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EDİTÖRÜN ÖNSÖZÜ 

Dr. Özlem ÖZDEMİR* 

Hacı Bektaş Veli, Türkiye ve çevre bölgelerdeki Türkler için önemli bir ye-
re sahiptir. Onun önemi, Ortadoğu’dan Balkanlara kadar olan geniş bir coğ-
rafyayı Türklerin yurt edinmesinde etkili olmasından kaynaklanır. O ve takip-
çileri, bu coğrafyayı hem demografik hem de kültürel olarak Türklükle do-
natmakla kalmayıp insana sevgiyle yaklaşarak paylaşmayı, üretmeyi, bütün olup 
kenetlenmeyi aşılamış; birlikte yaşayabilme kültürünü geliştirmiş, millî birliği-
mize bu şekilde katkı sağlamışlardır. Bu sağlam temeller üzerinde yükselen 
bilinç, Anadolu’da, Ortadoğu’da ve Balkanlarda bin yıldır süren bir egemenlik 
başarısı yaratmıştır. Öyle ki, Türklüğün kalbi Hacıbektaş kasabasında atmaya 
başlamış ve Ortadoğu’dan Balkanlara kadar yayılan Bektaşi tekkeleri Türklü-
ğün damarlarını birbirine bağlamıştır. 

Ülkemizdeki Alevi ve Bektaşiler için Hacı Bektaş Veli’nin önem arz eden 
başka bir yönü daha vardır. O, velâyetnamelerde bildirildiği üzere Anadolu’ya 
Ehlibeyt’i sevme ve Ehlibeyt düşmanlarına düşman olma anlayışını getirip ya-
yan büyük bir inanç önderidir. Ahmet Yesevi’den aldığı meşaleyle bu geniş 
coğrafyayı aydınlatmıştır. 

UNESCO’nun 2019 yılında yapılan 40. Genel Konferansı’nda, değerli ho-
camız Prof. Dr. Öcal Oğuz’un başkanlığını yaptığı UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu’nun özverili çalışmaları ve önerisiyle 2021 yılı Hacı Bektaş Veli’nin 
vefatının 750.; Yunus Emre’nin vefatının 700. ve Ahi Evran’ın doğumunun 850. 
yılı olarak Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınmıştır. Bu kapsamda 
ülkemizde çok sayıda etkinlik hayata geçirilmiştir. Bu vesile ile Hacı Bektaş 
Veli ve onun yarattığı miras bir kere daha gündemimize gelmiş ve günümüz 
insanına tanıtılmıştır. 

Hacı Bektaş Veli anma etkinlikleri kapsamında önemli çalışmalardan biri de 
Türk Ocakları Eskişehir şubesi bünyesinde, Eskişehir Valiliği başta olmak 
üzere birçok paydaşla birlikte Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte 
Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni adıyla hayata geçirilmiştir. Bu etkinlik 25-27 
Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak icra edilmiştir. Türk Ocakları 
Eskişehir şubesi başkanı Prof. Dr. Nedim Ünal’ın öncülüğünde gerçekleşen 

* drozlemozdmr@gmail.com
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bilgi şöleni, alanın uzmanları tarafından kaleme alınan ve toplam altı oturumda 
sunulan otuz bir bildiriden oluşmaktadır. 

Bu vesileyle, Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kül-
türü Bilgi Şöleni’nin düzenlenmesinde emeği olan Prof. Dr. Nedim Ünal ve 
Doç. Dr. A. Yılmaz Soyyer ve Ali Rıza Özdemir başta olmak üzere, bildirileriy-
le katılım sağlayan bilim ve fikir adamlarına, bilgi şöleninin internet ortamında 
sorunsuz şekilde yürütülmesini sağlayan teknik ekibe ve bildiri kitabının basıl-
masında emeği geçenlere teşekkür ederim. 

Elinizdeki kitap, Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama 
Kültürü Bilgi Şöleni’nde sunulan bildirilerin tam metinleri ile açılış ve kapanış 
oturumlarında yapılan konuşma metinlerini içermektedir. Hacı Bektaş Veli’nin 
hayatı ve mirası, öğrencileri, Bektaşi tarikatı, Alevi-Bektaşi kültürü ve edebi-
yatı, Bektaşiliğin coğrafyası, Bektaşilik ve Cumhuriyet gibi birçok konu başlığı 
altında sunulan bildirilerin Alevilik-Bektaşilik araştırmalarına katkı sağlayaca-
ğını umuyoruz. 



I. OTURUM:
AÇILIŞ OTURUMU 





AÇILIŞ GÜLBANGİ 

Mehmet DEMİRTAŞ* 

Allah Allah! 
La ilahe illallah, Muhammeden resulüllah, Aliyyen veliyullah, veliyyül mür-

şidi, mürşidi kamilullah! 
Hayır hacetlerimizi, hayır dileklerimizi Hacı Bektaş Veli için yapılan etkin-

liğimizi, kabul edici Allah kabul ede inşallah. Ayn’ül cem kardeşler, diyelim aşk 
ile Allah Allah! 

Vakitler hayrola, vakitler hayrola, vakitler hayrola. Hayırlar feth ola, şerler 
def ola, münkir münafık berbat ola, kahrola! Üçler, Beşler, Yediler, On İki 
İmamlar, On Dört Masum Paklar, On Yedi Kemer Bestler, Kırklar, Yetmiş İki 
Şehidi Şüheda yapacağımız toplantıdan haberdar ola, huzuru mahşerde şahidi-
miz ola. 

Cenab-ı Allah bizleri bu birlikten, bu beraberlikten ayırmaya, düşürmeye, 
şaşırmaya. Şeytana uydurmaya, düşmana güldürmeye. Kimselerin yanında mah-
cup durumda bırakmaya, sağlıklı sıhhatli günler vere, uğur açıklığı, yol güzelli-
ği vere. Ömürlerinize bereket, vücutlarımıza sağlık selamet vere. Saygıyı, sev-
giyi eksik etmeye. 

Devletimizi, milletimizi payidar eyleye. Aziz Atatürk ve silah arkadaşlarının 
ruhlarını şâd eyleye. Burada bizleri dinleyen, Allah Allah diyen canların arzu ve 
isteklerini kabul ve makbul eyleye. Ülkemizin selameti için, gelmişlerin, geç-
mişlerin, erenlerin, evliyaların, sevdiği kulların yüzü suyu hürmetine, duaları-
mızın kabulü için… 

Dil bizden, lütuf On İki İmam’dan, Hünkâr-ı Evliya’dan, Seyyid Sultan 
Şücaaddin Veli’den ola. Allah onların yüzü suyu hürmetine dualarımızı, istekle-
rimizi, yapılan muhabbetimizi, etkinliğimizi kabul eyleye. 

Gerçeğe Hû! 
Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali! 

* Seyyid Şücaeddin Veli Ocağı Dedesi 





AÇILIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. Nedim ÜNAL* 

Aziz dostlar, 
Değerli ilim adamları, kıymetli söz ehli, gönül ehli hepinizi muhabbetle se-

lamlıyorum! Hayırların feth, şerlerin def olması ümidiyle hepinizi kalbî selam-
lıyorum. Çok şükür Cenab-ı Allah'a bugünlere geldik, Muharrem'i ve Hicri 
yılbaşını tebrik ediyorum.  

Aziz dostlar, 
Malûm olduğu veçhile 2021 yılı; Türkiye UNESCO Millî Komisyonu ve 

Türk Dünyasından bazı devletlerin müracaatıyla Hacı Bektaş Veli, aynı za-
manda Yunus Emre ve Ahi Evran yılı ilan edildi. Öcal Oğuz kardeşim başta 
olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bunlar bizim medeniyeti-
mizin inşâ edici, kurucu unsurları fevkâlade önemli isimleridir. Bu sene biz de, 
Türk Ocağı, kuruluş felsefemize uygun olarak onları anmayı vazife bildik. 
Malûm olduğu üzere 1912 yılında kurulan Türk Ocakları, bir taraftan Millî 
Mücadeleyi devam ettirirken diğer taraftan da entelektüel faaliyetlerini sür-
dürmüştür. Türk Ocakları, Türk Yurdu dergisi ile Türk millî hayatında adeta 
bir ümit ışığı olmuştur. Sonrasında da mesuliyetini devam ettirerek yeni Millî 
Türk devletinde üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. Millî Devleti ku-
ranların çoğu Türk Ocakları mensubuydu, Türk Ocaklarının ebedi genel baş-
kanı da Mustafa Kemal Atatürk'ün kabinesinde Maarif Nazırı’ydı. Ondan ön-
ceki ilk resmî Genel Başkan Ahmet Ferit Tek Bey de Atatürk'ün kabinesinde 
Dâhiliye Nazırı’ydı. Böyle bir ocağın çatısı altında, yine o günlerdeki gibi, 
Türk Ocakları entelektüel faaliyetlerine devam ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki 
Türkleri ayak bastıkları coğrafyada kendi değerleri ve kendi kültürleriyle bu-
luşturmadığınız takdirde geleceğe dair bir şey düşünmek ve yapmak mümkün 
değildir. 

Biz biliyoruz ki özellikle Türk milletinin ilk Rönesans'ı denilebilecek olan; 
9-12. yüzyıllarda Türkistan ve ikinci Rönesans diyebileceğimiz geçen yüzyıl-
daki Kazan fikri aydınlanmasından mülhem hareketle Türk Ocakları ve Türk
milleti; yeni bir hamleyle, yeni bir anlayışla yeniden kâinata; yeni bir solukla,
yeni fikirlerle yeni şeyler söylemek konusunda kendini vazifeli addediyor. Hâl

* Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Başkanı
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böyle olunca günümüzdeki fikirlerin kaynakları bir taraftan 9-12. yüzyılda bizi 
var eden Farabi ve İbn Sinalara dayanıyor. Diğer taraftan bugünkü Türkistan, 
o günkü Yesî'den, yani Pirî Türkistan Ahmet Yesevi'den besleniyor. Ayrıca 
Lokman Perende ve Hacı Bektaş'ın geçtiği o kutlu yoldan ilham alıyor.  

Aziz dostlar, 
Malûmu ilam etmeye gerek yok ama zaman zaman dile getirmeye ihtiyaç 

var. Hacı Bektaş'ın da içinde olduğu bu yolculuk, gerilimi yüksek bir şekilde 
Türk-İslam coğrafyası Maveraünnehir'den başlamıştı. Oradan, önce erenler 
gönderildi; Anadolu'yu nakış nakış dokudular, mayaladılar. Dağ tepe demedi-
ler, bu coğrafyayı vatan yapma ameliyesinde bulundular. Bu gerilimi yüksek 
fikir, Anadolu'yu kısa bir zamanda mayaladı. Arkasından fetih ve gaza şuuruyla 
alplar geldi; yetmedi bu soluklu koşu Anadolu'dan Rumeli'ye, Balkanlar'a 
doğru; Viyana önlerine kadar devam etti. 

Kıymetli bilim adamları, Türk Tasavvuf edebiyatı bir taraftan Hoca Ahmet 
Yesevî ile şekillenirken, öte yandan Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Mev-
lana, Yunus Emre, Ahi Evran, Abdal Musa, Geyikli Baba, Sarı Saltık gibi eren-
lerle Anadolu ve Rumeli coğrafyası vatanlaştı. Ahmet Yesevî'nin bir arada ya-
şama, hoşgörü, insana değer verme, ahlâka değer verme düşüncelerini Hacı 
Bektaş Veli devam ettirdi. Batı bu değerleri yaklaşık 500 sene sonra anlamaya 
başladı. 

Aziz Arkadaşlar, biz Ahmet Yesevî,  Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Ahi 
Evran'ı tam olarak anlayamadık ve insanlığa onların düşüncelerini anlatamadık. 
Üzülerek ifade etmeliyim ki İslam âleminin de bizim de onları anlayamadığı-
mızın işareti İslam âleminin bugün karmaşa içinde olması ile izâh edilebilir. 
Büyük Akif, bu konuda "Yıllar geçiyor ki Ya Muhammed aylar bize hep Mu-
harrem oldu, akşam ne güneşli bir geceydi eyvah o da leyli matem oldu..." mıs-
ralarıyla dile getirmiştir. Bugün Akif'in söylediğinden daha iyi bir vaziyette 
değiliz. Müslüman coğrafyada yine Şah Hüseyin'in yaşadığı günlere benzer 
Muharremler yaşanıyor; Müslümanlar, Müslümanları İslam adına öldürüyor. 
Bugün hem bu coğrafya hem de İslam ümmeti karmaşa içerisinde karanlık 
günler yaşıyor. Bir taraftan Yemen'de, bir taraftan Afrika'nın kuzeyinde olup 
bitenler; bir taraftan Mısır'da olup bitenler, Suriye'de ve Afganistan'da yaşa-
nanlar... İslâm dünyasının ahvâli Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Em-
re anlayışını bizim de tam manasıyla anlamadığımızı işaret etmektedir. "Birlikte 
Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı” anlayamadıklarımızı biraz daha 
düşünmemiz gerektiğini hissetmemizi sağlayacaktır. Elbette ki bunlar bizi 
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yeise düşürmemeli. Bundan 100 sene önce Türk ocaklarının doğuşuna zemin 
hazırlayan ortam gibi belki dibe vurduk ama oradan hareketle bu durum yeni 
bir çıkışa vesile olacaktır. Bu çıkış için de en başta birlik ve bütünlüğün olması 
gerekiyor. Hacı Bektaş Veli'den beslenen Yunus Emre ve Ahi Evran ortak 
değer olarak kabul edilirken, Hacı Bektaş Veli hakkında muhtelif kesimlerde 
muhtelif bakış açılarının mevcut olduğu görülmektedir.  

Hâlbuki Türk Tasavvuf hayatında birliğe en fazla değer veren Hacı Bektaş 
Veli’nin etrafında bir birliğin olamayışı bizi derinden üzmeli; buna binaen Hacı 
Bektaş Veli'yi birleştirici bir unsur olarak anlatma konusunda kendimizi vazife-
li addetmeliyiz. Önce içerde dinî ve mezhebî meseleleri, tefrika meselesi yap-
madan; birliğimizi sağlamaya çalışmalıyız. Millî heyecanı ve birliğimizi temin 
edemediğimiz müddetçe insanlığa yeni şeyler söylemememiz mümkün değildir. 
Daha önce Yılmaz Soyyer Hocamın yönetiminde İstanbul Türk Ocağı bu 
hamleyi yaptı; Türkiye'nin her tarafında da bu hamleler yapılmalıdır. Eskişehir 
Türk Ocağı olarak bu sene Mayıs ayında Yunus Emre'yi andık, şimdi Hacı 
Bektaş Veli'yi anıyoruz, önümüzdeki günlerde de Ahi Evran'ı gündeme getir-
meye çalışacağız. Çünkü onlar bizim medeniyetimizin kurucularıdır.  

Onları, Türk fikir hayatına ve dünya âlemine en iyi şekilde tanıtmalıyız. 
Ben, erbabına Hacı Bektaş Veli'yi anlatamam; söz sahiplerinden onu dinlemeye 
geldim.  

Bu toplantıyı deruhte eden Yılmaz Soyyer ve Ali Rıza Özdemir kardeşleri-
me teşekkür ederim; ayrıca Şücaattin Veli Ocağı Dedesi Mehmet Dede’ye, 
Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Başkanı Ali Ulu'ya ve katılım sağlayan ilim 
adamlarına şükranlarımı sunarım. Ayrıca Bilgi şölenini himaye eden Eskişehir 
Valiliğine, paydaşlarımız Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araş-
tırma Merkezine, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma 
Merkezine, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bek-
taş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezine teşekkürlerimi su-
narım.  

Eskişehir Türk Ocağı adına hepinizi muhabbetle selamlıyorum, üç gün de-
vam edecek bilgi şöleninin hayra ve yeniden dirilişe vesile olmasını canı gönül-
den diliyorum 

Muhabbetle... 





AÇILIŞ KONUŞMASI 

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz SOYYER* 

Değerli dinleyiciler, 
Türk Ocakları Eskişehir şubesi tarafından düzenlenen bu bilgi şöleninde bir 

birlikte yaşama tecrübesini ortaya koymaya çalışacağız. Türk toplumu Anado-
lu’ya adım attıktan sonra bu birlikte yaşamayı bir gelenek hâline getirmiştir. 
Bütün bir arada oluşların zaman zaman problemli ayrılışları da olur elbette. 
Ülkemizdeki Sünni toplum ile Alevî unsurlar arasında zaman zaman ciddi geri-
limler de elbette olmuştur. Fakat bugüne kadar birbirlerinden kesin bir arzuyla 
ayrılma isteği hiç vâki olmamıştır. Sünnî ve Alevî topluluklar biraz da birbirle-
rini tanımamaktan kaynaklanan sebeplerle ayrı düşmüşlerdir. 1980’lerden sonra 
üniversitelerimizin araştırma bağlamıyla Alevîliğe yönelmesi bu tanıma ve bir 
diğerine tanıtma konusunu da bilimsel kıstaslarla gerçekleştirmiştir. Yapılan 
onlarca sempozyum, panel ve çalıştayla her iki tarafa da doğru bilgiler aktarıl-
mıştır. Bu bilgi şöleninde de bu doğru bilgilendirme gerçekleştirilecektir. Katı-
lan tebliğciler ister Alevî ister Sünni kökenli olsunlar bilim adamlarıdırlar ve 
konuşmaları bilimsel çerçevede veriler içermektedir. 

Türk Ocakları Alevilik konusunu ciddiyetle ele almakta ve bilim çevrelerini 
bilgi şölenlerine çağırıp değerlendirmeler yaptırmaktadır. Geçen yıl Türk 
Ocakları İstanbul şubesi tarafından yapılan bilgi şölenini bu yıl Türk Ocakları 
Eskişehir şubesinin bilgi şöleni takip etmektedir. Bu faaliyetler sıklıkla sürme-
lidir, çünkü birlikte yaşamak birbirimizi tanımakla olur. 

* SDÜ, İlahiyat Fakültesi, aysoyyer@gmail.com





AÇILIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN* 

Kıymetli bilgi şöleni heyeti ve saygıdeğer dinleyiciler 
Hacı Bektaş Veli Hazretlerini 750. vefat yılında rahmetle anıyoruz. 
Hacı Bektaş Veli, 750. yılında kendisinden bahsettirmekte veya halen ismin-

den söz edilmektedir. Acaba ne yapmış olmalı ve hangi özellikleri nedeniyle 
Hacı Bektaş Veli rahmetle yâd edilmektedir? 

Hayatı boyunca Horasan’dan Türkistan’a Horasan’dan Azerbaycan’a Ana-
dolu ve Balkanlara ulaşan faaliyetleri, nazarı-tetkikleriyle muhatap olduğu 
çevrelerin çeşitliliği dikkate alındığında Hacı Bektaş Veli’nin anılmasını sağla-
maktadır. Diğer yandan Hacı Bektaş Veli, karşılaştığı topluluklar ve memle-
ketlerde faaliyetleriyle adını çok geniş bir coğrafya ve farklı topluluklar ara-
sında hatırası muhafaza edilmiştir. Hacı Bektaş Veli, görüp işittikleri karşısında 
izahı olduğu gibi izahını da anlaşılır kılan tatbikini de gerçekleştirmesi isminin 
anılmasına ve unutulmamasına neden olmaktadır. Hacı Bektaş Veli, edep ve 
erkânı kuran oluşturan veya cilalayan kişi olması yani sadece tetkik eden ve 
anlatan değil tespit ettiklerine yönelik çözümler de öneren ve teklif sunmakla 
da kalmayıp gerçekleştiren kişidir. Doğal olarak iyi olanın korunması, güzel 
olanın sürdürülmesi ve menfi olanın belirli sınırlarda tutulması için nazarıyla 
ortaya koyduğu erkânla sağlanmaktadır. Nihayetinde erkân, sahibinin adıyla 
birlikte yürütülmekte ve meydan da yine erkân sahibiyle birlikte açılmaktadır. 
Bu nedenlerden dolayı Hacı Bektaş Veli’nin adı anılmakta ve rahmetle yâd 
edilmekte ve bağlıları tarafından anılmaya devam edilmektedir. 

Hacı Bektaş Veli’nin akademi içerisinde değerlendirilirken hatırası anlatıl-
makta ve düşünceleri, fikirleri ve faaliyetleri günümüze kadar ulaştığına göre 
aktarılmaktadır. Bunun nasıl gerçekleştiği ve gerçekleştirdiği hususu bir merak 
konusu veya cevabı istenen bir sorudur. Bu sorunun cevabını ararken araştırma-
cı, Türkistan Horasan Azerbaycan Anadolu ve Balkan marifeti ve temsilcilerine 
dair birkaç açıdan izahta bulunabilir veya konuya bir çerçeve kazandırabilir. 
Değerlendirme ve kavramaya yönelik gayret, elde ettiğimiz birikim, aile ve 

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş Veli Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, ahmettasgin65@gmail.com 
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sosyal çevreden kazandırılan ile kamuya mal edilmiş bilginin dolaşımı etrafında 
gerçekleşmekte ve buradan takdim edilmektedir. 

Akademik çevrede konunun ele alınışında mahallinde değerlendiren ve şe-
killendiren biçimiyle bizlerden önce gelen bilim insanları tarafından konu 
alınmıştı. Buna paralel olarak dünyaya duyurulmuş veya dünyanın muhtelif 
yerlerinde bütün dünyada istifade edilen teoriler etrafında değerlendirilmek-
tedir. Hacı Bektaş Veli, üzerinde yaşadığımız mekândan birikenle değerlendi-
rilmekte ve dünyanın birikimi ile izah edilmekte veya her ikisiyle birlikte konu 
anlaşılır kılınmaya çabalanmaktadır. Bütün bunlar büyük bir imkân ve fırsat 
tutmaktadır. 

İkinci bir soru ise Hacı Bektaş Veli’nin edep ve erkân içerisinde aktardığı 
hususları, muhataplarının aklı/ilmi ve hikmet/marifetine uygun bir yetirip takip 
edebilecekleri bir yerden söylediğine ve kendi zamanında kendisi de uyguladı-
ğı, takipçileri de bunu yerine getirdiklerine göre farklı birikim ve tecrübe ile 
farklı teori ve kuram ile ve yine kendi içesindeki teorisiyle anlaşılıp aktarılmak-
tadır. Doğusu Hacı Bektaş Veli’nin nazar edip tatbik ettiği ve aktardığı husus-
lar, bugünün teori, yöntem ve kavramlarıyla yeniden var edilmektedir. Oysa 
modern olan eski ve geçmişte olana dönüp bu haliyle aktarılmamalı ve buraya 
taşınılmamalıdır. Her nasılsa Hacı Bektaş Veli kendisinden söz ettirmekte ve 
günümüz dünyası da onu konuşmaktan bugüne taşımaktan uzakta kalamamak-
tadır. 

Hacı Bektaş Veli, kendi zamanına yönelik anlaşılır ve yerine getirilebilir ke-
lime ve kavramların dil, anlam, şekil vb. içerisinde sunmaktadır. Konuştuğunda 
muhataplarının aklı, ilmi ve anlayışına uygun konuşup aktardığına göre günü-
müzün anlam dünyası, yaklaşım, kavram ve yöntemiyle aktardıklarını taşımak 
mümkün müdür? Eğer bu mümkün değilse aktarılan veya aktarıldığına inanılan 
nedir? 

Hacı Bektaş Veli, kendi adı ve ardından da gelenlerin adıyla sürdürülen 
erkâna bakılacak olursa menakıbı ve erkânnamesiyle kelime, kavram, yaklaşım, 
yöntem ve tecrübesinin aktarılıp bugüne taşınmıştır. Buna göre Hacı Bektaş 
Veli, kendi dönemine uyguladığı erkânını günümüze taşıyacak nakliyeci şekil, 
biçim ve içerik, anlam olarak aktarımını sağlayacak kudrette olmalıdır. Fakat 
bu hususların kendi ve dünya birikimi veya her ikisinin de karışımıyla şekil, 
biçim, anlam ve içerik olarak aktarımı sağlayacak şekilde nakliyeciye ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Sonuç olarak 750. vefat yılında rahmetle anılan Hacı Bektaş Veli’nin şekil ve 
biçim olarak aktarılan birikimi, anlam olarak da aktarılabilecek mi? Çünkü yedi 
asırdır unutturmayan ve rahmetle anılmasına vesile olan husus ise şekil, biçim ve 
anlam dünyası bütünlüğü içerisinde anlamın taşınmasıdır.  
  





ULUSLARARASI HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ VE 
BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ 

Prof. Dr. Öcal OĞUZ* 

Eskişehir Valisi Sayın Erol Akyıldız, 
Türk Ocakları Eskişehir Şubesi Başkanı Sayın Prof. Dr. Nedim Ünal, 
Saygıdeğer katılımcılar, 
Hanımefendiler, 
Beyefendiler. 
Konuşmama başlamadan önce başta Eskişehir Valiliği ve Eskişehir Türk 

Ocağı Şubesi olmak üzere bu bilgi şöleninin gerçekleşmesine katkı veren Ana-
dolu Üniversitesi’ne, Osmangazi Üniversitesi’ne, Hacı Bayram Veli Üniversi-
tesi’ne ve emeği geçen bütün paydaş ve katılımcılara UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu adına teşekkür ediyorum. 

UNESCO 1950’li yıllarda başlattığı Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Prog-
ramı ile iki yılda bir düzenlediği her Genel Konferans’ta eğitim, bilim, kültür 
yoluyla insanlığın barışına, gelişmesine, hayrına, refahına, huzuruna, mutlulu-
ğuna katkı sağlayan insanları tanımak, tanıtmak ve dünya ile paylaşmaktadır. 

Bu çerçevede de bu vasıfları taşıyan kişilerin ve olayların belirlenen kriterle-
re göre hazırlanan başvuru dosyalarının Genel Konferans öncesinde bildirilme-
sini istemektedir. Başvuru kriterlerinden biri önerilen kişinin doğum veya ölüm 
yıldönümünden veya sunduğunuz olayın elli yıl veya katları olmasıdır. Bilindiği 
üzere bu kritere uygunluk açısından hatırlatmak isterim ki, 2021 yılı Hacı Bek-
taş Veli’nin vefatının 750’nci, Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü ve Ahi Ev-
ran’ın doğumunun 850’nci yıldönümüdür. 

Başvurunun ikinci önemli kriteri, sunulan kişi ve olayların bölgesel veya 
uluslararası tanınırlığı ve kabul görmesidir. Bunun için de öneride bulunan ülke 
dışında en az iki ülkenin de yazılı destek ve kendilerince de tanındığına dair 
beyanının dosyada yer almasıdır. Türkiye’nin Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 
750. Yıl Dönümü, Yunus Emre’nin Vefatının 700. Yıl Dönümü ve Ahi Evran’ın
Doğumunun 850. Yıl Dönümünün UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri 
Programına alınmasına dair teklifleri, bölgemizdeki pek çok ülke tarafından 
desteklenmiştir. Bilgi Şölenimizin konusu olan Hacı Bektaş Veli başvuru dos-

* UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı.
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yamız Azerbaycan, İran, Kuzey Makedonya ve Romanya tarafından “bizim de 
ortak değerimizdir” anlamı taşıyan mektuplarıyla desteklenmiştir. Bu destek 
mektuplarının da yer aldığı başvuru dosyası UNESCO Yürütme Kurulu’ndaki 
58 ülkenin oy birliğiyle Genel Konferans’a sunulmuş ve Genel Konferans’ta da 
193 ülkenin onayıyla Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına dâhil edil-
miştir. Şunu da hemen belirtmeliyim ki milletimiz ve devletimiz Yunus Emre ve 
Ahi Evran’da olduğu gibi bu konuda da ilgisini ve memnuniyetini ortaya koy-
muş ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla bir anlamda ulusal düzeyde kutlama sefer-
berliği başlatılmıştır. 

Bugün bir araya gelmemize vesile olan Hacı Bektaş Veli üzerinden üçüncü 
kritere dikkat çekecek olursak, bu kriter aday gösterilen kişinin insanlığın 
barışına, dostluğuna, kardeşliğine, refahına ve bu eksende eğitimine, bilimine 
ve kültürüne sağladığı katkıyı sorgulamaktadır. UNESCO, bu soruların öneri-
len kişinin eserlerinden, sözlerinden, hayatından örneklerle kanıtlanmasını 
istemektedir. Mesela 2015 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul 
edilen ve UNESCO tarafından da benimsenen Sürdürülebilir Kalkınma 2030 
Amaçlarını oluşturan on yedi hedef açısından aday gösterilen kişinin yapıp 
ettiklerinin teşvik eden yönlerinin belirtilmesi istenmektedir. Sunulan adaylık 
dosyası, Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına bu kriterlere uyduğu 
zaman kabul edilmekte ve “insanlığın ortak değeri” olarak ilan edilmektedir. 
Hacı Bektaş Veli bizim kültür değerimiz olduğu kadar 2019 yılındaki bu kabul-
den sonra insanlığın ortak değeri olmuştur. 

Anadolu’da filizlenen Türk kültürünün Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş ekse-
ninde oluşturduğu sevgi ve barış iklimi, insanlığın bu gün de özlemini çektiği 
ve aradığı iklimdir. Biz Türkiye olarak bu ilanlarla dünya toplumuna farkına 
varmadıklarını insanlık değerlerini anlatmaya çalışıyoruz. Bizim kadim Türk 
tarihimize, Anadolu tarihimize bakıldığı zaman öfke, kırgınlık ve kızgınlık 
örnekleri ve bunların sanata, şiire, edebiyata yansımaları ile karşılaşılır ama 
Türk kültüründe sistematik bir nefret, hakir görme ve yok etme fikri yoktur. 
Bu üç olumsuz duyguyu Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına aldığı 
şahsiyetlerimizden ne Yunus Emre’de, ne Ahi Evran’da ne de Hacı Bektaş 
Veli’de bulabilirsiniz. 

Günümüzde insanlık, günden güne insanla, diğer canlılarla ve doğayla sev-
giye, hoşgörüye ve barışa dayalı sürdürülebilir ilişki sistemini kaybediyor. Bir 
yandan bankalar dolusu biriktirme diğer yandan çılgınca tüketim arasında sıkı-
şan günümüz insanına “karıncayı ezmeyen”, “komşusu açken tok yatmayan”, 
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tüketim yerine tasarrufu telkin eden, paylaşmayı öğütleyen bir değerler sistemi 
olarak bu kültürün söyleyeceği çok söz vardır. Bu sebeple bizim Mevlana, Yu-
nus ve Hacı Bektaş demeye ve onların var etme, hoş görme ve sevgiyi çoğaltma 
dilini dünyaya duyurmaya devam etmemiz lazımdır. 

Bütün bu birleştirici, bütünleştirici ve bir araya getirici uzlaşılmış yönlerle 
birlikte elbette fikri ayrılıklar, düşünceler, farklılıklar çeşitlilik ve zenginlik 
olarak değerlidir. Ayrıca Namık Kemal’in “Barika-i hakikat müsademe-i 
efkârdan doğar” dediği gibi, dozunda tutulan tartışmalar da toplum dinamizmi 
ve sağlığı için gereklidir. Günümüzde yaşadığımız küresel salgın nedeniyle 
önem kazanan bir husus olarak, savaşa yol açmayan fikri çatışmaların ise bir 
çeşit aşı işlevi gördüğü söylenebilir. Mevlana, Yunus ve Hacı Bektaş Veli gibi 
şahsiyetler sayesinde tarihimizdeki düşünsel farklılıkların derin çatlaklar oluş-
turmadığı, nefret, yok etme veya hakir görmeye dönüşmediği görülür. Bizim 
önemli eser ve şahsiyetlerimize yansıyan duyguların bir araya gelmeyi savunan, 
gelecek için ümidi beslemeyi telkin eden yönleri aksine duygulardan daha güç-
lüdür. Konuyla ilgili bir iki eserimizi örnek vererek sözlerimi bitirmek istiyo-
rum. Biliyorsunuz Dede Korkut/Korkut Ata Mirası, Türkiye’nin Kazakistan ve 
Azerbaycan ile ortak değeri olarak UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan 
Kültürel Mirası Temsilî Listesi’ne kaydedildi. Biliyorsunuz Dede Korkut Kita-
bı’nın en eski yazılı metni bilim insanlarının yorumlarına göre 15. yüzyıla aittir. 
Mukaddime olarak bilinen önsözde Dede Korkut şöyle söylüyor:  

“Dede Korkut gene soylamış, görelim hanum ne soylamış: Agız açup öger ol-
sam üstümüzde Tanrı görkli, Tanrı dostu din serveri Muhammed görkli, Mu-
hammedin sag yanında namaz kılan Ebu Bekr-i Sıddık görkli, Ahır sıpara başı-
dur amme görkli, Hecesinleyin düz okınsa Yâ-Sin görkli kılıc çaldı din açdı 
Şah-ı merdan Ali görkli, Alinin ogulları Peygamber nevâdeleri Kerbela yazısın-
da Yezidiler elinde şehid oldı Hasanıla Hüseyin iki kardaş bile görkli, Yazılup 
dizilip gökden indi Tanrı ilmi Kur’an görkli, Ol Kur’ânı yazdı düzdi ulemalar 
öğrenince güydi bahdı âlimler serveri Osman Affan oglı görkli, Alcak yerde ya-
pılupdur Tanrı evi Mekke görkli, Ol Mekkeye sag esen varsa esen gelse Sıdkı 
bütün hacı görkli.” 

15. yüzyılda yazılmış metinde Türk kültür ve medeniyeti, tarihte yaşanmış 
bütün çatışma ve sorunları birlik ve barış içinde yorumlamakta, kin ve nefret 
yerine sevgiyi öne çıkarmaktadır. Dede Korkut dilinden o dönem Türk kültü-
rü, Hz. Ali’yi, Hz. Hüseyin’i, Kerbela’yı, Yezid’in zulmünü, Hz. Osman’ı, 
Ebubekir’i bu şekilde görüyor. Kısacası İslami kültür dairesinde bize kadar 
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gelen bu ve benzeri ürünlerde nefret, yok etme veya hakir görme söylemi yok-
tur. 

Prof. Dr. Şükrü Elçin (1912-2008) Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri 
adlı eserinde Akdeniz’de ve özellikle Cezayir bölgesindeki Yeniçeri şairlerinin 
şiirlerini bir araya getirdi. Bu şairler, Osmanlı Devleti’nin oralara gönderdiği 
“Deyler ve Beyler” diye nitelendirilen Dayılar ve Beylerden oluşan bir grubun 
şairleridir. 16. Yüzyılda yaşayan meşhur şairlerimizden biri olan Kara Hamza 
şöyle söylüyor: 

“Kara Hamza eydur dünya faniymiş 
Yeşil yaprak veren ağaç kurumuş 
Yerler, gökler, arşlar, kürsiler bürümüş 
Pirim Hünkâr Hacı Bektaş Veli aman gel yetiş” 

Malumu olduğu üzere Osmanlı ordusundaki her yeniçeri, Osmanlı Devleti 
ve sultanı için mücadele ediyor ve bu mücadelede arkasındaki güç olarak da 
Hacı Bektaş Veli’yi görüyor. 1879-1936 yılları arasında Yozgat’ta yaşamış ve 
hayatını imamlık yaparak geçirmiş bir şair olan Hüznî Baba bir şiirinde şöyle 
söylüyor: 

“Hüznî erenlerden tutmuşuz eli 
Erkân u yolumuz Hazret-i Ali 
Pîrimiz ol Hacı Bekdâş-i Veli 
Biz de o dergâhın fukarâsıyız” 
Anadolu’da yaygın olan Alevi Bektaşi literatürümüzün Hacı Bektaş Veli’yi 

nasıl içselleştirdiğini, nasıl benimsediğini tekraren anlatacak değilim; bu hepi-
mizin malumu olan zengin bir edebiyattır. Benden önceki saygıdeğer konuş-
macılar bu hususu gayet anlamlı bir şekilde ortaya koydular. 

Dede Korkut Mukaddimesi, Kara Hamza, Hüznî ve onlarla aynı dili ve dü-
şünceyi paylaşan yüzlerce şair ve düşünce insanı bizi Hacı Bektaş Veli’nin Tür-
kistan’da Hoca Ahmet Yesevi’den aldığı ve Sulucakarahöyük’te yeşerttiği öğ-
retinin sembolü olan görkemli dut ağacının gölgesine ve meyvesine davet et-
mektedir. Bu metaforik ağaç, doğudan batıya hepimizi gölgesinde barındıracak 
kadar geniş ve kökleri de Türkistan’a uzanacak kadar derindir. 

Eğer biz bu felsefenin ruhuna erersek sadece kendi iç sorunlarımızı değil, 
insanlığın şu anda içinde bulunduğu devasa sorunlarını çözmesine katkı sağla-
yacak öneriler üretebiliriz. Buradan ve bu felsefenden hareketle dünyaya ve 
insanlığa daha fazla katkı verebiliriz. Günümüz insanı ve gelecek kuşaklar için 
Hacı Bektaş Veli’nin anlaşılması gereken değeri buralarda aranmalıdır. 



AÇILIŞ KONUŞMASI 

Dr. Ali ULU* 

Sayın katılımcılara, bu öğretide aşk ile hak yolundan ayrılmayanlara ve bu 
bilgi şölenini düzenleyen canlara şükranlarımı sunuyorum. 

Öncelikle Hünkârımız Hacı Bektaş Veli’nin yolunda günümüze kadar ül-
kemizde karşımıza çıkan tüm zorluklara karşın inançlarından ve ibadetlerinden 
vazgeçmeyen tüm canlarımıza selam olsun, sizler var olun. Var olun ki bu top-
raklar tarihsel süreç içinde nasıl iman ve yurt edildi unutulmasın….. 

Anadolu’ya 8. yüzyılda gelmeye başlayan seyit ve Türkmenlerin ardından, 
Oğuz Türkmen boyları yurt tutma, yeni bir vatan ve devlet kurma heyecanıyla, 
ya devlet başa ya kuzgun leşe, diyerek “Güneş ülkesi” Horasan’dan “Güneşin 
doğduğu yer” olan Anadolu’ya 11. yüzyıldan itibaren dalga dalga büyük kitleler 
halinde göç etmiştir. 

Anadolu aydınlanması için ilk kibriti çakan Hoca Ahmed Yesevî, Batı Tür-
kistan’ın Sayram şehrinde 1093 yılında doğmuş (ölümü 1166) olup Buhara ve 
Semerkant’ta Yusuf Hemedani gibi ekollerden feyz almıştır. Hoca Ahmed 
Yesevi dinin özü ve felsefesiyle ilgilenmiş, Türklere İslamiyet’i 8. İmam olan 
İmam Rıza’nın gösterdiği yoldan giderek anlatmış ve benimsetmiştir. Ahmet 
Yesevi’nin düşünceleri Seyhun kıyılarından Hârzem bozkırlarına ve Asya sah-
ralarına ulaşarak Horasan Türkleri arasında hızla yayılmıştır. Sonrasında Alpe-
renler, Horasan Erenleri olarak Anadolu’ya sökün etmiştir. Anadolu’da Hoca 
Ahmed Yesevî düşüncesinden çıkmış kollardan olan Bektaşîlik, Babaîlik ve 
Haydarîlik 13. yüzyıl içinde görülmeye başlamıştır. Böylece Hoca Ahmed Ye-
sevî erenleri inanç yolunda Türkistan, İran, Horasan ve Azerbaycan’dan Ana-
dolu ve Balkanlara yayılarak iskân olmuşlardır. 

Anadolu’ya gelen Horasan Erenleri arasında Yunus Emre’nin gaybdan 
gönderilmiş mürşidi sayılacak olan Hacı Bektaş (Nevşehir) ile aynı zamanda 
dinî destan kahramanı olan Sarı Saltuk (Rumeli), Demirci Baba (Deliorman), 
Pir Dede (Merzifon), Akyazılı (Varna), İlyas Baba (Amasya) sonra Anadolu 
Ahiliğinin, pirî-mürşidi sayılan Ahi Evren, Osman Gazi’nin ermiş kayınbabası 
Ede-Balı, Orhangazi’nin mürşidi Geyikli Baba (Bursa) Baba Hasan Surhabi, 

* Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eskişehir Şubesi Başkanı
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Baba Ahmed, Baba Abidin, Baba Afif, Baba Mazıd, Baba Farac, Baba Çoban 
Maraği, Baba Talip Türk, Baba Merendi gibi daha niceleri vardır. 

Bu erenler sayesinde Anadolu, 13. yüzyılda “Türk Rönesansı” diyebilece-
ğimiz bir fikrî ve kültürel devrim yaşamıştır. Horasandan göçüp gelen Anado-
lu’daki Türkmenlerin varlıkları erenler ve ocaklar aracılığı ile kökleşmiş böyle-
ce Türkmen boyları Anadolu’da ve Balkanlarda iskân olmuşlardır. Diğer yan-
dan “Horasanlılık” coğrafi bir aidiyeti değil, Alevi-Bektaşi inanışının kaynağı-
nı temsil etmektedir. 

Anadolu’da Selçukludan sonra kültüründen, dilinden ve inancından vaz-
geçmemiş olan Horasan’dan göçüp gelen Türkmen boyları Osmanlı’nın kuru-
luşunda ana unsur olmuşlardır. Bu süreçte Türkmenler, “Gaziyân-ı Rûm” 
(Anadolu Gazileri), “Ahiyân-ı Rûm” (Anadolu Ahileri), “Abdalân-ı Rûm” 
(Anadolu Abdalları), “Bâciyân-ı Rûm” (Anadolu Bacıları) olmak üzere dört ana 
bünyede teşkilatlanmış ve Horasan’dan Anadolu’ya oradan da Balkanlar’a 
ocaklar aracılığı ile bulundukları yerleri yurt edinmişleridir. 

Hacı Bektaş-ı Veli Horasan’ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde doğmuş 
olup ilk eğitimini Ahmed-i Yesevi’nin halifelerinden zahir ve batın ilimlerinde 
derin bilgilere sahip Lokman-ı Parende’den almıştır. Hacı Bektaş-ı Veli Hora-
san’dan Diyar-ı Rum’a (Anadolu’ya); kardeşi Menteş’le birlikte önce Amasya, 
Kırşehir ve Kayseri’ye, sonra da Sulucahöyük’e (Hacıbektaş) yerleşmiştir. Hacı 
Bektaş-ı Veli’nin, Mevlâna ile Yunus Emre’nin çağdaşı olup Yesevilik ve Ka-
lenderilik’in karışımından oluşan Haydarilik tarikatının bir mensubu olarak 
Anadolu’ya geldiği tahmin edilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli, Anadolu’da yeni 
bir tasavvufi çevreye girmiş olup Anadolu’da bir kadın kuruluşu olan Bacıyân-ı 
Rûm’dan olduğu söylenen Hatun Ana’yı kendine evlat edinerek Anadolu’da 
kadınların gerek yönetim gerekse sosyal alanda önemini göstermiştir. 

Eskişehir bölgesi, Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin bizzat ziyaret ettiği, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun temellerinin atıldığı, Seyyid Battal Gazi’nin, Yu-
nus Emre’nin, Şücaaddin Veli’nin, Nasreddin Hoca’nın yetiştiği, Baba İl-
yas’tan el almış Şeyh Edebali’nin yaşadığı son derece önemli bir yerleşim alanı-
dır. Türkmen boylarının Eskişehir ve Kütahya Afyon yöresini yurt edinmeleri 
8. yüzyılda Hüseyin Gazinin oğlu Seyit Battalgazi’nin bu bölgelere gelmesiyle
başlamıştır. Bölgeye başlayan Türkmen göçleri, Selçuklu devletinin kurulma-
sıyla 11. ve 14 yüzyıl arası hız kazanmıştır. Eskişehir ve çevresindeki Alevi-
Bektaşi inancını Kütahya, Bilecik-Bozüyük, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, 
Burdur ve Denizli illerini de kapsayacak şekilde Doğu Ege bölgesi genelinde 
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değerlendirmek gerekmektedir. Bu bölgelerde 13. yüzyıldan itibaren Alevi-
Bektaşi inancı dervişlerle, ocak ve tekkelerle yaşatılmaktadır. Günümüze kadar 
ocakların varlığını sürdürmesi başta Anadolu olmak üzere Balkanlardaki Alevi 
ve Bektaşi inancının bugünkü varlık sebebidir. 

Ocak sistemi, Alevilikte dedenin mensup olduğu soyu ifade etmekte olup 
bir dede öldüğünde postuna yani yerine oğlu veya dedenin sağlığında tayin 
ettiği (el verdiği) aile fertlerinden birinin geçmesi demektir. Ocakların varlığı 
kutsal temellere dayandığından ocağa mensup “Dede”, “Pir” ya da “Baba” 
inanç öğretisi görevini üstlenerek Alevi inancını en iyi şekilde temsil etmekle 
görevlidirler. Alevi inancını kuşaktan kuşağa aktarma görevini üstlenen dede, 
toplum içerisinde yol gösterici olması, güzel ahlakı ve iyi-kötü ayrımını insan-
lara öğretmesi gibi konumu olduğu için örnek bir kişi olmak durumundadırlar. 
Bu bağlamda ocak, dede, pir, mürşid, baba ve talip ilişkisi Aleviliğin ve Bekta-
şiliğin temelini oluşturur.  

Bölgemizde; Seyyid Cemal Sultan (Kemal Sultan), Seyyid Battal Gazi, Şü-
caaddin Veli, Pir Ahmet Efendi, Hüseyin Gazi, Hamza Şeyh Dede, Ali Koç 
Baba, Koçu Baba, Seyyid Ali Sultan, Sarı İsmail (Uzun Allah Kolu), Şeyh Çakır 
(Işık Çakır), Veli Baba, Şah Ahmet Sultan, Sultan Samutlu, Garip Musa, Hıdır 
Abdal, Turabı Dede, Cibali Sultan, Sultan Söylemez, Hasan Dede, Şah İbra-
him Veli olmak üzere 21 değişik ocağın dede baba veya talip toplulukları yerle-
şik olup günümüzde yol sürmektedir. 

Eskişehir-Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HABEV) Eskişehir’de 
1991 yılında insanlar arasında sevgi, barış, hoşgörü ve dostluk ortamının geliş-
mesine, toplumsal huzurun korunmasına, ulusal birliğin güçlenmesine katkı 
sağlamak amaçlı kurulmuş olan Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Yardımlaşma 
Derneği’nden güç almaktadır.  

Vakfımız yüce Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin “72 millete aynı can gözüyle 
bakmak” anlayışından hareket ederek insanlar arasında kardeşliği, dostluğu, 
insan sevgisini, hoşgörüyü sağlamak için her yıl toplantılar, cemler, muharrem 
sohbetleri, panel, “Sevgi seli” adı altında aşure yemeği düzenleyerek Eskişehir 
halkını bir araya getirmektedir.  

Günümüzde kökü Horasandan gelen Türkmenler hala Türkiye Cumhuri-
yeti’nin temelini ve güvencesini oluşturmaktadır. Oluşturmaya da devam ede-
ceklerdir. Biz Horasan Türkmenleri olarak elimize (yurdumuza), belimize (so-
yumuza), dilimize (Türkçemize) sahip çıkmaya devam edeceğiz.  

Teşekkürler…  





İSLAM’A, KUR’AN’A VE İNSANLIĞA 
ADANMIŞ BİR ÖMÜR: HACI BEKTAŞ-I VELİ 

Erol AYYILDIZ* 

Saygıdeğer Katılımcılar, 
Birlikte yaşama kültürü bakımından örnek bir şehir olan Eskişehir’imizde, 

medeniyetimizin harcına ve bu topraklara birlik ruhunu eken erenlerimizden 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin ve birlikte yaşama kültürünün ele alındığı bu 
bilgi şöleninde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade eder, 
en içten selam ve saygılarımı sunarım. 

Ömrümüzün bir hakikat yolculuğu olması için yolumuza ışık tutan Hacı 
Bektaş Veli’nin günümüzde sadece şu sözü hayata geçirilse dahi dünya şüphesiz 
daha yaşanılır hâle gelecektir: “İncinsen de incitme…” Hünkâr Hacı Bektaş 
Veli; bu sözüyle “Kötülüğü en güzel olan davranışla savmayı” farz kılan ilahi 
kelama uyarak insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırmıştır. Onun bizlere ve -
esasen- tüm dünyaya verdiği mesajlar dün olduğu gibi bugün de canlılığını ve 
geçerliğini korumakta, çağımızın buhranlarına, bunalımlarına bir çıkış kapısı 
sunmaktadır. 

Yunus Emre bir şiirinde “Erenler nefesidir devletimiz/Onun için fitneden 
olduk selâmet” der. Burada “devlet” kavramını hangi anlamıyla ele alırsak ala-
lım, bizim “devlet”imiz; “Bizim Yunus”un da veciz bir şekilde ifade ettiği gibi 
“erenler nefesi”dir. Esasen hangi yüzyılda ve nerede yaşamış olursa olsun bü-
tün erenlerimiz bizlere aynı yönü, bir yönü işaret etmişlerdir. Gönlü akılla 
buluşturan, maddeyi mana ateşinde eriten; kapısı her türlü sevgisizliğe, kötülü-
ğe ve ötekileştirmeye kapalı değerler dünyamızı yeşertmişlerdir. Tercih hakkı-
nın gönlü kırıklardan yana kullanıldığı, önceliğin gariplere verildiği fütüvveti 
esas alarak savaşların, istilaların harap ettiği gönülleri mamur etmiş; onanmış ve 
donanmış kılmış, gönül yaralarına merhem olmuşlardır. 

Horasan erenlerinin ektiği fütüvvet tohumları Anadolu’da “elini, belini, di-
lini korumak” şeklinde beliren ahlak ilkesi; sosyal, ekonomik, siyasi boyutları 
ile geniş perspektifte bir “yaşama edebi”ni inşa etmiştir. Vicdanını kendi üzeri-
ne gözcü koyan; kalbi Allah’a, kapısı yetmiş iki millete açık olan bu “yaşama 

* Eskişehir Valisi
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edebi”nin gereği olarak sadece mesleki anlamda başarılı bireyler değil, aynı 
zamanda değerleriyle kuşanmış bir ruh güzelliği hedeflenmiştir. 

Ayrılıkların, çatışmanın, ölümlerin, zulümlerin karanlığa boğduğu 13. yüzyıl 
Anadolu’sunda birer ümit ışığı olan erenlerimizden Hacı Bektaş Veli; gönülleri 
karanlıklardan aydınlığa çıkaracak sağlam bir manevi cepheyi tesis etmiştir. 
“Bir olalım, iri olalım, diri olalım” diyen Hacı Bektaş-ı Veli; ömrünü İslam’a, 
Kuran’a ve insanlığa adamış gönül sultanlarımızdandır. Bir taraftan birlik ru-
humuzu kararken, diğer taraftan İslam dininin temel prensiplerini tasavvufî bir 
yorum ile eserlerinde açıklamıştır. Türk dünyasının tertemiz pınarı Hoca Ah-
med Yesevi’yi takip ederek “dört kapı-kırk makam” anlayışını esas alan Hacı 
Bektaş Veli’nin; eserlerinde sık sık dervişleri muhatap alarak ettiği nasihatler 
bugün gönül memleketimizde hâlâ yankılanmaktadır. Hünkâr, dervişlere ver-
diği nasihatlerin birinde ise şöyle demektedir: “Derviş kendini Allah’ın rızası-
na, isteğine ve eşi olmayan Yaratan’ın iradesine teslim etmelidir. Ey derviş bile-
sin ki Yüce Allah’ın rızasını kazanmak ve Hz. Mustafa’ya aleyhisselam itaat 
etmek Kur’ân’ın emridir.” 

Ahlaki konulara ayrı önem veren Hacı Bektaş Veli, birlikte yaşama kültü-
rümüze, etkisi asırlarca süren ve asırlarca sürecek katkılar sunmuştur. Onun her 
bir eseri ayrı bir ummandır. Mesela “dört kapı ve kırk makam”ı açıklamak için 
yazdığı “Makâlât” adlı eserinde marifetin makamları arasında saydığı “edep, 
sabır, kanaat, ilim sahibi ve cömert olmak” bugün insanlığın en çok ihtiyaç 
duyduğu hasletlerdendir. Yine hakikatin makamları arasında saydığı alçakgö-
nüllülük, hoşgörü sahibi olmak, hayırsever olmak, dünyadaki her yaratılmışın 
kendisinden emin olması vasıflarının neşvünema bulduğu bir dünyada ise hiçbir 
kötülük boy veremez. 

“Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü ol-
mak” ümidiyle köklerimizle tarihimizin, kültür ve medeniyetimizin mirasına 
tutunurken diğer yandan -tıpkı ecdadımızın rüyasında olduğu gibi- kollarımızı 
insanlığa ve geleceğe açtık. Bu rüyayı hakikat kılan ecdadımızı ve bütün manevi 
değerlerimizi bu vesileyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyor, 
çalışmanın hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum. 
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HACI BEKTAŞ VELİ’NİN HAYATI 
The Life of Haci Bektash Veli 

Hüseyin Hürrem ULUSOY* 

Öz 

Hazreti Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli, Türk tarihinde yer alan önemli 
kişiliklerden biridir. Türklerin İslamiyet’i algılamasında ve yaşama-
sında önemli role sahip olan Hacı Bektaş Veli’nin adı günümüze ka-
dar yaşamıştır. Bugün de türbesi her yıl yüz binlerce insanın ziyaret 
ettiği bir yerdir. Hacı Bektaş Veli, bugüne kadar çok fazla çalışmanın 
konusu olmuştur. Onun hayatı, faaliyetleri, ahlakı, düşüncesi, felse-
fesi, inancı gibi birçok konuda çalışma yapılmıştır. Ne yazık ki, yapı-
lan bütün çalışmalara rağmen halen onun hakkında birçok konu ta-
mamıyla aydınlatılamamıştır. Hatta onunla ilgili birçok yanlış bilgi 
tekrarlanmaktadır. Bu çalışma Hacı Bektaş Veli’nin kronolojik haya-
tını konu edinmektedir. Onun soyu, dünyaya gelişi, eğitimi, kutsal 
mekânları ziyareti, Anadolu’ya gelişi, evliliği, Hakk’a yürümesi, tür-
besinin yapılması, bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Hacı Bektaş Veli, Alevilik, Bektaşilik, Türk tarihi. 

Abstract 

Hazrat Pir Hünkâr Hacı Bektas Veli is one of the important perso-
nalities in Turkish history. The name of Hacı Bektas Veli, who has an 
important role in the perception and life of the Turks about Islam, 
has survived to the present day. Today, his mausoleum is visited by 
hundreds of thousands of people every year. Hacı Bektas Veli has 
been the subject of much study to date. His life, activities, morals, 
thoughts, philosophy, faith have been studied on many topics, such 
as. Unfortunately, despite all the studies conducted, many issues 
about him are still not fully elucidated. Even a lot of false informa-
tion about him is repeated. This study examines the chronological li-
fe of Hacı Bektas Veli. His lineage, his arrival in the world, his edu-
cation, his visit to sacred places, his arrival in Anatolia, his marriage, 
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his walk to Hakk, the construction of his mausoleum are the subjects 
of this study. 
Key words: Haji Bektash Veli, Alevism, Bektashism, Turkish history. 

1. Giriş

Bu çalışma, Hazret-i Pir Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin hayatını kronolojik 
olarak ele almaktadır. Başta Anadolu olmak üzere Balkanların ve Ortado-
ğu’nun bir kısmının Türk yurdu olmasında ve 13-14. yüzyılda Anadolu’da mey-
dana gelen büyük aydınlanmada öncü rol oynayan Hacı Bektaş Veli’nin hayatı 
ve faaliyetleri dün gündemimizdeydi; bugün de gündemimizdedir. Yarın da 
gündemimizde olmaya devam edecektir. Bizim çalışmamız, Hacı Bektaş Ve-
li’nin doğumundan vefatına kadar olan süreci ayrıca vefatından sonraki kimi 
gelişmeleri ele almaktadır. Çalışmamız Hacı Bektaş Veli hakkındaki kimi yanlış 
bilgilerin düzeltilmesini amaçlamaktadır. 

2. Soyu

Hacı Bektaş Velî’nin soyu hakkında Velayetname’de oldukça açık bilgiler 
vardır. Onun seyit olduğu yani Hz. Hüseyin üzerinden Hz. Ali’ye ondan da 
Hz. Muhammed’e bağlandığı kesin şekilde ifade edilmektedir: 

“Hacı Bektâş-i Velî, İbrâhîm-al-sânî diye anılan Seyyid Muhammed’in oğlu-
dur. Seyyid Muhammed, Mûsa-i-Sânî oğludur- Mûsa, İbrâhîm Mükerrem-al-
Mucâb oğludur. Bu zat, Sultân-ı Horasan Aliyy-ibn-i Mûsâ-ı-Rızâ’nın, ana, 
baba bir küçük kardeşidir. Aliyy-ul-Rızâ, İbrâhîm-al-Mucâb, Abbbas, Kasım, 
Hamza; altısı, bir anadandır. Analarının adı, Necmet-al-Neseviyye’dir. İmâm 
Mûsâ-ı-Kâzım’ın otuzdokuz oğlu vardı. Onaltısı lâkaplıydı, öbürlerinin lâkap-
ları yoktu. Ondokuz kızı vardı; yedisinin lâkabı vardı. Îmâm Aliyy-al-Rızâ’nm 
kardeşi olan İbrâhîm-al-Mucâb, İmâm Mûsâ-ı-Kâzım’ın oğludur. Mûsâ-ı-
Kâzım İmâm Ca’fer-i Sâdık oğludur. İmâm Ca’fer-i Sâdık, İmâm Muhammed-i 
Bakır oğludur. İmâm Muhammed-i Bakır, İmâm Zeynal-Âbidîn oğludur. 
İmâm Zeyn-al-Âbidin, İmâm Huseyn oğludur. İmâm Huseyn, Aliyy-al-
Murtazâ oğludur, anası, Muhammed Peygamber’in kızı, Fâtımat-al-Zehrâ’dır, 
dedesi, Muhammed Mustafâ’dır; böylece Hacı Bektâş-ı Velî, şüphesiz seyyid-
dir” (Gölpınarlı, 1958: 1). 
Çelebi Cemaleddin Efendi’nin bildirdiğine göre aynı soy kütüğü daha son-

ra birçok eserde ve Osmanlı devletinin resmi belgelerinde kayda geçmiştir 
(Birdoğan, 1994: 51-52). 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║37 

3. Doğumu 

Hacı Bektaş Velî, Horasan’ın Nişabur kentinde M.1247/1248 yılında dünya-
ya geldi. Hacı Bektaş Velî’nin yaşadığı asırda, bugünkü İran’ın Horasan eyale-
tinden farklı olarak, tarihî Horasan çok daha geniş bir bölgeyi kapsıyordu. 
Nişabur, Belh, Merv ve Herat gibi önemli kentler bu coğrafyanın içindeydi. 
Babası, On İki İmam’ın yedincisi İmam Musay-ı Kâzım soyundan gelen İbra-
him Sanî olarak da anılan “Seyyid Muhammed”, anası ünlü bilgin Ahmed Âmil 
Nişaburî’nin kızı Hâtem’dir. 

Hacı Bektaş Velî, doğduktan altı ay sonra ilk kerametini gösterdi. Altı aylık 
bir bebekken şehadet parmağını kaldırdı ve ilk sözlerini söyledi: “Eşhedü en lâ 
ilahe illâllahu vahdehu lâ şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve 
rasulûhu ve eşhedü enne Aliyyen Velîyyullahu” (Gölpınarlı, 1958: 4). 

Doğum tarihi hakkında değişik görüşler varsa da, Hünkâr’ın soyundan ge-
len Çelebiler ailesinden aktarılan geleneksel bilgilere göre, Hazret-i Pir 1247 
yılında dünyaya gelmiştir. İstiklal Harbi kahramanı Çelebi Cemaleddin Efendi, 
bu geleneksel bilgiyi kayda geçirmiş ve Hünkâr’ın doğumunu H. 645 (M. 1247) 
olarak yazmıştır (1994: 52). Doğal olarak Hazret-i Pir, Türkiye Selçuklu Devle-
ti’nin yıkılmasına neden olan Babailer Ayaklanması’na katılmamıştır. Anado-
lu’ya bir Babai halifesi olarak gelmemiştir yahut burada bir Babai halifesi ol-
mamıştır.  

Esasen bu bilgi, yani Hacı Bektaş Velî’nin Babai Ayaklanması’ndan sonra 
dünyaya geldiği birçok tarih kitabında da kaydedilmiştir. Mesela Tevarih-i 
Mevlevîye’de Hacı Bektaş Velî’nin doğumu H. 635 (M. 1241-1242), Gelibolulu 
Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr adlı eserinde bu tarih H. 646 (1248-1249) olarak gösteril-
mektedir (Ulusoy, 1986: 19). Bu kalemden Hacı Bektaş Velî ile Orhan Bey (d. 
1281-öl. 1362) çağdaş gösteren kaynaklar şunlardır: Mehmet Neşrî’nin Kitâb-ı 
Cihan-nümâ’sı (tamamlanışı 1492). Oruç Beğ’in Tarih’i (tamamlanışı 1503). 1496 
ile 1512 yılları arasında telif edildiği düşünülen Anonim Tarih. Gelibolulu Mus-
tafa Âlî Beğ’in (1541-1599) Künhü’l-Ahbar’ı. Ahmet Taşköprüzade (d. 1495- öl. 
1561), Şakâ’ik el-nu’mâniyye fî ‘ulemâ el-devlet el-Osmâniyye adlı eserinde Hazret-i 
Pir’i I. Murat’la (d. 1326- öl. 1362) çağdaş gösterir (Özdemir, 2021: 49-50). 

4. Eğitimi 

Başta Lokman Perende-i Kâşanî olmak üzere Pîr-i Horasan Hâce Ahmed 
Yesevî’nin tasavvufî ekolünden (tarikatından) olan hocalardan ders gördü. On 
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İki İmam’ın sekizincisi İmam Ali Rıza, kardeşi İbrahim Mükerrem el Mucab 
ile Türkistan’a göçmüştü. Onların yerleşmesi ile On İki İmam’a bağlı olanlarla 
seyyidlerin etkisi ve gücü Horasan’da genişlemişti. Hacı Bektaş, Makalât adlı 
eserini Arapça yazdığına göre bu dili mükemmel derecede bilmekteydi. Bölge-
de Farslar ve Türkler iç içe yaşadığından ve medrese eğitimi gördüğünden 
Hacı Bektaş, hem Türkçeyi hem de Farsçayı ana dili olarak konuşabilmekteydi. 

Alevî-Bektaşî inancına göre, Horasan’da yaşadığı süreçte pek çok keramet-
leri görüldü. “Hünkâr”, “Hacı” sıfatlarıyla “Kutbü’l Aktâb” (Kutupların Kut-
bu) unvanını burada kazandı. Mektebin ortasında, hocası Lokman Perende’nin 
huzurunda dua ederek latif bir su (çeşme) çıkardı ve “Hünkâr” sıfatını burada 
aldı. 

Hacı Bektaş Velî’nin hayatını ve kerametlerini anlatan Velayetname’de Hacı 
Bektaş Velî’nin “Hünkâr” lakabını alması şöyle anlatılır: 

“Lokmân’ı Perende, bir gün Bektaş’a bilgi öğretirken Bektaş dedi, dışarıya çık, 
bir ibrik su getir, abdest alayım. Bektaş, hocam dedi, bir nazar etseniz de mek-
tebin içinden bir su çıkıp aksa, biz de dışarıdan su getirmiye muhtaç olmasak. 
Lokman, bizim buna gücümüz yetmez dedi. Bektaş, el kaldırıp dua etti, Lok-
man’ı Perende âmin dedi. Bektaş, elini yüzüne sürüp secdeye kapandı. Hemen 
mektebin ortasından güzelim bir pınar çıktı, kapıya doğru akmıya başladı. 
Lokmân’ı Perende, Hacı Bektaş’ın bu kerametini görünce sevinçle ya Hünkâr 
dedi. Bu suretle Bektâş-ı Velî’nin adı Bektaş Hünkâr kaldı. Bektaş, secdeden 
kalkınca, gördü ki mektebin ortasından güzelim bir pınar coşup akmada, pına-
rın başında da susamlar bitmiş, lâtif çiçekler açmış. Bunu görünce tekrar secdeye 
vardı” (Gölpınarlı, 1958: 6). 

Aynı eserde Hacı Bektaş Velî’nin “Hacı” unvanını alması batın âleminde 
Kâbe’ye yaptığı bir ziyaretle ilişkilendirilir: 

“Lokmân’ı Perende, hacca gitmişti. Tavaf etti, hac törenlerini yerine getirdi, 
Arafat’a çıkıp vakfeye durdu. Yanındaki arkadaşlarına, bugün arife günü, şimdi 
bizim evimizde bişi pişirirler dedi. Lokmân’ın bu sözü, Hünkâr’a malûm oldu. 
Evde de gerçekten bişi pişirmedeydiler. Lokmân’ın karışma, bir tepsiye bir kaç 
bişi koyun da verin bana dedi. Bir tepsiye bir kaç bişi koydular, Bektaş’a verdi-
ler. Bektâş, tepsiyi aldı, göz yumup açıncıyadek Şeyh Lokmâ’ı Perende’ye gö-
türüp sundu. Şeyh Lokman, bunu görünce hikmetini anladı. Arkadaşlariyle bi-
şiyi yedi, tepsiyi gizledi. Hac törenini bitirip Hicaz’dan döndü. Horasan’a yakın 
gelince bütün Nişabur halkı, Lokman-ı Perende’ye karşı çıktılar, haccın kutlu 
olsun dediler, mübarek elini öptüler. Lokman, Hacı dedi, Bektaş’dır, gidip 
Bektaş’ın elini öptü, kerametlerini bir bir haber verdi. Halk da bunu duyunca 
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Bektaş’a bas eğdi, böylece adı, Hünkâr Hacı Bektâş-al-Horasânî oldu” (Gölpı-
narlı, 1958: 6). 

Hacı Bektaş Velî’nin kutbulaktablık alması, Hoca Ahmet Yesevi’nin elinden 
olur. Bedehşan’da bulunan Ahmed Yesevi’nin oğlu Kutbettin Haydar’ı kâfirle-
rin elinden kurtardıktan sonra başka kerametler gösterir:  

“Hacı Bektaş, o emanetleri, Ahmed-i Yesevî’ye sundu. Hâce, erkâna uygun 
olarak Hünkâr’ı tıras etti, emanetleri verdi, icazetini teslim etti, ya Bektaş dedi, 
tam olarak nasibini aldın. Müjde olsun ki kutb-al-aktâblık, senindir; kırk yıl 
hükmün vardır. Şimdiyedek bizimdi, bundan sonra senindir. Biz, bu yokluk 
yurdunda çok eğlenmeyiz, âhirete gideriz. Var, seni Rûm’a saldık, Sulucaka-
raöyük’ü sana yurt verdik, Rûm Abdallarına seni baş yaptık. Rûm’da gerçekler, 
budalalar, serhoşlar çoktur, artık hiçbir yerde eğlenme, hemen yürü. Hacı Bek-
taş-ı Velî, ertesi gün, gün doğarken Hâce Ahmed-i Yesevî’den izin alıp yola 
düştü” (Gölpınarlı, 1958: 16). 

5. Kutsal Mekânları Ziyareti  

Hünkâr, Anadolu’yu irşat etmek üzere Horasan’dan ayrıldığında önce kut-
sal kentleri ziyaret etmeyi amaçlar. 1277-1281 yılları arasında kutsal mekânları 
ziyaret eder. Velayetname’den öğrendiğimize göre, Önce Hz. Ali’nin kabrinin 
bulunduğu kutsal Necef kentine gelir. Buraya gelinceye kadar güneybatı yö-
nünde İran’ı boydan boya aşmış olmalıdır. Necef’te Hz. Ali’nin türbesini ziya-
ret eder. Kırk gün burada kalır; erbain çıkarır. Mekke’de İmam Muhammed 
Bakır’ın makamının yanında üç yıl kalır. Mekke’den Medine’ye geçer, orada 
biraz kalır erbain çıkarır. Oradan Kudüs’e geçer. Kudüs’te de bir erbain çıkarır 
(Gölpınarlı, 1958: 17). 

Zahirî âlemde bunca kutsal yerleri dolaşmış buralarda eğlenmiş olmasına 
binaen kendisine “Hacı” sıfatının verildiği düşünülebilir. 

6. Anadolu’ya Gelişi  

1281’de (33 yaşında iken) Horasan’dan Diyar-ı Rum’a (Anadolu’ya) gelir. Ba-
zılarının iddia ettiği gibi Baba İlyas ile görüşmez. Baba İlyas, Mübarizüddin 
Armağan Şah tarafından idam edildiğinde (1240) Hacı Bektaş henüz doğmamış-
tır. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey ise bu tarihte 23 yaşındaydı.  

Velâyetnâme’de kaydedildiğine göre Hacı Bektaş Velî, Anadolu’da Kilis, An-
tep, Elbistan, Ürgüp, Uçhisar, Kayseri, Bozok güzergâhını kullanarak Suluca-
karahöyük’e gelmiştir. Hünkâr, Sulucakarahöyük’e yerleşmeden önce Ashab-ı 
Kehf Mağarası’nın da bulunduğu Afşin-Elbistan bölgesi, Zülkadirli İli diye 
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anılan Hattuşaş ve çevresi, Kayseri, Ürgüp, Sineson, Açıksaray gibi tarihî yer-
leşim bölgelerinde incelemeler yapmıştır. Hacı Bektaş Velî’nin İç Anadolu’ya 
özel bir önem verdiği kuşkusuzdur. Bu yerlerde bir süre eğlendiğini düşünür-
sek 1282 veya 1283 yıllarında Karahöyük’e ulaşmış olduğunu düşünebiliriz. 

Sulucakarahöyük, Selçuklu Devleti’nin büyük hükümdarı Alâeddin 
Keykûbad tarafından Yunus Mukrî adında bilgin bir kişiye yurt olarak veril-
mişti. Sulucakarahöyük, tamamı yedi haneden oluşan bir Çepni köyüydü. Yu-
nus Mukrî’nin İbrahim, Süleyman, Saru ve İdris adlarında dört oğlu ile farklı 
iki aile daha Sulucakarahöyük (Hacim) köyünde yaşıyordu. 

Köyde yaşayan ailelerin geçimleri tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Hacı 
Bektaş Velî geldiğinde kendisini Sarı İsmail ve karısı Ümmetullah karşıladı. 
Pîr’in ilk müritleri bunlar oldu. Velayetname’de verilen bilgilere göre tevellayı 
Rum ülkesine Hacı Bektaş Velî getirdi (Gölpınarlı, 1958: 20). Hacım Sultan Vela-
yetnamesi’ne göreyse hem tevella hem de tebarra Hünkâr’dan kalmıştır (Gün-
düz, 2010: 78). 

Hünkâr’ın özel hizmetini Sarı İsmail yapıyordu. Yakınlarından hiçbiri onun 
mertebesine erişememişti. Hacı Bektaş nereye gitse en yakın yardımcısı olarak 
onu beraber götürürdü. Hünkâr, Hakk’a yürüyünceye kadar Sarı İsmail onun 
yanından ayrılmadı. 

Hacı Bektaş Velî’nin ünü her yana yayıldı. Her taraftan ziyaretine gelenlere 
çoğaldı. Kimi gelen nasibini alır giderdi. Kimi gelen kalır hizmet ederdi (Göl-
pınarlı, 1958: 82). Kimisini de Hünkâr bir yere yollar kendisine ocak (dedelik) 
verirdi. Ocak sahipleri gittikleri yerde mürit, muhip edinir, halkı uyarır, doğru 
yola iletmek için rehberlik ederdi. 

7. Evliliği

Hacı Bektaş Velî’nin evliliği de tıpkı doğum ve ölüm tarihleri gibi esrar 
perdesinin arkasına gizlenmiştir. Yaşadığı dönemden kalan belgelere ulaşıla-
madığı için, çeşitli tartışmalara neden olmuştur. 

İslam peygamberi Hazret-i Muhammed, bir hadisinde, “Evleniniz, neslinizi 
çoğaltınız” demektedir. Hazreti Muhammed, Hazreti Ali, On İki İmam evlen-
mişler, çocukları olmuş, nesilleri sürmüştür. Hacı Bektaş Velî soy ve inanç yö-
nünden On İki İmam’a bağlıdır. Bu nedenle ne diye soyunun işleklerine ve 
soyundan gelen geleneklere uymayan bir yolu izlesin, mücerret olsun? Üstelik 
İslâm’da ruhbanlık, riyazet amacı ile nesli azaba sokma yasaklanmıştır. Evlen-
mek ise Hz. Muhammed’in sünneti sayılmış ve yüceltilmiştir. 
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Hacı Bektaş Velî soyundan gelen A. Cemaleddin Çelebi, Müdafaa adlı ese-
rinde konuyla ilgili şunları yazmaktadır:  

“Aslında Fatma Nuriye adıyla anılan Kadıncık Ana, İdris Hoca’nın eşi değil, 
kızıdır. Hz. Pir bu kız ile evlenmiş ve Seyyid Ali (diğer adı Timurtaş) adlı bir 
oğulları olmuş ve Seyyid Ali Hz.lerinden de Resul ve Mürsel adlı iki oğlu dün-
yaya gelmiştir” (Birdoğan, 1994: 40). 

Velâyetname’de adları geçen Kutlu Melek ve Fatma Nuriye farklı kişilerdir. 
Velâyetname’de Kutlu Melek’ten şu şekilde bahsedilir:  

“Yunus Mukrî’nin, İbrahim, Süleyman, Saru ve İdris adında dört oğlu kaldı. 
Babası gibi bilgin ve üstün bir kişiydi. Saru da okumuştu, fakat ikisi okuma 
yazma bilmezdi. İdris’in âhiret hatunlardan bir karısı vardı. Adına Kutlu Melek 
derlerdi, aynı zamanda kendisini, sayıp ağırlarlar “Kadıncık” diye hitap eder-
lerdi. Yunus Mukri’nin ölümünden sonra oğulları evleriyle barklarıyla Kayı’dan 
göçüp, Sulucakarahöyük’e geldiler” (Gölpınarlı, 1958: 26). 

Yukarıdaki anlatımlardan “Kadıncık”ın özel bir isim olmayıp “genç kadın” 
anlamında kullanılan bir sıfat olduğunu söyleyebiliriz. Sonuna “ana” geliyorsa 
kastedilen “Fatma Nuriye’dir. Çünkü pir, dede eşi ya da kızı olanlara “ana” 
denir. 

Şemseddin Samî, ünlü eseri Kamus’ta Kadıncık Ana ile ilgili isabetli düşün-
celerini dile getiriyor:  

“Tarîk-i Bektaşî’ye müntesibinin [Babaganları kastediyor] itikad ve rivayetine 
göre, Hacı Bektaş Velî Hazretlerinin kerametini görerek Hazreti Müşarüniley-
hin hizmetine hasr-ı vücûd etmiş saliha bir kadın olup, Müşarünileyhin burnun-
dan akan kanı içmekle hamile kalmış ve Kırşehir’e tâbi Hacıbektaş’taki Çelebi-
ler bundan teselsül etmiş. Sahibe-i Tercüme’nin (Kadıncık Ana’nın),Velî-i Mü-
şünileyhin (Hacı Bektaş Velî’nin) nikâhlı zevcesi olması ihtimali akla daha müla-
yimdir” (Aktaran Ulusoy, 1986: 37). 

Bektaşiliğin İçyüzü adlı kitabın yazarı M. Tevfik Oytan (Bababaganlara men-
sup bir yazar) şu sonuca varıyor:  

“Pirin mücerret olduğunu iddia edenlerin ellerinde tarihi ve makul bir müeyyi-
deleri olmamasına ve Çelebilerin iddiaları da kuyudu resmiye, ferman, vakfiye 
gibi vesaike müstenit bulunmasına binaen evli olduğunu kabul etmek zaruridir” 
(1960: 27). 

8. Uyardığı Ocaklar 

Hacı Bektaş Velî, Anadolu’da otuz altı bin ocak uyandırmıştır. Bunlardan üç 
yüz altmışı Hünkâr’ın huzurunda hizmette bulunurdu. Hünkâr ahirete göçünce 
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onların her biri, Hünkâr’ın kendilerine bildirdiği yere gittiler. Üç yüz altmış 
ocak sahibinin soyundan gelenler, Hünkâr Hacı Bektaş Velî’den aldıkları nasi-
be bağlı olarak yol hizmetlerini yürütegeldiler. Ocak sahiplerinin en ünlüleri şu 
kişilerdir: Cemal Seyyid, Sarı İsmail, Hacım Sultan, Pîr Ebî Sultan, Recep 
Seydî, Sultan Bahaeddin, Barak Baba, Ali Baba, Hızır Samut, Karaca Ahmed 
Sultan, Abdal Musa Sultan, Akyazılı Sultan, Baba Rasûl, Sarı Kadı, Sarı Saltuk, 
Taptuk Emre, Seyyid Piyrab, Seyyid Sabir, Karadonlu Can Baba, Abdal Mu-
rad, Geyikli Baba, Dost Hûda, Atlas Pûş, Seyyid Kadı, Gözü Kızıl, Şems Teb-
rizî, Güvenç Abdal, Şeyh Sücaaddin… 

Hacı Bektaş Velî’nin çağdaşı olduğu kişiler ise şu şekilde sıralayabiliriz: Sel-
çuklu Sultanı Alâeddin Keykubat, Osman Gazi, Orhan Gazi, Karaca Ahmed, 
Akça Koca, Ahî Evren, Geyikli Baba ve Yunus Emre ile çağdaştır. Bu kişilerle 
görüştüğü, sadece menkıbelerde değil, birçok elyazması ve belgede de açık-
lanmaktadır. 

Hacı Bektaş Velî’nin 1270-71 yıllarında öldüğü varsayılırsa şimdiye kadar 
çağdaşı sayılan yukarıda adı geçen kişilerle yaptığı görüşmelerin tümünün uy-
durma olduğunu kabul etmek gerekecektir. Örneğin, vakfiyelerde kaydedildi-
ğine göre 1397’de ölen Karaca Ahmed’in Hacı Bektaş Velî ile çağdaş olması 
mümkün olmayacaktır. Bunca kitap, anlatım ve belge karşısında bu kabul edi-
lebilir mi? 1326’da ölen Akça Koca, Hacı Bektaş ile görüşemeyecektir. Evliya 
Çelebi’nin “Hacı Bektaş fukarası” diye tanımladığı Geyikli Baba’nın (XIV. yy 
başları) Hacı Bektaş Velî ile hiçbir münasebeti olamayacaktır. Yunus Emre, 
XIII. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş olduğuna göre Hacı Bektaş Velî’nin
sağlığına yetişemeyecektir. Bunlar ise mümkün değildir. 

9. Hakk’a Yürümesi

Ünlü tarihçi Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l Ahbâr adlı eserinde H.1005 (M. 
1596-97) yılında Hacı Bektaş Velî Dergâhı’nı ziyaret ettiğini, Bektaş Velî’nin 
Nesebnâme’sini gördüğünü İskender Çelebi ile görüştüğünü yazıyor. Tarihçi 
Âlî’ye göre Hacı Bektaş Velî, H. 738 (M. 1337-1338) yılında vefat etmiştir (Akta-
ran Ulusoy, 1986: 63). 

Topal Ahmed Rifat Efendi (ö.1876), Mir’atü’l Makâsıd fî def’i’l-mefâsid adlı 
eserinde, Çelebilerden postnişin olanlara padişahların verdikleri beratlardan 
bahsederken Hacı Bektaş Velî’nin ölüm tarihinin H. 738 (1337-1338) olduğunu 
söylüyor (Aktaran Ulusoy, 1986: 64). 
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Üsküdar’daki Hüdaî Dergâhı’ndaki Mehmet Şükrü de Hacı Bektaş Velî’nin 
ölüm tarihini H. 738 (1337-1338) olarak gösteriyor (Aktaran Ulusoy, 1986: 63). 

Hacı Bektaş Velî Dergâhı postnişinlerinden Ahmet Cemalettin Çelebi 
(1862-1921), Hacı Bektaş Velî’nin ölüm tarihini H.738 (1337-1338) olarak bildiri-
yor (1994: 52). 

Hünkâr’ın Hakk’a yürümesi Velâyetnâme’de şu şekilde anlatılmaktadır:  
“Hacı Bektaş Hünkâr, bir gün namaz kıldı, evradını okudu, halvete vardı. Sarı 
İsmail’i çağırdı. Dedi ki:  
- Sen benim has halifemsin. Bugün perşembe, ben bugün ahirete göçeceğim. 
Göçünce kapıyı ört, dışarıya çık. Çiledağı tarafını gözle. Ordan bir boz atlı ge-
lecek, yüzüne yeşil nikap urunacak. Bu zat, atını kapıda bırakıp içeriye girecek, 
bana yâsin okuyacak. Attan inip selâm verince selâmını al, onu ağırla. Hulle do-
nundan kefenimi getirir, beni o yıkar. Beni yıkarken su dök, yardım et ona. Ce-
viz ağacından tabut yapar, beni tabuta kor, ondan sonra beni gömün. Onunla 
söyleşmeyin sakın. Benden sonra Fâtıma Ana (Kadıncık) oğlu Hızır Lâle Cüvan, 
yerime geçsin. O elli yıl hizmet eder, ondan sonra yerine oğlu Mürsel geçer. O 
kırk sekiz yıl şeyhlik eder, ölür, yerine oğlu Yusuf Balî geçer. O da otuz yıl 
hizmet eder, sonra Hak yakınlığına ulaşır. Dünyanın hali budur, gelen gider. 
Sen de hizmet et, sofra yay. Himmet dilersen cömertlikte bulun. Murtaza’dan 
halk, erlik, keramet istediler. Kanber’e sofrayı yay buyurdu. Benden kisvet gi-
yen her mürid, konuk istesin, konuğa hizmet etsin. Şeytan gibi kendini göster-
mesin, kimsenin yatan itini kaldırmasın. Kimseye karşı ululanmasın, hased et-
mesin. Sana bir vasiyetim daha var:  
Öğüdümü tut, ölümümden sonra bin koyunla yüz sığır kurban et, bütün halkı 
çağır, hizmet et, onları doyur. Yedinci günü, kırkıncı günü, helva dök, korkma, 
erin harcı eksilmez. Ne kadar mürid, muhib varsa dâvet et, onları topla. Öğüt 
ver ağlamasınlar. Bir halifem de (Barak Baba’dır: Ali Emîrî), gerçek bir erdir. 
Ona da söyleyin Karasi’ye varsın, Balıkesri’ye gidip orasını yurd edinsin.” 
Hünkâr, böylece vasiyette bulunduktan sonra Sarı İsmail, ağlamaya koyuldu, 
Tanrı bana o günü göstermesin, dedi. Hünkâr, biz ölmeyiz, sûret değiştiririz 
diyerek onu tesellî etti. Sonra Tanrı’ya niyazda bulundu. Peygamber’e salavat 
getirdi. Kendisi, kendisine yâsin okudu, Tanrı’ya can verdi. 
Sarı İsmail, vasiyetine uyup hırkasıyla yüzünü örttü, halvetin kapısını örttü, dı-
şarı çıktı. Erenler anası Fâtıma Bacı, Seyyid Mahmûd-ı Hayran, Karaca Ahmed, 
Kolu Açık Hacım Sultan, Rasûl Baba, Cemâl Seydî, hasılı bütün erenler, atlı-
yaya, hep geldiler, yanıp ağlaştılar. Derken bir de baktılar ki Çiledağı tarafın-
dan bir tozdur koptu. Bir anda yaklaştı. Hünkâr’ın dediği gibi bu zatın elinde 
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bir mızrak vardı, yüzüne yeşil nikap örtmüştü, altında boz bir at vardı. Erenlere 
selâm verdi, selâmını aldılar. Mızrağını yere sançtı, atından indi, doğruca halve-
te girdi. Kendisiyle birlikte içeriye yalnızca Sarı İsmail girdi. Karaca Ahmed ka-
pıda durdu, kimseyi içeri sokmadı. 
Sarı İsmail, su döktü, yüzü nikaplı er yıkadı. Yanlarında hulle donlarını kefen 
etti, kefenledi, tabuta koydular. Alıp musallaya götürdüler. Boz atlı er, öne 
geçti, imamlık etti. Erenler yetmiş saf olup uydular. Namazı kılındı, götürüp 
mezarına gömdüler. Boz atlı, erenlerle vedalaşıp atına atladı, yürüdü. 
Sarı İsmail, acaba kim, eğer Hızır’sa görüşmüştüm, mutlaka tanırım, dedi, koş-
tu, ardından yetişti. “Namazını kıldığın, yüzünü gördüğün er hakkı için, dedi, 
kimsin? Bildir bana.” 
Boz atlı er, Sarı İsmail’in niyazına dayanamadı, nikabını açtı. Sarı İsmail ne gör-
dü? Birden karşısında Hacı Bektaş Hünkâr beliriverdi. Sarı İsmail, atının ayağı-
na düşüp hayranlığını bildirdi, “Lütfet Erenler Şâhı, otuz üç yıldır hizmetinde-
yim, kusurum var, seni bilememişim, suçumu bağışla.” dedi. 
Hünkâr: “Er odur ki ölmeden ölür, kendi cenazesini kendi yıkar. Sen de var, 
buna gayret et.” Bu sözleri söyledi, birden gözden kayboldu (Gölpınarlı, 1958: 
90-91). 

10. Türbesinin Yapılışı 

Hazreti Pir’in türbesi Sultan Murad zamanında inşa edilmiştir. Onun Hacı 
Bektaş Velî’ye özel bir bağlılığı vardır. Birçok mimar türbeyi yapmaya namzet 
oldu ama hiçbirini beğenmedi. Nihayet, Yanko Madyan adlı bir mimarda karar 
kıldı. Ondan On İki İmam’ın sekizincisi aşkına kubbeyi sekiz köşeli yapmasını 
istedi. Ama önce Hızır Lale’den razılık aldı. Mimar, Sulucakarahöyük’e geldi 
ve türbeyi yaptı. Mimar, inşaat esnasında Hacı Bektaş Veli’nin bir kerametine 
şahit oldu ve İslam’ı seçti. Olay Velayetname’de şöyle anlatılmaktadır:  

“Mimar, kubbeyi tamamlayınca oraya bir tunç mil dökmek ister. Mili alıp kub-
beye çıkar, tam dikeceği sırada birdenbire ayağı sürçmez mi? Mimar yere dü-
şerken “Tut beni ya Hacı Bektaş!” der. “Gönlünden de ben kâfirliğimle sana 
geldim, gerçek ersen der, kurtar beni, iman edeyim sana.” Derken hemen sağ 
esen yere basar. 
Derler ki o sırada elinde bir bardak su vardı, mimar baktı ki yerde elindeki bar-
dakta dolu olan suyun bir katresi bile dökülmemiş. Bu kerameti gören mimar, 
derken imana geldi, traş ettiler, tac tekbirlediler, adını “Derviş Sadık “koydu-
lar. Altı yıl dergâhta hizmet etti. Altı yıl sonra vadesi yetti. Öleceği zaman 
dergâhta şeyh olan Hızır Lâle Cüvan’a vasiyet etti. “Tuz ekmek hakkı için” de-
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di, “lütfen beni Hünkâr’ın eşiğinin altına göm. Onu ziyarete gelenler, benim 
kabrime basıp içeriye girsinler.” Derviş Sadık ölünce Hızır Lâle, vasiyetini tut-
tu, onu eşiğin dibine gömdü. Şimdi türbeye girenler, onun üstüne basıp girer-
ler” (Gölpınarlı, 1958: 92). 

11. Hünkâr’dan Sonra Gelenler 

Hacı Bektaş Velî’den sonra gelen postnişinler hakkında bir netlik yoktur. 
Farklı kaynaklarda ve çalışmalarda farklı isimler kaydedilmiştir. Bunlardan bir 
kısmını şu şekilde özetlemek mümkündür. 

Ahmed Cemâlettin Çelebi’ye göre: 1. Hacı Bektaş oğlu İbrahim Seydî (la-
kabı Seyyid Ali Sultan diğer ismi Timurtaş bir lakabı da Kızıl Deli) (1310-1402). 
2.Seyyid Ali Sultan oğlu Resûl Balî (1361-1441). 3. Seyyid Ali Sultan oğlu Mürsel 
Balî (1384-1438). 4. Mürsel Balî oğlu Hızır Balî (Balım Sultan) (1473-1516). 5. 
Mürsel Balî oğlu Kalender Çelebi (1476-1527) (Birdoğan, 1994: 52-53). 

Bu sıralamada bazı sorunlar vardır. İbrahim Seydî doğduğunda Hacı Bektaş 
62 yaşında olmaktadır. Yine Hızır Balî Çelebi doğduğunda babası 89 yaşında 
olmaktadır. Kalender Çelebi doğduğunda da babası 92 yaşında olmaktadır. 

Osmanlı tarihçisi Peçevî’ye göre: 1. Kadıncık Ana oğlu Habib Efendi. 2. 
Habib Efendi oğlu Resûl Çelebi. 3. Resûl Çelebi oğlu Balım Sultan. 4. Balım 
Sultan oğlu İskender Çelebi 5. İskender Çelebi oğlu Kalender Çelebi (Peçevî 
İbrahim Efendi, 1999: 125). 

Ali Haydar Avcı’ya göre: 1.Hacı Bektaş (1209-1270-71) ve Kadıncık Ana. 2. 
Hacı Bektaş ve Kadıncık Ana oğlu Hızır Lala ya da Habib Efendi (Doğum ?-
Ölüm ?). 3. Hızır Lala oğlu Seyit Ali Sultan namı diğer Kızıl Deli (1310-1402) 4. 
Seyit Ali Sultan oğlu Resul Bali (1361-1441). 5. Seyit Ali Sultan oğlu Mürsel Balî, 
(1384-1483?) 6. Mürsel Balî oğlu Yusuf Balî (Doğum ?-Ölüm 1500-1501). 7. Resul 
Bali oğlu Balım Sultan (1428-1516). 8. Yusuf Bali oğlu Kalender Çelebi (1476-
1527). (Avcı, 1998: 43). 

 Ali Rıza Özdemir’e göre: 1. Hacı Bektaş Velî (öl.1271). 2. Hızır Lâle Cüvan: 
50 yıl hicri (öl.1319). 3. Mürsel (Baba): 48 yıl hicri (öl.1366). 4. Yusuf Bali: 30 yıl 
hicri (öl.1395). 5. (muhtemelen) Hüdadad (öl.?). 6. Habib Efendi (muhtemelen 
lakabı Cârullah) (öl.?). 7. Resul Çelebi veya Resul Bali (öl.677/1478-79?). 8. 
Mahmut Çelebi (muhtemelen 1479’da postnişin oldu. 1485’te postnişin olduğu 
(bulunduğu) kesin. Muhtemelen 1501 yılında vefat etti). 9. Balım Sultan (1501’de 
posta geçiş. öl.1516) (Özdemir, 2021: 101). 
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Balım Sultan’ın Resûl Balî’nin oğlu olduğuna dair araştırmacılara kaynak 
teşkil eden belge türbesindeki kitâbedir. 

“Binâ hâza el kubbetü’ş şerîfe El Emir Ali Bey bin Şehsüvâr Bey li kutbü’l ev-
liyâ hulasatü’l büdalâ Hızır Balî bin Resûl Balî bin Hacı Bektaş Velîyyü’l Hora-
sanî nevverallahü merkadihî fi sene hamse ve işreyn ve tîs emie” (Bu şerefli kub-
beyi yaptıran, Büyük Emir Şehsüvar Bey oğlu Ali Bey’dir. Evliya’nın kutbu, 
abdallığın özü Horasanlı Hacı Bektaş Velî’nin oğlu Resûl Balî’nin oğlu Hızır 
Balî için yaptırılmıştır. Allah merkadini nûr etsin. Sene beş yüz yirmi beş). (Tü-
tüncü, 2011: 141-162). 

12. Sonuç 

Hacı Bektaş Veli, yaşadığı zamanı aşarak günümüze ulaşmış abide şahsiyet-
lerden biridir. Onun mirası bugüne ulaştığı gibi, geleceğe de uzanacaktır. Bu-
güne kadar konuşulduğu gibi bundan sonra da konuşulacak, sayısız araştırma-
nın konusu yapılacaktır. Onu doğru tanımak, doğru anlamak bu bakımdan son 
derece önemlidir. Yanlış bilgiler üzerine oturtulan analizler, doğru sonuçlara 
ulaşmaz. O nedenle Hacı Bektaş Veli’nin yaşamı, kişiliği ve misyonuyla ilgili 
yapılacak analizler doğru bilgiler üzerine inşa edilmelidir. 

Hacı Bektaş Veli araştırmalarıyla ilgili en önemli problem, onun yaşadığı 
zaman dilimiyle ilgilidir. Onun yaşadığı zaman diliminin bütün boyutlarıyla 
ortaya konulması birçok problemi de kendiliğinden çözecektir. Bu konu üze-
rinde araştırmacılar daha çok durmalı, mesele etraflı şekilde açığa kavuşturul-
malıdır. 
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BABAİ AYAKLANMASINDA VE SONRASINDA 
HACI BEKTAŞ VELİ’NİN ROLÜ 

Role of Hacı Bektaş Veli in and After The Babai Uprising 

Ali Rıza ÖZDEMİR* 

Öz 

İkinci büyük Türkmen göçüyle Horasan’dan gelerek Anadolu ve 
çevresine yerleşen Türkmen topluluklarından bir kısmı Babailer 
adıyla tanınmıştır. M. 1240 yılında büyük bir Türkmen ayaklanmasına 
neden olan Babailer zümresi, Anadolu’nun geleceğinde belirleyici rol 
oynamıştır. Bu bildiri bugün bile etkilerini yaşadığımız bu büyük 
Türkmen ayaklanması içinde ve sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin ye-
rini incelemektedir. Bildiride Hacı Bektaş Veli’nin Babailer zümresi-
ne mensubiyeti, Babailer isyanında ve sonrasında üstlendiği rol konu 
edilmiştir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 
Babailer zümresinin kimliği ve Hacı Bektaş Veli’nin Babailer ayak-
lanmasında üstlendiği rol tartışılmış, ikinci bölümde ise ayaklanma 
sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin faaliyetleri gündeme getirilmiştir. 
Bildirinin kaynakları Babailerden ve Hacı Bektaş Veli’den bahseden 
tarih kitaplarıdır. Vakfiyeler, seyahatnameler, velayetnameler ve ko-
nuyla ilgili yapılan güncel çalışmalar da bildirinin kaynakları arasın-
dadır. Çalışmanın sonucunda Babai zümresinin lider kadrosunda yer 
aldığı görülen Hacı Bektaş Veli’nin harekât sırasında arka planda tu-
tulduğu ancak harekâtın bastırılmasından sonra Türkmen gücünü 
örgütleyen öncü rol üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Babai, Hacı Bektaş Veli, Türkmen göçü, Hora-
san, Anadolu. 

Abstract 

Some of the Turkmen communities that came from Khorasan and 
settled in Anatolia and its surroundings with the second great Turk-
men immigration are known as Babailer. The Babailer community, 
which caused a great Turkmen operation in 1240 A.D, played a deci-
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sive role in the future of Anatolia. This presentation examines the 
place of Hacı Bektaş Veli in this great Turkmen movement, of which 
effects are still felt today. In the paper, Hacı Bektaş Veli’s members-
hip to the Babailer group and the role he played in the Babailer ope-
ration were examined. The study consists of two main parts. In the 
first part, Hacı Bektaş Veli’s affiliation with the Babailer group was 
discussed, and in the second part, the role of Hacı Bektaş Veli in the 
Babailer operation was discussed. The main sources of the paper are 
history books that have mentioned Babailer and Hacı Bektaş Veli. 
Endowments, travel books, custody certificates and current studies 
on the subject are among the sources of this research. The results of 
the study revealed that Hacı Bektaş Veli, who was seen as a leader of 
the Babai group, intentionally stood in the background during the, 
but took a leading role in organizing the Turkmen power after the 
operation was suppressed. 
Keywords: Babai, Hacı Bektaş Veli, Turkmen migration, Khorasan, 
Anatolia. 

1. Giriş

Tarihte büyük bir ayaklanmaya neden olarak Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
çökmesine zemin hazırlayan ve Babai Türkmenleri adıyla bilinen sosyal zümre, 
bugüne kadar çok sayıda araştırmaya konu edilmiştir. Bu çalışma, Babai Türk-
menleri arasında yer alan Hacı Bektaş Veli’nin ayaklanma öncesinde, sırasında 
ve sonrasındaki faaliyetlerini mercek altına almaktadır. 

İkinci büyük Türkmen göçüyle Horasan’dan gelerek Anadolu’ya ve çevre 
bölgelere yerleşen Türkmen topluluklarından bir kısmı Babailer veya Babai 
Türkmenleri adıyla anılmıştır. M. 1240 yılında büyük bir Türkmen ayaklanma-
sına neden olan Babai Türkmenleri, Anadolu’nun siyasi ve sosyal geleceğinde 
belirleyici rol oynamıştır. Bu bildiri, bugün bile etkilerini yaşadığımız bu bü-
yük Türkmen hareketi içinde Hacı Bektaş Veli’nin yerini incelemektedir. Bil-
diride Hacı Bektaş Veli’nin Babailer zümresine mensubiyeti, Babailer ayak-
lanmasında üstlendiği rol ve ayaklanma sonrasındaki faaliyetleri konu edilmiş-
tir. 

Çalışmanın ana metni iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Baba 
İlyas’ın ve Babailer zümresinin kimliği ile Hacı Bektaş Veli’nin Babailer ha-
rekâtında üstlendiği rol tartışılmış, ikinci bölümde ise ayaklanma sonrasında 
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Hacı Bektaş Veli’nin faaliyetlerine yer verilmiştir. Bildirinin kaynakları Babai 
Türkmenlerinden ve Hacı Bektaş Veli’den bahseden tarih kitaplarıdır. Vakfi-
yeler, seyahatnameler, velayetnameler ve konuyla ilgili yapılan güncel çalışma-
lar da bildirinin kaynakları arasındadır. 

Yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda 1) Hacı Bektaş Veli ile kar-
deşi Menteş’in Baba İlyas’ın müridi olduğu, 2) İki kardeşin ayaklanma bölge-
sinde (muhtemelen kendi obalarında) faaliyette bulunduğu, 3) Menteş’in Si-
vas’ta savaşıp şehit edildiği, 4) Hacı Bektaş Veli’nin ayaklanmaya katılmak iste-
diği ama buna izin verilmediği, 5) Ayaklanmadan sonra Baba İlyas’ın evlatları-
nın zamanla Sünnileştiği, aristokrat bir yapıya kavuştuğu ve Türkmenler üze-
rindeki etkisinin azaldığı, 6) Babai Türkmenleriyle diğer Türkmen zümreleri-
nin Hacı Bektaş Veli’nin manevi nüfuzu altında toplandığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışmada kimi kavramların içeriği aşağıdaki anlamlarıyla kullanılmıştır: 
Babai Türkmenleri, ikinci büyük Türkmen göçüyle Anadolu ve çevre bölgelere 
yerleşen, Dede Garkın ile Baba İlyas’ın manevi nüfuzu altında örgütlenen 
Türkmen topluluklarıdır. Babai ayaklanması, M. 1240 yılında Baba İlyas ve mü-
ridi Baba İshak tarafından yönetilen büyük Türkmen ayaklanmasıdır. Alevîlik, 
Kızılbaş ve Bektaşi zümreleri (Çelebiler-Babagan) kapsayan dinî ve sosyolojik 
yapıdır. Dede Garkın, Baba İlyas’ın babası (veya dedesi) ve mürşididir. Karkın, 
Garkın veya Kargın şeklinde kaydedilse de biz çalışmamızda dip torunu Elvan 
Çelebi’ye uyarak “Dede Garkın” kullanımını tercih ettik. 

2. Baba İlyas ve Babai Türkmenleri Kimdir? 

Babai Türkmenleri, esas itibarıyla 13. yüzyılda Moğol saldırıları karşısında 
Horasan bölgesinden Anadolu’ya ve çevre bölgelere göç eden, Dede Garkın ile 
Baba İlyas’ın manevi nüfuzu altında örgütlenen kimi Türkmen boylarının 
oluşturduğu sosyal ve dini yapıdır. Anlaşıldığı kadarıyla Baba İlyas da bu göç 
dalgasıyla Anadolu’ya gelen bir Türkmen babasıdır. 

Babailer zümresi hakkında bilgi veren eserlerin kronolojik tahlili, Babai 
ayaklanmasının lideri Baba İlyas ile Babai Türkmenlerinin kimliği konusunda 
açık bilgiler vermektedir. 

2.1. Anadolu Selçuklu Saray Çevrelerine Göre Baba İlyas ve Babai Türk-
menleri Kimdir? 

Babailer ayaklanması hakkında bilgi veren ilk eser, Simon de Saint Quentin 
tarafından kaleme alınan Histoire des Tartares (Historia Tartarorum) (Tatarların 
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Tarihi) adlı eserdir (Ocak, 2014: 254-256).1 1245-48 yılları arasında Moğolları 
Hristiyanlaştırmak amacıyla görevlendirilen bir heyette görevli bulunan Do-
miniken misyoneri yazar, Babailer ayaklanması hakkında başka yerde bulama-
dığımız değerli bilgiler vermektedir. Yazarın aktardığı bilgileri, saray çevrele-
rinden ve Babailere karşı savaşan paralı Frank askerlerinden toplaması, bu bil-
gilerin güçlü bir eleştiri süzgecinden geçirilmesini de zorunlu kılmaktadır. 

Simon de Saint Quentin’in yazdıklarında dikkat çeken ilk şey, Anadolu’dan 
“Türkiye” olarak bahsetmesi, ayrıca zaman zaman örtülü şekilde “Türk” ve 
“Türkmen” farklılığını gündeme getirmesidir. Ona göre ülkeye adını veren ve 
Türkiye Selçuklu Devleti’nin sahibi olan Türklerdir; Babai zümreleri ise 
Türkmenlerden oluşur. Bununla birlikte yazar, Türkmenlerle Türklerin “hem-
cins” olduğunu belirtmekten geri durmaz, daha sonra Babailerden “Türk” 
olarak bahseder (Ocak, 2014: 254-256). 

“Paperroissole” [muhtemelen Baba Resul yani Baba İlyas] adındaki bir 
Türkmen’in “zorbalığı”ndan ve Türkmenlerin “taşkınlığı”ndan bahseden 
yazar, Baba İlyas öldükten sonra kendi yerine bıraktığı bir diğer kişiden de 
[muhtemelen Baba İshak] bizi haberdar etmektedir. (Ocak, 2014: 254-255). 

Simon de Saint Quentin’in verdiği bilgilere göre, zengin bir kişi olan Baba 
İlyas, kendini Tanrı habercisi olarak tanıtan birisiyle karşılaşır. Tanrı haberci-
sinin oğlunu, bir kurdun saldırısından kurtarır, bunun karşılığında sultanlıkla 
müjdelenir. Bu müjde üzerine Baba İlyas adamlarını toplar ve Türkiye’yi ele 
geçirip sultan olmak için işgal ve tahrip hareketine girişir. Ölümcül derecede 
yaralandıktan sonra yerine başka birini [muhtemelen Baba İshak] bırakır; 
adamlarına ölmeyeceğini, Tanrı’yla konuşmaya gideceğini, başladıkları işi bi-
tirmelerini söyler (Ocak, 2014: 255). 

Tarihçi ve vaiz Sibt ibnu’l-Cevzî (öl. 1256), Mir’ât’z-Zaman fi Tarihi’l A’yan 
adlı eserinde, “Baba” adındaki bir Türkmen’in [muhtemelen Baba İlyas] pey-
gamberlik iddiasıyla harekete geçtiğini yazmaktadır. Ona göre, bu Türkmen 
müritlerine “Lâ ilâhe illallah ve’l-Baba Veliyyullah” demelerini telkin etmiştir. 
Bu hareket, çıkan savaşta aralarında Baba’nın da bulunduğu dört bin kişinin 
katledilmesiyle sonuçlanır (Ocak, 2014: 258). Sibt ibnu’l-Cevzî’nin verdiği bil-
gileri saray çevrelerinden aldığı anlaşılmaktadır. Bu bilgilerden Baba adlı kişi-
nin Türkmen olduğunu tekrar teyit ediyoruz. 

1 Babailerle ilgili ana kaynaklarda yer alan bölümler, Ahmet Yaşar Ocak tarafından Türkçeye çev-
rilmiştir. Bu çalışmadaki ana kaynaklardan bir kısmına dayalı atıfların Ahmet Yaşar Ocak’a yapılması bu 
nedenledir. 
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Türkiye Selçuklu saray tarihçisi İbn Bibi (öl. 1285 yılından sonra), el-
Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye adlı eserinde Babailer hakkında detaylı 
bilgiler vermektedir. “Babai” adına ilk defa kullanan da İbn Bibi’dir (İbn Bibi, 
1996: 49-53).  

İbn Bibi’nin tarihçiliğinin sorunlu olduğu kimi çalışmalarda dile getirilmiş-
tir (Özaydın, 1999: 379-382). Onun Babailer hakkında verdiği bilgiler de birçok 
açıdan sorunludur. Zaten o da Babailer başlığı altında verdiği bilgilerin bire bir 
şahidi değildir. Yazdıklarını “sözüne inanılır/güvenilir kimseler”den (İbn Bibi, 
1996: 49) almış, bölümün sonuna da “doğruyu en iyi Allah bilir” (İbn Bibi, 1996: 
53) cümlesini eklemiştir. 

Öncelikle Dede Garkın’dan ve Baba İlyas’tan hiç bahsetmeyen İbn Bibi, 
bütün olayları Baba İshak’ın etrafında örer. Oysa Baba İshak’ın öncü rolü, 
Dede Garkın ve Baba İlyas’tan sonra gelir. Baba İlyas ile Baba İshak’ın başın-
dan geçen olayların tamamını Baba İshak’ın başından geçmiş gibi anlatan İbn 
Bibi, Baba İshak’ın Kefersud bölgesinden olduğunu söyler. Daha sonra Baba 
İshak’ı, Baba İlyas ile karıştırarak Baba İshak’ın Amasya’nın köylerinden bi-
rinde zuhur ettiğini haber verir (İbn Bibi, 1996: 49). Oysa Amasya’nın Çat kö-
yünde ikamet eden kişi Baba İlyas, Kefersudlu olan ise onun müridi Baba İs-
hak’tır. 

İbn Bibi’nin Baba İshak (aslında Baba İlyas) hakkında verdiği bilgiler de so-
runludur. Başta İbn Bibi, Baba İshak’ı şöhret sahibi olmak isteyen, sihirbazlık 
ve hokkabazlıkta ustalaşan, muska yazan bir meczup olarak tanıtır. Amasya’da 
ortaya çıkınca köylülerin koyunlarına ücretsiz çobanlık yapar, koyunlara sevgi 
ve şefkat gösterir. Kendini topluma dindar, güvenilir, züht ve takva ehli biri 
olarak kabul ettirir. Halk arasında arabulucu olur, küskünleri barıştırır (İbn 
Bibi, 1996: 49). İbn Bibi, bundan sonra bambaşka bir profile geçiş yapar. Baba 
İshak olarak adlandırdığı Baba İlyas, zenginleşince bir tekke inşa ettirir ve 
orada münzevi bir hayat yaşayarak ibadet, züht ve takvayla meşgul olur. Burada 
Sultan Gıyaseddin’in şaraba düşkünlüğünü kınar, “Âlemlerin Rabbinin yolun-
dan saptığını ve Hulafa-yı Raşidin’in2 izinden ayrıldığını” (İbn Bibi, 1996: 49) 
söyler. Bu açık çelişkiyi İbn Bibi, Baba İlyas’ın rol yapmasına bağlar ama bu 
noktada İbn Bibi’nin saray tarihçisi olduğunu anımsamak gerekir. Saray çevre-

 
2 Muhtemelen Hz. Muhammed’den sonraki dört halife. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Bazı yorum-

lara göre On İki İmam. 
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lerinin ayaklanan kitleleri kötüleme ve kara propaganda ile itibarlarını düşürme 
eğilimini, Baba İlyas’ı kötüleyen satırları okurken dikkate almak gerekir. 

 İbn Bibi’nin Babai zümreleri hakkında verdiği bilgiler de kendi içinde 
tutarlı değildir. Öncelikle Babaileri “tevaif-i etrak” [Türk grupları] (İbn Bibi, 
1996: 49), muhtasar metinde ise “etrak-ı cahil” [cahil Türkler] (İbni Bibi, 1941: 
207) şeklinde niteler. Bu kitlelerin, şehirle ilişkisi az köylülerden, dini bilgisi 
zayıf ve çabuk kandırılan kesimden oluştuğunu söyler. Devam eden satırlarda 
ise Baba İlyas’ın müritlerinin dört yana yayıldığını, Türkleri hatta Urfa ve 
Harran taraflarında bulunan Harezmîleri etkileri altına aldığını kaydeder. Baba 
İlyas’ın müritleri çok sayıda Türk obası ve Türk hanını ayaklanma gününde 
harekete geçirirler (İbn Bibi, 1996: 49-50). Görülüyor ki Baba İlyas, müritlerini 
iyi bir eğitimden geçirecek kadar donanımlı, müritleri de “etrak-ı cahil” yani 
cahil Türkler dışında Harezm’den gelen Türkleri hatta Türk hanlarını etkileri 
altına alabilecek kadar yetkin kişilerdir. Düzenli orduları defalarca yenilgiye 
uğratmalarına ve liderleri Baba İlyas can verdikten sonra bile birlik içinde ha-
reket etmelerine bakarsak, örgütlenme ve askeri becerileri de hayli gelişmiş bir 
kitleydi. 

Süryani tarihçisi Gregory Abu’l-Farac (öl. 1286), Abu’l-Farac Tarihi adlı ese-
rinde Babailer hareketine yer verir. Onun verdiği bilgilere göre, adı Baba olan 
ama kendine Resul diyen “ihtiyar ve zahid bir Türkmen” (Abu’l-Farac, 1950: 
539) peygamberlik iddiasıyla Türkmenleri kendi etrafında toplar. Kerametler 
gösteren Baba İlyas, müridi Şeyh İshak adlı müridini davetini yaymak için 
Hısn-ı Mansur’a gönderir (Abu’l-Farac, 1950: 539-540).  

Zehebi (öl. 1348’den sonra), Tarih’ul-İslam adlı eserinde Sibt ibnu’l-
Cevzî’nin eserindeki bilgileri neredeyse birebir tekrarlar. “el-Baba et-
Türkmani” [muhtemelen Baba İlyas] adındaki birinin peygamberlik iddiasıyla 
ortaya çıktığını söyleyen Zehebi, Baba’nın müritlerine “Lâ ilâhe illallah ve’l-
Baba Veliyyullah” demelerini telkin ettiğini aktarır. Savaş, aralarında Baba’nın 
da bulunduğu 4 bin kişinin katledilmesiyle sonuçlanır (Ocak, 2014: 258). 

Burada çözülmesi gereken birkaç problem vardır. Bunlardan belki en başta 
geleni Baba İlyas’ın peygamberlik iddiasında bulunup bulunmadığıdır. Saray 
kaynaklı kayıtlar, adeta ağız birliği etmişçesine Baba İlyas’ın nübüvvet iddiası 
taşıdığını söylerler. Baba İlyas hakkında ilk bilgiyi veren Dominik rahip Simon 
de Saint Quentin, onun adını “Paperroissole” yani [muhtemelen] “Baba Re-
sul” olarak verir ve Paperroissole’ün, kendisini “Tanrı elçisi” olarak tanıtan 
biriyle konuştuğunu söyler (Ocak, 2014: 254-255). Sibt ibnu’l-Cevzî ile Zehebi, 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║55 

“Baba” adındaki bir Türkmen’in peygamberlik iddiasında olduğunu ve mürit-
lerine “Lâ ilâhe illallah ve’l-Baba Veliyyullah” demelerini telkin ettiğini kay-
dederler (Ocak, 2014: 258). İbn Bibi, adamlarının ona Baba Resulullah dediğini 
aktarır. (İbn Bibi, 1996: 51). Gregory Abu’l-Farac ise anlatısını tamamen adı 
Baba olan ama kendine Resul diyen “bu zahit Türkmen şeyhi”nin peygamber-
lik iddiası etrafında kurgular (Abu’l-Farac, 1950: 539-540). Mevlevi müntesibi 
Ahmet Eflaki (öl. 1360) de Baba Resul’e müritlerinin “Baba Resulullah” diye 
hitap ettiklerini söyler (Eflaki, 1964: 1/371). Saray çevrelerinden alınan bu bilgi-
ler daha sonraki dönemlerde sayısız kere tekrarlanmıştır. 

Ayaklanmayı örgütleyen kişinin Baba İlyas veya Baba Resul adlarıyla tanın-
dığı kayıtların bütününden anlaşılmaktadır. 1991 yılında yayımladığı bir çalış-
masında Beldiceanu-Steinherr, Hacı Bektaş Veli’nin Sulucakarahöyük’e “Bek-
taşlu” adındaki bir oymakla geldiğini Osmanlı arşiv belgelerine dayanarak 
iddia etmiştir (Ocak, 2014: 192).3 Esasen eskiden beri birçok araştırmacı “baba”, 
“dede” gibi sanlarla anılan Türkmen şeyhlerinin, aslında obalarıyla birlikte 
Horasan ve Harezm bölgesinden gelerek Anadolu’ya ve çevre bölgelere yerle-
şen boy beyleri olduğunu iddia etmektedir. Bu yaklaşımı bir adım daha ileri 
taşıyan Hamza Aksüt, yine tahrir defterleri başta olmak üzere çok sayıda bel-
geyi yorumlayarak Hacı Bektaş’ı “Bekdeş obasının hacısı”, Baba İlyas’ı da 
“İlyas obasının babası”, Dede Garkın’ı da “Garkın boyunun dedesi” anlamına 
gelen sosyal adlar olarak takdim etmiştir (Aksüt, 2006). Bu yaklaşımı doğru 
kabul edersek, ayaklanmayı yöneten kişinin gerçek adının Resul, sosyal adının 
ise Baba İlyas olduğunu varsayabiliriz. Böylece bir kişinin iki isimle anılmasın-
daki düğümü de çözmüş oluruz. 

Kaynaklarda yer alan “zahit bir Türkmen şeyhi” portresi ile çelişen pey-
gamberlik iddiası da izaha muhtaçtır. Ayrıca bu iki bilgiyi saray tarihçisi İbn 
Bibi’nin vermesi durumu daha da müşkül hale sokmaktadır. Özellikle tekkesini 
kurduktan sonra sultanı Allah’ın ve raşit halifelerin yolundan çıkmakla suçlayan 
biri ile peygamberlik iddiasının yan yana gelemeyeceği açıktır. 

Öte yandan Sibt ibnu’l-Cevzî ve Zehebi’nin naklettiği Baba İlyas’ın pey-
gamberlik iddiasıyla müritlerinin “Baba Veliyyullah” demesi çelişki arz etmek-
tedir. Nübüvvet (peygamberlik) ve velayet (velilik) makamlarının arasındaki 

 
3 Bu makale daha sonra Türkçeye İzzet Şıvgın tarafından çevrilmiştir. Bk. Steinherr, Irène, and İz-

zet Çıvgın. 2010. “Bektashi’s In The Light Of Ottoman Deed And Tahrir Books (Xv.-Xvi Centuries)”. 
Journal of Alevism-Bektashism Studies, no. 3 (December), 130-87. https: 
//doi.org/10.24082/abked.2010.03.007. 
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farkı dikkate alırsak, “Baba Veliyyullah” diyen müritlerinin Baba İlyas’ı bir veli 
olarak gördüğü sonucu çıkmaktadır. Baba İlyas’a nispet edilen peygamberlik 
iddiasının ise saray bürokrasisinin ürettiği bir kara propagandadan ibaret oldu-
ğunu akla gelmektedir. Görünen o ki, Simon de Saint Quentin’de “Baba Re-
sul” olan Baba İlyas’ın gerçek adı, İbn Bibi ile “Baba Resulullah”a dönüşmüş, 
nihayet Abu’l-Farac’la birlikte uzun bir peygamberlik iddiası anlatısıyla zirve-
ye taşınmıştır. 

Baba İlyas’ın bir tekkenin başında olduğu yine İbn Bibi’nin ifadelerinden 
anlaşılmaktadır. Baba İlyas’ın bir tekkesi vardır ve burada münzevi bir hayat 
yaşayarak müritlerini irşat etmektedir (İbn Bibi, 1996: 49). Alevilikteki ocak 
sistemi merkezli düşünüp, onun Dede Garkın’ın halifesi ve torunu (veya oğlu) 
olduğunu dikkate alırsak, genelde ocakların özelde ise Dede Garkın Ocağı’nın 
daha geç dönemlerde teşekkül etmeye başladığı sonucuna ulaşırız. Herhalde o 
dönemde Alevi erenleri etrafında oluşan yapılanma klasik tarikatlar gibiydi ve 
Alevi teşekküllerini klasik tarikatlardan ayıran ocak sistemi henüz oluşmamıştı. 

Bu noktada Babailerin etnik kökenleri üzerinde durmak yararlı olacaktır. 
Babailerin Türkmen oldukları konusunda genel bir kanaat vardır. Esasen kay-
nakların dakik bir incelemesi, bu görüşü desteklemektedir. İsyanın başı olarak 
kabul edilen kişi (ister Baba İlyas ister Baba İshak olarak kabul edilsin) Türk-
men’dir. Yukarıda saydığımız bütün kaynaklar bunu teyit etmektedir. Simon 
de Saint Quentin, “Paperroissole” [muhtemelen Baba Resul yani Baba İlyas] 
adındaki bir Türkmen’in “zorbalığı”ndan bahseder (Ocak, 2014: 254). Sibt ib-
nu’l-Cevzî, “Baba” adındaki bir Türkmen’in harekete geçtiğini söyler (Ocak, 
2014: 258). Gregory Abu’l-Farac, adı Baba olan “zahit Türkmen şeyhi”nden 
bahseder (Ocak, 2014: 256). Zehebi, ayaklanmanın başı olarak “el-Baba et-
Türkmani” adındaki birini tanıtır (Ocak, 2014: 258). Doğal olarak ayaklanmayı 
yöneten Baba İlyas’ın ve Baba İshak’ın birer Türkmen şeyhi olduğundan şüphe 
yoktur. 

Babai zümresinin de Türkmenlerden oluştuğu kaynaklardan anlaşılmakta-
dır. Simon de Saint Quentin, ayaklanmadan söz ederken Türkmenlerin “taş-
kınlığı” nitelemesini yapar (Ocak, 2014: 254). İbn Bibi, Babaileri “tevaif-i et-
rak” (İbn Bibi, 1996: 49), muhtasar metinde ise “etrak-ı cahil” (İbni Bibi, 1941: 
207) şeklinde niteler. Ayaklanmadan önce Babailerin Türkmenlerin yanında
Kürtlerden de oluştuğunu söyleyen tek kaynak İbn Bibi’dir. O, ayaklanmayla 
birlikte Kürtleri adeta unutur ve Babailerden bahsederken sadece Türk ve 
Türkmen ifadelerini kullanır. Onun ifadelerine göre, Kürtler ayaklanmanın 
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farklı aşamalarında Anadolu Selçuklu ordusunda Babailere karşı savaşır (İbn 
Bibi, 1996: 49-53). Gregory Abu’l-Farac, Babailerin Türkmenlerden oluştuğunu 
birkaç kere vurgular (Ocak, 2014: 256). Görünen o ki, Baba İlyas’ın etrafında 
toplanan kitleler Türkmenlerden oluşuyordu. Babailerden arasında Kürt kabi-
lelerine de yer veren tek kaynak İbn Bibi, ya Kürt adını sosyal bir adlandırma 
olarak kullandı yahut da Kürt kabileleri başta müritler arasında yer aldılar ama 
ayaklanmaya iştirak etmediler. İbn Bibi’nin anlatımından başlangıçta Babai 
zümreleri arasında yer alan Kürtlerle, ayaklanmanın bastırılması sırasında Ana-
dolu Selçuklu ordusunda yer alan Kürtlerin farklı zümreler olduğu fikri ağır 
basmaktadır. 

Babai zümrelerinin sadece fakir zümrelerden oluştuğunu kaynaklar yalan-
lamaktadır. İbn Bibi’nin verdiği bilgilere göre, başta şehirle ilişkisi az olan 
köylülerden mürit toplasa da daha sonra “…fakiri, zengini inanarak ve isteyerek 
onun yanında” (İbn Bibi, 1996: 49) yer almıştır. Baba İlyas’ın kendisi de fakir 
değildir. Bir tekke inşa ettirecek kadar varlıklıdır (İbn Bibi, 1996: 49). O dö-
nemde koyun sürüleri olan konargöçer Türkmen kitleleri fakir saymak müm-
kün değildir. Bunun yanında Babailer, bütünüyle konargöçer Türkmen obala-
rından oluşmamaktadır. Harran ve Urfa taraflarında “toprak kazanmış” Ha-
rezmliler de Babailere katılmışlardır (İbn Bibi, 1996: 50). 

Öncelikle şunu tespit etmek gerekir ki bu kayıtların tamamı, Baba İlyas ve 
Babai Türkmenlerinin muarızları tarafından veya onların kaynaklık ettiği ke-
simlerce kaleme alınmış hususlardır. Bu metinlerdeki kara propaganda olduğu 
anlaşılan hususları ayıkladığımızda saray çevrelerinden kaynaklanan bu metin-
lerden birçok sonuç elde edebiliyoruz. Bu sonuçları şöyle sıralayabiliriz: 1) Ba-
ba İlyas’ın karizmatik, zahit ve muttaki bir Türkmen şeyhi olduğu, 2) Baba 
İlyas’ın tekkesinde seçkin halifelerine güçlü bir eğitim verdiği, 3) Baba İlyas’ın 
müritlerinin kitleleri ikna edip harekete geçirebilecek donanımda kişilerden 
oluştuğu, 4) Babai Türkmenlerinin örgütlü kitlelerden oluştuğu, 5) Babailerin 
askerlik kabiliyetlerinin gelişmiş olduğu, 6) Hanlık düzeyinde birçok Türkmen 
büyüğünün Babai ayaklanmasına katıldığı. 7) Babailerin Türk/Türkmenlerden 
oluştuğu, 8) Babailerin zengin ve fakir toplumun bütün kesimlerinden meydana 
geldiği, 9) Babailerin hem konargöçer hem de yerleşik kitlelerden oluştuğu. 

2.2. Babai Çevrelerine Göre Baba İlyas ve Babai Türkmenleri Kimdir? 

Babailer hakkında bilgi veren ve kaynağını saray çevrelerinden almayan ilk 
kişi Baba İlyas’ın dip torunu Elvan Çelebi’dir (öl. 1358-59’dan sonra). Elvan 
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Çelebi’nin soy silsilesi yukarı doğru şu şekildedir: Elvan Çelebi babası Âşık Ali 
Paşa babası Muhsin Paşa babası Baba İlyas babası (veya dedesi) Dede Garkın 
(Elvan Çelebi, 2017: 187, 295). Elvan Çelebi’nin Name-i Kudsî&Menâkıbu’l-
Kudsiyye adlı eserini ailesinden dinlediği aktarımlarla yazdığı muhakkaktır. 
Babai zümresinden günümüze ulaşan veya bulunan tek kaynak da budur. Saray 
çevrelerinden kayda geçirilen bilgilerdeki çelişkileri ve tutarsızlıkların telifini 
Elvan Çelebi’nin eserinde bulmamız, eserin kıymetini daha da artırmaktadır. 

Elvan Çelebi’nin verdiği bilgilere göre; Baba İlyas Amasya’nın Çat köyüne 
yerleştikten sonra Sultan Alaeddin Keykubat, gizlice Baba İlyas’ı görmeye 
gelir. Baba İlyas’ın kerametine şahit olunca onun ululuğunu kabul eder. Gıya-
seddin Keyhüsrev, babası Alaeddin Keykubat’ı zehirledikten sonra tahta geçer. 
Bundan sonra işler değişmeye başlar. Çat kadısı Kör Kadı, Baba İlyas’ı ve mü-
ritlerini taciz etmeye başlar. Çat hâkimi Ruzbe ile işbirliği yapıp halkın gözün-
de Baba İlyas’ın kerametlerini tartışmalı hale getirerek itibarını yıkmak ister. 
Bunda başarılı olamayınca halkın, Baba İlyas’ı peygamber gördüğüne dair ifti-
ralarla dolu bir yazıyı çevredeki kadılara da imzalatarak Anadolu Selçuklu’nun 
başkenti Konya’ya gönderir. Sultan ve saray bürokrasisi, bu yazıya itibar ede-
rek Gürcü ve Kürtlerden oluşan 4 bin kişilik bir ordu hazırlatır. Kör Kadı, biz-
zat saraya giderek işlerin hızlanmasını sağlar. Baba İlyas’a iftira atarak Sultan’ı, 
Baba İlyas’ın kendini peygamber gördüğüne, sihirbazlık yaptığına, Sultan’ın 
tacında ve tahtında gözü olduğuna ikna eder. Sonuçta Sultan’ın emriyle hazır-
lanan ordu yola çıkar. (Elvan Çelebi, 2017: 107-188). 

Aslında Elvan Çelebi’nin yazdıkları, saray çevrelerinin yarattığı kirli bilgi-
lere bir cevap niteliği taşımaktadır. Özellikle Baba İlyas hakkında uydurulan 
saray merkezli iftiralar (tahta göz koyma, sihirbazlık ve peygamberlik), Elvan 
Çelebi tarafından yalanlanmış ve bunların nedeni açıklanmıştır. Elvan Çelebi, 
bu iddiaları kesin bir şekilde reddetmiş, Dede Garkın ile Baba İlyas’ı Hızır ile 
görüşecek derecede önemli evliya olarak tanıtmıştır. (Elvan Çelebi, 2017: 55-
188). Böylece saray çevrelerinin Baba İlyas hakkında verdiği bilgilerdeki (velilik 
ve peygamberlik iddiaları) çelişkiler de açığa kavuşmaktadır. Osmanlı tarihçisi 
Oruç Beğ (öl. 1503’den sonra) de Elvan Çelebi’nin eserini referans alarak şunları 
yazmıştır: 

“O zamanda bir şeyh vardı. Adına Baba İlyas derlerdi. Acem Eli’nden gelmişti. 
Sultan Alaeddin zamanında gelip Amasya bölgesinde Çat dedikleri bir kasabada 
yerleşmişti. Hazreti Mevlana Celaleddin dahi o vakitte Konya’da idi. O zaman-
da çok ulular ve şeyhler vardı. Zira Sultan Alaeddin şeyhlere dost olduğu için 
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hep onun memleketine gelmişlerdi. Sultan Alaeddin ölüp oğlu Gıyaseddin ki 
tahta geçti idi, çok zulümler etmeye başladı. Sonunda bir sebepten dolayı Baba 
İlyas’tan korkup asker gönderdi. Babailer’i kılıçtan geçirdi. Onun daha başka 
bir hikâyesi vardır ki Aşıkpaşaoğlu Ulvan Çelebi menakıbında bildirmiştir” (At-
sız, 2011: 27). 
Elvan Çelebi’nin eserinin daha dakik incelenmesi, satır aralarında gizli kal-

mış birçok bilgiye ulaşmamıza ve bu sayede Babai Türkmenlerinin inançlarının 
aydınlanmasına katkı sağlamaktadır.  

2.2.1. Halisan Muhlisan Mürit Olan Şialar 

Elvan Çelebi, Baba İlyas’a “halisan muhlisan” mürit olanların, “güruh güruh” 
gelen “Şia”lar (Elvan Çelebi, 2017: 64) olduğunu kaydetmiştir. Her ne kadar 
Elvan Çelebi, “Şia şia güruh güruh gelür” deyip Şia kelimesinin cins isim ola-
rak kullanıldığı yorumuna kapı açsa da Şia kelimesi o çağda Hz. Ali taraftarı 
olan inanç gruplarına verilen bir isim/terim haline gelmiş bulunuyordu. Doğal 
olarak buradaki Şia kelimesini, bir cins kelimeden ziyade isim/terim olarak 
okumamız gerekiyor. 

2.2.2. On İki İmam Şiiliğindeki Usul-i Din Esaslarının Sıralanması 

Elvan Çelebi, dedesi ve aynı zamanda Baba İlyas’ın oğlu olan Şeyh Muh-
lis’in On İki İmam Şii’si olduğunu satır aralarına adeta kodlamıştır. Elvan Çe-
lebi, Şeyh Muhlis’in dilinden şöyle demektedir:  

“Bu sebebden benüm Ali’m <ü> Ali 
Toptolu ola Şam u Rum ili 
*** 
Hak Taala ana bu Tatarı 
Kıla bir lutfınun giriftarı 
*** 
Mal u mülkin öninde terk ideler 
Can ü gönül ol ada berkideler 
*** 
Farz u sünnet bile namaz kıla 
Savm u hacc u cihadı farz bile 
*** 
Emr ü nehyi bilüp hak anlayanlar 
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Kılalar emri nehyden kalalar.” (Elvan Çelebi, 2017: 280).4 
Metinde On İki İmam Şiiliğinde yer alan füru-u din hususlarından (1) na-

maz, (2) savm (oruç), (3) hac, (4) cihad, (5) emr (emir bi’l ma’ruf yani iyiliği em-
retmek), (6) nehy (nehiy ani’l-münker yani kötülükten sakındırmak) hususlarına 
açıkça yer verilmiştir. Metinde Hz. Ali taraftarlığından ve sevgisinden bahset-
tiğine göre (7) tevallayı, düşmanlarından (Tatarlar yani Moğollar) bahsettiğine 
göre de (8) teberrâyı bu listeye ekleyebiliriz. “Mal u mülkin öninde terk ideler” 
mısrasıyla ifade edilen mal ve mülkle yapılan ibadetler ise (9) zekât ve (10) hu-
mustur. Burada açıkça görüldüğü üzere On İki İmam Şiiliğinde yer alan füru-u 
din hususlarına (Gölpınarlı, 1987: 230) yer verilmiştir. 

2.2.3. Hz. Ali’nin “Vasıyy-ı Nebi” Olarak Anılması 

Elvan Çelebi, Baba İlyas’ın ilminin derinliğinden söz ederken onu Hz. 
Ali’ye benzetir. Hz. Ali’yi de “Vasıyy-ı Nebi” yani Hz. Muhammed’in mirasçı-
sı olarak anar (Elvan Çelebi, 2017: 86). Görüldüğü üzere burada vasi kelimesi 
cins anlamıyla değil, terim olarak kullanılmıştır. Vasi terimi, On İki İmam Şiili-
ğinde “Hz. Peygamber’in daha hayatta iken yetkilerini ileriye dönük olarak 
kendisine devrettiğine inanılan kişi” (Öz, 2012: 42/546-547) olarak kabul edilir. 
Bu kişi veya kişiler On İki İmam Şiiliğinde Hz. Ali ve ondan sonra gelen on bir 
evladıdır. 

2.2.4. Ayaklanmanın 10 Muharrem’de Başlaması 

Babailer ayaklanması, bütün Şiîler için kutsal sayılan 10 Muharrem gününde 
başlamıştır (Elvan Çelebi, 2017: 103-106). 10 Muharrem, Kerbela’da Hz. Mu-
hammed’in torunu ve Hz. Ali’nin oğlu İmam Hüseyin’in ve Ehlibeyt’ten bir-
çok kişinin şehit edildiği bir kara gündür.5 

2.2.5. Boz Atlı Hızır Benzetmesi 

Hızır inancı, Alevilikte geniş yer tutan önemli inançlardan biridir (Güngör, 
2010; Demir, 2018). Özellikle Hızır’ın boz atlı olduğu Alevi erenleri tarafından 

4 Bu metni Mertol Tulum, günümüz Türkçesine öyle aktarmıştır:  
“Bu yüzden benim Ali’mi ve Ali’yi (yani: Hz. Ali) (sevenler) ile Şam ve Rum ili dopdolu olacak. 
 Yüce Tanrı bu Tatar’ı, bir bağış olmak üzere, ona tutsak yapacak. 
Mallarını mülklerini önüne bırakacaklar; o ada canı gönülden sımsıkı bağlanacaklar. 
Farz ve sünneti bilecekler, namaz kılacaklar; orucu, haccı ve cihadı farz bilecekler. 
Buyruğu ve yasağı bilip, doğru anlayacaklar; buyruğu yerine getirip, yasaktan sakınacaklar.” (Elvan 

Çelebi, 2017: 279). 
5 Kapsamlı bir değerlendirme için bk.: Aksüt, 2006. 
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sıklıkla dillendirilmiştir. Baba İlyas “boz zindan”da iken boz atı zindanın duva-
rından içeri girmiş ve tıpkı “Boz atlı Hızır” gibi boz atına binerek gitmiştir 
(Elvan Çelebi, 2017: 183-185). 

2.2.6. Dört Kapıya Yapılan Atıflar 

Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat şeklinde adlandırılan Dört Kapı, Alevi-
Bektaşi yolunda insanı en ham hâlinden alarak en kâmil hâle getiren temel 
eğitim müfredatının adıdır (Özdemir, 2021). Tarih ve hadis kitaplarına göre 
Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat adları ilk defa Hz. Muhammed, Dört Kapı 
kavramı ise İmam Cafer Sadık tarafından kullanılmıştır (Özdemir, 2021). Dört 
Kapı’yı Türk-İslam irfanına dâhil eden kişi ise Hoca Ahmet Yesevi’dir. Yese-
vi’nin Fakrnâme adlı eserine göre bu sistem, ilk defa Hz. Ali tarafından açıklan-
mıştır (Erarslan, 2016: 52). Her ne kadar Fakrnâme’nin Hoca Ahmet Yesevi’ye ait 
olmadığına dair bazı iddialar varsa da, Yesevîlikten etkilenen Türk tarikatları-
nın önemli kısmında, Hoca Ahmet Yesevi’den bahseden kaynaklarda ve ona 
nispet edilen başka eserlerde Dört Kapı sistemine sayısız atıf yapılması Türk-
İslam irfanında Dört Kapı’nın Hoca Ahmet Yesevi’den kaynaklandığını gös-
termektedir. 

Esasen Babai zümrelerin, Hoca Ahmet Yesevi tarafından sistemleştirilen 
Dört Kapı sistemini içselleştirdiği Elvan Çelebi’nin eserinden anlaşılmaktadır. 
Elvan Çelebi, Dede Garkın’dan, “Hem şeriat içinde çok bilgin, hem hakikat 
içinde çok ergin” şeklinde bahsedilmekte, böylece Dede Garkın’ın kâmil bir 
insan olduğuna vurgu yapılmaktadır (Elvan Çelebi, 2017: 57). Baba İlyas’ın 
erenliğini sorgulayan düşmanları, Dört Kapı üzerinden sorularını sormaktadır: 
“Şeriatta, tarikatta ve hakikatte bu durum var mıdır?” (Elvan Çelebi, 2017: 121). 
Baba İlyas’ın halifeleri tanıtılırken yine Dört Kapı sistemine vurgu yapılmıştır: 
“Hem şeriat yolunda bilgili ve bilgisini yaşayan; hem tarikat yolunda irfan 
sahibi ve bağışlayıcı idiler” (Elvan Çelebi, 2017: 487). Doğal olarak burada Ba-
bai Türkmenlerinin Yesevilikle olan bağını dolaylı yollardan da olsa tespit 
etme imkânına kavuşuyoruz. 

Dört Kapı müfredatını Anadolu ve çevre bölgelerde ihya eden kişilerin ba-
şında hem Yesevi ve hem de Babai halifeleri arasında gösterilen Hacı Bektaş 
Veli gelmektedir. Ona nispet edilen Makâlât ve Fevaid kitaplarında bu kapı ve 
makamlar detaylı şekilde işlenmiştir (Güzel, 2011). Zaten Fevaid kitabında Dört 
Kapı Kırk Makam sistemini Hacı Bektaş Veli’nin Hoca Ahmet Yesevi’den aldı-
ğı açıkça ifade edilmiştir (Güzel, 2011: 426). Hacı Bektaş Veli’nin ikinci kuşak 
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öğrencileri arasında sayılan Kaygusuz Abdal, Yunus Emre ve sayısız Alevi-
Bektaşi ulusu ile kolektif belleğin ifadesi olan Buyruk ve Erkânnâme metinleri 
başta olmak üzere Aleviliğin yazılı kaynakları da bu kavrama merkezi önemde 
yer vermiştir (Özdemir, 2020: 85). 

2.2.7. Dede Garkın Ocağının Bugünkü Varlığı 

Baba İlyas’ın babası (veya dedesi) ve mürşidi, Baba İshak’ın ise sadece mür-
şidi olarak tanıtılan Dede Garkın, bugün de Alevîler arasında büyük bir Alevî 
ocağının adıdır. Sadece Dede Garkın Ocağı değil, Babai halifeleri arasında 
gösterilen başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere birçok kişinin adına kurulan 
ocaklar, günümüzde Alevi-Bektaşi toplumunda merkezi yer işgal etmektedir. 

2.2.8. Dede ve Baba Unvanlarının Bugünkü Durumu 

Dede Garkın’ın sahip olduğu dede, Baba İlyas’ın sahip olduğu baba unvan-
ları hâlen Alevî din adamları tarafından kullanılan unvanlardır. Genel olarak 
ocakzade din görevlileri dede, ocakzade olmayan din görevlileri ise baba unva-
nı taşırlar. Hoca Ahmet Yesevi’nin mürşidi Arslan Baba da, baba unvanını kul-
lanıyordu. 

3. Babai Ayaklanmasında ve Sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin
Rolü 

Elvan Çelebi’yi dışarıda bırakırsak, Babailer hakkında bilgi veren kaynak-
larda Baba İlyas’ın halifelerinden ancak bir kaçının adına ulaşabiliyoruz. Bunlar 
Baba İshak (Abu’l-Farac, 1950: 539-540), Geyikli Baba (Âşık Paşazade, 2003: 
105-106), Koçum Seydi (Âşık Paşazade, 2003: 296) ve Hacı Bektaş Veli’dir (Efla-
ki, 1973: 370). 

Elvan Çelebi ise Baba İlyas’ın halifeleri hakkında detaylı bilgiler vermekte-
dir. Ona göre Baba İlyas’ın dördü seçkin ve kırkı yakın olmak üzere toplam 
dört yüz müridi vardır. Seçkin olan dört halifesi şunlardır: Ayna Dovla, Baga-
dın Hacı, Hacı Mihman, Şeyh Osman. Adını andığı ve haklarında kısmi bilgiler 
verdiği diğer halifeleri ise şunlardır: Şeyh İshak, Şeyh Eşref, Yar, Şeyh Fah-
reddin, Şeyh Alişir, Işıklıca, Hacı Mihman, Ebubekir, Seyfeddin Habib, Mü-
barizce, Şeyh Balı, Hacı Bektaş, Şeyh Edebalı, Bereket Hacı, Armağan Şah, 
Davud, Düden, Ebem, Egürdence, Hasan, Mir Hac, Nuhi, Oban, Rasul-i Dı-
raz, Raz, Saru Hacı, Süleyman Şah, Togan Şah, Üzmiş (Elvan Çelebi, 2017). 
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3.1. Ayaklanma Öncesinde ve Sırasında Hacı Bektaş Veli’nin Rolü 

Bu noktada Hacı Bektaş Veli’nin Babai zümreleri arasındaki rolüne biraz 
daha yakından bakmak gerekiyor. Hacı Bektaş Veli’yi Baba İlyas’ın halifeleri 
arasında sayan üç kaynak vardır. Bunlardan en erken tarihlisi, Mevlevi tarikatı-
na taassup derecesinde bağlı Ahmet Eflâkî’nin Mevlânâ’nın faziletlerini anlat-
mak amacıyla kaleme aldığı ve 1358 yılında tamamladığı Âriflerin Menkıbeleri adlı 
eserdir. Bu eserde Hacı Bektaş Veli ile Mevlânâ arasında geçen iki menakıp 
hikâye edilmiştir. Bu menakıpların birinde Hacı Bektaş Veli’den şöyle bahse-
dilmiştir: “Baba Resul’un has halifelerinden idi. Baba Resul Rum ülkesinde 
zuhur etmişti. Bir topluluk, ona (Baba Resul’a) Baba Resulullah diyordu” (Ef-
laki, 1973: 370-372). Buradaki has kelimesine özellikle dikkat kesilmek gereki-
yor. Ahmet Eflaki’nin verdiği bilgiye göre Hacı Bektaş Veli, Baba İlyas’ın 
sıradan bir halifesi değildir, “has” yani özel ve önemli halifelerinden biridir. 

Elvan Çelebi’nin Hacı Bektaş Veli hakkında verdiği bilgiler halen tartışıl-
maktadır. Genel eğilim Elvan Çelebi’nin metninden Hacı Bektaş Veli’yi Baba 
İlyas’ın müritleri arasında saysa da (Köprülü, 2005: 41-42; Ocak, 2014: 191; Yıl-
dırım, 2009: 114), bu eğilime yani Hacı Bektaş Veli’nin Baba İlyas’ın halifesi 
olduğu iddiasına itiraz edenler de çıkmıştır (Öztürk, 1995: 53-56; Aksüt, 2013: 
161-170). Kanaatimizce Elvan Çelebi’nin eseri, Hacı Bektaş Veli’nin Baba İl-
yas’ın halifesi olduğu hususunda yeterince veri sunmaktadır.6 Öncelikle Elvan 

 
6 Elvan Çelebi şöyle demektedir:  
“Lutf-ı Yezdan’ı, fazl-ı Subhan’ı, 
Sen işit bir bu hükm ü fermanı 
Birine lu’b nice vakı’dur 
Şol ki Kendek’te ceng-i sultanı 
Hacı Bektaş şol sebepten hiç 
Göze almadı tac-ı sultanı 
Edebalı vü bundagı huddam 
Gördüler Hacı’dan bu seyranı 
Ulu eşiğine gelür ü gider 
Can-ıla seyr ider bu cananı 
Böyle anladı buldı bular 
Bu nihadı bu yıl u erkanı 
Değme bir kör ü hiç kes ne bilür 
Kuş dilini vü ya Süleyman’ı 
Güneşi zerre kıla mı ta’rif 
Katra ma’lum bahr-ı ummanı 
Her nese aslına rücu kılur 
Zulm zulmani nur nurani 
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Çelebi, Hacı Bektaş Veli’ye birçok Babai halifesinden daha fazla yer vermiştir. 
İkinci olarak Elvan Çelebi, Hacı Bektaş Veli’yi manevi keşif (seyran)7 ve sır 
sahibi bir kişi olarak tanıtmakta, saygıyla anmaktadır. Onun bildirdiğine göre 
Hacı Bektaş Veli’nin sırrını bilmeyen Said [muhtemelen Velayetname’de anılan 
Molla Said], Hacı Bektaş Veli’den sırrını istemiş, Hacı Bektaş Veli ise yetkinli-
ği olmadığı için ona sırrını vermemiştir. (Elvan Çelebi, 2017: 484-486). Üçüncü 
olarak, metinde Hacı Bektaş Veli’nin Baba İlyas’ın halifesi olduğu hem doğru-
dan ve hem de dolaylı şekilde ifade edilmiştir. “Edebalı vü bundagı hud-
dam/Gördüler Hacı’dan bu seyranı/Ulu eşiğine gelür ü gider/Can-ıla seyr ider 
bu cananı/Böyle anladı buldı bular/Bu nihadı bu yıl u erkânı” (Elvan Çelebi, 
2017: 484) mısralarıyla Şeyh Edebalı’nın ve diğer hizmet erlerinin Hacı Bektaş 
Veli’ye bağlı olduğunu, Hacı Bektaş Veli’nin ise metinde “Ulu” olarak anılan 
Baba İlyas’ın eşiğine gelip gittiğini ve onu can gözüyle canan gibi sevdiğini 
söyler (Elvan Çelebi, 2017: 484-486). Elvan Çelebi’nin eserinde Baba İlyas ile 

 
Çün talab kıldı sir Said andan 
Böyle yazdı bu levh burhanı 
Çün bular nur-ı Hak’tur iy derviş 
Nisbet etme bulara insanı 
Hacı Bektaş sirrini bilmez  
Didi ki sır ne sır durur dâni 
Yani ben andanam veli pinhan 
Okımazam sana bu Kur’an’ı 
Çünki sana gerektür üç nesne 
Dal hem dal <u> dal-ı Furkan’ı 
Bir gişiye hazar dost gerek 
Bine çok bil la’in şaytanı 
El-garaz bundagı bu fasl-ı hıtab 
Ol Ulu hem bu kapu darbanı 
Gün haman gün hazar bin bin sen 
Dök bu san u sagış <u> elvanı 
Renh ü dad u hisab u çün ü çara 
Uş bu meydanda leng palanı 
Dostlarun ravzası <rıyaz-ı> bihişt 
Kadr <u> mi’rac her şebistanı 
Server-i leşkeran ol şahbaz  
Hacı Bektaş deyü gelir avaz 
Kendek’e çık seni salamet bil 
Bereket Hacı’yı ziyaret kıl 
Dakı bunca halifa atrafı 
Kim bular duttı Kaf ta Kaf’ı” (Elvan Çelebi, 2017: 484-488). 
7 Metnin açıklanmasında ve seyran kelimesinin anlamında ufuk açıcı yorumları için Bektaşi-

Babagan babası Dursun Gümüşoğlu’na teşekkür ederim. 
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Hacı Bektaş Veli arasındaki mürşit-halife ilişkisi dolaylı olarak da ifade edilir. 
Hacı Bektaş Veli ile ilgili bilgiler bittikten hemen sonra “Dakı bunca halifa 
atrafı/Kim bular duttı Kaf ta Kaf’ı” (Elvan Çelebi, 2017: 484-488) diyen Elvan 
Çelebi, Hacı Bektaş Veli’nin ve etrafındaki hizmet erlerinin Baba İlyas’ın hali-
fesi olduğunu dolaylı şekilde ifade etmiş olur. 

Elvan Çelebi’nin, “Hacı Bektaş şol sebepten hiç/Göze almadı tac-ı sultanı” 
(Elvan Çelebi, 2017: 484) mısraları çok tartışılmıştır. Oysa burada “göze alma-
mak” deyimi bugün bizim kullandığımız “riske girmemek, cesaret etmemek” 
anlamında değildir. Halk arasında yaygın şekilde kullanıldığı üzere “ehemmi-
yet vermemek” (Komisyon, 1995: 3/1813), Mertol Tulum’un aktarımıyla “önem-
sememek” (Elvan Çelebi, 2017: 483) anlamında kullanılmıştır. Metnin akışına 
bakacak olursak Kendek’te Türkiye Selçuklu ordusuyla savaş çıktığında sul-
tanlık tacını önemsemeyen Hacı Bektaş Veli’ye Baba İlyas, Kendek’e gidip bir 
başka halifesini Bereket Hacı’yı ziyaret etmesini, böylece güvende olacağını 
söylemiştir. Hacı Bektaş, Şeyh Edebalı ve diğer hizmet erleri gibi çok sayıda 
Baba İlyas halifesi, her yeri kaplamıştır (Elvan Çelebi, 2017: 484, 488). Baba 
İlyas, neden Hacı Bektaş Veli’yi güvende tutmak istemektedir. Bunu daha 
sonra tartışacağız. 

Baba İlyas’ın diğer dip torunu Âşık Paşazâde adıyla maruf Derviş Ahmed 
de, Tevarih-i Âl-i Osman (Osmanoğulları’nın Tarihi) adlı eserinde Hacı Bektaş 
Veli’den bahseder. Onun verdiği bilgilere göre Horasan’dan gelen Hacı Bek-
taş’ın “Menteş adında bir kardeşi vardı. Beraberce kalkıp geldiler. Doğru Si-
vas’a, oradan da Baba İlyas’a geldiler. Kırşehir’e vardılar ve oradan da Kayse-
ri’ye geldiler. Kardeşi Menteş, Kayseri’den yine Sivas’a vardı. Ecelinin orada 
geleceği yazılı imiş, onu şehit ettiler. Bunların hikâyeleri çoktur, ama hepsi de 
bilgim dâhilindedir. Hacı Bektaş Kayseri’den Karayol’a (Karaöyük) geldi. Me-
zarı şimdi oradadır” (Âşık Paşazade, 2003: s.298-299). Âşık Paşazâde’nin ifadele-
rinin ne anlama geldiği halen tartışılmaktadır. Hacı Bektaş Veli ile kardeşi 
Menteş, Baba İlyas’ın halifesi midir yoksa aralarında sadece kısa süreli kişisel 
bir görüşme mi olmuştur? Menteş’in Sivas’ta neden şehit edildiği cevaplanmasa 
da Hacı Bektaş Veli’ye karşı önyargılı olduğu açıkça görülen Âşık Paşazâde’nin 
(Yıldırım, 2009) Menteş’e karşı saygılı bir dil kullanması, en azından Menteş’in 
Babai ayaklanmasına katıldığı fikrini uyandırmaktadır. Esasında Âşık Paşa-
zâde’nin Hacı Bektaş Veli’den söz ederken “Kendisi meczup bir derviş idi; 
şeyhlik ve müridlikten uzaktı” (Âşık Paşazade, 2003: s.298-) demesi dolaylı ola-
rak Hacı Bektaş Veli’nin Baba İlyas’ın halifesi olmadığının da ifadesidir. 
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Baba İlyas-Hacı Bektaş Veli ilişkisini dile getiren bu üç müelliften Elvan 
Çelebi dışındakilerin yani Ahmet Eflaki ile Âşık Paşazâde’nin Hacı Bektaş 
Veli’ye karşı önyargılı olduğu açıkça görülmektedir. Ahmet Eflaki’nin Mevlevi 
kimliğinin (hatta taassubunun) etkisiyle Hacı Bektaş Veli’ye karşı uygunsuz bir 
dil kullandığı (Özdemir, 2019: 25-31) metinlerden anlaşılmaktadır. Âşık Paşa-
zâde’nin Hacı Bektaş Veli’yi şeyhlikten ve müritlikten uzak meczup bir derviş 
(2003: 288) olarak tanıtacak kadar ona karşıt olmasını besleyen kaynak daha 
farklıdır. Baba İlyas’ın dip torunu olmasına rağmen atalarının toplumsal taban-
larından uzaklaşarak aristokrat ve Sünni bir yoruma evirilen ailenin etkisi za-
manla azalmış, Hacı Bektaş Veli ise Babai kitlelerinin doğal lideri haline gel-
miştir.8 Baba İlyas’ın dip torunu Âşık Paşazâde’nin Hacı Bektaş Veli’nin adıyla 
rekabetini bu açıdan okumak, bizi doğru sonuçlara ulaştıracaktır. 

Peki, Hacı Bektaş Veli ayaklanmaya katılmış mıdır? 
Hacı Bektaş Veli’yi Baba İlyas’ın “has halifesi” olarak takdim eden Ahmet 

Eflaki, bu konuda herhangi bir bilgi vermemektedir. Elvan Çelebi’nin ifadele-
rini ise net şekilde yorumlamak zordur. Başta Hacı Bektaş Veli’nin sultanlık 
tacını hiç önemsemediği için Kendek’te meydana gelen çatışmalara katılmadığı 
anlaşılsa da, metnin devamında Hacı Bektaş Veli’nin sır ve keşif sahibi bir Baba 
İlyas halifesi olduğu, Baba İlyas’ın ise Hacı Bektaş Veli’yi güvende olması için 
Kendek’e gönderdiği ifade edilmiştir. (Elvan Çelebi, 2017: 483-488). Doğal 
olarak metnin bütününden Hacı Bektaş Veli’nin ayaklanmaya katılmadığı ama 
bunu Baba İlyas’ın bir talimatı olarak yerine getirdiği yorumu ön plana çık-
maktadır. 

Hacı Bektaş Veli’nin kardeşi Menteş’in Sivas’ta neden “şehit” edildiği ko-
nusunda net bir bilgimiz bulunmuyor. Ancak ayaklanmanın Sivas nahiyelerinde 
de yaşandığı (İbn Bibi, 1996: 51) ve Karamanoğullarının Sivas’ta iken Babai 
ayaklanmasına katıldığı (Ocak, 2014: 179) dikkate alındığında Menteş’in ayak-
lanma sırasında şehit olma ihtimali güçlenmektedir. Ayrıca Âşık Paşazâde’nin 
yer verdiği olayların akışı, Menteş’in ayaklanmaya katıldığını göstermektedir. 
Hacı Bektaş Veli ile kardeşi Menteş’in Baba İlyas’a uğradıktan sonra gezdiği 
yerler (Kırşehir, Kayseri, Sivas) ayaklanmanın yoğun olarak yaşandığı yerlerdir. 
Hacı Bektaş Veli ve kardeşi Menteş’in Baba İlyas ile görüştükten sonra ayak-
lanma bölgesinde gezmesi bir tesadüf olmasa gerektir. Ayaklanma tarihinden 
görece geç bir dönemde, 16. yüzyılda Bekdeş (Bektaşlu) obasının bir kısmının 

8 Kapsamlı bir değerlendirme için bk. Yıldırım, 2009: 130. 
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Malatya-Sivas arasındaki Yeni-İl yaylasına bulunması (Aksüt, 2006: 163), Hacı 
Bektaş Veli ile kardeşi Menteş’in kendi obalarında faaliyet yürüttükleri ihtima-
lini güçlendirir. Görünen o ki, Hacı Bektaş Veli ve kardeşi Menteş obalarıyla 
önce Sivas’a gelmişler, obalarını burada bırakarak Baba İlyas ile görüşmeye 
Amasya’ya gitmişler, ayaklanma sırasında ayaklanmanın yaşandığı bölgelerde 
faaliyetlerde bulunmuşlar ve nihayet Menteş, obasının bulunduğu Sivas’ta şehit 
edilmiştir. 

Elvan Çelebi’nin eserinde yer verdiği bir konuyu burada gündeme almak 
gerekiyor. Acaba Baba İlyas, Hacı Bektaş Veli’yi neden güvende tutmak iste-
miştir? Bunu ifade eden başka kaynaklar var mıdır? Bu sorunun cevabını Sü-
leyman bin Alaüddevle b. Abdullah tarafından H.997/M.1588 tarihinde ve Kır-
şehri’nde kaleme alınan Menâkıb-ı Ahi Evran-ı Veli adlı eserde bulmak müm-
kündür. Bu eserde Babailer ayaklanması hakkında kimi yeni bilgiler verilmiştir. 
Geçmişte karanlıkta kalan bazı hususlar, bu eser sayesinde aydınlatılmıştır. Ahi 
Evran’ın Babai çevrelerinden olduğunun açıkça ifade edildiği eserde Baba İl-
yas, Baba İshak, Hacı Bektaş Veli, Menteş ve Edebalı gibi konumuzu doğru-
dan ilgilendiren kişiler hakkında bilgiler bulunmaktadır.9 Menâkıb-ı Ahi Evran-

 
9 Süleyman bin Alaüddevle b. Abdullah şöyle demektedir:  
“Neçe sırdaşın saldular gurbete 
Adı İlyas idü hem gitti Çat’a 
(…) 
Bir hemdemi var key Kefursudi 
Firar idüb âlemi cenge kodı. 
(…) 
Bir haldaşu dahi var idi Menteş 
Evran’a yar olub hemi de sırdaş. 
(…) 
Kırşehri’de kopdı Sivas’a gitti 
Nice leşker ilen göklü cenk itdi. 
(…) 
Şol karındaşun Öyük’de kodı 
Hacı Bekdeş idi kim erin adı. 
(…) 
Gidem didi ol eri salmadılar 
Her bir yanın yollanın bağladılar.  
(…) 
Hem Ede Balu İnac’ül Gülşehri 
Ol hüma olmuşdı Evran’ın yâri. 
(…) 
Namına dirlerdi erin Balı Şeyh 
Vardığı yire ad oldı Ballı Şeyh” (Altıok, 2004: 67). 
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ı Veli adlı esere göre Baba İlyas Çat’a gitmiş, Kefersudi (yani Baba İshak) ise 
âlemi cenge salmıştır. Ahi Evran’ın haldaşı, sırdaşı ve yakın dostu olan Menteş, 
Kırşehri’nden Sivas’a gitmiş ve orada savaşmıştır. Menteş’in kardeşi Hacı Bek-
taş ise Öyük’te (Karahöyük, bugünkü Hacıbektaş) kalmış, ayaklanmaya katıl-
mak istemiş, yolları bağlanmış ve onun savaşa katılmasına izin verilmemiştir 
(Altıok, 2004: 63-77). Elvan Çelebi’nin verdiği bilgilerden Hacı Bektaş Veli’yi 
Baba İlyas güvende tutmak istediğini, Süleyman bin Alaüddevle b. Abdullah ise 
ayaklanmaya katılmak isteyen Hacı Bektaş Veli’nin yollarının bağlandığı ifade 
etmiştir. Bu bağlamda Elvan Çelebi ile Süleyman bin Alaüddevle b. Abdullah’ın 
verdiği bilgilerin örtüştüğünü ve birbirini tamamladığını söylemek mümkün-
dür. 

Bu veriler ışığında, 1) Hacı Bektaş Veli ile kardeşi Menteş’in Baba İlyas’ın 
halifesi olduğu, 2) İki kardeşin ayaklanma bölgesinde (muhtemelen kendi oba-
larında) faaliyette bulunduğu, 3) Menteş’in Sivas’ta savaşıp şehit edildiği, 4) 
Hacı Bektaş Veli’nin ayaklanmaya katılmak istediği ama buna izin verilmediği 
sonuçlarına ulaşıyoruz. 

3.2. Ayaklanma Sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin Rolü 

Babai ayaklanmasının pek şiddetli ve kanlı şekilde bastırılmasından sonra 
kalan Babai zümreleri iki merkez etrafında toplanmıştır. Bunlardan birincisi 
Baba İlyas’ın evlatlarının (Elvan Çelebi, 2017: 188-399), ikincisi ise Hacı Bektaş 
Veli’nin merkezde bulunduğu yapılardı. Baba İlyas’tan sonra evlatlarının aza-
lan, Hacı Bektaş Veli’nin ise artan itibarına şahit oluyoruz. Bu iki yapı arasında 
kendiliğinden doğal bir rekabet başlamış, başta Âşık Paşazâde olmak üzere 
Baba İlyas’ın evlatlarında bu rekabet, Hacı Bektaş Veli’ye karşı sert bir karşıt-
lığa dönüşmüştür (Yıldırım, 2009). Birçok Babai halifesinin ve doğal olarak 
Babai zümresinin, Hacı Bektaş Veli’nin manevi nüfuzuna girdiği kayıtlarla 
sabittir. Mesela Baba İlyas’ın etkisi altında olan Abdallar zümresi (Elvan Çele-
bi, 2017: 476), ayaklanmadan sonra Hacı Bektaş Veli’nin manevi nüfuzu altına 
girmiştir (Gölpınarlı, 1958: 16, 36). Bu değişimi yani Baba İlyas evlatlarının itiba-
rının azalıp, Hacı Bektaş Veli’nin etkisinin artmasını biraz da doğal saymak 
gerekir. Çünkü Baba İlyas evlatlarının en azından Âşık Paşa’dan itibaren Sün-
nileşmeye başladığı ve Türkmen zümrelerle bağlarını zayıflatıp kentli çevrelere 
dâhil olduğu sır değildir (Yıldırım, 2009: 129). Hacı Bektaş Veli, Baba İlyas’ın 
manevi mirasına sahip çıkıp aynı sosyal zümreye dayandığı için itibarı artmış, 
toplumsal tabanı genişlemiştir. 
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Babai ayaklanmasından sonraki hareket tarzı, Hacı Bektaş Veli’nin “Babai-
lerin B planı” (Özdemir, 2019: 161) olduğu görüşünü desteklemektedir. Yenilgi 
sonrasında Babai kitlelerinin Hacı Bektaş Veli’nin etrafında toplanması ve Şeyh 
Ede Balı’nın Osmanlı Beyliği’nin kurulmasındaki rolü, bu iki Babai halifesinin 
neden ayaklanmaya katılmadığını veya katılmalarına izin verilmediğini göster-
mektedir (Özdemir, 2019: 161). 

Hacı Bektaş Veli’nin faaliyetlerini detaylarıyla anlatan Velâyetnâme’ye göre 
Hacı Bektaş Veli’nin vefatından sonra yurt verdiği 360 halifesi yeni yurtlarına 
yerleşmiştir. Hayattayken yurt verdiği kimi halifeleri de aynı eserde 
bildirilmiştir. Bunlardan bir kısmı şöyledir: Ahi Evren: Kırşehir, Akça Koca: 
Develi (Kayseri), Aslan Nûş Sultan: Kafkas illeri, Bahaeddin Bostancı: Kayseri, 
Emir Cem Sultan: Karahöyük (Hacıbektaş/Nevşehir), Fatıma Bacı: Sivrihisar 
(Eskişehir), Garib Musa Horasanî: Sivas, Güvenç Abdal: Karahöyük 
(Hacıbektaş/Nevşehir), Huy Ata: Moğollar arasındaki ikinci halifesi, İbrahim 
Hacı: Üçok (Anadolu’nun güney uçlarına) ve Bozok (Kastamonu ve Eskişehir 
havalisi). Daha sonra Sivas, İdris Koca: Karahöyük (Hacıbektaş/Nevşehir), 
İshak Barak Baba: Bigadiç (Balıkesir), Kadıncık Ana: Karahöyük 
(Hacıbektaş/Nevşehir), Kara Abdal: Ladik/Samsun, Karaca Ahmed Sultan: 
Sivrihisar (Eskişehir), Karadonlu Can Baba: Moğollar arasındaki ilk halifesi, 
Kolu Açık Hacım Sultan: Susuz (Uşak), Molla Sadeddin (Said Emre): Aksaray, 
Pir Ebi Sultan: Konya, Resul Baba Sultan: Beşkarış/Altıntaş/Kütahya, Sarı 
İsmail: Tavaz (Tavas/Denizli), Saru: Karahöyük (Hacıbektaş/Nevşehir), Seyyid 
Cemal: Tökelcik/Altıntaş/Kütahya, Seyyid Mahmud Hayrani: Akşehir 
(Konya), Tapduk Emre: Emresultan köyü (Ankara/Nallıhan). Hacı Bektaş 
Veli’nin ikinci nesil halifeleri arasında ön plana çıkan isimler ile 
tekkelerinin/kabirlerinin bulunduğu yerler ise şu şekildedir: Abdal Musa 
Sultan: Tekke köyü (Elmalı/Antalya), Kaygusuz Abdal: Kahire (Mısır), Seyyid 
Ali Sultan (Kızıl Deli Sultan): Dimetoka (Yunanistan), Saru Saltuk Sultan: 
Kaligra Hisarı (Rumeli), Yunus Emre: Sivrihisar (Eskişehir) (Gölpınarlı, 1958; 
Özdemir, 2019: 84-85). 

Velayatnâme’de Hacı Bektaş Veli’nin elli yedi bin kişiden oluşan Rum 
erenlerini kendine bağladığı ifade edilmiştir. Yine aynı kaynağa göre Rum 
erenlerinden her biri, onar tane müridini Hacı Bektaş Veli’nin himayesine 
vermiştir (Gölpınarlı, 1958; 18). Şüphesiz bunlar abartılı rakamlardır ama onun 
öncü rolünü anlamada son derece önemli verilerdir. Hacı Bektaş Veli, 
çalışmalarıyla birçok önemli şahsiyeti kendisine bağlamış, başta Çepniler ve 
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Tatarlar (yani Moğollar) gibi birçok kalabalık kitleyi, Rum Abdallarını, Rum 
Bacılarını, Rum Ahilerini, Rum Gazilerini, Haydarî ve Kalenderî toplulukları 
manevi nüfuzu altına almıştır. 

4. Sonuç 

Karizmatik, zahit ve muttaki bir Türkmen şeyhi olduğu anlaşılan Baba İl-
yas, kaynaklara göre Çat köyündeki tekkesinde seçkin halifelerine güçlü bir 
eğitim vermiştir. Halifelerin, geniş kitleleri ikna edip harekete geçirebilecek 
donanımda olduğu olayların seyrinden ve kaynakların satır aralarından anlaşıl-
maktadır. Babailerin örgütlü Türkmen kitlelerinden oluştuğu, askerlik kabili-
yetlerinin gelişmiş olduğu, zengin ve fakir toplumun bütün kesimleri ile hanlık 
düzeyinde birçok Türkmen büyüğünün ayaklanmaya katıldığı görülmektedir.  

Babai halifeleri arasında yer alan Hacı Bektaş Veli ile kardeşi Menteş’in 
ayaklanma bölgesinde (muhtemelen ağırlıklı olarak kendi obalarında) faaliyette 
bulunduğu, Menteş’in Sivas’ta savaşıp şehit edildiği, Hacı Bektaş Veli’nin 
ayaklanmaya katılmak istediği ama buna izin verilmediği kaynaklarda ifade 
edilen başka hususlardır. 

Ayaklanmanın yenilgiyle sonuçlanmasından sonra Babai Türkmenleri, Baba 
İlyas’ın evlatlarıyla Hacı Bektaş Veli olmak üzere iki merkezde toplanmaya 
başlamıştır. Baba İlyas’ın evlatlarının zamanla Sünniliği benimsemesiyle Babai 
Türkmenleri, bu merkezden ayrılarak Baba İlyas çizgisini takip eden Hacı 
Bektaş Veli Dergâhında toplanmayı tercih etmiştir. 

Baba İlyas’a ve Babai Türkmenlerine dair ana kaynaklar, büyük ölçüde sa-
ray çevrelerine dayandığı için kara propagandanın tipik örnekleriyle doludur. 
Elbette bu problem, söz konusu kaynakları yok saymamızı gerektirmez. Esa-
sen böyle bir tavır zaten etik ve bilimsel olmaz. Zaten az sayıda olan dönemin 
kaynaklarını kullanmadan o çağda yaşananları öğrenmemiz ve o çağı anlama-
mız mümkün değildir. Kendi içerisinde çok yerde çelişen ve ikircikli bilgiler 
veren bu eserleri güçlü bir eleştiri süzgecinden geçirerek kullanmak gerekir. 
Saray çevrelerinin aktardığı bilgilerden kara propaganda içeren ifadeleri çıkar-
dığımızda Baba İlyas ve Babai Türkmenleri hakkında kimi doğru sonuçlara 
ulaşmamız mümkün olur. Bu bağlamda sadece saray çevrelerinin ürettiği ve 
yaydığı bilgilerin değil, bu kaynakların doğruluğunu referans alarak yapılan 
güncel çalışmaları da güçlü bir eleştiriden geçirmek gerekir. 

Son dönemlerde gündeme getirilen ama bu çalışmanın hacmini aşan Baba 
İlyas’ın Ebu’l Vefa’nın müridi olduğu, Babailerin heterodoks zümrelerden 
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oluştuğu, Babailiğin mehdici ve mesiyanik bir hareket olduğu yönündeki id-
dialar ve ithamlar bütünüyle gözden geçirilmelidir. 
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HACI BEKTAŞ VELİ DÜŞÜNCESİNİN 

EVRENSEL BOYUTLARI 
The Universal Dimensions of Haji Bektash Veli’s Thought 

Prof. Dr. Harun YILDIZ* 

Öz 

Hacı Bektaş Velî, XIII. yüzyılda yaşamış olan büyük bir Müslüman 
Türk düşünürüdür. Tarihsel kaynakların verdiği bilgilere göre Hora-
san’da doğmuş ve burada yetişmiş olan Hacı Bektaş Velî, Moğol isti-
lası sebebiyle, Horasan’dan Anadolu’ya gelmiş ve yaşamının geri ka-
lan kısmını Anadolu’da geçirmiştir. Horasan erenlerinden biri olan 
Hacı Bektaş Velî’nin üzerinde Horasan coğrafyasının fikrî ve kültü-
rel yapısının ciddi etkileri olduğu görülür. Hacı Bektaş Velî, taşımış 
olduğu düşünce ve kültür yapısıyla yaşadığı dönemi ve bu dönemin 
kültürel yapısını aşan bir şahsiyet olduğundan dolayı onun fikir yapı-
sı, evrensel bazı niteliklere sahiptir. Bu yüzden yaşadığı dönemden 
günümüze gelen ve günümüzde de geçerliliğini koruyan dikkat çeki-
ci mesajlar vermiştir. Bu noktada bu bildiride, Hacı Bektaş Velî dü-
şüncesinin günümüze bakan evrensel boyutları ortaya konulmaya ça-
lışılacaktır. Bu çerçevede öncelikle, Hacı Bektaş Velî’nin düşünce 
dünyası ve bu dünyayı meydana getiren bazı anlayış ve eğilimler üze-
rinde durulacaktır. Daha sonra ise Hacı Bektaş Velî düşüncesinin gü-
nümüze bakan evrensel boyutları farklı açılardan ele alınacaktır. 
Anahtar kelimeler: Hacı Bektaş Velî, Horasan Melâmetîliği, Ahmed 
Yesevî, Türkmen babaları, güzel ahlak. 

Abstract 

Haji Bektash Veli is a great Muslim Turkish thinker who lived in the 
13st century. According to the information given by historical sour-
ces, Haji Bektash Veli, who was born and raised in Khurasan, came 
from Khurasan to Anatolia because of Mongol invasion and spent 
the rest of his life in Anatolia. The intellectual and cultural structure 
of the Khurasan geography has serious effects on Haji Bektash Veli, 
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who was one of the saints of Khurasan. Haji Bektash Velî, because he 
was a person who transcended the period he lived and the cultural 
structure of this period with his thought and cultural structure, his 
mindset has some universal qualities. For this reason, he gave remar-
kable messages that have survived from his time to the present day 
and are still valid today. At this point, in this paper, the universal di-
mensions of Haji Bektash Veli’s thought will be put forward. In this 
context, first of all, Haji Bektash Veli’s world of thought and some 
understandings and tendencies that make up this world will be em-
phasized. Later, the universal dimensions of Haji Bektash Veli’s 
thought facing today will be discussed from different angles. 
Keywords: Haji Bektash Veli, Khurasan Malamatiyya understanding, 
Ahmad Yasavi, Turkman fathers, good morals. 

1. Giriş

XIII. yüzyılda yaşamış büyük bir Müslüman Türk düşünürü olan Hacı
Bektaş Velî, Horasan coğrafyasında doğmuş ve bu coğrafyada yetişmiştir. Hacı 
Bektaş Velî, o dönemde yaşanan büyük bir felaket olan Moğol istilasından 
dolayı, Anadolu’ya gelmiş ve hayatının önemli bir kısmını Anadolu’da geçir-
miştir. Moğol istilası, o dönemde önüne kattığı her şeyi yutarak yok eden kor-
kunç bir kasırgaya benziyordu. Horasan coğrafyasında yaşayan pek çok Müs-
lüman düşünür gibi, Hacı Bektaş Velî ve etrafındaki Türkmenler, yurtlarını 
terk ederek göç etmek zorunda kalmışlardı. Ayrıca, Hacı Bektaş Velî’ye bu 
yüzden Horasan ereni denilmekteydi. Zira o, bu coğrafyada yetişmiş olduğun-
dan bu coğrafyanın kültür ve fikri yapısının onun üzerinde ciddi anlamda etkisi 
vardı ve tüm yaşamı boyunca bu etki ve izleri taşıdığı görülüyordu. 

Hacı Bektaş Velî, aynı zamanda çağını ve çağının kültürel yapısını aşan bü-
yük bir düşünür olduğundan dolayı düşünce yapısı, evrensel bazı özelliklere 
sahiptir. Bu yüzden yaşadığı dönem olan XIII. yüzyıldan günümüze gelen, 
aslını kaybetmemiş olan ve günümüzde de geçerliliğini koruyan önemli mesaj-
lar vermiştir. Onun düşüncesinin günümüze bakan ve bu yüzden evrensellik 
taşıyan önemli yönleri vardır. Bu bildiride öncelikle Hacı Bektaş Velî’nin dü-
şünce dünyası ve bu dünyayı oluşturan bazı eğilimler üzerinde durulacak, arka-
sından Hacı Bektaş Velî düşüncesinin evrensel boyutları değişik örneklerle ele 
alınacaktır. 
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2. Hacı Bektaş Velî’nin Düşünce Dünyası ve Bu Dünyayı Oluş-
turan Eğilimler 

Hacı Bektaş Velî’nin düşünce dünyasının şekillenmesinde, öncelikle yetiş-
miş olduğu Horasan coğrafyasının kültürel yapısının ciddi bir etkisi vardır. 
Horasan kültürünün yanında Hacı Bektaş Velî’nin buradan göç etmesiyle bir-
likte Anadolu’ya gelirken yaşadığı süreç ve arkasından Anadolu’da karşılaşmış 
olduğu hadiseler, onun düşünce dünyasında önemli bir yer tutar. Bu yüzden 
onun düşünce yapısının belki en önemli özelliklerinden biri, sadece yaşadığı 
dönem ve coğrafya ile sınırlı olmayıp bu coğrafyayı aşan evrensel niteliklere 
sahip olmasıdır.  

Hacı Bektaş Velî’nin düşünce dünyasına, dikkatli bir biçimde bakıldığında, 
üç önemli eğilimin etkili olduğu görülür. Bunların ilki, yetişmiş olduğu Hora-
san bölgesinde etkili olan Horasan Melâmetîlik anlayışı; ikincisi, fikrî anlamda 
ciddi biçimde etkilendiği Ahmed Yesevî ve çevresinin fikri yapı ve düşünceleri; 
diğeri ise, eski Türk kültür ve inançlarıdır. İşte Hacı Bektaş Velî, bu yüzden 
hem İslam düşünce tarihinin, hem de Türk düşüncesinin özgün, çok yönlü ve 
komplike bir karakteridir. Şimdi, bu eğilimler üzerinde biraz durmakta fayda 
var:  

Her şeyden önce Hacı Bektaş Velî’nin doğmuş ve yetişmiş olduğu Horasan 
coğrafyasının, onun üzerinde önemli bir etkisinin olduğu bellidir. Bu noktada 
ilk anda bölgede yaygın olan Melâmetîlik anlayışı, akla gelmektedir. Orta Asya 
Türk sûfîliğinin özünde de temel olarak bulunan bu anlayış, bölgede etkili olan 
Horasan tasavvufunun ayrılmaz bir parçasıdır.  

En bariz vasfı, cezbeci/coşkun bir karakter taşıması olan Melâmet tasavvu-
ru, önemli ölçüde Allah aşk ve muhabbeti ile sevgi ve sabır gibi tasavvufî nite-
likler içermekle birlikte, dikkat çekici biçimde, bazı tasavvuf ekollerinde oldu-
ğu gibi, sadece kuru bir zühd anlayışına önem vermiyor; bununla birlikte cez-
beci/coşkun ve heyecanlı bir karakter taşıyordu. Melâmet anlayışının bu bölge-
de yayılmasında Hamdûn Kassâr, Ebû Saîd Ebî’l-Hayr ve Ebû Osman el-Hîrî 
gibi büyük sûfîlerin önemli rolleri vardı. Çok dikkat çekici biçimde 
Melâmetîlik’te insanın iyiliklerinin Allah’tan, kötülüklerinin ise kendisinden 
kaynaklandığı düşüncesi, önemli bir yere sahiptir. Aynı anlayışın, benzer bi-
çimde geleneksel Alevîlik’te de önemli bir yere sahip olduğu görülür. İşte bu 
yüzden Melâmet neşvesini benimseyen sûfîler, yapmış oldukları iyilikleri top-
lum içerisinde gizlemelerine karşılık, ilginç biçimde, kötülüklerini ise ifşa etme 
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çabası içindedirler. Buradaki hedef, ironik biçimde, insanların tepkisini çekerek 
kınamalarına yol açmak suretiyle nefsi tezkiye yoluyla Hakk’a ulaşmaktır. Bu 
noktada, tevekkül, riya ve şöhretten kaçınma, bunlara bağlı olarak amellerde 
gizlilik ve kişinin kendi nefsini kınaması gibi özellikler, bu anlayışı benimseyen 
sûfîlerin hassasiyet gösterdikleri hususlardır. Bu yüzden kıyafet, tören, âdet, 
anane ve zikir meclisleri gibi zâhirî ve şekilsel bir takım ritüellerden ziyade, 
kişinin kendi yanlışlık ve aşırılıklarına odaklanarak bunlara karşı tavır alması, 
sadece kendi ayıplarıyla meşgul olması ve kendi nefsini suçlaması gibi tavır ve 
tutumlara daha çok önem verilir. Bir başka ifadeyle, nefisle mücadele ve nefse 
karşı savaş, melâmet felsefesinin olmazsa olmazlarındandır. Bu özelliklerinden 
dolayı Melâmetîlik, kurumsallaşmış bir tarikattan ziyade, pek çok tarikatta 
belli ölçülerde etkileri olan ve iz bırakan bir anlayış ve eğilim olarak değerlen-
dirilmiştir.1 

Hacı Bektaş Velî’nin üzerinde Ahmed Yesevî ve çevresinin fikri yapı ve dü-
şüncelerinin de önemli bir etkisi vardır. Ahmed Yesevî’nin din ve tasavvuf anla-
yışı, aynı zamanda Orta Asya Türk tasavvuf geleneği demektir. Bu yüzden bu 
anlayış, eski Türk kültür ve inançlarının etkilerini taşımakla birlikte, temelde 
tevhid merkezli olarak Allah aşk ve muhabbetini esas alan bir anlayıştır. Hacı 
Bektaş Velî düşüncesinin merkezinde tevhid, bu yüzden oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Bunun yanında onun İslam anlayışı, ahlakı önceleyen, hatta mer-
keze alan bir karaktere sahipti (Yıldız, 2017: 4-5). Dolayısıyla, burada esas olan 
öncelikle imandır; imanın da özünü tevhid oluşturur. Daha sonra da amel gelir; 
onun da özünde “doğruluk ve dürüstlük” vardır. İnsanın tâat için yaratıldığına 
dikkat çeken Ahmed Yesevî, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat olarak sistemleş-
tirdiği tasavvuf anlayışını bütünüyle ahlaki bir zemin üzerine inşa eder (Onat, 
2007: 223; Maden, 2019: 58-63). Bu şekilde Hacı Bektaş düşüncesinin merkezin-
de tevhid bilinci ile birlikte vazgeçilmez biçimde ahlakı önceleyen derin bir 
karakterin olduğu dikkat çeker. 

Hacı Bektaş Velî düşüncesindeki üçüncü önemli boyut, eski Türk kültür ve 
inançlarının etkisi olup bunları, hem Melâmet anlayışında, hem de Ahmed Ye-
sevî geleneğinde yerleşik biçimde görmekteyiz (Yıldız, 2013: 52-53). Hacı Bek-
taş Velî’nin yetişmiş olduğu Horasan coğrafyasında, gündelik ve toplumsal 
yaşamın hemen her aşamasında Türk kültür ve medeniyetinin ciddi etkilerinin 

1 Melâmet/Melâmetîlik anlayışı için bk., Hucvîrî, 1982: 143-152; Köprülü, 2009: 49-52; Gölpınarlı, 
1992: 14-15, 22-26; Doğrul, Trz.: 17-78; Sunar, 1975: 14-19; Bolat, 2003: 33-245. 
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bulunduğu görülür. İslam öncesi eski Türk kültür ve inançlarıyla yoğrulmuş ve 
yorumlanmış bir İslam anlayışını öğretiyordu. O, bu yüzden Türkmen çevrele-
rinin sahip olduğu geleneksel kültür yapısını, İslam’ın temel kaynakları olan 
Kur’an ve sünnetle sentezlemeye çalışıyordu.  

Hacı Bektaş Velî’nin düşünce yapısını tetkik ederken, onun yaşamış olduğu 
ortam ve şartları hiçbir şekilde göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu çerçevede 
onun kırsal çevrelerde yetişmiş bir halk düşünürü olduğu unutulmamalıdır; bu 
yüzden o, hayatı boyunca hep yoksul halk tabakaları ve güçsüz kesimlerin ya-
nında yer almıştır. Yine bu yüzden olsa gerek Hilmi Ziya Ülken, “O, fıkıhla 
örfü, Oğuz töresiyle Kur’an ve sünneti telife çalışmak isteyen bir düşünürdür” 
(Ülken, 1340/1924: 523) demektedir. İşte bu gerçek, Hacı Bektaş Velî düşünce-
sinin anlaşılmasında oldukça önemlidir.  

3. Hacı Bektaş Velî Düşüncesinin Evrensel Boyutları 

Hacı Bektaş Velî, çağını aşan büyük bir düşünür olduğu için, büyüklüğüne 
yakışır bir şekilde, yaşadığı dönemden günümüze gelen ve hâlâ geçerliliğini 
koruyan anlamlı mesajlar vermiştir. Onun düşüncesinin günümüze bakan ve bu 
yüzden de evrensellik taşıyan önemli yönleri vardır. Şimdi, biraz da bunlar 
üzerinde duralım:  

3.1. Güzel Ahlak 

Hacı Bektaş Velî, İslamiyet’in özellikle ahlaki içerik ve mesajlar taşıdığı bi-
lincinde olduğu için şekilsel ritüellerden ziyade, bu ritüellerin hedeflemiş ol-
duğu insan tipini ve bu insan tipini şekillendiren ahlaki ve manevi değerleri 
sürekli vurgulamaktadır. Hem vilâyet-nâme hem de Makâlât adlı eserine baktı-
ğımızda onun “eline, diline, beline sahip olmak”, “kendini arıtmayan, başkala-
rını arıtamaz”, “nefsine ağır geleni, başkasına yapma” ve “incinsen de incitme” 
şeklindeki mesajlarından hareketle, güzel ahlak’ı çok önemsediğini ve düşün-
cesinin merkezine bu anlayışı yerleştirdiğini görürüz. Bu noktada onun, özel-
likle “kendini arıtmayan, başkalarını arıtamaz” şeklindeki sözü, oldukça an-
lamlı ve manidardır. Yine onun ahlak ve eğitimi noktasında söylemiş olduğu, 
“marifet, nefsi silmek değil, bilmektir” şeklindeki sözü de, oldukça anlamlı ve 
düşündürücüdür. Bir de bunun yanında onun insanın olgunlaşması amacıyla 
ibadetlere verdiği değeri dikkate aldığımızda bu durum, daha bir önem kazanır. 
Onun ahlaki öz taşıyan çarpıcı mesajları, bu yüzden günümüz insanına hâlâ ışık 
tutmaktadır.  
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3.2. İman ve Ahlak Bütünlüğü 

Hacı Bektaş Velî’nin düşünce dünyasında iman ve ahlak kavramları oldukça 
önemli bir yere sahip olup ikisi de, birbirinden ayrılmaz niteliktedir. Zira iman, 
her şeyin özü olmakla birlikte ancak ahlak ile bir araya geldiğinde değer kaza-
nır ve güzelleşir; ahlak olmazsa imanın fazla bir değeri olmayacaktır, bu yüzden 
kuru kuruya ve körü körüne iman etmenin fazla bir değeri yoktur. Yine bu 
ikisine eylemler eklenirse erdemli davranış kalıpları ve örnek modeller ortaya 
çıkar. Bu noktada temel bir Bektaşî kaynağı olan vilâyet-nâme’de yer alan şu 
pasaj, Hacı Bektaş Velî’nin iman-ahlak ve amel bütünlüğünü ortaya koyması 
açısından son derece dikkat çekicidir: 

“Hacı Bektaş, bütün ömrü boyunca bir kerecik olsun nefsinin muradını ver-
medi. Hiç kimsenin ayıbını görüp yüzlemedi. Abdestsiz bir an bile yere basma-
dı. Bir an bile ibadetten ayrılmadı” (Gölpınarlı, 1995: 4). 

Vilâyet-nâme’de geçen bu ve buna benzer ifadeler, Hacı Bektaş Velî düşün-
cesi ve bu bağlamda onun tasavvufî hüviyeti ile ilgili olarak bize önemli bazı 
ipuçları vermektedir. Bu durum, onun son derece önemli bir mutasavvıf eksenli 
düşünür olduğunu gösterir. Öyle ki o, bu anlayışın bir gereği olarak, kendisine 
yapılan beylik teklifi dâhil hemen tüm dünyevi değer ve istekleri kabul etme-
yecek derecede nefsinin isteklerine boyun eğmemiş, bu tür maddi değer ve 
zevklerden uzak durmuş, kimsenin ayıp ve kusurunu yüzüne vurmamış ve iba-
detlerini de düzenli bir şekilde yerine getirmiştir. 

3.3. İnsanı ve İnsani Değerleri Öne Çıkaran Bir Kültür ve Medeniyet Viz-
yonu 

Hacı Bektaş Velî’nin düşünce dünyasında insan ve insanın pozisyonu olduk-
ça önemli olup burada temel hedefin, insanı olgunlaştırarak daha ileri noktalara 
taşımak olduğu görülür. Onun düşünce yapısının belirleyici vasfı, ideal insan 
yetiştirmek, öncelikle insanın ruhunu ve gönlünü eğitmektir. Şayet insanlar, iyi 
olursa dünya da güzel olur. Öyleyse dünyayı güzelleştirmek isteyenler, önce 
kendilerini düzeltmelidirler. Onun “Her ne ararsan, kendinde ara” şeklindeki 
sözü, bunu ne güzel ifade eder. Yine bu noktada onun “İnsan, soyu ve sopuyla 
değil, ahlakı ve güzel huyuyla büyük olur” şeklindeki sözünü, ancak güzel 
ahlak vurgusu ile birlikte ele aldığımızda doğru bir şekilde anlamış oluruz. Aksi 
halde ahlak ve manevi değerler olmazsa, insanın bu haliyle bir şey ifade etme-
yeceğini ve insanın soyu ya da ırkını öne çıkaran anlayışların sakat olduğunu 
anlarız. 
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Yine onun “Düşmanının da insan olduğunu unutma ve onu aşağılama” gibi 
mesajlarına baktığımızda, düşünce dünyasının merkezini insanın oluşturduğu 
bir kültür ve medeniyet vizyonuna sahip olduğunu görürüz. Onun “okunacak, 
en büyük kitap, insandır” sözü, aynı gerçeğin bir başka dille ifade edilmiş şek-
lidir. Bu noktada insan sevgisinin onun düşüncesindeki önemini belirtmeden 
geçemeyiz. 

3.4. Cehalet, Kötülük ve Zorbalığa Karşı Mücadele 

Hacı Bektaş Velî’nin hayatına bütün halinde bakıldığında onun ciddi bi-
çimde cehaletle, eğitimsizlikle ve zorbalıkla mücadele içinde olduğu, bunun 
için ciddi bir çaba ortaya koyduğu dikkat çekmektedir. Özellikle Anadolu’da 
yaşanan oldukça çalkantılı ortamda etrafındaki insanları hem ilmin hem de dinî 
değerlerin ışığı ile aydınlatmaya çalıştığını, bunun için pek çok öğrenci yetiş-
tirdiğini ve yetiştirdiği öğrencileri geniş halk kitlelerini aydınlatmak amacıyla 
onlara gönderdiğini görürüz. Çünkü ona göre cehalet, insanın ve insanlığın en 
büyük düşmanıdır. Bu yüzden cihad ya da gazâ diye tarif edilen şey, Hacı Bek-
taş Velî düşüncesinde her şeyden önce insanın kendi nefsiyle, yani kendi içinde 
bulunan kin, nefret, haset, intikam, öfke, şiddet ve ihtiras gibi kötülük ve kötü 
düşüncelerle yapılan mücadele olarak görülür. Bir başka ifadeyle, Onun düşün-
ce ve eylem dünyasında cehalet, kötülük ve zorbalıkla mücadele önemli bir yer 
tutmakta olup bunu da İslam’ın evrensel ilkeleri üzerinden gerçekleştirdiği 
görülür. 

3.5. Doğru Bilgiye Verilen Önem 

Hacı Bektaş düşüncesinde doğru bilgi, her şeyden önce pek çok sorunu çö-
zen önemli bir anahtardır; bu yüzden doğru bilgiye büyük önem verilir. İnsan-
lığın en buhranlı dönemlerini, en sıkıntılı zamanlarını ve belki de en çalkantılı 
kargaşaları, doğru bilgi ve sağlam anlayışın çözeceğine inanılır. Bu yüzden 
Hacı Bektaş Velî, “İlimden gidilmeyen yolun sonu, karanlıktır” demekte olup 
insanların cehaletle mücadele sürecinde büyük çaba sarf etmiştir.  

3.6. Hoşgörü ve Farklı Anlayışlara Saygı 

Hacı Bektaş Velî’nin düşünce dünyasında hoşgörü oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Bunu yine onun bize verdiği mesajlardan çıkarmak mümkündür. Bun-
lardan birinde, 

“Dostluk ve muhabbet kaynar ocağımızda bizim, 
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 Aslanla ceylan dosttur, kucağımızda bizim” 
diyerek hem dostluk ve muhabbetin önemini, hem de aslan ve ceylan meta-

foruyla hoşgörünün, toplumsal yaşamın vazgeçilmez prensiplerinden biri ol-
duğunu bize hatırlatır. Burada Hacı Bektaş Velî ile ilgili kültürümüzdeki en 
önemli sembollerden birinin ‘O’nun kucağında bir koluyla aslanı, diğer koluyla 
da ceylanı tutup bir araya getiren tasviri’ olduğunu ifade etmeliyiz. O, burada 
bize hoşgörü, barış ve dostluğun önemini anlatarak günümüzde neredeyse 
unutulan uzlaşma ve birlikte yaşama kültürüne işaret etmektedir. 

