-i ziyanlar olmadı,
Allah diyen Ömer gibi erler gerekliydi bana.

Verecekti bu gam ve külfet içre dilhahlık98,
Bu selamet merd-i meydan saltanat-ı var-gâhlık99,

Şehr-i Hayber’e vardığımda benimle yar idi,

İki bin batman100 amud-ı gürzi-geran101 eslahlık102,

Kendileri sahipkıran hem sipahsalar idi,

Çöp desti elide şemşir ere mahılık103,

Tüm sahabenin içinde bir acayip ner104 idi,

O Ebu Bekir, Ömer, Osman gerekliydi bana.

Sekiz yüz batman amut, gürz-i geranı var idi,
O Müsayip kadı gibi server gerekliydi bana.

98 Dilhah: Gönlü isteyen, çok seven, sevilen.

Ey Kaşamşam, Hakk’ın Özü’dür cümlesini var eden,

99 Vargah: Köşk, saray gibi yaşanılan yer.

Merhamet edip, ateşi İbrahim’e gül-zar eden,

100 Batman: Eski ağırlık ölçülerinden olup, iki okkadan sekiz okkaya kadar yer yer değişir. Ekseriya altı
okkadır. Bu, hâlen kullanılan sekiz kilo kadardır.

Kaknus’u kendi nâlişinden dâhil-i nar eden,

101 Amud-ı gürzi-geran: Ağır gürz.
102 Eslah: Silahlar.
103 Eserde bu ifade için şöyle bir izah verilmiştir: “Var
gücüyle vurduğunda sıradan bir değnek, yarım aya
benzeyen bir kılıca dönüşür.”
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İki âlemde yine birliğini izhar eden,
Mustafa gibi hami-i mahşer gerekliydi bana.

104 Ner: Kahramanlık sembolü erkek deve.
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Hazreti Ali gördü ki, nice kâfirler top-

İlm ü kemalat sendedir,

lanmıştır. Bunun üzerine Hazreti Ali Allahu

Verdi sana Hayyü’l-Gafur,

Teâlâ’nın yüce erlerini yâd edip, öfke ile bir

Hakkına: “şarâben tahûrâ” 105,

nara attı. O narayı işiten Düldül ile Zülfikar

Anla bu ahım, ya Resul!

hazır oldular. Hazreti Ali, Düldül’ü görünce
bir defada yedi deve yükü zinciri parçaladı.
Düldül’e binip, Zülfikar’ı kınından çıkarıp eline aldı ve kâfirleri öldürmeye başladı.
Allah Resulü’nü yat edip, salavat gönderince keyfi yerine geldi ve bir naat okudu. Hazreti Ali Şah-ı Merdan’ın naatı budur:
Her an yat ederim sizi,
Hamd-ı senahım, ya Resul!
İki âlem içre benim,
Koruyucum, ya Resul!
Külli asiye rehber özün,
Hem cümleden beter özün,
Saki özün, Kevser özün,
Hem padişahım, ya Resul!

Kıldım cihanda çok hata,
Neyley, n’edey, vaveylâ!
Hakkı için sureyi “Hel’etâ”106,
Geç günahım, ya Resul!
Sensin Kaşamşam’a refik,
Kâh bahşiş bahrü’l-Amik,
Bildir bana rah-i tarik,
Adil şahidim, ya Resul!

Hazreti Ali, “Allahu Ekber” deyip,
Zülfikar’ı çekti, sanki kıyamet kopmuş gibi
oldu. Şehrin içindeki savaş ve kavga gökyüzüne çıktı. O sırada Hazreti Ali, kâfirleri birer birer öldürmekteydi. Bu durum üzerine
Mergup Şah feryat edip:
- Hey namertler, gayret edin, kaçmayın.

Sendendir her mahlûkat,

Sizler çoksunuz. Bir adam ateş olsa ne kadar

Fazlındır bahrü’l-hayat,

yer yakar, dedi.

Hem paksın sen, hem iyi zat,
Hem âli câhım, ya Resul!
Saki özün, Kevser özün,
Cümlesine de rehber özün,
Asilere beter özün,
Hem padişahım, ya Resul!
Lütfeyleyin, şah-ı cihan,
Olsun sadakan gamlı can,
Hem dinsin hem imansın,
Hem derd-hâhım ya Resul.

Padişah ne kadar çabaladıysa da kâfirler
kurtların önündeki koyun ve ateşin önündeki saman gibiydi. Sokaklardan kızıl kan her
105 İnsan Suresi, 21. Ayet: “Âliyehum siyâbu sundusin hudrun ve istebrakun ve hullû esâvira min
fıddah(fıddatin), ve sekâhum rabbuhum şarâben
tahûrâ(tahûren).” (Cennetliklerin sırtlarında, parlak
ve göz alıcı, yeşil renkli ipek elbiseler (siyab) vardır.
Gümüş bileziklerle süslenirler. Rableri onlara maddi
ve manevi anlamda temiz (tahur) bir içecek (şarab)
içirmiştir.)
106 Kur’ân-ı Kerim’in yetmiş altıncı suresi. İnsan suresi ve Hel’etâ da denir.
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tarafa aktı, sanki zemin ü zaman lerzana

Nice yıllar geçti boşa,

geldi. Sonunda Mergup Şah canından ümi-

Günah ve heves peşinde,

dini kesti.

Şükrü lillah oldum muhlis,

Sabahtan öğleye kadar kan döküldü.

Belalardan uzak oldum.

Bu savaşa yedi kat göğün melekleri de şahit
oldu.
Kâfirlerden kaçanlar kurtuldu, diğerleri
yakalandı.

Umudum çok Hazretinden,
O bahr-ı rahmetinden,
Çıktım küfür yolundan,
Bu gün ehl-i tarik oldum.

Kâfirlerden kalanlar ise “Aman, aman!”
diyerek feryat eylediler. Bunun üzerine
Hazreti Ali bu putperest kâfirleri imana davet etti. Kâfirler sıdk-ı can ile Müslüman oldular. Hazreti Ali kâfirlerin put hanelerini
yıktı, mescit ve cami yaptırıp ezan okuttu.
Ondan sonra Mergup Şah, Müslüman
olduğu için minnettarlık duyarak Hazreti Ali’ye bakarak bir gazel okudu. Mergup
Şah’ın gazeli budur:
Şükredeyim Allah’ıma,
Bu saadete layık oldum.
Merhamet eyledi hâlime,
Kâfir idim, sadık oldum.

Kötülerden kötüydüm,
Yüreği gam dolu idim,
Bir zen basan çoyan idim,
Cevahirden artık oldum.

Kötülerden halas olup,
Bir köleyim, muhlis olup,
Kederden alış olup,
İyilere refik oldum.

Sana kurban kederli canım,
Sensin dinim ve imanım,
Sebep oldun, ey sultanım,
Ben de ehl-i Tevfik oldum.

Bizden selam Mustafa’ya,
Ahmet adlı rah-nemaya,

Şah-ı Mergup buldu çare,

Kerem etsin bî-nevaya,

Kimya oldu seng-i hara,

Yüzün görmeden âşık oldum.

Şükredip Bir u Vâr’a,
Aynadan da arık oldum.

Ebu Bekir, Ömer, Osman,
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Hazreti Ali nice kâfirleri bir günde Müs-

Peygambere imiş yaran,

lüman etti. Mergup Şah bu duruma çok se-

Arzım yetir Şah-ı Merdan,

vindi, gece gündüz kendini namazdan ayır-

Gönülden tasdik eyledim.

maz oldu.
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Hazreti Ali, Mergup Şah’ı kendi yurdu-

Mustafa’ya ilet arz-ı hâlimi,

na padişah yaptı. Sonra da birlikte nice cami

Attım gönlümden kıl ü kâl’imi,

ve medreseler yaptırdılar. Nice şehirleri

Sarf edeyim yolunda mülk ü malımı,

Müslüman eylediler.

Hakikat denizindeyim ben, hoş imdi.

Hazreti Ali, Medine’ye gider oldu. Mergup Şah, Hazreti Ali’ye sınırsız hizmetlerde

Kadir İyem, Kendin ulaştır haddine,

bulundu, sayısız hediyeler ile altın yüklü

Başım kurban etsem serv-i kaddine,

kırk deve verdi.

Haberini bir bir ulaştır Medine’ye,
Şirin dilli nüktedanım, hoş imdi.

Ondan sonra Hazreti Ali, Berber şehrini
Mergup Şah’a verdi. Altın yüklü kırk deveyi alıp, bezirgân gibi Medine-yi münevvere

Mergup Şah der, gözden cemalin uçtu,

bakıp yola revan oldu.

Ayrılık hasreti gönlüme geçti,
Mecnun’un sevdası başıma düştü,

Hazreti Ali şehirden kendiyle birlikte

Yüreğimde hoş armanım, hoş imdi.

çıkan Müslümanlara:
- Şimdi siz evlerinize geri dönünüz, diye
seslendi.
Mergup Şah atından fırladı, Hazreti Ali
ile vedalaştı ve ona bakarak bir gazel okudu.

Hazreti Ali Şah-ı Merdan kırk deve
yükü altını yükleyip Medine’ye doğru revan oldular. “İsm-i Azam”ı okuyup, develeri yürüttü. Velinin kerameti ile o develer
Düldül’den de hızlı yürüdü.

Mergup Şah’ın gazeli budur:
Bugün azmeylesen mülk-i diyara,
Cismim içre şirin canım, hoş imdi,

Göz açıp kapayıncaya nice menzil yol
alıp, Medine-i münevvere girdiler.
Medine halkı işitince, önüne çıkıp kar-

Sinemi çâk edip, bağrımı pare,
Canımdan çok mihribanım, hoş imdi.

şıladılar. Hazreti Ali, sahabeyi, eşini dostunu, akrabasını görünce gönülleri şad oldu.

Gül yüzün görmesem, yoktur kararım,

Cümle sahabe ile görüşüp bu mısraları oku-

Senden başka olmaz gönül mıdarım,

du:

Ölünceye gulamın, ey şehriyarım,

Bütün gelen, kadir-danlar108,

Hakk’ın gönderdiği yüce canım, hoş imdi.

Gelin, canlar, görüşelim,
Mihriban yar u yaranlar,

Zinhar, kardeşlik hakkını hakla,
Hayır duası edip, yâdında sakla,

Gelin, canlar, görüşelim.

Günahkâr kulunum, mahşerde yokla,
Ey azizim, kâmuranım107, hoş imdi.
107 Kâmuran: Arzusuna nâil olan, bahtiyar, mes’ud.

108 Kadirdan: Kadirbilir, değer bilir.
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Gezip geldim dağı düzü,
Yine dönüp gördük sizi,
Kâfir öldürüp, olduk gazi,
Gelin, canlar, görüşelim.
Ebu Bekir, Ömer, Osman,
O Hazrete sizler yaran,
Dönüp geldi Şah-ı Merdan,
Gelin, canlar, görüşelim.
Nice çektim hicran varı,
Sefer kıldım Rum’dan narı,
Gezip geldim çöllere doğru,
Gelin, canlar, görüşelim.
Sa’d b.Vakkâs, İmam Cabbar,
Ebulmihcan, Malik Eşter,
Hizmetkârım Baba Kamber,
Gelin, canlar, görüşelim.
Hasan, Hüseyin, aziz canım,
On sekiz evlat oğlanım,
Muhammet merd-i meydanım,
Gelin, canlar, görüşelim.
Fatma-Zehra cübt-i pakım,
Hanife-i sine çâkım,
Akl u hûş, pehm-i idrakim,
Gelin, canlar, görüşelim.
Gücü yetemez hiç sana,
Berber şehri girdi dine,
Murtaza geldi Medine’ye,
Gelin, canlar, görüşelim.
230

Hazreti Ali cümle sahabe ile görüşüp, Medine camiine vardı ve Hazreti
Muhammet’i (SAV) ziyaret eyledi. Peygamber aleyhisselam Hazreti Ali’yi görünce,
mutlu oldu. Hazreti Ali’nin alınlarından
öperek, çokça iltifat eyledi.
Ondan sonra tüm halk Baba Rövşen’in
ruhlarına Fatiha okuyup, dua etti. Hazreti
Ali kırk deve altını bütün sahabeye, fakir,
kimsesiz ve yoksullara taksim etti. Hazreti
Ali’nin yaptığı bu hayırlı iş ile dostları şad
oldu, düşmanları da mat oldu.
Geriye altın yüklü iki deve kaldı. Gani
olan Hazreti Osman’a yarım deve altın değdi. Yoksul olan Hazreti Ali’ye de yarım deve
altın değdi. Hazreti Ali bunu da hayır eyledi.
Dostları mutlu, düşmanları gamlı oldu. İlahi
bütün müminleri feryad-ı kıyamet Hazreti
Peygamberin şefaatinden mahrum bırakma.
Âmin ve Rabbil âlemin.
Allah doğrusunu en iyi bilir.

ANADOLU’DAKİ ZİYARET MEKÂNLARININ BEREKET
SEMBOLÜ KADINLARI
WOMEN THAT ARE THE SYMBOL OF FERTILITY OF
VISITING PLACES IN ANATOLIA
Çiğdem MOLLAİBRAHİMOĞLU1

Kadından bu fonksiyonlardan birini yerine
getirmesini bekleme, bir gereksinimi karşılama ve diğer öğelerle ahenkli bir bütünleş-

ÖZET
İnsan, organik ya da temel ihtiyaçlarının karşılanması için birtakım çabalar, arayışlar içindedir. En ilkelden gelişmişe kadar
tüm insanların beslenme, sağlık ve üreme
ihtiyaçları değişen şartlara bağlı olarak yeni

me demektir. Bu çalışmada Anadolu’daki
ziyaret yerlerinin bereket sembolü kadınları
“Yağmur Yağdırma”, “Su Çıkartma”, “Besin
Sağlama” başlıkları altında incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ziyaret Yeri, Kadın,
İnanç, İşlev, Bereket.

çevreler yaratılarak çözülmektedir. Sorun
olarak algılanan kimi durumların çözümlenmesi ya da varolanın korunması için çevrenin sürekli bir biçimde yeniden üretilmesi,
sürdürülmesi ve yönetilmesi gerekir. Her bir
kültürde bu koşulların çeşitli yansımaları izlenebilir. İnsanın beslenme, üreme ve sağlığı koruma ihtiyaçlarından doğan sorunların
çözümlenmesinde doğuran, koruyan, kollayan özellikleriyle “kadın” önemli bir işleve
sahiptir. Kadın türbe ve ziyaret yerlerinin
yiyeceğin bereketlenmesi, yağmur yağdırılması gibi sebeplerle ziyaret edilmesi bu işlevlere birer örnektir. Kadına yüklenen tüm
bu fonksiyonlar esasında toplum tarafından
ona yüklenen görev ve rol beklentileridir.
1 Dr.