3.7. Toplumsal Barış ve Birlikte Yaşama Kültürü 

Hacı Bektaş Velî’nin hayatı boyunca en çok önem verdiği meselelerden biri, 
içinde yaşadığı toplumda sosyal barışın gerçekleşmesiydi. Zira yaşadığı dönem 
Anadolu’su oldukça karmaşık, sıkıntılı ve çalkantılı bir durumdaydı. Öyle ki 
Selçuklular’ın çöküş sürecine girmesiyle birlikte bir yandan ülke, ortaya çıkan 
Moğol istilası altında inim inim inlerken, öte yandan sorumluluğunu bilen bazı 
duyarlı çevrelerin öncülüğünde bunun yaraları sarılmaya çalışılıyordu. Bu yüz-
den Hacı Bektaş Velî, yaşamı boyunca birlik ve beraberlik mesajları vererek, 
Müslüman olsun ya da olmasın, Anadolu insanının tamamının barış içinde ya-
şaması gerektiğini vurguluyordu. İşte bu yüzden onun çağlar öncesinden söy-
lemiş olduğu “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” şeklindeki mesajı, halen geçer-
liliğini koruyan önemli ve etkili bir söylemdir. Bunun yanında onun Makâlât 
adlı eserinde Hakikat kapısının ikinci makamı olarak karşımıza çıkan yetmiş iki 
milleti ayıplamamak şeklinde formüle edilen anlayış, oldukça önemlidir (Hacı 
Bektaş Velî, 1996: 18). Hatta Makâlât’ın bütününe bakıldığında eserin temel 
örgüsünün bu çerçevede kurulduğu görülür. 

Hacı Bektaş Velî, tüm bu ilkeleri İslam dininin temel mesajları ile harmanla-
yarak eski Türk kültüründen gelen motivasyonla da bunları şekillendirerek 
çevresindeki insanlara güzel bir dille ve anlayacakları düzeyde, onların psikolo-
jik yapıları ile ruh hallerini dikkate alarak, fikrî seviyelerine uygun bir dil ve 
üslupla anlatmıştır. Bu noktada onları kırmamaya ve incitmemeye özel önem 
vermiştir. Bu yüzden yaşadığı dönemde ciddi biçimde insanlar üzerinde etkili 
olmuştur. 

4. Sonuç

Hacı Bektaş Velî’nin üzerinde fikri planda üç önemli eğilimin etkili olduğu 
dikkat çekmektedir. Bunlar, yetişmiş olduğu Horasan coğrafyasının fikri ve 
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kültürel yapısı, özellikle bu bölgede etkili olan Horasan Melâmetîlik anlayışı 
ile Ahmed Yesevî çevresinin fikri yapı ve düşüncelerinden meydana gelen Orta 
Asya Türk tasavvuf geleneği ve ayrıca eski Türk kültür ve gelenekleridir. O, bu 
yüzden hem İslam düşünce tarihinin hem de Türk düşüncesinin özgün, çok 
yönlü ve komplike bir karakteridir. 

Anadolu coğrafyasının İslamlaşma ve Türkleşmesi sürecinde ve bu süreçte 
milli kimliğimizin yerleşmesinde Hacı Bektaş Velî’nin önemli bir rolü vardı. O, 
bu yüzden bu karmaşık ve çalkantılı coğrafyada kalıcı izler bırakmıştır. Onun 
fikir ve düşünceleri ile İslam’ı yorumlayış biçimi, yüzyıllar boyunca Anadolu’da 
yaşayan halk kitlelerini ciddi biçimde etkilediği gibi, sosyal yaşamlarını da şe-
killendirmiştir.  

Hacı Bektaş Velî’nin düşünce yapısında evrensel niteliklere sahip pek çok 
ilke ve değerin bulunduğu görülür. Bu ilke ve değerlerin günümüzde de canlı 
bir şekilde yaşatıldığı dikkat çekmektedir. Bu önemli ilkeler, onun düşünce 
yapısında merkezî önem ve değere sahip olan tevhid, yani tek Allah inancına 
bağlılık, güzel ahlak, iman ve ahlak bütünlüğü, insanı ve insani değerleri öne 
çıkaran bir kültür ve medeniyet vizyonu, cehalet, kötülük ve zorbalığa karşı 
mücadele, doğru bilgiye verilen önem, hoşgörü ve farklı anlayışlara saygı ile bu 
çerçevede toplumsal barış ve birlikte yaşama kültürünü gerçekleştirme gibi 
yeni bir medeniyet tasavvurunun oluşmasını hedefleyen kurucu ilkelerdir. Bu 
yüzden o, günümüz dünyasında fikir ve düşünceleriyle hâlâ yaşamakta olup 
günümüz insanına çok şey vermektedir. 

Kaynakça 

Bolat, Ali. (2003). Bir Tasavvuf Okulu Olarak Melâmetîlik. İstanbul: İnsan Yayın-
ları. 

Doğrul, Ö. Rıza. (Trz). İslam Tarihinde İlk Melâmet. Ankara. 
Gölpınarlı, Abdülbâki. (1992). Melâmîlik ve Melâmîler. İstanbul: Gri Yayınları. 
Gölpınarlı, Abdülbâki. (1995). Vilâyet-nâme Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî. 

İstanbul: İnkılap Kitabevi. 
Hacı Bektaş Velî. (1996). Makâlât. Haz. Esad Coşan. Sad. Hüseyin Özbay. An-

kara: Kültür Bakanlığı Yayınları. 
Hucvîrî, Ebû’l-Hasan. (1982). Keşfu’l-Mahcûb Hakikat Bilgisi. Haz. Süleyman 

Uludağ. İstanbul: Dergâh Yayınları. 
Köprülü, M. Fuad. (2009). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ 

Yayınları. 



82  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

Maden, Fahri. (2019). Hikmet Kapısı Hacı Bektâş-ı Veli. İstanbul: Erdem Yayınla-
rı. 

Onat, Hasan. (2007). “Ahmed Yesevî’nin Din Anlayışı ve Bektaşîlikteki Bazı 
Yansımaları”, 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi 
Şöleni I, 213-226. 

Sunar, Cavid. (1975). Melâmîlik ve Bektaşîlik. Ankara: Ankara Üniv. İlahiyat Fa-
kültesi Yayınları. 

Ülken, H. Ziya. (1340/1924). “Anadolu Tarihinde Dinî Rûhiyât Müşahedeleri”, 
Mihrab Mecmuası XV-XVI, 515-530. 

Yıldız, Harun (2013). “Türklerin İslamlaşma Sürecinde Ahmed Yesevî”, Diyanet 
Aylık Dergi 272, 52-55. 

Yıldız, Harun (2017). “Hacı Bektaş Velî’nin İslam Yorumu Üzerine Bazı Çö-
zümlemeler”, Alevilik Araştırmaları Dergisi 13, 1-9. 



BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ VE BEKTAŞİLİK 
Experience of Living Together and Baktashi Order 

Prof. Dr. Ömer Faruk TEBER* 

Öz 

Bektaşiliğe asıl rengini vererek evrensel bir yaşama projesi telakkisini 
kazandıran Hacı Bektâş-ı Velî’nin bizzat kendisi “Bir olalım, iri ola-
lım, diri olalım” sözü ile barışın huzurun ve birlikte yaşamanın en te-
mel ahlaki kodlarını Türk İslâm düşüncesinin bünyesine yerleştirmiş-
tir. Bektaşilik, belirli ritüeller, adap ve erkânlar çerçevesinde ortaya 
çıkan tasavvufi bir oluşum, bir tarikat niteliği taşımaktadır. Ritüeller, 
adap ve erkânlar kültürel dolaşım formudur. Bu form, içerisinde do-
ğup geliştiği toplumsal yapıyı kuvvetlendirerek toplumların bütün-
lüğünü teminat altına alan bir işleve sahiptir. Temel kavramları sevgi, 
hoşgörü ve kardeşlik olan Bektaşilik, Hünkârın sözünü kendisine şiar 
edinmiş barındıran irfanî bir gelenektir. Bektaşilik, Anadolu ve Ru-
meli coğrafyasından Afrika kıtasına kadar yayılmış olduğu bölgeler-
de toplumun iman anlayışında katı davranışlara ve taassuba meydan 
bırakmayan hür bir vicdan dünyası uyandırmıştır. Hoca Ahmet Ye-
sevî’den mülhem derin hoşgörü iklimi, Mâverâünnehir bölgesinden 
gelerek Anadolu coğrafyasını beslemiş; Bektâşilik ile Balkanlara uza-
narak o coğrafyaya hayat vermiştir. Orta Asya’da İslâm’ın yayıldığı 
dönemlerden itibaren muhtelif din ve kültür havzasından gelen top-
lumlar, Yesevî anlayışı ve onun en önde gelen temsilcisi Hacı Bektâş-
ı Velî’nin öğretileri sayesinde Türk-İslâm Devleti’nin çatısı altında 
bir arada yaşayabilme erdemi göstermişleridir. Hacı Bektaş-ı Velî 
hakkında anlatılagelen halk söylenceleri ve yer yer farklı rivayetlere 
konu olmuş menâkabevî şahsiyeti, akla rehberlik yaptıran “Birbirini-
zin gönlünü kırmayın, çünkü inananın gönlü Kâbe’ye benzer; lakin 
gönül ondan da ileridir. Çünkü gönül Tanrı’nın evidir” veciz kutlu 
sözü, onun uzlaşmacı sûfî kimliğini karşımıza çıkarmaktadır. Hacı 
Bektaş-ı Velî’nin içerisinde yaşayarak meydana getirdiği toplumun 
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sosyokültürel ve dinî karakteri aynı zamanda Türk kültür ve tarihinin 
de zihniyet parametrelerini ortaya çıkarmıştır. 
Anahtar kelimeler: Hacı Bektâş-ı Velî, Birlikte Yaşama, Dayanışma, 
Hoşgörü, Sevgi 

Abstract 

Haji Bektash Velî, who brought Bektashism the understanding of a 
universal project of living, placed the most basic moral codes of pea-
ce, tranquility and coexistence in Turkish Islamic thought with his 
words “Let’s be one, let’s be big, let’s be alive”. Bektashism is a mys-
tical formation, a sect, that emerged within the framework of certain 
rituals, customs and traditions. Rituals, adab and erkan are forms of 
cultural circulation. This form has a function that ensures the integ-
rity of societies by strengthening the social structure in which it was 
born and developed. The main concepts of Bektashism are love, to-
lerance and brotherhood. It is a wise tradition that contains his word 
as a guide. Bektashism spread in many regions from Anatolia and 
Rumi geography to the African continent. It has awakened a free 
world of conscience that does not allow immoral acts and bigotry in 
society’s understanding of faith. The climate of deep tolerance inspi-
red by Hoca Ahmad Yasawi came from the Transoxiana region and 
fed the Anatolian geography; Reaching out to the Balkans with Bek-
tashism that gave life to this geography. Since the spread of Islam in 
Central Asia, societies from various religions and cultures have 
shown the virtue of being able to live together under the roof of the 
Turkish-Islamic State, thanks to the understanding of Yasawi and 
the teachings of Haji Bektash-i Veli. There are folk legends told 
about Haji Baktash Velî and a manâkabevî personality that has been 
the subject of different narrations from time to time. “Do not break 
each other’s hearts, because the heart of the believer is like the Kaa-
ba; But the heart is even more advanced than that. Because the heart 
is the house of God,” words are the guide of the mind. The socio-
cultural and religious character of the society that Haji Baktash Velî 
created by living in it also revealed the political mentality parameters 
of Turkish culture and history. 
Keywords: Haji Bektash Veli, Living Together, Tolerance, Solida-
rity, Love 
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1. Giriş 

Türk-İslam devlet geleneğinin en önemli temsilcisi olan Osmanlı Devleti, 
demografik, etnik ve dinî bakımlardan olduğu kadar sosyo-kültürel farklılıklar 
arz eden tebaasını birçok faktörün yanı sıra Hacı Bektâş-ı Velî ve onun öğretisi 
sayesinde bünyesinde bir arada tutarak uzun asırlar boyuncu ayakta kalabilmiş-
tir. Hacı Bektâş-ı Velî ve Bektâşîlik birlikte yaşamanın sembolik isimleri olarak 
tarihe kaydedilmiştir.  

İnsanlık tarihi boyunca düşünceleri ve insanlığın varlık problemlerine orta-
ya koyduğu çözüm önerileri, çağları aşarak günümüze ulaşan nadir isimlerden 
birisi de Hacı Bektâş-ı Velî ve onun mayaladığı Bektaşilik geleneğidir. Bek-
taşîlik, bu yönüyle de Osmanlı tarihi boyunca var olan ve Osmanlı tarihine 
damgasını vurmuş bulunan İslâm tasavvuf ekollerindendir (Soyyer, 2009: 79). 

Bektaşilik ananesi ve sistemleşen tasavvufi mistik akımın insanlığı ve onu var 
eden ilahi değerlerin temel ilkelerini keşfetmesi, bu yüksek sûfî düşüncenin de 
orijinal olarak sürekliliğini sağlamıştır. Hacı Bektâş-ı Velî, on üçüncü yüzyılın 
istikrarsız ve huzursuz Anadolu’sunda şaşkınlık ve kararsızlık içerisinde buna-
lan çaresiz ve mustarip Türkmen kitlelerini engin sevgi, hoşgörü, birlik ve be-
raberlik anlayışıyla kucaklayan ve onlara saf ve duru bir iman ve İslâm’ı teklif 
etmiş ve bunda da son derce muvaffak olmuştur (Fığlalı, 2006: 318; Ercan, 2010: 
405).  

Rûhen ve mânen sağlıklı toplumların oluşması, toplumu meydana getiren 
bireylerin iç âleminde aradığı huzuru yakalayabilmesine bağlıdır. Sevgi, hoşgö-
rü ve güven temeline dayalı bir toplumu, ancak olgun ahlâka sahip erdemli 
kişiler meydana getirebilir. Mevlânâ, Yunus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî gibi 
mânâ âleminin rehberleri mutasavvıflar, yüzyıllar boyunca sevgi, birlik ve kar-
deşlik duyguları etrafında tüm insanlığı birleştirmede önemli görevler üstlen-
mişlerdir (Çetin, 2015: 284). Birlikte yaşama anlayışı, aynı zamanda nesiller boyu 
tevarüs eden bir davranış modeli olma anlamına geldiği için, böyle bir sürecin 
toplumsal, kültürel, dinî ve ahlâkî temellerinin tarihsel tecrübenin oluşmasına 
imkân veren kaynaklara dayandığı bilgisini de sunar (Kaplan, 2104: 303-316). 
Yaratılış gayesinin farkında olmayan insan, kendi dışındaki dünyayı da tam 
olarak algılayamaz. İnsan ancak kendini tanıma sürecinin ardından Rabbini ve 
âlem içindeki yerini anlamlandırmaya başlar. Anadolu’yu hal ve kal ilmiyle ay-
dınlatan, Anadolu insanına coşkulu, sevecen ve hoşgörülü bir yaşama reçetesi 
sunan Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî (Halıca, 1996: 770), insanın kendisini tanıması 
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ve benliğini oluşturması ile ilgili olarak Makâlât’ında son derece yüksek ahlaki 
ilkeler sunmuştur. O, “kendini bilmek olarak açıkladığı (Men arefe nefsehu 
fekad arefe rabbahu” Kendüzin Bilmek), tasavvuf literatüründeki “ma’rifet-i 
nefs” kavramını eserlerinde oldukça sık kullanmıştır. Bu söz ile kendi nefsini 
bilen; idrak eden insanın Allah’ın zatını da idrak edebileceği anlatılmıştır. Vah-
det-i vücûd görüşü içerisinde ele alınan bu söz, Hakikat mertebesinin de onun-
cu makamıdır (Güzel, 2009: 35). Hatta Hacı Bektaş-ı Velî’ye ait olduğu bilinen; 
“Gelin canlar bir olalım, diri olalım, iri olalım” ve “Eline, diline, beline sahip 
ol; edep ya hû” gibi deyişlerin arka planında da vahdet düşüncesi yatmaktadır 
(Hatalmış, 2016: 270). Birlikte yaşamanın getirdiği en önemli sorumluluklardan 
birisi, farklıların zenginlik olduğunu algılayabilecek düzeyi yakalamaktır. Kor-
kunun yerini sevginin aldığı, Allah’ın rahmet sıfatının kuşatıcılığını öne çıkar-
tan bir tevhit anlayışı Makâlât’ta geçtiği şekliyle “72 millete bir gözle bakmak” 
diye formüle edilebilecek bir yüksek İslâm ve insan anlayışını beraberinde geti-
recektir (Onat, 2009: 27). 

Bu yaklaşım biçiminin ilk izlerini geleneğin ilk kaynağı Hoca Ahmet Ye-
sevî’nin hikmetlerinden bulmak mümkündür: 

“Nerde görsen gönlü kırık, merhem ol sen; 
Öyle mazlum yolda kalsa hemdem ol sen; 
Mahşer günü dergâhına mahrem ol sen; 
Ben-sen diyen kimselerden geçtim işte. 
Garip, fakir, yetimleri Rasûl sordu; 
Hem o gece Mirac’a çıkıp didâr gördü; 
Geri inip garip, yetim izleyip yürüdü; 
Gariplerin izini izleyip indim işte” (Yesevî, 1991: 49) 
Hacı Bektâş-ı Veli’nin dile getirdiği birlikte yaşamanın unsurları evrensel 

değerlerin temel dinamikleri olarak kabul edilmelidir. Bu değerler dört kapı, 
kırk makam doktrini bu düşünceyle bezenmiş Anadolu kültürünün oluşmasına 
katkı sağlamıştır. Ona göre birlik ve beraberliğin şartlarını şu evrensel ilkeler 
temin etmektedir: 

• Helal kazanmak

• Şefkat ve merhamet sahibi olmak

• Herkese karşı sevgi ile bakmak

• Fakirlikten şikâyetçi olmama ve kanaatkâr olmak
§ Edep sahibi olmak
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• Sabır ve kanaat sahibi olmak 

• Cömert olmak 

• Mütevazı olmak 

• Elinden gelen iyilikleri esirgememek 

• Yerinde hakikatleri söylemek ve sır tutabilmek  
Hacı Bektâş-ı Velî’nin ifade ettiği Hakîkat kapısının ikinci makamı ise yet-

miş iki millete aynı nazarla bakmak ve kimseyi yaratılışa dayalı farklılıklarından 
dolayı ayıplamamaktır. Mâverâunnehir’den başlayan, Anadolu ve Balkan coğ-
rafyaları ile birlikte Kuzey Afrika’ya hayat suyu taşıyan Bektâşî düşünce ve 
yaşantısı İslâm dünyasına sadece askeri alanlarda değil aynı zamanda bilim ve 
sanat, felsefe ve ortak yaşam kültürüne de derinden izler bırakarak medeniyet 
tarihine büyük katkılar sağlamıştır (Çalışkan, 2016: 498). Horasan, Anadolu ve 
Balkanlar’da faaliyet gösteren pek çok tekke ve zaviye arasında Türkmen aşi-
retleri üzerinde en etkili olanların başında Yesevî geleneğinin Anadolu’daki 
temsilcisi sayılan Hacı Bektaş Veli Ocağı gelmektedir. Bektaşi Ocağı mensup-
larınca Anadolu ve Balkanlar’da üretilen tasavvufi edebiyat, özellikle Melâme-
tilik, Kalenderîlik gibi tasavvufi akımlar ile İbn Arabî geleneğinden de pek çok 
izler taşımasına rağmen, ona asıl rengini Yesevî geleneği vermiştir (Kutlu, 2010: 
43; Sarıkaya, 2010: 119). 

2. Bektâşîlik ve Birlikte Yaşama Tecrübesi  

Bugün Anadolu’dan Balkanlar’a, oradan da Kuzey Afrika ve Amerika kıta-
sına uzanan büyük coğrafi alanda varlığını sürdüren Bektaşilik, değişik kollara 
ayrılmakla birlikte, en genel adlandırmasıyla “Bektaşilik” ismi altında tarihi 
geleneklerini büyük ölçüde yaşatmaktadır (Soyyer, 2010: 364). Bektâşilik, XIV. 
asırda Yeniçeri Ocağı’nın Hacı Bektâş-ı Velî’yi kendisine pir yaparak kurulma-
sı ve ardından da XVI. yüzyılda ancak tarikatın kurumsallaşmasına karşın XIII. 
yüzyılda dünyaya geldiği bilinen Hacı Bektâş’ın adının kendi döneminden çok 
sonraki kaynaklarda sınırlı şekilde geçmesi kendisinin hayatta iken çok tanın-
madığına işaret etmektedir.  

Hacı Bektâş-ı Velî’yi çok az da olsa konu edinmiş kendisinden sonraki tari-
hi kaynaklar, tabakat kitapları ve devrin siyasi, ictimai ve ahlaki olay ve olgula-
rını değerlendiren önemli eserler olmaktan çok menkibevî türde yazılmış ve 
fakat verdiği önemli bilgiler sayesinde pek çok konuda ışık tutabilecek eserler-
dir. XIV. yüzyılın sûfî geleneklerini anlatan Âşık Paşa Zâde’nin oğlu Elvan 
Çelebi’nin (ö. 760/1358-59’dan sonra) Baba İlyas ve onun nesebi ile ilgili menkı-
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bevi eseri; Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin torunu Ulu Arif Çelebi’nin emriyle 
Ahmet Eflâkî tarafından yazılan Menâkıbu’l-Ârifîn adlı eseri; Hacı Bektâş-ı 
Velî’nin vefatından yaklaşık üç asır sonra kaleme alınan anonim Menâkıb-ı 
Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî adlı eserler bu kabilden verilebilecek klasik eserlerdir. 
Bunlardan başka Hacı Bektâş-ı Velî’nin tarihsel hayatına dair detaylı bir bilgi 
içermese de Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve 
meşâyihine dair Şekâiku’n-Nu’mâniye fi Ulemâi’d-Devleti’l-Osmaniye adlı biyog-
rafik eseri ile Âşık Pâşâzâde’nin (ö.889/1484) Tevârih-i Âl-i Osman’ı Hacı 
Bektâş’ın menkabevi şahsiyetinin yanı sıra tarihsel şahsiyeti için ipuçları ihtiva 
etmektedir. 

Hacı Bektâş-ı Velî’nin tarihi şahsiyeti ve Hoca Ahmet Yesevî geleneğinin 
bir parçası olduğu dönemi ve tasavvufî kimliği ile ilgili sınırlı bilgiye ulaşabile-
ceğimiz manuel kaynaklar onun tarih boyunca İslâm mezhepleri ve tarikatları 
açısından olduğu kadar birbirinden çok farklı kültürlerin de bir arada görüle-
bildiği ender bölgelerden biri olan Horasan’da yaşadığını bildirmektedir. Ale-
vilik ve Bektaşiliğin temel yazılı kaynakları da, Erdebil ocağı ve Bektaşi ocak 
ve dergâhları mensuplarınca kaleme alınan eserlerden oluşmuştur (Kutlu, 2010: 
45). 

 Velâyetnâme’ye göre de asıl adı Bektâş olup vefatından sonra Bektaş-ı Velî 
nispetini almış olan mistik ve Türkmen kişilik, Nişabur’da doğmuş ve yüksek 
kültürlü bir ailede yaşamıştır1. 

Hacı Bektâş-ı Velî ile kendisinden üç asır sonra kurumsallaşan Bektâşilik 
ilişkisi yönüyle de söz konusu kaynaklar onun klasik anlamda fıkha endeksli bir 
geleneği sürdürmediğini ifade ediyorsa da kendi yazdığı düşünülen Makâlât, 
Besmele Şerhi ve Fatiha Tefsiri gibi eserlerinden hareketle aşk ve inabeyi esas 
alan; tevhide sıkı sıkıya bağlı bir melâmeti mutasavvıf olduğu söylenebilir. Hacı 
Bektâş-ı Velî’ye ait olan Makâlât’ın tasavvufun temel ilkelerine vurgu yapan bir 
erkân olduğunu (Hacı Bektâş-ı Velî, 2000); daha ileri bir söylem ile de tevellâ 
ve teberrâyı da dikkatlere sunan bir eser olduğunu ifade eden araştırmalar göz 
önüne alınırsa (Köprülü, 1341: 125-128); Hacı Bektâş-ı Velî’nin İslâmî ilimleri 
mahfuz bir âlim hüviyeti ile Türkmen topluluklarının manevî önderi olması 
kuvvetle muhtemeldir (Ocak, 2017: 203). Hacı Bektâş-ı Velî’nin eserlerinde 
düşünceyi engelleyen kısıtlamalar ve basmakalıp fikirlere rastlanılamayacağı 

1 Köprülü, Yesevî geleneğinin Türkistan Kırgızistan İdil boyu ile Anadolu ve Rumeli olmak üzere 
üç bölgeye yoğunlukla yayıldığını ifade etmektedir.  



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║89 

gibi farklı kültür ve dinlerle alakalı olumsuz genellemeler de görülemez. Onun 
düşünce dünyası hoşgörü kültürü ile kavgasız bir şekilde birlikte yaşama arzusu 
ve iradesine sahip nesiller yetiştirmeye odaklanmıştır (Bayar & Bayar, 1988: 37). 

3. Birlikte Yaşama Tecrübesinin Dayandığı Kaynaklar 

Yaratandan ötürü yaratılana sevgi ve hoşgörü, Bektaşî erkânının en önemli 
ahlak ve âdâb kurallarından birisidir. Bu temel ilke Bektâşî öğretisinin nesilden 
nesile aktarılan genel bir özelliği olmuştur. Geleneğin sürdürülmesini sağlayan 
Bektâşîlik kaynakları da bu bakış açısının en güzel örnekleridir.  

Velâyetnâme Hacı Bektâş-ı Velî’yi Hoca Ahmet Yesevî’nin müridi ve Rûm 
diyarına İslâm’ı yaymak üzere gönderdiği bir halifesi olarak göstermiştir 
(Hazînî, 1995: 44-46). Bununla birlikte tarihsel realite Hacı Bektâş’ın Hoca 
Ahmet Yesevî ile çağdaş olamayacağını ortaya koymakta ve onun Lokman-ı 
Parende aracılığıyla Yesevî dervişi olduğunu göstermektedir (Kadaş, 2018: 96). 

Velâyetnâmeler ile Bektâşî geleneğini ibraz eden erkânnâmeler ve tarihi ka-
yıtlar esas alındığında özetle Hacı Bektâş-ı Velî, Hoca Ahmet Yesevî ve Ye-
sevîlik ile doğrudan bağlantılı bir derviştir (Ocak, 2017: 209). Hacı Bektâş, 
melâmet geleneğine bağlı kalenderi dervişliği ve Anadolu’yu İslâmlaştırmak 
üzere bu coğrafyaya gelen Haydarî, Vefâî ve abdallar ile yakın ilişki içerisinde 
bulunmuş kendisini yalnız Türklerin değil tüm insanlığın kurtuluşuna adayan 
tarihi ve efsanevî bir şahsiyettir. 

Tarihi bir perspektiften bakıldığında Bektâşî erkânnâmelerinin ortaya çıkı-
şının Balım Sultân (1462(?)- 1516) vasıtasıyla olduğu kabul edildiğinde, onu 
Bektâşîliğin Hacı Bektâş-ı Velî’den sonra “İkinci pîri (piri sani)” (Baha Said, 
1927: 315; Köprülü,1997: 462; Dedebaba, 2006: 279), kurucusu ve kurumlaştırıcısı 
olarak kabul etmek durumundayız. XV. yüzyılda Balım Sultan’ın Dimeto-
ka’dan getirtilerek Hacıbektaş zaviyesinin ve tarikatın şeyhliğine getirilmesiyle 
kalenderî zümrelerin doktrin, âyin ve erkânları da değişikliğe uğramış ve XIV. 
yüzyılda başlayan Bektâşi tarikatı teşekkülü kurumsallaşma sürecine girmiştir.  

Balım Sultân Bektâşîliğin kurucusu değildir ancak o, tarîkatı sistemleştirip 
disipline eden, var olan yapısına yeni bir biçim kazandıran, erkânını geliştirerek 
yeniden düzenleyen yasal bir kurum haline getiren kişidir. Bektâşîlik onunla 
birlikte devlet tarafından tanınmış ve geniş kitlelere mal olmuştur (Baha Said, 
1927: 314).  

Aralarında birtakım farklılıklar olmakla birlikte Bektâşî erkannâmeleri, tüm 
Bektaşiler için aynı amaca yönelik olarak yazılmış ve okunmuştur. Bu eserlerin 
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ve Bektâşi dergâhlarında yazılıp okunan kaynakların, toplumun birliğini bozan 
mezhepçilik, meşrepçilik, hizipçilik, ırkçılık taassubuna ve insan onurunu yok 
etmeye meyilli tüm düşünce ve zihniyetleri ortadan kaldırarak; yeryüzünde 
saygıya, adalete, barışa, merhamete ve hoşgörüye dayalı bir medeniyeti yeniden 
inşa etmeyi amaçladığı bilinmelidir (Görmez, 2016: 187). 

 Bu tarihi eserlerin yazılmasındaki bir diğer hedef ise; dinin kurallarını top-
lumun kültürüne ve yapısına en uygun bir şekilde anlatılması ve açıklanmasıdır. 
Çünkü Bektâşî tekke ve dergâhlarında bulunan dervişler aynı amaca hizmet 
eden çeşitli etnik ve sosyo-kültürel yapılardan gelen kimselerdi. Dolayısıyla 
toplumun küçük bir prototipi sayılan Bektaşi tarikatında toplumsal uzlaşma 
zemini yaratacak, karşılıklı hoşgörü ve vicdanı esas alan bir yol haritasına sahip 
olması beklenirdi. İşte tarikat âdâp ve erkânını kaydeden bu başucu kaynakları, 
bu misyonu icra eden ve mahiyetindeki evrensel ahlaki ilkeler yönünden de 
herkesin paylaşacağı bir bilgi deposu hüviyeti taşımaktadır. 

Bektaşiler, Anadolu ve Balkanların merkezi bölgelerinde yerleşmiş ve biz-
zat Osmanlı resmi makamlarınca tasvip edilen Bektaşi erkânnâmelerine muha-
tap olmuşlardır. Yani şehir hayatının yaşandığı coğrafyalarda bu eserler yazıl-
mış. 

Kırsal kesimde yaşayan Türkmen toplulukları daha çok buyruk ve Daniş-
mentnâmelere muhatap olmuşlardır. Tasavvufi Türk halk edebiyatının sırasıyla 
ilk üç halkasını teşkil eden Hoca Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus 
Emre düşünceleriyle, şiirleriyle, saz ve sözleriyle Türk dilini geliştirmek, Türk 
milletinin refah ve mutluluğunu sağlamak, gelenek ve göreneklerini devam 
ettirmek, milli birlik ve beraberliğini ayakta tutmak için işte böylesi eserler 
meydana getirmişlerdir (Öztürk, 1987: 768). 

Diğer tasavvuf ekollerinin hemen hepsinde yer alan “seyr –i sülûk” 
Bektâşîlerde yoktur. Bektâşîlikte mürşitler tarafından müridlere, günlük 
mev’ize dinlemekten başka vird de verilmediğinden müridler erkânnâmelerde-
ki yazılı kurallara bağlı kalarak sûfî eğitimini tamamlarlar. Bu eğitimde başlıca 
amaç, fazîletli bir toplumu meydana getiren kâmil insanların yetişmesidir. 
Bektâşîler için eğitilmiş insan, insan-ı kâmil seviyesine ulaşma yolunda nefsini 
tasfiye eden “er” kişidir. Bektâşîlik kurumunun yapısını düzenleyen ve ayakta 
tutan en önemli dayanaklardan birisi olan erkânnâmelerde, Kur’ân ve sünnet-
ten kaynaklanan, İslâmî düşünce ile bu iki kaynağa ters düşmeyen değerlerin 
mükemmel bir kompozisyonunu oluşturan “Dört Kapı Kırk Makām” ilkesi 
esas alınmıştır (Teber, 2008: 58). 
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Hacı Bektâş-ı Velî’nin eserlerinde İslam dininin inanç esaslarını oluşturan 
tevhid, nübüvvet ve ahiret inancı genel İslam düşüncesine uygun olarak ana 
hatlarıyla yer almıştır. Onun rehberlik ettiği yolda İslam kültür tarihinde cere-
yan etmiş felsefi ve kelamî tartışmaların izleri de görülmemektedir.  

Bektâşî kaynaklarına göre Bektaşi dervişi, şekli ibadetlerin yanı sıra, ihlas, 
huşû, Allah sevgisi ve korkusu gibi gönül hallerini; sabır, şükür, tevazu, cö-
mertlik, af, merhamet gibi ahlak esasları ilke edinmelidir 

Bektâşî kaynaklarında yer alan “Ahitnâme”ler, insana saygı düsturuna dair 
oldukça net örnekler sunmakta ve bir müridin ahlâkî açıdan hangi sorumluluk-
ları yerine getirmesi gerektiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bunlar bir 
anlamda toplumsal uzlaşı ve güzel davranışların temel ölçütlerini oluşturmakta; 
bireyler arasında ortaya çıkan kin, nefret ve çekememezlik tohumlarını ortadan 
kaldıran yol haritalarıdır. Buna göre kişi; 

1- Kendisine, Hz. Peygamber’e ve Allah’a karşı hoş olmayan sözlerden, Ya-
ratıcıya eksiklik atfeden düşüncelerden sakınmalıdır.  

2- Âlimler, şeyhler, müfessirler, muhaddisler ve müçtehitler gibi dinî ön-
derler hakkında yalan yanlış konuşmamalı, hata, hile ve riya ile haklarında kötü 
zanda bulunmamalıdır.  

3- Sahabeler, din, kitap ve mezhep sahipleri ile insanların inandıkları kutsal 
değerler hakkında sövgü, yergi ve kötüleme amaçlı sözlerden kaçınmalı; onlar 
hakkında ileri geri konuşmamalı, iftira ve bühtanda bulunmamalıdır (Ahmet 
Rif’at, 129371876: 301-302).  

4- Etrafındaki insanları küçük görmek, cehaletle suçlamak, tekfir etmek, 
kötülemek, onlara sert çıkmak, kusurlarını ortaya dökmek, haklarında yalan 
konuşmak, ta’n ve lanet etmek gibi kötü davranışları terk etmelidir.  

5- İnsanları azarlamak ve onlara sert çıkmak yerine onlara güzel davranmalı; 
rezil etmek, cehaletlerini yüzüne vurmak ve utandırmak yerine gerekli nasihat-
larla güzelce uyarmalıdır. 

6- İnsanları tahkir etmemeli taltifte bulunmalı; eziyet etmek, üzmek ve ke-
derlendirmek yerine sevindirmeli; yalan konuşmalı, haklarında hüsn-ü zan 
beslemeli, söz ve davranışları iyiye yormalı ve yorumlamalıdır. 

7- Tekfir etmekten kaçınmalı, kötü söz söylemek ve kusurları ortaya dök-
mek yerine hayır duada bulunmalıdır. 

8- Kendini büyük görmek yerine tevazu göstermeli ve tenezzül etmeli; öfke 
ve kızgınlık yerine sabır ve toleranslı olmalı; herkese ayırmaksızın iyilikle mu-
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amelede bulunmalı; kötülemek yerine övgüyle karşılık vermeli, zor kullanmak 
ve zorlamak yerine ricada bulunmalıdır.  

9- Her durumda hilm ve sükûnet sahibi, malında cömert, sözünde güvenilir 
ve dürüst, güler yüzlü, kerâmet sahibi, inancı sağlam, görüşünde temkinli, tatlı 
sözlü, adil, itidal ve her halükarda iyi hal üzere olmalıdır (Ahmet Rif’at, 
1293/1876: 303).  

10- İbadetleri de riya ve gösterişsiz bir şekilde yapmalı, içinde bulunduğu 
toplulukta kazanacağı mevki ve statüyü tümüyle güzel ahlâk zeminine oturt-
malıdır. 

11- Her hangi bir kişiye karşı zulm ve ezada bulunmamalı, onu sıkıntıya dü-
şürmemeli, beddua, haset ve iftiraya başvurmamalıdır. Fitne ve fesada sebebiyet 
vermek, emanete hıyanet etmek, ulü’l-emre itaat etmemek, ana-babaya muha-
lefet etmek, dini terk etmek, fakirlere ve düşkünlere hakaret etmek, gelenek ve 
göreneklere mugayir davranmak, güvenliği ihlal etmek, insanların mallarını 
çalmak, kibir göstermek ve böbürlenmek, rüşvet almak, cimrilik ve çekeme-
mezlik etmek, öfke ve hiddete başvurmak, yalan ve inat ile karşı koymak gibi 
davranışlar, Bektâşîlik mensubu bir kimsenin mutlak sûrette terk etmesi gere-
ken davranışlardır2.  

Bektaşi tarikatlarında âyin ve erkânın ve kurumsal yapıların nihai hedefle-
rinden başta geleni, Allah’a giden yolda sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi, 
birlikteliği; insanlık ruhunu, biz şuurunu güçlendirmek ve pekiştirmektir (Al-
bayrak, 2015: 28). 

Bu öğretinin kaynağı Hacı Bektaş Velî’dir. Doğduğu ve neşvünema buldu-
ğu mekânı ise Anadolu coğrafyası olmuştur. Ancak, öğreti Balım Sultan tara-
fından yazıya alınana dek sözlü olarak şekillenme aşamasını sürdürmüştür. 
Bektaşi öğretisi Mısır’dan Balkanlara çok geniş bir alana yayılmış, Türk kültü-
rünü, töresini, âdetini gittiği yerlerde sevgi, hoşgörü ve sempatiyle benimset-
miştir (Temren, 1996: 760). Bektâşîliğin diğer bir adı “Tarik-i Nazenin” (nazik 
yol) olarak ifade edilmiştir. Evrendeki ulaşılabilecek tüm bilgiyi içermesi yö-
nüyle Tarik-i Nazenin, Allah bilgisine giden nazik yolda insanı eğitmektedir. 
Hacı Bektaş Veli bu yolu Anadolu’da oluşturan, sevdiren, benimseten önderdir 
(Kalafat: 1398-1406). Yolun kapıları, bu zevkli yola gönül veren her kula açıktır. 
Onda düşmanlık ve kin tohumları yoktur. Düşmanınızın dahi insan olduğunu 

 
2 Bu Ahidnâme, Hacıbektaş İlçe Halk Kütüppanesi, Bektâşî Erkânnâmesi, No: 36, vr. 192b-195a. ara-

sında bulunmaktadır. 
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unutmayınız ve “Tanrı’ya dost olmayı halka eziyet etmemekte bil” diyen 
Hünkâr, tüm insanları sevgi ve hoşgörü ile kucaklarken bunu yalnızca insanlar-
la sınırlamaz hayvanattan nebatata yaratılmış ve yaratılacakların tümünü kuşa-
tan bir aşka davet eder.  

4. Sonuç 

Bektâşîlik İlahî vahyin inananlar arasında tesis etmeyi öngördüğü kardeş-
lik/uhuvvet ve farklı kültürler ile en ideal şekilde ilişkileri sürdürmeyi tavsiye 
eden nebevî sünnet anlayışının tarih boyunca en güzel örneğini yaşayarak tem-
sil etmiş bir evrensel değerler manzumesidir. Bu değerler sisteminin yapı taşları 
ise yüzyıllar boyunca içerisinde yaşadıkları toplumlara saygı, sevgi, diğerkâm-
lık, başkasını kendi nefsine tercih gibi ahlaki ilkeleri benimsetmeye çaba sarf 
eden büyük tasavvuf erenlerinin pratik hayatları olmuştur. Bektâşî geleneğinin 
çekirdeği Hacı Bektâş-ı Velî’nin sırasıyla Hoca Ahmet Yesevî ve onun da Ma-
verâunnehir’den itibaren Türk boylarının İslamlaşmasında en büyük pay sahibi 
olan İmam Maturîdî’den tevarüs ettiği düşünce dünyasına ilham veren temel 
dinamik: Vasat bir ümmet projesi olan dinde ifrat ve tefritten uzak bir orta yolu 
takip etmektir. Kur’ân-ı Kerîm’in tabiri ile “ümmeten vasata”dır. Ümmetin 
takip ettiği orta yolda ise, soy, sop, ırk, şeref ve sınıf mücadeleleri bulunmaz; 
çatışmalar yaşanmaz; madde ve mana dengesinin kurulduğu bir toplumsal yapı 
için ancak bireyler arasında etik ve kabiliyete dayalı bir rüchaniyet söz konusu-
dur. Oradaki tercihte ise üstünlük ve şeref ölçüsü yalnızca ahlâki ilkelere dayalı 
insanlık onurudur. Böylece meydana gelecek toplum da faziletli, takvada ek-
rem ve hayırda yarışan bir toplum olacaktır.  

Mâtûrîdîliğin kelâmî yönü Abdulhâlik Gücdüvânî (1103-1179) tarafından sis-
temleştirilen Nakşibendiliğin şehirli ve eğitimli kesimlerinde temsil edilirken 
akide formu daha çok kırsal kesimde yaygın olan Hoca Ahmed Yesevî’nin (ö. 
1166) adına nispet edilen Yesevîlik ve onun Anadolu’daki mirasçısı Hacı Bektâş-
ı Velî’ye nispetle Bektaşilik ile temsil edilmiştir. Hanefî-Mâtûridî geleneğe 
mensup Yusuf el-Hamedânî’nin (ö.1140) öğrencisi ve halifesi olan Hoca Ahmet 
Yesevî, Buhara’dan yaşadığı Yesi şehrine dönerek irşad faaliyetlerinde bulun-
muş, çevresindeki geniş Türk toplulukların mürşidi olmuştur. Yesevîlik, ku-
rumsal anlamda Mâverâünnehir bölgesinde yaşayan Müslüman Türk kitleleri-
nin ilk tarikatı olarak Anadolu ve Balkan coğrafyalarında Hacı Bektâş-ı Velî ve 
onun öğretisinin temsil ettiği Bektâşîlik olarak hoşgörü ve aklın rehberliğinde 
çağlar ötesini aydınlatabilmiştir. Hacı Bektâş-ı Velî’nin “incinsen de incitme” 
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sözü toplumda birlikteliği zedeleyen haset, kin, nefret ve intikam gibi duygu-
ların adeta panzehiri hükmündedir. Onun insan psikolojisini kapsamlı bir şekil-
de çözümleyen sözleri toplumlardaki çatışma kültürünün ortadan kalkması 
bakımından büyük önem arz etmektedir. Bektâşî usûl ve erkânında yer alan 
“eline, diline, beline sahip ol” öğretisi de toplumsal ahlâk kurallarının lokal 
olmayıp faziletli toplumlar meydana getirme gayesine matuf evrensel boyuta 
dikkat çekmektedir. Mertebe ve makam yoktur, dostun gönlünden başka” 
diyen Hacı Bektaş Velî, tevhid inancından yola çıkarak, yetmiş iki milleti bir 
gözle görmeyi öğütlemiştir. 

Hacı Bektaş-ı Velî hakkında anlatılagelen halk söylenceleri ve yer yer farklı 
rivayetlere konu olmuş menâkabevî şahsiyeti, akla rehberlik yaptıran “Birbiri-
nizin gönlünü kırmayın, çünkü inananın gönlü Kâbe’ye benzer; lakin gönül 
ondan da ileridir. Çünkü gönül Tanrı’nın evidir” veciz kutlu sözü, onun uzlaş-
macı sûfî kimliğini karşımıza çıkarmaktadır. Hacı Bektâş-ı Velî, “Her ne arar-
san kendinde ara; incinsen de incitme; kendine ağır geleni kimseye tatbik et-
me” tavsiyeleri, meydana getirdiği toplumun sosyokültürel ve dinî karakteri 
aynı zamanda Türk kültür ve tarihinin de zihniyet parametrelerini ortaya çı-
karmıştır. 
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BABAGAN BEKTAŞİ İNANÇ VE 

UYGULAMALARINDA KADIN 
Woman in Babagan Bektashi Faith and Practises 

İbrahim BAHADIR* 

Öz 

Her inanç, kendine has yaklaşımla Dünya ve Ahirete ilişkin farklı yo-
rumlar getirmişlerdir. Bu farklı yorumlayışlar kendi cemaati içindeki 
bireylere bakışı ve dini hiyerarşiye de yansımıştır. Farklı dinlerdeki 
yaklaşımlar bir yana, bazen aynı dinin farklı ekolleri bir birinin zıttı 
uygulamalar geliştirmişlerdir. Türkiye de ki Alevi ve Sünni inancın 
kadına bakışı buna örnektir. Bektaşi inancı kadına bakışının ilk dö-
nem tasavvufun ürünü olduğu söylene bilinir. 10 yy da Hindistan’dan 
Mısıra kadar olan saha da kadınlara ait birçok tekke bulunmaktaydı. 
Bu durum daha sonra Anadolu ve Balkanlarda sürmüştür. Evliya me-
nakıplarını geçmiştin günümüze gelen tanıklık metinleri olarak gör-
mek mümkündür. Ortaya çıkan arşiv kayıtları bu tarihsel gerçek ko-
nusunda hiç şüpheye yer bırakmamaktadır. Bir birini destekleyen iki 
önemli kaynak vasıtası ile tarihsel süreç içerisinde kadınların tekke-
lerde sadece derviş olarak değil, posta oturup halifelik yapmış olduk-
ları anlaşılmaktadır. Yine, Bektaşi inancında, Hz. Fatma ve diğer ka-
dın evliyalara duyulan saygı dini önderliğin sadece erkeklere ait ol-
madığını göstermektedir. Bunlar arasında “Kadıncık ana” ya da Bul-
garistan da kendi adıyla tekkesi bulunan “Kız ana” ilginç örneklerdir. 
Modern dönemde de kadınların az da olsa derviş olmaya devam ettiği 
görülmektedir. Fakat Babağan Bektaşilik geleneksel ilişkilerini sür-
dürse de eski kimi uygulamalarda kırılmalar yaşandığı biliniyor. Bu 
bildiri uzun bir tarihsel süreci mercek altına almaya çalışmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Bektaşilik, kadın, derviş, tasavvuf, cem. 

Abstract 

Every belief has brought its own interpretations of the life and after-
life. These varying interpretations have also been reflected in the ap-
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proach to individuals in its own community and religious hierarchy. 
Let alone the approaches in different religions, each cult in the same 
religious has developed completely dissimilar practises. Approach 
against women in Alevi and Sunni faiths in Turkey forms an example 
of the said phenomenon. It can be argued that attitude of Bektashi 
faith to woman is a product of early-era Sufism. There were many 
monasteries special to woman in the region from India through 
Egypt. This was also the case in the Anatolia and Balkans in the fol-
lowing centuries. It is possible to consider the tales of saints as the 
texts bearing witness to the past and today. The archive records 
identified leave no room for doubt for this issue. It is understood 
from two significant sources supporting each other that the woman 
acted not only as the dervishes in monasteries but also caliphs of the 
faith in the past. Similarly, the respect paid to Fatimah bint Muham-
mad and other woman saints indicate that religious leadership is not 
restricted to men. ‘’Kadıncık Ana’’ (Mother Kadıncık’’) and ‘’Kız 
Ana’’ (Mother Girl) who has a monastery after her name in Bulgaria 
are interesting examples of such leaders. It is also observed that 
woman has continued to act as dervishes albeit less than the case in 
the past. However, it is known that there has been some breaking 
from certain past practises in Babagan Bektashi faith although tradi-
tional relations are still maintained. Our statement will try to scruti-
nize a long historical process. 
Keywords: Bektashism, woman, dervish, Sufism, cem 

1. Giriş

Tarihi süreç içinde var olan tüm dinler, kendine has yaklaşımlarla, dünya ve 
ahirete ilişkin farklı yorumlar getirmişlerdir. İnançların bu farklı bakış açıları 
da kendi cemaati içindeki bireylere ve dini hiyerarşiye yansımıştır. Dinler ina-
nanları ya cinsiyetlerine göre ayırıp, bireylerin konumunu buna göre belirle-
mekte ya da Bâtıni bir yorumlayışla, onların zaten Tanrı katında cinsiyetsiz 
olduğundan hareketle bilgi ve becerileri doğrultusunda görevlendirme yap-
maktadır. 

Bu sadece dinden dine farklılık göstermez; bazen aynı dinin farklı yorumla-
rında bile birbirinin tersine uygulamalar görülür. Bunun en ilginç örneğini 
günümüz Türkiye’sinde Alevi ve Sünni inancın yapılanışında görmek müm-
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kündür. Ortodoks Sünni inancın temel yaklaşımlarına göre cinsiyet ayrımı 
oldukça belirgin iken, bu durum Alevilikte farklılık arz etmektedir. Alevi inan-
cı, cemaatin bireylerini cinsiyetine göre değil, onların inançta kat ettiği mesa-
feye göre değerlendirip, dini hiyerarşi içindeki statüsü buna göre belirlenmek-
tedir. Bu uygulama, birden ortaya çıkmış olmayıp uzun bir tarihsel sürecin 
ürünüdür. 

2. Eski İnançlarda Kadının Yeri 

Semavi dinler ortaya çıkmadan önce, dünyanın çok büyük bölümünde Ana-
erkil aile tipi içinde yaşandığı bilinmektedir. Eski Anadolu uygarlıkları ve Orta 
Asya topluluklarına ilişkin değerlendirmelerde de bu durum kendini göster-
mektedir. Türkler ya da Hindu topluluklarda kadın, erkekle eşit statüye sahip 
görünmektedir. Sadece idari ve sosyal hayatta değil dini hiyerarşi içinde de 
benzeri durum söz konusudur. Kuzeyde kimi Rus ve Türk topluluklarda kadın 
şamanların varlığı bize bu durumu göstermektedir (Bayat: 2010, 54-63). 

Konuyla ilgili tartışanlar, dinlerin ilk başta kadını toplumsal ve dini hayatta 
ayrımcı bir tutum izlediği, daha sonraki süreçte dönüşüm geçirdiğini noktasın-
da uzlaşmaktadır. Bu dönüşümün nasıl ve hangi dinamikler üzerinden gerçek-
leştiği sorusu ise halen tartışmaya açıktır. Aslında benzer bir sürecin bütün 
dinler için geçerli olduğu anlaşılmaktadır. Hristiyanlık ortaya çıkarken Mer-
yem’i kutsamasına rağmen tarihsel süreçte kadını dini hiyerarşide daha alta 
itmesi bu tezatın boyutunu göstermektedir.  

İktidar çevreleri ile ilişkiye giren dini yaklaşım, verili düzene göre şekille-
nirken, ona itiraz eden alt tabaka ise daha mistik batini yorum tercih ederek 
dinin ilk çıkışındaki savunduklarını sürdürmeye çalışmıştır. İslam içindeki Bek-
taşilik gibi tasavvufi hareketlerin kadın konusundaki medreseden farklı bir 
tutum geliştirmesi bununla ilgilidir. Konuyla ilgili tartışmacılar bu olumluluk-
ları görmeyip sadece kurumlaşmış dinin yaklaşımlarını esas almışlardır. Modern 
dönemdeki eleştirilerin hedef noktası bu dinî yorum olmuştur.  

Eleştirenlerin dinin içindeki çeşitliği ve farklılığı yok sayıp egemen dinî 
yaklaşım üzerinden değerlendirmeleri bu eleştirilerdeki isabet sorununu gün-
deme getirmiştir. Fakat kurumlaşma öncesinde, dinlerin kendi inananları ara-
sında bir ayrıma gitmeyip daha sonraki süreçte tam tersi uygulamalar gerçek-
leştirmesi insanlık için ciddi bir sorun olmuştur.  

 Kurumlaşmış ve dönüşmüş dinlerin tutumuna, modern dönemde yapılan 
eleştiriler oldukça haklı nedenlere dayanmaktadır. M. Smith, kadınların dinlere 
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karşı ilgili ve içten bir tavır sergilediğini ancak dinlerin kadınlara gereken özeni 
ve ilgiyi göstermediğini düşünür (1991). Smith’in söylediğinde haklı nedenleri 
çok olmasına rağmen bunun çok genelleyici bir bakış açısı olduğunu söyleme-
miz de mümkündür. En azından birçok dinin ilk ortaya çıkarken toplumsal 
eşitsizliğe yönelik eleştirileri hep olmuştur. 

3. İslam’ın İlk Döneminde Kadın

İslamiyet’in ilk yayılma döneminde Hz. Muhammed’in cemaati arasında 
birçok kadın bulunmakta ve ona inançla destek verdikleri bilinmektedir. Hz. 
Peygamberin, sağlığında kadın ile erkeğin karışık olarak bulundukları ortam-
larda sohbetlerin yaygın olarak yapılmakta olduğu söylenmektedir (Savaş, 
1991). En azından Hz. Peygamber dönemindeki söylemler ve uygulamalarda 
yaygın bir eşitsizliği işaret etmez. Hz. Peygamberin eşi Hatice’nin hiç kimsenin 
izni ve onayı olmadan tek başına ticaret yapması, yanında erkekleri de çalıştır-
ması, daha sonra kadının tek başına sokağa çıkmasını engellemeye kadar varan 
uygulamalarla tezatlık taşıyordu. Bu durum Halife Ömer dönemine kadar de-
vam etmiştir (Savaş, 1991: 66-85). Hatta günümüzde tamamen görmezden geli-
nen bir olay gerçekleşmiş; bir kadını karışık bir cemaate imam olarak atandığı 
söylenmektedir. Bedir Savaşı’na katılmak isteyen Ümmü Varaka’ya Hz. Mu-
hammed “Sen evine git, ev halkına, evine gelenlere imamlık et, namaz kıldır. Şunu bil ki, 
Allah sana şehitliği nasip edecektir” (Savaş, 1998: 115) demiştir. Savaş, bu hanımın bir 
bölgedeki kadın-erkek cemaate imam atadığını bildirmektedir (1991: 115). Aynı 
dönemde Hz. Peygamberin kızı Fatma’nın üzerinden oldukça olumlu örnekler 
bulunmaktadır. Bu durumun daha sonra Halife Ömer döneminde tersine çev-
rildiği, kadınların kimi haklarının aynı halife döneminde başlayan süreçte elle-
rinden alındığı bilinmektedir. Hatta İmamet ve Hilafet tartışmasında Fat-
ma’nın kilit noktada olması, kadınlara yönelik eleştiri ve aşağılama Sünni tezin 
haklılığını kanıtlamada önemli bir araç olarak görülmüştür (Bahadır, 2004: 95-
102). 

4. Tasavvufta Kadın:

 İslamiyet’in Emeviler ve Abbasiler döneminde iki farklı ekol oluştuğu gö-
rülmektedir. Daha sonra oluşan tekke ve medrese etrafında iki farklı yorum 
gelişmiştir. Medrese kadınlara yönelik hadisler üzerinden olumsuz değerlen-
dirmeleri daha öne çıkartırken tekkenin büyük bölümü tam tersine kadınlara 
yönelik olumlu tutum takınmıştır (Bahadır, 2004: 102-127). İslamiyet’in ilk 
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dönemindeki kadınlara yönelik olumlu düşünce ve uygulamalarının tasavvuf 
aracılığı ile devam ettiği anlaşılmaktadır. Basralı Rabia’nın kişiliği ve fikirleri 
bu konuda oldukça etkili olmuştur.  

Tasavvufun kadına bakışında kendisi için örnek aldığı şahsiyet Hz. Pey-
gamberin kızı Hz. Fatma olmuştur. Smith’e göre bazı din adamları ilk Kutbun 
Hz. Fatma olduğunu bildirir (1991: 191). 

Alevilerde ise ilk ocak sahibinin Hz. Fatma olduğuna inanılmaktadır. Ken-
dilerine örnek aldıkları için, sufi kadınların büyük bölümünün adının Fatma 
olması oldukça dikkat çekicidir. Sufi kadınlarca önemsenen bir başka şahsiyet 
Hz. Meryem olmuştur. Meryem ilham kaynağı olsa da pratik mükemmelleşme 
arayışındaki kadınlar için rol model her zaman Hz. Ali’nin hanımı Fatma ol-
muştur (Bahadır, 2004: 95-102).  

Tasavvufun ilk oluşum ve gelişmesinde Basralı Rabia’nın özel bir yeri var-
dır. O adeta düşünme yöntemiyle daha sonraki görüşlere yön vermiştir. Tan-
rı’dan korkmak yerine onu sevmeyi öne çıkartıp, dini hayatı cennet-cehennem 
korkusunun dışında görmek gerektiğini savunmuştur. Kendisinden sonra Or-
tadoğu sahasında birçok kadın tekkesinin oluşması hiç de şaşırtıcı değildir. 
Yine aynı dönemde yaşamış Hasan Basri ve Rabia iki farklı ekolün oluşmasında 
başat rol oynamışlardır. Hasan Basri’nin, Rabia’nın tersine görüşlere sahip 
olduğu bilinmektedir (Bahadır, 2004: 50-57). 

Tasavvufta kadınlara ilişkin iki farklı düşüncenin geliştiği görülmektedir. 
Birinci görüştekiler Hz. Peygamber’in ilk dönemindeki uygulamaları esas alıp, 
İslamiyet’in herkese eşit baktığına inanıp, kadınların dini hiyerarşi içinde bu-
lunmalarına itiraz etmemişlerdir. İkinci görüşe sahip olanlara göre, dünya ni-
metlerinden uzak durmaya çalışan insanlar için kadın, bu nimetler içinde sayıl-
mıştır. Bu sebeple ondan uzak durulmalıdır (Bahadır, 2004: 46-50). Bu düşünce, 
medrese ile yakın ilişki içindeki kentlerdeki tasavvuf çevrelerinde hayat bul-
muştur.  

 Birinci görüş yerel alanda yaygın bir tabana sahip olup kadına yönelik daha 
olumlu görüşler dile getirmiştir. 11. yy. sonrasında Mısır’dan Orta Asya’ya ka-
dar bütün sahada bu ekol etkili olmuştur. Kurulan kadın tekkelerinde kadınlar 
posta oturup şeyhlik yapmışlar ve Beyazıt-ı Bestami gibi daha nice büyük mu-
tasavvıfların yetişmesine ciddi katkı sunmuşlardır (Bahadır, 2004: 27-39). Birinci 
ekolde daha çok Nakşibendilik öne çıkarken ikinci ekolde ise Alevilik-
Bektaşilik öne çıkmıştır.  
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 Değişik her görüşün ortaya çıktığı ve yayıldığı çevrede aldığı tepki, onun 
yayılmasında ve yaşamasında çok belirleyici olmuştur. Her görüş farklı halk 
gruplarında farklı tepkiler alıp bu görüşlerin kimi zaman önlerini açtığı ya da 
kapadığı bilinmektedir. Tasavvufun bu görüşlerin yaşatılmasında üzerinde 
oturduğu halk grubunun geçmiş inanç ve sosyal durumunu göz ardı edilemez. 
Yani tasavvuf hareketleri Arap sahasında tutunamazken, İran, Orta Asya ve 
Hindistan’da yaşatılması bize bu konunun önemini göstermektedir. Tasavvu-
fun yayıldığı sahada daha önceki dini inanç ve kültürlerin de kadına yönelik 
olumsuz bir bakış açısı olmadığı görülmektedir. Bu durum yeni gelen görüşün 
daha kolay kabulünü sağlarken bir yandan da hem geçmiş görüşlerin devam 
etmesini hem de yeni görüşün fikirlerinin kesintiye uğramamasını sağlamıştır. 

 Bu nedenle Bektaşilikte kadının yeri sorununda tasavvufun olumlu düşün-
celeri kadar daha önce savunulan görüş ve yaşam tarzının etkisi göz ardı edile-
mez. Horasan bölgesinden gelen Alevi grupların İslam öncesi dönemdeki ka-
dına yönelik düşüncelerinin iyi olduğu biliniyordu (Beyani, 2015: 16-25). İster 
devlet yönetiminde olsun (Üçok, 1993: 115-192; Baharlu, 2021: 339-355) isterse 
dini hayatın yaşatılması ve sürdürülmesinde olsun kadınlar oldukça etkiliydi. 
Kadın şamanların varlığı konuyla ilgili oldukça ilginç örneklerdir (Bayat, 2010: 
54-63 ).

Tamamı için geçerli olmasa da Türklerin, İslam’ı daha çok tasavvuf yoluyla 
kabul ettiği söylenmektedir. Türklerde İslamlaşma öncesinin kadına yönelik 
toleransı, tasavvufun sunduğu kadın modeline geçişte kolaylık sağlamıştır. 
Diğer yandan bu tarihsel arka plan tasavvufun kadınlara yönelik sunduğu dini 
yorumun yaşatılmasına çok büyük olanak sağlamıştır. Bunun tam tersi Arap 
toplumlarında kadına yönelik sert tavır nedeni ile tasavvufun bu görüşü oralar-
da sürdürülememiştir. 

5. Bektaşilikte İnsan:

Bektaşi inancında cemaate bağlı olan insanlar “can” kavramıyla tanımlanır. 
“Can” kavramında herhangi bir cinsiyet iması bulunmaz. Yani burada kast edi-
len bedenin içindeki ruhtur. İnsan bedeni “ten” olarak tanımlanır; o ruhun 
dışındaki elbisedir. Ruh bedenden çıktığı zaman insandaki canlılık yok olur. 
“Ölür ise ten ölür canlar ölesi değil” derken tenin, canın elbisesi olarak algılandığı 
ifade edilmektedir. Bu kavramın aynı zamanda inananlar anlamında da bir içe-
riğe sahip olduğu görülmektedir. Bu anlamda dünyevi olan ten olup, onda 
cinsel görünümler bulunmasına rağmen, Hak katına gidip gelen ruh olan can 
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ise cinsiyetsiz bir varlıktır. Tanrı’nın karşısında insanlar kadın ya da erkek de-
ğil, can olarak bulunmaktadırlar.  

Bektaşilik için esas olan zahiri görüntü değil, batini iç görüntü olduğuna 
göre, asıl olan candır. Yukarıda can kavramı çerçevesinde açıklandığı gibi, 
inanca göre talipler ibadet esnasında cinsî özelliklerinden sıyrılmış olarak dü-
şünülür. Bektaşi inancında cinsler arasında ayrım gözetilmediği için ibadet 
esnasında kadın-erkek aynı mekânda bulunmaktadır.  

 Bektaşiliğin de içinde olduğu geniş bir Alevi çevrenin benzer görüşleri sa-
vunduğu bilinmektedir. Bu nedenle Alevi geleneğinin önemli simalarından 
Ahmet Yesevi ve Seyyid Ebu’l-Vefa Bağdadi’nin kadın erkek karışık müritleri 
ile birlikte ayinler yaptığı bilinmektedir. Yine Baba İlyas’ın Amasya’daki Çat 
köyüne yerleşmesinden sonra kadın ve erkek müritleri bulunmaktadır. “Bunla-
rın birbirlerine karşı asla nefis lezzeti duymadıkları, bir arada bulundukları halde birbir-
lerinin kadın mı erkek mi olduklarının farkına varmadıkları” (Ocak, 1983: 125) ifade 
edilmektedir. Elvan Çelebi’nin Menakıbu’l-Kudsiyye Fi Menasıbi’l-Ünsiyye 
adlı eserindeki şu dizeler bize bu dönemin canlı tanığı gibidir  

“Kalmaz ayruk bunlarda lezzet-i nefs 
Mihnete kalb olur mahabbet-nefs 
Er ü avrat birbirin bilmez 
Bu ne sırdur bu sırra akıl irmez” (Elvan Çelebi, 1984: 23). 
 Bu dörtlükte görüldüğü gibi Alevi çevrelerdeki aynı mekânda kadınlı er-

kekli ibadet Bektaşilikte de sürmüştür. En eski velayetnamelerde bunun ör-
nekleri oldukça çoktur. Başta Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi olmak üzere, Hacım 
Sultan ve Demir Baba velayetnamelerinde benzer örnekleri bulmak mümkün-
dür. Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’nde, onun Anadolu’ya gelişini müjdeleyen, 
“Erenler meclisinde” Fatma Bacı isimli birisinden bahsedilmektedir. Fatma 
Bacı’nın Sivrihisarlı Seyit Nurettin’in kızı olduğu yazılıdır. Erenler meclisinde 
sadece erkekler değil, kadınlar da bulunmakta olup, hatta diğerlerinden daha 
gönül gözü açık olarak anlatılmaktadır. Benzer örnekleri Hacım Sultan ve 
Demir Baba velayetnamelerinde görülmektedir. Hatta Demir Baba Velayetname-
si’nde bu durum daha açık olarak kendini göstermektedir. Kız Ana diğer tekke 
postnişinleri ile eşit statüye sahiptir. (Noyan, 1976: 17-22). Bu örnekler bizlere 
inancın kendini belli bir cinsiyete göre konumlandırmadığını göstermektedir. 
Alevi- Bektaşi inancı, kadın ve erkek arasında bir ayrıma gitmeyip onu farklı 
bir kategoride değerlendirmesini tasavvufa borçludur.  
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6. Bektaşilikte “Er” olmak:  

Alevi-Bektaşi mitolojisinde “Kırklar”ın çok önemli ve belirleyici bir yeri 
vardır. Alevi-Bektaşi inananları için “Kırklar” en önemli üst makamdır. Yapılan 
cem ve muhabbetlerin tamamına yakını o “Kırklar Meclisi”ne atfen yapılır. 
Kırklar Meclisi’nde, her şey gizlilikten çıkar, gerçeğe dönüşür. Orada hiçbir 
ayrım olmayıp Hz. Peygamber de dâhil herkesin eşit olduğuna inanılıp, hepsi 
birbiri ile kardeş olmuşlardır. Kırklar arasında yalnız erkekler değil, kadınlar da 
bulunmaktadır. Kırkların 23’ü erkek 17’si kadın olup, bunlar arasında Fatma 
Ana da vardır (Yörükan, 1998: 119). Bu inanç cemdeki süpürgecinin “Biz üç ba-
cıydık, Kırklar meydanında süpürgeciydik” diye başlayarak okuduğu gülbank-
ta kendini gösterir. Kırkların içindeki kadın sayısı bazen üç, bazı inançlara göre 
on yedi olarak verilirken bazen de kırk ince belli kız olabildiği kimi şiirlerde 
görülmektedir (Hayit, 1998: 458). Kırklara vurgunun temel nedeni inançtaki en 
üst seviyede seçilmiş insanların orada olmasıdır. “Erlik” ise seçilmiş bu grubun 
içinde gerçek yolunu süren, kemale ermiş, nefsini terbiye etmiş insanlardan 
birisi olmaktır.  

Bektaşi kadınlar için kırkların içinde bulunan Fatma Ana özel bir önem ta-
şır. Bütün tasavvuf gruplarında özelikle Alevi-Bektaşiler arasında yolun başı 
(Ocak) olarak Fatma Ana görülür ve ayrı bir yer tutar. Birçok mutasavvıfın da 
kabul ettiği gibi, ilk “Kutbun” Sufi cemaatin manevi liderinin Hz. Fatma oldu-
ğu (Smith, 1991: 38) kabul edilmektedir. Hz. Fatma, bizzat Peygamber tarafın-
dan ilan edilen manevi yüceliği kanıtlanmış onun kutsal soyundan gelen trajik 
kahramanların annesidir (Schlefer, 2000: 17) O, on iki imamı Hz. Peygamber’e 
dayandıran tek ulu şahsiyettir. Alevi-Bektaşi varoluş mitolojisine göre Allah 
önce başında tacı, belinde kuşağı, kulaklarında küpeleriyle Hz. Fatıma anamızı 
yaratmıştır (Kahraman, 2001). Alevi meşrep tasavvuf gruplarında Hz. Fatma her 
zaman rol model olmuştur. Tasavvufa yönelen kadınların büyük bölümünün 
adının Fatma olması ona özenme ve onun gibi olma düşüncesinin yansımasıdır. 
Bu yaklaşım daha sonra Bektaşiler içinde devam edecektir. Bektaşi inancındaki 
kadınlar Fatma Ana’yı temsilen yola hizmet ederler. Bektaşi kadınlar için Fat-
ma Ana bir rol model olarak onlara hep ışık olur. Davranışları ve hizmetlerinde 
onu kendileri için rehber edinip, hayatları boyunca kendileri için en önemli yol 
gösterici sayarlar.  

Bektaşi inancında tasavvufun ilk dönemlerinde olduğu gibi insanlar cinsiye-
tine göre değil, inançta kat ettiği yola göre değerlendirilir. Eğer kişi bilgisi ve 
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yaşantısı ile inanç içerisinde ilerlemiş ise ister kadın ister erkek olsun, yol gör-
memiş insanlardan daha üst seviyededir. Bilgi ve yaşantısı ile belirli bir olgun-
luk seviyesine ulaşıp gerçeği gördüğünde artık o kadın değil “erdir”. Bilindiği 
gibi tasavvufta erlik, erkeklik anlamına gelmeyip bilgi ve yaşantısı ile inançta 
belirli bir yol kat edenlerin, erginliğe ulaşanların makamıdır.  

Merhum Dedebaba Bedri Noyan, Kuran’daki erkekleri kadınlardan üstün 
sayan “rical” sözünün Bektaşilerce farklı yorumlandığını söylemektedir. No-
yan’a göre, rical kavramı, Bektaşilerce “Erlik” mertebesine ulaşmış olanlar için 
kullanılır. Bu mertebeye ulaşanların erkek ya da kadın kim olursa olsun er ola-
cağını bildirmektedir. Kadınlardan da, bu mertebeye varanlar erkeklerle bir 
görülür. Böylece rical mertebesinde erler katında sayılan kadınlar da vardır 
(Noyan: 1995, 105-126) Burada önemli olan er kişiliktir. Er kişi ise eren kişiye 
denir. Agâh olmuş (uyanmış), Hâk bilgisine ermiş kişi anlamındadır. Bu maka-
ma yükselen erkek de kadın da erdir. Bunu anlatmak için “Er kişi vardır, bacı 
donunda” derler (Menemencioglu, 2010: 129-140). 

Bektaşi velayetnamelerinde anlatılan anekdotlarda bu durum açıkça kendini 
gösterir. Hacı Bektaş Veli Velayetnamesinde, Pir’in Anadolu’ya gelişinde erenlerin 
yaptığı toplantıda bulunan Fatma Bacı’dan bahsedilmektedir. Hatta diğer 
erenlerden gönül gözü daha açık olduğu için, Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya 
gelişi ona malum olmuştur (Duran, 2010: 203-205). Buradan anlıyoruz ki, Fatma 
Bacı diğer erkek erenlerden daha üstün bir yere konulmaktadır. Velayetnamenin 
Kadıncık Ana ile ilgili anlatıları onun bir derviş olarak hizmet ettiği ve er mer-
tebesinde olduğunu göstermektedir. 

  Hacı Bektaş Veli’nin en önemli takipçilerinden, Hacım Sultan’ın Vela-
yetnamesinde bu durum daha açık olarak kendini göstermektedir. Buna göre 
Hacım Sultan’ın görevlendirdiği bir bacı kurban keser. Onun dervişleri, kadı-
nın kurban kesemeyeceğini dile getirip kesilen kurbanı yemek istemezler. Ha-
cım Sultan bu hanımın artık kız olmayıp er olduğunu söylemesinden sonra 
dervişler kurban etini yerler Gündüz, 2010: 16-18). Kadınların da er olarak ta-
nımlanması durumunu 16. yy. öncesi Bektaşi menkıbelerinde görmek mümkün-
dür.  

  Burada Bektaşi geleneği ile diğer Alevi gruplar arasında küçük bir fark 
bulunmaktadır. Alevi gelenekte, kadının üst makamda olması için mutlaka seyit 
soylu olma şartı aranırken, Bektaşi geleneğinde bu şart aranmayıp yola hizmet 
eden herkes er olabilmektedir. Alevilikte kadının bir mertebeye yükselmesinde 
seyit soylu olması gerekmektedir. Burada kadının diğer erkek canlar gibi yola 
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inanmış, temiz ahlaklı ve yetişmiş olması oldukça önemlidir. Bektaşilikte ise 
seyit soylu olma şartı aranmayıp, yola inanmak ve nefis terbiyesi almış olmak 
dervişin er olması için yeterlidir. Kadıncık Ana bu erlik makamına ulaşmıştır. O, 
Hakk’a yürüyene kadar onun en önemli talibi ve dervişi olmuştur. Anado-
lu’daki kadın evliyalara ait türbeler, geçmişte bunun çok yaygın olduğunu gös-
termektedir. 

7. Bektaşilerde Kadın Derviş Geleneği

Aslında asıl olan hizmet dervişlik hizmetidir. İnanca yönelmiş insanlara kö-
tülük düşünmeyen, yaptığı her şeyde Hakk’ın rızasını arayan, hem bilgi hem de 
nefsini terbiye etmek için yola çıkmış kişi derviş olarak görülmektedir. Derviş 
olmanın şartı cinsiyet değil yola hizmeti gönlüne koyan kişi olmasıdır. Böyle 
bir durumda sadece erkekler değil kadınlar da derviş olabilmektedir. Bektaşi 
çevrelerin en önemli isimlerinden merhum Dede Baba Bedri Noyan'a göre 
“Bektaşilikte dervişlik, muhipler arasından seçilerek özel bir törenle kendisine 
taç, tennure, hırka giydirilip; kemer bağlanarak muhiplikten bir basamak daha 
yükselen kişiye denir” (Noyan, 1977: 5380). 

Noyan, kadın dervişlere çoğunlukla beyaz başörtüsü tekbirlendiğini, daha 
önceleri onlara da “beyaz ve kırmızı arakıyeler” ile “taç, tennure, hırka giydiri-
lip, kemer kuşatıldığını” söyler (Noyan, 1977: 5380). Tarihsel kayıtlarda kadın 
dervişler için “Ana, Budala” (Demir Baba Velayetnamesi) ve “Fakire” terimleri 
kullanılmaktadır (Frambgen, 2000: 63). 

Hacım Sultan Velayetnamesi’nde kız dervişin er olurken erkek görünüşü aldı-
ğı anlaşılmaktadır. Yani muhtemelen saçları kazınmış erkeksi bir görüntü ve-
rilmiştir (Gündüz, 2010: 18). Refik Engin’de bu durumu doğrulamaktadır. En-
gin’e göre, geçmiş zamanlarda, nasip alacak canların ustura ile “Çarh-ı –Darp” 
yani saçları ve kaşlarının kazındığını daha sonraları bu işlemin usturanın tersi ile 
sembolikleştirildiğini ancak günümüzde uygulanmadığını söylemektedir (En-
gin: 2021). Fakat günümüzde de uygulandığını söyleyenler bulunmaktadır. 

Noyan ise kadınların derviş olduğunu, geleneksel olarak baba olmadığını 
söylemektedir. Fakat arşiv kayıtlarında her ne kadar baba ismi geçmese de ka-
dınların tekkelerde postnişin ya da mürşit olarak bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Konuyla ilgili evliya menkıbeleri ve arşiv kayıtlarında yazılanlar oldukça farklı-
dır. 

 Mürşitlerinin yanında yetişen kadın dervişlerin postnişin öldükten sonra ya 
da ölmeden önce de onları temsilen tekkede hizmet ettikleri görülmektedir. 
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Onların sadece tekkede kadınlara ilişkin işler yaptığını söylemek zordur. Hacı 
Bektaş Velayetnamesi’nde, Fatma Hatun’un büyük mürşide olduğu, yalnız genç 
kızlar ve kadınları değil erkekleri de irşat etmekte olduğu anlatılmaktadır 
(Gölpınarlı, 1991: 18). 

Âşık Paşazade’ye göre, Hacı Bektaş Hakk’a yürüdükten sonra bütün ema-
netlerini Kadıncık Ana’ya bırakmıştır. Abdal Musa’yı yetiştiren de Kadıncık 
Ana’dır (Atsız, 1970: 195-196). Yine Hacı Bektaş Veli’nin taliplerinden olan Ha-
cım Sultan’ın daha sağlığında derviş olarak edindiği bir kız talibini adını Hacım 
koyup kendini temsilen bir tekkede bırakması oldukça ilginçtir (Gündüz, 2010). 
Muhtemelen bu günkü durumun tersine 14. yy. döneminde oldukça yaygın bir 
uygulama olması mümkündür. Çeşitli arşiv kayıtları ve evliya menkıbelerinde 
tekkelerde sadece kadın-erkek birlikte ibadet etmenin dışında kadınların kimi 
idari görevlere de geldiği görülmektedir. Aslında tekkede bulunan ve yaşayan 
herkes derviş olup, babalık, halifelik ya da dede babalık gibi idari makamlarda 
görevlendirilmektedir. Bu nedenle kişi isterse en üst idari göreve getirilsin 
onun için en önemli makam dervişlik makamıdır.  

Kadın derviş hareketinin ilginç örneklerinden birisi de Demir Baba Velayet-
namesi’nde kendisinden bahsedilen ve Bulgaristan’da tekkesi halen ayakta kal-
mış olan “Kız Ana”dır. Demir Baba Velayetnamesi’nde anlatılana göre, Kız Ana 
diğer tekke postnişinleri ile aynı ortamda aynı görevlendirme içinde bulun-
maktadır. Günümüzde Kız Ana tekkesi varlığını sürdürmektedir.  

 15. ve 16. yy’da Batı Anadolu’da birçok kadının tekkede posta oturup hali-
felik yaptığı anlaşılmaktadır. Ömer Lütfü Barkan farklı makalelerinde bu ko-
nuya ilişkin çeşitli arşiv kayıtları yayınlamıştır. Bu arşiv kayıtlarında, Şirin Ha-
tun, Hundi Hatun, Sakari Hatun, Ahi Ana, Kız Bacı, Ahi Fatma zaviyelerinin 
halifelerinin kadınlar olduğu bildirilmektedir. (Barkan, 1980: 171; 1988: 143) So-
me Bacı’nın “çırak akçesi” (Bu kavram talibin mürşide verdiği para ya da meta 
olarak, günümüz Alevileri arasında aynı anlamda kullanılmaktadır) olarak aldığı 
geliri tekkenin imarı için harcadığı kaydı bulunmaktadır. Bu tekkelerin aynı 
dönemde önemli bir dini ve sosyal yardımlaşma merkezi olduğu görülmektedir.  

Yine buradaki kayıtlarda tekkelerde yalnız kadınlar değil, Hacı, Ayvaz ve 
Derviş isimlerinde erkek dervişler de bulunmaktaydı (Barkan, 1942: 316-323). 
Bunların sadece kadınlara hitap etmediği, aksine kadın erkek karışık bir ce-
maate mürşitlik yaptığı anlaşılmaktadır. Kanuni döneminde Od Yakan Baba 
tekkesinde Azize Bacı adlı kadın posta oturuyordu (Kara, 1990: 144). Bu konuda 
bir başka örnek, Afyon’dan Manisa'ya kadar etkili olmuş II. Murat döneminde 



108  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

yaşayan kadın eren Elif Hatun’dur. Karaca Ahmet zaviyesinde posta oturan 
Aklan Dede’nin kızı olan Elif Hatun’un, onun manevi mirasını sürdürüp ken-
dine ait bir zaviye kurduğu ya da babasına bağlı zaviyenin başına geçtiği bilin-
mektedir (Armağan, 2001: 218). 

Cumhuriyet öncesinde özellikle İstanbul’daki birçok Bektaşi tekkesinde 
kadınlar da bulunmakta olup, Nazım Hikmet’in annesi Celile Hanım’ın da 
Bektaşi toplantılarında bulunduğu söylenmektedir (Samancıgil, 1945: 341). Bu 
tekkeler kimi çevrelerin tanıttığı gibi tembellik merkezleri değil, ciddi bir sos-
yal işlev yüklenen yerlerdi. Buralar insanlara meslek öğretilen, toplumsal daya-
nışmada çok önemli bir işlevi bulunan, hepsinden önemlisi İslam felsefesinde 
çok öneme sahip olan yerlerdi. Bunun dışında sanat ve edebiyatın en önemli 
merkezleriydi. Buralarda kadın şairler de yetişmiştir. İçerdeki bu duruma rağ-
men kimi çevreler kadınların tekkelerde bulunmasını iftiraları için malzeme 
olarak görmüştür. II. Mahmut döneminde bile görülmeyen iftiralar Osman-
lı’nın son döneminde edebiyat adı altında kitaplara dökülmüştür. Ne yazık ki 
tekkelerdeki kadınların varlığı kimi romancılar için iftira kaynağı olmuştur. 
Nur Baba’nın yazarı Yakup Kadri ve Bektaşi Kız romanını yazan Niyazi Ahmet 
Banoğlu bunlardandır. 

 Babağan Bektaşi ekolünden gelenler tekkeler kapandıktan sonra da soh-
betlerini ilişkilerini devam ettirmişlerdir. Günümüzde muhabbetlere bacılar da 
katılmaktadır. Bilindiği kadarıyla kadınlar da derviş olarak görevlendirilmeye 
devam etmektedir. Bunlardan Gülizar Cengiz, 2008 yılında Gaziler 
Dergâhı’nda, Teoman Güre Halife Baba tarafından dervişlik hizmeti gerçek-
leştirmiştir. Almanya Köln yakınlarında Kadıncık Ana Dergâhı’nda hizmet 
yürütmektedir. Gülizar hanımın çalışmaları geleneğin sürdürülmesine büyük 
katkı sağlamaktadır. Bunun dışında Kadıncık ana dergâhı hiçbir kurumdan 
destek almadan on binlerce üyesi olan örgütlerden daha etkili çalışmalar yü-
rütmektedir. 

8. Bektaşi İbadetinde Kadın:

Bektaşi inanç ve ibadetlerinde cinsiyetçi yaklaşımdan bahsetmek oldukça 
zordur. Derviş kadınların inancı yürütmede oldukça önemli işlevi bulunmakta-
dır. Muhabbetler kadın erkek karışık şekilde gerçekleştirilmektedir. Refig 
Engin, bu muhabbetlerde bacılar başlarında beyaz ya da açık renkli bir başör-
tüsü olması uygun görüldüğünü, üst giyimde daha çok bol elbiselerin tercih 
edildiğini belirtmektedir (Engin: 2003). Babağan Bektaşilerde kadınların derviş 
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olması günümüzde de sürmektedir. Fakat ibadeti asıl olarak erkek mürşitler 
yönlendirmektedir. Menemencioğlu buna ilişkin yeni yorumlar getirme ihtiya-
cının bu topluluk arasında tartışıldığını söylemektedir. 

“Bektaşilerde Dervişlik makamına ulaşmış kadınlar vardır. Bektaşi öğretisinde, 
alınan yol açısından en ileri derece, dervişlikle belirlenir. Bu makam daim hiz-
mette olmayı gerektirir. Babalık, Halife Babalık, Dede Babalık gibi görevler ise 
yine dervişlik makamı ile sürdürülür.  

Çağımız Bektaşi önderlerinden kaybettiğimiz Dedebaba Bedri Noyan ve 
Halife Baba Turgut Koca ile bir söyleşimizde: “Babalık, Halife Babalık, Dede 
Babalık gibi görevlerde sanki cins ayırımı var gibi görünüyor, oysa bu öğretide 
cins ayırımı yoktur, ana kuralı var, bunun nedeni nedir?” diye sorduğumuzda, 
tahmin ettiğimiz bir gerekçeyi onayladıklarını gördük. Bu da “çağa uyma pren-
sibinin ve çağın bir adım önünde olmak” prensibinin önceliği idi. Bektaşiliğin 
kurumlaşması döneminde toplum ataerkil düzen içinde yaşıyordu. Böyle bir or-
tamda kadının statüsü Bektaşi-Alevi gelenekleri dışında ikincil planda iken 
toplumun gözü önüne kadını birinci planda çıkarmak, topluma uyum sorunu 
yaratacaktı. Bu nedenle kendi içlerindeki uygulamalarda kadın, baş tacı edilip 
erkeğe eşdeğer kabul edilmişse de, dışarıya açık yüzlerinde kadını öne sürme-
miş, bu görevleri erkekler eliyle sürdürmüşlerdir. Toplum ne zaman hazırsa o 
zaman buna engel yoktur, bu görevler de gerektiğinde kadınlar tarafından yü-
rütülme şansına sahiptir, şeklinde açıklama yapmışlardır” (Menemencioglu, 
2011: 129-140). 

Bektaşi çevrelerde kadın dervişler her ne kadar günümüzde baba olamasa da 
evli baba olacaklarda belirleyici bir konuma sahiptirler. Bektaşi çevrelerde er-
kek dervişlerin baba ya da halife baba olmasında mutlaka hanımın rızası olması 
gerekmektedir (Engin, 2003). Onun rızası olmadan bu görevlendirme gerçekle-
şemez. Ya da daha sonra hanımına iyi davranmayan, onu ezen ve şiddet göste-
ren kişi hangi makamda olursa olsun bu görevden uzaklaştırılmaktadır. Hacı 
Bektaş Çelebileri, zorunlu kalındığında kadınların cemi yöneteceğine ilişkin 
icazet vermişlerdir. Bunlardan birisi de Seyit soylu Denizli abdallarından olan 
Sultan Battal’dır. Çevresinde hizmet yapacak kimse kalmayınca Sultan Battal 
halkın talepleri üzerine Hacı Bektaş’taki Çelebilerden onay aldıktan sonra 
posta oturup cem yönetmiştir (Erdem, 2003). Son zamanlarda buna benzer ör-
neklere rastlamak mümkündür. Bektaşi olup olmadıkları tartışma konusu olsa 
da Otman Babalılarda mürşit seyrana gittiğinde posta Ana Bacı oturup muhab-
bet ya da cemi kendisi yürütmektedir (Engin, 2003). 
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  Bektaşiler dışındaki Aleviler arasında kadınların da posta oturup cem 
yönettiği bilinmektedir (Bahadır, 2004: 149-153). Son zamanlarda gelenekten 
ziyade modern düşüncelerin etkisi ile de kimi Alevi yapılanmalarında kadınla-
rın da posta oturup cem yönettiği görülmektedir. Söylem ve pratiğe bakıldı-
ğında bu durum, modern hayata uyum sağlama isteğinin bir sonucu olarak gö-
rülmektedir. Bunu Sultan Battal örneğindeki geleneğin bir devamı olarak gör-
mek mümkündür. Almanya ve Türkiye’deki kentlerdeki kimi örneklerin esin 
kaynağı, gelenekten çok modern düşüncelerdir. Bu durum bununla sınırlı de-
ğildir. Bu yapılar, kadın meselesindeki bu farklı tutumu inancın doğal akışının 
devamından çok kendi dışındaki inançlardaki olumsuzluklara karşı bir övünme 
ve üstünlük meselesi olarak göstermektedir. İnancın yaşamasında en önemli 
sorun olarak kadınlardan rehber hizmeti örneğinde olduğu gibi inancın gele-
ceğe aktarılmasında hiç faydalanılmadığı anlaşılmaktadır. Günümüzde Türki-
ye’de her ne kadar çok dar imkânlara sahip olsalar da diğer Alevi çevrelerle 
karşılaştırıldığında Babağan Bektaşilerde geleneğin daha iyi yaşatıldığı anla-
şılmaktadır. Bektaşi çevrelerdeki muhabbetlerin geleneğe daha uygun şekilde 
yaşadığı görülmektedir.  

Bektaşi cemlerinde kadınların diğer on iki hizmette de bulundukları görül-
mektedir. Rehber hizmetinin aslında kadınlara ait olduğu, Bektaşi uygulamala-
rından anlaşılmaktadır. Bektaşilikte nasip alma töreninde, yeni nasip alacak 
kişiye “rehber” bir derviş yol gösterir. “Mürşit” bu nasip alan kişinin yol babası 
“rehber’’ ise yol anasıdır. Trakya bölgesi Bektaşilerinde kadınlar da rehber 
hizmeti yapmaktadır (Engin, 2003). 

Hatta Trakya’ya özgü bir inanç olan Nakşi Bektaşilerinde muhabbet açılı-
şının ilk nefesi mürşidin eşi söylemektedir. Otman Baba, Hasköy yöresi Babai-
lerinde kadın semahta ara duayı yapmaktadır (Engin, 2003). Çerağ yakma göre-
vinin de kadınların görevi olduğu görülmektedir. Bu durum, Fatma Ana’nın 
ocağın başı olması inanışı ile ilişkilendirilmektedir. Diğer Alevi çevrelerde de 
benzer inanç bulunmaktadır. “Bu görevi kadınların görmesindeki asıl sebep 
Fatma Ana’nın temsilcileri olarak asıl ışığın onlardan gelmesidir. Onlar ocağın 
başıdır. Bu nedenle Çerağcı olarak görevlendirme erkeklerin değil kadınların 
hakkıdır” (Bahadır, 2004: 96-97). Aynı uygulama Trakya Bektaşilerinde de 
görülmektedir. Ancak onlar çerağı ayakta değil oturarak uyarmaktadırlar (En-
gin, 2003). Babagan Bektaşi ekol, tarihsel süreç içinde kimi kırılmalara rağmen 
kadınların halen varlığını sürdürmesi bakımından ibadette dini gruplara göre 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║111 

daha iyi durumdadır. Bütün buna rağmen cinsiyetçi kimi uygulamalar da rast-
landığı söylenmektedir.  

9. Sonuç 

 Dinlerin kadınlara ilişkin genel tavrı modern dönemde ciddi sorgulanmak-
tadır. Bu sorgulamada kullanılan malzemelerin dinin ilk ortaya çıktığı dönem-
deki uygulamalarından çok, kurumlaşma sonrası temel veri olarak kabul edil-
mektedir. Eleştirilerde genellemeci bir bakışla farklılıkları yok saydığı anlaşıl-
maktadır. Müslümanlık açısından meseleye bakıldığında Aleviler ve Bektaşiler 
kendilerini Hz. Muhammed’in ilk uygulamalarına bağlı sayarlar. Öyle ki bu 
dünya yaratılmadan önce gök kubbedeki Kırkların muhabbeti Bektaşi ibadeti-
nin esin kaynağıdır. Onlara göre, bu gelenek Hz. Peygamber döneminde de-
vam etmiş günümüze kadar gelmiştir.  

Bektaşilik kurumsal varlık ve uygulamaları 10. yy. sonrasındaki tasavvuf tek-
keleri ile benzerlik taşıdığı görülmektedir. Bunda, Basralı Rabia’nın özel bir 
önemi vardır. Bektaşi tekkelerinde tek başına kadın ya da kadın-erkek karışık 
olarak inanç ve ibadetini sürdürmüş olduğu görülmektedir. Başta Hacı Bektaş 
Veli Velayetnamesi olmak üzere, Hacım Sultan ve Demir Baba Velayetnamele-
rinde anlatılanlar konuyla ilgili tanıklık gibidir. Barkan’ın, arşiv kayıtlarından 
yaptığı tespitler bu durumun en önemli kanıtları olmuştur (Barkan, 1942: 320-
324). Bu tekkelerde sadece erkek dervişler değil kadın dervişlerde var olmuşlar-
dır. Bunlar sıradan insanlardan farklı olarak inanç ve ibadette mesafe kayıt et-
meleri onların “Er” olmalarını sağlamıştır. Bu kavram cinsiyet göstergesi olma-
yıp, inançta kat ettiği mesafeye göre kadın ya da erkek Er olmaktadır. Bu mer-
tebeye ulaşan kişilerin tekkelerde postnişin olarak bile görevlendirildiğini söy-
lemek mümkündür.  

16. yy’dan başlayan süreçteki kırılmalar Bektaşilikte de etkisini göstermiş 
her ne kadar kadınlar derviş olsa da babalık ve postnişinlik görevlerine pek 
getirilmemiş olduğu söylenmektedir. Günümüzde inanç ve ibadetteki birlikte-
lik sürmekte, kimi ritüellerinde kadınlar görev almaktadır. Kadınların derviş 
olma geleneği azda olsa sürmekte olup konuyla ilgili örnekler sınırlıdır. Bekta-
şilikte 16. yy. öncesinin uygulamaların birçoğu kırıma uğramıştır. Kadınların 
tekkelerde posta oturma geleneği tamamen ortadan kalkmıştır. Sadece Otman 
Babalılarda muhabbete baba “Seyrana çıktığında” yanındaki ana ibadeti devam 
ettirmektedir. Bunun dışında başka bir örneğe rastlanmamıştır. Bu durum mu-
habbete katılan kimi üyeler tarafından eleştiri konusu yapılmakta bu durumun 
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Bektaşiliğin özüne ters olan bir cinsiyetçilik yarattığını dile getirmektedirler. 
Hatta günümüzde muhabbetlere devam edenlerce kimi cinsiyetçi uygulamala-
rın varlığı dile getirilmektedir. Bu uygulamalarda temel kaygının kendi dışla-
rından gelecek eleştirilerin önünü kesmek düşüncesi ağır basmaktadır. Birçok 
din ya da içindeki farklı ekol dikkate alındığında Bektaşiliğin bu alanda kadın-
lara daha iyi haklar tanıdığı gerçeği ortadadır. Bektaşilik “Bu yol incelir ama 
kopmaz” diyen özdeyişte olduğu gibi, bu tarihi yolculuğuna devam etmekte-
dir. 

Kaynakça 

Sözlü Kaynaklar 

Aksüt, Ali. 20.8.2003 tarihli mülakat. 
Erdem, Attila. 17.7.2003 tarihli mülakat. 
Yazılı Kaynaklar 

Armagan, A. Munis. (2001). Ege’nin Gizli Tarihi Horasaniler. İstanbul: Tüze Ya-
yınları. 

Atsız, H. Nihal. (1970). Âşık Paşaoğlu Tarihi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı Yayınları. 

Bahadır, İbrahim. (2004). Alevi Bektaşi Kadın Dervişler. Köln: Alevi Bektaşi Kül-
tür Enstitüsü Yayınları. 

Bahadır, İbrahim. (2005). Alevi ve Sünni Tekkelerde Kadın Dervişler. İstanbul: Su 
Yayınları. 

Baharlu, Ilgar. (2021). “Safevi Dönemi Kızılbaş Türkmen Toplumunda Kadın 
(Bir Kızılbaş Kadın Örneği Taçlı Begüm)”.Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, 
Cilt: 61, Sayı: 1, 339-355. 

Bal, Hüseyin. (1997). Alevi Bektaşi Köylerinde Toplumsal Kurumlar. İstanbul: Ant 
Yayınları. 

Banogoğlu, Niyazi Ahmet. (1945). Bektaşi Kız Bir Bektaşi Kızın Hakiki Maceraları. 
İstanbul. 

Barkan, Ömer L. (1980). Türkiye ‘de Toprak Meselesi, (Toplu Eserler). İstanbul: 
Gözlem Yayınları. 

Barkan, Ömer L. ve Meriçli, Enver. (1988). Hüdavendigar Livası Tahrir Defteri. 
İstanbul: TTK Yayınları. 

Barkan, Ömer. L. (1942). İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler. 
Ankara: Vakıflar Dergisi. 

Bayat, Fuzuli. (2010). Türk Kültüründe Kadın Şaman. İstanbul: Ötüken Yayınları. 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║113 

Bayram, Mikail. (1994). Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum. İstanbul: Çizgi yayınları.  
Beyani, Şirin. (2015). Mogal Dönemi İran’ında Kadın, Çev. Mustafa Uyar. İstan-

bul: TTK Yayınları. 
Noyan, Bedri. (1976). Demir Baba Vilayetnamesi. İstanbul: Can Yayınları. 
 Duran, Hamiye ve Gümüşoglu, Dursun. (2010). Hünkâr Hacı Bektaş Veli Velayet-

namesi, Ankara: Türk kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Ya-
yınları. 

Emini, İbrahim. (1992). Örnek İslam Kadını Hz. Fatma, çev. Altan Fahrettin. İran 
Kum: Ensariyet Yayınları. 

Engin, Refig, 30-10 2003 Yıl Gönderilen Mektup  
Frembgen, (2000). J.W, Reise Zu Gott, München. 
Gölpınarlı, Abdülbaki. (1990). Vilayetname. İstanbul: İnkılâp Kitapevi. 
Gündüz, Tufan. (2010). "Hacı Bektaş Velî’nin Yol Arkadaşı Kolu Açık Hacım 

Sultan ve Velayetnamesi". Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 
0/55. 

Hayit, Baymirza. (1998). Türkistan Kadının Yasevicilik Ananesi. İstanbul: Yasevilik 
Bilgisi, Ahmet Yasevi Vakfı Yayınları.  

Menemencioğlu, Belkıs. (2011): "Bektaşi ve Alevi Kültüründe Kadın". Türk 
Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi /60. 

Noyan, Bedri. (1995). Bektaşilik ve Alevilik nedir? İstanbul: Ant yayınları.  
Noyan, Bedri. (1977). “Bektaşilikte Kullanılan Deyimler”. Türk Folklor Araştır-

maları Dergisi. C. 17.  
Noyan, Bedri. (1973). “Bektaşilikte Kadın (Evlenmek, Evlilik, Mücerretlik) I”. 

Türk Folklor Araştırmaları Dergisi.  
Kara, Mustafa. (1990). Bursa'da Tarikatlar ve Tekkeler. İstanbul: Uludağ Yayınla-

rı.  
Ocak, A.Yaşar. (1983). Bektaşi Menkıbelerinde İslam Öncesi İnanç Motifleri. İstanbul 

Enderun Kitabevi. 
Ocak A. Yaşar ve Erünsal, İsmail. (1984). Elvan Çelebi, Menakıbu’l-Kudsiyye Fi 

Menasıbi’l-Ünsiyye. İstanbul: İstanbul. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ya-
yınları. 

Öztürk,Yaşar Nuri. (1998). Asrı Saadetin Büyük Kadınları. İstanbul: Yeni Boyut 
Yayınları. 

Samancıgil, Kemal. (1945). Bektaşilik ve Alevilik Tarihi. İstanbul: Emniyet Kü-
tüphanesi.  



114  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

Savaş, Rıza. (1991). Hz. Muhammed Sav Devrinde Kadın, İstanbul: Ravza Yayınla-
rı. 

Savaş, Rıza. (1996). Raşid Halifeler Devrinde Kadın. İstanbul: Ravza Yayınları. 
Schimmel, Annemarie. (1982). Tasavvufun Boyutları. İstanbul: Adam Yayınları. 
Schleifer, Aliah. (2000). İslam’ın Kutsal Meryem’i, Çev. İbrahim Kapaklıkaya. 

İstanbul: Gelenek Yayınları. 
Smith, Margaret. (1991). Bir Kadın Sufi: Rabia, çev. Özlem Eraydın . İstanbul: 

İnsan Yayınları. 
Yörükan, Yusuf Ziya. (1998). Anadolu’da Aleviler ve Tahtacılar. Ankara: T.C. 

Kültür Bakanlığı Yayınları. 
İnternet Kaynakları 
Gümüşoglu, Dursun. (2021). Bektaşîlikte Tarihsel Seyir İçinde Kadının Yeri. https: 

//www.dursungumusoglu.com.tr/bektasilikte-tarihsel-seyir-icinde-
kadinin-yeri/ indirme tarihi: 02-07-2021 



III. OTURUM:
HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ VE 

HALİFELERİNİN ORTAK PAYDASI 
OLARAK TÜRKÇE, TÜRK KÜLTÜRÜ VE 

BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA 





KAYGUSUZ ABDAL’DA TÜRKÇE BİLİNCİ 
The Consciousness of Language and Culture in Kaygusuz Abdal 
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Öz 

Hacı Bektaş Veli’nin ikinci kuşak halifeleri arasında yer alan Kaygu-
suz Abdal, eserleri günümüze ulaşan önemli Bektaşi ariflerinden bi-
ridir. Mürşidi olan Abdal Musa tarafından Bektaşi tarikatına dâhil 
edilen Kaygusuz Abdal, tarikat ehli olmasının yanında şiirleriyle de 
yüzyıllar boyunca kültür dünyamızda yaşayagelmiştir. Türk dilini şi-
irlerinde ustalıkla kullanan ve Türk kültürünü eserlerine bire bir yan-
sıtan Kaygusuz Abdal, kültürün ve dilin aktarılmasında önemli bir rol 
oynamıştır. Kaygusuz Abdal, eserlerini Türkçe yazmakla kalmamış, 
işlediği Türk kültürüne ait temalarla da çağını aşan bir Türk şairi ol-
duğunu göstermiştir. Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde öne çıkan Türk 
kültürü ve Türkçe bilinci bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 
Bildiride Kaygusuz Abdal tarafından telif edilen manzum ve mensur 
eserler esas alınmıştır. Türk dili ve Kaygusuz Abdal hakkında yapılan 
güncel araştırmalardan da yararlanılmıştır. İki bölümden oluşan ça-
lışmanın birinci bölümünde Kaygusuz Abdal’ın Türkçe yazdığı eser-
ler üzerinden onun Türk diline verdiği önem değerlendirilmiştir. 
İkinci bölümde ise Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde yer alan Türk kül-
türüne dair unsurlardan yola çıkılarak onun bu konudaki yetkinliği 
ele alınmıştır. 
Anahtar kelimeler: Kaygusuz Abdal, Türk dili, Türk kültürü, Türk-
çe. 

Abstract 

Kaygusuz Abdal, who is among the second generation caliphs of Haji 
Bektash Veli, is one of the important Bektashi virtuous whose works 
have survived to our day. Kaygusuz Abdal, who was included in the 
Bektashi order by his murshid, Abdal Musa, has lived in our cultural 
world for centuries with his poems as well as being a person of tariqat 
order. Kaygusuz Abdal, who skillfully used the Turkish language in 
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his poems and reflected the Turkish culture in his works, played an 
important role in the transfer of culture and language. Kaygusuz 
Abdal not only wrote his works in Turkish, but showed that he was a 
Turkish poet whose influence has gone far beyond his time because 
of the themes of Turkish culture he used. The Turkish culture and 
awareness of Turkish language that stand out in the works of 
Kaygusuz Abdal constitute the subject of this study. 
The paper is based on the texts and poems written by Kaygusuz 
Abdal. The study has also benefited from current research on the 
Turkish language and on Kaygusuz Abdal. In the first part of the 
study, the importance given to Turkish language by Kaygusuz Abdal 
over the works written in Turkish was evaluated. In the second part, 
based on the elements of Turkish culture in the works of Kaygusuz 
Abdal, his competence in using the Turkish language is discussed and 
evaluated. 
Keywords: Kaygusuz Abdal, Turkish language, Turkish culture, 
Turkish. 

1. Giriş

Anadolu’nun ve çevre bölgelerin Türk yurdu haline getirilmesinde Horasan 
erenlerinin çok büyük emeği vardır. Onlar ve aynı yoldan ilerleyen takipçileri, 
Türk kültürünün Anadolu ve Balkanlara yerleşerek bugüne kadar gelmesinde 
rol oynamıştır. Kaygusuz Abdal da bu şahsiyetlerden biridir. O, Türkçeyi 
önemsemesi, Türk dilini ustalıkla kullanması ve Türk kültürünü eserlerine 
yansıtmasıyla öne çıkmaktadır. 

Hacı Bektaş Veli’nin ikinci kuşak halifeleri arasında yer alan Kaygusuz Ab-
dal, eserleri günümüze ulaşan Bektaşi ariflerinden biridir. Mürşidi olan Abdal 
Musa tarafından Bektaşi tarikatına dâhil edilen Kaygusuz Abdal, şiirleriyle 
yüzyıllar boyunca kültür dünyamızda yaşamıştır. Şiirlerini Türkçe söyleyip 
Türk kültürünü eserlerine bire bir yansıtarak dilin ve kültürün sonraki nesillere 
aktarılmasını sağlamıştır. Kaygusuz Abdal, eserlerini Türkçe yazmakla kalma-
mış, işlediği temalarla da çağını aşan bir Türk şairi olduğunu göstermiştir. Kay-
gusuz Abdal’ın beslendiği Yesevilik ve Bektaşilik gibi kaynaklar, Türkçe ko-
nusundaki temel fikirleri ve Türk dilini kullanırken gösterdiği hassasiyet, bu 
çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║119 

Bu bildiride Kaygusuz Abdal’ın dil bilinci ve Türkçeciliği konu edilmiştir. 
Bildirinin ana kaynakları Kaygusuz Abdal tarafından telif edilen manzum ve 
mensur eserlerdir. Ayrıca Türk dili ve Kaygusuz Abdal hakkında yapılan güncel 
araştırmalardan da yararlanılmıştır. Kaygusuz Abdal’da Türkçe bilincini işleyen 
kimi güncel çalışmalar vardır. Bunların başında Abdurrahman Güzel gelmekte-
dir (2021: 203). Gölpınarlı ise Kaygusuz Abdal’ı Alevi-Bektaşi edebiyatının 
kurucusu ve ilk temsilcisi olarak kabul etmiştir (2013: 10). 

Bu çalışmada ilk olarak Kaygusuz Abdal’ın hayatı hakkında kısaca bilgi ve-
rilmiş, ardından Kaygusuz Abdal’da Türkçe bilincinin kökleri Ahmet Yesevi ve 
Hacı Bektaş Veli bağlamında araştırılmış, şairin eserlerinde yer alan anlatımlar-
dan yola çıkılarak onun Türkçe konusundaki yetkinliği, dile bakış açısı ve Türk 
diline verdiği önem ele alınmıştır. Son olarak onun Türk kültürünü eserlerinde 
işleyişi hakkında değerlendirmede bulunulmuştur. 

2. Kaygusuz Abdal Kimdir? 

Asıl adı Alayi Gaybi ya da Alaeddin Gaybi olan Kaygusuz Abdal, Alanya’da 
dünyaya gelmiştir. Babası Karamanoğulları’na mensup Alanya beyi Hüsamed-
din Mahmud’dur. Bektaşiler tarafından Kaygusuz Sultan olarak anılan Kaygu-
suz Abdal'ın hayatı Menakıpname'den ve kendisine ait eserlerden öğrenilmek-
tedir. Kaygusuz Abdal’ın doğum yeri ve yaşadığı devir hakkında farklı görüşler 
bulunmakla birlikte onun 14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın ilk yarısında 
yaşamış olduğu fikri ağır basmaktadır. Çocukluğunda pek çok ilmi tahsil etmiş, 
yaşamı boyunca farklı şehirlerde bulunmuştur. Abdal Musa’ya intisap ederek 
onun müridi olmuştur (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 25-78). 

Kaygusuz Abdal’ın eserleri manzum, mensur ve manzum-mensur karışık şe-
kildedir. Manzum eserleri Dîvân, Gülistân, Mesnevîler, Minbername, Gevherna-
me, Dolâb-nâme, Salât-nâme; mensur eserleri ise Budalaname, Vücud-name, Kitâb-ı 
Miglâte, Risâle-i Kaygusuz Abdal’dır. Sarayname ve Dil-Güşâ ise Kaygusuz Ab-
dal’ın manzum-mensur karışık eserleridir.  

Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde kullandığı dil sadedir. Öz bir Türkçedir. Yer 
yer kullanılan yabancı sözcükler bile Türkçeye mal olmuş kelimelerdir. 

3. Kaygusuz Abdal’da Türk Kültürü ve Türkçe Bilincinin Kök-
leri 

Kaygusuz Abdal’ın Türkçe konusundaki hassasiyetini anlamak için öncelik-
le onun fikrî bakımdan beslendiği Ahmet Yesevi-Hacı Bektaş silsilesinin bu 
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konudaki duruşuna değinmek gerekir. Ahmet Yesevi, yaşadığı dönemde çağ-
daşlarının pek çoğu tarafından yadırganmasına rağmen din öğretimi başta ol-
mak üzere her alanda Türkçe söylemenin, Türkçe okumanın, Türkçe yazmanın 
önemini vurgulamış, bu düşüncesini şu sözlerle dile getirmiştir: 

“Konuşulan Türkçe’yi hoş görmezmiş âlimler 
Açar gönül kapısın, dinlenirse ârifler 
Ayet, hadis ma’nâsın Türkçe ne güzel derler 
Yere koyar börkünü, ma’nâsını bilenler… 
Ey Miskin Hoca Ahmed! Yedi ceddine rahmet 
Fars dilini bilir de, güzel söyler Türkçeyi” (Tosun ve Eraslan, 2019: 221-

222). 
Bu ifadeler, Ahmet Yesevi’nin dil konusundaki farkındalığına işaret etmek-

tedir. Bu dizelerden de anlaşılacağı üzere, Ahmet Yesevi’ye göre Türkçe, çağ-
daşlarının ileri gelenleri tarafından tercih edilmeyen bir dildir. Ancak Türkçe, 
gönül dilidir. Ayetler, hadisler ve manalı sözler Türk diliyle ifade edilmelidir. 
Hoca Ahmet Yesevi, farklı dilleri bilmesine rağmen Türkçe konuşup yazmayı 
bir ayrıcalık olarak görür. 

Aynı bilinci Ahmet Yesevi’nin öğretilerinden beslenen Hacı Bektaş Veli’de 
ve onun çevresinde de görmek mümkündür. Hacı Bektaş Veli, Türk kültürü-
nün İslam öncesi ile İslâmî devir özellikleri arasında bir köprü olmuştur. Onun 
çevresinde gelişen düşünce sistemi Anadolu’dan başlayarak Balkanlara kadar 
genişlemiştir. Yesevi geleneğinden terbiyesini alan Hacı Bektaş Veli’nin kay-
naklarda “Türk eri” olarak geçmesi (Gölpınarlı, 1958: 12), ikinci kuşak halifesi 
Yunus Emre’nin Yesevi geleneğine bağlı olarak Anadolu ve çevresinde gele-
neksel Türk şiirini ihya etmesi (Demirci, 1994: 61-84; Fedai, 2009: 15-28) bu 
bakımdan önemlidir. 

Ahmet Yesevi’nin kurmuş olduğu bu sistem, Türk kültürünün geniş coğraf-
yalarda geliştirilip yaşatılmasında büyük bir etkiye sahiptir. Anadolu’da Türk 
kültürünün yerleşmesine ve yaşatılmasında Bektaşi tarikatının önemli rolü 
vardır. Bunu sağlayan uygulamaların başında Bektaşîlikte tarikat kapısındaki 
ibadet dili olarak Türkçenin kullanılması ve Türkçe şiir geleneğinin korunması 
gelmektedir. Özellikle Farsça ve Arapçanın yaygın olarak kullanıldığı bir dö-
nemde etkili oldukları bölgelerde tarikat kapısındaki ibadet dilinde Türkçeyi 
tercih etmeleri, Hacı Bektaş Veli’nin ve tarikat mensuplarının dil ve kültür 
konusundaki fikirlerinin göstergesidir. Böylelikle o, İslam düşüncesi çerçeve-
sinde Türk kültürü ile İslam anlayışını kaynaştırarak geniş coğrafyalarda yüz-
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yıllarca etkili olan “Türk Müslümanlığı” olarak tanımlanabilen anlayışın ge-
lişmesine katkı sağlamıştır. Özellikle Hacı Bektaş Veli’nin izinden gelen yüz-
lerce Bektaşi şairinin (Özmen, 1998) yarattığı büyük etki, Türk kültürünü ve 
dilini Anadolu’da hâkim hale getirmiştir. 

4. Kaygusuz Abdal’da Türkçe Bilinci 

Yaşadığı dönem itibariyle eserlerinde Eski Anadolu Türkçesini kullanan ve 
bunu oldukça yetkin bir şekilde gerçekleştiren Kaygusuz Abdal, söz dağarcığı-
na yalnızca yaşadığı dönemde yaygın olan kelimeleri değil eski Türkçede kul-
lanılan arkaik söz ve ifadeleri de dâhil etmiştir. Eserlerinde farklı anlatım yolla-
rını benimsemiş olması, halka ait ifadeleri sunması, atasözleri ve deyimlere yer 
vermesi de onun dile hâkimiyetini göstermesi bakımından önemlidir.  

Kaygusuz Abdal, zengin bir dil dağarcığına sahiptir. Milletinin öz kültürü-
ne yabancılaşmayan Kaygusuz Abdal, kültürel birikimini bununla dile getir-
miştir. Yerli yerinde kullandığı mecazlar, kültürel motifler, deyimler ve atasöz-
leri, eserlerinin temelini oluşturur. Kaygusuz Abdal, Türkçeyi din dili olarak 
benimseyen ilk mutasavvıflardandır. Onun Türk dili konusundaki anlayışını 
birkaç başlık altında vermek mümkündür: 

4.1. Kaygusuz Abdal’a Göre Türkçe İlahi Bir Dildir 

Kaygusuz Abdal, Türkçeyi ilahi bir dil olarak görür. Türkçeyi kimi zaman 
cennet diliyle, kimi zaman da Tanrı’nın diliyle özdeşleştirilir.  

Kaygusuz Abdal, Tanrı’yı Türkçe konuşturur. Gülistan adlı eserinde,  
“Türk dilin Tanrı buyurdı Cebrâ’il 
Türk dilince söylegil dur-git digil 
Türk dilince Cebrâ’il hey dur didi 
Duru gel Uçmagun terkin ur didi” (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 484)  
şeklinde ifade eder. Böylece, Tanrı’nın vahiy meleği Cebrail ile Türkçe ko-

nuştuğunu bildirir.  
Kaygusuz Abdal’a göre Cebrail, Tanrı’dan aldığı buyrukları Hz. Âdem’e 

Türkçe iletir. Aynı eserinde Kaygusuz Abdal’a göre, Cebrail,  “Türk dilince 
didi bu kez yüri git” diyerek Hz. Âdem’le Türkçe konuşur (Şehzâde Alaâddin 
Gaybî, 2021: 485). Bu ifadeler, şairin Türkçenin Hz. Âdem’e kadar uzandığı 
düşüncesini ortaya koyması yani Türk dilini insanlığın ortaya çıkışıyla tarih-
lendirmesi bakımından önemlidir. Kaygusuz Abdal’ın bu anlayışı, kendisinden 
sonra gelen şairleri de etkilemiştir. XIV. asırdan itibaren pek çok yazar ve şairin 
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Türkçe bilmeyenlerin cennete giremeyeceği anlamındaki ifadelerinin başlangıç 
noktası Kaygusuz Abdal gibi görünmektedir (Güzel, 2021: 207). 

Kaygusuz Abdal’ın hem Tanrı’yı hem de Cebrail ve Hz. Âdem’i Türkçe ko-
nuşturmasının onun yaşadığı dönemde Arapçanın baskın olmasına bir tepki 
olduğunu tahmin etmek zor değildir. İslamiyet Araplar arasında doğduğu için 
doğal olarak o dönemde Arapça diğer halklar özellikle ilim adamları arasında 
hızla yayılıyordu. Hatta cennet dilinin Arapça olduğuna dair Hz. Muhammed’e 
nispet edilen bazı hadisler, arş dilinin yani Tanrı’nın Arapça ve Farsça vahiy 
gönderdiğine dair kimi bilgiler kayıtlara geçmiştir (Erkol, 2010: 13). Görünen o 
ki, bu uydurma hadis ve kayıtlara tepki olarak Kaygusuz Abdal, Tanrı’nın 
Türkçe konuştuğunu söylemiş, Cebrail ve Hz. Âdem’i cennete Türkçe konuş-
turmuştur. 

4.2. Kaygusuz Abdal Türk Dilini Bilir 

Alaiye beyinin oğlu olan Kaygusuz Abdal, muhtemelen iyi bir eğitim almış-
tır. Menakıbnamesinde onun bildiği dillere vurgu yoksa da onun ilmi hakkında, 
“On sekiz yaşında onun ile kimse mukâbele durub bahs idemezdi. Zîrâ o, çok 
kitâblar okımışdı, ‘ulûmu bi’t-tamâm bilürdi” (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 
1147) denilmiştir. Dönemde din dili Arapça ve eğitim dili Farsça olduğuna göre 
adet olduğu üzere Farsça ve Arapça da öğrenmiş olmalıdır. Onun eserlerinden 
bazı kısımlarını Farsça yazması, Farsçayı edebiyat dili seviyesinde bildiğini 
gösterir. Ama o, Türkçenin üstünlüğünü ve önemini vurgulamak için diller 
arasında Türkçeyi bilip tanıdığını, yalnızca bu dili benimsediğini söyler. Bunu 
Dil-Güşa-i Kaygusuz Abdal adlı eserinde, “Biz dillerden Türkî dilin bilürüz, gün 
dogıcak irte oldı dirüz, dolınacak gice oldı dirüz. Suyun geldügünden yana 
yukarı dirüz, gitdügünden yana aşağı dirüz. Türkî dilince hemân bu kadar bilü-
rüz” (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 1077) diyerek bildirir. Kaygusuz Abdal, hiç 
şüphesiz Arapça ve Farsçayı da iyi derecede bilmektedir. Buna rağmen yukarı-
daki ifadesinde yalnızca Türk dilini bilip tanıdığını söylemesi, onun diğer diller 
arasında Türkçeyi üstün bir yerde konumlandırdığının ve Türkçeyi kendi ka-
rakteriyle özdeşleştirdiğinin açık bir ifadesidir. 

O, eserleriyle hitap ettiği kitlenin Türkçe bilip anlayanlar olduğunu da or-
taya koyar. Çünkü o bir Türk olarak, tıpkı Ahmed Yesevi’nin yaptığı gibi İs-
lam’ı Türk kitlelere Türkçe anlatmanın derdi içinde olmuştur. Mesnevî-i Baba 
Kaygusuz adlı eserinde; 

“Hele bir sözdür ki sana söylerem 
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Anla ki neye işâret eylerem 
Türkçe bilürsen beri gel bir çağır 
Ol neyidi ki arada oldı sır” (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 732)  
mısralarıyla eserlerini Türkçe hazırladığını ve bu nedenle Türkçe bilenlerin 

onu anlayabileceğini açıkça söyler. 
Kaygusuz Abdal, Türkçe anlatmanın ve yazmanın, doğru bilgiyi insanlara 

Türkçe aktarmanın önemini başka eserlerinde de ifade etmiştir. O, Dil-Güşa-i 
Kaygusuz Abdal adlı eserinde “Bu derviş eyitdi bu kitabı yazan dervişe ki; mi-
dânî dirsin durursun. Hiç Türkçe bilmez misin didi dir. Bir hikâyet söyleyivir-
sen bize didi dir” (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 1065) diyerek Türkçe söyle-
menin önemini ve işlevselliğini ifade eder. 

Kaygusuz Abdal, sadece yaşadığı muhitin söyleştiği Türkçeyi değil, kimi 
Türk lehçelerini de iyi bilmektedir. Onun kaleme aldığı Çağatayca gazel, bu 
Türk lehçesini iyi derecede bildiğini ve kullandığını gösterir (Kaygusuz Abdal, 
1988: 217-219). Çağatayca kaleme aldığı bu gazelde Türkçe bilmeyenleri Tacik 
(muhtemelen Türk olmayan, yabancı) olarak adlandırır ve Türkçe bilmeyenleri 
“ayyar” (Kaygusuz Abdal, 1988: 218) yani “hilekar, kurnaz, çapulcu veya dolan-
dırıcı” olarak niteler.   

4.3. Kaygusuz Abdal’a Göre Herkes Bir Gün Türkçe Öğrenecektir 

Kaygusuz Abdal’ın Türkçe konusundaki hassasiyeti yalnızca kendisiyle sı-
nırlı değildir. O, dünya durdukça kullanılacak olan Türkçenin herkes tarafın-
dan öğrenilmesi gerektiğini düşünmektedir. Onun bu fikrini Abdurrahman 
Güzel, Kaygusuz Abdal’a ait olduğunu bildirdiği şu sözlerle aktarmıştır: “... biz 
yalnız Türkîce’yi bilirüz ... bu dil dünya durdukça duracaktır ve bu dili herkes 
de öğrenecektir” (Güzel, 2021: 206). Kaygusuz Abdal’ın dilimiz hakkındaki bu 
düşüncesi aslında onun millî konulardaki bilincini de bize yansıtmaktadır. Zira 
onun bu dilin dünya durdukça duracağını düşünmesi aslında Türklüğün dünya 
durdukça yaşayacağı bilincinden kaynaklanmaktadır. Kaygusuz Abdal’ın her-
kesin Türkçe öğrenmesi gerektiği fikri ise Türklüğün cihan hâkimiyeti düşün-
cesine dayandırılabilir. İslami dönemde bu ülkü, Kaşgarlı Mahmud tarafından 
pek açık ve veciz şekilde ifade edilmiştir. O, Türklerin dünyaya hükmettiğini 
ve saltanatlarının çok uzun olacağından dolayı diğer milletlerin de Türkçe 
öğrenmesi gerektiğini bildirmiştir (Kâşgarlı Mahmûd, 2005: 11). Dolayısıyla 
Kaygusuz Abdal da bu bilincin bir takipçisi olarak yorumlanabilir. 
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4.4. Kaygusuz Abdal Türkçe Kelimeleri Yabancılarıyla Değiştirmeye Gerek 
Duymaz 

Kaygusuz Abdal, İslamiyet’in etkisiyle dilimize yerleşmiş olan kimi kelime 
ve ifadeleri dahi Türkçe kullanır. Hiç olmazsa iki dildeki karşılıklarını da vere-
rek din dilini Türkçeleştirmek ister. Söz gelimi, Dil-Güşa-i Kaygusuz Abdal adlı 
eserinde 

“Türkce Tanrı, adı ‘Arabca Allah 
Yogısa söz midür ki dilde vardur” (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 1065) 
diyerek Arapça “Allah” kelimesinin karşılığının Türkçe “Tanrı” olduğunu 

bildirir ve bu şekilde kullanmayı tercih eder. 
Kaygusuz Abdal birçok ayetin ve hadisin Türkçesini de vererek, okuyucu-

nun konuyu anlamasını sağlar. Yine Dil-Güşâ-i Kaygusuz Abdal adlı eserinde, 
“Anlar dahi muhtâr ilminden delîl aldılar âhirü’l-emr didiler ki men ‘arefe nef-
sehu fe-kad ‘arefe rabbehu didiler. Türk(î) dilince dimek olur ki «Nefsini bilen 
Tanrı’yı bilür» dimekdür” (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 1058) diyerek söz 
konusu hadisin Türkçe karşılığını verir. 

4.5. Kaygusuz Abdal’a Göre Türkler, Türkçe Konuşmalıdır 

Kaygusuz Abdal, Türklerin Türkçe konuşması gerektiğini düşünür. Başka 
bir dili kullananları ise eleştirir. Eserlerinde bulunan karakterleri bu bağlamda 
konuşturur.  Örneğin Budalaname adlı eserinde, “Mî-dânî: İhvan, iy yâr hevâ-
güzeşt diyüp sükût eyledi. Bir nice dervişler didiler. Mî-dânî Nemî-dânî (Bilir-
Bilmezi) bilmeyüz. Kuş dili mi söylersün? Türkçe söyle kim anlansun dediler” 
(Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 893) diyerek eserdeki bir Türk’ün, Türkçeyi 
kullanmamasını başka karakterler üzerinden eleştirip Türkçe konuşulması ge-
rekliliğini bildirir. 

5. Kaygusuz Abdal’da Türk Kültürü Bilinci

Kaygusuz Abdal, dili mükemmel derecede kullanabilmesi ve çağdaşlarının 
da bu dili kullanmasını tavsiye etmesinin yanında sahip olduğu kültür birikimi-
ni eserlerine yansıtabilmesiyle de dikkat çeker. 

Onun şiirlerinde Türk kültürüne dair yüzlerce unsuru bulmak mümkündür. 
Kaygusuz Abdal’ın eserleri yüzyıllar boyunca kültürün nesiller arası aktarımın-
da bir köprü vazifesi görmüştür. Böylece kendisinden sonra gelen kuşakların 
atalardan kalan karakteristik yaşama şekillerini, milletin kendine özgü özellik-
lerini edebiyat yoluyla öğrenmesine katkıda bulunmuştur. Onun şiirlerinde 
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halk kültürünün ürünleri olan atasözleri ve deyimlere, arkaik söyleyişlere, ye-
meklere, kişi ve yer adlarına, giyim-kuşam bilgisine, inanış ve geleneklere, 
sanata dair unsurlar bolca yer alır. 

Kaygusuz Abdal, söyleyişlerinde halk ağzından alınmış ifadeleri yoğun ola-
rak kullanır. Bu durum onun üslubundaki samimiyeti ortaya koyar. Şiirlerinde 
halk irfanının özeti ve sözlü kültürümüzün birer yapı taşı olan atasözü ve de-
yimlere sıkça yer verir. Şu dizelerde, onun atasözlerimize yer verdiği birkaç 
örneği görmek mümkündür: 

“Bitmeyecek yere tohum ekmegil 
Boynunı sun yola başun çekmegil” 
… 
“Yorganun kadar uzatgıl ayagun 
Söz işit sağır değülse kulagun” 
… 
“Çetük arslan-ıla dutmaya pençe 
Deve yükin çekebilmez karınca” (Güzel, 1981: 209). 
Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde Türk dilinin arkaik kelimelerine sıkça yer 

verilir. Bu şekilde şair, dilin yüzyıllar önceden kalan en eski hazinelerini eserle-
rinde korumayı başarır, bu kelimelerin ve ifade ettiği anlamların günümüze 
kadar ulaşmasında köprü vazifesi görür. Onun kullandığı arkaik kelimelerden 
bazıları şunlardır: bay (zengin), çemren- (paçayı sıva-), çetük (kedi), eğin (sırt, 
omuz), galaba (kalabalık), kancarı (nereye), sayru (hasta), sünük (kemik), tamu- 
(cehennem), uçmag (cennet), ugrı (hırsız)…  (Şehzâde Alaâddin Gaybî, 2021: 
179-180). 

Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde halkın yeme-içme kültürüne dair ayrıntılı 
bilgiler de yer alır. Hatta kimi kaynaklarda onun Türk edebiyatında yiyecekler 
hakkında söylenen ve “sımatiye” olarak bilinen ilk manzum eserlerin ona ait 
olduğu bilgisi ileri sürülür (Kaya, 2008: 77). “Sımatiye türü şiirlerinde Kaygu-
suz, kimi zaman yiyeceklere simgesel anlam yüklemektedir. Kimi zaman ise 
Kaygusuz, beğendiği ve severek yediği bazı yemekleri sadece övmek suretiyle 
Anadolu kültür tarihine önemli bir kaynak hediye etmektedir” (Gündüzöz, 
2017: 10). Kaygusuz Abdal’ın şiirlerinde yer verdiği yiyecek ve yemek adlarına, 
pilav, keşkek, paluze, tutmaç, büryan kebap, turşu, katmer, çörek, pide, erişte, 
kadayıf, helva ve kavurma örnek verilebilir. Kimi araştırmacılar Bektaşi tekke-
lerinde pilava “Kaygusuz” adının verilmesinin sebebini Kaygusuz Abdal’ın 
özellikle pilavı sevmesine ve şiirlerinde bu yemeğin adına çokça yer vermesine 
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bağlamaktadır (Hasluck, 2012: 152). Burada Kaygusuz Abdal’ın eserlerinde yer 
alan Türk kültürü unsurlarına kısa örnekler vermekle yetindik. Yapılacak daha 
kapsamlı çalışmalar, bu zenginliği gözler önüne serecektir. 

6. Sonuç

Dil, yalnızca kelimeler yığını olarak düşünülemez. Kendi içerisinde anlamlı 
ve yaşayan bir varlık olan dil, onu yaşatan halkın kültürünü, inanışlarını ve de-
ğerlerini yayılıp hayat bulduğu coğrafyalara taşır. Bireyi topluma, toplumu da 
bireye bağlar. Dil bu sayede millî birliği sağlar, birlikte yaşama kültürüne kat-
kıda bulunur. Millî hafızanın, duyguların ve değerlerin ortak hazinesi olan dil, 
kültürün de aslî unsurudur. Milletin bireyleri arasında duygu, düşünce ve kül-
tür aktarımı büyük oranda dil ile mümkün olmaktadır. Bu aşamada dili kullan-
ma noktasında üstün yeteneğe sahip olan halk şairlerinin bu konudaki yetenek-
leri kültürün ve edebiyatın yüzyıllar öncesinden günümüze taşınmasında başrol 
üstlenmektedir. Kaygusuz Abdal bu rolü başarıyla icra eden bir halk şairidir. 

Kaygusuz Abdal, Tanrı’yı Türkçe konuşturan şahsiyettir. O, Türk dilini 
kurallara uygun şekilde kullanmıştır. Arapça ve Farsçanın Türk diline baskın 
şekilde kullanıldığı, ilim sahibi kişilerin bu dillere rağbet ettiği bir dönemde bu 
dilleri çok iyi bilmesine rağmen Türkçe yazmış, Türkçe söylemiş, duygu ve 
bilgisini Türkçe dile getirmiştir. Türk dili ile ilgili hassasiyetini Dil-Güşa ve 
Gülistan adlı eserlerinde açıkça bildirmiş, diğer eserlerinde ise satır aralarında 
bunu vurgulamıştır. Dil, bir milleti bir arada tutan, milletin kenetlenmesini 
sağlayan en önemli esastır. Kaygusuz Abdal Türk milletinin geleneklerini, 
folklorunu, kadim devirlerden gelen tecrübelerini eserlerine yansıtarak Türkçe 
konusunda sembol bir halk şairi olmuştur. Birden fazla dilin toplumun farklı 
kesimleri tarafından kullanıldığı toplumlarda ayrışmanın olduğu, toplumsal 
bütünleşmenin gerçekleşmediği, tarihin farklı dönemlerinde görülmüştür. 
Kaygusuz Abdal, yaşadığı dönemde farklı dillerin yaygın olarak tercih edilme-
sine rağmen Türkçe yazıp söyleyerek halkın da bu dili kullanmasını tavsiye 
etmiş, böylece toplumsal birliği sağlamayı amaçlamıştır. Onun sahip olduğu bu 
bilincin günümüz toplumunda yaygınlaştırılması, dil birliğinin toplumsal birli-
ğe katkı sağlamasına vesile olacaktır. 
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13. YÜZYILDA SARI SALTUK’UN ŞAHSINDA

BİR ARADA YAŞAMA TECRÜBESİ 
The Experience of Living Together Specific to Sari Saltuq 

in the 13th Century 

Prof. Dr. M. Saffet SARIKAYA* 

Öz 

Sarı Saltuk 13 yüzyılda yaşamış gezgin bir Türkmen dervişidir. Son 
yapılan araştırmalar onun 697/1297’de bugün Romanya sırları içinde 
kalan Dobruca bölgesinde vefat ettiğini göstermektedir. İbnü’s-
Serrâc’ın verdiği bilgilerden onunla ilgili anlatıların daha yaşarken 
şöhret bulduğu anlaşılmaktadır. Ebu’l-Hayr’ın Saltık-nâme’si ise 
kendisinden sonraki iki asırlık sözlü birikimin, adeta toplum hafıza-
sının bir yansımasıdır. Buna göre vefatını müteakip farklı diyarlardan 
gelen çeşitli inanç mensupları Sarı Saltuk’un kendi ülkelerinde def-
nedilmesini isterler. Öte yandan ona nispet edilen anlatılarda bölgede 
yaşayan gayr-i Müslimlerle ilişkilerine dair nakledilenlerden onun 
yaşadığı dönemde ne kadar sevilip sayıldığı anlaşılmaktadır. Bu du-
rum onun farklı dini gruplarla olan dostane ilişkisini açıkça göster-
mektedir. Bugün sadece Balkanlarda onun üzerinde ziyaretgâhının 
bulunması da bunu destekler. Bildiride Sarı Saltuk’un şahsında görü-
len bu bir arada yaşama tecrübesinin örnekleri verilip, günümüzde 
farklı dini grupların bu tecrübeden nasıl yararlanması gerektiği tartı-
şılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Sarı Saltuk, anlatı, dini hayat, dini tecrübe. 

Abstract 

Sari Saltuk is a traveling Turkmen dervish who lived in the 13th cen-
tury. The recent studies show that he died in 697/1297 in the Dobruja 
region, which is today within the borders of Romania. From the in-
formation given by Ibn al-Sarraj, it is understood that the narratives 
about him were well known when he was alive. Saltuk-nama of Abu 
al-Khayr is a reflection of the memory of the society and 200 years 
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oral accumulation after him. Accordingly, following his death, peop-
le of different believes from different countries want Sari Saltuk to 
be buried in their own countries. On the other hand, it is understood 
how much she was loved and respected during his time from the nar-
ratives attributed to him about his relations with non-Muslims living 
in the region. This situation clearly shows his friendly relationship 
with different religious groups.The fact that there are more than 10 
visiting places in the Balkans today supports this. In this paper, 
examplers of the experience of living together specific to Sari Saltuq 
will be given and how different religious groups should benefit from 
this experience will be discussed. 
Keywords: Sari Saltuq, narrative, religious life, religious experience. 

1. Giriş

13. yüzyılda yaşadığı bilinen Sarı Saltuk, dönemin diğer Horasan erenleri
gibi Anadolu ve Rumeli’nin İslamlaşmasında önemli rol oynayan dervişlerden 
birisidir. Metin olarak bilinmekle birlikte yeterince istifade edilmeyen Mu-
hammed b. Ali b. es-Serrâc’ın (öl. 747/1346) eserleri üzerinde yapılan çalışmalar 
hem ilgili dönem hem de Sarı Saltuk hakkında yeni ve daha gerçekçi bilgilere 
ulaşmamızı sağladı. Bu bağlamda hemen aynı tarihlerde yapılan iki çalışma söz 
konusudur. İlki N. Gürkan ve M. N. Bardakçı birlikte yürütücülüğümde ta-
mamlanan bir Proje (Sarıkaya 2012) kapsamında yapılan yayınlardır. Diğeri 
Eyüp Öztürk (2011) tarafından tamamlanan doktora tezidir. Öztürk’ün tezi 
Velilik ile Delilik Arasında; İbnu’s-Serrâc’ın Gözünden Muvelleh Dervişler (2013) üst 
başlığıyla yayımlandı. Diğer taraftan biz de proje çerçevesinde, “İbnü’s-
Serrâc’a Göre Sarı Saltuk” (2013) makalesi ve Köstence-Romanya’da sunduğu-
muz “715/1315’de Yazılan Tuffâhu’l-Ervâh’a Göre Sarı Saltuk” bildirisi yanında 
İbnü’s-Serrâc’ın eserlerinden birisi, Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh Ruhlarin 
Meyvesi ve Kazancın Anahtarı (2015) başlığıyla tam çeviri olarak yayımladık. Bu 
çalışmalar, Ebu’l-Hayr-ı Rûmî’nin derlediği Saltık-nâme’deki mitolojiyle örülü 
Sarı Saltuk’u ete kemiğe büründürüp tarihi gerçekliğiyle ortaya koymaktadır. 
Zira İbnü’s-Serrâc’ın metinleri bazı menakıp unsurları içermekle birlikte nak-
lettiği güncel bilgiler ve şahitlikleri vasıtasıyla 14. yüzyılın başlarında Fırat hav-
zası, Suriye ve Güney Doğu Anadolu coğrafyasıyla ilgili somut bilgiler ver-
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mektedir. Sarı Saltuk’la ilgili verilen bilgiler de bunlar arasında yer almakta ve 
onun hakkındaki bilgilerimiz daha gerçekçi kılmaktadır. 

Konumuzla ilgili İbnü’s-Serrâc’ın iki eseri bulunmaktadır. Teşvîkü’l-Ervâh 
ve’l-Kulûb ilâ Zikri Allâmi’l-Guyûb ve Tuffâhu’l-Ervâh ve Miftâhu’l-İrbâh. Teş-
vîkü’l-Ervâh’ın Süleymaniye Kütüphanesinde bilinen tek nüshası vardır. Eser-
de, İslam tarihi tasavvufi bir perspektifle anlatılır. Bu anlatımda müellifin ta-
savvufla ilgili görüşleri, yaşadığı dönemdeki sufi hareketleri hakkında bilgiler 
ve bazı şiirleri yer almaktadır. O, dönemiyle ilgili bilgi verirken sözü Sarı Sal-
tuk’a getirip ondan bazı menkulâtı/anlatı da nakleder. Eserin mevcut nüshası-
nın imlası, eskiliği ve bir kısmının fersudeliği Teşvîkü’l-Ervâh’dan faydalanıl-
masını zorlaştırmaktadır. Tuffâhu’l-Ervâh’a gelince, muhtemelen benzer nüs-
halardan farklı tarihlerde istinsah edilen iki nüshası mevcuttur. Bazı tasavvufi 
menkıbe kitaplarında esere yapılan atıflar dikkate alındığında eser daha bilinir 
niteliktedir.  

2. İbnü’s-Serrâc’ın Sarı Saltuk Hakkında Verdiği Bazı Bilgiler 

İbnü’s-Serrâc Tuffâhu’l-Ervâh’ın iki yerinde (2015: 64, 326), kitabın yazım 
tarihini 715/1315 olarak verir. Bunlardan birisinde Sarı Saltuk’tan bahsederken 
onun yetmiş yaşlarında, bu kitabın yazımından on sekiz yıl evvel vefat ettiğini, 
kitabını ise 715’de tamamladığını kaydeder. Buna göre Sarı Saltuk 697/1297’de 
Akçakerman’ın (bugünkü adı Byelgorod-Dinyestrovski) yakınlarındaki Kıp-
çakça, Sakcı (Ebu’l-Fidâ, 1840: 212-213, c harfinin c-ş arasında bir sesle -j- te-
leffuz edildiğini tespit eder) denilen yerde vefat etmiştir. Onun vefatından 
birkaç yıl sonra hac niyetiyle yola çıkan müridi Seyyid Behramşah’la Besni’de 
görüşen müellif Sarı Saltuk’un cenazesinden kendisine düşen bir kumaş parça-
sını teberrüken sakladığını haber verir. İbn Serrâc, Saltuk telaffuzunu harf harf 
belirtip onun için Türkî nisbesini kullanır, saçlarının kumrallığından dolayı 
kendisine Sarı denildiğini ifade eder. Onun, Sarı Saltuk’un Rumeli’de gittiği 
coğrafyayı Deşt-i Kıpçak olarak nitelemesi, yaşadığı şehrin adını Kıpçakça 
olarak vermesi ve kız veya erkek müridlerinden Kuzey Suriye’ye gelip gidenle-
rin olduğunu haber vermesi Şeyh’in Kıpçak asıllı olma ihtimalini güçlendir-
mektedir. Bununla birlikte İbn Serrâc, onu Türkmen olarak da tavsif eder. Sarı 
Saltuk’un hareket etiği coğrafyayı dikkate aldığımızda, onun Harezm bakiye-
leriyle birlikte Anadolu’ya geldiği ve Sinop üzerinden Karadeniz’in kuzeyine, 
Deşt-i Kıpçak’a gittiği tahmin edilebilir.  
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İbn Serrâc’ın Sarı Saltuk’un şeyhi olarak Mahmud Hayrânî’yi göstermesi ve 
onun Ahmed er-Rifâî’den Üveysi yolla el aldığını haber vermesi burada bahse-
deceğimiz konuyla alakalı önemli bir bilgidir. Tasavvuf kaynaklarında tarikat 
mensuplarının dönemin meşhur dervişlerini kendi tarikatlarıyla ilişkilendirmek 
gibi bir temayülün olduğu kabul edilse bile durumun bizim açımızdan iki bo-
yutu vardır. İlki, Sarı Saltuk ve çevresi hakkında ileri sürülen heretik uygula-
malar ve kabullerle ilgili iddiaları bu bağlamda yeniden değerlendirmek gerek-
tiğidir. İkincisi, İbn Serrâc’a benzer şekilde 15. yüzyılda derlenen Hacı Bektaş 
menakıbında Mahmud Hayrânî ve Sarı Saltuk’un, Hacı Bektaş’la ilişkilendir-
mesidir. Dolayısıyla Bektaşî gelenek bu iki dervişi şöhretlerine istinaden ken-
dileriyle ilişkilendirmekten çekinmemiştir. Bu durum bize 13-15. yüzyıllar ara-
sında Anadolu’da Türk sûfî geleneğinin oluşumu hakkında yeniden düşünme 
ve yeni okumalar yapma fırsatı vermektedir. 

Konunun bir başka boyutu da Saltık-nâme’de yer alır. Buna göre (2013: 276-
277) Şerîf/Saltuk, Rum erenlerinin kutbu Fakih Ahmed’i1 ziyaret eder. Fakih
Ahmed onun şerefine evliyaya ziyafet verir. Hacı Bektaş erenlere helva pişirir 
hep birlikte yerler. Sonra erenler Seyyid’den velayet isteyince o, ellerini yere 
vurup bir pınarın akmasını sağlar, ondan içip, şad olurlar. Şerîf, Fakih Ah-
med’e: “Mahmud Hayrân ve Mevlana Celâl da vardır, onlar niye bu mecliste 
yoklar?” diye sorunca Ahmed: “Biri aşıkdır, bir hayrandır. Onun için akıl mec-
lisinde cem olmadılar”, diye cevap verir. Şerif oradan izin alıp önce Mevlânâ’yı 
sonra Mahmud Hayrânî’yi ziyaret eder. Mahmud Şerîf’i görünce aklı başına 
gelir ve onunla sohbet eder. Sonra, “Şerîf Mahmud’dan dest-i tövbe idüp kis-
vet-i çıhar-terki, çıhar yar adına giydi”. Bu anlatının sonunda Saltuk’un Mah-
mud Hayrânî’nin elinden tövbe edip dört terke göre dervişlik hırkasını giydiği 
vurgusu İbnü’s-Serrâc’ın Saltuk’u Mahmud Hayrânî’ye nispetiyle örtüşmekte-
dir. Dahası İbnü’s-Serrâc’ın Saltuk’u müvelleh olarak nitelemesi de (İbnü’s-
Serrâc, Teşvîku’l-Ervâh: vr. 197a) Mahmud’a nispet edilen hayranlıkla örtüşür. 
Öyle anlaşılıyor her iki sufi de müvellehliği daha baskın dervişliğe yatkın sufi-
lerdir. 

Sözlükte, aşırı sevgiden veya korkudan aklını yitiren, aşırı vecd halinde 
kendini kaybeden, cezbeli ve mecnûn olan (İbn Manzûr: 6/4919) anlamındaki 
müvelleh, terim olarak, cemâlullahı seyrederken benliğinden sıyrılan, aşk ve 
üzüntüden aklını yitirip mecnûn olan kişiye (Öztürk, 2012: 37) denilmektedir. 

1 Bu zat Hacı Bektaş Velayetnamesi’nde Hâk Ahmed diye anılır. 
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Melâmeti tavırları sebebiyle velilik ve delilik arasındaki geçişleri yansıtan bir 
anlama sahip olan müvelleh halinin geniş bir coğrafyada Kalenderîlik ve 
Rifâîlik gibi farklı tarikat zümreleri arasında bilindiği anlaşılmaktadır (Öztürk, 
2011: 38, 224; Öztürk, 2012). Müvellehin Anadolu coğrafyasından kullanılan 
biçimini ise Aşıkpaşazâde’nin Abdalân-ı Rûm nitelemesinde gördüğümüz abdal-
lar oluşturur. 

İbnü’s-Serrâc naklettiği anlatıların hemen tamamını Sarı Saltuk’un müridi 
Seyyid Behramşah’dan ve başka güvenilir şahıslardan dinlediğini ifade eder 
(2015: 319-320). Müellif sadece Seyyid Behramşah’ı değil Sarı Saltuk’u da genç-
lik yıllarında bizzat tanır ve kendisiyle yazışacak kadar aralarında samimi bir 
ilişki söz konusudur: “Gençliğinde kendisine Dımaşk’ta çok nasihat ettik. Ku-
zey ülkelerindeyken kendisine sayısız mektup gönderdik. Allah için aramızdaki 
eski dostluğun hatırına kendisine fayda veren işlerle meşgul olmasını emredip, 
bunun aksini yasakladık. Ne bunu kesb ederek açıkça ortaya koydu, ne de te-
melde inkâr etti. Allah’ın kendisi için takdirini beğenmedi. Onun yanında de-
ğerimiz olmasa da biz ona değerini verdik” (2015: 325). İbnü’s-Serrâc’ın ifade 
ettiği Sarı Saltuk’un beğenmediği takdir, muhtemelen seyyid olmayışıyla ilgili-
dir. Bu durum onu, muhalif ve tekebbüre meyleden bir tavra yöneltir.  

15. yüzyılda derlenen Saltık-nâme’de ise (Ebu’l-Hayr er-Rûmî, 2013: 44) Sal-
tuk’un nesebi Seyyid Battal Gazi’ye dayandırılarak o, ana tarafından Hz. Ha-
san, baba tarafından Hz. Hüseyin nesline nispet edilir ve adının Hızır Şerîf ol-
duğu ifade edilir. İbnü’s-Serrâc’ın onun seyyid olmadığını ısrarla belirtmesine 
ve bunu kemal için bir eksiklik olarak görmesine rağmen Saltuk’un peygamber 
ailesine nispetinin zaman içerisinde halk tarafından üretilip ona yakıştırıldığını 
göstermektedir. Esasen Güney Doğu Anadolu’daki gözlemlerimizde günü-
müzde bile halkın yerleşimlerindeki yatırlar için sahabe, şeyh, seyyid gibi nispetle-
ri birlikte kullanmakta olduğu ve bunu kendileri için gurur vesilesi kıldıklarını 
(ayrıca bk. Subaşı, 1999) dikkate aldığımızda Sarı Saltuk’un peygamber ailesine 
nispeti daha anlaşılır olmaktadır.  

İbn Serrâc Sarı Saltuk ile ilgili kısma ona nispet edilen bir gaza haberiyle 
başlar. Buna göre (2015: 320): Sarı Saltuk müritleriyle sohbet ederken birden 
ayağa kalkıp elindeki asasını sağa sola sallamaya ve nara atmaya başlar. Bu sıra-
da asasından ve kendi üzerinden akan kanları müridleri temizlemeye yetişe-
mezler. Bir müddet sonra sakinleşince durum sorulur o da, bin kişiden az bir 
Müslüman savaşçının, otuz bin kişilik bir düşman ordusuna rastladığını, savaşa-
rak onların emin bir yoldan selamete ulaştırdığını ve bir hafta on gün sonra 
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burada olacaklarını haber verir. Dervişler ilgili tarihi kaydederler ve gerçekten 
şeyhin dediği gibi olur. İbn Serrâc’ın anlatımında sadece Sarı Saltuk ile ilgili 
değil benzer anlatılardaki tayy-i zaman ve tayy-i mekân içeren olgularda tarih-
leme yoluyla ve şahitleriyle naklettiği, kesin inanılmasını istediği bu ve benzeri 
anlatıların gerçekliğini ileri sürmesi dikkat çekicidir. Sarı Saltuk bağlamında bu 
durum Saltık-nâme’de de nakledildiği gibi onun savaşçı, gazi nitelikli bir derviş 
olduğunu açıkça göstermektedir. Özellikle uclarda veya Orta Doğu’da Frenk-
ler ve Ermenilerle birlikte yaşanan yerlerde bu tip olgulara sıklıkla rastlanmak-
tadır. Sarı Saltuk’un Deşt-i Kıpçak’da farklı Hristiyan unsurlarla temas ettiğini 
dikkate alırsak muhtemelen burada yaşananlar Anadolu’da abartılarak, destansı 
niteliklerle anlatılmaya devam eder. Öte yandan dervişlerin bu savaşçı, gazi 
niteliğinin onların ölümünden sonra da devam ettiği gibi bir kabulle, onlarla 
ilgili anlatılar kendilerinden sonraki savaşlarla ilişkilendirilerek çok güçlü bir 
şekilde yaşatılır. 

3. Sarı Saltuk’un Şahsında Bir Arada Yaşama Tecrübesi 

İbnü’s-Serrâc’ın da belirttiği gibi ömrünün çoğunu küffar diyarında geçi-
ren Sarı Saltuk’un bulunduğu yerlerde önemli bir şöhret sahibi olduğu anlaşılı-
yor. Şöhreti ve kendisine yönelik teveccüh, onun sadece Müslümanlarla değil 
farklı gayri Müslim unsurlarla da iyi geçindiğini, onların güvenini kazandığını 
göstermektedir. Bu konudaki en ilginç olanlar, ölümüyle ilgili nakledilen ve 
daha sonra çeşitli ilavelerle geliştirilen anlatılardır. Bu anlatılar, bugün Baba 
Saltuk’un Rumeli ve Anadolu coğrafyasının farklı yerlerinde ona nispet edilen 
yatır ve makamları anlamlı kılmaktadır. Dahası bu anlatılar muhtemelen sağ 
iken, ölümü esnasında oluşmuştur. Nitekim Sarı Saltuk’un ölümünden kısa süre 
sonra buradan geçen İbn Batûta’nın (1997: II, 244-245) Sakçı’nın adını Baba 
Saltuk olarak vermesi bu şöhretin bir göstergesidir.  

İbnü’s-Serrâc (2015: 326) onun vefatıyla ilgili şunları nakleder: “Şeyh’in ve-
fatı yaklaşınca memleketinin dışından onu kendi beldelerine gömmek isteyen-
ler oldu. Bunun üzerine şöyle dedi: “Beni buraya gömün. Şu yerlerde de mezar 
kazın ki beni arayanlar her yerde bulsunlar.” Böyle yaptılar. Dediği gibi de 
oldu.  

Yine anlatıya göre (İbnü’s-Serrâc, 2015: 322-323) Şeyh Saltuk şöyle dedi: 
“Benim ölümümden beş yıl sonra, İstanbul hükümdarlarından birisi benim 
naaşımı teberrüken ülkelerine gömmek üzere talep edecektir. Sizin onları de-
fetmeye gücünüz yetmeyecektir. Şayet bu olursa, ‘Yarın yapacağız’ deyin. Beni 
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geceleyin çıkartın, mezarımın yakınındaki falan yere gömün. Sonra mezardan 
bir ölü alın ve onu benim yerime koyun. Sabah olunca da bu ölüyü kendilerine 
verin.” Şeyhin ölümünden beş yıl geçince bu talep geldi ve onun dediğini yap-
tılar. Onu çıkardığımızda defnettiğimiz halde bulduk, ne var ki onun alıştığı-
mız güzel sakalının beyazları artmıştı. Hıristiyanlar aldıkları naaşı zincirlerle 
asarak yüksek bir yere koydular. Şeyh bu ölüye büyük bir saygı kazandırdı. 
Onların bu naaşa sağlam bir inançları vardı. Adak onun türbesine getirilir, kral-
lar onun bereketinden yardım beklerdi. Onların yanında fazlasıyla hürmete ve 
sonsuz şöhrete sahipti. Onun dininden olmayan Hristiyanların bu tavrına karşı 
bazı Müslümanların ona gösterdikleri olumsuz tavır tam bir rezilliktir. Zira 
Hristiyanların arasında onun kendi âlimlerinden biri olduğunu iddia edenler, 
hatta kendilerinden fazıl bir kişi olduğunu söyleyenler de vardır.”  

Bir başka anlatı ise şöyledir (İbnü’s-Serrâc, 2015: 323): “Şeyhin iki yüz taneli 
bir tesbihi vardı. Ölmeden önce müridlerine şöyle dedi: “Tesbihi bir kutuya 
koyun ve koruyun. Ölümümden yedi yıl sonra falan kral yanında iki yüz kadar 
emiriyle birlikte ordusuyla gelecek, bu tesbihi isteyecektir. Ona deyin ki: “Şa-
yet bu tesbihi alırsanız, ülkede savaş, katl, fesat, pahalılık, sıkıntı vb. şeyler 
olacak.” Eğer tesbihi almaktan vazgeçmezse tesbihi kendisine verin. Yedi sene 
sonra Şeyhin dediği gibi bir kral geldi. Krala Şeyhin söylediklerini anlattılar, 
fakat kral “onu almam şart” dedi ve tesbihi aldı ve emirlerine tane tane paylaş-
tırdı. Birazı kaldı. Şeyhin söylediği her şey cereyan etti ama pişmanlık fayda 
vermedi.” 

İbnü’s-Serrâc (2015: 323) kendisine Hıristiyanların şeyhe olan sevgileriyle il-
gili pek çok şey anlatıldığını belirtip bunlardan bir tanesini nakleder: “Bir Hı-
ristiyan, Şeyh Saltıuk’a gelip şöyle dedi: “Ey efendim, Frenkler, Hıristiyan 
olmakla birlikte kardeşimi dükkânından esir aldılar. Kaldı ki Hıristiyanlar da 
çeşit çeşittir.” Şeyh Saltuk, “Esir alanı öldürürsem Müslüman olur musun” 
dedi. Adam, “Evet” dedi. Şeyh Saltuk o anda bir çığlık attı. Sonra hırkasının 
yeninden veya arkasından esir alan kişinin başını kanlar içinde çıkardı. Birkaç 
gün sonra esir alınan kişi dükkânına döndü. Olanları şöyle anlattı: “Falanca 
gün biz oturuyorduk. Beni esir alan adamın üzerine boz bir şahin saldırdı ve 
adamın kafasını kopardı. Sonra, “Ben Şeyh Saltuk’um” dedi. Onlar bunu gö-
rünce beni ve yanımdakileri serbest bıraktılar.” Bundan dolayı iki kardeş, aile-
leri ve pek çok insan Müslüman oldular, kendileri için hakkı seçtiler.”  

İbnü’s-Serrâc’ın bu naklettiklerini dikkate aldığımızda Sarı Saltuk’un, ya-
şadığı coğrafyada yeri geldiğinde gayri Müslimlere de yardım ettiği için ve 



136  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

sahip olduğu Rabbanî kişilikten dolayı gayri Müslimler tarafından takdis edi-
len, sözüne itibar edilen ve kendisine güvenilen bir şahıs olduğu anlaşılmakta-
dır. Vefatını müteakip gayri Müslim krallar onun manevi kişiliğinden fayda-
lanmak için, Şeyh Saltuk’un tehditlerine rağmen lahdini veya kutsal emanetle-
rini kendi memleketlerine götürmeye teşebbüs etmişlerdir. Şeyh’in cesedinin 
mezarında sakallarının ağarması hariç hiç bozulmadan durduğuna dair yapılan 
şahitlikler bu tür manevi ve Rabbani şahsiyetlerin korunmuşluklarıyla ilgili 
kabulleri göstermesi bakımından dikkate değerdir. Bunun yanında Şeyh Sal-
tuk’un mezarında rahat kalmak için kendi yerine başka cesedin/cesetlerin farklı 
memleketlere gönderildiği ve bu cesetlerin götürüldüğü yerlerde aynı şekilde 
takdis edildiği görülmektedir. Götürülen cesetlerin Sarı Saltuk’a ait olmaması-
na rağmen ziyaretçilerine fayda ve bereket verdiğine inanılmaktadır. Nitekim 
İbnü’s-Serrâc, Hristiyanların onu bir Hristiyan azizi olarak takdis ettiklerini, 
Müslümanlar arasında ise özellikle zahiri ilimlere bağlı medrese çevresinden 
bazılarının Sarı Saltuk’un manevi kişiliği konusunda şüphe ifade eden söylem-
leri dillendirdiklerini haber verip onları şiddetle eleştirmektedir. Hıristiyanla-
rın Şeyh Saltuk ile ilgili kabullerinin zaman içinde yerel bazı azizlerle özleştiri-
lerek ve aynileştirilerek yüzyıllarca devam ettirildiği Evliya Çelebi’nin verdiği 
bilgilerden anlaşılmaktadır (Ocak, 2002: 74-75). 

İbnü’s-Serrâc’ın Şeyh Saltuk’un vefatı esnasında farklı yerlerde mezar ka-
zılması ve buralarda gömüldüğüne dair bir inancın oluşması ve ölümünden 
sonra onun lahtini talep edenlerin olabileceği ve buna karşı alınacak tedbirleri 
haber verdiği anlatılar sonraki yıllarda biraz daha değişime uğramıştır. Vilayet-
nâme’de Kaligra’daki tekkesinde vefât eden Şeyh, vefâtından önce kendisi için 
birçok tabut yapılmasını; cenazesini kendi memleketlerine götürmek isteyen-
lerin birbirleriyle kavga etmeden bir tabutu kendi memleketlerine götürebile-
ceklerini ve kendisinin bütün tabutlarda görüneceğini; asıl tabutunun ise Ka-
ligra’da kalacağını, işaret olarak da tabuttan elini çıkaracağını belirtir (Gölpı-
narlı, 1990: 47). Saltuk-nâme’de (2013: 578-579) onun tabutunu Tatar hanı, Eflak 
meliki, Boğdan meliki, Rus kralı, Üngürüs kralı, Leh ve Çeh çesarları, Çesar, 
Bosna kralı, Kaligra kralı, Pravadi meliklerinin istediği; daha sonra Aydınoğlu 
Gazi Umur Bey ve Gırnata meliki Said’in de bir tabut aldığını böylece Şeyh’in 
vasiyetindeki on iki sayısının gerçekleştiği haber verilir. Bunlardan dokuzu 
Şeyh’in daha önce eman verdiği ve antlaşma imzaladığı ülkelerin beyidir 
(Ebu’l-Hayr er-Rûmî, 2013: 565). Yüce, (1987: 378-379) Sarı Saltuk’un barış an-
laşması imzaladığı meliklerin ülkelerinde itibar kazanmak istediklerini, ayrıca 
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türbelerin bu coğrafyalarda Müslümanların hâkimiyetlerinin bir göstergesi 
olduğunu ifade eder. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde (2011: 1/73-74) ise Şeyh’in 
“Ölünce beni gasl idüp yedi tabut âmade idün. Zira benim için yedi kral ceng ü 
cidal itse gerek” dediğini ve Moskov, Leh, Çeh, İşfet, Edirne, Boğdan ve 
Dobruca krallarının tabutları alıp memleketlerine götürdüklerini haber verir.  

Bu nakiller, İbnü’s-Serrâc’ın nispeten gerçekçi anlatısının zaman içerisin-
deki değişimini göstermesi bakımından önemlidir. Ancak Sarı Saltuk’la ilgili 
yatır ve makamlar bunlarla sınırlı kalmaz, halk tarafından farklı coğrafylarda 
ona nispet edilen yerler oluşturulur. Şöhretine istinaden Saltuk baba adına, 
İspanya’dan Diyarbakır’a, Moskova’dan Alaşehir’e, Bulgaristan’dan İznik’e, 
Kırım’dan Bor’a, Hozat’tan Makedonya’ya, Polonya’dan Zara’ya, Arnavut-
luk’tan Çanakkale ve Babaeski’ye, Korfu ve Eğriboz’dan Mısır’a ve İran’a 
kadar elliye yakın makam, mezar, türbe ve tekke bulunmaktadır (Maden, 2020: 
44).  

Burada karşımıza yeni bir mesele daha çıkmaktadır. Saltıknânme’de geçen 
bazı menkıbelerde Sarı Saltuk’un bir rahip yerine geçtiği, onun gibi görünerek 
halkı imana getirmeye gayret ettiği ve zamanla halkın onu bir Hristiyan azizi 
gibi algıladığı anlaşılmaktadır. Yine yukarıdaki anlatılarda Sarı Saltuk’un yeri-
ne verilen diğer naaşların götürüldükleri yerde halk tarafından itibar gördüğü 
ve ziyaret edildiği ifade edilmekteydi. Bu durum muhtemelen erken dönemden 
itibaren Sarı Saltuk’la ilgili anlatılanların bazen Hristiyan azizleriyle karıştırıl-
dığını göstermekte ve İbnü’s-Serrâc’ın da şikâyet edip şiddetle eleştirdiği 
medrese çevrelerinde onun aleyhine söylemlerin çıkmasına sebep olmaktadır. 
Bunun en tipik örneği Şeyhülislam Ebu’s-Suûd Efendi’nin fetvasıdır. Kanu-
ni’nin Boğdan seferine giderken Niş’te duyduğu şeyler üzerine, ‘Sarı Saltuk’un 
evliyaullahtan olup olmadığı’ sorusuna Ebu’s-Suûd Efendi: “Riyazât ile kadid 
olmuş bir keşiştir” cevabını verir (Okiç, 1952: 55-56). Okiç ilgili makalesinde 
medrese-tekke çekişmesi çerçevesinde Ebu’s-Suûd Efendi’nin Saltuk’la ilgili 
yetersiz bilgilerle böyle bir fetva verdiğini belirterek Sarı Saltuk’un Balkanla-
rın İslamlaşmasındaki katkısının yadsınamaz olduğunu ısrarla vurgular. 

Başta Hasluck, olmak üzere çağdaş bazı Batılı araştırmacılar da, özellikle 
Hristiyan yerleşim birimlerindeki Sarı Saltuk’a nispet edilen bazı ziyaret yerle-
rinin Aya/Sviti Nikola, Saint Geogres, Aya Yorgi gibi eski Hristiyan azizlerine 
ait olduklarını, Müslümanların Bektaşi dervişleri üzerinden bölgedeki fetih ve 
irşad faaliyetleri için buraları Sarı Saltuk ile özdeşleştirdiklerini ileri sürerler 
(Hasluck: 2000: 58; 63,92-96; Ocak 2002: 111-113; Maden 2020: 44). Konunun 
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tarihi gerçekliği bir yana, bu benzeştirmeler ve bölge insanlarının buraları yüz-
yıllardır Hristiyan, Müslüman ziyaret etmeleri, esasen halk inançları bağlamın-
da topluluklar arasında müşterek unsurların bulunduğunu ve bunun bir arada 
yaşama kültürünün bir parçası olduğunu açıkça göstermektedir. 

Sarı Saltuk’tan yaklaşık iki asır sonra derlenen Saltık-nâme’de ise Sarı Sal-
tuk’un şahsında Anadolu ve Rumeli’nin Türkleşmesi ve İslamlaşmasının halk 
muhayyilesinde oluşan serencamını görmek mümkündür. Buna göre Sarı Saltuk 
bir mekanda ikamet yerine ömrünü gazalarda geçirmiş, kendisinden imdat 
isteyenlere yetişmiş, Asya’dan Avrupa’ya, Arabistan’dan Afrika’ya dönemin 
bütün dünyasında ayak basmadığı yer bırakmamış bir gazi kimliğindedir. Gitti-
ği yerlerde özellikle ruhban ve beylerle muhatap olan Şeyh, onların, Müslü-
manlara ve Türklere buğzunu ve kinini boşa çıkaracak şekilde mücadele yön-
temleriyle halkın güvenini kazanıp, gayri Müslimlerin hidayetine vesile olmuş-
tur. Anlatılarda Şeyh’in bulunduğu yerden ayrılmasından veya vefatından sonra 
özellikle beylerin eski dinlerine dönmeleriyle ilgili bilgiler, Müslümanlarla 
Hıristiyanların karışık bulunduğu coğrafyalarda kimi zaman siyasi hâkimiyetin 
el değiştirmesinin halkın dini hayatına da doğrudan etki ettiği anlaşılmaktadır. 
Bununla birlikte özellikle Rumeli’de ve Balkanlarda Müslümanlıklarında sebat 
edip inançlarını devam ettirme gayretinde olan toplulukların varlığı bilinmek-
tedir (Okiç, 1952: 49-50). 

4. Sonuç

Sonuç olarak, Sarı Saltuk 13. yüzyılda yaşayan bir Horasan ereni olarak 
Anadolu’nun Moğollar tarafından işgaliyle birlikte muhtemelen yoldaşlarıyla 
birlikte Deşt-i Kıpçak’a geçerek buradan tüm Balkanları içerecek şekilde irşat 
faaliyetlerine girişir. O faaliyetleriyle, insanlara hizmetleriyle, zalimlerle müca-
deleleriyle bölgedeki insanların sevgisini kazanmayı ve hatırasını yüzyıllarca 
yaşatmayı başarmıştır. Zira o, her zaman ihtiyaç sahiplerinin aynında olmuş, 
inançlarına ve etnik kimliklerine bakmaksızın herkesin yardımına koşmuş, 
dünyaya meyletmeden elde ettiklerini onlarla paylaşmış bir sufi gazidir. Onun 
hayatı ve mücadelesi, Türk toplumunun ma’şeri vicdanında üretilerek destansı 
söylemlerle nesilden nesile aktarılıp gençlere örnek model olarak sunulmuştur. 
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POLONYA’DA SARI SALTIK KÜLTÜ 
Sarı Saltık Cult In Poland 

Doç. Dr. Cem ERDEM* 

Öz 

13. yüzyılda yaşamış; Anadolu ve Balkanlar’da büyük şöhret kazanmış
olan Sarı Saltık, sufizmi benimsemiş şahsiyetlerden biridir. Balkanla-
rın Osmanlılar tarafından fethedilmesinden önce Balkanlara ve daha 
ileri Avrupa illerine seyahat ederek insanlara İslâm’ı tebliğ etmiştir. 
Bununla birlikte Sarı Saltık’ın hayatı ve yaşamındaki uygulamalara 
bakıldığında kültürlerarası evrensel bir kimlik ön plana çıkmaktadır. 
Selçuklular döneminde Anadolu, Balkanlar ve Avrupa’da kendisine 
atfedilen pek çok makamı bulunan Sarı Saltık’ın menkıbevi hayatı, 
sözlü kültürde canlılığını korumakta ve kültürler arası önemini gü-
nümüzde de devam ettirmektedir. Bu çalışmada Sarı Saltık’ın Seya-
hatnameden elde edilen veriler doğrultusunda Polonya’daki faaliyet-
leri ele alınmıştır. 
Anahtar kelimeler: Polonya, Sarı Saltık, Bektaşilik, Seyahatname, İs-
lam. 

Abstract 

Lived in the 13th century; Sarı Saltık, who gained great reputation in 
Anatolia and the Balkans, is one of the caliphs of Haci Bektashi Veli. 
Before the conquest of the Balkans by the Ottomans, he was a Alevi-
Bektâşî sheikh who traveled to the Balkans and more advanced Eu-
ropean provinces and communicated Islam to the people. However, 
it is seen that Sarı Saltık stands out with an intercultural quality rat-
her than an Islamic identity in terms of his life and practices in his li-
fe. The epic life of Sarı Saltık, who had many positions attributed to 
him in Anatolia, the Balkans and Europe during the Seljuk period, 
maintains its vitality in oral culture and continues its intercultural 
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importance today. In this study, Sari Saltık’s activities in Poland are 
discussed in line with the data obtained from Seyahatname. 
Keywords: Poland, Sari Saltık, Bektashism, Seyahatname, Islam. 

1. Giriş

13. yüzyıl Anadolu’su Orta Asya’dan göçlerle birlikte Türkmen iskânının
yoğunlaştığı bir coğrafya olmuştur. Göçlerle gelen Türkmen nüfus ile Anadolu 
coğrafyası bir iskân ve inanç hareketliliğinin merkezi haline gelmiştir. Yesevî, 
Kalenderî, Haydarî, Vefaî, Babaî ve Abdal gibi adlarla anılan dervişler iskân 
politikalarında ve Anadolu’nun Türkleşmesinde ve İslam ile tanışmasında rol 
almaktadırlar (Barkan, 1942). Bu dönemde Ahmet Yesevî’den geleneğinin yük-
lediği vazife ile Anadolu’ya gelen inanç önderlerinden biri de Hacı Bektaş 
Veli’dir. Köprülü’ye göre Hacı Bektaş, Yesevî ve Haydarî dervişidir (Köprülü, 
2003: 127). Ocak, Ahmet Yesevî’yi Anadolu’daki Türk sûfiliğinin en önemli 
siması olarak tanımlar ve Ahmet Yesevî, Baba İlyas ve Haydarî akımlarının her 
biri ile olan ilişkisi nedeniyle Yesevî, Haydarî ve Vefaî tasavvufu cereyanlarının 
üçü ile irtibatı olan Kalenderî bir şahsiyet olarak takdim eder (Ocak, 2002: 56- 
170). Kendi adıyla kurulan tarikata “Bektaşilik”, Hacı Bektaş Veli’ye ve tarika-
tına bağlı olanlara ise “Bektaşi” denilmiştir. 

Avrupa’da İslamiyet’in yayılışında Tatar-Türkmen tüccarlar, din adamları 
ve dervişlerin faaliyetleri etkili olmuştur. Derviş zümreleri Hristiyan halk ara-
sında İslam temsil eden tipler oluşturmuşlardır. Böylece İslamiyet ekonomik ve 
sosyolojik sebeplerle tanınma imkânı bulmuştur. Selçuklular zamanında ön 
plana çıkmaya başlayan bu hareket, Osmanlıların Balkanlar ve Avrupa’ya yer-
leşmesinde önemli görevler icra etmiştir. Özellikle tarikatlar ve dervişlerin bu 
anlamdaki yeri ve önemi büyüktür. Avrupa ve özellikle Balkanlar, Osmanlı 
ordusunun gelip fethetmesinden çok önce tarikat mensupları tarafından bir 
anlamda fethedilmiş, yerli halk psikolojik olarak âdeta ilerideki inançsal farklı-
lıklara hazır hale getirilmiştir. Belki de bu durumun en iyi örneği Sarı Saltık’tır. 

“Velayetname’de Sarı Saltık (Saltuk) Baba’nın asıl ismi Şerif Hızır veya Mu-
hammed Buhari olarak yer almaktadır. İnanışa ve rivayetlere göre Hacı Bektaş 
Veli tarafından kendisine tahta kılıç kuşatılarak “Saltık seni Rum ülkesine sal-
dık” (Velayetname Menakıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, 2016: 46’dan akt. 
Maden 2020: 28) diyerek Balkanlara gönderilen, çeşitli kerametler zuhur ettire-
rek Alevi- Bektaşi inancını Balkanlarla buluşturan önemli bir şahsiyettir. 
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“Sarı Saltık’a en yakın kaynak olan İbn Serrac onu müvelleh bir derviş ola-
rak tanımlamaktadır. İbn Serrac’a göre Sarı Saltık, uzun müddet gezgin bir 
derviş olarak yaşamış, sonra bir zaviye edinip zaviyenin şeyhlik makamına 
oturmuştur. Şeyhlik makamına oturduktan sonra kendisinden veleh halleri 
(vecd ve cezbe, haşhaş yemesi ve Şamanlar gibi şifacılık yönü olması) sadır ol-
duğunu beyan etmiştir. Bu itibarla Sarı Saltık Baba’nın eldeki bilgi ve menkı-
beler ışığında Kalenderi veya Haydari şeyhi olduğu tespit edilmektedir” (Öz-
türk, 2011’den akt. Maden 2020: 27). Kalenderi ve Haydari tarikatlarının tarih 
sürecinde özellikle Bektaşilik içerisine kaybolması sonrasında anlatılarda Sarı 
Saltık, Bektaşi bir niteliğe büründürmüştür.  

2. Evliya Çelebi’de Sarı Saltık ve Polonya 

Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinin birçok bölümünde Sarı Saltık ve farklı 
coğrafyalardaki faaliyetleri yer almaktadır. Bununla birlikte bu coğrafyalar 
içerisinde Polonya’nın (Lehistan) da yoğunlukla işlendiği görülmektedir. Sarı 
Saltık, seyahatnamede alperen bir derviş olarak Balkanlar ve Avrupa’daki faali-
yetleri ile yer bulmaktadır. Yine Sarı Saltık’ın görünümü, silsile olarak aidiyeti 
de yer bulmuştur. 

“…Anlar dahi cemî’î Horâsân erenleri huzûrunda hırkayı Hacı Bektaş-ı Velî-’ye 
teslîm edüp tevhîd [u] tezkîr ile hırkayı Bektâş-ı Velî- giymişlerdir kim hâlâ 
fukarâ-yı Bektâşiyânın giydikleri on iki imâm işâretli on iki terkli tâc-ı beyâz ve 
cübbe yenli abâ-yı beyâz hırka idi. Ammâ irşâdı Hoca Yesevî’den görüp Rûm 
erenlerinden olmağla izin taleb edüp yedi yüz fukarâ ile Seyyid Muhammed-i 
Buhârî-i Saltık---- ile Hacı Bektâş’ı Rûm’da Osmâncığa gönderüp Mevlânâ-yı 
Rûmî- ve Hacı Bektâş-ı Velî- ve Şems-i Tebrîzî- ve Muhyiddîn-i Arabî- ve 
Karaca Ahmed Sultân ve gayrı yetmiş kibâr-ı evliyâullahların bin yirde haşr 
olup sohbet-i hâs edüp Orhân Gâzî asrında Hacı Bektaş-ı Velî- iştihâr bulup 
yeniden çeri ya’nî yeni-çeri peyda edüp Rûm diyârların Orhân ile ma’an feth 
edüp yedi yüz fukarâlarının cümlesin feth olunan şehrlerde sâhib-i seccâde 
edüp Muhammed Buhârî Sarı Saltık Bây’ı Kâfiristân’a gönderüp Dobruca ve 
Eflâk ve Boğdan ve Leh ve Moskov’da çok gazâlar edüp “Saltık” nâmıyla iştihâr 
verdi. Anınçün hâlâ Rûm’da yedi yüz âsitâne-i Bektaşiyân- vardır. [234a] 
Ba’dehû Hacı Bektâş-ı Velî- sene (---) târîhinde yine Orhân hilâfetinde 
merhûm olup Orhân, cenâze-i Sultân’a hâzır olup Kırşehri’nde defn etdiler. 
Rahmetullahi aleyh. ( Seyahatname, Cilt 1: 21) “ 

Seyahatnamede Sarı Saltık’ın Leh diyarına gönderilmesi ve fetihleri açık bir 
biçimde yer bulmuştur. Lehistan’daki faaliyetleri ise detaylandırılarak anlatıl-
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mıştır. Sarı Saltık’ın Noel Baba ile ilişkilendirilmesi ve Leh diyarındaki faali-
yetleri yer ve şahıs kadrosu da verilerek zenginleştirilmiştir. Bugün, Bektaşi 
geleneklerinde Sarı Saltık bayramında bu hikâye tüm canlılığıyla yaşatılır. 
Hristiyanların Noel’i kutladıkları sırada Bektaşi geleneklerinde Sarı Saltık 
Bayramı kutlanır. Kurulan özel sofrada Babaerenler Sarı Saltık menkıbesini 
anlatır, gerek gördüğünce açıklamalar yapar (KK-1). 

“Keliğra Sultân, ya’nî Sarı Saltık Sultân-- 
Bu âsitâne-i bâ-sa’âdetin sebeb-i inşâsı oldur kim sene (---) târîhinde bizzât 
Muhammed Hacı Bektâş-ı Velî- Yesev şehrinde Türk-i Türkân Hoca Ahmed-i 
Yesevî’den cihâz-ı fakrı kabûl edüp diyâr-ı Rûm-’da sâhib-i seccâde olmağa 
me’zûn olup üç yüz yetmiş fukarâ ve bu Keliğra Sultân cümle fukarâlara ser-
çeşme olup Hacı Bektâş-ı Velî- ile Rûm’da Orhân Gâzî’ye gelüp Bursa fethin-
den sonra Hacı Bektâş, Keliğra Sultân’ı yetmiş fukarâsıyla Moskov ve Leh ve 
Çeh ve Dobruca diyârlarına gönderüp Rûm erenleri olmağa izn verüp “Dobru-
ca’da bir böcük vardır, anı katl edüp ibâdullahı şerrinden emîn eyle” deyü Hacı 
Bektâş, Keliğra Sultân’ın destine bir tahta kılıç ve bir seccâde ve tabl ve kudüm 
ve alem ve sıraf ve def ve nakkâre verüp Keliğra Dede kal’a-i Sinop-’a gelüp alâ 
mele’i’n-nâs yetmiş nefer fukarâsıyla postların deryâ üzre döşeyip “Yâ Hayy 
[u] yâ Kayyûm” esmâsına müdâvemet edüp def ve kudümlerin çalarak bir gün-
de Rûm cânibinde diyâr-ı Kırım-’a andan vilâyet-i Moskov-’da Heşdek 
tâ’ifesin ve Leh diyârında Libka tâ’ifesin cümle İslâm ile müşerref edüp tebdîl-i 
câme ile Leh diyârında Danıska iskelesinde İsveti Nikola nâm ya’nî Sarı Saltık 
isimli bir bıtrîk ve kıssîs-i dalâlet-âyîn- ile hem-sohbet olup ol Sarı Saltık’ı katl 
edüp lâşe-i murdârın pinhân edüp niçe zamân savma’adan çıkmayup “Ben Sarı 
Saltık’ım” deyü niçe bin âdemi nihânice dîn-i Muhammedî’ye da’vet edüp 
İslâm ile müşerref ederdi. Niçe zamân bu hâl ile Sarı Saltık nâmıyla seyâhat etdi. 
Ve kendülerinde alâ-sûret-i asfaru’l-levn olmağıla Şeyh Ahmed Yesevî hazret-
leri kendülere Saltık Bây nâmıyla künye demişler idi. Ammâ ism-i şerîfleri Mu-
hammed Buhârî’dir… ( Seyahatname, Cilt 1: 67-68).” 
Sarı Saltık’ın İslam’ı bu coğrafyada yayarken Hristiyan ve Yahudi halka 

vaaz edecek kadar diğer dinleri bilmesi dikkat çekici unsurlardan biridir. Saltık-
name ve Seyahatnamede onun muhtelif Hristiyan halkların dillerini bilip konu-
şan, rahiplerle tartışmalar yapacak kadar Hristiyan teolojisine ileri derecede 
vakıf bir kişiliği yansıtması ve ayrıca Balkanlar’da Sarı Saltık’a ait makamların 
bulunduğu çeşitli yörelerde, menkıbelerinin, yerel Hristiyan azizlerininkiyle 
Hristiyanlarca da takdis edilmekte olması, onun dini ve mistik kimliği konu-
sundaki bu farklı düşüncelere yol açan önemli iki faktör olarak görünmektedir. 
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Bu menkıbeler ilk bakışta, a) Sarı Saltık’ı bir Türkmen babası ve İslam velisi, b) 
Müslüman bir şeyh kimliğinde bir Hristiyan azizi olmak üzere çift taraflı bir 
kişilikle bize sunuyor. Nitekim onun Balkanlar’da hem halk Hristiyan hem de 
Müslümanlığa mal olduğu, Evliya Çelebi de dâhil olmak üzere, pek çok göz-
lemci tarafından tespit edilmiştir (Huslock, 2012: 74,114). Üçüncü ciltte Sarı 
Saltık ile ilgili bölümde ise Sarı Saltık’ın menakıpnamesi verilirken Leh diyarı 
ve burada çok tanınan bir şahsiyet haline geldiği bildirilmektedir. 

“Menâkıb-ı Seyyid Sarı Saltık Bay ve min kerâmâti’l-garâ’ib} ve mine’l-acâ’ib  
Bu Pirevadi şehrine karîb Kazan balkanı dediklerinin aslı Muhammed Buhârî 
kim Sarı Saltuk’dur. “Anlar bir ejderi katl edüp bir ruhbân ben katl etdim” deyü 
da’vâ-yı merd edince Muhammed Saltık Bay re’yiyle papas ile ikisi bir kazana gi-
rüp kazana ateş edüp papas herîse-misâl pişüp Saltık Bây taşra [111a] çıkup an-
cak mübârek alnı arak-âlûd olup niçe bin küffâr imâna gelüp kendileri bu 
kerâmetden sonra Leh diyârına gidüp cümle kâfiristânda nâm [u] nişânı söy-
lenüp muhabbet etdiklerinin aslı odur. ( Seyahatname 3. cilt, 214-215).” 
Sarı Saltık’ın etkinlik alanı olarak Leh diyarında yaptığı kahramanlıklar ve 

olağanüstü hallerin onun kimliğinin oluşmasındaki yeri dikkate değerdir.  
“……Sebeb i tesmiyyesi oldur kim Hazret i Sarı Saltık Muhammed Buhârî haz-
retleri Hacı Bektâş ı Velî ile Horâsân’dan hurûc edüp Rûm’a teveccüh etdikle-
rinde Bektâş ı Velî’nin izn i şerîfiyle bu Babadağı mahallinde tavattun edüp Leh 
ve Çeh ve Nemse ve İsfaç ve Moskov memleketlerinde Saltık nâmıyla seyâhat 
edüp şöhre i şehr olup nihânîce niçe yüz bin kefere dîn i İslâm ile müşerref olup 
cümle kâfiristân kendülere mu’tekid olup âhir vatan ı mukaddemi olan Babada-
ğı’nda sâkin ü medfûn olunduğiyçün hâlâ Babadağı derler. Ammâ mukaddemâ 
bir hıyâbân ormanistân ı çengelistân imiş. Bâyezîd i Velî anları rü’yâ yı sâlihala-
rında görüp bu şehri anlara vakf eylemişdir. (Seyahatname, Cilt 3, 199).” 

Yine benzer şekilde Lehistan coğrafyasında yaptığı irşad faaliyetleri Evliya 
Çelebi tarafından farklı kaynaklarla ilişkilendirilerek verilmiştir. Bununla bir-
likte 16. yüzyılda gelişmiş Leh şehirlerinin isimleri de zikredilmektedir. 

“Ammâ Leh vilâyeti kal’alarının esmâları bu gûnedir. Evvelâ Kamaniçse ve İlvoviçse 
ve Çehrliçe ve Omaniçe ve Rıdvaniçe ve Yazloviçe ve Kırakoviçe ve Gürleviçe ve Lubiniçe 
ve İzbariçe, bu gûne isimli Leh kal’aları vardır.” (Seyahatname,c 2, 115).” 
“Belî, Leh vilâyetinde Daniska iskelesinde Saltık nâmında bir ruhbân var idi, anı va-
rup dîne da’vet edüp İslâm kabûl etmediğinden Saltık Bay, Saltık ruhbânı hüc-
resinde katl edüp anın libasıyla mülebbes olup nihânîce niçe sene râh-ı dalâlet-
de kalan mahlûk-ı Hudâyı İslâm ile müşerref edüp seyâhat ile nâm verüp Baba-
dağı’nda civâr-ı rahmete sene (---) târîhinde revâne oldu, deyü niçe kütüb-i 
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tevârîhde ve mu’temed Yazıcızâde menâkibinde mestûrdur.” (Seyahatname, C. 
3, 201).” 

Sarı Saltık’ın Polonya- Litvanya Tatarları (Lipkalar) ile bir etkileşim içinde 
olduğu açıktır. Sarı Saltık, Lipka Tatarlarının İslam ile buluşmasına bizzat 
vesile olmuştur. Bu anlatı ile Lipka Tatarlarının dini ve siyasi durumlarına dair 
bilgileri pek çok kez eserinde tekrar etmektedir. 

“Evsâf-ı menzil-i kal’a-i harâb Yeni Salâ- 
Ba’dehû Sultân Sarı Saltık Bay Maskov memleketindeki Heşdek kavmin ve Leh 
memleketinde Lipka kavmin cümle İslâm ile müşerref edüp illâ Saltık nâmında bir 
papası İslâma getiremeyüp âhir-i kâr {Sarı Saltık’ı, Seyyid Muhammed Buhârî} 
katl edüp anın esbâbların geyüp “Ben Saltık’am” deyüp niçe yıl Leh kâfiri 
diyârında ol kıyâfetiyle seyâhat ederek gelüp bu Yeni Salacık kal’asın feth edüp 
Lipka kavmiyle Seyyid Muhammed Buhârî ya’nî Sarı Saltık Bay bu kal’ada Bektaşi 
köçekleriyle ibtidâ bunda vatan edüp… (Seyahatname, 5 cilt, 113).” 

Yine seyahatnamenin pek çok yerinde Leh diyarında bilinen pek çok ticari 
mal ve eşyaya dair bilgiler bulunmaktadır. 

“Ve yine bu deyrin mihrâb-ı münharifi yesârında sîm ü zer ile müzeyyen min-
ber-misâl bir kürsî-i ibret-nümâ-yı vâcibü’s-seyr binâ etmişler kim nişîmen-i 
batârıka olmak üzre hakkâk-ı üstâdân--ı selef yekpâre moran ve billûr ile inşâ 
olunup her cânib-i erba’ası Leh diyârının Daniska iskelesinden gelmiş kehribâr-ı 
hâlis-i asfar-- ile bezenilmiş maksûre-i ibret-nümûndur. Ve her şebekesi gûyâ 
Fahrî-i Bursavî- oymasıdır kim bizzât Fahrî ana mânend hayâlî kâğıdda 
mikrâsla eyle oyma oymağa kâdir değildir (Seyahatname, cilt 6, 23).” 

Seyahatnamede birçok yerde Sarı Saltık’ın İsvet-i Nikola ( Noel Baba) ile 
bütünleşmiş bir kişi olduğu bilgisi yer almaktadır. Özellikle İsvet-i Nikola 
ifadesi kullanıldıktan sonra Sarı Saltık olarak açıklamalar yapılmaktadır. 
Huslock ise bu durumu şu şekilde ifade etmektedir. “Hıristiyan beldelerinde 
Sarı Saltık, genellikle Aya Nikola adı altında pek çok hürmet görmekte olup 
Hıristiyan keşişleri, onun himaye ve rûhâniyeti altında sadakalar toplamakta-
dırlar. Bunların hepsi Sarı Saltık’ın Avrupa’daki gizli ve esrarengiz sergüzeştle-
riyle ilgili en eski mitoloji çevresiyle ilgili görülebilir. Bu çevrenin, nihayet Sarı 
Saltık ölüyor ve vücudu mucizevî bir ruh göçü neticesinde yedi vücuda dönüşü-
yor ki bunlardan dördü Türkiye toprağında (Trakya, Bulgaristan, Romanya ve 
Kırım’da), üçü de Hıristiyan Avrupa’da (Bohemya, Dançıg, İsveç’te) dir.” 
(Huslock,2012 57,93). Bununla birlikte Sarı Saltık’ın makamlarının bulunduğu 
yerler ona atfedilen bir anlatı ile ilişkilendirilmiş ve seyahatnamede yer bul-
muştur. Bu durum seyahatnamede aşağıdaki şekilde yer almaktadır. 
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“Ölünce beni gasl idüp yedi tabut âmâde idiin. Zira benim için yedi kıral ceng ü 
cidal itse gerek”BB Dervişler hemen tabutları hazırlarlar. Gerçekten de çok 
geçmeden Sarı Saltık vefat eder ve dervişler “tevhid ve tezkir” ile cenazeyi yı-
kayıp tabutlardan birinin içine koyarlar. Bir süre sonra sırasıyla Moskov, Leh, 
Çeh, işfet (isveç), Edirne, Boğdan ve nihayet Dobruca krallarının askerleri gelip 
herbiri birer tabut alıp içine bakarlar ve Sarı Saltık’ı orada görürler. Böylece ye-
di kiralın yedisi de kavga etmeden Sarı Saltık’ın cenazesine sahip olduklarını 
düşünüp memnun olurlar. Tabutlar, Diyar-ı Moskov’da, Daniska (Danzig, 
Gdansk) iskelesi’nde, Proniçe (?), Bivaniçe (?), Babaeski şehirlerinde, Bozova 
kalesi yakınında, Babadağı denilen şehirde ve Kaligra’da ejder mağarasında ol-
mak üzere tam yedi yerde defnedilir” (Seyahatname, cilt 3,89). 

Bugün dualarda, yaşayan ve uygulanan dini bir ritüel olarak dünyaya dağı-
lan Bektaşiler, zikredilmektedir. Yine Bektaşi inancında, Polonya’nın gözcüsü 
Sarı Saltık Baba; Macaristan’ın gözcüsü Gülbaba; Yunanistan’ın gözcüsü Dur-
bali Baba; Bulgaristan’ın gözcüsü; Akyazılı Baba, Otman Baba Anadolu’nun 
gözcüsü Abdal Musa Sultan, Kıbrıs’ın gözcüsü Kara Dolu Can Baba; Girit’in 
gözcüsü Horasanlı Baba; Fransa’nın gözcüsü Dertli Baba, İtalya’nın gözcüsü 
Kerimi Baba’dır (KK-1).  

3. Sonuç 

Seyahatname, Sarı Saltık ve onun faaliyetlerini ele alması bakımından 
önemli bir eserdir. Eserin pek çok bölümünde Sarı Saltık’ın Balkan ve Avrupa 
coğrafyasındaki etkileri tespit edilmektedir. Eserde, Sarı Saltık’ın özellikle 
Hristiyan gruplar tarafından İsvet-i Nikola olarak bilindiğini ve kutsal kabul 
edildiği görülmektedir. Sarı Saltık’a ait makamların bu bağlamda ortak bir 
motif olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Seyahatnamede Sarı Saltık’a ait bilgiler kısmen tekrar edecek şekilde veril-
miştir. Tekrar eden bilgilerin birbiri ile uyumlu olduğu dikkat çekmektedir. 
Bununla birlikte aynı konu farklı yönlerden detaylandırılarak verilmiştir. 

Seyahatnamede Lehistan coğrafyası üzerine pek çok detay bilginin yer al-
dığı görülmektedir. Bu çalışmada coğrafyada yer alan şehirler ve halkın İs-
lam’la buluşması üzerine bilgiler verilmiştir.  