ABSTRACT
Human is in search of meeting his/her
organic or basic needs. Nutrition, health
and reproductive needs of all people from
the most primitive one to advanced one
are met by creating new environments depending on changing conditions. In order
to solve some cases perceived as a problem
or to protect the current situation, the environment should be reproduce, maintain
and managed continuously. Various reflections of these conditions can be monitored
in each culture. With her features like being
teemful, protective and ministrant, woman
has an important function in solving the
problems arising from the requirements of
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human such as nutrition, reproduction and

Eliade, “Dinler Tarihine Giriş” adlı ese-

health. That’s why the women’s tombs and

rinde tarımın iki farklı düzlemde ölülerin

places to visit are visited with the aim of in-

alanına girdiğini belirtir. Bu düzlemlerden

creasing the abundance of food or to rain.

birine göre ölüler tohumlar gibi gömülür,

All these functions that imposed on woman

diğerine göreyse onlar yeryüzünün rahmine

are the duties and expected roles imposed to
her by society. Expecting woman to fulfil one
of these functions is means to meet a necessity and an provide a harmonious integration with other elements. In this study, the
women that symbolises the fertility of their
places to visit in Anatolia will be discussed
under the titles such as “make it rain”, “water extraction”, “food supply”.
Keywords: Place to Visit, Women, Faith,
Function, Fertility.

gömülen tohumlar gibi yeni bir suret içinde yaşama dönecekleri anı beklerler. Ölüler
kimi zaman insana çok yakın olur ve çiftçi,
ekinini kutsamaları ve çoğaltmaları için onlara yalvarır (Eliade, 2009: 339-341). Bu anlamda ölülerle bereket tapınmalarının kesiştiği noktalar vardır. Atalar kültünün türbe
ziyaretlerine yansıyan “bereket” fenomeni
de böyle bir ilksel anlamla ilişkilendirilebilir.
Kimi kültürlerde tarımın gelişmesine
kadınlar yol açmış, uygarlığa bu armağanı
bağışlamış kadın tanrılar birçok yerde görülmüştür. Tarımsal gelişimin ilk kanıtla-

Giriş
Toprak, bereketin en somut görüntüsü
ve kaynağıdır. Bu kaynakla ilişkilendirilen her bir unsur da “bereket”i temsil eder.
Verimle ve üreticilikle kadınlar arasındaki
mistik bağ, “bereket” olgusunun bir görünümüdür. Bereketin sağlanması, uygun zaman ve koşullarda belirli nesnelerin kutsal
eyleme katılımıyla sağlanır. Ritüel ve inanışların temelinde bulunan düşünce, seçilen
nesne ve olgulardaki gücü harekete geçirerek istenilen amaca varmaktır. Bu amaca

rının bulunduğu Mezopotamya’da Tanrıça
Nilnil, halkına ekim ve hasat yöntemlerini
öğrettiği için ululanmıştır. W. Schmidt, eski
kültürlerde kadınların bu gücü kazanmalarıyla ilgili şöyle bir yorum yapar “Burada
kendi üstünlüklerini gösterenler kadınlardı; onlar yalnız çocuk doğuran kişiler değil
aynı zamanda başlıca besin üreticileriydi.
Ekip biçme olanağının bulunduğunu kavramışlar, böylece toprağı değerli kılmışlar,
sonuçta da onun sahibi olmuşlardı. Dolayısıyla hem tutumbilimsel, toplumsal güç
hem de saygınlık kazanmışlardı” (Stone,
2000: 35- 50). Bu saygınlık Anadolu kadı-

varmada kullanılan en etkin güçlerden biri;

nına da yansımış ve kimi kadınlar bereket

maddi yapısıyla toprakla, ruhi yapısıyla da

sağlayan bir konuma yükselmiştir. Örneğin

öte âlemin güçleriyle ilişkilendirilen “ölü-

kabri Afyon Kâbe Mescidi Cami yakınında

ler” veya “ziyaret yerleri”dir.

bulunan Didar Gelin, Eskici Mehmet adlı
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birini hacca gönderen ve evlerini hac bere-

Burada belirtildiği gibi genel kabule göre de

ketiyle dolduran bir kadındır (Gündoğan,

yeryüzü dişil, gökyüzü erildir. Bu nedenle-

1994: 24-25). Anadolu’daki kimi kadınlar

dir ki tarım faaliyetleri “Yeryüzü Ana”nın

bu özelliklerini ölümlerinden sonra da ser-

bedeni üzerinde gerçekleştirilmiş olur. Bu

gilerler. Onların güçleriyle temasa geçmiş

faaliyetler “yağmur-ay-bereket-kadın-yılan-

herhangi bir nesne, kimi zaman insanlar için

ölüm-yenilenme” olgularının çeşitli kombi-

bereket sembolü de olmuştur. Bu nedenle-

nasyonlarının görünümü şeklinde, ritüeller-

dir ki Kahramanmaraş’taki Elif Ana’nın

de yer edinir. İlkel insan için tarım; yaşamla

mezarının üstündeki bez parçaları uğur,

doğrudan ilgisi olan ve tohum, ekili tarla,

şans, kısmet ve bereket getirmesi amacıyla

yağmur ve bitki ruhlarında var olan yaşa-

saklanır (Köksel, 2012: 160-161). Sivas Çam-

mın çoğalmasını sağlamaktır (Eliade, 2009:

şıhı yöresi Dişbudak köyündeki Fatma Ana

324). Kadın merkezli adak ve ziyaret yerle-

Düşeği civarındaki araziye dağılmış olan

rinde de bu bereket kültünün yansımaları

midye büyüklüğünde ve somun ekmeğine

olan yağmur yağdırma, su çıkartma, bitme-

benzeyen eski deniz kabuklarının fosillerine

yen su, bitmeyen yiyecek sağlama, bereket-

halk Fatma Ana taşı der ve kadınlar bereket

lendirme oradaki şahsın ilahi gücü olarak

vermesi için bu taşları un çuvallarına ve am-

görülür. Bu güçten yararlanmak için ziya-

barlara koyarlar (Özen, 1996: 216). Kadının
kendisi gibi onunla ilişkilendirilen herhangi
bir nesne de bereket unsuru olarak işlev görebilmektedir.

retçiler çeşitli ritüeller uygulamaktadırlar.

1. Yağmur Yağdırma
Yağmur, kadınla erkeğin cinsel ilişki-

Kadınlar zaman zaman erkekleri etkileri

sinde ersuyu akışıyla aynı işlevi görür. Be-

altına almışlar ve doğaüstüyle, tanrısala olan

reketin sağlanması için yer canlandırılmalı-

eğilimleriyle bunu uluslar ve ekinler üzerin-

dır. Kozmik kutsal evliliğin -yağmur- en iyi

de de kullanmışlardır (Bachofen, 1997: 114).

koşullarda gerçekleşmesi için yani tahılların

Tasavvufi literatürde de kadın kimi zaman

yetişmesi, meyvelerin çoğalması, kadınların

bereket metaforu olarak değerlendirilir.

oğullar doğurması, hayvanların türemesi,

Çeşitli tabiat tasarımlarında gök erkek, yer
kadındır. “Yer”in kadın olarak düşülmesinde nesneleri içine alması, onları beslemesi
etkili olmuştur. Bunun için Hz. Şeyh-i Ekber “Fütûhât-ı Mekkiyye”de arza “Ümm-i

ölülerin yaşam gücüyle dolması için gök
uyarılmalıdır (Eliade, 2009: 346). Bu uyarılmanın gizil etkisi, yağmur yağdırmak için
yapılan çeşitli ritüellerle ortaya çıkar.

rakîb” tesmiye şöyle buyurmuşlardır. “Gök,

Yağmur duası, kuraklık dönemlerinde,

tavr-ı akla göre infâk ve i’tâ cihetinden er-

kuraklığı gidermek amacına yönelik uygu-

kek; arz, gelen nafakayı kabul ettiği ve kuca-

lanır. Bu uygulamalarda doğaüstü güçler-

ğında yetiştirdiği mahlûkatı beslediği için,

le doğrudan ya da doğaüstü güçlere yakın

kadın mesâbesindedir” (Küçük, 2008: 103).

olduğu düşünülen başka güçler vasıtasıyla
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ilişki kurularak yağmur yağdırmaya çalışılır. Frazer’a göre yağmur tanrısını zorlamanın bir yolu onu sık sık ziyaret ederek rahatsız etmektir. Gervansius, içine bir taş ya da
bir sopa atılırsa hemen yağmur yağdıran ve
atanı ıslatan bir kaynaktan söz ediyor. Yunanlılar ve Romalılar da, büyüyle yağmur
yağdırma yollarını denemişlerdir. Örneğin
Arkadia’da, ürünler ve ağaçlar susuzluktan
yanıp kavrulduğunda, Zeus rahibi Lycaeus
tepesindeki bir kaynağa meşe daldırır (Frazer, 2004: 21-23). Olağanüstü bir “alıcı” ve
sıradan insanların göremedikleri işaretlere
duyarlı olan şamanlar da yağmur yağdırır
ya da yağmurları sona erdirir (Perrin, 2001:
117). Görüldüğü gibi insanlarla tanrılar arasında kimi zaman “rahip” ya da “şaman”
gibi aracı güçler yer alabilir. Farklı inanç ve
kültürlerde aracı güçlerin adı veya görünümü değişmekle birlikte işlevleri aynıdır.
Anadolu’da yağmur yağdırmak için türbelerin ziyaret edilmesi de söz konusu gücün
“veli, evliya, yatır” vb. gibi adlandırılmalarıyla gerçekleştirilen benzer işlevdeki uygulamasıdır.
İnsanlar kuraklık dönemlerinde olduğu
gibi özellikle kendilerinin üstesinden gelemediği durumlarda bazı güçlerin yardımını
dilerler. Bunu da dinsel- büyüsel birtakım
uygulamalarla gerekleştirirler. “Taklit”, “kılık değiştirme”, “kurban” ve “toplu yeme”
vb. yağmur yağdırma törenlerinin ortak
olarak görülebilen uygulamalarındandır.
Anadolu’da yapılan yağmur dualarından
bir kısmı toplu olarak uygulanırken, bir
kısmı çocuklar tarafından gerçekleştirilir.
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Anadolu’da yapılan törenlerde “çocuk, gelin, kadın” yer alır. 2
Anadolu’nun birçok yerinde yağmur
duası için ziyaret edilen mekân vardır. Özellikle kurak mevsimlerde ziyaret edilen bu
mekânlarda çeşitli ritüeller de icra edilmektedir. Kadın merkezli ziyaret yerlerinde de
aynı işlevi gerçekleştirmeye yönelik uygulamalar vardır. Yağmur yağdırma, söz konusu
kadınların hayattayken de gerçekleştirebildiği bir eylemdir. Kahramanmaraş’ta türbesi bulunan Elif Ana’nın uzun zamandır yağmur yağmadığı için şikâyet eden bir kadını
görünce dua ettiği, bunun üzerine yağmur
yağmaya başladığı anlatılmaktadır (Köksel,
2012: 163). Aynı eylem kadın türbeleri vasıtasıyla da gerçekleşebilmektedir. Anadolu’da
“Bursa Anasultan Dedesi” (Dikmen, 2007:
119-121), “Çankırı Hatçe Sultan”, “Kırşehir
Çiçek Ana” (Pınarbaşı, 2011: 39-59), “Malatya Şah Sultan Hanım” (Oymak, 1994: 53-54),
“Muğla Kızlar Ereni” (Ergun, 2004: 694),
“Safranbolu Kız Erenler” (Barlas: http://
www.gulceedebiyat.net), Sivas’ta bulunan
“Şeriflerin Tekkesi (Kızlar Ziyareti)” (Gök2 “Gelin, gelin gok, çoma gelin, çömçe gelin, eşik gelin
etme, kepçe gelin, çullu kadın, kepçe kadın, çalı gezme,
çollu, kepçecik” gibi isimler yapma bebeklere verilmektedir. Çakıl taşını ağzına alma, ters giyinme ve su
serme en yaygın uygulamalardır. Yağmur yağdırmak
yapılan dinsel uygulamalar “oruç tutma, mevlüt okutma, camide toplanma, kum, akıl ve taşa dua okuma, at
kafasına dua yazma, kırk boğumlu asma çubuğunun
gözlerine dua okuma.” Dinsel olmayan işlemler arasında “akıl, taş, kum ve nohut toplama, kepçecik bebekler
hazırlama, suya kavrulmuş tuz atma, birden fazla karılı kimselerin ayakkabılarını ıslatma, yeni evlileri suya
atma, suya tabut atma, kaplumbağa ıslatma, yemek pişirme.” Ayrıntılı bilgi için bkz. ACIPAYAMLI, Orhan.
(1965). “Türkiye’de Yağmur Duası- II”, A. Ü. Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, CXXII, 221-250.
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bel, 2010: 121), “Müslüm Ana” (Özen, 1996:
143) ve “Fatma Ana Düşeği” (Özen, 1996:
216); Tokat’ta bulunan “Fahriye (Fahra) Hatun Türbesi” (Aytürk; Altan, 1990: 334) ve
“Zile Kırklar Türbesi” (Yardımcı, 1998: 552),
“Yozgat Pir Hüsniye Ana Türbesi (Koçaker,
2004: 48) yağmur duası için ziyaret edilir.
Adana’da bulunan “Kel Kız”da yağmur
yağması için mezardan bir avuç toprak alınıp suyla ıslatılır (Pınarbaşı, 2011: 31-32).
Bursa “Hatice Sultan”da hacet namazı kılınıp mevlit okutulur (Alkaya, 2006: 48). Isparta “Gelincik Ana”da kıtlık ve kuraklık
olduğu yıllarda odun parçaları göle doğru
fırlatılarak yağmur duası edilir (Pınarbaşı,
2011: 54). Kastamonu “Nevruz Sultan”da
adak kurbanları eylül, ekim ve kasım aylarında kesilir (Zengin, 2003: 177). Kayseri
“Meryem Ana Ziyaret Yeri”nde yağmur duası yapılır, kurban kesilip namaz kılınır ve
dua edilir. (Naneci, 2006: 146). Yozgat “Satı
Ana Tekkesi”nde kurban kesilip dualar edilir. Köy halkı yağmur duasına çıktığında
bulgur pilavlı kavurma yapıp topluca yenilir (Koçaker, 2004: 52).

2. Su Çıkartma
Su, varoluşun ve verimliliğin önemli bir
unsurudur. Su olmadan hayatın olamayacağı ya da sürdürülemeyeceği düşüncesi kimi
mitolojilerde yaratılışın suyla başlamasına
vesile olmuştur. Dünya sudan yaratıldığı
gibi, su vasıtasıyla da yıkılabilir ki kıyamete
ilişkin anlatılardaki dünyanın sular altında
kalacağı düşüncesi bunu destekler. Suyun
varlık/yokluk düzleminde iki zıt kutuplu
bu görüngüsü onun varlığa ilişkin ana unsur olmasıyla yakından ilintilidir çünkü ancak varolan bir şey yok olabilir.

Evrenin tüm yaratımlar için kozmik
modellemesi, diğer varlıklarda açıkça görülür. Evrenin varoluşu gibi, bitkiler de suyla varolurlar. Bir tohum, içinde bulunduğu
toprağın verimine su sayesinde ulaşıp var
olabilir. Tohumların beslenmesiyle insan da
var olabilir. Bu zorunlu eylem dizgesi insanı,
suyun olmadığı zamanlarda bazı arayışlara
yönlendirmiştir. Bunun için insanlar göksel
kutsalı harekete geçirip yağmur yağdırmaya çalıştığı gibi, yerle ilgili kutsalları da harekete geçirerek yerden su çıkartma eylemlerinde de bulunmuştur. Bu durum, gücüne
inanılan kutsalların yerden su çıkaran ya da
çıkmasına vesile olan bir prototiple karşımıza çıkmasına neden olmuştur.
Yerden su çıkartmayla ilgili iki belirgin olay vardır. Bunlardan bir tanesi Hz.
Musa’nın İsrail halkı için asasıyla yerden su
çıkartması, diğeri de Hz. Hacer’in oğlu için
su ararken yerden su çıkmasıdır. Tevrat’ta
Musa’nın yerden su çıkartması “’Rab,
Musa’ya… Ben Horev (Horeb) Dağı’nda bir
kayanın üzerinde, senin önünde duracağım.
Kaya’ya vuracaksın, su fışkıracak…’ Musa
İsrail’in ileri gelenlerinin önünde denileni
yaptı.” (Mısır’dan Çıkış 17: 5- 7) şeklinde anlatılmaktadır. Kuran’da ise aynı durum için
“Musa kavmi için su istemişti de biz ona:
Değneğinle taşa vur! demiştik. Derhal on iki
kaynak fışkırdı. Her bölük, içeceği kaynağı bildi. (Onlara:) Allah’ın rızkından yiyin,
için, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyin, dedik.” denilmektedir (Bakara/60). Hz.
Hacer ve oğlu İsmail, çölde susuzluktan
ölmek üzere iken kendilerine mucize olarak ihsan edilen topraktan çıkan bir sudan
bahsedilir. Tevrat bu olguyu şöyle kıssa
eder: “Sonra Tanrı Hacer’in gözlerini açtı
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ve Hacer bir kuyu gördü. Gidip tulumunu
doldurdu, oğluna içirdi” (Tekvin 21:19).
Bu olayın İslam kültüründeki yansıması,
Hz. Hacer’in oğlu İsmail için Mekke’deki su
arayışı sonrasında toprak içerisinden çıkan
mucize su “zemzem”dir.3 Bu iki su çıkart3 “Hz. Hacer ile oğlu İsmail, Mekke vadisinde birlikte
yaşayıp gidiyorlardı. Hazreti Hacer, çocuğuna, acıktıkça
süt emziriyor. Susadıkça yanlarındaki kırbadan su veriyordu. Kendisi de kocasının bıraktığı hurmalarla idare
ediyordu. Bir süre sonra kırbalarındaki su bitti. Susuzluktan kendisinin de sütü kesildi. Küçük İsmail açlıktan ve susuzluktan ağlayıp sızlamaya başladı. Kumlar
üzerinde yuvarlanıp duruyordu. Hazreti Hacer çocuğunun bu acıklı halini görmeye dayanamayarak, etrafta
su aramaya çıktı. Güneş bütün sıcaklığıyla yeryüzünü
kavuruyor; kumlar ve taşlar sıcaktan yanıyordu. Hacer
yürüye yürüye Sefa tepesinin bulunduğu yere geldi. Su
verebilecek birini bulabilir miyim acaba? diye tepeye
çıktı. Etrafa göz gezdirdi. Fakat uçsuz bucaksız çölde,
kimsecikler görünmüyordu. Hüzünlü, fakat Allah’a
güven duygusu içinde tepeden indi. Ayağı takılmasın
diye uzun eteğini toplayarak süratle koşmaya başladı.
Vadiyi geçip bir şeyler bulurum ümidiyle Merve tepesine geldi. Tepeye çıkıp orada da biraz durdu. Etrafa göz
gezdirdi. Fakat ortalıkta yine hiç kimse görünmüyordu.
Hazret-i Hacer, civarda su veya yardım isteyecek herhangi bir kimse bulurum ümidiyle, yedi kere Safa ile
Merve tepeleri arasında koşarak gitti geldi. Bu gidişlerin sonuncusunda Hz. Hacer, Merve tepesine çıkınca,
bir ses işitti. Bir an için hayal gördüğünü, yanlış duyduğunu sandı. Bütün varlığıyla dikkat kesildi. Aynı
sesi ardarda birkaç kere işitti. Hayal olmadığını anladı.
Ses gayptan geliyordu. Allah’ın bir yardımı olabilirdi.
Bu ümitle, “Duydum, duydum” dedi. “Eğer maksadımı biliyorsan, çık ortaya, bana yardım et.” Birden sesin
geldiği tarafta bir insan belirdi. Bu, insan suretine girmiş bir melekti. Ayağıyla durduğu yeri kazıyor; kazılan
yerden de gür bir şekilde su akıyordu. Hazret-i Hacer,
suyu görünce sevincinden şaşkına döndü. Belki akan su
az olur da yetmez diye düşünerek, su kaynağının etrafını toprakla çevirip bir havuz yapmaya çalıştı. Suyun bir
damlasının bile boşa akmasını istemiyordu. Bir yandan
suyu avuç avuç alıp kırbasına dolduruyor, bir yandan
da “zem, zem”, yani “dur, dur, akma” diyordu. Sevgili peygamberimiz demişti ki ‘Allah, İsmail’in anasına
rahmet etsin. O Zemzem’i kendi halkına bıraksaydı da,
etrafını evirip avuçlamasaydı, Zemzem kıyamete kadar
akan bir ırmak olurdu.’” (Dikmen, 2011: 191- 192).
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ma olayında önemli noktalar, suların çıktığı
kaynaklar, çıkma nedenleri ve çıkma şekilleridir. Bu sulardan biri “kaya”dan, diğeri ise
“toprak”tan çıkar. Her iki su da bir sıkıntı
anında, susuzluk döneminde çıkar. Her iki
suyun çıkışında da dua edilmektedir ama
biri asanın yere vurulmasıyla diğeri ise meleğin ayağıyla yeri kazmasıyla çıkar. Bu iki
olayda görülen suyun çıktığı kaynak, çıkma
sebep ve şekilleri sonradan ortaya çıkan veli
kültünü de beslemiştir. Kadın ziyaret yerleriyle ilgili anlatılarda da bunlara benzer su
çıkartma olaylarına rastlanmaktadır.
Su bulmak veya su çıkartmak, söz konusu kadınlara ayrı bir güç ve kutsiyet katmaktadır. Bu durum bizzat erme sebebi olarak da
kabul edilmektedir. Örneğin Muğla’da türbesi bulunan “Şemsi Ana”, kent merkezinde
içme ve kullanma suyu kaynağını ilk bulan
kişi olduğu için önemli bir yeri vardır. Anlatıldığına göre Şemsi Ana, bir keçinin dere
yatağındaki çalılıkların arasından su içtiğini
ve ardından da suyun üzerini ayağıyla toprak atarak kapattığını görür. Böylece yörede
su kaynağının bulunmadığı ve suların da
çok az olduğu bu dönemde suyun kaynağını bulmuş olur. Suyu bulduğu için de ermiş
kabul edilir (Ergun, 2004: 751). “Çorum Kız
Çoban Çeşmesi ve Dilek Ağacı” hakkındaki
anlatıya göre su, kızın asasını yere birkaç kez
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vurmasıyla,4 “Erzurum Tortum Bacı Kar-