Sarı Saltık’ın Lehistan coğrafyasındaki varlığı ve aldığı desteğinin önemli 
bileşenlerinden birinin Tatarlar olduğu düşünülmektedir. Eserde, Lipkaların 
(Polonya Tatarları) İslam ile müşerref olması ve destekleri açıkça belirtilmek-
tedir. 
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OSMANLI’DA TEK BEKTAŞİ AYAKLANMASI: 

KALENDER ÇELEBİ İSYANI 
The Only Bektashi Revolt in the Ottoman Empire: Kalender Celebi Riot 

Tarkan SUÇIKAR* 

Öz 

Hacı Bektaş postnişini Kalender Çelebi tarafından başlatılan Kalen-
der Çelebi İsyanı, 16. asırda Anadolu’da meydana gelen isyanların en 
büyük ve uzun sürenidir. Kaynaklar isyanın daha çok Safevi desteği 
ve propagandası yoluyla çıktığını iddia etseler de bu isyanın nedenle-
rinin sadece bir yönünü açıklamaktadır. Gerçekte bu dönemde ortaya 
çıkan isyanların nedenleri arasında en başta Anadolu’da artan malî sı-
kıntılar yanında yeni düzenlemelerden memnun olmayan çeşitli ke-
simlerin tepkisi gelmektedir. 1526 Mohaç seferi sırasında patlak veren 
Kalender Şah İsyanı kısa süre önce ilhak edilen Dulkadir Beyliği’nin 
durumlarından memnun olmayan sipahilerinin ve yerleşikliğe zorla-
nan göçebe Türkmen aşiretlerinin desteği ile gelişmiş ve Orta Ana-
dolu’da yayılmıştır. İlk gönderilen Osmanlı kuvvetleri ağır kayıplar 
verseler de İbrahim Paşa’nın aldığı akıllıca tedbirler sayesinde Dul-
kadirli sipahilerinin isyana destek vermekten vazgeçmeleri nedeniyle 
Kalender Çelebi birkaç bin kişi ile İran’a çekilmeye niyetlenmiş an-
cak yolda Osmanlı kuvvetleri tarafından yakalanarak idam edilmiştir. 
Bu makalede Kalender Çelebi İsyanı’nın başlangıç noktası olan dinî 
mezhebi bir çıkış noktasından bir köylü-çiftçi ayaklanmasına ne şe-
kilde evrildiği ve bu durumu sezen veziriazam İbrahim Paşa’nın Ka-
lender Çelebi kuvvetlerini yaptığı akıllıca politik hamlelerle nasıl bö-
lerek imha ettiği izah edilmeye çalışılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Kalender Çelebi, Bektaşi, İbrahim Paşa, Şehsuva-
roğlu Ali Bey, Kanuni Sultan Süleyman, Ferhad Paşa 

Abstract 

The Rebellion of Şah Kalender led by Hacı Bektaş order sheikh Şah 
Kalender was on of the biggest and a running uprising during 16th 
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Century in Anatolia. Although the sources claim that the revolt oc-
curred by mainly Safavid support and propaganda, this can be expla-
nation only a side of the reasons behind the uprising. In fact during 
this period, the reasons caused the revolt are primarily increasing fi-
nancial difficulties in Anatolia and the reaction of varied discontent 
groups to the new rearrangements. The Kalender Şah revolt started 
during the Battle of Mohács in 1526, expanded with the support of 
recently annexed Beylik of Dulkadir’s discontent sipahies/timariots 
and Turkoman nomad tribes forced to sedentariness and spread in 
the Central Anatolia. Although first sent Ottoman troops sufferred 
heavy losses, due to İbrahim Pasha’s wisely measures and Dulkadir’s 
sipahies/timariots withdrew the support to the revolt, Şah Kalender 
tried to escape to Iran/Safavid’s territory with a few thousands tro-
ops, but captured on the way and executed by Ottoman forces. In 
this article, it’s intended to discuss how Şah Kalender revolt started 
as a sectarian religious uprising and in what way turned into peasant-
farmer uprising, and grand vizier İbrahim Pasha who understood the 
situation, which political moves against divided and annihilated Şah 
Kalender’s forces. 
Keywords: Şah Kalender, Bektashi, İbrahim Pasha, Şehsuvaroğlu Ali 
Beq, Kanuni Sultan Süleyman/Suleiman the Magnificent, Ferhad 
Pasha 

1. Giriş

Osmanlı Devleti için 16. asır başları Avrupa’da başarılarla dolu şekilde ge-
çerken Anadolu halkı için aynı dönem irili ufaklı çok sayıda isyanın yaşanması 
sebebiyle oldukça sıkıntılı geçmiştir. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Anado-
lu’da ve İstanbul’da yönetime karşı askeri ve fikri mücadele yaşanıyordu. 1520 
yılından itibaren Anadolu’da yaşanan isyan hareketleri şunlardır: 

1- Bozoklu Celal veya Şah Veli İsyanı (1520)
2- Süklün Koca ve Baba Zünnun İsyanları (1526)
3- Domuzoğlan ve Beyze İsyanları (1526)
4- Şeyh Kalender Çelebi İsyanı (1526)
5- Seydi Bey ve İncir Yemez İsyanları (1529)
Dönem isyan hareketleri içerisinde Dulkadirli ülkesi Bozok’tan, Emlek yö-

resi, Kırşehir, Çukurova üst taraflarından, doğusu Erzincan-Malatya hattını 
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içerisine alarak Halep’e uzanan Dulkadirli bölgesi özellikle dikkat çekmekte-
dir (Söyler, 1998: 40). 

Hacı Bektaş Tekkesine bağlı olduğu bilinen (Melikoff, 2010: 240) Şehsuva-
roğlu Ali Bey’in katlinden sonra Dulkadir vilayetindeki tımarların havass-ı 
hümâyûna veya ümera haslarına aktarılması (Peçevi, 1981: 94; Solak-Zâde, 2015: 
567; Müneccimbaşı: ?: 527) bölgede büyük sıkıntılara neden olmuş ve peş peşe 
isyanların çıkmasına zemin hazırlamıştır (Aköz ve Solak, 2008: 10; Aköz ve So-
lak, 2004: 47-50).  

Osmanlı kronikleri ve birçok araştırma eser yanlı şekilde yakın tarihli bu is-
yanları dinen rafızi (sapkın) kimseler tarafından çıkarılan salt dinî-mezhebî 
nitelikli isyanlar olarak yansıtırlar ancak isyanların en az dinî-mezhebî neden-
leri kadar önemli başka sebepleri de olduğu açıktır. 

Bu dönemde ortaya çıkan tüm bu isyanlar incelendiğinde iki husus dikkat 
çekmektedir. Bunlardan birincisi tahrir heyetleri, ikincisi ise Türkmen aşiretle-
ridir Osmanlı düzeni kurulurken bir şekilde eski düzenin değişmesi söz konusu 
olurdu. Kanuni Sultan Süleyman’ın ilk yıllarında ele geçirilen yerlerin üretim 
kaynaklarının deftere geçirilmesi sırasında hem bu değişim hem de tahrir he-
yetlerinin sert davranışları, gelirleri arttırmak amacıyla aldıkları emre binaen 
fazla vergi yazmaları çeşitli sıkıntılara sebep olmuştur. Buna Osmanlı’nın göçe-
be aşiretleri yerleşik düzene zorlamak amacıyla onlara yüksek vergilendirme 
politikası uygulaması da eklenince oluşan tepkiler zaman zaman yukarıda zik-
rettiğimiz isyan hareketlerine dönüşmüştür (Aköz ve Solak, 2004: 45-47). 

1523-1531 yılları arasında Osmanlı Devleti’nin Karaman, Rum ve Dulkadirli 
beylerbeylerine gönderdiği fermanlardan söz konusu isyanların sebeplerini ve 
bölgedeki sıkıntıları görmek mümkündür. Tarihsiz olan ve içeriğinden Dulka-
dirli bölgesinde tahrir işlemleri devam ederken gönderildiği anlaşılan ve işlem-
ler sırasında yaşanan problemleri gözler önüne seren bir fermandaki önemli 
maddeleri şu şekilde tespit etmek mümkündür:  

1-Dulkadiroğlu Ali Bey’in valiliği zamanında kim olursa olsun eski tımarla-
rının iade edilmesi, 

2-Husumetin ortadan kaldırılması için Dulkadirli taifesinden güvenilir bazı 
kimselerin de tahrir heyetine yazılması,  

3-Alaüddevle’den ve Ali Bey’den dirlik alan nöker oğlu nökerlere de du-
rumlarına göre mahlûl timarlardan verilmesi, 
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4-Dulkadirli taifesinden olup isyan eden boybeyleri ve sipahilerden ölmüş
olanlarının mahlûl olan boy ve cemaatlerinin, cemaatleri kalmayan boybeyleri-
ne ve sipahilere verilmesi, 

5-Eskiden mu’af ve müsellem olanların yine aynı statüde aklamaları (Aköz
ve Solak, 2004: 49-50). 

Hülasasını verdiğimiz fermandaki kesin emirlere rağmen sorunların tam 
olarak çözülemediği çıkan isyanlar silsilesinden bellidir. 

Dulkadirli Beyliği’nin ilhakının hemen akabinde bölgedeki tımarlı sipahiler 
isyan etmiş, bu kargaşa ortamı yaklaşık iki yıl sürmüştür. Bölgedeki sıkıntıları 
veziriazam İbrahim Paşa ilk olarak Hain Ahmed Paşa isyanını bastırmak için 
gittiği Mısır seferi dönüşünde fark etmiş olmalıdır. Gelen bilgilere göre isyancı 
Türkmenler İbrahim Paşa’nın taşıdığı Mısır hazinesini basmak niyetindeydiler. 
Paşa hemen duruma el koymuş, hazineyi baskından kurtarmış ve mağdur sipa-
hilere dirliklerinin iade edilmesi için hüküm ve beratlar vererek isyanı geçici 
olarak durdurmuştur (Uzunçarşılı, 1998: 321; Altınöz, 1995: 46; Celâl-Zâde, 
2009: 172) (1524) ancak bu tedbirlere yeterince uyulmadığı için Dulkadirli sipa-
hiler çıkacak yeni Celali isyanlarına destek vermeye devam etmişlerdir (Sağırlı, 
2005: 547). 

1526 yılında Bozok Sancağı’nın tahririni yapan görevlilerin bölge halkına 
karşı sert davranışları ve bazı yerlerde fazla vergi yazmalarına karşılık, Söklen-
oğlu Musa önderliğinde gerçekleştirilen isyan hareketini bastırmak (Sümer, 
1992: 75-76) için bölgeye büyük bir ordu gönderilmiş, isyanın elebaşıları öldü-
rülmüş ve asiler dağıtılmıştır1 (Peçevi, 1981: 117-118). Az zaman sonra Bozok 
Sancağı’nda çıkan yeni bir ayaklanmanın başını ise Dulkadirli Zünnun-oğlu 
çekmiştir (Solak-Zâde, 2015: 462-463; Peçevi, 1981: 118-119; Akdağ, 1995a: 118-
120). 

1526 yılında daha önce çıkan isyanlardan daha büyük boyutlara ulaşan Ka-
lender Çelebi, Kalender Şah ya da Kalender Çelebi İsyanı olarak bilinen 16. 
asrın en büyük ve en uzun süren isyanı ortaya çıktı (Erkan, 2014; 267). İsyanın 
dokuz ay kadar sürmesinde ayaklanmanın ilk başladığı anlarda bu denli büyü-
yeceğinin tahmin edilememesi, İbrahim Paşa’nın Kanuni Sultan Süleyman’ın 
yanında oluşu ve gönderilen Osmanlı askerlerinin bir kısmının İstanbul’dan 
yola çıkarılmasının etkisi vardır. 

1 Yaşanan haksızlıklarda Bozok Mirlivâsı Hersek-zâde Ahmed Paşa’nın oğlu Mustafa Bey, Kadı 
Müslihiddin ve Katip Mehmed isimli kişilerin adı geçmektdir (Gökbilgin, 2001: 109). 
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Osmanlı kaynakları Kalender Çelebi İsyanı’nı kendisinden kısa süre önce 
ortaya çıkan Süklün ve Baba Zünnun ile başlayan ayaklanmalar silsilesinin bir 
parçası olarak kabul ederler. Bunun sebebinin isyanlar arasında zaman farkının 
az olması ve neden ortaklığı yanı sıra önceki isyanlarda dağılan asilerin bir son-
raki isyana katılması olduğu söylenebilir. 

2. Kalender Çelebi Kimdir? 

İsyandan bahseden tüm tarihçiler bu ayaklanmanın Hacı Bektâş-ı Velî so-
yundan gelen Kalender Çelebi öncülüğünde başlatıldığı konusunda hemfikir-
dirler (Peçevi, 1981: 92; Solak-Zâde, 2015: 565; Müneccimbaşı: ?: 526; Celâl-
Zâde, 2009: 228; Anonim, 1992: 142). Balım Sultan’ın 1516’da öldürülmesiyle 39 
yaşında Bektaşi Türkmen çevrelerin en üst pirlik makamı olan postnişinlik 
makamına oturan Kalender Çelebi hakkında ilim irfan sahibi, hece ve aruz vez-
ninde yazan bir ozan-şair olduğundan başka fazla bir şey bilinmemektedir 
(Koca, 1990: 108). Şiirlerinde, Kalender Abdal, Şah Kalender, Civan, Civan Ka-
lender, Genç Kalender mahlaslarını kullanan Kalender Çelebi, Alevi - Bektaşi 
anlayışının bütün sorunlarını eserlerinde dile getirmeye çalışmıştır (Özmen 
(C.2), 1998: 23). 

Peçevî, Kalender Çelebi’nin, Hacı Bektâş-ı Velî’nin Kadıncık Ana’dan 
doğma öz oğlu olan Habib Efendi’nin soyundan gelen torunlarından olduğu-
nu, Hacı Bektâş-ı Velî’nin Kadıncık Ana’dan burun kanı damlasıyla doğma öz 
oğlu olan Habib Efendi’nin soyundan geldiğini ifade etmektedir (Peçevi, 1981: 
92). Bu bilgi Solak-zâde de yer alır. (Solak-Zâde, 2015: 565) Ardından Peçevî’nin 
konu hakkında verdiği bilgilere göre Kalender Çelebi’nin babası İskender, 
İskender’in babası Balım Sultan, Balım Sultan’ın babası Resul Çelebi, Resul 
Çelebi’nin babası da Habib Efendi’dir2 (Peçevi, 1981: 92). 

Araştırmalara göre Hacı Bektâş-ı Velî’nin evlenip evlenmediği konusu elde 
mevcut bilgiler ışığında henüz netlik kazanmış durumda değildir (Erkan, 2014: 
256). Bu belirsizlik Bektâşîleri Babagân ve Çelebiler kolu olmak üzere ikiye 
ayırmıştır. Babagân kolu Hacı Bektâş-ı Velî’nin bekâr bir şekilde öldüğünü, 
Çelebiler kolu ise Kadıncık Ana ile evlendiğini kabul etmektedir (Erkan, 2014: 
257; Melikoff, 2010; 257). 

 
2 Kalender Çelebi’nin soyu hakkındaki tartışma için bk. (Avcı, 2017: 47-73). 
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3. İsyanın Nedenleri 

Dulkadirliler arasında bir kısım Bektaşi boyların varlığı açıkça tespit edil-
mektedir. Dolayısıyla isyana iştirak eden Türkmenlerde bu etkinin özellikle 
isyanın başlangıç noktasında mevcudiyeti inkâr edilemez. Kimi kaynaklar Şah 
İsmail’in 1508 yılında Anadolu’ya geldiği sırada Balım Sultan ve onun yerine 
aday olan Kalender Çelebi ile görüşmüş olabileceğini hatta Şah İsmail’in Ka-
lender Çelebi’yi yücelten bazı deyişler yazdığını iddia ederler3 (Avcı, 2017: 77-
80). Nitekim Şah İsmail 1524 senesinde vefat etmesine rağmen onun kurduğu 
propaganda düzeni ve etkileşimde bulunduğu halifeler bir isyan düzenlemek 
için gerekli siyasi güçten henüz uzak Kızılbaş emirlerinin elinde oyuncak olan 
oğlu Tahmasb zamanında da Anadolu’da belli kesimleri etkilemeye devam 
ediyordu (Grammont, 1987: 110). Ancak dikkatli bir bakışla satır aralarında bu 
isyanlara sebebiyet veren başka sebeplerde olduğunu görmek mümkündür. Bu 
yönüyle dönemin isyanlarının nedenlerinin, matruşka misali çok katmanlı ne-
denler olduğu açıktır. Olayların bir yönünü izah eden Kızılbaş propagandası 
faktörü dönem isyanlarının gelişim ve yayılma süreçlerini tek başına açıklamaya 
yetmemektedir. Nitekim esasen isyanların göçebe halkın çoğunlukta olduğu 
Maraş ve çevresinde yoğunlaşmış olması bölgeye özel bazı sıkıntıların da oldu-
ğuna işaret etmektedir.  

Bu sıkıntılardan birisi olarak 1526 Mohaç seferinin yarattığı otorite boşlu-
ğunun da isyanın yayılmasında etkisi inkâr edilemez (Kurt, 2012: 379). 

Şehsuvaroğlu Ali Bey’in Dulkadirli bölgesinde dirlik ve düzeni sağlamaktan 
başka, Osmanlı kuvvetlerinin Diyarbekir’i fethetmesinde yardımı dokunmuş, 
Mercidabık (1516), Ridaniye (1517) savaşlarına katılmış, Celâlî isyanlarına adını 
veren Bozoklu Celâl (1519) ve Şam Valisi Canberdi Gazâli (1521) ayaklanmaları-
nın bastırılmasında önemli katkıları olmuştu. Ancak başarılarından dolayı Ali 
Bey’in gurura kapılması sonucu bazı uygunsuz hareketleri ortaya çıkmıştı. 
Onun başarıları isyanları bastırmakla görevli Ferhad Paşa’nın hasetliğine neden 
olmuş, paşa Ali Bey’in öldürülmesi için I. Süleyman’dan ferman almış ve İran’a 
sefer bahanesiyle onu Tokat’a davet ederek hile ile Artukova’da çocuklarıyla 
birlikte katledilmesini (1522) sağlamıştı. Bu durum bölgede hoşnutsuzluğa ne-

 
3 “İki alemde sultandır Kalender 
Kadim ü küfr ü imandır Kalender…” (Avcı, 2017: 77-78). 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║155 

den olmuş ve Anadolu’da “Osmanlı yiğit basandır” sözünü ortaya çıkarmıştır4 
(Sümer, 1976: 75; Yörük, 2012: 201). Bu infazda asıl sorun Ali Bey ve oğullarının 
Osmanlı tarafından Suriye ve Mısır’ın ortasında bulunan bir yerde tehdit olarak 
algılanması olarak görünmektedir.  

Vezir Ferhad Paşa’nın kötü yönetimi5 ve Dulkadirli Türkmenlere uyguladı-
ğı baskının da Kalender Çelebi İsyanı’nda açık payı olduğu kaynaklarda dile 
getirilmektedir (Müneccimbaşı: ?: 527; Türkdoğan, 1996: 432). 

Kalender Çelebi İsyanı’nın önemli nedenleri arasında Kanuni Sultan Sü-
leyman zamanında hareketli sefer politikası nedeniyle ekonomik sıkıntılar 
yaşanması (Söyler, 2018: 38) sonucu gelirleri arttırmak için arazi tahririni yeni-
leme ve hazine gelirini arttırma yoluna gidilmesi politikası gelmektedir. Bu 
politika sonucu Dulkadirli Beyliği sipahilerinin dirliklerine hazine adına el 
konulması ve eski hak sahiplerinin haklarına yeterince itibar edilmemesi, buna 
karşılık ekonomik sıkıntıya düşen tımarlı sipahilerin Kalender Çelebi İsyanı’na 
destek olarak devlet için olayın boyutunu daha tehlikeli bir duruma getirmeleri 
söz konusudur (Aköz ve Solak, 2004: 47). Bu durum olmasa Kalender Çelebi 
İsyanı’nın da kendisinden öncekiler gibi daha küçük çaplı kalacağı açıktır. 
Benzer şekilde bu politika yalnızca Anadolu’da sıkıntılara yol açmakla kalma-
mış, Rumeli’de de Ohri, Avlonya, Yanya, Manastır gibi yerlerde Hristiyan 
köylülerin de kanunsuz vergilere ayaklanmalarına sebep olmuştur (Akdağ, 
1995b: 326; Akdağ, 1995a: 118-119). Nitekim benzer sıkıntılar farklı zamanlarda 
da yaşanmış görünmektedir. Örneğin Hatipoğlu isimli emin, II. Bayezid zama-
nında Karaman bölgesinin tahririni yaparken henüz tahrir işlemi tamamlanma-
dan, 1500 senesi yazında At-çeken oymakları, yine aynı bölgede Turgutoğulları 
ve Bayburtoğulları ile benzer sıkıntılar yaşanmıştır (İnalcık, 2000: 453).  

Bu dönemde göz ardı edilmemesi gereken bir nokta da ekonomik sıkıntıla-
ra tuz biber eken hızlı nüfus artışıdır. Kanuni’nin ilk on yılında tahrir kayıtları-
na göre Osmanlı ülkesinde nüfus çok hızlı bir artış göstermiştir (Barkan, 1953: 
11,21). Bu hızlı nüfus artışı işsiz, topraksız bir güruhun birikerek eşkıyalığa baş-
lamasına, isyanları fırsata çevirmeye çalışmalarına neden olmuştur. 

 
4 Osmanlı’ya hizmet etmiş babasının Ferhad Paşa ile çatışması yüzünden sultanın emriyle öldürül-

mesine itiraz eden Veledhan Bey Dulkadiroğlu kendi oymağından olan bir grup kişiyle beraber isyan 
Halep’ten İstanbul’a doğru yol alan bir ticaret kafilesini vurmuş ve 3 bin kişiyle beraber Azerbaycan’a 
giderek, Sah İsmail’e katılmıştır (Musalı 2012: 414).  

5 Ferhad Paşa’nın yaptığı haksızıklar ve zulümler nedeni ile önce vezirliği kaldırılmış ardından Se-
mendire’ye sancakbeyliğine gönderilmiştir. Burada da şikâyetler gelmeye devam edip, paşa izin almadan 
İstanbul’a gelince padişahın emri ile idam edilmiştir. (1524) 
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Kalender Çelebi İsyanı’nın başlaması, hızlı şekilde yayılması ve bazı akıllıca 
tedbirlerle yayılmasına tezat şekilde kolayca bastırılması yakın tarihli tüm is-
yanlarla beraber değerlendirildiğinde, isyanın çıktığı Dulkadirli bölgesinde 
Osmanlı’nın bölge idarecilerinden kaynaklanan birçok sıkıntılar olduğuna 
işaret etmektedir. 

4. İsyanın Gelişimi

Kalender Çelebi, Mohaç Seferi’nden dönmekte olan padişahın yokluğunu 
da fırsat bilerek başlangıç itibarı ile etrafına müritlerine ek olarak birkaç bin 
dervişi, ışık, torlak, bazı kalender ve abdalları, Baba Zünnun İsyanı’nda dağıtı-
lan başıboş grupları ve bir kısım Sünni gayrı memnun yoksul ahaliyi toplamıştı. 
Kimi kaynaklar Kalender Çelebi için saltanat iddiasında bulunduğu hatta nev-
bet, kös, davul çaldırarak sancak açtığı şeklinde kayıt düşerler (Şerefhan, 1971; 
172; Celâl-Zâde, 2009: 229). 

Osmanlı’da bu zamana kadar bu denli kalabalık bir isyancı kitlesinin bir ara-
ya toplanması görülmüş şey değildir (Peçevi, 1981; 93). Kalender Çelebi İsyanı 
Maraş yöresinde etkili olmuştur. Çiçekli, Akça Koyunlu, Masadlı, Bozoklu gibi 
büyük Türkmen aşiretleri, Amasya yörükleri ve Maraş Elbistan bölgesinden 
Karacalu Bişanlu (Dokuzlu) oymakları ve Dulkadirli Türkmenlerinin desteği 
ile isyancıların sayısı kısa sürede otuz bin kişiye yükselmiştir. Kalender Çelebi 
İsyanı’nın ortaya çıktığı ve kısa sürede yayılım gösterdiği sahaya baktığımızda 
Tokat, Amasya, Sivas, Bozok, Divriği, Canik, Çorum bölgelerinden oluşan 
Eyâlet-i Rûm dediğimiz bölgede ortaya çıktığı görülmekte ancak Tokat ve 
Sivas bölgelerinde oldukça etkili olduğu anlaşılmaktadır. Ayaklanmanın seyrini 
incelediğimizde Anadolu’da Bektaşi Türkmen kitlenin yoğun yerleşimini de 
tespit etmemiz mümkün olmaktadır (Erkan, 2004: 38). 

Vezirazam İbrahim Paşa’nın mâiyetinde dîvân kâtibi olarak bulunan Celâl-
zade Kalender Çelebi’nin kalabalık isyancılara güvenerek istiklal sancakları 
dikip, sultan edası takındığını anlatmaktadır. Çağdaş tarihçiler arasında 
“Mehdî-i zamanım diyü kendüyi halkın diline düşürüb alemler kaldırdı ve tabl 
û nakkâreler çaldırdı” (2015: 565) diyerek Kalender Çelebi’nin mehdilik iddia-
sıyla ortaya çıktığını söyleyen diğer tarihçi ise Solakzâde’dir. Ancak diğer kay-
naklar tarafından doğrulanmayan Mehdilik ilanının Osmanlı kaynaklarının bu 
tür ayaklanmalara dair genel bakış açısını yansıttığı da ileri sürülebilir. 

İsyan haberi 9 Ekim 1526’da Mohaç’tan dönerken Varadin yakınlarında bu-
lunan Kanuni Sultan Süleyman’a bildirilince (Celâl-Zâde, 2009: 229; Münec-
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cimbaşı: ?: 526) Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa ile Karaman Beylerbeyi 
Mahmud Paşa isyanı bastırmakla görevlendirildi.  

İbrahim Paşa, ayaklananların bulunduğu yere yakın Aksaray sancağına va-
rınca Kalender Çelebi ve taraftarları Safevî topraklarına kaçar endişesiyle Ka-
raman Beylerbeyi Mahmud Paşa’yı Anadolu Beylerbeyi Behram Paşa ve Rum 
vilayetinin yeni Beylerbeyi Yakup Paşa ile birleşmek üzere Sivas’a gönderdi. 
Farklı yönlerden hareket ederek buluşma yerine varmaya çalışan Osmanlı kuv-
vetlerinden ilk olarak Behram Paşa, Sivas’ın Kara Çayır bölgesinde Kalender 
Çelebi ve taraftarlarıyla karşılaşarak bozguna uğramıştır. Aldığı mağlubiyetin 
etkisiyle Mahmud Paşa ile buluşmak üzere Tokat’a çekilmiştir. Behram Paşa, 
kendisine katılan Karaman ve Halep beylerbeyi ile birlikte Ramazan ayının 
sekizinde Tokat’a bağlı Cincife (Çamağzı)6 denilen yerde ayaklanmacılarla 
karşılaştı. Yapılan savaşta Kalender Çelebi ve taraftarları yine galip geldi 
(Celâl-Zâde, 2009: 229; Erkan, 2004: 260). 

Behram Paşa ile birlikte Karaman beylerbeyi Mahmud Paşa, Alâiye Beyi Si-
nan Bey, Amasya Beyi Koçi Bey, Birecik Beyi Mustafa Bey, Karaman Defter 
Kethüdası Şeyh Muhammed ve Anadolu Tımar defterdarı Nuh gibi önemli 
kimseler hayatlarını kaybettiler (Müneccimbaşı: ?: 527; Aköz ve Solak, 2004: 
48). Bu çarpışmadan sonra Kalender Çelebi taraftarları Osmanlı askerinin silah, 
at ve malzemelerini ele geçirdiler (Celâl-Zâde, 2009: 230; Solak-Zâde, 2015: 
566). 

Bu nokta da isyanın Kalender Çelebi tarafından dinî bir kıyam olarak başla-
tıldıktan sonra mı dirlikleri ellerinden alınan ve vergi vermeye zorlanan dışlan-
mış çoğunlukla Alevî Türkmen kitleler tarafından desteklendiği veya tersine 
ekonomik nedenlerle ayaklanmaktansa dinî bir kıyamın içerisinde ortaya atıl-
manın çevrede daha güçlü bir etki yapacağını düşünen Türkmen beyler tara-
fından Kalender Çelebi İsyanı’nın fırsat mı addedildiği sorusu mühimdir. Kay-
naklarda açıkça görüldüğü üzere isyan Kalender Çelebi tarafından başlatıldık-
tan sonra Dulkadirli sipahileri isyana İbrahim Paşa’nın asiler üzerine gönderdi-
ği Behrâm Paşa kuvvetlerinin yenilgisinden sonra dâhil olmuşlardır (Celâl-
Zâde, 2009: 230; Solak-Zâde, 2015: 566; Peçevi, 1981: 93-94; Müneccimbaşı: ?: 
527). Dolayısıyla Kalender Çelebi’nin bir kısım sempatizan Dulkadirli sipahileri 
tarafından isyana teşvik edildiği iddia edilebilirse de sipahilerin çoğunluğunun 

 
6 Müneccimbaşı bu yenilginin Sımna, Solakzâde Sahîfe denilen bir yerde alındığını yazar (Münec-

cimbaşı: ?: 526; Solak-Zâde, 2015: 565). 
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isyana ileriki aşamada kimi başarılardan sonra katılmalarından anlaşılacağı üze-
re onlar için isyanın bir fırsat olarak değerlendirildiğini söylemek daha isabetli 
bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. 

İsyanın gelişimi ve yayılmasının oluşturduğu tehlikenin boyutunun sultan 
tarafından kavranması bizzat veziriazam İbrahim Paşa’nın 10 Aralık 1526’da 
İstanbul’dan 3000 tüfekli yeniçeri ve 2000 sipahi ile yola çıkarılmasından anla-
şılmaktadır (Celâl-Zâde, 2009: 231; Solak-Zâde, 2015: 565; Peçevi, 1981: 93). 

İbrâhim Paşa, Elbistan’a ilerleyince daha önce de başka isyanlarda sıkça ör-
neği görüldüğü üzere Kalender Çelebi İran’a gitmeye niyetlenmiş (Grammont, 
1987: 113-117)7 sonra da Bağdat’a yönelmiştir. 

Bu noktadan itibaren inisiyatif İbrahim Paşa’nın eline geçmiştir. Onun âdeti 
olduğu üzere topladığı müşavere meclisinde isyan meselesi ayrıntıları ile görü-
şülmüş ve özellikle isyanın Dulkadirli taifesinden aldığı desteğin kesilmesinin 
gerekliliği tartışılmıştır. Gerçekten de Dulkadirli Beyliği ilhak edilirken tımar 
ve dirlikleri ellerinden alınıp havâss-ı hümâyûn için zapt edilmiş sipahilerin 
Kızılbaşlık veya Kalender Çelebi’nin şahsı ile doğrudan bir ilgileri olmayıp, 
geçim imkânlarını kaybedince fesat çıkarmaya meylederek isyana katılmışlardı. 
Nitekim kimi Osmanlı kaynakları tımarları ellerinden alınan Dulkadiroğulları 
taifesinin nefret ve intikam hisleri ile dolu olduklarını kaydetmişlerdir (Solak-
Zâde, 2015: 567; Müneccimbaşı, ?: 527). 

Neticede İbrahim Paşa’nın önceki tecrübeleri müşavere meclisinde görüşü-
lenlerden yola çıkarak ayaklanmanın büyümesinin gerçek nedenlerini doğru 
şekilde tespit ettiği görülmektedir. Paşa, Kalender Çelebi’nin güçlerinin yalnız 
Alevilerden oluşmadığını anlamıştı (Özmen, (C.2) 1998: 25; Öz, 1992: 188). İbra-
him Paşa aldığı akıllıca tedbirlerin ilki kendi kuvvetleri ile ikincisi ise isyancı 
kuvvetlerle ilgilidir. İbrahim Paşa önce Kalender Çelebi’ye mağlûp olan firari 
Osmanlı askerlerinin ordugâha girmelerini menetmeye çalışmıştır. Yenilmiş 
bulunan askerlerden ordugâha gelen olursa onu yakalayıp divana çıkaranlara 
ödül vaat etmiş, emir uyarınca yakalanıp getirilenler arasında bulunup da yenil-
gi üzerine konuşanları idam ettirmiştir. Bu uygulamanın amacı askerlerinin 
moral motivasyonunun bozulmasını engellemektir. 

7 Kalender Çelebi müridi olan ve ayaklanmaya bizzat katılan Koyun Abdal’ın nefeslerinden de Ka-
lender Çelebi’nin İran’a gitme niyetinde olduğu anlaşılmaktadır.  

“Seni Şaha gider derler, Gel gitme güzel Kalender 
Atan anan yüzün suyun, Terk etme güzel Kalender” (Özmen, (C.2) 1998: 561) 
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Peçevî’nin İbrahim Paşa için “Beylerbeylerin kalabalık askerlerinden yararlanmayı 
bir yana bırakarak, sadece kapıkulu birlikleri ile yetindi” demesine bakarak paşanın 
kapıkulu askerinden başka kimseye pek güvenmediği ve onların arasında ken-
disini daha çok güvende hissettiği ileri sürülebilirse de (Celâl-Zâde, 2009: 231; 
Solak-Zâde, 2015: 567; Peçevi, 1981: 93) İbrahim Paşa’nın isyancılar ile yeniçeri-
lerin Bektaşîlik meyilleri sebebi ile yüz yüze savaşmaktan kaçındığı da ileri 
sürülmektedir (Melikoff, 2010: 242). 

Paşa bundan sonra isyancı kuvvetleri dağıtmak için başka tedbirleri uygula-
maya çalışmış ve bunda büyük başarı sağlamıştır. İbrahim Paşa isyanın vurucu 
gücünü oluşturan ve sayıca çok olan tımarları ellerinden alınmış Dulkadirli 
sipahileri ve Türkmen ileri gelenlerini ordugâha davet etti. Dulkadirlilerin en 
önde gelen boy-beylerinden Pişanlu ve Karacalu ile diğer boyların ileri gelen-
lerini ve bir kadıyı huzuruna kabul ederek her ne sebeple olursa olsun ellerin-
den alınan eski haklarının (dirliklerinin) kendilerine geri verileceğini, isyana 
destek vermeyi kesenlerin isyandan dolayı cezalandırılmayacaklarını bildirdi 
(Celâl-Zâde, 2009: 231; Solak-Zâde, 2015: 567; Peçevi, 1981: 93-94; Müneccim-
başı, ?: 527; Uzunçarşılı, 1998; 347). Dulkadirli boy beylerini onur kaftanları ve 
birçok hediyeler vermek suretiyle yanına çekti (Aköz ve Solak, 2004: 48). 

Bu hamleler Kalender Çelebi’nin kuvvetlerinden geceleri firarın başlaması-
na, kısa sürede gücünün büyük ölçüde dağılmasına ve kendisine yürekten bağlı 
kemik kadrosu olan birkaç bin kişi ile ortada kalmasına sebep olmuştur (Mü-
neccimbaşı: ?: 527). Bu durum esasında Kalender Çelebi’nin istiklal davasına ya 
da kendisine inananların ne kadar azınlıkta ve toplama kuvvetler olduğunun ve 
asıl meselenin geçim meselesi olduğunun delilidir. Bundan sonra iş Kalender 
Çelebi ve taraftarlarına son darbeyi indirmeye gelmiştir. İsyanın gidişatından 
açıkça anlaşıldığı üzere isyanın çekirdek kadrosu Kalender Çelebi’nin Bektaşi 
takipçileri olsa da vurucu gücü Dulkadirli sipahileridir. 

İbrahim Paşa Dulkadirli sipahilerini Kalender Çelebi kuvvetlerinden ayır-
dıktan sonra kalan kuvvetlerin tehlike arz etmediğini görünce artık kendisi 
onların üzerine yürümeye tenezzül etmemiştir. Bu yüzden Solak-zâde’nin 
aktarımına göre saray çeşnigirlerinden Bilal Mehmed Ağa ve Deli Pervane adlı 
iki kişiyi beş yüz kadar seçkin kuvvetle göndermiş8 ve bu kuvvetler Kalender 
Çelebi’yi Elbistan civarında Başsaz yaylasında ani bir baskınla mağlûp etmiş-

 
8 Müneccimbaşı’na göre Elbistan’a yürüyen İbrahim Paşa’nın emrinde on bin asker vardır. (Münec-

cimbaşı: ?: 527) 
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lerdir. Kalender Çelebi ile yanındaki Dulkadirli beylerinden Veli (Divane) 
Dündar öldürülmüştür (Celâl-Zâde, 2009: 232; Solak-Zâde, 2015: 567; Münec-
cimbaşı: ?: 527) (Haziran 1527). İbrahim Paşa’nın tedbirleri bir sebeple Veli 
Dündar üzerinde işe yaramamıştır. İsyancıların ortadan kaldırılmasına beş yüz 
kişinin yetmesi ayaklananların alınan tedbirlerle ne denli dağıtılmış olduğunu 
ve Kalender Çelebi’nin gerçek insan potansiyelinin esasında ne kadar düşük 
olduğunu göstermektedir. 

Mezarı, Hacı Bektaş Veli tekkesindeki, Balım Sultan türbesinin batı yö-
nündeki özel bölümdedir (Özmen (C.2), 1998: 23). 

Osmanlı ülkesinde bu isyan bastırıldıktan sonra Maraş şehrindeki Dulkadir 
vilayetinde İbrahim Paşa Dulkadiroğulları’nın ileri gelen beylerine hem Ana-
dolu hem de Rumeli’deki yerlere yönetici olarak atayarak onları bölgeden 
uzaklaştıracaktır (Aköz ve Solak, 2003: 11). 

İsyan bastırıldıktan sonra, İbrahim Paşa, Kalender’e yenilen komutanlar ile 
beylere çok sinirlendi, onları Tokat’ta sorguya çekti ve hepsini öldürmeyi dü-
şündü ancak Karamanlı Pîri Mehmet Paşa’nın oğlu İçel Sancakbeyi Mehmet 
Bey araya girerek yaptığı açıklamalarla onları öldürmekten kurtardı (Peçevi, 
1981: 94-95.) 

Kanuni Sultan Süleyman isyanı bastıran Anadolu’da düzeni devlet lehine 
yeniden sağlayan görevlilerini ödüllendirdi. Bilal Mehmet Ağa’yı kapıcılar 
kethudalığına, Divane Pervane’yi de 100 akçeyle müteferrikalığa atadı. Sadra-
zam İbrahim Paşa’nın yıllık ödeneği, 1.200.000 akçeden 2 milyon akçeye çıka-
rıldı (Peçevi, 1981: 94; Öz, 1992: 189). 

Kalender Çelebi İsyanı daha sonraki dönemlerde giderek mahiyeti değişe-
cek olan Celâlî isyanlarının öncüsü olarak da nitelendirilebilir.  

5. Sonuç 

Osmanlı kaynakları kasıtlı olarak isyanın çıkış noktasındaki Bektaşi karak-
terini ön plana çıkardıklarından, Kalender Çelebi İsyanı dinî nitelikli bir ayak-
lanma olarak tanınmıştır ancak isyanın başlangıç noktasını izah eden bu açıkla-
ma isyanın tüm aşamalarını açıklamada yetersiz kalmaktadır. Esasında başlangı-
cından kısa süre sonra kazandıkları ilk başarıların akabinde ayaklanmanın Dul-
kadirli Türkmenlerinin katılımı ile ivme kazandığı, tehlikeli bir vaziyet aldığı 
ve dinî olduğu kadar siyasi-ekonomik bir çiftçi köylü hareketi haline büründü-
ğü anlaşılmaktadır.  
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İsyanın tetikleyen ve besleyen unsurların en mühimi olarak yaşanan malî sı-
kıntılardan dolayı Osmanlı bölge idarecilerinin Türkmen aşiretlere uyguladık-
ları maddi-manevi baskılar ve Dulkadirli sipahilerin tımarlarına el koyulması 
gelmektedir. Bunun dışında kalan nedenler isyanın büyümesinden sonra yan 
nedenler olarak ikinci planda kalmaktadır. 

Bu durumu yerinde tespit eden İbrahim Paşa’nın akıllıca tedbirleri ile isya-
nın son aşamasında sıkıntılara sebebiyet veren nedenlerin giderileceği vaadi ile 
ayaklanmanın başlangıçtaki mezhebi niteliğine geri döndüğü ve bu şekilde 
yumuşatılarak kolayca bastırıldığı açıktır. İsyanın bastırılması esnasında İbra-
him Paşa’nın keskin diplomatik zekâsı ön plana çıkmıştır. 

İsyanın sonunda Dulkadirli sipahiler ve boy beylerinin ayrılması ile elde ka-
lan kısıtlı mevcut bakiye, Kalender Çelebi’nin kendi taraftarını bir araya getir-
me hususunda çok da etkili olamadığını göstermektedir. Bu durum aynı za-
manda Osmanlı ile sorunları olmayan Bektâşî varlığının isyan hareketini des-
teklemediğini ortaya koymaktadır.  

Kaynakça 

Akdağ, Mustafa. (1995a). Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası (Celali İsyanları). 
Ankara: Cem Yayınevi. 

Akdağ, Mustafa. (1995b). Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi. C.II. İstanbul: 
Cem Yayınevi 

Aköz, Alaaddin. Solak, İbrahim. (2003). “Osmanlı Taşra Yönetimi ve 16. Yüz-
yılda Maraş Kazası Yöneticileri”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi. S.9, Konya: ss.29-46. 

Aköz, Alaaddin. Solak, İbrahim. (2004). “Dulkadirli Beyliği’nin Osmanlı Dev-
letine İlhakı ve Sonrasında Çıkan İsyanlar”. Türk Dünyası Araştırmaları. 
S.153, ss.41-50. 

Aköz, Alaaddin. Solak, İbrahim. (2008). “Dulkadirli Eyaletine Ait Bir Kanun-
name (1533-1546)”. Dulkadir Beyliği Araştırmaları. II, (Edt. Yasar Alparslan – 
Mehmet Karataş – Serdar Yakar), Kahramanmaraş.  

Altınöz, İsmail. (1995). Dulkadir Beylerbeyliği’nin Teşekkülü ve Gelişmesi. İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. 
İstanbul. 

Anonim Tevârîh-i Âli Osman F. Gıese Neşri. (1992). Haz. Nihat Azamat. İstanbul: 
Edebiyat Fakültesi Yayınevi. 



162  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

Avcı, Ali Haydar (2017). Şah Kalender İsyanı Alevi Tarihinde Bir Dönemeç. 2. baskı. 
Ankara: La Kitap. 

Barkan, Ömer Lütfi. (1953). “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”. 
Türkiyat Mecmuası. 10. ss.1-25. 

Celâl-Zâde Mustafa Çelebi. (2009). Tabakâtü’l-Memâlik Ve Derecâtü’l-Mesâlik, 
Haz. Funda Demirtaş. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi 
Bilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi. Kayseri. 

Erkan, Ümit. (2014). “16. Yüzyılda Osmanlı’da Kızılbaş Ayaklanmaları”. Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Ana Bi-
lim Dalı Basılmamış Doktora Tezi. Samsun. 

Gökbilgin, M. Tayyib (2001). “Süleyman I”. İA. Eskişehir: Devlet Kitapları. 
ss.99-1155. 

Grammont, Jean-Louis Bacque. (1987). “1527 Anadolu İsyanı Hakkında Yayın-
lanmamış Bir Rapor”. Belleten. LI/199. Ankara. ss.107-117. 

İnalcık, Halil. (2000). “Osmanlı Fetih Yöntemleri”. Söğüt’ten İstanbul’a. Der. 
Oktay Özel-Mehmet Öz. Ankara: İmge Kitabevi. 

Koca, Turgut. (1990). Bektaşi Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif 
Kitaphanesi ve Matbaası. 

Kurt, Yılmaz. (2012). “Kars-ı Mar’aş Sancağı’nda Vakıflar Ve Mülkler”. Ulusla-
rarası Dulkadir Beyliği Sempozyumu. C.1. Kahramanmaraş. ss.375-387. 

Melıkoff, Irene. (2010). Hacı Bektaş Efsaneden Gerçeğe. Çev. Turan Alptekin, 7. 
Bas., İstanbul: Cumhuriyet Yayınları. 

Müneccimbaşı Ahmet Dede. ?. Müneccimbaşı Tarihi. C.2, Çev. İsmail Erünsal, 
Tercüman 1001 Temel Eser. 

Namiq Musalı (2012). “Anonim Bir Safevî Müellifinin Gözüyle Dulkadir Beyli-
ğinin Son 20 Yıllık Tarihine Bakış”, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyu-
mu, C.1, Kahramanmaraş: ss.399-420. 

Öz, Baki (1992). Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları. İstanbul: Ant Yayınları. 
Özmen, İsmail. (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi. C.2, Ankara: TTK Bası-

mevi. 
Peçevi İbrahim Efendi. (1981). Peçevi Tarihi. (I). Haz. Bekir Sıtkı Baykal. Anka-

ra: Kültür Bakanlığı Yayınları. 
Sağırlı, Abdurrahman. (2005). “Kalender Çelebi İsyanına Katılan Timar Mağ-

duru Eski Dulkadirli Sipahilerine Timarlarının İadesi”, I. Kahramanmaraş 
Sempozyumu 6-8 Mayıs 2004, İstanbul: ss.547-553. 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║163 

Solak, İbrahim. (2012). “Dulkadirli Ülkesinde Osmanlı Hâkimiyetinin Tesisi”, 
Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, C.1, Kahramanmaraş.: ss.211-218. 

Solak-Zâde. (2015). “Solak-Zâde Tarihi’nin Tahlili Ve Metin Tenkidi”. Haz. Sü-
leyman Lokmacı, Atatürk Üniversitesi Sbe Tarih Anabilim Dalı Basılmamış 
Doktora Tezi. Erzurum.  

Söyler, Olgay. (2018). “Pirlere niyaz ederiz”. Atlas Tarih. S.55. ss.37-43. 
Sümer, Faruk. (1976). Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişmesinde Anadolu Türkleri-

nin Rolü, Ankara: Güven Matbaası. 
Şerefhan. (1971). Şerefname Osmanlı İran Tarihi. Çev. Mehmet Emin Bozarslan, 

İstanbul: Ant Yayınları. 
Türkdoğan, Orhan. (1996). “Sosyal Hareketler Olarak Celali Ayaklanmaları”. 

Belleten. S.228, C.LX, ss.421-442. 
Uzunçarşılı, İsmail Hakkı. (1998). Osmanlı Tarihi. C.2. 8. Bs. Ankara: Türk Tarih 

Kurumu Yayınları. 
Yörük, Doğan. (2012). “Karaman Ve Dulkadir Beylikleri Bakiyyelerinin Os-

manlı İlhak Sürecine Verdikleri Tepkiler”, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sem-
pozyumu, C.1, Kahramanmaraş. ss.193-205. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





IV. OTURUM:
HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ’NİN 

ARDINDAN BEKTAŞİ TARİKATI 
Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER 





YENİÇERİ KANUNNAMESİNE GÖRE 
YENİÇERİLİK-BEKTAŞİLİK İLİŞKİSİ 

Relations Between the Janissary Army and Bektashi Order 
in the Janissary Lawbook 

Orhan SAKİN* 

Öz 

On yedinci yüzyılın başlarında kaleme alınmış olan “Mebde-i 
Kavânîn-i Yeniçeri Ocağı Tarihi” isimli eser, Yeniçeri Ocağı’nın ta-
rihi ve teşkilatı açısından en önemli kaynaklardan birisini teşkil et-
mektedir. Kendisinin de eski bir Yeniçeri olduğunu belirten eserin 
müellifi, ocağın teşkilat yapısını, gelenek ve problemlerini anlatırken 
kuruluşuyla ilgili rivayetleri nakletmiştir. Bu rivayetlerde Ocağın 
Bektaşilikle bağlantıları hakkında ipuçlarını bulmaktayız. 
Anahtar kelimeler: Yeniçeri, Yeniçeri ocağı, Bektaşi, Bektaşilik, Ka-
vanin-i Yeniçeri, Mevlevilik. 

Abstract 

One of the most important sources in view of the history and and or-
ganisation of the Janissary Guild is the work named “Mebde-i 
Kavânîn-i Yeniçeri Ocağı Tarihi” dating back to the beginning of 
the seventeenth century. The author of the work, who stated that he 
had been a retired Janissary as well, describes in this document the 
organisational structure, traditions and problems of the Guild; by 
doing this he also referres to the rumors regarding the rumors about 
the origins of the establishment. Studying these rumors we can find a 
number of clues linking the Guild with Bektashism. 
Keywords: Janissary, Janissary Guild, Bektashi, Bektashism. Mevle-
vism. 
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1. Giriş

Yeniçeri Ocağı’nın kuruluş aşamasında savaş esiri gençler ve Hristiyan dev-
şirmelerden teşekkül ettiği bilinmektedir. Bu gençlerin, kendiliklerinden bir 
yol veya tarikat seçebilecekleri doğal olarak düşünülemez. Eğitimleri gibi yön-
lendirmeleri yöneticileri tarafından yapılacaktır. Dönemin şartları göz önüne 
alınırsa devlet ricalinin böyle bir yönlendirme yapması da normal görülüyor. 
Zira Orhan Bey’in anne tarafından atası olan Şeyh Ede Balı’nın da Hacı Bektaş 
Veli ile olan bağlantısını hatırlamak bu açıdan yeterli olacaktır (Alkan, 2009: 
243-260; Küçükyalçın, 2010: 100-186;).

Ocağın kuruluşu ve giysilerinin tespitinde doğrudan Hacı Bektaş Veli’nin 
müdahil olduğuna yönelik haklı itirazlar bulunsa da (Aşıkpaşaoğlu, 1970: 221; 
ayrıntılı inceleme için bk. Palmer, 2000: 475-516) Yeniçeriler ile Bektaşiler ara-
sında yakın bir ilişkinin varlığı bir hakikattir. 

Ocak subayları için 16. yüzyılın sonlarına ait belgelerde “taife-i Bektaşîy-
ye/güruh-ı Bektaşîyye, zümre-i Bektaşîyân” gibi tabirlerin kullanılması, oca-
ğın kendisi için ise “Bektaşî Ocağı” (Uzunçarşılı, 1988: 150) isminin kullanıldı-
ğının görülmesi bize bu bağlantının resmiyeti hakkında bilgi vermektedir. Bu 
konuda, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan 1652 senesine ait mevacib 
defterinin başlığı bu hususta örnek olacaktır. 

“Defter-i yeniçeriyân-ı dergâh-ı âli ki lâ-zâle âliyen ki köçekân-ı ve dervişân-ı 
Sultan Hacı Bektaş-ı Veli, kaddese’allahu sırrahu’l-azîz ve nevvera’llâhu mer-
kadehu ilâ yemi’d-dîn, der-zemân-ı Süleyman Ağa, ağa-yı yeniçeriyân-ı 
dergâh-ı âli ve kâtib-i yeniçeriyân Hüseyin Efendi der-vâcib-i reşen sene 1062” 
(Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, d. no: 795. vr. 1) 

Diğer taraftan, Sultan II. Mahmut tarafından ocağın ilgasının ardından 
Bektaşiliğe karşı yapılan icraatlar da yeniçerilerin Bektaşilikle ilgilerini gös-
termesi açısından çok mühimdir. Ocağın kaldırılmasının akabinde yeniçerilik 
aleyhinde yoğun bir propaganda ile birlikte yeniçeriliği çağrıştıracak her şeyin 
imhasına çalışılırken, bahsedilen dönemde Bektaşî tarikatı da benzer bir mua-
melenin hedefi olmuştur. Mesela Bektaşîler toplanıp Cebehane’de hapsedil-
miştir. Bir hafta sonra şeyhleriyle birlikte grup grup çeşitli vilayetlere sürüldü-
ler (Mehmed Daniş Bey, 1994: 73). Ardından Karaağaç, Eyüp’te Karyağdı, Süt-
lüce’de Bademli zaviyesi ve yedi mahallede Mumcular kethüdasının yaptırdığı 
tekkeler, Merdivenköy, Çamlıca’da Öküz Limanı, Üsküdar’da Kancı Tekkesi 
ve Rumelihisarı’nda Şehitlik adlı İstanbul çevresindeki dokuz Bektaşî tekkesi 
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yıktırılmıştır. Daha sonra memleket dâhilinde Bektaşîlik yasaklandı; dergâhları 
kapatılıp mallarına el konuldu (Mehmed Daniş Bey, 1994: 73). Altmış yıldan eski 
olan tekkeler, Nakşibendilik başta olmak üzere dini maksatlı başka müessese-
lere dönüştürüldü (Yıldız, 2009: 122). 

Bildirimizin çerçevesini Mebde-i Kanûn-ı Yeniçeri Ocağı Tarihi isimli ve 17. 
yüzyılın başında bir yeniçeri tarafından kaleme alınmış risalenin Yeniçerilerin 
Bektaşilikle bağlantısına işaret eden bölümleri oluşturmaktadır. Kanunname 
olarak da bilinen risalede ocağın kuruluşu, teşkilat yapısı ve gelenekleri anlatı-
lırken konumuza ait bilgilere de rastlanılmaktadır.  

Yeniçeriler hakkında Türkçedeki ilk ciddi yayın diyebileceğimiz Ahmed 
Cevad Paşa’nın Tarih-i Askerî Osmani (İstanbul 1297) adlı eseri ile İsmail Hakkı 
Uzunçarşılı’nın Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları I, (Ankara 1943, 
1984, 1988) kitabının önemli kaynaklarından birini oluşturmuştur. Kütüphane-
lerde aynı isimde çeşitli nüshaları bulunan risalenin, daha sonraki tarihlere ait 
bir takım küçük eklerle Kavanîn-i Yeniçeriyân-ı Dergâh-ı Ali ve Yeniçeri Ocağının 
Sultan Ahmed Han Hazretlerinin Kanunnamesi adlarıyla hazırlanmış farklı nüsha-
ları da mevcuttur.  

Müellifin ismi bilinmemektedir; ancak yukarıda da değindiğimiz gibi giriş 
bölümünde verilen bilgilerden dedesinin ocakta önemli mevkilerde bulunmuş 
bir yeniçeri, kendisinin de kâtiplik görevinde bulunmuş, ocak kanunlarını ve 
uygulamaları yakından bilen bir kimse olduğu anlaşılmaktadır. Bu yönüyle de 
ocağın tarihi ve teşkilat yapısı hakkında önemli bir kaynak niteliği taşımakta-
dır.  

Risalenin günümüze kadar ulaşan en eski nüshası, bu çalışmayla sizlere sun-
duğumuz Rus Bilimler Akademisi yazmaları arasında (A249 numarada) bulunan 
ve Mebde-i Kanûn-ı Yeniçeri Ocağı Tarihi adıyla kayıtlı olan nüshadır. Nüshanın 
faksimile ve Rusça çevirisi Moskova’da yayımlanmıştır. (Petrosyan, 1987). 

Diğer bir önemli nüsha da Atatürk Kitaplığı Yazmalar arasında (O.97 numa-
rada) olan nüshadır. Ocağın yıkılışına yakın bir dönemde, 1795 yılında kayda 
geçirilen bu nüshaya, birtakım eklemelerin yapıldığı anlaşılmaktadır (Akgün-
düz, 1996: c. 9). Kitabın diğer nüshaları, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Revan 
köşkü 1320 no vrk. 1-108 ve Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü, 
no. 2068 nüshalarıdır. Nüshalar üzerinde yapılan incelemeler sonradan yapılan 
eklemeli nüshalarda bazı yer ve şahıs isimlerinin yazılmamış olduğu, istinsah 
edenlerce bir takım hatalara düşüldüğü görülmüştür Bu hususlar göz önüne 
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alınarak çalışmamızda Rus Bilimler Akademisi’nde yer alıp faksimile olarak 
yayımlanmış nüsha esas alınmıştır. 

2. Yeniçeriliğin Ortaya Çıkışı ve Bektaşilik

Risalede Yeniçerilerin Hristiyanlardan toplanması Süleyman Paşa zamanına 
dayandırılır. “Yeniçeri yoldaşların kâfir çocuklarından toplanması, ilk önce 
Bolayır fatihi Süleyman Paşa zamanında olmuştur. [34a] 

Yine aynı sayfalarda belirtildiğine göre Yeniçeriliğin teşkili, piyade asker 
ihtiyacından kaynaklanmıştı. Bu ihtiyaç daha önceden fark edildiğinden Türk 
çocuklarından seçilmiş özel yaya birlikleri teşkil edilmişti. Bu birliklerin teşki-
latlandırılması için hukuk adamı olan ulemadan Mevlâna Kara Halil görevlen-
dirilmişti. [34a] Zamanla sayıları da artırılmıştı ama bir müddet sonra problem-
ler yaşanmaya başlanmıştı. “…sefer ve zaferde fesat ve irtikâpları ortaya çıktı.” 
[34b] “… Bunun üzerine devlet erkânı toplanıp yeni bir karar aldı. Vilâyet ka-
dılarına emirler gönderildi. Bin kadar kâfir evladını toplayıp eğittiler. İkişer 
akçe ulûfe bağladılar.” [34b] 

Yeniçeri, yani yeni asker/ordu manasına gelen ve gayrimüslim çocukların-
dan oluşturulan bu askeri birliklerin eğitim ve özellikle inanç ve duygularının 
Osmanlı siyasetine göre dönüştürülüp şekillendirilmesinde karşımıza Anado-
lu’nun iki önemli tarikatı çıkmaktadır. Daha önceki Müslüman Türk gençle-
rinden oluşan yaya ordusunun teşkilinde ulemadan birisi rol almışken, bu yeni 
ordunun temelinde tasavvuf ehlinin rol oynaması da üzerinde düşünülmesi 
gereken bir husus olarak görünmektedir. Üstelik bu durum sadece Bektaşilik 
ile sınırlı değil, Mevlevilik Tarikatı da öne çıkartılmıştır. [34b-35a] 

Bu olay şöyle anlatılmaktadır: 
O zamanda kerametleriyle meşhur olan Hacı Bektaş Veli oğlu Timurtaş Dede 
(Hacı Bektaş-ı Veli’nin çocukları konusundaki tartışma için bk. Ahmed Rıfkı, 
2017: 270-297) ve Mevlana evladından Emirşah Efendi tarafından “yeniçeri ke-
çesi” düzenlendi ve bunlara giydirildi. Bu başlık, keçeden yapıldığı için adına 
“keçe” dendi. Başa giyildiği için de “börk” dediler. Yeniçerilerin giydiği başlık 
Hazret-i Mevlâna’nın kisvesindendir. Ardında olan tiftik Hacı Bektaş Veli ye-
ninden [Yen: elbise kolu] numunedir. [35a] Dualar ve senalar ederek giydirmiş-
lerdir. Lâkin Hazret-i Mevlâna’nın kisvesini Emirşah Efendi giydirmeyince, 
Timurtaş Dede’nin kepeneğinin yeni, başlarında kayim oldu. [Metinde geçen 
cümle: Hazret-i Mevlana kisvesin Emir Şah Efendi giyürmeyince Timurtaş 
Dede’nin kepeneği yeni başında kâ’im olup letâfet vermedi]. 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║171 

Bu asker yeni kul olduğundan adına “Yeniçeri” dendi. Zikrolunan kepeneğin 
yenini [kolunu] giymek, ilk önce Hacı Bektaş-ı Veli’ye dayanır Hazret-i Mev-
lana’nın babası olan âlimlerin sultanı, Rum diyarına gelirken Hacı Bektaş Haz-
retlerinin ayağı taşa değmişti. Bunu gören Sultanu’l-ulema, kepeneğinin yenini 
kesip “ayağına sar” diye verdi. O ise bunu ayağına sarmaya layık görmedi, te-
berrük için mübarek başlarına giydi. O nedenle Timurtaş Dede de Yeniçeri’ye 
kepeneğinin yenini giydirdi. Bu taifenin giydiği kisveyi Hacı Bektaş-ı Veli 
giymiştir. [34b-35a] 

Risale, Yeniçeriliğin kurulduğu tarihte Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayatta ol-
madığını belirtir ve “… Bu nedenle oğlu olan Timurtaş Dede, Orhan Gazi-zâde 
Sultan Murat Han zamanında Yeniçeri kisvesini giydirmiş ve Yeniçeri adını o 
koymuştur.” diyerek kuruluş dönemine ve Bektaşilikle ilişkisine biraz daha 
açıklık getirmektedir. [35a] 

Ayrıca risalede “Yeniçeriler zamanla giderek çoğaldılar. Hacı Bektaş-ı Veli 
ve Mevlâna hazretlerinin himmetleriyle savaşlarda büyük fetih ve zaferler ka-
zandıkça…” [36a] gibi ibarelerle Bektaşilik ve Mevlevilik vurgusunun teyit 
edildiği görülmektedir.  

3. Üniformalardaki Aksesuarların Bektaşilik Bağlantısı 

Yeniçeri başlığı söz konusu olunca hemen herkesin aklına sembolleşmiş 
olan keçe külahın nasıl ihdas edildiği ve Bektaşilikle ilintisi yukarıda anlatılmış-
tı. Fakat yeniçerilerin başlıkları rütbelere göre değişmektedir. Ayrıca başlıkla-
rın üzerine takılan çeşitli aksesuarlar kullanılmaktaydı. Mesela keçelerin üzeri-
ne takılan turna teli bunlardan birisidir. Risalede bu konu şöyle anlatılmaktadır 
[36a-37b]:  

Yeniçeriler zafer kazandıkça keçelerini delip turna teli takıyorlardı. Sonra 
aralarından birisi gümüşten küçük bir kap yaptırıp bunu keçenin önüne mıhladı 
[36a] ve böylece başlıklardaki yünlük denilen ve sorguç takılan kısım ihdas edil-
miş oldu (Sertoğlu, 1986: 372).  

Keçelerin başa giyilen kısımlarına kaplanan “daltaçlar” da risalenin belirtti-
ğine göre bir sofinin reyi ve numunesi ile gelenek haline gelmişti [36a-36b] ki 
bu sofinin Bektaşi tarikatı mensuplarından olmalıydı.  

Genel olarak “çorbacı” denilen bölük ve cemaatlerin amirlerinin başlarına 
giydikleri börk “doğru keçe”dir. Yeniçerilerinki ise eğri idi. Ayrıca çorbacıla-
rın giydikleri börkün üzerinde “süpürge sorgucu” vardır. Bunun ortaya çıkması 
yine Bektaşiliğe bağlanarak şöyle anlatılır:  
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“… Yıldırım Beyazıt Han (Allah’ın rahmeti ve rızası üzerine olsun) zamanında-
dır. O tarihte Karamanoğlu hain olmuştu. Üzerine varıp fetholunduğunda bir-
kaç yayabaşı, Hacı Bektaş Hazretlerinin mezar-ı şeriflerini ziyaret etmeye git-
mişti. Ziyaretleri esnasında deve kuşu yününden bir demeti süpürge yapıp me-
zarını onunla süpürmüşlerdi. O çorbacıların birisi, teberrüken bu süpürgeyi alıp 
başına taktı. Diğer çorbacılar da ondan görerek o süpürge numunesinden bağ-
layıp üsküf üzerine geçirdiler. O günden beri giyerler. [37a] 

4. Gençlerin Devşirilmesi 

Acemi Oğlanları Ocağı’nın kuruluşu ve gençlerin devşirilmesi anlatılırken 
de yine Timurtaş Dede ve Emirşah Efendi’nin isimleri zikredilerek şöyle de-
nilmektedir:  

“Acemi oğlanların devşirilmesi, Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin evlâdından 
Timurtaş Dede ve Hazret-i Mevlâna neslinden Emirşah Efendi marifetiyle ve 
Bektaş Paşa adlı bir akıllı vezirin görüşüyle olmuştu. (8a-8b) 
“… Bunlara, Bektaş Paşa ile Hacı Bektaş evlâdından Timurtaş Dede ve Hazret-i 
Mevlâna evlâdından Emirşah Efendi tarafından ihdas edilen giysiler giydirildi 
ve adlarına “yeniçeri” dendi. (11b) 

5. Günlük Kurallarda Bektaşilik Bağlantısı 

Risalede, yeniçerilerin kışla içinde ve dışındaki günlük kurallarının Bektaşi-
lik ile bağlantılı olduğu hususunu belirten çeşitli ifadeler yer almaktadır. Mese-
la yeniçerilerin odalarında ve başka yerde oturma ve davranış kurallarının “Ha-
cı Bektaş-ı Veli fukaralarının kaideleri üzerine” olduğu belirtilmektedir. (36b)  

Ayrıca evlenmeyip bekâr yaşamaları ve iyice yaşlanıncaya kadar sakal bı-
rakmamaları da Bektaşiliğe bağlanmaktadır. (37a) 

Ocakta önemli kurallardan birisi olan ve bir çeşit terfi belgesi niteliğindeki 
“sofa tezkirelerinde” de Hacı Bektaş-ı Veli için “pirimiz” tabiri kullanılmak-
tadır.  

Yeniçeriler kullukçuluk yapıp her hizmeti yerine getirttikten sonra, müte-
ferrikalık gediğini alırlardı. Kanun üzere hizmetlerini tamamlayıp terfi eden 
yeniçeri ziyafet için bir koyun alır ve etini orta sofaya asardı. O gece koyunu 
pişirip yerler. Böylece arakiye üzerine tülbent sarmak için o yoldaşa dua ve sena 
ile izin verilirdi. (40b) 

Senelerce hizmet ettikten sonra kıdemli yani “eski” olduktan sonra sakal 
bırakma izni alabiliyorlardı ki bu da yine bir törenle oluyordu. Bir süre de böy-
le görev yaptıktan sonra “… orta sofa odabaşısıyla yemek yemek, ihtiyar yol-



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║173 

daşlar ile yollu yolunca oturmak ve diğer hizmetlere kalkışabilmesi için” yine 
tören yapılıyordu. Bu törenlerde ilgilinin “koyun asmak” tabir edilen ziyafet 
vermesi gerekiyordu.” (41a) 

Yukarıda bahsedilen bu törenler esnasında dualar edildiği ve tezkire de dü-
zenlendiğini biliyoruz. Risalede ayrıntıdan bahsetmese de bu törenlerin Bekta-
şilikten etkilendiği öncesindeki açıklamalarından anlaşılıyor. Hatta günümüze 
metni intikal etmiş 1624 tarihli bir sofa tezkiresinde kayıtlı duadaki şu cümleler 
bunu teyit etmektedir:  

“Üçler, yediler, kırklar, nûr-ı nebî, Kerremallahu Ali. 
Pîrimiz Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî” (Sakin: 2018, 206) 
Padişahlar için yapılan dualarda da benzer ifadeleri görüyoruz. Yeniçeri 

Teşrifat Defterinde padişahlar ve Hazret-i Peygambere, sahabeye salat ve 
selamdan sonra “Sultân Hâcı Bektaş-ı Velî ruhiçün” tabiriyle (Gül, 2020: 60) 
Hacı Bektaş’ın anılması bu törenlerin Bektaşilikle ilgisini ortaya sermektedir.  

Suç işleyen yeniçerilere cezalarının uygulanması da ayrıntılı kurallara bağ-
lanmıştı. Risale bunlardan bahsetmektedir ancak bu kurallarda Bektaşilik kai-
delerinden söz etmese de benzer kanunnamelerden hareketle bu konuda da 
Bektaşilik tesiri olduğunu düşünmek yanlış olmayacaktır. Mesela Eyyubi Ka-
nunnamesi, Ramazan ve Cuma gecelerinde ceza uygulanamayacığını, zira Hacı 
Bektaş Bu konuda risalede belirtmemiş olsa da bu konuda da Yeniçerilerin 
cezalarının uygulanmasında da Hacı Bektaş-ı Veli’ye atıfla karşılaşıyoruz. Me-
sela Ramazan ve cuma gecelerinde yeniçeriye ceza uygulanmasının yasak oldu-
ğunu ve bu yasaklığın da “Ramazan ve Cuma geceleri yeniçeriye meydan et-
mek yasaktır. Hacı Bektaş-ı Veli rıza vermez” tabiriyle açıklamaktadır. (Eyyubî 
Kânûn-nâmesi, 1994: 47). 

6. Sonuç 

Bazı menakıpnameler ve Osmanlı kroniklerinde geçmesi sebebiyle Hacı 
Bektaşi Veli’nin Yeniçerilerin kuruluşuyla bizzat ilişkilendirilmesi, tarihsel 
gerçeklere uymadığı için itirazlara sebep olmuş ve eleştirilmiştir. Ancak bu 
durum, Yeniçeriler ile Bektaşi Tarikatı arasındaki ilişkinin yok sayılmasını 
gerektirmemektedir. Zira hem yeniçeri kayıtlarında, hem resmi Osmanlı bel-
gelerinde bu ilişkiye yönelik yeterli kayıtlar bulunmaktadır.  

Nitekim bildirinin konusu olan ve Yeniçeri Ocağı’nın tarihi ve teşkilatı açı-
sından en önemli kaynaklardan birisini teşkil eden Mebde-i Kavanin-i Yeniçeri 
Ocağı Tarihi isimli eserde de yeterli bu konuda ipuçlarına rastlıyoruz. Kendisi-
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nin de eski bir yeniçeri olduğunu belirten müellif 17. yy. başlarında, konumuzla 
ilgili rivayetleri nakletmiştir. Bu rivayetlerde Hacı Bektaş-ı Veli’nin oğlu oldu-
ğu iddia edilen “Timurtaş Dede” ile “Hazret-i Mevlana evladından Emirşah 
Efendi’nın” isimleri birçok kez zikredilerek ocağın kuruluşunda hem Bektaşi-
liğin, hem de Mevleviliğin etkisi vurgulanmaktadır. 

Ayrıca ocağın usul ve erkânında, Bektaşiliğin esas alındığı gibi, bazı giysi ve 
aksesuarların da Bektaşilikle bağlantılı yönlerinin bulunduğu gösterilmektedir. 
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OSMANLI DEVLETİ’NDE BABAGÂN VE 
ÇELEBİLERİN YERİ VE İŞLEVİ 

The Status and Function of Babagan and Çelebis in the Ottoman Empire 

H. Dursun GÜMÜŞOĞLU*

Öz 

Tasavvufta “İnsanların nefesi kadar Hakk’a ulaşan farklı yol vardır” 
diye bir söz vardır. Bu durum, yaratılış gereği insanların farklı algı se-
viyesi ve irade özgürlüğünden kaynaklanıp, dinler de bu durumda 
toplum için asgari müştereklerdir diyebiliriz. Toplumlar tarih bo-
yunca dinleri, kendi gelenekleri, eski inançları, özetle kültürleri çer-
çevesinde kabullenmiş ve yeni bir sentez oluşturmuştur. Kimseyi hor 
görmemek, yardımcı, paylaşımcı olmak İslâm’ın en temel değerleri 
arasındadır. Bektaşî tekkelerinin kuruluşu da maddi ve manevi yön-
den bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Üç kıtada sayısız Bektaşî 
Tekkesi’nde bu amacı gerçekleştirmek için hizmet eden kişilerin, iki 
grup altında toplandığını görmekteyiz. Bunlardan birincisi Babagân 
denilen Bektaşîler; ikincisi ise Hacı Bektaş Veli’nin evlatları olduğu-
nu söyleyen, Osmanlı Devleti tarafından da mütevellilik ve şeyhlik 
görevi verilmiş Çelebiler’dir. İki grubun arasında bazı dönemlerde 
sorunların yaşandığı, bazen de aynı icazetnameye birlikte imza attık-
ları bilinmektedir. Başta Dedebaba olmak üzere Bektaşî Babaları 
dergâhın inançla ilgili hizmetlerini yerine getirirken, Çelebiler’in ise 
esas itibarıyla dergâhın parasal yönünü idare ettiği ve Anadolu’dan 
gelen Alevi toplulukları ile ilgilendikleri görülmektedir. Babagân sil-
silesi, resmi yazışmalarda Osmanlı tarafından doğrudan muhatap gö-
rülmemekle beraber, niteliklerinin yeterli olması hâlinde ilgili ma-
kamlarca boş olan dergâhlara tayinlerinin gerçekleştirildiği anlaşıl-
maktadır. Tayin edilen kişilerin hangi gruptan olduğuna bakıldığın-
da Hacı Bektaş’taki Çelebilerin postnişin olarak gönderdiklerinin, 
Çelebi ailesinden olmak zorunda olmadığı anlaşılmaktadır. Bu maka-
lede amacımız Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürümesinden itibaren, 
tekkenin işlevinin nasıl olduğu, Dulkadiroğlulları Beyliği dönemin-
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deki tekkenin yeri ve önemi, 1826 sonrasında gelişen durumlar, Ba-
bagân ve Çelebiler arasındaki ilişkiler konuları hakkında tespitleri-
mize yöneliktir. 
Anahtar kelimeler: Bektaşîlik, Babagân, Çelebiler, Bektaşî Tekkesi, 
Alevi, Dulkadiroğulları, Kalender Çelebi. 

Abstract 

There is a phrase that is often used in Sufism; “there are ways to 
reach God as much as people’s breath”. The fact that people are at 
different levels of perception is a natural requirement of their crea-
tion. Therefore, religions are the least commons denominators. Soci-
eties accept religions within the frame of their traditions, old beliefs, 
in brief, their cultures, and create a new synthesis. Not despising an-
yone, being helpful, and sharing are among the core values of Islam. 
The establishment of Bektashi Lodges aimed at realizing this goal, 
both materially and spiritually. We see that the people serving in 
numerous Bektashi Lodges on three continents gathered under two 
groups. The first of these is the Bektashis called Babagân; and the 
second one is the Çelebis, who say that they are the descendants of 
Hacı Bektaş Veli, and who were given the duty of trusteeship and 
sheik by the Ottoman Empire. It has known that there were prob-
lems between the two groups in some periods, and sometimes they 
signed the same licence together. It is seen that the Bektashi Babas, 
especially Dedebaba, performed the religious services of the lodge 
during the Çelebis mainly managed the financial aspect and were 
taken care of the Alevi communities coming from Anatolia. Alt-
hough Babagân lineage was not directly addressed by the Ottomans 
in official correspondences, it is understood that they were appoint-
ed to vacant lodges by the relevant authorities if their qualifications 
were sufficient. When we look at which group the appointed people 
belong to, it is understood that they did not have to be from the 
Çelebi family, which they sent as postnişins. In this article, our aim 
will be our determinations about the function of the tekke since Hacı 
Bektaş Veli passed away, the place and importance of the lodge in 
the Dulkadiroğlu Principality period, the situations that developed 
after 1826, and the relations between Babagân and Çelebis. 
Keywords: Bektashism, Babagân, Çelebis, Bektashi Lodge, Alevi, 
Dulkadiroğulları, Kalender Çelebi. 
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1. Giriş 

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de yardımlaş-
ma, imkânlarını, malını, emeğini bir karşılık beklemeden paylaşma isteğidir. 
Yardım etmek, başkalarının ihtiyaçlarını karşılamada duyarlı olmak düşüncesi 
tarih boyunca sayısız vakfın kurulmasına vesile olmuştur.  

T.D.V. İslam Ansiklopedisi’nde konu ile ilgili şu açıklamalar bulunmakta-
dır: “Vakıf kelimesi, durmak, durdurmak anlamına gelmekte ise de günlük 
kullandığımız dilde yardım etmek amacıyla oluşmuş kurum demektir. Vakfın 
kurulmasının temelinde insanlığa karşı şahsî ve vicdanî sorumluluk hissi, iyilik, 
şefkat, yardımlaşma, dayanışma duygusu vb. değerler ve bu değerleri kendisine 
ilke edinmiş kişinin hür iradesi yatar. Şüphesiz ki, vakıf kurulmasına, insanların 
mallarını emeklerini vakfetmeleri düşüncelerinde dini inançların oldukça 
önemli bir yeri vardır. 

Vakıf kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de geçmemektedir. Ancak Kur’an’da böyle 
bir müessesenin doğuşuna vesile olabilecek kavramlar mevcuttur ve bunlar 
vakıf literatüründe sürekli tekrarlanmıştır. Allah yolunda mal harcamak, iyilik 
yapmada yarışmak, yardımlaşmak, hayrat yapmakta yarışmak, bunların başında 
gelir.” (İslâm Ansiklopedisi, 2012, Vakıf: 480) 

Dinimizde ‘bir kimse ölünce amel defteri kapanacağı’ inanışı mevcuttur. 
Ölümden sonra hayırla yâd edilmek, unutulmamak için yapılması gerekenleri 
iki ana başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi yol, köprü, çeşme, okul 
vs. yaptırmak; ikincisi hayırlı evlat yetiştirmek suretiyle kalıcı eser bırakmaktır. 
Bu vakıfların kuruluş amacında insanların yararına Allah rızası için hizmet et-
mek fikri, inancı vardır. 

İslâm dininin paylaşımcılığı esas alması ve ölümden sonrası için hayırla yâd 
edilmek içerikli hadislerden de yola çıkarak; İslâm’ın ilk dönemleri olan Eme-
vi, Abbasilerden itibaren vakıf sisteminin teşekkül ettiği, bunun Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde de devam ettiği bilinmektedir. 

Konu ile ilgili olarak T.D.V. İslâm Ansiklopedisi’nde şu açıklamalar vardır: 
“İslâm tarih ve medeniyetinde önemli bir hayır müessesesi olarak vakıf VIII. 
yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına kadar bütün İslâm ülkelerinin 
sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur. 

Mekke ve Medine’de ortaya çıkan İslâmiyet kısa sürede çok farklı kültürle-
rin mevcut olduğu geniş coğrafyalara yayılmış, İslâm medeniyeti bu coğrafya-
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larda teşekkül etmiştir. Bir dine inanan ve onu yaşayanlar, bu inanç sistemi 
çerçevesinde kendi kültürlerini ya da medeniyetlerini şekillendirirken temasa 
geçtikleri önceki kültürlerden etkilenmiş; inanç sistemlerine, dünya görüşleri-
ne ve yaratıcılık kabiliyetlerine göre aldıkları unsurları yeniden biçimlendir-
miştir…” (İslâm Ansiklopedisi, 2012: 481.) 

Kurulacak vakfın kadı huzurunda İmam A’zam’ın fıkhına uygun olması 
esastı. Vakıf kurucusunun belirlediği şartlar sonsuza kadar değiştirilemez, va-
kıfla ilgili konulardaki sorunlara kadılar bakardı. Kurulması da mahkeme kara-
rı, kadı onayıyla olurdu. 

2. Selçuklu Devletinde Vakıfların Yeri ve Önemi

Dinimizin en temel kurallarından birisi de paylaşımcılıktır. Bu durum şüp-
hesiz ki Selçuklu Devleti ve onun parçalanmasından doğan yeni beylikler için 
de geçerlidir. 

Selçuklu Sultanları, Anadolu’da yeni bir şehir ve bölgeyi fethettikleri za-
man, ilk iş olarak orada cami medrese ve zaviye inşa ediyor, tüccarları, din 
adamlarını ve Türk nüfusunu buralara yerleştiriyorlardı. Sofi ve dervişler uçlar-
da toplanarak hem Türkmenleri İslâmlaştırıyor hem de gaza ruhunu canlandı-
rıyorlardı (Şahbaz, 2015: 16). 

Dulkadiroğlu Beyliği’nde, Alaüddevle Bey (1479-1515) Kanunnamesi ince-
lendiğinde, Dulkadirli Beyliği zamanında geçerli olan hükümlerin; Osmanlı 
hâkimiyetine geçtikten sonra da çok az bir değişiklikle aynen korunduğu gö-
rülmektedir. Osmanlı hâkimiyetinin ilk zamanlarında halkın alışkın olduğu 
kanunlara dokunulmadığı anlaşılmaktadır (Şahbaz, 2015: 31). 

Dulkadiroğulları Beyliği, bulunduğu konum itibariyle mutasavvıfların ilgi-
sini çekmiş, bu sebeple Türkistan’dan Anadolu’ya göçen şeyhler, çevreleriyle 
birlikte bir süre burada ikâmet etmişlerdir. Türkistan kökenli tarikatların şeyh-
leri Ahmet Yesevi’ye bağlı olup Moğol istilası yüzünden Anadolu’ya göçmek 
zorunda kalmış, başlangıçta bağımsız hareket etmeyi ve kendi adları ile anılan 
tarikatlar kurmayı tercih etmişlerdir. 

Dede Garkın, Baba İlyas Horasanî, Hacı Bektaş Veli gibi ünlü Türk asıllı 
mutasavvıflar, Maraş ve çevresi başta olmak üzere Türkistan’dan Anadolu’ya 
Türk tasavvuf kültürünü taşımışlar ve bu topraklara millî bir karakter kazan-
dırmışlardır. Dolayısıyla Anadolu’da ilk yerleşme merkezleri, tekke ve zaviye-
ler civarında meydana gelmiş ve gelişip büyümüştür. Selçukluların kuruluş ve 
gelişme çağlarında, Anadolu baştanbaşa zaviyelerle donanmıştı. İktisadi haya-
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tın ipuçlarını ellerinde bulunduran ahilerin zaviyeleri ise bu topraklara ayrı bir 
renk ve canlılık vermişti.  

Halil Baltacı bir makalesinde konu ile ilgili şunları belirtmektedir: “Zâviye 
kuran dervişler, bazı abdal zümreleri hakkında söylenen tufeyli bir zümre teşkil 
etmekten ziyade; çalışmak ve toprağı açmak muhabbeti ile müteharrik bir sınıf, 
kırlara doğru taşmakta ve yayılmakta olan bir cemiyetin doğurduğu canlı ve 
müteşebbis bir tip yeni insandır. Türk dili ile İslâm dinini yaymaya çalışan böy-
le kimselere sahip olmak, yeni kurulacak olan Türk devletinin en büyük kuvve-
tini teşkil etmekteydi. Dervişler sadece ekilmeyen veya ölü toprakları dirilt-
mekle kalmamış her türden meyve, bağ ve bahçe yetiştirmede bina ve değirmen 
yapmada mahir örnekler vermişlerdir. ‘Merhum Akyazılı Baba dervişlerinden 
Postî Derviş nâm Abdâl, Batava nâm nehir üzerinde iki değirmen binâ idüb 
merhum Akyazılı Baba’ya ba’dehu dervişlerine vakf idüb ba’dehu ol değirme-
nin etrafını dervişler bağlar ve bağçeler eyleyüb ve değirmeni dört göz eyleyüb 
zikr olan değirmenlerin resmi ve bağların ve bağçelerin öşrü alınmaya deyü 
merhûm Sultan Selim hân ‘aleyirrahmetü ve’l-gufran ellerine hükm-i şerîf 
virüb (defteri köhne) de dahi kaydolunmuş imiş.’ Ayrıca göçlerle gelen Türk-
men dervişlerin imtiyazla karşılandığını zannetmek hatadır. Bir asker gibi sava-
şıp köylü gibi çalışan bu dervişlerin çoğu öşürden bile muaf değildi” (Baltacı, 
2019: 6-117). 

3. Osmanlı Devleti’nde Vakıf Kurumlarının Yeri  

Osmanlı Devleti, yeni fethettiği yerlerde cami, kilise tekke, vakıf gibi ku-
rumlar ve devletin yapısına zarar vermeyecek yapılaşmaları muhafaza etmeye 
azami gayreti göstermiştir. Bu dergâhlarda dervişler tarafından hiçbir ayırım 
yapılmadan gelen geçen herkese üç güne kadar yiyecek, konaklama, atlarının 
dinlendirilmesi, onların bakımı gibi hizmetler verilmekteydi.  

Gerek Selçuklu, gerek Osmanlı Devleti tarafından tekke, zaviye ve vakıflar 
desteklenmekte, onların bunu yapabilmeleri için, ekip biçecekleri ve elde et-
tiklerinin bir kısmı ile misafirlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacakları araziler 
tahsis edilmekteydi. Bu dergâhlar, zaviyeler genellikle insanların yol güzergâh-
larının üzerinde kurulurdu. Aynı zamanda saldırılara karşı da o bölgeyi koruya-
cak karakol görevi görürlerdi. Bunların büyük olanlarına âsitâne, küçük olanla-
rına ise zâviye denirdi. 

Aynı zamanda padişahlar, devletin ilk kuruluş yıllarından beri önemli başa-
rılar gösteren askerî kumandanlara, vezirlere, önde gelen ulemâya, tekke ve 
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zâviye şeyhlerine fethedilen topraklardan bir kısmını mülk olarak vermişlerdir. 
Bilhassa ilk devirlerden itibaren bu yolla yapılan temlikler zamanla çoğalmıştır. 
Fatih Sultan Mehmet döneminde devletin merkezileşme temayülü sebebiyle bu 
tür mülk ve ayrıca vakıf haline getirilmiş topraklardan özellikle ne zaman vakıf 
yapıldığı bilinmeyen ve temlik-vakıf yapılan kişiyle bağı kurulamayanlar tımar 
arazisi haline dönüştürülmüştür. Bu uygulama daha sonra sosyal tepkiyle karşı-
laşınca, II. Bayezid, arazilerin bir bölümünü eski sahiplerine iade etmiştir (Koç, 
2020: 1165). 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecini sünnîlik üzerinden değerlendiren 
araştırmacılar, muhtemelen Osmanlı padişahlarının önceki Türk devlet gele-
neklerine de uygun olarak başlangıçtan itibaren kuvvetle sünnîliği benimseme-
leri, devletin din anlayışını Hanefî-Mâturidî bir çerçeveye oturtmuş olmaların-
dan hareket etmektedirler. Tarihî kaynaklar, hem Anadolu Selçuklu, hem de 
daha sonra ortaya çıkan Anadolu Beylikleri, özellikle de Osmanlı Beyliği’nin 
devlete dönüşüm sürecinde gayr-i sünnî olarak nitelenen içtimaî yapıların kat-
kısını inkâr edilemez bir şekilde ortaya koymaktadır. Tarihî süreç hakkında 
bilgi veren ilk dönem kaynakları ve vesîkalar göz önüne alındığında, bu konuda 
değerlendirme yapılırken orta bir yol benimsemek daha uygun olacaktır (Bal-
tacı, 2019: 6-99). 

Zira bu dönemde sünnî ve gayr-i sünnî zümreler Anadolu’da beraber yaşa-
maktaydılar. Köprülü’nün de ifade ettiği gibi, uç boylarında fetih faaliyetinde 
bulunan cenkcu göçebe Türkmenlerle beraber şehir ve kasabalara gelip yerleşen 
farklı sünnî tarîkat mensubu dervişler de vardı. Ayrıca Osmanlı’nın beylikten 
devlete dönüşme hikâyesinde, en azından kuruluş döneminde hatırı sayılır et-
kiye sahip olduğunu gördüğümüz gayr-i sünnî zümreleri, zâhirî bir takım tavır, 
düşünce ve davranış benzerliklerine bakarak yekpare bir topluluk olarak de-
ğerlendirmek de doğru değildir. Zira az olmakla birlikte, bu topluluklar içeri-
sinde sünnî İslâm’ın kurallarına riayet eden tevhid ve salât ehli kimselerin bu-
lunduğuna, bunların çok defa şer’i daireden uzaklaşmadıklarına dair bilgiler 
nakledilmiştir. Benzer şekilde sünnî mutasavvıf zümrelerin de fenâ, vahdet, aşk, 
cezbe gibi bazı tasavvufî kavramlar; semâ, devran, riyâzet, uzlet ve halvet vb. 
tarîkat uygulamalarıyla sünnî İslâm’ın fıkhî, kitâbî anlayışını zaman zaman 
zorladıkları tarihî bir vakıadır. Osmanlı’nın kuruluş döneminde devletin tesis 
edilmesine katkı sağlayan gayr-i sünnî zümrelerin zamanla tesirini kaybettiği 
anlaşılmaktadır. Başlangıçtan itibaren Osmanlı sultanlarının sünnî İslâm görü-
şünü benimseyip kitâbî bir İslâm anlayışını kuvvetli bir şekilde desteklemeleri, 
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devleti şer’-i şerîfe göre yönetme düşüncesi, açılan medreseler ve daha başka 
sebepler neticesinde Türklerin İslâm’la tanışmalarıyla birlikte bir şekilde içinde 
bulundukları Hanefî-Mâturîdî çizgideki Müslümanlık anlayışı zamanla net bir 
şekilde görünür olmuştur. Bir diğer taraftan gayr-i sünnî olarak vasfedilen 
dinî-tasavvufî zümrelerin de bütün Osmanlı tarihi boyunca inanç ve uygulama-
larını devam ettirdikleri, özellikle Bektâşî/Alevî gelenek içinde günümüze 
kadar geldikleri şüphe götürmez bir gerçektir. (Baltacı, 2019: 6-100) 

Hacıbektaş kasabası daha Dulkadiroğlu Beyliği’nin tasarrufundayken, II. 
Bayezit’in bu dergâha ve diğer dergâhlara yardım etmesi, tamiri için para gön-
dermesi oldukça önemlidir. Ayrıca Hacı Bektaş Veli’yi Yeniçeri Ocağı’nın piri 
olarak kabul etmeleri, 1522 yılında Dulkadiroğulları Beyliği’nin topraklarının 
Osmanlı Devleti’ne katılmasından sonra da müstesna evkaftan sayılması, ayrı-
calıklı imkânların tanınması Bektaşî Tekkelerine verilen değeri göstermekte-
dir.  

4. Hacı Bektaş Tekkesi’nin Tarihsel Süreç İçindeki Yeri 

13. yüzyılda taş taş üzerinde bırakmayan, yakıp yıkan Moğol saldırıları, iç is-
yanlar nedeniyle Anadolu’da halk son derece huzursuz, ümitsizlik içerisinde ve 
çok zor günler geçirmekteydi. Hünkâr’ın Anadolu’ya gelip yerleşmesi ile kısa 
zamanda tekrar halkın gönlünde ümit tohumları yeşermeye başlamıştı. Bu dö-
nemde Hünkâr, Karaca Ahmet, Taptuk Emre, Hacı Tuğrul gibi zatların kısa 
zamanda güvenini kazanmış, Ahi Evren, Yunus Emre, Sarı Saltık, Mevlana gibi 
zatlarla görüşmeler gerçekleştirip, onları etkisi altına almıştır. Anadolu’nun her 
yanından gelenleri kendi imkânları ve köylülerin katkılarıyla yaptığı dergâhta 
ağırlamıştır. Nasip verdiği kişiler gittiği yerlerde onun isminin bilinmesine, 
anlattıklarının halkın hafızasına yer etmesine ve saygınlığının artmasına vesile 
olmuş, yine yetiştirdiği bu kişiler başka diyarlarda dergâhlar açarak, insanlığa 
hizmet etmişlerdir. 

İslâm’ın tasavvufî bir yorumu olan Bektaşîlik; Osmanlı Devleti’nin kurul-
duğu dönemlerden 19. yüzyıla kadar toplum hayatında oldukça önemli bir yere 
sahip olmuştur. Anadolu ve Balkanların fethinde, Türkçenin yerleşmesinde 
Bektaşî dervişlerinin katkısı göz ardı edilmeyecek kadar büyüktür. Bu coğraf-
yalara giden dervişler, oradaki insanlara örnek yaşamlarıyla, hoşgörüleriyle 
umut ışığı olmuşlar ve İslâm’ın benimsenmesini sağlamışlardı. 

Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren Türk dinî hayatının iki temel ku-
rumundan biri olan tekkelere dayanarak gelişme göstermiş; bu bağlamda ken-
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disine faydası olabilecek kişileri ve kurumları koruyup desteklemiştir. İdaresi 
bakımından vakıflar: mazbut, mülhak ve müstesna vakıflar olmak üzere üç gru-
ba ayrılmaktadır (Gümüşoğlu, 2107: 13). 

Osmanlı Devleti’nde Hacı Bektaş Veli Vakfı da dâhil olmak üzere toplam 
sekiz adet müstesna vakıf vardır. Müstesna (ayrıcalıklı) vakıflar iki kısımdır: 
eskiden beri müstesna tutulanlar, sonradan istisnaya dâhil edilenler. Eskiden 
beri istisnaya dâhil edilenler şunlardır: 

Celaleddin Rumi Vakfı 
Hacı Bektaş Veli Vakfı 
Abdülkadir Geylânî Vakfı 
Hacı Bayram Veli Vakfı 
Gazi Ali Bey Vakfı 
Gazi Mihal Vakfı 
Gazi Süleyman Bey Vakfı 
Gazi Evrenos Vakfı (Pakalın, 1993: 631) 
 Hacı Bektaş Veli’nin evlenip evlenmediği konusu yüzyıllar boyunca tartı-

şılmıştır. Tarihi kaynaklar, Velâyetnâme ve Bektaşî babalarının yazdıkları eser-
ler esas alındığında, Hacı Bektaş Veli evlenmemiştir. Fakat bu durum evliliğe 
karşı olduğu anlamına gelmediği gibi, İsa Peygamber, Selman-ı Farisi gibi 
zatların da evlenmediği ama manevî ve yüce mertebelere ulaştığı bilinmektedir. 

Diğer yandan Hacı Bektaş Velî’nin, Kadıncık Ana ile evlendiğini ve kendi-
lerinin onun soyundan olduğunu ileri süren Çelebiler, Nevşehir’e bağlı Hacı-
bektaş kasabasında oturmaktaydı. Aynı zamanda vakfın mütevellisi olmaların-
dan dolayı Osmanlı Devleti, kendilerini vakıfla ilgili resmî işlerde muhatap 
kabul ederek bu konuyla ilgili beratlar vermiştir. 

Hacı Bektaş Veli’nin Hakk’a yürümesinden sonra Hızır Lale, Resul Bali, 
Yusuf Bali, Mürsel Bâli ile Balım Sultan’ın bu dergâhta postnişin olduğu kay-
naklarda mevcut olmakla birlikte Hünkâr’dan itibaren Balım Sultan’a kadar 
yaklaşık iki yüz yıllık bir süre olması ve bu süre zarfında görev yapmış isimlerin 
kaynaklara yansımadığı veya henüz ulaşılamamış birkaç ismin daha olması ge-
rektiğini düşündürmektedir. 

5. Hacı Bektaş Tekkesi’nde Dedebaba ve Çelebilerin Yeri

Arşivlerde 15. yüzyıldan geriye doğru gittikçe kaynakların azaldığı bilin-
mektedir. Bu durum Hacı Bektaş Tekkesi postnişinleri mütevellileri için de 
geçerlidir. Özellikle Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli), Demir Baba, Otman Baba 
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Velâyetnâmeleri incelendiğinde döneme dair bazı ipucu sayılabilecek bilgilere 
rastlanmaktadır.  

Kızıldeli Sultan’a 1412 tarihli Musa Çelebi tarafından verilen belgede “Şeyh 
Kızıl Delü”ye daha önceki beyler tarafından verilen vakıf teyit edilmektedir. 
Tekke ile ilgili bir diğer kayıt 1486 tarihli tahrir defteridir. Vakıf içinde bulunan 
mezralardan bahsedilmektedir (Yıldırım, 2019: 222). 

Kızıldeli Sultan’dan bizzat nasip alarak yola girmiş olan Sadık Abdal’ın di-
vanı dikkatle incelendiğinde yola girişin tek olarak gerçekleştiği, günümüz 
Aleviliğinin anladığı şekilde musahip erkânı hakkında hiçbir ize rastlanmadığı 
gibi dört kişi birlikte yola giriş mecburiyetinden de bahsedilmemektedir (Gü-
müşoğlu, 2019: 13).  

Otman Baba Velâyetnâmesi’nde Bayezid Baba’nın Zagra’da tekkesi olduğu 
belirtilmektedir. Rumeli ve Balkanlarda önemli bir şeyh olmasına rağmen Ba-
yezid Baba, Otman Baba’nın manevî otoritesini tanımadığı için Göçek Abdal 
tarafından eleştirilmektedir. Bayezid Baba hem kendi dervişleri hem de civarda 
bulunan diğer tekkelerin dervişleri ile toplanıp Hacı Bektaş Tekkesi’ni ziyare-
te gitmişlerdir. Bu durum bize o günün zor şartlarında bile merkez tekkeye ve 
oradaki temsilciye bağlılığın varlığına işaret olarak kabul edilmesi gerektiğini 
göstermektedir (Kılıç vd, 2007: 58-67). 

Hacı Bektaş Tekkesi’nde 14-15. yüzyılda inanç ritüellerinin nasıl yaşandığı 
hakkında kesin bilgimiz bulunmamaktadır. Ancak ritüeller yüzyıllar içinde 
temel değerlerden çok uzaklaşmadan kısmî değişiklikler olmasına rağmen, 
kesintisiz devam ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır.  

Kızıldeli Dergâhı’nda ilk dönem yazışmalarında “Seyyid” ibaresinin 16. 
yüzyılın başlarına kadar kullanılmadığı daha sonraki belgelerde kullanıldığı 
görülmektedir. Bunun sebebi ise tam olarak bilinmemektedir (Yıldırım, 2019: 
231). Kızıldeli Sultan adına kurulmuş “aşağı tekke” ve “yukarı tekke” tabirleri 
kaynaklarda yer almaktadır. Demir Baba Velâyetnâmesi’nde aşağı tekke men-
suplarına ısrarla “Türk” denirken, yukarı tekkede sâkin dervişler için “Çıfıt” 
tabiri kullanılmaktadır. Yukarı tekkenin torlakları zaman zaman “Bektaşî” 
olarak nitelenmekte ve Yeniçerilerle bir şekilde ilişki içinde oldukları ima 
edilmektedir (Yıldırım, 2019: 239).  

Benzer bir yapılanmanın Hacı Bektaş Tekkesi’nde Balım Sultan ile birlikte 
daha netleştiğini söylemek yanlış olmaz. Buna, yönetim hataları, gelişen şartla-
ra ayak uyduramamak, siyasal gelişmeleri doğru tahlil edememek gibi pek çok 
sebep sayılabilir.  
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Demir Baba Velâyetnâmesi’nde aşağı tekke mensupları için hiçbir yerde 
“Bektaşî” nitelemesi kullanılmamaktadır. Demek ki Hacı Bektaş’ın tasavvufî 
görüşleri her iki tekkede de yaygın kabul görmekle beraber yukarı tekkenin 
torlakları “Bektaşî” nisbesini daha fazla ön plana çıkarıyorlardı. Öte yandan, 
bunlar aşağı tekkenin Kızıldeli evlatlarından olan dedesinin bazı görüş ve dü-
şüncelerini açıktan reddediyorlardı. Demir Baba Velâyetnâmesi’nin anlattıkla-
rından 16. yüzyıl ortalarına doğru Kızıldeli Vakfı bünyesinde iki ayrı tekkenin 
teşekkül etmiş bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu iki tekkede toplanan dervişler 
arasında adi çıkar çatışmalarına dayanan anlaşmazlıkların yanı sıra kültür ve 
tasavvuf anlayışı bakımından da bazı farklılaşmaların oluşmaya başladığı gö-
rülmektedir (Yıldırım, 2019: 240).  

Ayrıca en eski belgelerde Kızıldeli evlatlarından mütevelli ve postnişin 
olanlara “Dede” tabir edilirken, 16. yüzyıl ortalarından önce arşiv kayıtlarında 
vakıf mutasarrıfları için “Seyyid” unvanı kullanıldığı görülmektedir (Yıldırım, 
2019: 228).  

Vakıfların kuruluşları esnasında düzenlenmesi gereken vakıf senedi yazıl-
ması genel bir kuraldır. Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın kuruluşu esnasında dü-
zenlenmiş bir senet arşivlerimizde mevcut olmadığından bilinen kuralların 
dışında nelerin şart konulduğu belli değildir.  

On üçüncü yüzyılda Anadolu’ya yapılan akınların çokluğu nedeniyle, yüz-
yıllarca devam eden Asya’dan başlayan, Horasan üzerinden Anadolu’ya sayısız 
Türk aşiretlerinin, boylarının geldiği bilinmektedir.  

Bunlardan birisi de Hacı Bektaş Veli ile geldiği bilinen Bektaşlu aşiretidir. 
İrene Beldicanu-Steinherr bir makalesinde bu aşiret için şu tespitleri yapmak-
tadır:  

“Bektaşlular koyun besler ve tahıl tarımı yaparlardı. Ancak içlerinden şehre 
yerleşmek ya da bir köy topluluğuna eklemlenmek niyetiyle aşiret hayatını terk 
edenler çıkıyordu. Oymağa önderlik eden kişi, Veli’nin soyundan geldiğini 
söyleyen bir beg idi. 1483’ten XVI. yüzyılın ilk yarısına dek birbirlerinin peşi sı-
ra oymağın başına geçen ve hepsi de Hacı Bektaş’ın soy vârisleri sayılan üç be-
yin ismini biliyoruz, ama bunlar arasında nasıl bir akrabalık bağı bulunduğunu 
ortaya koyamıyoruz. 
Bektaşlular, tahrir defterlerini tutan ilyazıcılar tarafından Müslüman nüfus 
içinde tasnif edilirler. Ancak ana metne düşülen derkenarlarda, bunların yalnız-
ca Bektaşî tarikatına özgü âyinlere sahip oldukları da belirtilir. Bektaşlu önder-
leri, tarikat içinde yaygın biçimde kullanılan unvanlarla tanınırlar. Bektaşlular, 
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aşiret örgütlenmesinden dini bir tarikat çıkarmayı başararak devlet içinde devlet 
yaratmış ve aslında uzun vadede çok daha büyük tehlikelere kapı aralayan bir 
yola sapmışlardır. Onlar bağlılarından bir siyasal iktidar için değil, doğrudan ta-
rikat adına öşür toplamışlardır. Aşiret sisteminden çıkış onlara bütün Anado-
lu’ya ve ülkenin bütün toplumsal tabakalarına, hatta Yeniçeri Ocağı’na nüfuz 
edebilme fırsatı tanımıştır… 
“Tahrir defterlerinden ve Vilâyetname’den elde edilen verileri karşılaştırmak 
bize yeni bir bakış açısı kazandırması bakımından önemlidir. Bektaşî Tarikatı, 
Bektaşlularla bazı metinlerde Çinli Oğuz biçiminde isimlendirilen Çepnilerin, 
yani iki oymağın kaynaşmasından doğmuştur. Hatta daha ileri giderek Çepni 
mülküne el konulduğunu söylemek bile mümkündür. Çünkü Veli günümüzde 
Hacı Bektaş olarak bilinen Suluca Karahöyük’teki İdris’e ait yurtluğa yerleş-
miştir. Ancak Veli’nin takipçileri aşiret yapısını sürdürmek yerine, zaman içinde 
inanç temelinde yükselen bir örgütlenme tarzını tercih etmişlerdir.” (Steinher, 
2010: 169-171). 

Çelebiler, yukarıda belirtildiği üzere kendilerini Hünkâr’ın bizzat torunu 
olduğunu iddia etmektedirler. Bektaşî babalarına, onların yazdıklarına, 
Velâyetnâme’ye ve tarihi kaynaklara bakıldığında Hacı Bektaş Veli’nin evlen-
mediği kesindir. Yukarıda belirttiğimiz alıntıdan da anlaşılacağı üzere, Bek-
taşlu aşiretinin Hacı Bektaş Veli ile akrabalık bağının olduğu açıktır. 

Çelebi ailesi Bektaşlu oymağına kan bağı ile bağlı olup aile fertleri aynı aşi-
retin üyeleridir. En geç 15. yüzyıl sonlarında Osmanlı otoriteleri Çelebileri hem 
Hacı Bektaş Zaviyesi Vakfı’nın mütevellisi hem de Bektaşlu oymağının reisleri 
ve devlet nezdinde temsilcileri olarak kabul etmiştir. Şüphesiz onlara tanınan 
bu ayrıcalıkların nedeni Hacı Bektaş soyundan kabul edilmeleridir. Bu derece 
saygı Mevlana Celaleddin Rumi ve Sadreddin Konevi’ye de gösterilmektedir 
(Yıldırım, 2019: 256). 

Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nin ilk düzenlenen vakıf senedi elimizde olmadığı 
için içeriğinin ayrıntılarını bilemediğimizi yukarıda belirtmiştik. Ancak zaviye-
nin Hünkâr’ın hayatta olduğu dönemlerde mütevazi bir şekilde kurulduğunu 
daha sonra geliştirildiğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

O dönemle ilgili elimizde bunu netleştirecek yazılı kaynak olmadığına göre 
mevcut olanları yorumlayıp tespit yapmanın yanlış olmayacağı kanaatindeyiz. 
Rıza Yıldırım’ın şu sözleri tespitimizi destekler niteliktedir: “Hacı Bektaş Veli, 
Suluca Karahöyük’e beraberinde bir Türkmen boyu ile gelmiş, orada Çepniler-
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le kaynaşarak bölgeyi yurt tutmuştu. Bu Türkmenler daha sonra Bektaşlu ola-
rak anılmaya başladı” (Yıldırım, 2019: 247). 

İrene Beldicanu-Steinherr’ın makalesinde konu ile ilgili şu sözler bulun-
maktadır: “Tımar-ı Mahmud veled-i Bektaş. Kabail-i Bektaşlu, tâbi Aksaray; 
hâsıl cüz hisse-i şehzade.” [Hacı Bektaş soyundan gelen Mahmud, topladığı 
vergi karşılığında savaş halinde zırhlı olarak 6 cebelü (silahlı asker) ve bir çadırı 
hazır bulunması gerekmektedir] (Steinherr, 2010: 172-173). 

1500/1501 tarihli defterde aynı tımarı tasarruf eden kişinin yine Hacı Bektaş 
evlatlarından Hasan Bey adında biri olduğunu görüyoruz. Yirmi dört yıl sonra 
1524’te yapılan tahrirde Bektaşlu oymağının sorumlusu ve aşiretin yurtlukları 
ve yerleştiği köylerin tımar gelirlerini toplayan kişi Seyyid Ahmed’dir. Aynı 
zamanda Kayseri miralayı olarak kaydedilen Seyyid Ahmed sıradan bir tımarlı 
sipahi olmayıp Bektaşlu aşiretinin de bir tür lideri konumundadır (Yıldırım, 
2019: 250) 

Buradan da Bektaşlu aşiretinin sayısal olarak ve Hacı Bektaş Veli ile aynı 
aşiretten olmalarından kaynaklı Osmanlı Devleti nazarında azımsanmayacak 
bir etkinliği olduğunu görüyoruz. 

Hacı Bektaş Veli’nin, Karahöyük’te yedi haneli Çepni boyuna ait insanların 
köyüne yerleştiği bilinmektedir. O’nun buraya yerleşmesiyle Karahöyük önem 
kazanmış ve hızlı bir şekilde nüfus artışı gerçekleşmiştir. Burada ünü yayıldıkça 
kendi boyundan insanların da buraya gelip yerleştiğini düşünmek akla uygun 
gelmektedir. Buradan da belgeye dayalı olarak bağını kuramadığımız ama ya-
kın akrabalarının Kadıncık Ana ve İdris Hoca’nın soyundan gelenlerle evlilik-
ler yapması ve kendilerini zaten var olan bir kan bağı nedeniyle Hacı Bektaş 
soyuna dayandırarak hizmet etmeleri, yüzyıllar içinde Çelebi ailesini oluştur-
muş olabileceği akla yakın gelmektedir. 

Ayrıca bugün bile ellerinde hiçbir icazetname, belge olmamasına rağmen 
sadece kendilerinin beyanı ve kimsenin açık itirazı olmadığından herkes tara-
fından dede olarak kabul edilen insanlar az değildir. On dokuzuncu yüzyılda 
yapılan nüfus ve tapu tahrirlerinde bile iki şahidin ifadesi ile beyan edilenler 
zapta geçtiği bilinmektedir. 

Devletlerin nazarında esas olan devletin bekasına zarar vermeyecek, yücel-
mesine katkısı olacak kişi ve kuruluşlardır. Selçuklu Devleti nazarında kabul 
görmüş olan Hacı Bektaş Tekkesi ve Vakfı’nın, Osmanlı’nın fethinden sonra 
da aynen kabul edilmesi zor olmamıştır. 
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Aşağıdaki alıntı bu tespitimizi doğrular niteliktedir. “Derviş Mehmed Zavi-
yesi’ne tahsis edilmiş olan çiftlikten elde edilenlerin gelene geçene yedirilmesi 
amacıyla Dulkadiroğlu Beyliği’nin beyi Alaüddevle Bey tarafından bu amaçla 
kullanabilmeleri için senet verildiği, bu senede dayanarak 18. yüzyıl ortalarında 
buna istinaden sorunun giderilmesi gerektiği belirtilmektedir. … Kalın-sâz 
tahtında iki kıt’a der-zemin karye-i mezbûre el meşmûr Çiftlik-i Derviş Meh-
med Vakf-ı Zâviye-i Derviş Mehmed der-karye-i mezbûre ve hâsıl-ı tahtında 
hınta ve şair ve dört kıt’a âsiyâb nîm sâle yekûn altı yüz seksen akçe yazar ve 
zikr olunan karyede Derviş Mehmed Zâviyesi dimekle ma’rûf bir zâviye olub 
Derviş Mehmed Çiftliği dimekle meşhur iki çiftlik kadimü’l-eyyâmda ilâ hâzi-
hi’l-ân zâviye-i mezbûrede âyende ve revendeye sarf olunageldüğüne Alaüd-
devle Bey’den temessükleri olub ve feth-i Hâkânî’den beru kitâbda olunan 
vilâyet defterlerinde dahi zâviye çiftliğ deyu kayd olunub ammâ mahsulün 
zâviyede sarf olunduğuna şerh verilmeyüb ve dokuz yüz otuz bir yılında karye-
i mezbûre sipâhîsi nizâ’ eyledikde…” (Değerli vd, 2015: 4). Bu bilgiden de devlet 
nazarında önemli olan kurumsal yapının günün şartlarına göre risk oluşturma-
ması esas alındığı, eski vakıfların statüsünü koruduğu anlaşılmaktadır. 

Osmanlı coğrafyasındaki yüzlerce Bektaşî tekkesi, Hacı Bektaş Dergâhı’na 
bağlıydı. Sorunlar olması hâlinde Hacı Bektaş Dergâhı’ndan arzlar yazılırdı. 
Dergâh’ın maddî işleri Çelebilerden sorulduğu gibi, başka dergâhlara atanacak 
kimseler de büyük ölçüde onların önerisi, Meclis-i Meşâyih’in ve Şeyhülislâm-
lık makamının uygun görmesi hâlinde tayinleri gerçekleşirdi. Bu tespitimizin 
aşağıdaki örnekle daha iyi anlaşılacağını ümit ederiz. Konu özetle şu şekildedir:  

Bafra kazasına tâbî’ Kara Hüseyinli Karyesi’nde vâki’ Veli Baba Zâviye-
si’nde Ali Halife, mutasarrıf iken hukuksuz bir şekilde Gülistan oğlu Ali el-
Hacc Ali adındaki kişi Sarıca adındaki kişi ile birlikte Ali Halife’nin elindeki 
beratı zorla almış ve kendisini de darp etmiştir. Bu durum Hacı Bektaş Dergâhı 
yetkililerine şahitlerle beraber bildirilmiş, kendileri de olayı ilgili makama 
şikâyet etmek amacıyla dilekçe yazmışlar. Dilekçede esas sorun açıklandıktan 
sonra şu sözler bulunmaktadır: “Memâlik-i Mahrûse-i Pâdişâhiden Baba, Dede 
ve Abdâl nâmıyla elsine-i nasdan mezkûr olan zâviyeleri kuzzat ve nüvvâb ve 
vülât arzıyla ve sâde arz-ı hâl ile tevcih olunmayub kutbü’l-ârifîn el Hacc Bek-
taş Veli kuddise sırrehu evlâdından seccâde-nişîn olanların arzıyla tevcîh oluna 
deyu Baş Muhâsebeye Hatt-ı Hümâyûn şevket makrûn kaydı keşîde kılınmağla 
mezkûr Veli Baba Zâviyesi mezbûr Hacı Ali ref’inden mefrûr-ı sâhib-i evvel 
Ali Halifeye kemâkân ibkâ buyurulmak bâbında ….” (Değerli, vd. 2015: 32-33). 
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Benzer bir kayıt da şöyledir: “Kadimü’l-eyyâmdan beru Bektaşî olub memalik-
i mahrûsetü’l-mesâlik Bektaşî zaviyelerinin zâviyedârlığını kadı ve müfettiş ve 
nâ’ib ve mütevelli ve sâir ashâb-ı arz tarafından virilmeyüb azîz müşârün ileyhin 
evlâdından seccâde-nişîn olanların tarafından ta’yîn virdüği arz mucibince der-
devlet-medârdan berât olunmak üzere selâtin-i mâziye tarafından ve âliye-i 
şevketlü hünkârımız e’azzeullah ensârihî hazretlerinin gerek eslâfıma ve gerek 
kullarına ihsân buyurdukları müteaddid nişân-ı hümâyûn ve şevket-
makrûnlarda derç ve tasdîr olamğın yine kadîmisi üzere ber-mücib-i nişân-ı 
hümâyûn yine kadîmizi üzere iltimâs itmeğin ….sene 1144” (Değerli vd. 2015: 
24). 

Buradan da dergâhlara kimin tayin edileceği, orada kimin görev yapacağı ile 
ilgili Hacı Bektaş Veli evladı olarak kabul edilen Çelebilerin oluru ve döneme 
göre ilgili makamın da berat vermesi ile gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Kadıla-
rın, naiblerin vâlilerin tayin konusunda yetkili olmadığı, bireysel dilekçe verile-
rek de tekkelerde postnişinlik yapılamayacağı, bu yetkinin kendilerine padi-
şahlar tarafından verildiği belirtilmektedir. 

6. İkinci Pir Balım Sultan, Dedebabalık Sisteminin Yeri ve
Önemi 

Hacı Bektaş Veli’den sonra Bektaşîliğe yaptığı hizmetler, getirdiği düzen 
açısından en önemli kişi Pir-i Sânî yani ikinci Pir olarak da kabul edilen Balım 
Sultan’dır. Asıl adı Hızır Bali’dir. Hayatı hakkındaki bilgiler genellikle söylen-
celere dayanmaktadır. Hicrî 862 (1457) tarihinde Dimetoka’da doğmuş ve Mür-
sel Bali’nin oğludur. Seyyid Ali Sultan Dergâhı’nda yetişmiş tam olarak bile-
mediğimiz bir tarihte Pir-Evi’ne gelmiştir. 

Araştırmalarımız sonucunda yakın zamanda arşivlerde ulaştığımız bir kay-
nakta ilk defa Hızır Bali’nin (Balım Sultan) kaydına II. Bâyezid Dönemi İna-
mat Defteri’nde rastlanmıştır (İnamat Defteri, ?: 79-54-292). 

Hızır Bali’ye II. Bayezid tarafından 1504 ile 1508 tarihleri arasında üç kez 
ikişer bin akçe, bir kez de 3000 akçe tasadduk verildiği bilinmektedir. İnamat 
Defteri’nde “Derviş Hızır Bali çâşnigir damâd-ı Hacı Bektaş Veli” sıfatıyla zikre-
dilmektedir (İnamat Defteri, ?: 79). Bu belgede “Derviş, çâşnigir ve damâd-ı Hacı 
Bektaş Veli” tabiri Çelebi ailesi içinde başka kimse için kullanılmadığını görü-
yoruz. 

Rıza Yıldırım’a bu belgeyi paylaştıktan sonra konu ile ilgili şu açıklamayı 
yapmıştır: “İnamat Defteri’nin tutulduğu tarihler tam da Bektaşî tarikatinin 
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kurumsallaşmaya başladığı döneme denk gelmektedir. Nitekim ne bu defterde 
ne de aynı dönemden kalma tahrir defterlerinde Tarikat-i Bektaşîye gibi bir 
tabire rast geliyoruz. Hâlbuki bu defterlerde “Zaviye-i Hacı Bektaş, Dervîşân-
ı Hacı Bektaş, Şeyh-i Zâviye-i Hacı Bektaş” gibi tabirler yer almaktadır. Dola-
yısıyla dergâhın kurumsal yapısı içinde Dedebabalık, Aşçıbabalık makamlarının 
bu tarihte henüz ihdâs edilmediğini söyleyebiliriz” (2019: 273).  

Safeviliğin, Anadolu’da etkisi yayıldıkça Osmanlı’nın da karşı tedbirler al-
maya başladığı görülmektedir. Hacı Bektaş Veli’nin ardıllarının inancı farklı 
coğrafyalarda yaydığı bilinmektedir. Bektaşî Babalarının aktarımlarına göre, 
Anadolu’daki karmaşadan etkilenen Türkmenler’in Hünkâr’ın yolunda olduk-
larını belirtmelerine rağmen yozlaştıkları görülmüştür. Balım Sultan, Hacı 
Bektaş Tekkesi’ne geldikten sonra kendilerine intikal eden Bektaşîlik yolunun 
kurallarını burada daha sistemli bir hale getirerek Balım Sultan Erkân-nâmesi 
denilen erkân-nâmeyi oluşturmuştur. Mücerred erkânı denilen bu erkânda yola 
giriş tek tek olmaktadır. Mücerred erkânı ayrıca evlenmemek üzere yola giriş-
leri de ifade etmektedir. Evlenmemek yolun mutlak bir şartı değildir, bazı kişi-
lerin bireysel tercih olarak ömrünün sonuna kadar evlenmemek şartıyla yola 
girmesidir. Mücerred olarak yola girenler dergâhlarda kalır, yeteneklerine 
göre dedebabalık makamına kadar çıkabilirlerdi.  

Balım Sultan’ın Bektaşîliğin erkânnâmesini hangi tarihte tam olarak oluş-
turduğunu tespit edemiyoruz. Fakat vakıflar kurularak yapılmış olan tekkele-
rin dini ihtiyaçları yerine getirmenin dışında gelen gidene yemek yedirmek, 
yatacak yer sağlamak, hayvanların yemini vermek, hasta olanlara yardımcı ol-
mak gibi pek çok işlevi vardı.  

Hızır Bali’nin dervişlik unvanı tarikata intisap ettiği içindir. Çâşnigirlik sı-
fatı ise onun Aşçıbaba hizmetini yapmasından dolayı olduğunu düşünmek yan-
lış olmaz. Balım Sultan Erkân-nâmesine göre Aşçıbabalar pek çok aşamadan 
geçerek o makama geldikleri için potansiyel Dedebaba adayı olurlar. Bu belge-
de de Hızır Bali’nin çâşnigir sıfatı ile dergâhta hizmet etmesi, belki de daha 
önceden kısmen var olan bir geleneğin daha sonra Balım Sultan ile sistemleş-
mesine sebep olduğunu düşündürmektedir. Mahmut Çelebi’nin vefatından 
sonra Balım Sultan’ın posta geçmesi bu tespitimizi doğrular niteliktedir.  

Balım Sultan’ın evlendiğine dair hiçbir bilgi ve belge bulunmamaktadır. Bu 
belge “Damâd-ı Hacı Bektaş Veli” sözü muhtemelen vakıf şartnamesine uygun 
olması için Çelebi ailesi ile akrabalık bağı oluşturulmaya çalışılmış olabileceğini 
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düşündürmektedir. Ayrıca çocuklarının olduğuna dair de şu ana kadar bir bilgi-
ye rastlanmamıştır. Hacı Bektaş Vakfı’nın evlatlık bir vakıf olduğu da âşikârdır. 

Besim Atalay’ın 1924 yılında yazılan ve Vedat Atila tarafından yayına hazır-
lanan “Bektaşîlik ve Edebiyatı” adlı eserinde şu sözler bulunmaktadır: “Balım 
Sultan veya diğer adıyla Bali Çelebi mücered yolunu çıkarmış tarikatın usul ve 
erkânını ortaya koymuştur.” (1924, 1991: 39). 

Balım Sultan’ın mücerretlik kurumunu ihdas ettiği gerek yazılı kaynaklar-
da, gerekse Bektaşîlerin sözlü hafızalarında günümüze kadar geldiği bilinmek-
tedir. Mücerret kelimesi Bektaşîler tarafından ömür boyu evlenmemek üzere 
yola giren kimse olarak yorumlanmasının dışında, dünyevî nimetlerden soyun-
mak ve yola tek olarak girmek anlamında da kullanılmaktadır. Arşivimizde 
bulunan bir nasip erkânının baş tarafında mücerret erkânı yazılmasına rağmen 
evlenmemek üzere yola girmeyi ihtiva etmediği tespit edilmiştir. 

Balım Sultan’ın türbe kitabesinde “Hızır Bali bin Resul Bali bin Hacı Bek-
taş” kaydı bulunmaktadır. Bu da Hacı Bektaş evladı, Resul Bali’nin oğlu Hızır 
Bali olarak günümüz Türkçesine çevrilebilir. “Damâd-ı Hacı Bektaş Veli” 
ifadesi ile ilgili de Resul Bali’nin damadı olması nedeniyle Çelebi ailesine men-
sup oluşunun tescillendiği düşünülmektedir. Eğer Balım Sultan evlendiyse eşi 
ve çocukları hakkında neden hiçbir kayıt olmadığı ise düşündürücüdür. 

Yahut bir evlilik var ise bu evliliği de acaba Anadolu’daki kargaşa, Safevi 
tehlikesi, dönemin siyasal ve sosyal şartları nedeni ile sadece Bektaşîliğin derle-
nip toparlanması için sembolik miydi? Mücerret erkânını ihdas edecek kişinin 
kendisinin örnek olması gerekmez mi? Buradan da nedenini ve sınırlarını tespit 
edemediğimiz bir damatlık ilişkisinin varlığı ile karşı karşıya kalmaktayız. 

Benzer bir konu ise Ebu’l-Vefa Menâkıb-nâmesi’nde vardır. Anadolu’daki 
tasavvufî akımların öncülerinden olan ve Hacı Bektaş Veli’den yaklaşık iki 
yüzyıl önce yaşayan Ebû’l-Vefâ el-Bağdadî de mücerret sufilerdendir. 
Menâkıbnâmesi’nde belirtildiği üzere halkın ısrarları ile evlenmesine rağmen 
eşine yaklaşmayarak mücerretliğini devam ettirmiştir ve evlatlık edinmiştir 
(Gümüşoğlu, 2019: 113-117). 

Acaba Balım Sultan yolun selameti, çevredeki Hıristiyan toplulukların be-
ğenisini kazanmak için böyle bir yöntemi mi esas almıştı? Şimdilik bu sorulara 
mevcut kaynaklar açısından yeterli cevap veremiyoruz. 

Bazı çevreler Osmanlı Devleti tarafından özellikle Hacı Bektaş Tekkesi’nin 
başına getirildiğini belirtmekte ise de Ahmet Rıfkı, Balım Sultan’ın, Seyyid Ali 
Sultan’ın manevî işaretiyle Hacı Bektaş Tekkesi’ne geldiğini belirtmektedir 
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(Gümüşoğlu, 2019: 140). II. Bayezid’in tasadduk gönderirken Hızır Bali’ye 
dönemin şartlarına göre oldukça yüksek yardımlar yapması siyasal anlamda bir 
temasın ve desteğin olabileceğini de düşündürmektedir. Dönemin siyasal kar-
gaşası göz önünde bulundurulduğunda, ülke birliği için normal karşılanacak bir 
durum olarak yorumlanmalıdır. Hacıbektaş toprakları Dulkadiroğulları Beyli-
ği’nin sınırları içindedir, 1522 yılında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Ayrıca 
Balım Sultan’ın etkinliğinin artmasıyla Rumeli ve Balkanlar’da da otoritesi 
tanınır hâle gelmiştir.  

Bir kısım Hacı Bektaş yolunu süren abdal cemaatlerine ait tekkeler peyder-
pey Pirevi’ne bağlanmış ve bu suretle belli ölçüde hiyerarşik bir tekkeler ağı 
oluşturulmuştur. Söz konusu tekkelerin hemen hepsi evlatlık vakıflar üzerine 
kurulduğundan, Hacı Bektaş Dergâhı ile bu tekkeler arasında hiyerarşik ilişki 
ilk bakışta irşat faaliyetleri ve tarikat hizmetleriyle sınırlı kalmış olmalıdır. Zira 
tekkelerin mali alt yapısını oluşturan vakıflar her tekkenin kendi mütevellisi 
tarafından yönetilmekteydi ki evlatlık vakıfların yapısı gereği bu mütevelliler 
vakıf kurucusunun neslinden geliyordu. Hacıbektaş’ta oturan seccade-nişinin 
Bektaşî ağı içinde yer alan tekkelerin mütevellisini belirleme süreçlerine müda-
hale edebilmesi ancak 17. yüzyıldan itibaren mümkün olabilmiştir. Osmanlı 
Devleti yapısındaki merkezileşme sürecinde Bektaşîliğin de daha sistemli bir 
hâle dönüşmesi oldukça doğal bir durumdur (Yıldırım, 2019: 290-291).  

Rıza Yıldırım, Babagân ve Çelebiler ile ilgili şu tespiti yapmaktadır: “Balım 
Sultan ile başlayan tarikatlaşma süreci esas itibarıyla yukarıda Babagân olarak 
anılan kolun eseri gibi görünmektedir. Standart anlamda bir Bektaşî Tarika-
tı’ndan bahsedecek olursak, bu tarikatın mensupları Babagân Bektaşîleri sayıl-
malıdır. Çelebilere gelince bunların içinde nasip alarak yola girenler doğal 
olarak tarikata intisap etmiş olacaklardır. Ancak nasip almayanların durumu 
belirsizdir. Bunlar da nesep sebebiyle doğal olarak tarikata intisap etmiş ola-
caklardır. Ancak nasip almayanların durumu belirsizdir.” (2019: 301).  

Bu açıklamaya şunları ilave etmekte yarar var. Hacı Bektaş Tekkesi’nde her 
ne kadar devlet tarafından resmi olarak Çelebilerin oluşturduğu bir muhataplık 
var ise de Çelebilerin taban kitlesi, onlara biat eden toplulukların daha ziyade 
kırsal kesimler olduğu bilinmektedir. Öncelikle uyguladıkları erkân, musahipli 
Kızılbaş yani Şeyh Safi erkânıdır. Veliyettin Ulusoy’un Serçeşme Dergisi, 
“Görgü Cemi Bölüm-I” başlığı altında yayınlamış olduğu makale (Ulusoy, 
2005: 17-20) bu tespitimize açık kanıttır.  
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Hâlbuki Bektaşî erkânı oldukça farklıdır. Bir tarikatta bulunması gereken 
tüm özellikler mevcuttur. Buradan da aslında, bu iki yapının tarih boyunca aynı 
çatı altında iki kol olarak ilerlediğini anlamaktayız. Belgelerde vakıf adına tah-
sis edilmiş olan verginin 15 hissede 4 hissesi dervişlere tahsis edilmiştir. Alevi-
lik’te bir kişi ya talip ya rehber veya dededir. Ayrıca çaba göstererek gelebile-
ceği bir dervişlik ve mürşitlik aşaması yoktur. Babagân da denilen Bektaşîlik’te 
ise kendi isteği ile gelene önce nasip verilir sonra çabasına ve liyâkatına göre 
derviş ve baba olur. Baba olunca artık uygun ve postnişinliği boş olan bir 
dergâha tayin edilir. İşte uygun olan babanın tayini, resmi anlamda Çelebiler 
tarafından yapılırdı. 

Hacı Bektaş Vakıf gelirlerinin harcanması ve kontrolü mütevellilik göre-
vinde olan Çelebilere aitti. Alınan vergilerin dört hissesi dervişlerin yeme içme-
lerine ayrılırdı. Derviş kelimesi tarikata intisap etmiş kişiler için o dönem kulla-
nılan genel bir tabir olduğunu arşiv belgelerinden anlıyoruz.  

Derviş kelimesinden kastedilen Bektaşî Dedebabası, halifebabaları, babaları 
ve dervişleridir. Alevilikte çaba göstererek yükselip ulaşılacak böyle bir makam 
olmadığına göre derviş diye tabir edilenlerin Balım Sultan erkânnâmesini uy-
gulayan Bektaşî dervişleri, babaları olduğu açıktır.  

Hicrî 1115 (1703-1704) tarihinde Çelebiler tarafından yazılan bir arzın içeriği 
Halep, Şehba’da türbesi bulunan Bayram Baba Tekkesi’nde oturan dervişleri 
zorla oradan uzaklaştıran, onların oradaki hizmetlerini, görevlerini Derviş 
Ramazan adındaki birisi hakkındadır. Bu durum yazıda ilgili makama bildiril-
mektedir: “…el Hacc Bektaş Veli kuddisellahu sırrahu’l-celî hazretlerinin ta-
rik-i fukarasına meşruta kadimden inhâmızla virilegelen zaviyelerden mahmi-
ye-i hâleb-i Şehbâ’da medfûn e’azze-i kiramdan Baba Bayram kuddise sırre-
hü’l-azîz hazretlerinin zâviyesi kadimden beru mu’azzambir hankâh ve 
derûnunda sâkin ve mutavattın fukarâ ve dervîşânı kesîr….. tahlis ve fukarasına 
merhameten ve âyin-i tarîkata hürmet ve şart-ı vâkıfa riâyet içün mezkûr İs-
mail’in ref’inden kemâ fi’levvel olduğı üzere emekdâr-ı tarikimizden ve eslâh-ı 
hulefâ-yı Bektaşîyân’dan işbu bâis-i arz-ı ziraat ceddim Hacı Bektaş Velî 
âsitânenin hâliyen İtmekçi başısı olan Dervîş İbrahim dâ’ilerine tevcîh ve yedi-
ne berât-ı şerîf virilmek ricasına bi’l-iltimâs arz olundı. Sene 1115” (Değerli, vd. 
2015: 60-61). 

Buradan, Bayram Baba Tekkesi’nde hizmet etmesi için Hacı Bektaş Tekke-
si’nde yetişen sâlih, güvenilir Bektaşî hâlifelerinden Ekmekçi Baba İbrahim’in 
oraya gönderilmesinin uygun olduğunu ve kendisine bu görevli olarak hizmet 
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edebilmesi için berat verilmesi istenmektedir. Buradan da dervişlerin tekkelere 
ayrılan tahsisatla, gelen gideni ağırladıkları bilinmekte; ayrıca kendileri de 
ileride mürşid olabilecek donanıma sahip hâle getirilmektedir. Genel itibarla 
“Derviş” diye tabir edilen, Babagân da denilen Bektaşîlerin eğitimlerinden 
sonra uygun olanların tayin edildikleri anlaşılmaktadır.  

Böylelikle Bektaşî Babalığı sisteminin, devlet tarafından dolaylı da olsa ka-
bul gördüğü anlaşılmaktadır. Tekkelerde fiili olarak hizmet edenlerin, orada 
devamlı kalanların esas olarak onlar olduğu, bazılarının ise seyyid oldukları da 
ayrıca bilinmektedir. 

Alevi ile Bektaşî’yi ayırt etmenin en önemli ölçüsü şu şekilde ifade edilebi-
lir: Bektaşîler, Balım Sultan erkânnâmesini kullanır, bütün dinî ritüellerini ona 
göre yapar ve yola giriş tek kişi olarak icra edilir. Bunun dışındaki guruplarda 
Şeyh Safi erkânını kullanır ve yola giriş, ikrar merasimi iki evli çift, rehber ile 
dede eşliğinde gerçekleşir. Bektaşî Babaları, ikinci gruba girenleri ‘Alevi Sü-
rekleri’ olarak tabir ederler.  

Bahsi geçen toplulukların bulundukları sosyal ortamda, aşiret düzeninde 
yaşamaları nedeniyle inanç önderliği babadan oğula geçmekteydi. Bu kültürel 
ve inançsal miras nedeniyle en uygun yapı onların Çelebilere bağlanmalarıydı. 
Anadolu’daki kısmen Balkanlar’daki Alevi-Kızılbaş topluluklarının önemli bir 
kısmının dedeleri Çelebilere bağlıydı. Görgüleri onlar tarafından yapılmaktay-
dı. Buna rağmen bağlı olmayan Alevi topluluklar da vardı. Balkanlarda mürşit-
lik sisteminin mutlak surette babadan oğula geçmesi şartı yoktur. Dedelikte 
seyyitlik şartı balkanlarda olmazsa olmaz bir şart değildir. Bu şart daha ziyade 
Anadolu Alevileri için geçerlidir.  

Bektaşî babaları ise toplumun her mezhep ve dinine mensup insanlara ken-
dilerinin talep etmesi durumunda nasip vermekteydi. Yola girişler için soy bağı, 
dini ve mezhebi kökenin ne olduğu önemli değildi. Yola girişler tek kişi olarak 
olduğundan ailelerin eşlerin de mutlaka bağlanması şartı olmadığından daha 
evrensel ilkeleri benimsediği görülmektedir.  

 Çelebi Efendi veya vekili her sene Anadolu’nun muhtelif köy ve kasabala-
rına senede bir sefer gider oraya daha önceden tayin ettikleri kişinin cemleri 
nasıl yönettiğine nezaret eder, niyazlıklarını alır ve Hacıbektaş’a geri dönerdi. 
Bazen de gitmez kendilerine çerağlık, niyazlık, hakkullah dedikleri bedeli 
göndermeleri için haber gönderirlerdi.  

 Besim Atalay 1924 yılında yazdığı Bektaşîlik ve Edebiyatı adlı eserindeki şu 
sözlerden Çelebilerin dergâh içindeki ibadet ve hizmetlerle Bektaşî Babaları-
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nın ilgilendiğini, Çelebilerin onlara karışmadığını belirtmektedir. “Babagân 
kolunda ve dergâhta bulunan Babalar ve türbedarlar hemen tamamiyle Arna-
vutlar’dan oluşur. Dergâhtaki Ayin-i Cem’lere bunlar başkanlık ederler ve 
Çelebi Efendileri buna karıştırmazlar.” (1924, 1991: 40). “Alevilerde ise en bü-
yük kutsal Hz. Pir’in evladı ve yurdunun bekçisi olan Çelebi efendidir. Onlara 
yaklaşılmaz, temas olunmaz. Öyle Çelebiler olmuştur ki mensuplarına yüzünü 
bile göstermemiştir” (1924, 1991: 46). 

Benzer tespitleri Cemal Bardakçı, Hacıbektaş’a yaptığı bir ziyarette Çelebi 
Efendi’yi şu sözlerle anlatmaktadır: “Çelebiler, cemleri bizzat yönetmez, gö-
revlendirdikleri dedelerin cemlerine nezaret ederlerdi. Çoğu zaman temsilcile-
rini gönderir, kendileri dolaşmazdı. Merkez tekkeye gelen ziyaretçiler ayrıca-
lıklı bir sınıf olarak kendilerini kabul eden ve halk tarafından da özel bir önem 
verilen Çelebi efendiyle bir iki dakika görüşmek herkese kısmet olmazdı” 
(1945: 56). 

İbrahim Gül ile Hacıbektaş ilçesinde 2013 Çelebiler hakkındaki izlenimleri-
ni sorduğumuzda tespitlerimizi doğrular nitelikte sözler söylemişti (KK-1). 

Rıza Yıldırım konuyla ilgili şu yorumları yapmıştır: “Hünkâr’dan sonraki 
yaklaşık 150 yıllık belirsizlik, tarikatın resmi irşat zinciri inşa edilirken bir es-
neklik imkânı sağlamış olmalıdır. Esasen eldeki veriler, Hacı Bektaş soyundan 
olmayan ancak aileye damat olarak girmiş bulunan Balım Sultan’ın işte bu es-
neklik imkânını kullanarak silsileye dâhil edildiğini göstermektedir. Normalde 
herhangi bir tarikatın silsilesine dâhil olmak için seyr ü sülûkunu tamamlayıp 
irşat makamına gelmek yeterlidir. Ancak Bektaşî örneğinde Dergâh’ın üzerine 
kurulu olduğu vakfın yapısı gereği, şeyhlik soy takip ettiği için silsile-i meşâyih 
aynı zamanda soy ağacına karşılık gelmektedir. O yüzden, Balım Sultan’ın bu 
silsileye dâhil edilmesi sıra dışı bir duruma işaret eder. Bu sıra dışı durumu her-
halde şöyle açıklamak gerekir; Mahmud Çelebi ve Balım Sultan’ın teşkilatlan-
dırdığı tarikat daha baştan ikili bir yapıya sahipti. Mahmud Çelebi evlatlık vakıf 
kuralları gereği Dergâh’ın resmi şeyhi konumunda idi. Öte yandan sofracı, aşçı, 
çâşnigir unvanını taşıyan Balım Sultan Dergâh içindeki tasavvufî faaliyetlerin 
fiili lideri idi. O yüzden her ikisi de silsileye dâhil edildi.” (2019: 284-285). 

Vakıf şartları gereğince seccadenişinlik evlad-ı mürsele tahsis kılınmıştır. Bu 
görev babadan oğula geçiyor gibi görünüyorsa da koşullar uygun olduğunda 
kardeşe de geçebilmiştir (Ulusoy, 1986: 70). 

Pirevini geliştiren, Bektaşî tarikatına yeni bir biçim kazandıran Balım Sultan 
olmuştur. Bu çerçevede Meydanevi’nde on iki posta makam ayrılmıştır. Buna 
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nispetle de on iki ev kurulmuştur. Bugün yalnız bunlardan altısı bulunmaktadır. 
Bunlar, Atevi, Ekmekevi, Aşevi, konuk (mihman) evi, Meydanevi ve Kilerevi. 
Dergâhın dışında ise Balımevi, Hanbağı ve Dedebağı vardır. Bu ev ve bağların 
birer babası ve dervişleri bulunmaktadır. 1826’ya kadar Dedebaba, Meydane-
vi’nin babasıdır. Bu tarihte Meydanevi babalığı kaldırılmış, Dedebaba da Kile-
revi babası olmuştur. Dedebabanın ölümüyle Aşevi babası O’nun yerine seçil-
miştir. Dolayısıyla Pirevi’ndeki bütün evlerin babaları Babagân kolundan se-
çilmiştir. Pirevi’ndeki cemlere de bunlar başkanlık etmiştir. Çelebiler pek ka-
rışmamış veya karıştırılmamışlardır. Bu yönüyle Pirevi’nde bulunan çelebiler 
tarikatın ikinci önderi olarak gözükmektedir (Özlü, 2015: 511-512) 

Osmanlı arşiv belgelerinde devletin daima mütevellileri muhatap aldığı 
açıkça anlaşılmaktadır. Bunlara karşın, arşiv belgeleri 19. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar dedebabalardan hiç bahsetmez. Burada çelişkili gibi görünen bir durum 
ortaya çıkmaktadır. Balım Sultan’dan itibaren oluşan tarikat yapılanması, birta-
kım ayin ve erkânın uygulanması ile bazı tasavvufî bilgilerin bâtınî yollarla 
paylaşılması esası etrafında örgütlenmişti. Dolayısıyla herhangi bir dergâhın 
Bektaşî ağına dâhil olması her şeyden evvel o dergâhta Bektaşî ayin ve erkânı-
nın icra edilmesi anlamına geliyordu. Aynı şekilde bir Bektaşî dergâhının ba-
şında bulunan postnişin otoritesini manevi hiyerarşinin tepesinde yer alan mer-
kezdeki Dedebabadan alıyordu (Yıldırım, 2019: 305). 

Ocak 1907 (21 Zilkade 1324) tarihli Ahmet ve Veliyyüddin Çelebilere tevcih 
edilen ve tüm geçmiş döneme atıfta bulunan bir beratta ise; “vakf-ı mezbûrun 
gallesi batn-ı evvelde bulunan evlâd-ı zükûru ma’rifetiyle âyende ve revendeye 
it’âm-ı ta’âm ve hidmetlerinde ihtimâm itmek üzere tevliyet ve zâviyedârlığı 
kadîmen ve batnen ba’de batn velî-yi müşârü’n-ileyhin evlâd-ı zükûruna tevcîh 
oluna geldiği teâmüli iktizâsından olduğu …” ifadesinin geçmesi Hacı Bektaş 
Veli dergâhında tevliyet görevinin Hacı Bektaş sülalesine tevcih edildiğini 
açıkça göstermektedir. Ancak muhtelif dönemlerde dergâhta meydana gelen 
çekişmeler vs. sıkıntılar Hacı Bektaş Dergâhı’nın tevliyet görevinin 15 Zilkade 
1265 (2 Ekim 1849) tarihli ferman hükmü çerçevesinde Hazine namına Evkaf 
Müdürleri tarafından ifa edilmesine de neden olmuştur (4 Muharrem 1322/21 
Mart 1904). (Özlü, 2015: LXXIX. cilt, 285. sayı 512). 

Tekkelerin inançla ilgili kısmın yetkilisi olarak da yaşamlarını yolun ilerle-
mesine adamış ve sûfî bir gelenekten gelen Babagân da denilen Bektaşî babala-
rının varlığını görüyoruz.  
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II. Mahmut’un 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırmasının ardın-
dan Bektaşî tekkelerini kapatması, diğer tarîkatların da bu duruma suskun ve 
tarafsız kalması, Bektaşîlik aleyhine çok sayıda eserin yazılmasına neden ol-
muştur. Pek çok Bektaşî babası da iddialara cevap niteliğinde eserler yazmışlar-
dır. Bektaşî tekkeleri 1826 yılında kapanmış, babaların bazıları idam edilmiş 
bazıları sürgüne gönderilmiştir. Daha sonra tüm müracaatlara rağmen resmen 
açılmamış, sadece 1860 yıllarından itibaren göz yumulmuştur. Buna rağmen 
babalar hizmetlerini kendi kısıtlı imkânlarıyla günümüze kadar ulaştırmıştır. 

7. Sonuç

Tekke, zaviye ve vakıflar Selçuklu ve Osmanlı Devleti’nin en önemli ku-
rumlarındandır. Üç kıtada sayısız Bektaşî Tekke, zaviye ve türbelerinde hizmet 
eden kişileri iki grup altında toplanmıştır. Birincisi Babagân denilen Bektaşîler; 
ikincisi ise Hacı Bektaş soyundan geldiklerini iddia eden; Osmanlı Devleti 
tarafından da mütevellilik ve şeyhlik görevi verilmiş Çelebiler’dir. 

Çelebiler hem Hacı Bektaş Tekkesi’nin maddi yönetimi hem de postnişin-
lerin tayinlerinde yetkili kılınmışlardı. Ayrıca Alevi topluluklara inanç önderli-
ği yapma yetkisini verdikleri dedeleri denetlemişlerdir. Bektaşî babaları ise 
resmi olarak yazışmalarda muhatap alınmamakla beraber meşruiyetleri dolaylı 
bir şekilde kabul gördüğü açıkça anlaşılmaktadır. 

Gerek Selçuklu, gerek Osmanlı Devleti tarafından tekke, zaviye ve vakıflar 
insanların yol güzergâhlarının üzerinde kurulur, halkın yeme, içme konaklama 
hizmeti verir, ileri karakol gibi sınırlarını koruma amaçlı işlevi vardır. Bu ne-
denle devlet tarafından desteklenmektedir. 

Bektaşî Babaları, Hacı Bektaş Veli’nin evlenmediğini, Çelebiler ise Kadın-
cık Ana ile evlendiğini ve kendi ataları olduğunu iddia etmişlerdir. Hacı Bektaş 
Veli’nin Bektaşlu aşiretinden olduğu, bu aşiretin daha sonra onun akrabası 
olması nedeniyle devlet nazarında geniş bir nüfuza sahip oldukları anlaşılmak-
tadır. Bu açıdan bakılınca Çelebilerin Bektaşlular ile akrabalık ilişkileri kurmuş 
olmaları muhtemeldir. Akrabalık bağını iddia etmeleri her şeyden önce bir 
ayrıcalık kazandırması maddi, manevi farklılık avantajı elde etmeleri açısından 
önemlidir. 

Yakın zamanda ulaştığımız bir belge II. Bayezid tarafından Hızır Bali’ye 
(Balım Sultan) verilmiş olan yüksek meblağ tasadduklar dönemin siyasal yapısı-
nı doğru tahlil açısından önemlidir. Ayrıca Balım Sultan için kullanılan “Derviş 
Hızır Bali çâşnigir damâd-ı Hacı Bektaş Veli” sözleri onun tarihsel konumu, 
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Bektaşîlik inancı açısından hakkında yeni yorumlar yapabilmemize vesile ol-
maktadır 

Hacı Bektaş Tekkesi’nin idaresi; Balım Sultan öncesi ve sonrası olarak iki 
aşamalı olarak değerlendirilebilir. Belgelerin yetersizliğinden Bektaşîlik tarihi-
nin aydınlatılması gereken kısımları olduğu bilinmektedir. Bu nedenle elde 
mevcut olan bilgi ve belgelerin yorumlanması ile bir sonuca varmaya çalışıl-
maktadır. Fakat şu kadar söylenebilir ki; Hacı Bektaş Veli’den sonra onun gös-
terdiği ilkelerde yetişen, Anadolu’nun, Balkanların muhtelif yerlerinde dergâh 
açanlar arasında Hacı Bektaş Veli’nin Pir olarak kabulü konusunda sorun olma-
sa da merkez tekkeye bağlılık, merkezi otoriteye uyum Balım Sultan’ın çaba-
sıyla gerçekleşmiştir.  

Balım Sultan ile II. Mahmut’un tekkeleri kapattığı 1826 senesine kadar Ba-
balar ile Çelebiler arasında ciddi bir sorun çıktığı söylenemez. Bu tarihten son-
ra muhtelif nedenlerle sorunların çıktığı yazışmalardan anlaşılmaktadır.  

Bektaşî tekkeleri 1826 yılında kapanmış, babaların bazıları idam edilmiş ba-
zıları sürgüne gönderilmiştir. Daha sonra tüm müracaatlara rağmen resmen 
açılmamış, sadece 1860 yıllarından itibaren göz yumulmuştur. Buna rağmen 
babalar hizmetlerini kendi kısıtlı imkânları günümüze kadar ulaştırmıştır. 
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BİR ÇELEBİ SİLSİLENAMESİ: 

SİLSİLENAME-İ BEKTAŞİYYE 
A Çelebi Genealogi: Silsilenâme-i Bektaşiyye 
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Öz 

Bu çalışmanın konusu Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü 
Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi kütüphanesinde Silsilenâme-i Bektaşiyye adı altında kayıtlı 
bulunan 5 (beş) varaklık metindir. B179 arşiv numarasıyla kayıtlı bulu-
nan eser, Osmanlı Türkçesiyle tahminen 19. yüzyılda kaleme alınmış-
tır. Silsilenâme-i Bektaşiyye, Hacı Bektaş Veli evlatları olarak kabul 
edilen Çelebiler ailesinden Ali Celaleddin Efendi’den başlayarak 
Hacı Bektaş Veli’ye uzanan postnişinlik silsilesinden ve ondan da On 
İki İmam’ın yedincisi İmam Musa Kazım’dan Hz. Muhammed’e ula-
şan soy silsilesi ile üç tane özet halde verilmiş tarikat silsilesinden iba-
rettir. Özellikle Babagan kolunun önem verdiği Balım Sultan’ın da 
silsilede yer alması son derece önemlidir. Hacı Bektaş Veli Çelebile-
rine ait olduğu anlaşılan bu Silsilenâmenin sadece günümüz Türkçe-
sine aktarılmasıyla yetinilmemiş, bunun yanında metin üzerinde bazı 
değerlendirmeler yapılarak silsilede yer alan kimi isimler hakkında 
bilgiler verilmiştir. Bu bağlamda Çelebiler ailesinin tarihine ışık tu-
tulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Hacı Bektaş Veli, Çelebi, Silsilenâme, Babagan, 
şecere. 

Abstract 

The subject of this study is a 5 (five) page text registered under the 
name of Silsilenâme-i Bektaşiye in the library of Hacı Bektaş Veli 
Research Institute of Hacı Bayram University. Registered with the 
archive number B179, the work was written in Ottoman Turkish in 
the first half of the 20th century. The text, starting with Ali Celaled-
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din Efendi and his father Veliyeddin Efendi (Ulusoy), who are consi-
dered to be the children of Hacı Bektaş Veli, to Hacı Bektaş Veli and 
from him to the seventh of the Twelve Imams, Imam Musa Kazım, 
Hz. It consists of a lineage that goes back to Muhammad.This sequ-
ence understood to belong to Hacı Bektaş Veli Çelebi, has been 
translated into modern Turkish. Later, some evaluations were made 
on the text, and information was given about the names in the sequ-
ence. It is very interesting that Balım Sultan, to whom the Babagan 
branch, which is known to be in competition with the Çelebi branch, 
is also important. 
Keywords: Hacı Bektaş Veli, Çelebi, Silsilenâme, Babagan, genea-
logy. 

1. Giriş

Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesindeki Türk Kültürü Açısından Hacı 
Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kütüphanesinde B 
179 arşiv numarasıyla ve Silsilenâme-i Bektaşiyye adıyla kayıtlı bulunan el yazması 
eser, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Müellifi ve telif/istinsah 
tarihi kayıtlı olmayan eser, Arap alfabesiyle yazılan 5 (beş) varak metinden iba-
rettir. Eserin dijital ortamdaki kopyası Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı 
Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürü Prof. Dr. Ahmet 
Taşğın’dan temin edilmiştir. Belgenin orijinalindeki mürekkep dağılması vb. 
fiziki kayıplar dolayısıyla bir kısım yerler okunamamıştır. 

Metinde “Haza kitab silsile-nâme budur ki” (varak 1-b) diyerek, metnin bir 
Silsilenâme olduğu açıkça belirtilmiştir. Silsilenâmenin içeriğinden ise bu met-
nin bir Bektaşi-Çelebi1 Silsilenâmesi olduğu anlaşılmaktadır. 

19. yüzyılın sonlarına doğru yazıldığını tahmin ettiğimiz Silsilenâme-i Bekta-
şiyye’de dört farklı silsile bulunmaktadır. Birinci silsile, Hacı Bektaş Veli evlat-
ları olarak kabul edilen Çelebiler ailesinden Ali Celaleddin Efendi’den (1808-
1871)2 başlayarak Hacı Bektaş Veli’ye uzanan postnişinlik ve ondan da On İki 

1 Günümüzde Alevi toplumu birkaç katmandan oluşur. Birincisi Kızılbaş, ikincisi ise Bektaşi toplu-
luklarından meydan gelir. Bektaşiler de Çelebiler ve Babaganlar olmak üzere iki ayrı kol halinde varlı-
ğını sürdürmektedir. Bu çalışmada Alevi kavramı çatı bir kavram olarak kullanılmış, ihtiyaç duyuldukça 
Bektaşi-Çelebi ve Bektaşi-Babagan kullanımlarına başvurulmuştur. 

2 Postnişinlerin doğum ve vefat tarihleri Sinan Ulusoy’ın Yıkmış’a verdiği şecereden alınmıştır. 
Bunların doğruluğu teyide muhtaçtır. 
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İmam’ın yedincisi İmam Musa Kazım’dan Hz. Muhammed’e ulaşan soy silsile-
den ibarettir. Metinde bundan sonra özet halde verilmiş üç tarikat silsilesi daha 
bulunmaktadır. Üzerinde çalışılan silsilenâmede, resmi silsilenâmelerde olduğu 
gibi herhangi bir mühür, imza, şahit vb. bilgisi yoktur. Bu bakımdan Silsi-
lenâme-i Bektaşiyye adlı eseri resmi bir belge olarak görmek mümkün değildir. 
Çelebi ailesinden birinin veya aileye bağlı bir muhibbin kişisel çalışması intibaı 
vermektedir.  

Hacı Bektaş Veli Çelebilerine ait olduğu anlaşılan bu silsilenâmenin sadece 
transkripsiyonlu metni ve günümüz Türkçesine aktarılmasıyla yetinilmemiş, 
metin üzerinde bazı değerlendirmeler yapılarak silsilede yer alan isimler hak-
kında bilgiler de verilmiştir. Bu sayede Çelebiler ailesinin tarihine katkı sunul-
muştur. Özellikle Çelebi koluyla rekabet içinde olduğu bilinen Babağan kolu-
nun önem verdiği Balım Sultan’ın da silsilede yer alması dikkat çekmektedir. 

Yazılı kaynaklarının olmadığından bahisle Alevilik ve Bektaşilik, bugüne 
kadar genel olarak sözlü kültür üzerinden anlaşılmaya çalışılmış ve bu eğilim 
birçok sorun ortaya çıkarmıştır. Özellikle son dönemlerde Aleviliğin yazılı 
kaynakları olduğuna (Kutlu, 2006) ve bunların tanıtılmasına (Özdemir, 2019b) 
yönelik çalışmalar yapılmıştır. Hatta bu yazılı kaynaklar esas alınarak bazı ça-
lışmalar da hazırlanmıştır (Kaplan, 2010). Ancak bu çalışmaların yeterli olduğu-
nu söylemek mümkün değildir. Aleviliğin yazılı kaynaklarından çok azı günü-
müz Türkçesine aktarılmıştır. Sayısız yazılı kaynak ise halen kütüphanelerde 
günümüz Türkçesine aktarılmayı beklemektedir. Silsilenâme-i Bektaşiyye adlı bu 
eser de, Aleviliğin yazılı kaynaklarının yayımlanmasına yapılan mütevazı bir 
katkıdır. Aleviliğin yazılı kaynaklarının Türkçeye çevrilip günümüz diline ak-
tarıldığı ölçüde Aleviliğin sırrını anlamamız ve günümüz insanına aktarmamız 
mümkün olacaktır. 

2. Silsile ve Silsilenameler Hakkında Genel Bilgi 

Arapça bir kelime olan silsile, aslında “bir şeyi diğer bir şeye bağlamak ve 
iliştirmek, zincir yapmak, birbirine ulamak, bir soyun şeceresini yapmak” (Us-
ta, 2006: 13) gibi anlamlara gelen “selsele” fiilinin isim halidir. “Zincir, bağ, uza-
yıp ve dolaşıp uzayan şeyler, soy sop, sülâle; bir zürriyet ve neslin tevâlisini 
gösteren şecere” “ (Usta, 2006: 13) anlamlarını taşır. 

Silsile kelimesi Türkçede, “Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin artarda 
veya yan yana dizilerek meydana getirdiği sıra, dizi; soy kütüğü, şecere; rütbe 
ve mevki yönünden bir sınıf içindeki derecelenme” (Tosun, 2009: 37/206) gibi 
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anlamlar kazanmıştır. Arapça “silsile” ile Farsça “nâme” kelimelerinin terki-
binden meydana gelen (Usta, 2006: 13) silsilenâme kelimesi ise tasavvuf gelene-
ğinde, “bir tarikatın birbirine icazet veren şeyhlerinin isimlerini ihtiva eden 
liste anlamında kullanılmış, silsileyi oluşturan isimlerin yazılı olduğu belgeye 
silsile-nâme veya tomâr” (Tosun, 2009: 37/206) olarak açıklanmıştır. 

Silsileler, genel kabule göre başlangıçta şifahi (sözlü) olarak nesilden nesile 
aktarılmış, 12. yüzyıldan sonra da yazıya geçirilmesi gelenek halini almıştır 
(Tosun, 2009: 37/207). Ca’fer el-Huldî’nin tarikat zincirini (ö. 348/959) Hz. Mu-
hammed’e bağlayan silsile, kayda geçirildiği bilinen ilk silsiledir (Tosun, 2009: 
37/207). 

İlk dönemlerde farklı kanallarla Hz. Muhammed’e ulaşan birkaç silsile gö-
rülse de, genel olarak bütün silsileler Hz. Ali üzerinden Hz. Muhammed’e 
ulaşır. “Alevi silsile” olarak adlandırılan bu silsile, Hz. Ali’ye ve Ehlibeyt’e 
hürmeten “altın silsile” (silsiletü’z-zeheb) olarak da kabul edilir (Tosun, 2009: 
37/207). Bir istisna olarak sadece Nakşibendiliğin Hacegan kolu kendi silsilesini 
Hz. Ebu Bekir üzerinden Hz. Muhammed’e ulaştırır (Algar, 1996: 14/431). Buna 
da “Bekrî” veya “Sıddîkī” silsile adı verilir (Tosun, 2009: 37/207). 

Bütün tasavvuf akımlarında olduğu gibi3, İslam irfanının bir kolu olan Bek-
taşilikte de silsile geleneği yer bulmuştur. Bektaşi-Çelebiler koluna ait bazı 
silsilenâme ve şecereler, daha önce bazı çalışmalarda söz konusu edilmiştir 
(Ahmet Rıfkı, 2015: 9-37; Ulusoy, 1986: 73; Birdoğan, 1994; Akkuş, 1999: 27-39; 
Gümüşoğlu, 2011; Yıkmış, 2019: 1864). Bu çalışmalardan anlaşıldığına göre silsi-
leler ayrı metinler olarak hazırlandığı gibi icazetnameler içinde de yer alabili-
yordu. Özellikle Akkuş (1999: 27-39) ve Gümüşoğlu’nun (2011: 427-436) neşret-
tiği çalışmalarda, silsilelere icazetnamelerde yer verildiği açıkça görülmektedir. 

3. Silsilenamenin İçeriği 

Üzerinde çalıştığımız metin, kişi adlarına yer veren sade bir silsilenâme 
metninden ibarettir. Silsilede kişiler hakkında bilgi verilmemiş, sadece isimleri-
nin anılmasıyla yetinilmiştir. 

Silsilenâme, “Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek iste-
yenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine 

 
3 Türkiye kütüphanelerinde bulunan silsilenamelerin bir bibliyografyası Muhiddin Usta tarafından 

çıkarılmıştır. Bk.: Usta, 2006: 234- 243. 
4 Meral Salman Yıkmış’ın eserinde yer alan şecereyi Yıkmış’a Çelebiler ailesinden Sinan Ulusoy 

vermiştir. Bk.: Yıkmış, 2014: 185-186. 
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girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir” mealindeki Araf suresinin 40. aye-
tiyle başmaktadır (varak 1-b). “Şunlar yalancılardır: Bizim sözümüzü yalanlarlar 
[okunamadı]5 eylerler. Onlara göklerin kapısı açılmaz ve cennete girmezler. Bu 
kitap, mülkün ve ihsanın sahibi Allah’ın yardımı ile tamamlandı” cümlelerinden 
sonra “Silsilenâme kitabı budur ki” diyerek (varak 1-b) metin devam etmekte-
dir. 

Metinde dört ayrı silsile iki bölüm halinde verilmiştir. Birinci bölümde ilk 
silsile, ikinci bölümde ise diğer üç silsile yer almaktadır. Bu silsileler sırasıyla şu 
şekildedir:  

3.1. Birinci Silsile 

Birinci silsile “Zamanın şeyhi, seccadenin sahibi, pirlerin/güzelliğin kutbu, 
ilmü’l-yakînin sahibi, hakke’l-yakîn ve cayne’l yakînin mürşidi Şeyh Seyyid Ali 
Celâleddin Efendi. Allah ömrünü, bereketini ve sırlarını devam ettirsin” (varak 
1-b) cümlesiyle başlamaktadır. Anlaşıldığı üzere silsilenâme, Ali Celaleddin 
Efendi’nin (1808-1871) postnişinliği zamanında kaleme alınmıştır. Ali Celaled-
din Efendi’den (1808-1871) itibaren dergâhın Çelebilerden oluşan bütün postni-
şinlerini sayılan silsilenâme, Hacı Bektaş Veli’ye kadar uzanmaktadır. Hacı 
Bektaş Veli’den sonra On İki İmam’ın yedincisi İmam Musa Kazım’a ondan da 
Hz. Muhammed’e uzanan soy silsilesi yer almaktadır. 

Üzerinde çalıştığımız silsilenâmeyi daha önce yayımlanan kimi metinlerle 
karşılaştırmak imkânına sahibiz. Akkuş’un (Akkuş, 1999: 27-39) ve Gümüşoğ-
lu’nun (Gümüşoğlu, 2011: 427-436) neşrettiği iki ayrı resmi Çelebi-Bektaşi 
icazetnamesi içinde yer alan silsileler bizim üzerinden çalıştığımız silsilenâme 
ile büyük oranda benzerlik göstermektedir. Akkuş’un neşri Veliyuddin Efen-
di’yle (1772-1828), Gümüşoğlu’nun neşri ise Feyzullah Efendi’yle (1811-1878) 
başlarken Silsilenâme-i Bektaşiyye Ali Celaleddin Efendi (1808-1871) adıyla başla-
maktadır. Ali Celaleddin Efendi ile Feyzullah Efendi, Veliyettin (Veliyüddin) 
Efendi’nin oğullarıdır.  

Bizim üzerinde çalıştığımız silsilename ile karşılaştırdığımız silsileler arasın-
da kimi ufak farklılıklar vardır. Muhtemelen bunlar, amatörce yapılan yazım 
yanlışlarıdır. Mesela yedinci sırada yer alan isim Silsilenâme-i Bektaşiyye’de Sey-
fullah Efendi, hem Akkuş’un hem de Gümüşoğlu’nun neşrinde ise Feyzullah 

 
5 Köşeli parantez içindeki metinler, tarafımızdan eklenen açıklamaları ve açıklayıcı bilgileri ifade 

eder. 
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Efendi olarak geçmektedir. Sinan Ulusoy’dan alınan şecerede de aynı isim 
(Feyzullah Efendi (1684-1759) bulunmaktadır (Yıkmış, 2014: 186). Silsilenâme-i 
Bektaşiyye’de onuncu sırada yer alan Abdülkâri Efendi, hem Akkuş’un hem de 
Gümüşoğlu’nun neşrinde, ayrıca Sinan Ulusoy’dan alınan şecerede Abdulkadir 
Efendi (1628-1685) (Yıkmış, 2014: 186) olarak geçmektedir. Başka bir farklılık da 
24. sırada yer verilen isimde vardır. Silsilenâme-i Bektaşiyye’de İskender Efendi
(1512-1548), Gümüşoğlu neşrinde Genç Kalender Efendi olarak geçmektedir. 
Akkuş neşrinde ise sadece bir tane İskender Efendi vardır. 

Bunların dışında geriye kalan bütün isimler Silsilenâme-i Bektaşiyye ile Akkuş 
ve Gümüşoğlu tarafından yapılan neşirlerde tam bir uyum halindedir (bk. Tab-
lo-1). Çelebi Cemaleddin Efendi’nin yayımlamış olduğu Çelebiler silsilesi ise 
yukarıda bahsi geçen iki silsileyle büyük oranda benzerlik göstermekle birlikte, 
kimi önemli farklılıklar da görülmektedir (Birdoğan, 1994: 54-55; Ahmet Rıfkı, 
2015: 9-37). 

Tablo-1: Silsilenâme-i Bektaşiyye ile Akkuş (1999) ve Gümüşoğlu (2011) neşirleri-
nin karşılaştırılması 

Sıra 
No 

Silsilenâme-i Bektaşiy-
ye 

Bektaşi icazetnamesi, 1847 
(Akkuş neşri) 

Bektaşi icazetnamesi, 
1855 (Gümüşoğlu neşri) 

1 cAli Celâleddin Efendi - Feyzullah Efendi 

2 Velîyüddin Efendi Velîyuddin Efendi Velîyeddin Efendi 

3 Hamdullah Efendi Hamdullah Efendi Hamdullah Efendi 

4 Feyzullah Efendi Feyzullah Efendi Hacı Feyzullah Efendi 

5 Abdüllatif Efendi Abdüllatif Efendi Abdüllatif Efendi 
6 Bektaş Efendi Bektaş Efendi Bektaş Efendi 

7 Seyfullah Efendi Feyzullah Efendi Feyzullah Efendi 

8 Ali Efendi Ali Efendi Ali Efendi 

9 Elvan Efendi Elvan Efendi Elvan Efendi 

10 Abdülkâri Efendi Abdülkadir Efendi Abdülkadir Efendi 
11 Hüseyin Efendi Hüseyin Efendi Hüseyin Efendi 

12 Hacı Zülfikar Efendi Zülfikar Efendi Hacı Zülfikar Efendi 

13 Yusuf Efendi Debernuş Yusuf Efendi Yusuf Efendi 

14 Kasım Efendi Kasım Efendi Kasım Efendi 
15 Hasan Efendi Hasan Efendi Hasan Efendi 

16 Bektaş Efendi Bektaş Efendi Bektaş Efendi 

17 Kalender Efendi Kalender Efendi Kalender Efendi 

18 Mürsel Bali Efendi Mürsel Bali Efendi Mürsel Bali Efendi 

19 Resul Efendi Resul Efendi Resul Efendi 
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20 Bektaş Efendi Bektaş Efendi Bektaş Efendi 

21 Yusuf Bali Efendi Yusuf Bali Efendi Yusuf Bali Efendi 

22 Mahmud Efendi Mahmud Efendi Mahmud Efendi 

24 İskender Efendi 
İskender Efendi 

İskender Efendi 

24 İskender Efendi Genç Kalender Efendi 
25 Resul Balı Efendi Resul Bali Sultan Resul Bali Sultan 

26 Balım Sultan Balım Sultan Balım Sultan 

27 Mürsel Baba Sultan Mürsel Baba Sultan Mürsel Baba Sultan 

28 Hızır Lâla Sultan Mustafa Lala Sultan Hızır Lale Sultan 

29 Hacı Bektaş Velî Hacı Bektaş Velî Hacı Bektaş Velî 
30 Sultan İbrahim Sani İbrahim Sani İbrahim Sani 

31 Musa Sani Musa Sânî Musa Sânî 

32 
İbrahim Mükerrem 
Mücâb 

Sultan İbrahim  
İbrahim Mükerremül 
Mucab 

33 İmam Musa Kazım İmam Musa Kazım İmam Musa Kazım 

34 İmam Cafer Sâdık İmam Cafer Sâdık İmam Cafer Sâdık 

35 
İmam Muhammed 
Bakır 

İmam Muhammed Bakır İmam Muhammed Bakır 

36 İmam Zeynel Abidin İmam Zeynel Abidin İmam Zeynel Abidin 
37 İmam Hüseyin İmam Hüseyin İmam Hüseyin 

38 İmam Ali İmam Ali İmam Ali 

 
Silsilenâme-i Bektaşiyye’de yer alan İmam Ali, İmam Hüseyin, İmam Zeynel 

Abidin, İmam Muhammed Bakır, İmam Cafer Sadık ve İmam Musa Kazım, 
bilindiği üzere On İki İmam Şiiliğinin tanıdığı On İki İmam’dan beşidir. Hak-
larında yeteri derecede çalışma olduğu için bu çalışmada detaylara girilmemiş-
tir. 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de İbrahim Mükerrem Mücâb, İmam Musa Kazım’ın 
oğlu olarak tanıtılmıştır ki, bu bilgiyi tarihi kayıtlar da doğrulamaktadır. İmam 
Musa Kazım’ın cesur ve yiğit, İbrahim adında bir oğlunun olduğu, Yemen’e 
vali olarak atandığı bilinmektedir (Şeyh Müfid, 1996: 354). Allame Meclisi’nin 
Bihar’ul-Envar adlı eserinde İmam Musa Kazım’ın oğlu Muhammed-al-Abid’in 
İbrahim Mucâb adında bir oğlu olduğu ve Kerbelâ’da gömülü bulunduğu bil-
dirilmiştir (Gölpınarlı, 1958: 100). Doğal olarak Silsilenâme-i Bektaşiyye’de adı 
verilen İbrahim Mükerrem Mücâb’ın tarihte yaşamış gerçek bir kişi olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de yer alan Seyyid Musa Sani, Sultan İbrahim Sani, 
Hacı Bektaş Veli, Hızır Lâla Sultan ve Mürsel Baba Sultan isimlerinin yer aldı-
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ğı bölümün, Velayetname kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş Veli’nin 
hayatını ve kerametlerini anlatan Velayetname’ye göre Musa Sani, İbrahim 
Mücâb’ın oğludur. Uzun yıllardan sonra bir oğlu olan Musa Sani, çocuğunun 
adını Muhammed koyar. Ancak atası İbrahim’e benzediği için ona İbrahim 
Sani derler. İşte Hacı Bektaş Veli de, bu İbrahim Sani’nin oğlu olarak dünyaya 
gelir (Gölpınarlı, 1958: 2-3). Elbette burada zaman dizimi bakımından ciddi 
sorunlar vardır ama bu türden kısaltmalar, şecerelerde sıklıkla görülen husus-
lardandır (Özdemir, 2019a: 47). Yine aynı esere göre, Hacı Bektaş Veli vefat 
ettikten sonra kendi yerine Fâtıma Ana’nın oğlu Hızır Lâle Cüvan’ı bırakmış, 
onun yerine oğlu Mürsel’in, Mürsel’in yerine de oğlu Yûsuf Bali’nin geçeceği-
ni bildirmiştir (Gölpınarlı, 1958: 90). Sinan Ulusoy’un elindeki şecerede Hacı 
Bektaş Veli’den sonraki postnişin Seyyid Ali Sultan (1310-1402) olarak verilmiş, 
ondan sonra Resul Bali (1361-1441) ve Mürsel Bali (1384-1483) adında iki oğlunun 
postnişin olduğu bildirilmiştir (Yıkmış, 2014: 186). 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’deki Balım Sultan (1453-1516), tarikatın ikinci piri ola-
rak kabul edilen meşhur Balım Sultan olmalıdır. Balım Sultan, bir çalışmaya 
göre Resul Çelebi’nin (öl. 1478-79?) oğlu ve Mahmud Çelebi’nin (öl. 1501?) kar-
deşi (Özdemir, 2019a: 93-99), bir başka çalışmaya göre Resul Çelebi’nin damadı 
ve Mahmud Çelebi’nin kayınbiraderidir (Yıldırım, 2019: 268-275). 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de adı geçen Resûl Balı Efendi, muhtemelen Mahmut 
Çelebi’nin babası Resul Çelebi (öl. 1478-79?) olmalıdır. Resul Çelebi’nin gerçek 
bir şahsiyet olduğunda şüphe yoktur. Zira kabri bugün Hacı Bektaş Veli 
Dergâhı külliyesinde bulunmaktadır. Resul Çelebi’nin oğlu Mahmut Çelebi 
hakkında bilgi veren birkaç kaynak eser günümüze ulaşmıştır. 1483 yılında ta-
mamlanan Otman Baba Velayetnamesi’ne göre, “Hünkâr halifesi Mahmud Çele-
bi”, Otman Baba ile İstanbul’da görüşmüş, Otman Baba batın gözüyle ondaki 
enaniyeti, kibri, riyayı ve tamahı görmüş, ona soğuk davranmıştır (Yalçın, 2008: 
279-280). Âşık Paşazade’nin 1485 yılında naklettiğine göre, dergâhın başında
“Resul Çelebi’nin oğlu Hacı Bektaşoğlu Mahmud Çelebi” bulunmaktadır. Ancak mü-
ritlerinde “afyonkeşlik, halkalar takmak, toplak, tıplak [?] ve şeytani adetler 
çoktur” (Âşık Paşazade, 2003: 299). Anlaşıldığı kadarıyla Mahmut Çelebi zama-
nında Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda dirlik ve düzen bozulmuş, bu nedenle 
Mahmut Çelebi, bazı eleştirilerin hedefi olmuştur. Mahmut Çelebi’den sonra 
postnişin olan ve disiplini sağlayan Balım Sultan’ın (her ne kadar Silsilenâme-i 
Bektaşiyye’de zaman dizimi ters şekilde verilmişse de) “İkinci Pir” olarak kabul 
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edilip adının büyümesinde, dergâhın içinde bulunduğu bu kötü durumun da 
etkisi olmuş olmalıdır. 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de adı arka arkaya iki kere geçen İskender Çelebi 
hakkında tespit edebildiğimiz tek tarihi kaynak vardır. O da Gelibolulu Musta-
fa Âli’dir. Gelibolulu Mustafa Âli, 1596 yılında Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nı 
ziyaret ettiğinde postnişin olarak İskender Çelebi’yi bulmuştu (Gelibolulu 
Mustafa Âli, 97). 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de Kalender isimli başka bir postnişin olmadığına gö-
re 17. sırada verilen Kalender Efendi, Osmanlı Devleti’ne karşı isyan ederek 
yenilgiye uğrayan Kalender Çelebi (öl. 1527) olmalıdır.  

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de Abdü’lkâri Efendi olarak geçen ama adının Ab-
dulkadir Efendi olduğu anlaşılan postnişin 1700 yılında vefat etmiştir (Maden, 
2018: 21). 1700 yılında Abdulkadir Efendi’nin vefatı üzerine yerine dönemin 
Yeniçeri ağasının desteğiyle (Maden, 2018: 21) Silsilenâme-i Bektaşiyye’de yer alan 
bir başka isim Elvan Efendi atanmıştır. Yozgat ve Kırşehir sancaklarında Kılınç 
Abdal’a ait vakıf gelirleri Elvan Efendi tarafından idare edilmiştir (Ahmet Rıf-
kı, 2015: 34). 1706 yılında kendisine beş bin çürük akçe hırka bahası ödenmiştir 
(Maden, 2018: 12). Beş bin çürük akçe hırka bahası verilen bir diğer postnişin 
Silsilenâme-i Bektaşiyye’de yer alan Bektaş Efendi’dir. Hırka bahası için ödeme 
Bektaş Efendi’ye 1759 yılında yapılmıştır (Maden, 2018: 12). 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de adı geçen Abdullatif Efendi’nin postnişinliği za-
manında, 1803 yılında dergâhta bazı tamirat işleri yapılmıştır (Maden, 2018: 264). 
Abdüllatif Efendi’ye 1751 yılında beş bin çürük akçe hırka bahası ödenmiştir 
(Soyyer, 2012: 49; Maden, 2018: 12). Abdullatif Efendi’nin birçok Bektaşi tek-
kesinde şeyh atanmasında etkili olduğu Osmanlı arşiv belgelerine yansımıştır 
(Soyyer, 2012: 45-46). 

Feyzullah Efendi, Silsilenâme-i Bektaşiyye’de adı geçen bir diğer postnişindir. 
Sultan 1. Mahmud (d.1696-öl.1754) döneminde Bektaşi tekkelerine yapılacak 
şeyh atamalarının uhdesine verilmesini istemiş, talebi sultan tarafından kabul 
edilmiştir (Maden, 2018: 14). 1751 yılında beş bin çürük akçe, hırka bahası olarak 
ödenmiştir (Soyyer, 2012: 43; Maden, 2018: 12). 1822 yılında Dede Garkın evla-
dının kontrolündeki Çepni aşiretleri arasında baş gösteren anlaşmazlıklar, Fey-
zullah Çelebi tarafından çözülmüştür (Akkuş, 1999a: 21-31; Soyyer, 2012: 43). 
Feyzullah Çelebi Avşar kabilesi aşiret reisi Baltalı oğlu İbrahim Bey ve adamla-
rı tarafından 1824 yılında şehit edilmiş (Maden, 2017: 345), katilleri yakalanmış 
ve kelleleri İstanbul’a gönderilmiştir (Maden, 2018: 15). Şehit edilmesinin nede-
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ni, vakıf meselelerinden ve çevrede güç kazanmasından kaynaklanmaktaydı 
(Maden, 2018: 15). 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de adı geçen isimlerin en meşhurlarından biri Ham-
dullah Efendi’dir. Asıl adı Mehmet Hamdullah olan Hamdullah Çelebi, 1767 
yılında Sulucakarahöyük’te (Hacıbektaş) doğmuştur. Feyzullah Çelebi’nin 
büyük oğlu olup annesi Rahim Hatun’dur. Babasının 1824 yılında bir suikast 
sonucunda şehit edilmesinden sonra Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın postnişini 
olmuştur. Postnişin atanmasında Yeniçeri ağasının etkili olduğu bilinmektedir 
(Soyyer, 2012: 43; Maden, 2018: 21).6 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılma-
sıyla birlikte Bektaşilik tarikatı da yasaklanmış, Çelebilik payesi kaldırılmış ve 
nihayet Amasya’ya sürgün edilmiştir. 1846 yılında vefat ettiği Amasya’da defne-
dilmiştir. Bir yıl sonra da mezarının üzerine türbe yapılmıştır (Maden, 2017: 
343-363; Maden 2018: 88-92).

Silsilenâme-i Bektaşiyye’ye göre, Hamdullah Çelebi’den sonra Velîyüddin 
(Veliyeddin) Efendi postnişin olmuştur. Velîyüddin (Veliyeddin) Efendi, Ham-
dullah Çelebi’nin kardeşidir (Maden, 2018: 256). Hamdullah Çelebi’nin sürgün 
edilmesinden sonra 5 Mart 1828 tarihinde postnişin olmuştur. Postnişin yapıl-
ması dergâh hizmetlerini Nakşi usulüyle yürütmesi şartına bağlanmış, vakfın 
gelir ve mallarının idaresi kendisine verilmiştir (Maden, 2018: 135). 18 Ağustos 
1834 tarihinde Çelebiliğin kaldırılmasıyla görevine son verilmiştir. Hacı Bektaş 
Veli evlatlarının dergâha ayak basmasının yasaklanmasıyla Sivas’a sürgün edil-
miş, vefat ettiği Sivas’ta defnedilmiştir (Maden, 2018: 92, 181). 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’de adı geçen ilk şeyh Ali Celâleddin Efendi, Velîyüd-
din (Veliyeddin) Efendi’nin oğludur. 1827 yılında amcası Hamdullah Çelebi’nin 
çocuklarının dergâhın vakfından hisse almamaları için mahkemeye başvurmuş-
tur (Maden, 2018: 261). Gerekçe olarak da Hamdullah Çelebi’nin “beldede fe-
sada sebep olduğu ve vakfa ihanette bulunduğunu” göstermiştir (Maden, 2018: 
89). 1842 yılında postnişin ve dergâha bağlı vakfın mütevellisi olmuştur. Nakşi 
şeyhinin dergâhtaki etkisini azaltmış, girişimleriyle Çelebilerden vergi alınma-
masını sağlamıştır (Maden, 2018: 256-257). 

Adı birden fazla geçen, zaman dizimine uyumsuz olarak yer verilen veya 
haklarında bilgi bulunmayan Mahmûd Efendi, Yusuf Balî Efendi, Bektâş 
Efendi, Resûl Efendi, Mürsel Balî Efendi, Bektâş Efendi, Hasan Efendi, 
Kâsım Efendi, Yûsuf Efendi, Hâcı Zülfikar Efendi, Hüseyin Efendi ve Murta-

6 Hamdullah Çelebi hakkında ayrıca bk.: Özmen ve Koçak, 2007; Erdugan, 2018. 
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za Ali Efendi hakkında ayrıca araştırmalar yapılmalıdır. Bunlardan bir kısmı 
hakkında birkaç eserde kimi bilgiler varsa da (Birdoğan, 1994; Ahmet Rıfkı, 
2015: 9-37; Noyan, 1998: 134-139) söz konusu bilgilerin ana kaynaklardan teyidi 
gereklidir. 

3.2. Diğer Silsileler 

Silsilenâme-i Bektaşiyye’deki diğer silsileler, Hacı Bektaş Veli’den Hz. Mu-
hammed’e ulaşan özet haldeki üç tarikat silsilesinden ibarettir. “fî tarikü’s-
sâlik” (Yol [tarikat] silsilesi) başlığı altında verilen silsilelerden ilkinde Hacı 
Bektaş Veli, Hoca Ahmed Yesevi, ibn-i Muhammed Sofî ve İmam Ali’nin adları 
verilmiştir (varak 4-b). 

Özet halinde verilen ikinci silsile, Ahmed Yesevi ile başlamaktadır. Ahmet 
Yesevi’nin mürşidi İmam Musa Kâzım, onun mürşidi İmam Cafer Sadık, onun 
mürşidi İmam Muhammed Bakır, onun mürşidi İmam Zeynel Abidin, onun 
mürşidi İmam Hüseyin, onun mürşidi İmam Ali, onun mürşidi Hz. Muhammed 
Mustafa, onun da mürşidi Allah’tır (varak 5-a). Benzer bir silsile Akkuş’un neş-
rettiği 1847 tarihli Çelebi-Bektaşi icazetnamesi ile Gümüşoğlu’nun neşrettiği 
1855 tarihli Çelebi-Bektaşi icazetnamesinde de bulunmaktadır. 

Son silsile Hz. Muhammed Mustafa ile başlamaktadır. İmam Ali Murtaza ile 
devam eden silsile, sırasıyla İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin, İmam Mu-
hammed Bakır, İmam Cafer Sadık, İmam Musa Kâzım, İmam Ali Musa, Hoca 
Ahmed Yesevi ve nihayet Hacı Bektaş Veli ile sona ermektedir (varak 5-a). Bu-
radaki silsile Velayetname’de verilen silsileyi anımsatmaktadır. Velayetname’de 
bildirildiğine göre, “Ahmed-i Yesevî’nin başında, bir zira uzunluğunda bir elifi 
taç vardı. Bu tâç, hırka, çerağ, sofra, âlem ve seccadeyle, Tanrıdan Muhammed 
peygambere gelmişti. O da, onları erkânla Murtazâ Ali’ye vermişti. İmâm Ali, 
İmâm Hasan’a sunmuştu, ondan İmâm Huseyn’e değmişti. İmâm Huseyn, 
onları İmâm Zeyn-al-Âbidîn’e vermişti, o, oğlu İmâm Mûhammed’e, o, oğlu, 
İmâm Ca’fer-al-Sâdık’a, o, oğlu İmâm Mûsâ-l-Kâzım’a, o da oğlu, İmâm 
Aliyy-al Rızâ’ya tapşırmıştı. İmâm Rızâ, onları, doksan- dokuz bin Türkistan 
pirinin ulusu, Hâce Ahmed-i Yesevi’ye sunmuştu.” (Gölpınarlı, 1958: 15). Özet 
halde verilen son üç silsilenin Velayetname’den kaynaklandığı anlaşılmaktadır.  

4. Sonuç ve Değerlendirme 

Alevi topluluklarından Bektaşi-Çelebilerin tarikat zincirlerini gösteren Sil-
silenâme-i Bektaşiyye adlı eser, Çelebilerin Alevi (altın) silsile içinde yer aldığını 
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gösteren kaynaklardan sadece biridir. Bazı yazım hatalarının görüldüğü bu 
silsilenamedeki kimi isimlerin zaman dizimine uygun olarak yerleştirilmediği 
de dikkatten kaçmamaktadır. Bununla birlikte bu silsilenâme, Bektaşi-
Çelebilerin silsilesini gösteren diğer kaynaklarla (risale, icazetname, silsilena-
me, şecere, velayetname vb.) karşılaştırma imkânı sunmaktadır. 

Bugüne kadar yazılı kaynaklarının olmadığı kabulünden hareketle, Alevili-
ğin sözlü kültür üzerinden anlaşılmaya çalışılması birçok soruna neden olmuş-
tur. Bu sorunlardan en önemlisi, Aleviliğin kavram dünyasının içeriğinin boşal-
tılması ve kirletilmesidir. Oysa Aleviliğin yazılı kaynakları oldukça fazladır ve 
büyük kısmı günümüz Türkçesine aktarılmayı beklemektedir. Alevi-Bektaşi 
sırrının aydınlatılması, yazılı kaynakların doğru şekilde aktarılmasına ve kendi 
anlam dünyasına uygun şekilde anlaşılmasına bağlıdır. Silsilenâme-i Bektaşiyye 
adlı eser de Aleviliğin yazılı kaynakları arasında yer alan silsilenamelerden sa-
dece biridir.  
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Ek-1: Silsilenamenin Çeviri Yazısı ve Günümüz Türkçesine 
Aktarılmış Hali 

Risalenin bulunduğu kütüphane: Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kül-
türü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Kütüphanesi 
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Kayıt no: B179 

SİLSİLENÂME-İ BEKTAŞİYE 
(1-b) 

Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış 
hali 

1 kavlehu tecâlâ inne-lleżîne 
keżżebû bi-âyâtinâ 

Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da 
onlara karşı kibirlenmek isteyenler 
var ya, işte onlara gök kapıları açıl-
mayacak ve onlar, deve iğne deliği-
ne girinceye kadar cennete gireme-
yeceklerdir. (Araf 40). Kötülük ve 
iyilik/doğruluk. 

2 vestekberû ‘anhâ lâ tufettehu 
lehum ebvâbu-ssemâ-i velâ 
yedḣulûne’l-cennete 

3 hattâ yelice’l-cemelu fî semmi’l-
ḣiyât …(Araf 40)7 bed restî ve 
restî 

4 şunlar ki yalancılardır (?) bizim 
sözümüzü tekzîb idüb 

Şunlar yalancılardır: Bizim sözümü-
zü yalanlarlar 

5 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, eylerler. Ânlara 
gökler kapûsu açılmaz ve cenne-
te 

[okunamadı] eylerler. Onlara gök-
lerin kapısı açılmaz ve cennete 

6 
dâhil olmazlar. Temmet el kitâb 
bi-cavnillahi’l-melikü’l-vehhâb 

girmezler. Bu kitap, mülkün ve 
ihsanın sahibi Allah’ın yardımı ile 
tamamlandı. 

7 Haza kitab silsile-nâme budur ki Silsilenâme kitabı budur ki: 

8 eş-şeyhü’z zaman sahibü’t-
seccâde kutbü’l pirâye mâlik-i 
cilmü’l-yakîn 

Zamanın şeyhi, seccadenin sahibi, 
pirlerin/güzelliğin kutbu, ilmü’l-
yakînin sahibi, 

9 ve mürşidi hakke’l-yakîn ve 
cayne’l yakîn eş-şeyh es seyyid 
cAli 

hakke’l-yakîn ve cayne’l yakînin 
mürşidi Şeyh Seyyid Ali 

10 Celâleddin Efendi. Edam Allahü 
cömruhu ve berekâtuhu ve 
esrârehum 

Celâleddin Efendi’dir. Allah ömrü-
nü, bereketini ve sırlarını devam 
ettirsin. 

11 ve bacde-zâlik ente vâris ül mu- Şeyh Seyyid Velîyüddin Efendi, 

7 “Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapı-
ları açılmayacak ve onlar, deve iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir!” Araf Suresi 
40. ayet
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tabakat. eş-şeyh es-seyyid 
Velîyüddin 

ondan sonra mutabık kalınan varis 
sensin. 

12 Efendi Rahmetullahi caleyh 
rahmeten vâsicaten nevver Allahü 
merkadehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

(2-a) 

Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış hali 

1 ve bacde zâlik ente vâris eş-şeyh 
es-seyyid Hamdullah Efendi 

Şeyh Seyyid Hamdullah Efendi, 
ondan sonra varis sensin. 

2 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu merka-
dehu ve bacde 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

3 zâlik ente vârisu eş-şeyh es-
seyyid Feyzullah Efendi 

Şeyh Seyyid Feyzullah Efendi, on-
dan sonra varis sensin. 

4 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu merka-
dehum 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

5 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid cAbdüllatif 

Şeyh Seyyid Abdüllatif Efendi, on-
dan sonra varis sensin. 

6 Efendi rahmetullahi caleyh 
rahmeten vâsicaten nevver Alla-
hu merkadehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

7 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid Bektâş Efendi 

Şeyh Seyyid Bektâş Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

8 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu merka-
dehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

9 ve bacde- zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid el hâcı 

Şeyh Seyyid Hacı Seyfullah Efendi, 
ondan sonra varis sensin. 

10 Seyfullah Efendi rahmetullahi 
caleyh rahmeten vâsicaten nev-
ver Allahu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

11 merkadehu ve bacde zâlik ente 
vârisu eş-şeyh es-seyyid 

Şeyh Seyyid Ali Efendi, ondan sonra 
varis sensin. 

12 cAli Efendi rahmetullahi caleyh 
rahmeten vâsicaten nevver Alla-
hu merkadehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 
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(2-b) 

Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış 
hali 

1 ve bacde zâlik ente vârisu eş-şeyh 
es-seyyid Elvân Efendi 

Şeyh Seyyid Elvân Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

2 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu merka-
dehu ve bacde 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

3 zâlik ente vâris eş-şeyh es-
seyyidü’l- şühedây-ı cAbdü’lkâri 

Şeyh Şehitler seyyidi Abdülkâri 
Efendi, ondan sonra varis sensin. 

4 Efendi rahmetullahi caleyh rah-
meten vâsicaten nevver Allahu 
merkadehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

5 ve bacde zâlik ente vârisu eş-şeyh 
es-seyyid Hüseyin 

Şeyh Seyyid Hüseyin Efendi, on-
dan sonra varis sensin. 

6 Efendi rahmetullahi caleyh rah-
meten vâsicaten nevver Allahu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

7 merkadehu ve bacde zâlik ente 
vârisu eş-şeyh Şeyh Seyyid Hacı Zülfikar Efendi, 

ondan sonra varis sensin. Allah bol 
bol rahmet etsin, Allah kabrini 
nurlandırsın. 

8 es-seyyid el hâcı Zülfikar Efendi 
rahmetullahi caleyh 

9 rahmeten vâsicaten nevver Allahu 
merkadehu ve bacde zâlik 

10 eş-şeyh es-seyyid Yûsuf Efendi 
zehrî-i nûş rahimullah rahmetul-
lahi 

Şeyh Seyyid Yusuf Efendi, rahim ve 
rahmet sahibi Allah’ın [izniyle] 
zehri içen 

11 caleyh rahmeten vâsicaten nevver 
Allahu merkadehu ve bacde zâlik 
ente vârisu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

12 
eş-şeyh es-seyyid Kâsım Efendi 

Şeyh Seyyid Kasım Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

(3-a) 

Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış hali 

1 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu merka-
dehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

2 ve bacde zâlik ente vârisu eş- Şeyh Seyyid Hasan Efendi, ondan 
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şeyh es-seyyid Hasan sonra varis senin. 

3 Efendi rahmetullahi caleyh 
rahmeten vâsicaten nevver Alla-
hu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

4 merkadehu ve bacde zâlik ente 
vârisu eş-şeyh es-seyyid 

Şeyh Seyyid Bektaş Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

5 Bektâş Efendi rahmetullahi 
caleyh rahmeten vâsicaten nev-
ver Allahu merkadehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

6 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid Kalender Efendi 

Şeyh Seyyid Kalender Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

7 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu merka-
dehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

8 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid Mürsel Balî 

Şeyh Seyyid Mürsel Bali, ondan son-
ra varis sensin. 

9 Efendi rahmetullahi caleyh 
rahmeten vâsicaten nevver Alla-
hu merkadehu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

10 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid Resûl 

Şeyh Seyyid Resul Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

11 Efendi rahmetullahi caleyh 
rahmeten vâsicaten nevver Alla-
hu merkaduhu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

12 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid Bektâş Efendi 

Şeyh Seyyid Bektaş Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

(3-b) 

 Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış hali 

1 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu mer-
kaduhu ve  

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

2 bacde zâlik ente vârisu eş-şeyh 
es-seyyid Yusuf Balî Efendi 

Şeyh Seyyid Yusuf Bali, ondan sonra 
varis sensin. 