göre kızın öldüğü yerden veya uyudu-

deş Ziyareti” hakkındaki anlatıya göre ise

ğu yerden,7 “Manisa Sarı Kız”ın da şehit

bacının şehit düşmeden evvel kılıcını kayaya vurmasıyla su çıkmıştır (Başar, 1972:
215-216). “Ankara Cimcime Sultan”ın toprağı kazmasıyla da şifalı bir su fışkırmıştır.5
“Ankara Bacım Sultan”ın ettiği dua sonrasında da su çıkmıştır.6 “Balıkesir Üç
Kardeşler Hamamı” hakkındaki anlatıya

4 Efsaneye göre vaktiyle bu diyarlarda güzelliği dillere
destan bir kız çoban varmış. Sürülerini alır bu ovaya
otlatmaya gelirmiş. Elindeki asasıyla bir sınır çizer,
hayvanlar da oradan dışarıya çıkmazlarmış. Yabancılar da bu çizgiden içeri giremezmiş. Ovanın ortasında
kocaman bir ceviz ağacı varmış, başka hiç ağaç yokmuş. Her zamanki gibi yine bir gün sürülerini ceviz
ağacının altına getirmiş, etrafını da yine çizmiş. Cevizin gölgesine oturmuş, çorap örüyormuş. Beyoğlu da
o gün ovadan geçiyormuş, belki su bulabilirim diye
ceviz ağacına yaklaşmış, sınırı geçmiş kıza sormuş. Kız
asasını cevizin dibinden almış. Yere birkaç kez vurunca
patlarcasına sular fışkırmış: Buz gibi soğuk, şeker gibi
tatlı. Kız çoban “Buyur iç” demiş (Ergun, 2004: 541).
5 Rivayete göre Cimcime Sultan, henüz küçük bir kız
iken üvey annesi tarafından çok horlanırmış. Onun tesirinde kalan babası bir gün küçük kızı alıp ıssız yabana
götürmüş ve orada bırakmış. Güneş altında kavrulan
yavrunun bütün vücudunu yaralar kaplamış. O, susuzluk ve çaresizlik içerisinde toprağı kazmayı denemiş.
İşte bu sırada topraktan şifalı bir su fışkırmış. Küçük
kız bu su ile yıkanıp dertlerden kurtulmuş (Anadol,
1984: 194).
6 Bacım Sultan hamur yoğururken “baban geliyor”
demişler. Elinin hamurlu olduğunu görünce babasına
karşı saygısızlık olacağından ürpererek birden toprağa
diz çökmüş, Allah’a yalvarmış. Toprağa eğilip: “Çık ya
mübarek” demiş, oradan hemen su çıkmış, Bacım Sultan da elini yumuş (Tanyu, 1967: 137).

7 Çok eskiden Çaltılı köyünde bir kız ile bir oğlan birbirlerini çok sevmektedir. Ama aileleri bunların evlenmelerine karşı çıkar. Kavuşmak için çok uğraşan
bu gençler bunu başaramazlar. Artık hiçbir çarelerinin kalmadığını anlayan gençlerden kız olanı bir gün
köyün düzlük yerine gelerek kendini hançerler. Kız
oracıkta ölür, biriken kanların olduğu yerden sıcak su
kaynamaya başlar, tam bu sırada da karnından bir yılan çıkar, yılan bu suyun içine girip kaybolur. Bir iki yıl
sonra bu köyü Yunanlılar işgal eder. Yunanlı komutan
bu sıcak suyu duyunca “Hemen bir banyo yapayım”
der ve büyük bir rahatlık hisseder. Bunun üzerine hemen buraya bir hamam yapılmasını emreder. Çok eski
zamanlarda bir adamın iki oğlu bir kızı varmış. Kızı
on beş, on altı yaşlarına gelmiş. Bu kız bir gün bayırda
hayvan otlatırken bir ağacın dibinde uykuya dalar. Bu
sırada küçük bir yılan kızın ağzından içeri girer. Fakat
kızın bundan haberi olmaz. Gel zaman git zaman kızın
karnında yılan büyüdüğünden kızın karnı da büyümeğe başlar. Bu durumdan kızın babası ve ağabeyleri kuşkulanmaya başlar. Durmadan onu sıkıştırlar. “Senin
karnında çocuk var. Bu çocuğu nereden aldın, bu çocuk
kimden?”. Kız yalvarır yakarır “Benim hiçbir şeyden
haberim yok” der ama kimseyi kendisine inandıramaz.
Bir gün kızın babası iki oğlunu yanına çağırır “Evlatlarım” der, “Bu kız başımıza beladır, namusumuz beş
paraya düşecek. Ele güne rezil olmaktansa bunu alın
götürün ıssız bir yerde öldürür” der. Bu emir üzerine
ağabeyleri kızı ıssız bir yere götürürler. Kız ağabeylerine “Beni öldüreceksiniz, yalnız sizden bir dileğim var.
Ben şu derede abdest alayım, iki rekât namaz kılayım.
Ondan sonra öldürün” der. Kardeşleri razı olurlar. Kız
abdest alır, iki rekât namaz kılar. Kardeşleri de kızı takip etmektedir. Kız namaz kıldıktan sonra dua eder.
Dua bittikten sonra oracıkta uyuyakalır. Biraz sonra kızın başını koyduğu yerden gürül gürül su kaynamaya
başlar. Bu sırada kızın ağzından büyük bir yılan çıkar.
Yılan o sıcak suya girer ve kaybolur. Kızın ağabeyleri
de olanları hayretle izlerler. Kız rahat uykusunda olduğundan olanlardan haberi yoktur. Uyandığında su
içinde kalmıştır. Ağabeyleri olanları kıza anlatırlar.
Yanıldıklarını anlayıp kıza söylediklerinden pişmanlık
duyarlar eve gidip durumu babalarına anlatırlar. Babası da kızı bağışlar (Akyalçın, 1998: 41- 42).
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düştüğü yerden8 su çıkmıştır.“Isparta Sidre

Çoban” bey oğlunun suya ihtiyacı olduğu-

Yatırı” hakkındaki anlatıya göre de kızın sa-

zaman, “Bacım Sultan” ise ellerinin hamur-

bah namazını kıldığı sırada su çıkmıştır. 9

lu olduğu ve bunun babasına saygısızlık

Anlatılarda suyun çıkması, yaşanan bir
zorluktan sonra gerçekleşmektedir. “Şemsi Ana” susuzluk yaşandığı zaman, “Kız

olduğunu düşündüğü anda suyun çıkmasına vesile olurlar. Bu örnekler suyun arındırma, hayatın devamlılığını sağlama ve bereketlendirme işlevlerini ortaya koyar ki, bu
hikâyelerin merkezinde kadınlar vardır.

8 Sarıkız topuklarına kadar dökülen altın sarısı saçlara
sahip, Alaşehir’in Türkler tarafından ilk defa kuşatıl-

3. Besin Sağlama

maya başlandığı yıllarda çevreye yerleştirilen Türk

Su ve yiyecek hayatın devamlılığını sağ-

oymaklarından birine mensup çok güzel ve yardımse-

layan temel ihtiyaçlardır. İlkel toplumlardan

ver bir Türk kızıdır. Türklerin Alaşehir’i kuşatmasında savaş alanına koşup, elinde testisiyle askerlere su

son derece gelişmiş olan toplumlara kadar

dağıtmış, yaralıların yarasını sarmış, onlara ilaç bul-

temel faaliyet alanı besin olmuştur. Toplum-

muş. Bir düşman okuyla göğsünden vurularak şehit

ların gelişmesinde temel faaliyet alanı olan

olmuştur. Sarıkız’ın şehit düştüğü yerden fışkıran su

“tarım” da temelde besin ihtiyacını karşıla-

ırmak olmuş, bağları sulamış, şifa olmuş acıları dindirmiştir

(http://www.medyasozluk.com/sarikiz.

maya yöneliktir. Bu ihtiyacın karşılanama-

html).

dığı durumlarda insanlar tabiat kuvvetlerini

9 Burada dinine bağlı, güzeller güzeli bir kız yaşar-

etkileyerek sorunu çözmeye çalışmışlardır.

mış. Bu kız eski yazı okur ve ibadetle meşgul olurmuş.
Günleri böyle geçerken, bir gence âşık olmuş. Genç
de onu deli gibi sevmektedir. Delikanlı, kızı istemek
üzere ailesini gönderir. Evlenip mutlu olmak istemektedir. Fakat kızın ailesi bu evliliğe razı olmaz. Kızla

Besin

sağlama

konusunda

insanla-

rın başvurduğu güçlerden biri velilerdir.
Velilerin en önemli işlevlerinden biri zor

oğlanın görüşmesini yasaklayarak dünürcüleri geri

zamanlarda yardıma yetişmeleridir. Be-

çevirir. Kız bu üzüntüye dayanamaz. Bir gece rüya-

reketin sağlanması konusunda da veliler

sında, kızı alıp Sidre’deki dağa götürmüşler kız ora-

insanlara yardımcı olurlar. Anadolu’daki

da ağlamış sızlamış: “Vermediler, anam, babam beni
sevdiğime vermedi, çalıştım çabaladım çeyizi yaptım,

kadınların da bu türden bir işlevi vardır.

vermediler.” diyerek sabah ezanı okununcaya kadar

Bolu Seben Şelalesi hakkındaki anlatıda

ağlamış ve dua etmiş “Ya Allah, Ya Kerim benim du-

köylülerin kendisine yardımından mem-

amı kabul et.” demiş. Sabah ezanı okunduktan sonra,

nun kalan bir kızın, kıtlık ve kuraklıkla

namazını kılmak üzere kalkmış namazı kılmış, sağına
selam vermiş. Tam o esnada Sidre’de şırıl şırıl su akmaya başlamış. O zamana kadar Sidre’de su yokmuş.
Soluna selam veriyor, çıplak Sidre Dağı, yemyeşil
ağaçlar ve bembeyaz çiçekleriyle bir gelin gibi süslenmiş. Bu namazdan sonra “Ben çıktım muradıma/ Su
geldim dadıma” diyen kız Sidre’de kayıplara karışmış
(Pınarbaşı, 2011: 105- 106).
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görülür.10 Buna benzer anlatılardan anlaşıl-

Bu sırada bir askerle Kırmızı Ebe arasında

dığı kadarıyla veli olarak düşünülen kadın-

şu konuşma geçer: “Doldurun gazilerim”,

lar “kadın-bereket” tasarımlarının da etki-

“Doldur Ana”, “Doldurun yavrularım”,

siyle bitmeyen besin de sağlarlar.

“Ana, dolu.” Askerler ayranı kana kana iç-

Anadolu’daki kadın veliler de “bitmeyen yemek” keramet motifini sergilemektedirler. Anlatıldığına göre “Ankara Kırmızı
Ebe”, Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaşamıştır. Sultan Alaaddin Keykubat, Başköy Kalesi’ni fethe giderken Taşlıca
Köyü’nde mola verir. O sırada Kırmızı Ebe,
oğlu Oruç Gazi’yle birlikte askerleri konuk edip onlara ayran ikramında bulunur.
Kırmızı Ebe, tüm askerlerin bir taş oluktan
dökülen ayrandan hem içmelerini hem de
kaplarını bu ayranla doldurmasını söyler.
10 Yıllar önce Karaköy’de kıtlık başlamış. Ektikleri
ürünler kuruyor ve ellerindeki yiyecekler yavaş yavaş
tükeniyormuş. Köy halkı kıtlığa fazla dayanamayıp tek

melerinin ardından kaplarına da koyarlar
ama oluktaki ayran bitmez. Sultan Alaaddin
Keykubat, Kırmızı Ebe’nin bu kerametinden
çok etkilenir (Araz, 1958: 427). Muğla Sarıana, Kanuni devrinde yaşadığı öne sürülen
bir hatundur. Anlatıldığına göre o, azıcık
arpa ve sütle Kanuni’nin tüm ordusunu
besler.11 Askerlerin hayatta kalıp mücadelelerine devam edebilmeleri için temel gereksinimlerini karşılamaları gerekir. Kırmızı
Ebe ile Sarıana askerlere sundukları “ayran,
arpa, süt” gibi besinlerle bu ihtiyacı karşılamış olurlar.
Mersin Fedek Ali’nin Fatma hakkındaki anlatıda onun bitmeyen un sağladığı

tek köyü terk etmeye başlamışlar. Köy halkı bu zorluk-

görülmektedir. Bu anlatıya göre bahar yak-

lara rağmen çok yardımsevermiş. Günlerden bir gün

laşınca un çuvalları boşalır. Fatma Kadın

köye bir dilenci kız gelmiş. Günlerdir ağzına tek bir

oğluna ambarın içine girmesini söyler. Eline

lokma koymadığını ve açlıktan ölmek üzere olduğunu
söylemiş. Köylü bu kıtlığa rağmen kıza ellerinde ne kadar yiyecek varsa ikram etmişler. Karnını doyuran kız

süpürgeyi verip “Süpür oğlum, süpür, süpür” dedikçe bir çuval un çıkar. O un yaza

on beş gün sonra tekrar döneceğini söyleyerek oradan
ayrılmış. Köylüler buna pek inanmamışlar. Gerçekten

11 Onun kendisi ile ineğine ait ve ancak ikisinin ge-

de kız on beş gün sonra gelmiş. Kızın gelişiyle birlikte

çimine yeten bir miktar arpa ile Rodos seferinde

köyde ürünler artmaya, akmayan sular akmaya başla-

Marmaris’ten geçen bütün ordunun iaşesini temin

mış ve bereket artmaya başlamış. Dilenci kız köyden

etmek suretiyle keramet gösterdiğine inanılmaktadır

ayrılırken köylüler bu durumun sebebini merak edip

(Tanyu, 1967: 275). Kanuni’nin yaşadığı zorluk sıra-

kızı gizlice takip etmişler. Kızın köyün biraz uzağın-

sında bir ak nur gökten yere iner. Karanlık ağaçların

da olan şelalenin içine girerek gözden kaybolduğunu

arasından sarıya çalan bir inek belirir, ardından sarılar

görmüşler. Bu olaydan sonra şelalenin suları artmış

giyinmiş bir sarıca kadın, ağaç karanlığından ak nur

ve tüm ekinleri sulamaya başlamış. Köylüler bu olayı

aydınlığına girer. Sonra küçük bir tasa ineğini sağar

kutlamak için kurbanlar kesmişler. Bugün de bu şelale

ve bu süt bütün orduya yeter (Sepetçioğlu, 1975: 185).

köylüler tarafından kutsal kabul edilmekte ve her yıl

Ya da bir başka rivayete göre sarı ineğinin verdiği

burada şenlikler yapılmaktadır (Türk Halk Kültürün-

sütle bütün orduyu besler, onları kırılmaktan kurtarır

den Derlemeler 1998, 2001: 146).

(Ergun, 2004: 750).
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kadar yeter. Sonra da her gün yiyecekleri

göre eski zamanlarda kanser hastalığına ya-

kadar un sandıklarının içine gelir (Şimşek,

kalanan bir kadın, derdine derman bulamaz,

2010: 115-116). Mersin Şerife Kadın hakkın-

bu yüzden dağlara çıkıp rastladığı otlardan

daki anlatıda da hiç bitmeyen bir hamurdan

yer ve bu sayede iyileşir. Sağlığına kavuşan

bahsedilir. Kahramanmaraş’ta türbesi bu-

kadın topladığı otları büyük bir su bidonu-

lunan Elif Ana hakkında anlatılan bir me-

nun içinde ezer ve çeşitli dualar okur. Elde

moratta onun meyve yetişmeyen bir ağaçta

ettiği suyu hasta insanlara dağıtır. Yörede

meyve oldurarak besin sağladığı görülür.13

suyun hiç bitmediğine, her cuma akşamı

12

İki katlı bir mağara olan Kayseri Meryem Ana Ziyaret Yeri hakkındaki anlatıya
göre buranın birinci katının önünde içi su
dolu küçük bir kuyu vardır. Bu kuyudaki
suyun kurak havalarda bile eksilmediği anlatılmaktadır (Naneci, 2006: 146). Siirt’te bulunan Otlu Su, bitmeyen bir sudur. Rivayete

kullanıldığı miktar kadar arttığına inanılır
(Karakaş, 2012: 2149-2161). Muş Kani’nin
kerameti ise susuz geçen bir mevsimde suyunu çoğaltarak köylülerin imdadına yetişmesidir (Pınarbaşı, 2011: 67-68).

Sonuç
Halk kültürüyle ilgili yapılan çalışmalar,

12 Kışın çok kar yağar ama onun olduğu yere az yağar-

Anadolu’da türbe ve ziyaret mekânlarının

mış. Şerife Kadın bir gün evdeki bir çuval unla bir le-

oldukça yaygın olduğunu ve insanların

ğen hamur yoğurmuş. Bir yandan da yeter mi yetmez

özellikle çaresiz kaldıkları durumlarda kut-

mi diye düşünüyormuş. Şerife Kadın ekmeği atmaya
başlamış ki iki kadın çıkıvermiş karşısından. Teyze

sal kabul ettikleri bu mekânlara yöneldik-

yardım edelim demişler. Şerife Kadın da kabul etmiş.

lerini ortaya koymaktadır. Ziyaretler sonu-

İkisi ekmek atarken Şerife Kadının birden uykusu

cunda istenilenler gerçekleşmişse bu, söz

gelmiş. “Çocuklar benim uykum geldi biraz uyuyup

konusu evliyaların kerametlerine bağlan-

geleyim” demiş. Bu arada tepsinin yarısındaki hamur
bitmiş ve o hamurdan bir boy ekmek çıkmış. Kadınlar

mıştır. Halk arasında ister şifa bulmak ister

sen yat teyze biz devam ederiz demişler. Şerife Kadın

ekonomik açıdan rahata kavuşmak isterse

uyuyup uyandıktan sonra bir de bakmış ki ortada ne

de bereket sağlamak için olsun gerçekleşti-

kadınlar var ne de başka bir şey. Yarımından bir boy

rilen bu ziyaretler, insanlara üstesinden ge-

ekmek çıkmışken kadınların attığından iki boy ekmek
çıkmış ve o attıkları ekmek yaza kadar onlara yetmiş.

lemedikleri herhangi olumsuz bir durumda

Hamur hem artmış hem de normalde kışın ortasında

manevi huzur ve rahatlama sağlayarak bir

bitmesi gereken ekmek yaza kadar onları doyurmuş

yönüyle de psikolojik tedavi gerçekleştir-

(Şimşek, 2010: 115).

mektedir. Korunma ve kötü güçleri uzaklaş-

13 “Ben küçüktüm yaylaya giderdik. Maraş’ın Engizek yaylasındayız. Beş on aile konaklıyoruz. Elif Ana

tırma, sağaltma, başarı elde etme, bir işi ya

bize misafir geldi. Gece oldu birden bire gözden kay-

da olayı hızlandırma ve kolaylaştırma, bere-

boldu. Yedinci ay gibiydi bağlarda üzüm yetişmiş

ket sağlama, iyi bir geleceğe zemin hazırla-

değildi. Sonra sabaha karşı bir kucak üzümle döndü.

ma, olumlu kişilik özelliklerine sahip olma,

Sonra yine sır oldu.” (Köksel, 2012: 168).
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insan ilişkilerini olumlu yönde düzenleme,
kısmet açma gibi daha birçok sebep, yapılan
ziyaret ve uygulamaların temel amacıdır.
Bu çalışmaya konu olan ve bereket sağlama
başlığı altında incelenen “yağmur yağdırma”, “su çıkartma” ve “besin sağlama” da
ziyaret mekânlarına konu olan kadınların
kerametleri arasında yer alır. Evrendeki dört
elementten biri olmasından dolayı suyun
yeryüzünde önemli bir yeri vardır. Suyun
hayatın devamlılığını, verimliliği sağlayan
görünümü onun önemini arttıran özelliklerindendir. Yer, suyun dibindeki topraktan
yaratılırken gök de yerden ayrılarak oluşmuştur. Bereket sağlamadaki rolü iyi bilinmektedir ve bu özelliğiyle hayatın kaynakları arasında yer almaktadır. Su kültünün
içine akan bütün sular, ırmaklar, dereler ve
pınarlar dâhildir. Suyun temel unsurlardan
biri oluşu, temizleyici ve yansıtıcı özellikleri, akıcı olduğundaki gücü, bir kısmının
gökten gelişi onu görünmez varlıklarla ilişkilendirmiştir. Bu sebepledir ki Anadolu’da
bulunan birçok ziyaret yerinde su kaynakları, kuyular bulunmaktadır. Bazı yerlerde de
su kaynakları tek başına ziyaret yeri özelliği
göstermektedir. Anadolu kadınları da çeşitli
inanç ve kültürlerin etkisiyle yağmur yağdıran, su çıkartan ve besin sağlayan bir kimliğe bürünmüştür.
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ALEVİLERE YÖNELİK NEFRETİN İNSAN HAKLARI
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF HATRED AGAINST ALEVIS WITH
REGARDS TO HUMAN RIGHTS
1

Yalçın SİVRİ2

eğitim ve öğretimin etkisi vardır. Bu “eğitim” anlayışı ile yetişen kişiler, Alevilerin

ÖZET

haklarını ihlal etmekle birlikte hayatlarına
da kastetmektedirler.

Ülkemizde, işlenen suçlar içinde yer alan

Bu bağlamda, nefret suçunu ve doğuran

nefret suçlarının neler olduğunu, bu suçları

etkenleri belirlemeye ve Alevilere yönelik

doğuran etkenleri iyi bilmek gerekmektedir.

olan suçları örneklendirmeye çalışılacak ve

Bu suçların neler olduğunu bilmek, suçlara

bu tür suçları önleyebilmek için neler yapı-

ilişkin alınması gereken önlemleri doğru

labileceği üzerinde durulacaktır. Bu suçların

tespit etmek, bu tür suçların önlenmesinde

önlenmesi için yalnızca nefret suçları yasası-

oldukça önem taşımaktadır. Bu suçları do-

nın çıkarılması yeterli olmayacaktır. Çünkü

ğuran etkenler, ayrımcılık, nefret söylemi ve

bu suç, hukuksal bir olgu olmakla birlikte

ön yargı ile hareket edilmesidir. Bu tür suç-

daha çok sosyal bir olgu özelliği taşımakta-

lar, egemen zihniyete mensup olmayan kişi

dır. Ama daha da önemlisi insan haklarıyla

ve gruplara karşı işlenmektedir. Bu kişi ve

ilgilidir.

gruplardan birisi de Alevilerdir.
Ülkemizde Aleviler olarak nitelendirilen grup üyelerine karşı, olumsuz bir algı
bulunmaktadır. Bu algının oluşmasında yıllardır var olan egemen anlayışlarla yapılan
1 Bu çalışma, Nefret Suçları adı ile Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Hakları Ana Bilim
Dalı’ndan Yrd. Doç. Dr. Muttalip Özcan danışmanlığında 2013’te yapılan ve kabul edilen yayınlanmamış
yüksek lisans mezuniyet projesidir.
2 Tarih Öğretmeni.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Aleviler,
Ön Yargı, Ayrımcılık, Nefret Söylemi, Nefret Suçu.

ABSTRACT
It is necessary to know what hate crimes,
which are a part of committed crimes in our
country, are and what brings about such
crimes. Knowing about what these crimes are
and appropriately identifying the measures
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to be taken have great importance for such
crimes to be prevented. Factors that contribute to these crimes, are discrimination, hate
speech and prejudice. These crimes are committed against people and communities who
have no dominant role in the society. One of
such communities is Alevis.
In our country, there is a negative feeling against the community members called
Alevis. For this feeling to develop, the education carried out through the ideas of the
ruling powers has significant influence. The
people brought up with this ‘education’ system have violated the rights of Alevis and
further claimed their lives.
In this context, hate crime and its contributing factors were determined, the crimes
committed against Alevis were exemplified
and what sort of measures has to be taken to
prevent such crimes were focused. For these
crimes to be prevented, only the legislation
of hate crimes will not be satisfactory; as
this crime, besides its being a judicial case, is

GİRİŞ
Nefret etmek, insan psikolojisinin bir
ürünüdür. Tek başına düşünüldüğünde garipsenecek ya da tepki gösterilecek bir duygu değildir. İnsan nefret edebilir. Belki de
nefret etmemek anormal bir psikolojik durumdur. Bu nedenle nefret yadsınamaz bir
duygudur. Nefretin nesneye yönelik olması
pek sorun oluşturmayabilir: İnsan, örümceklerden, pırasa yemeğinden, korna sesinden, ikiyüzlülükten, yalandan nefret edebilir ama insan, “bölücü Kürtlerden”, “dinsizimansız Alevilerden”, “pis Çingenelerden”
de nefret edebilmektedir. Görüldüğü üzere
birinci grupta nefret edilenler ile ikinci grupta nefret edilenler arasında fark vardır. İkinci grupta nefret edilenler “bölücü”, “dinsizimansız” ve “pis”tir. Buradan da anlaşıldığı
gibi bu gruplar (kişiler) olumsuzluk içeren
sıfatlarla anılmaktadır. Bu olumsuzluk bildiren sıfatlar, grubun tüm üyelerine yöneliktir. “Dinsiz imansız Aleviler” denmesi,
bu kimliğe sahip insanların tümünü aşağılayan bir söylemdir. Bu tür söylemlerin veya
duyguların insanlarda korna sesinden veya

mostly a social phenomenon. But, most im-

pırasadan nefret etmede olduğu gibi kendi-

portantly, it is a matter of human rights.

liğinden ortaya çıkmadığı ve kendiliğinden

Keywords: Alevism, Alevis, Prejudice,
Discrimination, Hate Speech, Hate Crime.

uç noktalara tırmanmadığı; bunların altında
her zaman birtakım düşüncelerin, fikirler ve
değerlendirmelerin olduğu bir gerçektir.
Ayrımcılığa, nefrete ve insan hakları ihlallerine yol açan bu tür düşünce veya
fikirler aslında belirli bir tür değer anlayışı
ve bu anlayıştan kaynaklanan belirli bir tür
değerlendirme eylemi ile ilgilidir. Değerlen-
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dirme nedir peki? Kuçuradi’ye göre değer-

etmektedir. Bireysel ön yargılarla başlayıp

lendirme, değerlendirilenin kendi alanı için-

etnik, ulusal bölgesel genellemelerle geli-

de özel durumunu görmek ve göstermektir.

şen ön yargılar zamanla toplumlar ve ulus-

Buna değerini görme denmektedir. Birey

lararası ilişkilerde belirleyici olur” (Uluç,

bazen değerlendirdiği şeyle olan ilişkisine

2009:60).

bakarak değerlendirmede bulunur, bu değerlendirme şekline değer atfetme denmektedir. Birey bazen de önceden belirlenmiş
ahlaki ölçütlerle değerlendirmede bulunur,
bu değerlendirme şekline de değer biçme
denmektedir. Bu tür yanlış değerlendirmeler, değer problemiyle ilgili soruları yanıtlarken kişiyi yanlış cevaplara, temellendirmelere ve genellemelere götürebilmektedir.
Örneğin sevdiğiniz birinin size hediye ettiği
kitap (kitabın, kendi dışında bir nedenden
ötürü) değerlidir. Bu değer atfetmedir. O kişiye göre değerli olan şey bir başka kişi için
hiçbir önem taşımayabilmektedir. Öte yandan bir kişi, evlenmeden önce kadın ve er-

Ön yargılar, toplumun genel ahlak anlayışı doğrultusunda oluşmaktadır. Toplumda
egemen ahlakla yetişen bireyler, söz gelimi
kimi zaman komşular kimi zaman arkadaşlarımız kimi zaman da sokaktaki vatandaşlar ön yargıyla hareket etmektedir. Bu kişiler, egemen değer yargılarına göre eylemde
bulunabilmektedir. Kuçuradi’ye göre eylem
üç aşamalıdır: Değerlendirme, yaşantı ve
yapma/davranış. Bu davranışlar, kişinin
yaşadıklarını yanlış değerlendirmesi ve bu
değerlendirme sonucu oluşan yaşantılarının
(edindirilen hazır ve değer yargılarıyla örülmüş bilgilerin) etkisiyle yanlış davranışlar

keğin birbirini tanıması gerektiğini savunan

olabilmektedir.

Yanlış

değerlendirmeler

başka bir kişiyi herhangi bir inancın kural-

yapan bir kişi bu tür değerlendirmelerin

larına dayanarak “ahlaksız” olarak tanımla-

bir sonucu olarak yapmaması gereken bir

maktadır. Bu da değer biçmedir. Toplumda

şeyi de yapabilmektedir. Sözgelimi eşitlik

değer yargılarının değişmesi ile bu kurallar

ilkesine aykırı davranış sergileyebilmekte

da zamanla uygulamadan kalkabilmektedir.

ve ayrımcılık yapabilmektedir. Ayrımcılık,

Bireyler içinde doğdukları toplumdan hazır

imalı sözler olabildiği gibi kişiyi yok sayma

aldıkları değer yargıları ile ezbere, yanlış

hatta yok etmeye kadar gidebilmektedir.

değerlendirmeler yapabilmektedir. Bu de-

İmalı sözler, bu sözlere maruz kalan kişiyi

ğer yargıları kimi zaman ön yargı olarak

incitebilmektedir ama bu sözlerin “nefret”

adlandırabilmektedir. Kişiler ön yargıları

içermesi belirtildiği üzere, kişiyi yok etmeye

zamanla edinirler. Güliz Uluç, buna ilişkin

kadar götürebilecek suçlara yol açabilmek-

düşüncelerini şöyle aktarmıştır:

tedir.

“Ön yargı ailede öğrenilen bir davra-

Bu suçu doğuran etkenlerden biri nefret

nıştır. Bireysel olarak çocukken edinilen

söylemidir. Nefret söylemi, Avrupa Konseyi

yargılar, sonraları grup yargıları ile devam

Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen
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1997 tarih ve R (97) 20 sayılı tavsiye kararın-

Alevilerin karşı karşıya kaldıkları sorunlar

da, “hoşgörüsüzlük temeline dayalı, yaban-

nefret söylemi ve nefret suçları açısından in-

cı düşmanlığını, ırkçı nefreti, antisemitizmi

celenecektir. Gördükleri kötü muamelelere

ve diğer nefret biçimlerini yayan, kışkırtan,

ve bunların sonuçlarına değinilecektir.