3 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu mer-
kaduhu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

4 ve bacde zâlik ente vârisu eş- Şeyh Seyyid Mahmud Efendi, ondan 
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şeyh es-seyyid Mahmûd Efendi sonra varis sensin. 

5 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu mer-
kaduhu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

6 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid İskender Efendi 

Şeyh Seyyid İskender Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

7 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu mer-
kaduhu ve 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

8 bacde zâlik ente vârisu eş-şeyh 
es-seyyid İskender Efendi 

Şeyh Seyyid İskender Efendi, ondan 
sonra varis sensin. 

9 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten nevver Allahu mer-
kaduhu ve 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

10 bacde zâlik ente vârisu eş-şeyh 
es-seyyid Resûl Balı Efendi 

Şeyh Seyyid Resul Bali Efendi Sul-
tan, ondan sonra varis sensin. 

11 Sultân rahmetullahi caleyh rah-
meten vâsicaten nevver Allahu 
merkaduhu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

12 ve bacde zâlik ente vârisu eş-
şeyh es-seyyid sultân 

- 

(4-a) 

Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış hali 

1 el büdelâ-i sâhibü’l burhân sırrı 
yezdân Balım Sultân 

Abdalların sultanı, delil sahibi, Al-
lah’ın sırrı Balım Sultan -Kuddüs 
Allah sırrını yüceltsin- Balım Sultan, 
ondan sonra varis sensin. 

2 Kuddüs Allahü sırruhü’l-cazîz 
ve bacde zâlik ente vârisu 

3 eş-şeyh es-seyyid Mürsel Baba 
Sultân rahmetullahi caleyh rah-
meten 

Şeyh Seyyid Mürsel Baba Sultan, 
ondan sonra varis sensin. 

4 vâsicaten nevver Allahu mer-
kaduhu ve bacde zâlik ente 
vârisu 

Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
kabrini nurlandırsın. 

5 eş-şeyh es-seyyid Hızır Lâla 
Sultân rahmetullahi caleyh rah-
meten 

Şeyh Seyyid Hızır Lala Sultan, on-
dan sonra varis sensin. 

6 vâsicaten nevver Allahu mer- Allah bol bol rahmet etsin, Allah 
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kaduhu ve âlihi men vuriduhu 
inne leke  

kabrini nurlandırsın. 

7 ve’n-nasu ati el muhtâc ileyye 
Rahmetullahi Tecâlâ min Sultân 

 

8 li-kâmil üş-şeyhü’s-samedâni 
kutbü’l câlem sâhib-i cilm 

İlahi kâmil şeyh, âlemin kutbu, le-
dünni ilim sahibi  

9 ledünni el-Hâcı Bektâş Velî el 
Horasâni kuddüse sırrıhu 

Sultan Hacı Bektaş Veli el-Horasani 
–Allah sırrını/ruhunu kutsasın-  

10 el hafî ve’l-celî ibn-i Sultân 
İbrâhim es sânî ibn-i 

gizli ve açık [olarak bilindiği üzere] 
Sultân İbrâhim es Sânî’nin oğludur.  

11 Sultân es-seyyid Musa es sâni 
ibn-i Sultân es-seyyid 

O da Sultân Seyyid Musa es Sâni’nin 
oğludur.  

12 İbrahim el Mükerrem el Mücâb 
ibn es-seyyid İmâm Musa Ka-
zım 

O da Sultân Seyyid İbrahim el Mü-
kerrem el Mücâb’ın oğludur. 

(4-b) 

 Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış hali 

1 ibnü’l-seyyid İmâm Cacferî 
Sâdık ibnü’-seyyid İmâm Mu-
hammed 

O da Seyyid İmâm Musa Kazım’ın 
oğludur. 

2 
Bâkır ibnü’s-seyyid İmâm Zey-
nel cÂbidin masun-pâk 

O da Seyyid İmam Muhammed Ba-
kır’ın oğludur. O da Masum-u Pak 
İmam Zeynel Abidin’in oğludur. 

3 ibnü’s seyyid İmâm Hüseyîn 
şehidi deşt-i Kerbelâ ve ibn-i(?) 
İmâm 

O da Kerbela çölünde şehid olan 
Seyyid İmam Hüseyin’in oğludur. 

4 
cAli keremallahü vechehu fet-
hü’l-ebvâb fethan mübina. 

O da İmam Ali’nin (Allah yüzünü ak 
etsin) oğludur.  
[Fethan mübina, Fetih suresinin ilk 
ayetine atıftır.] 

5 fî tarîku’s-sâlik  Yol [tarikat] silsilesi 
6 el-hâcı Bektâş Veli ve mürşidi 

Hoca Ahmed Yesevi 
Hacı Bektaş Veli ve (onun) mürşidi 
Hoca Ahmet Yesevi 

7 rahmetullahi caleyh rahmeten 
vâsicaten ibn-i Muhammed Sofî 
ibnü’l İmâm 

(Allah bol bol rahmet etsin) Mu-
hammed Sofi’nin oğlu, İmam 

8 cAli Keremallahü veche fî tari- Ali’nin (Allah yüzünü ak etsin) oğlu-
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katü’s-sâlik ….. nun tarikat yolunda (okunamadı) 

9 Ahmedi Yesevi rahmetullahi 
aleyh ve mürşidi İmâm cAli (?) 

Ahmet Yesevi (Allah ona rahmet 
etsin) (onun) mürşidi İmam Ali 

10 Musa Rıza(?) ve mürşidi İmâm 
Musa Kâzım ve mürşidi(?) 

Musa Rıza ve (onun) mürşidi İmam 
Musa Kazım ve (onun) mürşidi 

11 İmâm Cacferî Sâdık ve mürşidi 
İmâm Muhammed Bâkır 

İmam Cafer-i Sadık ve (onun) mürşi-
di İmam Muhammed Bakır 

12 ve mürşidi İmâm Zeynel cÂbi-
din masum-pâk 

ve (onun) mürşidi İmam Zeynelabi-
din masum pak 

(5-a) 

Çeviri yazı Günümüz Türkçesine aktarılmış hali 

1 
ve mürşidi İmâm Hüseyin Şe-
hidî deşt-i Kerbelâ ve mürşidi 

ve (onun) mürşidi İmam Hüseyin 
(Kerbela çölünde şehid düşen) ve 
(onun) mürşidi 

2 İmâm cAli Keremallahü veche-
hu ve mürşidi Hazret-i sultân 

İmam Ali (Allah yüzünü ak etsin) ve 
(onun) mürşidi Hazret-i Sultan 

3 fahr-i kâ’inat ve mefhari 
mevcûdât zât-ı Muhammed el 
Mustafa 

evrenin övüncü ve varlıkların iftiharı 
Muhammed Mustafa 

4 Salli Allahü Tecâlâ cAleyhi ve-
sellem ve âlihi ecmacin ve mür-
şidi 

(Allah onun ve bütün soyunun üzeri-
ne salât ve selâm eylesin) ve (onun) 
mürşidi 

5 
hüdây-ı Rabbi’l-câlemin celle 
celâlehu ve ammennevâ iluhu 

Yaradan Âlemlerin Rabbi’dir. 
(O’nun şanı ne yücedir). Kesin olarak 
inandık. 

6 temmet bi-cAvnillahi Tecâlâ Allah’ın izniyle tamamlandı. 

7 mefhar-ı mevcudat Muhammed 
Mustafa İmâm cAli el murtaza, 
İmâm Hüseyin 

Varlıkların iftiharı Muhammed Mus-
tafa, İmam Ali Murteza, İmam Hü-
seyin, 

8 İmâm Zeynel cAbîdin İmâm 
Muhammed Bâkır İmâm Cac-

fer-i Sâdık 

İmam Zeynelabidin, İmam Muham-
med Bakır, İmam Cafer-i Sadık, 

9 İmâm Musa Kâzım İmâm cAli 
Musa Hoca Ahmed Yesevi 

İmam Musa Kazım, İmam Ali Musa, 
Hoca Ahmet Yesevi, 

10 El-hâcı Bektâş Veli kudduse 
sırrehu’l-cazîz. 

Hacı Bektaş Veli, Allah sırrını kutsa-
sın. 
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Ek-2: Silsilenamenin Orijinal Metni 
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BEKTAŞÎLİKTE MÜCERRETLİK KURUMUNUN 
GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ 

The Past and The Present of Mücerretlik Institution in Bektashism 

Mehmet GÜRZOĞLU* 

Öz 

Tasavvufta, dünyevî ve uhrevî nimetleri bırakıp masivaullahtan sıyrı-
larak varlığını Allah’a vakfedenleri tanımlayan mücerretlik kavramı-
nın Bektaşîlik içinde oldukça özel bir yeri vardır. Bu müstesna ko-
num, Bektaşîlerce Hacı Bektaş Veli’nin de mücerret kabul edilmesi 
ve Balım Sultan’ın mücerretliği tarikat içinde kurumsal hâle getirme-
sinden kaynaklanır. Bektaşîliğe intisap edenler müteehhil ve mücer-
ret olarak ikiye ayrılır. Bu iki grup arasındaki ayırt edici fark müte-
ehhillerin evlenmesinde bir sakınca yokken, mücerretlerin evlenme-
sinin yasak olmasıdır. Mücerretlik, Bektaşîlik içinde ihtiyari bir erkân 
olup ancak kendisinin mücerretlik için uygun olduğunu ispatlayan ve 
mücerret olmayı talep eden Derviş ya da Babalara uygulanır. Erkânı 
takip eden gün Balım Sultan Türbesi’nin eşiğinde mücerretliğe adım 
atan kişinin sağ kulağı delinir ve mengûş gülbangı okunarak mengûş 
takılır. Çalışmada mücerretliğin manaları, tarihi dayanakları, mücer-
retlik kurumunun tarikat içinde tesisi, erkânın uygulama şekilleri ve 
kimlere, nerelerde uygulanabileceği gibi mücerretliğin Bektaşîlik 
içerisindeki bâtınî ve zahiri tasavvurları açıklanmaya çalışılacaktır. 
Atasagunluk ve fahir cihaz olan mengûş ile ilgili bilgilere de değini-
lecektir. Son bölümde amaçlanan, mücerretliğin Bektaşîlik içindeki 
güncel durumunu tahlil ederek içtimai şartlar açısından günümüzdeki 
ve gelecekteki muhtemel uygulamaları konusunda fikir yürütmek 
olacaktır. 
Anahtar kelimeler: Bektaşî, Mücerret, Müteehhil, Mengûş, Atasa-
gun. 
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Abstract 

In Sufism, the concept of mücerretlik (celibacy), which defines those 
who leave earthly and ethereal blessings and leave everything except 
Allah and dedicate their existence to Allah, has a very special place in 
Bektashism. This exceptional position is based on Hacı Bektaş Veli 
who was accepted as mücerret (celibate) by the Bektashis and Balım 
Sultan’s institutionalizing the mücerretlik within the Bektashi Order. 
Those who subscribe to Bektashism are divided into two groups as 
müteehhil (married) and mücerret. The distinctive difference between 
these two groups is that while there is no objection to marrying for 
müteehhils, it is forbidden to marry for mücerrets. Mücerretlik is an opti-
onal erkân in Bektashism which is only applied to Dervişs or Babas 
who prove that they are suitable for mücerretlik and who demand to be 
mücerret. On the day following the erkân, the right ear of the person 
who stepped into the mücerretlik is pierced on the threshold of the 
Tomb of Balım Sultan and a mengûş (a special earring) is put on by re-
ading a mengûş gülbank. In this study, it will be tried to explain the 
esoteric and apparent notions of mücerretlik in Bektashism, such as the 
meaning, historical foundations of mücerretlik, the establishment of 
the institution of mücerretlik within the Bektashi Order, the ways of 
implementation of the erkân, and to whom and where it can be app-
lied. The Atasagunluk, and the information about the mengûş will also 
be mentioned. The last section aims to analyze the current situation 
of mücerretlik in Bektashism and to have an idea about its current and 
future possible applications in terms of social conditions. 
Keywords: Bektashi, Mücerret, Müteehhil, Mengûş, Atasagun. 

1. Giriş

“Bismi Şah [Allah Allah!] 
Gezme âlemde yürü olma serseri 

Cân ü dilden ol muhibb-i Haydarî 
Gûş mengûş eyleyip gulâm ol erenler şâhına 

Ol Aliyye’l-Murtezâ’nın kanberinin kanberi” 
(Ahmet Rifat, 2011: 427). 
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Balım Sultan türbesinin eşiğinde delinen sağ kulağına mengûş takılan Der-
viş, bu tercümanı duyduğu andan itibaren dünyevî hayat ile olan bağını büyük 
ölçüde koparmıştır artık. 

Bu çalışmada; mücerretliğin tanımı, Bektaşîlik içinde tesisi, Mücerret 
Erkânı, mengûş ve Atasagunluk ana başlıkları altında, tasavvufta bekâr yaşama-
yı kabul edenleri niteleyen mücerretlik kavramının, Bektaşîlik özelindeki an-
lamının ve yerinin açıklanması hedeflenmektedir. Makalede zahirî ve bâtınî 
mücerretlik kavramlarına da değinilecek olup, yalnızca mücerret tabirinin kul-
lanıldığı yerlerde kastedilen zahirî mücerretliktir. Son olarak bahsedilecek 
nokta da mücerretliğin günümüzdeki durumu olacaktır. 

Bektaşîliğe mensup olanların, Hacı Bektaş Veli’nin de mücerret olduğu id-
diası ve mücerretliğin Bektaşîlikteki en üst mertebe olan Dedebabalık seçimin-
deki etkisi sebebiyle, makaleye konu olan kavramın Bektaşîlik içindeki tesiri 
büyüktür. Bu etki, bugün hâlâ hem Babagânlar ve Çelebiler hem de Arnavutluk 
ve Türkiye Bektaşîleri arasındaki ihtilaflar ile kendini göstermektedir. Bunla-
rın her biri başlı başına birer çalışma sahası olduğu için konuyu dağıtmamak 
adına bu hususlar detaylandırılmayacaktır. 

Araştırma kapsamında öncelikle Bektaşîliğin kendi yazılı kaynakları kulla-
nılmaya çalışılırken üç farklı el yazması eserden de faydalanılmıştır. Konuyla 
ilgili yazılı kaynakların kısıtlı olması sebebiyle, XX. ve XXI. yüzyılda yazılan 
eserlerin birçoğunda Mir’âtü’l-Mekâsıd fî Defi’l-Mefâsid’deki bilgilerin tekrar 
edildiği görülmektedir. 

Bektaşîlikteki mücerretlik kavramının akademik düzeyde daha önce çalışıl-
mamış olması da makalenin önemini arttırmakla beraber mücerretlik kurumu-
nun tüm yönleriyle tahlil edilebilmesi için konuyu farklı boyutlarıyla ele alan 
çalışmaların yapılarak literatürün zenginleştirilmesi gerekmektedir. 

2. Mücerretliğin Tanımı 

Sözlükte; soyutlanmış, tecrit edilmiş ve evlenmemiş, bekâr (Yeğin vd, 1992: 
693) manalarına gelen mücerret kelimesi tasavvufta, evlenmemek suretiyle ken-
dini Allah’a adayan dervişleri ve babaları nitelemek için kullanılmaktadır. Aile 
ve çocuk sahibi olmanın, kendilerini tamamen Allah yoluna vermelerine mâni 
olacağını düşünen tasavvuf ehli kişiler bu soruna çözüm olarak evlenmemek 
yolunu tercih etmişlerdir (Uludağ, 2006: 447). 

Evlenmemek üzere ikrar vermek, mücerretliğin zahirî anlamda alâmet-i fa-
rikası olsa da mücerretliği yalnızca evlenmemek ile sınırlamak eksik bir tanım 
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olacaktır. Bir derviş, evlenmemenin doğal sonucu olarak; aile kurmak, çocuk 
sahibi olmak, neslini devam ettirmek, miras bırakmak gibi binlerce yıldır insa-
noğlunun hafızasına işlemiş olan beşerî içgüdülerinden de vazgeçer. Mücerret-
liğin dolaylı sonuçları arasında ise; vaktin büyük kısmının dergâh sınırları için-
de geçtiği, sosyal hayattan izole ve münzevî bir yaşam tarzı sayılabilir. Kısaca 
ifade etmek gerekirse; mücerret ikrarı veren bir Bektaşî, ikrarı neticesinde 
sahip olduğu mengûş karşılığında, hayatının geri kalanında sahip olabileceği 
tüm dünyevî şeylerden yani masivaullahtan vazgeçmiş olur. Dolayısıyla mücer-
retlik, özünde, kişinin kendisini tüm dünya nimetlerinden tecrit edip, varlığını 
Allah’a vakfetmesini gerektiren bir olgudur. 

Bu tecerrüt hâli Bektaşîlikte ikiye ayrılır. Birincisi hem zahiren hem de 
bâtınen mücerret olmaktır; ikincisi ise yalnızca bâtınen mücerret olmaktır. 
Burada zahirî mücerretlikten kastedilen evlenmemek üzere ikrar vermekle 
beraber dünya nimetlerinden de uzak durmak olup, bâtınî mücerretlikten kasıt 
ise evlenmekte bir mâni olmadığı hâlde yine dünya nimetlerinden uzak dur-
maktır (Ahmet Rifat, 2011: 164). Bu sebeple, Bektaşîler kendilerini tanımlarken, 
her Bektaşî bâtınen mücerrettir demişlerdir. 

Bir dönem Bektaşîler tarafından da kullanılan dört terkli Edhemî Taç’ın 
dört türlü tecerrüdü remzettiği de belirtilir. Bunlar; terk-i dünya, terk-i ukba, 
terk-i hestî ve terk-i terktir. Kısaca açıklamak gerekirse; dünyayı terk etmek, 
ahireti terk etmek, varlığı terk etmek ve son olarak da terki terk etmek (Ahmet 
Rıfkı, 2017: 277; Sunar, 1975: 161). Hacıbektaş Dergâhı haziresinde yatan mü-
cerret İbrahim Baba’nın mezar taşı da dört terkli Edhemî Taç’tır. 
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Görsel 1: Mücerret İbrahim Baba’nın mezar taşı.  

Fotoğraf tarihi: 08.08.2020. 
 

Bektaşîlikte ikrar bireysel olduğundan dolayı yola girecek kişiler evli olsalar 
dahi erkân her biri için ayrı ayrı tatbik edilir. Bu uygulamadan ötürü Bektaşîlik 
için râh-ı mücerret tanımı da kullanılmıştır. XX. yüzyılın kadın Bektaşî şairle-
rinden Adviye Koca’nın bir nefesinde bu tabir aşağıdaki şekilde gözükmekte-
dir:  

“Çerağlar uyandı, gönül şad oldu, 
Râh-ı mücerrette bağlı belimiz. 
Dergâhımız bu dem nûr ile doldu, 
El ele el Hakka gider elimiz” (Koca, 2000: 213). 
Bektaşîliğin XIX. yüzyıldaki yazılı eserlerinden Mir’âtü’l-Mekâsıd fî Defi’l-

Mefâsid’de Ahmet Rifat Efendi gerçek bir mücerredin özelliklerini şöyle sıra-
lar: İlim ve marifet sahibi, her şeyin farkında olan, Allah’ın nuruna mazhar olup 
bedeni ateşte yanmayan, uzun süre yemek yemese de yemeğe ihtiyaç duyma-
yan, farz edelim ki kendisini öldürseler dahi üzüntü duymayan ve acı çekme-
yen, Allah’ın celâl ve cemâl esmalarını eşit olarak gören, üzüntü ile eğlence 
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hallerini ayırt etmeyen. Dikkat edilirse sayılan özellikler Bektaşîliğin kâmil 
insan yetiştirme amacına uygun olarak tekamülü ve dengeli bir yaşam sürmeyi 
prensip edinmek ile ilgili olup aralarında evlilik ya da bekârlık vurgusu geçme-
mektedir. Bilakis Ahmet Rifat, dünyevî nimetlere karşı açgözlü olanların boşu 
boşuna mücerret olup da yalan söyleyerek günaha girmemesi gerektiğini belir-
tir (2011: 315-317). Buradan anlaşılmaktadır ki evlenmemek mücerretlik için 
yeter şart değil ancak gerek şarttır. 

Kur’an-ı Kerim’in evlilikle ilgili ayetleri incelendiğinde ayet hükümlerinin 
genel itibariyle evliliğin şekli ve miras paylaşımı gibi konuları içerdiği görül-
mektedir. Örneğin Nur Suresi’nin 32. ayetinde geçen; “Sizden bekâr olanları, 
kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin.” (Altun-
taş, Şahin, 2011: 387) sözleri ile evlilik teşvik edilmekte olup, evlenmemenin 
dînen bir eksiklik ya da suç olduğunu söyleyen ayet ise bulunmamaktadır. Bu-
nunla beraber, Âl-i İmrân Suresi’nin 195. ayetinde geçen; “Ben, erkek olsun, 
kadın olsun, sizden hiçbir çalışanın amelini zayi etmeyeceğim.” (Altuntaş, Şa-
hin, 2011: 84) ifadesi de müfessirler tarafından, Allah’a kulluk yolunda sarf edi-
lecek hiçbir çabanın boşa gitmeyip, çaba sarf edenlerin lütuflandırılacağı şek-
linde yorumlanmıştır (Çağrıcı). Bu yorum, kendini Allah’a adamak için mücer-
retliği tercih eden velilerin fedakarlıklarının boşa gitmeyeceğini desteklemek-
tedir. 

Bektaşîlik evlilikle ilgili ayet ve hadislere karşı çıkmaz, insan neslinin deva-
mı için evlilik mecburidir ancak mücerretlik istisnai bir haldir. Ahmet Rifat, 
mücerretliğin “nikah benim sünnetimdir, her kim sünnetimi terk ederse ben-
den değildir” hadisine karşı gelmek şeklinde anlaşılmaması gerektiğini belirtir. 
Allah’ın rızası için dünyevî şeylerden uzak durarak nefsini terk eden kişiler 
ister bekâr ister evli olsun övgüye lâyıktırlar. Bekârlığı tercih eden kişi gü-
nahkâr olmayacağı gibi evliliği tercih eden de tevhitten uzaklaşmış olmaz (2011: 
311). 

3. Mücerretliğin Bektaşîliğe Geçişi ve Balım Sultan Tarafından
Tesis Edilmesi 

Bektaşîliğe intisap edenleri tanımlamak için “müteehhil” ve “mücerret” 
olmak üzere iki terim kullanılır. Mücerretler Pir Evi ve diğer büyük tekkelerde 
ikâmet ederek inzivayı tercih eden kişilerdir (Ahmet Rifat, 2011: 309). Müte-
ehhil olarak yola intisap edenlerin evlenmesine bir mâni yokken, Bektaşîliğe 
göre, bu makalenin ana konusu olan mücerret ikrarı verenlerin evlenmesi ya-
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saktır. Halk arasında söylenen mücerret pak, müteehhil hak sözü de bu bilgiyi 
doğrular niteliktedir. 

Mücerretlik, Bektaşîlik içinde Hacı Bektaş Veli’den itibaren bulunmakla 
beraber mecburi değil ihtiyaridir (Ahmet Rıfkı, 2017: 277). Hz. Pir’in mücerret 
olması her ne kadar kendisi böyle bir kural koymuş olmasa da ona olan saygı-
dan ötürü kendisinden sonra gelenlerin mücerretliği tercih etmelerine sebep 
olmuştur. 

Çelebiler tarafından Hacı Bektaş Veli’nin Kadıncık Ana ile evli ve çocuk sa-
hibi olduğu savunulmasına karşın Velayetname’ye göre Kadıncık Ana, İdris 
Hoca ile evlidir. Mevzubahis çocuklar ise Kadıncık Ana’nın, Hacı Bektaş Ve-
li’nin abdest alırken burnundan akan kanın damladığı suyu içmesi ve Hz. Pir’in 
kendisine hayır dua etmesi ile meydana gelmiştir (Duran, Gümüşoğlu, 2010: 
617-619). Çelebilerin iddialarına tezat olarak Anadolu Aleviliğinin temel yazılı 
kaynaklarından biri olan ve XVI. yüzyıla tarihlenen Buyruk’ta da Hacı Bektaş 
Veli’nin mücerret olduğu belirtilmektedir (Bozkurt: 2006, 68).  

Hacı Bektaş Veli Sulucakarahöyük’e yerleştikten sonra bölgede yaşayan 
Müslümanların yanı sıra Hıristiyanlar arasında da saygı ve sevgi ile karşılanmış 
ve kendisi Aziz Charalambos ile özdeşleştirilmiştir (Ocak, 1996: 456). Hıristiyan 
ahali tarafından kendisine karşı hissedilen bu yakınlığın sebeplerinden birinin 
Hacı Bektaş Veli’nin mücerret olması şeklinde yorumlanabileceği gibi, Hz. 
Pir’in hem kendisinin hem de halifelerinin mücerret olmasının Anadolu ve 
Rumeli’nin Müslümanlaşmasını kolaylaştırdığını düşündürtmektedir.  

Peygamberler tarihi incelendiğinde ise farklı niteliklerde de olsa mücerret-
lik uygulamalarının çok daha eskilere kadar dayandığı görülmektedir. Hz. 
Yahya ve Hz. İsa peygamberlerin evlenmemiş olmaları buna örnek gösterilebi-
lir. Burada görüleceği üzere evlenmemiş olmak peygamberlik için dahi Hakk 
katında bir engel teşkil etmemektedir (Ahmet Rıfkı, 2017: 276). 

Buyruk’ta mücerretliğin dört kişiden kaldığı belirtilir. Farklı Buyruk nüs-
halarında değişik sıralamalarda verilmekle beraber bu dört kişi; Hz. İsa, 
Selmân-ı Farisî, Veysel Karanî ve Hacı Bektaş Veli’dir (Bozkurt, 2006: 67-68). 
Selmân-ı Farisî’ye Selmân-ı Pâk ismiyle de hitap edildiği de bilinmekte (Ahmet 
Rifat, 2011: 317) ve buna istinaden Balım Sultan Erkânnamesi’nde nasip töreni-
nin bir yerinde; “Bu menzil mücerret Selmân-ı Pâk menzilidir.” sözü geçmek-
tedir.  

Buyruk’ta ayrıca, mücerretlerle içtimai ilişkiler kurulmasında bir sakınca 
olmadığı belirtildiği halde, münzevî mücerretler için bu ilişkilerin erkâna uy-
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gun olmadığı ve hatta mücerretlerin mucize ve keramet gösterseler dahi mür-
şitlik yapamayacakları bildirilmektedir (Bozkurt, 2006: 67-68). Buyruk’taki 
mücerretlik karşıtı eleştirilerin özellikle münzevî mücerretler üzerinden yapıl-
ması, evlenmemenin Anadolu Aleviliğinin temeli olan musahip ikrarı önünde 
kat’i engel olması sebebiyle, mücerretliğin yayılarak erkânın yürümesinde en-
gel teşkil etmesinin önüne geçmek olduğunu düşündürtmektedir. Bu bağlamda 
Çelebilerin, Hacı Bektaş Veli’nin mücerret olmadığı iddiaları ve taliplerine 
evlenmeyi telkin etmeleri kendi içinde tutarlı gözükmesine karşın hem Alevi-
likte hem de Bektaşîlikte düşkünlük sebebi sayılan çok eşlilik hususundaki XX. 
yüzyıla kadar devam eden fiili uygulamaları ise Çelebilerin evlilik ve mücerret-
lik konusundaki yaklaşımlarını tartışmalı kılmakta ve düşündürücü bir hâl al-
maktadır (Yıkmış, 2014: 189). 

Tecerrüt ehlinin Hz. Muhammed dönemindeki temsilcileri için kendilerine 
Ashâb-ı Suffe denilen, bütün vakitlerini Hz. Peygamber’i dinlemeye ve ibadete 
ayırarak Allah’a itaat amacıyla nefislerini köreltmeye çalışan ve kısıtlı maddi 
imkânlar içinde yaşayan kişiler gösterilebilir. Bakara Suresi’nin 273. ayetinde 
geçen “Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkân bu-
lamayan yoksullar” (Çağrıcı) ifadesi de bu topluluğu belirtmektedir. Ahmet 
Rifat Bektaşîlikteki mücerret ikrarının kökenini Ashâb-ı Suffe’ye dayandır-
maktadır (2011: 163-164). 

Yukarıda zikredilen peygamberlerin yanı sıra, tasavvuf ehlinin haricinde, 
Takıyyüddin İbn Teymiyye, İbn Cerîr et-Taberî, Zemahşerî ve Nevevî gibi 
bazı müçtehit, tarihçi, müfessir ve fakihler de evlenmeyerek bekâr yaşamayı 
tercih etmişlerdir (Uludağ, 2006: 447). Bekâr olmaları bu şahısların İslam dün-
yasında kendilerine önemli yerler edinmelerine mâni olmamıştır. 

Anadolu’daki tasavvufi akımların öncülerinden olan ve Hacı Bektaş Ve-
li’den yaklaşık iki yüzyıl önce yaşayan Ebû’l-Vefâ el-Bağdadî de mücerret 
sufilerdendir. Menakıpnamesinde belirtildiği üzere halkın ısrarları ile evlenme-
sine rağmen eşine yaklaşmayarak mücerretliğini devam ettirmiştir (Gümüşoğlu, 
2019: 113-117). 

Balım Sultan’ın babası Mürsel Bâlî ise doksanlı yaşlarındayken Seyyid Ali 
Sultan’dan aldığı izin ve işaret ile mücerretlik bağını bozarak Balım Sultan’ın 
dünyaya gelmesine vesile olmuştur (Ahmet Rifat, 2011: 314). Mürsel Bâlî’nin 
mücerret olduğu halde çocuk sahibi olması özel bir durum olup ikrarından 
döndüğü şeklinde yorumlanmamalıdır. Zira doksan yaşındaki Mürsel Bâlî’nin 
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Seyyid Ali Sultan’ın izniyle çocuk sahibi olması başlı başına mucizevî bir olay 
olarak kabul edilmektedir. 

 Burada değinilen Ebû’l-Vefâ ve Mürsel Bâlî örneklerinden de görüleceği 
üzere, mücerretlik yalnızca evlenmemek ve çocuk sahibi olmamakla sınırlandı-
rılamayacak kadar geniş bir kavramdır. 

Bugün hâlâ uygulanmakta olan Bektaşî erkân ve kurallarını düzenleyerek 
tarikatın kurumsallaşmasında büyük rol oynayan ve bu sebeple ardaları tarafın-
dan Pîr-i Sânî yani İkinci Pir olarak adlandırılan Balım Sultan, mücerretliği de 
tarikat içinde kurumsal hâle getirmiştir. Mücerret Erkânı’nın Balım Sultan 
Türbesi’nin eşiğinde yapılması bundan ötürüdür (Ahmet Rıfkı, 2017: 140, 277). 

Mücerret dervişlerden birinin dergâh dışında öldürülmesi üzerine Balım 
Sultan, bir daha böyle bir olayın yaşanmaması adına, Hz. Ali’nin kölesi Kan-
ber’in taktığı küpeden esinlenerek tarikat içinde bir içtihat yapar ve kırk kişi-
nin kulaklarını deldirerek mengûş taktırır. Takılan bu mengûş bundan sonraki 
dönemde Mücerret Bektaşîlerin nişanesi olacaktır (Ahmet Rifat, 2011: 311). 
Muslu, İstanbulî’yi kaynak göstererek bu hadiseyi şöyle detaylandırır:  

“Rivayete göre, Balım Sultan (ö.922/l5l6) zamanında Kırşehir ile Kayseri 
arasında yol kesen haramiler çoğalmış ve pek çok kişiyi katletmişlerdi. Bunun 
üzerine Balım Sultan, haramilere “Bizim bendelerimize de eziyet ediyorsu-
nuz?” der. Onlar da “Size bağlı olanların bir işareti yok” derler. Balım Sultan, 
“Kulağında küpe olanlar bizimdir” diye cevap verir. Sonra bendelerini toplar 
ve tahta kaşık ile kulaklarını delerek kurşundan küpe takar” (Aktaran Muslu, 
2008: 58-59). 

4. Mücerret Erkânı 

Bu bölümde muhtelif kaynaklardan derlenen bilgiler ışığında erkânın kim-
lere, nerelerde ve nasıl uygulanabileceği soruları üzerinden yapılacak mukaye-
seli çözümlemeler ile Mücerret Erkânı’nın uygulama şeklinin incelenmesi he-
deflenmektedir. 

4.1. Mücerret Erkânı Kimlere Uygulanabilir? 

Ahmet Rifat Efendi, mücerretlik ikrarı vermek için kırk yaşını aşmamış ve 
dergâhta çeşitli kademelerde on iki yıl boyunca hizmet etmiş olmak gerektiğini 
şu sözleriyle anlatır:  

“Tarîk-i Bektâşiyye’de fi’l-asl mücerred takınmak kırk sinnini tecâvüz etme-
yen ve sırasıyle on iki sene matbahta ve etmek ve mihmân evlerinde ve meydan-
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da hizmet eylemedikçe ve tarîk-i hak’da çile ve erba’în ile isbât-ı vücûd etme-
dikçe ne ikrârı alınır ve ne de kulakları delinip bende-i halka-i begûş alâmeti 
ta’lîk olunurdu” (2011: 121). 

Bedri Noyan Dedebaba ise, mücerret ikrarı vermek için Pir Evi’nde üç yıl 
hizmet etmiş, kırk yaşını geçmiş ve kırk gün çileye girmiş olmak gerektiğini 
söylerken bu uygulamanın sonraları bozularak kırk yaşından önce de mücerret 
ikrarı verilmeye başlandığını belirtir (2010: 331-332).  

Mehmed Ali Hilmi Dedebaba (1842 – 1907) on beş yaşında Hacı Hasan Ba-
ba’ya ikrar vererek Bektaşîliğe intisap etmiş, on dokuz yaşında mücerret derviş 
olmuştur (Soyyer, 2019: 284). Hilmi Dedebaba’nın günümüze ulaşan bir fotoğ-
rafında sağ kulağındaki mengûş seçilebilmektedir. 

 
Görsel 2: Mehmed Ali Hilmi Dedebaba. “Sâhib-i dîvân merhum el-hâc Meh-

med Alî Hilmî Dedebaba Hazretlerinin yirmi sekiz yaşlarındaki tasvîrleridir.” 
 

Hilmi Dedebaba örneğinden ve yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak 
XIX. yüzyılda mücerretliğin yaş haddi konusunda kırk yaşın altının temel aldı-
ğı görülebilir. Bu tahlille beraber, kırk sayısının tasavvufta bütünlüğü ve kâmil-
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liği temsil etmesi (Güvenç, 2009: 94), ayrıca bu sayının Kırklar Meydanı ve Dört 
Kapı Kırk Makam gibi Bektaşîliğin temel değerleri arasında sıkça kullanılması 
sebebiyle yukarıdaki yaş haddi tanımlarında hem zahirî hem de bâtınî manala-
rında kullanılmış olabileceğini de göz ardı etmemek yerinde olacaktır. 

Bektaşîlikteki mücerretlik kurumunun son temsilcilerinden biri olan Recep 
Ferdi Baba (1901-1995), Kaygusuz Abdal Dergâhı’na bağlı bir mücerret derviş 
olarak Mısır’da ikâmet etmekteyken, yaşadığı dönemdeki siyasi çalkantılar 
sebebiyle, Mücerret Ahmed Sırrı Halifebaba tarafından kendisine Babalık 
icazeti verilerek mahiyetindeki mücerret dervişler ile Amerika Birleşik Devlet-
leri’ne gönderilir (Koca, 2005: 220-221).  

 
Görsel 3: Mücerred Ahmed Sırrı Halifebaba fotoğrafta kulağındaki mengûş ile 

görünmektedir. 
 

Recep Ferdi Baba burada yazdığı Islamic Mysticism and The Bektashi Path adlı 
kitabındaki yola giriş ve yolda yükselme erkânlarını anlattığı bölümde mücer-
retliğe de değinmektedir. Kitapta belirttiğine göre, yola girmesi uygun görü-
len talibe belirlenen bir günde nasip erkânı yapılır ve bu âyinden sonra talibe 
yol kardeşi ya da can şeklinde hitap edilir. Canın, dervişlik töreni görebilmesi 
için nasip aldıktan sonra en az bin bir gün geçmesi gerekir. Dervişlikte bağlılı-
ğını üç yıl daha gösterdikten sonra, eğer talep edilirse, mücerret erkânı yapılır. 
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Bu tören geleneksel olarak Orta Anadolu’daki Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda 
gerçekleştirilir. Mücerret erkânının uygulanmasını takip eden gün, Balım Sul-
tan Türbesi’nin önünde dervişin sağ kulak memesine mengûş takılır. Bu 
mengûş onu diğer dervişlerden ayırmaya yarar (Baba Rexhep, 2016: 117-118). 

Recep Ferdi Baba’nın buradaki sözleri, mücerret erkânı gören birisi tara-
fından yazılmış olması sebebiyle yazılı kaynakların kısıtlı olduğu bu erkânın 
XX. yüzyılda nasıl yapıldığını anlayabilmemiz açısından oldukça önemlidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’nda bulunan elyazması 
belgedeki Dedebabalık başlığı altında, Bektaşîlikteki mücerretlik konusu aşa-
ğıdaki şekilde ele alınmıştır: 

“Babalar iki sınıf olub birine mücerred baba diğeri müteehhil babalardır. Mü-
cerred babaların en başında dedebaba gelirdi. Bu sınıfa mensûb olacaklar içün 
“mücerred”lik ikrârı virmek lâzımdı. Bu sınıfı te’sîs iden zât Pîr-i Sânî Balım 
Sultan idi. Bu kesâniye mücerred babalar sınıfına dâhil olmak içün hiç teehhül 
etmemiş olan bir baba Balım Sultan kapusunun eşiği üzerine yatırılır, merâsim-i 
mahsûsa ile kulağı delinerek altun veya gümüşden bir halka takılırdı.” 
(BEL_Yz_K0443, Bektaşîlik, 33). 

Elyazması eserin müellifinin ismi belli olmamakla beraber Soyyer, yazarın 
Babagân Bektaşîliğe mensup olduğunu tahmin etmektedir (2019: 312). 

Yukarıda değinilen muhtelif kaynaklarda mücerret erkânının kimlere tatbik 
edilebileceği konusunda bazı uygulama farklılıkları olmakla beraber temel 
kaide hepsinde aynıdır. Erkân; bekâr, “eline kadın eli değmemiş” ve mücerret 
ikrarı vermeye gönüllü kişilere; ancak bu kişiler belirli sürelerde dergâhta hiz-
met ettikten sonra uygulanabilir. Bu hizmet süresinin sebebi, esas itibariyle, 
insanın hayatını derinden etkileyecek olan bu ikrarın verilebilmesi için kişinin 
Bektaşîliğe intisap ettikten sonra mücerretlik ikrarında sabit kadem duracağını 
ispatlayacak kadar vakit geçmesi gerekliliğindendir. Erkânın bazı kaynaklarda 
dervişlere bazılarında ise babalara uygulandığının belirtilmesi ise erkânın der-
vişlikten itibaren uygulanmasında bir engel olmadığını gerek ferdî gerekse 
içtimai sebeplerle kimi zaman dervişlere kimi zamansa babalara uygulanabildi-
ğini düşündürtmektedir. Tüm bu tahlilleri yaparken gözden kaçırılmaması 
gereken önemli noktalardan biri de Balım Sultan’dan itibaren beş yüzyıllık bir 
zaman diliminde kurumsal olarak uygulanan bu erkânın uygulayıcıları tarafın-
dan içinde bulundukları dönemin şartlarına göre yorumlanmış olabileceğidir. 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║237 

4.2. Mücerret Erkânı Hangi Dergâhlarda Uygulanabilir? 

Ahmet Rifat, mücerret erkânının daha önceleri Dimetoka Seyyid Ali Sultan 
Dergâhı ve Kerbelâ Dergâhı’nda da yapıldığını ancak bu dergâhlar kapatıldık-
tan sonra yalnızca Hacıbektaş’ta Pir Evi’nde yapılmaya devam ettiğini belirtir 
(2011: 311). Şevki Koca, babası Turgut Koca Halifebaba’dan kendisine aktarılan 
bilgi ve belgelere istinaden, mücerret erkânının yapıldığı bu üç dergâha ilâve 
olarak Kahire Kaygusuz Abdal Dergâhı ile Merdivenköy Şahkulu Sultan 
Dergâhlarını da eklerken Şahkulu Sultan Dergâhı’nın XVI. yüzyıl sonrasında 
mücerret hilâfet dergâhları arasında sayıldığını belirtir (2000: 318).  

Noyan, mücerret erkânı uygulanan dergâhları şöyle sıralar: Önceleri Ker-
belâ, Mısır Kaygusuz Abdal Âsitânesi, Dimetoka Kızıl Deli (Seyyid Ali) Sultan 
Dergâhı ve Teselya Dur-Balî Sultan Âsitânesi’nde mücerret erkânı yapılıp 
kulak delinirken, sonradan yalnızca Hacıbektaş’ta yapılmaya devam etmiştir. 
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba, Merdivenköy Şahkulu Sultan Dergâhı’nda 
ikâmeti sırasında iki kişiye mücerret erkânı uyguladığı hâlde yapılan itirazlar 
neticesinde bu kişilerin erkânı Pir Evi’nde tekrar edilmiştir. Noyan, Salih Ni-
yazi Dedebaba’nın Arnavutluk’a gittikten sonra orada tatbik ettiği mücerret 
erkânı ve kulak delme uygulamalarının erkâna aykırı olduğunu belirtmektedir. 
Bu şekilde mücerret erkânı görenlerden biri olan Yakova Dergâhı post-nişîni 
Kazım Bakalî Baba’nın kendisine mücerretliğinin eksik olduğunu ve Pir Evi’ne 
giderek bu eksikliği tamamlamaya çalışacağını söylediğini aktarır (2010: 332). 

Bu bilgiler, mücerret erkânının Balım Sultan tarafından Hacıbektaş’taki Pir 
Evi’nde uygulamaya konulmasının ardından belirli dönemlerde Dimetoka Sey-
yid Ali Sultan Dergâhı, Kerbelâ Abdülmümin Baba Dergâhı, Kahire Kaygusuz 
Abdal Dergâhı ve Teselya Durbalî Sultan Dergâhları’nda da uygulandığını, 
ilerleyen dönemlerde ise mezkûr dergâhlarda yapılan uygulamaların muhtemel 
siyasi sebeplerle sonlandırılarak erkânın yalnızca Pir Evi’nde uygulanmaya 
devam edildiğini düşündürtmektedir. Mehmed Ali Hilmi Dedebaba ve Salih 
Niyazi Dedebabaların, detayları net olmamakla beraber, yine siyasi veya içti-
mai şartlar gereği Merdivenköy’de ve Arnavutluk’ta tatbik ettiği mücerret 
erkânları görüldüğü üzere Bektaşîlik içinde istisna olarak kalmış ve bu dergâh-
lardaki uygulamalar kaideleşmemiştir. 
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4.3. Mücerret Erkânı Nasıl Uygulanır? 

Yukarıdaki bölümlerde mücerretliğin tanımı, erkânın nerelerde ve kimlere 
uygulanabileceği açıklanırken aynı zamanda mücerret erkânına da değinildi. 
Bu bölümde ise yukarıda eksik kalan ve mücerretliğin anlaşılabilmesi için kayda 
değer kısımlar birkaç farklı kaynaktan kısaca açıklanacaktır. Mücerretlik ve 
diğer Bektaşî erkânları Bedri Noyan Dedebaba’nın Bütün Yönleriyle Bektaşîlik 
eserinin 8. cildinde tafsilatlı şekilde açıklanmış olup daha fazla bilgi için bu 
esere bakılabilir. 

Ahmet Rifat, mücerret ikrarı ile müteehhil ikrarının farklı olmadıklarını an-
cak aralarında tıraş erkânı farkı olduğunu söylemektedir (2011: 310). Gölpınarlı 
da Ahmet Atâullah isimli bir Bektaşî Dervişi’nin 1773 yılında yazdığı bir mec-
muada mücerretler için özel olan tıraş erkânının varlığından bahseder. Bu 
erkâna göre mücerretlerin saç, sakal ve kaşları tıraş edilirken bıyıklarına doku-
nulmaz (Gölpınarlı, 1936: 9). 

Noyan’ın belirttiğine göre, müteehhil ikrarından farklı olarak mücerretliğe 
talip olan kişi erkân sırasında evlenmeyip yola hizmet edeceğinin sözünü verir 
ve bu erkâna mücerret olmayan kimseler katılamaz. Mücerret ikrarı vereceklere 
eskiden çâr-darp denilen saç, kaş, bıyık ve sakalların kesilmesi işlemi yapıldığı 
halde, sonradan yalnızca sakal ve baş tıraşı yapıldığını da aşağıdaki tercümana 
dayandırmaktadır: 

“Bism-i Şâh, Allah Allah! 
Tıraş ettirdik sakal ile başı, 
Alakoyduk bıyıkla kirpik kaşı, 
Hüseynîyiz havâric körlüğüne 
Kabûl ettik efendim bu tıraşı” 
Tıraş erkânının ardından yapılan aynü’l-cem ile erkân tamamlanır. Noyan, 

kulak deldirme ve mengûş takma işlemlerini aşağıdaki şekilde detaylandırmak-
tadır: 

“Bunun sabahında bir önceki akşam mücerred ikrârı veren dervîş veya dervîşler 
tekrar toplanır, rehberleriyle dedebabaya ziyarete giderler. Diğer evlerin baba-
ları da toplanır (Ekmek Evi, Aş Evi, Mihman Evi gibi). Hep birlikte Balım 
Sultân Türbesi (Yatırı) kapısının eşiğinde (iç kapı önündeki eşik) akşam erkân 
görüş sırasıyla dedebaba hepsinin kulaklarını deler. Kulaklar, şimşirden yapılma 
iğ şeklinde iki taraf uçları sivriltilmiş ve orta bölümü kurşun kalem kalınlığında 
kısa şişlerle delinir. Bazan, şimşir kaşıkların sapı böyle sivriltilir ve bununla deli-
nir, yerine söylenen iğ şeklindeki şimşir şişler konur ve orada bırakılır. On beş 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║239 

gün kadar sonra alınır delik ufalmasın diye bunun yerine bir santim çapında ve 
bir santim yüksekliğinde yıldız taşı denilen boru şeklindeki bir madde konulur” 
(2010: 333-334). 

Mücerret ikrarı veren kişilere uygulanan bu erkânın haricinde bir de Mü-
cerret Babalar Âyini vardır (Sunar, 1975: 164). 

4.4. Mengûş 

İnsanlık tarihi boyunca pek çok kavim, millet ve tarikata mensup kadın ve 
erkekler tarafından küpe ve mengûş takıldığı bilinmektedir. Bu küpeler süs 
eşyası olarak kullanılmalarının yanı sıra takanların atfettiği anlamlar ve sembol-
ler bakımından kimi zaman dinî kimi zamansa dünyevî hayatta mensup olduk-
ları zümreleri göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bu konu ile ilgili detaylı 
akademik çalışmalar yapılmış olup konu dışına çıkmamak adına burada yalnızca 
mengûşun Bektaşîlik içerisindeki yerinden bahsedilecektir. 

Vâhidî, 1523 yılında tamamladığı Hâce-i Cihân ve Netîce-i Cân adlı eserinde 
Haydarîlerin ve Câmîlerin Hz. Ali’nin kapısında kul olduklarını anlatmak için 
kulaklarına kalaydan mengûşler taktıklarını belirtir (2015: 171-198). Bektaşîlerin 
kullandığı mengûşlerin at nalı biçiminde olması da Kanber’in, Hz. Ali’ye olan 
bağlılığını göstermek için atından düşen nalı kulağına takmasına istinaden ter-
cih edilmiş olup burada zikredilen üç tarikatta da mengûşe atfedilen önemin 
Hz. Ali sevgisi kanyaklı olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 
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Görsel 4: Hacıbektaş Müzesi’nde sergilenen mengûşler. 
Fotoğraf tarihi: 31.07.2021. 

Bektaşîlerin kullandığı mengûşün imal edildiği malzemeler muhtelif kay-
naklarda şöyle belirtilmektedir: Kalay, kurşun, demir, pirinç, gümüş, Necef 
taşı, Hacıbektaş taşı (Noyan, 2010: 351; Muslu, 2008: 59; Uludağ, 2006: 448). 

Mücerret dervişlerin bazılarına kimi zaman kendi istekleriyle, kimi zamansa 
ceza mahiyetinde uzun yıllar sürebilen seyahatler verilmektedir. Bunlar arasın-
da Kerbelâ Dergâhı’na gidip gelenler çoktur (Atalay, 1991: 40). Mücerret 
Erkânı’na göre ikrar verenlerin yalnızca sağ kulağına mengûş takılmakla bera-
ber Bedri Noyan Dedebaba, Kerbelâ Dergâhı’nda üç yıl hizmet eden dervişle-
rin sol kulaklarının da delindiğini ve bu şekilde iki kulağı da delik dervişler 
gördüğünü belirtir (2010: 331). Mücerretlerin uzun seyahatlere gönderilmesi, 
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gezgin derviş geleneğinin Bektaşîlik içinde yakın zamana kadar sürdürüldüğü-
nü göstermesi açısından da oldukça mühimdir. 

Mengûş, mücerretlik nişanı olarak kullanılmasının yanı sıra, duyma organı 
olan kulağa takıldığı için; “evliya kelâmında Hakk nutku dinlerim (Noyan, 
2010: 418)” ve “biz ârifiz; bizim kulaklarımız deliklidir, her sözü anlar ve biliriz 
(Muslu, 2008: 59)” gibi takan kişilerin kemalini temsil eden anlamları da ihtiva 
eder. 

Halk arasında görmüş geçirmiş, çok deneyimli kişileri tanımlamak için kul-
lanılan “eski kulağı kesiklerden olmak” deyimi Bektaşî geleneğinde, mücerret-
lik ikrarını bozacak davranışta bulunanların kulağındaki mengûşlerin çekilerek 
çıkarılması esnasında kulak memesinin yırtılmasına istinaden söylenegelmiştir. 
Bu yırtık da tıpkı eskiden burada duran mengûş gibi herkes tarafından görüle-
bilecek bir nişanedir artık (Noyan, 2010: 334). 

Mücerret ikrarı veren bir dervişin ikrarını bozması yoldan da düşkün sayıl-
masına sebep olmaktadır. Örneğin Recep Ferdi Baba, ihvanındaki mücerret 
dervişlerden birinin mücerret ikrarından dönmesi üzerine kendisini düşkün ilan 
etmiştir (Koca, 2005: 221). 

Son olarak, daha önce yayınlanmamış birer Mengûş Tekbiri ve Mengûş 
Tercümanı da örnek olması açısından burada gösterilecektir. T.C. Kültür Ba-
kanlığı Hacıbektaş Halk Kütüphanesi Müdürlüğü’nde bulunan Hicri 1314 ta-
rihli el yazması mecmuadaki tekbir şöyledir:  

 

 
Görsel 5: Tekbîr-i Mengûş 

Tekbîr-i Mengûş 
 

Bismillah sübhânellezî lem yettehız sâhibeten ve lâ veleden 

Metnin Türkçe manası şöyle açıklanabilir: Kendisine eş ve çocuk edinme-
yen Allah, eksiklikten uzaktır. 

H. Dursun Gümüşoğlu’nun kişisel arşivinde bulunan bir el yazmasındaki 
tercüman da aşağıdaki gibidir:  
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Görsel 6: Tercümân-ı Mengûş 
Tercümân-ı Mengûş 

Gezme âlemde serseri cân-ı dilden severiz ol muhibb-i hânedân-ı Hayder’i 
gûşuna senin hâs ve gulâm olgıl erenler şâhına ol Aliyyü’l-Mürtezâ’nın kamberi. 

5. Atasagun ve Mücerret Bacılar

Bektaşîliğin genel pratiği içinde kadınların derviş yapılması gibi bir uygu-
lama bulunmamakla beraber yalnızca; Mücerret Babaların ve Dervişlerin yaşa-
dığı dergâhlara gelen hanım misafirlere sadece hemşirelik gibi sağlık hizmetleri 
vermek üzere; bazı evlenmemiş bacılara “Atasagun” unvanı verildiği Turgut 
Koca Halifebaba’nın vasıtasıyla bilinmektedir. Bu hizmetler için görev alan 
bacılar evlenmemiş olduklarından dolayı kendilerinin, Bektaşîlik içinde istisnai 
olarak, Mücerret Kadın Derviş sınıfını oluşturduğu Bektaşî Sırrı eserinin giriş 
bölümünde belirtilmektedir (Ahmet Rıfkı, 2017: 28). 

Yukarıda bir bölümüne daha önce de başvurulan elyazması eserin devamın-
da Bacı Sultan bahsi şöyle geçmektedir: 

“Aynı zamanda bu sınıfın bir de kadın kısmı vardır. Ba’zı Bektaşî âileleri muh-
telif sebeplerle kızlarını dergâha nezr ederlerdi. Bu suretle nezr idilmiş kızlar 
veyâhûd başka bir sebeple hayâtını dergâha vakf iden kadınlar mücerretlik 
ikrârı virirse Bacı Sultan tesmiye olunarak ebediyen dergâhda kalırlar bütün 
âyin ve merâsimlerde bulunarak fevkalade hürmete mazhar olurlar” 
(BEL_Yz_K0443, Bektaşîlik, 34). 

Bektaşî âyinleri arasında sıralanan “tekkeye nezredilen kızlar devranı âyini” 
de elyazması eserde verilen bilgileri doğrular niteliktedir (Sunar, 1975: 164). 
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İki kaynaktan edinilen bilgiler, Bektaşîlikte kadınların da özel durumlarda 
mücerret ikrarı verebileceğini ve bazı mücerret bacıların sadece sağlık hizmet-
leri ile sınırlı kalmak kaydıyla Dervişlik yapabildiğini göstermektedir. Bununla 
beraber, elyazması eserde Bacı Sultanların bütün âyin ve merasimlere katılabi-
leceklerinin belirtilmiş olması düşündürücüdür. Zira, Bektaşîlikte ikrar veren 
herkesin katılabildiği erkânlar olmakla beraber; Dervişlik Erkânı, Babalık 
Erkânı, Halifelik Erkânı gibi erkânlara yalnızca izin verilen kişilerin katılabil-
diği bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla el yazması eserde geçen bu bilginin tah-
kike muhtaç olduğu muhakkaktır. 

6. Günümüzde Mücerretlik 

XIX. ve XX. yüzyıllarda gittikçe azalan mücerret ikrarı talebi son yıllarda 
yok denecek kadar azdır. Örneğin Turgut Koca Halifebaba, mürşitliği süresin-
ce kendisine yalnızca iki kişinin mücerretlik talebiyle müracaat ettiğini ancak 
bu kişileri geri çevirdiğini belirtmiştir (KK). Günümüzde ise Türkiye’de yaşa-
yan Bektaşîler arasında mücerret ikrarı vermiş birisinin bulunmadığı tahmin 
edilmektedir. 

Arnavutluk Bektaşîleri arasında mücerretlik iddiasında bulunanlar mevcut 
olmakla beraber Salih Niyazi Dedebaba’nın Arnavutluk’a gidişi sonrası orada 
yaşanan süreç, çalkantılı siyasi durum sebebiyle, kısmen karanlıkta kalmakta ve 
erkânın yürütülme şartları açısından şüphe doğurmaktadır. 

Yukarıda değinildiği üzere Kazım Bakali Baba’nın, gördüğü mücerretlik 
erkânının eksikliğini Bedri Noyan Dedebaba’ya aktarması da Arnavutluk öze-
lindeki mücerretlik iddialarına karşı ihtiyatlı yaklaşılması gerekliliğini doğru-
lamaktadır. Arnavutluk Bektaşîlerinin mücerretlik ve dedebabalık iddiaları 
üzerine çeşitli akademik çalışmalar yapılmış olup konuyu dağıtmamak adına 
burada daha detaylı olarak bahsedilmeyecektir.  

Yeni açılan dergâhların şehirlerden uzak, tenha, sınır boylarında ve kimi 
zaman da hırsızlığın çok olduğu yerlerde kurulmalarının buraların iskânını 
kolaylaştırmak için devlet tarafından teşvik edildiği bilinmektedir (Barkan, 
1942: 290-297). Issız ve güvenlik zafiyeti olan bu topraklardaki dergâhlarda 
ikâmet edecek derviş ve babaların mücerretler arasından tayin edilmeleri de 
bakmakla yükümlü oldukları aileleri olmadığı için buralara uyum sağlamaları-
nın daha kolay olacağını düşündürtmesi açısından oldukça muhtemeldir. 

1826 yılında dergâhların kapatılması hadisesi Bektaşîliğin tarihi seyri açısın-
dan oldukça önemli bir kırılma noktasıdır. Kapanan dergâhlar neticesinde Bek-
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taşîlik evlere çekilmiş olup dergâhların kapatılması ile XIX. yüzyıldan sonra 
mücerretlik talebinin azalması arasında bir nedensellik ilişkisi kurmak müm-
kündür. Mücerret derviş sayısının azalmasının tek sebebinin dergâhların kapa-
tılması olduğu söylenemeyeceği muhakkaktır ancak Bektaşîliğin evlere çekil-
mesi ile mücerret dervişlerin yaşam mahallerinin büyük ölçüde ortadan kalkmış 
olması da göz ardı edilmemesi gereken bir olgudur. 

XIX. yüzyıl itibariyle dergâhların kapatılması ve mücerretliğin azalması gi-
bi Bektaşîler tarafından yüzyıllardır sürdürülen uygulamaların siyasi ve içtimai 
sebeplerle bozulması sonucunda Bektaşîliğin yaşadığı paradigma değişikliği 
ayrı bir çalışma konusu olarak akademik çerçevede değerlendirilmelidir.  

Turgut Koca Halifebaba örneğinde görüldüğü üzere XX. yüzyılın ikinci 
yarısı itibariyle durma noktasına gelen mücerretlik talebi, içinde bulunduğu-
muz yüzyılda ise toplumda bireyciliğin artması ve evlilik yaşının ilerlemesi gibi 
çeşitli içtimai şartların olgunlaşması ile mücerretlik taliplerinin yeniden artabi-
leceğini düşündürtmektedir.  

Tarihin doğal seyri içindeki değişimlere ayak uydurma ve temel değerlerin-
den ödün vermeden kendini yenileme konusunda ne kadar mâhir olduğunu 
daha önce birçok kez ispatlamış olan Bektaşîliğin yakın gelecekteki muhtemel 
mücerretlik taleplerine nasıl cevap vereceği de yine kendi dinamikleri ve erkânı 
içinde Bektaşî ariflerince çözüm bulunabilecek bir husustur. 

7. Sonuç 

Evlilik başta olmak üzere kendini tüm dünya nimetlerinden sakınarak varlı-
ğını Allah yoluna adayanları tanımlayan mücerretlik kavramı Hacı Bektaş Ve-
li’nin de mücerret olduğuna inanan Bektaşîlik içinde önemli bir yere sahiptir. 
Bekâr yaşamak zahirî mücerretliğin ön şartı olmakla beraber mücerretlik yal-
nızca evlenmemekle sınırlandırılamaz. Zira bir mücerrette olması gereken 
özellikler sıralanırken ilk değinilen ilim ve marifet sahibi olması gerekliliğidir. 
Bu yönüyle mücerretliğin Bektaşîliğin insan-ı kâmil yetiştirmek çabasında 
adeta bir katalizör görevi gördüğü düşünülebilir. 

Mücerretliğin Bektaşîlik içindeki ilk temsilcisinin Hacı Bektaş Veli olduğu-
na inanılırken, kaynağı Hz. Yahya ve Hz. İsa peygamberlere, Hz. Muhammed 
döneminde ise Ashâb-ı Suffe’ye ve Selmân-ı Farisî’ye kadar götürülmektedir. 
Mücerretlik, Balım Sultan tarafından belirlenen erkân ve kurallar ile Bektaşîlik 
içinde kurumsal hâle gelmiştir. Bu tarihten itibaren, uygun şartları sağlayan 
mücerret adayı dergâhta bir süre hizmet edip kendini ispatladıktan sonra dü-
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zenlenen erkân ile ikrarında sabit kadem duracağının sözünü verip kulağına 
mengûş takılarak mücerretliğe kabul olunur. Bektaşîlikte mücerretliğin yalnız-
ca erkeklere ait bir usul olmayıp Atasagunluk ve Bacı Sultanlık gibi özel du-
rumlarda kadınların da mücerret ikrarı verebildiği bilgisi kaynaklarda mevcut-
tur. 

Günümüze gelindiğinde ise Türkiye’de yaşayan mücerret bir Bektaşî bu-
lunmadığı tahmin edilmekteyken, Arnavutluk’taki Bektaşîler arasında bu iddi-
ada olanlar vardır. Her hâlükârda, bugün için mücerretlik kurumunun bir fasıla 
evresinde olduğunu söylemek mümkündür. XXI. yüzyılın yaşam şartları düşü-
nüldüğünde, dergâh düzeninin olmadığı bir ortamda mücerretliğin yürütülme-
sinin zor olduğu da muhakkaktır. İlerleyen dönemlerde ise uygun şartların 
teşekkülü hâlinde mücerretlik kurumunun yeniden işler duruma getirilmesi için 
Bektaşîlik açısından bir engel gözükmemektedir. 
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KAPATILIŞ DÖNEMİNDE 
BEKTAŞÎ TARİKATINA DOST UNSURLAR 

Friendly Elements to the Bektashi Sect 

Doç. Dr. A. Yılmaz SOYYER* 

Öz 

Bektaşîlik her ne kadar Selçuklu Devleti zamanında ortaya çıkmışsa 
da bir Osmanlı dönemi tarikatıdır. Kuruluş döneminde taşrada Kızıl-
baş ekolleriyle iyi ilişkiler içerisindeyken daha sonra Mevlevilik gibi 
tarikatlarla dostluklar kurmuş ve şehirlileşmiştir. Ancak Anadolu’da 
Babagân Bektaşîlerinin sayısı azdır, Rumeli kaybedildikten sonra 
Rumeli Bektaşîliği Anadolu’da yeniden canlanamamıştır. Bilhassa 
Sünnî gelenekten gelenlerin Babagan Bektaşîliğine katılmaları azal-
mıştır. Bunun yerine Kızılbaş Ocaklarından olup İstanbul’a yerleşen-
ler Bektaşîleşmişlerdir. Bu arada Kızılbaş ocakları göç ederek İstan-
bul’a geldikçe Bektaşîlere intisap etmeseler de onlarla iyi ilişkiler ge-
liştirmişlerdir. 
Anahtar kelimeler: Bektaşîlik, tarikat, Mevlevilik, Kızılbaşlık. 

Abstract 

Although Bektashism emerged during the Seljuk State, it is an Ot-
toman period sect. While it was in good relations with the Kizilbash 
schools in the provinces during its establishment, it later established 
friendships with sects such as the Mevlevi and became urbanized. 
However, the number of Babagan Bektashis in Andolu is low, Ru-
meli Bektashism could not be revived in Anatolia after Rumelia was 
lost. Particularly, the participation of those coming from the Sunni 
tradition to Babagan Bektashism has decreased. Instead, those who 
were from the Kızılbaş sects and settled in Istanbul became Bektas-
his. In the meantime, as the Kızılbaş sects migrated to Istanbul, they 
developed good relations with the Bektashis, although they did not 
join them. 
Keywords: Bektashism, sect, Mevlevism, Kızılbashism. 

* SDÜ, İlahiyat Fakültesi, aysoyyer@gmail.com
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1. Giriş

1826 yılında kapatılmadan önce Bektaşîlik, Kafkaslardan Mısır’a, Kerbe-
la’dan Arnavutluk’a kadar geniş bir sahada yerleşmiş büyük bir tarikattı. Kuru-
luş döneminde taşrada etkili olmuş bir tarikat ise de zamanla şehirleşmiş ve 
önemli Osmanlı şehirlerinde yaygınlaşma başarısını göstermişti. Hatta Osmanlı 
ordusunun kalbi sayılan Yeniçerilerin (Goodwin, 2001: 69), Hacı Bektaş Veli’yi 
pir olarak kabul etmesi, Osmanlı başkentinde Bektaşî tarikatını gücünün zirve-
sine taşımıştı. 

Merkez âsitane olarak da bilinen Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nda mücerret 
dervişler (Babaganlar) ile Hacı Bektaş Veli soyundan geldiği ifade edilen müte-
velli (Çelebiler) arasında, gelirlerin paylaşımı konusunda uzun yıllardan beri 
anlaşmazlık olduğu bilinmektedir. Ancak geçmiş asırlardan beri aralarındaki 
ilişkinin mahiyeti bütün yönleriyle ortaya konulabilmiş değildir. Bazı yazma-
larda bu durumla ilgili bilgiler varsa da konuyu bütünüyle aydınlatmak için 
yeterli veri sunmamaktadır. Bektaşî tarikatı içinde bu ikili yapının bir yandan 
rekabet içinde olduğu ama diğer yandan Hacı Bektaş Veli paydasında ortak 
hasımlarına karşı birlikte hareket ettikleri muhakkaktır. 

Bektaşi tarikatının tarih boyunca birçok muarızları olmuştur. Özellikle 
Nakşibendilik ve bu tarikatın Halidi kolu, Osmanlı döneminde Bektaşiliği 
devlet yapısı üzerindeki etkisini artırmanın önünde bir engel olarak görmüştür. 
Bektaşiliğin kapatılması için Nakşibendi şeyhler büyük çaba sarf etmiş, kapa-
tıldıktan sonra da Bektaşi mülklerinin önemli kısmını ele geçirmişlerdir. Nak-
şibendilerin aksine Bektaşi tarikatı ile dostluk ve muhabbet üzere ilişki kuran 
tarikatlar da olmuştur. Özellikle Halvetilik ve bu tarikattan neşet eden diğer 
tarikatlar ile Rıfailik, Bektaşi tarikatına dost tarikatlar olarak tanımlanabilir. 
Bu çalışmada kapatılış döneminde Bektaşî tarikatına dost unsurlar ve bu dost-
luğun mahiyeti incelenmiştir. 

2. Bektaşîliğin İlişki Sahası

Osmanlı döneminde Bektaşîlik kapatılmadan önce tarikatlar arasında çoğu 
kez samimi ilişkiler bulunduğu bir gerçekliktir. Bir Bektaşî mürşidi diğer tari-
katların ayinlerinde bulunabildiği gibi, diğer tarikat şeyhleri de Bektaşî mey-
danında bulunabilmektedirler. H.1214 (M. 1779) yılında Şeyh Sırrı Rifaiyyü’l-
Alevi isimli bir Rifai mürşidinin kaleme aldığı özel notlarda bu husus açıkça 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║249 

görülmektedir. Çalışmamıza kaynaklık eden Risale-i Lahutiyye adlı el yazması 
eserin son sayfası “…nemekahu fakiru’l-hakîr bende-i Âl-i Abâ derd-mend-i 
fukarâ e’s-Seyyid e’ş-Şeyh Ahmed Bedreddin Halvetiyyü’l-Mısriyyü’l-
Einnevî an muharrerat-ı ârifü’t-turûk Şeyh Sırriyyü’r Rifaiyyü’l-Alevi fi mah-
ruse-i Brusa fî 25 Şevval 1284” (Şeyh Sırrı Rifai, H. 1284: varak1) şeklinde bit-
mektedir. Bu cümleden Şeyh Bedreddin Halveti’nin Risale-i Lahutiyye’yi, tari-
katları çok iyi bilen Şeyh Sırri Rifai’nin el yazması notlarına (muharrerat) daya-
narak Bursa’da kaleme aldığı anlaşılmaktadır.  

Şeyh Sırri Rifai, H. 1214 (M. 1779) yılındaki Kızıldeli Tekkesi erkânını gör-
müştür. Bu eser 19 Şubat 1868 tarihinde tamamlandığına göre arada 89 yıllık bir 
süre bulunmaktadır. Bir insan ömrü göz önünde tutulduğunda Şeyh Bedreddin 
Halveti’nin Şeyh Sırri Rifai’yi görmüş olması çok zayıf bir ihtimaldir. Ancak 
Şeyh Sırri Rifai’nin notlarını bir şekilde elde ettiği anlaşılmaktadır. Zaten Bed-
reddin Halveti de sadece notlara dayandığını yazmaktadır.  

Şeyh Rifai, eserin başında Bektaşî geleneğine uyarak Rumeli fatihi Kızıldeli 
Sultan’ı, Kızıldeli olarak anmakta ve o dönemde Hacı Bektaş Veli asitanesinde 
postnişinin es-Seyyid Ali Dede olduğunu belirtmektedir. Bu da Kızıldeli Oca-
ğı’nın o dönemde Bektaşîliğin mücerret yani Babagan koluna mensup oldukla-
rı anlamına gelebilir. Rifaî şeyhi Sırri Efendi ya çift icazetli bir kişidir ya da çok 
iyi dostluklar içerisinde olduğu Kızıldeli Bektaşî Tekkesi mensuplarınca Bek-
taşî meydanına dâhil edilmiştir. Aksi takdirde ikrarsız canın asla giremeyeceği 
bir ikrar ayinini anlatması mümkün değildir. Bu sebeple en azından Şeyh Sırri 
Efendi’nin Kızıldeli Bektaşî ekolüne dost ve destekçi olduğu söylenilebilir. Bu 
dostluk ihtimali de onun görüşlerinin Kızıldeli Bektaşîlerince de destekleniyor 
olduğu anlamını taşıyabilir. Şeyh Sırri Rifai, Hacı Bektaş Veli hankâhındaki 
şeyhin Abdullatif Çelebi olduğunu yazmaktadır. Bu tarihi verilerle uygunluk 
arz etmektedir. Burada bir şeyh-postnişin ayırımında bulunulduğu gözlem-
lenmektedir. Şeyh Rifai mücerret Bektaşîlerin mürşit olarak gördükleri es-
Seyyid Ali Dede ve Halil Dede’den “an- tevarüs-i min- hakikati’n-nesebi’l-
muttasıl ila- eşrefü’lenam aslahu sulehai ve iftiharü’l-kübra ve halife-i zaman 
es-Seyyid Ali Dede” gibi övgü dolu sözlerle söz ederken Abdullatif Çelebi’den 
sadece “sahibü’s-seccâde eş-Şeyh Abdü’llatîf Efendi” şeklinde bahsetmekte-
dir. Ayrıca bir liste halinde o gün hayatta olan Kızıldeli soyundan gelen şeyh ve 
şehzadeleri de belirtmektedir (Şeyh Sırrı Rifai, H. 1284: varak/sayfa 1). 

Bu metne dayanarak söz konusu tarihlerde Çelebiler ile Babaganların kendi 
iç yapılanmalarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Bektaşîliğin 
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diğer tarikatlarla da ilişkileri onların şeyhlerini meydana alacak kadar geliştiği 
istikametindedir. Bu durumun 1826 yılına kadar devam ettiği muhtemeldir. 
Çünkü kapatılış döneminde tarikatlar arası iş birliği bir vakıa olarak bulunmak-
tadır. Bektaşîliğin yasaklanması çok feci sonuçlara sebep olmuş bir olaydır. 

H. 2 Zilhicce 1241 / M. 8 Temmuz 1826 tarihinde Saray-ı Hümayun’daki
(Topkapı Sarayı) Babüssaade Camii’nde Yeniçerilere destek verenlerin ve Bek-
taşîlerin durumunu görüşmek üzere toplanan meşveret meclisini devlet yetkili-
lerinin yanı sıra diğer tarikatların şeyhleri de katılmıştır. Galata Mevlevîhane-
si’nden Mevlevi Mehmed Kudretullah Dede, Kasımpaşa Mevlevîhanesi’nden 
Mevlevî Ali Efendi (Seyyid Ali Dede), Beşiktaş Mevlevîhanesi’nden Mevlevî 
Abdülkadir Efendi, Koca Mustafa Pasa Tekkesi’nden Halvetî Şikarizâde Ah-
med Efendi, Merkez Efendi Tekkesi’nden Halvetî Seyyid Ahmed Efendi, 
Üsküdar Nasûhî Tekkesi’nden Halvetî Şemseddin Efendi, Eyüp İdrisköşkü 
Tekkesi’nden Nakşi Balmumcu Mustafa Efendi, Beşiktaşlı Yahya Efendi Tür-
besi’nden Nakşi Hafız Ahmed Efendi, Hüdayî Tekkesi’nden Celvetî Abdur-
rahman Nesîb Efendi, Hâşim Efendi Tekkesi’nden Celvetî Mehmed Galib 
Efendi, Kovacı (Abdüsselâm) Tekkesi’nden Sa’dî Mehmed Emin Elfî Efendi, 
ayrıca Sazelî ve Kadirî tarikatlarından iki şeyh daha toplantıda hazır bulunmuş-
lardır. Sadrazam, şeyhülislam, eski şeyhülislam, Anadolu ve Rumeli kazaskerle-
ri ve ilmiye mensuplarının katıldığı bu toplantıyı padişah II. Mahmud, kafes 
arkasından takip etmiştir (B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 17351; Maden, 2010: 61, 
333).1

Meşveret meclisinde yapılan tartışmalar, Bektaşî tarikatına dost unsurları 
anlamak için oldukça ilgi çekicidir. Özellikle konu oradaki şeyhlere soruldu-
ğunda bir kısmı, “Onlarla ülfetimiz olmadığından hallerini hakikati üzere bil-
meyiz” (Maden, 2010: 65) diyerek cevap vermiş ve Bektaşî tarikatının kapatıl-
masında sorumluluk almak istememiştir. Maden’in yorumuna göre, “Bazı şeyh-
lerin “hallerini bilmeyiz” cevabı Bektaşîliğin ilgası konusunda en azından gö-
nülsüz oldukları veya bunu kendilerini ilgilendirir bir husus olarak düşünme-
dikleri anlamına geliyordu. Ayrıca padişahın Bektaşîliği ilga edeceği yolunda 
kesin bir kanaatinin varlığı düşünülmüş veya anlaşılmış olacak ki, bazı tarikat 

1 9771 numaralı Malîyeden Müdevver Defterde ise Timur Hisar kazasındaki bir Bektaşî tekkesinin 
(ismi okunamadı) medreseye çevrildiğinden, bundan böyle burada medrese talebelerinin (talebe-i 
ulûmun) bulunacağından ve başlarına bir müderrisin görevlendirileceğinden (nasbından) söz edilmekte-
dir (9 Şevval 1249) (B.O.A, Maliyeden Müdevver Muhallefat Defteri, nr. 9771, s.6). 
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şeyhleri karsı çıkmak yerine pasif kalmayı tercih etmişler ve “hallerini bilme-
yiz” gibi ifadeyle lehte veya aleyhte bir söz söylememişlerdi” (Maden, 2010: 65). 

Tartışmalar Bektaşî şeyhi Kıncı Baba üzerinde yoğunlaştıkça, Üsküdar’daki 
Nasuhizade Şeyhi Halvetî tarikatından Şemseddin Efendi, “Kıncı Baba ve 
İstanbul Ağasızâde’nin halifeler hakkında kötü söz söylediklerinin kendisinin 
de malumu olduğunu, bu sebeple katledilmeleri gerektiğini” söylemiştir. Nakşi 
şeyhi Balmumcu Mustafa Efendi ise Bektaşîlerin isimlerinin yer aldığı bir def-
teri makama sunarak hepsinin cezalandırılmasını istemiştir (Maden, 2010: 67). 

Hüdaî şeyhi Şehabefendizade Seyyid Efendi ise “Onlarla ülfetim olmadı-
ğından ahvallerini bilmem” diyerek sorumluluk almaktan kaçınmıştır. Celvetî 
şeyhi Galip Efendi sessiz kalmayı tercih etmiştir. Kovacı (Abdüsselâm) Tekke-
si’nden Sa’dî Mehmed Emin Elfî Efendi, bu tartışmalar sırasında “Benim tari-
kim ricali dahi bozuktur, teftişini fakire havale buyurun” diyerek (Maden, 
2010: 67-68) adeta toplantıyı sabote etmiştir. 

H. 4 Zilhicce 1241 / M. 10 Temmuz 1826 tarihinde Kıncı Baba, çok derin 
akislere sebep olacak biçimde idam edilmiştir. Kıncı Baba‘nın kabri, Karacaah-
met Kabristanı yakınlarında, Zeynep Kamil Hastanesi’nin yanındaki Cevrî 
Usta Camii veya Nuh Kuyusu Camii adı verilen camiin avlusunda bulunmakta-
dır. Kabir H.1328 yılında Bektaşî babalarından Feyzullah Baba tarafından yap-
tırılmıştır. Bu kabrin varlığını bize merhum Turgut Koca Halifebaba’dan nak-
len, Bektaşî canlarından Fütuhî Dursun Gümüşoğlu bildirmiş ve bulmamıza 
yardım etmiştir. Tarafımızdan tespit edilen mezarındaki kitabe şöyledir: “Bir 
çerağ dahî uyardı âleme virdi ziyâ /  Gel mezarın bunda bul bu menzil-i 
Âl-i Abâ / Bir eser koydu cihanda Pir Feyzullah Baba /  Seyf-i Haydar derni-
yamdan çıkdı er Kıncı Baba (1328)” 

Kıncı Baba’nın kabrinin yanında müridlerinden Züleyha Hanım’ın kabri 
bulunmaktadır. Züleyha Hanım’ın mezar taşında kayıtlı olan vefat tarihi H. 
1234’tür. Son mısradaki “Seyf-i Hayder derniyamdan çıktı” (Haydarın kılıcı 
kından çıktı) demektir ama aynı kelime “Seyf-i Haydardır niyamdan çıktı” 
(Haydarın kılıcıdır uykudan çıktı) şeklinde de okunabilir. İlaveten, Salih Baba 
ve İstanbulağasızade’nin idam edildiğini, H. 20 Zilhicce 1241 / M. 26 Temmuz 
1826 yılında devletin Anadolu ve Rumeli bölgelerindeki Bektaşî tekkelerinin 
yıkımı hakkındaki kararın alındığını kaydetmektedir (Ahmed Cevdet Paşa, 
1309: 180-181). Hisar Dergâhı postnişini Mehmed Baba Kayseri’ye, Öküzlimanı 
Dergâhı postnişini Ahmed Baba Hadim’e, Teber Baba Dergâhı postnişini Hü-
seyin Baba ve Kazlıçeşme (Eryek Baba) Dergâhı Postnişini Mustafa Babalar 
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Birgi’ye, Merdivenköy Dergâhı postnişini Mehmed Baba ve Üsküdar Dergâhı 
postnişini Mustafa Baba Tire’ye sürgün edilmiştir (Sertoğlu, 1969: 326). 

Ahmed Cevdet Paşa‘nın bahsettiği hadise, II. Mahmud’un bizzat kendi el 
yazısıyla not düştüğü telhis üzerine Hatt-ı Hümayun’da yer almaktadır. Bel-
gede İstanbul‘da Üsküdar, Eyüp, Boğaziçi taraflarındaki Bektaşî tekkeleriyle 
Anadolu ve Rumeli’de bulunan Bektaşî tekkelerinin mimar ağa tarafından de-
netimden geçirilmesi ve altmış yıldan yeni olanların yıktırılması, eski olanların 
medrese ve camiye çevrilmesi istenmektedir. Hatt-ı Hümayun’da kaydedildi-
ğine göre Şeyhülislâm başkanlığında toplanan meşihat heyeti Bektaşîlik konu-
sunu müzakere etmiş ve bir kısım şeyhler Bektaşîlerle ünsiyetleri bulunmadığı-
nı ileri sürerek, haklarında bilgi sahibi de olmadıklarını, böylelikle akıbetleri 
konusunda görüş bildiremeyeceklerini beyan etmişler, bir kısmı ise tekkeleri-
nin kapatılmasını onaylamışlardır. Ayrıca Kıncı Baba, İstanbulağasızade ve 
Salih Efendilerin idam edildikleri de aynı belgede belirtilmektedir. İdam ge-
rekçesi olarak da rıfz ve ilhadın yanı sıra “oruç tutmamak”, “namaz kılmamak” 
ve “Hulefa-i Raşidine küfretmek” gösterilmektedir (Ahmed Cevdet Paşa, 1309: 
180-182).

Ahmed Cevdet (Paşa), Hicri 1241 tarihli bir Hatt-ı Hümayun’da gerek İs-
tanbul ve gerek Üsküdar’da olan Bektaşîlerin, tarîkat şeyhleri ve ders hocaları, 
mahalle imamları ve diğer bî-garaz ehl-i vukuf tarafından araştırılıp soruşturu-
larak tek tek ahval ve keyfiyetlerinin tarafsız olarak (gadr u himayeden ârî ola-
rak) ele alınıp şu Bektaşî fesade maddesinin Ehl-i Sünnet arasından külliyen 
temizlenmesine...” mealinde bir ifade yer almaktadır (B.O.A, Hatt-ı Hümayun, 
nr. 17322). 1241 tarihli başka bir Hatt-ı Hümayunda ise Bektaşî tekkelerinin 
yıktırılmayanlarının ya cami veya medrese yapılması ya da diğer büyük tarikat 
şeyhlerine tekke olarak verilmesi emredilmektedir (B.O.A, Hatt-ı Hümayun, 
nr.17386). El konulan ve yıktırılan bu tekkelerden toplanılan bu Bektaşî derviş-
lerinin ise acele olarak cebehaneye getirilmesi ve burada sorguya çekilmeleri 
istenmektedir (B.O.A, Hatt-ı Hümayun, nr. 24493). 

Hisar Dergâhı postnişini Mehmed Baba Kayseri’ye, Öküzlimanı Dergâhı 
postnişini Ahmed Baba Hadim’e, Teber Baba Dergâhı postnişini Hüseyin Ba-
ba ve Kazlıçeşme (Eryek Baba) Dergâhı Postnişini Mustafa Babalar Birgi’ye, 
Merdivenköy Dergâhı postnişini Mehmed Baba (Şevki Koca, 2002: 20) ve Üs-
küdar Dergâhı postnişini Mustafa Babalar Tire’ye sürgün edilmiştir (Sertoğlu, 
1969: 326). “Mehmet Ahir Baba, 1804 yılında nasbedildiği Şahkulu Postnişinli-
ğinden 1826 yılında (II. Mahmud dönemi) Bektaşîliğin yasaklanmasıyla İzmir’in 
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Tire ilçesine sürgün edilmiştir. 1839 yılında Hakka yürümüş olup, muhiplerince, 
Tire’nin bilinen iki Bektaşî dergâhından birisi olan ve Erbain dağı eteklerinde, 
Bozdağ yaylası kurbindeki Baba Sultan ismiyle maruf tekyenin haziresine def-
nolmuştur. Bugün yıkıntı halindeki dergâhın harap kabristanındaki kitabesiz ve 
elifi taçlı kabir kendisinindir. Baba Sultan Dergâhının bir diğer ismi de ‘Arap 
Pınarı’ tekyesidir” (Şevki Koca, 2002: 20).  

Bu karışık siyasî ortamda özellikle bürokrasi içinde Bektaşîlik suçlaması 
yaygınlaşmış, rakipleri tarafından sindirilmek istenilen bazı Osmanlı aydınları 
da tarikatla ilişkileri oldukları gerekçesiyle sürgüne gönderilmişlerdir. Bu ay-
dınlar arasında hekim ve tarihçi Şanizade Mehmed Ataullah Efendi (v. 1826), 
Melekpaşazade Abdulkadir Bey ve İsmail Ferruh Efendi de vardır. Şaniza-
de’nin sürülmesine gerekçe olarak, kurucuları arasında bulunduğu “Beşiktaş 
Cemiyet-i İlmiyesi“nin (İhsanoğlu, 1994: II/165) gizli toplantılarına Bektaşî 
şeyhi Mahmud Baba’nın da katılması ve cemiyetin tarikatla organik ilişkisinin 
bulunması gösterilmiştir (Işın, 1994: II/ 131).  

Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi XIX. yüzyılın ilk yarısında İstanbul‘da Beşik-
taş semtinde bir araya gelen bir takım ulemanın oluşturduğu entelektüel çevre-
dir. 1815 sonlarında Beşiktaş ve Ortaköy semtleri arasında oturan bir grup ulema 
tarafından talebe yetiştirmek ve ilmî, edebî sohbetlerde bulunmak gayesiyle 
kurulmuştur. Grubun nüvesini, aslen Kırımlı olan 1797 yılında İngiltere sefirliği 
yapmış, Avrupalılar hakkında malûmat sahibi ve Tefsir-i Mevakıf adlı Türkçe 
tefsirin müellifi İsmail Ferruh Efendi (v. 1826); vakanüvis, tabip Şanizade Ataul-
lah Efendi (v. 1826); Melekpaşazade Abdulkadir Bey (v. 1846) ve ulemadan Ket-
hüdazade Arif Efendi meydana getirmiştir. Grup, toplantılarını çoğunlukla 
Ferruh Efendi’nin Ortaköy’deki sahilhanesinde yapmıştır. Bazı tarihçiler bu 
grubun toplantılarını Avrupa’da XVII. yüzyılda kurulan ve günümüze kadar 
mevcudiyetlerini muhafaza eden, ilmî cemiyet ve akademilere benzeterek, 
buna Beşiktaş Cemiyet-i İlmiyesi demişlerdir.  

Şânizade Ataullah Efendi, Batı bilimini ülkeye getirenlerin ve bu alanda 
kamusal bir örgütlenmeye gitmek isteyenlerin başında gelmektedir. Beşiktaş 
Cemiyet-i İlmiyesi Bektaşîlerin bir bilgi çevresi olarak değerini göstermekte-
dir. Osmanlı devletinde 19. yüzyıla girerken Avrupai bir bilgi çevresinin olması 
ve bunun Bektaşîleri içinde barındığı için kapatılışı çok önemlidir (Koca, 2002: 
20; İlber Ortaylı, 2018: 119).  

M. Esad Efendi, Üss-i Zafer adlı eserinde Bektaşîliğin kapatılma hadisesine 
tamamen devletin tarafından bakmaktadır. Esad Efendi, kapatılma kararından 
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sonra yakalanan Bektaşî babalarının durumları tahkik edilip tekkeleri aranınca 
kapatılma kararının haklılığının ortaya çıktığını söylemektedir. M. Esad Efen-
di, sürgüne gönderilen Bektaşîlerin küfür ve sapıklık, hatta devlet aleyhinde 
casusluk içerisinde olduğunu belirtmektedir. O, Bektaşî tekkelerinde bol mik-
tarda içki bulunduğunu hatta içki şişelerine tıkaç olarak Kur’an-ı Kerim sayfa-
larının konulduğunu da ifade etmektedir (Mehmed Esad, H. 1293: 210). Ama 
onun bu iddialarını doğrulayacak tek bir Osmanlı arşiv vesikası bile bulunama-
mıştır. 1826 tarihinde Bektaşî tekkelerinin el konulan eşya ve malzemeleri ara-
sında şarap ve benzeri içecekler bulunmamaktadır. Bu tür malzemenin mevcut 
bulunması halinde Osmanlı Arşivi‘ndeki 9771 numaralı Maliyeden Müdevver Mu-
hallefat Defteri’nde kaydedilmiş olması gerekirdi. Fakat tütünden başka hiçbir 
içecek türü bu defterde kayıtlı değildir. Casusluk ithamı da hiçbir belgede ka-
yıtlı olmayan bir diğer husustur. 

Bektaşîliğin kapatılma kararını yukarıda bahsi geçen toplantıda bulunan 
bütün tarikat şeyhleri onaylamışlardır. Fakat bu onaylayış, daha çok devletin 
baskısıyla meydana gelmiş gibi görünmektedir. Bu toplantıda başta Şeyhü-
lislâm Kadızade Tahir Efendi olmak üzere, yukarıda ismi geçen tekke şeyhleri-
nin Bektaşîliğin kapatılmasından yana bir tutum sergilemedikleri, ancak med-
rese uleması ve sadrazamın baskısıyla çıkan karara uydukları tarihçi Lutfî tara-
fından belirtilmektedir (Işın, 1994: II/131). Yukarıda alınan kararı gönülden 
tasdik eden ve Bektaşîliğin hakikaten rıfz ve ilhad içinde olduğunu beyan eden 
tarikat şeyhlerinin yanı sıra, hadiseyi onaylamayan şeyh ve tasavvufî topluluklar 
da bulunmaktadır. 

Mesela Kuşadalı İbrahim Halvetî, Bektaşîliğin kapatılması kararını doğru 
bulup, onları rıfz ve ilhad içerisinde değerlendirenlerdendir. Yaşar Nuri Öz-
türk, Kuşadalı’yı konu alan kitabında Üss-i Zafer müellifi Esad Efendi’nin, 
Kuşadalı’ nın müridi olması ihtimalinden bahsetmekte ve her iki şahsın da gö-
rüş birliği içerisinde olduklarını belirtmektedir. Kuşadalı İbrahim Halvetî, 
Bektaşîleri rıfz ve ilhadın yanı sıra laubali ve lâkayt olarak da değerlendirmek-
tedir (Öztürk, 1982: 13). 

3. Bektaşîlere Dost Tarikatlar 

Bektaşîlerin ve diğer tarikat mensuplarının ilişki ve dostlukları ile ilgili bel-
geler kapatılış döneminin çok öncelerinden başlamaktadır. 18. yüzyılda ortaya 
çıkan bir olay ise bunun en önemli göstergelerindendir. Bandırmalızade Cel-
vetî Tekkesinin şeyhi Üsküdarlı Hâşim Baba, Mısır Kasrü’l-Ayn’daki Kaygu-
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suz Abdal Bektaşî şeyhi Hasan Baba’ya derviş olmuştur. Hâşim Baba aynı za-
manda Bektaşî babası da olmuştur. Bektaşîlerin Babagân kolu halen Hâşim 
Baba’yı bir Bektaşî ulusu olarak kabul etmektedirler. Ancak Hâşim Baba için 
kendi dönemi pek o kadar kolay geçmemiştir. Bir taraftan bazı Bektaşîler 
Hâşim Baba’yı kendilerinden saymazken diğer taraftan kendisinin ilk yolu olan 
Celvetîler de ona cephe almışlardır. Hatta Hâşim Baba vefat edince, naaşı, 
Hüdâî Celvetî Dergâhına getirilmiş; ancak, cenaze, postnişin Ruşen Efendi’nin 
engellemesiyle namazının kılınması için bile içeri sokulamamıştır. Nasuhiler ise 
çok ileri giderek onun dergâhının önünden bile geçirmeyi hoş karşılamamışlar-
dır (Yılmaz, 1997: XVI/206). 

1826’da Bektaşî tekkeleri kapatılırken pek çok şeyhin, Şeyhülislam tarafın-
dan kendilerine yöneltilen “Bektaşîleri nasıl bilirsiniz?” sorusuna politik bir 
cevapla “Biz onların içinde olmadığımız için ne haldedirler bilmeyiz” demiş-
lerdir. Burada gizli bir müdafaa duygusu sezilmektedir. Onların aslında bu işe 
karşı oldukları bilinmektedir (Cem Dergisi, 1967: 54). 

Önce Halvetî olup sonra Bektaşîliğe intisap eden Halil Revnakî Baba, tari-
katın kapatılış sürecinin önemli simalarındandır. 1849 yılında Şahkulu Bektaşî 
Dergâhına postnişin olmuştur. Onun eski tekkesi olan Halvetî-Şabanî dergâh-
larından Seyyid Nizam Tekkesi2 Bektaşîlerle olan ilişkiler bakımından Kuşada-
lı’nın tavrının tam tersi bir tavır sergilemiştir. Devletin takibatından kaçan bir-
çok Bektaşî şeyhi ve müridi bu dergâha sığınmıştır. Pek çok Bektaşî’nin kabri 
de oradadır. Hatta haziredeki bazı Nakşibendîlerin mezar taşlarında da teslim 
taşı bulunmaktadır.3 Halil Revnakî Baba’nın cenaze namazını devrin şeyhülis-

 
2 “Seyyid Nizam tekkesi kara surlarını çevreleyen mezarlık kuşağı içerisinde yer almaktadır. Çevre 

duvarı ile Seyyid Nizam Tekkesi’ne açılan cümle kapısı tekkenin ilk olarak inşa edildiği 16. yüzyılın 
klasik üslubuna uygun bir biçimde kesme küfeki taşı ile inşa edilmiştir. Kapının basık kemeri üzerinde 
sülüs hatlı bir besmele ile Latin harfli “Seyyid Nizam Cami-i Şerifi” ibaresi okunur. Harpuştalı çevre 
duvarında dikdörtgen açıklıklı ve demir parmaklıklı pencereler sıralanır. Bütünüyle mermer kaplı olan 
şadırvan, on iki köşeli haznesi, onikigen prizma biçimindeki çatısı ve haznenin yüzlerinde sülüs hatlı 
yazılmış on iki imamın isimleri ile günümüzde tarîkat sembollerini yaşatan bir tasarım sergiler.” Bk. 
Tanman, 1993, II/136. 

3 Seyyid Nizam Tekkesi tarafımızdan da görülerek incelenmiştir. Bektaşî şeyhlerinden es-Seyyid 
Halil Revnakî Baba (v: 1267/1850) ve Bektaşî dervişlerinden Sadullah Enver Efendi (v. 1299/1881) bu 
tekkenin haziresinde yatan Bektaşîlerden yalnızca ikisidir. Tekkenin hazire kısmı bugün câmi olarak 
kullanılan ana binayı çevreleyen duvarların dışarısında ve yolun ortasında bir adacık hâlinde kalmıştır. 
Buradaki mezarlar son derece bakımsızdır. Şevki Koca, Halil Revnakî Baba’nın köken olarak Halvetî 
olduğu için dönemin Halveti şeyhlerinden Avcızade Mümtaz Efendi’nin ısrarıyla buraya defnolundu-
ğunu kaydetmektedir. Bk. Koca, 2002: 20. 
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lamı Arif Hikmet Efendi kıldırmış, padişah I. Abdülmecid de cenaze namazın-
da bulunmuştur (Koca, 2002: 20). 

1826 yılında idam edilen Bektaşî babası Kıncı Baba‘nın müridlerinden Ed-
hem Baba‘nın kabri de bir Nakşibendî-Mevlevî dergâhı olan ve bugün Küçük 
Selimiye Camii olarak bilinen yerin avlusundadır. Mezar taşı kitabesinde 27 
Ramazan 1267 tarihi kayıtlıdır. Bu da 7 Temmuz 1851’e karşılık gelir. Bu tarihler 
yasaklı olmasına rağmen Bektaşî dergâhlarının faaliyetine göz yumulmaya 
başlanılan tarihlerdir. 

Bu dönemde Rifâî-Bektaşî ilişkileri de önemli yer tutmaktadır. Zarcone, 
Rifâîlerle Bektaşîler arasındaki ilişkinin çok eski tarihlere uzandığını belirt-
mektedir. Yazar kurallarını fütüvvet ilkelerinden alan Rifâîlerin, Bektaşîlerle 
aynı yolu izlediklerini belirtmektedir. Ona göre çok sayıda Rifâî şeyhi aynı 
zamanda Bektaşî şeyhidir. Sufiler arasında “Her Rifâî tacının altında bir Bek-
taşî fahrı çıkar” sözünün yaygınlığını vurgulayan Zarcone, bu münasebete 
örnek olarak sufi dergi “Muhibban”ın yöneticisi Ahmet Muhtar’ı ve Üsküdar 
Rifâî Tekkesi şeyhi Şeyh Ziya Efendi’yi örnek vermektedir. Ziya Efendi, Bek-
taşî fahrıyla dolaşmaktadır (Zarcone, tarihsiz: 22). 

Karyağdı Baba Bektaşî Tekkesi‘nin son postnişini Yaşar Baba önceleri bir 
Rifâî şeyhidir. Daha sonra Bektaşî tarikatına intisap etmiştir (Birge, 1937: 248). 
Sütlüce Bektaşî Şeyhi Münir Baba, Karagümrük’teki Cerrahî Tekkesi şeyhi 
Abdulaziz Efendi’den arakiye giymiştir. Daha sonra da, Cerrahî şeyhlerinden 
İbrahim Fahreddin Efendi’ye Bektaşîlik icazeti vermiştir (Işın, 1994: 56). 

4. Sonuç

Bektaşîler geçmişten bu güne kadar Nakşibendilik hâricindeki turuk-ı aliye 
ile iyi ilişkiler içerisinde olmuşlardır. İstanbul’da bu durum hâlâ devam etmek-
tedir. Ancak Anadolu’da Babagân Bektaşîlerinin sayısı azdır, Rumeli kaybedil-
dikten sonra Rumeli Bektaşîliği Anadolu’da yeniden canlanamamıştır. Bilhassa 
Sünnî gelenekten gelenlerin Babagan Bektaşîliğine katılmaları azalmıştır. Bu-
nun yerine Kızılbaş ocaklarından olup İstanbul’a yerleşenler Bektaşîleşmişler-
dir. Bu arada Kızılbaş ocakları göç ederek İstanbul’a geldikçe Bektaşîlere inti-
sap etmeseler de onlarla iyi ilişkiler geliştirmişlerdir. Bu dostluğun ve Hacı 
Bektaş Velî takipçiliği neticesinde Alevî-Bektaşî geleneği oluşmuştur. Turuk-ı 
Aliye’nin yerini büyük ölçüde Kızılbaş ocakları almıştır. Bunda Turuk-ı Ali-
ye’nin 1925 yılında kapatılmalarıyla birlikte yer altına çekilmelerinin, hatta 
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bitmelerinin rolü de vardır. Kendilerini siyaset alanında belirginleştirerek sayı-
larını arttırarak tek tarikat Halidî Nakşibendîliği olmuştur. 
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BALKANLAR’DA BEKTAŞİLİK1 
Bektashism in the Balkans 

Doç. Dr. Aziz ALTI* 

Öz 

Osmanlı Devleti, Rumeli toprakları üzerinde gelişen ve büyüyen bir 
devlettir. Bektaşi Babaları, Osmanlı ordularından önce bu bölgeye 
giderek halkın gönüllerini kazanmış ve Osmanlı hâkimiyetinin bura-
da tesis edilmesine katkı sağlamıştır. Bektaşiler, Rumeli’de açtıkları 
tekkeler sayesinde Türk İslam kültürünün bu coğrafyada kalıcı ol-
masını sağlamıştır. Ayrıca Bektaşi tekkeleri tasarruf ettikleri mülkle-
ri, tarlaları, bağ ve bahçeleri sayesinde önemli bir ekonomik potansi-
yele sahip olmuştur. Bektaşi tekkeleri ekonomik faaliyetleri doğrul-
tusunda zaman zaman toplumun çeşitli kesimleriyle çatışmalar yaşa-
mış ve karşılaştıkları bu problemler devletin yetkili kurumlarınca çö-
züme kavuşturulmuştur. Osmanlı Devleti, Bektaşilerin merkez tek-
kesi (Pirevi) ve Balkanlardaki Bektaşi tekkeleriyle çeşitli alanlarda 
ilişkisini sürdürmüştür. Osmanlı Devleti bu doğrultuda gerek Pire-
vi’ne gerekse Balkanlardaki Bektaşi tekkelerine aynî ve nakdî yardım 
yaparak Bektaşileri diğer tarikatlardan ayrı tutmamıştır. Fakat Os-
manlı Devleti her daim Bektaşi tekkelerini gözetim altında tutmuş ve 
onların İslam’a aykırı davrandığını tespit ettiğinde gerekli müdaha-
leyi yapmıştır. Bu bağlamda ele alınan çalışmada Balkan Bektaşiliği 
genel çerçevede incelenerek Balkan Bektaşiliğinin 1826’ya kadar ge-
çirdiği süreç aktarılacaktır. 
Anahtar kelimeler: Balkan, Bektaşilik, Osmanlı Devleti, Tekke. 

Abstract 

 The Ottoman Empire was a growing state on the Rumelia. Behtashi 
dervishes had enabled Ottoman domination to be established in Ru-
melia by going there before Ottoman armies and wining people’s 
hearts. The dervishes made it possible for the Turkish Islamic culture 

1 Bu çalışma Balkanlarda Bektaşi Tekkeleri ve Bektaşilerin Devlet Erkânıyla İlişkileri (XVII-XVIII. Yüzyıl-
lar) adlı doktora tezinden türetilmiştir. 

* Munzur Üniversitesi Tarih Bölümü. azizalti@hotmail.com
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to be permanent in this region thanks to the lodges they opened in 
the Balkans. In addition, the Bektashi lodges had had a significant 
economic potential thanks to their possessions, landscapes, vineyards 
and gardens. Bektashi lodges, from time to time in the direction of 
their economic activities, had experienced conflicts with various sec-
tions of the society and these problems had been solved by the com-
petent agencies of the state. Ottoman Empire, had remained in rela-
tionship in various fields with Bektashi central lodge (Pirevi) and 
Bektashi lodges in Balkans. Ottoman Empire hadn’t looked at Bek-
tashi lodges with a different eye than the other lodges by helping 
both Bektashi central lodge (Pirevi) and Bektashi lodges in Balkans 
in terms of sources and fund they needed. However, Ottoman Empi-
re had always kept under surveillance Bektashi lodges and had inter-
vened when it found out they were acting against official Islam. In 
this context, in this study, Balkan Bektashism will be examined in a 
general framework and the process of Balkan Bektashism until 1826 
will be conveyed. 
Keywords: Balkan, Bektashism, Ottoman Empire, Dervish Lodge. 

1. Giriş

Osmanlı Devleti, Balkan toprakları üzerinde gelişen ve büyüyen bir devlet-
ti. Osmanlı Devleti, Rumeli’deki ilk toprağını Bizans İmparatoru’na yaptığı 
yardım neticesinde elde etmişti (Aktepe, 1993: 317). Buna karşın tarihi hakikatte 
Yıldırım Bayezid döneminde Rumeli’ye çoktan geçilmiş olsa bile bir yazma 
esere göre Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişi farklı şekilde aktarılmıştır. 
Yazmaya göre Kırkların, Rumeli’ye geçişi şöyledir: Yıldırım Bayezid, Rume-
li’ye geçmeyi çok ister ve bir cuma gecesi kırk rekât namaz kıldıktan sonra 
uykuya dalar. Rüyasında Hz. Peygamber’i görür. Peygamber, ona Rumeli’yi 
Horasan’dan gelecek olan kırk erin fethedeceğini ve Yıldırım Bayezid’in, bu 
veli kişilere hürmet göstermesini telkin eder. Horasan’dan gelen kırk evliya, 
Sulucakarahöyük’te mekân tutmuş olan Hacı Bektaş’a gelir. Hacı Bektaş, bun-
lara kılıç kuşandırdıktan sonra uygun zaman geldiğinde, Rumeli’nin fethi için 
vaktin geldiğini söyler. Yola çıkan Kırklar, bir müddet sonra Yıldırım Baye-
zid’in yanına gelir. Kırkları gören Yıldırım Bayezid, büyük bir sevince kapılır 
ve onlarla gerekli meşvereti yaptıktan sonra Rumeli’ye ilerleyerek burasını ele 
geçirir (Kırkların Rumeli’ni Fethi: 1-24). Burada işlenen konu aslında, Rume-
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li’nin fethinde yararı görünen erenlerin, Hacı Bektaş’la olan bağlantısının or-
taya konulmasıdır. Horasan’dan gelen kırk ere, Hacı Bektaş’ın kılıç kuşandıra-
rak Rumeli’yi fethetmeleri için göndermesi menkıbevi de olsa Bektaşilerin 
buranın ele geçirilmesinde yaptıkları katkıyı göstermektedir. Sarı Saltuk aracı-
lığıyla Bektaşilerin Balkanlara geçişi Osmanlı öncesine de dayandırılmaktadır 
(Kiel, 2009: 147-150). Bu bilgiler göz önüne alındığında Bektaşiler açısından 
Balkanlar, yaklaşık yedi yüz yıldır var olunan bir coğrafyadır. Bu minvalde ele 
alınan çalışmada elbette Balkanlardaki tüm Bektaşi tekkelerini zikredebilme-
nin imkânı yoktur. Metin içinde Balkanlar’da ön plana çıkmış olan bazı Bektaşi 
tekkelerine değinilecek ve bunların 1826’daki kapatılış süreçlerine kadar geçen 
zamandaki faaliyetlerine yer verilecektir. 

2. Balkanlardaki Bektaşi Tekkeleri 

Bazı istisnai tekkeler haricinde genel olarak tekkelerin kuruluş yılları tam 
olarak tespit edilememektedir. Ancak arşiv vesikalarından yola çıkıldığında 
tekkelerin aktif oldukları dönemler belirlenebilmektedir. Bu doğrultuda XVI. 
yüzyılda başta tahrir ve mühimme defterlerinden daha sonraki yüzyıllar içinse 
Osmanlı arşivinin muhtelif fonlarında tekkelere ait verilere ulaşılmaktadır. 
Yukarıda da ifade edildiği üzere bu başlık altında Balkanlarda ön plana çıkmış 
ve genel itibariyle XVII-XVIII. yüzyıllarda faaliyet göstermiş olan bazı Bek-
taşi tekkelerine değinilmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ndeki ilerleyişine paralel olarak Bektaşi tekke-
leri de kendilerine yaşam sahası bulmuştur. Gazi Süleyman Paşa’nın Rumeli’de 
ilk ayak bastığı yer olan bölgede (Gelibolu’da) Akbaş Baba tekkesi inşa edil-
miştir. Gazi Süleyman Paşa’nın yoldaşı olan Gazi Fazıl Bey’in ölümü üzerine 
türbesi burada inşa edilmiştir (Hasluck, 1928: 178). Balkan coğrafyasında kuru-
lan ilk Bektaşi tekkelerinden bir diğeri ise Vize sancağının Pınarhisar kazasında 
bulunan Ahmed Baba tekkesidir. Ahmed Baba, meşhur Osmanlı uç beylerinden 
olan Gazi Mihal Bey’in oğludur (VGMA 660/1522; Değerli vd., 2015: 9-10). Bal-
kan Bektaşiliği açısından önemli simalardan bir diğeri ise Dimetoka’da tekke-
sini kurmuş olan Kızıl Deli Sultan’dır. Velayetnamesine göre Yıldırım Baye-
zid’in yanına gelen Seyyid Ali (Kızıl Deli), Rumeli’nin fethinde görev alır ve 
fetih esnasında birçok keramet göstermiştir (Yıldırım, 2007: 14-16). Abdal Musa 
velâyetnamesine göre ise Kızıl Deli, Abdal Musa tarafından Gazi Umur Beğ’le 

 
2 “… zaviye-i Ahmed Baba veled-i Gazi Mihal Bey der Pınarhisarı der liva-i Vize” 
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birlikte Boğaz Hisar’ın fethiyle görevlendirilmiştir (Güzel, 1999: 147-149). Sey-
yid Ali Sultan, uzun süre Balkan coğrafyasında fetihler yaptıktan sonra Dime-
toka yakınlarında Kızıl Deli isimli çayın kenarındaki bir derbentin yanına yer-
leşerek bir tekke kurmuştur (Şahin, 2009: 49). Fetihlerdeki yararlılıkları göz 
önüne alınarak Yıldırım Bayezid tarafından Kızıl Deli Sultan’ın tekkesine Da-
rıbükü, Büyükviran ve Tırfulluviran’ı adlarında üç köy temlik edilmiştir (BOA 
TT.d. 1124/1773). Seyyid Ali Sultan’ın (Kızıl Deli) türbesi Dimetoka’da Darıbü-
kü’ndedir (Şahin, 2009: 49). Kızıl Deli Sultan zaviyesinin aşağı ve yukarı olmak 
üzere iki büyük meydanı vardır (BOA C.EV. 277/141194). Kızıl Deli Sultan zavi-
yesinin kendine ait vakfı olup, kayıtlara “Vakf-ı Evlad-ı Kızıl Delü” olarak 
geçmiştir (TKG.KK.TTd. 562/4). 

Tablo 1. 1658 Senesinde Kızıl Deli Sultan’ın Erkek Çocukları 
(BOA KK.d. 2628/180-182) 

Abullah Abdulhay Hüseyin Receb İlyas Ali Şehsuvar Akbaba Abdülkadir 
Ahmed 

Mehmed Mah-
mud 

Kurd Ali Bedir Murteza Sami Turali Abdur-
rahman 

Mehmed Evren 

Sahi Ali Arız Hüseyin Şaban Mustafa Bahar Abdurrah-
man 

Sünbül Hasan 

Yusuf Cafer Recep Feyzi Dumru Yusuf Deli Murad Ali Hasan 

Murad Hasan Süleyman Hüse-
yin 

Mehmed Hüseyin Hızır Bali Pirkulu Abdullah 

Erkulu Murteza Turhan İmam-
kulu 

Mehmed Zülfikar Hüda Ali Eşref Mehmed 

Arslan Sinan Ali Bende İbrahim Süley-
man 

Haydar Hasan Memi Zeynelabi-
din 

Feyzi Kalender İlyas Turbali Hasan Sultan Ahmed Ehli Ayan Mehmed Merdan 

Salih Derya Merdan Ferhad Sadi Haydar Turali İlyas Hüseyin Muhar-
rem 

Mehmed Derviş Emrullah Derviş Ali Derviş Arslan Derviş Gazanfer Abdül-
celil 

Hürrem Zülfikar İsmail Hürrem Hüssam Haydar Yusuf Murteza Ahmed İbrahim 

İslam Zeynel Hacı Bali Abdülcelil İmam-
kulu 

Kanber Nebil Haydar Ali 

3 3“… Tanrı dağında Darıbükü ve Büyükviran ve Tırfulluviran hududu ve sınuru ile mezkûr Kızıl 
Delü’ye virdüm ki kimesne dahl eylemeye deyü kayd olunub merhum Kızıl Delü dahi vakf-ı evlad 
idüp…” 

4 “Derviş Ali nâm kimesne verdiği iş bu akarı ve arzuhâlinde Dimetoka kazasında medfûn eʻizze-i 
kiramdan Seyid Ali Baba sultan kuddise sırrehü’l-’azîzin yukarı ve aşağı tabiriyle ma’rûf olan iki gadr-ı 
meydanlarının filasl mevcud…” 
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İshak Hasan Ahmed İshak Bedreddin Hüse-
yin 

Halil Ali Hüseyin Ferhad 

Ali Menteş Muh-
sin 

İbrahim Serali İlyas Süleyman Hızır Süleyman Kasım Kalender 

Abdurrahman 
Asker 

Turali İvaz Eyüb İvaz Ali Mustafa Nuh Mustafa 

Salih Mehmed Hüseyin Abdül-
kerim 

İvaz Kalender Muhtar Sadi Ahmed Mirza 

Mustafa Mehmed İvaz Abdullah Abdurrahman 
Arslan 

Hızır İlyas  

 
Şahısların adlarından anlaşılacağı üzere, ekseriyetle Bektaşiler tarafından 

kullanılan isimler, Kızıl Deli Sultan’ın nesebindeki kişilere verilmiştir. Öne 
çıkan isimlerden bazıları Ali, Hızır, Zülfikar, Zeynelabidin ve Kalender’dir. 
1658 senesine gelindiğinde Kızıl Deli Sultan’ın soyundan gelen erkek kişilerin 
sayısının bir hayli fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca bu tarihte Kızıl Deli 
köyünde 67 derbendçi olup, köyün avarızhane sayısı ise 8’dir (BOA 
MAD.d.2908/65). 

Uç beyleri arasında yer alan Rüstem Baba ise Keşan’da tekkesini kurmuştur. 
Rüstem Baba, diğer adıyla Rüstem Gazi, Seyyid Ali Sultan ile birlikte ve Or-
han Bey’in emriyle Rumeli fethini gerçekleştirmiş alperenlerdendir. Bektaşili-
ğin yayılmasında çok büyük hizmetleri olmuştur. Fetihte onlarla beraber Sü-
leyman Paşa, Emir Sultan, Seyyid Zâli, Gazi Evrenoz, Hacı İlbey, Ece Bey, 
Gazi Fâzıl, Seyyid Ahmed, Seyyid Hamza, Seyyid Furki, Akufi ve Abdüssamed 
Fakih de bulunmaktaydı (Gümüşoğlu, 2010: 425). 1826’da Bektaşiliğin yasak-
lanmasıyla birlikte malları müsadere edilen Rüstem Baba tekkesindeki türbe 
varlığını korumuştur (BOA, DH. İUM. 17 /1046).  

Fatih’in şehzadeliği esnasında Manisa’da onunla görüşen Otman Baba, daha 
sonra dervişleriyle birlikte Rumeli’ye geçmiştir. Rumeli’nin muhtelif yerlerin-
de faaliyet gösteren Otman Baba, 1478’de vefat etmiştir (Şahin, 2007: 6-8). 
Hasköy’de tekkesini kuran Otman Baba, “Oğuz dilini konuşur, başka dil ko-
nuşanı hoş görmezdi” (Noyan, 1976: 9). Kesriye’de tekkesini inşa eden Kasım 

 
5 “Karye-i Kızıl Delü hane 8. Evlad-ı muaf-ı mezbûr Kızıl Deli Sultan neferan 100. Derbendciyan 

neferan 67. Reaya neferen 54 hane 8”. 
6 Mayıs 1916’da Keşan’da Gazi Rüstem Paşa Türbesi’ndeki kitap ve risalelerin kopyalarının alınarak 

özel bir memur vasıtasıyla Maarif Nezâreti’ne gönderilmesi emredilmiş ve bu türbe gözetim altına 
alınmıştır. 
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Baba ise XV. yüzyılda Bektaşiliğin Yunanistan ve Makedonya bölgesinde ya-
yılmasına katkı sağlamıştır (Altı, 2019: 128). 

Seyid Ali Sultan Tekkesi’nin Balkan Bektaşiliği açısından ayrı bir ehemmi-
yetinin olduğu yukarıda zikredilmişti. Seyid Ali Sultan Tekkesi’nde yetişen 
dervişlerden birisi de Durbali Sultan’dır. Durbalı Baba, Dorbalı Baba ve Tor-
balı Baba isimleriyle de bilinen Durbali Sultan, Osmanlı ordusunun Mora ya-
rımadasını fethi sırasında, yerden bir avuç kum alarak Meriç Nehri’ne atması ve 
kuruyan nehirden yeniçerileri geçirmesi kerametiyle tanınmaktadır. Durbali 
Baba, Seyit Ali Sultan’dan icazet almış ve Mora yarımadası sınırları dışında bir 
dergâh açmakla görevlendirilmiştir. Bu emri yerine getiren Durbali Sultan, 
kendi adıyla anılan tekkeyi inşa ettirmiştir (Bilecik, 2012: 31). Durbali Sultan 
Bektaşi Tekkesi, Çatalca’nın kuzeydoğusunda yer alan Örenli-Örenlik 
(VGMA HD 1199/237) (İreni) köyü yakınlarındaki bir tepe üzerinde bulunmak-
tadır. 

Harabati Baba Dergâhı, Rumeli’de Bektaşiliğin en önemli merkezlerinden 
birisi olarak bilinmektedir. Günümüzde hâlâ ayakta ve aktif olan dergâh, Ma-
kedonya sınırları içinde Kalkandelen (Tetova) şehrinin Tekke mahallesindedir 
(Çibik, 2014: 61). Yalnız Makedonya’nın değil, Balkanlar’daki Osmanlı mimari-
sinin en görkemli eserlerinden birini teşkil eden bu tekke, 22 bin metre kare 
üzerinde inşa edilmiştir (Şehabi, 2010: 350). 

Rivayete göre Bektaşi olan Ali, aynı zamanda Osmanlı padişahının vezirle-
rindendir. Vezirliği bırakıp derviş olmak isteğini padişaha bildirdiğinde padişah 
onu “Sersem” diyerek azarlamıştır. Bundan sonra derviş hayatı yaşayan Ali, 
Sersem Ali Baba olarak adlandırılacaktır. 1502 yılında doğan Sersem Ali Baba, 
1569 yılında ölmüştür. Tekke inşasına ise 1538 yılında başlanılmıştır. İnşa edilen 
tekkeye zamanla farklı bölümler ilave edilmiştir. 1773-85 yılları arasında Tekke 
bölümleri şunlardır: Sersem Ali Baba Türbesi, İbadethane, Samanhane, Baba-
ların mezar taşlarının olduğu alan, Fatima Kulesi, Yemek yenilen mahal, mut-
fak, tekke kapısı, harman kapısı ve bahçe kapısıdır. Daha sonraki tarihlerde 
askeri kamp alanı, ahır, meydan, çeşme, misafirhane ve dervişhane gibi bölüm-
ler ek olarak yapılmıştır (Arabati Baba Tekke, 2000: 5-10). 

Harabati Baba zaviyesinde, 19-27 Ekim 1781 tarihinde zaviyedârlığı Hüseyin 
adlı şeyh, görevini layıkıyla yürütürken ve dışarıdan müdahale gerekmez iken 
kasabada sözü geçen kişilerden bazıları kanuna aykırı olarak zaviyedârlık ma-

7 “Çatalca’ya tabi Örenlik karyesinde ittisalinde Turbali Baba zaviyesinde …”. 
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kamını ele geçirme girişiminde bulunmuşlardır. Buna mukabil Şeyh Hüseyin, 
bu olumsuz durumu dilekçeyle merkeze bildirmesi üzerine bu kişilerin zaviye 
üzerindeki kanunsuz emellerinin ortadan kaldırılması için emir gönderilmiştir 
(BOA A.DVNS.AHKR.d 37/57). 1801 senesinde ise postnişin olarak es-seyid 
Ahmed görev yapıyordu (VGMA 270/268). Burada şu husus ifade edilmelidir ki 
tespit edilebildiği kadarıyla XVII. yüzyılın başlarından itibaren Pirevi (Hacı 
Bektaş Veli Tekkesi) seccadenişinine Osmanlı sınırları içindeki tüm Bektaşi 
tekkelerine atanacak tekkenişin/zaviyedarları belirleme yetkisi verilmiştir 
(BOA C.EV. 468/23695). Bu da Balkanlar da dâhil olmak üzere tüm Bektaşi tek-
kelerinin bürokraside de Pirevi’ne bağlı olmasını sağlamıştır. Harabati Baba 
tekkesine dönülecek olunduğunda tekkedeki postnişin silsilesi XIX. yüzyılın 
başlarına kadar şu şekildedir; Sersem Ali Baba’dan epey bir müddet sonra Ha-
rabati Baba geçmiştir. Sonra Malatyalı Mehmed Baba, Sivaslı Hüseyin Baba, 
Kalkandelenli Hacı Hasan Baba, Kalkandelenli Sadık Baba ve Peroylu Mahre-
mi Baba’dır (Salih, 2010: 314). Kalkandelen ve çevresinde Bektaşiliğin yayılma-
sında büyük etkisi olan bu tekke, 2. Dünya Savaşı’nın ardından kamulaştırılarak 
turistik tesis ve müze hâline dönüştürülmüştür (Küçük, 2006: 67). Kalkande-
len’deki Harabati Baba tekkesinden başka Kalkandelen’e yakın Poroy köyün-
de Yaver Baba ve Şipkovitsa köyünde Koyun Baba tekkeleri faaliyet göster-
miştir (Salih, 2010: 314). 

Günümüzde Bulgaristan sınırları içinde kalan Demir Baba tekkesi, ülkenin 
kuzeydoğusunda Deliorman bölgesinde, Tuna boyundaki Rusçuk’u Edirne’ye 
bağlayan yolun üzerinde Razgrad (Hezargrad) şehri yakınlarındaki Isperih 
(Kemaller/ Kemanlar) köyünde bulunmaktadır (Tanman, 1994: 150). Demir Ba-
ba’nın babası Hacı bin Turan olup, soy zinciri 12 İmama dayanmaktadır. Demir 
Baba doğduğunda kendisine bu adı Akyazılı Sultan vermiştir (Noyan, 1976: 27-
28, 68). Kanûnî Sultan Süleyman devrinde dervişleriyle beraber Rumeli serhat-
larında gazalara katıldığı, bu arada Budin’in fethinde (1539) bulunarak burada 
bir tekke tesis etmiştir. Ayrıca Deliorman bölgesinin Osmanlı güreşçilik tari-
hinde çok önemli bir yere sahip olması, yöreden çok sayıda ünlü pehlivanın 
yetişmesi, kendisinin çok güçlü olmasından dolayı “Pehlivan Baba”9 olarak 
anılmıştır (Tanman, 1994: 150).  

 
8 “Medine-i Kalkandelen civarında vaki eʻizze-i kiramdan merhum Sersem Ali Baba zaviyesinin hala 

postnişini olan es-seyid Ahmed zîde takvahû …”. 
9 “ Ez-âncânibdiyâr-ı İslam da bir pehlivân zuhur olmuş adına Demir Pehlivândirlermiş…” (Noyan, 

1976: 94). 
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Ali Koç Baba ve dervişleri tarafından Niğbolu’da kurulmuştur. Zaviyenin 
banisi olan ve bugün Ali Koç Baba olarak anılan zat, Niğbolu şehri’nin güney 
tarafında ve büyük bir kaya üzerinde bulunan türbesinde medfundur. Kayanın 
altında bulunan alana halk tarafından tekke adı verilmektedir (Mikov, 2008: 93). 
Niğbolu şehrinin ele geçirilmesinin ardından bu bölgeye doğru Anadolu’dan 
göçler başlamıştır. Nitekim buraya Anadolu’nun kuzeyinde Osmancık’ta bulu-
nan Koyun Baba’nın müridi olan Ali Koç Baba (TKG.KK.TTd.559/113)10 ve 
dervişleri gelerek bir tekke kurmuştur. XVI. yüzyıla ait bir vakıf defterinde 
tekkeden söz edilir ve bu dervişlere Fâtih Sultan Mehmed tarafından mülk 
araziler bağışlandığı belirtilir (Kiel, 2007: 88). 

Yörede yüzyıllardır anlatılagelen sözlü geleneğe göre Ali Koç Baba, Kızıl 
Deli Sultan’ın oğludur. Ali Koç Baba, Niğbolu Savaşı’nda, Yıldırım Bayezid 
komutasındaki Türk ordusunda akıncı beyi olarak görev almış ve savaş esnasın-
da şehit olmuştur (Yılmaz-Kökel, 2005: 127). Ali Koç Baba’nın birçok yararlılık 
gösterdiği ve bu savaşa katılan Bulgar kralı Şişman’ı öldürdüğü de yaygın anla-
tılar arasındadır. Türbenin bulunduğu alan burada yaşayan Hristiyanlarca da 
kutsal kabul edilmekte olup, buraya Tanrı Mezarı adı verilmektedir. Bulgarlar, 
burada yatan kişinin Ali Koç Baba değil son Bulgar kralı Şişman olduğuna 
inanmaktadır (Engin, 2004: 33-67). 

Bayezid Baba zaviyesi, Osmanlı döneminde Selanik kazası sınırları içerisin-
de olan Vardar nahiyesinin Babaköy adlı köyünde bulunmaktadır. Zaviye’yi 
Malkoçoğulları’ndan Bali Bey inşa ettirip, Babaköy’ü de zaviyeye vakfetmiştir 
(VGMA 1212/43; Değerli vd.,2015: 137-138). Vakıf şartına bakıldığında köyden 
elde edilen öşür ve diğer mahsullerin gelirleri ilk olarak vakıf görevlilerine 
verilmiştir. Sonra tekke ve türbede gereklilik arz eden bakım ve tamirden sonra 
artan gelir, tekkede postnişin olan Bektaşi şeyh ve dervişlerine ve gelip geçen 
misafirlerin iaşelerine sarf ediliyordu (BOA AE. SMST. III 72/5318)11. Ayrıca 
zaviyenin vakfını idare edecek kişilerin Bayezid Baba’nın evlatlarına, eğer Ba-
yezid Baba’nın soyu tükenirse Hasan Baba’nın evlatlarına, Hasan Baba’nın da 

10 “Merhûm Koyun Baba dervişlerinden Ali Koçı nâm sâhib-i velâyet derviş ki, Nefs-i Niğbolu’da 
olan zâviyesinin asla ve kat’a bir akçe vâridâtı olmamağın …”. 

11 “… senevi hasıl olan aşar ve sair mahsulatdan mürtezika-i vakfın vazifeleri virildikden sonra iktiza 
iden tamirat ve termimatına ve fazlası taraf-ı Bektaşiyandan tekye-i mezbûrede postnişin olan şeyh ve 

fukarasına ve âyende ve revende misafirinin taʻâmiyelerine harc ve sarf olunmak üzere ber muceb-i 
vakfiye …”. 
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soyu tükenirse şerî olarak bilgili kişilerim oylarıyla hak eden şahıslara verilmesi 
şart koşulmuş idi (BOA C.EV. 398 /20177)12. 

Akyazılı Sultan Bulgaristan’da Varna ile Balçık arasında XVI. yüzyıla ait bir 
tekkedir. Evliya Çelebi, Seyahatname’de Akyazılı Sultan hakkında bahsetmekte 
ve onun Hoca Ahmed Yesevi’nin halifelerinden (Değerli vd.,2015: 10)13 birisi 
olduğunu belirterek, Bursa’nın fethinden sonra Hacı Bektaş’ın izniyle Rum 
diyarında post sahibi olduğunu ifade etmiştir. Daha sonra Akyazılı Sultan, 
Müslüman olan Dobruca Kralı’ndan izin alarak Batova Ovası’na yerleşir. Akya-
zılı Sultan, II. Murad döneminde vefat etmiş, türbesini ise Mihaloğulları’ndan 
Arslan Bey yaptırmıştır. Evliya Çelebi, Rumeli ve başka bir diyarda buradan 
büyük bir tekke görmediğini dile getirmiştir (Evliya Çelebi, 2006: 452-453). 

 Durmuş Dede tekkesi, Rumeli hisarında bulunmaktadır (1206 Senesinde 
Kara Ağaç’tan Rumeli Kavağı’na Kadar Sahilhaneler: 2). Durmuş Dede, Akkir-
man etrafında dolaşan bir meczûb iken gemiciler tarafından getirilerek Rumeli 
Hisarı’ndaki Bektaşi tekkesine bırakılmıştır (Kâtib Çelebi, 2016: 506). Durmuş 
Dede’nin İstanbul’a gelmesi I. Ahmed devrinde olup, ölümü de yine bu padişah 
zamanında 1616 yılında olmuştur (Koçu, 1968: 4769). Gemiciler, Durmuş De-
de’ye hürmet göstererek ona bazı hediyeler verirlerdi. Durmuş Dede, dervişle-
riyle birlikte geçen gemicilere uğur olsun derdi (Kâtib Çelebi, 2016: 506). Dur-
muş Dede, ölümünün ardından tekkenin dışında bir yere defnedilip sonra mu-
hiplerinden biri üstüne bir ahşap türbe yaptırmıştır. Bu türbenin duvarında şu 
beyit yazılmıştır:  

“Hâkipâyi evliyaya yüzünü sürmüş dede 
Bu hisarın kutbu olmuş hazreti Durmuş Dede” (Koçu, 1968: 4769). 
 Evliya Çelebi’ye göre de bütün gelip geçen gemiciler Durmuş Dede’ye uğ-

rayarak ona sadaka verirlermiş. Durmuş Dede, gösterdiği kerametlerle gemici-
leri yönlendirerek onları badirelerden kurtarmıştır (Evliya Çelebi 2008: 347). 

Sarı Saltuk zaviyesi ve makamı Balkan coğrafyasının birçok yerinde yer al-
maktadır. Arnavutluk’taki Sarı Saltuk makamı ise Kruya (Kruja) şehrinde bu-
lunmaktadır. Bu makam, Kruya şehrinin konuşlandığı dağın tepesindeki bir 

 
12 “… zaviyeye vakf ve tevliyetini Bayezid Baba nâm azizin zatına ve evlad ve evladına ba’del-inkırâz 

Hasan Baba nâm azize ve evlad-ı evladına ve ba’de ‘l inkıraz rey-i hakim’ül şer ile müstehakına tevcih 
oluna deyü şart ve tayin eyledikden sonra …”. 

13 Vesaik-i Bektaşiyan’da ise tekkenin kuruluşundan itibaren Bektaşilere ait olduğu bildirilmekte-
dir. “… Akyazılu Sultan dimekle ma’rûf nam azizin zaviyesi hın-i binasından berû fukara-yı Bektaşiyan’a 
meşruta olduğu vakfiyye-i mamûlün bihasında musarrah ve mukayed olub …”. 
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yerdir (BOA EV.HMH.D.3991/914). Bektaşiler tarafından kutsal mekân olarak 
sayılan bu yer, her yıl Ağustos’un 15’inde ziyaret edilir (Afmataj, 2009: 56). XVI. 
yüzyıldan itibaren varlığı bilinen bu ziyaretgâhı onlarca insan ziyaret etmek-
teydi. Ziyaretgâha ulaşımın zor olmasından dolayı yöredeki bazı kişiler görev-
lendirilerek, insanların müşkül düşmelerinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır 
(TKG.KK.TT.d. 27, vr. 117/a)15. Bu ziyaretgâhın XVIII. yüzyılda da aktif oldu-
ğu arşiv vesikalarına yansımıştır (BOA MAD.d. 8472/7). XVI. yüzyılda Sarı 
Saltuk makamı yollarının bakım ve onarımı için on kişi görevlendirilmişti. Bu 
makamın bir zaviyedarı vardı fakat mütevellisi yoktu. Akçahisar halkının ba-
kım, onarım ve makamın kandilinin yanmasını sağlayacak maddi kudreti yoktu. 
Bu makam için kurulacak olan vakfa gelir olarak Akçahisar pazarında satılan 
zahireden alınacak olan keyl16 ve kantar17 vergilerinin aktarılması kararlaştırıldı. 
19 Aralık 1735 tarihinde Akçahisar Naibi Abdullah’ın arzıyla günlük altı akçe 
almak şartıyla Bektaş bin Hasan Dede mütevelli olarak atandı (VGMA HD 
1162/618). İleriki yıllarda Sarı Saltuk ziyaretgâhının güvenliği ve bakımı için 
görevlendirilen Musa adlı kişinin hiçbir kusuru olmamasına rağmen Hasan adlı 
şahıs bir yolunu bulup, Musa’yı görevinden azlettirmişti. Fakat daha sonraları 

14 “Akçahisar dağında vaki Sarı Saltuk kuddise sırruhu’l azizin makam-ı ziyaretgâhları …”. 
15 “Cemâat-ı Müselmân ki ta’mîr i râh Sarı Saltuk ta’yîn … Hasan Kasab, Ferhad Dülger, Mustafa 

Dülger, Hüseyin Subatra, Ali Kulu, Mehmed Ahmed, Yusuf Radih, Hüseyin Yovan, Hasan Mustafa, 
Hasan Pirdak, Neferân: 10. Akça-Hisâr Dağında Sarı Saltuk makâmı olub her kân etrâf-ı vilâyetten 
ziyâretine adamlar gelüb ve râh-ı mezbûr ziyâde zaîf ve düşvâr olub ve ziyarete gelenler zahmed çeker-
ler imiş iş bu on nefer kimesne ki ekserî kadîmden müsellimzadelerdir mezbûr yolu gereği gibi düzüb ve 
harâb oldukça ta’mîr ve termîm eylemek mültezîm olmağın ma’dem ki iltizâmları mücibince edâ-i 
hizmet idenler öşürlerin virdiklerinden sonra saîr avarız-ı divâniyye ve tekâlifât-ı örfîyyeden muâf ve 
müsellem olmak üzere defter-i âtîkde mukâyyed olunmak haliyâ defter-i cedîd-i Sultaniyye dahî vech-i 
meşrûh üzere kayd olundu.”. 

16 Bu vergi, pazara gelen hububat, meyve, odun, zeytin, pamuk vesair mallardan satıldığında malın 
cinsine göre farklı oranlarda alınan bir vergiydi. bk. Ünal, 2011: 398. 

17 Kantar resmi, kapanda malı tartılandan alınan örfi bir vergidir (Ünal, 2011: 372). 
18 “Akçahisar kazası dağında Sarı Saltuk makamı olub ve ziyaretgâhı olmağla hıyn-ı tahrirde on ne-

fer kimesneler yolların tamiri içun tayin olunub lakin makam-ı mezkurun zaviyedarı olub mütevellisi 
olmayub tamir ve termimine ve kanadil-i vaz’ içun bir mütevelli lazım ve mühim olmağın kaza-i mezbu-
re ahalilerin dahi vakf tayin itmeğe iktidarları olmayub nefs-i Akçahisar pazarında bey’ olunan gallatın 
resm-i keyl ve resm-i kantar baş muhasebede defterhane-i amiremde kaydı bulunmayub hariç ez defter 
olmağla müceddeden vaz’ olunması ahali-yi vilayet iltimaslarıyla zikrolunan resm-i keyl ve resm-i 
kantarın hâsıl olan gallesinden makam-ı mezkurun tamir ve termimi ve itfa-i kanadil itmek şartıyla 
yevmi altı akçe ile Naibi Abdullah arzıyla Bektaş bin Hasan Dede’ye müceddeden tevcih buyrulduğu fi 3 
Şaban sene 1148”. 
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yapılan incelemede Musa’nın hiçbir kusuru olmadığına kanaat getirilerek gö-
revine 14 Mart 1740 tarihinde iade edildi (BOA EV.HMH.D.3991/9). 

3. Bektaşi Tekkelerinin Sosyo-Kültürel İşlevleri 

Bektaşi tekkelerinin kuruluş maksatlarının başında gelen nokta insanları 
doğru yola yöneltecek irşat faaliyetlerini yürütmek olmuştur. Tasavvufi boyu-
tun yanı sıra Balkan coğrafyasına Bektaşi tekke ve zaviyelerin kültürel manada 
da katkısı olmuştur. Türklükle özdeşleşen Bektaşi tarikatı, gittiği yerlere 
Türklüğe ait ne varsa götürmüştür. Velâyetname’de belirttiği üzere Otman 
Baba “Oğuz dilini konuşur, başka dil konuşanı hoş görmezdi” (Noyan, 1976: 9). 
Bektaşilerin Türk diline karşı ayrı bir hassasiyetleri var idi. Mevlevî tekkelerin-
de Farsça ön plandayken Hacı Bektaş’tan itibaren okunan nefeslerde görüldü-
ğü üzere Türkçe öne çıkmaktaydı. Balkan coğrafyasında XIX. yüzyılın ikinci 
yarısına kadar tüm Bektaşi tekkelerinde nefesler Türkçe okunmaktaydı. Fakat 
XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Naim Faraşheri adlı Arnavut şairinin bu 
nefesleri, Arnavutçaya tercüme etmesinin ardından artık Arnavutların hâkim 
oldukları tekkelerde gülbanklar ve nefesler Arnavutça okunmaya başlanmıştır 
(Ahmet Deufi Kozyatağı Bir Bektaşi Babasının Hatıratı : 9).  

Türklük bilincine bağlı olan Bektaşi din adamları, faal olduğu sahalara ken-
dilerinden bir şeyler katmışlardır. Ali Baba tekkesinin bulunduğu köy, bu zavi-
yenin kurucusu olan Ali Baba’nın ismiyle artık anılmaya başlanılmıştı (BOA 
TT.d. 382/151). Baba unvanı genelde Bektaşi liderlerine verilen isimdir. Baba 
ismi bölgedeki bazı coğrafi şekillere verilebiliyordu. Baba Saltuk’un isminden 
dolayı oradaki dağa Baba Dağı ismi verilmiştir (İbn Battûta, 2015: 331). 

Bektaşi tekkeleri, üretim faaliyetleriyle ön plana çıksa da tekkelerin en az 
bunlar kadar etkili olan diğer bir özelliği ise kültürel vasfının olmasıdır. Bunun 
en bariz göstergesi tekkelerde bulunan cilt cilt kitaplardır. Kitapların yanı sıra 
zaten bu tekkeler manevi eğitimin verildiği, mükemmel insanın ortaya çıkması 
için gerekli tedrisatın uygulandığı mekânlardır. Zengin ve geniş bir kütüpha-
nesi olan Harabati Baba tekkesi, bir inanç ve kültürel merkez hâline gelmiştir. 
Burada bulunan el yazmasının ilk örnekleri 1486 yılına ait idi. Harabati Baba 
tekkesi bünyesinde barındırdığı derviş ve bilgi düzeyleri doğrultusunda, Bek-
taşi dünyasında Pirevi’nden sonra iki numaralı tekke konumuna geldiği ileri 
sürülmektedir (Sülejmani, 2015, 21). XVIII. yüzyılın sonunda Sersem Ali Baba 
tekkesinde yer alan kitaplara bakılacak olunursa 5 adet Kuran-ı Kerim, Tıp ve 
Arapça dilbilgisi ve gramerine ait 97 ciltlik kitap bulunmaktaydı (DARM Özel 
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Belgeler Koleksiyonu Vakıfnâme No: 7). Bu durum tekkede sadece dinî bilgi-
leri ihtiva eden kitapların değil, tıp gibi pozitif bilimleri de bünyesinde barın-
dıran kitapların okunduğunu göstermektedir. 1826 yılında tekkelerin mallarına 
el konulduğu zaman da eşyalar arasında kitaplar da var idi. Selanik’teki Kara 
Baba tekkesinde 3 cilt Mushâf-ı Şerîf, 1 cild Mesnevî Şerîf, 2 cilt fıkıh kitabı 
gibi kitaplardan oluşan küçük bir kütüphaneye sahiptir (BOA MAD.d 9771/8). 
Bunlar haricinde Demir Baba zaviyesi, Göbeklisaraç Baba zaviyesi, Nefes Baba 
zaviyesi ve Hızır Baba zaviyesinin küçük çaplı da olsa kendisine ait bir kütüp-
hanesi bulunmaktaydı. Kütüphanelerdeki ortak özellik ise aynı tür eserleri 
bünyelerinde barındırmalarından kaynaklanmaktadır. 

Bektaşi tekkelerinin en önemli fonksiyonlarından birisi bünyesindeki misa-
firhane aracılığıyla kapısını ihtiyaç sahiplerine açmalarıydı. Bu doğrultuda bir-
çok tekke böyle bir hizmeti vermişti. Örneğin Mümin Baba tekkesi Sultan 
Bayezid-i Veli zamanından beri misafirine hizmet ederdi (BOA KK.2628, s. 218). 
Barınmayla birlikte ihtiyaç sahiplerinin karınları da doyurulmaktaydı. Nitekim 
Hızır Baba zaviyesinde bu hizmet yıllardır yürütülmüştü (BOA İE. 7/708)19. 

Akyazılı Sultan Tekkesi’nin haricinde bir misafirhane daha bulunmaktadır. 
Her gece burada 200 misafir kalmaktaydı. Misafirler tekkede en fazla 3 gün 
kalabilmekteydiler. 3 günden sonra misafirhaneye bakan dervişler “Safa geldin 
imanım” diyerek misafirin pabuçlarını ters çevirip yol gösterirlerdi. Fakat her 
gelen misafir burada mutlaka bir kahve içerdi. Evliya Çelebi, Akyazılı Sultan 
tekkesinin mutfağını da değişik bulmuştur (Evliya Çelebi, 1999: 198-199). 

4. Tekkelerin Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri

Tekkelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri açısından gelir elde edebile-
cekleri faaliyetlerle meşgul olmaları gerekmekteydi. Dönemin önemli ekono-
mik faaliyetleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık Bektaşilerin de uğraş 
sahasına girmiştir. XVII. yüzyılda Kademli Baba tekkesinde öküz, inek (BOA 
A.DVNS.MHM.d. 78/1140) ve koyunların da içinde bulunduğu küçükbaş hay-
vanların (BOA A.DVNS.MHM.d. 80/63) varlığı kayıtlarda yer almaktadır. Yine 
XVII. yüzyılda Kızıl Deli Sultan’a ait kayıtlarda ise hayvan miktarı net olarak
verilmiştir. Sultan I. Ahmed döneminde (ağnam) koyun sayısı 1000 iken 1769 
senesine gelindiğinde hayvan sayısı 3000’e yükselmiştir (BOA C.EV 277/14119). 

19 “Zaviye-i mezbûreye hidametden iş bu Şeyh Ahmed nâm kimesnenin babası Musa Dede ve ceddi 
Ali Dede kırk seneden mütecavüz zaviye-i mezbûrede âyende ve revendeye misafirine ve ikram üzre 
olub…”. 
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Tekkenin XVII. yüzyılda 1000, XVIII. yüzyılda ise 3000 koyuna sahip olması 
dönemin şartları göz önüne alındığında önemli bir zenginlik aracına sahip 
olunduğunu işaret etmektedir. Elbette ki her tekke Kızıl Deli Sultan gibi zen-
gin hayvan sürüsüne sahip olmayabilirdi.  

1710 tarihli vesikaya göre Akyazılı Sultan zaviyesinin etrafında zaviyeye ait 
arı kovanları ve koyunlar vardı. Bu kovanlar ve koyunlardan vergi alınmaması 
hususu da hüküm altına alınmıştı (BOA AE.SAMD.III. 190 /18416). XVIII. 
yüzyılda elimizde bulunan 4 adet vakfiye sayesinde Bektaşi tekkesindeki hay-
vancılık hususunda bilgi edinebiliyoruz. Bunlardan ilki 1720 yılında, Arız Baba 
tekkesine ait vakfiyedir. Bu vakfiyede tekkeye hibe edilen hayvanat şu şekilde-
dir. 41 karasığır inek, 20 karasığır öküzü, 24 aygır ve boğa, 12 koyun ve 31 buza-
ğıdan oluşmaktaydı (VGMA 623/198). Görüldüğü üzere vakfedilen malların 
ekseriyetini büyükbaşlar oluşturmaktadır. Vakfedilen mallar arasında ise kanat-
lı hayvan hiç bulunmamaktadır. Fakat bu durum tekkede hiç kanatlı hayvanın 
olmadığı anlamına gelmemektedir.  

1723 yılında Edirne’nin Çöke nahiyesindeki Büklüce (Boyluca) Baba zaviye-
sinin vakfiyesinden, zaviyenin tasarrufunda bulunan hayvanlar ortaya çıkmak-
tadır. Bunun yanı sıra vakfedilen mallar haricinde zaviyenin hali hazırda tasar-
rufunda olan hayvanların bulunma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Vakfedilen 
hayvanlar arasında iki çift öküz, bir çift tosun, bir çift inek, bir çift dana, bir 
yaşında bir tosun ve iki kısrak vardı. Hayvanların yanında iki araba ve iki de 
saban vardı. Bu araçlar, gerek tarla sürümünde gerekse yük ve malzeme çeki-
minde kullanılan dönemin önemli gereçlerindendi. 

1794 senesinde Hızır Baba zaviyesinin vakfına ait muhasebe kayıtlarında za-
viyedeki hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Bu kayıtlara göre 
1794 senesinde Hızır Baba zaviyesinin 600 küçükbaş hayvanı vardı. Hayvanlar-
dan elde edilen yapağı, peynir ve doğan kuzular sayesinde zaviyeye 20.000 
akçelik bir gelir gelmekteydi. Gelirin yanı sıra gider olarak bu sürünün bakımı 
ve diğer masrafları için bir harcama yapılmaktaydı. Çoban ücreti ve hayvanların 
diğer masrafları için 1794 senesinde 5.520 akçe gider olarak kaydedilmişti (BOA. 
EV.HMH.d. 7146/ 42, 118)20.  

Kalkandelen’de bulunan Sersem Ali Baba tekkesine bağışlanan mallar ise 
şunlardır: 1205 koyun, 103 öküz, 31 camız, 41 inek, 41 manda ineği, 21 hergele, 5 

 
20 “Mahsulat ve ihracat-ı zaviye-i merhum Hızır Baba der kaza-i Cisr-i Mustafa Paşa muzâfât-ı 

Edirne … Derviş Salih kaimakam-ı mütevelli-i vaki Muharrem 1209. Mahsulat-ı ganem peynir ve yapağı 
ve kuzu … ağnâm. Mahsulat 20.000. Ağnâm 600. Ücret-i çoban ve mesarif-i ağnâm 5520.”. 
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at ve 151 keçi (DARM Özel Belgeler Koleksiyonu Vakıfnâme No: 7). Sersem 
Ali Baba tekkesinde yer alan bu hayvanlar, bir tekkenin ekonomik seviyesini 
üst dereceye çıkarmak için kâfi miktardaydı. Vakfiyeler haricinde müteferrik 
arşiv vesikalarında da tekkelerin hayvancılık faaliyetlerine dair bilgiler yer al-
maktadır. Nitekim bir arşiv vesikasında Şumnu kazasında yer alan Hafız Baba 
dergâhı hayvanlarının olduğu belirtilse de bunların cinsleri ve miktarları husu-
sunda malumat verilmemiştir (BOA C.EV 386/19573). XVIII. yüzyılın sonlarında 
ise Osman Baba zaviyesinin 200 seneyi aşkın bir süredir koyun ve sığırlarının 
varlığı belirtilmekle birlikte sayıları hususunda özel bir açıklama yapılmamıştır 
(BOA C.EV 129/6418). 

Klasik dönem için tekkelerin iktisadî faaliyetleri üzerine söz söyleyebilmek 
için müracaat edilmesi gerekilen ilk kaynağı tahrir defterleri oluşturmaktadır. 
Osmanlı Devleti, gelir kaynağını tespit edebilmek için belirli aralıklarla tahrir-
ler yaptırırdı. Tahrir neticesinde tutulan defterler sayesinde o bölgenin geliri 
ve o bölgede üretilen ürünler hakkında bilgi sahibi olunurdu. Devlet tarafından 
temlik edilen ya da vakıflar aracılığıyla tekkelerin sahip oldukları araziler de 
tahrir defterlerine yazılmıştır. 

Yıldırım Bayezid Han tarafından Rumeli’nin Osmanlı topraklarına katılma-
sında büyük yararlılık gösteren Kızıl Deli Sultan’ı taltif etmek için kendisine 
Dimetoka kazasında yer alan Darıbükü, Büyükviran, Tırfullu, Taraklu köyleri 
ile Kavacık, Tatarviran ve Akpınar mezralarını temlik etmiştir (BOA AE. 
MÇLB 1/1; BOA, TT.d. 20/264-265). Darıbükü köyünde yetiştirilen ürünlere 
bakıldığında tahıl olarak karşımıza buğday ve arpa çıkarken ağaç olarak ceviz, 
armut ve üzüm vardır. Ayrıca hayvanların ot ihtiyacını karşılamak için çayır 
faaliyeti de yapılmaktaydı (BOA, TT.d. 20/265). Sultan II. Selim döneminde 
yapılan tahrirlerde ise Darıbükü ve Büyükviran köylerinde yukarıdakilere ek 
olarak yetiştirilen ürünler arasında keten, pelut (pelit?) ve bostan olarak kayıt-
lara geçen sebze bahçesi bulunmaktadır (TKG.KK.TT.d. 562, v. 128 a.). Rus-
çuk’ta bulunan Tay Hızır Ali Baba zaviyesinin şeyhi gelip geçene hizmet etme-
si koşuluyla Ali Baba köyüne ait şer’i ve örfî vergileri toplama yetkisine sahip 
olmuştur. XVI. yüzyılda zaviyede Ali Baba’nın yanında 4 adet hizmetkâr da 
görev yapmaktaydı. Köye bağlı 3 mezranın da tasarruf hakkını da elinde tutan 
şeyh, yıllık 400 akçeyi sipahiye ödemekle mükellefti (BOA, TT.d. 382, s. 151). 
Keligra’da bulunan Sarı Saltuk zaviyesinin dervişlerinin tasarrufunda çiftlik, 
koru, bağ ve meyve bahçeleri bulunmaktadır (TKG.KK.TT.d 86/25-26). Akya-
zılı Sultan Baba zaviyesi, Varna nahiyesine bağlı olan Düzebasan ve Bozdoğan-
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cı mezralarının yanı sıra 3 çayır ve birde sazlığı tasarruf etmiştir (TKG.KK.TT.d 
86/117, 121; TKG.KK.TT.d 561/113). 

XVII. yüzyılda Bektaşi tekkelerinin zirai ve tarımsal faaliyetleri hakkında 
bizlere en tafsilatlı bilgi veren kaynakların arasında şüphesiz ki Evliya Çele-
bi’nin Seyahatname adlı eseri gelmektedir. Osmanlı coğrafyasının dört bucağını 
ziyaret eden Evliya Çelebi Bektaşi tekkelerine de uğramıştır. Gördüğü tekke-
leri en ayrıntılı noktasına kadar anlatan tekkelerin mal varlıklarına ve tarımsal 
faaliyetleri hakkında da bilgi vermiştir. Çelebi, Prevadi kazasında ismini ver-
mediği bir Bektaşi tekkesinin varlığından bahsetmekle birlikte bu tekkeye ait 
bağ ve bahçelerinde olduğunu yazmıştır (Evliya Çelebi, 1999: 177). Osman Baba 
zaviyesine duyulan hürmetten ötürü padişahlar tarafından buraya geniş korular 
hibe edilmiştir (Evliya Çelebi, 2003: 344). Osman Baba zaviyesinin fukaraları 
korulardan kestikleri ağaçlar sayesinde kışın soğuktan korunmaktaydı. Bu 
ağaçlar belki de alet ve eşya yapımında da kullanılıyordu.  

Ömer Lütfi Barkan’ın yayınladığı belgeler arasındaki 1614 tarihli vesikada 
yer alan bilgilere göre Zaviyedâr Ali Dede’nin önderliğinde 6 hizmetkârın 
bulunduğu Sarı Saltuk zaviyesinin Kerane köyünde Uzun Hasan adlı bir çiftli-
ği, Sameli köyünde sazlık ve çayırı, Söğütçük köyünde meyve bahçesi bulun-
maktadır (Barkan, 1942: 348-349). 

Değirmenlere sahip Bektaşi tekkelerine bakıldığında 1710 senesinde Akya-
zılı Sultan zaviyesinin Batova nehri üzerinde iki değirmeni olup, bu değirmen-
ler zamanla dört göze çıkarılmıştır (BOA AE.SAMD III, 190/18416; VGMA 
678/109)21. Mürsel Baba zaviyesinin bir bab dinki ve bir bab değirmeni (BOA 
C.EV. 86 / 4286), Filibe’de yer alan Mustafa Baba’nın bir değirmeni (BOA 
A.DVNS.AHKR.d. 8/1090), Ali Baba zaviyesinin bir değirmeni (BOA C.EV. 531 
/ 26844), Kırklareli’nin Sofular köyünde yer alan Sinan Dede zaviyesine ait bir 
değirmeni bulunmaktadır (BOA C.EV. 509/25713)22. Osman Baba zaviyesinin 
kendisine ait bir değirmeni olmasının yanı sıra zaviyenin etrafındaki vakıflara 
ait olan değirmen ve dinklerden de pay aldığı anlaşılmaktadır. Osman Baba 
zaviyesi; Koca Beğ vakfına ait Doymuş köyü yakınlarındaki iki bab değirmen-
den, Mahmud Bey vakfına ait iki bab değirmenden, Yahya Bey ve Kırca Bey 
vakıflarına ait olan dinklerden yani çeltik değirmenlerinden pay almaktadır 

 
21 Bu değirmenler Dinek Nehri üzerinde olub, Akyazılı Sultan zaviyesinin dervişleri tarafından yap-

tırılmıştı. Öyleki değirmenin etrafında bağlar, bahçeler kurulup zirai faaliyetler yapılmıştı. 
22 Bu değirmen zaviyedeki idari aksaklıklardan ötürü harab hâle gelmiştir. Detaylı bilgi için bk. 

BOA C.EV. 509 / 25713. 
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(BOA A.DVNS.AHK.ÖZSİ.d.5/62). Harabati Baba tekkesinin Kalkandelen 
kazası Prevacide köyünde dört adet değirmeni mevcuttur (DARM Özel Belge-
ler Koleksiyonu Vakıfnâme No: 7). Eğribucak kazasında Yoğunca adlı mahalde 
bulunan nehrin üzerinde Memi Bey Sultan tekkesinin iki göz değirmeni vardı 
(BOA C. BLD. 137/685023). 

5. Bektaşilerin Ordu ve Güvenliğe Yönelik Katkıları

Klasik dönemde ocak ile Bektaşi tarikatı bir nevi özdeşleşmiş Yeniçeri Ağa-
sı’na Dudman-ı Bektaşiyye (Çeşmîzâde Mustafa Reşîd, 1993: 45; Esad Efendi, 
1241: 70), Ağa-yi Bektâşiyân (Derviş Efendi Zâde Derviş Mustafa Efendi, 1994: 
36), umde-i Bektâşiyân (Kara Çelebizâde Abdülaziz Efendi, 2003: 10), Sanâdid-i 
Bektâşiyân (Noyan, 1998: 142) (Bektaşilerin cesurları, yiğitleri, kahramanları); 
Ocak fertlerine Hacı Bektaş köçekleri (BOA C.AS. 920 / 39790; Naîmâ Mustafa 
Efendi, 2007: 1734; Derviş Efendi Zâde Derviş Mustafa Efendi, 1994: 35; Mut-
lu, 1994: 72), Bektâşiyân (Îsâzâde Efendi, 1996: 22; Südlüce Tekke-
si(Revnakoğlu 283): 57), Yeniçeri Ocağına ise Ocağ-ı amire-i Bektaşiyane (BOA 
C.EV. 1038 /45557), Hacı Bektaş Velî Ocağı (Derviş Efendi Zâde Derviş Mustafa
Efendi, 1994: 27-28) gibi isimler verilmiştir. Halk da yeniçerilere Bektâşiyân 
diyordu. Aynı zamanda XVII. yüzyılın ünlü ocak ağalarından Bektaş Ağa, 
Bektaşi postnişini olmuştur (İnalcık, 2014: 231). Bunun yanı sıra Ocağın 99 ce-
maat ortasında Hacı Bektaş vekili olarak bir Baba bulunuyordu (Ahmed Cevdet 
Paşa, 1303: 180; Uzunçarşılı, 1988: 150; Cezar, 2010: 366; Paul Ricaut, 2012: 234)24. 

Merkez haricinde taşrada da Yeniçeriler ile Bektaşilerin ilişkilerini iç içe 
sürdürdükleri yerler olmuştur. Örneğin Mısır’da bulunan Yeniçeri ocağında bir 
oda Bektaşi tekkesi vasfında işlevselliğini sürdürerek, bünyesinde dervişler 
barındırmıştır. Bu tekkenin etrafı silahların yer aldığı mekânlarla çevrilidir 
(Evliya Çelebi, 2007: 159). Girit’in Kandiye şehrinde Yeniçeri Ağası Abdurrah-
man Paşa’nın sarayı, aynı zamanda bir Bektaşi tekkesi idi (Evliya Çelebi, 2003: 
110). Görüldüğü üzere Yeniçerilerin Bektaşilerle yoldaşlığı o kadar sıkı ki oca-

23 “Bu kulları Eğribucak kazasında vâkiʻ Memi Bey Sultan tekyesinin tekyenişini olub tekye-i 
mezbûre evkafından olub Boğunca nâm mahalden cari olan nehrin üzerinde mebni olan iki göz değir-
menin …” BOA C. BLD. 137/6850.  

24 Paul Ricaut, Hacı Bektaş iba’det saatleri hakkında insanları özgür bıraktığı için Yeniçeriler de di-
ğer askerler gibi sofuluktan uzaklaşmışlardır. Hatta sofu Müslümanlar, yeniçerilere kefere derler. 
Şeyhülislam Ebusuud Efendi’ye, bir yeniçeriye kâfir diyen Müslümana şerîata göre ne ceza verilmesi 
gerektiği sorulmuş, müftü de fetvasında, bir yeniçerinin gerçek bir mümin olduğuna inananın asıl kafir 
olduğu cevabını vermişti. 
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ğın başındaki kişi kendi için yaptırdığı sarayı, bir Bektaşi hüviyetinde faaliyete 
geçirerek tarikatın esaslarını uygulamaya çalışmıştır. Diğer ilginç bir örnek ise 
Midilli’deki İbrahim Baba tekkesidir. Tekke üzerinde Bektaşi-Mevlevî çekiş-
mesinin yaşandığı süreçte, tekkenin bulunduğu arazinin tahrir yapıldığı ilk 
kayıtlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Tapu defterlerinden çıkan sonuca göre tahrir 
esnasında bu yer Yeniçeri ihtiyarlarından olan İbrahim Baba adlı kişiye tapu 
edilmiştir (BOA C.ADL. 6/400). Kuvvetle muhtemeldir ki İbrahim Baba, Mi-
dilli’nin fethinde burada görev almış ve sağladığı fayda üzerine kendisine bu 
yer tapu edilmiştir. Bektaşi inancına sahip olan İbrahim Baba, kendisini tarikata 
tamamen vererek adada Bektaşi çerağını yakmayı başarmıştır. Ortaya çıkan bu 
kayıt yeniçeri-Bektaşi yoldaşlığını gözler önüne sermektedir. 

Bektaşi neferlerinin seferlere bizzat katılıp, desteklerini sunmalarının yanı 
sıra orduya lojistik anlamda da katkı sağlamışlardır. Keşan’da yer alan Rüstem 
Baba dergâhı ordu için gerekli olan topların muhafaza edildiği askeri depo 
niteliğindedir. Rüstem Baba tekkesinde bulunan 6 adet top ve edevatı Biga 
mütesellimi Hadımzade Osman Bey’in gözetimi altında İbrice limanına getiri-
lir. Topların bir başka mahale taşınması düşünülse de nakil için gerekli olan 
gemilerin olmaması ve İbrice limanının da muhafaza için uygun olmamasından 
dolayı topların tekrar Rüstem Baba tekkesine getirilerek burada muhafaza 
edilmeye devam edilmesi önerilmiştir (BOA C.AS. 445/18533).  

Derbent, kelime manası olarak dar geçit, boğaz anlamına gelmektedir 
(Şemseddin Sami, 2010: 604). Bektaşiler açısından Rumeli genelinde Dimetoka 
özelinde ön plana çıkan derbent ise Kızıl Deli dervişlerinin ve reayanın koru-
makla mükellef olduğu derbenttir. Kızıl Deli derbent köylerinden olan Umur 
Hacı köyü ile ilgili ilk kayıtlar, Fatih Sultan Mehmed dönemine kadar geriye 
gitmektedir. 1468 tarihli kayıtlara göre Derbent köyü olarak kayıt edilen Umur 
Hacı köyünde 12 çiftli ve 32 bennak gayrimüslim bulunmaktadır (Osmanlı Bel-
gelerinde Kızıl Deli (Seyid Ali Sultan Zaviyesi) 1401-1852, 2010: 17). II. Bayezid 
dönemine ait vesikalarda ise Derbent göreviyle mükellef olan köylerin sayısı 
artmıştır. Bu köylerden birisi de Darıbükü’dür ki burası Kızıl Deli Sultan’ın 
medfun olduğu yerdir. Darıbükü’nde bulunan Bektaşi dervişleri, babaları ön-
cülüğünde derbenti muhafaza etmekle görevlidirler. Buradaki gayrimüslimler 
ise Kızıl Deli vakfı toprağı olan bu köyde ziraat ettikleri an öşürlerini verirler 
eğer ziraatla meşgul olmazlarsa bir kile buğday ve bir kile arpa verirlerdi. Ayrı-
ca ispenç vergisi olarak da 10’ar akçe ödemektedirler (BOA TT.d. 20/625). Yani 
gayrimüslimlerin kendileri vakıf reayası olmayıp, sadece işledikleri topraklar 
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vakıf topraklarıdır. Yavuz Sultan Selim devrine ait tahrir defterinde Umur Hacı 
Derbent köyünün görev sahası çizilmiş; “Kızıl Deli’den öte Sıçanlı’dan giden 
yolu beklerler” kaydı altında not edilmişlerdir (BOA TT.d. 77/185; BOA TT.d. 
370/25). Bektaşi tekkelerinin ıssız yerlere kurulup, o yerin güvenliğinin sağlan-
masına katkı sunup, şenlendirilmesindeki rolü su götürmez bir gerçektir. 

6. Tekkelerin Teftiş Edilmesi

Tekkeler şikâyete konu oldukları dönemlerde zaman zaman devlet tarafın-
dan teftişe tabi olmuşlardı. 1559’da Varna’da bulunan Sarı Saltuk zaviyesinde 
ışık taifesinin bulunduğunu, bu taifeye mensup Mehmed adlı kişinin İslam 
dinine aykırı sözler sarf ettiği için Sarı Saltuk zaviyesinin teftiş edilerek, zavi-
yede meskûn olanların ışık taifesi olup olmadığının kontrol edilmesi istenilmiş-
tir. Yine Varna’da bulunan Akyazılı tekkesine serhat beyleri tarafından tekkeye 
hizmet etmeleri için birçok adam gönderilmiştir. Gönderilen kişiler tekkede 
bulunan dervişlerle birlikte tekkenin etrafına üzüm ekip, hasat zamanında bun-
ları toplayarak şarap elde edip içmektedirler. Hatta tekkeyi ziyarete gelenlere 
de satmaktadırlar. Bu tarz hareketleri şikâyete konu olmuş ve ehl-i sünnete 
aykırı davrandıkları ve günah işledikleri için tekkede ikamet eden bu kişilerin 
yakalanarak, İstanbul’a getirilmesi istenilmiştir. Ahyolu kazasında ışık taifesi-
nin üyeleri bir adım daha ileri giderek, Hatunili nahiyesinde bulunan Tur adlı 
ışık kendisini peygamber olarak ilan etmiştir. Tur, ehl-i sünnetin yerine getir-
diği itikadi uygulamaları eleştirerek, onların boş yere oruç tuttuklarını, Al-
lah’ın farz olarak belirttiği dini emirleri içeren kitapları okumanın boş olduğu-
nu, bu kitapların kepek ve samandan ibaret olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca 
Müslüman mezarlarına yezid mezarlığı demiştir. Tur’un müritlerinden Resul 
ve İsa bir yolla ele geçirilince, “kâfirdik ama şimdi İslam olduk” diyerek tövbe 
etmişlerdir. Fakat Ahyolu’daki rıfz ve mülhit hareketi son bulmamıştır. Gön-
derilen hükümde bu yola meyletmiş kişilerin hapsedilerek suret-i sicillerinin 
İstanbul’a gönderilmesi istenilmiştir (BOA A.DVNS.MHM.d. 3/1644; Ahmed 
Refik, 1932: 16-21). XVII. yüzyılın ilk yıllarında Kademli Baba tekkesinde bu-
lunan şahıslar ve tekkenin şeyhi ehlî sünnet itikadına bağlı olmadıkları için 
tekkeden kovulmuşlardı (BOA A.DVNS.MHM.d.78/1140)25. 

25 “Zağra kadısına hüküm ki taht-ı kazanızda vâkiʻ Kademlü Baba tekyesinde olan itikad-ı ehl-i 
sünnet ve cemaatinden olmayub fırka-i dâlle oldukları …”. 
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Tekkelere atfedilen mülhit suçlaması sonucu, bazen tekkelerin ortadan 
kalkmasıyla sonuçlanabiliyordu. Edirne’deki Hıdırlık tekkesinde fısk u fücur 
iddiasından yani dine aykırı olarak hareket edilmesinden dolayı 1641 senesinde 
Sultan İbrahim’in veziri Kara Mustafa Paşa tarafından yıktırılır. Yıkımı gerçek-
leştiren Kapıcıbaşı ve Edirne Bostancıbaşısı Kırkayak Sinan Paşa, tekkeden 
çıkan yüzlerce araba kurşunu arabalara yükleterek İstanbul’a gönderir. Tekke-
den çıkan 4000 adet bakır tencere ve kaplara ise Bostancıbaşı el koyar. Tekke-
leri yıkılıp ortada kalan dervişler ise Mustafa Paşa için “Fena Gülbank’ı” çeke-
rek, dört bir tarafa dağılıp yeni yurt edinmeye çalışırlar. Fena gülbankından 
yedi gün sonra ise Sultan İbrahim, Kara Mustafa Paşa’yı katlettirir. Edirne 
ayanları boş durmayıp tekkenin enkazını almak için talepte bulunsalar da 
ömürleri buna yetmemiştir. Uzun bir müddet enkaz halinde kalan Hıdırlık 
tekkesi, IV. Mehmed tarafından tamamen ortadan kaldırılıp yerine cami ve 
saray inşa ettirilir. (Evliya Çelebi, 1999: 251-252). 

7. Tekkelere Yapılan Yardımlar 

Tekkelerin ekonomik anlamda dar boğaza düşmemeleri ve sosyal politika-
ları icra edebilmeleri için devlet tarafından finanse ediliyorlardı. Bu durum 
devlet-tekke ilişkileri açısından da müspet bir ortam oluşturuyordu. Bu doğ-
rultuda diğer tarikatlara olduğu gibi Bektaşilere de yardım ediliyordu. Örneğin 
Rodoscuk’ta bulunan Sersem Baba zaviyesine, Osmanlı Devleti tarafından 
pirinç yardımı yapılması kararlaştırılmıştı. Filibe Nezareti Mukataası26 malın-
dan alınmak üzere Sersem Baba zaviyesine günlük bir şinik27 pirinç tahsis edil-
miştir. Verilen bu pirinç sayesinde tekkede bulunan derviş, fukara ve misafir 
olarak tekke de meskûn olan kişilerin iaşesi sağlanacaktı. Fakat 1799 yılında bu 

 
26 Mukataa; iltizâm, kesim, maktu ve maktua kavramlarını kapsamakta olup icare/bedel, malî birim, 

yöntem, götürü ve ve sözleşme anlamlarında kullanılmaktadır. Maktu, mukataa hâline getirilmesi müm-
kün olmayan küçük bir gelir kaynağının kayıt altına alınması ve devlete gelir sağlamanın ilk adımını 
oluşturmaktaydı. Klasik Osmanlı tarihi eserlerinde mukataa usulü, ilk kez Fatih tarafından İstanbul’un 
Fethinden (1453) sonra konutlarda uygulanmaya başlanıp daha sonra vazgeçilen bir yöntem olarak 
görülmektedir. bk. Çakır, 2003: 4-5,31. 

27 Kilenin dörtte birine verilen isim olup, tahıl ölçmek için kullanılan silindir şeklinde tahta veya 
metalden yapılmış kovadır. Kileler arasında bölgesel farklılıklar olduğundan dolayı şinik miktarları da 
değişik olmalıdır. Pakalın şiniğin maiyat ve hububat için ayrı evzan ve ekyal için ayrı kullanıldığını 
yazmakla beraber maiyat ile hububat için İstanbul kilesi= 10 şinik, şinik= 10 ölçek; evzan ve ekyal içinse 
İstanbul kilesi= 4 şinik, 1 şinik= 2 kutu, 1 kutu= 2 zarf değerlerini vermiştir. Bu durumda sıvı ve tahıl için 
2 okka, ağırlık birimi olarak ise beş okka olmaktadır. İnalcık ise şiniğin kilenin yarısı olduğunu ve 1/4’ü 
yerine de kullanıldığını yazmaktadır. Bk. Ünal, 2011: 651-652.  
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tahsisat gerçekleşmediği için tekke sakinleri zor duruma düşmüştür. 1800 yılına 
girildiğinde tekke sakinleri, bu iki yıla ait olan pirincin tekkeye verilmesini ya 
da bu pirincin maddi karşılığı olan paranın tekkeye tahsis edilmesini istemiştir. 
Bektaşi dervişleri bu isteklerini dile getirirken arzuhallerinin altına düştükleri 
notla padişaha bir takım hediyeler gönderdiklerini not etmişlerdir. Bektaşi 
dervişleri tarafından padişaha gönderilmek üzere Aşçıoğlu Ahmed’in gemisine 
yüklenen hediyeler; bir çuval has un, bir kutu mum ve tekke mahsulü olarak bir 
sepet ayvadır. Dervişler, hediyelerin padişahın eline ulaştığın da bunları kabul 
etmesini ve Bektaşi dervişlerinin hayırlı dualarına mazhar olmalarını temenni 
etmişlerdir. Bu temenniler dervişlerin selamı olan “hu hu hu” sözcükleriyle son 
bulmuştur (BOA C.EV. 289/14718)28. Tekkelere günlük ya da aylık olarak tahsis 
edilen pirinçler, mukataalardan belirtilen zamanlarda peyderpey alınmamış, 
miktarı sabitlenen pirinç, senelik olarak toptan alınmıştır. Bu doğrultuda, Di-
vaneorman’da bulunan Demir Baba tekkesinin Postnişini olan Yusuf Dede, 
tekkesine ayrılan günlük yarım kile pirinci, 1794 yılında toptan 180 kile olarak 
teslim almıştır (BOA AE. SSLM. III 377/21550). Devletin, tekkelere yaptığı 
destek pirinçle sınırlı kalmamıştır. Ahyolu memlehası29 mukataası eminine hita-
ben yazılan hükümde; Yenipazar ve Şumnu civarında bulunan Kozluca tekkesi 
olarak adlandırılan Musa Baba hangâhı, Hezergrad kazasının Deli Orman na-
hiyesinde kâin Timur Baba tekkesi ve Şumnu kazasında olan Hafız Baba zavi-
yesinde bulunan fukara, derviş ve yoluculuk eden misafirlere verilecek olan 
yiyeceklerde sıkıntı çekmemeleri için Ahyolu memlehası mukataası malından 
günlük 1 şinik tuz verilmesi kararlaştırılmıştır (VGMA 263/175). 

Osmanlı Devleti, her yıl Muharrem ayında İstanbul’da bulunan ve çeşitli ta-
rikatlara mensup olan tekke ve zaviyelere Muharremiye adı altında maddi des-
tekte bulunmuştur. I. Abdülhamid döneminde, içlerinde Karaağaç Bektaşi Ali 
Baba, Durmuş Dede, Karaca Ahmed, Şehidlik, Yarımca Baba gibi içinde Bek-
taşi tekkelerinde olduğu toplam 233 hangâh, tekke ve zaviyeye her birine 10 
kuruş verilmek üzere toplamda 2330 kuruş dağıtılmıştır (Çetin, 1983: 583-590). 
1797 yılında devletin İstanbul ve civardaki tekkelere yaptığı Muharremiye yar-

28 “İnayetkâr Efendim Hediye-i kalenderanemiz olarak Aşçı oğlu Ahmed reis sefinesine tahmilen 
bir çuval dakik-i has ve bir kutu mum ve tekye mahsulü olarak bir sepet ayva küstahane irsal olunmuşdur 
bi-mennihi ve keremihi vusulünde hüsn-ü kabul ile dua-yı hayriyemize mazhar olmaları mütemennadır 
efendim hû hû hû.”. 

29 Memleha, tuz çıkarılan yer, Tuzla anlamındadır. 
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dımı 2380 kuruştur (BOA HAT. 1469/72)30. Bu miktar, 10 kuruşluk bir artışla 
1799 yılında 2390 kuruş olarak dağıtılmıştır (BOA HAT. 1501/97; BOA HAT. 
1443/59308)31. 

İslami kaideler çerçevesinde kutlanan bayramlardan birisi Kurban Bayramı 
idi. Osmanlı Devleti’nin tekkelere yaptığı yardım dönemlerinden birisini Kur-
ban Bayramı oluşturmaktaydı. Devlet, bu bayramda daha önce isimlerini kay-
dettiği tekkelere, yeniçerilere, camilere, mescitlere ve çeşitli görevi ifa eden 
kişilere kurban yardımı yapmaktaydı. Örneğin 16 Şubat 1706 tarihinde Kurban 
Bayramı münasebetiyle yukarıda zikredilen kurum ve şahıslara toplamda 1665 
koyun verilmiştir. Koyunlar defterde kaydedilen herkese eşit bir şekilde dağı-
tılmamış kuvvetle muhtemel kişi ve kurumun önem derecesi, bünyesinde barın-
dırdığı fert sayısı kurban dağılımını belirleyen ana etken olmuştur (BOA 
MAD.d. 19100/1-4). 1708 yılında da toplamda 1665 koyun dağıtılmıştır. Dağıtılan 
koyunlardan bazılarının sayılarına bakılacak olunursa Yeniçeri ocağına 350 
(BOA D.BŞM.d. 1120/2), Karaca Ahmed Bektaşi tekkesine 3 (BOA D.BŞM.d. 
1120/3), Karaağaç Bektaşi zaviyesine 4 (BOA D.BŞM.d. 1120/4), Gülşeni Osman 
Efendi zaviyesine 3 (BOA D.BŞM.d. 1120/4), Abdülkadir Geylani hazretlerine 
24 (BOA D.BŞM.d. 1120/2), Galata Mevlevîhanesine ise 10 koyun tahsis edil-
miştir (BOA D.BŞM.d. 1120/4).  

8. Sonuç 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda Balkanlar’da varlıkları bilinen Bektaşi tekkele-
ri, bulundukları mahalde tesirlerini bırakmışlardı. Osmanlı Devleti’nin Balkan-
lara ayak bastığı ilk yıllardan itibaren bölge halkının İslamlaşması hususunda 
üst derecede performans sergileyen Bektaşi tekkeleri, kendilerinden bir şeyleri 
Balkanlara katmışlardır. Nitekim bunların başında Türkçe isimlerin Balkanlar-
da birçok yerde verilmesi gelmektedir. Her yönüyle Türk örf ve kültürünü 
yansıtan Bektaşilik tarikatı, gülbanklarını bile Türkçe icra ediyordu. Öyle ki 
XIX. yüzyılın sonlarında Arnavut ulusçuluk hareketleri meydana gelene kadar 

 
30 “Beher sal … … gurre-i Muharremde taraf-ı mülukanelerine tarikat-ı aliyye fukarasından isticalat 

davat-ı hayriye zımmında inayet ve ihsanı kaide-i kadime-i hasenen hazret-i … olan atiye-yi Behiyye-i 
Muharremiyenin tevzi’i hulul itmekle âsitâne-i aliyye ve civar-ı saltnat-ı seniyyelerinde olan mecmu-i 
tekaya ve zevayanın defter müfredatı ber muceb-i sabık iki bin üç yüz seksen guruşa baliğ olmakdan 
naşi muvafık rıza-yı mülukaneleri ise ol bab da emr ü ferman veliyül emr efendimiz hazretlerinindir.” 

31 Muharremiye hediyeleri 19. yüzyılda da devam etmiş olup 1811 yılında tekkelere dağıtılan meblağ 
toplamda 2400 kuruştur. İlgili belge için bk. BOA HAT. 1443/59308. 
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burada dahi gülbanklar Türkçe okunmuştur. Fakat bu tarihten sonra artık Ar-
navutça okunmaya başlanmıştır. 

Yeniçerilerle yoldaşlığını sürdüren Bektaşiler, gerçekleşen askerî ha-
rekâtlarda da yerlerini almışlardır. XVII. yüzyılda ele geçirilen Girit adasının 
kuşatma harekâtında dahi Bektaşiler yer almış ve nitekim adanın ilk fethedilen 
yerlerinden birisine tekkesini kurmuşlardır. Bunun yanı sıra birçok Bektaşi 
tekkesi ıssız yerlerin güvenliğini sağlamayı başararak Balkanların huzur ve 
refahına katkı sağlamışlardır. 

Bektaşi tekkeleri, yaptıkları tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle birlikte dö-
nemin işletmeleri sayılabilecek değirmenleri de tasarruflarında tutarak önemli 
bir ekonomik teşekkül olarak meydana çıkmışlardır. Bünyelerinde barındırdık-
ları geniş topraklar ve hayvanlar sayesinde ekonomik sıkıntı yaşamayan Bektaşi 
tekkeleri, ellerindeki ürünleri toplumla da paylaşarak toplumsal sorumluluk 
görevini de başarıyla yerine getirmişlerdir. Aslında tekkelerin gerek devlet 
tarafından çeşitli alanlarda yardım görmesi gerekse yukarıda ifade edilen eko-
nomik faaliyetleri neticesinde yine devlet tarafından vergi muafiyetine tabi 
tutulması tekkelerin sosyal sorumluluğunu yerine getirebilmesinde önemli rol 
oynuyordu. Nitekim devlet, tekkelere sağladığı bu destekler sayesinde tekke-
ler aracılığıyla toplumsal düzenin ve refahın tesis edilmesine önemli bir katkıda 
bulunmuş oluyordu. 
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BEKTAŞİLİĞİN NİNOVA’DAKİ KÖKENLERİ 
The Origins of Bektashism in Nineveh 

Dr. Haz’al Yâsîn Mustafâ* 
Enver Abdurrezzâk Hasen el-Mûsevî* 

Öz 

Tarihi metinleri araştırmak, araştırmacıların beklenti ve hedeflerin 
belirsizliğine sürüklenmeden sonuçları kabul etmeli, araştırmanın ni-
teliğini gözetmeli, yaptığı iş ve elde ettiği verilerden keyif almalı, 
suçlamalardan ve keyfi ihmallerden uzak, kesin kanıtlara veya ger-
çekçi sonuçlara ulaşmak için gayret anlamına gelmektedir. Özellikle 
farklı topluluklar ya da mezheplerin soruşturma gerekçeleriyle kapa-
tılması veya gündem dışı bırakılan ve üstü örtülen konularda araştır-
macının kanıt ve belgelere ulaşmasının zor olduğu konularda araştır-
ma sonuçlarını yazmak, gerçekçi sonuçlar çıkarmanın mümkün olma-
dığı ve kanıtların ortaya çıktığı zamanlarda imkânsız ve ulaşılmaza 
yakın olduğu söylenebilir. Farklı örf ve inanışlar nedeniyle kendileri-
ne tatsız gelen gelenek, örf ve adetler, onları hak eden ve bazı yazar-
ların tasavvurlarındaki yanılsamadan ve haksız yere ithamlardan 
uzaklaştıran gerçek bir tarih çalışmasına rastlamak zor görünmekte-
dir. Bu yazılar, tenkit edilemeyecek, çürütülemeyecek kutsal metin-
lermiş gibi kabul edilmektedir ve etki alanı oluşturmaktadır. Sonuç 
olarak bu konulardan bir tanesi de Musul ve çevresinde varlığını sür-
düren Şebek, Türkmen olarak bilinen Bektaşi topluluklarıdır. Bu 
konuda yazılan ve yaygın hale gelen birçok araştırmada eksik ve yan-
lış bilgi bulunmaktadır. Araştırmacıların kendi inanç ve geleneklerine 
göre değerlendirdikleri ve araştırdıkları konuları anlamadıkları söy-
lenebilir. 
Anahtar kelimeler: Musul, Ninova, Şebek, Türkmen, Bektaşi 

Abstract 

Delving into historical writings by researchers should enjoy the qua-
lity of accepting results and not drifting behind whims and goals, and 
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that he should have peremptory evidence or realistic conclusions, 
away from accusations and arbitrary omissions. Writing on topics 
that are difficult for the researcher to access evidence and docu-
ments, especially in communities or topics that are closed or closed 
for sectarian and investigative reasons, it is not possible to write and 
come up with realistic results and at times when the evidence is im-
possible and out of reach. Customs and traditions in eras that were 
unpalatable to them due to different customs and beliefs, we did not 
find a real historical study about them that does justice to them and 
distances them from the illusion that was in the imagination of some 
writers and unjustly attached accusations against them. The same 
approach as if these writings are sacred texts that cannot be criticized 
or refuted. As a result, one of these issues is the Sebek and Bektashi 
communities known as Turkmen, which continue to exist in and aro-
und Mosul. There are incomplete and incorrect information in many 
studies written and widespread on this subject. It can be said that re-
searchers evaluate according to their own beliefs and traditions and 
do not understand the subjects they research. 
Keywords: Musul, Ninova, Shabak, Turkman, Bektashi 

1. Giriş

Araştırmacıların kroniklere dayalı yaptığı araştırmaların makul nitelikte so-
nuçlar üretmesi gerekir. Bu araştırmalar aynı zamanda kişisel eğilim ve amaç-
lardan arınmış olmalıdır. Araştırmacının elde ettiği sonuçları kesin kanıtlarla 
veya reel çıkarımlarla ispat etmesi beklenir. Araştırmacı bir takım ithamlar ileri 
sürmekten, toptan karşı çıkmalardan uzak durmalıdır. Çünkü kök ve asıl sade-
dinde bir takım itham ediciler mevcuttur. Oysa en uygun gerçekçi ve makul 
yöntemler kullanarak araştırmacıların bazı yol ve araçlarla ilmi sonuçlara ulaş-
ması mümkündür. 

Araştırmacıların bazı alanlarda kanıtlara ve belgelere dayalı araştırmalar 
üretmesi zor olabilir. Özellikle topluluklarla ilgili alanlarda ya da sıkıntılı veya 
kapalı bir takım alanlarda sınıfsal veya istatiksel sebeplerden dolayı kanıt ve 
belgelere dayalı araştırmalar yapmak ve gerçekçi sonuçlara ulaşmak güçleş-
mektedir. Bazen de kanıtlara ulaşmak zor hatta imkânsız olabilir. Eski dönem-
lerine nisbetle Şebeklerin kökleri ve inandıkları inanç esasları, gelenekleri ve 
adetleri hakkında bunlara ilişkin değişken yapı da dikkate alınarak yapılmış 
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tarafsız ve gerçek bir tarihsel çözümleme göremiyoruz. Mevcut kroniklerin bir 
kısmı yazarların kendi zihinlerinde oluşturdukları yanlış tanımlamalardan, bir 
kısmı da haksız bir şekilde oluşturulan toptancı ithamlardan etkilenmektedir. 
Daha sonraki dönemlerde yapılan araştırmaların tamamı da içerdiği bu çıkmaz-
lara rağmen klasik kaynaklara dayalı olarak ve aynı yöntem üzere yapılmakta-
dır. Bu bakımdan sözü edilen bu kronikler, eleştirilmesi ve içerdiği bilgilerin 
çürütülmesi mümkün olmayan kutsal metinler gibi algılanmaktadır.  

Bektaşilik hakkında çeşitli dönemlerde yazılmış kaynaklarda bazı belirsiz-
likler bulunmaktadır. Bu da araştırmacıların müsellem hakikatlere ulaşamamış 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bunun da sebebi düşünsel çakışma ve fikirsel 
çatışmadır. Çünkü sözü edilen gerçekler bazı yönetimlerin eğilimleri ile uyuş-
mamakta ya da onların mezhebi ile çatışmaktadır. 

Bektâşiyye kelimesinin tekili Bektâş’tır. Bunun anlamı emir demektir. 
Bektâşî ise Bektâşîlik tarikatına mensup olan kişi demektir. Bektaşilik takva ve 
zühd tarikatıdır. Bektâşî ise Yüce Allah’ın emirlerini uygulayan, Hz. Muham-
med Mustafa’nın (sav) edeb anlayışını benimseyen, İmâm Ali’nin (ra) ahlakını 
özümseyen kişidir. Bu tarikat Hünkâr Hacı Bektaş Veli (Allah onun sırrını kut-
lu eylesin) b. es-Seyyid Muhammed b. Musâ es-Sânî b. es-Seyyid İbrâhim el-
Mukerrem el-Mucâb b. el-İmâm Musâ el-Kâzım’ın yoludur. Hacı Bektaş Veli, 
Horasan bölgesinde Nîsâbûr’da doğmuştur. Annesi, meşhur âlim Ahmed b. 
Âmil en-Neysâbûrî’nin kızı Hatem’dir (Ahmed Sırrı Dede, 1949: 8). Araştırma-
ların sonuçlarına ve Bektaşi kasidelerinin içeriğine göre Hacı Bektaş Veli’nin 
Hz. Peygamber’in (sav) soyuna mensup olduğu anlaşılmaktadır (Züheyir Kazım 
Abbud, 2009). 

Asıl Şii/Bektaşi sufi tarikatının Türkiye ve Mısır aynı şekilde Irak ve diğer 
bazı bölgelerde doğup geliştiği herkes tarafından bilinmektedir. Bu tarikatın 
başlangıcı Hacı Mehmed Bektaş el-Horâsânî en-Neysâbûrî’ye döner. Onun da 
nesebi Mûsâ Kâzım’a döner. Hacı Bektaş ilk etapta Irak bölgesinde Necef ve 
Kerbelâ’ya seyahat etmiş, sonra hac yapmış ve Sultan Orhan (ö.1362) döneminde 
Türkiye’ye intikal etmiştir. Hacı Bektaş tarikat için ilk tekkeyi kurmuş, daha 
sonra bu tarik yeniçeriler arasında yayılmıştır. Bazı sultanlar bu tarike karşı 
ılımlı olmazken bazıları ılımlı davranmıştır. Sultan II. Mahmud (ö.1839) bu ocağı 
kaldırmıştır. Sultan I. Abdulmecid ise 1861’de onu yeniden kurmuştur. 1925 yı-
lında ise Bektaşilik de dâhil bütün sufi tariklerinin kapatılmasına ilişkin bir yasa 
çıktı. Buna karşın Bektaşilik Irak ve Mısır’da yayılma gösterdi (Bâsim Hamza 
Abbâs, 2018: 63). 
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Bektaşi şeyhlerinin yeniçeri ocağı ve Osmanlı yönetimi ile sağladığı güçlü 
ilişkiler sayesinde Bektaşilik süratle yayıldı ve müntesipleri hızla çoğaldı. Artık 
her ocak grubunun bir Bektaşi mürşidi bulunuyordu. Bu şekilde Bektaşilik 
güçlü bir şekilde yeniçeriler ocağına girmiş oldu. 

1514 yılında yapılan ve Osmanlıların Safevilere galibiyeti ile sonuçlanan Çal-
dıran Savaşı sonucunda Musul 1515’te Osmanlı topraklarına bağlandı. Musul 
Osmanlı’nın egemenliğine geçen ilk Arap kenti olarak kabul edilmektedir. 
Musul aynı şekilde Osmanlı ordusunun Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarında 
1918’de en son çıktığı şehirdir. Stratejik konumu ve coğrafi yapısı Musul’un 
siyaset ve medeniyet tarihi üzerinde açık etkiler bırakmıştır. Çünkü Musul, 
İran, Anadolu ve Suriye bağlantısını sağlayan kavşak noktada bulunan bir şe-
hirdir. 

Dede aşireti Irak’ta Kerbelâ’ya yerleşti. Dede, Bektaşi tarikine göre dini 
ayin icra eden herkes için kullanılan bir lakaptır. Bunların nesebi ise Bektaşi 
tarikatı kurucusu Hacı Bektaş üzerinden Musâ Kâzım’a dayanır. Hacı Bektaş 
Veli tekkesinden Mümin Dede ise hicri onuncu miladi on altıncı yüzyılın orta-
larında Kerbelâ’ya yerleşti. Mümin Dede, İmam Hüseyin mezarına mücavir 
olarak ikamet etti. Vefat edince de orada defnedildi. Mezarı zamanla bir ziya-
retgâh olarak ün kazandı. Bektaşilik aynı şekilde Necef ve Hille’de de yayıldı. 
Bektaşilerin bu şehirlerde hususi ayinleri bulunuyordu. Dede lakabı daha sonra 
Irak’ın kuzey kesimlerinde de görülmeye başladı. Bunlar ise Şii İsna Aşeriyye 
mezhebine müntesiptir. Çevre dinlerden etkilenmişlerdir. Bunların aslında 
büyük erkek kardeş anlamına gelen Kürtçe “keke” kelimesinden isimlendikleri 
belirtilmektedir. Bunların Caferilik mezhebi ile alakası bulunmaktadır. İzleme 
yapan yönetimlerin korkusu dolayısıyla Bektaşiliklerini gizlemişlerdir (Bâsim 
Hamza Abbâs, 2018: 55). Bağdat’taki en önemli Bektaşi tekkelerinden biri, 
Bağdat’ın orta yerinde bulunan Sûku’l-herc girişindeki Bektaşi tekkesidir. 
Meydan mahallesinde bulunan Şeyh Baba Kürkür tekkesi de önemli tekkeler-
dendir. Bu tekke aslında bir Bektaşi şeyhinin mezarıdır. Bu şeyhin ismi Baba 
Kûrkûr olup orada defnedilmiştir. 

2. Bektaşiliğin Ninova’ya Girişi ve Orada Yayılmasını Sağlayan 
Etkenler 

Musul ipek ticareti akışının önemli bir güzergâhını oluşturur. Bu güzergâh 
Tebriz’den Erzurum’a oradan Amasya üzerinden Anadolu’ya geçişi sağlayan 
güzergâhtır. Bu durum Musul’u son derece önemli hale getirmiştir. Bu bakım-
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dan Musul, Fars bölgesinden akan önemli bir ipek güzergâhına hâkim olmuş-
tur. Fâris ipek ticaretinin Osmanlının ılımlı tutumuna bağlı olması tabiidir. 
Osmanlı, Musul yoluyla bu ticaret yolunu kontrol altına almış ve böylece Fars-
lıların ticareti bu merkezden geçmekten yoksun bırakılmıştır. Çünkü İran’ın 
ipek dış ticareti batıya dayanıyordu, karşılığında da demir ve bakır gibi madde-
leri alıyordu. Bu metaller ise o dönemin en önemli stratejik maddeleri idi. 

Osmanlılar Musul güzergâhını hâkimiyet altına aldıktan sonra Irak’tan ge-
çip Basra Körfezi’ne ulaşan diğer güzergâhları da kontrol altına aldılar. Yaşama 
ve ibadet uygulamaları biçimlerinde teşeyyu’ ile tasavvuf arasında pek çok güç-
lü ortak yönler bulunmaktadır. Özellikle Emevi ve Abbasi dönemlerinde Şianın 
hayata katılımı, zühd hayatını benimseme, siyaset, riyasetten ve bunlarla ilgili 
tartışmalardan uzak durma, İslam’da ilk mutasavvıf Ali b. Ebî Tâlib’in imam 
kabul edilmesi, sufi tarik adamlarının genel olarak Ali b. Ebî Tâlib’i zühd ve 
tasavvufta birinci üstat olarak benimsemeleriyle bu ortak yönler belirgin hale 
gelmiştir. 