öven ya da haklı gösteren her türlü ifade biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Öte yandan
Pankovski’ye göre de nefret söylemi:

Kısacası bu çalışmada kendisi eski, adı
yeni olan nefret suçları ile ilgili kavramlar
(eşitlik, ön yargı, öteki, ayrımcılık, nefret

“Bir kişi ya da grubu, ırkı, cinsiyeti, yaşı,

söylemi, saldırı, şiddet, imha, soykırım vb.)

etnisitesi, milliyeti, dini, cinsel yönelimi, cin-

açıklanacak ve bu kavramların nefret suçla-

sel kimliği, engelliliği, ahlaki ya da politik

rına Alevilik bağlamında nasıl zemin hazır-

görüşleri, sosyo-ekonomik sınıfı, mesleği ya

ladığı gösterilmeye çalışılacaktır. Alevilere

da görünüşü (boy, kilo, saç rengi) zihinsel

yönelik ötekileştirici tutumlar, önyargılı ey-

kapasitesi ve benzeri herhangi bir özelliği

lemler ve imhaya varan durumlar üzerinde

nedeniyle küçük düşürmeye, yıldırmaya ve

durulacak ve olaylarla örneklendirilecektir.

onlara karşı şiddet veya ön yargıyı kışkırt-

Bu tutumlara maruz kalan Alevilerin yaşam

maya niyet eden söylemlerdir”(Çaplı; Tun-

ve yaşama katılım hakkının ihlaline nasıl

cel, 2009 : 215).

yol açtığı gösterilecektir.

Nefret Suçu ve Ön Yargı

Bu söylemin doğurduğu bir suç olan
nefret suçu, bir grubun veya grup üyele-

Türkçede nefret kelimesi Arapça köken-

rinin ırk, etnik köken, dil, renk, din, felsefi

li olup “bir kimsenin kötülüğünü, mutsuz-

inanç, cinsiyet, yaş, fiziksel özellik ya da zi-

luğunu istemeye yönelik duygu” ve “tiksin-

hinsel engellilik gibi özelliklerine dayanarak

me, tiksinti” anlamlarına gelmektedir. Terim

kişinin bütünlüğüne veya malına-mülküne

aynı zamanda “Bir şeye yönelmiş duygu”

karşı ön yargılı bir motivasyonla işlenen bir

olarak da tanımlanmaktadır yani nefret kişi-

suçtur. Bu suç, ön yargılı kişilerce gerçekleş-

lere ve nesnelere yönelik olabilmektedir.

tirilir; sözlü ifadeler, çekinmek veya uzak
durmak, ayrımcılık, fiziksel saldırı ve imha
şeklini alabilmektedir.

Kişilere karşı: Birinin kötülüğünü istemeye varan tutku; yok etme isteğine varan
bir yadsıma; bu yüzden nefretin en yüksek

Ülkemizde bu tür eylemlere maruz ka-

derecesi öldürmeyi isteyen nefret olarak ad-

lan birçok kişi ve/veya grup bulunmakta-

landırılır. Şeylere (nesnelere) karşı: Sevme-

dır. Bu gruplardan biri Alevilerdir. Birçok

me, uzaklaştırmayı, ortadan kaldırmayı is-

araştırmacıya göre Aleviliğin tanımlanma-

teme (yalandan nefret, matematikten nefret,

sında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu

böceklerden nefret vb.) anlamlarına gelecek

yüzden bu çalışmada Alevilik tanımı üze-

şekilde kullanılmaktadır (İnceoğlu, 2012:

rinde durulmayacaktır fakat Türkiye’deki

51).
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Daha önce belirttiğimiz gibi nefretin,
nesneye yönelik olması pek sorun oluşturmayabilir. Kişinin, sebzeden, matematikten
ya da böceklerden nefret etmesi durumu,
nesneyi etkileyen bir durum olmayabilir.
Kişi uzak durarak, nefret nesnesi ile ilişkiden kaçabilir ya da matematik ile ilgilenip
nefret edilen bir ders olmaktan çıkarabilir.
Kişi, burada da görüldüğü üzere nefret nesnesinden kaçarak ya da ona yaklaşarak bir
tutum izleyebilmektedir.

larına karşı, öfkeyi de insanın kendisine karşı işlenen bir suç olarak nitelendirir.
Öfke her zaman bireylerle ilgilidir -bir
Kallias olabilir bu ya da bir Sokrates- oysa
nefret gruplara da yöneltilir: Herhangi bir
hırsızdan ya da muhbirden hepimiz nefret
ederiz. Ayrıca öfke zamanla yatışabilir ama
kin (nefret) yatışmaz. Biri onun nesnesine
acı vermeyi amaçlar, ötekiyse o kişiye zarar
vermeyi; öfkeli insan, kurbanlarının bunu
hissetmesini ister, nefret eden kimseyse,

Öte yandan kişilere yönelik nefrete ba-

kurbanları bunu hissetmiş ya da hissetme-

kıldığında da uzaklaşma, kaçma ya da yak-

miş, umurunda değildir. Bütün acı verici

laşma şeklinde bir davranış sergilenebilece-

şeyler hissedilir ama en büyük kötülükler,

ği gibi kişiyi yok etmeye, öldürmeye yönelik

haksızlık ve ahmaklık en az hissedilenlerdir

bir eylem de gerçekleştirilebilmektedir.

çünkü varlıkları acıya neden olmaz. Öfke

Nefret ve öfke insani duygulardır ama
öfke daha kısa süreli ve gelip geçicidir. Öfke
öğrenilen bir davranış gibi görünmemektedir ama nefret etmek zamanla edinilen

acıyla birliktedir, kinse (nefretse) değil; öfkeli insan acı duyar, kin tutan (nefret eden)
duymaz. Öfkeli bir insana, kendisine zararı
dokunmuş kimseleri bağışlatacak çok şey
olabilir ama kin tutan (nefret eden) insan,

ve kalıcılık taşıyan bir özelliktir. Kişi, öfke

bir kez nefret ettiği insana, hangi koşullar

ile hareket edip başka kişilere zarar vere-

altında olursa olsun acımak istemez çünkü

bilmektedir. Zarar veren kişi, öfkesi geçin-

biri suç işleyenlere yaptıklarından dolayı acı

ce pişmanlık duyabilmekte ve insani olana

çektirirken, öteki onların varlığını ortadan

yönelebilmektedir. Fakat nefret duygusu ile

kaldıracaktır (Aristoteles, 2006: 108).

hareket eden kişi, başka bir kişiye zarar verdiğinde bundan bir pişmanlık duymamakta
hatta haklı olduğu yargısıyla hareket edebilmektedir.

Kin veya nefret, öfke ile aynı şey olmadığı gibi nefretten doğan eylemler de öfkeden
doğanlarla aynı türden değildir. İnsanlar,
öfkeyle hareket edip birtakım eylemlerde

Aristoteles kavramları açıklamanın ve

bulunurlar ama bazen de nefretle eylemde

anlamanın karşıtlarının dikkate alınmasıyla

bulunurlar. Öfkeyle işlenen bir suçtan do-

mümkün olduğunu savunur. Nitekim hak-

layı kişi pişmanlık duyabilir, yaşattığı acıyı

kın anlaşılabilmesi için haksızlığın, adaletin

hissedebilir. Fakat nefretle işlenen suçlarda

anlaşılabilmesi için adaletsizliğin bilinmesi

bu acı hissedilmez ve pişmanlık duyulmaz.

gerektiği gibi. Benzeri şekilde nefreti başka-

Hatta nefretle suç işleyen bu kişilerin, ey247
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Bu olgu bir yana, suç, kişilere karşı ya

lemlerinin bir gereklilik, bir haklılık içerdiği
savunulabilmektedir.
Suç sözcüğü en az nefret kavramı kadar eski bir kavramdır. Bu sözcük günlük
hayatta yanlış, kabahat, kötülük ve adaletsizlik gibi anlamlar taşımaktadır. Türk Dil
Kurumu’nun Türkçe Sözlüğünde ise “törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış”
ve “yasalara aykırı davranış” olarak ta-

da devlete karşı işlenmektedir. Toplumların devlete ve kişilere yönelik işlenen suçlar
konusunda farklı tutumları olabilmektedir.
Genellikle devlete karşı işlenen suçlar affedilmemektedir. Öte yandan kişilere karşı
işlenen suçlar pek önemli görülmemektedir
ve affedilmesi pek kolay olmaktadır. Cesare
Beccaria, “Suçlar ve Cezalar Hakkında” adlı

nımlanmaktadır. Benzeri şekilde, Türk Dil

yapıtında suç kavramının çeşitlerinden bah-

Kurumu’nun Bilim ve Sanat Terimleri Ana

setmektedir:

Sözlüğü’ne göre “bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve
yaptırımlara bağlanan davranış ve eylem”
ve “devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma bağlanmış olan kurallara aykırı davranış” olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımlara
göre yasalara aykırı davranmak, eylemde
bulunmak bir cezayı, bir yaptırımı gerektirmekte ve toplumsal yapının ve kişi haklarının korunması için gerekli görülmektedir.

“Kimi suçlar, doğrudan doğruya toplumu ya da onu temsil eden kişiyi yıkarlar,
yıkmaya yönelirler. Kimileri de yurttaşın
yaşamını, mallarını ya da onurunu, bu değerlerin özgün esenliklerini ihlal ederler.
Ötekiler ise, kamunun esenliği için yasanın
yapmayı ya da yapmamayı buyurduğu kurallara aykırı eylemlerdir” (Beccaria, 2004:
56).

Öte yandan Türk Dil Kurumu’nun Türkçe

Beccaria, devlete karşı işlenen suçların

Sözlüğü’nde yapılan tanım dikkate alındığı

en önemli suçlar olarak nitelendirildiğini;

zaman görülecektir ki ezbere değerlendir-

oysa kişilere yönelik olarak işlenen suçların

meler yapılmasında, eşitlik ilkesinin uygu-

en ağır biçimde cezalandırılması gerektiğini

lanamamasında ya da ayrımcı ve ön yargılı

belirtir:

eylemlerde bulunulmasında, akademik bir
çalışmanın ürünü olan eserlerin bile etkisin-

“(…) yurttaşların güvenlik ve özgürlük-

den bahsedilebilmektedir. Nitekim söz ko-

lerine karşı yapılan saldırılar en ağır suçlar-

nusu sözlükte, “törelere, ahlak kurallarına

dır. Halktan/sıradan kişilerin tasarlayarak

aykırı davranış”, yani bir toplumdaki ege-

adam öldürmesinin ve hırsızlıkların yanı

men değer yargılarına ve davranış kuralla-

sıra, seçkinlerin ve yargıçların işledikleri bu

rına aykırı davranmak suç olarak nitelen-

türden suçlar da aynı sınıfa girerler. Çünkü

dirilirse doğru değerlendirmelerin (insanın

böyle bir durum, adalet ve ödev düşüncele-

değerini gören) yapılması olanaksızlaşabil-

rini yıkarak ve bunların yerine en güçlü ola-

mektedir.

nın haklı olduğu inancını geçirerek yarattığı

248

2015 / Yıl: 5 Sayı: 9

derin ayrılık ve etkiyle uyrukları ve yurttaş-

re dayalı olarak benzer özellikler taşıyan

ları sarsar” (Beccaria, 2004: 57-58).

bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı,

Bazı suçların diğerlerine göre toplumda
daha derin yaralar açtığını vurgulayan Beccaria, güçlülerin güçsüzlere karşı gerçekleştirdiği eylemlerde veya işlediği suçlarda ka-

bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı
suçları da kapsayacak şekilde işlenen her
türlü suçtur” (Alğan; Şensever, 2010: 6).

lıcı etkiler bırakacağını vurgulamaktadır. Bu

Nefret suçları mağdurun ortak özellik-

nedenle güçlünün güçsüze karşı “nefret” ile

leri ile ilgili olmasına karşın failin mağduru

gerçekleştireceği eylemlerin, etkileri büyük

nasıl algıladığıyla da ilgilidir. Fail değer yar-

olacağı için daha dikkat edilmesi gereken bir

gılarıyla mağdura yönelmekte ve ona veya

suç çeşidi olarak görülmesi gerekmektedir.

onun malına mülküne zarar verebilmekte-

Nefret suçları konusunda en hassas olması gerekenler, bir ülkedeki siyasal liderler
ve kamu görevlileridir. Eğer güçsüz veya
azınlıkta bulunan kesimlere yönelik nefret söylemi bir siyaset yapma biçimi haline

dir. Ayrıca mağdurun ait olduğu gruba da
bir korku salmaktadır. Başka bir deyişle nefret suçlarının etkileri, oldukça geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Bu suçlar, pek çok farklı
nedenle gerçekleşebilmektedir.

gelmişse veya bizzat devletin kendisi, başta

“Fail kızgınlık, kıskançlık ya da akran

eğitim kurumları olmak üzere çeşitli kurum

onayı arzusu gibi bir nedenle eyleme geçe-

ve kuruluşlar aracılığıyla bu tür bir söyle-

bilir, fail suçun bireysel hedefi hakkında hiç-

min yayılmasına hizmet ediyorsa bunun ço-

bir şey hissetmeyebilir; ancak hedefin üyesi

ğunluğu oluşturan bireyler üzerindeki etki-

olduğu grup hakkında düşmanca fikirlere

si sözlü hakaret ve aşağılamadan soykırıma

veya duygulara sahip olabilir, fail kendisini

kadar uzanabilmektedir. Nefret söyleminin

tanımladığı grubun dışındaki herkese düş-

temelinde ırkçılık, tarihsel sorunlar, yabancı

manlık hissedebilir ya da özet bir şekilde

düşmanlığı ve cinsiyetçilik gibi etkenler yer

söyleyecek olursak, hedef basit bir şekilde,

alabilmektedir. Nefret söylemi, zaman için-

failin düşman olduğu göçmenlik gibi, bir

de nefret suçunu doğurmaktadır. Avrupa

fikri temsil edebilir” (Ataman; Cengiz, 2009:

Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), nefret

12).

suçunu şöyle tanımlamaktadır:

Kişilerin özelliklerine (ırk, din, mez-

“Mağdurun, mülkün ya da işlenen bir

hep, felsefi inanç vb.) yönelik olarak işlenen

suçun hedefinin, gerçek veya hissedilen ırk,

nefret suçlarında önyargı barındıran ögeler

ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cin-

bulunmaktadır. Nefret suçlarını doğuran

siyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik,

nedenler arasında ayrımcılık, önyargılı tu-

cinsel yönelim veya diğer benzer faktörle-

tumlar, değer yargıları ve şiddete eğilimli
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olmak gibi etkenlerden bahsedilebilir. Bu da

“Kişinin başka kişileri, olayları, durum-

“nefret piramidi” olarak adlandırılabilmek-

ları, kendisini ve genellikle tek tek şeyleri

tedir.

değerlendirmesi insanın bir yapı özelliği,

Kişilerin duygu ve düşüncelerinin oluşumunda dış dünyadan etkilenmeleri mi

bir var olma şartıdır. Bu değerlendirme ise
çeşitli tarzlarda yapılır: değerlendirilenin
değerine uygun, değerlendirenin değerlen-

yoksa doğuştan var olan özellikleri mi belir-

dirilenle olan özel ilişkilerine göre ve ge-

leyici olmaktadır? Duygu, düşünce ve fikir-

çerlikte olan genel değer yargılarına göre

lerin oluşumunda birçok etkenden bahsedi-

değerlendirmeler yapılabilir ve yapılmak-

lebilir. Şenel’e göre; Locke, temel duygula-

tadır… Bu bakımdan değerlendirme bazen

rın doğuştan olduğunu; ama bilgilerin dış

değerlendirilenin kendinde taşıdığı -onun

dünyadan duyu organları ile alınan uyarıcı-

yapı özelliği olan- değeri görme, bazen de-

ların algılanması ile edinildiğini belirtmekte

ğerlendirilene değer atfetme, bazen de ona

ve zihnin boş bir levha olduğu, bilgilerimiz

değer biçme olarak karşımıza çıkmaktadır”

ve duygularımızın, zihnimizde bırakılan

(Kuçuradi, 2003: 7).

izler sayesinde zamanla biçimlendiği gö-

Kişi, zaman zaman doğru değerlendir-

rüşündedir. Ayrıca zihni, “beyaz bir kağıt”

meler yapabildiği gibi, yanlış veya ezbere

olarak nitelendirir ve bu kağıdın deneyimle

değerlendirmeler de yapabilmektedir. Bir

dolacağını iddia eder (Şenel,1990: 438). Eğer

toplumdaki egemen ahlaka göre yapılan

öyle ise bu kağıda her şey yazılabilir. Kişi,

ezbere değerlendirmeler zamanla toplum

adaletli, insanın değerini harcamayan, insan

içinde kökleşmekte ve genel geçer doğrular

hakları ihlallerinden kaçınan birisi olabilir.

olarak kabul edilmektedir. Bunlar aynı za-

Kişi, adil olmayan, insanın değerini harcayan, ayrımcılık yapan ve yaşam hakkını ih-

manda değer yargıları olarak da adlandırılmaktadır.

lal eden birisi de olabilir. Bu görüşün tersine

Çeşitli gruplarda geçerli olan değer

duyguların, düşüncelerin insanların yapı

yargılarının-ahlakın-değişik olduğunu; aynı

özellikleri ile daha çok ilgili olduğu da iddia

grupta da zaman içinde bu değer yargıları-

edilebilir.

nın değiştiğini görüyoruz; hatta yasaklanan

Duyguların kökeni konusunda kim ne
söylerse söylesin; yaşadığımız olaylar göstermektedir ki, insanların içinde doğdukları

davranışların zaman içinde teşvik edilen
davranışlar olabildiğini ve aynı tek eylemin -birimizin bir eyleminin-farklı ahlaklar
açısından hem iyi hem de kötü olarak nite-

toplumdan hazır aldıkları ahlaki ölçütlere

lendirildiğini görüyoruz. Ayrıca sözünü et-

uymayanlara karşı duydukları/gösterdikle-

tiğim davranış kuralları arasında (örneğin,

ri, kin, nefret, öfke gibi duygularla hareket

bir meslek ahlakını oluşturanlarda) ve değer

ettiği bilinmektedir.

yargıları arasında bazılarının (söz gelişi “ya-
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lan söylemek kötüdür” “sözünde durmak

şiler ebeveynleri tarafından otoriter biçimde

iyidir” yargılarında olduğu gibi) gruptan

muamele görmüştür, bu nedenle otoriter ki-

gruba değişiklik ve zaman içinde bir de-

şilik özelliğine sahiptirler. Bu, “otoriter ki-

ğişme göstermediğini görüyoruz. Sözünde

şilik, eski tutucu tipten farklı olarak sanayi-

durmak her zaman -her yerde iyi, sözünde

leşmiş bir toplumun ürünü olarak aydınlan-

durmamak ise her zaman- her yerde kötü

mıştır; ama boş inançlıdır, bireyci olmaktan

sayılıyor (Kuçuradi, 1988: 21-22).

onur duyar; ama öteki insanlara benzemek-

Bu tür değer yargılarına göre hareket

ten korkar. Öte yandan erke ve yetkeye körü

etmek (eylemde bulunmak) zaman içinde

körüne boyun eğme eğilimindedir. Böylelik-

ön yargıları oluşturabilmektedir. TDK söz-

le bu kişiler, kendi gruplarına olumlu, öteki

lüğünde ön yargı, “bir kimse veya bir şeyle

gruplara karşı olumsuz ön yargılara sahip-

ilgili olarak belirli şart, olay veya görüntü-

tir” (Uluç, 2009: 60-61).

lere dayanarak önceden edinilmiş olumlu
veya olumsuz yargı, peşin yargı, peşin hüküm” olarak tanımlanmaktadır. Fakat özellikle değerler alanındaki ön yargılar sadece
düşünce düzeyinde kalmamakta bireylerin
değerlendirmelerini ve bunu izleyen davranışlarını da belirleyebilmektedir. Örneğin

Ön yargılı, yani “yeterli gerekçeler olmaksızın başkaları hakkında düşünen” ve
“dikkatsiz, özensiz düşüncesiz yargılamada
bulunan” bireylerin özelliklerini ve davranış türlerini Allport, beş farklı kategoride
ele almaktadır:

“siyahiler iyi sporculardır” bir ön yargıdır,

1) Yabancı karşıtlığı: Çoğu insan yaban-

pek kimseye de zararı yoktur; ama sporcu

cılar hakkında önyargıya sahiptir.

seçimi yapan bir kişi bu ön yargıyla hareket

Bunu da açık bir dille arkadaş ortam-

ederse bir ayrımcılık yapmış olmaktadır.

larında dillendirir. Ancak bu patetik

“Kadınlar, çocuklarına iyi bakar” ön yargı-

bir söylemin ötesine asla geçmez.

sı ile hareket eden bir yargıç, bir boşanma
sonucu, çocuğu anneye teslim ederse ve an-

2) Çekinmek, uzak durmak: Eğer ön-

nenin çocuğuna bakabilme koşulları yoksa

yargı oldukça güçlüyse, biraz hoşlan-

doğru bir eylem gerçekleştirilmemiş olur.

madığı gruptan uzak durur. Burada

Diğer taraftan, ön yargılara dayalı değerlendirme ve eylemde bulunma, insan

önyargının doğrudan bir zarar verici
etkisi yoktur.

teklerinin kişilikleriyle de ilişkilendirile-

3) Ayrımcılık: Önyargının daha da güç-

bilmektedir. Adorno’nun vurguladığı gibi,

lü olduğu durumlarda kişi ayrımcılık

kendinden emin olmayan, kendinden nefret

nedeniyle politik haklardan, eğitim-

eden bir kişiliğe sahip kişiler ön yargılıdır.

den barınma haklarından vb. yararla-

Bu kişilerin içgüdüleri bastırılmış ve bu ki-

namaz.
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4) Fiziksel saldırı: Kişi rengi, dini, ulusal
kökeni vb. nedenlerle saldırıya uğrar.

kıştırıp yakmak “nefretle işlenmiş bir insanlık suçu” olur.3

5) İmha: Önyargının en uç noktasıdır.

Yukarıda belirtildiği üzere nefret söyle-

Kendisini linçler, pogromlar, katliam-

minde bir önyargı ve düşmanlık bulunmak-

lar ve soykırım olarak gösterir (İnce-

tadır; fakat suç olabilmesi için insanın bü-

oğlu, 2012: 63).

tünlüğüne zarar verilmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla, psikolojik anlamda kişinin
kendi düşüncelerini açıklaması olarak nitelendirilebilecek olan ön yargının, toplumsal
ilişkiler bağlamında düşünüldüğünde, ge-

Bu nedenle nefret söylemi ile nefret suçu
birbirinden farklı kavramlardır; ama nefret
söyleminin nefret suçunu doğuracağı unutulmamalı ona göre önlemler alınmalıdır.

nellikle bir grubun üyelerinin öteki grubun

Ayrımcılık Suçu ve Nefret Suçu

üyelerine yönelik olumsuz bir değerlendir-

Ayrımcılık yapmak bir suçtur; ama bir

me veya tutum sergileme, ötekini dışlama,

nefret suçu değildir. Ayrımcılık, kişilere

sevmeme, hor görme ve nefret etme duygu-

farklı davranışlarda bulunmak, birine hak-

larını da içerdiği görülmektedir.

kını verirken ötekine vermemektir. Ayrımcı-

Nefret Söylemi ve Nefret Suçu

lık, ötekine -bizden farklı olana- yaptığımız

Daha önce belirtildiği gibi, Nefret söy-

suçu daha şiddet yüklüdür.

lemi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi
tarafından kabul edilen 1997 tarih ve R(97)
20 sayılı tavsiye kararında, “hoşgörüsüzlük temeline dayalı, yabancı düşmanlığını,
ırkçı nefreti, antisemitizmi ve diğer nefret
biçimlerini yayan, kışkırtan, öven ya da
haklı gösteren her türlü ifade biçimi” olarak
tanımlanmaktadır. Nefret içerikli ifadeler,
kimileri tarafından bir suç olarak değil, düşünce özgürlüğünün “bir gereği olarak” savunulmaktadır; fakat nefret söylemi içeren
açıklamaların suç olarak nitelendirilmemesi
zamanla daha büyük suçlara yol açabilmektedir. “Alevilerden nefret ediyorum” demek
suç oluşturmayabilir. Öte yandan “Alevileri
cayır cayır yakmak gerek” yalnızca tahrik
suçu olarak nitelendirilebilir; ama Alevileri,
sanatçıları ve muhalif kişileri bir otelde sı252

olumsuz davranışlardır. Öte yandan nefret

Baskın Oran, nefret söylemi, ayrımcılık
ve nefret suçu arasındaki yakın ilişkiye değinmekte ve bunların birbirinden ayrı suçlar olmasına karşın, aşamalı olarak birbirini
doğuran suçlar olduğunu belirtmektedir.
Bir gayrimüslim ile iletişimden kaçınmanın
ayrımcılık olduğunu, suç olarak nitelendirilemeyecek olan ayrımcılığın ön yargı, korku
ve eğitimden doğduğunu belirten Oran, öldürmeye varabilen nefret suçunun, ayrımcılık ve nefret söyleminin bir sonucu olduğunu vurgulamaktadır (Ataman; Cengiz, 2009:
93).
3 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 35 insan
yakılarak öldürülmüştür. Otel’in müze olması taleplerine karşın, otel binası “bilim ve kültür” merkezi olarak hizmet vermektedir.
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“Nefret suçları ayrımcılıktan beslenir;

iki şeyin eşitliği de mümkün olmayacaktır.

ancak ayrımcılıktan başka bir şeyi ifade

Başka bir deyişle, insanlar arasında yapı

eder. Nitekim ayrımcılığın önlenmesiyle il-

bakımından eşitlik aramak boşuna olacak-

gili yasalar genellikle iş, mal ve hizmetler-

tır. Bu nedenle, kişiler arasında, haklar ba-

den yararlanılmasını veya bir başka hakkın

kımından eşitlik sağlanmaya çalışılmalıdır.

kullanılmasını

yasaklarken,

Aristoteles’in vurguladığı gibi, bireylerin

nefret suçları ceza kanunlarında tanımlan-

tanınan (verilmesi gereken) haklardan öte-

mış cinayet, yaralama, mülkiyetin tahrip

kine az; kendisine çok verilmesini istemesi

edilmesi, hakaret vb. fiili eylemleri içermek-

ve “haz duygusu” ile hareket ederek kendi

tedir.” (Ataman; Cengiz, 2009: 11).

yararını-çıkarını düşünmesi bu tür hak ih-

engellemeyi

Eşitlik ve Ayrımcılık
Nefret suçlarının yaşanması, eşitlik ilkesinin ihlalinin sonucudur. BM İnsan Hakları
Evrensel Bildirgesi’nde “bütün insanların
onur ve haklar bakımından eşit doğduğunu” belirtirken insan haklarının korunması
için eşitlik ilkesinin uygulanmasının önemini ortaya koymaktadır.

lallerine neden olabilmektedir. Haklar bakımından eşitliğin sağlanması, adaletli olmayı
da sağlamaktadır.
“Adaletsiz kişi eşitliği gözetmeyen, haksızlık da eşitsizlik olduğuna göre eşitsizliğin
de bir ortası olduğu açık. Bu da eşitliktir;
nitekim daha çok ve daha azın söz konusu
olduğu eylemde eşit de söz konusu olacaktır. O halde eğer haksızlık eşitsizlik ise, hak

Eşitlik teriminin sözlük anlamı, “iki

eşitlik olacaktır. Herkes böyle düşünüyor bu

veya daha çok şeyin eşit olması durumu”,

konuda, temellendirilmesi yapılmadan bile.

“kanunlar yönünden insanlar arasında ay-

Eşitlik bir orta olduğuna göre hak da bir orta

rım bulunmaması durumu” olarak ifade

olsa gerek. Eşit olmada en az iki şey söz ko-

edilmektedir (TDK Sözlüğü, 1998: 472). Söz-

nusudur. Buna göre hak bir orta olmalı, eşit

lükte terimin iki farklı açıdan tanımı yapıl-

olmalı ve bir şeyle ilgili, birileri için olmalı;

maktadır. Öncelikle birinci tanım üzerinde

orta olarak bir şeylerin ortası (ki bunlar da

durulacak olursa Apollonialı Diogenes’e

daha çok ve daha azdır), eşit olarak, iki şe-

göre nesnelerin hiçbiri birbirine eşit olamaz;

yin eşitliği, hak olarak da birilerinin hakkı

çünkü bunun olabilmesi için iki şeyin aynı

olmalı. O halde hakta en az dört şeyin söz

olması gerekir. Platon da Phaidon adlı ya-

konusu olması zorunludur; nitekim hakları-

pıtında eşitlik kavramına tam anlamıyla

nı oluşturduğu kişiler ikidir, hak ettikleri de

uygun iki nesnenin olamayacağını, iki şeyin

ikidir. Kişilerde de şeylerde de aynı eşitlik

eşit kılınabilmesi için önce onların ayırt edil-

olacaktır; kişilerin birbirine göre durumları

mesi gerektiğini belirtir (Platon, 1989: 37-38).

nasılsa şeylerin durumu da öyle olacaktır;

Fakat iki şeyi birbirinden ayırt etmek aynı

eğer kişiler eşit değilse eşit şeylere de sahip

olmadıklarını kabul etmek olacağından ayrı

olmayacaklardır. Hem eşit kişiler eşit olma253
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yan şeylere ya da eşit olmayanlar eşit şeylere

nin yanı sıra değerlendirmenin ve uygula-

sahip olduğunda ve eşit şeylerden yararlan-

manın eşitlik ilkesine aykırı olmaması için

dığında, bundan çatışmalar ve suçlamalar

farklılıkların da göz önünde bulundurulma-

ortaya çıkar” (Aristoteles, 1988: 98).

sı gerekebilir.

Aristoteles’in de belirttiği üzere, kişiler

Yukarıdaki görüşlerden hareketle, tek

yapı bakımından birbirlerine eşit olamazlar.

tek insanlar arasında yapı bakımından bir

Öyleyse eşitlik ancak haklar veya sahip olu-

eşitlik aramanın saçma olduğunu, eşitliğin

nan şeyler açısından söz konusu olabilmek-

ancak birtakım haklarla bazı şeylerin dağıtıl-

tedir. Bu durumda da herkesin her şeye aynı

masıyla, birtakım olanakların sağlanmasıyla

oranda sahip olması anlamında bir eşitlik,

ve belirli tarzda muamele ile ilgili olduğu

adaleti değil, adaletsizliği doğurmaktadır.

ileri sürülebilir. Nitekim bizim burada üze-

Dolayısıyla eşitlik ancak benzer şeylere sa-

rinde duracağımız eşitlik, özellikle ve önce-

hip olanlar arasında aranabilmektedir. Eşit

likle insan olmak bakımından her insanın

(yani benzer) olanlara eşit muamele yap-

sahip olduğu /olması gereken veya hak et-

mamak gibi, eşit olmayanlara eşit muamele

tiği şeylerle ilgili bir eşitlik, ikincisi, bir dev-

yapmak da hakka ve adalete aykırı düşmek-

letin yurttaşlarına tanıdığı haklar veya ola-

tedir. Bu nedenle adalet, her insana neyi hak

naklar bakımından eşitliktir. Kuçuradi’nin

ediyorsa, neye layıksa onu vermeyi gerektirmektedir.

deyişiyle, temel kişi hakları ve özgürlükleri
bakımından bir eşitliktir söz konusu olan.

Diğer taraftan, bu tanımlamalar kaç çe-

Her insan, verilen veya tanınan değil, sırf

şit eşitlik kavramı olabileceği sorusunu akla

insan olmasından kaynaklanan bir takım te-

getirmektedir. Bryan Turner’a göre dört tip

mel hak ve özgürlüklere sahiptir ve bu hak

eşitlikten bahsedilebilir. Bunlardan birincisi,

ve özgürlükler insanların insanca, muamele

varlıksal ya da kişiler arasındaki özsel eşit-

görmesini sağlamaktadır. Ancak, bir ülkede

liktir. İkincisi, fırsatlardan eşit yararlanarak

insanlar, konumuz özelinde Türkiye’de ya-

amaçlarını gerçekleştirebilmekle ilgili olan-

şayan Aleviler, temel kişi hakları bakımın-

dır. Üçüncüsü, toplumdaki tüm bireylerin

dan olduğu kadar tanınan/verilen haklar,

yaşam koşullarının eşit olabilmesi için gere-

yani yurttaşlık hakları bakımından da eşit

ken şartlarda eşitliktir. Dördüncüsü, sonuç-

muamele görmüyorsa, o ülkede devletin

larda eşitliktir (Turner, 2007: 35).

yurttaşlar arasında ayrım yaptığı söylenebi-

Hukuki açıdan ise, iki tür eşitlikten bah-

lir.

sedilebilir: şekli (de jure) ve maddi (de facto)

Ayrımcılık kavramı birçok uluslararası

eşitlik. Şekli eşitlik, benzer durumlardaki bi-

belgede yer almış ve ayrımcılığın önlenme-

reylere benzer şekilde muamele edilmesini

sine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. BM

içerir. Fakat benzerliklerden hareket etme-

Kişisel ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin
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ilgili maddelerinde, ırksal ayrımcılığın ve

rak algılanması sonucunu doğurmaktadır.

kadına yönelik ayrımcılığın önlenmesine

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar

ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Bura-

Komitesi’nin genel yorumları dikkate alın-

dan hareketle BM İnsan Hakları Komitesi

dığında doğrudan ayrımcılık, muameledeki

1989 tarihinde çıkarttığı 18(37) sayılı Genel

farklılığın doğrudan ve açıkça yapılmasıdır.