Diğer taraftan Ninova, sahip olduğu ekonomik ve beşeri güçler dolayısıyla 
asırlar boyunca Irak’taki büyük şehirlerden biri olmuştur. Ninova sakinleri 
tarım ve ticaret ile uğraşırlar. Genel olarak tarımsal topluluklar hava koşulları-
nın tarım ve hasat için elverişli olmasını isterler. Bu itibarla Allah’ın bu koşulları 
kolaylaştırmasını talep ederler. Bu durumda bu topluluklar Allah’a yakınlaşma 
çabalarında dini akımlara daha yakın bir yerde dururlar. 

Genel olarak Musul şehrinin şartları, Bektaşi davetinin yayılması için uygun 
bir ortama sahip olmuş olmalıdır. Musul tasavvuf tariklerinin yaygınlığı ve tek-
kelerin her bir tarafına yayılmış olması ile bilinen bir şehirdir. Diğer yandan 
Osmanlı otoriteleri tarafından sufi tekkelerine önem verilmiştir. Çünkü tekke-
ler sosyal hayır kurumları olarak kabul edilmiştir. Bu tekkeler fakirlerin, öğ-
rencilerin ve dervişlerin birer barınağı olmuştur. Ayrıca tekkeler dini esasların 
uygulandığı, zikir, irşat ve vaaz halkalarının kurulduğu, namazların eda edildiği 
mekânlar olmuştur. Osmanlı dönemi boyunca, sultanlara ve valilere halk deste-
ğinin sağlanması açısından siyaset ile tasavvuf arasında var olan organik bağlar 
açısından tekkeler dini, kültürel, toplumsal ve siyasi açıdan bir zorunluluk un-
suru sayılmıştır. Üstelik tekkelerin insanlar arasında sevgi, muhabbet ve daya-
nışma ruhunu yayma açısından da sosyal hayatta önemli bir rolü bulunmaktadır. 
Tekkelerin ayrıca eğitim ve kültür açısından da önemli bir rolü vardır. Mu-
sul’da Osmanlı döneminin sonlarından itibaren Birinci Dünya Savaşının sonla-
rına kadar ortaya çıkan bir takım tekkeler bulunmaktadır. Musul’da faal olan 
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başlıca tasavvuf tarikleri arasında Nakşibendilik, Kadirilik ve Şazelilik gelir 
(Arûbe Cemîl Mahmûd, 2008: 35). 

Bu tasavvufi düşünceler köylere ve kırsala kadar her tarafa yayılmıştır. Bu 
tasavvufi düşünce Türkmenlere ve Şebeklere de ulaşmıştır. Hatta onlar tasav-
vufi düşünceden en çok etkilenen kesim olmuştur. Çünkü bu bölgede Hristi-
yanların meskûn olduğu büyük köy ve kasabalar bulunmaktadır. Şebekler ise 
Irak ve özellikle Musul’da azınlık olan topluluklardandır. Bunlar da diğer azın-
lıkların şartlarına tabi idi. Şebekler eski dönemlerde, Sasani devletinin sonla-
rında Hristiyanlığa inanmakta idi. Bu konuda onlar Fars devletinin son yöneti-
cisini takip etmişlerdi. Çünkü Zerdüşt ve Mani mensubu ateşperestlerin güçlü 
itirazlarına rağmen bazı emirler Hrıstiyanlığı benimsemiş idi. Buna bağlı olarak 
Şebeklerin büyük bölümü ise Hıristiyanlığı kabul etmişti. Bundan dolayı gü-
nümüzde bile bazı Şebek boylarının uyguladığı bir takım Hristiyan gelenekleri 
bulunmaktadır. Şebeklere dair ilk kayıtlar 1575 yılı Osmanlı Tapu Sicillerinde 
görülmektedir (Şâkir Alî, 2011: 118). 

Şebeklerin kökleri itibariyle Bektaşilik ve Kızılbaşlık ile irtibatı konusu 
araştırmacıların henüz belirsizlikler perdesini aralayamadığı sorunlu konuların 
başında yer alır. Bazı araştırmacılara göre Bektaşiliği Şebekler yaymışlardır. 
Buna karşın Şebekler için Bektaşilik dini mertebeleri açısından güçlü bir engel 
bulunmaktadır. Tarikatta ne kadar yükselirse yükselsin bir Şebek’in bu engeli 
aşması mümkün değildir. Bir Şebek “muhlis”in ulaşabileceği en yüksek merte-
be “sûfî” ya da “murîd” mertebesidir. Bunlar ise çoğunlukla “Pir”e mürafakat 
eder. Pir mertebesi ise Bektaşiliğin dâhili tabakalarındandır. Tasavvufta hangi 
mertebeye ulaşırsa ulaşsın bir Şebek, “pir” tabakasına geçemez. Kâmil eş-
Şeybî, et-Tarîkatu’s-sûfiyye (1967) adlı kitabında Şebeklerin kökleri konusundaki 
çözümlemesinde onları din ve mezhep bağlantısıyla ortaya koymuş, adetler ve 
gelenekler gibi sosyolojik kanıtları dikkate almamıştır. Şebekler için gerçek bir 
kimliğin taşıyıcısı olan dili dahi dikkate almamıştır. Çözümlemesinde kanıtları-
nın bir parçası olarak ortaya koyduğu bazı görüşlerin de Şebeklerin dili ile 
hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Zaten Şebekler klasik dini kitapların önemli bir 
kısmını okuyamaz. Çünkü Şebekler Türkçe bilmez. Oysa bu metinler Türkçe 
yazılmıştır. Şebekler ile ilgili yazı yazmış olan araştırmacıların çoğunluğu dil, 
adetler ve geleneklere dayanan bir çözümleme sunmazlar. 
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3. Şebekler ve Türkmenler Arasında Bektaşilik 

Şebeklerin Bektaşiliği sonradan benimsedikleri, onu ilk yayanlar olmadığı 
konusunda neredeyse bir görüş birliği bulunmaktadır. Buna göre Şebekler bu 
tarikat aracılığıyla bazı dini ritüelleri uygulayarak ehlibeyt sevgisine yakınlaş-
maya çalışmışlardır. Çünkü Şebeklerin çoğunluğu Şiilikten etkilenmiştir. Bu-
nun bazı kendine özgü sebepleri vardır. Şebekler mücadele ve çatışma halinde 
idiler. Çünkü Şebeklerin dilleri ve gelenekleri Ninova’da hiçbir topluluk ile 
benzerlik göstermez. Onlar da kendi mazlum hallerini Hz. Hüseyin olayında 
anlamlandırdılar. Diğer taraftan kendileri ibadetlerini tamamen İslam dinine 
göre eda ediyor değillerdi. Bu durum bir inanç zafiyeti ile ilgili değil tamamen 
bir bilgisizlik konusu idi. Zaten Irak’taki köylerin büyük bir bölümü bu şekilde 
bilgisizlikten etkilenmektedir. Kırsalda okuma yazma oranı son derece düşük-
tür. Bundan dolayı Şebekler kendi inançlarına bir nevi gizem katmışlar ve ger-
çek mezheplerini açık bir şekilde ortaya koymamışlardır. Çünkü kendileri 
mezhepsel olarak bir azınlık durumunda idi. Bu nedenle çoğunlukla Musul’da 
toplumsal eleştiri ve dışlamalara maruz kalmakta idiler. Musul halkı genellikle 
başka mezheplere mensuptu. 

Türkmenler ise Bektaşiliğe daha yakın idiler. Çünkü yazılı metinlerin ve 
duaların çoğunluğunun dili onların diline yakındır. Bu metinler ile duaların 
tamamı Türkçedir. Bundan dolayı Türkmenler tarikatta önemli ölçüde öncülük 
yapmışlardır. Diğer taraftan başka mezhepleri benimseyen Türkmenler de 
mevcut idi. Bu arada her tarafta tekkeler ortaya çıktı. Her topluluk şehirlerde 
ve kasabalarda toplumsal hayatı bulandırmadan kendi tarikat ve mezhebine 
göre yaşamakta idi. 

Bektaşi davetçileri Musul kırsalının tarikatın yayılımı için elverişli olduğunu 
fark ettiler. Çünkü bu bölgelerin halkı köylerde ve kırsalda insanlara sunulan 
görüşlere karşı sempatik bir tutum gösteriyordu. Böylece Bektaşilik büyük 
ölçüde yaygınlık kazandı. Bu da her köyde bir tekkenin kurulmasını sağladı. Bu 
tekkelerin idaresini de ehlibeyt soyundan seyyidlere mensup bir kişi üstleni-
yordu. Böylece müritlerle beraber orada tarikat usulleri icra ediliyor ve Muhar-
rem ayında da Hüseyni ilkeler yâd ediliyordu. Bu arada şifa niyetiyle Kur’an 
ayetleri ve dualar okunması yoluyla hastaların tedavi destekleri sağlanıyordu. 
Zamanla bu tekkeler bereket beklentisiyle, Allah’a ve ehlibeyte yakınlık inan-
cıyla birer ziyaretgâh haline geldi. Bu şekilde tekkeler, uzun bir süre mescit 
fonksiyonu, tedavi merkezi, sosyal bir müessese olarak işlev görüp pek çok 
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sorunun çözümünde rol oynadı, bu bölgelerde aşiretler arası ve bireyler arası 
çatışmalar sadedinde de arabulucu fonksiyonu icra etti. 

Şebeklerin aydınlıktan uzak durması ve kendi inanç esaslarını açık bir şekil-
de ortaya koymaktan kaçınması sebebiyle Musul’da düşünce ve din adamları 
arasında onların inanç esasları hakkında bir takım kuşkular ortaya çıktı. Bu da 
Şebekleri her taraftan kuşatıp onların İslam inancını kuşkulu hale getiren ve 
onların bir tür heretik ve sapkın bir grup olarak görünmesine yol açan bir be-
lirsizliğin doğmasına sebep oldu. Bu ithamlara göre Şebekler namaz ve oruç 
gibi ibadetlere bağlı değildirler. Bu ithamlar Yezidiler, Bahailer, Hristiyanlar 
gibi diğer azınlıklara yönelik ithamlarla benzerdir. Oysa Şebeklerin inanç esas-
ları karşısında bu ithamlar asılsızdır. Hatta bazı yaygın yanılgılar Şebekleri 
İslam dairesinden çıkarmıştır. Bu da onların Kur’an’a muvazi kutsal metinlere 
bağlı olduğu düşüncesi üzerine kurulmuştur. Oysa Şebekler gerçekte Müslü-
mandır. Kutsal kitapları da Kur’an’dır. Şiilik ve Sünnilik arasındaki mezhebi 
bölünmeye rağmen Şebekler irfan ve tasavvuf üzere hususi bir inanç ve ibadet 
birikiminin paydaşıdırlar. Tarihsel olarak Bektaşilik gibi bazı tariklerden etki-
lenmişlerdir. Kişilikleri genel olarak kendilerine ve kültürlerine hâkim olan 
yaygın bir bilgisizlikten kaynaklanan zihinsel bir takım kalıplarla şekillenmiş-
tir. Çünkü Şebek, Arap olmayan Müslüman bir azınlık “topluluk” olarak değil, 
bir “din” olarak sayılmaktadır. Oysa bu konuda herhangi bir ilmi kanıt ortaya 
konulamamaktadır. 

Şebeklerin uyguladığı tarikat uygulamaları ile Bektaşi tarikinin uygulama-
ları arasında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Ancak bu farklılıklar öze ilişkin 
değildir. Şebekler orta bir yol tutmayı ve uygulamalarda aşırılığa kaçmamayı 
sağlamışlardır. Şebeklerin köylerinde tekkeleri vardı. Basit ibadetleri kendi 
bilgilerine, İslam dininden ve Bektaşi tarikinden anladıklarına göre din adam-
ları eşliğinde buralarda gerçekleştiriyorlardı. Bu din adamları tekkede yaşa-
makta ve bir takım ilkesel görevleri, dini görevleri ve bayram ritüellerini yü-
rütmekte idi. Ayrıca müritler yani bu tarikata mensup kişiler ile “mukarrebler” 
vardı. Mukarrebler uzun süre tarikata mensup olanlardır. Bunların içinden 
“muhlis”ler vardır. Muhlisler “sûfî” mertebesine kadar yükselirler. Yani tekke-
de “pîr”e yakın olan kişiler olurlar. Pir, köyde tebliğlerden ve faaliyet takvi-
minden sorumlu olan kişidir. Aynı köyde diğer fıkhi ekollerin mezheplerine 
tabi olan Şebekler de bulunuyordu. Köyde bunlar arasında tabi olmak için han-
gi mezhebin daha doğru ve daha üstün olduğu hususunda bir çatışma olmuyor-
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du. Bir bağnazlık olmaksızın herkes kendi dini hayatını tamamen özgür bir 
şekilde yaşıyordu. 

Hacı Bektaş Veli, Anadolu’ya vardı. Onun tariki Anadolu’nun dört bir tara-
fına yayıldı. Anadolu güneşi bölgeyi bütünüyle aydınlatmaya başladı. Hacı 
Bektaş Veli, hac ibadeti ve Hz. Peygamber (sav) ve tertemiz imamların ziyareti 
dönüşü Anadolu’ya giderken kutlu ziyareti ile bölgemizi teşrif eyledi. Bölge-
miz onun kerametleriyle aydınlandı. Onun bu kerametleri nesilden nesile inti-
kal etti. Onun muhibleri, destekleyenleri ve tabi olanları kerametlerinin zuhur 
yerlerde onun için makamlar yaptılar. Musul’da Ba’şika nahiyesine bağlı Teys-
harâb köyündeki makam halen ayaktadır. Hacı Bektaş Veli, Kerkük’e bağlı 
Tâze nahiyesine de uğradı. Orada da onun bir makamı vardır. Bu makam Tek-
yetu Hunkâr (Hünkâr Tekkesi) ismini taşımaktadır. Halen bu tekkede Seyyid 
Hamîd el-Mûsevî görevlidir. Savlaca Karahöyük’te bir müddet kaldı. Orada bir 
tekke inşa etti. Bu tekke, onun tatlı pınarından içmeye susamış dervişler için bir 
kıblegâh olmuştur. Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nin sadece ibadet ve dini mera-
simleri icra maksatlı olmadığını biliyoruz. Onun tekkesi bir okul idi. Bu okulda 
pek çok şeyh ve Allah dostu yetişmiştir. Onlar da muhtelif bölgelere özellikle 
de Osmanlı topraklarına gönderilmiştir. Çünkü bu arada birçok tekke açılmış, 
tarikat ve tarikatın hoşgörülü, kıymetli İslami öğretileri her yerde yayılmaya 
başlamıştı. Bundan dolayı tarikatın saygın şeyhleri kısmen Irak’ın bütün bölge-
lerine özellikle de Musul ve civar bölgelerine gönderildi. Bunlardan iki tanesi 
Ninova ovasına gitmiştir. Bunun zamanını ve yılını tam olarak bilemiyoruz. 
Bunlar Sarı Seyyid Kasım ve Ersefil (Seyyid Fethullâh)’dir. Bu ikisi bizzat tek-
keler açtılar. Bölge sakinleri ise bu tarikata intisap etmek için seferber oldular. 
Bu iki şeyhin torunları hala Ninova bölgesinin köylerinde ve kasabalarında 
bulunan birçok tekkede tarikat merasimlerini icra etmektedirler. 

Tel’afer’de ise Er Mahmud daveti yaymaya başladı. Tam ismi Mahmud b. 
Orhan b. Mehmed’dir. Nesebi İmam Mûsâ Kâzım’a kadar çıkar. Er Mahmud 
Tel’afer’de Kale Mahallesinde medfundur. Bunun torunlarından Seyyid Haşim 
Baba da bir Bektaşi şeyhidir. Onun tekkesi bir kaç yıl önce vefatına kadar son 
derece faal idi ve müritleri vardı. 

Seyyid Mahmud, Anadolu’dan gelmiştir. Kendisi Kızıl Deli Ocağındandır. 
Tel’afer’de ilk defa o, tekke açmıştır. Mezarı, Tel’afer’de Su bölgesinde bir 
ziyaretgâhtır. Torunlarından biri Mehmed Zeynel Baba’dır. O da pîr derece-
sinde olup bir tarikat şeyhidir. Bu tekkede Cuma gecesine has haftalık mera-
simler icra edilir, dini münasebetlere has zikirler ve ayinler yapılır. 
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Sincar bölgesinde Anadolu’dan gelen bir evliyanın ziyaretgâh olan mezarı 
bulunmaktadır. Bunun ismi Pir Zikir veya Pir Zâkir’dir. 

Bektaşiliğin yayılmasını müteakiben Ninova ve Tel’afer’e bağlı köylerin 
büyük bir kısmında aynı şekilde Musul’un içinde tekkeler açılmış oldu. Bu 
tekkelerde yapılan ayinler ve tarikat merasimleri günümüze kadar devam et-
mektedir. Bazı köylerde ise birden fazla tekke bulunmaktadır. 

Musul’un içinde bulunan tekkelerden biri İsa Dede Tekkesi’dir. Onun za-
manda onun türbesi de buradadır. İsa Dede, Musul’un meşhur evliyasındandır. 
Onun adını taşıyan mahallede sakin olan sekiz aile orada bu türbenin hizmetini 
yapmaktadır. İmâm Hüseyin’in zevcesi Ummu’t-tis’a Şâh Zenân Tekkesi, 
Sûku’l-gazl mahallesindedir. Seyyid Hurr Tekkesi de orada idi. Seyyid Hurr 
kerametler sahibi Seyyid Ca’fer’in torunlarındandır. Osmanlı valisi, Sultanın 
fermanıyla Seyyid Ca’fer’e Ninova Ovasında büyük araziler bağışlamıştı. O da 
bu arazileri müritlerine üleştirmiş ve kendisi için bir karış toprak almamıştır. 
DAİŞ’ten sonra türbe Minaretu Şebek köyüne nakledilmiştir. Halen onun 
idaresini oğlu Seyyid Mehmed Ali yürütmektedir. Seyyid Vezir Tekkesi, Sey-
yid Taha Tekkesi, Seyyid Hasan Tazı Tekkesi gibi başka tekkeler de vardır. 
Seyyid Hasan Tazı, Er Sefil’in torunlarındandır. Onun tekkesi es-Sâde (Sey-
yidler) köyündedir. Bu tekke oğlu Seyyid Hüseyin tarafından idare edilmekte-
dir. Seyyid Hüseyin Takî ve kardeşi Ali Takî Tekkesi, Sarı Seyyid Kasım sikke-
sinden olup Hamdâniyye ilinde Tahrâve köyündedir. Kerametleriyle bilinen 
Seyyid Kasım Tekke ve Türbesi, Ba’şîka nahiyesinde Derâvîş (Dervişler) kö-
yündedir. Şeyh Emir köyündeki meşhur tekkeyi ise günümüzde Pir Hasan 
Perende idare etmektedir. Pir Hasan’ın yaşı yetmişi aşkın olup tekkede Bektaşi 
tarikatı ayinlerini icra etmektedir. Ali Reş köyünde iki tekke daha vardır. Bun-
lardan biri merhum allame Seyyid Hasan Hamîd Tekkesi’dir, diğeri ise Seyyid 
Ali Evsat Tekkesi’dir. Sonunca tekkeyi günümüzde Seyyid Lokman ve kardeşi 
Sûfî Muslim idare ediyor. Bu köyde İmam Zeynelâbidîn’in makamı da bulun-
maktadır. Bu makam her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Teys-
harâb köyünde ise İmâm Rızâ’nın makamı bulunmaktadır. Hacı Bektaş Veli ve 
Abbâs b. Emîrülmüminin makamı ise Musul’da Abbâsiyye köyündedir. 

Kerkük’te şehir içinde Sultan Saki Tekkesi ve türbesi bulunuyor. Sultan Ba-
lım ve Şetmez yani Şah Tahmasb Tekkesi ise Tis’în bölgesinde yer almaktadır. 

Tâzehurmâtû nahiyesinde Hünkâr Tekkesi, Halife Molla Ali Tekkesi ve 
Babalar Tekkesi bulunmaktadır. 
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Dâkûk ilinde ise çok sayıda tekke vardır. Çünkü Dâkûk da tıpkı Kerkük gi-
bi çok işlek bir şehirdir. Bunlardan biri Baba Ca’fer Tekkesi’dir. Bu tekkeyi 
Halife Mehdi’nin çocukları idare ediyor. Aşağı Tekke ve Şeyhler Tekkesi de 
bu şehirdeki tekkelerdendir. 

İmam Zeynelâbidîn köyünde Derviş Abbas Tekkesi vardır. Bu tekke halen 
faal olup İmâm makamının ziyaretçilerine hizmet vermektedir. Tekke, Doktor 
Hasan Şehbâz’ın vefatından sonra kardeşi Derviş Kemâl tarafından idare edil-
mektedir. 

Tâzehurmâtû ilinde Dede Gâib Tekkesi vardır. Günümüzde bu tekke bü-
yük bir Hüseyni Tekkesi’ne dönüştürülmüş olup bu ismi almıştır. Bu isim 
1700’lü yılların sonlarında yaşamış Şeyh Mürşid Muhammed es-Sayyâh döne-
mindeki bir Bektaşi tariki müridinin ismine nisbet edilmiştir. 

Eski Bektaşi tekkelerine örnek olarak gösterilebilecek ve büyük ölçüde bu 
özelliğini korumuş olan tekkelerden biri Tûz ilinde bulunan Seyyid Sâkî b. 
Seyyid Hüseyin Tekkesi’dir. Bu tekke bir haç şeklindeki yapısı ile ayrılmakta-
dır. Ön tarafında geniş ve dikdörtgen bir salon vardır. Bu salon dikdörtgen iki 
ayrı salona bağlanmaktadır. Bunlardan biri erkekler diğeri ise kadınlar için 
ibadet ve dini merasim mekânlarıdır. 

Bu proje sistemi Anadolu’da ve Osmanlıya tabi bölgelerde yapılan tekkele-
rin ve mescitlerin çoğunda kullanılmıştır. Bu tekkenin projesi Bağdat’ta bulu-
nan pek çok mescit ve tekkenin projesiyle benzerlik göstermektedir. Bağdat’ta 
bulunan Bendenici Tekkesi, Halidî Tekkesi bu şekildedir. 

Kürtler, Araplar ve Türkler adlı kitabın yazarı olan İngiliz oryantalist, Kerkük 
seyahati sırasında sırtında heybe bulunan vakur bir adam gördüğünü ve herke-
sin bu adamdan çekindiğini belirtir. Bu kişinin kim olduğunu sorduğunda ise 
onun Bektaşi tarikatı mürşidi Şeyh Hasan Ağa olduğu söylenmiş. Şeyhin ya-
nında Kerkük ve çevre köylerden müritler varmış. 

Irak Bektaşi tekke modeli yöntem ve manevi bağlılık açısından eşsiz bir ka-
raktere sahiptir. Bu tekkelerde yetişen şeyhler ve dervişler Balkanların en 
önemli tekkesi olan Said Sultan Tekkesi’nin idaresini üstlenmişlerdir. Bu tek-
kenin Balkanlarda Bektaşi öğretilerinin yayılmasında çok önemli rolü bulun-
maktadır. (https: //www.almesbar.net/ -ةیشاتكبلا-ایكرت-يف-يزاوملا-مالسإلا

جو /?fbclid=IwAR3jOvMYcgVnB8Bwxrou3WXjrxoapDATpm891bDA4RjOjnt
Tf5-GtsXPZS8) 

Bektaşi şeyhlerinin Kerbelâ ve Aşûrâ ile büyük bir manevi bağı vardır. 
Irak’ın Bektaşilik tarihi üzerindeki etkisi de son derece önemlidir. Bektaşilik 
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tarihi ve manevi olarak mensupları ile Irak ile bağlantı kurmaktadır. Bektaşiler, 
Necef, Kerbela, Kufe ve Sâmerrâ gibi şehirlerde bulunan imamların türbelerini 
ziyaret amacıyla Irak’a ziyaretler yaparlar. Ayrıca Bektaşiler nesiller boyunca 
Hazreti Hüseyin Ravdasına hizmet etmeye devam etmişlerdir. Diğer taraftan 
Irak Bektaşileri, Türkiye’deki en yüksek liderleriyle bağlantılarının kesilmesi 
endişesiyle Osmanlı Devletine karşı herhangi bir kalkışmaya katılmamışlardır. 
Buna karşın Irak Bektaşilerinin İngiliz işgaline karşı direniş gösterdikleri bi-
linmektedir. Irak Bektaşileri, Işrîn devrimine katılım yapmışlardır. Bunun so-
nucunda da Irak’ta milli yönetimin kurulmasıyla parlamentoya birkaç Bektaşi 
milletvekili seçilmiştir. 

4. İbadetler ve Ayinler

Abbasiler dönemi ve müteakip dönemlerden itibaren Irak’ta çok sayıda mu-
tasavvıf ve tasavvuf tariki ortaya çıkmıştır. Irak toprakları Âdem ve Nuh pey-
gamberlerden beri peygamberler beşiği olarak kutlu olmuştur. Bu topraklarda 
birçok nebi, resul, imam, evliya ve iyi insan yaşamıştır. Aynı durum Hacı Bektaş 
Veli için de cari olmuştur. Hacı Bektaş Veli bir süre Irak’ta kalarak Irak’ın ma-
nevi değeri yüksek hususi şehirlerini ziyaret etmiştir. Bu da Hacı Bektaş Veli ile 
Irak arasındaki bağın kadim olduğunu gösterir. Osmanlıların Musul’a girmesi, 
Bektaşiliğin Irak’ta resmi ve fiili olarak varlık göstermesini sağlamıştır. Bundan 
itibaren Bektaşilere has tekkeler inşa edilmiş, şeyhler ve müritler kendi ibadet 
ve ayinlerini bu tekkelerde uygulamaya başlamışlardır. Şeyhlerin sahip olduğu 
manevi şefkat ve ruhani ihatanın yanı sıra Bektaşi ilkelerinin sahip olduğu ma-
nevi hasletler ve üslubundaki hususiyet sayesinde Bektaşilik süratle yayılmıştır. 
Bu ayinler özü itibariyle Bektaşilerin diğer bölgelerde uyguladığı ayinlerden 
çok farklı değildir. 

Buyruk kitabının Musul ve çevre bölgelerde ikamet eden Bektaşiler için bü-
yük bir önemi vardır. Tarikat hükümlerinde bu kitap bir dayanak olarak kabul 
edilir. Bu kitap yazma halde olup yazarı bilinmemektedir. Kitap Kutbu’l-ârifîn 
Şeyh Safiyuddîn İshâk el-Erdebîlî (ö.1334) ile Şeyh Sadreddîn Mûsâ (ö.1334) 
arasında tarikat adabı hakkında yapılan bir sohbeti içermektedir (Taşğın, 2012). 

Kitabın giriş kısmında Şeyh Safiyuddîn’in biyografisi hakkında kısa bir su-
num bulunmaktadır. Kitap ayrıca bu kısımda mürşidin nitelikleri ve tasviri, 
talibin süluku, talibin teslimiyeti, üstadına ve mürşidine itaati, evliyanın dere-
celeri, velinin nitelikleri, tarikat düşmanlarından sakınma, müritler arasındaki 
ilişkiler, münkir ve münafıklara karşı sırrı saklamak, talibin ev işlerini idaresi, 
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aynı şekilde talibin makamları, genel tutum ve davranışları hakkında bilgiler 
içermektedir. Hilafet şartları, özellikleri, anlamı, vesayet makamı, hizmet, ira-
de, tevelli, teberri gibi kavramların anlamı, tarikat saliklerinin nitelikleri hak-
kında bilgiler de kitapta yer almıştır. Mürşit ve mürit (talip) arasındaki münase-
betler de düzenlenmiştir. Buna göre mürit kendi benliğini mürşidinin benli-
ğinde eritmeli, mürşidine tam teslimiyet göstermelidir. Böylece talip, tarikatı-
nın kendi başına ayakta duran bir din olduğunu, şeriatının da dayanağı hak 
olup müstakil olduğunu bilir; bu dinin hususiyetlerinin ancak müridin on iki 
imamı şefaatçi tutmasıyla kendini gösterebileceğini fark eder. Bundan dolayı 
onların yâdı ve kutsiyetleri ile kurtuluş ve korunak talep eder, onların gölge-
siyle gölgelenir. Kitapta ayrıca genel olarak sosyal hayat düzeninin tanzimine 
dair hükümler de bulunmaktadır. 

Sufi tarikatına girip “sûfî” rütbesini elde edebilmek için genel şartlardan 
biri “kardeş” ve “musahip” tutmak için uygun bir kişi aramaktır. Böylece bu 
kişi eşiyle beraber “musahip” tuttuğu kişi ve eşiyle kardeş olur ve toplamda 
dört kişi olurlar. Onların birbirlerini erkek ve kız kardeşler olarak bilip benim-
semesi ve bu uyumun güçlü bir şekilde sağlanması için bir süre geçmelidir. 
Bundan sonra “pîr” ve “rehber”in katılımıyla tekkede tarikata giriş merasimi 
yapılır. Bunun gerçekleşmesiyle artık aralarında öz kardeşler arasındaki bağlar-
dan daha güçlü bağlar kurulur ve bunlar yaşam koşulları karşısında birbirlerine 
katılım yaparlar. Bu kardeşlik kurumu, Hz. Peygamberin (sav) ilk Müslümanlar 
olan muhacirler ile ensar arasında kardeşlik tesis etmesi sünnetini örnek alır. 
Zaten kelam-ı kibarda “er-refîk summe’t-tarîk” yani önce refik sonra tarik 
denilmiştir (Mustafa Kara, 1990: 226, Bu söz Necmeddin Kübra’ya aittir. Nec-
meddin el-Kübra, 1980: 87). 

5. Ahdin Yenilenmesi 

Her yıl mürit, tarikindeki beraatının hikmetle canlanması için Arafat’ta du-
rur. Arafat’ta bir vakfe vardır. Yani hacılar kendilerini Yüce Allah’a sunmak 
üzere Arafat’ta dururlar. Hz. Peygamber (sav) ve onun ailesi, ashap ile beraber 
Hudeybiye’de saçlarını kısalttılar, kurbanlarını kestiler, hac ihramlarını çıkar-
dılar. Hudeybiye onlar için Arafat gibi kendilerini takdim ettikleri mekân ol-
muştu. Bundan dolayı Musul’da ve civar bölgede Aleviler ve Bektaşiler yıllık 
süluklarına “vakfe” ya da “vukûf” veya “tecdîd” derler.  

Tekkelerde pir ve rehberin katılımıyla bütün hizmet ehlinin ve müritlerin 
hazır bulunmasıyla cuma gecesi haftalık namaz merasimi yani cem kurulur. 
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Cuma ceminde bazı farklılıklar vardır. Ama özü itibariyle Türkiye’de cemevle-
rinde bilinen merasimden çok farklı değildir. 

6. Sonuç 

Mezhepler ve tasavvuf tarikatları hakkında yapılan araştırmalar zorlu ve çe-
tindir, engellerle karşı karşıyadır. Çünkü araştırmacılar ancak belirli bir çerçe-
vede gerçeklikleri öğrenme imkânı bulabilirler. Irak’ta özellikle Musul’da ya-
yılan tarikatın Musul toplumunun belirli dönemlerde tarikatlara karşı hoşgörü-
lü davranılmaması nedeniyle genel olarak kapalı kaldığına vurgu yapılmalıdır. 
Irak’ta bazı süreçlerde tarikatların yayılmasına karşı belirli dönemlerde siyasi 
sebeplerle hoşgörülü davranılmamıştır. Bazen de tarikatlar bir takım baskılara 
maruz kalmıştır. Bununla beraber müritler tarikat müktesebâtına bağlılık gös-
termiş ve onu savunma yoluna gitmişlerdir. Nihayet metinde açıklandığı üzere 
Musul’da bütün köylerde ve kırsalda özellikle Ninova bölgesinde tekkeler 
kurulmuştur. Halen Musul’da özellikle Ninova bölgesinde, Telafer’de tarikat 
şeyhleri, müritleri ve tarikat mensupları var olmaya devam etmektedir. Ama 
artık ileri düzey bir medeni üslup ve ilmi birikimle Şiiliğin baskınlığını benim-
semişler ve Şiiliği vazgeçilmez bir fikir kaynağı olarak kabul etmektedirler. 

Bu tekkelerin idaresinde karşılaşılan sıkıntılara ve zorluklara rağmen burada 
onlara da temas etmiş olduk. Çünkü çalışmanın başlığı bütün bölgelerdeki tek-
keleri kapsamaktadır. Bunların tarikatı konusunda en küçük bir kuşku bile 
bulunmamaktadır. Hatta bu topluluklar için yaratıcılık ve gelişme söz konusu-
dur. Halk da imkânları ölçüsünde kendi bölgelerindeki tarikat faaliyetine mad-
di, manevi ve ilmi destekler sağlamaktadır. Bu da yoksulluğun ve izleme yapan 
odakların açtığı yaraları büyük ölçüde kapatmaktadır. Bu azınlık topluluklara 
belirli süreçler hariç bir eğitim fırsatı sağlanacak kadar önem verilmemiştir. 
Buna karşın bir eğitim fırsatı bulduklarında ise hayatın muhtelif alanlarında 
hep öncü olmuşlardır. Çünkü Bektaşiler seçkin bir zümreyi temsil ederler. 
Tekkeler ise aydınları bir araya getirmektedir. Tekkeler dünya çapında bir 
barış mesajını taşırlar. Dünya ise bütünüyle barışa, güvenliğe ve gönül huzuru-
na ihtiyaç duymaktadır. 
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Öz 

Bu çalışma, Türkistan, Horasan, Azerbaycan, Anadolu ve Balkan ma-
rifetinin önemli mekânlarından biri olan Bağdat ve çevresindeki 
Bektaşi Tekkelerini konu edinmektedir. Bağdat ve çevresindeki 
Bektaşi Tekkeleri, Osmanlı hâkimiyeti öncesinde kurulmuş, Osmanlı 
Devletince desteklenmiş ve korunmuştur. II. Mahmut tarafından ka-
patılan Bektaşi Tekkeleriyle birlikte bu tekkelerin büyük bir kısmı 
kapatılmış, yıkılmış veya diğer tarikat mensuplarına hediye edilmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulma-
sının ardından bütün bağlantı kopmuş, Bağdat ve çevresindeki tek-
keler yıkılmış ve izleri de kaybolmuştur. Bağdat, Kazımiye, Samarra, 
Necef, Kerbela, Mendeli ve Kerkük olmak üzere birçok yerleşim ye-
rinde Bektaşi Tekkesi bulunmaktadır. Bağdat ve çevresindeki Bekta-
şi Tekkeleri hakkındaki bilgiler son birkaç yüzyıla dayanmaktadır. 
Hakkında belgeler bulunan bu Bektaşi Tekkelerinden Gürgür Baba, 
Battal Gazi ve Şahin Baba Tekkeleri Bağdat’ta, Virani Baba Ne-
cef’te, Kerbela ve Kazımiye Tekkeleri Kerbela’da, Merdan Baba, 
Baba Zünnun Tekkeleri ise Kerkük’te bulunmaktadır. Bu Tekkeler-
den Gürgür Baba, Şahin Baba, Necef, Kerbela ve Kazımiye Tekkele-
ri hakkında ise daha fazla bilgiye ulaşılmaktadır. 
Anahtar kelimeler: Irak, Bağdat, Necef, Kerbela, Kazımiye, Bektaşi, 
Gürgür Baba 
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Abstract 

This study focuses on the Bektashi Dervish lodges located in and 
around Baghdad, which is one of the important places of Turkistan, 
Khorasan, Azerbaijan, Anatolia and Balkan ma’rifa. Bektashi lodges 
in Baghdad and its surroundings were established before the Otto-
man rule, supported and protected by the Ottoman Empire. When 
the Bektashi lodges were closed by Mahmut II, most of them were 
closed, demolished and presented to other members of the religious 
order. After the collapse of the Ottoman Empire and the establish-
ment of the Republic of Turkey, all the connection was broken and 
the lodges in Baghdad and its surroundings were destroyed and their 
traces were lost. There are Bektashi Lodges in many settlements inc-
luding Baghdad, Kazımiye, Samarra, Najaf, Kerbela, Mendeli and 
Kirkuk. Information about the Bektashi lodges in and around Bagh-
dad dates back to the last few centuries. Among these Bektashi Tek-
kes, which have documents about them, Gürgür Baba, Battal Gazi 
and Şahin Baba Lodges are located in Baghdad; Virani Baba in Na-
jaf; Kerbela and Kazımiye Lodges in Kerbela; Merdan Baba and Ba-
ba Zünnun Lodges in Kirkuk. More information is available about 
Gürgür Baba, Şahin Baba, Najaf, Kerbela and Kazımiye Lodges. 
Keywords: Iraq, Baghdad, Najaf, Karbala, Kazımiye, Bektashi, Gür-
gür Baba 

1. Giriş

Bu çalışma, Irak Bektaşi tekkelerini konu edinmektedir. Irak’ta Osmanlı 
hâkimiyetinden itibaren varlığından muhtelif kaynaklardan takip edilen Bekta-
şi tekkeleri hakkındaki bilgiler Osmanlı devrinin son iki yüzyılında da yoğun-
laşmaktadır. Bunun dışında seyahatname, mektup ve araştırmalarda parçalar 
halinde bilgi bulunmaktadır. Burada aktarılan malumat, farklı kaynaklardaki 
bilgileri değerlendirip derli toplu hale getirilmesinden oluşturulmuştur. Irak 
Bektaşi tekkelerini ilk olarak Hazım Agâh Efendi, bir mektubuyla gündeme 
getirmiştir (Ahmet Refik, 1328: 150-160). Fakat Hazım Agâh Efendi’nin hem 
kendisi hem de mektubu çok fazla dikkat çekmemiştir. Irak Bektaşi tekkeleri 
hakkında müstakil bir çalışma dışında (Karakaya-Stumpt, 2007: 689-720) araş-
tırma yoktur. Bunun dışında Irak Bektaşi topluluklarından kabul edilen Türk-
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men, Şebek vb. bağlı bulunduğu ocaklı topluluklar hakkında da neredeyse 
çalışma bulunmamaktadır (Taşğın, 2012). Bu topluluklar da kendilerini Hacı 
Bektaş Veli Dergâhı’na bağlı bilmekte ve bağlı bulundukları topluluklara hiz-
met yürütmektedir. Çalışmalar ağırlık olarak literatür taramaları şeklinde ger-
çekleştiği için Bektaşi tekkeleri ile ocaklar etrafında erkan yürüten topluluklar 
arasındaki fark anlaşılamamış veya izah edilememiştir. Bu bakımdan da Bektaşi 
tekkeleri adıyla kayıtlarda geçenler etrafında çalışma şekillendirilmiş ve alanda 
bu bilgilerin neye karşılık geldiği hakkında herhangi bir ipucu dahi verileme-
miştir. 

Geçen iki yüzyılın başından itibaren giderek artan Irak’taki Bektaşi tekke-
leri veya Alevilik hakkında birçok çalışma bunmaktadır. Bunlardan ilki Iraklı 
olan araştırmacı ve yazarlar Abbas Azzavi (2004), Hamid el-Sarraf (1954), Mus-
tafa eş-Şeybi (1967), Matti Moosa (1987) sayılmalıdır. Bu çalışmaların ardından 
Ayfer Karakaya-Stumpt’ın doğrudan Irak Bektaşi Tekkeleri ismiyle makalesi 
bulunmaktadır (Karakaya-Stumpt, 2007: 689-720). Abdurrezzak Kavak (Kavak, 
2015: 77-102; Kavak, 2019: 261-277) ile Ahmet Taşğın ve diğerlerinin (Taşğın, 
2021: 1311-1327; Taşğın, Aydın ve Yeler, 2020: 263-291; Taşğın, Abzhalov ve 
Saparov, 2020: 15-34; Taşğın-Abzhalov, 2020: 369-377) çalışmaları belirtilmeli-
dir. 

Irak’ta Bektaşi adıyla anılan toplulukları ve toplulukların kendilerini tanım-
ladıkları ortak bir kavramının bulunmaması veya Bektaşi adıyla tanımlanan 
toplulukların aktarımında da belirgin bir kargaşa bulunmaktadır. Doğrusu bu 
kargaşa Irak Bektaşi tekkelerini sufilikten Şiiliğe kadar geniş bir zemin ve plat-
formda tanıtmakta ve sunmaktadır. Doğal olarak Irak Bektaşileri üzerine yapı-
lan çalışmaların azlığı da az olan çalışmaların kavramsal karışıklığı da verdikleri 
bilgilerin azlığı da ilgili topluluklara yönelik yeterli düzeyde nüfuz edileme-
mesi ve bilgi sağlanamamasından kaynaklanmaktadır. 

Sonuç olarak Irak Bektaşi tekkeleri, Bağdad, Kazımiye, Kerbela, Necef, 
Kerkük, Mendeli gibi şehirlerde bulunmaktadır. 

2. Osmanlı Hâkimiyetinin Başlangıcından Tanzimat’a Kadar
Irak’ta Bektaşi Tekkeleri 

Kadirlili Müftizade Hazım Agâh Efendi, mektubunda Irak’ta bulunan Bek-
taşi tekkeleri, gelirleri, baba ve dervişleri ile yazarın Bağdad’da bulunduğu süre 
içerisinde görev yapan devlet adamları özellikle Bağdad valileri ve tekkelerin 
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fiziksel durumu yani harap olup olmadığı hakkında mevzu denk düştükçe kısa 
bilgi vermektedir (Ahmed Rıfkı, 1328: 150-160). 

Bağdad’da bulunan Bektaşi tekkeleri hakkında Evliya Çelebi iki tekke kay-
detmiştir. Bunlardan ilki “Ve tekye-i Bektaşî ve Şatt kenârında tekye-i Haz-
ret-i Hızır” ve diğeri ise “Ziyâret-i kubbe-i İmâm Mehdî ibn: (---) (---) Haz-
retleri medfûndur. Bu kıbâbların aslâ evkafları kalmamışdır ammâ yine mu-
hibb-i Hânedân’dan fukarâ-yı Bektaşiyân’dan tekye-nişîn-i zîşân fukarâları 
vardır, âyende vü revendenin nezerâtlarıyla geçinirler” (Evliya Çelebi, 2001: 
256, 359). 

İstanbul’dan hareket eden Halveti Şeyhi Sıddıki, 1139 H / 1726 M yılında 
Irak’a seyahatine başlamış ve aynı yıl içerisinde Irak şehirlerini dolaşmış ve 
yaklaşık olarak on iki ay Irak’ta kalmış. Bu esnada Bektaşi tekkesine uğramış ve 
tekkede bulunan şeyh ile de konuşmuş. Sıddıki’nin karşılaştığı şeyh ise Derviş 
Hızır’dır. Bektaşi şeyhiyle Bektaşi Derviş cehizi hakkında uzun bir sohbet et-
miş ve Bektaşi cehizlerinin anlamlarını sormuş (Sıddiki, 2010: 58). Eseri yayına 
hazırlayan Kilani, Sıddiki’nin gidip gördüğü tekkenin Kerh bölgesindeki Hızır 
İlyas Bektaşi Tekkesi olduğunu ve Bektaşi tekkesinin bulunduğu mahallenin 
de Hızır İlyas şeklinde isimlendirildiğini de yine dipnotta izah etmektedir. 
Mahallenin kuruluşunun Abbasiler dönemine uzandığını, Bağdad’ın Kerh mın-
tıkasında (el-Cüayfir) bulunduğunu ve 1920 M. yılında Dicle nehrinin taşmasıy-
la nehirle aynı sınıra ulaştığı gibi ayrıntılı bilgileri de yine açıklamasına ekle-
mektedir (Kilani, 2014: 129-135). 

Vesaiki Bektaşiyan’da ise şu tekkelerin isimlerine yer verilmektedir: 
1-Bağdad Dârü’s-selâm’da cânib-i garbîsinde vâkı’ Şahin Baba Zaviyesi

Tekyesi 
2-Hazreti İmam Ali razıyallahu anhu asitane-i şerifinde olan Bektaşi Tek-

yesi 
3-Hazreti İmam Hüseyin radıyallahu anhu asitane-i şerifinde olan Bektaşi

Tekyesi 
4-Hazreti İmam Ali civarında vaki Suffe-i Safa Bektaşi Tekyesi
5-Hazreti İmam Ali Kasabası haricisinde vaki İmam Mehdi Makamı Bektaşi

Tekyesi 
6-Nef-i Kufe Camiinde ziyaretgâhlar Bektaşi Zaviyesi
7-Mahadilde Muhammed bin Hasan aleyhirrahme asitanesi Bektaşi Tekyesi
9-Hille’de Seyyid Battal Tekyesi
10-Mendelican Kasabasında Dede Kudret Zaviyyesi
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11-Mendelican Kasabasında Baba Hafız Zaviyesi 
12-Mendeli Kasabasında Şeyh Mendeli Zaviyesi 
13-Bağdad Daru’s-selamda Biladros Karyesinde vaki İmam Askeri Zaviyesi 
14-Bağdad Daru’s-selam mukabelesinde Cisr-i Şatta kurbunde İmam Ca-

fer-i Sadık Zaviyesi 
15-İmam Zeynelabidin Zaviyesi 
16-Şehriban’da Hasan Çelebi Zaviyesi 
17-Diyar-ı Bağdad Zeng-âbâd Kazasında Bağdad yolunda Kara-Tepe nam 

karyede İbrahim Edhem Zaviyesi. 
18-Bağdad Behişt-âbâd nevahiyelerinden Rum Nahiyye’de vaki’ Mehdi 

Makamı demekle maruf Zaviyesi gibi Irak’ta bulunan Bektaşi tekkesi olarak 
Vesaik-i Bektaşiyye yukarıda verilenleri kaydetmektedir (Vesâik-i Bektaşiyan, 2015: 
160-163).  

Hacı Bektaş Asitanesi’nden 1746 Ekim ayında Kerbela Tekkesi’ne şeyh 
ataması hakkında yazışma bulunmaktadır (Vesâik-i Bektaşiyan, 2015: 176-178). 
1747 Ağustos ayında yapılan yazışma da ise Necef’te bulunan tekkeye yapılan 
şeyh atanmasını konu edinmektedir (Vesâik-i Bektaşiyan, 2015: 42-43). 

Nieburs, 1766 yılı Ocak ayında Bağdad’da Bektaşi tekkesi tespitini Selçuklu 
sultanı Kılıç Arslan’a ait bir kitabeyi deşifre ederek kaydetmektedir. “el-
Melikü’l-adl Kılıç Arslan İbni el-melik Mesud ibni’l-adl Kılıç Arslan min tay-
feti Selçuk ve zalike fi seneti erbaati ve semanini ve hamsemie [584/1188] (Nie-
burs, 1778: 299-300).  

Bektaşi tekkelerinin yeniden toparlanmasına yönelik postnişin Çelebilerin 
talepleri doğrultusunda dede, baba, hacı, derviş, abdal gibi adlarla anılan tekke 
ve zaviyelerin tamamının Hacı Bektaş Veli ve tekkesine bağlı bulunduğuna dair 
arizanın gereği olarak bu isimle var olan tekkelerin atamalarında da yine Çele-
binin bir bakıma onayı bulunmaktadır. Bu minvalde Hacı Bektaş Veli Tekkesi 
Postnişini Seyyid Abdullatif Efendi, 9 Rebiyülevvel 1182 / 24 Temmuz 1768 
tarihinde Necef ve Bağdad merkezdeki Şahin Dede Tekkelerine atama yap-
mışlar. Necef’te hizmet yürüten Seyyit Ali Dede vefat ettiğinden dolayı hem 
yeri boş kalmasın hem de misafir, miskin ve fukaraya hizmetin yerine getiril-
mesi için Seyyid Mehmed Dede ve Şahin Dede Tekkesi’nde hizmet eden İsmail 
Dede vefat ettiğinden yerine Ali Dede’ye vazife tevcih edildiği bildirilmektedir 
(BOA. Cevdet Evkafı, 51-2522).  

Münşi el-Bağdadi, 1238 H / 1822 M yılında Bağdad’a gelerek bir Bektaşi 
tekkesi hakkında bilgi vermektedir. Münşi Bağdadi, Bağdad’ın Batı yakasında 
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“Tekye” diye isimlendirilen bir binadan bahsetmekte ve bu binanın aslının Alp 
Arslan Selçuki tarafından yapıldığını aktarmaktadır. Münşi, tekkenin mimarisi 
hakkında da, Kâbe’ye benzetilmiş ve dört sütün üzerinde bina edildiğini ve her 
sütunun inşasına göre Hacerü’l-Esved’in yeri belirlenmiş. Dört yanında da 
büyük bir kısmının harap olduğu Kufi hattıyla yazı yazılı olduğunu, şimdi onu 
okuyabilecek kimsenin bulunmadığını ve burada bulunan kabrin de Mikail 
Selçuki’ye ait olduğu sözlerine eklemiş. Tekke kısmına dipnotta açıklama ya-
pan eserin yayına hazırlayıcısı Azzavi, Dicle’ye yakın bir ribat olduğunu ve 
Halife Nasır li-Dinilllah’ın Selçuklular için yaptırdığını belirtmektedir. Ayrıca 
bu tekkenin Münşi el-Bağdadi zamanında Bektaşi tekkesi olarak bilindiğini, 
Bektaşi tekkelerinin kapatıldığını ve üyelerinin de cezalandırıldığını da ekle-
mektedir. Ayrıca eseri yayına hazırlayan olarak Azzavi, bu tekkenin Hızır İlyas 
şeklinde isimlendirildiğini ve Alp Arslan’ın da yaptırmadığını açıklamalarına 
dâhil etmiş (Münşi Bağdadi, 1948: 30). 

II. Mahmut tarafından kapatılan Bektaşi tekkelerini çalışan Maden, Os-
manlı arşiv kayıtlarından Bağdad Bektaşi tekkeleri hakkında da bilgi vermek-
tedir. Maden’in verdiği Bektaşi tekkesi listesine göre, 

Hızır İlyas Kerh Bağdat, 
Gürgür Baba Bağdat, 
Abdülmümin Baba Kerbela Bağdat, 
Seyyid Battal Gazi Hille Bağdat, 
Baba Zünnun Emanşah Kerkük Bağdat, 
Virani Baba (Sukutî Baba) Necef Bağdat, 
İmam Musa Kazım Kâzımiye Bağdat, 
Şahin Baba Bağdat, 
Merdan Ali Kerkük Bağdat, 
Cafer Dede (İlk Defa) Dakuk Kerkük Bağdat bulunmaktadır. 
Maden devamla Bağdad vilayetinde bulunan Bektaşi tekkelerinin kapatıl-

masına rağmen faaliyetlerini yürüttüğünü ve bu tekkelerin de ağırlıklı olarak 
On İki İmam türbeleri etrafındakilerden oluştuğunu da tespitlerine eklemek-
tedir. On İki İmam türbelerinin de bulunduğu avluda bulunmaları nedeniyle 
gelen ziyaretçi, misafirlere yani ayende ve revendeye (gelip geçene / gelip gi-
dene) hizmet etmekte ve ağırlamaktaydılar. 

Arşiv kayıtlarından anlaşıldığına göre şu tekkeler, Bağdad merkezinde Şa-
hin Baba, Gürgür Baba ve Kerh bölgesinde Hızır İlyas (VGMA, Defter nr.166, 
Sıra nr. 597); Kerkük’te Merdan Ali, Cafer Dede ve yine Kerkük Emanşah isim-
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li yerleşim yerinde Baba Zünnun (BOA, CEV, 543 / 27435); Kerbela’da Abdül-
mümin Baba (BOA, C.EV, 566 / 28584; VGMA, D., nr. 166, Sıra nr. 933; VGMA, 
Hülasa D., nr. 888, Sıra nr. 1096); Necef’te Virani Baba (Sukutî Baba) ve Kazımi-
ye’de İmam Musa’nın türbesi avlusunda bir tekke vardı (Maden, 2010: 47-48)1. 

Yukarıda isimleri verilen tekkeler Azzavi tarafından da aktarılmıştır.  
1-İmam Hüseyin’in sahnı içerisinde Kerbela’da Tekyetü’d-Dedevat ismi 

verilmektedir. Burada uzun süre hizmet eden Hüseyin Dede 1934 yılında İmam 
Rıza’nın Horasan’daki tekkesinde vefat etmiş. Kerbela’daki Bektaşi varlığı 1914 
Birinci Dünya Savaşına kadar sürmüş.  

2-Necef’te bulunan tekkede Kerbela’daki gibi eski bir tarihte kurulmuş. 
Burada hizmet eden el-Hac es-Seyyid Ahmed Virani Sultan’dır. Virani’den 
dolayı Hurufi ve Hurufilik ile bağlantı kurmaktadır.  

3-Bağdad Bektaşi Tekkesi, şehrin batı yakasında Cüayfir Mahallesindedir. 
Bu tekke Hızır İlyas diye isimlendirilmektedir. Dicle suları yükselmiş, tekke 
sular altında kalmış ve doğal olarak tekkeden de bir iz bulunmamaktadır.  

4-Bağdad’da Gürgür Baba Tekkesi bulunmaktadır.  
5-Dakuk’ta Cafer Dede Tekkesi olarak bilinmektedir.  
6-Kerkük’de Merdan Ali Tekkesi bulunmaktadır (Azzavi, 2004/4: 188-192). 
Bağdad ve çevresinde On iki imamlar ve çocuklarının türbe ve mezarlarının 

bulunması nedeniyle hem ziyareti hem ziyaretçilerinin sayısını artırmıştır. Me-
sela Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya geliş güzergâhında yer alan ve seyahati-
nin aktarıldığı bölümlerde her birinin ismi sayılmaktadır. En azından Hacı 
Bektaş Veli ile başlatılacak olsa dahi Bağdad ve çevresinde Hacı Bektaş Veli 
ardıllarının birer tekke kurduğu ve hizmet ettiği söylenebilir. Bunlar arasında 
Necef, Kerbela, Kazımiye ve son olarak Bağdad şehir merkezinde bulunan 
tekkelerin varlığı daha erken bir döneme en azından Hacı Bektaş Veli dönemi 
ve sonrasına ait olduğu söylenebilir. Seyyit Battal Gazi, Gürgür Baba, Hızır 
Tekkesi, Şahin Baba ve Virani Baba ismiyle anılan tekkelerin hem isim ve hem 
de bulundukları mekânlara dikkate alınacak olursa daha eski tarihli oldukları 
anlaşılabilir. Bu konunun ispatı için yeni çalışmaların yapılması ve bulgularla 
konunun bütün açıklığıyla ortaya konulmasına ihtiyaç vardır.  

Irak merkezli yapılan çalışmalarda Bağdad merkez alınarak konu işlenmiş 
ve “Bağdad tekkeleri” şeklinde isimlendirilmiş. İkinci tasnif ise Bağdad dışın-

 
1 Arşiv kayıtları bilgileri Maden’in ilgili çalışmasından aynen alınmıştır. Bazıları metin içerisinde 

kullanılmıştır.  
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daki tekkeler olarak isimlendirilmiştir. Bu konuda Azzavi’nin yaptığı çalışmalar 
giderek artmış ve her yeni bilgi çalışmasının her cildine serpiştirilmiş. Buradan 
hareketle de birçok kaynak Azzavi’yi esas alarak hem bu tasnife hem de bu 
isimlendirmeye uymuş. Buna göre Et-Tekaya el-Bektaşiye Haric Bağdad) 
başlığı altında dört tekke sayılmaktadır: 

Kerbela’da bulunan tekke en eski tekkelerden bir tanesidir. Dedevat veya 
dedeler tekkesi olarak da isimlendirilmiş. 

Necef’de bulunan tekke de yine en eski tekkelerden birisidir. Zira burada 
El-Hac es-Seyyid Ahmed Virani Sultan bulunmuştu. 

Dede Cafer Tekkesi yahut Dakuk Tekkesi (Bayatlı, 2008: 137-155). 
Merdan Ali Tekkesi, Kerkük’tedir (Kilani, 2004: 233). 
Hazım Agâh Efendi, mektubun başında Hüseyin Mazlum Baba hakkında 

kısa bir bilgi verdikten sonra “Bağdat’ta bulunan mevcut dergâhlar ve bunların 
hâlihazırı Bağdat ve havalisinde bulunan Bektaşi Dergâhları hakkındaki malu-
mat ve müşadatımı arz eder ve bu babda nazar-ı dikkat-i âliyenizi celb eylerim. 

Bugün Hatt-ı Irakıyede dört bab Bektaşi Dergâhı vardır” (Ahmed Rıfkı, 
1328: 150) ifadesinden yola çıkarak dört tekke ve yine onun sıralamasına uygun 
birer başlık yapılarak verildi. 

2.1. Kerbela Dergâhı 

Müşir Receb Paşa, Bağdad ve çevresindeki karışıklıklar nedeniyle Altıncı 
Ordu müşiri olarak 22 Şubat 1891 tarihinde tayinle göreve başlamıştır. Bağdad 
ve çevresindeki görevinde yedi yıl sürmüş, görevi boyunca karışıklıkların gide-
rilmesinde büyük faydası olmuş ve uygulamalarıyla da Bağdad halkının ilgi ve 
teveccühünü de kazanmıştır. Bağdad’dan Trablusgarp’a 2 Temmuz 1898 tari-
hinde yeni görevle gönderilmiştir (Yiner, 2007: 508). 

Kerbela’daki Bektaşi tekkesinin adı, Abdulmimin Baba veya Mümin Dede 
Tekkesi’dir. “Kerbela’yı muallada vaki seyyidü’l-şüheda İmam Hüseyin aleyhi 
rızvanullahı teala hazretlerinin asitane-i âliyeleri kurbunde kâin Abdulmümin 
Baba Bektaşi Zaviyesinin…” 1816 yılında daha Bektaşi Tekkeleri kapatılmadan 
Musa Dede tarafından yazılan arzuhalde kayıtlıdır 
(C_EV_00566_28584_001_001). Yine 1907 tarihli Kerbela ahalisi adıyla yazılan bir 
şikayetnamede de “Bağdad Vilayetine mülhak Kerbela Sancağında Mümin 
Dede Tekkyesine….” şeklinde kayıtlı ve mütevelli Dede Hüseyin Efendi’den 
şikâyet etmektedirler (EV. MKT-03142.00112). 
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Arnavutluk Devlet Arşivleri arasında Salih Niyazi Dedebabadan itibaren el-
deki eserlerin el konulduğu kısımda 89 no.lu eserin zahriyesinde bulunan Ker-
bela ve Necef dergâhlarındaki kitabe kayıtları yer almaktadır. Necef 
Dergâhı’nda Hazım Agâh Efendi bu hususta hem kendi gözlemleri hem de 
yerli ahalinin tespitlerini aktararak bu kitabelerin körlenmek ve kaldırılmak 
istendiğini belirtmektedir. Aynı zamanda kitabelerin “Farisiyü’l-ibare” oldu-
ğunu da yine verdiği bilgilere eklemektedir. Aşağıya alınan kitabe kaydı Farsça 
ve iki beyit halindedir.  

“İmam Hüseyin Dergâhında Divarda Muharrer. Beyt:  
Bi-edeb pâmenin inca ki aceb dergâh est 
Secdegâh-ı melik ve ravza-i şâhinşâh est! 

تسا هاگرد بجع ھک اجنیا ھنم اپ بدا یب  
تسا هاشنھاش ھضور و کلام هاگ هدجس  

Bu dahi:  
Şev hemrâh bülbülü be-leb her Mehveş 
Şükker be-terazvayi vezaret ber-keş!  

”شوھم رھ بلب لبلب هرمھ وش  
  کرب تلاز و یوزارتب رکش“

1911 yılında Kerbela’da tekkeyi ziyareti sırasında Abdülhüseyin Dede ile gö-
rüşen Ali Suad, onun Nakşi şeyhi olduğunu nakletmektedir. Bu durum Bekta-
şiliğin resmî olarak yasaklı olması sebebiyle buranın Nakşi adı altında faaliyet-
lerini sürdürdüğünü göstermektedir (Suad, 1332: 94-122).  

Eski valilerden Âlî Bey, İstanbul’dan Hindistan’a uzanan seyahatinde Ker-
bela’da Bektaşi tekkesinde gecelediğini yazmakta fakat tekke ve dervişler hak-
kında başka bir bilgi vermemektedir (Ali Bey, 1314: 80).  

 2.2. Necef Dergâhı 

15 Safer 1276 / 1 Eylül 1275 (13 Eylül 1859) tarihiyle başlayan Bağdad Vilayeti 
vakıf gelirlerine ilişkin defterde Sükûti Baba’nın Necef Dergâhı’nda görevli 
olduğu ve maaşının bulunduğu kaydedilmektedir. “Necef-i Eşrefte vaki Ale-
viyye Dergâh-ı Şerifi fukarasına ve ayende ve revendeye itam-ı taam etmek 
üzere Şeyhi bulunan manzume-i kiramdan Sükûti Baba Efendinin maaşı” (EV. 
d Defter No: 16900_000005).  

İkinci defa Bağdad valiliğine atanan Namık Paşa, 24 Rebiülvvel 1278 (29 
Eylül 1861) valilik görevine başladığında, Bağdad vilayetine Musul ve Basra’da 
ilave edilerek mülki ve askeri çok geniş yetkilerle donatılmıştır (Karal, 1942: 
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220-227; Akalın, 1953: 144; Saydam, 2006: 379; Ceylan, 2009: 60-68). Namık
Paşa’nın valiliği esnasında Sükûti Baba dergâhta hizmete devam etmektedir. 
Babanın vefatı ardından Necef Dergâhı’nı Bağdadlı Hint asıllı birisine vermiş-
tir. 

Sükûti Baba’nın vefatı üzerine yeri Seyyit Yasin isminde bir dervişin vazife-
lendirildiğini içeren Meşihat arşivindeki tarihli 1296 Receb 30 [20 Temmuz 
1879] belgeye göre, Sükûti Baba kendi yerine Seyyit Yasin Efendi’yi işaret 
etmiş. Fakat tespihçi esnafından Şeyh Ahmed Efendi, Namuk Paşa zamanında 
Virani Baba Tekkesi diye bilinen sahn-ı şerife yerleştirilmiş. Gelir gelmez he-
men her şeyi yağmalayan Şeyh Ahmed, vakfın gelirlerine de el koyup harcamış. 
Bunun üzerine Seyyid Yasin, durumu anlatan ve göreve geri döndürülmesini ve 
Şeyh Ahmed’in de görevinden el çektirilmesini içeren talep yazısı göndermiş. 

Seyyid Yasin, Bağdad valisi Akif Paşa ve nakib Seyyid Selman Efendi zama-
nında bulunduğu girişimin karşılığını almış ve tekkeye geri dönmüştür (Meşi-
hat Defteri 1762 no.lu Defter, Sene 1296 Receb Selc [20 Temmuz 1879]). 

Necef’teki Bektaşi tekkesinin bina ve tamirini yapan Âl-i Mimar isimli aile-
dir. Aile, Hazreti Ali’nin türbesini tamir ettikleri için Âlu’l-Mimar ismiyle 
anılmışlar. Alu’l-mi’mâr, Necef-i şerifin Subat yakınlarında ikinci eyvanın 
kuzey cihetindeki Bektaşi tekkesini inşa etmişlerdir (Esedi, 2012: 103-104). 

Arnavutluk Devlet Arşivleri Osmanlı Yazmalar Kataloğu’nda 89 No.lu ese-
rin iç kapağında Necef ve Kerbela’da bulunan kitabeler not alındığı yukarıda 
belirtilmiş ve Kerbela hakkında olan kitabe ilgili kısımda verilmişti (2011: 34). 
Burada da Necef Tekkesi kapısında yine Farsça bir beyit kitabe bulunmakta ve 
bu kitabedeki beyit ise şu şekildedir (Hacı Pirzade, 1343: 344). 

“Necef Dergâh-ı Şerifi Kapusı Üzre Muharrerdir. Beyt: 
Sahn-ı canân safâş çû in sahn-ı fâş nist 
Megüzeriz Tekye-i Bektaş taş nist! 
“ تسین شاف نحص نیا وچ شافص نانج نحص

تسین شات ھیشاتکب ھیکت ضیف ز رذگم ” 

 2.3. Kazımiye Dergâhı 

18 Haziran 1895 / 6 Haziran 1311 tarihli 5625 sıra numaralı arşiv belgesinde 
“İmam Musa Kazım radıyallahu anh efendimiz hazretlerinin Tekyesi mütevel-
lisi yedine verilen iki kıta ferman-ı âlişanın birer kıta sureti mezbura takdim 
kılınıp tecdidini Seyyid Hüseyin bin Seyyid Hamid namlarıyla takdim kılı-
nan…” (EV. MKT. CHT.-00407.00167) Hüseyin Mazlum Baba’nın hem burada 
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görevli olduğu hem de vefatından hemen önce kendisine yine berat takdim 
edildiği görülmektedir. 

Kazımiye’de Kacar hanedanından Hacı Ferhad Mirza Mutemedüddevle ta-
rafından yeni yapılar ve tamiratlar yapılmıştır. Kazımeyn’de duvarlar, sahnı 
şerifin duvarları, minare ve minarelerin tezhibi, Bektaşi tekkesi gibi eserleri 
yaptı ve yaptırdı. Hatta Hacı Ferhad Mirza’nın burada yaptığı bu eserlerin 
tarihi Şeyh Muhammed Sadık A’sem isimli edip tarih de düşürmüş2 (Erdekani 
1374: 116-117).  

“  دمتعم ازریم داھرف ىجاح هداز هاش الاو عفرأ دجمأ فرشأ باطتسم باون .میحرلا نمحرلا هللا مسب
 ھیشاتكب ھفیط رب دندومرف فقو s اتبسح و انب ار ھیكت نیا ؛ھتكوش تماد سراف تكلمم ... نامرف ةلودلا

  ”١٢٩٨ رفص رھش ،دوب دھاوخن انكسو فقوت قح اجنیا رد ار رگید فیاوط زا ىدحواو ،ھصاخ
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla yönetici kutlu, muhterem, yüce ve say-
gın yönetici, devletin dayanağı Şahzade Hacı Ferhad Mirza, ferman.....Fars 
Devleti, Allah bu devleti daim eylesin, bu tekyeyi inşa etti ve Allah rızası için ve 
özellikle Bektaşi taifesi için vakf eyledi. Diğer taifelerden hiçbir kimse için bu 
tekyede kalma ve ikamet hakkı talep etmedi. Safer, 1298” (Âli Yâsin, 2014/1435: 
169-170).  
Bu duvardan Güney köşesine doğru küçük kapıdan Bektaşi Tekyesi diye 

isimlendirilen binaya geçilir ve bu bina şimdi El-Cevvadin (aleyhisselam) 
Umumi Kütüphanesi olarak kullanılmaktadır ve kapının üstünde bir parça 
mermer üzerine oyulmuş kitabe bulunmaktadır:  

El-Kazimiye: 62-el-Tekyetü’l-Bektaşiye fi’l-Kazimiye 
Bu tekke, İmam Musa Kazım aleyhisselamın sahnında bulunmakta, Nas-

ruddin Şah’ın amcası Ferhad Mirza tarafından kurulmuş, Hüseyin Mazlum 
ismiyle 1299 H yılında yaptırmış.  

Bu tekkenin şeyhlerinden birisi Seyyit Veliydi, 1313 H senesinde vefat etti. 
Bu tekke Kazimiyye halkı tarafından önce zapt edilmiş ve Ferhad Mirza ise bu 
tekkenin yazılarını yapıp gelirlerini vermişti.  

Osmanlı’nın son dönemlerinde Bektaşilerin eline geçti, 1917 M ihtilalinden 
sonra Allame Hübbetüddin eş-Şehristani adıyla bir kütüphaneye dönüştürüldü 
ve tekkeden de bir iz kalmadı” (Kilani: 2014: 226).  

El-Cevvadin (aleyhisselam) Umumi Kütüphanesini sene 1360 H. / 1941 M. 
yılında vefat eden Allame es-Seyyid Hübbetüddin el-Hüseyni el-Şehristani 
tarafından kurulmuş ve kendisi de vefat edince buraya defnedilmiş (Âli Yâsin, 
2014/1435: n1 169).  

 
2 “ اذخ ھخیراتب سس نع مت دقف هرشح موی يف داھرف ىدیب اذخ ” 
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2.4. Gürgür Baba Bağdad Tekkesi 

Irak veya Bağdad Bektaşi tekkesi denince literatürde daha fazla yer alması 
nedeniyle ilk göze çarpan ve dilen gelen Gürgür Baba ve tekkesidir. Gürgür 
Baba ve tekkesi Osmanlı ve Irak ile başlayan yeni siyasal anlayış ve dönüşümün 
de parçası olmuştur. Gürgür Baba’nın isminin izahı etrafında yürütülen tartış-
malar bu hususta ipucu olmaktadır. Azzavi, Gürgür Baba Tekkesi ve dervişleri-
nin başına gelenlerin adeta canlı şahidi gibi olaylar ve kahramanları hakkında 
neredeyse hikâyenin tamamına dair bilgi vermektedir. Bu bilgiler ise Hazım 
Agâh Efendi’nin mektubunda aktardığı hususlara da kaynaklık etmektedir.  

Diğer tekkeler hakkında olduğu gibi Gürgür Baba hakkında Abbas Azzavi 
eserlerinin birçoğunda farklı cilt ve sayfalarda yer vermiştir. Özellikle Irak 
Bektaşi Tekkeleri hakkında verdiği bilgiler içerisinde Gürgür Baba’yı saymak-
tadır (Azzavi, 2004/4: 188-192). Azzavi ve genel olarak Iraklı araştırmacıların 
Bektaşilik hakkındaki bilgileri yetersiz veya karışıktır. Mesela Hurufiliği anlat-
tığı kısımda Bektaşilik veya Virani Baba’dan söze ederken ayrım yapamamak-
tadır (Azzavi, 2004/2: 267-274).  

Gürgür Baba Tekkesi, medrese, mescit ve tekke başlıkları etrafında birçok 
kaynakta yer alırken Azzavi de bu başlıklar altında Gürgür Baba’yı aktarmak-
tadır. “Mescidi Baba Gürgür ve Tekyesi, Mescit, Meydan Mahallesinde Su-
ku’l-Herec yakınlarındadır. Aslı, Bektaşiyeden adı Gürgür Baba mezarıdır ve 
isminin anlamı da El-Ebu’l-Nurani - Nurlu Baba, Bağdad’daki Bektaşi şeyh-
lerindendir. Görünüşe göre onun ismi, Kerkük’teki petrol kuyularıyla alakalı-
dır ve kerametlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Vefat edince adı geçen 
bu yere defnedildi. Kabrinin yakınına bir mescidi El-Hac Muhammed ed-
Defteri Bin Abdullah, Muharrem ayında 1081 H senesinde yaptı. Türbe ve mes-
cide bağlı vakıf ve gelirler sağladı. Soyu devam etmediği için vakıfların tevliyeti 
Bağdad kadısına kaldı. Zürriyetinin devam etmemesiyle birlikte tekke bir süre 
daha Bektaşilerin oldu. Nihayetinde Bağdad kadısı, yirmi yıla yakın bir zaman 
geçtikten sonra mütevelli olarak atandı. Ardından mütevellilik el değiştirerek 
merhum üstat Muhammed Feyzi ez-Zehavi Bağdad’a müfti olmasıyla mütevel-
li oldu ama o da 28 Safer 1300 H yılında azledildi. Yeniden mescide dönüştürül-
dü ve tekrar tekkenin tevliyeti Bektaşilerden alındı. Dede Hüseyin ise sene 1302 
H tarihinde vefat etti. Hüseyin Dede’nin tevliyetinin azlinden sonra tekke, 
Abdurrahman Karadaği’ye tevliyet ve tedrisat için verildi. O da 1335 H. yılında 
vefat etti. Gürgür Baba’nın bu isimle tanınması ve isminin de yaygın hale gel-



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║317 

mesi Kerkük’teki neft nedeniyledir. Onun kerametiyle ortaya çıkmış yahut 
Kerkük’te onun ismiyle bilinen arazideki neftten dolayı olduğuna dair sözlü 
aktarım etkili olmuştur” (Azzavvi, 2004/5: 120-121; Kilani, 2015: 70; Ravi, 2006: 
264-266; Derraci, 2001: 94-94).  

Bağdad valilerinden Namık Paşa, Necef’te Sükûti Baba’nın vefatıyla tekke-
yi Bağdadlı Hint asıllı birisine vermiştir. İkinci olarak Takiyüddin Paşa da 
Bağdad merkez de bulunan Gürgür Baba Tekkesi’ni Abdurrahman Karadaği 
isimli Nakşibendi şeyhi ve âlimine vermiştir. Mehmet Namık Paşa, 1850-1851 
yılları arasında ilk olarak atandığında kara ulaşımını canlandırdı ve telgraf şe-
bekesini kurmak için çalışmıştı. Mehmet Namık Paşa, 1861-1867 yılları arasında 
çok uzun bir süre ikinci olarak Bağdad valiliğine atandığında Bağdad’a bağlı 
şehirlerin ulaşımını sağlamak amacıyla yolları yapmaya çabalamıştı. Başlattığı 
ve yarım kalan işleri Mithat Paşa tamamladı. Kendisinden sonra Takiyüddün 
Paşa, 1867-1868 yılları arasında vali oldu. Takiyüddün Paşa’dan sonra Mithat 
Paşa vali olmuştur. Takiyüddün Paşa, 1880-1886 yılları arasında ikinci defa Bağ-
dad valiliğine atanmıştır (Bayatlı, 2005: 199-200).  

Hüseyin Mazlum Baba’dan tekkeyi alan Takiyüddin Paşa, Bağdad valiliğine 
ikinci defa atandı ve Bağdad’a 28 Muharrem 1298 (19 Kanunievvel 1296/31 Aralık 
1880) senesinde ulaştı, görevine başladı (Azzavi, 2004/8: 63) ve 4 Receb 1297 
yılına kadar görevde kaldı (Mehmet Süreyya, 1996/5: 1622).  

Üstad Muhammed Feyzi, Bağdat Müftisi ve Bağdad Kadısı Vekiliydi. Kadı-
lığa vekâlet ettiği günlerde Gürgür Baba Tekkesi’nin tevliyetini Bektaşi tari-
katından Dede Hüseyin İbni Ahmed İbni Mustafa 19 Zilhicce 1297 H tarihinde 
verdi. Daha sonra Bağdad Şer’i Kadısı Seyyid Mir Muhammed Esad İbni Sey-
yid Muhammed Şerif Paşa İbni Hac Süleyman Ağa, Hüseyin Dede’yi tevliyet-
ten aldı ve Abdurrahman Karadaği’yi mütevelli ve müderris olarak 28 Safer 1300 
H senesinde tayin etti. Daha önceden olduğu gibi tekke, tekrar mescit haline 
dönüştürüldü (Azzavi, 2004/8: 64).  

Abdurrahman bin el-Molla Muhammed el-Karadaği ibn el-Hayyat nisbe-
siyle tanınmaktadır. Karadağ kasabasında 1253 yılında doğmuş, ilme ailesi ya-
nında başlayarak akli ve nakli ilimlerin tahsilini tamamlamıştır. Bağdad’a gele-
rek Allame Muhammed Feyzi Efendi ez-Zehavi yanında Süleymaniye Medre-
sesi’nde Bağdad’da eğitimine devam etti (Suhreverdi, 1933/1351: 116-118). Burada 
eğitimini tamamlayıp icazet aldı ve Gürgür Baba Medresesi’nde eğitim verme-
ye başlamıştır.  
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Abdurrahman Karadaği, 1917 yılı Haziran ayında vefat etti ve Gürgür Baba 
Tekkesi’ne defnedildi. İki oğlu Şeyh Muhammed ve Şeyh Ali ve kardeşi oğlu 
Şeyh Mahmud Karadaği, Hanekin Camii Kebiri’nde müderristi. Teşrinievvel 
1924 M yılında vefat etti. Onun çocuklarından el-Mehami eş-Şeyh Mustafa, 
diğer oğlu Şeyh Salih, bir önceki Kerkük Mutasarrıfı idi ve babası bir önceki 
Bağdad ikinci kadısı Şeyh Hasan şimdi Kerkük birinci kadısının oğludur. 

Sonuç olarak mescit, medrese ve tekke olarak kaynaklarda yer alan Gürgür 
Baba, aynı zamanda Kerkük petrol kuyularının bulunduğu bölgenin isimlendi-
rilmesiyle kurulan ilişkisi şöyle özetlenebilir. “Mescidü Baba Gürgür: Mey-
dan’ın Suku Herec’e ana caddeden gidilir ve caddenin sonuna gidilince tekkeye 
ulaşılır. 

Bu mescit için vakıflar, Suku’l-Herec’in kendisinde, çarşının içinde mesci-
din arkasında bir kahve var, on sekiz dükkân var, sonra yirmi iki dükkân oldu. 
Vakıflar ve mescidin idaresi mütevelli tarafından yönetilmekte, mütevelli ise 
Şeyh Abdurrahman Efendi Karadaği’dir. Çünkü tevliyetin bağlanması Bağdad 
Kadısı tarafından yapılmakta ve naib kılınmakta, böylece vakıflarıyla birlikte 
bir irade oluşturulur, evkaf dairesi, adı geçen mütevellinin ölümü halinde yöne-
time el koyar, orada imam ve hizmetçi olur. 

Medrese lağvedildi, medrese eğitimi yerine Kuran kıraati öğretilmeye baş-
landı, böylece Kuran eğitimine geri döndürülmüş oldu” (Ravi, 2006: 264-266). 

Rauf, Ravi’nin bu eserine dipnotta verdiği bilgilerde ise Gürgür kelimesi-
nin anlamını, “El-Ebu’l-Nurani” Nurlu Baba anlamına geldiğini, bu ismin de 
ona Kerkük’te yerden fışkıran petrol ve onun ateş almasıyla ilişkilendirildiğini, 
bu ateşin çıkışını onun kerameti olarak görüp bu adı ona vermişler. Bu petrol 
kuyularının bulunduğu alana da Gürgür Baba denilmektedir. Ayrıca Bektaşi 
tekkesi hakkında da kısa bilgi verdikten sonra mescidin çok eski zamandan 
kaldığı, Abbasiler dönemine ulaştığı, sonradan Bektaşilerin buraya yerleştiğini, 
mescidin bulunduğu yerin Sultan Çarşısı olduğunu, Defterdar Mehmet Bey 
tarafından 1081 H / 1670 M yılında bazı vakıflar verdiği ve yeniden canlandığını 
aktarmaktadır. Onun vakıfları arasında ev, yukarı odası olan ev, kahvehane, 
Meydan mahallesinde dükkânlar, ziraat yapılan arazi, bunların hepsi Mescidi 
Gürgür Baba üzerinedir ve kurduğu bu vakıflarla gelirlerini artırmış. 

Rauf’un ikinci dipnotu ise Abdurrahman Karadaği hakkındadır: Şeyh Ab-
durrahman Bin Molla Muhammed Karadaği İbni Hayyat ile meşhurdur, Kara-
dağ’da 1253 H doğdu, ilmi babasından ve başkalarından aldı ve kendi köyünde 
ilimle meşgul olmaya devam etti. Sonra Bağdad’a gitti, Bağdad’da Bağdad 
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ulemasından ilim öğrendi, Kerkük’e gidip burada eğitim gören medrese öğ-
rencilerine ders verdi. Bağdad Valisi Hacı Hasan Refik Paşa’nın talebi üzerine 
Bağdad’a 1303 H / 1885 M yılında döndü. Baba Gürgür mescidi medrese olarak 
düzenlendi ve mescitten medreseye dönüştürüldü, öğrencilere şeri ilimleri 
öğretti, bu ders verdiği dönemde lügat, akait, mantık, hikmet, belagat alanla-
rında eser telif etti ve 1335 H / 1916 M yılında vefat etti (Ravi, 2006: 266).  

Felekeddin Kakayi, eserin girişinde kısa bir değerlendirme yazısı yazarak 
Ehlihak (Kakailer) ile Bektaşiler veya Aleviler arasındaki ilişki ve benzerliklere 
örnek olarak Baba kelime ve kökeni ile yaygın kullanımına verdiği örneklerle 
bağlantı kurmaktadır. Hatta Gürgür Baba’nın da yine bu ortak konu ve kişiler-
den olduğunu aktarırken bu çalışmada Gürgür Baba ve Bektaşi tekkesine yer 
verildiğini bundan da büyük bir memnuniyet duyduğunu da ilave ederken ge-
nel anlamıyla konuyu Kürtler ve Kürtçe etrafında değerlendirmektedir (Rauf, 
2012: 5-12).  

Rauf, yaşamı ve ölümü hakkında hemen hiçbir bilgi bulunmayan bir kişi 
oluşuyla konuya başlamakta ve bu hususta modern dönem tarihçilerinin cahil 
olduğunu, onun hayatına ilişkin bilgi vermediklerini dile getirmektedir. Oysa 
onun ismi için Kerkük’te bulunan petrol kuyularının bir karine oluşturduğunu 
ve ismiyle bu kuyular arasında bir irtibatın bulunduğunu izah etmektedir. Bü-
tün bunlarla birlikte zahidane bir hayat sürdüğünü, salih bir kişi olduğunu ve 
Kerkük’te bulunan büyük petrol kuyularının onun adıyla anıldığını, tarihçile-
rin cahilliğine rağmen tarihi yolculukta isminin ise kaldığını söylemektedir.  

Rauf, Baba Gürgür veya onun defnedildiği tekke, medrese ve mescit hak-
kındaki çalışmalarda Gürgür Baba’dan bahsedilmediği veya bahsedilse bile 
onun hayatı hakkında da bilgi verilmediğinden bahsetmektedir. Yine tekke, 
medrese ve mescit hakkında bilgi veren kaynaklar da mekân hakkında yeterli ve 
ayrıntılı bilgi vermezken yanı mekânda bulunan odalar ve bu odalarda metfun 
bulunan şahıslar özellikle de Baba Gürgür hakkında hemen bilgi verilmediğini 
izahına eklemektedir. Ardından da kendisinin bu çalışmalardan farklı olarak 
burada hem Baba Gürgür hakkında hem de tekke, medrese ve mescit hakkında 
daha ayrıntılı bilgi vereceğini hatta ayrıntılı bilgileri de yine kendisinin verdi-
ğini de söylemeyi ihmal etmemektedir.  

Rauf, Suhreverdi’nin verdiği bilgiye göre “El-Ebu el-Nurani” yani Nurlu 
Baba’nın Kürt olduğunu ve Gürgür Baba’ya verilen bu ismin de lakap olduğu-
nu bu lakabın da Kerkük’teki gaz ve petrol kuyularından yola çıkılarak verildi-
ğini aktarmaktadır. H. 900 / 1496 M. yılında yaşadığı, ders verdiği Meydan’da 
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bir ribatta kaldığı ve ribatın da kendisine ait olduğu, Kürtlerin salihlerinden 
olup insanları irşat ettiği ve Meydan’daki bu yerin Bektaşi ribatı olarak kabul 
edildiği, H. 1011 / M. 1602 yılında vefatında da buraya defnedildiği, Bağdad 
halkının onun kabrini ziyaret ettiğini ve onun hakkında hüsnü zan sahibi ol-
duklarını yazmaktadır (Rauf, 2012: 398-406). 

3. Sonuç 

Günümüzde Irak Bektaşi tekkeleri ve bu tekkelerle bağlantılı Bektaşiler-
den ulaşan herhangi bir bilgi ve eser bulunmamaktadır. Bu çalışma vesilesiyle 
bu konuya dair hem kaynak oluşturmak hem de dikkat çekmek amacıyla uzun 
süren bir hazırlıkla elde edilen bilgiler bir araya getirilerek bu çalışma hazır-
lanmıştır. Doğal olarak bundan sonraki çalışmaların başlıklarından bir tanesi de 
Irak’taki bu tekkeler hakkında bilgi ve literatürün artırılması ve burada eserle-
rin yerlerinde tespiti olacaktır. Hatta Bağdad merkezde bulunan Gürgür Baba 
Tekkesi’nin tamirinin yapılmasının asırlardır devam eden Bektaşi varlığının 
mimari olarak korunmasını sağlayacaktır.  

Hazım Agâh Efendi, Irak’taki Bektaşi tekkelerinin Osmanlı hâkimiyetinin 
son dönemindeki durumuna ilişkin bilgiler, Bektaşi Sırrı ve yazarı Ahmed Rıf-
kı’ya atıf yapılarak mektuptan istifade edilmiştir. Hazım Agâh Efendi, mektu-
buna Hacı Hüseyin Mazlum Baba hakkında bilgi vererek başlamaktadır. Ayrıca 
mektubunda Necef, Kerbela, Bağdad ve Kazımiye tekkeleri, bu şehirlerdeki 
tekkelerin durumları ve görevlilerinden de bahsetmektedir.  

Irak’ta bulunan Bektaşi tekkelerinin kayıtlarda isimlerine rastlanmaktadır. 
Özellikle Tanzimat öncesi ve sonrası itibariyle karşılaştırma yapma imkânı 
sunmaktadır. Buna göre Tanzimat öncesinde var olan tekkelerin büyük bir 
kısmının Tanzimat sonrasında faaliyetlerinin durduğu anlaşılmaktadır. Tanzi-
mat yasaklarıyla birlikte varlığını sürdüren birkaç tekke farklı kaynaklarda yer 
almış ve elde edilen bilgiler de bu kaynaklardan derlenmiştir.  

Tanzimat ile yasaklanan Bektaşi Tekkelerinin kapatılması, tekkelerin bir 
kısmının yıkılması ve bir kısmının da gelirlerine el konulup zayıf düşürülmesiy-
le ortaya çıkan yeni durum ve tekkelerin yeniden toparlanma çabalarını da 
aktarmaktadır. Necef’te Hazreti Ali ve Kerbela’da Hazreti Hüseyin’in türbesi-
nin içerisinde yer aldığı Sahn-ı şeriflerinde bulunan tekkeler, yıkılmamış fakat 
gelirleri azaltılmıştır. Fakat Bağdad şehir merkezinde bulunan tekkeler yıkıl-
mış, gelirlerine el konulmuş ve görevlileri de dağılmıştı. Bağdad’da bulunan 
tekkelerden Gürgür Baba Tekkesi’ni yeniden tamir edip gelirlerini artırıp 
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görevlilerini de ikmal edip ayağa kaldıranın Hacı Hüseyin Mazlum Baba oldu-
ğu bilgisini vermektedir.  

Kazımiye’de Kacar hanedanından Ferhad Mirza, Hüseyin Mazlum Babaya 
bir tekye yapmış ve ona bağışlamıştır. Hacı Hüseyin Mazlum Baba vefat edince 
Kazımiye Tekkesi’ne defnedilmiş. Kazımiye Tekkesi’nin Bektaşi dervişlerin 
mekânı olduğu ve onların istifadesine sunulduğunu bildiren bir kitabenin Fer-
had Mirza tarafından İran’dan bir taşa işletilip getirilip duvara yerleştirmiş.  

Irak’ta bulunan Bektaşi tekkeleri, İngiliz hâkimiyeti ve Osmanlı’nın çekilip 
yıkılmasıyla birlikte bağımsız bir Irak devletinin oluşmasına kadar devam etti. 
Bu dönemden sonra Irak Bektaşi tekkeleri hakkında neredeyse bilgi yok dene-
cek kadar azılmış ve bir süre sonra da izleri kaybedilmiştir. Özellikle iki savaş 
arasında Bektaşi tekkelerinin izi tamamen kaybedilmiş ve adeta buharlaşmışlar. 
II. Dünya Savaşı ardından gelen yeni yönetimler ve Saddam Hüseyin ile birçok 
tekke etrafında yürütülen faaliyet dahi kısıtlanmış ve bir kısmı da yıkılmış.  

Irak Bektaşi tekkelerinin kapanması ve derviş ile babalarının dağılmasına 
karşın Ocaklı toplulukların varlığı günümüze kadar canlı bir şekilde devam 
etmektedir. Tekkelerden bir kısmı bu ocaklı topluluklarla birlikte faaliyet ve 
varlığını sürdürmüş. Fakat Bektaşi tekkesi erkânıyla değil ya ocaklı erkân ya da 
türbesi varsa türbenin ziyareti şeklinde varlığını korumaya çalışmış. Bu mekân-
ların Bektaşi tekkesi olarak isimlendirilmesi, Bektaşi varlığının devam ettirildi-
ği izlenimi vermekte ve kayıtlara da bu şekilde yansımaktadır. Fakat Bektaşi 
tekkelerinde Bektaşi erkânı yürütülmemekte ve burada Bektaşi derviş ve baba-
ları da bulunmamaktadır. Daha da önemlisi Bektaşi tarikatı erkânı yürütülme-
mektedir. Buna karşın geçmişte Bektaşi tekkesi adıyla anılmasından dolayı 
Bektaşi adı kullanılmaktadır. Diğer yandan Hacı Bektaş Veli’nin bütün toplu-
luklar tarafından büyük bir veli olarak kabul edilmesinden dolayı bağlılık ku-
rulurken diğer yandan tekkenin de Bektaşi olarak adlandırılmaya devam etti-
rildiği ve bu isimle korunduğu söylenebilir.  
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KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE 
BİRLİKTE YAŞAMA TECRÜBESİ 

The Experience of Living Together in Kyrgyz Culture 

Doç. Dr. Ali JUSUBALİEV* 

Öz 

Türkistan bozkırlarında uzun süre göçebe bir yaşam süren Kırgızlar, 
Karahanlılar döneminde Müslümanlarla çeşitli ilişkiler içerisine gir-
miş ve devam eden süreçte İslâm dinini kabul etmeye başlamışlardır. 
Bu tür göçebe bir toplumun, İslâm gibi yeni bir dini hangi sebeplerle 
ve ne türden bir süreç içerisinde kabul ettiğini ve kültüründe, bu yeni 
dine nasıl bir yer biçtiğini tespit etmek hem son derece güç hem de 
bir o kadar yararlı bir ilmi çabadır. Araştırmada Kırgızlar’ın İslam-
laşma aşamasında tasavvuf etkeninin ağırlık kazandığı görülmüştür. 
Zira bir toplumun yeni dini kabul ediş süreci, ancak o toplumun ait 
olduğu kültür kaynaklarından ve kendi öz dinamiklerinden yola çıkı-
larak hakkıyla incelenebilir. 
Anahtar kelimeler: Kırgızlar, İslamiyet, kültür, atasözü, tasavvuf. 

Absract 

Befor the İslam, Kyrgyzs lived as nomadic groups in Turkestan steps 
for a long time. İn Karahanid era, they established some relations 
with muslims and then they began to accept İslam in a long process. 
İt is very difficult and also very useful to determine why and how a 
nomadic community like Kyrgyzs accept İslam and what is İslam’s 
place in their nomadic culrure. İn this context, we also considered 
Kyrgyz’s acceptance of İslam with its cultural, social, religious, po-
litical, economical and sufistic dimensions. We think that the process 
of the acceptance of a religion can be understood by means of dy-
namics and cultural sources of the societies. 
Key words: Kyrgyzs, İslam, culture, proverb, mysticism. 
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1. Giriş

Kırgızlar günümüzde bilinen en eski Türk boylarından biridir. Bunlar hak-
kında ilk bilgiler Çin tarihçisi Sıma Tsyan’a aittir. Onun Şi Tszi (Tarihi Yazılar) 
adlı eserinde M.Ö. III. yy. sonuna ait olaylar tasvir edilerek, Kırgızlar “Gegun-
lar” adıyla adlandırılır. Yazar, M.Ö. 201 yılında Hunların başkanı Mode-Şanüy 
(Maodun şanüy)’ün kuzeye ve kuzey batıya seferlerinde bağımsız birkaç kabi-
leleri yani Hanüy, Tsuyşe (Küyşe), Dinlin, Kırgız, Sinlileri kendine bağlamış 
olduğunu dile getirir (Kırgızdardın cana Kırgızstandın Tarıhıy Bulaktarı, II, 1) 

Karahanlılar döneminde (840–1212) İslam diniyle tanışma fırsatı bulan Kır-
gızların İslamlaşma tarihi uzun süre devam etmiştir. Bunun sebeplerinden ilki 
ve en önemlisi, esas Kırgız kitlesinin Karahanlı topraklarında yaşamayışından-
dır. Daha sonraki dönemlerde İslamiyeti kabul etmeye başlayan Kırgızlar, eski 
inançlarını da İslam’la bağdaştırarak beraberinde yaşatmışlardır. Bu da daha 
çok tasavvuf ve tarikatlar sayesinde gerçekleşmiştir. Kırgızlar’ın tasavvuf ehliy-
le olan ilişkileri IX-X. yüzyıllara kadar dayanmaktadır. Meşhur Hallac-ı Man-
sur da bunlardan biridir (Özaydın, 2002: 255). Uzun süre Türkler arasında yaşa-
yan ve onları yakından tanıma fırsatı bulan Hallac’ın en büyük amacı, Türk 
yurtlarına gidip İslamiyeti oralara yaymak olmuştur. Bu sebeple, 897 dolayla-
rında, şakirdleriyle birlikte Türkistan’a göçmüş ve burada göçebe Türk boyla-
rını İslama davet etmiştir (Massignon, 1988: 169). Hallac’ın bu uzun yolculuğu 
Uygurlar’ın ve Kırgızlar’ın yaşadıkları bölgeler de dâhil olmak üzere başka 
Türk yurtlarına da uzanmıştır (Massignon, 2006: 244). Onun Türkistan dışında 
Horasan, Talekan, Maçin, Turfan ve Keşmir’i dolaşarak ateşli vaazlar verdiği, 
gezdiği yerlerdeki halk için eserler yazarak İslam’a girmelerinde etkili olduğu 
kaydedilmektedir. Onun tesiriyle Müslüman olanlara Mansuri deniliyordu 
(Uludağ, 1997: 377). Öyle sanıyoruz ki Mansuri isimlendirilmesi daha çok Kır-
gızlar arasında yaygın şekilde kullanılmaktaydı. Nitekim Hallac-ı Mansur’la 
ilgili rivayetlerin Kırgızlar arasında çok yaygın olarak anlatıldığını görüyoruz. 
Hatta bu rivayetler halkın hafızasında XX. yüzyıla kadar yaşatılmıştır. 

Kaynaklarda, Kırgızlarla Hallac-ı Mansur arasındaki ilişkiye dair ilk bilgi 
XIV. yüzyıla dek dayanan bir efsanede geçmektedir. (Massignon, 2006: 749) Bu
efsaneye göre Kırgızlar ve onlara bağlı boylar, Hallac’ın küllerinin suyundan 
içen kırk kızın soyundan gelmektedirler (Karasaev,1992: 9-10). Bununla birlikte 
Mecmuatu’t-Tevarih (XVI. yy.), Şecere-i Nesebname-i İlatiya ve başka bazı Kırgız 
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şecereleri de (Sıdıkuulu, 1993: 56) Kırgızlar’la Hallac-ı Mansur arasındaki ilişki-
ye dair menkıbeler ve rivayetler içermektedirler. 

Hallac-ı Mansur’la ilgili bilgilerin Kırgızlar arasında bu kadar yaygınlık ka-
zanması ve Kırgız soyunun Hallac-ı Mansur’a dayandırılması konusunda iki 
farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan biri Karasaev’e aittir. Ona göre Hallac-ı 
Mansur’la ilgili rivayetler Ahmed Yesevi’ye atfedilen Hikmetler’de de mevcut-
tur ve Kırgızlar arasındaki rivayetler buradan kaynaklanmaktadır (Karasaev, 
1992: 9-10). Nitekim Divan-ı Hikmet’te Hallac-ı Mansur öldürülüp külleri göğe 
savrulduğunda dağın taşın “Ene’l-Hakk” diyerek haykırdığı anlatılmaktadır:  

“Bigâne diye mollalar Şeyh Mansur’u öldürdü; 
Kâfir diye öldürdüler üç yüz molla savaşıp. 
Külünü göğe savurdu, atıp denize saldı, 
Zevk denizi mevc vurdu, aktı deniz kaynaşıp. 
Hem o günü o derya kıldı efgan vâveyla; 
Âşıklara Huda’yâ kıl sen didarın nasip” (Ahmed-i Yesevi, 1983: 331). 
Kırgızlar arasında etkili olan diğer bir tarikat İşkilik’tir. Sülük-i Aleviye ya 

da İşkilik tarikati, Maveraünnehir bölgesinde faaliyet gösteren tarikatlardan 
biridir. Hz. Ali soyundan gelen ve Fergana’nın Kasan şehri civarında faaliyet 
gösteren Seyyid Celaleddin ile oğlu Seyid Mir Celil’in tasavvuf yoluna İşkilik 
denmektedir (Erşahin, 1999: 56-57). Onun Hz. Muhammed’e kadar dayanan 
silsilesi şöyledir: “Seyid Celaleddin Mir Seyid Cafer’in oğlu, Mir Seyid Cafer 
ile Aykoco Seyid Mahammad’in çocukları, Seyid Mahammad Seyid Naki’nin 
oğlu. O Seyid Muhammed’in oğlu, o Seyid Emir Naki’nin oğlu. O Seyid İbra-
him’in oğlu. O Seyid Ahmed’in oğlu. O Seyid Muhammed’in oğlu. O İmam Ali 
Zarbagış’ın oğlu. O İmam Naki’nin oğlu. O İmam Takıyuddindin oğlu. O 
Musa Rıza’nın oğlu. O İmam Musa Kazım’ın oğlu. O İmam Ca’fer-i Sadık’ın 
oğlu, o İmam Muhammed Bakır’ın oğlu. O İmam Zeynelabidin’in oğlu. O 
Kerbela’da şehit olan İmam Huseyin’in oğlu. O Hz. Ali’nin oğlu. Anası Bibi 
Fatıma Muhammed (a.s.)’ın kızı” (Ahsikendi, 1996: 63). 

Tarikatın menşei İmam İbrahim Zarbagış’a kadar dayanmaktadır. İmam İb-
rahim Zarbagış Kırgızlar’ın da desteğiyle, Fergana vadisini Karahıtay hüküm-
darı Gurhan’dan geri almıştır. Hicri 521’de Kasan’ı da düşman elinden kurtaran 
İmam İbrahim Zarbagış öldüğü yıl olan hicri 530’a kadar (96 yaş) Kırgızlar’ı ve 
civar bölge halkını tarikata celbederek “emr-i bil ma’ruf ve’n-nehyi ani’l-
münker”e davet etmiştir. Oğlu İmam Ali’ye biatlarını alarak, onu kendisinden 
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sonra halef tayin etmiştir. Onu da Sukay Bahadır takip etmiştir (Ahsikendi, 
1996: 34-35). 

Tarikatın esas yayıcısı olarak isimlendirebileceğimiz Mir Celil, ilköğreni-
mini 7 yaşından itibaren babasından almış, 21 yaşına kadar İlm-i Hal’i iyice 
öğrenmiş, sonraları Sülük-i Aleviye ya da İşkiye tarikatına girerek birkaç za-
man riyazatla meşgul olmuştur. Bulunduğu yerlerde halka ilmihalden bilgi 
vermiş, 30 yaşına ulaştığında Mevlana A’zam olarak adlandırılır olmuştur (Ahsi-
kendi, 1996: 63). Mir Celil’in bunun yanı sıra birçok unvanları vardır. Şirkent’ten 
olduğu için Şirkentî olarak da bilinmektedir (Ahsikendi, 1996: 63-64). 

Onun gayretiyle birçok insan İşkilik tarikatına girmiştir. Şeyh Burhaned-
din, oğlu Emir Divane, Molla Sa’det bunlardan birkaçıdır. Bizzat Şeyh Burha-
neddin’in davetiyle Özkend’e gelen Mir Celil, burada da faaliyetlerine devam 
ederek civar bölge halkının İşkilik tarikatine girmelerine vesile olmuştur (Ah-
sikendi, 1996: 65). 

Öte yandan Manas’ın da İşkilik tarikatına girmiş olması muhtemeldir. Mec-
muatu’t-Tevarih’te Manas ve diğer Kırgız boylarının Kalmuklar’a karşı savaş-
tıkları anlatılmaktadır (Ahsikendi, 1996: 67). Ahsikendi’ye göre Seyid Celaled-
din’in İşkilik tarikatine mensup olduğunu yukarıda belirtmiştik. Seyid Cela-
leddin’in babası olan Seyid Cafer ile kardeş olduğu aktarılan Aykoco ise Manas 
destanında bir kaç yerde geçmektedir. (Manas, 1995. II: 129.) Nitekim destanda 
Aykoco, Manas’a İslamiyeti şu şekilde telkin etmiştir: 

“Colugup kalıp Aykoco/ Altay toonun arası/ Emildi degen talaada/ Görü-
şerek Ayhoca Ak birligin bildirip/ Arstan Manas balanı/ Akıretten korkutup/ 
Abıdan aytıp bolturup” (Altay dağın arasında, Emil adlı ovada, Hak birliğini 
bildirerek, Arslan Manas oğlanı Ahireti (hatırlatarak) korkutup, İyice söyleyip 
tamamlayıp) (Manas, 1995. II: 129). 

Mecmuatu’t-Tevarih’teki bilgilerle Manas destanındaki bilgiler karşılaştırıl-
dığında, Kırgızlar arasında İşkiliğin daha etkin olduğunu belirtmek mümkün-
dür. Ahsikendi ayrıca Kırgız boyu olan Kıpçaklardan Aktemir Kıpçak’ın yedi 
oğlu; Devletyar, Kudayar, Berdaliyar, Aliyar, Musayar, İsayar, Tölöyar adlı 
çocuklarının Mevlana A’zam’a el vererek tarikata girdiklerini, daha sonra Ak 
oğul’un, iki oğlu Otuz oğul ve Salusbek Bulagaçi ile birlikte tarikata girdikle-
rini belirtir (Ahsikendi, 1996: 65-66). Yukarıda Timur ile Kırgızlar arasındaki 
ilişkiyi anlatırken Moğolistan Devletinde Kırgızlar’ın Bulagaçi ulusunu oluş-
turduklarını belirtmiştik. Salusbek Bulagaçi şu boylardan oluşmaktaydı: Bos-
ton, Teyit, Çükük, Cookesek, Döölös, Kandı, Kıdırşa. Ondan sonra Otuz 
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oğul’un çocukları gelerek tarikata girmişlerdir. Bunlar: Adina (Adigine), Mun-
guş, Karabagış, Tagay. Kara oğul ya da bir başka deyişle Kuu oğul’un altı oğlu 
da tarikate girmişlerdir. Onlar: Aybaş, Munduz, Çonbagış, Saruu, Sünçak, 
Katıylar idi (Ahsikendi, 1996: 65-66). Malum olduğu üzere İslamiyet Kırgızlar’ın 
arasına yayılmaya başladığından beri İslam’ın ahlaki normları da girmeye baş-
lamıştır. Bu ahlaki değerler de Kırgızlar’ın ahlaki normlarına etki etmiş ve in-
sanların terbiyesinde önemli role sahip olmuştur. Kırgızlar da bu değerleri 
yüzyıllar boyu nesilden nesile yaşatarak aktaragelmişlerdir (Mukasov, 2004: 77). 

Kırgızca’da adep ya da adep-ahlak şeklinde ifadesini bulan edep ya da ah-
lak, Arapça kökenli kelimeler olup, aynı anlamlarda kullanılmaktadır (Yudahin, 
1988: 8). Kırgız sözlü kültüründe İslami kaynaklı ahlaki ilkelere çokça rastlan-
maktadır. Kırgızlarda insanları ahlaklı olmaya teşvik eden atasözlerinden bir-
kaçı şunlardır:  

Adam körkü-adep. (İnsan süsü edep) (Kırgız Makal-lakaptarı, 161). 
Adepsizden alıs kaç. (Ahlaksızdan (terbiyesizden) uzak ol) (Kırgız Makal-

lakaptarı, 162). 
Adeptüü-alkış alat, Adepsiz-kargış alat. (Edepli (ahlaklı) takdire mazhar 

olur, Edepsiz (terbiyesiz) beddua alır) (Kırgız Makal-lakaptarı, 162). 
İslam ahlakına uygun davranmak Kırgızlarda büyük öneme sahiptir. Aşağı-

da bu ahlakî ilkelerden bazılarını vermek istiyoruz:  

2. Sözünde Durmak 

Sözünde durmak, gerek fertler ve gerek cemiyetler arasında en ziyade 
itimat olunacak bir rabıtadır. İslamiyet de bu hususa büyük önem vermiştir. 
Hem Kur’an’da hem de Hz. Muhammed’in hadislerinde verilen sözün yerine 
getirilmesi açıkça ifade edilmiştir. Nitekim Kur’an’ın bir ayetinde Müslüman’ın 
bu hasletini şu şekilde açıklar: “Onlar emanetlerini ve ahidlerini yerine getirirl-
er” (Mü’minûn, 23/8). Kırgız sözlü kültüründe birisinin sözünde durması ger-
ektiği tavsiye edilmiştir. Bu husus atasözlerinden birinde şu şekilde izah 
edilmiştir:  

Birinçi aytpa/Aytkanıñdan kayra kaytpa/Aytkanıñdan kaytkanıñın akıbeti 
cakşı bolboyt (Hemen söz verme/Söz verdiysen geri dönme/Verilen sözden 
geri dönmenin sonu iyi olmaz) (Tacieva ve Kurmanbekova, 2004: 39)  

Bu atasözünde bir insanın sözünde durması gerektiği eğer sözünü yerine 
getirmezse sonucunun yani akıbetinin kötü olacağına işaret edilmiştir ki, akı-
bet kelimesi Arapçadan girmiştir.  
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Bir manzum eserde de bu konuda şunlar belirtilmiştir: 
Ubadasın cogotup/ Uyat bolgon eñ caman/ Eki adamdın birine/ Uyat bol-

gon eñ caman (Verdiği sözü unutup/ Utanç duruma düşmek çok kötü/ İki insa-
nın birine/ Rezil olmak çok kötüdür (“Didaktik Irlar”, Türkiye Dışındaki 
Türk Edebiyatları Antolojisi: Kırgız Edebiyatı-I, XXXI, 2005: 173) 

Atasözünde ve manzum eserde ahlaki değerlerin en önemlilerinden biri olan 
söz verme, çok yüksek bir değere sahiptir. Dikkat edilirse “ubada/vaad” keli-
mesi Arapçadan geçen ve Kırgızcada da aynı anlamda kullanılan bir kelimedir. 
Kur’an-ı Kerim bu konu üzerinde önemle durur ve şöyle söyler: “Ey İman 
edenler, yaptığınız akitleri yerine getirin” (Maide 5/1). “Ahitleştiğiniz zaman 
Allah’ın ahdini tam yerine getirin, verdiğiniz sözü tutun. Pekiştirdikten sonra 
yeminlerinizi bozmayın” (Nahl 16/91). 

3. Birlik-Beraberlik

Yine bir Kırgız atasözlerinde denir ki, “Güç, birdikte”dir (Güç, birlik bera-
berlikte(dir)” (Tacieva ve Kurmanbekova, 2004: 115). 

Bu atasözünde, gücün birlik ve beraberliğe bağlı olduğu bildirilir. Gerçekte 
de böyledir. Birlik ve beraberliğin dağıldığı yerlerde güç de dağılır, gider. 
Toplum zayıflar. Başkaları tarafından sömürülür, kullanılır. Bu da bir toplu-
mun yok olması ve parçalanması demektir. Toplumlar fertlerden meydana gel-
diği için onların bir bütün olması, güçlerini birleştirmesi ancak bir mana ifade 
eder. Dağınık güç güç değildir. Başkalarına tesir edemez. İnsan, toplumla 
uyum sağlayarak iç içe yaşamak zorundadır. Eğer bir insan yalnız başına bir işi 
başaracağını sanıyorsa kesinlikle aldanır. O işi toplumun akıl ve gücüne dayan-
dırırsa daha kolay ve erken biter. Onun için Kırgızlarda, başka bir sözde şöyle 
bir ifade vardır: “Köp tükürsö sel boloor” (Çok kimse tükürürse göl olur). Bu 
da, bir toplumun tümünün yapacağı bir iş sadece netice verir, o zaman başarı 
elde edilir demektir. Yoksa gücün ve kuvvetin dağıldığı yerde zayıflama görü-
lür peşinden de başarısızlığın gelmesi kaçınılmazdır. Şu atasözü de bununla 
ilgilidir: “Bölüngöndü börü ceyt” (ayrılanı kurt yer). 

Kuran’da birlik beraberlikten bahseden şöyle ayetler vardır: “Hep birlikte 
Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, ayrılığa düşmeyin ve Allah’ın üzerindeki nime-
tini düşünün. Sizler birbirinizin düşmanları iken O, sizin kalplerinizde bir uz-
laştırma meydana getirdi ve O’nun nimeti sayesinde uyanıp kardeş oldunuz. 
Birde siz, bir ateş çukurunun tam kenarında bulunuyordunuz ve O sizi tutup 
ondan kurtardı. Şimdi Allah’a doğru gidebilmeniz için size ayetlerini böyle 
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açıklıyor” (Al-i İmran 3/103). “Allah’a ve elçisine itaat edin, bir birinizle çekiş-
meyin, yoksa korkuya kapılırsınız, o zaman gücünüz gider. Sabredin. Çünkü 
Allah, sabredenlerle beraberdir” (Enfal 8/46.)  

4. Dostluk ve Arkadaşlık 

Dost, birinin iyiliğini isteyen, onu içten seven kimsedir. Ayrıca birbirleriyle 
aralarında sorun olmayan, iyi geçinen kimseler veya gruplar, ülkeler için de 
dost kavramı kullanılır. Dostluk ise, yıllarca edinilen arkadaşlıklardan sonra 
oluşur. Herkesle böyle bir ilişki kurulamaz. Dostlar, iyi günde de kötü günde 
de insanın yanında olurlar. İnsan arkadaşlarını ve dostlarını, akıllı, sadık, dü-
rüst, sır saklayan ve sevecen kimselerden seçmelidir.  

Bir Kırgız atasözünde, kişinin kimliği, edindiği dostunun ve arkadaşının 
kimliğine benzetilmektedir: “Dosun kanday bolso özün da oşondoysun (Dos-
tun nasılsa sende öylesin) (Tacieva ve Kurmanbekoeva, 2004: 83). 

Her insan, kendi yapısına uygun kimselerle dostluk ve arkadaşlık kurar. Zi-
ra bir kimsenin, uyum içerisinde olduğu ve anlaştığı kişi yine kendisi gibi biri-
sidir. Yoksa zaten arkadaşlık kuramaz. Aynı manada bir hadis-i şerif de vardır 
ve şöyledir: “İnsan arkadaşının yolunda gider. Bunun için herkes kendisiyle 
arkadaşlık edeceği kimseyi iyi araştırsın” (Özafşar vd., 2014: 661).  

5. Sevgi ve Saygı Göstermek  

İslamda büyüklere saygı küçüklere sevgi göstermek önemli bir ahlaki pren-
siptir ki bu hususta şu hadis bilinmektedir: “Büyüklerimize saygı, küçüklerimi-
ze sevgi göstermeyen bizden değildir” (Ebu Davud, 8). Kişiler arasında ülfetin 
oluşabilmesi için bu ahlaki prensibin mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Kırgız 
atasözünde bu prensip önemle vurgulanmştır: “Uluuga urmat, kiçüügö ızat 
(Büyüklere saygı, küçüklere izzet gösterilmelidir)” (El Önörü-Elge Makal Lakap-
tar, 2002: 124). 

Kişiler, büyüklere, onların hayat tecrübelerinden, kendilerini eğittiklerin-
den ve yetiştirip topluma kazandırdıklarından dolayı saygı göstermeyi kendisi-
ne vazife saymalıdır. Küçüklere ise, onları topluma hazırlamak, ihtiyaçlarından 
dolayı onlara yardımda bulunmak, zayıf olmaları münasebetiyle onları koru-
mak için onlara şefkat göstermeyi kendisine bir görev bilmelidir. Burada şunu 
da belirtmek gerekir ki hürmet ve izzet kelimeleri doğrudan Arapçadan geçmiş 
kelimeler olup, “hürmet- kutsallık, saygı, hürmet”, “izzet- güç, kudret, izzet, 
şeref, onur, saygı” anlamlarına gelmekle İslamiyet’in Kırgızlar arasındaki etki-
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sini göstermektedir. Diğer taraftan Kırgızlar yaşlı insanlara büyük önem ver-
mişlerdir. Bu sebeple onlar aile ocağının nimeti sayılmışlardır. Bu husus şu ata-
sözünde belirtilmiştir: “Karısı bardın ırısı bar” (Yaşlısı var olanın rızkı vardır) 
(Erdem, 2000: 194). 

İslamda ödenmesi mümkün olmayan hakların başında ana-baba hakkı gelir. 
İnsanın varlığına sebep olan ana-baba, evladı üzerinde her zaman söz sahibidir. 
Bu ömür boyu devam eder gider. Bu konuda bir atasözünde şöyle denilmekte-
dir: “Ata eneni urmattasañ öz balañdan sıy körösüñ” (Anne babana saygı gös-
terirsen kendi çocuğundan iyilik görürsün) (Kırgız Makal- lakaptarı, 182). “Cakşı 
söz-carım ırıs (İyi söz yarı rızıktır) (Arıkov, 1969: 13.) Şair Nurmoldo da (1838-
1920) bir nasihatinde bu konuda şunları belirtmiştir: 

Atañday sıylap karını/ Astınan çıgıp salamdaş (Baban gibi hürmet et yaşlıya/ 
Karşılayıp selam ver) (Narkuluulu, 2005: 295). 

Anne-baba hakkı ile ilgili Kur’an’da bazı ayetler geçmektedir. (Nisa 4/36; 
İsra 17/23; Lokman 31/14). Bunlardan İsra suresinin 23. ayetinin meali şöyledir: 
“Rabbin kesin olarak şunları emir etti: “O’ndan başkasına ibadet etmeyin: 
anne-babaya iyilik edin. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık ça-
ğına ulaşırsa sakın onlara “öf!” deme ve onları azarlama, ikisine de tatlı söz 
söyle” (İsra 17/23). Bu ayette ise, en küçük bir şikâyet belirtisi olan ‘öf’ sözcü-
ğünün bile ana baba hakkında söylenmemesi gerektiğine dikkat çekilir. 

6. Kanaatkâr ve Sabırlı Olmak

Kanaat, elindekiyle yetinme, fazlasını istememe durumudur. Erdemli kişi-
lerde bulunan gayet güzel bir özelliktir. Kişileri gereksiz hırstan kurtaran, baş-
kalarının varlığından rahatsızlık duymayı önleyen önemli bir ahlaki değerdir. 
Kur’an, müslümanların şükredip kanaat etmeleri gerektiğini şu şekilde belirt-
miştir: “Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: “Andolsun, eğer şükrederseniz el-
bette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım 
çok şiddetlidir” (İbrahim 14/7). Bu konuyla ilgili bir atasözü şöyledir: “Barga 
kanat, cokko sabır kıl” (Var olana kanaat et, yokluğa da sabret) (El Önörü- Elge 
Makal Lakaptar, 56). Bu atasözünde geçen kanaat, Arapça bir kelime olup, Al-
lah’ın verdiklerine razı olmak anlamına gelmektedir. 

İslamiyet’te sabırlı olmak çok önemlidir. Hz. Muhammed’in hayatında bu-
nun örneklerini görebileceğimiz gibi Kuran’da da bu hususa önem verildiğini 
görmek mümkündür: “Ancak, sabredip yararlı iş işleyenlere, işte bunlara bağış-
lanma ve büyük ecir vardır” (Hud, 11/11). “Sabırdın tübü sarı altın” (El Önörü- 
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Elge Makal Lakaptar, 109) şeklinde atasözlerinde geçen “sabır” sözünün menşei 
Arapçadan gelmektedir. Acıya katlanmak bedene uygun düşmeyen hallere telaş 
göstermeksizin karşı koymak demek olan sabır hakkında Manas destanında da 
örneklere rastlanmaktadır:  

“Beyişten kelgen sabır bar/ Al sabırdı kılbasañ/ Amanat canda cabır bar” 
(Cennet’ten gelen sabır var, O sabrı yerine getirmezsen, Emanet canda cebir 
var) (Komisyon, 1995 (2): 145). 

Dikkat edilirse mısrada geçen cebir (zor, ıstırap) aynı anlamda Kırgızcada da 
kullanılmaktadır (Yudahin, 1988: 160). Sabırlı olmayı Kuran-ı Kerim ayetleri de 
tavsiye etmiştir ki, bunlardan birinde şöyle söylenmektedir: “Behemahal sizi 
biraz korku, biraz açlık ve biraz mal, can ve mahsul eksikliği ile imtihan ederiz. 
Sabredenleri müjdele” (Bakara 2/188). Kırgız şairlerinden Kalıgul Bay oğlu 
kötülüğe yanaşmamak helal kazanç ile geçinmek ve hiç şaşmamak gerektiği, 
aksine sabretmek gerektiği vurgulanır:  

“Cakşı sözgö aldanba/ Sabır menen ketkizgin/ Akırı mına oşondon/ Cakşı-
lıktı tabasıñ” (İyi söze şaşmayın/ Sabır ile gidersin/ Sonunda işte ondan/ İyiliği 
bulursun) (Diniy Okuyalar, 30). Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyrulmak-
tadır: “Ey iman edenler, sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin, Şüphe yok 
ki, Allah, sabır edenlerle beraberdir” (Bakara 2/153). 

Diğer Müslüman halklarda olduğu gibi İslam, Kırgız kültürüne de damga-
sını vurmuştur. Başta İslam dininin temeli olan Kur’an ve Hadis kitaplarından 
yararlanan ve bunun yanı sıra diğer İslam literatürlerini de okuyan Müslüman 
Kırgızlar, orada anlatılan bilgileri sözlü kültürlerinde yansıtmışlardır. Hatta 
bazı İslam ilkelerini ya da Kur’an’î ifadeleri deyim ve atasözleri haline getire-
rek gündelik hayatlarında kullanmışlardır.  
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MISIR’A SIĞINMIŞ ESKİ BİR BÜROKRAT OLARAK 
İHSAN ADLÎ (SERTER) VE BEKTAŞİ KİMLİĞİ 

İhsan Adlī (Serter) and His Bektashi Identity as a Former Bureaucrat who 
Took Refuge in Egypt 

Prof. Dr. Salih ÇİFT* 

Öz 

İhsan Adlî (Serter) 1295/1880 senesinde Tesalya yakınlarındaki Tırno-
va’da doğdu. İlk eğitimini müteakiben Manastır Askerî Rüşdiye-
si’nde sonra da İstanbul’daki Baytar ve Eczacı Askerî Rüşdiyesi’nde 
yatılı olarak okudu. Bilahare Kuleli Askerî İdâdîsi’ne devam etti ve 
son sınıfta iken siyasî sebeplerden dolayı buradan alınıp Selanik’e 
memur olarak tayin edildi. Hürriyetin ilanından sonra İstanbul’da 
Hukuk tahsili gördü ve askerlikle alakasını kesti. Kasaba (Turgutlu) 
kaymakamı olarak görev yaparken tevkîf edildi. Kendisi bir süre 
Edirne vali vekilliği ve Üsküdar mutasarrıflığı görevlerinde de bu-
lundu. Bir dönem İttihadçılarla yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Anado-
lu’dan ayrılmak zorunda kalan İhsan Adlî önce Fransa’ya, ardından 
da Mısır’a gitti. Burada bulunduğu dönemde Sultan Hüseyin 
Kâmil’den maddî destek gördü. 1922 senesinde ikinci defa Anado-
lu’dan ayrıldıktan sonra ailesiyle birlikte yine önce Fransa’ya giden 
Adlî burada apandisit rahatsızlığından dolayı bir oğlunu kaybetti. 
Buradan ayrılıp Mısır’a geçtiklerinde ise İskenderiye’de ikinci oğlu 
aynı rahatsızlık sebebiyle vefat etti. İhsan Adlî 1929 senesinde çıkarı-
lan kanun uyarınca Mısır vatandaşlığına geçti ve 1938’de kral Fa-
ruk’un kararıyla Saray Arşivi Tercüme Bürosu’na Fransızca tercüma-
nı olarak atandı. Kahire’nin Mukattam mevkiindeki Bektaşi dergâhı-
nın müdavimlerinden olduğu bilinen İhsan Adlî’nin bu tarikata ne 
zaman intisap ettiği belli değildir. Bektaşiliğin Rumeli toprakların-
daki yaygınlığı dikkate alınacak olursa onun gençlik yıllarından iti-
baren bu tarikatla bağlantısı olduğu söylenebilir. Diğer taraftan, Ka-
hire’ye yerleştiği yıllarda dönemin önemli bir kültür merkezi duru-
munda olan Bektaşi Tekkesi postnişînleri sayesinde de bu tarikata 

* Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, sacift@uludag.edu.tr
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girdiği de düşünülebilir ki bu ihtimal daha güçlü gözükmektedir. Bir 
dönem Ahmed Sırrı Dedebaba’ya oldukça yakın olan İhsan Adlî 
mürşidine ithafen bazı şiirler de kaleme almıştır. 
Anahtar kelimeler: İhsan Adlî, Bektaşilik, Mısır, Ahmed Sırrı Dede-
baba, 

Abstract 

İhsan Adlī (Serter) was born in 1295/1880 in Tirnavos near Thessaly. 
Following his primary education, he studied as a boarding student at 
the Manastır Military High School and then at the Veterinary and 
Pharmacist Military Junior High School in İstanbul. Later, he was 
educated at Kuleli Military High School and was removed from there 
due to political reasons and was appointed as a civil servant to Thes-
saloniki when he was in his senior year. After the Declaration of Fre-
edom, he studied Law in İstanbul and stopped his connection with 
military service. He was apprehended while serving as Kasaba (Tur-
gutlu) district governor. He also served as the deputy governor of 
Edirne and the district governor of Üsküdar for a while. İhsan Adlī, 
who had to leave Anatolia for a while due to the troubles he had with 
the Unionists, first went to France and then to Egypt. During his 
stay there, he received financial assistance from Sultan Hüseyin Ka-
mil. After leaving Anatolia for the second time in 1922, Adli went to 
France with his family again and lost one of his sons there due to ap-
pendicitis. When they left there and went to Egypt, his second son 
died in Alexandria due to the same illness. İhsan Adlî became an 
Egyptian citizen in accordance with the law enacted in 1929 and was 
appointed as a French translator to The Imperial Council by the de-
cision of King Farouq from 1938. It is not clear when İhsan Adlî, who 
is known to be one of the regulars of the Bektashi lodge in Mukat-
tam, joined this sect. Considering the prevalence of Bektashism in 
Rumelia, it can be said that it has been connected with this sect since 
his youth. On the other hand, it can be thought that he entered this 
sect thanks to the masters of the Bektashi sufi lodge, which was an 
important cultural center of the period when he settled in Cairo, and 
this possibility seems stronger. İhsan Adlī, who was very close to 
Ahmed Sirri Dedebaba for a while, also wrote some poems dedicated 
to his master. 
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1. Giriş 

Beş asra yakın bir süre Hacı Bektâş-ı Velî’nin (ö. 669/1271 ?) düşünce mirası-
nı Mısır’da temsil eden Bektaşi dervişânının pek çoğuna dair maalesef yeterince 
bilgi mevcut değildir. Haklarında malumat sahibi olunanların kahir ekseriyeti 
ise yeterince tanınmamaktadır. Oysa özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile 
XX. asrın ilk dönemlerinde söz konusu coğrafyada Bektaşilik’le bir şekilde 
teması olan zevât arasında gerek hayat hikâyeleri ve gerekse ortaya koydukları 
ürünlerle ciddi düzeyde ilgiyi hak eden isimler yer almaktadır. Bunlar içerisin-
de Sultan Hüseyin Kâmil’in (ö. 1917) kızı olup Mukaddes Ankara’dan Mektuplar 
ve Şehîrâtü’n-nisâ’ fi’l-ʿâlemi’l-İslâmî gibi eserlerin müellifi olan Prenses Kadriye 
Hüseyin (ö. 1955) (Tağızâde-Karaca, 2012: 1967-1983); dönemin meşhur ses sa-
natkârları Ümmü Gülsüm (ö. 1975) ve Muhammed Abdülvehhâb’ın (ö. 1991) 
şarkılarının birçoğunun güftekârı ve Ömer Hayyâm’ın (ö. 526/1132 ?) rubâîlerini 
Arapçaya tercüme etmiş olan ünlü Mısırlı şâir Ahmed Râmî (ö. 1981); Yazımız 
adlı eseriyle, Türkiye’de gerçekleştirilen harf inkılâbının arefesinde cereyan 
eden tartışmalara Mısır’dan katılan ve o dönemde kullanılmakta olan Arap 
harflerinin yerine Latin harflerinin ikame edilmesine şiddetle karşı çıkan Yusuf 
Sâmih Bey (Asmâî) (ö. 1942); İttihad ve Terakkî Cemiyeti’nin ilk kurucuları 
arasında yer alan ve tıp alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Şerâfeddin Mağ-
mûmî (ö. 1927) (Polat, 1999: 62-160; Polat 2002); köken itibariyle Kürt olan ve 
daha ziyade kendi halkının tarihi ve kültürüyle alakalı eserler üzerinde çalışıp 
bu doğrultuda çeşitli yayınlar gerçekleştiren Muhammed Ali Avnî (ö. 1952) 
(Çift, 2013: 184-185) ve meşhur İslam âlimi Ömer Rızâ Doğrul’un (ö. 1952) kar-
deşi ve dönemin Mısır kraliyet sarayına bağlı Tarih Arşivi Tercüme Bürosu 
mütercimleri reisi Mahmûd Nefʿî Efendi (ö. 1959’dan sonra) (Ahmed Sırrı, 1959: 
3) gibi isimler ilk akla gelenlerdir.  

Daha önce çeşitli gerekçelerle Mısır’da yaşamak durumunda bulunan ve 
Anadolu’da Cumhuriyet’in ilanı sonrasında ana vatanlarına dönemeyen pek çok 
Anadolu insanı gibi maalesef unutulup gidenler arasına katılan İhsan Adlî yu-
karıda sözü edilen isimlerden biridir. Bu çalışmada daha ziyade Bektaşilik’le 
ilişkisi bağlamında ele alınacak olan İhsan Adlî (Serter) gerek hayat serüveni ve 
gerekse düşünceleri itibariyle hayli ilginç bir kimliği haizdir. 
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2. İhsan Adlî’nin Hayatı

Mısır Bektaşiliğinin son temsilcisi ve de geleneksel anlamdaki Bektaşiliğin 
son Dedebaba’sı olan Ahmed Sırrı Dedebaba’nın (ö. 1963) (Çift, 2013: 125-192) 
müntesipleri arasında yer alan dikkate değer isimlerden biri olan İhsan Adlî 
(Serter)1 1295/1880 senesinde Tesalya yakınlarındaki Tırnova’da2 doğdu. Kendisi 
de asker olan babası İhsan Adlî’yi ilk olarak Manastır Askerî Rüşdiyesi’ne kay-
detti. Buradaki eğitimi sırasında Mustafa Kemal ile arkadaş olduğunu belirten 
İhsan Adlî (İhsan Adlî, 1950: 4) babasının binbaşı olarak Siroz’a naklinin aka-
binde İstanbul’daki Baytar ve Eczacı Askerî Rüşdiyesi’nde yatılı olarak okudu. 
Bilahare Kuleli Askerî İdâdîsi’ne devam eden Adlî son sınıfta iken siyasî sebep-
lerden dolayı buradan alınıp Selanik’te maiyet memuriyetine tayin edildi. Hür-
riyetin ilanından sonra İhsan Adlî İstanbul’da hukuk tahsili gördü ve askerlikle 
alakasını kesti. Bilahare Kasaba (Turgutlu) kaymakamı olarak görev yaparken 
tevkif edildi (İhsan Adlî, 1955: 140-141; Buttanrı, 2006: 79-86). 

Bir dönem İttihatçılarla, özellikle de Talat Paşa (ö. 1921) ile yaşadığı sıkıntı-
lar nedeniyle Anadolu’dan ayrılmak zorunda kalan İhsan Adlî (İhsan Adlî, 1956: 
5) önce Fransa’ya, ardından da Mısır’a gitmiştir (Hanioğlu, 2010: 502). Burada
bulunduğu dönemde Sultan Hüseyin Kâmil’den (ö. 1917) maddî yardım gör-
müştür (İhsan Adlî, 1956: 49). Anadolu’da siyasî yapının değişmeye başlaması 
üzerine Türkiye’ye dönen Adlî bir süre Edirne vali vekilliği ve Üsküdar muta-
sarrıflığı (1921) görevlerinde de bulunmuştur. Bu dönemde hayli aktif olduğu 
anlaşılan İhsan Adlî, Kurtuluş Savaşı yıllarında Mustafa Kemal’in kendisine 
Sivas’tan göndermiş olduğu, 12 Teşrîn-i evvel 1335/12 Ekim 1919 tarihli telgrafı 
aynen eserine almıştır (İhsan Adlî, 1950: 4). 

1922 senesinde ikinci defa Anadolu’dan ayrıldıktan sonra ailesiyle birlikte 
yine önce Fransa’ya (Marsilya) giden Adlî burada apandisit rahatsızlığından 

1  İhsan Adlî (Serter) ile ilgili ilk çalışma Mısır’daki Ain Shams Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü öğretim üyesi Azze Abdurrahman es-Sâvî tarafından kaleme alınmış İhsan Adlî Şâʿiran (Bir Şair 
Olarak İhsan Adlî) adıyla Kahire’de 1988’de basılmıştır. İkinci çalışma ise Müzeyyen Buttanrı tarafından 
yayımlanmıştır, bk. “‘Hürriyet’ ve ‘Hürriyet Kurbanları’ Eserleriyle İhsan Adlî Bey”, İlmi Araştırmalar 
Dil ve Edebiyat İncelemeleri Dergisi, Bahar-2006 Sayı 21, s. 59-86; İlk çalışmada İhsan Adlî’nin daha çok 
Mısır’daki hayatı ve şiirinin özellikleri anlatılmış, ikinci çalışmada ise Adlî’nin Türkiye’deki hayatı, 
ayrıca Hürriyet ve Hürriyet Kurbanları adlı eserleri ile buradaki görüşleri ele alınmıştır. Detaylı bilgi için 
bk. Yazıcı, Hüseyin, “Sürgünde Unutulmuş Bir Şair: İhsan Adlî Serter”, Şarkiyat Mecmuası, sy. X, İstan-
bul 2008, s. 71-104. 

2  Yunanistan’ın Tesalya bölgesindeki Larissa (Yenişehir) idarî bölümünün sınırları içinde bulun-
maktadır; bugünkü adı Tyrnavos’tur, bk. Kiel, Machiel, “Tırnova”, DİA, XLI, 117. 
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dolayı bir oğlunu (Hâdî) kaybetmiştir. Buradan ayrılıp Mısır’a geçtiklerinde ise 
İskenderiye’de ikinci oğlu aynı rahatsızlık sebebiyle vefat etmiştir (İhsan Adlî, 
1956: 55).  

İhsan Adlî 1929 senesinde çıkarılan kanun uyarınca Mısır vatandaşlığına 
geçmiş ve 1938’den itibaren Kral Faruk’un (ö. 1965) kararıyla Tarih Arşivi Ter-
cüme Bürosu’na Fransızca tercümanı olarak atanmıştır (İhsan Adlî, 1956: 6). 
İhsan Adlî bu sırada Kral Faruk’un kendisine hediye ettiği saraya yakın bir 
mevkideki evde ikamet etmiştir. Mısır’da kraliyet rejimine son veren askerî 
darbenin ardından 1952 senesinde işine son verilen Adlî, daha önce methiyeler 
düzdüğü Mehmed Ali Paşa hanedanı mensuplarını yerden yere vuran şiirler 
söylerken (İhsan Adlî, 1955: 168-178) darbe sonrası rejimi göklere çıkaran man-
zumeler kaleme almaya başlamıştır (İhsan Adlî, 1955: 121). 

İhsan Adlî’nin çeşitli beyanlarından Mısır’da yoğun bir vatan hasreti yaşa-
dığı anlaşılmaktadır. Bu durum onun Türkiye’ye dönebilmek amacıyla zaman 
zaman çeşitli yollar denemesine sebep olmuştur. Bu doğrultudaki ilk teşebbüsü 
olarak 1937 yılında kaleme aldığı bir şiirinde eski dostu Mustafa Kemal’e ses-
lenmekte ve şöyle demektedir:  

“Sen ki Atatürk’sün, ben ki bir Türk’üm 
Varlığı çiğnenmiş bir şâir Türk’üm. 
Hâlimi arz etmek diledim sana 
Lütfunu dilenmek şereftir bana. 
Yirmi beş sene var bozuldu yurdum 
Gurbetlere düştüm, çırpındım durdum. 
Feryadıma kulak asan olmadı 
Ne büyük çile ki halâ dolmadı. 
(…) 
Halâsımın bir tek ümidi sensin 
İhsan senden başka kime güvensin” (İhsan Adlî, 1950: 172-174). 
Bu çağrısına cevap alamayan İhsan Adlî Demokrat Parti’nin iktidara gelişi 

sonrasında Adnan Menderes’ten medet ummuştur:  
“Tam kırk sene bekledim halâ çilem dolmadı 
Müracaatlarımız dikkate alınmadı. 
Eserimi okuyan biri bir mektup yazdı 
Dedi: “Adnan Menderes hür ve asil kişidir 
Ona yaz, bak seni nasıl çabuk işitir!” 
Düşen için istimdat hem hak hem ihtiyaçtır 
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Kalkınmak için insan bir yardıma muhtaçtır” (İhsan Adlî, 1956: 34). 
İhsan Adlî başta Adnan Menderes (ö. 1961) olmak üzere Demokrat Parti 

yetkililerine yönelik mensur ve manzum çağrılarına herhangi bir mukabelede 
bulunulmadığını, yalnızca Maarif Vekili Celaleddin Yardımcı’nın (Hüseyin 
Celal Yardımcı) (ö. 1986) kendisinin resmî müracaatına bir yazıyla cevap verdi-
ğini belirtmektedir (İhsan Adlî, 1956: 35).3 Dolayısıyla bütün teşebbüsleri akim 
kalan İhsan Adlî daha önceleri methiyeler düzdüğü Menderes’e bu sefer şöyle 
seslenmektedir: 

“Seni nâdir bir reis sandımdı vekâlette 
Olağanüstü bir hâl, hayretteyim hayrette!” (İhsan Adlî, 1956: 35).4 
Aynı zamanda edebiyata düşkün bir isim olan ve farklı türlerde çeşitli kitap-

lar kaleme alan İhsan Adlî’nin ilk eseri 1917 senesinde Edirne’de vilâyet matba-
asında basılan ve tiyatro sahasında kaleme alınmış olan Hürriyet isimli bir çalış-
madır (İhsan Adlî, 1950: 14). İhsan Adlî’nin Mısır’a 1917’de ilk geldiğinde yayın-
ladığı Bir Sayha-i Mâtem adlı kitabı ise Sultan Hüseyin Kâmil’in vefatı üzerine 
kaleme alınmıştır (İhsanoğlu, 2006: 246). Bunların dışında her üçü de Şiirlerim 
üst başlığını taşıyan şiir kitapları ise farklı tarihlerde üç ayrı mecmua halinde 
yayımlanmıştır. Bunlardan birincisi 1950 senesinde basılmış ve dönemin Mısır 
kralı Faruk’a ithaf edilmiştir (İhsan Adlî, 1950: 3). İkinci ve üçüncü mecmualar 
1955 senesinde basılmıştır. Bunlardan ikincisi “Helâllik Dileğim”, üçüncüsü ise 
“Şiirde İstikrar Olamaz” alt başlıklarını taşımaktadır (İhsan Adlî, 1955: 3). 
Adlî’nin bu üç eserde şiirleri arasına serpiştirdiği çeşitli konulara dair malumat-
tan hayat hikâyesinin belli evrelerini, yaşadığı sıkıntıları ve kendisine yapılan 
haksızlıkları öğrenmek mümkün olmaktadır. 

İhsan Adlî’nin 3 Temmuz 1956 tarihinde vefatından sonra hayatta kalan eşi 
ve kızlarının ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıkları bilinmektedir. Bu doğrultu-
da kızı İsmet Hanım tarafından torunu olan Sevin Selahaddin ile 2010 yılının 
Temmuz ayında Kahire’de gerçekleştirdiğim görüşmede kendisi anneannesinin 

3  Burada sözü edilen Demokrat Parti hükümetinin Milli Eğitim bakanı Hüseyin Celal Yardım-
cı’nın 17 Mayıs 1954 - 9 Aralık 1955 tarihleri arasında görev yaptığı dikkate alındığında Adlî’nin başvuru-
sunun söz konusu dönemde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

4  İhsan Adlî’nin mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba’nın da 1950’li yılların başında İstanbul’a gerçekleş-
tirdiği bir seyahati sırasında Demokrat Parti yöneticileriyle Kazlıçeşme ve Eyüp semtlerinde bazı özel 
görüşmeler yaptığı rivayet edilmektedir, bk. Koca, Şevki, es-Seyyid Halife Koca Turgut Baba Dîvânı, 
İstanbul 1999, s. 355. Dedebaba bilahare Yalova’ya gelmiş olan dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı (ö. 
1986) ziyaret ederek kendisiyle görüşmüştür, bk. Felek, Burhan, “Baba Efendi”, Cumhuriyet, 8 Ekim 1952, 
s. 3; Felek, Burhan, “Mısır’a Dair Bir Hatıra”, Milliyet, 29 Haziran 1975, s. 14.
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bir dönem Türkiye’nin Kahire büyükelçiliğinde çalıştığını, akabinde siyasî 
gerekçelerle işine son verildiğini söylemiştir. 1980’li yıllardan itibaren Mısır 
televizyonunda hem spiker hem de muhabir olarak çalışan Sevin Selahaddin 
2009 yılında vefat etmiş olan ünlü Mısırlı tiyatro ve sinema sanatçısı Şevkî 
Şâmih ile evliydi. Babası Mısırlı olmasına rağmen kendisini Türk hissettiğini 
belirten, çok iyi düzeyde Türkçe konuşan ve dedesinin dilini kendi çocuklarına 
da öğreten Sevin Hanım’ın kızı da halen spiker olarak Mısır televizyonunda 
görev yapmaktadır.  

3. İhsan Adlî’nin Şahsiyeti ve Din Anlayışı 

Şahsına özgü tercihleri ve bu doğrultuda şekillenen dinî, siyasî ve fikrî görüş 
ve yorumları olan İhsan Adlî’nin söz konusu özelliklerinin tezahürleriyle farklı 
dönemlerde kaleme aldığı şiirlerinde karşılaşmak mümkündür. Hayli kısa za-
man aralıkları içerisinde, aynı şahıslara yönelik olarak birbirine taban tabana zıt 
kanaatler ortaya koyabilen Adlî’nin bu savrulmaları neden yaşamış olduğu so-
rusunun cevabını doğru bir şekilde verebilmek için onun içinde bulunduğu 
şartları göz önünde bulundurmak zorunludur (Yazıcı, 2016: 15-26). Adlî, bir 
taraftan Mısır kralına methiyelerle dolu şiirler kaleme alırken diğer yandan 
aynı zaman diliminde çeşitli uygulamalarıyla Anadolu insanının tepkilerine 
neden olan İsmet İnönü’yü öven şiirler yazıp bunları art arda yerleştirebilecek 
düzeyde karmaşık bir şahsiyete sahiptir. Bu durumu bir yere kadar kişilik özel-
likleriyle açıklamak mümkünse de çocukluğundan itibaren yaşadığı sıkıntılar ve 
de bilhassa kendisinin ve ailesinin hayatını doğrudan etkileyen dönemin Mısır 
siyasetindeki gelişmelerin payını unutmamak gerekir. Maişetini temin amacıyla 
bir devlet dairesinde görev yapıyor olması ve özellikle kraliyete son verilmesi-
nin ardından idareyi devralan darbe hükümetinin Mısır’da Arap olmayan halka 
yönelik menfi tavrının onun bu gelgitleri yaşamış olmasında payı vardır. 

Fazlaca dindar bir kimliğe sahip olmamakla birlikte ortalama bir müminin 
imanına sahip bulunduğu kendi beyanlarından anlaşılan İhsan Adlî aşırılıktan 
uzak, ahlakî ve vicdanî boyutu öne çıkaran bir din anlayışını benimsemektedir. 
Bu itibarla onun dine bakışının ve bu istikamette şekillenen görüşlerinin klasik 
sûfî anlayışla, özelde ise Bektaşiliğe asıl rengini veren Melâmetî yaklaşımla 
uyum arz ettiğini söylemek mümkündür:  

“Rabbin şeriatine, Rasûl’ün sünnetine 
İcâbet gerçi şarttır fakat kifâyet etmez. 
Muâmelatta hakka, insafa dikkat ister 
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Bir insan münhasıran nefsine hizmet etmez” (İhsan Adlî, 1955: 82). 
Yukarıda da ifade edildiği üzere, klasik sûfî anlayışı benimsediği anlaşılan 

Adlî zâhirden ziyâde bâtının, şekilden ziyade özün anlam ifade ettiğini, gerçek 
bir müminin bu minval üzere inanıp amel etmesi gerektiğini düşünür:  

“Hocanın kaftanını sırma ipekten biçin 
Sarık, cübbe elvermez Müslüman olmak için. 
Namaz, oruç vazife, yapmaması kabahat 
Gösteriş için yapmak hem cürüm hem hamâkat” (İhsan Adlî, 1955: 76). 
İhsan Adlî’nin kendi beyanlarından muhtelif zamanlarda itikadî buhranlar 

yaşamakla birlikte bunların etkisinden çabuk sıyrıldığı anlaşılmaktadır. Adlî 
“Rabbime Rücûʿ” isimli şiirinde bu durumu şöyle dile getirmektedir:  

“Bin zarar gördüm de sensiz tuttuğum her kârdan 
Anladım yok fâide asla seni inkârdan! 
(…) 
Her ne versen, her ne verdiysen odur nimet bana 
İşte Rabbim, söylerim: Bin şükür ve hamd olsun sana!” (İhsan Adlî, 1950: 

104-106). 
“Naʿt-ı Resûl ve Taleb-i Şefaat” başlıklı şiirinde Hz. Peygamber’e olan 

sevgisini ve bağlılığını terennüm eden Adlî kendisinden şefaat talebinde bulu-
nur:  

“Muhtacım şefaatine kıl kerem bana 
Ettim büyük feragat ile iltica sana” (İhsan Adlî, 1950: 107). 
İbadetler konusundaki kanaatleri yine şiirlerinden öğrenilebilen Adlî’nin 

namaz hakkındaki görüşü şu şiirinde belirginleşir:  
“Bir lokma varsa yiyin 
Allah’a şükreyleyin 
Bakmayın çoğa aza 
Kalkın gidin namaza” (İhsan Adlî, 1955: 25). 
Bektaşilik bağlamında sıklıkla tartışma konusu edilen içki konusunda kendi 

görüşünü dile getirdiği bir şiirinde İhsan Adlî aklı izale ediyor olmasını gerek-
çe göstererek içkiye karşı çıkmaktadır. Onun bu yaklaşımının genel olarak 
Mısır Bektaşilerinin tavrıyla uyumlu olduğu ifade edilmelidir. Zira Mehmed 
Ali Hilmi Dedebaba’nın (ö. 1907) halifesi olan ve onunla aynı çizgide bir tavır 
sergileyen Mehmed Lütfi Baba’nın (Yüksel, 2002: 85) ve ondan sonra makamına 
geçen Ahmed Sırrı Dedebaba’nın (Nur, 1935: 94) içki konusunda genel olarak 
diğer Bektaşilerden ayrışan bir duruşa sahip oldukları bilinmektedir. Bektaşiler 
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arasında yaygın olmasına rağmen gerek Hacı Mehmed Lütfi Baba’nın (ö. 1941) 
(Çift, 2013: 100-104). Gerek Ahmed Sırrı Dedebaba’nın ve gerekse Ameri-
ka’daki Bektaşi Dergâhı’nın kurucusu olan müridi Receb Baba’nın (ö. 1995) 
(Trix, 2009) içki kullanmadıkları ve müntesiplerine alkol kullanmayı yasakla-
dıkları doğrultusundaki rivayetler (Clayer, 2004: 245)5 bu durumu açıkça ortaya 
koymaktadır. Bu çizgide bir anlayışı benimseyen Adlî bir şiirinde kanaatini şu 
şekilde ifade eder:  

“İçki kullanmaz mısın? Sordun merakla bana, 
Kullanmam. Sebebini söylerim şimdi sana. 
(…) 
İnsan ayık kafayla bir iş beceremezse 
Aklını içki almış, sarhoş, çılgın bir kimse. 
Dünyada ne iş görür kayda, senâya değer 
İnsan muzır hayvandır aklı olmazsa eğer” (İhsan Adlî, 1955: 61). 

4. İhsan Adlî’nin Bektaşi Kimliği 

Uzun müddet Kahire’nin Mukattam mevkiinde bulunan Bektaşi dergâhının 
müdavimlerinden olduğu anlaşılan İhsan Adlî’nin genel olarak tasavvufa mey-
linin ne zaman ortaya çıktığı, özelde ise Bektaşilik’le olan temasının hangi 
dönemde başladığı bilinmemektedir.  

 Rumeli kökenli olduğu ve bu yörede de Bektaşiliğin yaygınlığı dikkate alı-
nacak olursa İhsan Adlî’nin gençlik yıllarından itibaren bu tarikatın içinde 
bulunduğu söylenebilir. Diğer taraftan Kahire’ye yerleştiği yıllarda dönemin 
önemli bir kültür merkezi durumunda olan Bektaşi tekkesi postnişinleri saye-
sinde bu tarikata girdiği de düşünülebilir ki bu ihtimal daha güçlü gözükmek-
tedir. İhsan Adlî’nin Mısır’da görev yaptığı Mısır kraliyet sarayına bağlı Tarih 
Arşivi Tercüme Bürosu mütercimleri reisi ve aynı zamanda bir Bektaşi olup 
Ahmed Sırrı Dedebaba’ya çok yakın bir isim olduğu bilinen Mahmûd Nefʿî 
Efendi’nin aracılığı ile Kahire’deki Bektaşi dergâhıyla temas kurmuş olması da 
ihtimaller dâhilindedir (Çift, 2013: 172-176). Nitekim Mahmûd Nefʿî Efen-

 
5  2010 yılının Temmuz ayında Kahire’nin Talat Harb Meydanı’ndaki mağazasında kendisiyle gö-

rüştüğüm, Ahmed Sırrı Dedebaba’nın kardeşinin torunu Amr Bikdâş ve aynı zamanda Dedebaba’nın 
torunu olan annesi Hanımefendi bu durumu teyit eden beyanlarda bulunmuşlardır. Hanımefendi gerek 
Mehmed Lütfi Baba’nın ve gerekse Ahmed Sırrı Dedebaba’nın âyinlerde Türk kahvesi kullandıklarını 
ısrarla vurgularken, Amerika’daki bazı dervişânın içki içiyor olduklarını duyduğunu ve bundan son 
derece mustarip olduğunu ifade etmiştir. 
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di’nin riyasetinde söz konusu Tercüme Bürosu’nda görev yapan Muhammed 
Ali Avnî gibi başkaca bazı isimler de dergâhın müdavimlerindendi. 

İhsan Adlî eserlerinde doğrudan bu meselelere temas etmemekle birlikte, 
“Hızır” başlıklı şiirindeki beyanlarından onun tasavvufa yönelişine dair bazı 
ipuçlarına ulaşmak mümkün gözükmektedir. Bu manzumesi onun Hacı Meh-
med Lütfi Baba’yla ya da daha sonra onun yerine geçen Ahmed Sırrı Dedeba-
ba’yla ilk karşılaşmasının sembolik bir tasviri olarak değerlendirilebilir. 

“Yürü yavrum sen yürü yolun uzun da olsa 
Bir yol tuttun mu yürü hele doğru bir yolsa! 
İnsan bazen hedefe varmakta güçlük çeker 
Bazen de hiç varamaz, kısmet değilse eğer. 
Yol bilmezlik yüzünden sıcak kumlara daldım 
Seraplara kapıldım, çöllerde yalnız kaldım. 
Ak sakallı bir derviş gelir gördüm uzaktan 
Fevka’l-me’mûl bir lütuf, bir inayet bu Hak’tan! 
Bilseniz ne memnundum bu mühim tesadüften 
Onu zannetmeyiniz bir (Hızır) entipüften! 
İlk sözüm sormak oldu: “Baba pusulan yok mu?” 
“Bu âlete ihtiyaç” dedi “o kadar çok mu?” 
“Hayır” dedim “yolumu bilmiyorum da sordum 
Bu yakıcı güneşte sizi beyhude yordum. 
Ben güneşi severim, bilhassa gurubunu 
Âbidâne temâşâ ederim her gün onu. 
Derviş baba affedin fakat böyle nereye?” 
Serâba işaretle, dedi: “Büyük dereye. 
Pusulasız, tımarsız bir gençtim sizin gibi 
Issız, korkunç çöllerde arıyordum gâibi. 
Hak müyesser eylesin herkese nasibini 
Aramak bulmak gerek her şeyin musibini. 
Yolunu göstereyim, peşime takıl oğul! 
Bir kere çölden kurtul, istersen gölde boğul!” (İhsan Adlî, 1955: 99-100). 
Bir dönem Ahmed Sırrı Dedebaba’ya oldukça yakın olan Adlî mürşidine it-

hafen bazı şiirler de kaleme almıştır. Bunlardan “Meğâvirî Bektaşi Tekyesi 
Şeyhi Reşâdetlû Ahmed Sırrı Baba” başlığını taşıyan manzume şöyledir: 

“Teşkîle, imâra, ihyâya kâdir 
Şiirde, sanatta her fende mâhir 
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Hâfızası metîn, efkârı geniş! 
Cismânî, rûhânî, elinden bin iş, 
Bin kerâmet doğar Sırrı Baba’nın!... 
Gün görmek, feyz almak dilerse cânın 
Meğâvrî’de kâin tekyesine git. 
Zengin ol, fakir ol... Baba mültefit, 
Nurlu çehresiyle seni karşılar. 
Kendine herkesi minnettâr kılar! 
Her sözünde nükte, muhâleset var 
Derin nefesinde başka kuvvet var! 
“Ali”nin yenilmez arslan kuvveti! 
Bundadır her sırrı, her kerâmeti! 
Murâdına eren çoktur yüzünden 
Mübârek yüzünü gördüğüm günden 
Babamıza hürmet vazîfem oldu, 
Gönlüm tekyesinin feyziyle doldu. 
O bir tekye değil, küçük bir cennet! 
Tekyeyi cennete çeviren kuvvet 
Ulu himmetidir Sırrı Baba’nın! 
Tereddüdsüz gidin, görün, inanın 
“Adlî”den Baba’ya duâ ve hürmet 
Kaygusuz Sultân’a Hak’tan bin rahmet!” (İhsan Adlî, 1950: 197-198). 
İhsan Adlî’nin bu kapsamdaki bir diğer şiiri ise “Sırrı Baba’ya” adıyla neş-

redilmiştir:  
“Sırrı Baba”nın yok cihanda eşi 
Göğsünden taşıyor aşkı, ateşi 
Her geniş nefesi ruh veren rüzgar 
Kuvvetini kimse edemez inkâr! 
Hasebi mübârek, nesebi tâhir 
Hilkatin füyûzu vechinde zâhir! 
Dergâhında kâid, pür-vakâr sâir 
Ne söylesem azdır şeyhime dâir! 
Bektaşilik Hak’tan zâtına atâ 
Ona “şeyh-i ekber” dememek hatâ! 
Çok yaşa, nefesin gür olsun Baba’m 
Tekye ki, girmemek, görmemek haram! 
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Fikrin hürriyeti cârî o yerde 
Varlığı devâdır en gizli derde. 
Ondan meded umar günde bin kişi 
Orada gören var en müşkil işi! 
Çocuğu olmayan kadınlar gider 
“Kaygusuz Sultân”a ilticâ eder. 
Türbesi önünde eğilir başlar 
Mevlâ’nın İhsanı oradan başlar! 
O büyük sultânın rûhu şâd olsun 
Nâmını yâd eden ber-murâd olsun!” (İhsan Adlî, 1950: 199-200). 
İhsan Adlî’nin Kahire’deki Bektaşi dergâhıyla olan irtibatını, Ahmed Sırrı 

Dedebaba’ya olan yakınlığını ve dolayısıyla Bektaşi kimliğini izhar eden delil-
lerden bir diğeriyse vefatı sonrasında defnedilmek üzere dergâhın hazîresinde 
kendisine bir mezar yeri tahsis edilmiş olmasıdır. İhsan Adlî bu mesele hakkın-
da da eserinde bilgi vermektedir. Onun beyanından anlaşıldığı kadarıyla 
dergâh arazisinin devlet tarafından istimlak edilmesi ve Bektaşilerin buradan 
çıkarılıp akabinde haziredeki kabirlerin de bir başka mekâna nakledilmiş olması 
sebebiyle Ahmed Sırrı Dedebaba kendisine vermiş olduğu sözün gereğini yeri-
ne getirememiştir: 

“Baba bana kalede yerimi verecekti 
Ölmedim, bu vadini, diyemem geri çekti” (İhsan Adlî, 1956: 94). 
İhsan Adlî’nin torunu Sevin Selahaddin ile 2010 yılında gerçekleştirdiğim 

görüşmede dedesinin Bektaşi tarikatı ile olan temasına dair sorduğum sorulara, 
alana yabancı olduğunu, bu konuları hiç bilmediğini söyleyerek maalesef cevap 
verememiştir. 
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ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE 
KEÇECİ BABA OCAĞI ÖRNEĞİ 
Keçeci Father Quarry in Alevi Bektaşı Culture 

Melike TEPECİK* 

Öz 

Ahi Mahmud Veli, bugün yaygın kullanılan adıyla Keçeci Baba Ana-
dolu’nun önemli manevi önderlerinden birisidir. 13. yüzyılda Anado-
lu’ya Horasan’dan gelen ve Ahiliğin son temsilcilerinden olan Ahi 
Mahmud, ilk dönemlerde Kazabad’a bağlı Fakihler adıyla bilinen ve 
19. yüzyılda Keçeci Baba adıyla anılan köyde bir zaviye kurmuştur.
Bu zaviye Osmanlılar döneminde uzun süre varlığını sürdürmüştür. 
Zamanla bu zaviye ve çevresinde onun oluşturduğu ocak etrafında 
kökleri Orta Asya’ya dayanan bir kültür dünyası şekillenmiş ve bazı 
eklemelerle günümüze kadar gelmiştir. .Anadolu Aleviliğinin kökleri 
Tarihsel olarak, Türklerin İslâm ile tanışmaya başladıkları dönemlere 
kadar uzanır. Belli siyasi, tarihi, coğrafi, içtimai, iktisadi ve kültürel 
şartların tedricen oluşturduğu bir İslami inanç ve kültür olgusu olan 
Alevilik, İslâm’a bakış açısı, İslâm’ı anlayış, yorumlayış ve yaşayış tar-
zı itibariyle kendine özgü bazı özellikler taşımaktadır. Alevi inanç 
sistemi kutsallarının merkezinde Ocak kavramı bulunur. Alevi Bekta-
şi Kültürü araştırmacılarına göre Anadolu’da değişik yörelerde bulu-
nan ocakları kapsayan alan araştırmalarının yapılması özellikle dede 
ailelerinde var olan her türlü yazılı ve sözlü verilerin toplanarak yazı-
ya geçirilmesi alanı zenginleştirecektir. Bu bağlamda çalışmamızın 
konusunu; 13. Yüzyıl da Anadolu’ya Horasan’dan gelen ve Ahiliğin 
son temsilcilerinden olan Keçeci Baba (Ahi Mahmud Veli) ve onun 
oluşturduğu kökleri Orta Asya’ya dayanan ocak etrafında şekillenen 
kültür dünyası teşkil etmektedir. Çalışma, Keçeci Baba’yı ve köyünü 
sözlü ve yazılı kaynaklar eşliğinde aydınlatmaya yönelik bir deneme-
dir. Keçeci Baba köyünün tarihsel gelişimi günümüz insanlarının Ke-
çeci Baba’yı daha çok tanıması ve köydeki nazarlamaların ve bunlarla 
ilgili inanışların derlenmesi temelli yazdıklarımız ise günümüzde var 
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olan kültür ögelerinin geleceğe taşınmasına katkı sağlamaya çalışa-
caktır. 
 Anahtar Kelimeler: Ahi Mahmud, Keçeci Baba, Erbaa, Tokat, Alevi. 

Abstract 

Ahi Mahmud Veli with his commonly used name ‘Keçeci Father ‘ was 
one of the important spiritual leaders of Anatolia. Ahi Mahmud who 
was one of the last representatives of Ahi- order and came from 
Horasan to Anatolia in 13th century , found a zawiya in a village 
which was known as Fakihler connected to Kazabad early on that 
times and called Keçeci Father in 19th century. This zawiya carried 
on for a long time in Ottoman period. A cultural environment that 
had its origins from Middle Asiawas shaped by time around this 
zawiya and organization made by it and survived until today with 
some extensions. The roots of Anatolian Alevism, on the other hand, 
date back to the times when Turks were introduced to Islam for the 
first time. Alevism, an Islamic belief and culture phenomenon which 
is formed gradually by certain political, historical, geographical, so-
cial, economic and cultural conditions, has some special features in 
terms of its perspective on Islam, the way it understands, interprets 
and lives Islam. The concept of ocak (hearth) is found in the center of 
the Alevi belief system. According to the researchers of Alevi Bek-
tashi Culture, carrying out field surveys covering the hearths in dif-
ferent regions of Anatolia, gathering and recording of all kinds of 
written and oral data especially in the dede (religious leader) families 
will further enrich its scope. In this context, Keçeci Baba (Ahi Mah-
mud Veli), one of the last representatives of Akhism, who came to 
Anatolia from Khorasan in the 13th century, and the cultural world 
shaped around his hearth that originated in Central Asia constitute 
the subject of our study. In all its parts this work is an essay aimed at 
clarifying Keçeci Father and his village with oral and written docu-
ments. On the other hand, what we have written that is based on his-
torical development of Keçeci Father village and today’s human be-
ings knowing about Keçeci Father ,positions in the village and col-
lecting the beliefs related to these positions tries to contribute to 
carrying the cultural elements existing in this and age into future. 
Keywords: Tokat, Erbaa, Alevism, Keçeci Baba, The Hearth (Ocak) 
of Keçeci Baba. 
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1. Giriş

Alevi inanç sisteminin temel yapı taşlarından birini ocaklar temsil etmekte-
dir. Soyu On İki İmamlar kanalıyla Ehlibeyt’e dayanan bir karizmatik inanç 
önderi adına kurulan, kendisine bağlı bir talip ve hiyerarşiye göre ocak toplu-
luğu olan, silsile olarak karizmatik inanç önderinin soyundan gelen temsilcileri 
pir ve mürşit adları ile tanımlanan, takip ettiği bir sürek ya da erkan sistemi 
olan inanç sistemi yapılanmasına ocak yada dede ocağı denir. (Ersal, 2016: 41). 
Ocaklar etrafında inanç önderleri olan dedeler aracılığıyla birbirine kenetlenen 
Aleviler, yüz yıllar boyunca tüm zorluklara karşın kimliklerini muhafaza etmiş-
lerdir. Bu inanç önderlerinden biri olan Keçeci Baba’nın Horasan erenlerinden 
olduğu anlatılmaktadır. XIII. yüzyılda Anadolu’ya gelmiş ve Erbaa’ya bağlı 
kendi adıyla anılan köyde ocak kurmuştur. Türbesinin ve Keçeci Baba ocağının 
merkezi Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyündedir (Bayram 1987: 34-37; 
Tokat İl Yıllığı 1967 1968: 157; Tokat İl Yıllığı 1973: 119; Açıkel 2014a-b: 126-
127; Ulu 2004: 149-152; Timur 2010: 32). Asıl adı Ahi Mahmud Veli olan Keçeci 
Baba, aynı zamanda bir Ahi lideridir. Keçecilik mesleğinin önde gelen ustala-
rından biri olduğu kabul edilmektedir (Yücel,2003: 15). Keçeci Baba, Gül Ahi 
Baba, Şah Mahmud Veli gibi isimlerle anılmaktadır. Ayrıca aç doyuran anla-
mında Ergani Mahmud şeklinde ananlar da bulunmaktadır. Ruh sağlığı, veteri-
nerlik, sanat ve eğitimle ilgili işlerle de meşgul olmuştur. Yazılı olmayan kay-
naklara göre Horasan bölgesinde Nişabur’da dünyaya gelmiştir (Pehlivan 2001: 
733). Onun kurduğu Keçeci Baba Ocağı günümüze kadar buradaki türbe ma-
halli ve vakıfla varlığını devam ettirmiştir. Keçeci Baba Ocağı bölgede itibar 
edilen canlı bir inanç merkezidir. Buraya bağlı başka ocaklar bulunduğu gibi 
Tokat, Amasya, Sivas, Çorum, Samsun ve Ordu bölgesindeki pek çok köy Ke-
çeci Baba ocağının talip köyleri arasındadır (Maden 2014: 147). Hacı Bektaş-ı 
Veli’nin amcası olduğu rivayet edilmektedir. Keçeci Baba’nın 1349 senesinde 
Anadolu’da şehit düştüğü tahmin edilmektedir. 

“Osmanlı Devleti’nde Ahi Mahmud’a ilişkin ilk bilgiler 1485 tarihli tahrir 
defterinde yer almaktadır. Bu tarihte Kazabad (bugün Tokat-Turhal arası böl-
ge)’a bağlı Karaltan köyünde genel nüfusun altında Ahi Mahmud adında bir 
zaviyedarın adı geçmektedir. Üzerinde bir çift arazi kayıtlı olan bu zaviyedarın 
padişah emriyle muaf olduğu bilgisine de yer verilmektedir.(BOA Td 19: 52) Bu 
bilgilere göre, Keçeci köyünün adı Osmanlıların ilk kayıtlarında Fakihler’di. 
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Keçeci Baba Zaviyesi’nin Karaltan köyüyle bir bağı da söz konusuydu.” (Ha-
nilçe ve Tepecik, 2012: 149) Ahi Mahmud, ilk dönemlerde Kazabad’a bağlı Fa-
kihler adıyla bilinen ve 19. yüzyılda Keçeci Baba adıyla anılan köyde bir zaviye 
kurmuştur. Bu zaviye Osmanlılar döneminde uzun süre varlığını sürdürmüştür. 
Zamanla bu zaviye ve çevresinde onun oluşturduğu ocak etrafında kökleri Orta 
Asya’ya dayanan bir kültür dünyası şekillenmiş ve bazı eklemelerle günümüze 
kadar gelmiştir (Hanilçe ve Tepecik, 2012: 143). Adını Keçeci Baba’dan alan 
köy; Erbaa ovasına yüksek bir konumda yaklaşık 1000 m. rakımda bulunmakta-
dır. 

2. Keçeci Baba’nın Anadolu’ya Gelişi

Keçeci Baba’nın Anadolu’ya gelişi ile ilgili iki önemli rivayet anlatılmakta-
dır. Bunlardan ilki Keseğen Baba’yla karşılaşmasına dayanmaktadır. Rivayete 
göre; Keçeci Baba Anadolu’ya gelişi esnasında günümüzde türbesinin bulun-
duğu bölgenin yakınlarında çeşitli kerametler göstermiştir. Yolda önüne çıkan 
bir eşkıya Keçeci Baba’nın önünü kesmiştir. Keçeci Baba eşkıya ile insanlara 
fenalık etmemesi hususunda nasihatlerde bulunmuş, İslamiyet’in güzelliklerin-
den bahsetmiş, yaptığı davranışın yanlış olduğunu anlatmıştır. Keçeci Baba’dan 
etkilenen eşkıya af dileyerek duasını almak istemiştir. Keçeci Baba bunun üze-
rine “Bundan böyle sen burada kalasın, ağrıyı sancıyı kesen olasın.” şeklinde 
dua’da bulunmuştur (KK 1). Günümüzde her türlü ağrı ve sancı için ziyaret 
edilen türbe insan ve hayvanlardaki her türlü ağrı ve sancıyı kestiğinden dolayı 
Keseğen Baba olarak anılmaktadır. Keseğen Baba Canbolat köyünün Kesen 
yazısı adı verilen yerdeki türbesinde metfundur. Keseğen Baba türbesinin giri-
şinin sol tarafında bir mezarlık bulunmaktadır. Bölge halkı ile yaptığımız gö-
rüşmelerde burada Arap harfleriyle yazılı, baş tarafında sarık bulunan çok sayı-
da mermer mezar taşlarının olduğunu öğrendik. Yaşlı ağaçların da bulunduğu 
mezarlıktaki bu taşlar söylenene göre defineciler tarafından kaçırılmıştır. Me-
zarlıkta üzerinde Arap harflerinin olduğu, doğa koşullarından yıpranmış başla-
rında fes ve sarık bulunan 10 tane kadar büyüklü küçüklü beton mezar yer sar-
maşıklarının üzerini bürümesiyle gözden kaybolarak kendini muhafaza etmeyi 
başarmış olsa da tahminimizce bu mezarları Keseğen Baba’nın yaşadığı dönem 
kadar eskiye tarihlendirmek mümkün değildir. Taşların tarih yazan kısımları-
nın toprağın altında kalması, toprağın üzerinde kalan kısımlarında doğa şartla-
rından olumsuz etkilenmesi ve yosun bağlaması sonucu silikleşmiş olması nede-
ni ile bu konuda net bir şey söyleyemiyoruz. Mezarlığın sol tarafında büyükçe 
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bir ağacın altında çeşitli bitkilerin altında kalan baş tarafı fesli mermer bir me-
zar taşına da ulaştık. Siyahlaşmış olması nedeniyle üzerindeki yazılar okunma-
yan taşı saf su ile ıslattığımız bezler yardımıyla silerek temizledik. Taşın üze-
rindeki yazı bu mezarlıkta mevcut mezarların çok eski tarihlere gitmediğini 
göstermesi bakımından dikkat çekiciydi. Mezar, Hâcı Boz-zâde Yusuf Efendi 
diye birine ait olup mezarda yatan kişi 1326/1908-1909 senesinde ölmüştü (Ek-1). 

Keçeci Baba’nın Anadolu’ya gelişi sırasında yaşadıklarını anlatan ikinci bir 
rivayet Erbaa ilçesinin Sokutaş ve Keçeci köyleri arasında bulunan “Ayakbastı” 
olarak anılan mevkide geçmektedir. Rivayet edilenlere göre (KK 1; KK 2; KK 5; 
KK 8; KK 9); Keçeci Baba yöreye geldiğinde yöre ahalisi Rumlardan oluşmak-
taydı. Bir Rum kızından rivayetin bir varyantına göre abdest almak için, bir 
diğer varyantına göre ise içmek için su istemiştir. Kız ona su vermeyince Keçeci 
Baba’nın yöre sakinlerine “Birbirinizi gömmek nasip olmasın!” şeklinde bed-
dua ettiği, aradan çok zaman geçmeden salgın bir hastalık sonucu köydeki 
herkesin vefat ettiği Keçeci Baba köyü sakinlerinin sözlü kültürlerinde yer 
almaktadır. Ocakzade’lerin anlattığına göre (KK 1; KK 2; KK3; KK 4; KK 5; 
KK 8; KK 9; KK 10; KK 11), Keçeci Baba’nın burada üzerine bastığı taş parçası-
na ayaklarının izi çıkmış; taş günümüze kadar varlığını korumuştur. Yöre halkı 
tarafından bir türbe gibi ziyaret edilen bu yerin “Ayakbastı” adını bu taştan 
aldığını düşünülebilir. İnanışa göre buraya geç yürüyen veya yürüyemeyen 
çocuklar getirilerek taşın üzerine tutulur, ayaklarını taşa basan çocukların yü-
rüyeceğine inanılır. Bunun yanı sıra felçli hastaların da uğrak yeri olan Ayak-
bastı’dan şifa bulunacağına inanılmaktadır. Burada Keçeci Baba tarafından 
çıkarıldığına inanılan bir su bulunmaktadır. 

Abdülhalim Durma Evliyalar Şehri Tokat-Amasya isimli eserde Keçeci Ba-
ba’nın Ayakbastı’ya gelişini şöyle anlatmaktadır: “…Orada büyük bir taşına 
üzerine çıkıp ezan okumaya başlar. Sesi duyan Rum köylüleri “İsa indi!” deyip 
Keçeci Baba’nın başına toplanırlar. Baba, ezanı bitirip taşın üzerinden iner. 
Rumlar Baba’nın ayaklarının sanki çamura basmış gibi taşa iz bıraktığını görür-
ler ve bunun bir keramet olduğunu anlayıp inançları artar. Baba’ya ‘orasan’dan 
mı geliyorsun, adın nedir, kimin soyundansın?’ diye sorarlar. Keçeci Baba, 
“Dedem Muhammed Mustafa, atam Aliyyü’l-Murtaza, gelişim Horasan Nişa-
bur’dan. On İki İmam Musa-yı Kazım torunu Musa-yı Sani evlatlarından Şah 
Mahmut Veli’yim. Diyarınıza geldim ki, sizlerle muhabbet edelim, tanışalım. 
Gelin Allah’ın birliğine, son ahir zaman nebisi Muhammed Mustafa’nın Hak 
peygamberi olduğuna ve Yüce Allah’ımızın göndermiş olduğu kutsal kitabımız 



356  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

Kur’an’a inanın. Müslümanlığı kabul edin.” der. Bunun üzerine Rumlar, Keçeci 
Baba’ya köylerinin suyunun çok az olduğunu, bir keramet daha gösterip su 
çıkarması durumunda Müslüman olup kendisine bağlanacaklarını bildirmişler-
dir. Keçeci Baba elindeki asayı yere vurmuş, vurduğu yerden bir değirmen 
döndürecek kadar su çıkmıştır. Bunu gören Rum köylüleri Müslüman olmuş-
lardır. Baba, Rum köyünün Müslüman olmasına vesile olduktan sonra onlarla 
vedalaşıp “Sizi Allah’a emanet ediyorum.” deyip bugünkü Keçeci köyüne doğ-
ru yola çıkmıştır” (Durma 2010: 108-109) 

Durma’nın Keçeci Baba’nın Ayakbastı’ya gelişi olarak aktardığı menkıbe 
kuvvetle muhtemel Keçeci babanın Serpin köyüne gelişi ve oradaki Rum aha-
liyle gerçekleştirdiği sohbet olmalıdır. Menkıbede bahsi geçen Keçeci Baba’nın 
çıkardığı su; bugünkü adıyla Yenisu eski adıyla Serpin köyünde bulunan Göz 
deresi adı verilen sudur. 

Menkıbeye göre (Durma 2010: 108-109), Keçeci Baba, Amasya-Niksar bağ-
lantısını sağlayan kervan yollarından birinin geçtiği mevkide bulunan köyün-
den geçen kervanlardan birini durdurmuştur. Kervancıdan bir miktar şeker 
istemiştir. Mühürlü yükünü bozmak istemeyen kervancı, “Yükümüz şeker de-
ğildir.” demiştir. Keçeci Baba, yükün şeker olduğunu söylese de kervancı yük-
lerinin şap olduğunda ısrarcı olmuştur. Bunun üzerine Keçeci Baba, “Yükünüz 
şekerdir ama itiraz edersiniz; o halde sizin dediğiniz gibi olsun şap olsun.” de-
miştir. Yoluna devam eden kervancı yükünü yıkmak için saraya götürüp mühür 
açılınca yükünün şap olduğunu görüp olanlar karşısında şaşkına dönmüştür. 
Hikâyeyi dinleyen Sultan, adamlarına, Keçeci Baba’nın saraya davet edilmesini 
emretmiştir. Emri alan süvariler, Keçeci Baba’yı almaya gitmişlerdir. Sultanın 
çağrısına uyan Keçeci Baba, süvariler ile yola çıkmıştır. Yolda dinlenme isteği-
ne süvariler müsaade etmeyince Keçeci Baba “Atlarınız sancılansın!” şeklinde 
bir dua etmiş ve atlar sancıdan duramaz hale gelmiştir. Süvarilerin af dilemesi 
üzerine Keçeci Baba atlarını pelit ağacının etrafında dolandırmalarını söylemiş, 
atlar için dua etmiş ve atların sancısı kesilmiştir. Nihayet sultanın huzuruna 
varılmıştır. Sultan, Keçeci Baba’nın keramet sahibi olup olmadığını denemek 
istemiş ve keramet sahibi bir kimse isen “Ağuyu (zehir) nuş (tatlı) edersin, ateşe 
atılsan ateşte yanmazsın.” diyerek zehirli bir kahve yapılmasını buyurmuştur. 
Zehirli kahveyi içen Şah Mahmud Veli zehri parmaklarından dökmüştür. Hü-
kümdar durum karşısında şaşırmışsa da ikna olmamış ve Mahmud Veli’nin yan-
makta olan sıcak fırına atılmasını emretmiştir. Fırının kapağını açınca ateşin 
Keçeci Baba’yı yakmadığını gören sultan, onun keramet sahibi olduğuna ikna 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║357 

olmuştur. Sultan, kendisine, “Senin gerçek bir evliya, eren olduğunu biz de 
anladık senden bir arzumuz vardır: Sarayımıza bir hediye, nişane bırak seni 
hatırlayıp yâd edelim” demiştir. Sultanın bu isteği karşısında Şah Mahmud Veli 
bir parça yün istemiştir. Yünlere okumasıyla saray binbir renkten keçe halılarla 
donanmıştır. Hükümdar öylesine şaşırmıştır ki “Amma da keçeci imişsin, mü-
barek” demiştir. Menkıbeye göre, Şah Mahmut Veli böylece keçeci namını 
böyle almıştır.  

Keçeci Baba zaviyesinin başlangıçta bir Ahi örgütü olarak kurulduğu ve bu-
rada Keçe üretimi yapıldığı görüşmelerimiz esnasında sıklıkla dile getirilmiştir. 
Ahilik yaklaşık 5.yy.dan itibaren Türkistan’da bilhassa Maveraünnehir’de 
Türkler arasında gelişip yaygınlaşmış bir sanat ticaret dayanışma ve yardımlaş-
ma kurumudur. Yüksek ahlakın, konuk severliğin ve sanatın uyumlu bir sente-
zidir. Anadolu’da 13.yy.da görülür. Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra 
Anadolu’daki birliğin sağlanmasında Osmanlı Devleti’nin kurulmasında Ahiler 
büyük rol almışlardır. 

Şeyh Mahmud-u Veli Sultan’ın yani Keçeci Baba’nın Anadolu’ya geliş tari-
hini netleştirebileceğimiz yazılı bir şecere nüshasına ulaşılamadığından menkı-
beler ve sahada derlenmiş sözlü envanterden yola çıkılarak bazı çıkarımlarda 
bulunulacak olursa zaviyesinin 19.yy.daki postnişinlerinden Deruni Baba’nın 
yetiştirdiği Amasyalı Fedai Baba Divanı’nı derleyen Sayın Abdullah Çelebi, 
Divan’da Deruni Baba hakkında bilgi verirken, Deruni’nin, “Şeyh Mahmud-u 
Veli Hazretlerinin 9. Göbekten evlatlarından Seyyit Hasan Baba’nın oğludur” 
(Çelebi,1991). Şeklinde bir ifade kullanmıştır. Göbek, burada “soy, nesil, kuşak’ 
anlamındadır. İki kuşak arasındaki zaman dilimi genellikle 25-30 yıl olarak 
kabul edilir. Deruni’yi 10. kuşaktan sayacak olursak, Şeyh Mahmud-u Veli ile 
Deruni Baba arasında 250-300 yıllık bir zaman aralığı ortaya çıkmaktadır. De-
runi’nin mezar kitabesinde 1315 yılında öldüğü, 81 yıl yaşadığı belirtilir. Buna 
göre, doğumu, milâdi olarak 1818’dir. Bu tarihten 300 yıl geriye doğru gidersek 
Şeyh Mahmud-u Veli’nin 1518’lerde (16.yy.ın başları) Anadolu’ya geldiği ortaya 
çıkmaktadır. (Yücel, 2003: 37) Ancak biliyoruz ki; Ahilik 15.yy.ın ortalarından 
itibaren giderek etkinliğini yitirmiş, yerini esnaf loncalarına bırakmıştır. Bu 
durumda Şeyh Mahmud’u Veli’nin Ahi Şeyhi olarak ün yapmasının dahası Ahi 
sözcüğünün şeyhin gerçek adını geri plana itecek denli öne çıkmasının ve onun 
Keçeci Ahi Baba olarak anılması pek mümkün görünmemektedir. Öte yandan, 
şeyhin Anadolu’ya gelişiyle ilgili olarak Fedai Divanı’nda Fedai’nin “Sultan 
Şeyh Mahmud-u Tavaf Eyledim” isimli eserinin üçüncü dörtlüğünde “hicri beş 
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yüzde kadem bastı uruma” şeklinde bir ifade geçmektedir. Beyitte geçen ifa-
deye göre hesap yapacak olursak Şeyh Mahmud’un 1107’lerde(12.yy.ın başları) 
Anadolu’ya gelmiş olması gerekir. Ancak Mevlana Hazıru’d Din’nin yazdığı 
İlk Ahi fütüvvetnamesi 1290’larda yazılıp Tokat Ahilerinin lideri Ahi Muham-
met Bey’e sunulmuştur. Bu durumda bu iki tarih arasındaki zaman aralığı da 
nerdeyse iki yüzyıldır. Rivayet ve menkıbelerden yola çıkılacak olursa söz ko-
nusu tarih pek olası görünmemektedir. Anlatıldığınına göre; Şeyh Mahmud-u 
Veli Hacı Bektaş Veli’nin amcaoğludur. Bu durumda; Hacı Bektaş Anadolu’ya 
13. Yüzyılın başında (1209-1272) Anadolu’ya gelmiş olduğuna göre, onun Hacı 
Bektaş’tan yüz yıl önce Anadolu’ya gelmesine olanak yoktur (Yücel, 2003: 37). 
Araştırmacılar ise bu konuda “Keçeci Ahi Baba/ Şeyh Mahmud-u Veli’nin Ho-
rasan erenlerinden olduğu 750h./1349m. Senesinde burada şehit düştüğünü ifa-
de etmektedir (Temiz ve Peynirci, 1996: 222). Keçeci Baba ile ilgili olarak yapı-
lan akademik çalışmaların genelinde bu tarih verilmiş olsa da hakkında yazılı 
bir belgeye ve şeceresine ulaşamadığımız için Keçeci Baba’nın Anadolu’ya geli-
şi ve ölüm tarihi ile ilgili kesin bir tarih verememekteyiz. Ancak türbede bulu-
nan Sancak ve Keçeci Baba’nın oğullarına ait olduğunu tespit ettiğimiz sancak 
büyük olasılıkla 14. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olmalıdır. Buna göre Ke-
çeci Baba’nın 13.yy’da Anadolu’ya gelmiş ve bu tarihlerde ölmüş olması kuvvetli 
bir ihtimaldir. 

3. Keçeci Baba Ocağında Halk İnançları 

Tokat, Alevi Bektaşi kültürünün yoğun olarak yer aldığı önemli merkezler-
den birisidir. Çeşitli bölgelerde bulunan ocakların dinsel törenlerindeki uygu-
lamalarında ve izledikleri esaslarda farklılıklar bulunmaktadır (Yaman, 2011). 
Dede ocakları aracılığıyla sözlü bir kültür halinde yayılma alanı bulan Alevi 
Bektaşi öğretisinde, ocaklara bağlı inanç uygulamalarını karşılaştırmalı olarak 
ele alacak çalışmalar yapılmalı, değişimler tespit edilmeli ve sözlü kültür kayıt 
altına alınmalıdır (Erdem,2013). Bu önemli konunun tamamıyla aydınlığa kavu-
şabilmesi için Anadolu’da farklı yörelerde bulunan ocakları kapsayan alan araş-
tırmalarının ve özellikle dede ailelerinde var olan her türlü yazılı ve sözlü veri-
lerin toplanması gerekmektedir (Yaman, 2011). Böylece, Alevi kültüründe var 
olan uygulamalar ve ocaklara özgü bilgilerin hem korunması hem de gelecek 
nesillere aktarılması sağlanıp bu kültürün içerisinde bugüne kadar ulaşan özel-
liklerin kaybolması önlenmiş olacaktır. Weber, sosyoloğun ilk görevini “sosyal 
davranışı açıklama” olarak tanımlar. Bu nedenle ona göre din sosyolojisi, dinin 
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mahiyeti ile ilgili değil toplumsal davranışın belli bir tarzının etkileri ve şartları 
ile ilgilenmelidir. Bu da bireyin sübjektif yaşantı, tasavvur ve amaçlarından 
“anlam” olarak elde edilebilir. Durkheim’e göre din kutsal şeylere ilişkin inanç 
uygulamalar bütünüdür. Toplumun temel yapı unsurlarından biridir. Din haya-
letlerden söz etmez, tam tersine o “gerçek içeren şeydir” din ne oranda sosyal 
bir fenomen ise, toplum da o derece dini bir fenomendir. Kutsal şeyler toplu-
mun birliğinin sembolleridir. İslam dini yalnızca inanç ve ibadetten oluşan basit 
bir sistem değildir. O aynı zamanda günlük hayatın pratik eylemlerinde ortaya 
çıkan bir yaşam biçimi, dünya görüşü ve hayat tarzıdır. Türk toplumunun, siya-
si, sosyal, kültürel ve edebi hayatında Alevi-Bektaşi anlayışı önemli bir yere 
sahiptir. Alevi-Bektaşi düşüncesi, kendine özgü bir hayat tarzı, inanç gereği ve 
felsefi yapısı, âdet, gelenek ve görenekleriyle büyük kitlelere nüfuz etmiş-
tir.(Melikoff, 2015: 32) Şüphesiz ki, Alevîlerin ibadet hayatları sadece temel 
ibadet olarak kabul ettikleri Cem töreninden ibaret değildir. Alevîler arasında 
ibadet hayatının unsurları denildiğinde, bunların; bir zikir ayini olan ‘cem’ ile 
birlikte, farklı zamanlarda tutulan oruçlar, gerek tekke ziyareti ve gerekse 
Hacı Bektaş ziyareti etrafında şekillendirilen ziyaretler, bazı mali ibadetler ve 
kurbandan müteşekkil olduğu görülmektedir (Üçer: 2005a) . 

Anadolu, yüzyıllardan beri kavimlerin yerleştiği, uygarlıkların kurulduğu ve 
bu nedenlerle zengin tarih, bilgi kültür ve uygarlık hazinesine sahip olan top-
rak parçası olmuştur. Bu hazinenin önemli bir bölümünü de halk hekimliği ve 
halk ilaçları oluşturmaktadır. Halk hekimliği, uluslararası yazınlarda “folk 
medicine” olarak bilinirken, Türkçe yazınlarda “geleneksel tıp” ile aynı an-
lamda kullanılmaktadır. Halk hekimliği; hastalıklar ve sağlık hakkındaki inanç, 
tutum ve davranışlar şeklinde tanımlanabildiği gibi, toplumların inanç, gelenek 
ve değer sistemleri ile ilgili tıbbi uygulamalar olarak, bazı antropologlar tara-
fından da “ev tedavisi” olarak ifade edilmektedir (Türkdoğan, 1995: 32). Pertev 
Naili Boratav, halk hekimliğini; “Halkın, olanakları bulunmadığı için, ya da 
başka sebeplerle doktora gidemeyince veya gitmek istemeyince, hastalıklarını 
tanılama ve sağaltma amacı ile başvurduğu yöntem ve işlemlerin tümü” (Bora-
tav, 2013: 139) şeklinde tanımlamaktadır. Hastalıklara şifa bulmak, çocuk sahibi 
olmak, kazancın bol olması, vücuttaki ağrı sızı, sevdiğine kavuşmak, nazar, sihir 
ve büyünün bozulması gibi amaçlarla türbelere gelen ziyaretçiler, mezarı bulu-
nan zatın kendilerine yardım edeceğine inanırlar. Türbelerden şifa beklentisi 
olan insanlar buraları birer sağaltım merkezi olarak görmektedirler. Büyük 
Türkçe sözlükte sağaltım, “bir hastalığı iyileştirebilecek olan unsurları ve bu 
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unsurların kullanılma yöntemlerini bularak hastanın sıkıntılarını giderme, iyi-
leştirme, terapi” (TDK, 2013) anlamlarına gelmektedir. Kişinin içinde bulundu-
ğu evrendeki diğer varlıklarla (cinler, ruhlar, albastı vb) arasında temas olduğu 
inancı Anadolu’da oldukça yaygındır. Hastalığın Allah’tan gelmesi, bu varlıkla-
rın insanlarla temas kurabilmesi kişilerin hastalık deneyimlerinde önemli bir 
etkiye sahiptir. Şifa için, yine hastalıkla ilişkili olan bu unsurlarla, gerek Allah 
gerekse insana zarar veren diğer varlıkla iletişime geçmek için aracılara başvu-
rulur. Bu aracılar yaşayan olağanüstü insanlar ocaklılar, muskacılar, üfürükçü-
ler, şamanlar, cinci hocalar olabileceği gibi olağanüstü ölmüş kişiler de olabil-
mektedir. (Şubaşı, 2018: 108). Türk fıkralarında hastalıkların sağaltılması için 
müracaat edilenlerin başında kutlu kişiler gelmektedir. Aslında bu kişiler eski 
kamlar olmalıdır. Zamanla kamların toplum içindeki vazifeleri azalmış ve sa-
ğaltma fonksiyonları gizlenmiştir. Yine de Türk fıkralarında halk, başta Bek-
taşî dedeleri, şeyhler, imamlar ve Nasrettin Hoca gibi toplum tarafından sevi-
len, dinî kimlikleri ön plana çıkmış kişileri sağaltıcı olarak telakki etmiştir (Da-
ğı, 2013: 281). Eski Türk inançları kapsamında ölü ile temas etme, ölünün geride 
kalanlara etkide bulunabileceği inancı “Atalar kültü” içinde yaygın bir inançtır. 
Ölü ile temas kurmanın ve onun aracılığı ile yardım, şifa beklemenin en önemli 
görüngülerinden biri türbe ziyaretleridir. Türbelerde medfun kişilerin yaşar-
ken evliya, hoca, mübarek bir kişi olarak anıldığı bilgisi, öldükten sonra da 
şehit olduklarına duyulan inanç insanlar arasında, türbedeki kişilerin ölümleri-
nin bedensel bir ölüm olduğu kanısını güçlendirmektedir. Olağanüstü şahsi-
yetler öldüklerinde ruhları yok olmayıp insanlarla temasta bulunabilmektedir. 
Eski Türk inancında ata ruhları yok olup gitmedikleri gibi, olağanüstü kişiler 
de ölüp yok olmamaktadır (Şubaşı, 2018: 108). Halk zaman zaman bu tekke ve 
türbelere giderek dualar etmekte, adaklar adamakta, oralarda verilen bir şeyleri 
yemekte, sulardan içmekte, yatmakta, bazılarına ise bez bağlamaktadır. Anado-
lu’da bu amaçla ziyaret edilen pek çok yatır, tekke ve zaviyeler bulunmaktadır. 
Anadolu halkı, eskiden beri hastalıklarını çeşitli ilaçların yanı sıra cerrahi, sihri 
ve dini metotlarla tedavi ederken, akıl ve ruh hastalıklarının tedavisinde ise 
hastalığın tabiatüstü güçlerin etkisiyle meydana geldiği inancından dolayı yal-
nız, tekke, türbe, yatır, tütsü, muska gibi dini ve sihri yollardan medet ummuş-
lardır (Bayat,1989: 59,82). Anadolu’da sağaltıcı olarak karşımıza çıkana Halk 
hekimlerinden birsi de Keçeci Babadır. Türbesi akıl ve ruh rahatsızlıklarının 
tedavi edilmesinde ülkenin dört bir yanından ziyaretçi akınına uğramaktadır. 
Keçeci Baba Ocağı aynı zamanda bir kuduz ocağıdır. Ocakzadeler eski sağal-
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tım yöntemlerinden el verme usulü ile günümüze kadar kuduz hastalığının 
tedavisini sağlamıştır. Anlatılan menkıbelere göre Keçeci köyüne kuduz hasta-
lığı giremez, girse de uzun süre barınamazmış. Öyle ki Karağaç köyünden Mu-
rat Koyuncu’nun (KK 12), anlattığına göre Keçeciler köyde türbenin bahçesin-
de bulunan zemzem suyunu bidonlara doldurarak başka köylere “kuduza” 
çıkarlarmış. Çevre köy ve kasabaların ahır, köpek kulübesi gibi mekânlarına 
ellerinde ki küçük çalı süpürgelerini bidonlardaki suya batırarak bu mekânlara 
suyu serpmek sureti ile kuduzun bulaşması ya da yayılmasını engellerlermiş. 
Keçeci köyünden Çiçek Arslan’ın (KK 8), anlattığına göre onun abisi de kuduza 
çıkarmış ve gerçekten Keçeci Baba’nın suyunun serpildiği ahırlarda ve köylerde 
hastalık barınamazmış. Salih dedenin (KK 2), verdiği bilgilere göre türbenin 
tam karşına düşen Çalca yamacı altında ki tarlalara kuduz tarlası denilirmiş ve 
kuduz hastalığı taşıyan çevre köylerden gelen hastalıklı hayvanlar bu tarlayı 
geçip köye giremeden ölürlermiş. Keçeci Baba’nın ünü akıl ve ruh hastalıkları 
açısından öne çıkmış; birçok bölgeden ziyaretçi hastalarına şifa aramak için 
türbeyi ziyaret eder hale gelmiştir. Türbenin girişindeki odadan açılan üç kapı 
vardır. En sağda kalan odada Keçeci Baba ve ailesine mensup kimselerin sandu-
kaları vardır. Girişte tam karşıda kalan iki odadan ilkinde duvara bağlı ipler 
bulunmaktadır. Halk inanışına göre akli dengesi yerinde olmayan hasta buraya 
götürülerek bağlanır, aile tarafından Keçeci Baba türbesine bir kurban adanır, 
iyi olacaksa sıkıca bağlanan hasta inanışa göre Keçeci Baba tarafından çözüle-
rek odadan çıkarılır. Şayet iyi olmayacaksa hasta bağlı kalır. Bağlanan hastanın 
bir bekleme süresi yoktur. Bu konuda tekkede bulunanlar: ‘Beş dakikada çözü-
len de olur, bir gece bağlı kalan da olur’ demektedir. Mardin’den türbeye ikin-
ci kez getirilen akıl ve ruh sağlığıyla ilgili problemi olan hasta bir çocuğun 
bağlanmasına şahit olmuştur. Hasta çocuğun ailesi ile yaptığımız görüşmede 
(KK 16) aldığımız bilgiye göre, bundan üç yıl kadar önce aile, Keçeci Baba’nın 
ününü duymuş ve çocuklarını aldıkları gibi köye getirmiştir. Odaya urgan ile 
sıkıca bağlanan çocuk kısa bir süre sonra çözülerek dışarı çıkmış, baba çocukla-
rının iyi olması halinde türbede kurban keseceğine dair bir adak adamıştır. 
Çözülmüş olan çocuklarını alıp evlerine dönen aile aynı hafta içinde çocukla-
rında gözle görülür bir sakinlik fark etmiş; çocukta daha önceden rastladıkları 
bağırma ve etrafa zarar verme gibi bozuklukların ortadan kalktığına şahit ol-
muştur. Ailenin anlattığına göre, baba adadığı kurbanı zaman geçtikçe unut-
muş ya da ihmal etmiştir. Üç sene sonra çocukta bağırma halleri tekrar ortaya 
çıkınca çocuklarını alan aile ikinci defa türbeye ziyarete gelmiştir. Bu ziyaret 
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esnasında karşılaştığımız aile çocuklarını tekrar odaya bağladılar. Çocuk kısa 
bir zaman sonra odadan çözülerek çıktı. Baba, köyden temin ettiği kurbanını 
türbenin aşevinde kesti. Keçeci köyünde oturan ve bizimle bu olaya şahit olan 
kişiler babanın kurban sözünü tutmamasının niyetini zedelediğini, Keçeci Ba-
ba’ya söz verilen kurbanın mutlak suretle kesilmesi gerektiğine olan inançlarını 
buna benzer şahit oldukları çeşitli olayları aktararak dile getirdiler. Köy ihtiyar 
heyetinden Hasan Temiz (KK 3), ocaklıların ve köylünün burada kesilen kur-
bana verdiği önemi “Keçeci Baba ne ev ister ne araba ne fistan; yalnızca kurban 
ister” sözüyle açıklamaya çalıştı. Gerçekten de köyde kurbana ve dağıtılan 
lokmaya verilen önemin çok büyük olduğunu birçok kişiden dinledik. Kaynak 
kişilerimizden olan Hüseyin Gürbüz’ün (KK 11) annesi kurban kesme gücü 
olmayanların horoz kesebileceğini, horozdan kurban olmadığını çok iyi bildi-
ğini ancak bundan maksadın lokma dağıtmak olduğunu; bu niyetle kesilen 
horoza da Cerbail adını verdiklerini belirtti (KK 8). Keçeci babanın bunların 
yanı sıra farklı hastalık ve dileklere iyi geldiğine inanılan türbesinin etrafında 
nazarlamalar bulunmaktadır. 