Yorum’da ayrımcılık ifadesine ilişkin anla-

Bu tür ayrımcılık, objektif nedenlere dayan-

yışını şu şekilde açıklamaktadır:

mayan hallerde meydana gelir. Bu ayrımcı-

“Komite, Sözleşmede kullanıldığı haliyle “ayrımcılık” ifadesinin ırk, renk, cinsiyet,
dil, din, siyasi ya da başka fikir ulusal veya
toplumsal köken, mülkiyet, doğum veya diğer statüler gibi herhangi bir temele dayanan ve bütün hak ve özgürlüklerin bütün
insanlar tarafından eşit bir şekilde tanınmasını, yararlanılmasını ve kullanılmasını
engelleme ya da zorlaştırma amacına veya
etkisine sahip olan her türlü farkı, ihracı, sınırlamayı ya da tercihi belirtir şekilde anlaşılması gerektiğine inanmaktadır” (Hanski,
Scheınn, 2005: 444).

lık biçiminde “kötü niyet” vardır. Örneğin
bir iş bulma kurumuna başvuran Alevi’nin
başvurusunun reddedilmesi veya bir grubun, “yerlilerin”, göçmenlerin kendi mahallelerinde yerleşmesini istememesi gibi. Dolaylı ayrımcılık ise, bir kanun, politika veya
programın görünürde ayrımcı olmamasına
karşılık, uygulandığında ayrımcı etki yarattığı hallerde meydana gelmektedir. Bu durum, örneğin, önceden var olan eşitsizlikler
nedeniyle belirli, bir imkân veya menfaatten
faydalanmada kadının erkeğe göre daha
dezavantajlı konumda olması söz konusu
olduğunda meydana gelebilmektedir. Dola-

Ayrımcılık, bir kişinin veya bir grubun

yısıyla cinsiyeti dikkate almayan kanunlar,

öteki kişi ve gruplarla eşit olarak yararlan-

uygulamada eşitsizliği ortadan kaldırmaya-

ması gereken haktan mahrum bırakılma-

bilir ve hatta eşitsizliğin etkisini arttırabilir

sıdır. Genellikle medeni haklardan yoksun

(Uyar, 2009: 291).

bırakılması olarak anlaşılmaktadır.

Dolaylı ayrımcılık bir politika ya da

Ayrımcılık, bizden farklı olana, bir in-

alınan bir önlemin yarattığı etkiyle ortaya

san olarak hak ettiği ve verilmesi gerekeni

çıkar. Dolaylı ayrımcılık, tarafsızlığı hayli

vermeyip ona karşı bir tutum sergilememiz-

açık bir hüküm, kriter ya da uygulama, bir

dir. Nitekim bazı kişiler, güce sahip olan

azınlığa ait bir kişi ya da grubu fiili olarak

kişi ve gruplar, kendilerinden olmayan kişi

diğerlerinden daha dezavantajlı bir duruma

ve gruplara ayrımcı davranışlarda buluna-

soktuğunda meydana gelir. İtfaiyeci olmak

rak sistemli bir biçimde insan haklarını ih-

için getirilen asgari boy kriteri (bu meslekte

lal edebilmektedir. Bu ihlallere karşı resmi

kadının dışlanmasına sebep olabilir), uzun

kurumların önleyici önlemler almaması ay-

etek giyen kadınları işe almayan mağaza ya

rımcı uygulamaların sıradan eylemler ola-

da başı örtülü kişilerin içeri girmesine ya
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da girişine izin vermeyen hükümet binası

mayacak ve ayrımcı muameleler görülme-

ya da okul yönetmeliği örnekler arasında

yecektir. Bu da adil olabilmenin koşullarının

gösterilebilir. Bu kurallar etnik köken ya da

yaratılmasını zorunlu kılmaktadır.

din açısından bakıldığında tarafsızlık taşıyabilir, fakat fiiliyatta uzun etek giyen ya da
başörtüsü takan belli bir azınlığın ya da dini
grubun üyelerini oransız bir şekilde dezavantajlı duruma sokar.
“Açık ve örtülü ayrımcılığın getirdiği
olumsuz sonuçlar bazı toplumları pozitif
ayrımcılık uygulamasına yöneltti. Olumlu
ayrımcılık da bilinen pozitif ayrımcılık bazı
uygulamalarda kadınlara, engellilere ya da
belirli etnik gruplara kasti olarak öncelik
verilmesi ya da bu grupların tercih edilmesidir. Bu tür politikaların başlıca sebeplerinden biri, önlemi alınmadığı takdirde bazı
sosyal grupların, genellikle de azınlıkların
karşılaşacağı yapısal ayrımcılığı aşmaktır.

Eşitlik İlkesinin İhlali ve Ayrımcı
Tutumlar
Her ne kadar ulusal ya da uluslararası
düzenlemeler ile eşitlik ilkesi ve adalet sağlanmaya çalışılırsa da ayrımcı tutumlara
rastlanabilmektedir. Ayrımcılık yasağı getirilerek bir eşitlik sağlanmaya çalışılmaktadır. Fakat farkına varılmadan veya sistemli
bir biçimde de ayrımcılık yapılabilmektedir.
Ayrımcılık içeren eylemler birçok yerde görülebilmektedir. Bunlar zaman zaman farklı
gerekçelerle gizlenmeye çalışılsa da, ayrımcılık içeren eylemlere, işyerleri, okullar gibi
farklı yer veya durumlarda rastlanabilmektedir.

Bir başka sebep ise bu grupların temsille-

Uluslararası bir mobilya mağazasının

ri için gerekli dengenin oluşturulmasıdır”

Fransa bürosunda çalışan biri, “koyu tenli

(Brander vd., 2008: 332).

insanların” işe alınmaması için şirket yöne-

Ayrımcılık içeren eylemlerde bulunma-

ticilerine bir rehber sunabilmektedir.

yan insan adil insandır. Adil insan, adaletli

İzmir’de bir ilköğretim okulunda kayıt

davranan insandır. Aristoteles’e göre adil in-

parası veren öğrencilerin yakasına kokart

san, “adaletli şeyleri tercih ederek yapan ve

takılarak “ödüllendirilmesi” hatta bu öğ-

gerek başkasıyla ilişkisinde kendine, gerek-

rencilerin “imtiyazlı” bir sınıfta öğrenim

se biriyle ilişkisinde başkasına, tercih edilen

görmesi okullardaki ayrımcı uygulamalara

şeyi kendisine daha çok diğerine de daha az,

sadece bir örnektir.4

zararlı olacak şeyi de bunun tam tersi olacak şekilde paylaştırmayan, hem kendisinin
hem de bir başkasının başka biriyle ilişkisinde oranlayarak eşitçe paylaştırandır” (Aristoteles, 1988: 105). Demek ki adil insanların
olduğu yerde eşitlik ilkesine aykırılık yaşan256

Hollanda’da çalışan ve evli olan hemen
hemen tüm erkekler, ailelerinin geçimini
sağlayan kimse olarak görülmektedir; dolayısıyla, işsiz kalmaları halinde devletten
4Gundemcocuk.org/connent/view/132/2,
05.06.2013.
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işsizlik yardımı alabilmeleri için bu ölçütün

memnun edeceğini belirten bir fetva verdiği

yeniden aranması gereksiz sayılmaktadır.

bilinmektedir. Ayrıca “hiçbir merhameti ve

Bu da ailenin geçimini sağlayan, kadından

korumayı” hak etmeyen “aşağılık bir ırk”

ziyade erkek olur algısını yerleştirir ki bu

olarak göstermektedirler (Olsson vd., 1999:

durum dolaylı bir ayrımcılığa yol açabil-

197).

mektedir.

Osmanlı döneminde de 16. yüzyıldan

1980’lerde Hollanda’da yapılan düzen-

itibaren aralıklarla katledildikleri, aske-

lemeler ile kadınların bu yardımı talep hakkı

ri örgütlenme ve yönetimle ilgili görevle-

doğmuş ve ayrımcılık giderilmiştir (Hanski;

re getirilmediği bilinmektedir. Günümüz

Scheinn, 2005: 456-461).

Türkiye’sinde de benzer durumlar yaşan-

Görüldüğü üzere yaşamın her alanında

maktadır. Türkiye’de olumsuz bir Alevi

ayrımcı uygulamalara rastlanmaktadır. Bu

ve/veya Alevilik algısına sahip birçok kişi

uygulamalar, belirli bir grup tarafından ya-

bulunmaktadır. Bunda Türkiye’de egemen

pıldığı gibi devletin kurumları daha doğru

olan dinsel yapının ve bunları besleyen ve

deyişle kurum amirleri tarafından da yapıl-

bunlardan beslenen eğitim anlayışının etki-

maktadır. Ayrımcılık kimi zaman fark edil-

si bulunmaktadır. İslam’ın Sünni inancına

memekte, yasaların uygulanması sırasında

mensup kişiler, dinin katı kurallarını ölçüt

yani pratikte fark edilmektedir. Bu durum,

alarak, Alevilerin “temiz” olmadığı, “pişir-

konumuz kapsamında Alevilere yönelik tu-

diklerinin” yenmeyeceği, “devlete karşı” ol-

tumlarda da kendisini göstermektedir. Fa-

duğu inancının etkisi ile birçok alanda Ale-

kat egemen anlayış, yerleşmiş zihniyet, Ale-

vilere yönelik, nefret söylemi, ayrımcılık ve

vilere yönelik hak ihlalleri yapmakta bu da

nefret suçu işlemektedir. Kimi zaman evleri

toplumun üyeleri; hatta hak dağıtıcılarının

ve ibadethaneleri (cem evleri) işaretlenerek

bile gözünden kaçmaktadır.

mallarına, canlarına zarar verilmektedir. Ni-

Alevilere Yönelik Ayrımcı
Uygulamalar, Nefret Söylemi ve
Nefret Suçu
Aleviler, yüzyıllardır olumsuz tutumlara maruz kalmaktadır. Bu tutum yalnızca
toplumdaki kişilerin davranışları ile ilgili

tekim 1960’lı yılların sonlarında Çorum’da,
1970’lı yılların sonlarında Maraş ve Sivas’ta
ırkçı ve nefret içerikli saldırılarda birçok
Alevinin hayatını yitirdiği bilinmektedir.
Alevilere yönelik olumsuz tutumlara günümüzde de rastlanmaktadır.

olmamaktadır. 14. yüzyılda, seçkin bir Sün-

“Taylan Öğretmen, 2009-2010 öğretim

ni Müslüman din âlimi olan İbni Teymiyye,

yılında İnegöl Kültür Dershanesi’nde çalış-

Alevilerin, Yahudilerden, Hıristiyanlardan

mak üzere bir yıllık sözleşme imzalar. Alevi

ve diğer pek çok putperestten daha kâfir

olması nedeniyle çalıştığı süre boyunca ge-

olduklarını ve onlara savaş açmanın Allah’ı

rek öğretmenler gerekse dershane yönetici257
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lerinin nefret söylemlerine ve ayrımcı dav-

Bu tür muameleler, Alevilere, Türkiye’de

ranışlarına maruz kalır. Örneğin bir öğret-

siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel hayat-

men kendisine “Tunceliler şerefsiz oluyor,

ta önemli sorunlar yaratabilmektedir. Bu

Alevi ve Kürt oldukları için isyan ediyorlar”

muameleler, kişilerin/grupların değer yar-

der. Bir başka öğretmen ise “Alevi ve Şiile-

gılarıyla hareket etmesinin bir sonucudur.

rin hepsi sapık” der. Bir müdür yardımcısı

Bu yaklaşımlar, Aleviler üzerinde önemli ve

ise Taylan Öğretmen’in çok başarılı bir öğ-

olumsuz etkiler yaratmaktadır.

retmen olduğunu ancak iş yerindeki huzuru
ve öğretmenler odasındaki sinerjiyi bozduğunu, toplu sohbet ve toplu namazlara katılmadığını ve diğer öğretmenler ve işyeri
müdürünün Alevi bir öğretmen ile aynı
ortamda çalışmanın günahını artık taşımak
istemediklerini belirtir.”5
Zaman gazetesindeki bulmacada, “sapık bir mezhep hareketi” şeklindeki bir sorunun cevabı olarak Aleviliğin verilmesi
önemli bir hak ihlalidir.6
“Facebook’ta, Alevi tanımı kullanılarak
yapılan taramada, 450’nin üzerinde grup
sayfası ile karşılaşılmıştır. Bunların bazıları,
Aleviler tarafından oluşturulurken bazıları da Alevilerden nefret edenler tarafından
oluşturulmuştur. Bu sayfalarda, Alevilerin
Kürt olanlarının, Ermenilerden dönme olduğu, gerçek Alevilerin Türkmen olduğu
belirtilerek Kürt Aleviler inkar edilmekte,
Kürt Alevilerin Türklere düşman Ermenilerden geldiği vurgulanmaktadır. Böylelikle
Türk ve egemen mezhepten olmayanlar aşağılanmaktadır” (Çomu, 2010: 15-16).

Egemen zihniyete göre, Aleviler kendilerinden değildir, ötekidir. Bu yüzden farklı
olanın tehlikeli görülmesi mantığıyla ötekine (Alevilere) fırsat verilmemelidir, Alevilere karşı her an tetikte olunmalıdır.
Bu yüzden öteki olarak görülen Aleviler, yüzyıllar boyu ya farklılaştırıcı bir muameleye ya da asimilasyoncu bir muameleye maruz kalmıştır. Dominique Schnapper,
“Öteki İle İlişki” adlı yapıtında farklılaştırıcı ve asimilasyoncu tutumu ve sonuçlarını
şöyle belirtir:
“Kendi ile öteki arasında mutlak fark
olduğunu öne süren farklılaştırıcı tutum
ile farkı inkar edilen asimilasyoncu tutumu
çözümleyerek, her iki düşüncenin de öteki
olarak ötekini reddettiğini söyler. Farklılaştırıcı tutumda kendi ile öteki arasındaki
farkı, farklı olanın çıkarılması, dışlanması ya
da en uç durumda yok edilmesiyle sonuçlanan ötekinin reddini doğurması söz konusudur… asimilasyoncu tutum ise ötekinin
bir başka kendi olduğunu öne sürer… Bu
durumda “Ben” “öteki”yi bütünlüğü olan,
benle aynı hakları taşıyan insani bir varlık
olarak görür. Ne var ki başkasının özdeş

5 www.alevifederasyonu.org.tr, 05.06.2013.
6www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler,
05.06.2013.
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di özgürlüğü içinde algılamaz. Öteki “Ben”

Alevileri dışlayıcı, yargılayıcı, ayrımcı

gibi olmak durumundadır” (Uluç, 2009: 15-

tutumlar Alevilerin kendilerini gizlemeye

16).

yönelmesine yol açmaktadır. Türkiye’de
Buradan hareketle öteki olarak görülen

Aleviler, egemen kültür mensubu olmadıklarından eksik ve aşağıda görülebilmektedir. Egemen kültür mensupları gibi hareket
ederlerse ancak o zaman öteki olmaktan
kurtulabilmektedirler. Yoksa hep “öteki”
olarak kalmakta ve haklardan mahrum bırakılmaktadırlar.

kimi Alevi aileler, çocuklarının yaşayabileceği sıkıntılar ya da ayrımcı davranışlar nedeniyle Alevi olduklarını söyleyememektedir.
Bu durumu gizleyen kişinin -ebeveynin- ya
da bu bilgiyi sonradan edinen (Alevi) çocuğun yaşayabileceği sarsıntıyı küçümsememek gerekir. Öte yandan Alevi olduğu için
katliamlara maruz kalanlarda hep bir katledilme korkusu yaşanacağı bir gerçektir. Ör-

Öte yandan değer yargılarına göre tu-

neğin 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta Pir Sultan

tum sergileyen kitleler, Alevileri milli birliğe

Abdal etkinliklerine katılanların “yak ulan

ve bütünlüğe bir tehdit olarak görmektedir.

yak” ve “Allah’ım bu senin ateşin, içeriye

Bu tutumu, devlet de gösterebilmektedir.

gönder” çığlıkları ile Madımak otelinde ya-

Bütün bu uygulamalar, bir kişiye -Alevi’ye-

kılmasının Alevilerde ne kadar büyük bir

yapılsa da grubun tüm mensuplarını etkile-

sarsıntıya neden olduğunu tahmin etmek

yecektir. Ayrımcı tutumlar ya da öldürme

zor değildir. Bu gibi örnekler grup üyele-

eylemleri, Türkiye tarihine baktığımızda,

rinin -Alevilerin- zamanla pasifleşmesine,

bir kişiye bir kişi tarafından değil, egemen
güçler tarafından toplu bir biçimde Alevi
topluluğa karşı yapılmaktadır.
“Nefret suçları mağdurun ait olduğu
topluma bir bütün olarak mesaj göndermektedir. Dolayısıyla bir zamanda gerçek-

toplumsal yaşamda etkinliklerini yitirmelerine ve öldürülme korkusu yaşamalarına
yol açabilmektedir.

Nefret Suçlarını Önleme Yolları
Nefret Suçlarının Belirlenmesi

leşen bir nefret suçu, yaşamın farklı alanları

Nefret suçları ile mücadele edebilmek

üzerinde bir tür çarpan etki yaratabilmekte-

için hangi suçların nefret suçu olduğunun

dir… Nefret suçunun çarpan etkisi yaşamın

belirlenmesi gerekir. Bu suçlar, etkileri ve

her alanına dağılabilmektedir. Bu süreci hu-

zararları uzun süreli suçlardır. Çünkü bu

kuki terimlerle açıklamak zor ya da olanak-

suçlar, bireyleri etkilemez yalnızca, toplu-

sız olabilir; ancak bunları sosyal bilimlerin

mun tümünü etkiler. Toplumda yarattığı

öğretileri yoluyla ve eşitliğe ilişkin veriler

olumsuzluklar eşitlik ilkesinin çiğnenmesi-

toplayarak tam olarak açıklamak mümkün

ne, toplumsal düzenin ve barışın bozulma-

olacaktır” (İnceoğlu, 2012: 49).

sına ve çatışma ortamının oluşmasına yol
259
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açabilmektedir. İşte bu nedenle nefret suç-

nefret suçu olarak değerlendirilmez. İşte bu

ları ile mücadele edilmesi gerekir. Yalnız bu

yüzden, bu ülkelerde, nefret suçu ile müca-

suçların belirlenmesi çok da kolay değildir;

dele etmeyi, nefret suçu yasasını düzenle-

ama olanaksız da değildir.

meyi gerektirecek bir girişimde bulunmak

Nefret suçu belirlenirken, belirgin özel-

gerekli görülmemektedir.

liklere dikkat edilmelidir. Bu özellikler

Nefret suçlarının belirlenmesinde önem-

-ırk, renk, cinsiyet, engellilik, din, felsefi

li bir unsur da işlenen suça ilk müdahalede

inanç gibi- değiştirilemez özellikler olma-

bulunan kolluk kuvvetlerinin, kamu görev-

lıdır. Bu özellikteki (Alevi, Zenci, Ermeni,

lilerinin yaklaşımıdır. Suçun niteliğinin tes-

Müslüman vb.) kişilere önyargı ile bir suç

pitinde, verilerin toplanması ve rapor edil-

işlenirse işte bu tür suçlar nefret suçu ola-

mesi sırasında gereken özeni göstermesidir.

rak adlandırılabilir. Önyargılı bir davranış

Ayrıca bu tespitte bulunacak görevlilerin,

belirlenirken “mağdurun algısı” önemli bir

gerekli eğitimden geçmiş olması gerekmek-

veridir. Mağdur, kendisine yönelik tavırda

tedir.

bir önyargı olup olmadığını belirlemede
önemli bir yardımcıdır. Ayrıca “failin eylem sırasındaki davranışları”, önyargının
belirlenmesine yardımcı olmaktadır. Çünkü
fail, eylemi sırasında mesaj verme eğilimin-

Nefret suçunun belirlenmesi ve gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu tür
saldırılar cezasız kalırsa tekrarlanması ve
mağdurda daha büyük tahribatlara yol aç-

de olduğu için önyargı belirlenebilir. Fail ile

ması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle bu

mağdur arasında “özellik farkı” varsa bu da

tür suçlara yönelik gerekli önlemler alınırsa

önyargının belirlenmesini sağlamaktadır.

ancak o zaman daha büyük çatışmaların ve

Mağdurun grubu ile failin grubu arasında

“yarılmaların” yaşanması önlenebilir.

eskiye dayalı bir düşmanlık olup olmaması,
mağdurun azınlıkta olup olmaması, olayın
özel öneme sahip bir günde olup olmaması,
saldırıların bir ibadethaneye (cem evi, camii,
kilise, sinagog) yapılıp yapılmadığı, önyar-

Hukuki Düzenlemeler ve Nefret
Suçlarının Cezalandırılması
Ülkemizde nefret suçlarını önlemeye
yönelik hukuki düzenlemelerin yapılma-

gının belirlenmesinde önemli ölçütlerdir. Bu

sı gerekmektedir. Nefret suçu herhangi bir

suçları belirlerken ayrıca ülkenin toplumsal,

suç değildir. Nefret duygusuyla, önyargıyla

kültürel, dinsel ve siyasi yapısı dikkate alın-

işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle öteki suç-

malıdır. Çünkü bir ülkede bir suç, nefret

lardan farklı ve etkili bir cezalandırılma-

suçu olarak belirlenirken başka bir ülkede

yı gerektirmektedir. Fakat bu suçlar belirli

bu suç nefret suçu olarak kabul edilmemek-

gruplara karşı işlendiği için o grupların her

tedir. Hatta bazı ülkelerde nefret söylemi ve

birinin mağduriyetini eşit bir biçimde gi-

suçu o kadar kabullenilmiştir ki nefret suçu,

dermeye yönelik düzenlemeler yapılmalı-
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dır. Nefret suçuna maruz kalan bir Kürt, bir

ğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa

Ermeni, bir Hıristiyan, bir Müslüman aynı

alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu

ölçüde yasanın koruyuculuğunu hissetmeli-

güvenliği açısından açık ve yakın bir tehli-

dir. Eğer yasa herkesi eşit bir biçimde koru-

kenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç

mazsa nefret suçlarını önlemeye yönelik ça-

yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

balar sonuç vermemekte hatta beraberinde

hükmünün yer aldığını görebiliriz. Bu mad-

yeni sorunlar doğurabilmektedir.

dede de hoşgörüsüzlük temelli bir söyleme

TCK’nin 125. maddesinin 3. Fıkrasının
(b) bendine göre “Dini, siyasi sosyal, felsefi
inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasın-

önlem alma amacı bulunmaktadır. Başka bir
deyimle nefret suçu değil nefret söylemi bulunmaktadır.

dan, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasın-

Son olarak TCK’nin 122. Maddesine

dan, mensup olduğu dinin emir ve yasakla-

baktığımızda önemli adımlar atıldığını dü-

rına uygun davranmasından dolayı” haka-

şünebiliriz; çünkü bu maddede 02.03.2014

ret suçunu işleyen fail, önyargılı bir biçimde

tarihli ve 6529 sayılı Kanunun 15. Madde-

eylemde bulunmuştur. Bu nedenle cezası

siyle başlık, “Nefret ve Ayrımcılık” olarak

ağırlaştırılabilmektedir. Cezanın ağırlaştırıl-

değiştirilmiştir. İşlenen suçun “nefret nede-

ması, bu tür suçların bir nefret suçu olduğu

niyle” yapılması ibaresi eklenerek cezanın

ve gerekli şekilde cezalandırıldığı anlamına

altı aydan bir yıla kadar değil, “bir yıldan üç

gelmemektedir.

yıla kadar olması” hükme bağlanmıştır.

TCK’nin 115. maddesine göre “Cebir

Hukuki düzenlemelere değil de uygula-

veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, si-

malara baktığımızda Türkiye’de, bu tür suç-

yasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kana-

ları işleyenlerin cezalandırılmasında, top-

atlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorla-

lumu veya mağduru tatmin eden bir ceza

yan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan

verilmiş değildir.

men eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır. Fail bu suçları, mağdurun farklı özelliklerine duyduğu bir nefretle, düşmanlıkla
işlemesi halinde bu suç, nefret suçu sayılabilmektedir.

İşte bu yüzden, yukarıda belirtilen özellikler doğrultusunda nefret suçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Suçun, nefret suçu
olduğunun belirlenmesi en önemli adımdır.
Bundan sonra bu tür suçların, daha ağır
biçimde cezalandırılması kararı alınarak

maddesinin

uygulanması sağlanmalıdır. Yalnız yasal

1.fıkrasına bakacak olursak, “ halkın sosyal

düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra yasa

sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımın-

uygulayıcılarının da çok dikkatli davrana-

dan farklı özelliklere sahip bir kesimini, di-

rak adaleti eşit dağıtmaları gerekmektedir.

Bir

de

TCK’nin

216.
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Adaletin eşit dağıtılabilmesi için adalet da-

sine karşın, ön yargılı kamu görevlilerinin

ğıtıcılarının adil kişiler olması gereklidir.

ön yargı ile işlenen nefret suçunun farkına

Egemen -devletçi- anlayışla, değer yargıla-

varmayı, bu suçun, bir suç olduğunu kabul

rıyla soruna yaklaşmak nefret suçlarının be-

etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle nefret

lirlenmesini, hukuki düzenlemelerin yapıl-

suçu yasası çıkarılırken toplumda tartışıla-

masını ve bunların uygulanmasını olanaksız

rak yasalaşması sağlanmalı ki farkındalık

kılmaktadır.

yaratılabilsin. Ayrıca bu tür suçları önlemek
için alınacak hukuki önlemler önemli bir yer

SONUÇ
Nefret suçları ön yargı ile hareket eden
bireyler tarafından gerçekleştirilen ve bir
cezayı gerektiren suçlardır. Nefret suçu ön
yargı ve şiddet içeren bir suçtur. Bu suçu
işleyen kişi (fail), mağduru (aynı zamanda
ait olduğu grubu) hedef alarak eylemde bulunmaktadır ki bu eylem ayrımcılıktan beslenmektedir. Ülkede ayrımcılığı önlemeye
yönelik yasalar bulunsa da nefret suçunun
engellenmesi sağlanamamaktadır; çünkü bu
suçlar nitelik olarak farklı suçlardır, herhangi bir suçun yanı sıra yılların biriktirdiği kuşaktan kuşağa aktarılan bir nefretle, hınçla
işlenmektedir. Bu yüzden nefret suçlarına
uygulanacak cezalar da özel olmalıdır. Çünkü bu suç, bir kişiye karşı işlendiği zaman,
o kişinin ait olduğu etnik, dinsel, cinsel vb.
gruba da psikolojik açıdan zarar vermekte, grubun öteki üyelerinin psikolojik baskı altına girmesine yol açmaktadır. Etkileri
dikkate alındığında nefret suçlarına ilişkin
çıkarılacak yasaların ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır; ancak nefret suçları
ile ilgili yasaların çıkarılması kolaylıkla ve
çabucak gerçekleştirilememektedir. Ülkemiz tarihinde o kadar nefret suçu işlenme262

tutmaktadır çünkü nefret suçunu işleyen
bireylerin cezalandırılması, desteklenmediklerini anlamalarını hatta bu suçlardan
kaçınmalarını sağlayacaktır. Bununla birlikte hukuki önlemlerin yalnız başına yeterli
olmadığı da unutulmamalıdır. Nitekim bazı
ülkelerde nefret suçlarını önlemeye yönelik
yasalar olmasına karşın önyargı içeren nefret suçlarına rastlanmaktadır.7
Nefret suçları, hukuki bir kavram olmaktan çok, sosyal bir olgudur da. Çünkü bu suça maruz kalan bir sosyal grubun
üyesidir. İşte nefret suçunu işleyen kişi tarafından “hedef alınan gruplara (Alevilere)
“Toplumda size yer yok” mesajı yenilenerek
verilmekte, grup üyeleri (Aleviler) pasifleştirilmekte, sessizleştirilmektedir (İnceoğlu,
2012: 24). O kadar pasifleşmekte, sessizleşmektedirler ki Aleviler, çocuklarına “Alevi”
olduklarını bile söyleyememektedir. Alevi
olduğunu öğrenen bir ortaokul öğrencisi,
arkadaşına “sana bir sır vereceğim; ama
kimseye söylemeyeceksin: Biz Aleviyiz biliyor musun!” diyebilmektedir. Alevilere
7 Norveç’te aşırı sağcı Anders Behring Breivik, 22
Temmuz 2011 tarihinde Oslo’da bombalı saldırı ve
Utoya adasında gençlik kampında silahlı saldırı sonucu toplam 85 kişinin ölümüne neden olmuştur.

2015 / Yıl: 5 Sayı: 9

yönelik ayrımcılık yapılması ve ön yargıyla
ve nefretle muamelede bulunulması, onların toplumsal hayata katılımını sınırlandırmakta ve insan haklarının ihlal edilmesine
yol açmaktadır. Bu aynı zamanda çoğulcu
ve demokratik yapının işlemesini zorlaştırmaktadır; hatta ülkemizde Alevilere, dönem dönem yapılan katliamlarla insanın en
temel hakkı olan yaşam hakkının elinden
alındığına tanık olunmaktadır.
Bu nedenle yalnızca yasal düzenlemeler
yapmakla yetinilmemeli; ayrıca kin ve nefreti yaratan bir eğitim anlayışı terk edilmeli ve
egemen anlayışın değer yargılarıyla hareket
etmeyen bireyler yetiştirilmelidir. Bu kişilere, felsefi bilgi içeren değer, değerlendirme
ve “düşünce” eğitimi verilmelidir. Bu eğitim ile kastedilen aslında insan hakları eğitimidir. İnsan hakları eğitimi derken kişinin
kendi haklarını koruması kastedilmemektedir. Çünkü kişinin kendi hakları, çıkarları olarak algılanabilmektedir. Bu nedenle
Kuçuradi’nin de belirttiği gibi kişilerde, insan olma bilincini, insan onuru denen şeyi
paylaşma bilincini oluşturmak gerekmektedir. Bu da “bazı insan olanaklarının değerinin bilgisinin sunulması” ya da “insan
hakları bilgisinin sunulması” ile sağlanabilmektedir (Kuçuradi, 2007: 260). Bu bilgilere
sahip kişi, insan haklarını korumayı istese
de doğru değerlendirmede bulunabilmesi
gerekmektedir. İşte bu yüzden “insan hakları eğitiminde doğru değerlendirme etkinliğinin felsefi bilgisi” gerekmektedir.
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YAZI TESLİM KURALLARI

1. Dergiye gönderilecek yazılar, Word( 7 veya 8 üstü

kin bir mektup, hakem değerlendirmelerinin birer

versiyon, IBM uyumlu ) programında yazılmış ol-

fotokopisi ile birlikte en kısa sürede yazarlara gön-

malıdır.

derilir.

2. Yazılar Times New Roman karakterinde, 12 punto
ve bir buçuk satır aralığıyla yazılmalıdır. Yazılar
sayfanın bir yüzüne basılı bir şekilde, elektronik
posta ile teslim edilmelidir.
3. Makalede sayfa sınırlaması yoktur. Makalelerin
en fazla 250 kelime Türkçe ve İngilizce özetleri
de yazıyla gönderilmelidir. Özette, araştırmanın
kapsamı ve amacı belirtilmeli, kullanılan yöntem
tanımlanmalı ve ulaşılan sonuçlar kısaca verilmelidir.
4. Yazıda paragraflar girintili olmalı; ancak girintiler
için “sekme” veya “boşluk” tuşları kullanılmamalıdır. Paragraf özelliklerinden ayarlama yapınız.
5. Yazar ismi ya da isimleri makalede değil makaleye
iliştirilecek kapak sayfasında yer almalıdır. Bu kapak sayfasında, yazar isimleri dışında metin başlığı, yazarın adresi, telefonu, varsa elektronik posta
ve faks numarası yer almalıdır.
7. Hakem raporları doğrultusunda yazarlardan, yazılarında bazı düzeltmeler yapmaları istenebilir.
8. Yazının yayımlanması konusunda son karar dergi
yayın kuruluna aittir. Yayın kurulu kararına iliş-
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BİRLİK TÜRKÜSÜ
Kin atını süre süre
Canlar yandı uzun süre
Yâr yaraya merhem süre
Söndürelim bu alevi

Belki dostun, belki yârın
Eşiğinde dipsiz yarın
Çok geç olur belki yarın
Söndürelim bu alevi

Beden Sünnî, can Alevî.

Vücut Sünnî, ten Alevî.

Al bayrağa, cennet ele...

Bölünmekle alınmaz hak

Sahip olmak gerek ele

Bir yaratmış insanı Hak

Rüsva olma sakın ele!

“Dört kitabın dördü de hak”

Söndürelim bu alevi
İlik Sünnî, gen Alevî.

Söndürelim bu alevi
Damar Sünnî, kan Alevî.

Dikkat etmek gerek dile

Gönüller bir, biz yan yana

Özen göster soylu dile

Sevgi salsak dört bir yana

Nefse uyup, düşme dile!

Masum canlar niçin yana?

Söndürelim bu alevi

Söndürelim bu alevi

Şeref Sünnî, şan Alevî.

Mutlu Sünnî, şen Alevî.

Sahip olsa canlar bele

Ozantürk'üm Türkçe dilim

Olmaz köle ince bele
Rahmet yağar çamlı bele
Söndürelim bu alevi

Doğruları söyler dilim
Bölünmeden dilim dilim
Söndürelim bu alevi

Güneş Sünnî, tan Alevî.

Özüm Sünnî, ben Alevî.

Sevgi çiçek, gönül yayla

OZANTÜRK*

Bu yaylada sen de yayla
Odlu oklar atma yayla
Söndürelim bu alevi
Yıldız Sünnî, gün Alevî.