4. Keçeci Babanın Günümüze Ulaşan Nazarlamaları

Nazarlama, insanların sağlığında saygı duydukları, kerametini gördükleri 
kişilerin “Beni arayan burada bulsun” şeklinde dualarla belli yerleri tılsımlama-
ları, işaretlemeleridir. Bu bağlamda Keçeci köyü ve etrafında Keçeci Baba’nın 
da nazarlamaları vardır. 

4.1. Yediler Baba 

Yediler Baba adıyla anılan bölge Keçeci Baba’nın bir nazarlamasıdır. Buraya 
testis, fıtık rahatsızlığı olan kimseler gider. Burada şifa bulmak için çeşitli ritü-
eller yerine getirilir. Yediler Baba arazisi ormanlık bir alandır. Burada bulunan 
genç meşe (pelit) ağaçlarının gövdesi ortadan ikiye kesilerek açılır. Açılan ağa-
cın gövdesinden rahatsızlığı olan kimse birkaç defa geçirilir. Rakamlar çeşitli 
anlatılarda değişmekle beraber en çok rastladığımız rakam üçtür. Bu işlemin 
ardından ikiye ayrılan ağacın gövdesi çamurla sarılır. Ağaç iyi olunca rahatsızlı-
ğı olan kişinin de iyi olacağına inanılır. Bu sebepten ötürü arazideki ağaçların 
neredeyse tamamı yaralıdır (KK 2),( KK 3). 

Köydeki cemlerin hem âşığı hem dedesi olan Salih Arslan, Yediler Baba’dan 
şifa bulan onlarca insan olduğunu dile getirmektedir. Dede’nin aktardıklarına 
göre, Amasya’nın Bayat köyünde Keçeci Baba Ocağı taliplerinden olan ve 
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isimlerini vermek istemeyen bir ailenin 6-7 yaşlarındaki erkek çocuklarının 
vücudu sürekli şişmektedir. Bu şişkinliklere doktorlar çare bulamamış ve teşhis 
koyamamıştır. Aile, son bir umut olarak çocuğu alıp Keçeci Baba’ya getirmiştir. 
Salih Dede, ailesi ile birlikte çocuğu Yediler mevkii sine götürmüştür. Çocuğu 
iki pelit ağacının arasına yatırıp dua etmiştir. Çocuğun babası burada evladının 
şifa bulması için iki kurban adak adamıştır. Bir müddet sonra çocuk sağlığına 
kavuşmuş ve hastalığından bir eser kalmamıştır. Hayatta olan çocuk şuan liseye 
gitmektedir. Amasya’nın Yassıçal kasabasından fıtık rahatsızlığı için burayı 
ziyarete gelen ismini vermek istemeyen bir katılımcımız 5 yıldır bel fıtığı hasta-
lığı ile mücadele ettiğini ameliyatlardan bir fayda göremediğini fıtığının tekrar 
nüks ettiğini tavsiye üzerine türbeyi rahatsızlığı için ziyaret ettiğini ve ziyaret-
ten sonra ağrılarının azaldığını dile getirmiştir. Anlattığına göre şifa bulduğu 
için türbeye adadığı kurbanı kesmeye geldiğini belirten katılımcımız ayaklarını 
beli hizasında havaya kaldırabilecek kadar kendisini iyi hissettiğini söylemiştir. 

4.2. Delikli kaya 

Bir büyük ve bir küçük deliğin olduğu bu mevkiye kayalarda bulunan delik-
lerden dolayı bu isim verilmiştir. Yaylak konumunda orman içi bir arazidir. 
Anlatıya göre Keçeci Baba, buradaki büyük delikten geçmiştir. Hacı Bektaş 
Veli, amcasına dönerek marifet büyük delikten geçmekte değil küçük delikten 
geçmekte demiş, bunun üzerine amca Hacı Bektaş Veli küçük delikten geçmiş-
tir. Bölge halkı burada Keçeçi Baba ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin birbirlerini de-
nediklerine inandığı için burayı ziyaretleri sırasında deliklerden geçmeye çalı-
şır. Günümüzde Delikli Kaya mevkisine kurban götürülüp kesilmektedir. 
Ocakzadelerin anlattığına göre (KK 1; KK 2; KK3; KK 4; KK 5; KK 8; KK 9; 
KK 10; KK 11) çok zayıf olan insanların zaman zaman buradan geçemezken, 
kilolu olan insanların geçebilirlermiş. İnanışa göre bu deliklerden geçmek 
kâmil olmak, iyi insan olmak ile ilgilidir. 

4.3. Satılmış Kaya 

Keçeçi köyünün güney batısında bulunan nazarlamadır. Derenin içinde bu-
lunan bir kaya vardır. Kaya adeta güvenli bir sığınak görünümündedir. Buraya 
çocuk sahibi olamayan kadınlar getirilerek boyunlarına bağlanan yazma ile 
kayanın etrafında dolandırılmaktadır. Bu ziyaretin ardından çocuk sahibi olan 
kadınlar çocuklarına Satı, Satılmış gibi isimler koymaktadır. Eksel kasabasın-
dan Ayşe Kancı yedi yıl çocuk sahibi olmadıktan sonra Satılmış Kaya mevkisine 
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kayınvalidesi tarafından getirilmiş ve aynı yıl içinde ikiz bebeklere gebe kal-
mıştır. Ayşe Hanım bu durumdan önce türbe ziyaretlerine batıl bulduğunu 
anlatırken bu gebelikten sonra kutsal mekânlara olan inancının ve bakışının 
değiştiriğini bildirmiştir. Kız olan bebeklere Satı isminin konulup konulmadı-
ğını sorduğumuz katılımcımız ben koymadım bunun uğursuzluk olduğunu 
söylediler ancak şimdiye kadar bir sorun yaşamadım demiştir. Ayşe hanım’ın 
kızları 11 yaşlarına basmışlardır.(KK 13). 

4.4. Poyrazlık 

Satılmış Kaya’nın üzerinde bulunan bu mevkide Keçeci Baba’nın dolaştığı 
rivayet edilmektedir. Mevki adını çokça etkilendiği Poyraz rüzgârından almış-
tır. Mevkiinin havasının çeşitli rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılmaktadır. Hü-
seyin Gürbüz’ün anlattığına göre ağrısı sancısı bir dileği olan insanlar tarafın-
dan ziyaret edilen bir bölgedir.(KK 11). 

4.5. Dede Pınarı \ Çıban Tekkesi 

Köyün batısında kalan bu bölgeden az miktarda bir su çıkmaktadır. Çamur-
lu olan bu su çıbana sürülür. Sonra bir soğan kesilip bırakılır, soğan kurudukça 
çıban yarasının kuruyacağına inanılır (KK 3), (KK 4). Çevre köyler ve kasabalar 
tarafından ziyaret edilen bir nazarlamadır. Ziyaret edenlerin şifa bulduğuna 
inanılır. 

4.6. Cöherlik 

Keçeçi Baba’nın ayakucundan çıkan toprağa cöherlik denmektedir. Tadı, 
kokusu ve yapısıyla normal bir topraktan farklı olan bu toprağın sandukanın 
altından çıktığına inanılmaktadır. Bu toprak, esasında, köyün kuzeyinde bulu-
nan Cöherlik mevkiinden getirilerek buraya bırakılmaktadır. Onlarca yıldır bu 
toprağın birçok rahatsızlığa şifa olduğuna inanılmaktadır. Tekkenin hiz-
metkârlarından olan Ümmügülsüm adında bir kadın toprağın bittiğini görünce 
Cöherlik denilen bu mevkiye toprak almaya gelir ve burada vefat eder. Keçeci 
babanın bu nazarlaması aynı zamanda bir yatırında olduğu nazarlamasıdır (KK 
4). Türbeye gelen ziyaretçiler buradan aldıkları toprağı evlerine götürmekte bu 
toprağı su ile karıştırıp içmekte ya da banyo yapmaktadırlar. Toprak karıştırı-
lan suyun ağrıya sancıya ve cin karışmasına iyi geldiğine inanılır. 
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4.7. Kızlar Ziyareti 

Köyün güneybatısında bulunan nazarlama, dergâhta bulunan hanımların 
bayan bayana ibadet, eğitim, yaptığı bir yerdir. Ardıç ve pelit ağaçlarının oldu-
ğu bu arazi ve buradaki ağaçlar köylüler tarafından kutsal kabul edilir. Burada-
ki ağaçlar kesilmez, eve getirilmez. Bölgede bin yıllık olduğuna inanılan Şam-
piyon Ağaç adı verilen bir ağaç da bulunmaktadır (KK 8; KK 9). 

4.8. Cibali 

Köyün güneydoğusunda Kızlar Ziyaretinin 200 m. kadar üzerinde bulunan 
bu bölgede bir zamanlar Keçeci Baba’nın doğu bölgesi nöbetçisinin bulundu-
ğuna inanılmaktadır. Dilek ve şifa arayışı amacı ile ziyaret edilmektedir (KK 3; 
KK 4; KK 5). 

4.9. Höyük Tepesi 

Ayakbastı mevkiinin batısında Cibali mevkiinin doğusunda kalan bölgenin 
bir zamanlar gözetleme noktası olduğuna inanılmaktadır. Burası günümüzde 
nevruz kutlamaları alanı olarak kullanılmaktadır (KK 6; KK 7; KK 10). 

4.10.Ayakbastı 

Keçeci Baba’nın bu bölgeye geldiğinde burada üzerine bastığı taş parçasına 
ayaklarının izi çıkmış, taş günümüze kadar da varlığını korumuştur. İnanışa 
göre buraya geç yürüyen veya yürüyemeyen çocuklar getirilerek taşın üzerine 
tutulur. Ayaklarını taşa basan çocukların yürüyeceğine inanılır. Bunun yanı sıra 
felçli hastalarında Ayakbastı’dan şifa bulunacağına inanılmaktadır. Burada 
Keçeci Baba tarafından çıkarıldığına inanılan bir suda bulunmaktadır (KK 1; 
KK 2; KK 3; KK 4; KK 5; KK 6; KK 7; KK 8; KK 9; KK 11; KK 15). 

Keçeci Babanın nazarlamaları Çilekeş mahlası ile yazan Dede Salih Ars-
lan’ın şu dizlerinde dile getirilmiştir:  

“Bir nazar eyledi kayaya baktı. 
Gözderesi diye eser bıraktı. 
Karataş içinde suyu akıttı. 
Evliyalar Şahı Keçeci Baba. 
 
Meşrebi Muhammed, atası Ali. 
Mahlası Keçeci Şah Mahmud Veli. 
Hasta şifa bulur, eyileşir deli. 
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Evliyalar şahı Keçeci Baba. 

Karataş üsdüne ayağın bastı. 
Vurdu asasını suyu akıttı. 
Çırağ uyandırdı, delili yaktı. 
Evliyalar şahı Keçeci Baba. 

Senden murat alan keser kurbanını. 
Sevinir muhipler yapar bayramı. 
Cümle âlem olmuş senin hayranın. 
Evliyalar şahı Keçeci Baba. 

Çilekeş Salih’e bu aşkı veren 
Zehiriiçipte fırına giren 
Bütün dertlere dermanın veren 
Evliyalar şahı Keçeci Baba.” (KK 2). 
Yukarıda değindiğimiz nazarlamaların yalnızca Cibali ve Cöherlik bölgesinde 

bulunanlarında yatır vardır. Diğerleri Keçeci Baba’nın gezdiği, dolaştığı, dua 
ettiği yerlerdir. Buralara yapılan ziyaretler ve kesilen kurbanlar ile Keçeci Baba 
yâd edilmektedir. İnsanların önemli bir çoğunluğu bu ziyaretlerden aradıkları 
şifayı bulduğunu dile getirmişlerdir. 

5. Keçeci Köyünde Devam Eden Eski Türk İnançlarının Günü-
müzdeki İzleri 

Türkler; tarihleri boyunca birbirinden farklı birçok dinin veya inanç siste-
minin etkisi altında kalmıştır. Türk halk kültüründe de atalar, Gök Tengri, 
yer-su (dağ, ağaç, su), ateş, hayvan, ölüler kültleri vardır. Kült, Tanrı veya Tan-
rı olarak kabul edilen tabiatüstü güçlere sahip varlıklara saygı göstermek, onla-
ra tapınma ve bağlılığı ifade eden söz ve hareketlerde bulunmaktır. Kült, ilkel 
inançlardan ilahî ve beşerî dinlere kadar bütün inanç sistemleri içinde görülür. 
Çeşitli tabiat unsurlarına atfedilen değerlerin bir kısmı halk inançları içinde 
yaşarken bir kısmı da edebî eserlerde varlığını sürdürür. Keçeci Baba ocağında 
kült bağlamında değerlendirebileceğimiz bazı inanışlar vardır. 
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5.1.Ağaç Kültü 

Türkler geçmişten günümüze dek ağaca ve ağaç çeşitlerine pek çok manalar 
yüklemişlerdir. Ağaçların ölümsüzlüğü simgelediğini düşündükleri gibi kendi-
lerini koruyacağına, bütünlük sağlayacağına, isteklerinin yerine gelmesi için 
aracı olacağına, ölülerini koruyacağına, bu ve bunun gibi pek çok inanca sahip 
olarak yaşamış ve gelecek nesillere de bu şekilde aktarmışlardır. Seçtikleri 
ağaçları ya şekillerine göre ya da adlarına göre manalar yükleyerek hayatlarına 
sokmuşlardır. Pervin Ergun Ağaç Kültü kitabında Türklerin başta ağaç olmak 
üzere kutsal kabul edilen nesnelere tanrısallık çerçevesinde değerlendirmedik-
lerine, hiçbir zaman tapınılan nesneler haline dönüştürmediklerinden bahseder 
(Ergun, 2017: 26). Türk ağaç kültü ve bu külte bağlı olarak oluşan uygulamalar 
hususunda Keçeci köyünde özellikle pelit ağacı ile ilgili uygulamalara rastlamak 
mümkündür. Pervin Ergun’un kutsal ağaçlar arasına aldığı meşe ağacı Anado-
lu’da pelit olarak adlandırılmaktadır.(Arslan vd, 2014: 63). 

Şah Mahmud Veli’nin keçeci namını almasıyla ilgili menkıbede yer verdiği-
miz anlatının giriş kısmı da Ağaç kültü ile bağlantılıdır. Köyde kısa bir süre 
öncesine kadar Perşembe geceleri ardıç ağacı yakılırmış. Salih Arslan, ‘Dede-
min üvey annesi Suzi’nin -(Ocak da yetişen divanı bulunan halk ozanı) kız kar-
deşi olurdu- perşembe akşamları ardıç ağacı olsa da yaksak, dediğini hatırlarım 
ancak artık çok bilinen bir gelenek değildir’ diyerek geleneğin günümüzde 
devam etmediğini belirtmektedir. 

Yine Keçeci Baba’nın nazarlamalarından Yediler mevkiinde ağaç gövdesi 
yarmak, ağacın iyileşmesi halinde hastanın iyileşeceğine inanmak gerek bölge 
halkının gerek ziyaretçilerin ağaç kültüne inanışlarını ortaya koymaktadır. 

5.2.Taş Kültü 

Başlangıçtan günümüze kadar toplumların dini ve kültürel yapıları içerisin-
de taşlarla ilgili inanışlar oldukça zengin bir tezahüre sahiptir. Taşlar sahip 
olduğu sabitliği, sertliği, ağırlığı ve dayanıklılığı gibi beşer üstü özelliklerden 
dolayı ilahi ve sihri gücün kaynağı kabul edilmiştir. Türkler dışındaki topluluk-
larda kutsal kabul edilen bu taşlarla ilgili inanışlar oldukça ileri safhaya ulaşmış-
tır. Öyle ki; bu taşlar ilahi ve koruyucu ruhların mekânı olarak görülmekle 
kalmamış, bu kutsal taşlara inanışta fetişçilik açık olarak kendini göstermiştir. 
Türk topluluklarında ve araştırma sahamızda kutsal taş kültünde kesinlikle taşa 
tapınma söz konusu değildir. Zira insanlar bu mekânları kutsalın veya ilahi 
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gücün merkezi olarak gördüklerinden ziyaret etmektedir (Kıyak: 2011). Keçeci 
köyünde taş kültü bağlamında değerlendirebileceğimiz inanışlara rastlamak 
mümkündür. Keçeci babanın türbesin önünde bulunan çeliktaşı adı verilen taş 
bunlardan biridir. Taşın Horasan’dan Şah Mahmud Veli’nin iskân edileceği 
yeri belirlemek için atılan bir nişane olduğu; Şah Mahmud Veli’nin Anadolu’ya 
nişanını bulmak için geldiği ve taşın bulunduğu yere zaviyesini kurduğu anla-
tılmaktadır. Günümüzde taşla ilgili taşı kucaklayan insanların ellerinin kavuş-
ması halinde Cennete, kavuşmaması halinde cehenneme gideceği yönünde bir 
inanış vardır. Taşı kucaklama ritüeli gerek Alevi gerek Sünni halk tarafından 
yerine getirilir. Kutsal mekân anlayışı bağlamında türbe ziyaretlerinde uygula-
nan bir kısım ritüellerde de kutsal taş inancını görmekteyiz. Türbelerde öngö-
rülen yerlere dilek tutulup yapıştırılan “dilek taşları” bu kutsal taşlardandır. 
Şayet taş yapışırsa dileğin kabul olacağına aksi takdirde olmayacağına inanılır. 
Yine türbelerde yer alan “şifa taşları” da taşa yüklenen kutsallığın bir göster-
gesidir. Kutsalın sirayet özelliğinin bir sonucu olarak bu taşlar gelen ziyaretçi-
ler tarafından vücutlarının ağrıyan kısımlarına sürülmekte ve şifa temenni edil-
mektedir (Kıyak, 2011). Keçeci Baba türbesinde çelik taşının üzerinde bulunan 
taş türbeyi ziyarete gelenler tarafından bu bağlamda ağrıyan yerlere sürülür 
hatta yatalak hastalar için köylere götürülüp geri getirilir. Keçeci Baba’nın 
evinde bulunan keramet göstermek için hamur gibi yoğurduğu siyah renkli, 
üzerinde yumruk izleri bulunan bir kutsal taş da mevcuttur. Keçeci Baba’nın 
nazarlamalarından olan Ayak Bastı’daki Keçeci Baba’nın ayaklarının izinin 
olduğuna inanılan taş da ziyaret edilmekte, burada yürüyemeyen çocuklar ve 
felçli hastalar için şifa aranmaktadır. 

5.3. Su Kültü 

Suyun hayat kaynağı olmasının etkisiyle, Türk tabiat kültleri içerisinde son 
derece önemli bir yere sahip olan ‘su kültü’, başta dinler ve inanç sistemleri 
olmak üzere, her kültürde ve kültüre ait sayısız yaratmada çeşitli şekillerde 
karşımıza çıkmaktadır (Türkan,2012). Su kültü, çeşitli coğrafyalarda, farklı 
kültürlere mensup toplumlarda görülen bir inanış olmakla beraber Türk toplu-
lukları arasında ortak bir kült unsuru olarak kendini göstermektedir. Anado-
lu’daki su kültü, İslam öncesi Türk kültüründe mevcut olan Yer-Su inanışları-
nın daha sonraki dönemlere yansıyan biçimleri olarak görülmektedir. Her dö-
nemde bu inanışlar farklı toplumların dini, kültürel ve coğrafi özelliklerini 
kendi bünyesinde barındırmıştır. İslam öncesi Türk inanışları, İslam ile beraber 
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Müslüman Türk toplumunun manevi hayatında etkisini devam ettirmiştir. Bazı 
durumlarda bu inanışlar İslami motiflerle kendisine yer aramış ve etkili olmuş-
tur (Oymak, 2010: 53).Su kültü, Türklerin Müslüman olmasından sonra İslami 
örtü altına girerek, eren kültüyle birleşerek varlığını devam ettirmiştir. Su iyesi 
ise, İslam dininin etkisiyle su erenine dönüştürülmüştür.(Türkan, 2012). Eski 
Türklerin dini inanışlarının esasını Gök Tanrı inanışı, atalar kültü ile birlikte 
tabiat kuvvetlerine inanç oluştururdu. Eski Türkler, tabiatta gizli kuvvetlerin 
varlığına inanırlardı. Bu inanış sisteminde tabii objelerin bir göstergesi olarak 
İzi/İye (yiye/eye) adını taşıyan koruyucu ruhların ayrı bir yeri vardı (Memme-
dov, 2002: 330). Anadolu öncesi Türklerin, dünyanın yaradılışı ile ilgili efsane-
lerindeki en önemli unsurun “başlangıçtaki sonsuz su” inancı olduğu, her su-
yun bir iyesi olduğu, Türklerin suyu kuvvet ve bereket kaynağı olarak kabul 
ettikleri, kahredici ve koruyucu saydıkları görülmektedir. Türkler suyu kuvvet 
ve bereket kaynağı olarak kabul ettikleri gibi kahredici ve koruyucu tanrı da 
sayarlardı. Su, onlara göre eski ve kutsal bir varlıktı (Kalafat, 1995: 53). 

Keçeci Baba türbesinin avlusunda bulunan, halk tarafından zemzem suyu 
olduğuna inanılan su dâhil olmak üzere keçeci babanın Anadolu’ya gelişi sıra-
sında gösterdiği kerametlerde su çıkarma motifine rastlanmakladır. Gerek 
Gözderesi mevkiindeki gerekse Ayakbastıdaki suyun Keçeci Baba tarafından 
çıkarıldığına inanılmaktadır. Bölgede hem Sünni hem Alevi halk tarafından 
ziyaret edilen bu yerlere büyük bir saygı gösterilmektedir. Keçeci Baba türbe-
sinin avlusunda bulunan zemzem suyuyla alakalı anlatılan menkıbeye göre: 
Tokat’ın Zile ilçesinde Mehmet adlı kişi hacca gitmiş altın tasını zemzem ku-
yusuna düşürmüştür. Tası düşürdüğü için kederlenir. Rüyasında Hz. Peygam-
beri görür. Peygamber haccının kabul olduğu müjdeleyerek, tası için keder-
lenmemesini memleketine döndüğünde misafirliği çıkınca Keçeci Baba türbe-
sini ziyaret ederek bir ak koç, birde kara koç kurban edip orada dağıtmasını 
tasını da orada bulacağını söylemiştir. Hacı Mehmet memleketine dönüp misa-
firliği çıkınca denileni yapar, Keçeci Baba türbesine koçları kurban eder. Ku-
yudan su içmek için tası daldırdığında altın tası da buradan çıkar. O zaman ya 
Rabbi Hac buraymış der. Bu anlatı kanıt gösterilerek buradaki su zemzem suyu 
sayılmaktadır. 

Keçeci Baba köyünde su ile ilgili inanışlar Eski Türk inanışlarından ve İslam 
ananesinden izler taşıyarak günümüze kadar varlığını korumuştur. Keçeci kö-
yünde kültlere ek olarak yüzyıllardır devam ettirilen tek katlı ev yapma gele-
neği de mevcuttur. Keçeci Baba türbesi tek katlı bir yapıdır. Köy halkı türbenin 
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yükseğine çıkacak herhangi bir yapı inşa edilmesine izin vermemektedir. Keçe-
ci Baba’ya duydukları saygıdan dolayı köyde bütün evler, okul dâhil tek katlı 
yapılardır. Türbeden daha yükseğe yapılacak yapının Keçeci Baba tarafından 
yıkılacağına inanılmaktadır. 

6. Sonuç

Ahi Mahmud Veli, bugün yaygın kullanılan adıyla Keçeci Baba’nın 13. yüz-
yılda yaşadığı, Horasan’dan Anadolu’ya gelen evliyalar arasında yer aldığı ve 
Hacı Bektaş-ı Veli’nin amcası olduğu rivayet edilmektedir. Ruh sağlığı, veteri-
nerlik, sanat ve eğitimle ilgili işlerle de meşgul olmuştur. Türbesi Tokat’ın 
Erbaa ilçesine bağlı Keçeci köyündedir. Yazılı olmayan kaynaklara göre Hora-
san bölgesinde Nişabur’da dünyaya gelmiştir. Keçeci Baba’nın 1349(miladi) 
senesinde Anadolu’da şehit düştüğü tahmin edilmektedir. Keçeci Baba Türbe-
si’nde bulunan sancağın baş kısmında okuduğumuz Osmanlıca yazı Keçeci 
Baba’nın Ali Haydar, Altun bıyık ve Seyyîd Mehmed isminde üç oğlu olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Sancağın baş kısmındaki yazıda Keçeci Baba’nın oğul-
larına ek olarak sancağın ustası olan kişinin adına da rastlanmaktadır. Sancak 
büyük olasılıkla 14. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış olmalıdır. Sancaktaki yazı 
şu şekildedir: “Keçeci Baba oğlu Ali Haydar, pâdîşâh karındâşı Altunbıyık, 
Seyyîd Mehmed/Doru Seyyîd Süleyman yapusu.” sancakla ilgili bir de menkıbe 
bulunmaktadır. Keçeci Baba türbesi içerisinde bulunan sancak günümüzde 
genelde sözlü kültürde yer alan Keçeci Baba’nın üç oğlunun adını açıkça ortaya 
koymaktadır. 

 İlk dönemlerde Kazabad’a bağlı Fakihler adıyla bilinen ve 19. yüzyılda Ke-
çeci Baba adıyla anılan köyde bir zaviye kurmuştur. Bu zaviye Osmanlılar dö-
neminde uzun süre varlığını sürdürmüştür. Zamanla bu zaviye ve çevresinde 
onun oluşturduğu ocak etrafında kökleri Orta Asya’ya dayanan bir kültür dün-
yası şekillenmiş ve bazı eklemelerle günümüze kadar gelmiştir. 19. yüzyıla ge-
lindiğinde köydeki zaviyenin ortadan kalktığı, bir caminin bulunduğu ve Ahi 
Mahmud Vakfı’nın gelirlerinin cami ve türbe ile onun soyundan gelen vakıf 
mütevellilerine bırakıldığı açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca 19. yüzyıl ortala-
rında vakfın tevliyetinin Seyyid Kasım Pehlivan’a ve daha sonra oğullarına geç-
tiği, bu sürecin biraz sıkıntılı atlatıldığı ve vakfın muhasebesinin bir müddet 
tutulamadığı okuduğumuz belgelerden anlaşılmaktadır. Keçeci köyü Osmanlı-
lar döneminde Kazabad nahiyesi ya da kazasına bağlıdır. Bu nahiye Tokat-
Turhal arasındaki bölgeyi kapsamaktadır ve merkezi şimdiki Tokat ili Pazar 
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ilçesinin bulunduğu yerdeki köydür. Köyün o dönemki adı Fakihler köyüdür. 
Hatta Fakihler köyünün divani vergileri ilk Osmanlı vergi kayıtlarında Ahi 
Mahmud Vakfı’na bırakılmıştır. Fakihler köyü için 19. Yüzyıldan itibaren Ke-
çeci Baba köyü adı kullanılmaktadır. Bununla birlikte köy Cumhuriyet döne-
minde Tokat ili Erbaa ilçesine bağlanmıştır. Bugüne değin yapılan araştırma-
larda köy ile ilgili belgelere ulaşılamıyor olmasının nedeni muhtemelen tarama-
larda Fakihler yerine Keçeci isminin kullanılmasıdır. 

Çalışmamızda Anadolu’da sağaltıcı olarak karşımıza çıkan halk hekimlerin-
den birsinin de Keçeci Baba olduğu ortaya konulmuştur. Türbesinin akıl ve ruh 
rahatsızlıklarının tedavi edilmesinde ülkenin dört bir yanından ziyaretçi akını-
na uğradığı aynı zamanda bir kuduz ocağı olduğu ziyaret fenomeni etrafında 
değerlendirilerek ortaya konulmuş, Keçeci Baba Ocağında dini ibadetleri ve 
kültürel hayatı yazıya geçirilmiştir. 
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Ek-1: Keseğen Baba Türbesi yakınlarındaki mezar taşı ve okunuşu 

Mezar Taşının İlk Hali Mezar Taşının Temizlenmiş Hali 

 

 

Mezar taşındaki yazının okunuşu 
“Mağfiret kıl beni Yâ Rabb-i Zeydân 

Bi-Hakk-ı ‘Arş-ı ‘Azam-ı Nûr-ı Kurân 
Gelüb kabrim ziyâret iden ihvân 
İde ruhuma bir Fâtiha ihsân 

Hâcı Boz-zâde Yûsuf Efendi’nin rûhuçün 
El-Fâtiha fî sene 1326 (1908-1909)” 
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SİVAS KAYNAKLI CÖNKLERDE 

HACI BEKTAŞ VELİ 
Poems About Haci Bektaş in Cönks Originated from Sivas 

Dr. Doğan KAYA* 

Öz 

Cönkler, Türk halkbiliminin ve bilhassa âşık edebiyatının en önemli 
yazılı kaynaklarındandır. Muhtelif kütüphanelerde ve yurdun değişik 
yöresinde muhtelif şahısların elinde bulunan bu cönklerde âşıklarımı-
zın pek çok şiiri gün yüzüne çıkmayı beklemektedir. Özel arşivimiz-
de de 35 adet cönk bulunmaktadır ve çoğunluğu Sivas ve Tokat’a 
bağlı Alevî-Bektaşî köylerinde tutulmuştur. Alevî-Bektaşî Edebiyatı, 
Alevî-Bektaşî inancını, düşüncesini, yaşayışını, dünya görüşünü ihtiva 
eden edebiyattır. Alevî Edebiyatı, Şah İsmail Hatayî (XVI. yüzyıl) 
devrinde İran’ın Erdebil bölgesinde Bektaşî Edebiyatı ise, Hacı Bek-
taş Veli zamanından itibaren Anadolu’da Sulucakarahöyük’te; teşek-
kül etmiştir. Her iki edebiyatta aslında inanç açısından bir fark ol-
mamakla beraber tarikatın yürütülmesinde ve bu arada söylenen şiir-
lerde bazı farklılıklar görülür. Bektaşî törenlerinde daha ziyade Bek-
taşî uluları, Alevî törenlerinde ise din uluları övülür. Zamanla bu iki 
edebiyat müşterek olarak ele alınmış ve günümüzde birlikte mülaha-
za edilmiştir. Alevî-Bektaşî Edebiyatının kurucuları arasında Balım 
Sultan ve Kaygusuz Abdal gelir. Düşünce sistemi olarak; vahdaniyeti 
(birlik fikrini), eşitliği, olgunluğu, hoşgörüyü, insan sevgisini (hüma-
nizmi) esas alır. Görünüşten ziyade öze değer verir. Allah-kâinat ve 
insan düşüncesinden hareketle insanı kutsal olarak görür. Arşivimiz-
deki Sivas kaynaklı cönklerde Hacı Bektaş Veli’yi de konu edinen şi-
irler vardır. Çalışmamızda bu şiirler gün yüzüne çıkarılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Âşık şiiri, cönk, şair, şiir, Hacı Bektaş. 

Abstract 

Cönks are one of the most significant written sources of Turkish 
folklore and particularly ashik literature. In these cönks in various li-

* Emekli Öğretim Üyesi, drdogankaya@gmail.com, www.dogankaya.com
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braries and individuals from different regions of the country, many 
poems of our poets wait to be brought to light. Also, there are 35 
cönks in our private archive and most of them were held in Alevi-
Bektashi villages of Sivas and Tokat. Alevi-Bektashi literature is a 
type of literature involving the belief, thought, way of living and 
philosophy of Alevi-Bektashi people. While Alevi literature was 
formed in Erdebil region of Iran in Şah İsmail Hatayi (16th century) 
period, Bektashi literature was formed in Anatolia, Sulucakarahöyük 
beginning from the period of Hacı Bektaş Veli. Even though there is 
no differences about belief in both of these literatures, some differ-
ences are seen about running the order (tarikat) and the poems per-
formed in the meantime. Great religious figures are praised during 
Alevi ceremonies, rather Bektashi elders are praised during Bektashi 
ceremonie These two types of literatures have been approached col-
lectively and considered together in time. Balım Sultan and 
Kaygusuz Abdal are among the founders of Alevi-Bektashi litera-
ture. It is based on monotheism, equality, maturity, tolerance and 
humanism as a mentality. Essence is valued rather than appearance. 
Human is seen as sacred with reference to the thought of Allah, uni-
verse and human. There are poems about Hacı Bektaş Veli in the 
cönks from our archive in Siva In our study, these poems were une-
arthed. 
Keywords: Ashik poetry, cönk, poet, poem, Hacı Bektaş. 

1. Giriş

Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata olan Hacı Bektaş Veli, Hora-
san’ın Nişabur şehrinde doğmuştur. Türk’tür. Babası Seyyid Sultan İbrahim 
Sani, ismi de Şeyh Ahmet’in kızı Hatem Hatun’dur. İlk tasavvufi bilgileri Ah-
met Yesevî’nin mürşidi olan Lokman-ı Perende (Lokman-ı Horasanî)’den 
almıştır. Lokman Perende Kardeşi Menteş’le birlikte Anadolu halkını irşat 
etmesi için Diyar-ı Rum’a göndermiştir. 

Nişabur’dan yola çıkıp önce Hazreti Ali’nin türbesinin bulunduğu Necef’e 
gelmiş, burada kırk gün kalmıştır. Sonra Hac ibadeti için Mekke’ye gitmiş, 
orada üç yıl kalmış, bu müddet zarfında namazlarını Harem-i Şerif’te kılmış, üç 
kere de Hac vazifesini yerine getirmiştir. Sonra Medine’ye geçip Peygamberi-
mizi ziyaret etmiş, burada riyazet ile “çile” çıkarmıştır. Daha sonra Medine’den 
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ayrılıp Kudüs, Şam ve Halep üzerinden Anadolu’ya geçmiştir. Sırasıyla Kahra-
manmaraş’taki Ashab-ı Kehf mağarasına, Sivas, Kayseri ve Kırşehir’e gitmiş; 
Kırşehir’de Ahi Evran Hazretleri (1171-1262) ile görüşmüş, dostluk kurmuştur. 
Kırşehir’den de Sulucakarahöyük (Hacıbektaş)’e gelip burayı mekân tutmuştur.  

Velâyet-nâme-yi Hacı Bektâş-ı Veli, Makalat, Kitâbu’l-Fevâid, Şerh-i Besmele, 
Şathiyye, Makâlât-ı Gaybiyye ve Kelimât-ı Ayniyye gibi eserleri olan Hacı Bektaş, 
Yesevî inanç ve öğretileri doğrultusunda pek çok halife yetiştirmiş, onları Ana-
dolu ve Rumeli’ye göndermiştir. Hacıbektaş’taki türbesinin ilk tanzimi I. Mu-
rat Hüdavendigâr (1326-1389) tarafından yaptırılmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri 
ihtilaflı olan Hacı Bektaş’ın (1209-1271) veya (1248-1337) tarihlerinde yaşadığı 
üzerinde çeşitli görüşler vardır.  

Yüzyıllar boyu fikirleri ve kerametleriyle insanların gönlünde taht kuran 
Hacı Bektaş hakkında verilen bilgiler maalesef yeterli değildir. Belge, vesika-
dan çok anlatmalarla tanımaktayız. Halk şairleri de bunun geleneğin müşterek 
parçası olmuştur. Hacı Bektaş’ı edindikleri bilgi, yaşadıkları inanç çerçevesinde 
değerlendirmişlerdir. Sivas Ziya Bey Kütüphanesinde ve arşivimizde bulunan 
Sivas kaynaklı cönklerde 12 şaire ait 14 şiir tespit ettik: Şairlerin başlıcası şun-
lardır: Gevherî, Hasan Dede, Hilmi (2 adet), Hulusî, Kalender Abdal, Kul Himmet 
Üstadım, Kul Sevindik, Seydiyar Oğlu, Şah Hatayî, Turâbî, Veli (2 adet), Viranî Ab-
dal. 

2. Hacı Bektaş Veli’yi Şiirlerinde Konu Edinen Sivaslı Halk Şa-
irleri 

2.1. Gevherî 

Âşık edebiyatıyla ilgili kaynakların tümündeki bilgilere göre XVII. yüzyılın 
önde gelen şairlerindendir. Hem hece ile hem de aruzla şiirleri vardır. Bu şiir, 5 
dörtlük, 11 heceli ve döner ayaklıdır.  

“Bir zamanda oldum battal elma 
Horasan mülkünden Urum’a gelme 
Emredip Azrail canımı alma 
İrfan-ı Urum’da olur Hacı Bektaş 
 
Kırklarda sorduğun irfan ser idi 
Bin bir suretinde donun var idi 
Arş-ı Ala’da kandildeki nur idi 
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Şimdicek Urum’da bir Hacı Bektaş 

Gine sen bilirsin Veli halını 
Ezelisin ebedisin hem ahiri 
Bir ismin Ali’dir bir ismin Veli 
Kırklarda bir ismin sır Hacı Bektaş 

Sen Ali’sin Muhammed’in öz yâri 
Koklamadan vermişim fari 
Yoluna komuşum can ile seri 
Vermezsem dergâhtan sür Hacı Bektaş 

Kul olup da çarşı çarşı satılan 
Mancınığa binip göğe atılan 
GEVHERÎ top olup nura katılan 
Müminler şehrinde bir Hacı Bektaş” (Sivas Ziya Bey Kütüphanesi, Cönk 

No: 6763 / 5a) 

2.2. Hasan Dede 

XVI. yüzyılda yaşamıştır. Arşivimizde 30 numaralı cönkte kayıtlı bu şiir
kaynaklarda Pir Sultan1 ve Kemter2 adına da geçmektedir. Şiir 11 heceli ve 5 
dörtlük, “Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var” şeklinde tek ayaklıdır. Şiirde 
sadece Hünkâr Hacı Bektaş değil Balım Sultan’da söz konusu edilmiş, övül-
müştür. 

“Şükrolsun ol Huda’nın demine 
Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var 
Medhi evsafını alsam dilime 
Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var 

Hoc’Ahmed Yesevî anın piridir 
Velâyeti dağı taşı arıdır 
Haz(i)ret-i Hakk’ın gizli sırrıdır 
Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var 

1 https: //www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=22042 
2 Sivas Ziya Bey Kütüphanesi, Cönk No: 6747, s. 110.  
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Bir güneştir doğdu âlem yüzüne 
Âşıkların nur göründü gözüne 
Cümle erler niyaz kıldı özüne 
Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var 
 
Dede’m biat etti gül yüzlü erden 
Muhabbet kapısı açılır serden 
Katardan ayırma ey Şâh-ı Merdan 
Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var 
 
HASAN DEDE pir postunda oturan 
Rum’un Abdalları hizmet yetiren 
Zemheride dost alması getiren 
Hacı Bektaş Veli Sultan Balım var” (Cönk No: 30/187) 

2.3. Hilmî 

Asıl adı; Mehmet Hilmi Dede Baba olup 1863-1908 tarihlerinde yaşamıştır. 11 
heceli, 7 dörtlük, tek ayaklı olan bu şiir, aynı zamandan Düvaz İmam’dır. 

“Ecdadı Muhammed atası Ali 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli 
Ol cevher-i pâkın güzide nesli 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli 
 
İmam Hasan oldu fahr-ı enbiya 
İmam Hüseyin Şahinşah-ı Kerbelâ 
Ali Zeynel Abidin envar-ı Huda 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli 
 
Muhammed Bakır’dır “kurretü’l-ayn” 
Musa-yı Kâzım’la sahib Haseneyn 
Caferü’s-Sâdık sahib-alemeyn 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli 
 
Aliyü’r-Rıza’dır sahib saadet 
Taki’yle Naki’dir sırr-ı velâyet 
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Hasanü’l-Askeri kenz-i keramet 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli 

Muhammed Mehdi’dir hatm-i imameyn 
Hak sırrını anda kıldı nümayan 
Ol kâşif müşkil-i sahipü’z-zaman 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli 

“Sır-ı Yedullah”ı bildiren bize 
“Sümme vechullah”ı gösteren bize 
Aşk-ı Allah’ı irdiren bize 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli 

HİLMİyâ ol pirin oldum çakeri 
Ol benim şahım ben anın kemteri 
Erenlerin serfirâzı serveri 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’dir Veli” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 30/32-33) 
Şairin 5 dörtlükten meydana gelen aşağıdaki şiiri ise 11 heceli ve tek ayaklı-

dır. 
“Horasan şehrinde zuhur eyleyen 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli pirimdir 
Gelip Rum diyarın pür-nûr eyleyen 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli pirimdir 

Güğercin tonunda pervaz eyledi 
Gelip Rum erleri niyaz eyledi 
Tevellâ remzine âğaz eyledi 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli pirimdir 

Binip Atkaya’ya Şam’a yürüten 
Beş taşı hem anda şahit getiren 
Hamur gibi kara taşı yoğuran 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli pirimdir 

Burhan istediler Urum pirimden 
Ak dedi Akpınar aktı yok iken 
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Avucunda gösteren nurdan yeşil ben 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli pirimdir 
 
Pirim nesl-i isnâ aşer değil mi 
Kuldur kapısında bu kemter HİLMİ 
Muhammed Ali’nin varis-i ilmi 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli pirimdir” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 30/104) 

2.4. Hulusî 

XIX. yüzyılda yaşamış olan Hulusî, Kemaliye’nin Ağıl köyündendir. Şiir, 5 
dörtlük, 11 heceli ve tek ayaklıdır.  

“Âşıkların aşka düştü gaziler 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına 
Her andıkça yaralarım sızılar 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına 
 
Hande Muhammed’in carına erdi 
Yed’iklim dört köşe cihanı gördü 
On sekiz bin âlemin nasibin verdi 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına. 
 
Her gün akşam olur her gece ışır 
Seher vakti bülbüllerin çağrışır 
Bunalanın bun gününe ulaşır 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına 
 
Balım Sultan, Hacı Bektaş Veli’den 
On iki imamlardan Kızıl Deli’den 
Şükrüm kesmem Şâh-ı Merdan Ali’den 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına 
 
Ey HULUSÎ zikr edelim anları 
O kurtarır darda kalan kulları 
Zikr idüp fikreyle on iki imamları 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No 26 / 29-30) 
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2.5. Kalender Abdal 

1476-1527 tarihlerinde yaşamıştır. Şaire ait aşağıdaki şiir, 4 dörtlük, 11 heceli 
ve döner ayaklıdır. 

“Dün gece seyrinde batın yüzünde 
Allah bir Muhammed Ali’yi gördüm 
Elif taç başında nikab yüzünde 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi gördüm 

İçtim ol doluyu iman yetirdim 
Çıkardım kisvetim ikrar yetirdim 
Menzil gösterdiler geçtim oturdum 
Tığ-ı pend ile bağlı belimi gördüm 

Mürşit eteğinden tutmuşam destim 
Bilmem sarhoş muyam içmişem mestim 
Bu idi muradım erişti kastım 
Erenler vird eden dilimi gördüm 

KALENDER ABDAL’ım koymuşam seri 
Şükür kurban kestim gördüm dîdarı 
Erenler serdarı gerçekler pîri 
Sultan Hacı Bektaş Veli’yi gördüm” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 16 / 27) 

2.6. Kul Himmet Üstadım 

XVIII. - XIX. yüzyılda yaşamıştır. Divriğilidir. Şaire ait aşağıdaki şiir, 11
dörtlük, döner ayak, Düvaz imam 11 hecelidir. 

“Ay mıdır gün müdür doğmuş âleme 
Yüzünde balkıyor nur Hacı Bektaş 
Musa Peygamber durunca selâma 
Bin bir kelâmını sor Hacı Bektaş 

İd(i)ris’te imiş güherin kânı 
Tuba ağacıymış anın mekânı 
Lâl-i mercan bezetmişler dergâhı 
Musa’nın döktüğü dem Hacı Bektaş 
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Dört kerpiç üstünde bir yapı vardır 
İlm-i hikmet ile sır yapı vardır 
Kilidi açılmaz bir kapı vardır 
Kilidin dilini sor Hacı Bektaş 
 
Mikail zapt etmiş yağmuru seli 
Hızır zapt eylemiş deryayı gölü 
İsm-i Azam imiş kilidin dili 
Açıp bir kapısın gir Hacı Bektaş 
 
Muallâk taşını tutmuş durursun 
Hem zahiri hem bâtını görürsün 
İsteyenin muradın verirsin 
Şu benim muradım ver Hacı Bektaş 
 
Fatma Ana imiş sararıp solan 
Menzile ermeyip geride kalan 
Müminler göğsünde Beytullah olan 
Halil’in yandığı şar Hacı Bektaş 
 
Halil’in yandığı şara varalım 
Hasan ile Hüseyin görelim 
Zeynel’e Bakır’a yüzler sürelim 
Cafer-i Sadık’a er Hacı Bektaş 
 
Musa Kâzım’ın ile Şah Ali Rıza 
Bir elinde tolu birinde meze 
Kâfir imamlara eyledi ceza 
Geniş dünya başıma dar Hacı Bektaş 
 
Takî Nakî gülistanda seslenir 
Şah Askeri kafeslerde beslenir 
Nice bin kul eşiğinde yaslanır 
Açmayalım gizli sır Hacı Bektaş 
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Haber aldım ser çeşmenin gözünde 
Mehdi dedem gelecektir tezinde 
Hurşid var Kerbela’nın düzünde 
İmamlara yüzler sür Hacı Bektaş 

KUL HİMMET ÜSTADIM, Pir Sultan nazlı 
Yıldızdır yaylası köy de Banazlı 
Bir pınar akıyor on iki gözlü 
Suyu ab-ı zemzemdir Hacı Bektaş” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 33 / 108) 

2.6. Kul Sevindik 

Asıl ad Mustafa olup XVIII. yüzyılın ikinci yarısı ile XIX. yüzyılın ilk çey-
reğinde yaşamıştır. Malatya’nın Hekimhan ilçesinin Çulhalı köyündendir. Ye-
dekli divan tarzında olan bu şiir aynı zamanda Düvaz İmam niteliğindedir. 

“Levlâke levlâk buyurdu Muhammmed’in şanına 
Gidi Yezit susamıştır Ali evlâdı kanına 
Günde yüz bin lânet olsun şek getirenin canına 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 

Zülfikâr’ı bırakınca Necef deryası coştu 
Narasın işiten devler Kaf’ın ardına kaçtı 
İsmini zikr eden kullar ab-ı kevserden içti 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 

Muhammed’i davet etti kendi öz hanesine 
Yüz bin kul azat ederdi her adım tanesine 
“Kün” deyince karar kıldı yerin göğün binasına 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 

Bir adın da yaratıcı kimsenin yok gümanı 
Sana güman edenlerin hergiz yoktur imanı 
Gene sen sana getirdin ol velilik fermanı 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
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Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 
 
Muhammed dizine aldı öptü Hasan’ın ağzını 
Şah Hüseyin cûşa geldi öptürdü boğazını 
Sevdiğim Zeynel hakkıyçün kabul et niyazımı 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 
 
İmam Bakır’a kul olduk hidayete erince 
Şiddetinden taşlar erir hub cemalin görünce 
Gaziler mürvet çağrışır Cafer yolu sürünce 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 
 
Musa-yı Kâzım katlanır şehitlik için cezaya 
Al ile ağu verdiler ol Musa-yı Rıza’ya 
Mü’min olan kail oldu Hak’tan gelen gazaya 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 
 
Muhammed Taki değil mi tarikatın binası 
Şah Ali Naki değil mi Mü’minlerin aynası 
Mü’mine ahretin verdi münafığa dünyası 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 
 
Hasan Askeri değil mi ol Mehdi’nin atası 
Kâfirler inansın deyi durdu muallâk kayası 
On sekiz bin âlemin cümle mahluk ebâsı 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli 
 
KUL SEVİNDİK bir saray gelip de sultan konmaya 
Sen seni yaratanı bil çeşmin od’a yanmaya 
Şöyle bir güzel sevmişim meyil vermem dünyaya 
Ey velâyetler madeni settarım sırrım Ali 
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Âlemlerin ümidisin Hacı Bektaş-ı Veli” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 7 / 
131-134)

2.7. Seydiyaroğlu 

XVII.-XVIII. yüzyılda yaşadığı sanılan Seydiyâroğlu, bazı şiirlerinde Se-
yidyâroğlu, Seydiyâr, Seydi Dede, Seydi Dede mahlaslarını kullanmıştır. Haya-
tı hakkında pek bilgi yoktur. Şiiri, 6 dörtlük, 11 heceli ve tek ayaklıdır. 

“Güvercin donunda çıkıp oturan 
Hak der yalvarıram Hacı Bektaş’a 
Zemheride dost elmasın yetiren 
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a 

Evvel yaratıldı topraktan Adem 
İbtida Urum’a o bastı kadem 
Mucizatın bildir ey güzel dedem 
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a 

Akpınar başında kaynayıp coşan 
Dervişler önünde bir semah açan 
Doksan bin er ile hep bile göçen 
Hak der yalvarıram Hacı Bektaş’a 

Kara taşı tanık ile kaldıran 
Mucizatın cüml’âleme bildiren 
Kırk öküzü bir kazana dolduran 
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a 

Odasına geyik postu döşeden 
Ağzının ateşi çıkar meşeden 
Âl-i Osman oğluna kılıç kuşadan 
Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a 

SEYDİYAROĞLU’nun hub nefesidir 
Doksan bin velinin ser çeşmesidir 
İnsana kâr eden onun sesidir 
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Hak der yalvarırım Hacı Bektaş’a” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 22 / 50-
51) 

2.8. Şah Hatayî 

XVI. yüzyılda yaşamıştır. Şiir, 7 dörtlük, 11 heceli ve tek ayaklıdır. 
„Muhammed neslinden şunda kim kaldı 
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı 
Kaşınmış yaraya merhem kim çaldı 
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı 
 
Sarı İsmail’den hem Sultan Bali 
Lezizdir şekerden muhabbet balı 
Kimdir yeşil benli gösteren eli 
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı 
 
Muhammed mi’racda davet gününde 
Aslan hamle kıldı rahı yönünde 
Kim idi oturan arslan tonunda  
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı 
 
Muhammed mi’racdan indiği demdir 
Erenlerin sema kurduğu cemdir 
Zöhre yıldızını gösteren kimdir 
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı 
 
Erenler oyunu çokdur sonunda 
Erenler biledir Kırklar ceminde 
Kim idi görünen güvercin donunda 
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı 
 
On iki kurbanla keramet kazan 
Özenirsen böyle mürşide özen 
Kim idi ol devin bendini çözen 
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı 
 
ŞAH HATÂYÎ’m eydür bilmem ne dersin 
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Dinlenmeyen sözi söyler gidersin 
Delisin ahmaksın dalga güdersin 
Pirim Hacı Bektaş Veli’den gayrı (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 23/ 44-45) 

2.9. Turâbî 

Doğum tarihi kesin olarak bilinmeyen ve 1868’de Hakk’a yürüyen Tu-
rabî’nin bu şiiri aruz ölçülü ve yedekli divan tarzındadır. Toplam 6 benttir. 

_ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 
“Ey dilâ mana yüzünden defder-i esrarı bil 
Kıl tefekkür âlem içre yârı bil ağyârı bil 
Arif ol ibret nazarla çarhı bil devrânı bil 
Serseri gezme cihanda ol gâni settârı bil 
Gel Muhammed Mustafa’yı Haydar-ı Kerrar’ı bil 
Yek nazar kıl Hacı Bektaş-ı Veli Hünkârı bil 

Sevdiğim pend ü nasihat söylenen güftâra bak 
“Mutu kable en-temutu” “Hay” olan esrara bak 
Varını terk eyle candan sıdk ile ol yâre bak 
Dâm-ı berzahdan ba’id ol derdine bir çare bak 
Gel Muhammed Mustafa’yı Haydar-ı Kerrar’ı bil 
Yek nazar kıl Hacı Bektaş-ı Veli Hünkârı bil 

Kenz-i Hakk’ın güheridir bu sözün burhan sana 
Gûşuna mengüş idin pendim budur alan sana 
Bu kafes tebdil olursa hâküler yârân sana 
Kaddini dal eyleyüp işler ider devran sana 
Gel Muhammed Mustafa’yı Haydar-ı Kerrar’ı bil 
Yek nazar kıl Hacı Bektaş-ı Veli Hünkârı bil 

Cümle eşya emr-i kündür ne ki var bünyad olan 
Heft harf üzre bînası üstüvar âbâd olan 
Dağı deldi aşk evcinden Şirin’e Ferhad olan 
Hakk’a vasıl olmak istersen budur irşad olan 
Gel Muhammed Mustafa’yı Haydar-ı Kerrar’ı bil 
Yek nazar kıl Hacı Bektaş-ı Veli Hünkârı bil 
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Nara-yı Yâ Hû ile her demde illâmiz budur  
Kühı mesken eyleyen Mecnun u Leylâ’mız budur  
İsteriz didâr-ı veçhin arş-ı âlâmız budur  
Zâhidâ inkârı terk et Nokta-yı Bâ’mız budur 
Gel Muhammed Mustafa’yı Haydar-ı Kerrar’ı bil 
Yek nazar kıl Hacı Bektaş-ı Veli Hünkârı bil 
 
Evvela bâb-ı şeriat içre Ahmed aşikâr 
Ol tarikatte Ali’dir bil anı düldül sivâr 
Hem vasisi Hacı Bektaşeyledi pirim nâmdâr  
Ey TURÂBÎ bunları bilmek imiş âlemde kâr 
Gel Muhammed Mustafa’yı Haydar-ı Kerrar’ı bil 
Yek nazar kıl Hacı Bektaş-ı Veli Hünkârı bil” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk 

No: 5 / 2-3, Cönk No: 34 / 119–120) 

2.10. Veli 

XIX. yüzyılda Divriği’de yaşamıştır. Şiiri, 5 dörtlük, 11 heceli, tek ayaklıdır.  
“Senin Abdalların ter sema döner 
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli hû” diye 
Cümle erler sana secdeye iner 
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli hû” diye 
 
Dergâhında ismin mevcud okunur 
Otuz altı bin tekke sana bakınır 
Hind’den Yemen’e gülbengin çekilir 
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli hû” diye 
 
Arif olan senin ahvalin bilir 
Gidi rakip bu manadan ne alır 
Mağripten maşrıka top sesi gelir 
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli hû” diye 
 
Kud(u)retten batın topu şakıdı 
“Entüm” derler bir âyât var hak idi 
Şah-ı Merdan hüve’r-rahmet okudu 
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli hû” diye 
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VELİ’m eydür kim oynadı kim utdı 
Doksan bin kelâmı ya kim hatm itdi 
Meyyitin yıkadı devesin yetti 
“Hünkâr Hacı Bektaş Veli hû” diye” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 33/ s 

48) 
Divriğili Veli’nin aşağıdaki şiiri de 5 dörtlük ve 11 hecelidir, ancak şiir döner 

ayaklıdır. 
“Sa(a)detli sultanın nazar kıldığı 
İlleri var Hacı Bektaş Veli’nin 
Horasan’dan sökün edip geldiği 
Yolları var Hacı Bektaş Veli’nin 

Abdalları atlas giyer al giyer 
Düldül atları var altun çul giyer 
Dervişlerin hırka ile şal giyer 
Şalları var Hacı Bektaş Veli’nin 

Bin bir ayat yazılıdır postunda 
Yedi kral vardır şahın destinde 
Altun hallı örtüsü var üstünde 
Lalleri var Hacı Bektaş Veli’nin 

Dahi böyle sultan nerede olur 
On sekiz bin âlem hep mevcut bilür 
Kırk konaklık yerden kurbanı gelir 
Malları var Hacı Bektaş Veli’nin 

VELİ’m eydür cünbüş verir cuş verir 
Kimine ay gün resminde taş verir 
On iki İmam yollarına baş verir 
Kulları var Hacı Bektaş Veli’nin” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 7 / 244-

245, Cönk No: 33 / 6) 
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2.11. Virani Abdal 

XVI.- XVII yüzyıllarda yaşayan ve yedi ulu ozandan birisi olarak gösterilen 
Viranî’nin bu şiiri 8 dörtlük, 11 hece, tek ayaklıdır. 

“Horasandan kalkıp yürüdü geldi 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor 
Urum abdalları kıyama durdu 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor 
 
Gidelim birlikte diyelim aman 
Emredip de taştan suyu çıkaran 
Münkiri taş idüp sonra eriten 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor 
 
Dar’ağ(a)cı üstünde namazın kılan 
Cansız duvarlara binip yürüten 
Cümle erlere pir rehber olan  
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor 
 
Güvercin tonunda Urum’a geldi 
Kadıncık Ana da görünce bildi 
Erlere de kendi gidip söyledi 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor 
 
Ulu kata secde eyledi kıyam 
Divana durup aldılar selâm 
Ali’nin evladı Hasan Hüseyin imam 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor 
 
Yezitler görünce ettiler firar 
Cümle erlere baş oldu hünkâr 
Ta elest bezminde verdiğim ikrar 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor 
 
Ben VİRANİ ABDAL malı n’eylerim 
İşte anlayana mana söylerim 
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Horasan’dan gelen eri beklerim 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli geliyor” (Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 34 / 47) 
Yukarıda kaydettiğimiz şiirlerde, şairlerin Hacı Bektaş telakkisi şöyledir: 
GEVHERÎ: Hacı Bektaş, Rum (Anadolu) diyarına Horasan’dan gelmiştir. 

Bin bir suret dona girmiştir. Arş-ı Ala’da kandildeki nurdur. Ezeli ve ebedîdir. 
Bir ismi Ali’dir bir ismi de Veli’dir. Kırklardan olup ismi sırdır. Yoluna can veri-
lecek biridir. Kul olup çarşı çarşı satılmıştır. Mancınığa binüp göğe atılmıştır. 
Mü’minler şehrinde yegâne şahsiyettir. 

HASAN DEDE: Hacı Bektaş, Piri, Hoca Ahmed Yesevî’dir. Velâyeti dağı 
taşı temizlemiştir. Allah’ın sırrıdır. Âlemin yüzüne doğmuş bir güneştir. Âşıkla-
rın gözüne nur olarak görünmüştür. Cümle erlerin ona niyaz kılmıştır. Rum 
Abdalları, ona hizmet etmiştir. Zemheride dost elması getirmiştir. 

HİLMÎ (1. Şiir): Hacı Bektaş, Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin yani cevher-i 
pâkın güzide neslindendir. Zamana hükmeden ulu şahsiyettir. Bize “Sır-ı Ye-
dullah”ı bildirmiş, “Sümme vechullah”ı göstermiş ve Allah aşkını nakşetmiş bir 
zattır. Erenlerin serfirazı ve serveridir. HİLMÎ (2. Şiir): Hacı Bektaş, Horasan 
şehrinde doğmuş, güvercin donunda Rum ellerine gelmiş burayı aydınlatmıştır. 
Rum erleri ona niyaz etmiştir. “Tevellâ”yı düstur edinmiştir. Birtakım kera-
metler göstermiş; Atkaya’ya binip Şam’a gitmiş, Beştaş’ı da yanında şahit gö-
türmüş, kara taşı hamur gibi yoğurmuş, “Ak” demesiyle Akpınar denilen yerde 
su akmaya başlamıştır. Avucunda yeşil ben vardır. “Nesl-i isnâ aşer”dendir yani 
on iki imam neslindendir. Muhammed Ali ilmi varisidir. 

HULUSÎ: Âşıklar, Hünkâr Hacı Bektaş Veli’ye âşıktır. Hz. Muhammed’in 
imdadına yetişen, yedi iklim dört köşeyi gören on sekiz bin âlemin nasibin 
veren, bunalanın bun gününe ulaşan, darda kalan kulları kurtaran Yaradan, 
bunları Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına yapmıştır. 

KALENDER ABDAL: Hacı Bektaş, Başında Elif taç vardır, yüzü nikaplı-
dır (perdelidir), belinde tığ-ı bent vardır, ona âşık olanlar kendinden geçer. O, 
erenlerin serdarı ve gerçeklerin piridir. 

KUL HİMMET ÜSTADIM: Hacı Bektaş’ın yüzünde ay gibi gün gibi nur 
parlar. Açılmaz kilitlere anahtardır. Hem zahiri hem bâtını gören, isteyenin 
muradın verendir. Müminler göğsünde Beytullah olan Halil İbrahim Peygam-
ber’in yandığı şehirdir. Eşiğinde binlerce kul barınır. 

KUL SEVİNDİK: Hacı Bektaş, her bendin son dizesinde “Âlemlerin ümi-
di” olarak nitelendirilmiştir. 
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SEYDİYAROĞLU: Hacı Bektaş, Anadolu’ya güvercin donunda gelmiş, 
zemheride elma getirmiştir. Akpınar’ı kaynayıp coşturmuştur. Dervişler önün-
de sema dönmüştür. Mucizat sahibidir. Kara taşı tanıkların yanında kolayca 
kaldırmış, kırk öküzü bir kazana koymuştur. Odasında geyik postu vardır. Ağ-
zından ateşi çıkarmıştır. Ali Osman oğluna kılıç kuşatmıştır. Doksan bin velinin 
ser çeşmesidir. Sesi insanların yüreğine işler, ona niyaz etmek gerekir. 

ŞAH HATAYÎ: Hacı Bektaş, yaraya merhem olmuştur. Elinde yeşil ben 
vardır. Kırlar meclisinde güvercin donunda görünmüş; Zühre yıldızını o gös-
termiş; devin bağını o çözmüştür. 

TURÂBÎ: Bektaşî inanç ve düşüncesinin yansıtıldığı şiirde Hünkâr Hacı 
Bektaş-ı Veli bilmek, tanımak ve yaşamak gerektiği düşüncesi vurgulanmıştır.  

VELİ (1. Şiir): Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin abdalları “Hû” deyip sema dö-
nerler. Otuz altı bin tekkesi vardır. Mağripten maşrıka top sesi onu yad ederek 
patlar. Doksan bin kelâmı hatmetmiştir. Kendi cesedini yıkayıp devesin yedip 
gütmüştür. VELİ (2. Şiir): Hacı Bektaş, Anadolu’ya Horasan’dan gelmiştir. 
Abdalları al atlas, hırka ile şal giymiştir. Atları düldül gibidir. Üstünde lal ve 
altın benekli örtü vardır. Kırk konaklık yerden kurbanı gelir. On iki İmam 
yollarına baş veren kulları vardır. 

VİRANİ ABDAL: Hacı Bektaş, Horasan’dan kalkıp Güvercin tonunda 
Urum’a gelmiş ve Urum abdalları kıyama durmuştur. Taştan suyu çıkarmıştır. 
Münkiri taş edip sonra eritmiştir. Namazını darağacı üstünde kılmıştır. Cansız 
duvarlara binip yürütmüştür. Cümle erlere rehber olmuştur.  

3. Sonuç  

Muhtelif devirlerde farklı coğrafyalarda yaşamış 12 farklı şairin Hacı Bektaş 
Veli ile ilgili olarak inanç, düşünce ve kanaatleri bu şekildedir. Verilen hüküm-
lerin içinde tarihi gerçeklere uygun olmayanları vardır. Bu bakımdan şair hü-
kümlerine, belge olarak bakmamak lâzımdır. Ne var ki bu hükümlerin halkın 
inancında doğrudan etkili olduğu ve inancını şekillendirdiği de bir gerçektir.  

Kaynakça 

Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 5 / 2-3, Cönk No: 34 / 119–120. 
Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 7 / 131-134, 244-245.  
Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 16 / 27. 
Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 22 / 50-51. 
Doğan Kaya Arşivi, Cönk No: 23/ 44-45. 
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BEKTAŞÎ FIKRALARINDA İRFAN 
Wisdom in Bektashi Anecdotes 

Hüseyin CILGA* 

Öz 

Fıkralar, Türk edebiyatında sözlü anlatım türleri içinde en yaygın 
yerlerden birine sahiptir. Bektaşî ve Nasreddin Hoca fıkralarını da bu 
gelenek içinde değerlendirmek mümkündür. Bu bağlamda Bektaşî 
fıkraları, genel olarak konu itibariyle bir hikmeti içerir. Hayatın ha-
kikatini ya öğretir ya da hatırlatır. Bunun içindir ki Bektaşî fıkraları-
nın diğer fıkra grupları içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bektaşî 
fıkraları, anlatıldığı toplulukta bireylerin duygu ve düşüncelerine 
tercüman olur; bir tebessüm yaratarak insanlar arasındaki kutuplaş-
mayı giderir; samimiyeti artırır ve barışçıl bir ortam sağlar. Bu çalış-
mada Bektaşî fıkralarının gülmece boyutundan daha ziyade irfan ko-
nusu ele alındı. Bektaşî babalarından, dervişlerinden ve ihvanından 
derlenen fıkraların irfan konusuna örnekler vererek sonuca varmak 
düşünüldü. 
Anahtar kelimeler: Bektaşîlik, Babaerenler, Fıkra, İrfan 

Abstract 

Anecdotes have a commonplace among the types of verbal expres-
sion in Turkish literature. The Bektashi and Nasreddin Hodja 
anecdotes can also be found in this tradition. In this context, the 
Bektashi anecdotes generally contain wisdom in terms of the subject. 
It either teaches or reminds the truth of life. For this reason, Bektas-
hi anecdotes have a special place and importance among other 
anecdote groups. Bektashi anecdotes articulate the feelings and tho-
ughts of the individuals in the community where they are told; elimi-
nate the polarization while creating a smile; provide intimacy and a 
peaceful atmosphere. In this study, rather than the humorous dimen-
sion of the Bektashi anecdotes, the subject of wisdom was discussed. 
It was thought to conclude by giving examples of the wisdom of the 
anecdotes compiled from Bektashi Babas, Dervishes, and the society. 

* Araştırmacı-yazar, huseyin_cilga@hotmail.com
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1. Giriş

 Türk edebiyatında sözlü anlatım türlerinin içinde en yaygın ve en önemli 
yere sahip olan kuşkusuz fıkralarımızdır. “Fıkra, temelinde az çok mizah, nük-
te, hiciv hatta tenkit unsuru taşıyan, günlük olaylardan hareketle hisse kapmayı 
hedef alan sözlü, kısa, mensur hikâyelerdir (Kaya, 2014: 340).” Fıkralar bir an-
lamda birer küçük tiyatro eseridir. Gerek kültür gerekse edebiyat açısından 
zengin bir hazine hüviyetinde olan fıkralar hemen hemen her konuda olabilir. 
Fıkralar başlangıç, gelişme ve sonuç bölümünden oluşur. Sonuç bölümünde 
mutlaka bir hisse almak söz konusudur. Bunlarda ayrıca keskin zekâ ve ince bir 
mizah vardır. Dili anlaşılır, açık ve sadedir. Zamana ve mekâna bağlı kalmadan 
anlatılan fıkralar toplantılarda konuşmalara canlılık, zenginlik katmak, ileri 
sürülen fikri desteklemek amacına yöneliktir. 

Bektaşî fıkralarının en önemli özelliği, keskin bir zekâ ile hem güldürmek 
hem de düşündürmektir. Bu bildirimizde irfan konusunu ön plana çıkararak 
dedebaba, halifebaba, baba, dervişan ve ihvandan derlediğimiz fıkralardan bir 
seçki yaparak irfan konusuna örnekler vereceğiz. 

İrfan kelimesinin sözlük anlamı üzerine şu şekildedir: “Eğitim ve öğretimle 
elde edilemeyen, gerçeği sezerek kavrama gücü; bilme, anlayış. Dinî gerçek ve 
sırları bilme” (Doğan, 1996: 550). İlim olmadan irfan da insanları amacına ulaştı-
ramaz. İrfan olmayan bir ilim de her zaman eksik kalır. İrfana istekli olan arif-
ler, kişinin yaratılış amacını, varlık ve kâinat hakkındaki gerçekleri devamlı 
riyazette bulunarak bu ulvî makama ulaşmayı arzular. 

Manevî ve ilâhî gerçekleri yaşayarak elde edilen irfan, insan hayatında bir 
yükselme, arı-duru olma ve kâmil mertebesine yükselme yoludur. İrfan ehline 
göre asıl marifet, can gözüyle ilâhî gerçekleri görmek ve Cenâb-ı Hakk’la bir 
olmaktır. 

Pîr Hoca Ahmet Yesevî, Mevlânâ Celâleddin Rumî, Hünkâr Hacı Bektaş 
Velî, Yunus Emre, Mısrî Niyâzî ve Pîr Sultan Abdal gibi irfan okulunda yetişen 
birçok gönül dostları, her devirde insanlara dostluğun, sevginin, muhabbetin, 
beraberliğin, hoşgörünün birer güzel örneği olmuşlardır. 

“Ârifler, hem arıdır hem arıtıcıdır” (Özkan ve Bankır, 2010: 501). Hünkâr 
Hacı Bektaş Velî, bu veciz sözünde: Ârifler, iç ve dış temizliği olarak arıdır. 
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Âriflerin bu vasıfları da insanlara güzel bir örnek olarak, onların da ruhen 
arınmasını ve olgun insan olmasını sağlar.  

Allah’ı bilmenin en üstün yolu, sezgidir. İrfan, üst güzey bir sezgidir ki her 
gönle nasip olmaz. Gönül ise her insanda bulunmayan ve ne olduğu tam olarak 
bilinmeyen kilitli bir sandıktır; bu sandığın kilidini açacak olan da insanın ken-
disine yönelmesi, kendisini tanıması, kendi varlığını keşfetmesidir. İşte Yunus 
Emre bu keşfi yapabilmiş ender şahsiyetlerdendir (Özden, 2021: 228). Yunus 
Emre, şu dizelerle konuyu çok net olarak özetler:  

“İlim, ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir 
Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır” (Gölpınarlı, 1976: 270).  
Yine bir başka nefeste:  
“Savm u salât u hacc ile sanma biter zâhid işin  
İnsân-ı kâmil olmağa lâzım olan irfân imiş” der. 
Niyâzî Mısrî (öl. Limni 1694), “savm (oruç), salât (namaz) ve hac bunlar 

farâiz-i ilâhiyedir. Bunlarla iş bitmiş olmaz. İnsan-ı kâmil olmağa irfan lâzım-
dır” der. (Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî, 2014: 174) der.  

“Pîr Sultan’ım söyler bu hikâyeti  
Yirmi sekiz harfle yedi âyeti  
Nefsini bilmektir sözün gayreti  
Bilmeğe irfandan rehber isterler” 

(Gölpınarlı ve Boratav, 2010: 264.) 
Pîr Sultan Abdal, bu kıtasında “nefsini bilmektir” derken, Peygamberimizin, 

“Men arafa nefsehu, fekad arafe Rabbehu” yani Türkçesiyle, “Nefsini bilen 
Rabbini bilir” (Uludağ, 2003: 56) hadisini kastediyor. Bu son dizeyi şöyle açık-
layabiliriz: Her meslek mutlaka bir ustasından öğrenilir. Bundan dolayı, irfan 
sahibi olmak için mutlaka bir rehber (mürşit) yani bir yol gösterici gereklidir.  

İrfan konusunu şöyle özetleyebiliriz: Halk arasında söylenen bir sözde “İl-
mi var ama irfanı yok” denir. İrfan sahibi olmak için mutlak bir okulda eğitim 
almak şart değildir. İrfana kitabî bilgilerle değil, sezgiyle de ulaşa bilinir. 

2. Bektaşîlik Üzerine 

Bektaşîlik: Allah’ın varlığına, Kur’ân-ı Kerîm’in hak kitap, Hazret-i Mu-
hammed’in en son peygamber, Hazret-i Ali’nin velîlerin ilk halkası olduğuna 
ve Hacı Bektaş Velî’nin pîrliğine inanan, İslâm’ın tasavvufî bir yorumudur. 
Hazret-i Muhammed’e ve onun en yakınındaki, sırlarını paylaştığı Hazret-i 
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Ali’ye olan özel sevgisinden dolayı Alevî’dir. İmam Cafer-i Sâdık mezhebinin 
tasavvufî yorumlarını inançlarında işlemiştir. 

Bektaşîlik, Hazret-i Muhammed ile başlayan, Hazret-i Ali ve On İki 
İmamlar ile devam eden, Ahmed Yesevî Ocağı’nda olgunlaşan, 13. yüzyılda 
yaşayan Hacı Bektaş Velî tarafından yeniden yorumlanan İslâmiyet’in Anado-
lu’daki bir uzantısıdır. Horasan Okulu’nda eğitim alan Hacı Bektaş Velî bu 
inancı “Dört kapı kırk makam” kavramıyla sağlam temeller üzerine oturtmuş-
tur. Hacı Bektaş Velî’nin getirdiği bu kavramların Bektaşîliğin inanç, eğitim ve 
yaşam sistemi içinde çok özel bir yeri vardır.  

16. yüzyılda yaşamış olan ve “İkinci Pîr” olarak kabul edilen Balım Sultan 
tarafından inanç, ibadet ve günlük yaşam ile ilgili uygulamalar yazılı hâle geti-
rilmiştir. Bu yazılı metne Balım Sultan Erkânnâmesi denir. Erkânnâme duaların, 
ibadetlerin, toplu kılınan namazlar olarak bilinen aynü’l-cemlerin, nasip tören-
lerinin, sünnet, ev takdisi, aşure, nevruz, kurban, namaz-ı sûri, nikâh gibi gün-
lük hayatta lüzumlu olan inanç ve ibadet pratiklerinin nasıl yapılması gerektiği 
gibi konuları içermektedir.  

Bektaşîlikte Tanrı’yı sevmenin yolunun, insanları sevmekten geçtiğine ina-
nılır. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’in bildirdiği üzere insan en güzel biçimde yaratıl-
mıştır. İnsanı iyi veya kötü yapan şeyler ise beşerî zaafları, yani nefse olan düş-
künlükleridir. Bektaşîliğe göre Kur’ân-ı Kerîm, diğer kutsal kitapları da kendi 
içinde toplayan en son kitap, İslâm en son din, Hazret-i Muhammed ise en son 
peygamberdir. Hazret-i Ali, velâyetin ilk halkasıdır. Her zamanın bir velisi 
olduğuna inanılır. Velâyetten anlaşılan, manevi önderliktir, siyasal önderlik 
değildir. Bektaşîlikte siyasal önderliğin mutlak surette Ehl-i Beyt soyundan 
birisinde olması gibi bir beklenti hiçbir zaman olmamıştır. Ülkesinin birliği, 
bütünlüğü ve insanlık âleminin selâmeti için hayır duada olmaya çaba gösterir. 
Amacı kâmil insan yetiştirmektir. 

Bektaşî tasavvufu açısından kadın, erkeğin eşidir. Eş sözünden, eşitlik anla-
şılmaktadır. Kadın ile erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu nedenle tek eşlilik 
esastır. Çok kadınla evlenmek “düşkünlük” sebebi sayılmış, aksine davrananlar 
cemlere, yani ibadetlere alınmamış, bu suretle toplum dışına itilerek cezalandı-
rılmıştır. 

Bektaşîlikte çok değer verilen iki mekân vardır: Birincisi “Meydanevi” ola-
rak adlandırılan, yalnızca Bektaşîliğe girmiş olanların halka namazı olarak da 
tabir edilen, kadın-erkek bir arada toplu namazlarını kıldıkları ibadet yeridir. 
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İkincisi inanç önderleri olan babaların Bektaşîlik ile ilgili eğitim yapıldığı yer 
“Ali Sofrası”dır. 

Özetle Bektaşîlik, nefsanî bir yol değil, ruhanî bir yoldur. Riyazet olarak 
sözleşmesine sadakat, eline, diline beline, aşına, eşine, eşine gibi fütüvvet ku-
rallarına bağlı kalmak zorundadır. Bütün dinsel yollar, insanı dünyadan ahirete 
götürmeye çalışır. Bektaşîlik ise dünyadan ahirete açılan aydınlık bir pencere-
dir. Bunun içindir ki Bektaşîlik, kâmil insan yetiştirmeye çalışır (Gümüşoğlu ve 
Cılga, 2019: 15).  

3. Bektaşî Fıkraları Üzerine  

Türk halkı, sağduyusuyla bağdaşmayan davranışlara karşı bir sözcü seçmiş-
tir. Dinî temsilcisi de Bektaşîdir. Bektaşî, Tanrı’ya ve yasalarına samimiyetle 
inanan kişidir. Bektaşî fıkralarının çoğunun ‘Allah’ı ve buyruklarını inkâr eden 
bir ‘zındık’ olarak suçlanması, Bektaşîlerin davranışlarının ve sözünün inceliği-
ne ve düşüncesinin özüne varamayan kişilerin peşin yargısıdır. Bektaşînin tu-
tumu inkâr değil tenkittir.     

Bektaşî, hem Tanrı ile senli benli, teklifsiz ve pervasız konuşmasını hem de 
ona nazı geçen bir dostla konuşur gibi tatlı ve yumuşak bir dille serzenişte bu-
lunmasını bilir. Ayrıca saldırgan ve öfkeli olmayan bir şaka perdesi üzerinde 
kalmasını da bilir. Bektaş’i, iğnesini karşısındakinin canını yakacak, onu çileden 
çıkaracak bir insafsızlıkla değil, sadece onu uyaracak ölçüde batırmaya dikkat 
eder. 

Yaşamayı seven, dünya nimetlerinden yararlanmayı kutsal bir hak bilen 
Bektaşî, dünyamızla ilgili her şeyi hakir sayan mistik düşünüşten çok, günümüz 
insanının gerçekçi ve insanın değerini yüceltme çabasında olan tutumuna ya-
kındır. Ama canına cefa etmeyi sevmemesi, ölüme bir kurtuluş gibi kollarını 
açmaması, ölümü soğukkanlı karşılamasına, onunla şaka etmek cesaretine de 
engel değildir. 

Bektaşîlerin görüş ve düşüncelerine karşıt çevrelerde fıkraların da var oldu-
ğu düşünülebilir. Bazı Bektaşî fıkraları da çevrenin şartlarına göre değişikliğe 
uğrayarak anlatılmıştır. Din ile dünya işlerini birbirine karıştıranların, Tan-
rı’nın işlerine sık sık karışanların, O’nun ile insan arasına girerek hem O’nu 
hem de insanı taciz edenlerin Bektaşîlerden alacağı dersler vardır. Bektaşî, 
günümüz düşünce özgürlüğüne susamış ve her türlü bağnazlıktan bunalmış 
olanlara tatlı hikâyelerin gerisinden gülümsemekte ve iyimser yüzüyle seslen-
mektedir (Boratav, 1991: 318-327). 
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Bektaşî fıkraları yazılı gelenekten çok sözlü gelenekte canlılıklarını muha-
faza ederler. Konuşma üslubuna uygun, mantıkî diyaloglara dayalı, küçük ha-
cimli şekle dayalıdır. Bektaşî fıkra tipi, taassuba, katılığa karşı hoşgörüyü temsil 
eden bir tiptir. Fıkralar içtimaî hayatta görülen zıtlıklar ve aksaklıkları tenkit 
görevini üstlenir. Halkın zekâsını, aklını, bilgisini, ahlâk ve terbiye anlayışını, 
inanç ve itikatlarını temsil eden Bektaşî tipi fıkralar, dini farklı anlamaktan 
doğan çatışmanın tutum ve davranışların yarattığı bir tiptir. 

Bektaşî adıyla yaşadığını tahmin ettiğimiz bu fıkra tipinin kendi zümresini 
aşarak bütün cemiyeti kucakladığını görmekteyiz. Bektaşî, Türk cemiyetinde 
Müslümanlığı hangi şekilde olursa olsun, yalan yanlış yorumlayanlara karşı 
mücadele eden, onları uyandırmaya çalışan bir tiptir. Bektaşî, cemiyet hayatın-
da cereyan eden olayları tenkit ederken, insanlara doğruyu, iyiyi, güzeli öğ-
retmeyi ve düşünmeyi gaye edinmiştir. Olayları gülünçleştirerek, halkı eğlen-
dirmeyi değil, güldürürken öğretmeyi ve eğitmeyi esas almıştır. 

Bektaşî, Tanrı’ya ve onun yasalarına samimiyetle inanan kişidir. Bektaşî, di-
ni ve Tanrı’yı şeriat mensuplarının anladığı gibi şeklî tarafıyla ele almaz. Tan-
rı’yı belli kalıplar ve kurallar içinde aramaya ve ona yaklaşmaya çalışan kişilere 
karşıdır. Tanrı, korkulacak bir varlık değildir. Tanrı ile münasebeti âşık-maşuk 
çerçevesindedir. Tanrı’ya dünyadaki adaletsizliklerin ve haksızlıkların hesabını 
soran ve bundan dolayı sorguya çekilmesinde sevgiliye sitem etme perdesindeki 
serzenişlerdir. Bektaşî, zeki, bilgili, hazırcevap, nüktedan ve sağduyu sahibi bir 
insandır. Bektaşî, halkın sesi, gücü, sağduyusu, aklı ve zekâsıdır (Yıldırım, 1976: 
29-33).

4. Bektaşî Fıkralarının Mesajları

Bektaşî fıkralarının inanç, ahlâk, muamelât ile ilgili konuları içerdiği gö-
rülmektedir. Dini, sadece şekil yönünden ele alan yorumların Tanrı anlayışı 
Bektaşî’ye ters gelmektedir. İhlâs Suresi’nde belirtildiği üzere Allah her şeyin 
yaratıcısıdır ve her şeyden de münezzehtir. Şiddet ve ceza vermesine ihtiyacı 
olmadığı gibi affedici özelliğinin ceza vericiliğinden daha fazla olduğu da apa-
çıktır. Bu nedenle dengeli, ahlâklı yaşayanların Allah’tan korkmasına gerek 
yoktur. 

Bektaşîlere göre tüm ibadetler Allah’a yakınlaşmak ve ruhunu yüceltmek 
amacına yöneliktir. Bunun için ne cennet beklentisi içinde olurlar ne de cehen-
nem korkusu yaşarlar. Çünkü Bektaşîlikte dengeli yaşamak esastır. Ama bu da 
Bektaşî’nin cennet ve cehennemin yokluğunu savunduğu anlamına da gelmez. 
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Bektaşî fıkralarının içinde ahiret gününe ait pek çok fıkra vardır. Bu fıkra-
larda ilk bakışta inkâr ediliyor gibi görünse de dikkatle incelendiğinde samimi 
bir imanın varlığı anlaşılır. Bektaşî babalarından birisine: “Babaerenler, Fârisî 
lisanına cehennem lisanıdır, diyorlar acaba doğru mudur?” diye sorarlar. Baba 
da şu cevabı verir: “Belki de öyledir fakat yine de öğrenmek gerekir. Çünkü 
yarın nereye gideceğini bilemezsin, şayet cehenneme gidersen onların dilini 
öğrendiğinden sıkıntı çekmezsin” diyerek insanın her şeye hazır olması gerek-
tiğini anlatır. Halk içinde “Kim ki bildi Fârisî, gitti dininin yarısı” şeklinde 
söylenen bir söz vardır, hangi ön yargı ile söylendiği ise ayrı bir araştırma ko-
nusudur. 

Yine bir başka fıkrada Babaerenlere sorarlar: “Cennet ve cehennem acaba 
var mıdır?” Babaerenler de şöyle cevap verir: “Sen hazırlıklı git de ister olsun 
ister olmasın” Dikkat edilirse burada âhireti inkâr söz konusu değildir. Aksine 
dünyada dengeli yaşayanlar için korkacak bir şey yoktur mesajı verilmektedir. 

Yine başka bir fıkrada, Bektaşîliğe yeni giren bir can “Bektaşîlikteki Allah, 
Muhammed ve Ali nedir?” diye sorunca baba uzun uzun anlatır. Onun anlama-
dığını anlayınca tekrar tekrar anlatır. Sonunda yine anlamadığını söyleyen cana 
“Evlât, kırk senedir bu kapıya hizmet ederim, ben bile tam olarak anlamadım; 
anlamaya, zevk etmeye çalış” diye cevap verir. Bu fıkrada zamanı gelmeden 
bazı hakikatlerin, soyut kavramların anlaşılmasının güç olduğu, görünenlerden 
görünmeyenlere yol gideceği, ifade edilmeye çalışılmaktadır. 

Cami, ibadet edilen, Tanrı’ya yaklaşılmaya çalışılan yer olması nedeniyle 
halk arasında ‘Tanrı’nın evi’ olarak anılmaktadır. Bir mecliste Feyzullah Çınar, 
Halil Öztoprak’a sorar: “Pîrim, bizlere, Hristiyan’ın kilisesi, Musevi’nin sina-
gogu havrası, Müslümanın camisi var; peki sizin neyiniz var?” diye soruyorlar. 
Ben bu soruya ne cevap vereyim? Halil Öztoprak da şöyle bir cevap vermesini 
söyler: “Ondan sonra geriye kalanların da hepsi bizim” diyerek ibadet edilen 
her yerin kutsallığı anlatılmaya çalışılır.  

Toplum içindeki ahlâkî çöküntüler Bektaşî’nin de üzülmesine sebep olur. 
Bu tür konuları konuşurken yanındakilerden birisi: “Böyle giderse dünya yıkı-
lacak, alt üst olacak” demiş. Bektaşî ise gülümseyerek şöyle cevap verir: “Ne 
biliyorsunuz belki de dünyanın altı üstünden daha iyi çıkar” diyerek farklı bir 
bakış açısı getirmeye çalışır. 

Bektaşî, insanların, başkalarının ahlâkının bozulmasından şikâyet etmele-
rinden önce kendi ahlâksızlıklarını görmelerini ister. Kendisine sakalının uzun-
luğunun sebebini soran bir kişiye, Bektaşî: “Her vakit sakalımı aklandığını 
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göreyim de ihtiyarlığıma ve ak sakalıma uygun olmayacak davranış içinde bu-
lunmayayım” diye cevap verir. 

İslâmiyet gelmeden önce kıble olarak Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz 
kılarlardı. “Doğu, Batı yalnız Allah’ındır. O hâlde nereye dönerseniz Allah’ın 
yüzü o taraftadır” anlamına gelen Bakara Sûresi 115. âyetinin gelmesiyle bera-
ber namaz kılmak için kıble olarak Mescid-i Haram’a dönülmeye başlandı. 
Aşağıdaki fıkrada kıblenin ne tarafta kaldığından emin olamayan birisine âyet 
içerikli bir cevap verildiği görülmektedir: 

Kangal’dan sağlık memuru Bekir Efendi, sağlık taraması yapmak için Dere-
köy’e gelir. Mevsim kış ve aralık ayının sonudur. Bekir Efendi, o gün köy ko-
rucusu Ali Şimşek’in evinde misafir kalır. Sabah kalktıklarında gece yağan karın 
köyün yollarının tamamını kapattığını görürler. Yollar açılıncaya kadar mecbu-
ren Ali Şimşek’in evinde kalır. Bekir Efendi, namaz kılmak için Ali Şimşek’e 
kıble yönünü sorar. Ama bir türlü kıbleyi tayin edemezler. Ali Şimşek, en so-
nunda bir yön göstererek: “Bekir Efendi, sen bu yöne namazını kıl, bundan 
sonrasını O düşünsün.” der. 

Kur’ân-ı Kerîm’in zaman içinde bazı değişikliklere uğradığı, günümüze 
orijinal hâlinin ulaşmadığına dair iddialarda bulunan bazı çevrelerin varlığı 
bilinmektedir. Bu durumun aslının ne olduğunu Turgut Baba’ya sorarlar: 
“Kur’ân âyetleri için eksik diyorlar siz bu konuda ne dersiniz?” Babaerenler de 
ayağa kalkar, kollarını yana açarak sorar: “Ben de bir eksiklik var mı?” Oradaki 
canlar da: “Hayır!” der. Babaerenler de: “O zaman Kur’ân-ı Kerîm’de de bir 
eksiklik yok. Bir Bektaşî asla Kur’ân-ı Kerîm’de eksiklik var demez” diye ce-
vap verir. 

Bektaşî fıkralarında en çok vurgulanan konulardan birisi de içki konusudur. 
İçkinin toplumsal yaşama ne derece zarar verdiği bilinen bir gerçektir. Yasaklı-
ğına delil olarak kabul edilen “hamr” kelimesi ile ifade edilmek isteneni geniş 
bir alan içinde değerlendirmek gerekirse, aslında insanın düşünmesini, aklını 
işletmesini engelleyen, Allah’tan uzaklaşmasına vesile olan her şeydir. Tasav-
vufî şiirlerde geçen şarap kelimesinin ilâhî aşkın konuşulduğu sohbet, sevgili-
nin mürşid, meyhanenin ise dergâh anlamına geldiği bilinmektedir. Televizyon 
programcısı Nebil Özgentürk, bir röportaj için Turgut Baba’ya gider ve çekim 
anında Nebil Özgentürk, Baba’ya sorar: “Bektaşîlikte içki var mıdır?” Turgut 
Baba da oturduğu koltuğun altındaki dem şişelerini göstererek: “Eğer içiyor-
sak bunlar niye dolu, eğer hiç damlasını ağzımıza sürmüyorsak bunların burada 
ne işi var” der. Yine bir başka fıkrada ise Turgut Baba’ya sorarlar: “Babaeren-
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ler, acaba Ali de içer miydi?” Baba da tebessümle: “Vallahi bilmiyorum, ama Ali 
de Kevser sakisi olduğuna göre herhalde tadına bakmıştır” diyerek konuyu 
tatlıya bağlar.  

Gayba inanlar tefekkürde olurlar. Tefekkürde olanlar ise yalnızlık çekmez-
ler ve tevhid olurlar. Her an her saniye Hakk’ın huzurunda olmanın zevki ile 
yaşarlar. Bu konuyu içeren bir fıkrada ise bir evde tek başına yaşayan Didar 
Anne, odada tefekküre dalmış bir hâlde iken, içeri bir tanıdığı girer ve “Didar 
Anne yalnız kalmışsın!” deyince Didar Anne: “Hayır, sen gelince yalnız kal-
dım, vahdetten kesrete düştüm” der. 

Bektaşî fıkralarında esas olan, tebessüm ettirirken karşısındaki kişileri in-
citmeden düşünmeye sevk etmektir. Bunun içindir ki özellikle irfan içerikli 
Bektaşî fıkraları, toplum nezdinde önemli bir kabul görmüş ve her ortamda 
anlatılagelmiştir.  

5. İrfan Temalı Bektaşî Fıkralarından Örnekler:  

İlim 

Turgut Baba (1921-1997), kendisini ziyarete gelen âşıklara Bektaşîliğin ku-
rallarını anlatır. Bu sözleri pür dikkat dinleyen âşıklardan biri:  

- Babaerenlerim, çok güzel anlatıyorsunuz da günlük hayatımızda, sosyal ve 
ticarî ilişkilerimizde bizleri kandırmak isteyen bir yığın insan var. Bunlarla nasıl 
baş edeceğiz? 

Turgut Baba da:  
- Evlât, der, Şeytan’ın ilmini bilmeyen, Allah’ın ilmini hiç bilemez. Aldan-

mamak için şeytanın ilmini bileceksiniz ama Allah’ın ilmiyle de amel edeceksi-
niz. 

Neresinde? 

Bektaşî’ye sorarlar:  
- Babaerenler, İslâmiyetin içinde misiniz, dışında mısınız? 
Babaerenler de cevap verir:  
- Ne içindeyiz ne dışında, tam merkezindeyiz. 

Siret  

Halkbilimci Sabri Koz, Ayhan Aydın, bir grup âşık, can ve tâlib ile Balkan-
lar’daki tekkeleri gezerler. Makedonya’da Harabatî Baba Dergâhı’na da gider-
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ler. Dergâh görevlilerinden Abdülmuttalip Derviş ile görüşerek birtakım bilgi-
ler alırlar. 

Sabri Koz, defterine Abdülmuttalip Derviş’in ismini yazarken soyadının 
“Bekirî” olduğunu öğrenince çok şaşırır ve boş bulunup: 

- İşte bu soyadı olmadı Derviş, diyerek latife yapmak ister.
Abdülmuttalip Derviş de hemen lâfı gediğine koyar: 
- Aslında benim gerçek soyadım “Bakırı”, ama nüfus memuru kendine göre

yazmış olmalı. Sen sûrete değil, sîrete bak. 

Cennet 

Babaerenlere yeni âşık canlar merakla sorarlar: 
- Babaerenler, cennet nasıl bir yerdir?
Babaerenler de hemen cevaplar: 
- Ölmeden önce ölünüz, gideceğiniz yeri görünüz.

İman 

Yaşlı olan Dursun Sabrî Derviş (1940-2021), Babaerenlerin muhabbetini can 
kulağıyla dinler. Fakat kulaklarındaki problemlerden dolayı konuşulanları pek 
anlayamaz. 

Dursun Sabrî Derviş, Babaerenlere der ki: 
- Babaerenler, konuşmalarınızı tam olarak anlayamadık ama yine de imanı-

mız arttı. 

Zenginlik 

Sonradan görme bir kişi, Babaerenlere mal varlığından bahseder ve zengin 
olanların toplumda itibar gördüğünü, paranın her kapıyı açtığını söyler. 

Bütün bu konuşmaları sakince dinleyen babaerenler: 
- Evlât, der, yalnız bunu hiç unutma: mânâ önde gider, madde onu takip

eder. 

 Yaratmak 

Tekirdağlı Fatma Bacı’nın da bulunduğu bir toplulukta konu “Ene’l-Hakk” 
düşüncesinden açılır. Bektaşîlerin Hakk’ın insanda tecelli ettiğine ve bu düşün-
ceye inandıklarını eleştiren konuşmalar yapılır. Orada tek Bektaşî olan Fatma 
Bacı’ya karşı, konuyu daha ileriye götürürler ve eleştirilerin dozunu artırarak 
şöyle söylenirler: 
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- Peki, Hakk insanda diyorsunuz ve buna inanıyorsunuz; o zaman bir karın-
ca yarat da görelim. 

Fatma Bacı da hemen cevabını verir:  
- Ben, karınca mıyım ki karınca yaratayım. İnsan, Allah’ın yarattığı en yüce 

varlıktır. Benim beş tane evladım var. Karıncadan karınca, insandan da insan 
doğar. 

 Heykel 

Turgut Baba’ya ziyaret için şehir dışından gelen Didar Bacı:  
- Babaerenlerim, bu kıyafetle geldim, kusura bakmayın, der. 
Turgut Baba:  
- Evlât, der, gözümüz nazarımın heykelini görmez; o heykelde tecelli eden 

cemâli görür. İşimiz heykelle değil, tecelli eden cemâlledir. 

 Cehennem var mı? 

Bir muhabbet anında Kâzım Derviş, Bakî Halifebaba’ya sorar:  
- Babaerenlerim, cehennem var mıdır ve ne zaman başlar? 
Bakî Halifebaba da cevap verir:  
- Erenlerim, cehennem vardır; rıza-yı Hakk’tan ayrıldığın zaman başlar. 

 Keramet 

Amerika’daki Michigan Taylor Dergâhı postnişîni Recep Ferdî Baba (1900-
1995)’ya sorarlar:  

- Babaerenler, bir kerametiniz var mı? 
Recep Ferdî Baba da cevap verir:  
- Tek kerametim bütün gün Allah ile konuşmak; ama ne kadarını dinliyor 

hiç bilmiyorum. 

 Mum 

Bektaşî babası, bir perşembe akşamı evinde çerağ uyandırır. Bunu gören 
komşusu sorar:  

- Babaerenler, neden kilisedeki gibi mum yakıyorsunuz? 
Babaerenler de sakince cevaplar:  
- Bizler Nur-perestiz, yani Cenâb-ı Hakk’ın nurunun tecellisini davet için 

yapıyoruz. 
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 Mürşit 

Murat Derviş, sufî bir dostuyla muhabbet ederler. Söz, mürşide bağlanmak 
konusuna gelir. Bu konuda sufî dostu: 

- Ben, doğrudan Allah’a bağlıyım; ilmimi O’ndan alıyorum, der.
Murat Derviş de karşılık verir: 
- O’nun voltajı bizi yakar; bunun için ben de ilmimi mürşidimden alıyorum.

 Son Telkin 

 Ünlü Bektaşîlerden Neyzen Tevfik (1879-1953), bir gün Galata Mevlevîha-
nesi’nin önünden yukarı çıkarken, birisi kalp krizi geçirerek yere düşer. Bunu 
gören Mevlevî dervişleri koşup yardım etmeye çalışırlar. Durumun ciddî oldu-
ğunu anlayan bir derviş, ölmek üzere olan adama: 

- Lâ ilâhe illallah, Lâ ilâhe illallah, diyerek son nefesinde iman telkin etme-
ye çalışır; onun da tekrar etmesini ister. Bunu gören Neyzen Tevfik, dervişin 
ağzını kapatır ve yerde yatan adamın kulağına: 

- İllallah, illallah, diyerek telkinde bulunur. Biraz sonra Mevlevî dervişi ne-
den kendisine engel olduğunu sorunca Neyzen de cevap verir: 

- Peki, Lâ ilâhe, derken son nefesini verirse, o zaman imansız gitmiş olmaz
mı? 

 Müellif 

Fütûhî Baba, Çorum Hitit Üniversitesi’nde “Börklüce Mustafa” konulu sem-
pozyumda bir tebliğ sunar. Sunumdan sonra Rektör, Baba’ya: 

- Bu eser müellif nüshası değil, müstensih nüshası, diyerek tebliği hafife
alacak sözler söyler. 

Fütûhî Baba: 
- Sayın Hocam, öncelikle müellif nüshasına ulaşılıncaya kadar müstensih

nüshası geçerlidir, der. Ayrıca Kur’ân-ı Kerîm de müellif nüshası değil ama 
iman etmek konusunda asla tereddüt etmiyoruz. 

 Muamma 

Miratî Baba (1809?-1884?), bir gün Bursa’da Âşıklar Kahvesi’ne gider. Âşığın 
birisinin kahvehanenin panosuna yazdığı muammayı çözer ve yerine de kendi 
yazdığı şu muammayı asar: 

“Kul görür, Allah göremez.” 
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Günlerce kimse bu muammayı çözemez. Bunu yanlış yorumlayanlardan bi-
risi, Allah’a saygısızlık yapıyor diye Miratî Baba’yı kadıya şikâyet eder. Kolluk 
kuvvetleri Miratî Baba’yı yaka paça Bursa kadısının karşısına çıkarırlar.  

Miratî Baba, kadının sorusuna verdiği şu cevapla serbest kalır:  
- Kur’ân’da Bakara Sûresi’nin 255. âyetinde yani Âyete’l-Kürsi’de: “O’nu ne 

gaflet basar ne de uyku,” diye buyurur. Allah uyumadığı için rüya da görmez. Hâl-
buki insan uyuduğu için rüya görür.  

Cezbe  

Turgut Baba, bir sohbetinde cezbe hâlindeyken Nazmiye Bacı, bir soruyla 
konuşmasını keser.  

Buna kızan Baba:  
- Olmadı işte, der, biraz önce Ali konuşuyordu, şimdi ise Turgut konuşu-

yor. 

 Güzel Sohbet  

Bakî Bayraktar Halifebaba, bir grup ihvanıyla sohbet ederken canlardan bi-
risi:  

- Babaerenlerim, ağzınıza sağlık ne güzel konuştunuz, der.  
Bakî Halifebaba:  
- Erenlerim, der, biz megafonuz, oradan ne üflüyorlarsa buradan o çıkıyor, 

marifet bizde değil sahibimizde.  

 Hızır  

Turgut Baba’ya ihvandan bir can sorar:  
- Babaerenlerim, Hızır aleyhisselâmı bizlere nasıl tarif edersiniz?  
Baba şöyle cevap verir:  
- Kim, sizin ölü ruhunuzu diriltiyorsa, o sizin Hızır’ınızdır.  

Davet  

İtalya’dan iki papaz, Bedri Noyan Dedebaba (1912-1997) ile görüşmeye ge-
lirler. Birlikte uzunca bir sohbetten sonra papaz, Dedebaba’ya:  

- Bektaşîlikle Hristiyanlık birbirine çok benziyor, der.  
Dedebaba da gülümseyerek der ki:  
- O zaman siz de Bektaşî olun.  
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Cuma Namazı 

Haşim Baba (1928-2011)’ya bir arkadaşı, Cuma namazına birlikte gitme tek-
lifinde bulunur. Baba da olumsuz yanıt verince o da ısrarla sebebini sorar. 

Haşim Baba: 
- Sen, Cuma namazına gidince; niyet ettim cuma namazının farzını kılmaya,

uydum hazır olan imama, demiyor musun? diye sorar. 
Arkadaşı da: 
- Evet, diye cevap verince:
Baba da devam eder: 
- Peki, sen imama uyuyorsun da bakalım imam kime uyuyor? Kime uyduğu

belli olmayan imamın arkasında ben namaz kılmam. 

 Kur’ân Okuma 

 Mustafa Sebatî Derviş’e sorarlar: 
- Hocalar Kur’ân okurken niçin gözlerini kaparlar?
Mustafa Sebatî Derviş de hemen cevap verir: 
- Herhâlde, Kur’ân’daki ifade edilmek istenen o derin manaları görmemek

için. 

 Doğru Niyaz 

Şakir Baba (1940-2017)’nın bulunduğu bir mekâna, kendi mürşidi Ali Sümer 
Halifebaba (1934-2007) girer. Şakir Baba, hemen ayağa kalkar ve mürşidine 
niyaz eder. Orada bulunan bir arkadaşı da Baba’ya sorar: 

- Sen, bir insana Allah gibi önünde eğiliyorsun, bu şirk değil mi?
Şakir Baba da der ki: 
- Bakara Sûresi’nde “Üscudu li Âdem’e” yani “Âdem’e secde edin!” buyruluyor.

Bu âyete göre Âdem kıble oldu, secde Allah’a oldu. Bu nedenle ben mürşide 
tapmıyorum; mürşidin şahsında Allah’a tapıyorum. 

 Dedikodu 

Haşim Baba ile Dursun Sabrî Derviş muhabbet ederlerken içeriye bir can 
girerek sorar: 

- Babaerenlerim nasılsınız, ne yapıyorsunuz?
Haşim Baba: 
- Ne yapalım Allah’ın dedikodusunu yapıyoruz, der.
Dursun Sabrî Derviş de Baba’nın sözünü tamamlar: 
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- Ne yapalım, gücümüz ancak Allah’ın dedikodusunu yapmaya yetiyor.  

 Müslüman 

Osmanlı, Balkanları fethetmeye başlayınca bir taraftan da yerli halkı Müs-
lümanlaştırmaya çalışır. Hocalardan bir kısmına oradaki halkı Müslümanlaştır-
mak için telkinde bulunmasını ister. Yöreye giden hocalar bir müddet sonra 
geri dönerler. Padişah ne yaptıklarını sorunca, hocalar:  

- Sultanım, çok uğraştık ama kimseyi Müslüman yapamadık, derler.  
Padişah, bu sefer de Bektaşî babalarını aynı konuda görevlendirir. Bir süre 

sonra babalar da geri dönerler; Padişah, aynı soruyu onlara da sorar:  
- Erenler, ne yaptınız, Hristiyan halkı Müslüman yapabildiniz mi? 
Bektaşî Babaları da:  
- Sultanım, derler, Müslüman yapamadık, ama Hristiyanlıklarından da bir 

hayır kalmadı (Gümüşoğlu ve Cılga, age., s. 75-137). 

6. Sonuç 

Örneklerini verdiğimiz irfan içerikli 24 fıkradan da anlaşılacağı üzere, Bek-
taşîliğin gönle hitabeden, hayatın her alanında bizleri eğiten, öğüt veren, doğ-
ru yola yönlendiren bir inanış olduğunu söylemek mümkündür. Dün olduğu 
gibi bugün de asırlar boyu bu fıkralar kültürümüzde yaşayacak ve bizlere ışık 
tutmaya devam edecektir. Aramızdan ayrılmış yani Hakk’a yürümüş fıkra kah-
ramanlarımızı da rahmetle anmanın bir vefa borcu olduğunu söylemek isterim. 
Cümlesinin rûh-ı revânı şâd u handân ola… 
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BEKTAŞÎ GİBİ GÖRÜNEN DERVİŞLER: 

SAHTE BEKTAŞÎLER 
Dervishes Who Look Like Bektashi: Fake Bektashis 

Prof. Dr. Tuncay BÜLBÜL* 

Öz 

Türk kültür tarihinin önemli bir parçası olan Bektaşîlik hakkında, ta-
rihî süreç içerisinde araştırmacılar tarafından Bektaşîliğin ne olduğu 
ile ilgili birbirinden farklı tanımlar ortaya atılmışsa da Bektaşîliğin 
tanımlanması noktasında hâlâ belirgin problemler bulunmaktadır. 
Bektaşîliğin tanımlanması ile ilgili bu problemler Bektaşîlik hakkında 
bilgi veren ilk dönem eserlerinde de görülmektedir. Farklı inançlara 
mensup dervişlerin bir arada bulunduğu Anadolu topraklarında Bek-
taşî gibi giyinen ve onlar gibi davranan çeşitli derviş grupları da gö-
rülmüştür. Kimi kaynaklarda Bektaşîlerden bahsedilirken iki farklı 
Bektaşî zümresi tanımlanır. Bunlardan ilki Hacı Bektaş Velî’nin öğ-
retilerini takip edip onun tasavvufî fikirlerini yayma görevini üstlenir. 
Diğer zümre ise Bektaşîliğin öğretilerinden bile haberi olmayan, 
sapkın inanışlara intisap eden ancak dış görünüşü ile Bektaşî gibi gö-
rünen kimselerden oluşur. Bu yazıda, Anadolu’da faaliyet göstermiş 
Bektaşî gibi görünen dervişler hakkında bilgiler verilecek olup klasik 
Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerinden hareketle “Sahte Bektaşî” ta-
biri üzerinde durulacaktır. 
Anahtar kelimeler: Sahte Bektaşî, derviş, Bektaşî, klasik Türk edebi-
yatı. 

Abstract 

Although different definitions have been put forward by researchers 
about what Bektashism is about Bektashism, which is an important 
part of Turkish cultural history, there are still significant problems at 
the point of defining Bektashism. These problems related to the de-
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finition of Bektashism are also seen in the early works that give in-
formation about Bektashism. Various groups of dervishes who dress 
like Bektashi and behave like them were also seen in Anatolian lands, 
where dervishes of different faiths were found together. While some 
sources mention about Bektashis, two different Bektashi groups are 
defined. The first of these undertakes the task of following the teac-
hings of Hacı Bektaş Veli and spreading his mystical ideas. The other 
group, on the other hand, consists of people who are unaware of the 
teachings of Bektashism, who follow deviant beliefs, but who appear 
to be Bektashi by their external appearance. In this article, informa-
tion will be given about dervishes who appear to be Bektashi who ha-
ve been active in Anatolia, and the term “Fake Bektashi” will be 
emphasized, based on the poems of classical Turkish literature poets. 
Keywords: Fake Bektashi, dervish, Bektashi, classical Turkish litera-
ture 

1. Giriş

Anadolu topraklarında tarihî süreç içerisinde Ekberîlik, Mevlevîlik, Bek-
taşîlik, Bayramîlik, Rifâîlik, Kâzerûnîlik, Kübrevîlik, Sühreverdîlik, Halvetîlik, 
Nakşibendîlik, Kadirîlik, Vefâîlik, Kalenderîlik, Melâmîlik, Haydarîlik gibi 
farklı tarikatlar, dinî ve sosyal zümreler görülmüştür. Özellikle de İslamiyet’in 
etkisi ve Horasan kaynaklı Türkmen babalarının faaliyetleri Anadolu’da güçlü 
bir tasavvufî hareketliliğe zemin hazırlamıştır. 

Hacı Bektaş Velî’den adını alan, Balım Sultan, Abdâl Mûsâ, Sarı Saltuk, 
Hubyar Sultan, Teslîm Abdâl, Seyyid Baba ve Mansûr Baba gibi birçok eren 
aracılığıyla Anadolu’da ve Balkanlar’da faaliyet göstermiş Türk kökenli tasav-
vufî bir tarikat olan Bektaşîlik ise başta Yesevîlik olmak üzere Kalenderîlik, 
Vefâîlik, Haydarîlik, Ahîlik ve Hurûfîlik gibi çeşitli tasavvufî dinamiklerin 
etkisinde kalmış/onları etkilemiş tarikatlardan biridir. 

İçerisinde farklı zümrelerin öğretilerine rastlanan Bektaşîliğin, farklı tasav-
vufî oluşumları mı etkilediği yoksa onlardan mı etkilendiği meselesi araştırma-
cılar arasında görüş ayrılıklarına sebep olmuştur. Bilindiği gibi bütün tasavvufî 
oluşumların hedefi çeşitli öğretiler ortaya koyarak ortak bir payda etrafında 
halkı bir araya getirmek üzerine kuruludur. Böylesine ortak bir amaca hizmet 
eden tasavvufî yapıların birbirlerinden etkilenmeleri ve dolayısıyla da benzer 
yönlerinin olması kaçınılmazdır. 
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Bektaşîliğin kökeni ile ilgili ortaya atılan görüşlerden bir diğeri ise “hete-
rodoks” ve “senkretik” kavramlarıyla ilgilidir. Sözlük anlamı “kabul edilmiş 
din kurallarına aykırı” (Büyük Türkçe Sözlük, 2021) olan heterodoks teri-
mi/kavramı, Bektaşîliği tanımlama noktasında yetersiz kalmaktadır. En azından 
Bektaşîliğin Balım Sultan öncesini oluşturan ilk oluşum dönemi için ortaya 
atılabilecek bir ifade biçimi değildir. Hacı Bektaş Velî’nin Velâyetnâmesi’nde 
yer alan dinî ve ahlâkî unsurların incelenmesi bile tek başına yeterli olacaktır. 
Velâyetnâme’de din kurallarına aykırı bir durumdan söz edilemez ancak, 
Eflâkî’nin Menâkıbu’l-Ârifîn’inde yer alan Bektaşîlerle, Vâhidî’nin Hâce-i 
Cihân ve Netîce-i Cân isimli eserinde özellikle Bektaşîler gibi görünen ama 
gerçek Bektaşî öğretilerinden haberi olmayan kişilerin özellikleri heterodoks 
tabirine uymaktadır. 

Bu bildiride, Bektaşî gibi görünen dervişler hakkında bilgiler verilecek olup 
klasik Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerinden hareketle “Sahte Bektaşî” tabiri 
üzerinde durulacaktır. 

2. Klasik Türk Şiirinde Bektaşî Adı ve Bektaşîlik 

Bektaşî tabiriyle ilgili, Bektaşî tarikatına mensup olan kimseler (TDEKTA, 
2001: 393), Bektaşîliği benimseyen topluluk (Korkmaz, 1994: 56), Hacı Bektaş 
Velî tarafından kurulan tarikattan olanlar (Hacıyeva ve Rıhtım, 2009: 70), tari-
kat adı (Pakalın, 1971: 196) gibi tanımlar yapılmıştır. Bu konuda yapılmış ilk 
akademik çalışma ise Rıza Yıldırım’ın “Bektaşi Kime Derler?”: “Bektaşi” 
“Kavramının Kapsamı ve Sınırları Üzerine Tarihsel Bir Analiz Denemesi” 
isimli yazısıdır. Yıldırım (2010: 23-58), bu çalışmasında Bektaşî tabiri ile nere-
deyse iç içe geçmiş olan Alevî, Kızılbaş gibi terimleri/kavramları değerlendir-
miştir. Hatta terimin/kavramın literatürdeki karşılıkları olan “Alevî-Bektaşî” 
kullanımı üzerinde de durmuştur.  

Yukarıda sözü edilen çalışmada Yıldırım (2010: 28), Bektaşî diye tabir edilen 
dinî ve sosyal bir zümrenin varlığı ile ilgili olarak 13. ve 14. yüzyılda bahsedil-
mesi için erken bir tarih olacağını belirttikten sonra, Bektaşî terimi-
ne/kavramına 15. yüzyılda Sâdık Abdâl Divanı’nda rastlandığını söyler. Sâdık 
Abdâl Divanı’nda ise muhtemelen şairin Bektaşîliğin ilk dönemi diye tabir 
edilen 13. ve 15. yüzyıl arası Bektaşîlik algısından dolayı şiirlerinde, Balım Sul-
tan’la birlikte gelen “dede”, “dedebaba” ve “halifebaba” gibi terimle-
re/kavramlara yer vermediği görülür. Ayrıca şiirlerinde Balım Sultan’la ilgili en 
ufak bir bilgi de yoktur. Bektaşîliğin mertebelerinden olan âşıklık, muhiblik, 
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dervişlik ve babalık gibi sözler Sâdık Abdâl Divanı’nda yer almaktadır (Uğur, 
2020: 63). 

Alevîlik ve Bektaşîlik konusunda araştırma yapan birçok araştırmacının or-
taya attığı görüş, Bektaşîliğin Balım Sultan’la birlikte bir tarikat yapısına bü-
ründüğü noktasında birleşmektedir. Ancak, 15. yüzyılda yaşamış ve muhteme-
len de Balım Sultan’la karşılaşmamış olan Sâdık Abdâl’ın (ö. ?) Divan’ında Bek-
taşîliğin daha öncesinde bir tarikat olduğu, dergâhının bulunduğu ve dervişle-
rinin olduğu yönünde bilgiler bulunmaktadır: 

“Ki zâhid didi Bektaşî tarîkı 
Ne bilsin ma’nâsın ol giz tabâyi’” (Gümüşoğlu, 2009: G46/10). 
“Her ulüvvi tâc-ı Bektaşî giyerler sâdıkân 
Râh-ı Hak’dur ol tarîkı andan isterler kirâm” (Gümüşoğlu, 2009: G58/9). 
“Nûr-ı hikmet sırrıdur Bektaşîyânun tekyesi 
Mürşid-i kâmil olardur fehm idersen bî-gümân” (Gümüşoğlu, 2009: 

G59/14). 
“Ki Bektaşî tarîkında bana şâh 
Fu’âdum buldurup şimdi nümâyân” (Gümüşoğlu, 2009: G60/25). 
“Âşık isen râh-ı Bektaşî’ye gel 
Cân ile kıl bu tarîka rağbeti” (Gümüşoğlu, 2009: G65/2). 
Hatâyî (ö. 1574), kendisinin ve çevresindekilerin dünya nimetlerinden uzak 

durduklarını, Bektaşîlik öğretisinin de bu olması gerektiği üzerinde durur. 
“Fakr-ı hâlde ey dil âbâdî kılan Bektaşî’dür 
Hırka-pûş olmış velîkin kâm alan Bektaşî’dür 
Ziynet-i dünyâyı terk idüp abâ-pûş oldılar 
Nâr-ı aşku’llâha yanup yakılan Bektaşî’dür 
Var mıdur dirsen haberdâr bu oyundan cüz’ice 
Oynadur hem dahı oynar çok oyunbâzdur hoca 
Oynananlardan oyundur âlem oynar böylece 
Oynadur hem dahı oynar oynayan Bektaşî’dür 
Her harâbâtı yüzinden görseler dirler velî 
Hîç dimezler sâhib-i Hünkâr Hacı Bektaş Velî 
Mazhar-ı sırr-ı hakîkat ondadur sırr-ı Alî 
Sırrı sır eyler bu dem sır saklayan Bektaşî’dür 
Sakınup ta’n itme cânâ dervîşe eyle hazer 
Kalbinün her kûşesinde sırr-ı feyzu’llâh gezer 
Sırr-ı esrâra haberdâr var mıdur dirsen eger 
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Bâtını Leylâ içün Mecnûn olan Bektaşî’dür 
Nutk-ı pîrden eyne mâ gûş eyle cânâ sen de bil 
Taş atan bizdendür ammâ atdıran bizden degül 
Bedrî ta’n ider seni âlem sakın olma melûl 
Sen bilirsin bahr-ı ummâna dalan Bektaşî’dür” (Özmen, 1998: 177). 
17. yüzyıl Bektaşî şairlerinden Bedrî (ö. ?)’ye göre ise Bektaşîler, dünya ni-

metlerini terk etmiş, sırtlarında keçeden bir abası olan, Allah aşkıyla yanmış 
kalender kimselerdir. 

“Dehri im’ân ile seyrân eyleyen Bektaşî’dür 
Kendüyi her hâle hayrân eyleyen Bektaşî’dür 
Sun’-ı Hak her şeyde mevcûd oldugın fehm eyleyüp 
Birlügine böyle îmân eyleyen Bektaşî’dür 
Zâhir ü bâtın Hüve’llâh sırrına mazhar olup 
Cümle râz-ı dilde pinhân eyleyen Bektaşî’dür 
Bâde-i aşk-ı İlâhî katresin nûş idicek 
Mevcesin girdâb-ı ummân eyleyen Bektaşî’dür 
Cümlesi ehl-i basîret göz açıklardan olup 
Âleme kendin nigeh-bân eyleyen Bektaşî’dür 
Hep tasavvuf söyler anlar anı nâdân anlamaz 
Ârifâne nutkı her ân eyleyen Bektaşî’dür 
İşbu âlem hây u hûsından Cesârî-veş geçüp 
Kûşe-i vahdetde iskân eyleyen Bektaşî’dür” (Akkuş, 2010: G192/7). 
19. yüzyıl Bektaşî şairi Cesârî (ö. 1829) ise Bektaşîlerin hasletlerini sıraladığı 

yukarıdaki şiirinde Bektaşîleri, Allah’ın birliğine inanan, görünen ve görünme-
yenin sırrına erişmiş, kalp gözü açık, tasavvuftan anlayan ve her zaman ârifâne 
sözler söyleyen kişiler olarak zikreder. 

“Ehl-i şevkiz meşreb-i rindâneyiz Bektaşîyiz 
Zâhid-i bed-hûlara bîgâneyiz Bektaşîyiz 
Merd-i tecrîdiz alâ’ikden geçip olduk berî 
Bî-tekellüf sâkin-i mey-hâneyiz Bektaşîyiz 
Bî-garaz bu bezm-i işret-hâne-i âlemdeyiz 
Câm-ı aşk u şevk ile mestâneyiz Bektaşîyiz 
Mâlik-i genc-i rumûzuz bizdedir dürr-i Necef 
Gerçi zâhir-bîne biz vîrâneyiz Bektaşîyiz 
Murg-i şehbâz-ı kadîmiz âsumân-ı feyzde 
Tâ’ir-i takdîs ile hem-lâneyiz Bektaşîyiz 
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Sâbitiz ikrârımızda şekkimiz yokdur bizim 
Ahd-i yâra ser veren merdâneyiz Bektaşîyiz 
Cânımız kıldık fedâ Hilmî cemâlu’llâha biz 
Şem’-i aşka yanmaga pervâneyiz Bektaşîyiz” (Yakışır, 2016: G74). 
Bektaşîlerin meziyetlerini sıralayan şairlerden biri de 19. yüzyıl Bektaşîle-

rinden Mehmed Alî Hilmî Dedebaba’dır (ö. 1908). Ona göre Bektaşîler şevk 
ehli, rindâne kimselerdir. Kötü huylu zâhidlere karşı kayıtsızdırlar. Aşk şarabını 
içip mestâne bir hâlde dünyada dolaşırlar. Dışarıdan onları görenler vîrâne 
sanırlar ama bâtında Necef incisidirler. Verdikleri sözde dururlar ve bu söze 
karşı da herhangi bir şüphe duymazlar. Canlarını Allah’a ulaşmak için feda 
etmişlerdir. 

3. Bektaşî Gibi Görünen Dervişler: Sahte Bektaşîler

Kendini Hak-Muhammed-Ali yoluna adamış, insanları “doğru” ve “iyi” 
olana sevk etmeyi kendine şiar edinmiş Bektaşîler dışında kaynaklarda bir de 
kendilerini Bektaşî diye adlandıran ancak Bektaşî öğretilerinin dışında hareket 
eden görünüşte Bektaşî derviş toplulukları da bulunmaktadır. Bu derviş toplu-
luklarına ilk olarak Vâhidî’nin Hâce-i Cihân ve Netîce-i Cân isimli eserinde rast-
lamaktayız. Eserde, Bektaşî gibi görünen dervişlerin nasıl ortaya çıktıkları 
anlatılmaktadır. Esere göre Hacı Bektaş, ölmeden bir süre önce, Allah’ın em-
riyle, cezbe hâlinde olmuş, ahirete de bu halde gitmiştir. Bu sebepten dolayı da 
daha meczup bir derviş iken rind meşrepli hilekâr dervişler türemiştir (Karabey, 
Şığva ve Babür, 2015: 224). Bektaşî gibi görünen bu dervişler, birçok yönden 
eleştirilmiştir. Bu eleştirilerden biri de Allah’ın isminin, dünya ve ahiret sultan-
ları olarak anılan ehlibeytin adının ak keçeden yapılmış taçlarında yazılı olması 
meselesidir. Çünkü o keçe kimi zaman dizlerini üzerine alınacak kimi zaman da 
ya cenabet ya da taharetsiz başa takılacaktır. Yeri geldiğinde eskiyip atılacaktır, 
böylelikle toprağa değecek ve kirlenecektir. Bu bile Bektaşî öğretilerinden 
uzak olduklarına bir işarettir. Ayrıca adı geçen eserde sahte Bektaşîlerin, top-
lumda saygınlık kazanmak istedikleri için bu keçeyi taktıkları dile getirilmek-
tedir (Karabey, Şığva ve Babür, 2015: 224). 

Sahte Bektaşîlerin özelliklerinin yer aldığı bir diğer eser, Edîb Harâbî’nin 
divanıdır. Edîb Harâbî bir şiirinde Bektaşî olmayıp da kendilerini Bektaşî diye 
nitelendiren kişileri alaycı bir dille eleştirir. Şiirde, kendisini Bektaşî addeden 
zümrenin Allah’ın yolundan sapmış şeytan tabiatlı kişilerden oluştuğu, görü-
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nüşü ile insana benzeyen ancak insan dışı bir varlık oldukları, Allah’ın dinini 
bilmedikleri ve yollarının sapkınlık yolu olduğu üzerinde durulur:  

“Kim demiş ki vâsıl-ı Rahmân olur Bektaşîler 
Görmedim bir ehl-i Hak şeytân olur Bektaşîler 
Sûretâ insân görürsün sanma insân anları 
Sûret-i insânda hep hayvân olur Bektaşîler 
Bî-haberdürler şerî’âtle tarîkatden hemân 
Dîn-i Hak’da mutlakâ noksân olur Bektaşîler 
Yolları râh-ı dalâlet oldugından her zamân 
Hakk’a karşı bâ’is-i isyân olur Bektaşîler 
Ey Edîb havf it Hudâ’dan onlara olma yakın 
Hakk’ı idrâk eylemez nâdân olur Bektaşîler” (Üçüncü, 2002: G248). 
Edîb Harâbî’ye ait bir başka gazelde de yine Bektaşî gibi görünen ancak 

gerçek anlamda Bektaşî olmayan kimseler için de eleştiriler vardır. Sözü edilen 
gazelde hem Bektaşîlerin hem de Bektaşî olmayanların özellikleri hakkında 
bilgiler verilir. Gerçek Bektaşîler, riyakâr değillerdir. İlim, irfan sahibi, Hz. 
Ali’nin yolundan giden, Bektaşîliği kendisine yol edinmiş kimselerdir. Bunların 
karşısında ise, iki yüzlü, tarikattan ve öğretilerinden haberi dahi olmayan, Al-
lah’ın lanetini kazanmış, ehlibeyti sevdiklerini söyleyen ancak düşünceleriyle 
âl-i abâya düşman olan, şehvete düşkün, dini ve imanı para olmuş, herhangi bir 
bilgisi olmayan ancak bu bilgisiyle ahkâm kesen sahte Bektaşîler vardır. 

4. Sonuç 

Bektaşîlik gerek tarikatlaşma süreci öncesinde gerekse tarikatlaşma aşama-
sını tamamlayarak standart bir tarikat görünümüne kavuştuktan sonra geniş 
insan toplulukları arasında kabul görmüş bir düşünce sistemidir. Bu geniş ka-
bulün belki de bir sonucu olarak tarih içinde Bektaşîlerin gördüğü itibardan 
yararlanmak isteyen kişi ya da gruplar ortaya çıkmıştır. Bu kişi ya da gruplar 
kendilerini her ne kadar Bektaşî olarak tanımlasalar da, tarikatın remiz ve sem-
bolleriyle tarikatın söylem ve teorisine uygun olmayan davranışlar sergileseler 
de toplumun geniş kesimleri tarafından kabul görmemiştir. Şayet bu kişi ya da 
grupların bu tarz davranışları toplum nezdinde geniş bir kabul görmüş olsaydı 
bugün Bektaşîlik tarikatından bahsetmek mümkün olmazdı. Hacı Bektaş 
Velî’nin 13. yüzyılda Sulucakarahöyük’te yaktığı “doğruluk” ve “iyilik” ateşi 
bugün hala varlığını devam ettiriyorsa bunun en büyük payı şüphesiz ki onun 
düşünce ve öğretilerini kendine şiar edinen, Hak-Muhammed-Ali yolundan 
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ayrılmayan “gerçek” Bektaşîlerdedir. İnancım ve düşüncem odur ki bu ateş 
kıyamete kadar yanmaya da devam edecektir. 
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ŞAHKULU TEKKESİ POSTNİŞİNİ MEHMET ALİ 
HİLMİ DEDEBABA VE KÂŞİFÜ’L-ESRAR REDDİYESİ 

ADLI ESERİ 
Sahkulu Lodge Hideout of Mehmet Ali Hilmi Dedebaba and Kâsifü’l-Esrar 

Reddiyesi Named Work 

Doç. Dr. Fahri MADEN* 

Öz 

Bektaşilik 1826’da dönemin “zalim” padişahı tarafından yasaklanmış-
tır. Adeta yok edilmek istenen Bektaşilik hakkında her türlü olumsuz 
görüş ileri sürülmüş ve propagandalar yapılmıştır. Bektaşilik aleyhine 
yürütülen bu siyasetin başını ilmiye mensupları çekmiştir. 1871 yılında 
Harputlu Hoca İshak Efendi türlü iftira ve dedikodularla kaleme al-
dığı Kâşifü’l-Esrar adlı eserinde Bektaşiliği Hurufilikle özdeşleştir-
miş ve bu nâzenin yola saldırıları zirveye çıkarmıştır. İktidar gücünün 
arkasında olmasının avantajıyla eser birkaç baskı birden yapmıştır. Bu 
iftira dolu esere Bektaşilerden ilk reddiye dönemin Şahkulu Sultan 
Dergâhı Postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan gelmiştir. Fakat 
Dedebaba’nın Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi’nin yayınlanmasına dönemin 
Osmanlı yönetimi “fitneye” sebep olmuş, “içinde hakarete varan ifa-
deler var” gerekçeleriyle izin vermemiştir. Eser ne yazık ki günümü-
ze kadar da kütüphanelerin tozlu raflarına terk edilmiştir. Bu çalış-
mada 1874 yılında kaleme alınmış ve o günden beri el yazması olarak 
kalmış olan Reddiye’nin yazılış sebebi, Reddiye hakkında günümüze 
kadar yazılanlar ve Reddiye’nin içeriğinin tanıtımı yapılmıştır. 
Anahtar kelimeler: Bektaşilik, Şahkulu Tekkesi, Harputlu Hoca İs-
hak Efendi, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi. 

Abstract 

Bektashism was banned in 1826 by the “cruel” sultan of the period. 
All kinds of negative opinions were put forward and propagandas 
were made about Bektashism, which was almost wanted to be destro-
yed. This policy, carried out against Bektashism, was led by the 
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members of the ilmiye. In 1871, Harputlu Hodja İshak Efendi identi-
fied Bektashism with Hurufism in his work called Kâşifü’l-Esrar, 
which he wrote with various slanders and gossip, and the attacks of 
this Nazi towards the road peaked. With the advantage of being be-
hind the ruling power, the work made several editions. The first re-
jection of this slanderous work from the Bektashis came from Meh-
met Ali Hilmi Dedebaba, who was the head of the Shahkulu Sultan 
Lodge of the period. However, the Ottoman administration of the 
period did not allow the publication of Dedebaba’s Kâsifü’l-Esrar 
Reddiyesi, on the grounds that it caused “discord” and “it contains 
expressions that amount to insults”. Unfortunately, the work has 
been left on the dusty shelves of libraries until today. In this study, 
the reason for writing Reddiye, which was written in 1874 and has 
remained a manuscript since then, what has been written about Red-
diye until today and the content of Reddiye are introduced. 
Keywords: Bektashism, Sahkulu Lodge, Harputlu Hodja Ishak Ef-
fendi, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Kâsifü’l-Esrar Rejectıon. 

1. Giriş

Bektaşilik tarihinde 1826 yılı önemli bir dönüm noktasını ifade eder. Bu ta-
rih tarikatın devlet tarafından kapatıldığı ve faaliyetlerinin durdurulduğu bir 
milattır. Bektaşiler her devirde istihza ve şüphe ile karşılanmışlar, itikadi açıdan 
kendilerini ispat etmek ve savunma yapmakla karşı karşıya bırakılmışlardır. 
Ancak sözünü ettiğimiz tarihte tarikatın faaliyetleri sadece yasaklanmamış, 
yıktırılan tekkeler, yapılan idam ve sürgünler, tekkelerin müsadere edilen ve 
yağmalanan vakıf malları özellikle ilmiye mensuplarını bir türlü tatmin etme-
miştir. Bektaşiler itikadi yoklamalardan geçirilmekle de yakayı kurtaramamış-
lar, o tarihte ve sonrasında uzun yıllar Bektaşilik aleyhine menfi ve yıkıcı pro-
pagandalar yapılmıştır. 1826 badiresinde Üsküdar’da tekkesi yıktırılan ve Şey-
hülislamlık tarafından itikadi sorgulamadan geçirilen Bektaşi babalarından 
Kıncı Baba “hangi dindensiniz” sualine dervişleriyle şehadet getirerek karşılık 
verdiyse de “Ümitsizlik halinde iman makbul değildir. Öleceğini anladığı için 
şehadet getirdi” (Sezgin, 1995: 165) denilerek idam edilmiştir. Yine darphaneye 
hapsedilen İbrahim Baba ilmiye mensuplarından oluşan mecliste kendisine 
sorulan soruların hepsine uygun cevap verdiyse de duruma şaşıran Şeyhülis-
lam’ın, “Bu suallerin cevaplarını biliyorsun da bu Bektaşilik nedir?” (Emin 
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Efendi, 1302: 71-72) serzenişinin ardından tâ Birgi’ye sürgüne yollanmaktan 
kurtulamamıştır. 1826 sürecinde özellikle devlet eliyle ve II. Mahmut’un tevec-
cühünü kazanan Esad Efendi gibi vakanüvisler yoluyla Bektaşiler aleyhinde 
belgeler ve eserler hazırlanmış, son derece olumsuz propagandalar yürütülmüş-
tür.  

II. Mahmut’un iktidarının sonlarından itibaren bu tür faaliyetler ortada 
Bektaşi canı kalmadığından bir süre durmuş olsa da XIX. yüzyılın ikinci yarı-
sında Sultan Abdülaziz döneminde Bektaşilik üzerindeki baskının hafifleme-
siyle Bektaşi faaliyetlerinin yeniden başlaması sebebiyle olumsuz propaganda 
yeniden alevlenmiştir. Yıllar önce Bektaşilik yasaklanırken binbir iftiralarla 
karalama propagandası yapan Vakanüvis Esad Efendi’nin yerini, bu defa Har-
putlu Hoca İshak Efendi almıştır. İlk olarak 1871 yılında kaleme alarak bastır-
dığı, Hurufilik bahanesiyle Bektaşilere olmadık iftiralarla sataşmalarda bulun-
duğu Kâşifü’l-Esrar Dâfiü’l-Eşrâr adlı eserini birkaç defa bastırıp Bektaşiler 
aleyhine ciddi bir kamuoyu meydana getirmiştir. Bektaşiler tarafından türlü 
dedikodu ve iftiralarla dolu bu esere karşı ilk reddiye o sırada Şahkulu Sultan 
Tekkesi postnişinliğinde bulunan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan gelmiştir. 
Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi adını taşıyan bu eser el yazması olarak kalmış, matbu 
baskısı yapılmadığı gibi Ahmet Rıfkı Baba’nın ifadesiyle “birçok ihvân-ı 
safânın dahi manzuru olmamış” (Ahmed Rıfkı, 2013: 105), yani çoğu Bektaşi 
tarafından bile görülmemiştir.  

Dönemin Osmanlı idaresinin Hoca İshak Efendi’nin Hurufiliği bahane 
ederek ve Bektaşileri de peşinen Hurufi kabul ederek ipe sapa gelmez dediko-
du ve iftiralarla, ağza alınmayacak ve hayale gelmeyecek uydurma hikâye ve 
hakaretlerle Bektaşilere saldırdığı Kâşifü’l-Esrar adlı eserinin birkaç defa basıl-
masına, ancak Bektaşilerden ve muhiplerinden büyük tepki gelmesi üzerine 
yayınını durdurmasına rağmen Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın bu esere ce-
vap ve reddiye olarak kaleme aldığı risalenin yayınına “tefrikaya” sebep olur, 
“içerisinde adaba uymayan ifadeler var” (BOA, MF.MKT, 26/94) bahanesiyle 
izin vermemesi düşündürücüdür. Günümüzde Süleymaniye Kütüphanesi’nde el 
yazması olarak bulunan işte bu reddiye ilk defa tarafımızdan günümüz Türkçe-
si’ne kazandırılmıştır. 
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2. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba (1842-1907)

2.1. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Yetişmesi ve Şahkulu Tekkesi Postni-
şini Olması 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba kaybolan ilk mezartaşı ve Divan’ındaki kayda 
göre 18421 yılında Sultanahmet’in Güngörmez Mahallesi Arasta Sokak’taki 
Güngörmez Camii imam evinde dünyaya gelmiştir (Mehmet Ali Hilmi Baba 
Dîvânı, 2012: 4-5; Yüksel, 2002: 12). Babası Güngörmez Camii’nin “Vaiz-i 
Avam”ı ve imamı olan Hafız Osman Nuri Efendi’dir. Annesi Emine Şerife 
Hanım’dır. Babası Olukbayır (Çırçır) Nakşibendi Tekkesi şeyhi Seyyid Musta-
fa Baba Efendi’den (v. 1854) Nakşi icazeti almıştır. Ayrıca dönemin Şahkulu 
Tekkesi postnişini Hacı Hasan Baba’ya eşiyle birlikte 1853-1854’te intisap ede-
rek Bektaşi olmuşlardır (Tanman, 1992: 328). Hafız Osman Nuri Efendi uzun 
yıllar saray imamlığı da yapmıştır. Aslen Arnavutluk’un Zavalan yöresinin ta-
nınmış eşrafındandır. Cemaleddin Server Revnakoğlu, Hafız Osman Nuri 
Efendi’nin Güngörmez Camii’nin perişan haldeki haziresinde mezarına ulaş-
mış, Elifi tâclı ve teslim taşlı beyaz mermerden mezartaşında vefat tarihi olarak 
9 Aralık 1857 tarihini tespit etmiştir. Babasından kırk yıl sonra, 30 Aralık 1896’da 
vefat eden Validesi Emine Şerife Hanım’ın cenazesi ise Şahkulu Tekkesi’ndeki 
Gözcü Baba sofasına defnedilmiştir (Yüksel, 2002: 12-15)2. 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba eğitimine ailesinde başlayıp babasından terbi-
ye görmüş, hatta ilk Bektaşilik terbiyesini ondan almış (Yakışır, 2016: 4; Yüksel, 
2002: 17), çocuk yaşlarda Üsküdar’daki Balaban Nakşibendi Dergâhı’na bağ-
lanmış, şeriat ve tarikat ilimleri tahsil etmiştir. Şakir Keçeli Baba, Bedri Noyan 
Baba’nın Bütün Yönleriyle Bektâşîlik ve Alevîlik adlı eserini yayınlarken yaptığı 
açıklamalarda Baki Öz’ün de Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın “önceleri Nak-
şibendi şeyhi iken sonradan önemli ve ünlü bir Bektaşi olduğu” (Öz, 2001: 206) 
düşüncesini eleştirmiştir. Keçeli’ye göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın 
Nakşibendi yoluna girdiği hem gerçek dışı hem de ona karşı haksızlıktır. 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın kendisi Bektaşi olduğu gibi babası ve annesi 

1 Kocadağ, Dedebaba’nın 1840-1907 yılları arasında 67 yıl yaşadığını, ayrıca bir nüfus kayıt defterin-
de Dedebaba’nın doğum tarihini H. 1256 (M. 1840-1841) olarak gördüğünü belirtmektedir (Kocadağ, 
1998: s.58, 74). 

2 Şevki Koca’ya göre Hafız Osman Nuri Efendi oğlu Mehmet Ali Hilmi Dedenaba’dan bir yıl daha 
uzun yaşamış olup kabirleri eşi Emine Hanım ile Gözcü Baba haziresinde yan yanadır. Emine Hanım 
1898 ve Hacı Osman Nuri Efendi 1908 yılında vefat etmişlerdir (Koca, 2005: 255). 
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de Şahkulu Tekkesi postnişini Hacı Hasan Baba’dan nasip almışlardır (Noyan, 
2002-V: 154).  

Kaybolan ilk mezartaşı ve kaynaklarda aktarılan bilgilere göre Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba, 1856 yılında on dört yaşındayken (Uçman, 2003: 440) babası ve 
annesinin yolundan giderek Şahkulu Tekkesi postnişini Hacı Hasan Baba’dan 
erkân-ı Ehl-i Beyt üzere ikrar alarak Bektaşi olmuştur. Mehmet Ali Hilmi 
Dedebaba’nın nasip alışı sırasında rehberlik hizmetini Aşçı Ali Baba yapmıştır. 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba 1861 yılında mücerred derviş olmuş, bir yıl sonra 
da Türabi Ali Baba’dan dönemin türbedarı Hacı Mehmet Tahir Baba’nın reh-
berliğinde Babalık icâzeti almış, 1863 yılında ise Şahkulu Tekkesi postnişinliği-
ne getirilmiştir. Ahmet Rıfkı Baba onun yetişmesi ve manevi terakkisini “...ve 
küçük yaşta halaka-i bekûş-ı tecerrüd olarak Türabi Ali Baba hazretlerinden 
vâkıf-ı sırr-ı vahdet olmuşlar…” ifadeleriyle anlatmaktadır (Ahmed Rıfkı, 2013: 
209). Kemal Üçüncü XIX. yüzyılın ikinci yarısında Nakşibendi görünümü 
altında tekrar faaliyet göstermesine müsamaha gösterilen Bektaşi tekkelerine, 
asayiş ve devletin kontrolü kaygısı sebebiyle Sünni-Nakşi kökenli şeyhler 
atandığı, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’yı da bu çerçevede değerlendirmenin 
doğru olacağı kanaatindedir. Keza Sünni gelenekten gelen Edib Harabi Baba 
gibi zatların o dönemde Bektaşi tarikatına bağlanmasında Dedebaba’nın Sünni 
kökenden gelen bir mürşid olması etkili olmuştur (Üçüncü, 2012: 48-49)3.  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Bektaşiliğin Babagân kolunun4 XIX. yüzyıl-
daki en önemli temsilcilerindendir (Yüksel, 2002: 11). 1863 yılında Kesriyeli Aşçı 
Ali Baba’nın evlatsız vefatı üzerine Selanikli Hacı Hasan Baba tarafından ve 
tekkedeki muhibbanın seçimiyle henüz 22 yaşında iken Şahkulu Tekkesi post-
nişinliğine getirilmiştir. Hükümet tarafından ise kendi talebiyle 16 Şubat 1864 
tarihinde bu tayini onaylanmıştır (BOA, EV.MKT.CHT, 741/80, Tarih 5 Eylül 
1908; BOA, EV.MKT, 246/86). Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın görevlendi-
rilmesiyle ilgili Osmanlı arşivindeki resmi yazıda Seyyid Mehmet Ali’nin Üs-

 
3 Dedebaba’dan babalık icazeti alanalr arasında medrese eğitimi görmüş, icazetli hocalardan ve şair-

lerden Tekirdağ Kılavuz Köyü’nden Şaban Sırrı da vardır (Özmen, 1998: 189). 
4 Cavit Sunar, Anadolu (Çelebi Kolu) ve Rumeli (Babagân Kolu) olarak ikiye ayrılan Bektaşiliğin 

“…Babagân Kolu Balım Sultan tarafından Hz. Pîr’in ruhaniyetine müsteniden ictihad edilen ayin ve 
erkânın mutasarrıfı ve Tarikat-ı Bektâşiye diye anılan gerçek tarikatın sahibidirler ki bu yol Balım 
Sultan’dan Cumhuriyet Türkiyesi’ne kadar teselsül edip gelmiştir. Babagân kolunun itikatları şeriata ve 
Hak yoluna asla aykırı değildir. Çünkü Kur’an’a ve Muhammed (S.A.V.)’e dayanan gerçek irfan yoludur. 
Rumeli’ye mahsus olan Babagân Bektaşiliği son zamanlarda Tarik-i Nâzenîn adı ile adlanmıştır.” de-
mektedir (Sunar, 1975: 11). 
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küdar’da Merdivenköy’de Şahkulu Sultan Tekkesi vakfının türbedarlık ciheti-
ne mutasarrıf olan Derviş Ali Efendi’nin evlatsız bir şekilde vefat ettiğinden 
görev yerinin boş kaldığını, bu münasebetler görevin kendisine tevcih edilip 
eline berat ihsan edilmesini isteğiyle dilekçe sunduğu ifa-de edilmektedir. Di-
leçkede verilen malumata göre Seyyid Mehmet Ali epey müddetten beri vefat 
eden Derviş Ali Efendi’nin hizmetinde bulunduğu, türbedarlık vazifesine ehil 
ve müstehak olduğuna Merdivenköyü’nde imamlık yapan Ali Efendi ve Hasan 
Lütfi Efendi’nin yanı sıra Büyük Çamlıca Tekkesi Şeyhi Nuri Efendi, Abdür-
resul Efendi, Osman Ağa ve Hacı Osman Efendi isimli kişilerin şehadetleriyle 
ortaya çıkmış, Merdivenköyü imam ve muhtarıyla ahalisinin hazırladığı bir kıta 
ilmuhaberlerinden ve Evkaf-ı Hümayun müftüsü Seyyid Mehmet Kadri Efen-
di’nin işaretiyle, herhangi bir kusur işlemeden hizmetini eda etmek ve hizmeti 
terk etmesi üzerine görev başkasına verilmek şartıyla türbedarlık Âsitâneli 
Seyyid Mehmet Ali Efendi ibn Osman Nuri uhdesine tevcih edilmiş, 5 Haziran 
1864 tarihinde beratı yazılmak üzere tezkere verilmiştir (BOA, EV.MH, 1019/2). 

Bu resmi yazıyla göreve getirilen Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Şahkulu 
Tekkesi’nin tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte postnişinliğe 
atandığı yıl Hacı Bektaş Veli Tek-kesi’ne giden Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, 
o sırada Bektaşiliğin merkezi Hazreti Pir Hangâhı (Pirevi)’nda Dedebaba pos-
tunda oturan Yanbolulu Türabi Ali Baba’dan mücerretlik erkânı ve er-kân-ı 
Ehl-i Beyt üzere erkân-ı tecerrüde dâhil olup erenler menguşu takınıp mücer-
red olmuştur. Tarikat rehberi ise Türbedar Mehmet Tahir Baba olmuştur. 1869 
yılında bir defa daha Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne giden Mehmet Ali Hilmi 
Dedebaba, o sırada postta bulunan Selanikli Hacı Hasan Baba’dan dönemin 
türbedarı Mehmet Yesari Baba’nın rehberliğinde halifelik icazeti alarak Bekta-
şilik tarihinde en genç yaşta -yirmi sekiz yaşında- “Halifebaba” ünvanını alan 
ilk Bektaşi olmuştur. Halifebaba oluşu sürecini, “Hamdülillah devrim itmâm 
eyleyüp devrâneden / Pîrim ihsan etti doğdum Hilmi dört kez ânadan” (dünya-
ya gelişi, intisabı-yola girişi, mücerretliği-icazet alışı, halifeliği) mısralarıyla 
anlatmıştır (Mehmet Ali Hilmi Baba Dîvânı, 2012: 4-5; Koca, 2005: 255; Yüksel, 
2002: 19, 21, 57-58; Uçman, 2003: 440; Kocadağ, 1998: 60; Oytan, 1956: 85).  

Revnakoğlu’na göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Kur’an-ı Kerim’i ezber-
leyip hâfız olmuş, Hicaz’a giderek hac farizasını da yerine getirmiştir (Yüksel, 
2002: 17). Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Kaşifü’l-Esrar Reddiyesi adlı eserinde 
verdiği izahlar onun Kur’an-ı Ke-rim hakkında son derece bilgili olduğunu ve 
hac ibadetini Bektaşiliğin bir gereği olarak görmesi (Mehmed Ali Hilmi Dede-
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baba, Kaşifü’l-Esrar Reddiyesi, Süleymaniye Kütüphanesi İzmirli İsmail Hakkı 
Bölümü, nr.1228, v.41a ) şahsı hakkındaki bu bilgileri doğrulamaktadır. Revna-
koğlu’na göre babasının vefatından sonra bir süre Güngörmez Camii’nde ve 
ayrıca İshak Paşa Camii’nde imamlık yapmış, o zamanlar kendisine “Hafız 
Mehmet Ali” diye hitap edilmiştir (Yüksel, 2002: 18, 40)5. 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Şahkulu Tekkesi postnişinliği döneminde 
tekke ve çevresinde büyük bir imar faaliyetinde bulunmuştur. Tekkeyi genişle-
tip yeniden inşa ettirdiği gibi yeni binalar, çeşme, sofa, namazgâh gibi eklenti-
ler de yaptırmıştır. Böylece tekkeyi adeta yeniden inşa ettirip tam bir külliyeye 
dönüştürmüştür. Bu tamir ve inşa faaliyetlerini giriş kapısı, aşevi, hücre, kovan-
lık ve çeşme kitabelerden takip etmek mümkündür. Kitabelere göre Dedeba-
ba’nın ikinci Pirevi ikâmetinden dönüşte tekkeyi esaslı bir tamirden geçirttiği 
ve genişlettiği sırada, tekkedeki yapı ve imar faaliyetleri 1869 yılında tekkenin 
cümle kapısının yanındaki bölümlerin (kapıcı can hücresi, bacılar mahfili, at evi) 
inşasıyla başlamıştır (Tanman, 2010: 287). 1870 tarihinde tekkenin meydanevi 
(Semahâne-Kırklar Meydanı)’ndeki abdest muslukları yenilenmiş (Yüksel, 
2002: 40), tekkenin komple tamirden geçirildiği 1874-1875’te Elifi Bektaşi tâclı 
tepeliği olan tekkenin cümle (giriş) kapısı ve tekkenin ana binasının ortasındaki 
meydanevi tamir edilmiş, meydanevinin kuzeyine ikametgâh yapısı da eklen-
miştir. Bu ekleme sırasında yapı cephelerinde uyumsuzluk olmaması için ika-
metgâhın pencereleri meydanevininkilerle aynı görünüşte yaptırılmıştır (Tan-
man, 1992: 318, 329). Belirtildiği üzere geniş bir tamirden geçirilen ve yeni bina-
lar ilave olunan Şahkulu Tekkesi cümle kapısı üzerine bu döneme ait H. 1291 

[M. 1874-1875] tarihli şu kitabe bizzat Mehmet Ali Hilmi Dedebaba tarafından 
kaleme alınmıştır:  

“Gelip bu hangâha sıdk ile âşık ibâdet kıl 
Heva-yı nefsini terk eyleyip kesb-i sa’adet kıl  
 
Halâs olmak dilersen hâl-i hayretten hulûsâne 
Makam-ı Hazret-i Şahkulu Sultan’ı ziyaret kıl” (Yüksel, 2005: 39; Kocadağ, 

1998: 69; Tanman, 1992: 328)6 

 
5 Kocadağ, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın ilmiye sınıfından geldiğini belirtmekte, Küçük Aya-

sofya Camii’nde de imamlık yaptığını söylemektedir (Kocadağ, 1998: 74). 
6 “Gelip bu dergâha dosdoğru aşk ile ibadet kıl/Nefsini terk ederek mutluluğa gönülden eriş/Kurtulmak istiyorsan 

bu zamanın bunalımından/Makamı Hazreti Şahkulu Sultan’ı ziyaret kıl” (Kocadağ, 1998: 13). 
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Şahkulu Tekkesi’nde yoğun bir faaliyete başlayan genç yaştaki Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba’nın etrafında bazı rahatsızlıklar ve muhtemelen çekememez-
lik de meydana gelmiştir. Keza tekkede yoğun bir imar ve inşa faaliyetine giriş-
tiği sırada hakkında “mugayir-i adâb-ı tarikat harekâta cür’et ettiği” gerekçe-
siyle Meclis-i Meşayih tarafından 26 Şubat 1875 tarihinde türbedarlık görevin-
den alınmıştır.7 Tarikat adabına aykırı davranmaktan Şahkulu Tekkesi türbe-
darlık görevinden uzaklaştırılan, ancak aynı yıla ait arşiv kayıtlarına göre Şah-
kulu Tekkesi’nde postnişinlik vazifesinin devam ettiğini (BOA, MF.MKT, 
26/94, Tarih 22 Mart 1875; BOA, EV.MKT, 793/124, Tarih 18 Kasım 1875) tespit 
ettiğimiz Dedebaba bir yıl sonra Hacı Bektaş Veli Âsitânesi’ne görevlendiril-
miştir. 

2.2. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Pirevi Postunda 

Bektaşiliğin merkezi olan Hacı Bektaş Veli Hangâhı (Pirevi) tarikatın 1826 
yılında yasaklanmasından sonra devletin burayı kontrol altında tutmak gaye-
siyle Hamdullah Çelebi’yi sürgün etmesi ve burada Nakşibendi usulüne göre 
ayin ve ibadet yapılması dayatmasında bulunması zamanla Pirevi’nde karışıklık-
lara neden olmuştur. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Pirevi’nde Bektaşiler Çele-
biler ve Babagân olarak ikiye ayrılıp aralarında tekkenin idaresiyle ilgili reka-
bete tutuşurken bir de Nakşi şeyhi uygulaması zamanla içinden çıkılmaz bir hal 
almıştır. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Pirevi’ne gelişi böyle bir döneme 
denk gelmiştir. 

Selanikli Hacı Hasan Baba’nın şeyhülislamlığın emriyle Dedebabalıktan 
uzaklaştırılıp Medine’ye gönderilmesi üzerine ve-kâleten idare ettirilen Hacı 
Bektaş Veli Hangâhı tekke şeyhliği ve tevliyeti önce Pir Hazretlerinin sülale-
sinden Feyzullah Çelebi’ye devredilip (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, 
Nr.1762, vr.36, Tarih 29 Kasım 1871) 1874 yılında Dedebabalığa vekâleten Kon-
yalı Perişan Hafız Ali Baba getirilmiştir (Yüksel, 2002: 22, 25-26). Ancak Perişan 
Baba yalnızca birkaç sene görevde kalabilmiştir. Keza Hacı Bektaş Veli Tekke-
si’ne atanan Nakşi şeyhi Yahya Efendi onu 72 dervişi ile birlikte Dedebaba 

7 Meclis-i Meşayih Şahkulu Tekkesi türbedarlığına o dönemde Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın 
yerine Derviş Hasan Rıza Efendi tayin etmiştir. Türbedarlık görevi 1907 yılına kadar da onun üzerinde 
kalmıştır (VGMA, Defter nr. 876, s.63; VGMA, Defter nr. 897, s.321; BOA, EV.MKT, 246/86; BOA, 
EV.MKT.CHT, 741/80, Tarih 5 Eylül 1908). Bununla birlikte Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Şahkulu 
Tekkesi postnişinliği yıllarında zaman zaman bu tekke postnişinliğine talip olan (1889’da İsmail ve 
1906’da Salim adlı zat) kişiler çıkmıştır (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1764, vr.100, Tarih 25 
Mayıs 1889; Nr.1776, vr.73, Tarih 20 Mart 1906). 
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postundan uzaklaştırmış, ardından Şahkulu Tekkesi’nden getirttiği Mehmet 
Ali Hilmi Dedebaba’yı posta oturtmuştur.8 Böylece üçüncü defa Pirevi’ne ge-
len Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Perişan Baba ile arası açılmış, hatta bu 
durum Pirevi’nde dervişleri arasında çekişme ve ikilik meydana gelmesine se-
bep olmuştur (Yüksel, 2002: 95).  

Bu dönemde Pirevi’ndeki postnişin krizi Feyzullah Çelebi’nin 1878 yılında 
vefatıyla alevlenmiştir. İlk olarak Feyzullah Çelebi’nin büyük oğlu Ahmet 
Cemaleddin Çelebi, merkezi hükümete babasının vefatını bildirerek meşihatın 
kendisine verilmesini, bu hakkın 600 seneden beri kendi sülalesinde olduğunu, 
bu makama kendisi getirilecekken Hafız Nuri isimli bir şahsın müdahalesi se-
bebiyle işlerin uzun süre sürüncemede kaldığını, mesele hallolacağı sırada ise 
babasının evlat bırakmadan öldüğü iddialarının gündeme getirildiğini bildir-
miştir. Ayrıca İstanbul’daki Edirnekapı tekkesi şeyhi Emin Baba, Karaağaç 
tekkesi şeyhi Hakkı Baba, Rumelihisarı tekkesi şeyhi Ahmed Baba, Karyağdı 
tekkesi şeyhi Münir Baba, Büyük Çamlıca tekkesi şeyhi Nuri Baba ve Yedikule 
tekkesi şeyhi Hüseyin Resmî Baba gibi şeyhler Ahmet Cemaleddin Çelebi’nin 
sarf, nahiv ve akaid ilimleri ile Halebî isimli Hanefi fıkhına ait kitapların oku-
tulmasına muktedir olduğunu belirtilerek tekke şeyhliğinin kendisine verilme-
sini istemişlerdir. Şeyhliğin Ahmet Cemaleddin Çelebi’den başkasına verilmesi 
durumunda “600 senelik hanedanın” perişan olacağını ve kendilerinin bu şeyh-
ten başkasına tabi olmayacakları uyarısında bulunmuşlardır (BOA, Y.MTV, 
2/16).  

Osmanlı merkezi hükümeti Çelebiler ve Babaların bu arzularına icabet et-
mek yerine Nakşibendi tarikatından Şeyh Yahya Efendi’yi tekkeye şeyh tayin 
etmiştir (BOA, Y.PRK.AZJ, 14/8; İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, 
Nr.1762, vr. 37, Tarih 10 Aralık 1879). Ancak bu durum Bektaşilerin kendilerin-
den olan birinin Hacı Bektaş Veli Hangâhı’na tayin edilmesi ısrarlarına son 
verememiştir. Aksine Bektaşiler, bu defa şeyhlik müessesenin dışında “Dede-
babalık” unvanını icat edip bunu merkezi hükümete onaylatmak ve 1880 yılında 
“Dedebaba” olarak Mehmed Ali Hilmi Baba’nın tekkede posta oturması için 
teşebbüste bulunmuşlardır. Ancak merkezi hükümet “Dedebabalık” unvanıyla 
bir vazifenin bulunmadığı cevabını vererek Bektaşilerin bu teşebbüsünü de geri 
çevirmiştir (BOA, Ayniyat Meşihat, Nr.1413, s.162). Bu arada Mehmet Ali Hilmi 

 
8 Pirevi’nde bulunduğu sırada İstanbul’daki tekkede yerine vekil olarak Mustafa Yesari Baba’yı bı-

rakmıştır (Köseoğlu, 2016: 210; Mehmet Ali Hilmi Baba Dîvânı, 2012: 525). 
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Baba kendisini destekleyen şeyh ve dervişlerden yardım toplayıp9, hükümetin 
onayı olmadan, fiili bir durum olarak Hacı Bektaş Veli Hangâhı postuna otur-
muştur (BOA, EV.MKT, 1236/56). 

Öte yandan Nakşi Şeyhi Yahya Efendi ile Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın 
Pirevi’ne gelişi burada huzurun iyice bozulmasına yol açmıştır. Özellikle Meh-
met Ali Hilmi Dedebaba, Çelebiler tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Nihayet 
öteden beri Bektaşiler arasında yaşanan Çelebiler-Babalar çekişmesi, merkez 
tekkede şeyh olma hakkının hangi kola ait olduğu ve kimin bu göreve ehil 
bulunduğu noktasında düğümlenmiştir (Yücer, 2003: 496). Öncelikle merkez 
tekkedeki Perişan Hafız Ali Baba şeyhliğin kendine ait olduğunu ve Mehmet 
Ali Hilmi Dedebaba’nın bu görevi zorla eline aldığını, bu sebeple görevin ken-
disine iadesini istemiştir. Bu arada Perişan Hafız Ali Baba’nın şeyhliğini iste-
yenler de merkezî hü-kümete gönderdikleri yazılarda ona destek olmuşlardır. 
Perişan Hafız Ali Baba 1880 yılı içerisinde Meclis-i Meşayih’a gönderdiği di-
lekçede Mehmet Ali Hilmi Dedebaba hakkında “bazı kişileri celp ile bir takım 
vaatler ve tehditlerle kandırarak diğer hademe, fukara ve dervişleri mahvettiği 
ve tekke idaresini tahakkümü altına alma sevdasına düştüğü” gibi ağır ifadeler-
le, ayrıca Nakşi Şeyh Yahya Efendi’yi de bu yolda heveslendirip kendisinin 
vefat ettiği asılsız haberini yayıp postnişinliğe tayinini temin etiğini dile getir-
miş, bu zulmün ortadan kaldırılmasını talep etmişti. Dahiliye Nezaret tarafın-
dan yapılan soruşturmada Perişan Hafız Ali Baba’nın el’an hayatta olduğu, 
Pirevi’ndeki dervişler ve bölge ahalisinin kendisinden hoşnut ve memnun bu-
lundukları belirtilmiştir. Ayrıca Pirevi’nin idaresi meselesinde “Dedebabanın 
vefatı durumunda dergâhtaki mevcut sekiz dedenin kendi aralarında birisini 
seçtikleri” anlaşıldığından Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın meşihata tayin 
konusunda herhangi bir muamele yapılmadığı, dolayısıyla Perişan Hafız Ali 
Baba’nın görevine devam etmesi gerektiği kararına varılmıştır (İstanbul Müf-
tülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.19, Tarih 2 Ekim 1880). 

Bununla birlikte Şahkulu Tekkesi şeyhliğinden Pirevi meşihatına terfi eden 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Perişan Hafız Ali Baba’yı buradan uzaklaştırmak 
için çabalarını sürdürmüştür. Böylece tekkede bir de Babalar arasında mücadele 
baş göstermiştir. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, kendisinin Selanikli Hasan 
Baba’nın müridi olduğunu, bu sebeple merkez tekkede şeyhliğin kendisine 

9 Şeyh Yahya Efendi’nin iddialarına göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba etraftan 6.920 lira toplamış-
tır (BOA, EV.MKT, 1209/99). 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║431 

verilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu durum karşısında Perişan Hafız Ali Ba-
ba, 1882 yılı sonunda Mehmet Ali Hilmi Baba lehine merkez tekkedeki göre-
vinden çekilmiştir. Devletin Bektaşiliğe müdahalesinden rahatsızlık duyan 
Perişan Hafız Ali Baba, “Nakşibendi eğilimli bir Bektaşiliğin ortaya çıkmasın-
dan” endişe etmekteydi. Osmanlı yönetimiyle yakın ilişkileri olan Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba ise Perişan Hafız Ali Baba Baba’yı kabul etmemekle Babalar 
arasında ilk ayrılığı başlatmıştır (Soyyer, 2019: 284). Ayrıca iki şeyh arasındaki 
soğukluk müridleri tarafından da devam ettirilmiş, Mehmet Ali Hilmi Dedeba-
ba’dan çekinen Perişan Hafız Ali Baba’nın dervişleri onun vefat ettiğini ilan 
ederek kendisi adına İstanbul Eryek (Erikli) Baba Tekkesi bahçesine 1866 ta-
rihli bir mezar taşı dikmişlerdir. Bu arada Babalar mücadelesi bitmeden bir de 
Çelebiler arasında vakıf hissesi meselesi ortaya çıkmıştır. Tekke vakfından Çe-
lebilere ayrılan hissenin mütevellisi bulunan Ahmet Cemaleddin Çelebi, 
1827’de tekkede fesada sebep olmaktan dolayı Amasya’ya sürgün edilen amcası 
Hamdullah Efendi’nin çocuklarının tekke vakfından hisse alamayacakları iddi-
asıyla mahkemeye başvurmuştur (Kırşehir Şer’iye Sicili, Nr.8, s.2-3, 140-142; Kır-
şehir Şer’iye Sicili, Nr.15, s.84-86). 

Öte yandan ilk zamanlar Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’ya karşı son derece 
hürmetkâr davranan Nakşi Şeyh Yahya Efendi’nin Pirevi vakfının gelirlerinin 
kendisine tahsis edilmesinden sonra bu tutumu değişmiştir (Kocatürk, 1955: 
494)10 Dönemin Meclis-i Meşayih tutanaklarından ve kayıtlarından Mehmet 
Ali Hilmi Dedebaba’nın Pirevi’ne gelişi, yaşanan sorunlar ve görevden alınma-
sıyla ilgili bilgiler tespit edilmektedir. Buna göre Dedebaba, Hacı Bektaş Veli 
Hangâhı Seccadenişini Nakşi Şeyh Yahya Efendi tarafından beraberinde geti-
rilip önce kendisine vekâlet verilmiştir. Özellikle Nakşi Şeyh Yahya Efendi 
kendisi İstanbul’a gittiği sırada Dedebaba’yı yerine vekil bırakması tekkede 
Çelebiler, tekkedeki bazı dervişler ve ahalinin şikâyetine sebebiyet vermiştir. 
Hakkında şikâyete konu olan telgraf 21 Şubat 1882’de Kırşehir mutasarrıflığın-
dan Evkaf Nezareti’ne gönderilmiştir. Bu telgrafın ardından konuyla ilgili 
Kırşehir evkâf müdürlüğüne hükümetten sorulmadan bir işlem yapılmaması 
bildirilmiştir (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.35, Tarih 20 
Mart 1882).  

 
10 1826’da Bektaşilik yasaklandıktan sonra Hacı Bektaş Veli Han-gâhı’nda Nakşi şeyh uygulaması, 

olumsuz davranışları ve gayri ahlaki yaşantısı sebebiyle Bektaşiler tarafından “şeytan”, “yalancı”, “ves-
veseci” gibi sıfatlarla anılan Nakşi Şeyh Yahya Efendi hakkında bk. Maden, 2012: 52-82. 
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Yapılan şikâyette Dedebaba’nın “şeriat ve tarikata aykırı bazı hareketleri” 
ile “fukaranın taamiye akçesini kendi nefsine sarf ve suistimali” ve tekkedeki 
yolsuzlukların önlenmesi için Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın azliyle yerine 
kırk yıllık emektar ve kemâl ehli Hafız Ali Baba’nın şeyh vekilliğine getirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. Özellikle II. Mahmut döneminden beri Pirevi’nde 
uygulanmakta olan Nakşi şeyh idaresinin o günkü temsilcisi Şeyh Yahya Efen-
di’nin İstanbul’a gidişinde Mehmet Ali Dedebaba’yı yerine vekil bırakması, 
öteden beri Pirevi’ndeki yetkileri elinden alınan Çelebilerin tepkisine neden 
olmuştur. Bu münasebetle Dedebaba’nın Pirevi’nde “bazı uygunsuz halleri 
olduğu” dile getirilerek uzaklaştırılması istenmiş, Dedebaba da o yıl 10 Muhar-
rem’e kadar tekkede kalmasına müsaade edilmesini talep etmiştir. Bu sürenin 
dolması üzerine mahalle ahalisi tarafından yeni bir telgrafla Dedebaba’nın 
Pirevi’nden çıkartılması istenmiş, bunun üzerine Osmanlı merkezi idaresi Nak-
şi Şeyh Yahya Efendi’nden bir an önce görevinin başına dönmesini ve 10 Mu-
harrem’e kadar kendisine müsaade edilen Dedebaba’nın da tekkeden uzaklaştı-
rılmasını emretmiştir. Şeyh Yahya Efendi, Dedebaba Pirevi’nden çıkmadan 
veya çıkarılmadan kendisinin tekkeye gidemeyeceği ısrarında bulunmuş ve 
aslında Pirevi’ne kendisinin getirdiği Dedebaba’nın ihracını da yine kendisi 
talep etmiştir (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.38, Tarih 20 
Muharrem 1300 (1 Aralık 1882). 

Nitekim 14 Ocak 1883 tarihli kayıtta Hacı Bektaş Veli Hangâhı vekili olan 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Şeyh Yahya Efendi ve ahali tarafından Mec-
lis-i Meşayih’e yazılan telgraflara binaen “uygunsuz hareketinden dolayı” 
ihraç olunduğu, bir daha Pirevi’ne girmesine müsaade edilmemesi ve muhase-
besinin bir an önce görülüp ilişkisinin kesilmesi istenmekteydi (İstanbul Müf-
tülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.48, Tarih 14 Ocak 1883). İzleyen kayıtta ise 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ile mensupları olan dede ve dervişlerin Meclis-i 
Meşayih’a gönderdikleri dilekçelerine verilen cevap yer almaktadır. Bu dilek-
çede “5-6 yüz senedir tüm dedegân ve devrişânın seçimiyle mücerred ve ehli-
yetli bir zatın Pirevi’nin meşihat ve dedebabalık hizmetini yerine getirdiği, bu 
kadim gelenek gereği 2,5 sene önce ittifakla seçilen Hacı Mehmet Ali Dede 
Efendi burada dervişlere ve misafirlere güzel hizmet ederken ‘fukara itamiye-
sini israfla dervişânı perişan etti’ denilerek ihraç edildiğinden dedegân ve der-
vişân perişan bir halde bulunduklarından bir an önce yeniden Dedebaba olarak 
Pirevi’nde iskânı” talep edilmiştir. Ancak bu istek ileride “fesat ve suistimale” 
sebep olacağı, ayrıca Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın hükümet marifetiyle 
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değil Pirevi’nde resmiyette Dedebabalık hizmetinin bulunmaması sebebiyle 
ihraç edildiği, hali hazırda Nakşi ayini ve evradını ifa etmek, dedegân ve der-
vişâna tedris vazifesiyle Şeyh Yahya Efendi’nin postnişin olduğu gerekçeleriyle 
kendisinin hemen İstanbul’a gönderilmesinin Ankara vilayetine emredildiği 
ifade edilmekteydi (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.49, Tarih 
29 Ocak 1833).  

Bu Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Pirevi’nde kalmak için son gerişimi 
olmuş, 19 Mayıs 1833 tarihli Meclis-i Meşayih kaydına göre o tarihte İstanbul’a 
geldiği, Pirevi’nde bulunduğu döneme ait muhasebesinin bir defa da oralarda 
incelenmesi için Şura-yı Devlet, Evkaf ve Dahiliye Nezaretlerine gönderildiği 
belirtilmektedir (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.51, 19 Mayıs 
1883). Muhasebe kaydı incelenen Dedebaba Pirevi’ndeki postnişin vekâleti sıra-
sında 221.910 guruş masraf yaptığını ve alacağı olduğunu ifade ederek evkaf 
muhasebesine başvurmuştur (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1763, 
vr.2a, Tarih 14 Mayıs 1883). Netice itibarıyla Nakşi Şeyh Yahya Efendi vasıta-
sıyla Pirevi’ne gelen Mehmet Ali Hilmi Dedebaba burada yaşanan bazı çatış-
malar ve problemler sebebiyle yine aynı zatın vesilesiyle Pirevi’nden uzaklaştı-
rılıp Şahkulu Tekkesi’ne geri dönmek zorunda kalmış, ancak o burada da “De-
debabalık” ünvanını kullanmaya devam etmiştir (Yüksel, 2002: 26-28, 31-32). 
Gelişen bu hadiseler üzerine Dedebaba’yı yerine Pirevi’nde vekil bırakarak 
geldiği İstanbul’dan apar topar geri dönen Nakşi Şeyh Yahya Efendi kısa bir 
süre sonra İstanbul’da bıraktığı hanımı ve çocuklarının da Pirevi’ne naklini 
istemiştir (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.52, Tarih 17 Hazi-
ran 1883). Ayrıca kendi aile efradını yanına isteyen Şeyh Yahya Efendi’nin iste-
ğiyle Pirevi’nde bulunan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ve onu seven muhibbanı 
oradan uzaklaştırılmış, geride kalanların ve gelecek olanların akıbetlerinin ne 
olacağına da Şeyh Yahya Efendi’nin karar vermesi uygun görülmüştür. Bu 
kararda Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ile birlikte Pirevi’ne gelen dervişler hak-
kında “baba-yı sabık Mehmet Ali tarafından cem olunan birtakım uygunsuz 
tarikis’s-salat ve mürtekib-i menhiyat sureten derviş ve ma’na-şitan serpeşt-i 
kesan bî-izanların… gayr-ı muvafık olmasıyla o makulelerin cümlesi bilittifak 
dergâh-ı mezkurdan geldikleri yerlere avdet ve tarumar olduklarını…” denile-
rek onların da Pirevi’nden ihraç edilip dağıtıldıkları ve bir daha da uğramama-
larının temin edildiği anlaşılmaktadır (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, 
Nr.1762, vr.55, Tarih 8 Eylül 1883; Nr. 1762, vr.67, Tarih 20 Aralık 1883). İlave 
olarak Dedebaba’nın bu şekilde Pirevi’nden uzaklaştırılmasından sonra Şeyh 
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Yahya Efendi ile çelebiyân ve dervişân tarafından Osmanlı yönetimine teşek-
kür yazısı yazılmıştır (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1763, vr.2a, Ta-
rih 11 Mayıs 1883). 

Şevki Koca’ya göre Perişan Hafız Ali Baba, Bektaşiliğin 1826’dan önceki 
kimliğini savunan, “Dedebabalık” kurumunun Osmanlı yönetimince denetle-
nip yönlendirilmesinden rahatsız duyan bir kişiliğe sahiptir. Bu itibarla Osman-
lı yönetimiyle sıcak ilişkileri olan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Perişan Hafız 
Ali Baba’nın Dedebabalığını kabul etmemiş ve Bektaşi tarikatında ayrılığın 
temelini atmıştır. Sultan II. Abdülhamit’in desteğini arkasına alan Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba, “Dedebabalık” makamının peşine düşmüş ve bunda da mu-
vaffak olmuştur. Bu arada Nakşi etkisi altında bir Bektaşiliğin ortaya çıkmasın-
dan çekinen Perişan Hafız Ali Baba, 1882 yılı sonlarında Mehmet Ali Hilmi 
Dedebaba lehine Dedebabalıktan sarf-ı nazar etmişse de (Koca, 2005: 256), 
yukarıda ele aldığımız Meclis-i Meşayih kayıtlarına göre aynı yıl Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba da Pirevi’nden “ihraç” edilmiştir. 

İki baba arasındaki çekişme dervişlere de yansımıştır. Rivayete göre Perişan 
Hafız Ali Baba’nın dervişi olan Lokmani (v. 1928) Mehmet Ali Hilmi Dedeba-
ba’ya karşı çıkmıştır.11 Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan el alarak Bektaşiliğe 
giren Edib Harabi Baba’nın da Perişan Hafız Ali Baba’yı desteklediği, buna 
karşılık Hilmi Dedebaba’nın yârânının onun hakkında yalan sözler söyledikleri 
iddia edilmiştir. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba taraftarları Perişan Hafız Ali 
Baba’ya “Kör Perişan” lakabını vermişler, Perişan Baba’nın taraftarları ise bu-
nu “Gör Perişan” şeklinde değiştirmişlerdir (Özmen, 1998-IV: 189, 521). Bunun-
la birlikte Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ndeki 
Çelebiler ile de ilişkileri inişli çıkışlı, bazen sıcak temaslar şeklinde, bazen ise 
bozuk seyretmiştir. Keza Mehmet Ali Hilmi Dedebaba tekkeyi ziyareti sırasın-
da Feyzullah Çelebi’ye Naima Tarihi’ni hediye etmiş, bu hediyeleşme sebebiy-
le M. Tevfik Oytan aralarında dostluk olduğuna hükmetmiş ise de12 Dedebaba, 
1879 yılında Girit Kandiye’deki Horasanlı Ali Baba Tekkesi postnişini İbrahim 
Baba’ya yazdığı mektupta Feyzullah Çelebi ve ailesini şiddetle eleştirmiştir 
(Yüksel, 2002: 35-38, 95, 97). Oysa daha önce Dedebaba’nın Şahkulu Tekkesi’ne 

11 XIX. yüzyıl Bektaşi şairlerinden ve Perişan Hafız Ali Baba’nın Kazlıçeşme Tekkesi’ndeki derviş-
lerinden olan İstanbullu Lokmanî hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır (Kaya, 2020: 83; Özmen, 
1998: 483). 

12 Oytan Dedebaba’nın el yazısı ve mührü bulunan bu kitabın iç kapağının resmini iki zat arasındaki 
dostluğun bir nişanesi sayarak eserine koymuştur (Oytan, 1960: 25, 88). 
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postnişin olarak atanmasında da Pirevi seccadenişini olarak Feyzullah Efen-
di’nin onayı (inha) bulunuyordu (Melikoff, 1993: 241; Öz, 2001: 205)13.  

Bedri Noyan Baba’ya göre tüm bu yaşananların müsebbibi mütevelliler ve o 
sırada Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nde bulunan “uğursuz adam” Nakşi Şeyh 
Yahya Efendi’dir. Bunlar ortalığı karıştırmak ve tatsızlık çıkarmak için insanla-
rı birbirine düşürmüşler, Nakşi Şeyh Yahya Efendi’nin delaletiyle Perişan Ha-
fız Ali Baba tekkeden uzaklaştırılmış, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba getirilmiş, 
sonra o da uzaklaştırılıp tekrar Perişan Hafız Ali Baba getirilmiş, ardından 
tekrar bizar edilmiş, bu arada birkaç derviş duruma üzülmüş ve tepki göster-
miştir. İki baba arasında bir geçimsizlikten söz ediliyorsa da bunlar dedikodu 
niteliğinde olup Çelebilerin ve Nakşibendi şeyhlerinin uydurduğu hikâyeler-
dir. Yoksa iki baba da değerli Bektaşi büyüklerindendir (Noyan, 1998-I: 331, 
337).  

Revnakoğlu’na göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba bazı özellikleriyle diğer-
ler Bektaşi babalarından ayrılmaktaydı. Bir takım tartışmalı hususlarda bir Bek-
taşi babasından beklenmeyen davranış ve sözlerini şöyle anlatmaktadır: “Son 
çağlarda Bektaşiliğin en büyük şöhreti olan Dedebaba, aslında hafız ve hocadır. 
Bu tarikata cami imamlığından gelmiştir. Cami imamlığı kendisine babasından 
kalmadır. Babası da Bektaşi idi, fakat Sultan Ahmet’te, Güngörmez Mahallesi 
Camii’nin imamlığını yapıyordu. İmam Nuri Efendi, Hafız Nuri Efendi der-
lerdi. Bu suretle öz babası gibi ilmiyedeyken sarıklı sınıfından Bektaşiliğe ge-
çen Dedebaba, bu tarikatın içine karıştıktan sonra Bektaşiliğe şeref getirmiş, 
kendi kudret ve şahsiyeti sayesinde, son asır Bektaşi şair ve münevverleri içinde, 
cidden müstesna bir kıymet olarak yer almıştır… Dedebaba İslami ilimlerde 
vukuf sahibi, ayrıca tarih bilgisi kuvvetli, geniş kültürlü, aydın bir zât olduğu 
için insaflı, itidalli bir kimse idi. Hulefa-yı Râşidin devrindeki siyasi teşkilatı 
pek benimserdi. Çok esaslı bulduğu bu idarenin büyüklüğünü hatta intizamla 
devamını emsalsiz bir siyaset temeli olarak kabul ederek etrafına daima bu yol-
da telkinlerde bulunurdu. Dört Halife’yi asla küçümsemez, her birine ayrı ayrı 
hürmet gösterip hepsini layık olduğu şekilde över, bazı cahil bedbahtlar gibi 

 
13 Şakir Keçeli Baba, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın atanmasına eskiden beri muhiblerin onayıyla 

halifebabalar tarafından yapıldığını belirtip bu atamada Feyzullah Çelebi’nin herhangi bir yetkisi olma-
dığını belirtiyorsa da (Noyan, 2002-V: 154) tarihi süreçte Osmanlı idaresinin Hacı Bektaş Veli 
Hangâhı’nda postnişin olanlara diğer Bektaşi tekkelerine postnişin atanması konusunda inha yetkisi 
tanıdığı bilinmektedir. Hacı Bektaş Veli Hangâhı şeyhlerine (buna Çelebiler de dâhil) “inha yetkisi” 
verildiğinden bahseden en eski kayıt Şeyh Yusuf’un bu tekkeye şeyh olarak atandığı 1647 yılına aittir 
(BOA, MAD, 6065, s.24). XIX. yüzyılda da bu yetki devam etmiştir (BOA, HAT, 1363/53858).  
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onlara asla sövmez ve sövdürmezdi. Sırası geldiği zaman bir Bektaşi babasından 
beklenmeyen, umulmayan bir cür’et ile meseleyi ele alır, biliyorsunuz derdi... 
Hulefa-yı Din’in kabil-i inkâr olmayan bu basiretleri olmasaydı Lat ve Uzza’yı 
bile ibka etmeleri mümkündü. Sonra işin sonu nereye varırdı. Binaenaleyh bu 
tedbir ve hareketler çok yerinde olmuştur. Başarılarını takdir etmemek insaf-
sızlıktır, diye telkinler yapar, bu hususta yanılgıya düşenleri ilim ve tarih yo-
luyla aydınlığa çıkarmak ister, dolayısıyla onları sapık düşünce ve inanışlardan 
kurtarmağa çalışırdı.” (Yüksel, 2002: 106-107) 

Ahmet Rıfkı Baba onun “nihayet dedebabalık payesine mazhar olmuş ise de 
kendi isteğiyle bu görevden feragat ederek” Şahkulu Sultan Tekkesi’ne dön-
düğünü ifade etmektedir (Ahmed Rıfkı, 2013: 209). Oysa Giritli Sırrı Paşa layi-
hası ve Hatifi gibi kaynaklar Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Nakşi Şeyh 
Yahya Efendi ve Çelebilerin etkisiyle ve gayretleriyle posttan uzaklaştırıldığını 
ortaya koymaktadır. Bedri Noyan Baba, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba gibi 
kafası çalışan, eli kalem tutan, tahsilli, şair, nüfuz sahibi olmasının o zamanın 
“vehimli” padişahını ürkütmüş, tekkedeki çekişmeler bahane edilerek Dede-
babalığı üzerinde kalmak kaydıyla ve padişahın iradesiyle Şahkulu Tekkesi’ne 
getirtilmiştir. Bununla birlikte vefat edinceye kadar bütün resmi işlemlerde 
“Dedebaba” ünvanını ve mührünü kullanmıştır (Yüksel, 2002: 98-100). 

Öte yandan muhtemelen Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Hacı Bektaş Veli 
Tekkesi’nde Çelebilerle rekabet içerisine girmesinden dolayı Ahmet Cemaled-
din Çelebi tarafından sert eleştirilere maruz kalmıştır. Ahmet Cemaleddin Çe-
lebi Müdafaa adlı eserinde “Selanikli Hasan ve Mehmet Ali Hilmi Dedebabalar 
zamanına kadar bilumum tekaya ve zevaya-yı Bektaşiye meşayih ve ehl-i vezai-
fi evlad-ı veli-yi müşarünileyhden bulunan Çelebilerin izin ve icazet ve inhala-
rıyla tayin oluna gelmiş ise de merkûman Hasan ve Mehmet Ali Dedebabalar -
Kendisi muhtâc-ı himmet bir dede, nerede kaldı gayriye imdâd ede- mefhu-
munca sahib-i berat ve bir cihet ve vazifeye mutasarrıf değiller iken Çelebilere 
ait salahiyet-i vazife-i mevdu’ayı teferrüden ve tagallüben gasp edip birçok 
tekkeye baba ünvanlı, meşayıh sıfatlı kimseler gönderilip fesad ve dalalet to-
humu ekilmiştir… Şu hal hükümet-i seniyyece tahakkuk ederek… Selanikli 
Hacı Hasan Baba irade-i seniyyeye iktiran eden karar-ı ali mucebince sürgün 
edilmiş, daha sonra Mehmet Ali Hilmi Dedebaba da rezilane bir surette Hazre-
ti Pir Âsitânesi’nden tard ve te’bid buyurularak şu mefsedetin önü alınmış” 
diyerek eleştirilerini oldukça ileri götürmüştür (Ahmed Rıfkı, 2015: 112-113; 
Yüksel, 2002: 100-101). 
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Ahmet Cemaleddin Çelebi’nin bu ağır ifadelerine cevap olarak yazılan Mü-
dafaa’ya mukabele yazan Ahmet Rıfkı Baba’dan gelmiştir. Ahmet Rıfkı Baba, 
Cemaleddin Çelebi Efendi’nin iddialarının yersiz olduğunu, Hacı Bektaş Veli 
Tekkesi’ne Nakşibendi muhiblerinden Hoca Yahya Efendi’nin tayin edildiği-
ni, bu arada Meclis-i Meşayih’in Dedebabalığa Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’yı 
tensip buyurduğunu, ancak birkaç sene sonra Sultan II. Abdülhamit idaresinin 
evhamından dolayı Mehmet Ali Dedebaba gibi nüfuzlu ve iktidar sahibinin 
Hacı Bektaş’ta bulunması caiz görülmeyip padişahın iradesiyle Şahkulu Tek-
kesi’ne celb edilmiştir. Şeriat-ı Ahmediye ve tarikat-ı Muhammediye hilafına 
hal ve hareketi mevzu bahis değildir. Ayrıca 1839 yılında Bektaşi tekkelerinin 
yeniden küşadından sonra Babagân’dan mülhid kimsenin çıkmadığı, Hacı Ha-
san Baba’nın Medine’ye, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Dersaadet’e gönde-
rilmesinde garaz ve nifak sahiplerinin jurnal ve şikâyetleri etkili olmuştur. İnti-
kam almak için Hasan Baba ve Mehmet Ali Hilmi Dedebaba kötülenmişlerdir. 
Oysa Mehmet Ali Hilmi Dedebaba fazileti, zekâsı, iyilik ve cömertlikle hüsnü 
kabul görmüş bir zattır. Ayrıca Ahmet Rıfkı Baba, Ahmet İsameddin el-Hü-
seyin adlı kişinin mektubundan hareketle Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın 
Sultan II. Abdülhamit döneminde siyasi olarak Pirevi’nden uzaklaştırıldığı 
halde temkin ve istikametinden sap-madığını, eli kalem tutmasına rağmen buna 
sebep olanlar aleyhine bir evrak vasiyet etmediğini, kendisinden kimse hakkın-
da kötüleyip karalama işitilmediğini belirtmektedir (Ahmed Rıfkı, 2015: 135-
136, 156; Yüksel, 2002: 101-103). Ahmet İsameddin el-Hüseyin’in Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba’nın hiç kimse aleyhine bir evrak bırakmadığı yargısının aksini 
ispat için Müfid Yüksel, Dedebaba’nın Kandiye’deki Horasanlı Ali Baba Tek-
kesi postnişini İbrahim Baba’ya 1879 yılında gönderdiği bir mektubundaki 
Çelebileri sert bir dille eleştirmesini delil olarak getirmektedir (Yüksel, 2002: 
103). 

Netice itibarıyla Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Pirevi’nde 3 yıl kadar kalmış, 
devletin böyle bir makam ve unvan olmadığını belirterek reddettiği “Dedeba-
balık” ünvanını kendisini destekleyen Bektaşi derviş ve babalarının onayıyla 
Pirevi postuna bilfiil oturmuştur. Daha sonra geri dönerek Şahkulu Tekke-
si’nde postnişinliğe devam etmiştir (Soyyer, 2019: 284). 

2.3. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Yeniden Şahkulu’nda 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Şahkulu Tekkesi postnişinliğinde ve Dede-
babalık postunda 44 yıl hizmet vermiştir (1863-1907). Dönemin kaynaklarına 
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göre Dimetokalı Sersem Ali Baba ile başlatılan mücerred Dedebaba postuna 
oturanların 22’ncisi-dir.14 Ondan evvel tüm Dedebabalar Pirevi’nde ikamet 
etmişler iken bunun tek istisnası Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dır (Mehmet Ali 
Hilmi Baba Dîvânı, 2012: ii). Kur’an-ı Kerim, Hadis, Kelam ve Fıkıh ilimlerinde 
geniş bilgisi vardır. Arapça, Arnavutça ve Fransızca dillerine hâkim, büyük bir 
mutasavvıf ve şairdir. Onun postnişinliği ve dedebabalığı döneminde başta 
Şahkulu Tekkesi olmak üzere Balkanlardan Mısır’a birçok Bektaşi tekke ve 
türbesi tamir edilip yıkılmış olanları yeniden hizmete girmiştir (Koca, 2005: 
256-257). Mehmed Ali Hilmi Dedebaba’yı yakından tanıyan kişilerin şahitliğine
göre o yaşadığı devirde olgunluk, fazilet ve cömertlik gibi hasletlerle emsalsiz 
ve benzersiz bir zat olup “her sınıfın mazhar-ı hüsn-i kabulü olmuş”tur (Ah-
med Rıfkı, 2015: 156). 

Şahkulu Tekkesi en faal dönemini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın postni-
şin olduğu yıllarda yaşamıştır. Bir süre Hacı Bektaş Veli Tekkesi’nde de Dede-
babalık yapan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, aynı zamanda XIX. yüzyılın en 
meşhur Bektaşilerindendir. Ahmet Rıfkı Baba bu durumu, “Onun rütbesine 
ulaşmış bir mürşide son zamanlarda tesadüf etmek imkânsızdır,” (Ahmed Rıfkı, 
2012: 209) sözleriyle ifade etmektedir. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın post-
nişinliği döneminde Şahkulu Sultan Tekkesi yukarıda da anlatıldığı gibi yoğun 
bir imar faaliyetine sahne olmuş, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Anadolu’nun 
çeşitli yerlerindeki muhip, derviş ve babalardan toplattırdığı paralarla tekkeyi 
yeniden inşa ettirmiş, tekkenin çevresinde satın aldığı geniş arazide bağ ve 
bahçeler kurdurmuştur. O dönemde tekke arazisi 200 dönüm genişliğinde, 
sınırları kuzeyde bugünkü E-5 karayoluna, doğuda Buhur Baba kabrine, gü-
neyde Göztepe ve batıda Mama yoluna kadar uzanıyordu. Mehmet Ali Hilmi 
Dedebaba döneminde yapılan ek binalarla tekke tam bir külliye halini almıştır. 
Bu sebeple 1909 yılında bastırılan Divan’ında Mehmet Ali Hilmi Dedebaba 
tekkenin “ikinci bânisi” olarak zikredilmektedir (Kocadağ, 1998: 64-65; Mehmed 
Ali Hilmi Dedebaba Dîvânı, 2012: 1). Mélikoff tekkenin Dedebaba’nın postnişin 
oluşuyla ve “gayretiyle etki ve göz alıcılığını yeniden kazandığı” fikrindedir 
(Mélikoff, 2010: 329; Mélikoff, 1993: 241). 

Dedebaba 1892 yılında tekke çevresinde arı kovanları için kovanlık (zenbur 
evi) yaptırmış (Yüksel, 2002: 40; Tanman, 1992: 318, 329), 1895’de tekkenin cümle 

14 Bedri Noyan Baba’ya göre 23. sıradadır. Bedri Noyan, Bektaşilik Alevilik Nedir?, Sanat Kitabevi, 
Ankara 1987, s.99; Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divanı’nda ise 24. sırada gösterilmiştir (Mehmet Ali 
Hilmi Baba Dîvânı, 2012: 519). 
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kapısının karşısında tekke şeyhinin hatırlı misafirleri ağırlamak için büyük bir 
hücre (şeyh odası) inşa ettirmiştir (Yüksel, 2002: 40). Tekkedeki bu inşa faaliyeti 
ilerleyen yıllarda da artarak devam etmiştir. 1897 yılında tekke avlusundaki ulu 
bir çınarın altında, atlar için düşünülmüş uzun yalaklı, kır çeşmesi tarzındaki 
Mah Baba Çeşmesi tamir ettirilmiş (Yüksel, 2002: 41), ayna taşı ve musluk ye-
rinde teslim taşı kabartması bulunan çeşmenin tepesinde ise Sultan II. Abdül-
hamit’in tuğrası yer almaktaydı (Tanman, 2010: 288). Bu çeşmenin yanında gü-
nümüze ulaşmayan bir namazgâh ve tekkeyi ziyaret edenlere selamlık görevi 
gören bir kahvehane mevcuttu (Tanman, 1992: 318).  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Şahkulu Tekkesi’nin en önemli bölümlerin-
den biri olan Aşevi’ni de imar ettirip (Yüksel, 2002: 39-41) tekkeye büyükçe bir 
kütüphane kurmuştur. 1909 yılında Şahkulu Tekkesi’ni ziyaret eden Rudolf 
Tschudi bu kütüphaneyi görmüş, Tahsin Baba’nın kütüphanede bulunan Kâşi-
fü’l-Esrar Reddiyesi’ni kendisine gösterdiğini belirtmektedir (Naumann, 2013: 
33). 1925 yılında tüm tekkelerin kapatılmasıyla harap olan tekkenin kütüphanesi 
de tamamen yağmalanıp yok olmuş (Yüksel, 2002: 12)15, daha sonra kütüphane-
den bazı eserler Bedri Noyan Baba’ya intikal etmiştir (Yakışır, 2016: 6).  

İlave olarak Dedebaba, kuruluşu tekke ile çağdaş olup 1889-1890 tarihinde 
tamir edilen (Tanman, 1992: 319) Gözcü Baba sofasının yanına, Çemenzar mev-
kiine büyük bir ahşap köşk de yaptırılmıştır. Yakın zamana kadar ayakta kalan 
bu köşk tekkede kalanlar için sayfiye (yazlık) olarak yaptırılmıştır (Kocadağ, 
1998: 66-67). 1898 yılında ise tekkenin ahşap bölümlerinin tamiri için kereste 
tedarik edilmeye çalışılmıştır. Tekke postnişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba 
Orman, Maden ve Ziraat Nezareti’ne yazdığı 10 Ocak 1898 tarihli dilekçesinde 
deprem sebebiyle harap olan ve tamire ihtiyacı bulunan Şahkulu Tekkesi’nin 
varidatının yetersizliği sebebiyle parayla satın alınması mümkün görülmediğin-
den, tamir için yüz metre miktarda kerestenin bedelsiz olarak Biga kazasındaki 
miri ormanlardan teminini talep etmiştir (BOA, BEO, 1068/80032, Tarih 10 
Ocak 1898). Dedebaba’nın bedelsiz kereste talebini içeren dilekçesi 12 Ocak 
1898’de sadarete gönderilmiş, köy halkının ibadet yerleri ve mektepleri için 
gerekli kerestenin bedelsiz miri ormanlardan kesilmesine müsaade buyurulmuş, 
ancak bu gibi tekkelere bedelsiz kereste ve sair levazımatın ita edilmesinin 
diğerlerine de emsal olması sakıncası gereğince Dedebaba’nın bedelsiz kereste 

 
15 1925 sonrası adeta kaderine terk edilen Şahkulu Tekkesi uzun yıllar boş kalmış, 1963 yılında ciddi 

bir yangın geçirmiştir (Kocadağ, 1998: 145). 
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talebi uygun görülmemiş ve Ramazan ayı içerisinde 20 Şubat 1898’de kereste 
isteği Şura-yı Devlet tarafından reddedilmiştir (BOA, ŞD, 524/70, Tarih 20 
Şubat 1898; BOA, BEO, 1095/82111, Tarih 21 Mart 1898). 

Tekke hakkında bilgi veren John P. Brown 1868 yılında yayınladığı The Dar-
vishes or Oriental Spiritualism adlı eserinin 1927 tarihli baskısında tekkenin bir 
kütüphaneye sahip olduğunu belirtmektedir (Brown, 1927: 482). Tüm tekkele-
rin 1925 yılında kapatılması sırasında Şahkulu Tekkesi kütüphanesindeki nadide 
yazma eserler zarar görmüş, buradaki kitaplar sağa sola dağılıp gitmiştir. Bu 
kütüphaneye ait Erkannâme-i Tarikat, Türabi Abdullah Baba mühürlü bir yaz-
ma, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divan’ı gibi bazı eserler Bedri Noyan Ba-
ba’ya intikal etmiştir. Ancak diğerlerinin akıbeti meçhuldür (Yüksel, 2002: 41-
42, 113; Noyan, 2002-V: 76, 271). 

Kocadağ onun uzun postnişinliği süresindeki imar faaliyetini şöyle anlat-
maktadır: “Mehmet Ali Hilmi Dedebaba postnişinlik yaptığı bu uzun süre 
içinde Şahkulu Sultan Dergâhı’nın üst katında mücerred babaların, alt katında 
ise dervişlerin kalabileceği iki katlı ikametgâh, gündelik yemeklerin pişirildiği 
küçük bir aş evi, ayinlerin yapıldığı meydan evi, özel günlerde kullanılan büyük 
bir aş evi, çamaşırhane, kiler evi, hamam, aş evi babası ile kiler evi babasının 
odaları ana binanın batı yönünde bahçeye nazır setler üzerinde havuzlar ve 
çardaklar, atlar için ahır, kurbanlık koçlar için ağıl, arı kovanlıkları (zembur 
evi), ipek böcekçiliği için kozahane, hatırlı konuklar için konuk evi ve binalar 
yaptırılmıştır. Ayrıca bu yapıların dışında sebze ve meyve bahçeleri, dutluklar, 
hayvanların otlak yerleri, dinlenme parkları, kır kahvesi oluşturulmuştur. Böy-
lece denilebilir ki, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba kolları sıvamış, bu külliyeyi 
yeni baştan imar ettirmiştir.” (Kocadağ, 1998: 65) Kısacası günümüze ulaşan 
Şahkulu Sultan Tekkesi ve eklentileri -başta meydanevi olmak üzere- daha 
ziyade bu dönemde yapılan tamir ve ilavelerle şekillenmişti (Tanman, 1992: 318). 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba döneminde Şahkulu Tekkesi’nde 1885-1886 ta-
rihi itibarıyla 30 kadar erkek derviş ikamet edip hizmette bulunuyordu (Tan-
man, 1992: 326). O tarihte kaleme alınan eserlerde tekke “Mehmet Ali Efendi” 
ismiyle zikredilmekteydi (Hacıismailbeyzâde Osman Bey, 1304: 76). 1889-1890 
tarihinde ait olan Banzırmalızâde’nin kaydına göre o sırada Şahkulu Sultan 
Tekkesi Nakşibendi tarikatına bağlı ve ayin günü Perşembe olup şeyhi Meh-
met Ali Efendi idi (Bandırmalızâde Ahmed Munib, 1307: 14). Bu dönemde özel-
likle Muharrem aylarında tekkede aşure pişirilip 10 Muharrem’de mersiyeler 
okunurdu (BOA, Y.PRK.ZB, 13/42, Tarih 14 Temmuz 1894). Dedebaba’nın 
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çalışmalarıyla Şahkulu Tekkesi mücerretlik erkânı uygulanan ve icazetnâme 
veren bir Bektaşi tekkesine dönüşmüş, böylece Bektaşi dervişlerinin, özellikle 
de Balkanlar’da yaşayanların uzun yolculuklar yaparak Hacı Bektaş’a gitmesine 
gerek kalmamıştır (Zarcone, 2005: 413; Uçman, 2003: 440). Mehmet Ali Hilmi 
Dedebaba, İstanbul Bektaşileri arasında oldukça etkinlik sağladığı gibi Bal-
kanlar’dan Kerkük ve Necef’e kadar Bektaşi tekke ve toplulukları onun 
erkânını uygulamıştır (Yüksel, 2002: 95). Bedri Noyan Baba’ya göre Mehmet 
Ali Hilmi Dedebaba’nın “Halifebaba” ünvanı almasından sonra Şahkulu Tek-
kesi halife makamı sayılan Bektaşi tekkeleri arasına girmiş, hatta burası bir ara 
“Pirevi” durumuna gelmiştir (Noyan, 2002-V: 22, 85). Keza 1863 yılından vefat 
tarihi olan 1907’ye kadar uzun yıllar Bektaşiliğe hizmet eden Mehmet Ali Hil-
mi Dedebaba bu süreçte çok sayıda kimseye babalık icazeti vermiş, dönemin 
birçok ünlü Bektaşi babası kendisine intisap etmiş, yine niceleri muhibleri ara-
sında yer almıştır.  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan icazet alan ve ona intisap eden Ali Ulvi 
Baba16, Filibeli Mustafa Yesari Baba, Mustafa Mahfi Baba, Ali Nutki Baba, 
Küçük Abdullah Baba, Tekirdağlı Cemali Baba ve Yusuf Nizameddin Fahir 
Baba gibi dönemin meşhur Bektaşi babalarının yanı sıra nasiplileri arasında 
Sultan II. Abdülhamit dönemi Evkaf Nazırı Abdullah Galip Paşa, Sultan II. 
Abdülhamit’in son Maarif Nazırı Haşim Paşa ve refikası, Beşiktaş muhafızı 
Yedi Sekiz Hasan Paşa, Saint Petersburg Sefiri ve son Evkaf Nazırı Tufan Pa-
şa, Şeyhülislam Turşucuzâde Ahmet Muhtar Bey, Şura-yı Devlet azasından Ali 
Haydar Bey, padişah serkatibi Hasan Tahsin Paşa ve refikası, valilerden Halil 
Paşa ve Mehmet Ata Bey, şair ve müverrih Şemseddin Sami Bey, şair Figanî 
(Yüksel, 2002: 61-94)17 ve Ahmet Edib Harabi Baba18 gibi şahıslar da bulunmak-
tadır. 

 
16 Ali Ulvi Baba eserinin ilk sayfasına Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın resmini ilave ederek altına, 

“Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin Dergâh-ı Şerifi postnişini iken irtihâl-i dâr-ı bekâ buyuran e’âzim-i 
ricâl-i Bektaşiyye ve şu’arâ-yı benâmdan sâhib-i risâle el-fakir Ali Ulvi Baba’nın mürşid-i âlîleri el-Hâc 
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba Hazretlerinin yirmi sekiz yaşlarında alınan resimleridir.” açıklamasını 
eklemiştir (Ali Ulvi Baba, 1341: 1). 

17 Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın kendisi büyük bir şair olup dervişleri ve muhibleri arasında da 
çok sayıda şair bulunmaktadır. Dedebaba bazı Bektaşi ozanlarına (örneğin Tokatlı Gedayi) mahlas isim 
vermiştir. Ancak Tekirdağlı Zikri Baba gibi aralarında “çekememezlik” yaşanana şahıslar da olmuştur. 
Rivayete göre kalemi güçlü bir ozan olan Zikri Baba şiirlerini bir araya getirip Mehmet Ali Hilmi Dedeba-
ba’ya incelemesi için verdiğinde “bu şairin şiirlerini kendisinden yüksek bulmuş, çekememezlik duygu-
suna kapılarak” bu divanı yaktırmıştır. Özmen, 1998-IV: 273, 413).  
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Mehmet Ali Hilmi Dedebaba 1880’lerde tatsız bir şekilde ve istenmeyen 
olayların cereyan etmesiyle uzaklaştırıldığı Pirevi ile irtibatını kesmemiş19, bir 
ara yine Nakşi Şeyh Yahya Efendi’nin onu yerine vekil tayin etmesi mevzuları 
gündeme gelmiştir (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1762, vr.153, Tarih 
22 Mayıs 1886; İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1763, vr.14a, Tarih 19 
Eylül 1884)20 Bununa birlikte bir kulağı daima Pirevi’nde olan Dedebaba 1897 
yılında ziyaret maksadıyla Hacı Bektaş Veli Hazretlerinin eşiğine yüz sürmek 
istediğinde dönemin Nakşi Şeyhi Hamza Efendi tarafından bu ziyareti engel-
lenmiştir (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1765, vr.7, Tarih 20 Ağustos 
1897).  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Şahkulu Tekkesi’ndeki faaliyet ve hiz-
metlerinden bir diğeri şahsî mülklerini tekkeye vakfetmesidir. Dedebaba 23 
Temmuz 1902 tarihinde Evkaf-ı Hümayun Nezareti’ne yaptığı başvuruda Üs-
küdar’a bağlı Merdivenköy’deki Bektaşi Tekkesi’nde kırk-elli seneden beri 
halife ve padişah hazretlerine dua ile meşgul bulunarak vakit geçirdiğini, ayrıca 
bu süre zarfında hangâhın ve müştemilatının imar ve düzenlenmesine çalıştığı-
nı, bu defa kendi üzerindeki mülklerin tekke vakfına dâhil edilmesini ve böyle-
ce tekkenin ilelebet daim olarak ayakta kalmasını arzu ettiğini belirtip, “mülk 
mahallerin tarikat-ı aliyye-i Bektâşiye adına vakfa tahvili ve lâzım gelen tescili-
nin ifası hususunda lâzım gelenlere emru ferman buyurulması istirhâm olunur” 
diyerek dilekçesini sunmuştur (BOA, EV.MKT.CHT, 521/51, Tarih 23 Temmuz 
1902)21 Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın tekkeye vakfettiği şahsi mülkleri ara-
sında tekke yakınlarındaki hane, arsa, üzüm bağı ve ağaçlık yerler bulunmakta-

 
18 On yedi yaşında Dedebaba’dan el alarak tarikata giren Ahmet Edib Harabi Baba onun hem Bek-

taşilik yönünden hem de şirinden etkilenmiştir. Detaylı bilgi için bk. Özmen, 1998-IV: 273, 521; Üçüncü, 
2012: 39-49. 

19 “Hacı Bektaş Veli hazretleri türbedarlığına tayin kılınan Hüseyin Baba’nın hüsn-i halinden ba-
hisle Mehmet Ali Baba’nın vukua getirilen müdahalesi men’ine dair Şeyh Hamza Efendi tarafından 
tahrirat.” (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1765, vr.6, Tarih 23 Haziran 1897). 

20 Nakşi Şeyhi Yahya Efendi’nin İstanbul’a azimetiyle yerine eski Dedebaba bulunan Mehmet Ali 
Baba’nın tayini haber alındığından dergâhça kabul olunmayacağına dair çelebiyân, dedegân ve ahali 
tarafından yazı yazıldığı (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1763, vr.8a, Tarih 6 Şubat 1884). 

21 10 Aralık 1910 tarihinde Mehmet Ali Hilmi Baba adına yazıldığı belirtilen vakfiye bulunmamakta-
dır. Bu vakfiyenin Safranbolu’nun Yörük Köyü mensuplarının huzurunda hazırlandığı, onların şahitler 
arasında yer aldığı, hatta vakıf mütevellisi olarak Yörük Köyü’nden Mustafa Efendi’nin atandığı belir-
tilmektedir. Müfid Yüksel vakfiyenin orijinal metnine ulaşamadığını belirtmekte, Şahkulu Sultan Külli-
yesini Koruma, Onarım ve Yaşatma Derneği’nin yayınladığı latin harfli ve sadeleştirilmiş metinde ise 
ciddi okuma ve çeviri hataları olduğundan o metni kitabına almamıştır (Yüksel, 2002: 53).  
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dır (VGMA, Defter nr.144, s.172; VGMA, Defter nr.961, s.56, Tarih 22 Nisan 
1913). Ayrıca Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Merdivenköy esnafıyla ve eşrafıyla 
bir vakıf senedi ihdas etmiş, hatta tekkenin günümüzdeki onarımı bu senet 
saikiyle yapılabilmiştir (Koca, 2005: 259).  

10 Aralık 1910 tarihinde hazırlanan Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Vakfiye-
si’ne göre bir miktar para ile her biri Merdivenköy’de ve tekkenin yakın çevre-
sinde bulunan 20 dönüm iki evlek büyüklüğünde tarla, bağ, bahçe ve üzüm 
bağı, 25 dönüm dutluk, bahçeli 2 ev, fırın, ahır, samanlık, on numaralı bir bah-
çenin zemini, binalar ve ağaçlar ölümünden önce Dedebaba tarafından Şahkulu 
Tekkesi’ne vakfedilmiştir. Vakıf şartlarına göre vakfedilmiş araziden her biri 
zamanın gereklerine uygun bir şekilde mütevelliler eliyle isteklisine kiralana-
rak elde edilen gelir devlete ödenecek vergiler, gerekli onarım, yenilemeler ve 
tekkenin genişletilmesi gibi zorunlu masraflar karşılandıktan sonra kalanı tek-
ke miskin fakirlerin ve gariplerin sığınağı olduğundan bunların doyurulmaları-
na ve diğer masraflarına harcanacaktır (Kocadağ, 1998: 215-218). Ayrıca her Mu-
harrem ayının başından aşure gününe kadar on gün süresince dervişlerden ehil 
olanlar mümkün olabildiği kadar hatim indirecek, Kur’an-ı Kerim okuyacak, 
Kerbela Şehidi Hazreti Hüseyin için layık olduğu saygı ve derviş terbiyesine 
uygun bir tarzda ağıtlar (mersiyeler) söylenecek, tarikat ayini icra edilip hâsıl 
olan sevap Peygamber Efendimize, İmam Ali ve yüce soylarına, İmam Hasan 
Mücteba, İmam Hüseyin Sahib-i Rıza, Ciğerpare Fatımetü’z-Zehra, Oniki 
İmam, diğer din büyüklerinin ve yakınlarının, insanoğlunun babası Hazreti 
Adem’in, tüm peygamberlerin, tüm evliyanın, tarikat büyüklerinin ve selefleri-
nin, tefsir ve hadis bilginlerinin, içtihat imamlarının ve diğer bilginlerin, şükre-
den zenginlerin, sabreden fakirlerin, bütün insanların ve özellikle Pîr Hacı 
Bektaş Veli Hazretlerinin, bütün Bektaşi şeyhleri, dedeleri, mensupları, mu-
hibleri ve bacılarının, bütün mü’minlerin ruhlarına hediye edilecektir. Yine 
elde edilen gelirlerle yaz günlerinde şeker, limon, portakal ve mevsimine göre 
diğer meyvelerden şerbetler yapılıp buz ile soğutularak ya da kış günlerinde 
çay ve ıhlamur çiçeği, şeker, süt, çemen, tarçın, salep ve emsali sıcak içecekler 
sağlanarak ziyaretçiler, semah eden dervişler ve yoldaşlar, Allah, Peygamber, 
Hazreti İmameyn aşkı, Âl-i Aba ile ciğerleri yananlara ikram edilecekti. Vakıf 
tarlalarında yetiştirilen ürünlerden nefis yemekler ve nan-ı aziz (ekmek) pişiri-
lerek ziyaretçiler, misafirler ve tekke mensupları doyurulacaktı (Kocadağ, 1998: 
218-219).  
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Mehmet Ali Hilmi Dedebaba adına kurulan vakfa Safranbolu kazası dâhi-
lindeki Yörük Köyü ahalisinden Sipahizâde Hacı Mehmet Efendi oğlu Mustafa 
Efendi mütevelli tayin edilmiştir. Mustafa Efendi’nin görevi doğrudan üstlen-
mesi veya tekke postnişinine vekâleten idare ettirmesi kendi iradesine bırakıl-
mıştı. Mustafa Efendi’nin vefatı veya başka zaruret gereği görevi bırakması 
durumunda Şahkulu Tekkesi’nde kim postnişin ise o mütevelli olacaktı. Zo-
runlu bir engelin oluşması veya tekkenin kapatılması durumunda vakfın varlık-
ları ve geliri mutlaka Bektaşi fakirlerine verilecekti. Bu şartlara ilave olarak 
vakfa herhangi bir zarar veren ve ihanet edenler için “Allah’ın kahır ve intika-
mına uğrayıp iki dünyada rezil ve rüsva olalar” şeklinde bedduada bulunulmuş-
tu. Bu şartlar dâhilinde vakıf şer’î mahkeme tarafından onaylanmış ve Yörük 
Köyü’nden muhtar ve diğer şahitlerce tasdik edilerek yürürlüğe girmiştir (Ko-
cadağ, 1998: 219-222). 

Arşiv kayıtlarından takip edildiği kadarıyla bu mülklerle ilgili 1913 yılında 
bir soruşturma mevzu bahis olmuştur. Bu soruşturma Mehmet Ali Hilmi Dede-
baba’nın Merdiven (Nerdibân) Köyü’ndeki Şahkulu Tekkesi’ne vakf eylediği 
zemin, üzüm bağı ve eşçâr (bir kıta bağ) ile diğer vakıf mallarının vakfiyetinin 
tahakkukuna dair sadır olan ilâmın tescili için mahkeme kaleminden tanzim 
olunan muamelenin ikmâlinin lâzım gelip gelmeyeceği hakkındaydı (VGMA, 
Defter nr. 961, s.56, Tarih 22 Nisan 1913; BOA, EV.MKT, 3477/19). Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba kendi emval ve emlakını Şahkulu Tekkesi’ne vakfetmekle 
kalmamış, tekke vakfına ait arazi ve emlaka da sahip çıkmıştır. Nitekim tekkeye 
ait olduğu halde daha önce gasp edilip Mihrimah Sultan Vakfı’na ilhak olunan 
arazinin tekrar Şahkulu Tekkesi’ne iade edilmesi için Kasım 1875 tarihinde giri-
şimde bulunmuştur (BOA, EV.MKT, 793/124, Tarih 18 Kasım 1875). 

Şevki Koca’ya göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Farmason olduğuna 
dair bir iddia varsa da bu bir isim benzerliğinden dolayıdır. Keza doktorluk 
yapan Giritli Mehmet Ali Beybaba isimli bir başka Bektaşi ile karıştırılmıştır 
(Koca, 2005: 259). Bu konuya açıklık getiren Müfid Yüksel’in tespitine göre son 
dönem Mevleviler, Melamiler ve Bektaşiler arasında epeyce Mason ve Sabetay-
cı baba ve şeyh bulunmaktadır. Bu durum mutlak bir birliktelikten ziyade bazı 
sızmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Şahkulu Tekkesi postnişini Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba’nın Mason oluşu meselesine gelince bu durum isim benzerli-
ğinden, başka bir Bektaşi Mehmet Ali Erel Baba ile karıştırılmasından ve isim 
benzerliği sebebiyle bir yanlış anlamadan ibarettir (Yüksel, 2002: 107-108). 
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Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, sorunlar yaşanan Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ni 
bırakıp tamamen çekildiği Şahkulu Tekkesi’nde 22 Ocak 190722 tarihinde geri-
de evlat bırakmadan vefat etmiş23, önce tekkenin bugün kitaplık olarak kullanı-
lan meydan odasını defnedilmiştir. Daha sonra mezarı vasiyetine uygun bir 
şekilde kendi yaptırdığı Gözcü Baba sofasına nakledilmiştir (Yüksel, 2002: 56). 
Bununla birlikte Şevki Koca’ya göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba dönemin 
siyasi gelişmelerinden etkilenerek İttihat ve Terakki Cemiyeti mensubu Bek-
taşilere karşı katı bir tutum içinde olmuştur. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba ile 
İttihatçı dervişler arasındaki bu siyasi çekişme onun vefatından sonra da devam 
etmiştir. Tekkenin kış meydanının yola bakan cephesine defnedilen Mehmet 
Ali Hilmi Dedebaba, bir süre sonra kabir nakli ile Gözcü Baba tepesinde top-
rağa verilmiştir. Ayrıca kabrinin metan gazı patlamasıyla çöktüğü ve kemikleri-
nin etrafa dağıldığına dair dedikodular çıkarılmıştır. Yine Koca, Sultan II. Ab-
dülhamit sonrası İttihat ve Terakki mensubu Bektaşilerin kabrini tekkede is-
temediklerini, bu sebeple Gözcü Baba tepesindeki hazireye taşıdıklarını iddia 
ediyorsa da (Koca, 2005: 258), hayattayken bizzat düzenlettiği ve 1897 yılında 
vefat eden annesini defnettiği Gözcü Baba sofasına defnedilmediği isteğinin 
gerçekleşmesi daha makul görülmüştür (Köseoğlu, 2016: 211).  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın son günleri, hastalığı ve vefatı ile ilgili 
Revnakoğlu’nun verdiği bilgiler ise şöyledir: “Son günlerinde şeker hastalığı 
çekiyordu. 66 yaşına gelmişti. Elinde eg-zema hâsıl olduğundan yaz-kış eldiven 
kullanıyordu. Rahatsızlığı artınca ameliyata lüzum görüldü. Operatör Binbaşı 
Arnavut Cemaleddin Bey’in iyi sonuç vermeyen ameliyatından üç gün sonra 

 
22 Mehmet Ali Hilmi Baba’nın vefat tarihi ile ilgili değişik tarihler zikredilmektedir. Mezartaşı ki-

tabesinde bu tarih 7 Zilhicce 1324 (22 Ocak 1907)’dür. Abdullah Uçman bu tarihi matbu Divan’ının 
başındaki biyografisinden hareketle 21 Şubat 1907 olarak verirken, babanın vefat tarihinin mezar taşında 
22 Ocak 1907 şeklinde yazıldığını haber vermektedir (Uçman, 2003: 440). Oysa Divan’daki terceme-i 
hâle ve Ahmet Rıfkı Baba’nın kaydına göre vefat tarihi 8 Zilhicce 1325 (12 Ocak 1908)’dir (Mehmet Ali 
Hilmi Baba Dîvânı, 2012: 6; Ahmed Rıfkı, 2013: 209). Bedri Noyan ise vefat tarihi olarak 8 Muharrem 1325 
(21 Şubat 1907) Perşembe tarihini kabul etmiştir (Noyan, 2002-V: 153). Meclis-i Meşayih kayıtlarına göre 
Dedebaba 14 Şubat 1907 tarihinde “merhum” olarak zikredilmektedir (İstanbul Müftülüğü Meşihat 
Defteri, Nr.1766, vr.33-34, Tarih 14 Şubat 1907).  

23 Meclis-i Meşayih kayıtlarında Dedebaba’nın bila veled (evlatsız) vefat ettiği, yerine türbedar ola-
rak Mehmet Sinan ve Hacı Ahmet Baba isimli iki zat nazmet gösterilmiştir (İstanbul Müftülüğü Meşihat 
Defteri, Nr.1766, vr.33-34, Tarih 14 Şubat 1907). Meclis-i Meşayih Şahkulu Tekkesi türbedarlığına o 
dönemde Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın yerine Derviş Hasan Rıza Efendi tayin etmiştir. Türbedar-
lık görevi 1907 yılına kadar da onun üzerinde kalmıştır (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1776, 
vr.33, Tarih 9 Mart 1907). 
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ateşler içinde sabah namazı vaktinde dünyaya gözlerini kapadı. 8 Muharrem 

1325/7 Kanunısani Pazartesi24 [21 Şubat 1907] dehşetli bir kış günüydü. Diz boyu 
kar vardı. Bu sebeple cenazesini tekkenin içine Yaz Meydanı’na sakladılar. Tam 
yedi yıl burada kaldı. Göztepesi Namazgâhı’na bugünkü yerine getirirler ki 
bütün cihazları üzerinde, mükellef tâcı başında idi. Yalnız kulağındaki menguş 
düşmüştü. Kırşehir’de Pirevi’ne Dedebaba olarak gidişinde Hafız Perişan Ba-
ba’nın nazarına uğrayarak elinde tuzlu egzema çıkmış ve ömrünün sonuna ka-
dar bunu çekmişti. Vefatı da şirpençe dolayısıyla yapılan ameliyat sonunda 
olmuştu. En önce Azbî Baba Meydanı’na sırladılar. Sonra tekke dâhilinde me-
zar bulunamayacağı üzerindeki münakaşa ve muarazalar sonunda oradan kaldı-
rılarak yukarıya Gözcü Baba sofasına Sancaktar Baba’nın yanına, kendisinin 
daha evvel yaptırdığı mezara nakledilir.” (Yüksel, 2002: 56-57) 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba mücerred olduğundan soyu Çanakkale Akbaş 
Tekkesi şeyhliği yapmış olan kardeşi Arif Baba (v. 1888) (Köseoğlu, 2016: 209) ile 
kız kardeşinden devam etmiştir. Dedebabanın erkek kardeşinin oğlu Hüseyin 
Hüsnü Bey askeri eczacılık yapmış25, onun oğlu Nâci Eren Bey ise 1958 yılında 
Aydın’da Bedri Noyan Baba ile görüşmüş, Şahkulu Tekkesi’nde kendisine 
intikal eden bazı kitap ve fotoğrafları ona vermiştir. Naci Eren Bey’in oğlu 
Nusret Nurdan Eren yüksek mühendis ve mimarlık yapmış, kız kardeşi Aydan 
Eren ile İstanbul’da ikamet etmişlerdir (Noyan, 2002-V: 76, 143). 

3. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Eserleri

3.1. Divan ve Şiirler 

Ahmet Rıfkı Baba’ya göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın “Şiirdeki kâbi-
liyetine elde bulunan dîvânı şâhid-i âdildir”. (Ahmed Rıfkı, 2013: 209) “Bektaşi 
şairlerin en iyileri arasında sayılan”, hem aruz hem de hece vezni ile yazan 
(Mélikoff, 2010: 330), gazellerinde ve şiirlerinde “Hilmi ve Hilmi Dede” mahla-
sını kullanan Dedebaba’nın Divan’ı, kendisi henüz hayattayken bir araya top-
lanmış, vefatı sonrasında 1909 yılında Şahkulu Tekkesi aşevi babası ve kendisi-
nin müridi Filibeli Ahmet Mehdi Baba tarafından yayımlanmıştır (Özmen, 
1998-IV: 417; Mehmet Ali Hilmi Baba Dîvânı, 2012: 527). Ahmet Mehdi Baba 

24 Bu tarih Rumi takvimde 8 Şubat Perşembe günüdür. 
25 Eczacı binbaşılığından emekli olan Hüsnü Efendi, 1918 yılında Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın 

varisi olması hasebiyle Şahkulu Sultan Tekkesi postnişinliğinde hak iddia etmiş, kısa bir süre tekke 
idaresini işgal etmişse de buradan zorla uzaklaştırılmıştır (İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1739, 
vr.22, 24, Tarih 10-13 Kasım 1918; BOA, DH.İ.UM, 7/1, Tarih 19 Ekim 1920).  
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Divan’ı yayınlarken önemine vurgu yapan “Her mısra-i arifanesinde / Bir 
lem’a-i ma’rifet celîdir / Elhakk şu bedâyi’-i kemâlât / Enfâs-ı Muhammed ve 
Ali’dir” mısralarını yazmıştır. Ayrıca Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın ismini 
yâd edip ruhunun şâd olmasına vesile ve sadık kimselere mütevazı bir hediye 
bırakmak gibi amaçlarla bu değerli eserin yayınlanmasına aracılık etmiştir 
(Mehmet Ali Hilmi Baba Dîvânı, 2012: 3). Divan’ın yayınlanması sırasında tashih 
işlemlerine Ahmet Rıfkı Baba da yardımcı olmuştur. 1909’da yayınlanan matbu 
nüsha 2.666 beyitten meydana gelmekte ve 347 şiirden oluşmaktadır (Yüksel, 
2002: 113)26 Divan’da yer alan iki Kerbela mersiyesinin biri 1899 yılında diğeri 
tarihsiz olmak üzere iki defa müstakil halde basılmıştır (Uçman, 2003: 440). 
Şevki Koca’ya göre matbu Divan’da Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın birçok 
nefes ve tarih-i tevellüdü eksiktir. Bu nutukların çoğu kendisindedir (Koca, 
2005: 257).  

Divan’ında Niyazi Mısrî ve Türabi’den etkilenen Dedebaba’nın hece ile 
yazdığı şiirlerinde halk edebiyatı etkisi hâkimdir. Dedebaba’nın şiirlerinin öğ-
reticilik yönü ön plandadır. Tarikat ehline adab öğretmenin yanı sıra Bektaşi 
anlayışını dile getirerek muhataplarına benimsetmeyi amaçlamıştır. Dili genel-
de halk dili olmakla beraber şiirlerde çok sayıda Arapça ayet, hadis ve sözler ile 
az sayıda da olsa Farsça kelimeler yer almaktadır. Dedebaba dil bakımından 
halk edebiyatına yakın durduğundan ve şiiri toplumun faydası için yazdığından 
ölçüye çok dikkat etmemiş, nasıl söylendiğinden daha ziyade ne söylendiğine 
önem vermiştir (Yakışır, 2016: 13, 15-17, 20)27 Akıcı ve coşkun üslûbuyla (Öz-
men, 1998-IV: 439) Bektaşi inanç ve kaidelerini somut bir şekilde yansıtmıştır.  

Meydan Larousse’un “Türk halk şairi” (“Mehmed Ali Hilmi Baba”, 1992: 
317) olarak tanıttığı Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Divan’ının matbu nüsha-
sının28 yanı sıra yazmaları da bulunmaktadır. Bu yazmalardan ilki Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba’nın el yazısıyla olup Bedri Noyan Baba’ya intikal etmiş ve 

 
26 Divan’daki şiirlerin türlerine göre başka bir tasnif şöyledir: 218 gazel, 42 tarih, 30 kaside, 21 mu-

rabba, 10 müfred, 8 müseddes, 7 muhammes, 3 kıt’a, 2 mersiye, 1’er adet müstezat, muasser, murabba, 
tahmis, beyit, akrostiş. Süleyman Solmaz, “Bir Bektaşi Şairi Mehmed Ali Hilmi Dede ve Divânı”, Türk 
Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Sayı 45, Ankara 2008, s.37; Divan’ın matbu nüshası dikkate 
alınarak günümüzde Gülbeyaz Karakuş tarafından hazırlanmış ve Revak Kitabevi tarafından 2012 yılın-
da yeniden yayınlanmıştır (Mehmet Ali Hilmi Baba Dîvânı, 2012).  

27 Divan’ın şekil ve muhteva özellikleri ile tenkitli metni hakkında bk. Yakışır, 2016: 21-413. 
28 Filibeli Ahmet Mehdi Baba tarafından yayınlanan Divan’ın bir matbu nüshası Edirne Selimiye Ki-

taplığı Nr.1644’te yer almaktadır. İç kapak bilgisine göre bu nüsha 1327 tarihinde Uhuvvet Matbaası’nda 
basılmıştır (Yakışır, 2016: 107). 
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matbu nüshadan bir hayli farklı olan, matbu nüshada olmayan bazı tarih ve 
müfredleri içeren bu yazma Bedri Noyan Baba tarafından açıklamalı ve sade 
dile çevrilmiş olarak yayınlanmıştır.29 Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divan’ının 
ikinci yazma nüshası Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Yazmalar Bölümü 
Nr. 316’da yer almaktadır. 1904 yılında istinsah edilen bu yazma rik’a yazı stilin-
de ve gayet okunaklı 99 varaktan oluşmaktadır. Bazı varakları boş bırakılmıştır. 
Bu yazma da matbu nüshadan farklılıklar göstermektedir (Yüksel, 2002: 113; 
Yakışır, 2016: 106-107). Üçüncü bir yazma nüshanın İslam Araştırmaları Merke-
zi (İSAM) Kütüphanesi’nde bulunduğu haber alınmış (nr. T819.2/MEV.N), 
ancak yapılan incelemede bu yazmanın Edirneli Dedezâde Ahmet Hilmi isimi 
müderrise ait Mevlid-i Şerif ile bazı manzumeler olduğu anlaşılmıştır (Yüksel, 
2002: 113-114).  

Öte yandan Divan ile ilgili yapılan bir değerlendirme şöyledir: “Hilmi De-
debaba’nın Divan’ındaki koşmalar, tasavvufi halk edebiyatını takliden yazılmış-
tır. Aruz vezni ile yazdığı manzumelerde ise Divan ve Tekke Edebiyatı’nı taklit 
etme yönüne gitmiştir. Mevlana Celaleddin-i Rumî, Niyazi Mısrî, Şeyh Galip, 
Hasan Sezai Gülşenî, Zarifi Baba, Vehbi gibi şairlerden de etkilenmiştir. Şiirle-
rinde zaman zaman tasavvufi derinlik göze çarptığı gibi, zaman zaman da Kaşi-
fü’l-Esrar Reddiyesi’nde red etse de Bâtıni-Hurufi neşveler de görülmekte. An-
cak en göze çarpan husus, Vahdet-i Vücud ekolünden bir hayli etkilenmiş ol-
masıdır. Özellikle Hz. Ali ve diğer Oniki İmamlarla ilgili manzumelerinde 
Vahdet-i Vücud etkisi güçlü bir şekilde hissedilmektedir. Ayrıca Hz. Peygam-
ber (S.A.V.) için yazdığı na’atları bir hayli güçlü şiirlerdir.” (Yüksel, 2002: 114)  

Revnakoğlu onun şöhreti ve şairlik yönüyle ilgili şu değerlendirmelerde 
bulunmaktadır: “…Bektaşiliğin zerafetini, bilhassa edebiyatını zamanımızda 
ayakta tutmak hususunda hiç kimse Dedebaba’nın kudretine yetişememiştir. 
Bu itibarla Dedebaba, gelmiş geçmiş Bektaşi şöhretlerinin üstünde gerçekten 
aşılmaz bir insan olmuş, pek haklı olarak onlardan büyük ve daha devamlı bir 
şöhret yapmıştır. Bektaşilik’te Dedebaba’yı bilmeyen, artık Dedebaba’nın şiir 
ve nefeslerini okumayan yoktur. Dedebaba’nın her Bektaşi meclisinde söyleni-
len dillerde ve gönüllerde dolaşan yaygın adı bu tarikat canları arasında adeta 
mukaddes bir mana taşır. Bektaşi edebiyatı tarihinde de böyledir. Dedeba-

 
29 1970 ve 1986 yıllarında Şahkulu Sultan Külliyesini Koruma Onarma ve Yaşatma Derneği tarafından 

neşredilen bu yazma nüshanın yayınında ne yazık ki ilmi kurallara riayet edilmemiş, transkripsiyon 
kurallarına uyulmamış ve hemen her sayfasında ciddi okuma hataları yapılmıştır (Yüksel, 2002: 113; 
Noyan, 1970-1986).  
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ba’dan önce ve sonra parlak şiirler, kuvvetli nefesler veren şair ve âşıklar, mu-
hakkak ki gelmişler ve gelmektedirler. Fakat bunlardan hiçbiri Dedebaba’nın 
çok kuvvetli olan bilgili şahsiyetine yetişememiştir. Ve yine hiçbiri tam tertipli 
bir divan vücuda getirememiştir. Bu sebeple son devir Bektaşi şairleri içinde 
divan sahibi olmak şerefine yalnız Dedebaba’nın şahsında buluruz.” (Yüksel, 
2002: 106)  

Divan’da münacaat, na’at, duvaznâme ve mersiyelerle beraber Hacı Bektaş 
Veli, Şahkulu Sultan, Mansur Baba ve Türabi Baba gibi şahsiyetlere yazılmış 
mersiyeler de vardır. Bunlara ila-ve olarak Divan’da Mehmet Ali Hilmi Dede-
baba’nın Kâfi Baba Tekkesi’nde postnişin olan mücerred Ca’fer Baba’nın vefa-
tına, Galata’daki Arap Camii baş imamı Şeyh Seyyid Mustafa’nın vefatına, 
Mısır’daki Kaygusuz Sultan Tekkesi postnişini Leskovikli Haydar Baba’nın 
vefatına ve Kaygusuz Sultan Tekkesi’nin tamirine, Leskovik’teki Zeynelabidin 
Baba Tekkesi’ne inşa olunan çeşmeye, yine Leskovik’teki Haydariye Tekke-
si’ne Arif Bey ve zevcesi tarafından yaptırılan aşevine, tamir ve ihya edilen Bur-
sa’daki Ramazan Baba Tekkesi’ne, Arnavutluk Görice (Korça) Kâzımiye Tek-
kesi’ne yapılan çeşmeye yazdığı tarihler yer almaktadır. Divan’daki bu tarihler-
den de Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın etkinlik ve nüfuzunun geniş bir coğ-
rafyada kendini gösterdiği anlaşılmaktadır (Ahmed Rıfkı, 2013: 212; Yüksel, 
2002: 115-123; Noyan, 2002-V: 113, 118, 226, 279, 364).  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Sultan II. Abdülhamit zamanında meyhane-
lerin kapatılmasına bir methiye yazmıştır. “Mu’ammer eyle Ya Rabb Hazret-i 
Sultan Hamid Han’ı / Dua-yı hayr eder Hilmi Dede evkat-ı alide / Cihan dur-
dukça dursun padişahın şevket u şânı” gibi övgü dolu dizlerin bulunduğu met-
hiye İttihat ve Terakki döneminde 1909’da basılan matbu Divan’a alınmamıştır 
(Yüksel, 2002: 125-126). Bununla birlikte Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Ehl-
i Beyt sevgisinin hâkim olduğu bazı nefesleri bestelenerek uzun süre tekkeler-
de okunmuş, XX. yüzyılın başlarında çeşitli yazma mecmualarla ve cönklerde 
birçok şiirine yer verilmiştir (Uçman, 2003: 440). 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Divan’ındaki kaside ve mersiyelerden 
bestelenenler olmuş ve böylece tekke musikisine de ciddi katkıları olmuştur. 
Dedebaba’nın her Muharrem ayı geldiğinde tekkelerde mutlaka terennüm 
edilen “Âbidân-ı Mustafayız biz Hüseynîlerdeniz” mahlasıyla başlayan Mu-
harremiyesi Sebilci Hüseyin Efendi tarafından uşşak makamında bestelenmiştir 
(https: //manzurat.wordpress.com/tag/hilmi-dede-baba/, Erişim 12.05.2021).  
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Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divan’ında yer alan şiirleri dışında birçok me-
zar taşına manzum kitabeler de yazmıştır.30 

3.2. Erkannâme 

Bektaşilik tarihinde bilinen ilk yazılı erkennâmenin Balım Sultan Erkannâme-
si olduğu, orijinal adının “Erkannâme-i Bektaşiyan ve Kavanin-i Yeniçeriyan” 
bulunduğu ifade edilmektedir. 1826’ya kadar bu erkannâme uygulanmıştır (Er-
dem, 2011: 248). 1826’dan sonra bu erkannâme üzerinde Hacı Bektaş Veli Tek-
kesi’ne atanan Nakşibendi şeyh Mehmet Sait Efendi’nin bir değişiklik yapmak 
istediği rivayet edilmektedir. Mehmet Sait Efendi Bektaşileri Nakşileştirmek 
için görevlendirilmiş olup Bektaşiliğin ayin ve adabını düzenleyen geleneksel 
Balım Sultan Ekannâmesi’ne Nakşilikten bazı kaideler eklemiştir. Balım Sultan 
Erkannâmesi’nde ikinci değişilik Mehmet Ali Hilmi Dedebaba döneminde 
bahis konusu olmuştur. Keza Yeniçeri teşkilat esasları ve Bektaşi kaidelerinin iç 
içe bulunduğu erkannâmede Yeniçerilik yok edilmesine rağmen Yeniçeri gül-
bankları var olmaya devam etmiş, bu durum zaten yasaklı halde olan Bektaşile-
re sıkıntı getirmiştir (Erdem, 2011: 248-249). Şevki Koca’ya göre Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba, Balım Sultan Erkânnâmesi’nin eski hükümlerinin Osmanlı 
yönetimini rahatsız etmesi sebebiyle saray mabeyninde görevli dervişlerinden 
Derviş Sıtkı İstanbuli’ye 1876 yılında yeni bir Bektaşi erkânı hazırlatmıştır. 
Mehmet Ali Hilmi Baba Erkânı olarak bilinen bu erkânnâmede Mehmet Ali 
Hilmi Dedebaba, Osmanlı yönetimiyle tam bir uyum amaçlayarak, kadim er-
kannâme içinde yer alan Alperen gelenek ve fütüvvete dair tercüman ve gül-
bankların çoğunu çıkartmıştır. Ancak bu erkannâme günümüzde hiçbir Bektaşi 
ihvanınca uygulanmamaktadır (Koca, 2005: 256-257; Soyyer, 2019: 284).31 

30 Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın yazdığı gerek Şahkulu Tekkesi haziresinde ve Mansur Baba 
Mezarlığı’nda gerekse başka yerlerde bulunan; Refi’a Hanım, Azm-i Dil Hanım, Abdi Efendi, Elma 
Hanım, Emine Hüsna Hanım, Abdi Efendi oğlu Cemil Bey, Fatma Şehma Hanım, Ali Usta, Besime 
Hanım, Hatice Hanım ve Fatma Zehra Hanımlara ait mezar kitabeleri için bk. Yüksel, 2002: 42-49; 
Ayrıca Finike’deki Kâfi Baba Tekkesi postnişinlerinden Mücerred Ca’fer Baba’nın mezar taşı kitabesi 
ve Yakova Tekkesi’nde postnişinlerden Prizrenli Adem Baba’nın mezar taşı kitabesi Mehmet Ali Hilmi 
Dedebaba tarafından yazılmıştır (Noyan, 2002-V: 113, 118, 226, 279, 364).  

31 “…Mehmet Ali Hilmi Dedebaba erenlerin Hakk’a yürümesinin üzerinden bir zaman geçtikten 
sonra Şahkulu Sultan Dergâhı’na postnişin olan Mücerred Hacı Ahmed Burhaneddin Halifebaba Derviş 
Sıtkı İstanbulî’nin bu çalışmasının üzerinde birtakım değişiklikler yapmıştır. Yapılan bu değişiklikler 
dışında da erkân-nâme üzerinde değişiklik yapılması fikrini savunan Bektaşi mürşidleri olmuştur. Mese-
la Isparta Yalvaçlı Topal Tevfik Halifebaba da böyle bir erkân-nâme hazırlamış. Bir diğer erkân-nâme 
taslağı çalışmasını da Ali Nihad Tarlan Baba yapmıştır. Arnavutlukta dedebaba olduğunu ifade eden 
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Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Şahkulu Tekkesi’nde hazırladığı er-
kannâme 15 yapraklı, nesih ve harekeli olarak yazılmıştır. Münacaat ile başlayan 
Erkannâme Salavat-ı Şerife, Nâd-ı Ali, Tercüman-ı Dar (Dâr Duası), Tercü-
man-ı Tâc, Tercüman-ı Vudu’ (Abdesti Duası), Tercüman-ı Niyet-i Gusül 
(Boy Abdestine Niyet Duası), Tercüman-ı İkrar (İkrar Duası), Şerh-i Ziya-
retnâme (Ziyaretname Açıklaması), Dua-i Ziyaretnâme (Ziyâ-retname Duası), 
Tercümân-ı Veda (Cem’den Ayrılış Duası), Tercüman-ı Eşik (Eşik Duası), 
Tercüman-ı Çamaşır, Tercüman-ı Post (Post Duası), Tercüman-ı Meydan 
(Meydan Duası), Tercüman-ı Teslim (Teslim Duası), Tercüman-ı Niyaz (Niyaz 
Duası), Tercüman-ı Tiğ-bend (Tığ-bend Duası), Tercüman-ı Ziyaret-i Türbe 
(Türbe Ziyâreti Duası), Tercüman-ı Hatagerden (Hata ve Günahlarını İtiraf 
Edip Allah’tan Af Dileme Duası), Tercüman-ı Su (Su Duası), Tercüman-ı 
Lokma (Lokma Duası), Akşam Yatarken Okunacak Dua, Tercüman-ı Çerağ, 
Tercüman-ı Hak-ı Hayırlı, Niyet-i Salâti’l-Fecr (Sabah Namazının Niyeti), 
Niyet-i Zuhr (Öğle Namazının Niyeti), Niyet-i Asr (İkindi Namazının Niye-
ti), Niyet-i Mağrib (Akşam Namazının Niyeti), Niyet-i İşa (Yatsı Namazının 
Niyeti), Niyet-i Savm (Oruç Tutma Niyeti), Türbe ziyâretine girdikde okuya, 
Türbede ziyâret edecek vakit okuya ve Gülbeng-i Sabah (Sabah Duası) başlık-
larından oluşmakta, “el-Hâc Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Efendimizin demi-
ne Hu Allah, Eyvallah, Hu Dost” ifadeleriyle son bulmaktadır (Yüksel, 2002: 
150-159). 

Erkanâme’de geçen “Mezhebim Hakk Ca’feri’dir” ifadesi üzerinde bazı 
itirazlar olmuştur. Bu konuda gerek Bektaşiliği müfadaa etmek için “Miratü’l-
Mekasid fi Def’i’l-Mefasid” adlı eser kaleme alan Ahmet Rı’fat Efendi gerekse 
Kasımpaşa Kulaksız’daki Saçlı Emir Efendi Tekkesi son postnişini Mehmet 
Süreyya (Münci Baba) İmam Ca’fer’is-Sadık Hazretlerine mezhep sahipliği 
isnat etmenin hata olduğunu dile getirmişler, kendisinin “amel, itikat ve füru-
attan bir mezhep icadından vareste” bulunduğunu ileri sürmüşlerdir (Yüksel, 
2002: 1153-155; Erdem, 2011: 250-258). Bu durumda öteden beri Osmanlı yöne-

 
Reşad Bardi’nin mürşidi Ahmet Ahmetay da böyle bir çalışma yürütmüştür. 1960 yılında dedebaba 
seçilen Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba da erkân-nâme de yer alan birtakım tercüman ve gülbankları 
günümüz Türkçesine çevirme ihtiyacı duymuş ve bunu konuyu o dönemki halifesi olan mücerred Cafer 
Sadık Bektaş Halifebaba’ya açmıştır. Onun da desteklemesi üzerine Türkçeleştirme işine girişmiştir. Bu 
bağlamda Bektaşi erkannâmeleri üzerinde değişiklik çalışmalarının yapılageldiğini ifade edebiliriz.” 
(Erdem, 2011: 249). 
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timi ve uleması tarafından Caferiliğin mezhep olarak kabul görmemesi nede-
niyle tepkileri önlemek amacıyla ifade edildiği muhtemeldir. 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, Perişan Baba ile yaşanan sıkıntıların dışında 
tarikat usulüne aykırı olarak tekkesinde “Mücerredlik Ayini” yapması sebebiy-
le çoğu Bektaşi’nin tarikat erkânını bozduğu yönünde eleştirilerine maruz 
kalmıştır. Keza genel kabule göre “Mücerredlik Ayini” yalnızca Hacı Bektaş’ta 
Balımevi’nde, Mısır’da Kaygusuz Tekkesi’nde, Kerbela Tekkesi’nde ve Dime-
toka’daki Seyyid Ali Sultan Tekkesi’nde yapılabilirdi. Bedri Noyan Baba’nın 
naklettiğine göre Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Şahkulu Tekkesi’ne mücerret-
lik ikrarını icra etmesine rağmen buna itiraz edenler, ikrar alan ve sağ kulakla-
rına menguş takılan kişileri Pirevi’ne götürerek orada yeniden usulünce ikrar 
töreni gerçekleştirmişlerdir (Yüksel, 2002: 96-97). 

3.3. Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi 

Divan ve Erkannâme’ye ilave olarak Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın bilinen 
en önemli eseri Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi’dir. Her ne kadar bu eser matbu olarak 
basılmamış, el yazısı olarak kalmış olsa da yazılış gayesi açısından döneminde 
bir ilki temsil etmektedir. 1870’lerde Hurufilik bahane edilerek Bektaşilik aley-
hine bir takım asılsız iftiralarla beraber Harputlu Hoca İshak Efendi tarafından 

kaleme alınan ve yayınlanan Kâşifü’l-Esrar ve Dâfiü’l-Eşrar [Sırların Keşfi ve Kö-
tülüklerin Ortadan Kaldırılması] adlı esere bir cevap ve Bektaşiliğin savunulması 
olarak yazılmıştır (Yüksel, 2005: 204). 

3.3.1. Reddiye’nin Yazılış Tarihi ve Sebebi 

Bektaşilik 1826 yılında yasaklandıktan sonra Bektaşiler uzun yıllar sürecek 
olan devlet baskısı ve toplum nezdinde oluşturulan olumsuz imaj ile mücadele 
etmek durumunda bırakılmıştır. Bu süreçte devlet takibinin ve yasakçı politi-
kanın katı uygulamaları yanında Bektaşiler üzerinde olumsuz propagandalar da 
yapılmıştır. Özellikle ilmiye mensupları ve devlet idaresine yakın kişiler ve 
kesimler kaleme aldıkları eserlerinde Bektaşiliğe hücum etmeyi kendilerine 
görev kabul etmişlerdir. Bu anlamda en dikkat çeken eser Yeniçeri Ocağı’nın 
lağvının hemen ardından Bektaşiliğinde yasaklanmasını gayet isabetli ve olum-
lu bir uygulama olarak alkışlayan, bu siyasi kararı veren II. Mahmut’u teşvik 
eden dönemin vak’anüvistlerinden Esad Efendi’nin kaleme aldığı Üss-i Za-
fer’dir. Bir taraftan devletin en üst birimlerinden Bektaşiler aleyhine yürütülen 
yasakçı siyaset ve olumsuz propagandanın yanı sıra ilmiye mensuplarıyla Bek-
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taşi türbelerine görevlendirilen Nakşibendi çevrelerin baskıları XIX. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar Bektaşilerin kabuklarına çekilmelerine sebep olmuştur.  

Bektaşiler II. Mahmut döneminde uzun yıllar devam eden yasaklı politikaya 
karşı çeşitli tedbirler alarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmışlardır. Bu sü-
reçte 1836’dan itibaren az da olsa Bektaşilerin bazı eserler neşretmeleri ve bu 
yayınlar arasında Hurufilik içerikli eserlerin de yer alması32, hâsılı Bektaşilerin 
toplum hayatında yeniden görünür olmaya başlamaları başta ilmiye mensupları 
olmak üzere bir takım çevreleri rahatsız etmiştir. Nitekim 1871 yılında Harputlu 
Hoca İshak Efendi’nin Hurufiliği esas alarak ve Bektaşileri de Hurufi kabul 

ederek Bektaşilik aleyhinde Kâşifü’l-Esrar ve Dâfiü’l-Eşrar [Sırların Keşfi ve Kö-
tülüklerin Ortadan Kaldırılması] adlı eseri yayınlamıştır. Böylece 1826 ve hemen 
ardından yapılmış olan Bektaşilik aleyhine propagandanın yeniden fitilini ateş-
lemiştir. Hoca İshak Efendi’nin bu eserine Bektaşiler tarafından çeşitli reddi-
yeler kaleme alınmış ve yayınlanmıştır. Bu reddiyelerden ilki, o dönemde İs-
tanbul’da en meşhur Bektaşi babalarından olan, Şahkulu Sultan Tekkesi Post-
nişini Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi’dir. 

Harputlu Hoca İshak Efendi 1871 yılında Eyüp’teki Karyağdı Baba Tekke-
si’nin meşhur şeyhi ve “matbaacı” lakabıyla anılan Necib Baba (v. 1874)’nın 
tekkesinde kurduğu matbaada Fazlullah Hurufi’nin33 Cavidannâmesinin Feriş-
teoğlu Abdülmecit tercümesini (Işknâme-i İlahi) iki defa basması ve düşük bir 
fiyata satması üzerine (Yüksel, 2002: 126) eline fırsat geçmesiyle harekete geç-
miş, dönemin şahitlerinden Ahmet Safi Bey’in ifadesiyle hiç okumadığı Cavi-
dan’dan hareketle (Yüksel, 2002: 138) Bektaşiliği Hurufilik penceresinden eleş-
tirdiği adı geçen eserini yazmıştır. “Hoca İshak Efendi, bu eseriyle yarım asır 
önce Osmanlı merkezi idaresi ve bazı ulemanın Bektaşilere yönelik gösterdiği 
acımasız ve mübalağalı tavrı olduğu gibi miras almıştı. Bektaşileri din ve iman 
dairesinin dışına çıkartarak, türlü günah ve kabahatler ile itham ediyordu.” 

 
32 Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz’in iktidarları döneminde Bektaşilik üzerinde genel an-

lamda oluşan rahatlıkla birlikte tarikatla alakalı ve Bektaşilerin dikkate değer bir şekilde artan yayınla-
rından bazıları ve basım tarihleri şöyledir: Haşim Baba Divanı (1836), Nesimî Divanı (1844, 1869 ve 1881), 
Hüsniye (1853), Sultan Kaygusuz Veli Risalesi (1856 ve 1871), Tahmis-i Azbî Baba (1867), Nurü’l-Hüdâ Limen 
İhtidâ (1870), Tevfik Baba Menkıbesi (1870), Devriye-i Ferşiyye-i Haşim Baba (1871), Makâlât (Vilâyetnâme-i 
Hacı Bektâş Veli) (1871), Işknâme (Aşknâme-Cavidannâme-i Sagir) (1871), Nazm ve Nesr-i Viranî Baba (1873), 
Mir’âtü’l-Mekâsid fî Def’i’l-Mefâsid (1876), Türabî Baba Divanı (1878). Ahmet Rifat Efendi, 2007: 32-36; 
Çift, 2003: 253-257.  

33 Hurufilik fırkasının kurucusu olarak temayüz etmiştir. Detaylı bilgi için bk. Aksu, 1995: 277-279; 
Nokta Sembolizmi Noktatü’l-Beyan Risalesi, 2020: 54-62. 
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(Varol, 2016: 42) Harputlu Hoca İshak Efendi, Fazlullah Hurufi’nin halifesi 
Aliyyülâlâ’nın Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne sızdığını, Bektaşilerin de Hurufi34 
olduklarını, bu itibarla dinsiz, imansızlıklarını ispata çalışmıştır. Harputlu Hoca 
İshak Efendi’nin yayınladığı ve üst üste birkaç defa basılıp şöhret bulan kitabı 
ve ileri sürdüğü iddialar sair muhitlerde yeniden Bektaşiler aleyhine menfi 
kanaatler uyandırmış, kitapta dile getirilen Bektaşiler hakkındaki dedikodular 
ve ağza alınmayacak çirkin iftiralar tarikat mensuplarını son derece incitmiş, bu 
durum Bektaşiler arasında büyük yankı ve tepki meydana getirmiştir.  

Halk arasında 1826’dan beri yasaklı olan Bektaşilere karşı infial uyanması 
üzerine bazı Bektaşi baba ve şeyhleri bu kitaba ilerleyen yıllarda muhtelif red-
diyeler ve savunmalar (müdafaa) yazmışlardır. Keza Hoca İshak Efendi, Bekta-
şilik aleyhine yayın yapma konusunda sadece Kâşifü’l-Esrar adlı eseriyle iktifa 
etmemiş, 1881 yılında Osmanlı devlet memuru Fehima Efendi’nin vefatı üzerine 
terekesinde yüz cilt kadar Hurufilik edebiyatına ait kitap çıkmasının ardından 
meşihat makamı tarafından bu kitapların İslam itikadı açısından bazı ulemaya 
incelettirilmesi sırasında İzâhü’l-Esrar adındaki risalesini kaleme almıştır. Bu 
eser Kâşifü’l-Esrar’ın devamı ve özeti niteliğinde olup mü’ellif Bektaşilere yö-
nelik yirmi yedi adet soruyla birlikte açıklamalarda bulunarak Bektaşilik fikir-
lerini çürütmeye, onların “dalalet” üzere olduklarını is-patlamaya ve Hurufilik 
iddiası isnadını sürdürmüştür. Hoca İshak Efendi Bektaşilere nefretini o derece 
ileri götürmüştür ki 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının 
kaybedilmesinin sebebi olarak devlet ve toplum nezdinde Bektaşilere gösteri-
len müsamahalı tutumun bir sonucu olduğunu, dahası Bektaşilerin yoğun bu-
lunduğu Varna, Bulgaristan ve Yunanistan sınırındaki bölgelerin Hıristiyanlar 
tarafından istila edilmesinin boşuna değil adeta “ilahi bir ceza” eseri imasında 
bulunmaktadır (Varol, 2016: 38, 42, 53-64). 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın “Kâşifü’l-Esrâr Reddiye”si metninde tarih 
kaydı bulunmadığından reddiyenin yazılış tarihi tespit edilememektedir. Ancak 
bu reddiyenin Hoca İshak Efendi’ye yazılan ilk reddiye olduğu bilinmektedir. 
Bununla birlikte Ahmet Safi Bey’e göre Dedebaba reddiyesini Mütercim 
Mehmet Rüşdü Paşa’nın sadrazamlıktan ayrılmasından -paşa üçüncü defa geti-
rildiği sadrazamlıktan 15 Şubat 1873 tarihinde (Saydam, 2006: 202) ayrılmıştır- 
sonra kaleme almış (Yüksel, 2002: 138) ve 1875 yılı içerisinde ise matbu olarak 

 
34 “Fazlullah-ı Hurufî’nin (v. 1394) kurup geliştirdiği, harflerin esrarına dayanan bâtınî bir akım” 

olarak bilinir. Detaylı bilgi için bk. Aksu, 1998: 408-412. 
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bastırma girişiminde bulunmuştur. Ancak Osmanlı idaresi bu olaya sıcak bak-
madığı gibi eserin basılmasına da izin vermemiştir.  

Dedebaba’nın reddiyesinin basılmaması gerektiğini emreden 22 Mart 1875 
tarihli resmi belgede “...faziletli Hoca İshak Efendi’nin te’lif ile öncede tab ve 
neşr eylediği risâlesine karşılık bir reddiye tertip edilmiş olduğundan neşredil-
mesinde mahzur görülmediği takdirce basılmasına ruhsat verilmesi Nerdiban 
Köyü’ndeki zâviyenin postnişini Ali Hilmi Baba canibinden arzuhâl ile isten-
mekte, mezkûr reddiye risalesi Maarif Meclisi’nde etraflıca mütalaa kılınmış ve 
bu reddiyenin içerisinde daha önce basılan risâle dahi münderiç olarak, hâlbuki 
onun matbu nüshası görülen mahzur hasebiyle neşrinden men edildiğinden 
şimdi reddiyenin neşrine izin verilirse men edilen risâlenin de yine halk tarafın-
dan görülmesine olanak sağlayacağından, millet-i İslamiye arasında zihinleri 
karıştırma ve tefrika gibi şeylerin tekrar vuku bulması mümkün olup bu durum 
münasip görülmediğinden, ayrıca reddiyenin bazı yerlerinde adaba uymayan 
ibarelerin bulunmasından basılması için ruhsat verilmemesi…” ifadeleri yer 
almaktadır. Bu ifadelerden Hoca İshak Efendi’nin eserinin muhtemelen Bek-
taşilerden ve muhiplerinden büyük tepki alması sebebiyle daha sonraki baskıla-
rının da durdurulduğu, ancak “tefrikaya” sebep olmamak ve reddiyede bazı 
“adaba aykırı ibareler” bulunduğu bahanesiyle Dedebaba’nın reddiyesinin 
matbu olarak basılmasına izin verilmediği anlaşılmaktadır (BOA, MF.MKT, 
26/94, Tarih 22 Mart 1875). Bu itibarla reddiye yazma olarak kalmıştır.  

Dedebaba reddiyesini kaleme alma sebebi olarak, Hoca İshak Efendi’nin 
“…kitabındaki sözlerin yalnız kendisinin nefsine ait olmuş olsaydı -Hüda bili-
yor- itibara bile almazdım. Fakat cümle tarikat ehli mü’min kardeşlerimi, dost 
ve düşmana karşı aklınca rezil etmeye kalkıştığından zaruri olarak cevap ver-
meye mecbur oldum.” şeklinde açıklama getirmiştir (Mehmed Ali Hilmi Dede-
baba, v.42b-43a). Kâşifü’l-Esrar yayınlandığı andan itibaren Bektaşilik aleyhin-
de olanları memnun etmiş, yukarıda da vurguladığımız gibi Bektaşi mensupla-
rını ve muhiblerini ise son derece üzmüş ve sükûtu hayale uğratmıştır. Dönemin 
İstanbul’unda ve en uzak yerdeki Bektaşi tekkelerine kadar meşhur olan Meh-
met Ali Hilmi Dedebaba vicdanında meydana gelen rahatsızlığın da etkisiyle 
tüm Bektaşileri temsilen bir cevap verme zarureti görmüştür.  

3.3.2. Reddiye Hakkında Yazılanlar 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın hazırladığı Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi her ne 
kadar matbaada basılıp kamuoyuna mal olamamışsa da Osmanlı döneminden 
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başlayarak günümüze kadar muhtelif yazarların dikkatini çekmiştir. Ancak 
reddiyenin tam metninin yayınlanması veya hakkında müstakil ilmi ve akade-
mik bir çalışmanın yapılması mümkün olmamıştır. 1909 yılında Hoca İshak 
Efendi’nin iddialarına ve Bektaşiler hakkında hakikatmiş gibi naklettiği asılsız 
söylentilere birinci cildinde cevap verdiği Bektaşi Sırrı adı eseri hazırlayan Ah-
met Rıfkı Baba’ya göre Dedebaba’nın reddiyesi basılmadığı gibi birçok ihvan-ı 
safa tarafından dahi görmemişti (Ahmed Rıfkı, 2013: 105). 

Bu eser hakkında Ahmet Safi Bey de Sefinetü’s-Safi’de çok kısa bilgi vermiş-
tir. Buna göre Mütercim Mehmet Rüşdü Paşa’nın sadrazamlıktan ayrılmasın-
dan sonra Kâşifü’l-Esrar risalesine karşı Bektaşilerin bir reddiye yazdıkları, bu 
reddiyenin Merdivenköy Bektaşi Tekkesi postnişini Mehmet Ali Hilmi Dede-
baba’nın “asar-ı kalemiyyesinden olduğu rivayet olundu” demektedir (Yüksel, 
2002: 138). Hoca İshak Efendi’nin saldırılarına basılı olarak cevap veren Ahmet 
Rıfkı Baba ve Ahmet Safi Bey, Dedebaba’nın reddiyesinin yayınlanamadığı ve 
geniş kitlelere ulaşmadığı için adeta “etkisiz” olarak değerlendirmişler ve içe-
riğiyle ilgili herhangi bir bilgi vermemişlerdir. 

Reddiye günümüze kadar da yazma olarak kütüphane arşivlerinde kalmıştır. 
Bununla birlikte günümüze gelinceye kadar Bektaşilik üzerine yapılan çeşitli 
araştırmalarda reddiyeye bazı atıflarda bulunulmuştur. 2002 yılında Mehmet 
Ali Hilmi Dedebaba üzerine biyografik bir eser kaleme alan Müfid Yüksel, 
Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi’nin bizim de bu çalışmamızda esas aldığımız Süleymani-
ye Kütüphanesi İzmirli İsmail Hakkı Bölümü Nr. 1228’de kayıtlı eldeki tek 
nüsha olan yazmadan istifade etmiştir. Yüksel araştırmasında Dedebaba’nın 
eserleri arasında tanıttığı reddiyenin on iki sayfada kısa açıklamalarla adeta bir 
özetini vermiş, reddiyeyi sayfa sayfa incelerken önemli gördüğü bazı kısımları-
na ve cümlelerine vurgu yapıp açıklamalarda bulunmuştur. Ayrıca Yüksel çalış-
masına reddiyenin Osmanlıca el yazmasının ilk ve son yaprağının görüntüsünü 
ilave etmiştir (Yüksel, 2002: 138-139, 239-240). Günümüzde reddiye ile ilgili 
eldeki en geniş tek yayın budur. 

Reddiye bir defa da 2007 yılında Salih Çift tarafından Ahmet Rifat Efen-
di’nin eserinin yayını sırasında kısaca tanıtılmıştır. Çift reddiyeyle ilgili “Bek-
taşilik Savunuları” başlığı altında şu bilgileri vermektedir: “Mehmed Ali Hilmi 
Dedebaba: Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi. XIX. yüzyılın en önemli Bektaşi babaların-
dan biri olan Mehmed Ali Hilmi Dedebaba da tıpkı Ahmet Rifat Efendi gibi 
eserinde özellikle Bektaşilikle Hurûfilik arasında herhangi bir ilişki olmadığı 
üzerinde durur. O, bazı Bektaşilerin Hurufiliğe meyletmiş olmasının Bektaşilik 
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ile Hurûfiliği aynı kılmayacağını söyler. Müellif Ahmet Rifat’ın kendi eserinde 
yaptığı gibi bir Bektaşi olarak sürekli Ehl-i Sünnet vurgusunu tekrarlamakta, 
bunun yanında Bekteşilerin diğer tarikatlardan ayrıldığı en önemli nokta ola-
rak da Ehl-i Beyt sevgisini işaret etmektedir.” (Ahmed Rifat Efendi, 2007: 36-
37)  

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi’ne 2010 yılında 
Çorum’da düzenlenen Hacı Bektaş Veli Sempozyumu’na geç dönem Bektaşi 
kaynaklarında Hurufiliğe yöneltilen eleştiriler konusunda bir bildiri hazırlayan 
Hür Mahmut Yücer de değinmiştir. Bu bildiride iki paragraf hacminde Dede-
baba’nın Cavidan ve Hurufilik konusunda reddiyesinde Hoca İshak Efendi’ye 
verdiği bazı cevaplar dile getirilmiştir (Yücer, 2011: 303-304).  

2012 yılında ise Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Divan’ının yayınlanması 
sırasında esere bir takriz yazan Mahmut Özkök, Dedebaba’nın hayatı hakkında 
bilgi verirken bir cümleyle “Kâşifu’l-Esrâr Reddiyesi, Harputlu Hoca İshak 
Efendi olarak bilinen zâtın Bektaşîlik aleyhine yazdığı Kâşifu’l-Esrâr ve Dâfi’ul-
Eşrâr adlı esere reddiyedir.” ifadesinde bulunmaktadır (Mehmet Ali Hilmi Baba 
Dîvânı, 2012: 11).  

Öte yandan 2013 yılında 19. Yüzyılda Alman Şarkiyatçıların Bektaşilik Serüveni 
adlı eseri yayınlayan İlhami Yazgan reddiyeyle ilgili 1900’lü yıllarda Şahkulu 
Sultan Dergâhı’nda Tahsin Baba’nın Rudolf Tschudi’ye gösterdiği el yazma-
nın akıbetini merak ettiğini belirtmektedir. Yazgan sözünü ettiğimiz eserinde 
Bektaşiliğin savunulduğu bir yazı olduğuna kanaat getirdiği ve Bektaşi toplu-
mu için önemli gördüğü Osmanlıca kaleme alınmış reddiyenin arşivlerden bu-
lunup Türkçe’ye kazandırılmasını ve araştırmacılar tarafından incelenmesini 
temenni etmiştir (Naumann, 2013: 33-34).  

Reddiye ile ilgili bir başka kısa tanıtım 2016 yılında Akif Yakışır tarafından 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Divan’ı hakkında Bingöl Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nde hazırlanan yüksek lisans tezinde yapılmıştır (Yakışır, 
2016: 13-14).  

Kaleme alındığı dönemden günümüze kadar hakkında yazılanlara kısaca 
değindiğimiz reddiyenin Süleymaniye Kütüphanesi’nde mevcut olan el yazması 
nüshası esas alınarak yaptığımız bu çalışma ile reddiye orijinal görüntüleriyle 
birlikte günümüz araştırmacı ve okuyucularının takdirine sunulmuştur.  
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3.3.3. Reddiye’nin Üslûbu ve Muhtevası 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba doğrudan Hoca İshak Efendi’ye karşı hazır-
ladığı reddiyesinde şekil ve biçim olarak izlediği yöntemde öncelikle “Yazarın 
Sözü” ifadesini kullanarak Kâşifü’l-Esrar adlı eserin sayfa sayfa ifadelerini ve 
iddialarını kısaca yazılıp ardından “Fakirin Cevabı” diyerek cevaplar meydana 
getirmiştir. Nitekim Dedebaba Reddiye’sine bazı Bektaşilerde bir takım Hurufi 
kitapların bulunmasının ve bazı Bektaşilerin Hurufiliğe meyletmesinin Bekta-
şiliğin tamamen Hurufilik olduğu anlamına gelmeyeceğini belirterek başlamış-
tır. İlerleyen sayfalarda Hurufilik ve Cavidannamelerle bir alakalarının bulun-
madığını sık sık vurgulayıp Bektaşilerin tekkelerinde namaz kılıp dua ve ilahi 
okuduklarını, içki içmediklerini, bu konulardaki olumsuz iddiaların iftira oldu-
ğunu belirtmektedir. Keza Harputlu Hoca İshak Efendi tekkelerde fuhuş ya-
pıldığı gibi iftiralarını, Fazullah Hurufi’nin ilah ittihaz edildiği noktasına kadar 
götürmüştür. 

Bu asılsız iddialara karşı Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Reddiye’sinde “Ey 
müellif! Eğer senin dediğin gibi Fazl-ı Hurufi’yi ilah ittihaz edip, tamamıyla 
Kur’an-ı Kerim’in ahkâm-ı münfini inkâr eden var ise biz de seninle beraber 
olup o misillü kimseleri tekfir edip her birilerini haşre dek nefretle ve lanetle 
anarız.” ifadelerinde bulunmaktadır. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba iftira, büh-
tan, gıybet ve tekfirin tehlikelerine dair ayet ve hadisleri kaydettikten sonra 
Reddiye’nin sonunda Harputlu Hoca İshak Efendi’ye iddia ve sözlerini ispat 
çağrısında bulunarak aksi takdirde ahiret gününde Hacı Bektaş Veli Hazretle-
rini seven milyonlarca kişinin kendisinden davacı olacağını söyleyip reddiyesini 
bitirmiştir. 

Mehmet Ali Hilmi Dedebaba reddiyesinde ısrarla Bektaşilerin ve izledikleri 
tarikatlarının “sapkın” olmadığını ispat etmeye çalışmış, özellikle Hurufilikle 
Bektaşilik arasına mesafe koymaya azami gayret göstermiştir (Varol, 2016: 44). 
Dedebaba üslûp olarak çok naif, yer yer nüktedan ve bazen de hicvedici bir 
tarz benimsemiştir. Reddiyenin satır aralarında Dedebaba’nın kendine mahsus 
ve didaktik bir anlatımına ilave olarak yer yer ince ve kıvrak bir zekâyla muha-
tabına karşılık verdiği anlaşılmaktadır. Dedebaba’nın reddiyesinin hemen he-
men her sayfasında ayet ve hadislere yer vermesi, ayrıca fıkıh, kelam ve mantık 
ilimlerine göndermelerde bulunması, bilhassa Hoca İshak Efendi’ye fıkhi ko-
nularda verdiği cevaplarda Mülteka gibi Hanefi fıkıh kitaplarını referans olarak 
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göstermesi, ondaki ilmi birikim ve dini bilgilere vukufiyetine, Arapça lisanında 
da ciddi birikime sahip olduğuna işaret etmektedir.  

Müfid Yüksel’in de tespit ettiği ve özellikle vurgulamak gereği duyduğu bir 
husus Dedeebaba’nın birkaç defa ilk dört halifeyi sünni ulema ve tarihçilerin de 
sık sık kullandıkları “Hulefa-i Râşidin (Olgun Halifeler)” tabirini kullanarak, 
saygı ve hürmetle anmasıdır (Yüksel, 2002: 140). Keza zaman zaman Ebubekir’i 
“Hazret”, “Allah razı olsun” ve “Sıddık (sekiz defa)” ünvanını kullanmadan 
anmaması, ashap içinde kuvvetli bir şöhrete sahip olduğunu vurgulaması, 
Ömer’i “Hazret” ve “Faruk”, Osman’ı “Zinnûreyn-iki nur sahibi” unvanlarıy-
la zikretmesi, yine sünni Müslümanlar arasında meşhur hadis külliyatından 
Sahih-i Buhari’nin sahibi Buhari’den hürmet ve tazimle söz etmesi, ilave olarak 
Nakşibendi meşayihinin ulularından Mevlana Halid-i Bağdadi’den de saygı ve 
övgülerle bahsetmesi dikkat çekicidir. Dedebaba’nın bu yaklaşımının biraz da 
onun Bektaşilik öncesi Nakşibendi tecrübesinden ileri geldiği kanaatindeyiz. 
Dedebaba reddiyesinin iler-leyen sayfalarında ayet ve hadislerden deliller geti-
rerek Bektaşiliğin İslam’a ve Ehl-i Sünnet itikadına bağlı olduğunu, Bektaşile-
rin amelde Hanefi fıkhını, akaidde Maturidi mezhebini benimsediklerini, 
hangâh ve tekkelerinde namazlarını kılıp devletin ve ümmetin selameti için dua 
ettiklerini, tekkelerde içki içilmediğini, bu noktada diğer tarikatlardan bir 
farkı bulunmadığını ve onlar gibi İslam’a bağlılığın şüphe götürmediğini; Hoca 
İshak Efendi’nin müşriklik, kıyameti inkâr, ruh göçü ve sair isnatlarını redde-
derek çok defa mü’min, tevhit ehli ve Hz. Peygamberin tarif ettiği orta ümmet 
olduklarını, yine Bektaşilerin namaz, oruç ve hac gibi dini emirlere bağlı ve 
bunları yerine getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, tüm bu hususlarda Bektaşi-
liğin diğer tarikatlardan tek farkının Ehl-i Beyt sevgisini benimsemeleri olarak 
izah etmektedir.  

Hoca İshak Efendi’nin Bektaşilere Hurufilik yakıştırması yaparak getirdiği 
eleştirileri ve saldırıları üzerine alınmayarak yeri geldiğinde ve her defasında, 
“yazık asrımızın böyle bir âlimi Bektaşi ile Hurufi’yi ayırt edemiyor”, “Müellif 
onların cevabını Hurufilerden alsın, bizimle alakası yok” diyerek geçmiştir. 
Dedebaba’nın ilginç bir tespiti Bektaşileri sürekli dini emirleri yerine getir-
memekle suçlayan ve dinsiz ilan eden Hoca İshak Efendi’nin yüklü bir servete 
sahip olduğu ve gezip tozmayı çok sevdiği halde hac farizasını yerine getirme-
mesidir. Dedebaba redddiyesi boyunca itikadının sağlamlığını ve Bektaşilerin 
de ümmet-i Muhammed olduklarını, buna kasıtlı olarak inanmak istemeyen 
Hoca Efendi’ye ispat etmek için sık sık kelime-i şehadet getirmekte, “Kur’an 
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ve Hz. Peygamberi tasdik eden mü’min ve tevhit ehliyiz, hâşâ kâfir değiliz, 
hâşâ sümme hâşâ müşrik değiliz” “Biz Fazl-ı Hurufi’yi tanımıyoruz. Ruh gö-
çüyle dahi münasebetimiz yok. Bizim kitabımız Kelâmullah’tır.” diyerek adeta 
1826 yılında sureta itikat yoklamasından geçirilerek önceden idamına karar 
verilen Kıncı Baba gibi kendini parçalamaktadır. 

Reddiyenin üslûbu ve muhtevasıyla ilgili yaptığımız bu kısa değerlendirme-
yi, Dedebaba’nın dile getirdiği tarihi bilgilerden yanlış ve eksik gördüğümüz 
bir hususu vurgulayarak, sonlandırmak isteriz. O da Dedebaba tarafından muh-
temelen ilm-i siyaset nevinden olarak hakkında “cennetmekân (firdevs-i 
âşiyân)”, “Allah rahmet eylesin” temennisiyle beraber “gazi” ve “adlî” ünvanı 
yakıştırmasında bulunduğu, aslında Bektaşilere karşı “zulüm” icra eden II. 
Mahmut döneminde “kötü niyetli kişilerin dediği gibi Bektaşi tarikatının imha 
edilmediği” ifadesidir. Dedebaba’ya göre II. Mahmut “bazı Bektaşileri sürgün 
ve idam, bazı tekkeleri tahrip ve yıktırmış ise de tarikatı tamamen yasaklayıp 
mahvetmemiştir.” Oysa 1826 yıkımında İstanbul’da tek bir Bektaşi tekkesinin 
dahi ayakta bırakılmadığı gibi ortada Bektaşi adında ve kıyafetinde kimsenin 
kalmadığı bizzat dönemin Osmanlı vakanüvisleri tarafından haber verilmiştir 
(Ahmed Cevdet Paşa, 1309: 182). 

4. Sonuç

Hacı Bektaş Veli’nin 13. yüzyılın ikinci yarısında Anadolu’da dirlik ve düze-
nin sağlanması, Moğol istilasıyla bozulan siyasi ve sosyal düzenin yeniden tesis 
edilmesi, tevhidin yeniden sağlanması konusunda manevi katkıları yadsınamaz. 
Bu yönüyle Hacı Bektaş Veli’ye tabi olan halifeleri Osmanlı Devleti’nin kuru-
luşunda doğrudan rol almışlar ve fetihler ile iskân siyasetinde gerek Anadolu’da 
gerekse Rumeli’de elle tutular faaliyetlerde bulunmuşlardır. Zaman içerisinde 
Hacı Bektaş Veli’nin öğütleri ve öğretileri etrafında oluşan, şekillenen ve geli-
şen Bektaşilik devletinde müdahale ve girişimleriyle XVI. yüzyılın başlarında 
Osmanlı coğrafyasında teşkilatlanmış, başkent İstanbul’da sur dışında tekkeler 
açıp şehir merkezine Yeniçeriler kanalıyla sirayet etmişlerdir. Bektaşilik XVI. 
yüzyılda devlet idaresi ile bazı sorunlar yaşamakla birlikte devletin merkezi 
ordusunun en önemli kanadını teşkil eden Yeniçeri Ocağı üzerinde yine devle-
tin isteğiyle kurdukları manevi yakınlık, devletin üst kesimi ile bu ordu arasın-
da sıcak ve askeri disipline uygun ilişikler varken herhangi bir sorun teşkil et-
memiştir. Bu süreçte daha ziyade ilmiye mensupları şeriatı ele aldıkları katı 
kurallar çerçevesinde Bektaşilere bakmışlar, zaman zaman bazı ilmiye mensup-
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ları diğer bazı tasavvuf ekollerine de tenkitler getirdikleri gibi Bektaşilere de 
sataşmaktan geri durmamışlardır. 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın tamamen 
kapatılması ve bu sırada ocakla ilişkisi olan tüm kurum ve şahısların da ortadan 
kaldırılması sırasında devlet adamlarına destek amacıyla bazı tarihçiler ve ilmiye 
mensupları Bektaşileri itikadi açılardan, işin içine rivayet ve halk arasında do-
laştığı söylenen çeşitli iddia ve dedikoduları da katarak eserler kaleme almışlar-
dır.  

Burada söz konusu ettiğimiz Bektaşilik aleyhine yazılan Hoca İshak Efen-
di’nin Kâşifü’l-Esrar adlı eseri XIX. yüzyılın son çeyreğinde ilmiye mensupla-
rının Bektaşilere bakışında pek değişen bir şeyin olmadığını göstermektedir. 
Ancak Bektaşiler de bu tür yazılı saldırılar ve tenkitler karşısında sessiz ve tep-
kisiz kalmamışlar, kendi aleyhlerine kaleme alınan Kâşifü’l-Esrar adlı esere 
reddiyeler yazmışlardır. Bu reddiyelerin ilki günümüze kadar ne hikmet ise 
yazma halinde kalan, hatta döneminde Bektaşi dervişlerinin pek azının malumu 
olan, Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’nın Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi’dir. Bu reddi-
yenin varlığı çeşitli dönemlerde araştırmacı ve tarihçiler tarafından dile getiril-
miştir. Müfid Yüksel kaleme aldığı Mehmet Ali Hilmi Dedebaba biyografisin-
de reddiyenin geniş bir özetini vermiştir. Ancak belirttiğimiz üzere reddiye 
günümüze kadar yayınlanamamıştır.  

Burada ele alınan Kâşifü’l-Esrar Reddiyesi adlı eser Hoca İshak Efendi’nin 
türlü dedikodu ve asılsız rivayetleri, ağza alınmayacak gayri ahlaki unsurları 
Bektaşilere isnat ederek kaleme aldığı, Bektaşiliği tamamen Hurufilikle özdeş-
leştirerek ve bunu Bektaşiliği İslam dışı ilan etmesine temel kabul ederek ya-
yınladığı eserine bir cevap niteliğindedir. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba bu 
eserinde Bektaşiliğin dayandığı temel esasları, Bektaşilerin itikadi durumlarını, 
neye inanıp neye inanmadıklarını, İslam içerisinde Bektaşiliğin ve Bektaşilerin 
durumunu tüm açıklığıyla dile getirmekte, en çok da sual edilen Bektaşiliğin 
itikadi konumu hakkında şüphelere yer bırakmayacak net bilgiler vermektedir. 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba redddiyesi boyunca itikadının sağlamlığını ve 
Bektaşilerin de ümmet-i Muhammed olduklarını, buna kasıtlı olarak inanmak 
istemeyen Hoca Efendi’ye ispat etmek için sık sık kelime-i şehadet getirmekte, 
“Kur’an ve Hz. Peygamberi tasdik eden mü’min ve tevhit ehliyiz, hâşâ kâfir 
değiliz, hâşâ sümme hâşâ müşrik değiliz” “Biz Fazl-ı Hurufi’yi tanımıyoruz. 
Ruh göçüyle dahi münasebetimiz yok. Bizim kitabımız Kelâmullah’tır.” diye-
rek adeta kendini parçalamaktadır.  
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İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1763, vr.14a, Tarih 19 Eylül 1884; 
Nr.1763, vr.2a, Tarih 11 Mayıs 1883; Nr.1763, vr.8a, Tarih 6 Şubat 1884. 

İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1764, vr.100, Tarih 25 Mayıs 1889; 
Nr.1776, vr.73, Tarih 20 Mart 1906. 

İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1765, vr.6, Tarih 23 Haziran 1897; 
Nr.1765, vr.7, Tarih 20 Ağustos 1897. 

İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1766, vr.33-34, Tarih 14 Şubat 1907; 
Nr.1766, vr.33-34, Tarih 14 Şubat 1907.  

İstanbul Müftülüğü Meşihat Defteri, Nr.1769, vr.232, Tarih 28 Nisan 1889. 
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SAFVETÜ’S-SAFÂ’NIN LEİDEN NÜSHASI ÜZERİNE 
On the Leiden Manuscrıpt of Safvat al-Safa 

Prof. Dr. Namiq MUSALI* 

Öz 

Safeviyye tarikatının müridlerinden olan İbn Bezzâz Erdebilî’nin 759 
/ 1358 yılında tamamladığı Safvetü’s-Safâ isimli menkıbevi eser, bu ta-
rikatın ilk evresini araştırmak için çok önemli bilgiler sunmaktadır. 
Söz konusu eserde tarikatın kurucusu olan Şeyh Safiyeddin İshak 
Erdebilî (1252-1334)’nin ataları ve hayatı anlatılmış, ayrıca onun oğlu 
Şeyh Sadreddin Musa (1304-1392)’nın irşad döneminin ilk aşaması 
hakkında açıklamalarda bulunulmuştur. Orijinalde Farsça yazılmış 
olan bu eser, XV. yüzyılın ortalarından başlayarak birkaç kez kısmen 
Türkçeye çevrilmiştir. Safevîlerin siyasi iktidara yükselişinin ardından 
(yani 1501’den sonra) çoğaltılmış olan Safvetü’s-Safâ nüshalarında bu 
ailenin siyasi ve ideolojik eğilimlerine ilişkin bazı tahriflerin yapıldığı 
görülmektedir. Bu bakımdan XVI. yüzyıldan önceki dönemle tarih-
lendirilmiş olan nüshaların, tarihî açıdan çok daha büyük önem taşı-
dığı öne sürülmektedir. Şu an itibarıyla istinsah tarihleri belli en eski 
nüshalardan ikisi XVI. yüzyıldan önce hazırlanmışlardır. Bunlardan 
birisi Hollanda’daki Leiden Kütüphanesi’nde muhafaza edilen 2639 
sayılı ve 890 / 1485 tarihli nüshadır; diğer ise İstanbul’daki Ayasofya 
Kitaplığı’na mahsus 3039 sayılı ve 896 / 1491 tarihli elyazmasıdır. Meş-
hur tarihçi Zeki Velidi Togan bu iki nüshaya dayanarak Safevîlerin 
seyyid ve Türk kökenli olmadıkları sonucuna varmıştır. Biz, 2018 yı-
lında Ankara’da düzenlenmiş olan Uluslararası Geçmişten Geleceğe 
Alevîlik Sempozyumu’nda bu gibi görüşleri Ayasofya nüshası üze-
rinde yaptığımız tetkiklere dayanarak eleştirmiştik. Şimdi ise Prof. 
Dr. Ahmet Taşğın’ın sayesinde Safvetü’s-Safâ’nın Leiden nüshasının 
fotokopisini elde etmişiz ve bu bildirimizde bahse konu nüsha ile 
Togan’ın tespitlerini karşılaştırmayı amaçladık. Araştırmalarımız ne-
ticesinde, Togan’ın açıklamalarının aksine olarak Leiden nüshasında 
Şeyh Safi’nin defalarca Türk diye takdim edildiğini ve yine bu nüs-
hada Safevîlerin seyyidlik şeceresine yer verildiğini belirledik. Ayrıca 

* Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, nsmusali@gmail.com
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Togan’ın makalesindeki bazı ipuçlarına binaen merhum tarihçimizin 
Leiden nüshasını şahsen görmediği ve bu nüsha hakkında Avusturyalı 
müsteşrik Karl Jahn’ın kendisine verdiği bilgilerle yetindiği yönünde 
bir tahmine ulaşmış bulunmaktayız. 
Anahtar kelimeler: Safevîler, Şeyh Safi, seyyidlik, şecere 

Abstract 

The hagiographical work Safvat al-Safa, completed in 759 / 1358 by 
Ibn Bazzaz Ardabili, one of the followers of the Safavid sect, pro-
vides very important information for the study of the first phase of 
this sect. The work contains the biographies of the founder of the 
sect, Sheikh Safi al-Din Ishaq Ardabili (1252-1334) and his ancestors, 
as well as explanations about the first stage of the period of leader-
ship of his son Sheikh Sadr al-Din Musa (1304-1392). This work, orig-
inally written in Persian, has been partially translated into Turkish 
several times since the mid-15th century. It can be seen that some fal-
sifications regarding the political and ideological tendencies of this 
family were made in copies of Safvat al-Safa, which were reproduced 
after the Safavids came to political power (that is, after 1501). In this 
respect, it is argued that pre-16th century copies are of much greater 
historical significance. At the moment, two of the earliest dated cop-
ies were produced before the 16th century. One of them is a copy 
with number 2639 and dated 890 / 1485, held in the Leiden Library in 
the Netherlands; the other is manuscript under number 3039 and dat-
ed 896 / 1491 from the Hagia Sophia Library in Istanbul. The famous 
historian Zeki Velidi Togan, on the basis of these two copies, came 
to the conclusion that the Safavids were not of Turkish origin and 
were not Seyyids. Back in 2018, we criticized such views at the Ankara 
International Symposium on Alevism, based on our research on a 
copy of the Hagia Sophia Library. We have now received a copy of 
the Leiden manuscript of Safvat al-Safa thanks to Prof. Ahmet 
Taşğın, and in this paper we have sought to compare the above copy 
with Togan’s findings. As a result of our research, we determined 
that contrary to Togan’s statements, Sheikh Safi was repeatedly in-
troduced as a Turk in the Leiden copy and that the Seyyid genealogy 
of the Safavids was included in this copy. In addition, based on some 
of the clues in Togan’s article, we concluded that our late historian 
did not personally see the Leiden copy and confined himself to the 
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information given to him on this matter by the Austrian orientalist K. 
Jahn. 
Keywords: Safavids, Sheikh Safi, seyyids, genealogy. 

 
İbn Bezzâz lakabıyla tanınan Tevekkülî b. İsmail b. Hacı Muhammed el-

Erdebîlî tarafından yazılmış olan Safvetü’s-Safâ (başka bir adıyla el-Mevâhibü’s-
Seniyye fî Menâkıbü’s-Safeviyye), Safevîlerin atası olan Şeyh Safi (1252-1334)’nin 
hayatı ve faaliyetiyle ilgili menkıbevi bir eserdir. Kendisi Erdebil Tekkesi’nin 
müridlerinden olan İbn Bezzâz, bu kitabı Şeyh Safi’nin oğlu Şeyh Sadreddin’in 
zamanında, 759 / 1358 yılında Farsça kaleme almıştır. Kapsamlı bir kaynak olan 
Safvetü’s-Safâ, dibaçe, mukaddime, on iki bâb, yetmiş bir fasıl ve hâtimeden 
ibarettir. İstanbul’daki Süleymaniye Kütüphanesi’nde bulunan Aya Sofya ve 
Hekimoğlu Ali Paşa yazma eser koleksiyonlarında, İstanbul Belediye Kütüp-
hanesi’nde, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Elyazmalar Enstitüsü’nde, 
Rusya Milli Kütüphanesi’nde, Hindistan’daki Bankipur Hudabahş Kütüpha-
nesi’nde, İran’ın Meşhed şehrindeki Âsitân-ı Kuds-i Rızavî Kütüphanesi’nde, 
Tebriz Milli Kütüphanesi’nde, Tebriz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüp-
hanesi’nde, Özbekistan Bilimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde, İngilte-
re’deki India Office Kütüphanesi’nde, Britanya Müzesi’nde, Hollanda’nın 
Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’nde, Kanada’nın Toronto şehrindeki Ağahan 
Müzesi’nde vs. eserin Farsça nüshaları muhafaza edilmektedir.  

Safvetü’s-Safâ’nın Farsça metni ilk kez 1911’de Bombay’da Ahmed b. Kerim 
Tebrîzî tarafından yayınlanmıştır. Gulâm Rıza Tabâtabâyî Mecd, Bombay 
baskısı ile 8 yazma nüshayı karşılaştırmak suretiyle 1994’te Tebriz’de eserin 
tenkitli yayınını gerçekleştirmiştir. Serap Şah, 2007 yılında savunduğu doktora 
tezi kapsamında Safvetü’s-Safâ’nın Tebriz’de yapılmış olan tenkitli baskısına 
dayanarak bu kaynağın tamamını günümüz Türkçesine çevirmiştir. Fakat bu 
tercüme, adı geçen eserin Türkçe ilk çevirisi değildir. Zira yüzyıllar öncesinde 
Safvetü’s-Safâ’nın Türkçeye çeşitli çevirileri yapılmıştır. Hacı Selim Ağa Kü-
tüphanesi Kemankeş Bölümü’nde, Ankara ve İzmir’deki Milli Kütüphanelerde, 
Manisa İl Halk Kütüphanesi’nde, Sadberk Hanım Müzesi’nde, Süleymaniye 
Kütüphanesi’nde, Konya Yazma Eserler Kütüphanesi’nde, Kastamonu Yazma 
Eserler Kütüphanesi’nde, Britanya Müzesi’nde, Rusya Milli Kütüphanesi’nde, 
Rusya Bilimler Akademisi Doğu Yazmaları Enstitüsü’nde, Tahran Milli Kü-
tüphanesi’nde, Tahran Melik Kütüphanesi’nde, Tebriz Milli Kütüphanesi’nde, 
Âsitân-ı Kuds-i Rızavî Kütüphanesi’nde, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi 
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Elyazmalar Enstitüsü’nde, İsveç Upsala Kütüphanesi’nde, Gürcistan Bilimler 
Akademisi’nde vs. eserin Türkçe tercüme nüshaları bulunmaktadır. Bu nüsha-
lardan bazıları yayınlanmıştır (bk.: Musalı, 2017: 165-167). 

Ortaçağ kaynakları arasında Safvetü’s-Safâ kadar yoğun bir tartışma oda-
ğında bulunan eserlerin çok az sayıda olduğunu söylemeliyiz. Zira Safevîlerin, 
Şah İsmail ile birlikte iktidara yükseldikten sonra kendi siyasi ve ideolojik gö-
rüşlerindeki değişimler doğrultusunda Safvetü’s-Safâ’ya müdahale ettikleri öne 
sürülmektedir. Özellikle de kimi bilim adamları Safevîlerin ne Türk ne de sey-
yid kökenli olmadıklarını, fakat adı geçen hanedanın saltanatı döneminde ço-
ğaltılan Safvetü’s-Safâ nüshalarına eklemeler yapılmak suretiyle yeni bir şecere 
ve köken oluşturma çabası gösterildiğini iddia etmişlerdir (Kesrevî, 1996: 59-105; 
Togan, 1957: 345-357). Bu iddiaların ne derecede gerçek olup olmadığı, Safevî 
Devleti’nin kuruluşundan önceki döneme ait Safvetü’s-Safâ nüshalarının ince-
lenmesi neticesinde kontrol edilebilir. Bahse konu kaynağın, istinsah tarihi net 
bir şekilde belli olan en eski iki yazma nüshasından birisi Leiden’de, diğeri ise 
İstanbul’da muhafaza edilmektedir. Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’ne mah-
sus 2639 sayılı yazma nüsha 890 / 1485 tarihinde, İstanbul Süleymaniye Kütüp-
hanesi’ne bağlı Ayasofya Kitaplığı’nda 3099 arşiv numarasıyla muhafaza edilen 
elyazması ise 896 / 1491 tarihinde istinsah edilmiştir (Togan, 1957: 346). Böylece 
Leiden nüshası, eserin istinsah tarihi belli olan en eski nüshası olarak kabul 
görmektedir. Bildirimizde Safevîlerin nesebi konusunu Leiden nüshasının bil-
gilerine dayanarak tetkik etmeye çalışacağız. 

Öncelikle şunu belirtelim ki Safvetü’s-Safâ nüshaları arasında sahip olduğu 
öneme rağmen Leiden’deki elyazması araştırmacılar tarafından yoğun bir şe-
kilde kullanılmamıştır. Bize malum olduğu kadarıyla Safevîlerin nesebiyle ilgili 
bu nüshadan ilk kez Zeki Velidi Togan’ın 1957’de basılmış olan bir makalesinde 
yararlanılmıştır. Söz konusu makalede Togan, Leiden ve Ayasofya nüshalarına 
dayanarak, Safevîlerin Türk ve seyyid kökenli olmadıkları sonucuna varmıştır. 
Fakat merhum Togan’ın aynı makaledeki açıklamalarına bakılırsa, onun kendi-
si bizzat Leiden nüshasını görmemiş ve Hollanda’da çalışan Avusturya menşeli 
oryantalist Karl Jahn aracılığıyla bu elyazması eser hakkında bilgi edinmiştir 
(Togan, 1957: 347). Togan’ın ricası üzerine Leiden nüshasını inceleyen Jahn, 
orada Safevîlerin seyyid ve Türk olduğuna dair herhangi bir bilginin bulunma-
dığı kanaatine vararak, elde etmiş olduğu bu neticeyi Togan’la paylaşmıştır. 
Togan da Batılı meslektaşının bu açıklamalarına güvenerek, kendi makalesinde 
Safvetü’s-Safâ’nın en eski nüshalarında Safevîlerin seyyid ve Türk olduklarını 
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teyit edecek bilgilere rastlanmadığına vurgu yapmıştır (Togan, 1957: 345-357). 
Oysaki aşağıda Leiden nüshasından aktaracağımız alıntılar bu kanaatlerin doğ-
ru olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Belki de Jahn zaman kısıtlılığı yüzünden 
Leiden nüshasının hacimli metnini baştan sona inceleyememiş ve bu yüzden de 
Togan’a eksik bilgiler sunmuştur. 

Togan’dan sonra Leiden nüshası araştırmacılar tarafından hak ettiği ilgiyi 
görmemiştir. Bazı akademisyenler dışında Safevî araştırmacılarının büyük ço-
ğunluğu Safvetü’s-Safâ’nın Leiden nüshasına müracaatta bulunmamış ve hatta 
Togan’ın varmış olduğu sonuçları tekrar kontrol etme çabası göstermemişler-
dir. Bu anlamda istisnai bir durumu teşkil eden İranlı bilim adamı Abbaskuli 
Gaffarîferd, Şeyh Safi’nin mürşidi olan Şeyh Zâhid Geylânî üzerine yazdığı bir 
makalede Leiden nüshasına başvuru yapmıştır (Gaffârîferd, 1387: 65-81). 

Prof. Dr. Ahmet Taşğın’ın yardımlarıyla Safvetü’s-Safâ’nın Leiden nüshasını 
elde ettikten sonra bu eser üzerinde incelemelere başladık. Şimdiki kütüphane 
kayıtlarına göre Or. 456 arşiv numarasını taşıyan ve 268 varaktan oluşan elyaz-
ması kitap, kahve renkli deri kapak içine alınmıştır. Yaklaşık her sayfasında 27 
satır bulunmaktadır. Talik hattıyla yazılmıştır. Ketebe kısmındaki kayıtlardan 
belli olduğu üzere bahse konu nüshanın istinsahı Hüseyin b. Hacı Ahmed Mer-
zifonî tarafından gerçekleştirilmiş ve 890 yılı Cemaziyelevvel ayının 19’unda (3 
Haziran 1485) tamamlanmıştır. Kâtip kaydının ardından Safvetü’s-Safâ’nın oriji-
nal metninin İbn Bezzâz tarafından telifinin tamamlanma tarihi olarak da 759 
yılının Şaban ayı (09.07-06.08.1358) zikredilmiştir (İbn Bezzâz, Or. 456: 268a). 

Leiden’deki elyazmasında Safevîlerin seyyidliğine ilişkin bazı bilgilerle kar-
şılaşıyoruz. Nüshada Şeyh Sadreddin’e dayanılarak, Şeyh Safi’nin dilinden 
“Bizim nesebimizde seyyidlik vardır” şeklinde bir açıklamaya yer veriliyor (İbn 
Bezzâz, Or. 456: 7b; ayrıca bk.: İbn Bezzâz, No. 3099: 6b). Elyazmasının sonun-
da ise Şeyh Cüneyd’den Hz. Ali’ye kadar Safevîlerin seyyidlik şeceresi aktarılı-
yor:  

“Neseb-i siyâdet-i hazret-i hudâvendî ve mahdûmî, Hüsâmü’d-devle ve’d-
dîn Ziyâü’l-İslâm ve’l-Müslimîn, eş-Şeyhü’l-âlimü’l-âmil, kudvetü’l-
muhakkikīn, es-sultânü’l-ârifîn Cüneyd kuddise sırruhu b. eş-Şeyh İbrahim b. 
eş-Şeyh Ali b. eş-Şeyh Sadreddin b. eş-Şeyh Safiyeddin b. Cebrail b. Sâlih b. 
Kutbeddin b. Selâhaddin b. Muhammed el-Hâfız b. Ivaz b. Firuzşah el-meşhur 
be Zerrînkülâh b. Muhammed b. Şerefşah b. Muhammed b. Hasan b. Muham-
med b. İbrahim b. Cafer b. Muhammed b. İsmail b. Ahmed b. Ahmed b. Ebü’l-
Hüseyin Ahmed el-A’râbî b. Ebû Muhammed el-Kasım b. Ebü’l-Kasım Hamza 
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b. İmam Musa Kâzım radıyallahu anh b. İmam Cafer es-Sâdık b. İmam Mu-
hammed Bâkır b. İmam Zeynelabidin b. İmam Hüseyin b. Emirü’l-Mü’minîn 
ve İmamü’l-müttakīn Ali b. Ebî Tâlib keremullahu vechehu ve radıyallahu 
anhum ecma’în” (İbn Bezzâz, Or. 456: 268b).  

Elbette ki Şeyh Cüneyd’den itibaren başlatılan bu şecere, Safvetü’s-Safâ’nın 
orijinal metninde yer almamıştır. Ancak Leiden nüshasının istinsah tarihinin 
1485 olması ve şecerenin Şeyh Cüneyd’den itibaren başlatılması, Safevîlerin 
iktidara yükselişinden çok önceleri bu hanedanın seyyidlik şeceresinin ve bu 
yönde iddialarının bulunduğunu açıkça sergilemiş oluyor. Ayrıca bu, Safevî 
hanedanına ait ilk seyyidlik şeceresi de değildir. Karakoyunlu döneminde 
Azerbaycan seyitlerinin nakîbü’l-eşrâfı olan Ali Rızavî’nin oğlu Tâvûs el-
Asgar lakabıyla meşhur Şemseddin Ali’nin daha 845 / 1441 tarihinde tertip ettiği 
soyağacı da Safevî hanedanının atası olan Firuzşah’ı İmam Musa el-Kâzım’a 
bağlamakta ve nesepnamede yer alan şahıslar hakkında ek bilgiler sunulmakta-
dır (Rahmetî, 1395: 57-58):  

Firuzşah b. Celaleddin Muhammed b. Alaeddin b. Taceddin Muhammed 
(Horasan nakibü’l-nukabâsı / nakipler nakibi görevinde bulunmuş, faziletli bir 
âlim olarak değerlendirilmiştir) b. Cemaleddin Hasan (Tus nakibi vazifesini 
yürütmüş ve bilgin birisi olmuştur) b. Muhammed (güzel konuşan, yakışıklı ve 
cesur birisiydi) b. Muhammed en-Nakib Ebî Cafer b. İbrahim el-Emir (cesur 
bir süvariydi) b. Ahmed b. Ahmed b. İsmail (13 kez Hac ziyaretinde bulunmuş ve 
40 köleye özgürlük vermiş olan dindar bir adamdı) b. Ebü’l-Hüseyin Ahmed 
el-A’râbî (halk içinde güzel bir ün kazanmıştı) b. Muhammed Ebü’l-Kasım 
(emir, âlim ve reis birisiydi) b. Ebû Ali el-Hamza el-Kûfî (Âl-i Muhammed’in 
reisiydi) b. Musa el-Kâzım (r.a.). Bu şecerenin en mühim özelliği Firuzşah’ın 
ataları üzerine gerekli bilgiler içermesidir. Bu bilgilerden yola çıkarak Firuz-
şah’ın atalarının Horasan coğrafyasında faaliyet gösterdiklerini ve bu ailenin 
Horasan’dan gelerek Azerbaycan’ın Erdebil bölgesine yerleştiklerini tahmin 
edebiliriz. Ayrıca, bahsi geçen şecere Şeyh Cüneyd’in tarikat mürşidliğinden 
önceki dönemde, yani Safevî şeyhlerinin daha siyasi mücadele ve saltanat kav-
gası içine girmedikleri zamanlarda kaleme alınması bakımından da dikkat çeki-
cidir.  

865-868 / 1460-1463 yılları arasında Necef’te yazılmış olan Safevî nesepname-
si ise Or. 1406 arşiv numarasıyla Londra’daki Britanya Müzesi’nde muhafaza 
edilmektedir. Şeyh İbrahim’in vefatının (1447) ardından bir taraftan ağabeyi 
Şeyh Cafer, diğer taraftan da oğlu Şeyh Cüneyd önderliğinde tarikatın ikiye 
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bölünmesi nedeniyle söz konusu nesepname de ikiye ayrılmakta, bir ucu Şeyh 
Cafer’den, diğer ucu da Şeyh Haydar’dan başlatılarak İmam Musa el-Kâzım’a 
kadar götürülmektedir. Şecerenin Şeyh Haydar’la başlayan kısmı şu şekildedir: 
Haydar (ümmühü bint Ali b. Osman / annesi Ali b. Osman’ın kızıdır) b. Cüneyd 
b. Şeyh İbrahim b. Ali (kabruhü bi-Beytü’l-Mukaddes / kabri Beytü’l-
Mukaddes’dedir) b. Sadreddin b. Safiyeddin b. Cebrail b. Sâlih b. Kutbeddin b. 
Selahaddin b. Muhammed el-Hâfız b. Ivaz b. Firuzşah b. Muhammed b. Şeref-
şah b. Muhammed b. Hasan b. Muhammed b. İbrahim b. Cafer b. Muhammed 
b. İsmail b. Ahmed b. Ahmed b. Ebü’l-Hasan Ahmed el-A’râbî b. el-Kasım el-
A’râbî b. Hamza b. Musa el-Kâzım (Morimoto, 2010: 447-469).  

Böylece, Safevîlerin saltanattan önce seyyidlik şeceresine sahip olmadıkları 
ve bu tür şecerelerin Safevî şahları (özellikle de I. İsmail ve I. Tahmasb) tara-
fından uydurularak gündeme getirildiği yönündeki iddiaların son derece yanlış 
olduğu ortaya çıkmış oluyor. Yukarıda aktardığımız bilgilere göre son 11 yıl 
içinde ortaya çıkarılmış olan üç nesepname Safevî hanedanının daha siyasi ikti-
dara yükselmeden önce seyyidlik şeceresine sahip olduğunu göstermektedir. 
Tetkik ettiğimiz Leiden nüshası, yazılma tarihi itibarıyla bu nesepnamelerin 
üçüncüsüdür. Soyağacının Leiden ve Britanya Müzesi nüshaları birbirleriyle 
örtüşmekte iken Rahmetî tarafından yayınlanmış olan diğer nesepname bazı 
farklılıklar içermektedir. 

Jahn ve Togan’ın vardıkları sonuçların aksine olarak biz, Leiden nüshasında 
Safevîlerin Türk olduklarına yönelik yeterince bilgilerle de karşılaştık. Bu ma-
lumatın bir kısmına göz atmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz.  

 
Çevirisi: “Bir gün şeyh (k.s.) oturmuştu. Gördü ki mihrap yarıldı ve birisi 

oradan çıkarak şeyhe “Ey Türk Piri!” diye seslendi. Şeyhe “Türk Piri” derler-
di” (İbn Bezzâz, Or. 456: 13b). 

 
Çevirisi: “Şeyh (k.s.) o kişinin seslenişini dinlediğinde, “Türk Piri, hazır ol!” 

dedi” (İbn Bezzâz, Or. 456: 13b). 

 



474  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

Çevirisi: “Emir Abdullah rahmetullahi aleyh uzun bir saat boyunca sustu ve 
başını aşağı eğdi. Sonra başını kaldırdı ve dedi: Ey Türk Piri! Bizim himmet 
kuşumuz buraya değin uçmamıştır” (İbn Bezzâz, Or. 456: 14b). 

Çevirisi: “Emir Abdullah hâli böyle görünce dedi: Ey Türk Piri! Dünyanın 
doğusundan batısına değin senin bu hâl ve vâkıanı halledecek kişi, Şeyh Zâhid 
Geylânî (k.s.)’den başkası değildir... Sonra Emir Abdullah dedi: “Ey Türk Piri! 
Sen oraya gitmelisin” (İbn Bezzâz, Or. 456: 14b-15a). 

Aynı örneklere Safvetü’s-Safâ’nın 1491 yılında istinsah edilmiş olan Ayasofya 
nüshasında da rastlıyoruz (İbn Bezzâz, No. 3099: 12b,13b). Bu örneklerden de 
görüldüğü üzere Safevî hanedanının atası olan Şeyh Safi’ye kendi zamanında 
“Türk Piri” diye hitap edilmekte ve kendisi bir Türk olarak görülmekteydi. 
Aslında daha Mirza Abbaslı ve Oktay Efendiyev gibi merhum bilim adamları-
mız, Safvetü’s-Safâ’da Şeyh Safi’nin Türk diye tanımlandığını tespit etmişlerdir 
(Abbaslı, 316-317; Efendiyev, 2018: 67-68). Yine aynı hususların Safevî saltana-
tından önce istinsah edilmiş olan Leiden ve Ayasofya nüshalarına yansıması 
büyük önem taşımaktadır. Bu nüshalardaki bilgiler daha önce M. Abbaslı ve O. 
Efendiyev’in vardıkları sonuçları teyit etmekte ve tamamlamaktadır. O. Efen-
diyev Safvetü’s-Safâ’nın Leningrad (St. Petersburg)’daki Saltıkov-Şedrin Kü-
tüphanesi nüshasından yararlandığını ifade etmiştir. M. Abbaslı eserin müellif 
nüshasını bulduğunu belirtmişse de bu nüshanın nerede muhafaza edildiği veya 
nereden bulunduğu konusuna açıklık getirmemiştir. Belki de M. Abbaslı, 
Hermann Ethe tarafından Safvetü’s-Safâ’nın müellif nüshası olarak nitelendiri-
len, fakat daha sonraları XVII. yüzyıldan önceki döneme ait olmadığı öne sü-
rülen India Office nüshasından yararlanmıştır (bk.: Togan, 1957: 353). 

Sonuç olarak, Safvetü’s-Safâ’nın en eski elyazması olarak bilinen Leiden 
nüshasında Safevîlerin hem seyyid hem de Türk diye tanımlandıklarıyla ilgili 
malumatla karşılaşıyoruz. Bu bilgiler Safevîlerin daha XIV. yüzyılda seyyid 
kökenli bir Türk ailesi olarak kabul gördüklerini ve iktidara yükselmeden önce 
seyyidlik şeceresine sahip olduklarını göstermektedir. Bildirimizde sunulan 
bilgilere göre seyyid kökenli olan ve Musa el-Kâzım’ın soyundan gelen Safevî 
ataları asırlar boyunca Horasan’da yaşamış ve Selçuklu zamanında Azerbay-
can’a gelerek Erdebil’e yerleşmişlerdir. Zaten Savfetü’s-Safâ’da Firuzşah’ın 
nisbesinin Sincânî olarak gösterilmesi ve bu yerin Merv şehri civarındaki Sincan 
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köyü ile özdeşleştirilmesi de bu tespitlerimizin doğru olduğunu kanıtlamakta-
dır. Zira günümüzde Türkmenistan sınırları içinde bulunan Merv bölgesi, tari-
hen Horasan coğrafyasının bir parçası olarak görülmüştür. Anadolu Alevi 
ocaklarının mürşidleri olan dede ailelerinin de seyyid kökenli olup Hora-
san’dan geldikleri iyi bilinmektedir. Belli ki İslâmiyet’in ilk asırlarında ve özel-
likle de IX. yüzyıl başlarında, İmam Rıza zamanında Horasan’a yerleşmiş olan 
Ehl-i Beyt mensupları burada Türklerle sıkı bir irtibat içinde bulunmuş, onlar-
dan saygı görmüş ve zamanla dinî liderler olarak bu toplulukların içinde yerle-
rini almışlardır. Bu noktadan sonra onlar kendi seyyidliklerini ve manevi otori-
telerini muhafaza etmişlerse de Horasan’daki Türk toplulukları ile akrabalık 
ilişkilerine girmiş ve bulundukları muhitin etkisiyle Türkleşmişlerdir. Bu yüz-
den Safevîleri seyyid ve Türk olarak tanımlayan Safvetü’s-Safâ’nın Leiden nüs-
hasındaki bilgilerin ve bu yönde bildiride sunduğumuz diğer verilerin birbirle-
riyle çelişmediklerini düşünüyoruz. Ayrıca Safevî atalarının asırlar boyunca 
Horasan’da yaşamaları ve bunlardan bazılarının (Taceddin Muhammed, Cema-
leddin Hasan) orada hatta seyyidlerden sorumlu nakibü’l-eşrâf görevinde bu-
lunmaları, bu aile ile Anadolu Alevi dedelerinin mensup bulundukları seyyid 
ocaklarının ecdatları arasındaki irtibatların Şeyh Safi zamanından yüzyıllar 
öncesinde başladığı ihtimalini gündeme taşımış oluyor.  
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SİVAS’TA ALEVİLİĞİN TARİHİ 
History of Alevism in Sivas 

Prof. Dr. Metin BOZKUŞ*  

  

Öz  

Sivas şehri, bugün olduğu gibi, geçmiş dönemlerde de pek çok açıdan 
yolların kesiştiği bir konumda bulunmuştur. Şehrin bu konumu, siya-
si, ticari ve ekonomik açıdan olduğu kadar, inanç, düşünce ve fikir 
hareketlilikleri açısından da önem arz etmiştir. Anadolu’daki hâkimi-
yet mücadeleleri genelde Sivas ve civarında yaşanmış, bu nedenle 
bölge önemli savaşlara sahne olmuş ve şehir bazı beylik ve devletlere 
başkentlik yapmıştır. Sivas, coğrafi konumu itibariyle, tarih boyunca 
hep ‘uç’ta, sınır şehri veya sınırda bir şehir olmuştur. Hititlerle Med-
lerin, Medlerle Perslerin, Romalılarla Ermenilerin, Bizans’la Türkle-
rin, Selçuklular ile Danişmendlerin, Osmanlı ile İlhanlıların, XVI. 
yüzyıldan itibaren de Osmanlılar ile Safevilerin ‘uç ili’ olmuştur. 
Anadolu Türk tarihinde, bazı siyasî-dinî nitelikli hareketler ortaya 
çıkmış ve isyanlar yaşanmıştır. Bunlar arasında Selçuklu döneminde 
Babaîler İsyan’ı ve Osmanlı döneminde Kızılbaşlık hareketi bu an-
lamda önemli yer tutmuşlar. Günümüzde Anadolu’da yaşayan Alevi-
lik, kendisini bu hâdiseler üzerine konumlandırmıştır. Osmanlı dö-
neminde, Erdebil’den Anadolu’ya önceleri bir tarikat olarak yayılan, 
daha sonra Azerbaycan’da devlet kuran Safevîler’in yaydığı inançlar 
gerek Osmanlı ve gerekse günümüz toplum yapısında derin etkiler 
bırakmıştır. Bu etki, Osmanlı’nın doğu sınırını oluşturan Sivas’ta yo-
ğun bir şekilde yaşanmıştır. Osmanlı’nın bu harekete karşı önlem al-
dığı bölgelerin başında Sivas gelmiştir. Dolayısıyla bu dönemin ay-
dınlatılması ve toplumun bilgilendirilmesi, günümüz Alevî-Sünnî ba-
kış açılarına olumlu yönde katkı sağlayacak ve sorunların çözümüne 
ışık tutacaktır.  Bu tebliğde, Sivas yöresinde Aleviliğin tarihi ele 
alınacaktır. Bu amaçla Sivas’ın geçmiş siyasi tarihi kronolojik olarak 
verilecek; bu süreçte Alevilik konusuyla bağlantılı hususlara değini-
lecektir.  
Anahtar kelimeler: Alevî, Alevilik, Bektaşilik, Sivas Yöresi 

 
* Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi. 
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Abstract 

The city of Sivas has been located at the crossroads of many roads in 
the past, as it is today. This location of the city has been important in 
terms of political, commercial and economic as well as belief, tho-
ught and opinion movements. The struggles for domination in Ana-
tolia were generally experienced in Sivas and its vicinity, so the re-
gion was the scene of important wars and the city was the capital of 
some principalities and states. Sivas has always been a frontier city or 
a border city throughout history due to its geographical location. Si-
vas has been the “extreme province of “ Hittites and Medes, Medes 
and Persians, Romans and Armenians, Byzantium and Turks, Seljuks 
and Danishmends, Ottomans and Ilkhanians, the Ottomans and Sa-
favids, since 16th century. In Anatolian Turkish history, some politi-
cal-religious movements emerged and riots took place. Among them, 
the Babai Revolt in the Seljuk period and the Kızılbaş movement in 
the Ottoman period had an important place in this sense. Alevism li-
ving in Anatolia today has positioned itself on these events. In the 
Ottoman period, the beliefs spread by the Safavids, who first spread 
from Ardebil to Anatolia as a sect and later established a state in 
Azerbaijan, left deep effects on both the Ottoman and today’s social 
structure. This effect was experienced intensely in Sivas, which cons-
tituted the eastern border of the Ottoman Empire. Sivas was one of 
the regions where the Ottomans took precautions against this mo-
vement. Therefore, enlightening this period and informing the soci-
ety will contribute positively to today’s Alevi-Sunni perspectives and 
shed light on the solution of problems. In this communique, the his-
tory of Alevism in Sivas region will be discussed. For this purpose, 
Sivas’s past political history will be given chronologically; in this 
process, issues related to Alevism will be addressed. 
Keywords: Alawi, Alawisim, Bektashism, The region of Sivas 

1. Giriş

Sivas şehri, bugün olduğu gibi, geçmiş dönemlerde de pek çok açıdan yolla-
rın kesiştiği bir konumda bulunmuştur. Şehrin bu konumu, siyasi, ticari ve eko-
nomik açıdan olduğu kadar, inanç, düşünce ve fikir hareketlilikleri açısından da 
önem arz etmiştir. Anadolu’daki hâkimiyet mücadeleleri genelde Sivas ve civa-
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rında yaşanmış, bu nedenle bölge önemli savaşlara sahne olmuş ve şehir bazı 
beylik ve devletlere başkentlik yapmıştır. 

Sivas, coğrafi konumu itibariyle, tarih boyunca hep ‘uç’da, sınır şehri veya 
sınırda bir şehir olmuştur. Hititlerle Medlerin, Medlerle Perslerin, Romalılarla 
Ermenilerin, Bizansla Türklerin, Selçuklular ile Danişmendlerin, Osmanlı ile 
İlhanlıların, XVI. yüzyıldan itibaren de Osmanlılar ile Safeviler’in ‘uç ili’ ol-
muştur.  

Anadolu Türk tarihinde, bazı siyasi-dinî nitelikli hareketler ortaya çıkmış 
ve isyanlar yaşanmıştır. Bunlar arasında Selçuklu döneminde Babaîler İsyan’ı ve 
Osmanlı döneminde Kızılbaşlık hareketi bu anlamda önemli yer tutmuşlardır. 
Günümüzde Anadolu’da yaşayan Alevilik, kendisini bu hâdiseler üzerine ko-
numlandırmıştır. Osmanlı döneminde, Erdebil’den Anadolu’ya önceleri bir 
tarikat olarak yayılan, daha sonra Azerbaycan’da devlet kuran Safevîler’in yay-
dığı inançlar gerek Osmanlı ve gerekse günümüz toplum yapısında derin etki-
ler bırakmıştır. Bu etki, Osmanlı’nın doğu sınırını oluşturan Sivas’ta yoğun bir 
şekilde yaşanmıştır. Osmanlı’nın bu harekete karşı önlem aldığı bölgelerin 
başında Sivas gelmiştir. Dolayısıyla bu dönemin aydınlatılması ve toplumun 
bilgilendirilmesi, günümüz Alevi-Sünni bakış açılarına olumlu yönde katkı 
sağlayacak ve sorunların çözümüne ışık tutacaktır. 

Bu makalede, Sivas yöresinde Aleviliğin tarihi ele alınacaktır. Bu amaçla Si-
vas’ın geçmiş siyasi tarihi kronolojik olarak verilecek; bu süreçte Alevilik konu-
suyla bağlantılı hususlara değinilecektir.  

2. Sivas’ın Tarihsel Gelişimi 

2.1.Türk Hâkimiyeti Öncesinde Sivas 

Sivas, Anadolu’da tarihin erken dönemlerinden itibaren çeşitli devletlere ve 
medeniyetlere beşiklik etmiş önemli bir yerleşim merkezidir. Şehir, coğrafi 
konumu itibariyle, Anadolu’nun önemli bölgelerinden Amasya, Tokat, Sivas, 
Çorum, Yozgat, Niğde, Kırşehir ve Malatya’yı içine alan Kapadokya bölgesi 
içinde yer almaktadır. (Hakkı, 1928: 1-2) Kapadokya bölgesi, M.Ö. 334 ve 332 
yıllarında kısa bir süre büyük İskender’in eline geçse de Persler bölgeye tekrar 
hâkim olmuştur. M.Ö. 322’de bölgede kurulan yeni devlete “Kapadokya Dev-
leti” ismi verilmiştir. Bölge M.Ö. 163 yılında Roma İmparatorluğu’na bağlan-
mış, M.S. 395’de İmparatorluğun bölünmesi ile Sivas, Doğu Roma devleti için-
de kalmıştır. (Darkot, 569-570) ‘Sivas’ isminin Bizans döneminde kurulan Sa-
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bestia’dan mı geldiğine ve Selçuklular tarafından kurulan Sivas’ın Sabestia’nın 
yerinde mi kurulduğuna dair kesin bilgi tespit edilememiştir. Diğer bazı Ana-
dolu şehirleri gibi, Sivas’ın da Türkler tarafından tamamıyla yeniden inşa edil-
miş olması da mümkündür. (Başel: 1935: 12) 

Sivas, 656–657 yıllarında ilk defa İslâm ordularının akınlarına uğramıştır. 
Emeviler zamanında başlayan fetih hareketleri ile İslâm orduları ile tanışmış, 
Halife Abdülmelik’in kardeşi Muhammed b. Mervan komutasındaki İslâm 
orduları, 682 yılında Sivas (Sebastapolis) yakınlarına kadar gelerek II. Justinien 
komutasındaki Bizans ordusunu yenilgiye uğratmıştır. Kazanılan bu zaferle 
İslâm ordusu 700-701’de Maraş, 702-703’de Erzurum ve Darende’yi fethetmiş-
tir. Bu dönemde Anadolu’ya yapılan akınlar sırasında, Hz. Peygamber’in alem-
darlarından Abdülvehhab Gazi’nin, serasker olarak Sivas’a geldiği ve burada 
şehit düştüğü sanılmaktadır. Müslüman Arapların Suriye’nin fethinden sonra 
Bizans sınırına dayanarak yaptıkları bu geçici akınlar bölgede herhangi siyasi-
dinî bir iz bırakmamıştır. (Hakkı-Nafiz, 1928: 7-8) İslâm orduları, Sasanî ege-
menliğine son verdikten sonra, Emeviler ve bilhassa Abbasiler döneminde Bi-
zans’ın elinde bulunan Anadolu’ya ‘Anadolu Gazaları’ adıyla akınlar düzenle-
miş ve bu akınlara yeni Müslüman olmuş milletlerden ve özellikle Türklerden 
oluşan gaziler de katılmışlardır. Anlaşılan Müslüman Türkler VIII-IX. yüzyıl-
larda Bizans’a karşı ‘gaza’ için Anadolu’ya gelmişler ve Tarsus-Malatya hattın-
da önemli hatıralar bırakmışlardır. (Yıldız, 1976: 57-60) 

2.2. Türk Hâkimiyeti Sonrası Sivas 

Türklerin M.Ö. Anadolu’ya geldikleri ve doğu kısmında etkili oldukları bi-
linmekle beraber, bu döneme ait bilgiler yeterli değildir. Ancak Karadeniz ile 
Hazar Denizi’nin kuzeyinde hâkim bir güç olan Türklerin zaman zaman güne-
ye inerek, Anadolu’ya kadar nüfuz etmiş olmaları mümkündür. (Togan,1971: 
31-32) Oğuz Türkleri Çağrı ve Tuğrul Beyler, Dandanakan (1040) zaferi sonrası
Anadolu kapılarını Türklere açmıştır. Anadolu topraklarının büyük bir kısmı 
gibi, Sivas da Türk İslâm hâkimiyetine kesin olarak 1071 Malazgirt zaferinden 
sonra girmiştir. Şehri Alparslan adına ele geçiren Danişmend Gazi, Anadolu’da 
ilk Türk emirliğini Sivas merkezli olarak kurmuştur. Danişmendler, Sivas’ta 
1071’den 1174’e kadar hüküm sürmüş, ancak bu dönemde, Haçlı seferleri ve 
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Beylikler arasındaki mücadeleler nedeniyle, şehirde kayda değer bir gelişme 
olmamıştır.1  

Sivas, 1174’te II. Kılıçarslan’ın, Danişmend egemenliğine son vermesiyle 
Selçuklu hâkimiyetine katılmış ve Sultan İzzeddin Keykavus zamanında önemli 
bir ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir. 1217’de Anadolu’da ilk tıp fakültesi 
sayılan ‘Darü’ş-Şifa’lardan biri de Sivas’ta açılmıştır. Yine bu dönemde inşa 
edilen bazı medreseler günümüze kadar gelebilmiştir. Şehir, Alaaddin Keyku-
bad zamanında hayli gelişmiş ve nüfusu yaklaşık 120.000 olmuştur. Bu dönemde 
şehirde halkın çoğunluğunu, inanç olarak Hanefi mezhebine mensup Türk-
menler oluşturmuştur. Sağlanan huzur ortamı sayesinde ticari hayat gelişmiş, 
şehir imar edilmiş, ticaret yollarının merkezi noktasında bulunması, farklı mil-
letlere mensup tüccarların şehre yerleşerek dünyanın her tarafına ticaret ker-
vanları göndermelerine imkân vermiştir.(Hakkı-Nafiz, 1928: 35; Werner, 1986: 
I/65) 

Sivas, Selçuklular döneminde yaşadığı parlak günlerin ardından önce 1240 
yılında yaşanan Babaî İsyanı ile sarsılmıştır. İsyanın kahramanı Baba İlyas, başta 
kendi zaviyesinin bulunduğu Amasya olmak üzere, Tokat, Çorum, Sivas ve 
Yozgat’taki Türkmenleri nüfuzu altına almıştır. Amasya’dan hareket eden 
isyan birlikleri önce Sivas’a saldırmıştır. Yöneticiler ve halk şehri savunmuş 
ancak başarılı olamamıştır. Böylece şehir isyancıların eline geçmiştir. İsyanı 
bastırmak için Erzurum’daki sınır garnizonu askerleri Sivas’a ulaşmıştır. İsyan 
sonrasında Selçuklu devleti zayıf düşmüş ve kendini savunamaz hale gelmiştir. 
Ardından Moğollar karşısında yaşanan Kösedağ (1243) bozgunu ile şehir kara 
günler yaşamaya başlamıştır. Moğollar, şehri üç gün süreyle yağmalamış ve 
şehirdeki tüm savaş aletleri, makine ve silahlar ile şehir surlarını yakıp yıkmıştır. 
Bundan böyle Anadolu bir uydu devlet olarak İlhanlılar (1246–1283)’a bağlan-
mıştır. (İbn Bibi, 1996: II/70-73; Gordlewski, 1988: 64-65; Ocak, 1996: 116,128,133; 
Yuvalı, 1997: I/65-68) 

 
1 Türklerin gelmelerinden önce, bilhassa VI. ilâ XI. yüzyıllar arasında, Anadolu, tam beş yüz yıl ra-

kip orduların çiğneyip, yakıp-yıktığı bir yer haline gelmiştir. Uzun yıllar süren Sâsâni-Bizans mücade-
lesi nüfusu azaltmış, mal ve can güvenliği nedeniyle köyler boşalmış, insanlar kalelere ve surlarla çevrili 
şehirlere sığınmışlardır. Sasanilere son veren İslâm Ordularının, Anadolu’yu bir cihad sahası görerek, 
akınlar yapmaları da Anadolu’da nüfusun azalmasına ve hayatın belli merkezlerde toplanmasına sebebi-
yet vermiştir. bk.Urfalı Mateos Vekayi Namesi ve Papaz Grigor’un Zeyli, çev. M. Halil Yinanç Ankara 1987, 
s. 110–204; Başel, a.g.e., s. 17; M. Halil Yinanç, “Danişmendler” İA., III/473; Gordlevski, a.g.e., s. 48-49; 
Hakkı–Nafiz, a.g.e., s. 24; Sevim, a.g.e., s. 58-6; Ernst Werner, Büyük Bir Devletin Doğuşu, çev. O. Esen–Y. 
Öner, İstanbul 1986, I/45–46. 
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Sivas, İlhanlı hâkimiyetinin sonlarına doğru Uygur Türklerinden olan ve 
Moğolların Anadolu valisi Timurtaş’ın maiyetinde bulunan Emir Eretna’nın 
idaresine geçmiştir. Emir Eretna, 1343 yılında Sivas ile Erzincan arasındaki Ka-
ranbük mevkiinde Moğol ordusunu mağlup etmiş, 1344 yılında Orta Anado-
lu’ya hâkim olmuş ve sultanlığını ilan etmiştir. Bu devletin başkenti önce Sivas, 
sonra Kayseri olmuştur. Emir Eretna’nın ölümü üzerine yerine oğlu Mehmet 
Bey (v.1365) geçmiş, onun öldürülmesi ile de yerine oğlu Ali Bey (v.1380) geçmiş-
tir.2 Bu dönemde meydana gelen iktidar mücadeleleri ile Moğol ve Türkmen 
aşiretlerin ayaklanmaları sonucu, devlet dış saldırılara açık hale gelmiştir. Bu 
durumu fırsat bilen Karamanoğlu Alaaddin Bey, 1366’da önce Konya ve Niğ-
de’yi, ardından 1375’de Kayseri’yi ele geçirmiştir. Bunun üzerine Ali Bey Sivas’a 
kaçmış ve Kadı Burhadeddin’e sığınmıştır. 1380’de Ali Bey’in ölümüyle, Kadı 
Burhaneddin önce onun yedi yaşındaki oğluna naib tayin edilmiş, ardından 
ortaya çıkan iç karışıklıkları ortadan kaldırarak 1381 yılında kendi adıyla anılan 
devleti kurmuştur. (Esterabadi, 1990: 238; Hakkı-Nafiz, 1928: 62-76; Yücel, 1983) 
Kadı Burhaneddin’in (1380–1398) yaklaşık on sekiz yıl süren egemenliği, 1380’de 
Akkoyunlu Türkmen Karayülük Osman Bey’le yaptığı savaş sonucu öldürül-
mesiyle son bulmuştur. Osman Bey, şehrin kendisine teslim edilmesini istemiş, 
ancak devletin ileri gelenleri, yağmalanacağı endişesiyle, şehri teslim alması için 
Yıldırım Bayezid’e haber göndermiştir. Bunun üzerine Bayezid, büyük oğlu 
Süleyman Çelebi’yi 24000 kişilik bir orduyla Sivas’a yollamış, yapılan savaşta 
Osman Bey mağlup edilmiş ve şehir teslim alınmıştır. Böylece Sivas, Niksar ve 
Kayseri gibi önemli merkezler Osmanlı ülkesine katılmıştır. Sivas ve Amasya 
bölgeleri ‘Rum Beylerbeyliği’ adıyla, Osmanlı’nın üçüncü Beylerbeylik mer-
kezi olmuştur. (Uzunçarşılı, 1982: II/299) 

2.3. Osmanlı-Safevi Mücadelesi ve Sivas 

Sivas, Osmanlı hâkimiyetine girmekle Timur tehlikesinden kurtulamamış ve 
Osmanlının Sivas’taki hâkimiyeti kısa sürmüştür. Timur 1400’de Sivas önlerine 
dayanmış, uzun süren bir kuşatmanın ardından, şehir 27 Ağustos 1400’de teslim 
olmuştur. Yaşanan yağma ve katliamlardan sonra ticari mekânların çoğu yok 

 
2 Ünlü seyyah İbn-i Batuta, Sivas’ın Eratnalılar dönemindeki toplumsal yapısını şöyle anlatıyor: 

“Türkler tarafından ele geçirilen bu topraklarda, halen Müslüman Türklerin idaresinde Hristiyanlar da 
yaşamaktadır. Anadolu halkının hepsi İmamı Azam Ebû Hanife mezhebine mensupturlar, aralarında 
kaderi, rafizî, haricî ve ehl-i bid’at kimse bulunmamaktadır” İbn Batuta, Seyahatname, çev. Mümin 
Çevik, İstanbul 1983, s.193;Başel, a.g.e., s.22-23; Baykara, a.g.e., s.68. 
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olmuş, şehrin nüfusu ve ekonomik potansiyeli önemli ölçüde kaybolmuştur. 
(Mustafa Nuri Paşa, 1992: 9-11; Nişancı Mehmet Paşa, 1983: 120; Hakkı-Nafiz, 
1928: 93-94; Demirel, 2006: 13-21) Şehir kısa bir süre sonra Yıldırım Bayezid 
tarafından tekrar alınmış, ancak 1402 Haziran ayında tekrar Osmanlı toprakla-
rına giren Timur, Sivas’ı yeniden ele geçirmiştir. 1402 Ankara yenilgisinden 
sonra başlayan Osmanlı fetret döneminde, şehri Timur’un izniyle Kadı Burha-
neddin’in damadı Mezid Bey yönetmiştir. 1407–1408 yılında Sivas, Çelebi 
Mehmet tarafından tekrar Osmanlı topraklarına katılmıştır. Şehri ele geçiren 
Osmanlılar, başta bedesten olmak üzere han, hamam ve çarşılar yaptırmak su-
retiyle imar işlerine hız vermişler. Özellikle XV. ve XVI. yüzyıllarda imar faali-
yetleri en yüksek seviyeye ulaşmıştır. (Uzunçarşılı, 1982: II/374; Kunt 1988: 67-
71; Aslanoğlu 1979: 27) 

Sivas, XV. asrın ortalarına kadar Osmanlı şehzadelerinin oturduğu bir san-
cak merkezi olmuştur. Bu tarihten itibaren doğuda Akkoyunlu tehlikesi ortaya 
çıkmış, 1461’de Koyulhisar’ı ele geçiren Uzun Hasan, Fatih’in Trabzon Rum 
İmparatorluğu üzerine yürümesine mani olmak için toprak işgallerine başla-
mıştır. 1472’de otuz bin kişilik bir orduyla önce Tokat’ı ele geçiren Uzun Ha-
san, ardından Sivas ve civarını yağmalatmıştır. Bu saldırılar karşısında Sivas’a 
gelen Fatih, 11 Ağustos 1471’de Akkoyunlular’a karşı Otlukbeli zaferini ka-
zanmıştır. (M. Nuri Paşa, 1992: 9-11; Uzunçarşılı, 1982: II/95-100) 

Osmanlı döneminde, başlangıçta yalın bir tarikat olarak Erdebil’den Ana-
dolu’ya yayılan Safevi Tarikatı, daha sonra siyasallaşarak Azerbaycan’da Safe-
vîler Devleti’ne dönüşmüştür. Safevilerin yaydığı inançlar gerek Osmanlı ve 
gerekse günümüz toplum yapısında derin etkiler bırakmıştır. Şah İsmail tara-
fından 1501’de kurulan Safevi Devleti, İsmail’in büyük dedesi Şeyh Safiyüddin 
(v.1334) tarafından kurulan, ancak sonradan İsmail tarafından normal tasavvufî 
yapısından militan Şiiliğe dönüştürülen Safevîye tarikatına dayanmaktadır.3 
İsmail, bünyesinde askeri bir dinamizmi taşıyan ve Türkmen kabilelerden olu-
şan bu dinî-siyasi hareketi, İran’da güçlü bir hale getirmiştir. Bu amaçla Ana-
dolu’daki halkı isyana teşvik etmiş ve böylece Osmanlılarla Safevîler arasında 

 
3 Safeviye Tarikatı’nın kuruluşu, kurucusu Şeyh Safî başta olmak üzere, tarikatın diğer şeyhleri, ta-

rikatta Sünnilikten Şiiliğe yönelik meylin ortaya çıkması, Osmanlı ile ilişkisi, Timur’un tarikata olan 
ilgisi, Cüneyd (v.1460) tarikatın başına geçmesi ve Sivas’a gelmesi konularında ayrıntılı bilgi için bk. 
Tahsin Yazıcı,”Safeviler” İA. X/53; Shaw, a.g.e.,I/19. bk. Hasan Onat, ‘Kızılbaşlık Farklılaşması Üzeri-
ne’, İslamiyat, c. 6. Sa: 3, Ankara 2003, s. 111-126; bk. Babinger, a.g.e., s. 19. İrene Melikoff, Uyur İdik 
Uyardılar, çev. Turan Alptekin, İstanbul 1993, s. 130; Kunt, a.g.e., s. 108-109; Werner, a.g.e., I/241; Yinanç, 
a.g.m. III/243) 
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uzun yıllar sürecek mezhebi-ideolojik bir farklılığı ve buna dayalı bir mücade-
leyi başlatmıştır. Aslında Osmanlı-Safevi mücadelesi sırf dinî-mezhebi bir mü-
cadele olmamıştır. Her iki devlet de siyasi, stratejik ve diğer maslahatlardan 
yola çıkarak İslam dünyası üzerinde egemen olmak istemişlerdir. Ancak kendi-
lerini bir mezhebe bağlı göstermeleri, ondan destek edinme istekleri, araların-
daki çatışmaya ideolojik bir boyut kazandırmıştır. 

Safevîlerin Şiîliği resmi mezhep seçmelerinde bazı siyasî ve stratejik sebep-
ler belirleyici olmuştur. Bunların başında; Osmanlı’nın Sünni mezhep anlayışı 
gelmektedir. Bu nedenle, Osmanlı’nın Sünni olması ısrarla vurgulanmış ve 
böylece Şiîlik bilinci üzerine, millî bir devlet kurulmuştur. Safeviler, Şiîliği 
sevdirmeye yönelik pek çok girişimde bulunmuş ve bazı özel merasimler ihdas 
etmişlerdir.4 Yeni oluşan bu Safevî inanç sistemi, teolojik açıdan Kur’an’ın 
bâtıni yorumuna, yeni seçilmişin sülûkuna, gece toplantılarına, kapalı, anlamlı 
bir edebiyata ve müridlerin kendi aralarında anlaşmalarını sağlayan gizli bir 
bilince dayanmaktaydı. Ancak buradaki On İki İmam’a duyulan derin saygı, 
Şiî-Caferî mezhebinde olduğu gibi, itikadi ve ameli açılardan On İki İmam 
eksenli bir bütünlük arz etmediğinden, ilk bakışta araştırmacıyı yanıltmaktadır. 
Zira Alevilik’te Ali ve İmamlar’ın konumu Şiilik’te olduğundan çok farklıdır. 
Alevilik’te Ali ve İmamlar, siyasi-hukuki değil, manevi rehberlerdir. Bunlar 
Alevilik’te tarihsel kişiliklerinden çok, menkıbevi kişilikleri ile öne çıkarlar. 
(Kutlu, 2006: 58-68) 

Anadolu’da, Kerbelâ şehitlerine bağlılık, Ali’nin düşmanlarına lanet, yani 
‘teberra’, Ehl-i Beyt dostlarına muhabbet, yani ‘tevellâ’ gibi inanışlar Safevîler 
eliyle oluşturulmuş ve yayılmıştır. Özellikle teberrâ ve tevellâ ilkeleri, Safevî 
propagandanın temelini oluşturmuştur. Bu iki öğe, ruhun beden göçüne inanan 
bir cemiyette ayrı bir değer kazanmıştır. Şah, tarikatın mürşidi olması yanında 
ona ‘ilahi kutsama’ gözüyle bakılmış ve Türkçe yazılan eserlerde hulûl inancın-
da ölçü kaçırılmıştır. (Melikoff, 1993: 131-137; Kevserani, 1992: 157-161) Böylece 
her zorba Yezid’in, her şehid İmam Hüseyin’in veya XVI. yüzyılda öldürülen 
şair Pir Sultan’ın yeniden bedenleşmesi olarak algılanmıştır. Anadolu’daki, 

4 Örneğin, Şahlar, şiî imamların mezarlarını kutsallaştırmak, Aşura günlerinde Hüseyniye merasim-
lerini geleneksel hale getirmek ve imamlar için canlarını feda etmeye hazır olduklarını bildirmek adına, 
kendilerini ‘Ali Eşiğinin Köpeği’ veya ‘Velayet Eşiğinin Köpeği’ gibi lakaplarla nitelemişlerdir. Yine 
kendilerini bu kutsal mezarların hizmetçisi olarak görmüş ve sembolik de olsa buraları süpürmüşlerdir. 
Şah I. Abbas, bu lakabı dinî törenlerde kullanmak için yüzüğüne nakşetmiştir. bk. Vecihi Kevserani, 
Osmanlı ve Safevilerde Din-Devlet İlişkisi, çev. Muhlis Canyürek, İstanbul 1992, s. 161–163; Ali Şeraiti, Ali 
Şiası Safevi Şiası, çev. Feyzullah Artinli, İstanbul 1990, 265–68. 
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yaygın Sünni anlayışa benzemeyen, göçebe halk inançlarının zeminini oluştu-
ran bu öğeler, Safevîlerin propagandaları sonucu bu inanç mensuplarının gide-
rek cemaat dışı bir İslâmlık içinde yer almalarıyla sonuçlanmıştır. Özellikle 
kırsal kesimde etkili olan bu propagandalar sonunda, Ali’nin tanrısal bir öz 
taşıdığı düşüncesi ve ruh göçü ile ilgili kabul, Tanrı’nın insanda tecellisi inancı-
nı doğurmuştur 

Kısaca en belirgin vasfını Şiilik ve en etkili tesirini mezhep farklılığı üzerine 
oturtan Safevi Devleti, genel olarak hem İslam dünyasında bir ikiliğin doğma-
sına, hem de yürütülen yoğun propagandalar sonucu, Anadolu’daki Türkmen 
toplulukların önemli bir kısmının ana kütleden kopartılarak farklılaşmasına 
sebebiyet vermiştir. Sonuçta Anadolu insanı ağır bedeller ödemiştir. 

XV. yüzyıldan itibaren, Safevilerin Anadolu’da yaydığı akım, sadece bir gü-
venlik sorunu olmakla kalmamış, giderek dini görüşleri itibariyle de geleneksel 
Sünni inancı tehdit etmiştir.5 Bir buçuk asır devam eden bu propaganda, ağır-
lıklı olarak, merkezi yönetim anlayışının tam olarak yerleşmediği, cami ve 
medrese etkisindeki dini hayatın etkin olmadığı, geleneksel şifahi inançlara 
bağlılığın devam ettiği yarı göçebe topluluklar üzerinde etkili olmuştur. Bu 
topluluklar, kendilerini ziyaret eden, Safevi şeyh ve dervişlerin gizli kuvvetlere 
sahip olduklarına inanmışlardır. (Savaş, 2002: 134) Özellikle ‘Vilayet’i Rum’ 
adıyla bilinen Sivas ve civarı, Osmanlı-Safevi savaşları sebebiyle Doğu Anado-
lu’dan gelen iç göçün ve Celali isyanları sebebiyle kırsal kesimden kentlere 
kaçışın yarattığı bir nüfus yoğunluğu da yaşamıştır. Özellikle II. Murad ve 
Fatih devrinde, Doğu Anadolu’yu kontrole yönelik uygulanan reformlar, böl-
ge halkı üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır.6 (Babinger, 1996: 19; Timur, 1994: 
146) Bu ortamda İran’da bu türden bir devletin ortaya çıkması Osmanlı yöneti-
mince endişe ile karşılanmıştır. Sultan Bayezid olup bitenler karşısında Şah’ı 

 
5 Bu bağlamda Cüneyd’in Anadolu’ya gelmesi, Osmanlı’dan ilgi görmemesi, Karamanoğlu İbrahim 

Bey’e sığınması, Konya’da mezhebî konularda tartışmalara girişmesi ve Haydar’ın müridlerine savaş 
yöntemlerini öğretmesi, başlarına oniki dilimli kırmızı serpuş giydirmesi ve bu tarihten itibaren Safevi 
taraftarlığı anlamında ‘kızılbaş’ isminin yayılması ve oğlu İsmail’in yerine geçmesi konularında bk. 
Yınanç, a.g.m. III/ 243. Aşıkpaşaoğlu, a.g.e., s. 250; Uzunçarşılı, a.g.e., II/226-227; Sümer, Oğuzlar, s. 150-
51; Yazıcı, a.g.m., X/54-55. 

6 Bu etkilere mukabil Şah İsmail’in Sünnileri sindirme ve baskılamaya yönelik mezhebi uygulamaları 
konusunda bk. Richard F. Kreutel, Haniwaldanus Anonimi’ne göre Sultan Bayezid-i Veli, çev. Necdet 
Öztürk, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1997, s. 39- 45, bk. Uğur, a.g.e., s. 46-48 
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uyarmakla yetinmiştir. Bağdat’ı ele geçiren Şah ise bölgeye hâkim olmuştur.7 

Osmanlılar, Safevîlerin etkili olduğu yerlerde, öncelikle dinî hayatı kontrol 
altında tutmaya çalışmıştır. Bu amaçla bölgeden gelen şikâyetler dikkate alın-
mış, tetkik edilmiş ve suçlular cezalandırılmıştır. Bu türden askeri kontroller ve 
takibat yanında, birtakım ekonomik tedbirler de alınmıştır. Sivas’ta yapılan 
tarihi eserler, bunu göstermektedir. Sivas’ta XVI. asırda yapılan eserlerin ta-
mamı, merkezi yönetimin desteği ile devleti temsil eden yöneticiler ve vakıflar 
tarafından yaptırılmıştır. Bu devlet desteği, XVII. asırda da devam etmiştir. IV. 
Murad, İran’a düzenlediği, 1634 Revan ve 1638 Bağdat seferlerinde, ordusuyla 
Sivas’ta konaklamış ve bu esnada birtakım temlik ve ihsanlarda bulunmuştur. 

7 Şah,1503’te mağlup ettiği, eski Irak ve Fars hükümdarı Akkoyunlu Murad Bey’in Diyarbakır’a sı-
ğındığını ve Dulkadiroğlu Bey’i Alauddevle ile birlikte kendisi üzerine geleceklerini haber almış ve 
onlardan erken davranarak önce Elbistan üzerine yönelmiş, ardından hiç sezdirmeden Osmanlı sınırını 
geçerek Tokat taraflarına geçmiştir. Kendisine bu tecavüzün sebebi sorulunca ‘Padişah benim babamdır, 
onların ülkesinde gözüm yoktur’ diyerek özür dilemiştir. Tarihçiler, Onun Osmanlı topraklarına yöne-
lik bu saldırısını, bu ülkedeki Safevi taraftarlarını tahrike ve onları cesaretlendirmeye yönelik bir hare-
ket olarak değerlendirmişler ve ayrıca Onun, eskiden beri Erdebil tekkesiyle ilişkili bölgelere adamlar 
göndererek, el altından Osmanlı devleti aleyhine bir isyan hazırlığında olduğunu belirtmişlerdir Mont-
ran, a.g.e., s. 140; Shaw, a.g.e., I/119; Sümer, Safevî Devleti, s. 22; Oktay Efendizade, “Safevî Devleti’nin 
kuruluşunda Azeri Türklerinin Rolüne Dâir”, XI. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 1996, III/815-816. . 
Uzunçarşılı, a.g.e., II/28-229; Efendizade, a.g.m, III/16; Anadolu’da XVI. ve XVII. Yüz yıllarda İran’dan 
gelen Şiî-Safevî daîlerin destek ve tertipleriyle başlayıp bölgedeki idarecilerin, bilhassa vergi konusun-
daki uygulamalarıyla, artan isyanlar, Sivas’ın her açıdan geri kalmasında büyük rol oynamıştır. Bu dö-
nemde Sivas ve çevresinde propaganda yürüten daîler eliyle, İran’dan hilafetnameler getirilerek yeni 
halifeler tayin edilmiş olup toplanan adak ve nezirler de Şah’a gönderilmiştir. Bu propaganda, özellikle 
Osmanlı’nın Avrupa’ya yaptığı askeri seferler esnasında daha da hızlanmıştır. Bu bağlamda İran’dan, 
Çorum, Kastamonu, Sivas vb. şehirlere gelen daîler, ‘Şahı seven şimdi malum olur’ diyerek, halkı isyana 
teşvik etmişlerdir. Böylece Şah, bölgedeki Safevi yanlısı halk üzerinde siyasî ve bilhassa dinî/mezhebî 
hakimiyet kurmuştur. Öyle ki, Şah’ın bir sarı yaşmağı ‘doğurmayan kadınlara şifadır’ sloganı ile köy köy 
dolaştırılmıştır. Halk, bir şeyi yeminle doğrulatmak için ‘Şah’ın başına’ diye yemin etmiştir. Birine iyilik 
temenni edildiğinde ‘Şah arzunu yerine getirsin, kalbindeki dileği ihsan etsin’ diye dilekte bulunulmuş-
tur. Yine ‘Şah Beg’ adındaki Safevi yanlısı/kızılbaş bir Osmanlı sipahisi, İran seferine gitmemesi ve bu 
sebeple tımarının kesilmesi üzerine, Şah’ı kastederek, ‘Kızılbaş neslidir, ona kılıç çeken müslim değildir’ 
diyerek tavrını ortaya koymuştur. Bu yaşananlar, Şah’ın manevi otoritesinin bölgede ulaştığı boyutları 
göstermektedir. Yine Şah, çevresinde siyasî bir güç oluşturmak için, Anadolu’ya elçiler göndermiş, bu 
elçiler eliyle ‘Safevilerin adaletli oldukları, dirlikleri yararlı ve yiğit kimselere verdikleri’ şeklinde pro-
paganda yaptırmış, bunun üzerine Anadolu’da geçim zorluğu çeken insanlar mallarını yok bahaya 
satarak, zahirde inanç gayreti, gerçekte ise yeni bir ekmek kapısı umuduyla kitleler halinde İran’a 
gitmişlerdir. bk. M. Nuri Paşa, a.g.e., I-II/56; Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası 
(Celali İsyanları), İstanbul 1995, s. 115; Kunt, a.g.e., II/108-109; Uğur, a.g.e., s.15; Savaş, a.g.e. s.156-58. 
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XVI. ve XVII. asırlarda meydana gelen isyanlar ve karışıklıklar, XVIII ve 
XIX. asırlarda eşkıyalık hareketlerine dönüşmüştür.8  

Sivas bu dönemdeki zorbalıklardan ve eşkıyadan büyük zarar görmüştür. 
XVII. asrın ortalarında 1649’da Sivas’tan geçen Evliya Çelebi, Sivas’la ilgili 
bilgi verirken, surlar içinde 44 mahallenin bulunduğunu (birer Ermeni ve Rum 
mahallesi de vardı), toplam ev sayısının 6060 olduğunu, şehirde pek çok cami ve 
medrese ile 18 han bulunduğunu, Ulu Cami yanındaki bedestende 1000 dükkân 
olduğunu kaydetmiştir. (Başel, 1935: 34-39) 

XIX. yüzyılın başlarında II. Mahmud tarafından başlatılan ıslahat hareket-
leri, Sivas’ta olumlu etki yapmıştır. Böylece şehirde ilk nüfus sayımı yapılmış ve 
bir kısım zorbalıklar engellenmiştir. Vali Halil Rıfat Paşa (1881–1886), şehrin 
altyapısı ile ilgili çalışmalar başlatmış ve bu dönemde hükümet, adliye ve hapis-
hane binaları yapılmış, askerî ve mülkî rüştiye açılmıştır. Ondan sonra Vali olan 
Reşit Akif Paşa (1901–1908) bu hizmetleri devam ettirmiştir. Böylece cumhuriye-
te giden süreçte Sivas, sosyal, kültürel, eğitim, idarî ve malî yönlerden yeni bir 
görünüm kazanmıştır.  

Birinci Dünya Savaşı’yla birlikte bütün Anadolu’da olduğu gibi, Sivas’ta da 
nüfus azalmıştır. Cumhuriyet’in kurulduğu yıllarda ise şehir, nüfusu 30000’nin 
altında, çehresi harap ve ulaşım açısından sapa kalmış bir kasabayı andırmakta-
dır.  

Sivas, millî mücadelenin hazırlık yıllarında Mustafa Kemal Paşa’nın öncülü-
ğünde, ülkenin kurtuluşu ve milletin bağımsızlığı adına çok önemli bir görev 
üstlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa’nın, Samsun’dan başlattığı millî mücadele 
hareketi, Amasya, Erzurum ve Sivas’ta yapılan kongrelerden sonra Ankara’da 

 
8 Osmanlı ordusunun düzenli askerlerinden oluşan ve önceleri sancakbeyleri ve beylerbeyleri ko-

mutasında büyük hizmetler görmüş olan ‘tımarlı sipahisi’nin -yasalarının ve düzenlerinin bozulması 
nedeniyle- işleyişlerinde gevşeklik ve sayılarında eksiklik baş göstermiş olduğundan, sancakbeyleri ve 
beylerbeyleri, levent ve sekban adları altında, bölgelerinde birtakım gayri nizami unsurlar kullanmaya 
başlamışlardır. Bunlar da “Celaliler”in bir türlüsü belki de asıl kaynağı olmuşlardır. Çünkü bir iki nefere 
önderlik eden ‘sekban bölükbaşıları’ yanında çalışacakları bir sancakbeyi ya da beylerbeyi bulamadıkları 
ve durumu uygun gördükleri zaman celali olmuşlar ya da mevcut celali topluluklarına katılarak, ülkenin 
harap olması ve halkın malının talan edilmesi için vakit geçirmişlerdir. Yapılan bu zulüm ve haksızlıklar 
karşısında, İstanbul’dan gelen emirlerin yerine getirilmediği, aynı konularda gelen emirlerin tekrarın-
dan anlaşılmaktadır. Bunun sebebi de zulüm ve haksızlıkları yapanların asayişi sağlamakla görevli idarî 
ve adlî kesimden olmalarıdır. Bunlara karşı İstanbul’dan savrulan tehditler, Sivas eyaletinde çok az 
kimseyi korkutmuş, zulüm ve haksızlıklar sürüp gitmiş, hatta bir ölçüde resmiyet kazanmıştır. bk. M. 
Nuri Paşa, a.g.e., I-II/46. 
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tamamlanmıştır. Bu arada Sivas’ta yapılan ve aralıksız sekiz gün (4 – 11 Eylül 
1919) süren Sivas Kongresi’nde, bağımsızlıkla ilgili önemli kararlar alınmıştır. 
Şehir, Sivas Kongresi ile tarihteki müstesna yerini tekrar elde etmiştir. 1863’te 
çıkarılan Vilayetler Teşkilatı ile Sivas Vilayeti, Sivas, Amasya, Tokat ve Şebin-
karahisar Sancaklarına ayrılmış iken, Cumhuriyet döneminde sancakların vila-
yetlere dönüştürülmesi sonucu, Sivas, yalnız Merkez Sancağı topraklarını içine 
alan 28488 km2 arazi üzerine oturtulmuştur. Sivas cumhuriyetin ilk yıllarında 
büyük gelişme göstermiş ve şehre pek çok devlet yatırımı yapılmıştır. Şehir 
sosyal ve ekonomik açıdan pek çok müesseseye kavuşmuştur. 

Aleviler, Anadolu’da yüzyıllarca Osmanlı yönetimi ile Safevi propagandası 
arasında sıkışmış, medrese ve mektepten mahrum kalmış, neticede ameli açıdan 
ne Safevilerin benimsediği Caferiliği ve ne de Osmanlının benimsediği Hanefi-
liği öğrenme ve yaşama imkânı bulabilmişlerdir. Bu arada Müslümanlık öncesi 
inançlarına birtakım dini semboller ve telmihler atfetmek suretiyle, cem, se-
mah, musahiplik, düşkünlük vb. bazı dini-sosyal mekanizmalar oluşturmuş ve 
bugün bunları birer inanç ve ibadet olarak algılamaktadırlar. Dolayısıyla tarihte 
ve günümüzde Alevilerin Hz. Ali, Hz. Hüseyin, On İki İmam ve Ehl-i Beyt’e 
karşı besledikleri aşırılık ile Sünnileri bunların karşıtları olarak görmeleri, bü-
tünüyle bu propagandanın bir sonucunda ortaya çıkmıştır. Oysa Anadolu’da 
(günümüz Türkiye’sinde) her Müslüman, Hz. Ali başta olmak üzere, Ehli 
Beyt’e mensup imamların her birini seçkin birer din bilgini ve dini bütün ön-
derler olarak sever, bağrına basar. Tarihten günümüze başta Şiiliğin ve diğer 
bazı mezheplerin Hz. Ali ve çocuklarının yaşadıkları üzücü olaylara yaklaşımı 
karşısında “Sünnilik” diye nitelenen siyasi-dini yaklaşım ortaya çıkmıştır. Kısa-
ca bu yaklaşım, siyasi konularda Şia’nın, itikadi konularda Mu’tezile’nin ve 
fıkhi konularda da Bâtıniliğin aşırılıkları karşında zamanla bir tür denge unsuru 
olarak oluşmuş ve Müslümanların çoğunluğunun benimsediği bir anlayış ol-
muştur.  

Bugün İslam dinine mezhepler ve gruplar üstü bir çizgide vahyi ve aklı ön 
plana alarak yaklaşmanın zamanı gelmiş ve geçmektedir. Zira bir insanın Müs-
lüman sayılması için herhangi bir mezhebe veya tarikata bağlı olması gerek 
yoktur. Hz. Peygamber zamanında mezhep ve tarikat yoktu. İman esaslarına 
inanan herkes Müslüman saymak gerekir. İslam’ın şartları da Sünniliğin şartları 
değildir. Bir Alevi namaz kılmakla, oruç tutmakla Sünnî olmaz, sadece İslam 
dinine ait bir ibadeti yerine getirmiş olur. 
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Netice itibariyle, tarihte ve günümüzde yaşanmış pek çok dini-siyasi nite-
likli görüş ayrılıklarının temelinde dünyevi çıkarlar ve siyasi hâkimiyet müca-
deleleri yatmaktadır. Tarihi, analitik olarak yeniden okuduğumuzda yaşanan 
bu olayları ve bunlarla ilişkili tartışmaları geleceğe taşımanın bir anlamının 
olmadığını anlamaktayız. Çünkü Müslümanların düşünce ve inanç sorunlarının 
pek çoğu İslam’ın öğretisinden çok onun tarihine aittir. Burada tarihe ait olan 
ile dine ait olan arasındaki farkı iyi bilmek gerekir. Zira tarihten gelen kimi 
siyasi anlayışları İslam’dan saymak, dogmatizmin beslendiği köklü ve yaygın 
bir yanılgıdır. İnanç görüntüsü almış çatışma ve gerilimlerin kavranması, kutsal 
sanılan kimliklerin ve çatışmaların gerçekte öyle olmadıklarının teolojik ve 
tarihsel bir yöntemle ortaya konması, kimlikler üzerinden yürütülen gerilim 
politikalarını geçersiz kılacak ve bu alandaki tıkanmaların aşılmasını sağlaya-
caktır. Ayrıca kutsal olanı olmayandan ayırmak, anlam arayışlarına ve hakikat 
sorgulamalarına İslam açısından sunulacak olan güçlü bir önerinin dayanağını 
oluşturacaktır. 

3. Sonuç 

Sivas, tarih boyunca hep ‘uç’da, sınır şehri veya sınırda bir şehir olmuştur. 
Anadolu’ya atfedilen ‘kavimler kapısı’ sözünü en çok hak eden yerlerden biri 
Sivas olsa gerekir. Zira ilk çağlardan itibaren Ön Asya’da adı anılan, izine rast-
lanan tüm topluluklar, kavimler, uluslar ve tabii ki inançları, dinleri, adetleri ve 
töreleriyle Sivas’a konup göçmüştür. Bu konup göçmeler, gelip geçmeler an-
lamında olmamıştır. Hemen her biri bir öncekine karşı egemenlik savaşı ver-
miştir. Devletler gelip geçerken, insanlar hayat kavgası vermiş, savaşlar onların 
üstünden geçmiştir. Her ‘egemenlik’le birlikte gelen dinler, âdetler ve töreler 
de bir öncekini silmeye uğraşmıştır. Böylece binlerce yılın uzantısında tuhaf bir 
eklemler silsilesi oluşmuştur. Şehir, Anadolu coğrafyasının ortasında bulunması 
dolayısıyla hep çatışma alanı olmuştur. Onun bu konumu, tarihte hem bir itibar 
ve hem de bir ceza kaynağına dönüşmüştür.  

Kendisini İslam dini konusunda, toplumu bilgilendirmekle vazifeli gören 
herkes, İlahiyat alanı ile ilgili birtakım ön bilgileri bilmek durumundadır. Aksi 
takdirde, mezhep, tarikat veya bir başka beşerî oluşuma ait, tarihsel birtakım 
inanç ve uygulamaları dinin özüne aitmiş gibi görme tehlikesi ile karşı karşıya 
kalabilir.  

Örnek olarak Alevilik ve Sünnilik kavramları, özü itibariyle İslam’ın inanç, 
ibadet ve ahlak esasları ile ilgili bir farklılaşma değildir. Bilakis din-siyaset iliş-
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kisi bağlamında ortaya çıkmış siyasi-dini yaklaşımlardır. Ancak geleneksel dini 
bilinç yapımızda dini ve siyasi öğeler iç içe geçmiş durumdadır. Bu anlamda dini 
düşüncemizi yenilememiz önümüzü tıkayan noktaları belirlememize bağlıdır. 
Tartışmanın merkezinde sahabe arasında yaşanan siyasi olaylar karşısında orta-
ya konan Şiî ve Sünni yaklaşım farklılığı yatmaktadır. Sünni yorum, Peygam-
ber’in vefatı sonrası yaşanan olaylar karşısında, başta ilk dört halife olmak üze-
re, sahabelere saygılı olmayı, sahabeyi bir bütün olarak hayırla anmayı, yönetim 
konusunda itaat, istikrar ve ihtiyat tarafını tutmayı öncelikli bakış tarzı olarak 
benimsemiştir. Şiî yorum ise sahabeler arasında ayrım yaparak bir kısmını aşırı 
yüceltmeyi ve başta ilk üç halife olmak üzere sahabenin ileri gelenlerini suçla-
mayı öne çıkartmıştır. Anadolu Alevileri de, Safevilerin etkisiyle, Şiiliğe ait 
tezleri benimsemiş ve yıllarca Anadolu’da yaşanan Alevi-Sünni ayrılığının te-
melinde bu siyasî yorum farklılığı belirleyici olmuştur. 

Bir diğer açıdan Aleviler, Anadolu’da yüzyıllarca Osmanlı yönetimi ile Sa-
fevî propaganda arasında sıkışmış, medrese ve mektepten mahrum kalmış, neti-
cede ne Safevilerin benimsediği Caferiliği ne de Osmanlının benimsediği Ha-
nefiliği öğrenme imkânı bulabilmişlerdir. Burada dini-siyasi nitelikli görüş 
ayrılıklarının çoğunun temelinde çıkarların ve siyasi çatışmaların yattığı bilin-
melidir. Nitekim bugün tarihi yeniden okuduğumuzda bunları geleceğe taşı-
manın bir anlamının olmadığı anlaşılır. İslam’da düşünce ve inanç sorunlarının 
pek çoğu İslam’ın öğretisinden çok onun tarihine aittir. Burada tarihe ait olan 
ile dine ait olan arasındaki farkı iyi bilmek gerek. Zira tarihten gelen kimi 
ideolojik anlayışları İslam’dan saymak, dogmatizmin beslendiği köklü ve yay-
gın bir yanılgıdır. İnanç görüntüsü almış çatışma ve gerilimlerin kavranması, 
kutsal sanılan kimliklerin ve çatışmaların gerçekte öyle olmadıklarının teolojik 
ve tarihsel bir yöntemle ortaya konması, kimlikler üzerinden yürütülen gerilim 
politikalarını geçersiz kılacak ve bu alandaki tıkanmaların aşılmasını sağlaya-
caktır. Ayrıca kutsal olanı olmayandan ayırmak, anlam arayışlarına ve hakikat 
sorgulamalarına İslam açısından sunulacak olan güçlü bir önerinin dayanağını 
oluşturacaktır. 

Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı, Alevi vatandaşların inanç ve ibadet anlayı-
şının bütünlük kazanması için bilgi ve kaynak desteği sunmalıdır. Başta Alevi 
toplumunu temsilen merkezde bir başkan yardımcısı, illerde ise bir müftü yar-
dımcısı belirlemelidir. Geniş çaplı alan araştırmalarını desteklemeli ve bu araş-
tırmaların sonuçlarından yararlanmalıdır. Alevi-Bektaşi kaynakları yayınlama 
projesini devam ettirmelidir. Zira Alevi bir aileden gelmek Alevilik hakkında 
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yeterli bilgi sahibi olmak anlamına gelmemektedir. Genel anlamda diyaloğa 
açık Alevi dedelerle, vakıf ve dernek başkanlarıyla irtibat halinde olunmalı ve 
görüşlerinden yararlanılmalıdır. Pratik çözümler üretmeli ve Aleviliği ve Alevi 
toplumu, dar kalıplar içinde millî bir inanç gibi sunan yaklaşımın etkisinden 
kurtarmalıdır. Alevilerin yaşadığı yerleşim birimlerine Alevilik konusunda bil-
gili, kendini yetiştirmiş, iletişim yeteneği gelişmiş ve sosyal yönü güçlü görevli-
ler atamalıdır. Görevliler, halkla iyi ilişkiler kurmalı, hastaları ziyaret etmeli, 
çocuklarla ilgilenmeli ve sosyal etkinliklere katılmalıdır. Sohbetlerde Ehli-
beyt’e, Hacı Bektaş Veli’nin eserlerine ve bunların İslam’a yaptıkları hizmetle-
re yer vermelidir. Müftüler halkla iyi diyalog kurmalı, Aşure Günü ve Hızır 
Lokması gibi etkinliklere katılmalıdır. Sözün özü, Anadolu’da İslamiyet’in 
yayılmasında etkili olan iki büyük önder olan Mevlâna ve Hacı Bektaş-ı Veli ile 
onların devamı olarak kendilerini niteleyen topluluklara yaklaşımda eşit davra-
nılmalıdır. Mevlâna anmaları gibi Hacı Bektaş anmaları da uluslararası bir yak-
laşımla ele alınmalıdır. Bunların kabirlerinin bulunduğu mekânların imarı, tu-
rizme kazandırılması vb. konularda dengeli olunmalıdır. Bu iki önderin Sünni 
ve Alevi toplumların ortak değerleri oldukları her vesile ile işlenmelidir. 
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OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE 
19. YÜZYILDA BALIKESİR ÇEPNİLERİ

19th Century Balıkesir Chepni according to Ottoman Archive Documents 

Prof. Dr. Sebahattin ŞİMŞİR* 
Prof. Dr. Nahide ŞİMŞİR* 

Öz 

Anadolu’nun fetih ve iskânında önemli rol oynayan Çepniler Halep 
Türkmenleri arasında üç kol halinde yaşıyorlardı. Bunlardan iki kolu 
Başım Kızdılu adındaki kol olup, batıda Aydın ve Saruhan sancakla-
rında oturuyorlardı. Rumeli’nin Türkleştirilmesinde de Karade-
niz’deki Canik bölgesindeki Çepni Türkmenleri önemli rol oynamış-
lardır. XV. Yüzyıl başlarında Arnavutluk’a bu civar Çepnileri iskân 
edilmişlerdir. Diyarbakır bölgesindeki Bozulus’a bağlı Çepniler 
1691’de Rakka bölgesinde yerleştirilmişlerdir. Bunlar beylerinin adıy-
la, yani “Kantemir Çepnisi “ olarak isimlendirilmişlerdir. Bu bölge-
den iki defa kaçmışlar, sonuncusunda 1141/ 1728’lerde Turgudlu ve 
Bergama taraflarına gitmişler ve bir daha geri dönmemişlerdir. Gü-
nümüzde Balıkesir, İzmir (Bergama), Manisa ve Aydın’daki köylerde 
oturan Çepniler, Başım Kızdılu ile Kantemir Çepnileri’nin torunları-
dır. Ancak 1864 tarihli bir vesika Balıkesir ve çevresinde Çepnilerden, 
Çetmi, Başımkızdı, Hardallı ve Tahtacıların bulunduğuna dikkat 
çekmektedir. XVI. yüzyıl arşiv kayıtlarında ve bunlara dayalı çalış-
malarda, Çepniler sadece Balıkesir’e bağlı; Ayazmend (Altınova), İv-
rindi ve Giresun (Savaştepe/Soma) yaşıyorlardı. Bu devir arşiv vesika-
larında Balıkesir ve çevresi için Çepni kelimesi dışında bir isimlen-
dirme söz konusu değil idi. “Çepni” kelimesinin hangi tarihlerde, 
“Çetmi”ye dönüştüğüne dair maalesef herhangi bir araştırma bulun-
mamaktadır. Biz üzerinde çalıştığımız bilhassa Balıkesir ve çevresine 
ait bütün son devir nüfus kayıtlarında “Çetmi” tabirinin kullanıldığı-
na dikkatleri çekmek istiyoruz. Balıkesir ve çevresi ile ilgili araştırma 
yapanlar Çepni ile birlikte mutlaka Çetmi tabirini kullanmışlar ama 
bu konuya bir açıklık, yani Çepni’nin niçin ve ne zaman bu şekilde 
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değişime uğradığı yönünde bir çalışma bulunmamaktadır. Bu bildiri-
de hem 19. yüzyılda Çepnilerin belgelere yansıyan nüfusu hem de 
iskân ve iskâna bağlı problemleri vesikalar çerçevesinde değerlendiri-
lecektir. 
Anahtar kelimeler: Osmanlı arşivi, Çepni, Balıkesir, 19. yüzyıl, nüfus, 
iskân 

Abstract 

Chepnis, who played an important role in the conquest and settle-
ment of Anatolia, lived in three branches among the Aleppo Turk-
men. Two of these branches were called Başım Kızdılu and they lived 
in Aydın and Saruhan sanjaks in the west. The Chepni Turkmens in 
the Canik region in the Black Sea region played an important role in 
the Turkification of Rumelia. XV. At the beginning of the century, 
Chepni people were settled in Albania. The Chepnis of Bozulus in 
the Diyarbakir region were settled in the Raqqa region in 1691. They 
were named after their chieftains, namely “Kantemir Chepnisi”. 
They escaped from this region twice, the last time they went to Tur-
gudlu and Bergama in 1141/ 1728 and never returned. Chepnis living 
in the villages of Balıkesir, İzmir (Bergama), Manisa and Aydın today 
are the grandchildren of Başım Kızdılu and Kantemir Chepni. 
However, a document dated 1864 draws attention to the existence of 
Chepni, Chetmi, Başımkızdı, Hardallı,Tahtacıs in and around Balı-
kesir. In the archival records of the 16th century and the studies ba-
sed on them, the Chepni were only bound to Balıkesir; They lived in 
Ayazmend (Altinova), İvrindi and Giresun (Savaştepe/Soma). In the 
archive documents of this period, there was no naming for Balıkesir 
and its surroundings other than the word Chepni. Unfortunately, 
there is no research on when the word “ Chepni.” was transformed 
into “ Chetmi “. We would like to draw attention to the fact that the 
term “ Chetmi “ is used in all the recent population records of Balı-
kesir and its surroundings. Those who study Balıkesir and its surro-
undings have used the term Chetmi together with Chepni, but there 
is no clarity on this subject, namely why and when Chepni. un-
derwent such a change. In this paper, both the population of Chepni 
in the 19th century reflected in the documents and the settlement and 
their problems related to the settlement will be evaluated within the 
framework of the documents. 
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1. Balıkesir’deki Çepni Grupları 

XVI. yüzyıl arşiv kayıtlarında ve bunlara dayalı çalışmalarda Çepnilerin Ba-
lıkesir’de sadece Ayazmend (Altınova), İvrindi ve Giresun (Savaştepe/Soma) 
yaşadığı bilgisi yer almaktadır. Bu devir arşiv vesikalarında Balıkesir ve çevresi 
için Çepni kelimesi dışında bir isimlendirme söz konusu değildir (Sümer, 1992: 
123-124; Sevim, 1993: 154-162; Bostan, 2002: 304; Şimşir, 2015: 63-67; Taş, 2016: 
87) 

Halep Türkmenleri arasında Kanunî Sultan Süleyman devrinde üç kola ay-
rılmış bir Çepni oymağı görülmektedir. Birinci kol Antep’in kuzeydoğusunda-
ki Rumkale1 (Halfeti)’de Tuğrul Kethüda idaresinde ve 53 vergi hanesidir. İkin-
ci kol Antakya’nın kuzeyinde Gündüzlü kazasında olup, nüfusu en az olan 
budur. Üçüncüsü doğuda olup, yeri belirlenememiştir. H.978 (M.1570) tarihinde 
birinci kol 397 vergi nüfusuna, ikinci kol 29 ve üçüncü kol 16 vergi nüfusuna 
ulaşmışlardır. Bu iki kol “Başım-Kızdılu” veya “Başım-Kızdılu Çepni” diye 
anılmışlardır (Sümer, 1999: 327).  

Çepniler 1687-1689’da Pazarcık ve Keferdiz civarını yağmalamışlardır. Rum-
kale’de yaşayan Çepnilere “Oturak Çepni” ismi verilmiş ve 1101 (1690) Avustur-
ya seferine 20 atlı ile katılmışlardır. Rumkale’de Türk varlığının önemli bir 
kısmını Çepniler oluşturmuştur (Sümer, 1999: 327).  

Ankara’nın Keskin kazasında yaşayan Boz-Ulus’a bağlı Kan-Temir (Te-
mür) Çepnileri, Rakka bölgesine yerleştirilip iki kez buradan kaçmışlardır. 
İkinci kaçışlarında Turgutlu ve Bergama taraflarına H.1141(M. 1728)’de kaçmış-
lar ve bir daha da sürgün yerleri olan Rakka’ya dönmemişlerdir. 18. yüzyılda 
Kantemir Çepnileri Balıkesir’de 30 köy, Manisa’da 11 köy ve Aydın’da 4 köy 
olarak yerleşmişlerdir (Şimşir, 2021: 141). 

Çepni boyuna bağlı aşiretler: Hacı Bektaş-ı Veli, İdris, Mukri, Ali Çelebi, 
Koçi Baba, Kalender, Sarı Şeyh, Sarıkız, Bali, Balım Sultan, Haydar, Koyun 
Baba, Hırka Baba, Bektaşoğlu, Kızıldeli, Abdallı, Nöbetli Baba, Danişmendli, 

 
1 1520’de Haleb Beylerbeyliği Vilâyet-i Arab olarakgeçmektedir. Haleb, Homa, Ayınteb, Trablus, 

Malatya, Humus, Tarsus, Divriği, Birecik, Darende, Kâhta ve Gerger, Rum-kal’a, Behesni, Sis ve 
Şam’dan oluşmaktadır. Baykara, T., Anadolu’nun Tarihî Coğrafyasına Giriş, I, Ankara, Türk Kültürünü 
Araştırma Enstitüsü Yay,1988, s.106. 
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Kır, Gedüklü, Ustaculu, Çayan, Demirciler/Karademir, Elmalı, İslâmlı, Dik-
menler, Muzaffer Fakih, Mehmet Fakih, Sarıkamış, Yakuplar, Canikli, Başım 
Yayla, İçmeli, Kürdi Resullu, Müminli, Orta, Ötüklü/Ütüklü, Oğuzlu, Orta, 
Gedüklü, Dervend Hacı, Ağacı, Coğul, Kuştemurlu,Hatap, Samut ve Ağaviran 
aşiretleridir (Uçakçı, 2015: 55-100; Şimşir, 2021: 144-152) 

2. Çepnilerin 18. Yüzyılda Sarıbeyoğlu İsyanından Mağdur
olması 

18 ve 19. yüzyıllarda Batı Anadolu’da faaliyet gösteren isyancılar arasında 
Mersin’den, Balıkesir’e, Aydın’dan Akşehir’e kadar olan geniş bir bölgeyi teh-
dit altında bulundurmuş olan Sarıbeyoğlu isyanından (Ülker, 1989: 44) Bozulus 
Türkmen mülhakatından Manisa Selendi’de yaşayan Kantemirli Çepnileri de 
etkilenmişlerdir. Sarıbeyoğlu isyanı sebebiyle bulundukları yerden kalkıp, dört 
bir yana dağılmaları sebebiyle parçalanıp perişan olmuşlar ve üzerlerine düşen 
1737,1738 ve 1739 senesi yükümlülüklerini yerine getirememişlerdir (BOA. 
C.DH.95-47306).

Göçerevli taifesinden ve Ulu Yörükândan Çepni, Hardallı, Tartar ve Cafer 
cemaatlerinin Uşak kazası civarında Murad Dağı, Şaphane, Ahurdağı ve Akça-
dağ’dan dört bir tarafa 30-40 kişilik gruplar ile dolaşıp, halkın mal ve eşyasını 
yağmalamışlardır. Ferman ile Uşak, Banaz, Kütahya, Burdur, Isparta gibi 10-15 
kazanın kadıları, bunların halkın üzerine gitmelerini engelleyip silahlarının 
alınması, uygun bir yerde iskân edilmelerini H.29.12.1255 /M. 4 Mart 1840’da 
kararlaştırılmıştır (BOA. C.DA.240-11953,2). 

24 Kasım 1863 tarihli bir belgede Saruhan Sancağı ve Karesi Sancağı arasında 
yerleşik bulunan Çepnilerin diğer bir uygun yere iskân edilmeleri talep edil-
miştir. Karesi Sancağı Soma köylerinden Eğnez ve Dereköyleri civarında Çepni 
aşiretinden Atmaca Bey mahalleleri halkının eşkıyalıkları kesin olması sebebiy-
le, buradan başka bir yere kaldırılmaları istenmiştir (BOA. ML.661-50-9). 

Çepni aşireti de tıpkı muhacirler gibi iskân edildikleri yerlerde problemler 
yaşamışlardır. Bu problemler genellikle ekonomik sebeplerle ve karşılıklı men-
faat çatışmasına dayanmakla birlikte, sosyolojik olarak da incelenmeye muh-
taçtır. 20 Nisan 1864 tarihinde Çetmi aşiretinin perakendesinden olup, Saruhan 
Sancağı ile Karesi Sancağı arasında Palamud ve Poyrazcık’ta çevresine gelen 
Çetmilerin yöre halkının şikâyetleri gerekçe gösterilerek Karesi de kendi aşi-
retlerinin yanına iskân edilmesi talep edilmiştir (BOA. ML.661-50-9). 
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H.10.3.1281/13 Ağustos 1864 tarihli bir belgede de Karesi’deki Çepnilerin ıs-
lahı emredilmiştir (BOA. MVL.683-22,2, 10.3.1281)2. 

3. İskân Meselesi 

Kaynaklardan ve belgelerden anlaşıldığına göre Çepnilerin Balıkesir bölge-
sinde iskânları 18. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar devam eden uzun bir 
sürede gerçekleşmiştir. İskânın önceleri geçim kaynakları olan hayvancılık da 
düşünüldüğünde iskân alanlarına yarım saatten dört saate kadar değişen otlak-
lar/yaylaklar gösterilerek yapılmaya çalışıldığını belgeler ifade etmektedir. 
Ancak mevsime bağlı özelliklerdeki değişkenler, isyanlara bağlı gelişmeler 
diğer yörük gruplarını olduğu gibi Çepnileri de ekonomik sebepler veya gü-
venlik sebebiyle bulunduğu yerlerden göçe çıkmaya zorlamış olmalıdır.  

Karesi vilayetinde 1883’te gayrı meskûn bulunan Çepnilerin boş arazilerden 
meccanen verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi istenmiştir. İskânın esasları 
belirtilirken Haleb Sancağı’nda Amik ovasında haymenişin olarak bulunan 
Reyhanlu aşiretinin iskân esaslarına göre yapılması istenmiştir. Yani her haneye 
bir çiftlik arazi verilmesi, arazi miktarı arazinin verimine göre 70 dönümden 130 
dönüme kadar meccanen tapu senedi verilerek yapılması ve 10 yıl süre ile bu 
arazinin satılamaması şartı ile verilmesinin altı çizilmiştir (BOA. ŞD.1540-56,10, 
2,4). 

4. Alevî Dedeleri ve Kızılbaşlık Merasimi 

Yukarıda sözünü etmiş olduğumuz ve 17. yüzyılda Çepnilerin en kalabalık 
yerleşik nüfusu olarak Rumkale’de yaşayan Çepnilerin Balıkesir’deki Çepniler 
ile irtibat halinde olduğuna dair Osmanlı Arşivi’ndeki mühim belgelerden birisi 
1907 tarihlidir. Balıkesir Mutasarrıfı Mehmed Ali Efendi her sene Balıkesir 
civarındaki köylere Horasan’dan bazı adamların gelmesi sebebiyle, gelenlerin 
kimliğini tespit etmek ve yakalamak için bir takım önlemler almıştır. Bu ön-
lemlerin sonucu olarak Macarlar ve Karamanlar köylerine Jandarma kumandanı 
gönderilmiştir. Sözü edilen kişiler misafir ve toplanmış oldukları yerde yaka-
lanmışlardır. Yapılan araştırma sonucunda bu kişilerin Haleb vilayetine bağlı 
Rumkale (BOA. İE. DH.23-2124/2) ahalisinden Hüseyin ve Haydar isimlerinde 
alevi dedeleri oldukları belirlenmiştir. Balıkesir’e Çetmiler arasında Kızılbaşlık 
merasimi icrası için geldikleri anlaşılmıştır. Adı geçenler doğruca memleketle-

 
2 Ayrıca bakınız: Şimşir, Nahide, Karasi Yörükleri, İstanbul, Post Yay., 2017, s.75 -98. 
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rine gitmek üzere liva sınırları dışına çıkarılmışlardır (BOA. YPRK. UM. 
80.45.2). 

5. Balıkesir Yöresindeki Çepnilerin Yerleşmesi ve Yer İsimle-
rine Etkileri 

Balıkesir ve çevresindeki henüz yerleşik hayata geçmemiş Çepniler ile ilgili 
1726 tarihli Şer’iyye Sicillerinde bilgiler bulunmaktadır. Bu civar Çepinleri’nin 
Kantemir Çepnilerinden olduğu Balıkesir’in Bigadiç ilçesinin Elyapan köyün-
den Kamil Ağazade Hasan Çavuş’un elinde bulunan 1201 (1786) tarihli berata 
yazılıdır. Balıkesir, Bergama ve Manisa yörelerinde yarı göçebe olarak bulunan 
Çepnilerin Ahmet Vefik Paşa tarafından yerleşik hayata geçirildikleri ifade 
edilmekte ve Balıkesir ilinde 30 Çepni köyü bulunduğu akademik çalışmalarda 
dillendirilmektedir (Sümer, 1992: 124-126; Bostan, 2002: 304; Umaç, 2012: 183). 
Bununla beraber, Balıkesir ve çevresinde sadece Başımkızdı Çepnilerinin değil, 
Tahtacı, Hardallu gibi grupların da bulunduğunu aşağıda ayrıntılı bir şekilde 
bahsedeceğimiz 1864 tarihli vesikadan öğreniyoruz (BOA. MVL.686/20). 

16.yüzyıl ortalarına doğru Çepnilerin ana kolu yine Rumkale yöresindedir. 
Sultan İbrahim devrinde Çepniler, Deniz kethüdanın yönetimi altındadır. 
Rumkale yöresindeki Çepniler, Kasabalar, Kormazlu, Sarılu, Karalar, Köseler 
ve Şuayyiblu isimlerini taşıyan obalara ayrılmış durumdadır. Başım-Kızdılu 
adını taşıyan diğer iki kol ise o tarihlerde Adana, Aydın ve Saruhan vilayetle-
rinde yaşadıkları bilinmektedir (Sümer, 1999: 327) 

Balıkesir Çepnileri ile ilgili ilginç bir bilgi de şu şekildedir: “…Anadolu’ya ge-
çen Çepnilerden yüzbin kişi daha çok Giresun, Tirebolu, Görele, Büyükliman’da bulunmak 
üzere, Tırabzon tigresine yerleşmiş!? Bir takımı da batıya doğru yürümüş! Balıkesir, İz-
mir yanlarına yayılmış! İzmit’tekiler yerli Türkler ile karışmış, Çepnilikten çıkmış! Ancak 
Balıkesir, İzmir tigresindeki Çepniler, Çepniliklerini korumuş!” (Çelik, 2002: 318).  

Bu bilgiyi destekler mahiyetteki bir iki tespite de burada yer vermek istiyo-
ruz. İlki, Balıkesir yöresine Karadeniz üzerinden gelen “Çepni”ler dolayısıyla 
günümüzde Balıkesir’e bağlı Savaştepe ilçesinin eski adı “Giresun”dur ve muh-
temelen “Çepni” ler sebebiyle bu ismi almıştır (Şimşir, 2020: 101-117). 

XIX. yüzyıl başlarında aşiretlerin iskânı ile ilgili ilk teşebbüs Dilâver Paşa 
zamanında yapılmış, Tanzimattan sonra konar – göçer iskânına devam edilmiş 
Yeni il, Rişvan, Reyhanlı ve Afşar gibi aşiretler birer müstakil muhassıllık hali-
ne getirilmiştir. Ahmet Vefik Paşa’nın Hüdavendigâr vilâyeti valiliği zamanında 
iskân faaliyetleri yoğunlaşmıştır. Ahmet Vefik Paşa, şiddetli bir iskân politikası 
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izlediği için, halk arasında “çadır yırtan paşa” olarak isimlendirilmiştir (Akkuş, 
2001: 132-133).  

1858 -1864 yılları arasında Balıkesir bölgesinde özellikle Edremit ve Berga-
ma’da yaşayan aşiretler köy haline gelmek üzere olan yerleşim birimleri oluş-
turmuşlardır. Karasi bölgesindeki aşiretlerin başlıcaları Akçakoyunlu, Burhanlı, 
Caferli, Çepni, Hardal, Karakeçili, Kılaz, Kubaş, Söğütlü, Yaycı (Yağcı) Bedir 
aşiretleridir. Bunlar köyler oluşturacak biçimde parçalara ayrılıp, Karasi bölge-
sinde yayılmışlardır. Sözgelimi Kubaş aşireti 28 küçük parça halinde, Karakeçili 
14, Yaycı (Yağcı) Bedir 15, Çepni 36, Akçakoyunlu 11 parça halinde bazen köyler 
civarında bazen de yaylaklarında bir süre sonra yerleşmişlerdir. Karakeçili aşi-
retinin bir kısmı Saruhan ve Hüdavendigâr ile diğer sâkin oldukları mahallerde 
1843’te iskân edilmişlerdir. Ahmet Vefik Paşa, Karasi ve Hüdavendigâr havali-
sindeki aşiretlerin iskânını idare etmiştir (Su, 1938: 146-160). 

Balıkesir yöresinde bulunan Türk aşiretlerinin başlıcaları: Akçakoyunlu, 
Burhanlı, Caferli, Çepni, Hardal, Karakeçili, Kılaz, Kubaş, Söğüdlü, Yaycı 
(Yağcı) Bedir’dir. Bunlar köyler oluşturacak şekilde parçalara ayrılıp, Balıkesir 
bölgesinde iskân edilmişlerdir (Orhonlu, 1987: 114-118). 

1845 tarihinde Balıkesir’in köylerinde bulunan Çepni grupları şöyledir: Ça-
ğış köyü Yalvarıç mahallinde Çepni Salih Bey cemaatine ait 24 hane ve 68 nefer, 
Çınarlıdere Yalnızca Murad’da Çepni Derici cemaatinden 1 hane 2 nefer, Elya-
pan köyünde Çepni Nebi Bey cemaatinden 1 hane ve 2 nefer, Güvem köyünde 
Çepni Hayta Süleyman cemaatinden 11 hane, 34 nefer, İnkaya köyünde Çepni 
Deli Hasan cemaatinden 11 hane 34 nefer, Karakavak köyünde Çepni aşiretin-
den Hardallu cemaatine ait 12 hane, 47 nefer, Ortamandıra köyünde Çepni 
Topal Battal cemaatinden 19 hane ve 51 nefer, Türk Ali çiftliğinde Çinge civa-
rında Çepni Tahtacı cemaatinden 12 hane, 47 nefer, Yeşilyurt (Çoraklık) kö-
yünde Çepni Uzunçubuklu cemaatinden 11 hane ve 36 neferdir (Akkuş, 2001: 
89-135).  

1845’de Balıkesir yöresindeki Çepniler 163 vergi hanesi olup, erkek nüfus 
toplamı 482 dir (Akkuş, 2001: 135). 

6. XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Balıkesir’de Çetmi-
ler/Çepniler 

“Çepni” kelimesinin hangi tarihlerde, “Çetmi”ye dönüştüğüne dair her-
hangi bir araştırma bulunmamaktadır. Biz üzerinde çalıştığımız bilhassa Balı-
kesir ve çevresine ait bütün son devir nüfus kayıtlarında “Çetmi” tabirinin kul-
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lanıldığına dikkatleri çekmek istiyoruz. Balıkesir ve çevresi ile ilgili araştırma 
yapanlar Çepni ile birlikte mutlaka Çetmi tabirini kullanmışlardır. Ancak Çep-
ni’nin niçin ve ne zaman bu şekilde değişime uğradığını izah eden akademik bir 
çalışma bulunmamaktadır. Biz kelimenin etimolojik dönüşümünü dilcilere bı-
rakıyoruz. Ancak istifade ettiğimiz 1864’e tarihlenen Osmanlı Arşiv vesikaların-
da ve Çepniler ile ilgili kullanmış olduğumuz daha sonraki tarihlere ait belge-
lerde, Balıkesir civarındaki Çepniler, hep Çetmi olarak kaydedilmişlerdir. 

Bu belgeler arasında en eski tarihlisi 9 Ekim 1864 tarihli Balıkesir abahanesi-
ne bağlı toplam 36 cemaatin isimlerinin yazılmış olduğu vesikadır. Bu vesikaya 
göre Osmanlı ordusuna (Asâkir-i Mansure-i Muhammediye’ye) aba yapımı için 
yün temini ile görevli cemaatler arasında Çetmiler’in de bulunuyordu. Balıke-
sir’deki abahaneye yün temin edenlerin Hüdavendigar, Biga, Karahisar, Kü-
tahya, Saruhan, Denizli, Aydın, Karasi sancaklarında bulunması sebebiyle, bu 
yerlerdeki vergi ve hane dökümleri esas alınarak hazırlanmıştır. Bu belge kü-
mesi sayesinde, Batı Anadolu’da hangi sancakta, kaç hane Çetmi, Hardal, Tah-
tacı ve Başımkızdı grupları olduğu tespit edilmektedir. 

Aynı vergi kalemi ile vergileri toplanan, Karasi, Hüdavendigar, Biga, Saru-
han ve Aydın’da Çepni gruplarından; 645 hane Çetmi, 34 hane Başımkızdı, 213 
hane Hardal ve 214 Tahtacı olup toplam 1106 hanedir. Osmanlı Devleti’nde 
Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’ın bir gerçek hanenin ortalama 5 kişiden ibaret 
olduğuna dair genel kabul gören teklifine göre, tahminen 1864 tarihlerinde bu 
bölgedeki (Karasi, Hüdavendigar, Biga, Saruhan ve Aydın’da Bulunan Çetmi, 
Başımkızdı, Hardal ve Tahtacılar) Çepniler 5530 kişidir (BOA. MVL.686/20). 

7. Balıkesir ve Çevresindeki Çepniler

7.1. 1864 Yılında Balıkesir’de Çepniler 

1864 yılında Karasi bölgesinde Çepnilerden Çetmi aşireti 518 hane, Başım-
kızdı cemaati 34 hane, Hardal aşireti 187 hane, Tahtacı aşireti 193 hane toplam 
932 hane ve tahminen 4660 kişi idiler. 1864’te batı Anadolu’da Hüdavendigar, 
Biga, Saruhan, Aydın ve Denizli’de yaşayan Çetmi aşireti tahminen 2590 kişidir. 
Batı Anadolu’daki diğer bölgeler ile karşılaştırıldığında, Balıkesir Çepnileri en 
kalabalık gruptur (BOA. MVL.686/20). 

1864 sonrasında 1898 ve 1905/1906 yıllarında Balıkesir ve çevresindeki Çetmi 
nüfusunu miktarını, Osmanlı Arşivi’ndeki nüfus kayıtlarından takip etmek 
mümkündür. 
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7.2. 1897- 1898 Yılında Balıkesir’de Çepniler 

Tablo 1: 1897 -1898 Sayımında Balıkesir ve çevresinde Çepni/Çetmi Nüfusu 
Yerleşim Birimi Tarih Hane Kadın Erkek Yekûn 

Merkez/Güvemçetmi 1898 56 212 202 414 

Merkez/Karamanlarçetmi 1898 18 81 81 162 

Bigadiç/Akyarçetmi3 20 Mart 1314/1 
Haziran 1898 

46 113 99 212 

Erdek/Çetmi köy4 21 Şubat 1313( 3 
Mayıs 1897) 

92 160 167 327 

Yenice-i kebir nahiye-
si/Soğanbüküçetmi köyü5 

20 Mart 1314/1 
Haziran 1898 

30 105 101 206 

İvrindi/Kocabükçetmi6 20 Mart 1314/1 
Haziran 1898? 

12 12 19 31 

Toplam  254 683 669 1352 

 
1897 – 1898 nüfus sayımlarında yerli nüfus dışındakiler: Muhacir, Çerkez, 

Tahtacı, Çepni… gibi yaşadıkları yer ve kimlikleri belirtilerek yazılmışlardır. 
Biz vesikalardaki isminde “Çetmi” adı belirtilenleri burada okuyucu ile payla-
şıyoruz. Buna göre Balıkesir merkeze bağlı Güvemçetmi köyünde 212 kadın, 
202 erkek 56 hane toplam 414 kişi ve Karamanlarçetmi köyünde 81 kadın, 81 
erkek 18 hanede toplam 162 Çepni/Çetmi yaşıyordu (Şimşir, 2013: 120).  

 
3 BOA. DH.SN.M.,1315 Za (Zilkade) (23.III. 1898 -21.IV.1898), 15/2: Bu nüfus cedvelinin bu şekilde 

genel bir arşiv kaydı bulunmakla birlikte her kaza veya nahiyenin altında “İşbu cedvel münderecatı 
mahallinden celb olunan nüfus kaydına ve mesafe cedveline muvafık olduğu tastik kılınır Fi 20 Mart 
sene (1)314 (1 Haziran 1898)” ibaresinin yanda mühür ve tasdik tarihi bulunmaktadır. Biz nüfus bilgilerin-
de bu tarihi esas aldık. 

4 BOA. DH.SN.M.,1315 Za (Zilkade) (23.III. 1898 -21.IV.1898), 11/1: Bu nüfus cedvelinin bu şekilde 
genel bir arşiv kaydı bulunmakla birlikte her kaza veya nahiyenin altında “İşbu cedvel münderecatı 
mahallinden celb olunan nüfus kaydına ve mesafe cedveline muvafık olduğu tastik kılınır Fi 21 Şubat 
sene (1)313 (3 Mayıs 1897)” ibaresinin yanda mühür ve tasdik tarihi bulunmaktadır. Biz nüfus bilgilerinde 
bu tarihi esas aldık. 

5 BOA. DH.SN.M.,1315 Za (Zilkade) (23.III. 1898 -21.IV.1898), 16/6-7. Bu nüfus cedvelinin bu şekilde 
genel bir arşiv kaydı bulunmakla birlikte her kaza veya nahiyenin altında “İşbu cedvel münderecatı 
mahallinden celb olunan nüfus kaydına ve mesafe cedveline muvafık olduğu tastik kılınır Fi 20 Mart 
sene (1)314 (1 Haziran 1898)” ibaresinin yanda mühür ve tasdik tarihi bulunmaktadır. Biz nüfus bilgilerin-
de bu tarihi esas aldık. 

6 BOA. DH.SN.M.,1315 Za (Zilkade) (23.III. 1898 -21.IV.1898), 16/5. Bu nüfus cedvelinin bu şekilde 
genel bir arşiv kaydı bulunmakla birlikte her kaza veya nahiyenin altında “İşbu cedvel münderecatı 
mahallinden celb olunan nüfus kaydına ve mesafe cedveline muvafık olduğu tastik kılınır Fi 20 Mart 
sene (1)314 (1 Haziran 1898)” ibaresinin yanda mühür ve tasdik tarihi bulunmaktadır. Biz nüfus bilgilerin-
de bu tarihi esas aldık. 
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Bigadiç Akyarçetmi köyünde 1898’de 46 hane’de, 113 kadın, 202 erkek top-
lam 212 kişidir ( BOA. DH.SN.M.,1315 Za, 15/2). 

Erdek Çetmi köyünde 1897 tarihinde 92 hanede, 160 kadın, 167 erkek top-
lam 327 kişi bulunmaktadır ( BOA. DH.SN.M.,1315 Za, 11/1). 

Soğanbüküçetmi köyünde 1898 yılında 30 hanede 105 kadın, 101 erkek top-
lam 206 kişidir ( BOA. DH.SN.M.,1315 Za, 16/6-7). 

Kocabükçetmi köyünde 1898 yılında 12 hanede 12 kadın, 19 erkek toplam 31 
kişi bulunuyordu ( BOA. DH.SN.M.,1315 Za, 16/5). 

1898 tarihinde, Balıkesir’de arşiv belgelerinden tespitini yapabildiğimiz 
doğrudan Çepni/Çetmi adıyla yazılmış 254 hane, 683 kadın, 669 erkek toplam 
1352 kişi yaşamaktadır. Bu sayımda Muhacir, Çerkez, Tahtacı, Çepni… gibi 
yaşadıkları yer ve kimlikleri belirtilerek yazılmışlardır. 1864 ile kıyaslandığında 
nüfus hayli azdır. Çünkü bu rakam Balıkesir’deki bu tarihlerdeki gerçek Çepni 
nüfusu değil7, sadece sayım yapılırken “Çetmi” adı belirtilen yerleşim birimle-
rinin nüfusudur. 

7.3. 1905/6 Yılında Balıkesir’de Çepniler 

1905/6 yılında Balıkesir’deki Çepni/Çetmi nüfusunu daha önceki çalışmala-
rımızda yayınlamış olduğumuzdan burada kısaca açıklayacağız. 

Tablo 2: 1908’de Balıkesir Çepnileri/ Çetmileri 
Köy adı Kadın Erkek Toplam 

Güvemçetmi 257 276 533 

Akyarçetmi 106 122 228 
Kanlıkavakçetmi 61 64 125 

Çetmideresi 36 41 77 

Gökçeörençepni 194 212 406 

İvrindi/Çetmiler 49 43 92 

İvrindi/ Soğanbüküçetmi  101 136 237 
Toplam 804 894 1698 

1905/6 yılında Balıkesir merkeze bağlı Güvemçetmi köy’ünde 257 kadın, 276 
erkek toplam 533 kişi; Akyarçetmi köyünde 106 kadın, 122 erkek toplam 228 
kişi; Kanlıkavakçetmi köyünde 61 kadın, 64 erkek toplam 125 kişidir. Çetmide-

7 Balıkesir’in Çepni köylerinin dökümüne dair yerel bir çalışma için bakınız: Oğuz, Korkut, Ege-
Marmara’da Çepni Cemi Örf, Adet, Gelenek ve Görenekler, Balıkesir: Güneş Ofset, 2010, s.17-18. 
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resi köyünde 36 kadın, 41 erkek toplam 77 kişi ve Gökçeörençepni köyünde 194 
kadın, 212 erkek toplam 406 kişidir. İvrindi Çetmiler köyünde 49 kadın, 43 
erkek toplam 92 kişi; Soğanbüküçetmi köyünde 101 kadın, 136 erkek 237 kişi 
bulunmaktadır (Şimşir, 2013: 122-123; Şimşir, 2004: 199).  

Balıkesir’de 1845 yılında toplam Çepni nüfusu 482; 1864 yılında Balıkesir 
Çepni nüfusu 2760 (Sadece Çetmi aşireti ve Başımkızdılar),1898’de 1352 ki-
şi,1905/6’da 1698 kişidir. Ancak bu rakamlar özellikle “Çetmi/Çepni” olarak 
kaydedilmiş olan yerleşim birimini kapsamaktadır.  

1898 ve 1906 arasındaki nüfus farkı yeni yerleşim birimlerinin ilave edilme-
sinden kaynaklanmaktadır. Yani Kanlıkavakçepni, Gökçeörençepni, Çetmide-
resi, İvrindiçetmileri 1898 sayımında zikredilmemiştir. Buna mukabil 1898’de 
bulunan Karamanlarçetmi köyünün nüfusu 1906 sayımında yer almamıştır.  

Nüfus sayımlarında doğrudan Çetmi/Çepni olarak yazılmayan köylerde de 
Çepni nüfusunun yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda Balıkesir’in olduk-
ça kalabalık Çepni nüfusuna ev sahipliği yapmış olduğunu söyleyebiliriz. 

8. Sonuç 

Balıkesir’de tapu tahrir defterlerine dayalı çalışmalarda varlıkları 16. yüzyıla 
kadar geri giden Çepniler Anadolu’nun olduğu gibi Batı Anadolu’nun Türk-
leşmesinde önemli bir role sahip olmuşlardır.  

Çepnilerin Batı Anadolu’da iskânı diğer göçer-evliler ve muhacirlerde ol-
duğu gibi tedricidir. Muhacirlere göre daha uzun bir zamana yayılmıştır. İskân 
edildikleri yerlerde iç ve dış etkenler sebebiyle bir takım problemler yaşayan 
Çepniler, iskân yerleri değiştirilmek suretiyle bu sorunların aşılma yoluna gi-
dilmiştir. Daha fazla araştırmaya muhtaç olan bu husus sonucunda, bir takım 
kalıplaşmış yanlış yorum ve değerlendirmelerin ortadan kalkacağını düşünüyo-
ruz.  

Çepnilerin Balıkesir’de önemli bir nüfusa sahip olduğunu ve ülke ekonomi-
sine başta aba olmak üzere önemli katkılar sağladığı da belgelerden anlaşıl-
maktadır. 
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ÇELEBİ CEMÂLEDDİN İLE 
VELİYYEDDÎN ÇELEBİ’NİN I. DÜNYA SAVAŞI VE 
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA VATANA HİZMETLERİ 

Celebi Cemaleddin and Veliyyeddin CelebiI’s Citizenship Services in the 
First World War and the War of Salvation 

Baki Yaşa ALTINOK * 

Öz 

Birinci Dünya Savaşı’nda Çelebi Cemâleddin Efendi, zamanın padi-
şahı Sultan Reşat’a başvurarak Alevî-Bektaşî nüfustan oluşan Müca-
hidîn Alayları kurmuş ve Ruslarla savaşmıştır. Kurtuluş Savaşında ise 
Mustafa Kemal’e büyük destek vermiştir. Mustafa Kemal de Çelebi 
Cemâleddin’i ilk TBMM’de milletvekili seçtirmiştir. Daha sonra ve-
fat eden Çelebi Cemâleddin Efendi’nin yerine kardeşi Veliyeddin 
Çelebi seçilmiştir. Veliyeddin Çelebi de Kurtuluş Savaşı yıllarında 
Mustafa Kemal’e destek vermiş, müntesiplerinin bulunduğu yerlere 
onu desteklemeleri için birçok beyanname göndermiştir. 
Anahtar Kelimeler: Çelebi, Mustafa Kemal, Sultan Reşat, Kurtuluş 
Savaşı, Mücahidîn. 

Abstract 

In World War I, Çelebi Cemaleddin Efendi appealed to the sultan of 
the time, Sultan Reşat, and established the Mujahideen Regiments 
consisting of the Alevi-Bektashi population and fought with the 
Russians. He gave great support to Mustafa Kemal in the War of In-
dependence. Mustafa Kemal also had Çelebi Cemaleddin elected as a 
deputy in the first Turkish Grand National Assembly. His brother 
Veliyyedin Çelebi was chosen to replace Çelebi Cemaleddin Efendi, 
who died later. Veliyyeddin Çelebi also supported Mustafa Kemal 
during the War of Independence and sent many declarations to the 
places where his followers were to support him. 
 Keywords: Çelebi, Mustafa Kemal, Sultan Reşat, War Of Indepen-
dence, Mujahidin. 

* Araştırmacı/yazar, bakiyasa1946@hotmail.com
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Hacı Bektaş postnişini Çelebi Cemâleddin Efendi, (Ahmed Cemâledddin 
Çelebi, 1328: 47) Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi Birinci Dünya Savaşı’nda da 
önemli görevler üstlenmiştir. Osmanlı Devleti 1914’te Birinci Dünya Savaşı’na 
katılınca 18 Kasım 1877’de Kars’ı işgal eden Ruslar, Osmanlı coğrafyasını dört 
bir yandan işgal etmeye başlamıştır. Çarlık Rus Emperyalizmi, Osmanlı Devle-
ti’nin doğu illerini yani Erzurum’u ve Kars’ı işgale devam etmiştir (Danışman, 
XIV, 1966: 90). 

Ülkesinin düştüğü bu zor durumun bilincinde olan Cemâleddin Efendi, 
Alevilerden oluşturacağı gönüllü ‘Mücahidin Alayı’ kurma düşüncesiyle İstan-
bul’a gidip padişahtan izin almak için bir yaylı arabayla yola çıkar. Merzifon’un 
Harız (Gümüştepe) köyünde Sıdki Baba’nın evinde bir gün dinlenir. Samsun’da 
gemiye binerek İstanbul’a ulaşır. Dönemin padişahı Sultan Reşat’a başvurarak 
memleket topraklarının savunulması için Alevilerden gönüllü bir ‘Mücahidin 
Alayı’ oluşturularak Ruslarla savaşa girmek istediğini söyler ve izin ister. Sultan 
Reşat, Çelebi Hazretleri uzun yolda geldiniz, birkaç gün istirahat ediniz.” 
cevabını verir. İsteğinin kuşkuyla karşılandığını fark eden Çelebi, Padişah Sul-
tan Reşat’a, “Padişahım bu devleti senin dedelerin ile benim dedelerim birlikte 
kurdular, bu ülkeye karıncalardan zarar gelir, Alevîlerden zarar gelmez, bu 
konuda hiç kuşkunuz olmasın” demiştir. Çelebi’nin bu sözleri karşısında ol-
dukça duygulanan padişah, “Çelebi Efendi sen bir tekke şeyhisin, asker topla-
yıp nasıl savaşacaksın?” diye sorunca Cemâleddin Çelebi “Padişahım senin bu 
konu için görevlendireceğin askeri komutanlarla bu alayı kuracağım.” demiştir. 
Bunun üzerine padişah bir sancak ile Binbaşı Galip Bey’i ve alay kâtibi bir yüz-
başıyı Çelebi’nin emrine tayin etmiştir. 

Cemâleddin Çelebi’nin İstanbul seyahatini Çelebi’den detaylıca dinleyen 
Sıdkî Baba bu olaya dokuz kıt’alık şu destanı yazmıştır: 

“Hayli oldu İstanbul’a seyahat 
Hacı Bektaş nesli Cemâl Efendim 
Fetvası sinede ehl-i meşihat 
Hacı Bektaş nesli Cemâl Efendim. 

Sultân Reşat ile etti mülâkat 
İcazet almağa verdi izahat 
Saray âdem doldu saat be saat 
Hacı Bektaş nesli Cemâl Efendim. 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║511 

  
Mucur, Hacıbektaş ihvanla doldu  
Mervanlar âh idüp saçını yoldu  
Sıdkî hasretliğin hitamın buldu  
Hacı Bektaş nesli Cemâl Efendim”. (Sıdkî Baba, ty)  
Bu destan söyleyen Sıdkı Baba, Çelebi Cemâleddin Efendi’nin sır kâtibidir. 

Hem de bu kurulan Mücahidin Alayı’nda yüzbaşı rütbesiyle Erzincan taburu-
nun komutanıdır. Yazdığı şiirleriyle halk edebiyatımızda başat bir yeri vardır. 
Birçok sanatçı tarafından şiirleri sazın tellerine dökülerek Anadolu halkının 
gönlünde taht kurmuştur. Divanını yayınladığımız Sıdkî Baba, günlük hayatın-
da da insanlara yardımda ilim ve irfanıyla, dürüstlüğüyle halkta büyük itibar ve 
saygı görmüştür. Merzifon nüfus müdürlüğünde adı Yusuf Sıdkî olarak kayıtlı 
olan Büyük Ozan Sıdkî Baba, Tarsus Yenice’de doğmuş, Hacıbektaş’taki med-
resede Cemâleddin ve Veliyeddin Çelebilerle birlikte Ali Nihânî gibi büyük bir 
âlimden eğitim ve hizmet görmüş, Merzifon’un Gümüştepe (Harız) köyünde 
1928 yılında vefat etmiştir (Altınok, 2013: 2-14).  

Çelebi Cemâleddin Efendi’nin İstanbul’da iki ay kadar kalması, Çelebi’nin 
padişah tarafından sarayda göz hapsinde tutulduğu ve İstanbul’da hapse atıldı-
ğı asılsız söylentilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Ancak söylentinin 
aksine Cemâleddin Çelebi İstanbul’da devlet erkânı tarafından törenle karşı-
lanmıştır. Yukarda da belirtildiği gibi padişah Mehmet Reşat kendisini kabul 
ederek pek çok iltifat ve hürmette bulunmuş, ona kıymetli hediyeler vererek 
İstanbul’dan törenle memleketine uğurlamıştır. Cemâleddin Çelebi’nin Sam-
sun’da vapurdan inerek yaylı araba ile Hacıbektaş’a döndüğünü duyan başta 
kardeşleri, yakınları, Sıdkî Baba ve halk yollara dökülmüştür. Sıdkî Baba bu 
karşılama olayını on kıt’alık destanında şöyle anlatır:  

“Nasıl vasfedeyim seni Efendim  
Dille tarif olmaz görmeğe mahsus  
Görenler maşallah derler veçhini  
Dille tarif olmaz görmeğe mahsus.2  
 
Sultân Cemâl âlemlere baş oldu  
Çok şükür mü’minin gönlü hoş oldu  
Sene bin üç yüz yirmi beş oldu3  
Dille tarif olmaz görmeğe mahsus.  
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Sefil Sıdkî derceyledi destânı 
Dertliler dermânı keremler kânı 
Tahtına oturdu devrin Sultânı 
Dille tarif olmaz görmeğe mâhsus.” (Sıdkî Baba, ty). 
“Mücahidin Alayı” kurmak için padişahtan gerekli izni alan Çelebi, asker 

toplamak üzere her vilayete özel adamlarını göndermiştir. Kendisi fahri albay 
rütbesiyle alay kumandanı olarak Erzurum şubesinin, Sıdkî Baba da fahri Yüz-
başı rütbesiyle Erzincan Şubesi’nin başında bulunmuştur. Çelebi Cemâleddin 
Efendi gönüllü “Mücahidin Alayı” kurmak için Alevi ocak temsilcilerine emir-
nameler göndermiştir. Kangal ve Divriği bölgesine gönderilen davet yazısı 
şöyledir: 

Belge: 

“Kangal, Divriği Kazaları Muhibban, Müntesiban Taraf-ı Halisanelerine, 
 Suret 
Yazıda adı geçen Seyyid Gazi Efendi’nin Mücahidin-i Bektaşîye Sancağı 

Şerifine son derece bağlı ve güzel inançlı bulunduğundan, bu âl-i aba yoluna 
bağlı olanların da sebat edip Seyyid Gazi Efendi emrine uyup Gönüllü Mücahi-
din-i Bektaşîye sancağı şerifine katılmaları ve tarikat emrine dâhil olmaları yo-
lumuz için önemlidir. Cenab-ı Pir Hacı Bektaş-ı Velî Efendimiz Hazretlerinin 
aşk ve muhabbetiyle cümle muhibban da bu emre uymalıdır. Diğer yandan ger-
çek manisi olup da bu Gönüllü Alayı’na katılamayanların Mücahidin Alaylarına 
sarf edilmek üzere nakden edecekleri yardım ve hayırların ve adakların toplan-
masına tarafımızdan vekil olunduğundan Cenab-ı Pir Efendimizin hürmeti için 
adı geçen Seyyid Gazi Efendi’nin kendisine hürmet ve riayetle bu cihetlere son 
derece özen ve dikkatte bulunmanızı muhiblik, son derece bağlılığınızı, sizin 
güzel inançlarınızdan ümid eder cümleye bilhassa bildirir ve ihtar olunur. 

 Mücahidîn Alayı Kumandanı 
 Hacı Bektaş Çelebisi 
 Ahmed Cemâleddin” 

Sivas, Kangal, Yellice Alevilerinin ünlü dedesi Mahzûni Dede ve Koçhi-
sar’ın Yalıncak köyünden Ağuçanlı Seyyid Aziz Dede de talipleriyle birlikte bu 
alaya katılmıştır (Birdoğan, 1994: 31-32). Bu olayların canlı şahidi Sıdkî Baba’ya 
ait bir cönkte Agâhî Baba ve Yediharf mahlaslı şairlerin de bu alaya katıldığını 
bazı dörtlükleri eksik olan şu şiirden anlıyoruz: 

“Nâme geldi muhibbânlar toplandı 
Kimisi piyade kimi atlandı 
Gelenler de isim isim yoklandı 



Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı  ║513 

Her birine dağıttılar silahı.  
  
Birisi Sıdkî’ydı biri Agâhî5  
Biri de Yedi Harf gönüller mâhı  
Çok şükür seyrettik Cemâl’ullahı  
Ehl-i Beyt evlâdı, Horasan Şâhı.  
  
Moskof mekân tuttu Erzurum, Kars’ta  
Ümmeti Muhammed kederde yasta  
Enver Paşa’yı da gördük Sivas’ta  
Sırtında yamçısı başta kalpağı.”  
Çalışmalar neticesinde Doğu cephesinde Ruslara karşı Alevilerden “Müca-

hidin Alayı” oluşturulmuş ve iki yıl Ruslarla savaşılmıştır (Ulusoy, 1980: 99-100; 
Altınok, 2013: 8-9-10).  

1914 yılı Mart ayı başlarında Çelebi’nin büyük oğlu Hamdullâh Efendi, Ha-
cıbektaş’tan şöyle bir telgraf göndermiştir: “Ankara, Kırşehir, Mucur yoluyla 
gelen Enver Paşa, Hacıbektaş’a uğradı, Pîr’in Dergâhı’nı ziyâret etti. Bizlere 
de: ‘Sivas’a varınca babanız Çelebi’yi memleketine göndereceğim. Onun bu 
hizmetinden memleket memnun kalmıştır”.  

O sıralar Rusya’da Şubat Devrimi’nin sıkıntıları baş gösterip, Rusya geri 
çekilmeye başlayınca Çelebi Cemâleddin Efendi de Enver Paşa tarafından 
gönderilen bir emirle Erzincan’da bulunan Sıdkî Efendi dâhil olmak üzere kırk 
kişilik zabitan kuvvetiyle birlikte Bektaşi Mücahidin Alayı’nı Sivas’a çekmiş, 
Enver Paşa’yı beklemiştir.  

“Mart ayı başında Enver Paşa birkaç Alman subayı ile birlikte Sivas’a geldi. 
Gönüllü Mücahidin Alayını teftiş etti. Daha sonra Çelebi Cemâleddin Efendi 
ile görüştü. Toplanan “Mücahidin Alayı”nın terhis edilmesine karar verildi. 
Yaşlılar serbest bırakıldı, gençler diğer alaylara bölüştürülme emrini verdi. 
Çelebi Efendimiz’e tezkeresiyle birlikte bir de kılıç hediye etti ve ertesi gün 
Sarıkamış’a cepheye hareket etti (Gül, 1938: 60-61; Altınok, 2013: 10). 

Enver Paşa’nın ayrılmasından on beş gün sonra Sivas’tan hareket ederek 
Cemâleddin Çelebi Hacıbektaş’a, Sıdki Baba ile oğlu Ali Baki Gül ve diğer 
ocakzâdeler memleketlerine dönmüşlerdir.  

“Cemâleddin Çelebi İstanbul’a gitti. Burada devlet erkânı tarafından tören-
le karşılandı. Zamanın Padişâhı Sultân Reşat kendisini kabul ederek pek çok 
iltifat ve hürmette bulundu. Kıymetli hediyeler verdi.” (Kunter, 1951: 39-40). Bu 
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gibi küçük çaplı kitapçıkların dışında bu güne kadar tarihi eserlerin hiç birinde 
emperyalist işgale karşı başlatılan bu hareket hakkında bilgi bulunmaması 
önemli eksikliktir. 

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenik çıkınca ülke emperyalist 
devletler tarafından işgale uğradı. Atatürk, Türk vatanını işgalden kurtarmak, 
ulusal iradeyi egemen kılmak için Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış, 1919’da Sam-
sun’a çıkışından sonra Erzurum ve Sivas Kongrelerini yaparak Anadolu’nun 
dört bir yanından gelen temsilciler ile birlikte vatanı kurtarmak için çalışmaya 
başlamışlardır (Aybars, I, 1984: 168; Toparlı, 2010: VIII,294). 

Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra, Atatürk Ankara’ya geçerken, Ha-
cıbektaş’ta Cemâleddin Çelebi ile görüşmeyi kararlaştırmıştır. Mucur ve Hacı-
bektaş yakınlarındaki İlicek (o günkü adı Yenice Çiftliği) köyünde Feleğin 
Mehmet (Evirgen)’in evinde dinlenme molası verilmiştir. Sofraya oturulunca 
misafirlerin tereddüdünü gidermek için ev sahibi Atatürk’e hitaben “Paşam 
bizim buralarda yemekten önce hane sahibi yemeklerden birer kaşık alır, tadına 
bakar, sonra misafirler yer” diyerek yemeklerden birer kaşık alır. Atatürk, 
“Anladım ağa yemeklerde size zarar verecek bir şey yok demek istiyorsun” 
diye karşılık verir. İlicekli Küçük İbrahim’in eşi Hamide Hanım sofrayı hazır-
lar. Bu sırada Mazhar Müfit Bey Hamide Hanım’a “Önce sen şu sofradakiler-
den birer lokma al bakalım” demesi üzerine Hamide Hanım “Bey, bizim sof-
ramız Muhammed-Ali sofrasıdır, sofraya hile olmaz” der (KK1, KK2). 

Atatürk 22 Aralık 1919’da Pazartesi günü akşam saat 8.30’da Mucur’a gelerek 
geceyi burada geçirir. Atatürk ve yanındakiler ertesi sabah Hacıbektaş’a hare-
ket eder. 23 Aralık 1919 günü, Mucur kaymakam vekili Nihat Bey’i de yanlarına 
alarak Hacıbektaş’a varır. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, İstanbul Hüküme-
ti’ne istifasını göndermiştir. Resmi bir sıfatı yoktur. Buna rağmen Çelebi, Ata-
türk’ü şehir dışındaki Beş Taşlar mevkiinde karşılar. Çelebi buraya siyah bir 
kupa araba içinde gelir. Atatürk ve Cemâleddin Efendi bu araba ile Hacıbek-
taş’a varır. Çelebinin konağına geldikten sonra selâmlığa girerler. Gece 
selâmlığın salonunda yenilip içildikten sonra, buranın devamlı olarak açık bu-
lunan misafirhanesi olmasına rağmen, Çelebi, Atatürk’ü kendi özel dairesinde 
misafir eder. 24 Aralık 1919 Cuma sabahı Hacı Bektaş Velî türbesini ziyaret 
ederler (Kansu, 2019: 493-494; Uluğ, 1973: 69-70). 

Atatürk ziyaretten sonra meydan evini ve kırklar meydanını gezer. Daha 
sonra dede postunda oturan Niyazi Babayı ziyaret eder. Akşama doğru Çelebi 
Cemâleddin Efendi ve Salih Niyazi Baba ile hususî bir surette görüşür. Kızıl-
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başlar millî davada müşterek hareket edeceklerine söz verir. Cemâleddin Çelebi 
o güne kadar hiç bir konuğa gösterilmemiş sevgi ve yakınlıkla Mustafa Kemal 
ve arkadaşlarını ağırlamıştır. Atatürk, onlara veda ederek Kırşehir’den sonra 
Ankara’ya gelmek üzere yola çıkar (Akçakayalıoğlu, 1998: 230-259).  

Mustafa Kemal, Çelebi Cemâleddin Efendi’ye 2 Ocak 1920 tarihli bir tebliğ 
göndermiştir. Tebliğinde özetle şöyle der:  

Belge:  
“Seyahatimizdeki müşâhedat ve tetkiklerimiz Cenâb-ı Hâfız Hakikinin 

inâyet rabbaniyesiyle tecelli eden milli birliği temin için kurulan milli teşkilatın 
kısa zamanda kudret ve kuvvet haline gelmiş olduğunu, vatanın azim, milli bir-
lik ile kurtulacağını, bu beyanatımızdan, köylülere kadar, milletin dahi haber-
dar kılınması tamimen rica olunur.  

 Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti  
 Heyet-i Temsîliyesi namına  
 Mustafa Kemal” (Gazi Mustafa Kemal, 1927: 207-208).  

Bazı araştırmacılar, ziyarete gelen Enver Paşa’yı dergâhının selâmlığının 
eşiğinde karşılayan Cemâleddin Çelebi’nin, Atatürk’ü saatlerce uzak yol kav-
şağında karşıladığını, kupa arabasına alıp dergâha getirdiğini bildirir (Uluğ, 
1973: 69; Akçakayalıoğlu, 1998: 230). Mücahidin Alayı’nda görevli olayın canlı 
şahidi Sıdkî Baba, Enver Paşa’nın Hacıbektaş’ı ziyaret ettiği zaman Cemâled-
din Çelebi, Mücahidin Alayı ile Sivas’ta Enver Paşa’yı beklemektedir.  

23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM açıldı ve yeni bir Türk Devleti, Türki-
ye Cumhuriyeti kurulmuş oldu (Turan, 2004: 301). Hacıbektaş görüşmesinden 
sonra, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi açılınca Cemâleddin Çelebi Kır-
şehir milletvekili seçildi. Cemâleddin Çelebi’nin meclisteki görevi, Birinci Baş-
kan Vekilliğidir (Belen, 1983: 170).  

Çelebi Cemâleddin Efendi’nin bu konumunu bildiği için, Mustafa Kemal 
Paşa, Sivas Kongresi’nden sonra Ankara’ya gelirken 23 Aralık 1919’da Hacıbek-
taş’a uğrayıp Salih Niyazi Baba ve Çelebi Cemâleddin Efendi ile görüşür. 
Cemâleddin Efendi Kurtuluş Savaşı’nda Atatürk’e büyük destek verir. 
Cemâleddin Çelebi gibi küçük kardeşi Veliyyeddîn Çelebi de Atatürk’ü ve 
cumhuriyeti bütün gücü ile desteklemiştir. Alevîlere Atatürk lehinde beyanna-
meler yayınlamıştır.  

Arşivimizde bulunan Veliyyeddîn Efendi’nin Anadolu Alevîlerine yayınla-
dığı beyannamenin Osmanlıca orijinal metni ve çeviri yazısı şöyledir:  

Belge:  
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Beyannamenin orijinal metni  
 Anadolu’da Bulunan, Ceddim Hacı Bektaş Velî Hazretlerine Samimi Mu-

habbeti Bulunan Bilcümle Muhibbân-ı ve Hanedan Taraf-ı Halisânelerine:  
Bu milleti ihya ile istiklâlimizi temin eden vücud-ı âlileri, kaffe-i İslâmiyana 

bâis-i şeref olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Reis-i celili Gazi nâmdâr Mus-
tafa Kemal Paşa Hazretleri’nin neşir buyurdukları beyannâmeleri cümlenizin 
malûmudur.  

Gazi Paşa müşârünileyhin terakki ve teâli-i vatan hakkındaki her bir arzula-
rını yerine getirmek, bizlere farz-ı ayındır. Milletimizi kurtaracak ve saadetimi-
zi temin edecek ancak onun efkâr-ı saibaneleridir. Bunu inkâr edenlerin, bizim-
le kat’iyyen münasebetleri yoktur. Tarikat-ı aliyyemizin bütün mensûbînine 
müşarünileyh hazretlerinin gösterdiği namzedlerden maadâsına rey vermemele-
rini, vatanımızın kurtulması ancak bu vechile kabil olduğu sizlere kemal-i 
ehemmiyetle tavsiye ederim.  

Bu nasihatimle âmil olmayanlar bizden değildir. Hak erenler onlara dest-gir 
olmaz. Tekrar beyan eylerim ki bu milleti kurtaracak ancak Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa’dır; Onunla beraber olanlar mukaddes vatanımızın has evlatlarıdır. 
Hiçbir ferdin sözünü dinlemeyiniz, sözümden zerre kadar harice çıkmayınız. 
Sizin saadetinizi düşünenler, sizi kölelikten kurtaracak ancak Büyük Millet 
Meclisi Reisi ve cümlemizin büyüğü olan Mustafa Kemal Paşa Hazretleridir.  

 25 Nisan 1339/1923  
 Hacı Bektaş Velî Çelebisi  
 Veliyyeddîn  
 (Mühür)  
Belge:  

Beyannâmenin Günümüz Türkçesine Çevirisi  
Anadolu’da bulunan ceddim Hacı Bektaş Velî Hazretlerine samimi sevgisi 

olan bütün ocak sahiplerine ve sevenlerine  
Bu milleti tekrar dirilterek bağımsızlığımızı temin eden, varlıkları tüm İslam 

milletinin övünç kaynağı olan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa Hazretlerinin yayınlamış oldukları beyannâmeyi hepimiz bil-
mekteyiz.  

Gazi Paşa’nın vatanın yüceltilmesi ve geliştirilmesi için bizlerden istemiş ol-
duğu tüm arzularını yerine getirmek boynumuzun borcudur. İlletimizi kurtara-
cak ve bizleri mutluluğa eriştirecek, ancak onun yüce fikirleridir. Bunu inkâr 
edenlerin bizimle kesinlikle ilgisi yoktur. Yüce tarikatımızın tüm taraftarlarına, 
Gazi Paşa Hazretlerinin işaret ettiği adaylardan başkasına oy vermemelerini, 
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vatanımızın kurtuluşunun ancak bu şekilde gerçekleşebileceğini özellikle sizle-
re tavsiye eylerim.  

Bu tavsiyelerimi tutmayanlar bizden değildir. Hak erenler onlara hiçbir za-
man yardım etmez. Yine söylüyorum ki, bu vatanı ve milleti kurtaracak ancak 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’dır. Onunla beraber olanlar ise, kutsal vatanımızın 
has evlatlarıdır. Hiçbir kimsenin sözünü dinlemeyiniz. Sözümden hiçbir şekilde 
dışarı çıkmayınız. Sizin mutluluğunuzu düşünen, sizi kölelikten kurtaracak 
olan, ancak Büyük Millet Meclisi Reisi ve hepimizin büyüğü olan Mustafa Ke-
mal Paşa Hazretleridir.  

 25 Nisan 1923  
 Hacı Bektaş Velî Çelebisi  
 Veliyyeddîn  
 (Mühür)” 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE 

DEMOKRATİK ORTAK YAŞAM BAĞLAMINDA 

ALEVÎ-BEKTAŞÎLERİN DURUMU 
The Situation of the Bektashis in the Context of Democratic Co-Existence in 

the Republic of Turkey 

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK* 

Öz 

Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti çerçevesinde ulus-devlet 
kurma sürecinde karşılaşılan en önemli sorun; dinsel, kültürel, etnik 
ve bölgesel toplum yapılarının birbirleri ile ve politik toplum ile iliş-
kilerinin yeniden düzenlenmesi, dönüştürülmesi ve çağdaşlaştırılma-
sıdır. Kızılbaş, Bektaşî veya Alevî diye anılan dinsel-toplumsal yapı-
nın da, bütün devlet öncesi ve devlet dışı örgütlenmeler gibi özerk iş-
leyişi olan bir yatay ve dikey örgütlenmesi vardır. Yine bütün benzer-
leri gibi bu oluşum da, Türk toplum yapısının ana niteliği gereği feo-
dal çağda göçebe ve yerleşik kanatlarıyla, endüstrileşme sürecinde ise 
kırsal ve kentsel çeşitlenmeleriyle özgül biçimler kazanarak dönüşü-
münü sürdürmektedir. Aşiret ve din bağı çevresinde ortaya çıkan ör-
gütlenmelerin ulus-devlet karşısındaki konumlarının yeniden yapı-
landırılması ve buna dayalı yeni bir toplumsal sözleşme yapma zorun-
luluğu açıktır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş ve kurumlaşma aşa-
malarında özümseme, bütünleşme, ve yöndeşim niteliğindeki ilişkiler 
bütün benzerleri gibi Bektaşîliğin de dönüşüm sürecini belirleyen 
temel etkenler olmuştur. Özümseme merkezî üniter devletin ve üni-
ter hukukun egemenliğinin sağlanması sürecidir. Bu süreçte Bek-
taşîler gönüllü katılımları ile yurttaşlık kültürünün gelişmesinde öncü 
katkıda bulunmuşlardır. Toplumsal bütünleşme bağlamında Bek-
taşîlerin uyum ve bağlanma yeteneklerinin gelişmişliği açıkça göz-
lemlenmektedir. Ancak “öteki” saydıkları toplulukların aynı düzeyde 
uyum ve bağlanma sağlamak yerine üstünlük duygusu ile davranma-
ları bütünleşmede Bektaşîlerin daha çok ödün veren, hatta eriyen 
topluluk olması sonucunu doğurmaktadır. Bunda diyanet kurumu, 

* Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi. nozturk@pau.edu.tr



520  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

ilahiyat/İslami ilimler fakültelerinin ve imam hatip okullarının Bek-
taşîler ile devlet ve öteki topluluklar arasındaki uzaklığı yakınlaştır-
madığı belirtilmelidir. Bu bağlamda yöndeşmenin eşit koşullarda 
gerçekleşmediği ortadadır. Karşılıklı yakınlaşmada Bektaşîler çoğun-
lukla politik kurumlar ve bu kurumları yönlendiren öteki topluluklar 
tarafından özne değil nesne olarak görülmektedirler. Bektaşîler yön-
deşme için istekli olmakla birlikte öteki topluluklar ve kurumlar on-
ları “İslamlaştırma” amacı gütmektedir. Bektaşîlere “kardeş” denile-
rek egemen dinsel paradigmanın benimsenmesi önerilmekte, öneriye 
uymayanlar ise en geniş anlamıyla “heretik” olarak nitelenmektedir. 
Özümseme ve yöndeşim yerine erime ve benzeme yolu sunulmakta-
dır. Asimilasyonun bu biçimi ulusal bütünleşmeyi ağır biçimde yara-
lamaktadır. Ayrıca bu yöntemi önerip uygulayanların ulus-devlet 
kavrayışı ile ne denli uyum içinde oldukları da özenle sorgulanmalı-
dır. Alevî-Bektaşî’nin sünni-Hanefileşmesi ne denli gerekliyse sün-
ni-Hanefi ve Şafiilerin de o denli Alevî-Bektaşîleşmesi eşitlik için, 
kardeşlik için, barış içinde bir arada yaşama için yaşamsal önemdedir. 
Üstüne üstlük bütün bu toplulukların ve ötekilerin ortak yaşam için 
bireyselleşme, ussallaşma ve çağcıllaşma sürecine gönüllü katılımları 
gereklidir. Dünyevileşmeyi şeytanlaştırıp taşlayan ve yadsıyıp dışla-
yan bir yaklaşım ile yeryüzü kültürüyle barışık bir yaklaşımın bireşim 
veya alaşımı hümanist bir çerçevede gerçekleşemez. Atatürk’ün Bek-
taşîlerle ilişkileri bu konuda önemli bir tarihsel deneyim sunmaktadır. 
Bu deneyim Soğuk Savaş dönemine değin başarılı da olmuştur. Sorun 
yumaklarıyla kendi ayağını bağlayan bir ülkenin bu ayakbağından 
kurtulabilmesi için gerekli çözümün de yine kendi yaşamında, kendi 
geçmişinde bulunması umut vericidir. Fakat bu umut harcanmamalı-
dır. 
Anahtar kelimeler: Özümseme, bütünleşme, yöndeşim, birlikte ya-
şama, Bektaşî, Atatürk. 

Abstract 

The most important problem encountered in the process of establis-
hing a nation state; within the framework of democratic, secular, so-
cial law state; it is the reorganization, transformation and moderni-
zation of the relations of religious, cultural, ethnic and regional so-
cial structures with each other and with the political society. The re-
ligious-social structure known as Kızılbaş, Bektashi or Alevî also has 
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a horizontal and vertical organization with an autonomous function 
like all pre-state and non-state organizations. Again, like all its co-
unterparts, it continues its transformation by acquiring specific 
forms with its nomadic and settled wings in the feudal age, and with 
its rural and urban variations in the industrialization process, due to 
the main character of the Turkish society structure. Assimilation is 
the process of ensuring the central unitary state and the sovereignty 
of unitary law. In this process, Bektashis made a pioneering contri-
bution to the development of citizenship culture with their voluntary 
participation. In the context of social integration, the development 
of the Bektashi adaptability and attachment abilities is clearly obser-
ved. However, the societies they regard as “other” behave with a 
sense of superiority instead of providing the same level of harmony 
and bonding, results in the Bektashis being more compromising and 
even melting community in integration. In this, it should be noted 
that the religious institution, the faculties of theology / Islamic sci-
ences and imam hatip schools do not bring the distance between the 
Bektashis and the state and other communities closer. In this con-
text, it is clear that convergence does not occur under equal conditi-
ons. In mutual rapprochement, Bektashis are mostly seen as objects, 
not subjects, by political institutions and other communities that di-
rect these institutions. While the Bektashis are eager for convergen-
ce, other communities and institutions aim to “Islamize” them. Bek-
tashis are suggested to adopt the dominant religious paradigm by 
calling them “ardeş”, and those who do not comply with the propo-
sal are described as “heretics” in the broadest sense. Instead of assi-
milation and convergence, the way of dissolution and emulation is 
presented. This form of assimilation severely injures national integ-
ration. In addition, the extent to which those who propose and imp-
lement this method are in harmony with the understanding of the 
nation-state should be carefully questioned. As much as the Sunni-
Hanefization of Alevî-Bektashi is necessary, the Alevî-
Bektashization of Sunni-Hanafis and Shafiis is vital for equality, fra-
ternity, and peaceful coexistence. Moreover, the voluntary participa-
tion of all these communities and others in the process of individuali-
zation, rationalization and modernization is necessary for common 
life. The synthesis or combination of an approach that demonizes 
and denies and excludes secularism and an approach that is at peace 
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with earth culture cannot be realized in a humanist framework. Ata-
türk’s relations with the Bektashis provide an important historical 
experience in this regard. This experience has also been successful 
until the Cold War period. It is hopeful that the solution necessary 
for a country that binds its own feet with its tangles of trouble to get 
rid of this tread is in its own life and in its own past. But this hope 
should not be wasted. 
Keywords: Assimilation, integration, convergence, co-existence, 
Bektashi, Atatürk. 

İmparatorluktan ulus-devlete dönüşme sürecinde Türkiye’nin karşısına di-
kilen en önemli sorunlar kadın, emek, inanç ve dil sorunları olmuştur. Kalıcı bir 
ulusal bütünlenmenin (integration) sağlanması bu sorunların çözümüne bağlı-
dır. Bütünlenme sorununun alt sorunları şöyle sıralanabilir: 

Ulusal bütünlenmenin bileşenleri kimlerdir? 
Bütünleşme hangi koşullar altında gerçekleşmelidir? 
Bütünlenme sürecinin neresindeyiz? 
Bütünlenme sürecinin bileşenleri kuşkusuz toplumsal özneler ve onların 

güçleridir. Olması gereken koşullar gerçekte amacı da belirlemektedir. Koşul-
lar ve araçlardan bağımsız bir amaç kurgulanamaz. Kurgulanırsa en iyi tanımıy-
la o amaç bir ütopya olur. Ancak güncel gerçekler ve gereklilikler ortada iken 
güncelin ötesini tasarlamak toplum kurucularının ve yöneticilerinin değil dü-
şün ve yazın adamlarının işidir. Bu bağlamda cumhuriyet de bir ütopya değil 
hedefi demokratik bir ulus yaratmak olan gerçekçi bir yolculuk sürecidir. 

Türkiye’nin ulusal bütünlenme sürecinde inanç sorunları hem engel ve hem 
de olanaklar sunan bir kaynaktır. Yeniçeriliğin kaldırılışından bugüne değin 
inanç etkeni devlet ve toplumsal özneler açısından bütünlenme ve çağdaşlaşma 
girişimlerinde en önemli bileşen olmuştur. Gerilemenin, duraklamanın veya 
ilerlemenin devindiricilerinden biri olan inanç etkeni bugün de kadın, emek ve 
dil etkenleri ile birlikte ülke gündeminin başında yer almaktadır. 

Toplumsal değişme ve gelişme açısından Alevîlik ve Bektaşîliğin yeri ve ko-
numu nedir? Ulusal bütünlenme sürecinde Alevîlik ve Bektaşîlik ne gibi katkı-
lar sunmuş veya engel olmuştur? Alevîlik ve Bektaşîliğin İslam ve demokrasi 
tartışmalarında yeri ve değeri nedir? 

Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal bütünlenme ve çağdaşlaşma açısından 14 
Mayıs 1950’ye dek süren 27 ve 1950’den bugüne değin süren 71 yıllık iki dönemi 
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olduğu görülmektedir. Bu dönemlemeyle örtüşen bir uluslararası gelişmeyi, iç 
süreci en çok etkileyen dış etken olarak belirlemek ve belirtmek de zorunludur.  

1945’ten sonra dünyada hiçbir şey eskisi gibi kalmamıştır.  
Cumhuriyet’in ilk döneminde ulusal kimlik kurma, iktisadi büyüme ve ge-

lişme, toplumsal kalkınma gibi ülküler merkezden çevreye ve yukarıdan aşağıya 
doğru gerçekleştirilmeye çalışılmış ve bu yönde büyük başarılar elde edilmiştir. 
Başarıların azgelişmiş ülkelere örnek olduğu da açıktır. Ancak iki bloklu soğuk 
savaş döneminde öncelikler değişmiştir. Hür Dünya’ya eklemlenme, yol, su, 
elektrik gibi altyapı yatırımlarının artması, tarımın makineleşmesi, köyden 
kente göç ve kentleşme (kentlileşme değil) gibi gelişmeler son yetmiş yılın 
gerçekleridir. İlk çeyrek yüzyılın iktidarları evrensel ve kuramsal açıdan sol 
olmamakla birlikte pozitivist ve modernist yaklaşımları açısından sağ kanatta da 
değerlendirilemezler. Oysa son 71 yılın egemen yaklaşımı, arada küçük sapma-
lar olsa bile ruhban sınıfa, toprak ve sermaye sahiplerine dayanan parti ve ikti-
darların benimseyip uyguladığı bir yaklaşımdır. Bununla birlikte kapitalist 
gelişme modelinin benimsendiği bu dönemin, ülkeyi uluslararası kapitalizme 
eklemleme ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi açısından başarılı olduğu da belir-
tilmelidir. Darbeler, sıkıyönetimler, olağanüstü haller ile geçen bu 71 yılda 
bütün engellere karşın Türk toplumu çağdaşlaşma ve ulusal bütünlenme açısın-
dan geri dönüşü olmayan başarılar elde etmiştir. Demokratik, laik, sosyal bir 
hukuk devleti olma ülküsü yurttaşlarca benimsenmiş ve kurumlar buna göre 
biçimlenmişlerdir. Ancak devlet ve toplum dönüşürken çözülemeyen sorunlar 
yeni boyutlara evrilmiştir. Yeni bir boyuta evrilen sorunlardan biri de Alevîlik 
ve Bektaşîliğin devlet ve demokrasi karşısındaki durumudur.  

Alevîlik ve Bektaşîliğin devlet ve demokrasi karşısındaki durumu iki ana 
dönemde izlenebilir. İlk dönem 1826 ve sonrasıdır. Vak’a-i Hayriye denen ve 
gerçekte Osmanlı Devletinin geleneksel düşünce (Bektaşî tekkelerinin topa 
tutuluşu), savaş (Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması) ve üretim gücünü (esnaf lon-
calarının kapatılması) baltalayıp Türkiye’yi emperyalizmin yarı sömürgesi du-
rumuna düşüren süreç Kurtuluş Savaşı ile sona ermiştir. Bu dönemde Alevîlik ve 
Bektaşîlik sünni ulema ve Nakşıbendî ruhbanların denetim ve gözetimi altında 
bir dağılma, dağıtılma ve baskı süreci yaşamıştır. Sünni ulemanın ve Nakşıbendî 
ruhbanların Tanzimat modernleşmesine verdiği destek Osmanlı Devletini bir 
mezhep ve tarikat devleti durumuna indirgemiş, sonunda devlet dağılıp çök-
müştür. Cumhuriyet ile birlikte başlayan yeni dönem Alevîlik ve Bektaşîliğin 
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devletle kopan bağlarının laiklik ilkesi doğrultusunda yeniden kurulması süre-
cini başlatmıştır. 

Laiklik devletin hiçbir din, mezhep, tarikat ve cemaat zümresini ötekiler 
karşısında koruyup kollamadığı, ayrıcalık göstermediği, dışlayıp aşağılamadığı, 
devlette zümrelerin ve grup normlarının temsiline izin vermediği bir anlayışa 
göre biçimlenmesidir. Bunun yanında devletin yurttaşları birey-insan olarak 
yetiştirme, bu bireyleri grup normlarından ulusal ve evrensel normlara yük-
seltme gibi bir görevi olduğu da unutulmamalıdır. Aydınlanma içermeyen bir 
laiklik yalnızca baskı aracı olur. Devletin aydınlatma görevinin inanca saldırı 
sayılması da ancak ruhbanın demogojisinden ibarettir. Gerçekte anılan ruhban 
kesimi son Osmanlı çağındaki ayrıcalıklarını yeniden elde etme savaşı verirken 
bir yandan Cumhuriyet’i bir yandan da dünkü mağdurlarını yeniden tehdit 
etmektedir. Bu tehdit odağı elindeki vakıf, dernek, işletme, sızdığı kurumlar ve 
pervasız silahlanmasıyla ülkeyi bir felakete bile isteye sürüklemektedir. 

İşte Alevîlik ve Bektaşîliğin demokrasi ile sınavında nerede durduğu soru-
suna verilecek yanıt bu yakın tehdit ve tehlikenin gölgesi altında sorgulandı-
ğında anlam kazanmaktadır. 

Hiçbir salt-dinsel ya da yarı-dinsel oluşum özünde demokrat olamaz. Do-
ğası buna aykırıdır. Dogmaları ve ruhban hiyerarşisi ne birey-insan olmaya ne 
de politik ve toplumsal özgürleşmeye izin verir. Ancak salt ya da yarı dinsel 
oluşumlar kendi içlerinde yönetici seçimi, özel alan örgütünde temsil, toplulu-
ğun özel hukukunda eğitim ve gelenek aktarımı gibi konularda yarı demokra-
tik bir geçmişe sahip olabilirler. Örneğin Fatih’in millet nizamında Müslüman-
lar devletin cemaati olarak örgütsüz yaşarken Ortodoks ve Musevi cemaatler 
devlet dışı örgütlere sahip olmuşlar; bu örgütlerde regüler erkeklere özgü de 
olsa bir seçim, kurul, temsil ve karar düzeni geliştirmişlerdir. II. Mahmut bu 
eşitsiz durumu tebanın tapınaklarına bağlı olarak çözmeye girişip başarısız 
olmuştur. Tanzimat ile birlikte yerel yönetimlerin günümüzde de süren yeni-
den yapılandırılmalarına bağlı olarak muhtarlık ve belediye başkanlıklarının 
kurulması; Müslümanların örgütlenmesi, temsillerinin devlet dışına aktarılması 
ve özerkleşmesi açısından önemli adımlar olmuştur. Günümüzde Burada Müs-
lüman toplum teriminin açıklanması gerekir. Osmanlı hukuk belgelerinde mus-
lim/non-muslim ve çoğunluk/azınlık (ekseriyet/ekalliyet=majorite/minorite) 
terimleri ilk kez Balkan Savaşları sırasında kullanılmıştır. Lozan’a göre de Tür-
kiye’de nüfus Müslüman çoğunluk/gayri müslim azınlık biçiminde anılmıştır. 
Dolayısıyla Lozan yalnız dinsel toplulukları azınlık olarak görmektedir. Kül-
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türel, bölgesel, etnik azınlık kavramı devletin kuruluşunu onaylayan uluslarara-
sı belgede yoktur. Türkiye bu nedenle Avrupa Şartı veya İkiz Yasalar olarak 
bilinen sözleşmeye çekince koymuştur. Bununla birlikte Türkiye’nin bu çekin-
ceyi kaldırmasına ilişkin yoğun bir baskı altında olduğu da görülmektedir. 
Türkiye Devleti ve muhatapları açısından cumhuru oluşturanlar müslim olarak 
nitelenmekle birlikte kastedilenin hangi İslam olduğunu tarihsel, toplumsal, 
dinsel ve politik koşullar belirlemektedir. Bu koşulları değiştirmek ve konum-
larını güçlendirmek için ruhban kesim kıyasıya bir mücadele vermektedir.  

Türkiye’de “hangi İslam?” sorusuna yanıt arayanların bakacağı ilk adres 
devlet örgütüdür. Devlet örgütü içinde 1924 yılından beri Diyanet İşleri Baş-
kanlığı, ilahiyat fakülteleri ve imam-hatip mektepleri üçlüsü devletin dinsel 
karakterini de, laikliğin sınırlarını da, egemen inancın tanımını da belirleyen ve 
sınırlandıran başat kurumlardır. Alevîlik ve Bektaşîlik bu kurumlara özellikle 
son 71 yılda anlaşılabilir bir uzaklık duygusu ile bakmaktadır. Çünkü devlet 
olanakları Sünni ulema ve ruhbanın denetimi altında Alevîlik ve Bektaşîliğin 
sünnileştirilmesine harcanmaktadır. Oysa cumhuriyetin amacı devletin yansız-
lığı ve dinsel grupların çözülmesi idi. Gruplar çözüleceğine daha da güçlenmiş-
tir. Çözülen ise Alevî ve Bektaşîler olmuştur. Bugün bu inanç zümrelerinin 
örgütsüzlüğü ve var olan örgütlerinin çokluğu, dağınıklığı, güçsüzlüğü açıkça 
gözlemlenmektedir. Alevî ve Bektaşî zümreler son 71 yıl içinde devletten ve 
merkezden yine uzağa düşmüşlerdir.  

Toplumda bir birlikte yaşama=yöndeşlik (co-existence), bir convergence 
(yakınsama), bir melezleşme (hybridation) gerekliliği ve zorunluluğu olduğu 
görülmekle birlikte bu yakınlaşma yaklaşımlarının hiçbirinde bileşecek öznele-
rin adil olamadıkları da görülmektedir. Devlet gücünü ele geçiren veya çoğun-
luk ayrıcalıklarını elinde tutan zümrelerin bileşme konusunda özverili davran-
madıkları, çıkarlarını artırmayı ortak yaşam geliştirmeye yeğledikleri açıktır. 
Toplumsal ilişkiler melezleşmeyi kaçınılmaz biçimde dayatmaktadır. Ancak bu 
melezleşme avantajlı zümreleri daha avantajlı, dezavantajlı zümreleri de daha 
dezavantajlı duruma getirmektedir. Özlenen ve beklenen eşyaşam (symbiosis) 
ve yakınsama (convergence) düzenli, eşit, onurlu, barışçıl biçimde gerçekleş-
mek yerine dengesiz bir güç ilişkisinin gölgesinde aydınlanma olmadan birey-
leşme, tapınaktan kopuş, ritüelsizleşme ve giderek ötekine dönüşüp ona ben-
zeyerek erime (assimilation) biçiminde gerçekleşmektedir. Sonuçta iki müslim 
zümre de değişmektedir. Sünniler kapitalizme eklemlenirken Alevî ve Bektaşî 
zümreler sünnileşmektedir. Bu noktada özel alan özerkliği istekleri, ruhban 
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eğitimi ve üretimi istekleri, itikat (kuram) ve fıkıh (uygulama) istekleri toplumu 
orta çağa geri götürecek eğilimleridir. Resmî kurumlar ve okullar mezhepçi, 
tarikatçi, cemaatçi egemenlik alanları olmamalıdır.  

Bir arada yaşamanın, uyumlu ve barışçı bir toplum kurmanın önünde üç 
önemli engel vardır:  

1. Emperyalizm 
2. Asimilasyon 
3. Cemaatçilik  
İlk ikisi ile ilgili sözler çoktan söylenmiştir. Üçüncü engel kısaca açılmalı ve 

açıklanmalıdır. Cemaat terimi Gökalp tarafından türetilmiştir. Gökalp cemaat 
ve cemiyet sözcüklerini Ferdinand Tönnies’in gemeinschaft ve gesselschaft 
terimlerine karşılık olarak Arapçadan ödünçlemiş ve terimleştirmiştir. Bu kav-
ramların içini ise Durkheim’in birincil ve ikincil grup (primaire group / secon-
daire group) terimlerinin anlamları ile doldurmuştur. Cemaat terimi hadisçi 
Taberani’nin aktardığı çok bilinen ve yinelenen bir hadiste geçer: “  ىلع ةعمجلا

هللادی ”.8 Sünni cemaatler bu hadis etrafında birlik ve dayanışma duygusunu sürek-
li işlerler. Alevî cemlerinde ise cemaat vurgusu yerine “Tanrı’nın eli” (yedullah) 
vurgusu öne çıkmıştır. “Tanrı’nın eli” sözü Kur’an’da dört sûrede (Âl-i İmran: 
73; Mâide: 64; Fetih: 10; Hadîd: 29) geçer. Alevîlerin ikrar ve görgü ceminde 
“halka/halkacık” veya “tarikat namazı” adı verilen ibadet sırasında Dede namaz 
kılanların başına Fetih suresinin 10. âyetini okur. Bu âyet Alevî cemaatince 
“yedullah âyeti” olarak anılmaktadır (Üçer, 2017, s. 74 ve Üçer, 2010, s. 479-
480). İlginç bir ikilemi ortaya çıkaran bu durum incelenip değerlendirildiğinde; 
Kur’an’da ad biçimiyle “cemaat” sözcüğünün, geçmediği görülmektedir. Ancak 
fakihler ve ruhban çevreleri, dil ve mantık oyunlarıyla ve kendi ürettikleri ben-
cil ve saplantılı öğreti (ideoloji) doğrultusunda çeşitli anlam eğip bükmeleriyle, 
kendi kliklerinin Tanrı eliyle seçilmiş olduğu konusunda üyelerini “cemaat” 
etrafında koşullamaktadırlar. Cemaatten uzaklaşmayı kötülemekte, kişiyi yeni-
den cemaate bağlama konusunda zora başvurulabileceğini belirtmektedirler:  

“Fakihlerin çoğunluğuna göre, İslâm’ın şiârından sayılan cemaati tamamen ter-
kederek camilerini kapalı, minarelerini ezansız bırakan belde halkı bu şiârı ihya 
etmeye zorlanır.” (Uzunpostalcı, 1993, s.288).  

11.yüzyılın büyük sözlük ve din bilgini Ragıp Isfahanî, Kur’an’da geçen 
sözcükleri kök seslerine göre tek tek inceleyen ve âyet içindeki bağlamlarına 

 
8 Tanrı’nın eli cemaatin üzerindedir. 
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göre anlamlandıran Müfredât’ında Kur’an’da geçmeyen “cemaat” sözcüğünün 
kökü olan toplanma anlamındaki “cema’a” eylemine yer verir. Kur’an’da geçen 
“toplanma, birliktelik” anlamındaki eylemin kazana, ata, gebe eşeğe, kafire, mü-
nafığa, mümine, ay ve güneşe, gebeyken ölen anne ve cenine ilişkin kullanım 
örnekleri; sözcüğün üzerine zamanla fakih/ruhbanlarca nasıl “ideoloji” yüklen-
diğini, hadis destekleriyle nasıl Kur’an’da olmayan anlamların eklendiğini gös-
termesi bakımından ilginçtir (Isfahani, s.239-241). Kuşkusuz Hz. Muhammet 
cami inşa etmiş, cemaate imamlık etmiş ve cemaatle namaz da kılmış, bölücü 
cemaati dağıtıp camilerini de kendi eliyle yıkmıştır. Ancak Muaviye’den sonra 
halkın denetimi için bir “cemaat İslam’ı” türetildiği ve bunun kitlelere devlet 
eliyle dayatıldığı da özellikle belirtilmelidir. Bu açıdan cemaatçi yaklaşım ulusal 
bütünlenmenin de Alevî-Bektaşîlerin büyük toplumla ve ötekilerle sağlıklı 
ilişki kurmasının da önündeki büyük engellerden biridir. Çünkü bu yaklaşım, 
özünde baskı ve zorbalığı içermektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çocuklar 
için yazdırdığı Kur’an Terimleri Sözlüğü’nde cemaat sözcüğüne madde başı/girdi 
olarak yer verilmemekle birlikte fakih/ruhban öğretisinin tipik söylemi başka 
maddelerin içine sinmiştir. Aşağıda aktarılan sözler zahmetsizce sevap/çıkar 
kazanma kolaycılığının, şans kapma yarışının, hatta fırsatçılığının nasıl din ve 
kulluk kisvesi altında çocuklara sunulduğunu ve bu sözlerin hiçbir kutsal veya 
din dışı erdem içermediğini acı ve şaşkınlık verici biçimde göstermektedir:  

“Bir kişi namazı tek başına değil de cemaatle kılıyorsa çok şanslıdır. Çünkü hem 
cemaatle kıldığı için kat kat sevap alır. Hem de kendi yerine zamm-ı sureyi 
imam okur. Böylece hiç bilmediği bir sure bile okunsa, kendisi okumuş kadar 
sevabı hemen hanesine yazılır.” Arvas, 2011: s.76) 

Cemaatçiliğin devlet destekli fakihler ve Diyanet eliyle yayılma eğilimi 
içinde olması yanında başka bir türü de tehdit ve tehlike kaynağı olmayı sür-
dürmektedir. Bilindiği gibi dinler doğdukları merkezden çevreye doğru açılır-
larken başka kültür ve inançlarla da savaşırlar. Savaş salt yok etme değil iç etme, 
içerme, sindirme için de yapılır. Yeni yerler ve gereklilikler mezhepleri ortaya 
çıkarır. Bunun yanında her dinde iki genel yaklaşım türü toplumsal yaşamla 
dini uzlaştırmada rol oynar: Sinagog ve havra, kilise ve manastır, cami ve tek-
ke… Bunlardan birincisi skolastik mantıkçı tutumu, ikincisi mistik-içrekçi tu-
tumu simgelemektedir.  

Türkiye’de tekkeler hep devletle ilişki konusunda işlevsel olmuşlardır. Sel-
çuklu ve Osmanlı’da “devlet-tekke münasebetleri” konusunda geniş bir alanyazını 
bulunmaktadır. Bunların tümünde devletin bekası için tekkelerin yaptığı katkı-
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lar vurgulanır. Bu efsane bugün de sürmektedir. Köprülü’den Ocak ve Gün-
düz’e, akademisyenlerin kitapları bu ana fikir etrafında döner: 

“Devletin kuruluş ve yükseliş dönemlerinde tekke ve zaviye demek, aksiyon 
ruhu ve vazîfe şuuru ile dopdolu, mes’ûliyetlerini müdrik toplulukların müşte-
rek bir ideâle kanalize edilerek, elele, başbaşa verdikleri bir tasfiye ve terbiye 
ocağı demekti.” (Gündüz, ty. xııı) 

Mevlevîler padişahların cülus törenlerinde bir Mevlevî şeyhinin kılıç kuşat-
tığını vurgularlar. Bektaşîler Osmanlı Devleti’nde Yeniçerilerin Bektaşîliğini 
öne çıkarırlar ve bu silahlı gücün devlet için yaşamsal öneminin altını çizerler. 
Nakşibendî ve Halidilerin devlet için son iki yüzyıldır neler yaptıkları hazin bir 
biçimde ortadadır. Suikastler, isyanlar, cinayetler, holdingler… Devletle birlik-
te olduğunu kanıtlamak için çırpınan “Allah, din, vatan ve millet sevdalıları?!” 
propagandası bütün hızıyla sürmektedir. Cemaatçiliğin bu yükselen dalgasına 
Gilles Kepel ile birlikte “Tanrı’nın İntikamı” adını vermek yanlış olmasa gerek. 
Emperyalizmin de desteğiyle cihatçı ve cemaatçi ideoloji “öteki” saydığı, zındık 
veya heterodoks diye damgaladığı zümreleri inkar ve imha etmeye, devleti ele 
geçirmeye ve kendi ruhban örgütünü yönetime getirmeye çalışmaktadır. 

Alevî ve Bektaşî zümresinin içinde de iki ana akım devlet karşısındaki tutum 
konusunda uç vermiştir: 

1- Gelenekte ve kuramda daha güçlü ve etkili olan ana akım, Alevî-Bektaşî
topluluklarının Kemalizm, cumhuriyet, laiklik ve demokrasi konusunda Ata-
türk çizgisinde olduğunu vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla Hz. Ali, Hace Bektaş 
Veli ve Atatürk yoldaştırlar. Bunlar aynı zamanda Alevî-Bektaşî öğretilerinin, 
İslam’ın gerçek özünü temsil ettiğini de savunmaktadırlar. Yani Atatürkçü ve 
selefiyeci iki Alevî-Bektaşî attitude’ü devlet sınavında tıpkı Nakşıbendî örgüt-
leri gibi dikkat çekmektedir. 

2- Öbür ana akım ise kentleşme ve getto sancıları içinde eşkıya romantiz-
minden, kent ve kır gerillası modellerinden etkilenen, seküler fakat politik 
radikalizme yatkın genç kuşaklarca temsil edilmektedir. Bu akım da devlet 
karşısında konum belirlemek açısından ötekinden ve hatta bütün öteki 
din/mezhep/tarikat/cemaat oluşumlarından farklı değildir. 

İster devlet yanlısı isterse devlet karşıtı olsun kendini devlete göre tanımla-
mak özgür düşünememek demektir. 

İki akımın da üzerinde egemen söylemiyle Alevî-Bektaşî zümresi cumhuri-
yet, demokrasi ve laiklikten yana olduğunu vurgulamaktadır. Salt-dinsel bir 
topluluğun –isterse yarı-dinsel olsun- politik açıdan nasıl laik ve bireyler açı-
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sından nasıl seküler olabileceği çelişkisi ile uğraşmayı bir yana bırakmak gere-
kir. Alevî ve Bektaşî zümresi tehdidi altında bulunduğu Nakşıbendî zümreler 
gibi bakan, başkan, vali, kaymakam ve müdür payı istemekten uzak durmalıdır. 
Diyanet kurumundan dede veya baba kadrosu beklentisi yalnızca skolastik bir 
yeni klerikalizme yol açar. Maaş alanlar dahil kimse bundan mutlu olmaz. Ke-
sinti yerine süreklilik isteniyorsa; “muteber bir nesne olarak devlet talep et-
mek” ten bütün toplum paydaş ve bileşenleri vaz geçmelidir. Politik bir avlama 
töreninden başka bir şey olmayan açılım süreçlerinden uzak durulmalıdır. Ser-
maye edinilmek isteniyorsa kapitalistleşme modeli yerine üretim, dağıtım, bö-
lüşüm ve tüketimde kolektiflere yönelinmelidir. Alevî ve Bektaşîler çağdaş 
sanat ve kültürde iktidardırlar. Bütün yangın, yıkım ve sürgünlere karşın insan-
cıl kültür ve sanat; yazın, düşün, şiir, müzik, resim, heykel, sahne, sinema, ti-
yatro onları beklemektedir. Devletin parsellenmesine karşı en güçlü sivil ey-
lemlerde bu zümre yer almıştır.  

Türkiye’ye daha çok demokrasi gelecekse bu başka toplumsal özneler kadar 
Alevî-Bektaşî zümrelerin daha çok demokrat olmaları ve demokrasi istemeleri 
ile gerçekleşecektir. Eğer demokratik bir ortam varsa yakınsama veya melez-
leşme âdilâne bir toplumsallaşmaya, uluslaşmaya ve çağdaşlaşmaya yol açar. 
Demokrasi ise bir politik tercih olmanın öncesinde birey ve grup yaşamında 
onsuz olunmaz bir kültürdür. Kadın, emek ve inanç sömürüsüne karşı çağdaş 
bir toplumun temeli ancak ailede atılır. Toplum ve devlet bireyin oluşumuna 
sonradan katılır ve bu katılım her zaman hakkaniyetli olmayabilir. Toplumun 
yeni bir misaka gereksinimi vardır. Ama bu misak mutlaka demokratik olmalı-
dır.  
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BİR ALEVİ PARTİSİ OLARAK 

TÜRKİYE BİRLİK PARTİSİ’NİN 

ALMANYA YANSIMASI: 

YURTSEVERLER BİRLİĞİ FEDERASYONU – YBF1 
Germany Reflectıon of “Turkey Union Party” as a Alevi Party: 

Patriotic Union Party – YBF 

Dr. Bülent KELEŞ* 

Öz 

1961 Anayasası, sadece seyahat kolaylığı sağlayarak Türk vatandaşla-
rının yurtdışına açılmasına yardımcı olmamış, aynı zamanda önceki 
anayasalara kıyasla daha liberal oluşuyla ülke içerisindeki politik ve 
dini grupları görünür kılmıştır. Bu görünürlüğü artıracak bir girişim 
olarak Mart 1966’da yayın hayatına başlayan Ehl-i Beyt ve Temmuz 
1966’da ilk sayısı yayınlanan Cem gibi dergiler ise Alevilerin kendi ka-
muoyunu oluşturmalarına katkı sağlamıştır. 17 Ekim 1966’da önemli 
bir gelişme yaşanmış ve 16 kurucu üyeden 12 tanesinin Alevi kökenli 
olduğu Birlik Partisi, ambleminde 12 yıldız ve aslan ile siyaset sahne-
sine çıkmıştır. BP yurtdışında yaşayan Türklere de kayıtsız kalma-
mıştır. Genel Başkan Mustafa Timisi, Eylül 1970’te Almanya’ya bir 
seyahat gerçekleştirmiştir. Seyahatinin ardından Partiyle bağlantılı 
olduğu görülen bir takım işçi dernekleri kurulmaya başlanmış ve sa-
yılarının artmasına müteakip 1976 yılında Yurtseverler Birliği Fede-
rasyonu çatısı altında bir araya gelmişlerdir. Biz sunacağımız tebliğde 
(Türkiye) Birlik Partisi ve Parti’nin yurtdışı örgütlenmesi şeklinde 
takdim edilen ve hakkında çok az bilgi bulunan Yurtseverler Birliği 
Federasyonu (YBF) yapılanması üzerinde durmaya çalışacağız. YBF 
hakkında çok fazla yazılı kaynak bulunmadığı için o dönemin tanık-
larıyla yapmış olduğumuz görüşmeler ve Dernekler Masasınca tara-
fımıza ulaştırılan bilgiler ışığında tebliğimizi şekillendireceğiz. Türk 

1 “Bir Alevi Partisi Olarak Türkiye Birlik Partisi’nin Almanya Yapılanması: Yurtseverler Birliği Fe-
derasyonu – YBF” başlığı ile sunmuş olduğumuz tebliğin başlığı, sempozyum sırasında gelen öneriler de 
dikkate alınarak “Bir Alevi Partisi Olarak Türkiye Birlik Partisi’nin Almanya Yansıması: Yurtseverler 
Birliği Federasyonu – YBF” olarak değiştirilmiştir. 

* Öğretmen, Almanya-Aschaffenburg, Grundschule Goldbach, bulentkeles@hotmail.de, ORCID
No: 0000-0002-5397-7478 
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yazınında konuya dair yapılan kısıtlı yayınlarda YBF’nun temelini 
teşkil eden derneklerin 1966’da Augsburg’da kurulan Ameleler Birliği 
isimli dernekle başladığı iddia edilmektedir. Bizim görüştüğümüz 
isimler ise ilk derneğin 1972’de Hamm’da kurulduğunu ileri sürmek-
tedir. Dernekler masasından gelen belgeler ise 1976 yılını ön plana çı-
kartmaktadır. 
Anahtar kelimeler: (Türkiye) Birlik Partisi, Aleviler, Almanya, Yurt-
severler Birliği Federasyonu 

Abstract 

The 1961 Constitution not only helped Turkish citizens to open up 
abroad by providing travel convenience, but also made political and 
religious groups within the country visible by being more liberal 
compared to previous constitutions. As an attempt to increase this vi-
sibility, magazines such as Ehl-i Beyt, which started its publication 
life in March 1966, and Cem, whose first issue was published in July 
1966, contributed to the Alevis to form their own public opinion. On 
October 17, 1966, a more important development took place and the 
Union Party, of which 12 of the 16 founding members were of Alevi 
origin, appeared on the political scene with 12 stars and lion in its 
emblem. Unity Party did not remain indifferent to Turks living ab-
road too. General president Mustafa Timisi made a trip to Germany 
in September 1970. After his travel, some worker associations, which 
were seen to be affiliated with the Party, started to be established and 
following their increase in number, they came together under the 
roof of the Patriotic Union Federation in 1976. In this paper that we 
will present, we will try to focus on the structure of”Union Party (of 
Turkey)” and “the Patriotic Union” which was presented as the or-
ganisation of the party abroad and found very little information 
about. Since there are not many written sources about YBF, we will 
shape our notification in the light of the interviews we had with the 
witnesses of that period and the information provided to us by the 
Desk of Associations. In the limited publications on the subject in 
Turkish literature, it is claimed that the associations forming the ba-
sis of YBF started with the association called Ameleler (Worker’s) 
Union established in Augsburg in 1966. Our interview partners claim 
that the first association was founded in Hamm in 1972. Documents 
from the associations desk highlight the year 1976. 
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1. Giriş 

İlk olarak Ekim 1961’de başlayan yurtdışı işgücü göçü kapsamında Alman-
ya’ya giden Türk işçileri ilk yıllarda geri döneceklerini hesaba katarak dernek-
leşmeye karşı ilgisiz kalmışlardır. Öyle ki göç konulu araştırmalarıyla tanınan 
Nermin Abadan-Unat, 1974 yılı itibariyle Almanya’daki Türklerin kurmuş 
olduğu dernek sayısını 112 olarak vermektedir (2002: 54). O tarihteki Türk nü-
fusunun bir milyona yaklaştığını düşündüğümüzde bu çok düşük bir rakamdır. 
Ancak geri döneceğini düşünen vatandaşlarımızın önceliğinin sosyalleşmekten 
ziyade para biriktirmek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, mesele anla-
şılır olmaktadır. Sosyalleşme içerikli dernekler, 1974 petrol krizinin ardından 
işçi alımlarının durdurulmasıyla birlikte aile birleşimlerinin başlaması sonucu 
gündeme gelmiştir. Bu durum Alevi vatandaşlarımızın kurumsallaşmasını gös-
termesi açından da açıklayıcıdır. Fakat kayıt tutulmadığı için Alevilerce kurul-
muş dernekler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek mümkün olmamaktadır.  

2. Kurumsallaşma Süreci 

Almanya’daki Türk örgütlenmelerini inceleyen Erkan Perşembe’nin “kül-
tür milliyetçiliği” merkezli (2005: 127) gördüğü Almanya’daki Türklerin ku-
rumsallaşmasını, Onur Bilge Kula, gelenekçi ve yenilikçi şeklinde özetleyebilece-
ğimiz bir kavramsallaştırmayla ikiye ayırarak (2012: 173) Almanya’daki Türkle-
rin kimliklerini koruma reflekslerine vurgu yapmaktadır. Gelenekçi kanat 
Türkiye’de edinmiş olduğu kültür anlayışını mutlaklaştırıp onun etrafında 
örgütlenmeye giderken, yenilikçi kanat geleneksel kültürün gelecek yönelimli 
ve yeniliğe açık öğeleriyle çokkültürlü toplumun gereklerini bir araya getire-
cek kurumsallaşmalar gerçekleştirmektedir. Kula, gelenekçileri çoğunlukla dini 
alana yönelip radikalleşmekle suçlarken, yenilikçileri seküler kimlikli yapılan-
malar ortaya çıkardıkları için övmektedir. Ancak belirtmekte fayda gördüğü-
müz husus, ister geleneği koruma kaygısı ister yenilik arayışı ile ortaya çıkmış 
olsun, örgütlenmelerin temel gayesi, kimliği koruma duygusudur.  

Kimlik bir toplumun, halkın ve bireyin kendisini nasıl gördüğünü, tarihi ve 
toplumsal süreçler esnasında kendisini nasıl konumlandırdığını açıklayan kav-
ram olarak tarif edilmektedir (Türkdoğan, 2007: 113; Akgün, 2018: 4). Bu yö-
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nüyle “kimsiniz?” ve “kimlerdensiniz?” sorularıyla doğrudan ilişkilidir. Birinci 
sorunun cevabı başkalarına göre farklılığını ortaya koyan şahsi kimliğini beyan 
ederken, ikincisinde ait olduğu sosyal grubun kimliğinin ilanı söz konusudur. 
Bu yönüyle kimlik yabancılık hissini ortadan kaldırırken, kültürle yakın ilişki-
sinin bir sonucu olarak insanlara olguları algılama noktasında kavrayış sunmak-
tadır (Yapıcı 2016, 41-49). Din ise insanların kimliği ve gerçekte kim olduklarıy-
la doğrudan bağlantılı bir etken olarak, “kimliğin kutsallaştırılmasına” (Greil ve 
Davidman, 2016: 3,14) yol açmaktadır. Kutsallaşan kimlikler birey nezdinde, 
“Müslümanım Sünni’yim”, “Müslümanım Hanefi’yim” ya da “Türküm Müs-
lümanım”, “Müslümanım Aleviyim”, “Kürdüm Aleviyim”, “Türküm Alevi-
yim”, “Aleviyim” vb. (Yapıcı, 2016: 46,47; D. Kaplan, 2014: 441,447) şeklinde 
telaffuz edilmektedir. 

Almanya’daki Alevi hareketi kimlik merkezli ortaya çıkmış bir örgütlenme 
tarzıdır. Köyden kente göç sürecinin başladığı 1950/60’lara kadar Tönnies’in 
kavramsallaştırdığı Gemeinschaft’ın (1887: 9-45) (Cemaat) neredeyse tüm özellik-
lerini taşıyan Aleviler, göç sonrası yerleştikleri yeni mekânlarda modernleş-
meyle bağlantılı çözülme yaşamışlardır. Bu çözülmenin en temel sebebi De-
de/Talip ilişkisinin Sünni ve Alevilerin iç içe geçtiği modern şehir ortamlarında 
sürdürülemez hale gelmesi olmuştur (Şahin, 2002: 130). Bu yönüyle baktığımız-
da homojen bir yaşamın olduğu Gemeinschaft’tan (Cemaat) yaşamsal sınırların 
daha belirginleştiği Gesellschaft’a2 (Cemiyet) doğru bir evrilme söz konusudur. 
Cemaatten cemiyete evrilme bir ilerleme ve şehirleşme olarak kabul edilebile-
ceği gibi gelenekte var olan dayanışmacı ve içten bağlılıkların da ortadan kay-
bolmasına neden olmaktadır (Türkdoğan, 2007: 54). Aleviler özelinde bu evril-
me, Alevilerin politikadan sanata, bilime ve iş dünyasına kadar çeşitli alanlarda 
görünür olmalarına ve aktif rol almalarına yol açmıştır. Yaşanılan bu evrilmenin 
bir sonucu olarak Aleviler, Türkiye’de olduğu gibi Almanya’da da farklı din ve 
kültürlerin etkisinde kalıp asimile olmamak için yeni arayışlar içerisine girerek, 
aralarında en liyakatli gördükleri isimlerin idaresinde kurulan derneklerin çatısı 
altında bir araya gelmeye karar vermişlerdir. 1980’li yıllara kadar tebliğimizin 
ana konusu olan Türkiye Birlik Partisi’nin içinde bulunduğu değişik siyasal 
kimlikli yapılanmalar etrafında gerçekleşen bu bir araya gelişler, 1987’de 
Köln’de kurulan ilk dernekle birlikte din merkezli örgütlenmelere yönelmiş 

2 Tönnies, şehirleşmiş ve ilişkilerini liyakate göre belirleyen toplumları Gesellschaft kavramıyla açık-
larken, kalıtsal hiyerarşinin ön planda olduğu toplumları Gemeinschaft olarak isimlendirmektedir (1887: 
46-95).
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ancak sırf dini grup3 olarak kalmayı başaramamıştır. Özellikle sol kökenli isimle-
rin müdahil olmasıyla birlikte 1990’dan sonraki süreçte Aleviler arasında kültür 
merkezli kurumsallaşmalar ağırlık kazanmıştır. 

1980 sonrası ortaya çıkan Alevi kurumsallaşması tarafımızca çift yönlü fakat 
çok dernekli bir yapı şeklinde görülmektedir. Örgütlenmenin ilk yönü dedeler 
etrafında gerçekleşirken, ikincisi soldaki paradigma değişiminin sonucunda 
kültürel kimliğe yönelen, birincisine göre siyaseten daha tecrübeli, örgütlü ve 
seküler Alevilerce organize edilmiştir.4 Biz örgütlenmenin köylerde yaşanan 
Aleviliğe duyulan özlemle şekillenerek, kendini yeniden inşa etmeye çalışan 
(Kehl-Bodrogi, 1996: 52) ve çoğunlukla dedeler tarafından organize edilen ve 
geleneksel Aleviliği yaşatmak için kurumsallaşan birinci yönünü Dede Merkezci 
olarak adlandırırken, Élise Massicard’ın “Alevicilik”5 şeklinde kavramsallaştır-
dığı anlayıştaki sol kökenli isimlerle, kimliksel dönüşüm içerisine girerek 
(Kehl-Bodrogi, 1996: 52) Aleviliği kültürel etkinliklerle tanıtmak için harekete 
geçen, gelen talepler ve görülen ilgi üzerine dernekleşerek daha çok sos-
yo/kültürel bir nitelik kazanan ikinci yönüne ise Kültür Merkezci demeyi uygun 
görmekteyiz. Birincisinde Alevilik amaç olarak ele alınırken, ikincisinde araç 
olarak kullanılması söz konusu olmuştur. Nitekim kurumsallaşmaların Dede 
Merkezci yönünde Alevilik bilincinin canlandırılmasını hedefleyen ve Aleviliği 
kutsal bir kimlik olarak yaşamak isteyen isimler yer alırken, Kültür Merkezci tara-
fında “solcu” ve “demokrat” olarak takdim edilen ve Alevileri politik bir güç 
olarak kullanma düşüncesini benimseyen kişiler önemli rol oynamaktadır (Rit-
tersberger-Tılıç, 2010: 100). Kültür Merkezci yapılanmalar etrafında bir araya 
gelen isimlerin büyük bir çoğunluğunun geçmişte hem Türkiye Birlik Parti-
si’nde hem de Marksist/sol oluşumlarda siyaset yapmış isimlerden oluşması da 
örgütlenme yapılarını birbirinden ayırmamızda etkili olmuştur. Bu bağlamda 

 
3 Sırf dini gruplar üyelerini din bağı ile birbirine bağlayan topluluk şeklidir (Günay, 2012: 276; Ak-

yüz, 2007: 54-58). 
4 Bu yönüyle baktığımızda Türkiye’deki Cumhuriyetçi Eğitim Vakfı (Cem Vakfı) ile Pir Sultan Ab-

dal Kültür Derneği (PSAKD) arasındaki farkla benzerlik göstermektedir. (Okan, 2004: 125-89; Ertan, 
2017: 174-229) Dede Merkezci örgütlenmeler Cem Vakfı’nı andırırken, Kültür Merkezci örgütlenmeler 
PSAKD’ye yakın durmaktadır. Massicard da dindar Aleviler ve laik Aleviler şeklinde bir ayrım geliştir-
miştir (2007: 169). 

5 Massicard, Aleviciliği; “Alevilik adına seferber olmayı, Aleviliği bir dava konusuna yükseltip akıl-
cılaştıran hareketi ifade eder. 1960’larda ortaya çıkmış, ancak 1980’lerin sonundan itibaren varlığı hisse-
dilen ve modern türde örgütlenmeler, esas olarak da dernekler tarafından taşınan bir hareket söz konu-
sudur. Alevicilik ağırlıklı olarak siyasal bir nitelik taşımaktadır” şeklinde tarif etmektedir (2007: 21). 
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Türkiye’de yapılan çalışmalara atıfta bulunacak olursak, Kültür Merkezci yapı-
lanmalar Rıza Yıldırım’ın Modern Alevilik tanımlamasına yakın dururken, Dede 
Merkezci kurumlar, geleneksel Aleviliğin nostaljisini yansıtmaktadır (2012: 143). 
Dede merkezci kurumsallaşmalarda Dede, yönetici olmasa bile yönetim kuru-
lunun üzerinde bir yetki alanına sahiptir.6 Alevi kurumsallaşmasının çok der-
nekli olmasından kastımız ise iki yönlü ortaya çıkmış bu organizasyonların, en 
güçlüsü Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu olan birbirinden bağımsız deği-
şik çatı kurumlar etrafında örgütlenme tecrübesi yaşamış olmasından dolayıdır. 

Niyazi Akyüz, grupların sınıflandırılmasında karşılıklı ilişkiler ve iletişimin 
başat rol oynadığını söylemektedir (2007: 21). Perşembe de onun bu tespitini 
Almanya’daki Türk örgütlenmeleri bağlamında doğrulayarak, 1961’den günü-
müze yurtdışına çıkan Türklerin değişik sosyo-kültürel gruplar etrafında bir 
araya gelmeye başladıklarını belirtmekte ve bu bir araya gelişlerde eğitim sevi-
yesinden, aidiyet duyulan ideolojik kimliğe ve hemşehriciliğe değin değişik 
faktörlerin etkin rolü olduğunun altını çizmektedir (2005: 14). Kuşkusuz Alevi 
kurumsallaşma süreci de benzer faktörlerden etkilenerek ortaya çıkmış ve ait 
olduğu ideolojik kimlik, dini bağlılık ve kültürel çevrenin etkisinde kalarak 
örgütlenme stratejisi geliştirmiştir. Biz de bütün bu faktörleri göz önünde bu-
lundurarak Alevilik merkezli ortaya çıkan Almanya’daki Alevi kurumsallaşma-
sını dede merkezci ve kültür merkezci şeklinde çift yönlü olarak görmekteyiz. 
Yurtseverler Birliği Federasyonu ise çift yönlü olarak gördüğümüz kurumsal-
laşmalardan önce 1970’li yılların politik olayları düzleminde faaliyet göstermiş 
ve tarafımızca bu yönü ön planda tutularak siyasal bir örgütlenme olarak kabul 
edilmiştir. Ancak ender de olsa inanç içerikli aktiviteler gerçekleştirdikleri 
tespit edilmiştir. 

3. Türkiye Birlik Partisi Bağlantılı İşçi Dernekleri

1961’de başlayan Almanya’ya yönelik işgücü göçünün ardından Alevi vatan-
daşlarımız, ilk örnekleri Sünni vatandaşlarımızda görülen inanç nitelikli der-
nekler kurmak yerine işçi haklarını savunan örgütlenmeler etrafında bir araya 
gelmeyi tercih etmiştir. Bu işçi örgütlenmeleri içerisinde üyelerinin neredeyse 
tamamını Alevi vatandaşlarımızın oluşturduğu “Amele Birliği” ve “Türk Ame-
leler Birliği” gibi derneklerle başlayıp Yurtseverler Birliği Federasyonu ile 

6 Köln HBV Cemevi özelinde konuyu değerlendiren Cemal Salman, Cemevinde Dedeler Kurulu 
bulunduğunu ve dedeler kurulunun yazılı olmayan bir yasayla yönetim kurulundan fazla yetkiye sahip 
olduğunu ve dokunulmazlığının bulunduğunu söylemektedir (2015: 400). 
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doruk noktasına ulaşan kurumsallaşma süreci Türkiye Birlik Partisi’nin yurtdışı 
yapılanması gibi hareket etmiştir (Keleş, 2020: 394-97; Şahhüseyinoğlu, 2001: 
250). Bu yönüyle değerlendirdiğimizde Millî Görüş hareketiyle benzerlik ad-
dettiğini söyleyebiliriz. Nitekim Millî Görüş Hareketi, Milli Nizam Partisi ve 
ardından Milli Selamet Partisinin yurt dışı örgütlenmesi olarak bizzat Necmet-
tin Erbakan öncülüğünde kurulmuş ve uzun süre Sünni teşkilatlar içerisinde en 
geniş cemaat yapısına sahip Müslüman örgüt olarak dikkatleri üzerine çekmiş-
tir. Yurtseverler Birliği, TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi tarafından kurul-
mamış ancak onunla doğrudan irtibatlı İsmail Elçioğlu, Süleyman Cem ve Sabit 
Yıldız gibi isimler öncülüğünde hayata geçmiş ve tıpkı Millî Görüş örneğinde 
gördüğümüz gibi partinin finansmanına bağış yoluyla destekte bulunmuştur. 
Türkiye Birlik Partisi ile bağlantılı değerlendirdiğimiz bu süreç Berlin ve Mü-
nih’te bulunan Yurtseverler Birliği dernekleri haricinde 1980’li yılların başında, 
12 Eylül darbesinin de etkisiyle sona ermiştir. Augsburg’da 1976’da kurulan 
dernek ise 1980 sonrası hiçbir faaliyet göstermemesine rağmen 2009 yılına kadar 
dernekler masasında kayıtlı kalmıştır. Tarafımızca Almanya Alevi örgütlenme-
sinin ilk aşaması olarak kabul edilen bu dönemin en temel özelliği, Alevilerin 
inanç merkezli etkinliklerden ziyade politik içerikli faaliyetlere yer vermeleri 
olmuştur. Bir diğer özelliği ise bu derneklerin her ne kadar inanca ağırlık ver-
meseler de 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren başlayacak olan inanç mer-
kezli kurumsallaşmalara, öncesinde yaşanmış olan dernekçilik tecrübesiyle, bir 
nevi altyapı çalışması olarak katkı sunmasıdır. 

Martin Sökefeld işgücü göçüyle Almanya’ya gelen Alevilerin Sünniler tara-
fından hakarete maruz kalmamak için 1980’li yılların sonuna kadar Alevi kim-
liklerini gizlediğini hatta bazı ailelerin çocuklarına dahi Alevi olduklarını söy-
lemediklerini ve bu çocukların Sünnilerle etkileşime geçtikten sonra Alevi ol-
duklarının farkına vardıklarını ileri sürmektedir (2015: 409-10). Sökefeld’in 
Almanya Alevi örgütlenmesine Hamburg merkezli bakışı birçok noktada oldu-
ğu gibi burada da kendini göstermektedir. Nitekim uzun yıllar Hamburg’daki 
Alevi derneklerinde yöneticilik yapan Halis Tosun, sol derneklerde bir araya 
gelen Alevilerin birbirlerinin Alevi olduğunu ayırt edebilmek için “Yeniçeri” 
şeklinde hitap tarzı geliştirdiklerini söylemektedir (2002: 28). Koçak ise Alman-
ya’da henüz birbirini tanımayan Alevilerin, karşılaştıkları kişinin Alevi mi yoksa 
Sünni mi olduğunu anlamak için “Akçalı arpalıya uzak mı, yakın mı?” şeklinde 
soru geliştirdiklerini, eğer muhatap “yakın” derse onun Alevi olduğunu fark 
edip, rahat hareket ettiklerini, “uzak” derse de şahsın Sünni oluşuna kanaat 
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getirip ona göre tedbirli davrandıklarını iddia etmektedir (2010: 21). Yapmış 
olduğumuz birebir görüşmelerde yukarıda zikredilen hitap tarzlarıyla ilgili bir 
veriyle karşılaşılmamıştır. Alevilerin Sünnilerle ilişkilerinde Alevi olduklarını 
söylemekte zorlandıkları veya söylemek istemedikleri tarafımızca da kabul 
edilen bir varsayımdır. Ancak aile içinde dahi Aleviliklerinin gizlenmesi olayın 
dramatize edildiğinin bir işaretidir.  

Bilindiği gibi geleneksel köy ortamında dedelerin köy köy gezerek taliple-
rine aktarmış olduğu Alevilik, şehirleşmeyle birlikte birçok yerde kesintiye 
uğramış ya da uygulama alanı daralmıştır. Bir de buna Marksist dünya görüşünü 
benimseyen kuşakların genel olarak dine ve dolayısıyla da Aleviliğe bakış tarzı 
eklenince (Güler, 2008: 61) inancın aktarımı imkânsız hale gelmiştir. Ancak 
bütün bu olumsuzluklara rağmen aynı yöreden gelen Alevilerin bir araya gele-
rek cemler gerçekleştirdikleri bilinmektedir. Tosun’nun yukarıda aktarmış 
olduğumuz ifadesi, sol örgütlenmeler içerisinde her şeye rağmen “şifrelerle” 
dahi olsa Alevi aidiyetin devam ettirilmeye çalışıldığını göstermektedir. Diğer 
taraftan Sökefeld’in söylediğinin aksini ispat eder şekilde, ilk örneğini 
1970’lerin ortalarında Augsburg ve Münih gibi şehirlerde gördüğümüz, Alevi-
lerce kurulan ilk işçi derneklerinde, Aleviliğe dair inançsal içerikli programlar 
ve cemler düzenlendiği de tarafımızca tespit edilmiştir (Keleş, 2020: 395-97). Bir 
diğer tespitimiz de bu derneklerin Türkiye Birlik Partisi ile koordinasyon için-
de hareket etmesi olmuştur. 

4. Birlik Partisi 

1961 Anayasası sadece seyahat kolaylığı sağlayarak Türk vatandaşlarının 
yurtdışına çıkmasının önünü açmamış (Abadan-Unat, 2002: 37,42; Abadan-
Unat vd, t.y.: 29), aynı zamanda öncekilerine göre daha liberal oluşuyla ülke 
içerisindeki politik ve dini grupların da görünürlüklerine vesile olmuştur. Bu 
görünürlüğü hedefleyen bir girişim olarak dönemin Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’in 1963 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında mezhepler bürosu 
açma önerisi beraberinde önemli tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuş ve 
muhafazakâr kesimlerden yükselen itirazlar, bu önerinin askıya alınmasını sağ-
lamıştır. Ancak 60 Alevi kökenli üniversite öğrencisinin hazırlamış olduğu ve 
“Alevi Türkler” imzasıyla yayınlanan ve mezhepler bürosunun gerekliliğini 
savunan bildiri, Alevilerin ilk defa Alevi kimliği ile kamusal alanda var olmala-
rının önünü açmıştır. Aynı yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in de 
davetli olduğu, Hacıbektaş Turizm ve Tanıtma Derneği’nin Ankara’da kamuya 
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açık olarak düzenlediği Cem töreni ise Alevi ritüellerini kamusal alanda görü-
nür kılmıştır. Mart 1966’da yayın hayatına başlayan Ehl-i Beyt ve Temmuz 
1966’da ilk sayısı yayınlanan Cem gibi dergiler Alevilerin kendi kamuoyunu 
oluşturmalarına katkı sağlamıştır. 16 Ağustos 1964’te devlet bakanlarının katılı-
mıyla müze olarak açılan Hacı Bektaş Dergâhı’nı bu katkının bir sonucu olarak 
değerlendirebilmek mümkündür (Ata, 2007: 48,49,55-58; Ertan, 2017: 35; Massi-
card, 2007: 55; Subaşı, 2003: 93,94). Aynı şekilde 17 Ekim 1966 tarihinde emekli 
Tuğgeneral Hasan Tahsin Berkman’ın Genel Başkanlığında siyasal alana adım 
atan Birlik Partisi’nin kuruluş saati dahi belirtilerek Cem dergisinin vermiş 
olduğu habere konu olması da bu katkının boyutlarını göstermesi açısından ilgi 
çekicidir. Cem Dergisi 1966 Kasım ve Aralık sayılarında Birlik Partisinin kuruluş 
sürecine yer ayırarak okuyucularını parti hakkında haberdar etmiştir (Cem 
Siyasal - Kültürel Dergi 1966a: 15-17; Cem Siyasal - Kültürel Dergi 1966b: 12; 
Güler, 2008: 76).7 Ayrıca Partinin kuruluş sürecinde Hacı Bektaş Dergâhı post-
nişini Feyzullah Ulusoy’a kurucu üyelik teklifinde bulunulduğu söylenmekte-
dir (Çiçek, Aydın ve Baran, 2017: 33). Birlik Partisi ile ilgili ilk kitap çalışmasını 
yapan Kelime Ata, 5-17 Haziran 1966 tarihleri arasında Muğla’nın Ortaca ilçesi-
ne bağlı Alevilerin yaşadığı Fevziye Köyü ile Sünni Kızılyurt Köyü arasında 
arazi anlaşmazlığına bağlı olarak ortaya çıkan ve bir vatandaşımızın ölümüyle 
sonuçlanan Ortaca olaylarının partinin kuruluşunda etkin olduğunu ve aynı yıl 
düzenlenen Hacıbektaş törenlerinde katılımcılarla bu konunun mütalaasının 
yapıldığını söylemektedir (2007: 52-55,60-66; Ertan, 2017: 35). 

Birlik Partisi’ni biri 1966-1969 arası sağcı, diğeri 1969-1980 sola yakın olmak 
üzere iki bölümde inceleyen Ata, partinin kuruluşunu değerlendirirken, kolay-
laştırıcı etken olarak ‘27 Mayıs Anayasası’nın getirmiş olduğu özgürlükçü or-
tama’ vurgu yapmakta ve partiyi ‘belli bir inanç grubuna hitap eden ilk parti’ 
olarak nitelendirmektedir.8 Parti ambleminde direk olarak Aleviliği çağrıştıran 
aslan ve onu çevreleyen 12 yıldıza yer veren Birlik Partisi’nin kurucu genel 
başkanı Hasan Tahsin Berkman yönetim kurulunda yaşanan anlaşmazlık sonu-
cunda istifa etmiş ve ardından Genel Yönetim Kurulu’nda yapılan seçim sonu-
cunda Hüseyin Balan Genel Başkanlığa seçilmiştir. Balan, Birlik Partisi’nin 
1967’de yapılan ilk olağan kongresinde de Cemal Özbey’in muhalefetine rağ-
men başkanlığını korumuştur (Güler, 2008: 76-86; Ata, 2007: 111-37). Ancak 

 
7 Dergi Partinin kuruluş saatini 16,45 olarak vermektedir.  
8 Birlik Partisi’nin 16 kurucusundan 12’si Alevi kökenlidir. Ayrıca Parti diyanet içerisinde Alevilerin-

de temsil edilmesini savunmaktadır (Ata, 2007: 26,27,87,89,309,310; Çiçek, Aydın, ve Baran, 2017: 28). 
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partinin 1969’da yapmış olduğu ikinci kongresinde genel başkanlığa 33 yaşında 
genç bir isim olan Mustafa Timisi seçilmiştir. 27-28 Kasım 1971’de gerçekleşen 
üçüncü kongrede genele hitap etmek için isminin önüne Türkiye ekleyen parti, 
o tarihten sonra Türkiye Birlik Partisi adı altında siyasi faaliyetlerine devam
etmiştir. Parti her ne kadar genele hitap etmek istese de hem 1969 seçim beyan-
namesini hem de 1972’de yayınladığı; devrimcilik, toplumculuk, Atatürkçülük, 
demokrasi, halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik, bağımsızlık, özgürlükçülük, 
laiklik, eşitlik ve yurtseverlikten oluşan ilkelerini 12 ile sınırlayarak 12 imamı 
çağrıştırmaktan vaz geçmemiş ve yerinde sabit kaldığını göstermiştir. Zira bu 
ilkeler partinin sola yöneldiğinin göstergesi olmakla birlikte, sayının 12 ile 
sınırlanması da hitap ettiği kitlenin değişmediğine işarettir.9 Bu ilkeler Türkiye 
siyasetinde TBP’ye siyasi bir başarı olarak geri dönmese10 de yurtdışı örgüt-
lenmesinin önünü açmış gibi gözükmektedir. Sonraki süreçte Yurtseverler 
Birliği Federasyonu’nun kuruluşunda da görev alacak olan Sabit Yıldız, aynı yıl 
içerisinde TBP yetkilileriyle görüşülerek Hamm şehrinde partiyle bağlantılı ilk 
derneğin kurulduğunu söylemiştir. (Keleş, 2020: 395,396) TBP’nin Almanya’ya 
ilgisi ise derneğin kurulmasından iki yıl önce Eylül 1970’te başlamıştır. Genel 
Başkan Mustafa Timisi “parti politikasının Almanya’daki işçiler tarafından 
bilinmesi ve işçi sorunlarının yerinde tespiti” (Birlik Partisi III. Büyük Kongre-
si, Ankara, 27-28 Kasım 1971, 1971: 34) maksadıyla Genel Sekreter Yardımcısı 
Av. Hasan Doğan’la birlikte siyasi amaçlı ilk yurtdışı seyahatini gerçekleştir-
miştir. Seyahat kapsamında ilk olarak Münih’te karşılandıktan sonra Stuttgart, 
Frankfurt, Köln, Duisburg ve Bremen gibi Almanya’nın değişik şehirlerinde 
Türk işçileriyle toplantılar düzenlenmiş ve Alman gazetecilere beyanatlar ve-

9 1969 Seçim beyannamesindeki 12 ilke şu şekildedir; 1- Yatma tilki gölgesinde, ko yesin aslan seni, 
2- Fakirin dostuyuz, zenginin düşmanı değil, 3- Hürriyet içinde kalkınmaya evet, hürriyetsiz ekmeğe
hayır, 4- Yuvada dirlik, ülkede birlik 5- Demokratik toplumcu düzen içinde karma ekonomi 6- Özgür
ve bağımsız Türkiye 7- Bölgesel dengesizliğe de, bölgeciliğe de paydos 8- Özel teşebbüse saygı, özel
sömürüye savaş 9- Halktan esirgenen her şey halk için 10- Sanata ve sanatkâra ilgi-köye ve köylüye... 11
- İşçinin güvenliği uygarlığın direği 12- Tek amacımız mutlu ve ileri Türkiye (Ata, 2007: 90-92,196-
200,232; Schüler, 2002: 163; Ertan, 2017: 39,42; Güler, 2008: 139,148,153). 

10 15 Mart 1967’de Millet Partisi’nden transfer edilen Hüseyin Balan ve Kazım Ulusoy hariç tutulur-
sa, Birlik Partisi en büyük seçim başarısı 12 Ekim 1969 seçimlerinde kazandığı 8 milletvekilliğidir. Ancak 
Malatya Milletvekili olarak meclise giren Sami İlhan seçildikten kısa bir süre sonra vefat etmiştir. 15 
Mart 1970’te gerçekleşen bütçe görüşmelerinde BP’li 5 Milletvekilinin kabul oyu vermesi ihraçlarını 
gündeme getirmiş ve partinin sandalye sayısı 2’ye düşmüştür (Ata, 2007: 110,181-190,204-218; Güler, 
2008: 89-96,219). 
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rilmiştir.11 Kelime Ata, Genel Yönetim Kurulu kararıyla yapılan bu ilk yurtdışı 
seyahatinin, partinin içinde bulunduğu finansal zorluklardan yurtdışında çalı-
şan Alevi işçilerden gelecek döviz yardımlarıyla kurtulma projesi olarak plan-
landığını düşünmektedir (2007: 315,316). Ata’nın bu düşüncesi Birlik Partisi’nin 
III. Büyük Kongre kitapçığındaki aktarılan finansal durum bilgileriyle kıyas-
landığında12 tarafımızca da desteklenmektedir. Zira o yıllarda sadece Birlik 
Partisi değil Millî Görüş geleneğini başlatan Milli Nizam Partisi ve ardılı Milli 
Selamet Partisi de Almanya’da finansal destek arayışına girişmiştir.13 Aynı şekilde 
görüştüğümüz Yurtseverler Birliği Federasyonu ile bağlantılı isimler de 
TBP’ye maddi yardım sağlamak için aralarında para topladıklarını ve topladık-
ları paraları partinin banka hesabına havale ettiklerini söylemişlerdir (KK-1; H. 
Aydoğdu ve Timisi Nalçaoğlu, 2021: 131-34).14  

5. Türk Amaleler Birliği (Türkischer Arbeiterbund e.V.) 

1961’de gerçekleşen işgücü göçüyle birlikte Almanya’da görünür olmaya 
başlayan Alevi kökenli isimlerin dernek kurmak için neden 1972 yılına kadar 
bekledikleri sorusunun cevabı; Türk vatandaşlarının dernekleşmeye yönelik 
ilgisizliği ile açıklanmaktadır. Yurtdışı Türk işçi göçünü konu edinen araştır-
malarıyla bilinen Abadan-Unat, Türk vatandaşlarınca 1974 yılına kadar Alman-
ya’da kurulmuş olan dernek sayısının 112’yi geçmediğini söylemektedir (2002: 
54). Bu rakam o tarihte Almanya’da bulunan yaklaşık bir milyon civarındaki 
Türk vatandaşıyla karşılaştırıldığında ihtiyaca cevap vermekten çok uzak gö-
rülmektedir. Fakat para kazanmak düşüncesiyle yurtdışında bulunan vatandaş-
larımızın, Almanya’ya yerleşmek gibi bir kastının olmayışı, onları sosyal faali-

 
11 Ne yazık ki bu bilgileri aldığımız Birlik Partisi III. Büyük Kongre kitapçığında ziyaret edilen şe-

hirler ve demeç verilen gazeteler hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Timisi ile yapmış 
olduğumuz görüşmede karşılanışı da dâhil olmak üzere uğradığı şehirler hakkında bilgi almış bulun-
maktayız (KK-2; H. Aydoğdu ve Timisi Nalçaoğlu, 2021: 125-27). 

12 Partinin içinde bulunduğu finansal sorunlarla baş edebilmek için İstanbul’daki vatandaşlardan pa-
ra yardımı istendiği aktarılmaktadır (Birlik Partisi III. Büyük Kongresi, Ankara, 27-28 Kasım 1971, 1971: 33). 

13 Milli Nizam Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan 12 Mart 1971 askeri muhtırasının 
ardından 20 Mayıs 1971 tarihli MNP’ni kapatma kararını müteakip İsviçre’ye gitmiştir. Bizce onun bu 
gedişi ile Almanya’nın Braunschweig şehrinde 1972 yılında kurulan ve Almanya’daki ilk Millî Görüş 
kuruluşu olarak kabul edilen Almanya Türk Birliği derneği arasında ilişki mevcuttur (Perşembe, 2005: 
142; Yavuz, 2008: 281; Çakır, 1990: 216). Avrupa’da kurulan Milli Görüş teşkilatları Türkiye’deki Milli 
Görüş yapılanmasını finansal açıdan desteklemiştir. (Çakır, 1990: 50; Wunn, 2007, 42-54) Massicard, 
Birlik Partisi’nin kuruluşunun Sünni elitleri de kendi siyasi oluşumlarını kurmaları yönünde hızlandırmış 
olabileceğini düşünmektedir (2007: 56). 

14 Bu yardımları Timisi de doğrulamaktadır (KK-2). 
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yetlere vakit ayırmaktan alı koymuş gözükmektedir. Nitekim içerisinde sosyal 
ve kültürel aktivitelerin gerçekleştiği dernekleşmelere, işçi alımlarının durdu-
rulup, aile birleşimlerinin başladığı 1974 petrol krizinin ardından ihtiyaç du-
yulmuştur. Bu durum Alevi vatandaşlarımızın kurumsallaşmasının başlangıcını 
göstermesi açından da açıklayıcıdır. Fakat kayıt tutulmadığı için Alevi vatan-
daşlarımızın kurmuş olduğu dernekler hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek 
mümkün olmamaktadır. Görüştüğümüz isimler ve yayınlanan hatırat kitapları-
nın verdiği bilgilere göre Alevi vatandaşlarımız Münih ve Augsburg gibi şehir-
lerde ilk kurumsallaşmalarını gerçekleştirmişlerdir. Bu ilk kurumsallaşmalar 
ortaya çıkarken Türkiye’deki demiryolu işçileriyle dayanışma içerisinde olduk-
larını göstermek içinse “Amele Birliği” ismini tercih ettikleri söylenmektedir 
(U. Aydoğdu ve Aydemir, 2013: 7). Ancak ilgili derneklerin hangi tarihte kurul-
duğu ile ilgili kesin bir tarih verilmemiştir. Bu derneklerden ilkinin 1960’lı yıl-
ların ilk yarısında Süleyman Cem tarafından Augsburg’da kurulduğu iddiası ise 
önce Cemal Şener ve Miyase İlknur’un yazdığı Kırklar Meclisinden Günümüze 
Alevi Örgütlenmesi: Şeriat ve Alevilik (1995: 115) isimli kitapta dile getirilmiş ve 
sonrasında birçok yazar tarafından aynı şekilde tekrarlanarak devam ettirilmiş-
tir (Üzüm, 1997: 52; Ata, 2007: 316; Aksoy ve Tekten Aksürmel(̇, 2018: 89; Şahin 
Kaya, 2009: 454; Şahin, 2002: 135; Massicard, 2007: 315). Bu dernekler genele 
hitap ettiklerini göstermek içinse “Türk Ameleler Birliği” (TALEB) ismini 
kullanmışlardır. TALEB kısaltmasının ise Aleviler arasındaki Dede Talip ilişki-
sine vurgu yapmak için seçildiği söylenmektedir. 

TALEB dernekleriyle ilgili öne çıkan şehirlerin Münih ve Augsburg oldu-
ğu tarafımızca da doğrulanmıştır. Ayrıca bu derneklerin ortaya çıkışında iki 
kardeşin -Süleyman Cem15 ve Musa Kömürcü- önemli rolü olduğu görülmüş-
tür. Ancak Augsburg için zikredilen 1960’lı yıllar tarih olarak doğrulanmamış-
tır. Augsburg derneğinin kurucularından ve aynı zamanda Kureyşan Ocağı 
mensubu olan Musa Kömürcü, kendisiyle yapmış olduğumuz görüşmede, 1964 
yılında Münih’te yaşayan abisi Süleyman Cem’in davetiyle Almanya’ya geldi-
ğini ve 1973’te ise Augsburg’a taşındığını söylemiştir. Derneğin tam olarak 
hangi yıl kurulduğunu hatırlamayan Kömürcü, kendisiyle birlikte yaklaşık 30 
kişinin dernekte kurucu üye olduğunu beyan etmiştir (KK-4). Biz de Kömür-
cü’nün beyanını esas alarak Augsburg Dernekler Masası’na16 o tarihlerde Musa 

15 Süleyman Cem, mahkeme kararıyla Kömürcü olan soy ismini Cem olarak değiştirmiştir. (KK-3) 
16 Amtsgericht Augsburg -Registergericht- 
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Kömürcü’nün de üyesi olduğu bir dernek bulunup bulunmadığını, eğer varsa 
ne zaman kurulduğunun tarafımıza bildirilmesini isteyen bir dilekçeyle başvur-
duk. Dilekçemize verilen cevapta; Musa Kömürcü’nün, kurucu ve aynı zaman-
da yönetim kurulu üyesi olarak bulunduğu derneğin Türkçeye, Türk Ameleler 
Birliği veya Türk İşçiler Birliği şeklinde çevirebileceğimiz “Türkischer Arbeiter-
bund eintragener Verein”17 ismi ve 870 Kayıt Numarası ile 06.11.1976 tarihinde 
kurulduğu, 27.12.1976 tarihinde ise dernekler masasınca kuruluşunun tescil 
edildiği bildirilmiştir. Aynı cevabi yazıya, Kömürcü’nün 1979 yılında yönetim 
kurulundan ayrıldığı ve 2002 yılında yeniden yönetim kuruluna seçildiği, 
18.02.2009 tarihinde ise derneğe kayıtlı üye bulunmamasından dolayı derneğin 
Dernekler Masası’ndaki kaydının silindiği eklenmiştir (KK-5). Bu gelişmeden 
sonra kendisiyle yeniden görüştüğümüz Kömürcü, 1979 yılında Maocular diye 
adlandırdıkları aşırı sol bir grubun dernekteki çoğunluğu ele geçirmelerinden 
dolayı dernekten uzaklaştığını ve 2002’de yeniden yönetim kuruluna seçilme-
sinden ise haberdar olmadığını söylemiştir. Bilgilerine müracaat ettiğimiz 
Augsburg AKM kurucularından Ali Kocakahya ise 1976’da kurulan dernekten 
haberdar olduğunu ve hatta Augsburg AKM’nin 1993 yılındaki kuruluş sürecin-
de dernek yöneticilerinin kendilerine müracaat ederek, eski derneğin kasasında 
bir miktar para bulunduğunu ve dilerlerse o parayı kurulacak dernek için kulla-
nabileceklerinin söylendiğini iletmiştir (KK-6). Elde ettiğimiz bu bilgilerden 
sonra Augsburg şehrinde 1976 öncesinde en azından dernekler masasınca kaydı 
yapılmış Ameller Birliği, Türkiye Ameleler Birliği veyahut da TALEB şeklinde 
kısaltılmış ad kullanan başka bir derneğin bulunmadığını tespit etmiş bulun-
maktayız.  

Süleyman Cem başkanlığında Münih’te kurulan “Ameleler Birliği” isimli 
derneğin kesin kuruluş tarihini tespit etmek oldukça uzun bir zaman almıştır. 
Her ne kadar Şahhüseyinoğlu 1970’te kurulduğunu18 söylese de (Şahhüseyinoğ-
lu, 2001: 250) Cem’le yapmış olduğumuz görüşmelerden edindiğimiz intiba 
derneğin 1973 ile 1975 arası bir tarihte kurulduğu yönünde olmuştur.19 Ancak 

 
17 “Eingetragene Verein” ifadesi “kayıtlı dernek” anlamına gelmektedir ve çoğunlukla “e.V.” şeklinde 

kısaltılarak yazılmaktadır. 
18 Altun da kaynak belirtmeden “Ameleler Birliği” isimli derneğin 1976’da kurulduğunu söylemek-

tedir (2014: 32). 
19 Süleyman Cem, derneği kurduklarında çocuklarının ilk okulda olduğunu söylemiş ve ilk çocukla-

rının doğum tarihi olarak 1968 tarihini vermiştir. Bizde çocuklarının doğum yılından yola çıkarak ve 
Almanya’da ilkokula başlama yaşının 5-7 yaş arasında olduğunu göz önünde bulundurarak bu yönde bir 
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Münih Dernekler masasına yapmış olduğumuz müracaata gelen cevapta 16. 
Mayıs 1976’da dernekler masasına başvuru evraklarının verildiği ve 9 Haziran 
1976’da ise derneğin resmiyet kazandığı tarafımıza bildirilmiştir. Sabit Yıldız’ın 
verdiği bilgiler, Alevi vatandaşlarımızın ilk kurumsallaşma adımlarını -kesin 
olmamakla birlikte- 1972 yılında Hamm Türkiyeli İşçi Derneği (Verein der 
Arbeiter aus der Türkei) ismiyle Hamm’da atmış olabileceği yönündedir20(KK-
1). Bu derneğin kuruluşunun TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi ve Genel 
Sekreter Yardımcısı Hasan Doğan’ın Eylül 1970’te gerçekleştirdikleri ve 40-45 
gün süren gezi ile irtibatlı olduğunu da dernek kurucularından Sabit Yıldız’ın 
vermiş olduğu bilgilerden ve Mustafa Timisi ile yapmış olduğumuz görüşme-
den yola çıkarak varsaymaktayız. Zira Sabit Yıldız parti yetkilileriyle görüş-
tükten sonra dernek kurmaya karar verdiklerini söylemiş ve Timisi de Hamm 
şehrinde yaşayanlar arasında Sabit Yıldız’ın ismini verdikten sonra, o dönemde 
kendilerine yakın gördükleri isimleri dernek kurma hususunda teşvik ettikleri-
ni belirterek, Yıldız’ın verdiği bilgileri tasdik etmiştir (KK-1; KK-2). Fakat 
Hamm şehri dernekler masası yetkililerinin tarafımıza iletmiş oldukları belgeye 
göre derneğin resmi kuruluş tarihi 27.06.1978 olarak kaydedilmiştir. Ayrıca 
Hamm dernekler masasınca tarafımıza ulaştırılan belgede dernek tüzüğünün 
10.06.1978 tarihinde resmi yetkililere teslim edildiği ifade edilmiştir. Bu geliş-
menin ardından yeniden bilgilerine başvurduğumuz Sabit Yıldız’ın belirttiğine 
göre dernek, Hamm dernekler masasının verdiği tarihten çok önce kurulmuş 
ancak tüzük hazırlama süreci uzun zaman aldığından kayıt işlemleri gecikmiş-
tir. Eğer Yıldız’ın verdiği tarihi doğru olarak kabul edersek, Hamm’da kurulan 
Türkiye Birlik Partisi bağlantılı derneği, başta Münih olmak üzere Stuttgart, 
Ulm, Frankfurt, Augsburg gibi şehirlerdeki dernekler takip etmiş gözükmek-
tedir. Ancak bu hususta farklı isimlerle de görüşmelerimiz gerçekleşmiştir. 
Nitekim Veli Ocaklıoğlu’nun verdiği bilgilere göre 12 Mart 1971 Muhtırasının 
ardında zor durumda kalan sol kökenli isimlere destek sağlamak isteyen ço-
ğunluğunu Alevilerin oluşturduğu vatandaşlarımız, Yurtseverler Birleşimi adı 
altında bir araya gelmiştir. Almanya merkezli çalışmalarını sürdüren Yurtsever-
ler Birleşimi, 1972 yılında Yurtsever Birleşik Cephe adını kullanarak, aralarında 
Ruhi Su, Aşık İhsani ve Mahzuni Şerif’in olduğu sanatçıların katılımıyla Ozan-
lardan Seçmeler isimli plak çalışmaları yapmış ve plak satışlarından elde edilen 

 
tahmin yürüttük. Şener ve İlknur ise 1970’li yıllar diyerek ucu açık bir tarih vermektedirler (KK-3; Şener 
ve İlknur, 1995: 115). 

20 Kaçmaz derneğin kuruluş tarihini 11 Mayıs 1972 olarak vermektedir (2018: 32). 
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geliri muhtıradan etkilenen isimlere aktarmıştır (KK-7). Biz Sabit Yıldız’ın 
Hamm Türkiyeli İşçi Derneği’nin kuruluşu olarak verdiği 1972 tarihinin muh-
temelen Yurtsever Birleşik Cephe ve dolayısıyla Yurtseverler Birleşimi ile bağ-
lantılı görülmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Zira 1972’de kurulduğu söylenen 
Hamm Türkiyeli İşçi Derneğinin altı yıl sonra 1978’de resmiyet kazanması 
tarafımızca kuşkulu bulunmuş ve bizi bu fikre iterek, Yıldız’ın aradan geçen 
uzun yıllar sonucu bazı bilgi ve tarihleri yanlış hatırlayabileceğini düşündür-
müştür. 

6. Yurtseverler Birliği Federasyonu - YBF 

Yukarıda da değindiğimiz gibi 9 Haziran 1976’da resmi olarak kurulduğunu 
dernekler masasınca tasdik ettirdiğimiz, Münih’teki Türkiyeli Ameleler Birliği 
(TALEB)21 derneği, Yurtseverler Birliği Federasyonu’na giden sürecin başlangıcı 
olmuştur. Türkiyeli Ameleler Birliği’ni aslında Türkiyeli Aleviler Birliği adıyla 
kurmayı düşündüklerini ancak gelecek tepkilerden çekindikleri için Alevi tabi-
rini kullanmadıklarını söyleyen dernek kurucusu Süleyman Cem, Alevilikteki 
Talip kavramını çağrıştırdığı için çoğunlukla derneğin kısaltması olan TALEB 
ismini tercih ettiklerini söylemiştir. Dernek tüzüğü hazırlanırken sadece şahıs 
üyeliğine değil, gerçekleşmesi muhtemel dernek üyeliklerine de uygun olması-
na gayret gösterdiklerini söyleyen Cem, kurumsal üyeliğe yer vermelerinin 
Yurtseverler Birliği Federasyonu’nun kurulması sürecinde kendilerine yardımcı 
olduğunu ifade etmiştir. Zira tüzüklerindeki bu kolaylık sayesinde Yurtseverler 
Birliği sürecinde yeni dernek kurmadan mevcut derneğin ismini değiştirerek 
yollarına devam ettiklerini söylemiştir. 

Federasyonun kuruluş zamanıyla ilgili net bir tarih veremeyen Cem, 
05.06.1977 tarihinde gerçekleşen TBMM 16. dönem seçimlerine federasyon 
başkanı sıfatıyla Ankara birinci sıradan milletvekili adayı olarak katıldığını 
söyleyerek, Sabit Yıldız’ın Şubat 1976 olarak verdiği federasyonun kuruluş 
tarihinin doğru olabileceğini söylemiştir. Nitekim aynı tarihi Şener ve İlknur 
da onaylamaktadır22(1995: 116; Üzüm, 1997: 52). Şubat 1976’da Darmstadt şehri 

 
21 Dernek ismini daha sonra Yurtseverler Birliği olarak değiştirmiştir. Kaçmaz kaynak göstermeden 

derneğin kuruluş tarihi olarak 1975 tarihini vermektedir (2018: 30). 
22 Massicard, kesin tarih vermeden 34 derneğin birleşmesiyle federasyon tarzı bir oluşum kuruldu-

ğunu söylemekte ve bu oluşumu Yurtseverler Birliği Federasyonu’ndan ayrı değerlendirmektedir. 
Kurulan oluşumun başkanı Süleyman Cem’in 1977 seçimlerinde milletvekili adayı olduğunu bildirmek-
tedir. Yurtseverler Birliği Federasyonu’nun kuruluş tarihini de 1979 olarak vermektedir. Ancak ilginç 
olan ilk bilginin kaynağı Şener ve İlknur iken, federasyon kuruluş tarihi olarak verilen bilginin kaynağı 
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yakınlarındaki Groß-Zimmern kasabasında gerçekleşen toplantıya katılan o 
tarihe kadar kurulmuş olan dernek temsilcileri, Yurtseverler Birliği Federasyonu 
adı altında birleşmeye karar vermişlerdir. Ayrıca aynı tarihte Mustafa Timisi’ye 
bir makam arabası da tahsis edilmiştir. Timisi, Aralık 1976’da kendisine tahsis 
edilen bu makam aracıyla Sivas/İmranlı’ya bir seyahat gerçekleştirdiğini söyle-
mektedir (H. Aydoğdu ve Timisi Nalçaoğlu, 2021: 169). İlk olarak Münih, 
Augsburg, Ulm, Stuttgart, Frankfurt gibi güney Almanya’da kalan şehirlere 
hitap eden ve Aralık 1978’e kadar sakin bir süreç yaşayan Yurtseverler Birliği Fe-
derasyonu, 19-26 Aralık 1978 Maraş Olaylarının ardından hareketlenmeye başla-
mıştır. O tarihe kadar CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halkçı Devrimci Federasyo-
nu’na (HDF) bağlı derneklerde faaliyet gösteren Aleviler, CHP’nin yeteri ka-
dar sert tavır sergilemediğini ileri sürerek HDF derneklerinden istifa edip, 
alternatif oluşumlara yönelmişlerdir (Sökefeld, 2015: 410,411; 2013: 20; Salman, 
2017: 43). 1979’da Berlin ve Hamburg’da kurularak Yurtseverler Birliği Federasyo-
nu’na katılan dernekler bir nevi Maraş olaylarına yönelik bir protesto hareketi-
nin ürünüdür23(Sökefeld, 2003b: 250; Büyükgöl, 2005a: 42; Kehl-Bodrogi, 2006: 
7). Bu dernekler Mustafa Timisi’nin TBP Genel Başkanı olarak gerçekleştirmiş 
olduğu son Almanya ziyareti sırasında 23-24-25 Haziran 1979 tarihinde Frank-
furt’ta düzenlenen kongreyle Yurtseverler Birliği Federasyonu’na katılmışlardır 
(KK-1; KK-2; KK-3). TBP’nin resmi yayın organı Yurtsever Birlik bu seyahatin 
yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının daveti sonucunda gerçekleştiğini 
söylemektedir. Ayrıca derginin aynı sayısında Mustafa Timisi’nin 13 Mayıs 
1979’da ilk olarak Münih merkezli başlayan seyahati kapsamında İsveç ve Hol-
landa’yı da ziyaret ettiği belirtilmektedir. Değişik şehirlerde yaşayan Türk 
işçileriyle görüşen Timisi, işçi sorunlarını yerinde tespit etmiş ve basın ve yayın 
organlarına demeçler vermiştir. 47 gün boyunca Avrupa’da kalan Timisi, 30 
Haziran 1979’da Türkiye’ye dönmüştür (Yurtsever Birlik, 1979a: 1,3,4). 

Haziran 1979’da düzenlenen kongre ile YBF’ye katılan protesto dernek-
leşmelere en güzel örnek Hamburg ve Berlin’de ortaya çıkmıştır. Hamburg’da 
kurulan derneğin ilk ismi Türk İşçileri Barış Birliği’dir. Aralarında Dev-Yol 

Sökefed’dir. Bizim tespitlerimize göre onun ayrı oluşum olarak aktardığı aslında tek bir oluşumdur ve 
1979’daki katılımlarla genişlemiştir (Massicard, 2007: 315). Yıldız’ın bize Şubat 1976 olarak vermiş olduğu 
tarihi Kaçmaz 6-7 Mart 1976 olarak kaydetmiştir. Ayrıca Kaçmaz, ilgili toplantıda Timisi’nin de hazır 
bulunduğunu yazmıştır (Kaçmaz, 2018: 33). Ancak biz Cem ve Timisi ile yapmış olduğumuz görüşmeler-
de Timisi’nin o toplantıda hazır olmadığı kanaatine varmış bulunmaktayız (KK-2; KK-3). 

23 Kehl-Bodrogi, 1979’da Federasyon çatısı altında 30 derneğin temsil edildiğini söylemektedir 
(2002: 38). 
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temsilcilerinin de bulunduğu Hamburg’da yaşayan Aleviler, çoğunlukla Halkçı 
Devrimci Federasyonu’na24 (HDF) bağlı Halkçı Devrimci Birliği (HDB) dernekleri-
ne üye olmuşlar ve bu dernekler içerisinde 1978 yılına kadar aktif olarak görev 
almışlardır. Ancak Hamburg’da HDB üyesi 40 Alevi kökenli isim, Aralık 
1978’de gerçekleşen Maraş olaylarından sonra CHP’nin pasif bir tavır sergile-
mesini gerekçe göstererek CHP’ye yakın bir duruş sergileyen HDB’den istifa 
edip, aralarına katılan başka isimlerle birlikte 13 Mart 1979’da Türk İşçileri 
Barış Birliği isimli yeni bir dernek kurmuşlardır. O döneme göre geniş sayılabi-
lecek 70 kişilik büyük bir katılımla kurulan bu dernek, kısa süre sonra Yurtse-
verler Birliği Federasyonu’na katılmış ve ismini de Yurtsever Barış Birliği olarak 
değiştirmiştir (Tosun, 2002: 33; Sökefeld, 2015: 410; 2008, 21,22; 2003a: 141-43). 
Berlin’deki Türkiyeli Yurtseverler Birliği Batı Berlin derneği de aynı yıl kurulmuş-
tur. Kehl-Bodrogi’nin de Türkiye Birlik Partisi ile irtibatlı olduğunu onayladı-
ğı bu dernek, 1980 askeri darbesini protesto eden siyasal aktivitelerinin yanı sıra 
başta folklor, tiyatro, karate, okuma/yazma ve saz kursları olmak üzere üyele-
rine yönelik sosyal etkinliklere de geniş yer ayırmıştır (2002: 50,51). 1980’e ge-
lindiğinde Almanya’nın değişik şehirlerinde örgütlenmiş 34 derneğin Yurtse-
verler Birliği Federasyonu çatısı altında faaliyet yürüttüğü söylenmektedir. Bu 
derneklerin birçok şehirde Amele Birliği adıyla örgütlendiği ve Türkiye Birlik 
Partisi’ne finansal destek sağladığı aktarılan bilgiler arasındadır (Şener ve İlk-
nur, 1995: 115; Ata, 2007: 316).25 Başta Hollanda olmak üzere Avrupa’nın diğer 
ülkelerinden de bireysel katılımlar gerçekleşmesine rağmen, kurumsal kimlik 
kazanan herhangi bir yapılanma görülmemiştir (KK-2).  

Yurtseverler Birliği Federasyonu Genel Başkanı Süleyman Cem’in de An-
kara’dan birinci sıra Milletvekili adayı olduğu 1977 TBMM seçimlerinde iste-
diği başarıyı elde edemeyen TBP, Sivas, Malatya ve Maraş olaylarına tepki 
gösteren Ali Haydar Veziroğlu’nun CHP’yi suçlayarak istifa edip partiye ka-
tılmasıyla ümitlenmiş olsa da 1980’e gelindiğinde büyük ölçüde dağılma süreci-
ne girmiştir. Mustafa Timisi’nin tekrar genel başkan seçildiği son kongresini 19 
Nisan 1980’de yapan TBP, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından 16 Ekim 
1981’de diğer siyasi partilerle birlikte kapatılmıştır (Güler, 2008: 16; Ata, 2007: 
299-302). TBP’nin kapatılması Yurtseverler Birliği Federasyonu’nun da dağıl-

 
24 Genel Merkezi Hamburg’da olan HDF’e bağlı 1981 yılı itibariyle 26 dernek bulunduğu söylen-

mektedir (Abdullah, 1981: 138). 
25 Muhammad S. Abdullah 1981 yılı itibariyle 30 derneğin federasyon çatısı altında temsil edildiğini 

aktarmaktadır (Abdullah, 1981: 139). 
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ma sürecini başlatmış gözükmektedir. 1983 yılına kadar faal olmaya çalışan 
YBF, Süleyman Cem’in yaşadığı şehir olmasından dolayı genel merkez olarak 
Münih’i tercih ederken, 1980 sonrası gerçekleşen faaliyetler içerisinde Berlin 
Yurtseverler Birliği Derneği katkılarının ön plana çıkmasıyla Berlin merkezli 
bir yapıya bürünmeye başlamıştır. TBP’nin yayın organı Yurtsever Birlik’le 
(Yurtsever Birlik, 1979b: 4,5) aynı adı taşıyan ve Şubat 1982’de ilk sayısı yayınla-
nan Yurtsever Birlik dergisinin de yayın sorumluluğunu üstlenen Berlin derne-
ği, Almanya’nın 17 farklı şehrinde gösterimi yapılan, Ali Haydar Cilasun’un 
yönettiği ve içeriğinde 1978 Maraş olaylarının sahnelendiği “Türkiye Gerçe-
ğinde Kerbela” isimli tiyatro gösterilerinin hem organizasyonunu hem de ha-
zırlıklarını gerçekleştirmiştir (Yurtsever Birlik, 1982: 12,13). Kehl-Bodrogi, 1980’li 
yıllarda Berlin’deki Yurtseverler Birliği Federasyonu temsilcilerinin düzenli 
olarak 1 Mayıs kutlamalarına kırmızı bir bayrakla katıldıklarını ve proletarya 
mensubu bir Alevi topluluğu olduklarını ileri sürdüklerini belirtmektedir (2006: 
8). 

Federasyon Berlin merkezli hareket etmeye başladıktan sonra ismini önce 
Avrupa Türkiyeli Yurtseverler Birliği Federasyonu (ATYBF) (Föderation der Verei-
nigungen der Patrioten aus der Türkei in Europa e.V.) olarak değiştirmiş (Cem, 
1982: 1,2)26 ancak bu ismi fazla kullanmamış ve fesih kararı alacağı 1983 yılına 
kadar Demokratik Yurtseverler Birliği Federasyonu (DYBF) adıyla yoluna devam 
etmiştir. 1983’te Nürnberg şehrinde gerçekleşen toplantıda alınan ortak kararla 
DYBF’nin faaliyetlerine son verilmesine karar verilmiştir (Tosun, 2002: 74; 
Gül, 1995: 44; KK-1).27 Federasyonun kendisini feshetmesinin ardından Berlin 
ve Münih haricinde kalan diğer derneklerin kapandığı, Berlin derneğinin ise 
yoluna Türkiyeli Yurtseverler Birliği olarak devam ettiği ve Yurtseverler Birliği 

26 Muhammad S. Abdullah da federasyonu aynı isimle kayıt altına almış ve genel merkezinin Mü-
nih’te bulunduğunu belirtmiştir (Abdullah, 1981: 139). 

27 Massicard, TBP Genel Başkanı Mustafa Timisi’nin Halkçı Parti’ye geçmesinin Yurtseverler Bir-
liği Federasyonu’nun kapanmasına neden olduğunu söylemekte ve kapanış tarihi olarak 1983 senesini 
vermektedir (Massicard, 2007: 317). Ancak Massicard’ın zannettiği gibi Mustafa Timisi Halkçı Parti’ye 
değil, Cezmi Kartay’ın genel başkanlığında kurulan Sosyal Demokrasi Partisi’ne (SODEP) katılmıştır 
(H. Aydoğdu ve Timisi Nalçaoğlu, 2021: 203-6). Şener ve İlknur, yer belirtmeden fesih kararının 1989 
yılında alındığını söylemektedir ( 1995: 117). Ancak bu konuda ne tanıklarımızdan ne de hatırat kitapla-
rından herhangi bir bilgi bulmak mümkün olmamıştır.  
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ismiyle 1989 yılında Mişigan Profosörlerinden Aziz Eldem imzalı “Alevilik Bir 
Sır Değildir” başlıklı özel sayı dergi yayınladığı görülmüştür (Eldem, 1989: 3-6).28 

Hamburg merkezli örgütlenmeler Alevilik hareketinin kendileriyle birlikte 
başladığını ileri sürdükleri gibi Yurtseverler Birliği Federasyonu’nun da Hamburg 
derneğinin YBF’ye katıldığı 1979 tarihinde29 kurulduğunu iddia etmektedirler. 
Ancak 1983’te YBF fesih kararı alınca Hamburg Derneği de aynı yıl içerisinde 
üye azlığı sebebiyle kapanmış ve üzerindeki kayıtlı malları yeni kurulmuş olan 
ve kültürler arası faaliyet yürüten Hamburg şehrindeki “Haus für Alle” (Herkes 
için Ev) organizasyonuna devretmiştir (Özbaş, 1999: 41; Tosun, 2002: 
33,35,36,76). Dolayısıyla onların söyledikleri doğru olsa bile 1983’te sona eren ve 
1989’a kadar kurumsal bağlamda sessiz kalınan bir durum söz konusudur. Ber-
lin’de 1978 Maraş olaylarının ardından kurulan dernekte ise farklı bir durum 
karşımıza çıkmaktadır. Türkiyeli Yurtseverler Birliği Batı Berlin Derneği, Ham-
burg’daki gibi kapanma süreci yaşamadan 1991 yılına kadar faaliyetlerini devam 
ettirmiş, 1991 yılında ise tüzük ve isim değişikliğine giderek Berlin Anadolu 
Alevileri Kültür Merkezi Cemevi olarak hizmet vermeye başlamıştır (Büyük-
göl, 2005a: 42; 2005b: 43). Benzer bir durum Münih’te de gerçekleşmiş ve 
1976’da kurulan dernek 1990’da isim değişikliğine giderek Münih Türkiyeli Ale-
vi-Bektaşi Kültür Merkezi ismini almıştır (Alevilerin Sesi, 1997: 6).30 Bu sürecin en 
uzun soluklu derneği Augsburg’da kurulan dernek olmuş ancak 1980 sonrası 
aktivitesine rastlanılmadığı gibi 2009 yılında üye kaybından dolayı dernekler 
masasına olan kaydı silinmiştir. 1980 öncesi kurulmuş olan bu dernekleri kahve-
haneye benzeten Zeynel Gül, bu oluşumların Alevileri bir araya getirip, birlik-
te keyifli vakit geçirmekten başka bir fonksiyon icra etmediğine işaret etmek-
tedir (1999: 84). 

 
28 Dergide Mişigan Profosörlerinden Aziz Eldem müstear ismini kullanan kişinin tiyatrocu kimliği 

ile de tanınan Ali Haydar Cilasun olduğu, Dr. İsmail Engin tarafından tarafımıza bildirilmiştir. 
29 Çalışmalarına Hamburg’da başlamış olan Sökefeld de onların bu savlarını esas alarak Yurtseverler 

Birliği Federasyonu kuruluş tarihi olarak 1979 tarihini vermektedir. Onun bu tarihlendirmesi kendisin-
den sonra yapılan birçok çalışmada değiştirilmeden kullanılmıştır. (Sökefeld, 2003b: 250; 2015: 410; 
Dettling, 2006: 33; Spuler-Stegeman, 2002: 36-41; Perşembe, 2005: 162; Tosun, 2002: 36; İ. Kaplan, 2009: 
215; Kehl-Bodrogi, 2002: 38) 

30 Zeynel Gül de, Berlin ve Münih derneklerinin 1990’lı yıllarda Alevilik merkezli dernekleşmeye 
döndüğünü söylemektedir. (Gül, 1999: 87) 
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7. Sonuç

Bütün bu bilgiler ışığında her ne kadar bazı araştırmacılar tarafından ilk 
derneğin 1966’da Augsburg şehrinde kurulduğu söylense de bunun doğru ol-
madığı görülmüştür. Zira; 1- Augsburg şehrinde 1976’dan önce TBP bağlantılı 
herhangi bir resmi dernekleşme söz konusu değildir. 2- Dernek 1979’dan 
2009’a kadar resmi olarak aktif ancak sosyal faaliyetlere kapalı bir şekilde kal-
mış ve eski birçok üyenin kaydını silmeden ihtiyaç duyduğunda yönetim kuru-
luna eklemek üzere kullanmıştır. 3- Derneğin 1979’dan sonraki yöneticileri 
Augusburg’da Alevileri ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmişler ve 
Augsburg AKM’nin kuruluşunda aktif rol almak istemişlerdir. 4- 1976 öncesi 
bir örgütlenme varsa, bu gayrı resmi bir şekilde gerçekleşmiş olmalıdır. Ancak 
bu gayri resmi dernekleşmenin aktörleri arasında Süleyman Cem ve Musa Kö-
mürcü ismi bulunmamaktadır. Zira Süleyman Cem, Münih’te çalışıp emekli 
olduktan sonra Türkiye’ye dönmüştür. Musa Kömürcü ise 1976’dan itibaren 
dernekleşme faaliyeti içerisinde yer almış ve 1979’da aşırı sol grupların dernek 
içerisinde etkin olmalarından rahatsızlık duyarak ayrılmıştır. 5- Dernek, Al-
manca “Türkischer Arbeiterbund e.V” isimiyle kurulmuş ve Dernekler Masa-
sı’na Türkçe isim bildirilmemiştir. Türkiye Birlik Partisi bağlantılı ilk resmi 
derneğin kuruluş tarihi Haziran 1976 olarak kaydedilmiştir. Ancak TBP’nin 
Almanya’ya ya ilgisi çok daha önce Eylül 1970’te başlamış ve genel başkan 
Mustafa Timisi, patinin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazı aşabilmek için 
yurtdışında bulunan Türk isçilerinden finansal destek istemiştir. Bu yönüyle 
diğer siyasi partilere öncülük ettiği söylenebilir. Nitekim başta Necmettin 
Erbakan olmak üzere diğer siyasi liderler de benzer gerekçelerle Avrupa’daki 
Türk işçilerden destek talep etmişlerdir. 

Alevilerin büyük çoğunluğu Alevilik merkezli siyasete ve kurumsallaşmaya 
uzun süre ilgisiz kalmış, tıpkı Sivas olaylarında olduğu gibi bir travmanın ger-
çekleşmesi beklenmiştir. Aralık 1978 Maraş olaylarından sonra Yurtseverler 
Birliği etrafında bir araya gelmeye başlamışlardır. Berlin ve Hamburg dernek-
lerinin Yurtseverler Birliği Federasyonu sürecini kuruluş tarihi olan 1976’dan 
değil de kendilerinin dâhil olduğu 1979 yılından itibaren başlatmaları ve der-
nekleşmelerine Maraş olaylarının vesile olması bu travmanın etkisiyle ortaya 
çıkmış olmalıdır. Ancak her ne kadar Alevilerce, Alevilere yönelik koruma iç-
güdüsüyle ortaya çıkmış dernekler olsalar da Yurtseverler Birliği Federasyonu 
ve federasyonla birlikte hareket eden dernekler, inanç merkezli birliktelikten 
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ziyade siyasal ve politik tercihlerine öncelik vermiştir. Diğer taraftan bu tür 
dernekleşmeler içerisinde yer alan çok sayıda isim Alevilik merkezli kurumsal 
yapılar içerisinde de görev almıştır. Berlin ve Münih şehirlerinde kurulan der-
neklerin 1990 sonrasında tüzük ve isim değişikliğine giderek Alevilik merkezli 
dernek yapısına bürünmeleri kurumsal yapı içerisindeki Alevi yoğunluğunun 
bir göstergesidir. 
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TOPLUMSAL BİR GERÇEKLİK OLARAK 

CEMEVLERİ 
Cemhouses as a Social Reality 

Doç. Dr. Fevzi RENÇBER* 

Öz 

Geçmişte tekke, zaviye ve dergâhlarda erkanlarını yürüten Alevî-
Bektaşî gruplar, Cumhuriyet sonrası dönemde erkanlarını, der-
nek, vakıf ve kültür evi olarak kurdukları mekanlarda icra etmeye 
başlamışlardır. Günümüz Türkiye’sinde Alevîlik, tarihi-kültürel 
zemini ve kendine has kurumlarıyla yeniden tartışma konusu hali-
ne gelmiştir. Bu tartışmaların odağında, Alevî yurttaşlarımızın di-
ni ve sosyal yaşamında ağırlıklı bir yeri olan cemevleri bulunmak-
tadır. Daha çok kırsal kesimde yaşayan Alevî topluluklar, özellikle 
1950'li yıllardan sonra sosyal ve ekonomik nedenlerle büyük kent-
lere göç etmişler ve buralarda kendi kültürlerini yaşatmak, erkân-
larını rahatça icra etmek amacıyla çeşitli isimler altında toplanarak 
Türkiye'nin muhtelif yerlerinde dernek, vakıf, cem ve kültür 
merkezleri kurmuşlardır. Cemevlerinde toplanan Alevîler erkân-
larını yapmanın yanı sıra buralarda kendi kültür ve geleneklerini 
yaşatmaya devam etmektedirler. Cemevlerinin kökeni, işlevi ve 
kurumsal-dini statüsü üzerine tatmin edici bir fikir birliği bulun-
mamaktadır. Cemevlerinin dini ve yasal statüsü konusunda araş-
tırmacılar arasında temel bazı ayrılık noktaları olduğu gibi, Alevî 
yurttaşlarımız arasında da bu konuda tam bir mutabakat yoktur. 
Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren gelişen bu olgu, beraberinde 
bazı tartışmalara sebep olmuştur. Bugün Türkiye’de cemevleri ic-
timai hayatta bir gerçeklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Alevîlik, Bektaşîlik, Dergâh, Meydan Odası, 
Cemevleri. 

Abstract 

In the past, Alevi-Bektashi groups, who carried out their erkans 
in dervish lodges, zawiyas and dervish lodges, started to perform 

* Şırnak Üniversitesi öğretim üyesi.
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their erkans in the places they established as associations, founda-
tions and cultural houses in the post-Republican period. In to-
day's Turkey, Alevism has once again become a subject of discus-
sion with its historical-cultural background and unique instituti-
ons. At the center of these discussions is the Cemhouses, which 
have a predominant place in the religious and social life of our 
Alevi citizens. Alevi communities, mostly living in rural areas, 
migrated to big cities for social and economic reasons, especially 
after the 1950s, and they gathered under various names in order to 
keep their own culture alive and to hold their meetings comfor-
tably in associations; they have established.foundations, Cem and 
cultural centers in various parts of Turkey. Alevis who gather in 
cem houses continue to keep their own culture and traditions ali-
ve, as well as making their rituals. There is no satisfactory consen-
sus on the origin, function and institutional-religious status of 
cemhouses. Just as there are some fundamental points of disagre-
ement among researchers regarding the religious and legal status 
of cemhouses, there is no complete agreement among our Alevi 
citizens on this issue. This phenomenon, which has developed es-
pecially since the 1990s, has led to some discussions. Today, cem-
houses appear as a reality in social life in Turkey. 
Key Words: Alevism, Bektashism, Dervish Lodge, Cem Houses. 

1. Giriş

Osmanlının son dönemlerinden itibaren Alevîlerin dini yaşamları ve siyasal 
görüşleri sıkça tartışılmaktadır. Çoğunlukla da kesin bir sonuca varılmaksızın 
toplumsal bilinçte şüpheler uyandıran söylemler Alevîliği her geçen gün tanım-
lanabilir olmaktan daha çok uzaklaştırmaktadır. Bununla birlikte geçmişte 
resmi veya gayri resmi olarak tertip edilen toplantılar, Alevîleri ve Alevîliği 
tarihsel köklerinden uzaklaştırarak Alevîlik olgusunu daha da karmaşık hale 
getirmiştir. Tarihsel kökler, yazılı ve kısmen sözlü kaynaklar Alevîliği anlama-
mıza yardımcı olacak materyallerdir. Ancak geçmişinden ve tarihsel gerçekli-
ğinden koparılan Alevîlik, günümüzde anlaşılmaz bir hale sokulmuştur. Farklı 
fraksiyonlar ve ocaklar etrafında toplanan Alevîliği ve Alevîleri tanımlamak, 
çözümlemek veya analiz etmek her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu konu 
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Alevîliğin ne anlama geldiği, Alevîliğin ortaya çıkışı, Alevîliğe etki eden dinî, 
sosyal, kültürel, siyasal faktörlerin neler olduğu gibi konular, çalışmamızın 
kapsamı dışındadır. Bu konular, başka bir akademik çalışma içinde işlenecektir.  
Bu çalışmamızda genel bir girişten sonra Alevîlerin ve araştırmacıların dini veya 
kültürel olarak konumlandırmakta zorluk çektikleri cemevlerini anlamaya 
çalışacağız. 

Tarihi sürece genel olarak baktığımız zaman Alevî örgütlenmelerinin XIII-
XV. yüzyıllardan itibaren başladığını ve bazen ivme kazandığını bazen de dur-
gunlaştığını ve nihayetinde günümüze kadar ulaştığını görmekteyiz. Alevîler 
dönemin siyasi ve kültürel koşullarına göre uygun zeminde örgütlenmiştir. 
Alevî örgütlenmelerin, dini (Barlak, 2019: 117-134) ve siyasal (Barlak, 2018: 383-
430) örgütlenme şeklinde ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz.  Geçmişte Alevîler 
dini ve siyasi örgütlenmelerini dergâhlar, tekke ve zaviyeler etrafında şekillen-
dirirken günümüzde ise dernekler, vakıflar, cemevleri ve siyasi partiler kurarak 
bunu sağlamaktadır. 

Alevîlik ve cem olgularını anlamak için geçmişte tekke, zaviye ve dergâhla-
rın yerine getirdikleri fonksiyonları tespit etmemiz, cemin literal ve teknik 
anlamını belirlememiz, bu olguların tarihsel gelişimini ve yapısını bilmemiz 
gerekmektedir. Cem erkânının dini-kültürel formlarını araştırmadan bu ritüeli 
anlamamız ve anlatmamız imkânsızdır. Dolayısıyla bu konunun bütün yönle-
riyle irdelenmesi gerekmektedir.  

2. Cem ve Tarihsel Kökeni 

Halk arasında “Kırklar Cemi”, “Kırklar Meydanı”, “Erenler Cemi”, “Cem 
Ayini”, “Cem Erkânı”, “Cem Bezm”i, “Cem Töreni” ve kısaltılmış şekliyle 
cem veya cıvad adı verilen “Ây(i)n-i cem”, sözcük anlamıyla bir araya gelmek, 
toplanmak, birlikte ibadet etmek demektir (Gülçiçek, 2004: 631). Arapça kelime 
manası itibariyle cem, toplama, toplanma, bir araya gelme, getirilme (Ayverdi, 
2005: 467) birleştirme, bir olma, biriktirme, topluluk, kalabalık, birlik, parçala-
rın bir araya gelişi (Baba, 1998: 34) manalarına gelmektedir. Cem, kullanıldığı 
ilim dallarına göre farklı manalara gelmekte ve o ilim dalına has bir terim olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Belagat, tasavvuf, fıkıh, İslam mezhepleri tarihi vb. ilim 
dallarında kendi içinde farklı anlamlar ihtiva etmektedir (Rençber, 2018: 19-22). 

Cem, önceden haber verilenlerin katılımıyla başlar ve düşkünler bu törene 
alınmaz. Cemevi ya da cem odasında bir araya gelen cemaat, halka halinde yüz 
yüze bakacak biçimde oturur (Üçer, 2018: 59-84). Bağlama eşliğinde zâkir tara-
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fından Hz. Muhammed, Hz. Ali, Ehl-i Beyt, On İki İmam ve Kerbela katliamı 
üzerine deyişler, mersiyeler, dualar okunur. Halka namazı adı verilen tek ya da 
iki rekâtlık namaz secde edilir, kadınlı erkekli semah dönülür, on iki hizmet 
yerine getirilir, kurban tığlanır ve lokma dağıtılır (Üçer, 2010: 355-366). 

Cem, Alevîlerin temel erkân şeklidir. Dinin temel kuralları sembollerle ifa-
de edilir. Dünya nimetlerinden soyutlanıp manevi bir dünyada yaratanla bü-
tünleşme yani tevhid halidir. (Komisyon, 2006: 28). 

Cem ayininin ilk olarak nerede, nasıl başladığı, tarihsel ve kültürel boyutla-
rıyla nereye dayandırıldığı tartışılmaktadır. Burada belirtmek gerekir ki, cem 
ayininin kaynağının bulunması cem ayini hakkında yapılan tartışmalara da son 
noktayı koymak açısından önemlidir. Kaynağının bulunması halinde cem ayini 
hakkında daha tutarlı, daha objektif, daha sistemli bir değerlendirme yapılabi-
lecektir. Konunun karışık olması bu konuda bizleri aydınlatacak kadar yeterli 
kaynağın elimizde bulunmamasındandır. Cemevleri, bu süreçte farklı sosyal ve 
kültürel işlevler üstlenmiş ve bu kültürel-sosyal işlevler cemevi olgusunun içe-
riğini değiştirmiş, hatta yeniden belirlemiştir. Cemevlerinin kurumlaşma süreci, 
cemevlerinin kökenlerine ve tarihi-kültürel meşruiyetine yönelik canlı bir tar-
tışmayı da beraberinde getirmiştir. Bu konuda araştırma yapanlar birçok farklı 
tez ileri sürmüşlerdir. Kimileri cemevlerini Miraç hadisesine, kimileri Orta 
Asya'daki adetlere, başka araştırmacılar İmam Cafer-i Sadık'ın uygulamalarına 
ve Yakutlardaki dini ritüellere dayandırmaya çalışmış, hatta kimileri Anado-
lu'nun en eski inanışlarından biri olan Dionysos kültüne kadar vardırmıştır. 

Birinci rivayet: Alevîlere göre cem törenleri Hz. Muhammed’in Miraç’tan 
döndükten sonra kırklar adı verilen bir meclisi ziyaret etmesi ve orada bulunan 
kişilerle olan konuşmalarına dayanır. 

İkinci rivayet: Türklerin kadınlı erkekli toplantılar yaparak buralarda içki 
içip eğlenmeleri, çalgılar çalıp sema etmeleri töreleri icabıdır. İslamiyet’i kabul 
ettikten sonra bu adetleri terk etmeyerek onları İslami bir kılığa sokmuşlardır. 
İşte Alevî Bektaşî ceminin aslı budur. "Sekahum sırrı" da eski Türklerin içki 
alışkanlığına Kur’an’dan delil bulma gayretinden başka bir şey değildir. Bu 
tarikat mensupları tamamen Eski Türk töresine dayanan içki toplantılarını 
Miraç hadisesi ve ayetlerle açıklamaya çalışmışlardır (Eröz, 1992: 56). 

Üçüncü rivayet: Cem ayini ile kadim Anadolu kültürlerindeki kutlamalar 
arasında paralellik olduğu iddia edilmektedir. Alevîlik-Bektaşîlikteki Cem 
ayini, Antik Anadolu kült ve kültüründen etkilenerek günümüze kadar devam 
eden bir erkândır. Bektaşîlikteki bu içkili çalgılı törenlerin Zerdüşt dini ve 
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binlerce yıl önce Anadolu’da üzüm toplama döneminde kutlanan “Dionysos” 
ayinlerinden de etkilendiğini söylemek mümkündür (Sözengil, 1992: 106).   

Dördüncü rivayet: Yakutlarda Isı-ah denilen bir ayin yapılır. Bu ayinde 
topluca kımız içilirdi. Ayini şaman yönetir, kadın erkek bir yerde toplanarak 
birbirilerinin ellerinden tutup daire meydana getirirlerdi. Sonra “hu hu” diye-
rek raks etmeye başlarlardı (Sözengil, 1992: 107).  

Beşinci rivayet: Farsça bezm (meclis, eğlence) ve Cem kelimelerinden ya-
pılmış bir tamlama olup "Cem meclisi" anlamına gelir. İran'da hüküm süren 
Pişdâdiyân sülâlesinin dördüncü ve en büyük hükümdarı Cem veya Cemşîd’in, 
ilk defa içki meclisi kurarak "bezm"i icat ettiği, bu sebeple ona izafe edilmiş ve 
"Bezm-i Cem" tamlaması bu şekilde kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak her 
türlü içki meclisine "Bezm-i Cem" veya kısaca "bezm" denilmiştir (Pala, 1994: 
104-105).  

Altıncı rivayet: Hacı Bektaş-ı Veli’nin sohbetlerinde, bütün talipler topla-
nır, şiirler okunur, zikirler yapılır ve Kur’an okunurdu. Böylelikle ilk cem tö-
renlerinin temeli atılmıştır (Bakır, 2003: 53-54).  

Yedinci rivayet: İlk cem törenlerinin İmam Cafer-i Sadık tarafından yapıl-
dığı ve bugün yapılan cemin bunun devamı olduğunu ifade eder (Doğan, 1998: 
27-150). 

Bir kısım araştırmacılar ise cemevi geleneğinin çok sonraları ortaya çıkmış 
olan yeni bir örgütsel kurum olduğunu iddia etmekte ve bir ibadethane olmak-
tan ziyade, bir tür tekke ya da dergâh işlevi gördüklerini savunmaktadırlar. 
Onlara göre cumhuriyetin ilanıyla birlikte tekke ve zaviyelerin kapatılması 
Alevîlerin, kendilerine has birer toplanma ve edep-erkân mekânlarına ihtiyaç 
duymalarına yol açmış ve bu ihtiyaç bugünkü cemevi yapılanmalarını sonuç 
vermiştir (Rençber, 2018: 22-27). 

3. Sonuç 

Kendilerine has adab ve erkânları bulunan Alevîlerin en önemli erkânları 
perşembeyi cumaya bağlayan gece yapılan, kadın ve erkeklerin birlikte iştirak 
ettikleri "Cem Âyini"dir. Kutsal kabul ettikleri gün ve geceler ile gerek şekil 
gerekse yer olarak Sünni Müslümanlardan ayrılan Alevîler, bu farklılıkları ne-
deniyle kendilerine özel meydan ve toplanma yerleri oluşturmuşlardır. 

Alevîler tarih boyunca kendilerine has bazı adap ve erkânlar geliştirmişler-
dir. Bu ortak adap ve erkân uygulamalarının topluca yerine getirilebilmesi için 
bazı ortak mekânlara gerek duyulmuş ve geçmişte bu işlev, köy odalarında, 
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tekkelerde ya da dergâhlarda yerine getirilmiştir. Fakat Türk toplumunun 
yirminci yüzyılın ikinci yarısındaki gelişimini köklü biçimde belirleyen iç göç 
olgusu, Alevî yurttaşlarımızın da diğer birçok toplum kesimi gibi büyük kent-
lere göç etmelerine yol açmış ve bu zorlu süreçte Alevîlik, Alevî yurttaşlarımı-
zın karşılıklı dayanışmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Ülkemizde faaliyet 
göstermekte olan cemevlerinin birçoğunun, bu zorlu iç göç sürecinde kuruldu-
ğu görülmektedir. 

Alevî ve Sünni yurttaşlarımız arasındaki ilişkiler ve Alevîliğin dini, siyasi ve 
kurumsal uzanımları bugün ülkemizin en canlı tartışma alanlarından birini 
oluşturmaktadır. Türk toplumunun asli unsurlarından birini oluşturan Alevî 
yurttaşlarımızla, Türk toplumunun bir diğer asli unsuru olan Sünni yurttaşla-
rımız arasında sağlıklı bir diyalogun tesis edilebilmesi için her iki kesimin de 
birbirine önyargısız bir güven duygusuyla yaklaşması ve birbirlerine güven 
beslemesi gerekmektedir. 

Fakat tarihi kökenleri ya da meşruiyetleri ne olursa olsun cemevleri, tarihsel 
süreç içinde yüklenmiş oldukları birçok sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitsel 
işlevlerle bugün artık inkâr edilemez bir sosyal gerçeklik haline gelmişlerdir ve 
cemevlerinin statüsü tartışılırken bu farklı işlevlerin mutlaka göz önünde bu-
lundurulması gerekir. 

Alevî yurttaşlarımız nazarında cemevleri birer edep, erkân meydanıdırlar. 
Sorgu-sual, karar yeri olarak dar meydanıdırlar, semah yeri olarak kırklar mey-
danıdırlar, musahipliğin, yani ahiret kardeşliğinin, kabul ve onay yeri olarak 
birlik meydanıdırlar. Yüklendikleri bu manevi anlamların yanı sıra birçok sosyal 
işleve de sahiptirler. Bu yüzden cemevlerinin sosyal, ekonomik ve kültürel da-
yanaklarının tarihi dayanaklarından daha az tartışmalı olduğunu kabul etmek 
gerekir. 

Cemevleri bugün, bünyelerinde faaliyet gösteren aşevleriyle haftanın belirli 
günlerinde fakirlere yemek dağıtan, dar gelirli gençlere eğitim yardımları sağ-
layan, çeşitli kurslar veren, Alevî inanç ve kültür tarihini inceleyip yeni nesillere 
aktaran, cenaze hizmetleri sağlayan, aileleri fakir çocuklar için sünnet mera-
simleri düzenleyen, evlenemeyen gençlere maddi manevi yardımlar yapan, 
Alevî yurttaşlarımızca değer verilen mekânlara ziyaret turları düzenleyen sosyal 
dayanışma mekânları haline gelmişlerdir. Bu esas uyarınca paneller, konferans-
lar, seminerler düzenlemekte, toplu kutlamalar ve anma etkinlikleri düzenle-
mekte, Alevîlik inancına ve kültürüne ilişkin kitaplar, mecmualar, gazeteler, 
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broşürler yayınlamakta, bünyelerinde bulunan kütüphane ve okuma salonlarıy-
la yurttaşlara kültür hizmetleri sunmaktadırlar.  

Cumhuriyet öncesinde birer dergâh ya da tekke gibi faaliyet gösteren bu 
kurumlar, bugün, yukarıda kısaca özetlenmiş olan tüm bu sosyo-ekonomik ve 
kültürel işlevleriyle dernek ya da vakıf statüsünde işlemektedirler. Cemevleri, 
yüklendikleri tüm bu işlevlerle birer sosyal, kültürel ya da ekonomik dayanışma 
odağı olarak ortaya çıkmaktadırlar. Türkiye’de cemevleri konusu dini saiklerle 
değil ancak hukuki saiklerle çözüme kavuşturulabilir.  Çünkü Alevîlik-
Bektaşîlik gibi günümüzde tasavvufi geleneği sürdüren tarikat veya cemaatle-
rin yasal olarak güvence altına alınması ve devlet denetimine tabi tutulması 
gerekmektedir. Devletin, toplumdaki bütün gruplara eşit mesafede bulunması 
ve her bir grubun sorununa çözüm üretmesi gerekmektedir. Cemevlerinin tar-
tışıldığı bütün platformlarda bu hususların göz önünde bulundurulmasının 
yararlı olacağı kanaatindeyiz.  
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VIII. OTURUM:
KAPANIŞ OTURUMU 





KAPANIŞ KONUŞMASI 

Ali Rıza ÖZDEMİR* 

Değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dört başı mamur bir 
bilgi şöleni olduğunu öncelikle belirtmek istiyorum. 

Öncelikle teknik ekip çok iyiydi. Neredeyse hiçbir aksaklık yaşanmadı. 
Yaptığımız uyarıların gereği hızla yerine getirildi. Çevrimiçi yapılan bu çapta 
geniş katılımlı bir etkinlikte hiçbir sorun yaşanmaması, artık bu işi öğrendiği-
miz anlamına da geliyor. 

İkinci olarak bildiriler iyi, katılım genişti. Her görüşten araştırmacıların ka-
tıldığı, farklı görüşlerin dillendirildiği bir çalışma oldu. Hoşgörü ve birlikte 
yaşam çerçevesinde birçok konu konuşuldu. Bilgi şöleni, sadece bir kesimin 
fikirlerini dile getirdiği tek sesli bir etkinlik değildi. 

Üçüncü olarak bilgi şöleninin içerdiği konuların kapsayıcılığını ifade etmek 
gerekir. Babailerden günümüze kadar Bektaşilikle ilgili birçok konuda bildiri-
ler vardı. Tarih, edebiyat, tarikat erkânı, coğrafya, Kızılbaşlık gibi çok farklı 
konularda sunulan bildiriler, bilgi şölenini daha da güçlü kıldı. 

Dördüncü olarak bu bilgi şöleni Eskişehir Valiliği, Eskişehir Türk Ocağı ve 
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eskişehir Şubesini bir araya getirmiştir. 
Bilgi şöleninde devleti temsilen Valilik makamının yanında iki farklı sivil top-
lum örgütünün bulunması son derece önemlidir. 

Bilgi şöleninin her aşamasında A. Yılmaz Soyyer hocayla çok uyumlu çalış-
tık. Benim açımdan son derece öğretici bir süreç oldu. Kendisine teşekkür ede-
rim. Düzenleme komisyonuyla da son derece uyumluyduk. Ortak aklın ön 
plana çıktığı, ortak kararların alındığı ve dakik olarak yerine getirildiği bir 
süreci yaşadık. 

Özetle, her bakımdan güzel ve yararlı bir etkinlik icra edildi. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 

* Bilim uzmanı, MEB, allik24@hotmail.com.





KAPANIŞ KONUŞMASI 

H. Dursun GÜMÜŞOĞLU*

Tarihini, kültürünü bilmeyen insanlar, zaman içinde bunalım yaşarlar ve ön-
lerine sorunlar çıktığında ne yapacaklarını bilemez, sonbaharda savrulan kuru 
yapraklar gibi olurlar. Milleti bir arada tutan şey asgari müştereklerdir. Asgari 
müştereklerimizi bilmek, denizde yüzerken sık sık kıyıdan ne kadar uzaklaştı-
ğımıza bakmak gibidir. Akıntıya kapılanlar, okyanusta yönünü tayin edemeyen 
yüzücüye benzerler. Sonucu ise balıklara yem olmaktır. Tabiatta nasıl ki bir 
hayvanın ölmesini bekleyen akbabalar varsa dünyada da ülkelerin zayıf düşme-
sini, milletlerin kendi öz dilinden, değerlerinden, kutsallarından uzaklaşmasını 
bekleyen emperyalist devletler mevcuttur. 

Horasan Mektebi’nden Anadolu’ya uzanan Yesevi ve Hacı Bektaş Veli dü-
şüncesi, dinin ruh ve mana tarafını öne çıkaran, ayrıştırmayan, birleştiren bir 
İslam inancını yaymıştır. Yunus Emre, Ahi Evren, Mevlana için sayısız anmalar 
etkinlikler yapılmış olması şüphesiz ki çok değerlidir. Fakat Hacı Bektaş Veli 
için yapılan anmalar her yıl belirli ve kısıtlı çevreler içinde kalmıştır. Osmanlı 
Devleti’nin üç kıtada artısı veya eksisi ile hüküm sürmesine, inancı kültürü o 
coğrafyalara taşımasına vesile olan Hacı Bektaş Veli’nin yeteri kadar tanıtılma-
dığı bir gerçektir. Onun hakkında 1967 yılında Cüneyt Gökçer’in oynadığı film 
hariç bir sinema filmi dahi çekilmediği bilinmektedir. Adeta “Hacı Bektaş Veli 
büyük zat ama kenarda kalsın” der gibi bugüne kadar öne çıkartılmamış olması 
büyük bir eksiklikti. 

Sayın Öcal Oğuz hocamızın Unesco’ya 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı 
ilan edilmesi için yaptığı öneri takdire şâyân bir durumdur. Unutulmamalıdır ki 
Hacı Bektaş Veli öncelikle bütün Türklerin, dini siyasetten ibaret saymayan 
tüm samimi Müslümanların, hatta önyargıdan uzak, aydın düşünceli tüm dünya 
insanının ortak değeridir. 21. yüzyılda olmamıza rağmen halen dünyada çözü-
lememiş, kadınları aşağılama, insan hakları, adalet, hayvan hakları, hoşgörü, 
insanları mezhep, din, ırk ayrımına tabi tutmak gibi sorunlar devam etmektedir. 
Hacı Bektaş Veli’nin 13 yüzyıldaki örnek yaşamı, eserleri ve fikirleri ile bu so-
runların hepsi hakkında söylediği sözleriyle günümüze ışık tutmaktadır. 

* Araştırmacı-yazar, e-posta: dursungumusoglu@hotmail.com. 
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Üç gündür devam eden Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültü-
rü Bilgi Şöleni’nde yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden sunumları ile katı-
lan birbirinden değerli akademisyenler, inanç önderleri, araştırmacı yazarların 
tebliğleriyle bilmediklerimizi öğrenmek, fark etmediğimiz konuları fark et-
mek, inanç ve kültürümüzle ilgili değerlerimizi tekrar hatırlamak güzelliğini 
yaşadık. Bu bilgi şöleninde, Kaygusuz Abdal’ın Türkçemize verdiği önemi, Sarı 
Saltuk’un Avrupa’daki izlerini, etkilerini, Babagân ve Çelebilerin tarih içindeki 
yeri, mücerretlik kurumuna başka gözle bakmayı, Yeniçerilik Bektaşilik ilişki-
sini, Ocağın kapanması sürecini, Bektaşiliğin Balkanlardaki durumunu, Mısır’a 
sığınmış eski bir bürokratın Bektaşilik hakkındaki düşüncelerini, Hilmi Dede-
baba’nın Reddiye’sinde öne çıkan unsurları, Saffetü’s-Safa’nın gözden kaçan bir 
nüshası hakkındaki tespitleri, Cumhuriyetin kurucu ilkelerinin önemi gibi pek 
çok konuyu dinleme, kafamıza takılanları sorma ve katkılar yapma imkânı bul-
duk. 

Bu nedenle tüm düşünce insanı, akademisyen ve bilgi şölenine katkı sağla-
yan herkese minnettarlığımızı arz ederiz. 



KAPANIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. Kamil SARITAŞ* 

Kıymetli Dostlar! 
Malumunuz hicri takvim açısından Muharrem ayındayız. Muharrem ayı 

“Her yer Kerbela, her gün aşura, İmam Hüseyin attan düşüyor” anlayışının 
hâkim olduğu bir aydır. Bu anlayışın temelinde Hz. Hüseyin ve 72 şühedanın 
İslam dinini anlama bilinci vardır. Böyle anlamlı bir ayda Hz. Hüseyin neslin-
den gelen ve onun öğretisinden nasiplenen Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin haya-
tının, düşüncelerinin ve öğretilerinden hareket ederek birlikte yaşama kültürü-
ne dair görüşlerinin ortaya konulduğu bir bilgi şölenin yapılması takdire şa-
yandır. ESOGU YUMER olarak bilgi şöleninin paydaşı olmaktan mutluyuz. 
Düzenleme kuruluna, katılımcılara ve dinleyicilere can-ı gönülden teşekkür 
ederiz. 

İslam dünyasında birlikte yaşama kültüründen söz edilecekse büyük resim-
de Kerbela'yı doğru anlamak gerekir. Ne yazık ki Hz. Hüseyin, Müslüman 
olduklarını söyleyen kişiler tarafından şehit edilmiştir. Bununla da İslam top-
lumunda iflah olmaz ayrılık en üst noktaya çıkmıştır. Birlikte yaşamanın for-
mülü ilk önce Kerbela’yı iyi anlamaktan geçmektedir. Kerbela anlaşılmaya 
başladığı zaman İslam toplumunda birlik kültürü oluşmaya başlayacaktır. Bu-
nun için Hz. Hüseyin'in ve onun öğretisini sürdüren Hünkâr Hacı Bektaş Ve-
li’nin düşünceleri ve öğretileri iyi tetkik edilmelidir. Birlikte yaşama kültürü 
üsve-i hasene olan nebevi öğretiyi hayata geçirmekle mümkün olabilir. 

Hz. Hüseyin ve Hacı Bektaş Veli’nin öğretisinde ortak noktalar nelerdir? 
Zulme karşı koymak, kötülüğe karşı durmak, ezilenin yanında olmak, ahlaksız-
lığa meydan vermemek, hedefe giden her yolu mübah görmemek, inancı men-
faate değişmemek ve zulmün aracı kılmamak, aksine İslam'ın emrettiği bütün 
güzelliklerin yanında olmak. Hz. Hüseyin’in karşısında Yezid vardır. O hem 
gerçek hem de sembolik olarak kötülüğün, zulmün ve nefsin tarafındadır. İs-
lam'ın yasakladığı özellikleri kendisinde taşır. 

Burada en bariz husus insanın bir tarafa her şeyiyle yönelince veya bütün al-
gılarını sadece bir tarafa yoğunlaştırınca diğer tarafa sağır hale gelmesidir. Bü-
tün kavgalar, ayrışmalar bir tarafın kendini hakikat ve gerçeğin yanına koyma-

* ESOGU, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Yunus Emre Araştırma Merkezi Müdürü.
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sıyla başlar. Kendisini Hakk’ın ve hakikatin temsilcisi gören zamanla kendini 
hak ve hakikat olarak konumlandırır. Hakikatin yerine kendini konumlandıran 
kişiler diğerini ötekileştirme ve tekfir etme hakkının olduğunu zannetmekte-
dir. Böyle bir resimde birlikte yaşama düşüncesinin oluşması ve mutluluğun 
yakalanması mümkün değildir. Bu veçhile Hünkâr’ın Heterodoks olarak nite-
lenmesi, bir kesimin de kendisini Ortodoks atfetmesi yani hakikatin yerine 
ikame etmesi birlikte yaşama kültürünü olumsuz etkilemektedir. 

Hacı Bektaş Veli sadece kendisini hak görmek yerine, Harun Yıldız hoca-
mın da ifade ettiği gibi birlikte yaşamanın temelini oluşturan “eline, diline, 
beline sahip ol”, “incinsen de incitme”, “kendisini arındırmayan başkasını 
arındıramaz”, düşüncelerini dile getirmiştir. İman-amel ve ahlak bütünlüğünü, 
insanın ve güzel ahlakın ön plana alınmasını salık vermiştir. Çoğunluğun, gü-
cün veya sesi yüksek çıkanın değil kendini arındıran insanın değerli olduğunu 
ve birlikte yaşamak için de değerin, hoşgörünün, sevginin gerekli olduğunu 
ileri sürmüştür. Gönül birlikteliğinin yakalanmadığı bir yerde birlikte yaşama-
nın mümkün olmayacağını belirtmiştir. Buna göre gönül ve ruh birliğini yok 
ettiğimiz zaman dünyanın en gelişmiş ülkesi olsak bile, varlığımızı devam et-
tirmemiz mümkün olamaz. 

Günümüzde dışarıdan emperyalistler, içerden vehhabilik tarzı yapılanmalar 
birliğimizi ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bunlara karşı birlikte yaşamanın 
formülü Hacı Bektaş Veli’de “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” mottosudur. 

Hacı Bektaş Veli'nin sözleriyle öğretilerini dedebabalar ve akademisyenler 
üç gün boyunca çeşitli yönleriyle ortaya koydular. Bilgi şöleni vesilesi ile şunu 
söylemek gerekir ki, Anadolu’yu yoğuran Anadolu-İslam düşüncesinin öncü-
leri Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evren, Mevlana gibi 
erenlerin düşünceleri üzerinde daha fazla durulmalıdır. 

Bir olmak, iri olmak ve diri olmak temennisiyle hepinizi muhabbetle selam-
lıyorum. 



SONUÇ BİLDİRİSİNE KATKI 

Prof. Dr. Nurettin ÖZTÜRK* 

Gerek inanç gerek dil gerek bölge gerek kültür gerek geçim biçimi farklı-
lıkları, devletin ve toplumun ortak bir anlayış ve yaşam biçimine göre bütün-
lenmesi (integration) amacı etrafında giderilmeye çalışılmaktadır. Türkiye de 
imparatorluktan ulus devlete doğru dönüşürken bütünlenme amacı gözetmek-
tedir. Bütünlenmenin değişik biçimleri vardır. Eritme (assimilation) bunlardan 
biridir. Eritmede azınlığın çoğunluğa uyması esastır. Ancak eritme ile oydaş-
maya dayalı demokratik bir rıza rejiminin yaratılması imkânsızdır. Çünkü erit-
me için kamu gücü azınlık karşısında zorun her türlüsüne başvurmak zorunda-
dır. Ancak baskı ve direniş karşılıklı olarak bütünlenmeyi engellemektedir. 
Birlikte yaşama (co-existence) türünden bir ortak yaşama düzeni de toplumu 
oluşturan toplulukların aydınlanma (illumination), ussallaşma (rationalization) 
ve bireyselleşmesi (individualization) yönünde bir amaç ve program içermediği 
için özel hukuk alanının kamu hukuku oluşturmaya karşı direnişini beraberinde 
getirmektedir. Hem İslam ve Türk tarihindeki millet sistemi, hem de iki bloklu 
dünya düzeni üyelerin kendisi kalarak bir arada yaşamasının imkânsız olduğu-
nu gösteren başarısız deneyimlerdir. Yakınlaşma veya yakınsama (convergence) 
ve melezleşme (hybridation) denilen yaşama biçimi ise kümeyi oluşturan üyele-
rin süreç içinde yapısal yönden karşıtını örnek alarak kendini onarıp yenileş-
tirmesi ile bir karşıtına dönüşme deneyimi sunmaktadır. Ancak avantajlı grup-
ların yakınsamayı istemesi gözlemlenmemektedir. Toplumu oluşturan toplu-
lukların karşılıklı ilişkileri müdahalesiz serbest kültür alışverişleri ile gerçekleş-
tiğinde katılımcıların içten gönüllü dönüşümlerinin ve ötekine benzeme davra-
nışlarının yakınsamaya yol açtığı görülmektedir. Yakınsamayı güçlendiren 
toplumsal devindiriciler ussallaşma, bireyselleşme ve aydınlanma eğilimleridir. 
Ancak bu üç bileşen yakınsamayı ileriye götürürken yaşanan durumda önemli 
bir engel insanlığın önüne dikilmektedir. Geç kalmış bir ortaçağlaşmanın ku-
rumsallaşması anlamında kiliseleşme bugün Türkiye ve benzeri ülkelerde ortak 
yaşamı, yakınlaşmayı, yakınsamayı tehdit eden ana etkendir. İnanç alanında 
Türk toplumunda imam-hatip okulları, ilahiyat fakülteleri ve diyanet işleri 
başkanlığı gibi kurumlar esas olarak dinin ulusallaşmasına (nationalizaton) hiz-

* Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi.



576  ║Uluslararası Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni Bildiriler Kitabı 

met ederken a) devletin, b) inanç topluluklarının, c) örgün ve yaygın eğitim 
programlarının, d) seküler alanların kiliseleşmesi veya kiliseleştirilmesi (ecclesi-
astization) gibi dört kollu bir engelleyici süreç ülkenin bütünleşmesinin önün-
de büyük bir tehdit ve tehlike olarak büyümektedir. Kiliseleşmenin bu dört 
biçimi eritme saldırılarına maruz kalanları da kiliseleşmeye itmektedir. Alevi, 
Bektaşi, Ehl-i Hak, Hüseyni vb hangi adlarla anılırsa anılsın Hz. Ali, Kerbela 
ve Hace Bektaş Veli duyarlılığını paylaşan topluluklar kiliseleşmeden, cemaat-
leşmeden uzak durmalıdırlar. Gerçek yıkım onların da kiliseleşmesidir. Onlar 
sanat ve kültürde ussal, bireysel ve aydınlanmaya dayalı değerlere yaklaşarak 
yaşamlarını sürdürebilir ve yakınsamaya katkıda bulunabilirler. 



KAPANIŞ KONUŞMASI 

Prof. Dr. Nedim ÜNAL* 

Şimdiye kadar Türk Ocağı olarak İslam’ın doğru anlaşılması adına Alevi-
Bektaşi cemaatinin büyüklerini toplantılarımıza davet ettik. Bizler bir arada 
yaşıyoruz; ayrımız gayrımız yok; tefrikamız yok. Olmamalı da… Anadolu’nun 
birliği önemli; eğer birliği sağlayamazsak Sevr devam eder. Mesele tefrikaları 
ortadan kaldırmak ve birliği sağlamaktır. Bu nedenle hepimizin üzerine düşen 
vazifeler var. 

Bu bilgi şöleninin düzenlemesini sağlayan A. Yılmaz Soyyer hocama teşek-
kür ederim. Ayrıca Anadolu'nun vatanlaşmasında büyük emek sahibi olan üç 
büyük kişinin Hacı Bektaş Veli, Ahi Evren ve Yunus Emre’yi gündemine alan 
ve UNESCO tarafından kabul edilmesini sağlayan UNESCO Türkiye Milli 
Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz kardeşime teşekkür ederim. 

Bu bilgi şöleninin Eskişehir’de yapılması manidardır. Bu coğrafyanın maya-
lanmasında merkezî konumda olan Eskişehir, Osmanlı Devleti’nin de kurtuluş 
yeridir. Diğer taraftan Eskişehir, Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin yoğun olarak 
yaşadığı bir yerdir. Ali Ulu ve Mehmet Demirtaş kardeşlerime de bu vesile ile 
teşekkür ederim. Bu kardeşlerimiz emperyalistlerin oyuncağı olanlara ve Alevi-
liği-Bektaşiliği bu odaklara dâhil etmeye çalışanlara karşı ciddi mücadele edi-
yorlar. 

Paydaşlarımızla birlikte sonuç bildirgemiz olacak ve bütün Türkiye’ye ilan 
edeceğiz. Bu toplantıya katılımın azlığı beni üzdü. Ancak bütün katılımcılardan 
faydalandım, özellikle de Harun Yıldız, İbrahim Bahadır ve Ömer Faruk Te-
ber kardeşlerime teşekkür ederim. Hacı Bektaş Veli’nin evrensel ilkelerini an-
lattılar. Bana göre fevkalade önemliydi. Hacı Bektaş Veli’nin her sözü birlikte 
yaşama kültürüne dairdir. Bu nedenle yeni bir enerji ile dünyaya ve insanlığa 
evrensel ilkelerini tekrar ilan etmeliyiz. Bu anlamda filozof ve sosyologlara 
büyük iş düşüyor. Bu iş burada kalmamalı, Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş 
Veli ve Yunus Emre’nin birliğe dair söylediklerinden külliyatlar ortaya çıkar-
malıyız. Bu bağlamda A. Yılmaz Soyyer, Ali Rıza Özdemir kardeşlerime teşek-
kür ederim. Eskişehir Valiliğine, bilgi şöleninin paydaşlarına ve bilgi şöleninin 

* Türk Ocakları Eskişehir şubesi başkanı
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yürütücülüğünü sağlayan Kamil Sarıtaş, Duygu Tanıdı, Saniye Aybüke Berk ve 
Esma yürük kardeşlerime teşekkür ederim. Hepinizi hürmetle selamlarım. 



KAPANIŞ KONUŞMASI 

Doç. Dr. Ahmet Yılmaz SOYYER* 

Otuz senedir Bektaşilik çalışmakta ve çağdaş bir yapılanma olan Alevî- 
Bektaşî geleneğini de izlemekteyim. Son bir yıl içerisinde iki tane Hacı Bektaş 
Velî konulu sempozyumun akademik koordinatörlüğünü yaptım ki bu ikincisi-
dir. Türk Ocakları Eskişehir Şubesi’nin yürütücülüğünde yapılan bu bilgi şöle-
ni çok verimli geçmiştir. Bu tür faaliyetler ülkemizde yaşayan aynı dinin farklı 
inanış türlerinden Sünnilik ve Aleviliğin birbirlerini tanımalarına ve kaynaşma-
larına vesile olmaktadır. Ben bir bilim adamıyım kendimi Alevî ve Sünnî olarak 
görmemekteyim. Bu çerçevede Alevîlik konusuna bir obje olarak tam bir ger-
çek yaklaşımla eğildiğimi ifade edebilirim. Bilgi şölenimizdeki diğer bütün 
bilim adamları da aynı hassasiyetle konuyu ele almışlardır. 

Alevîlik konusunu çözümleyecek ve bu anlayışa esas katkıyı sunacak olan 
kendi müntesipleridir. Biz, konunun uzmanları ise Alevî gençlere yüksek lisans 
ve doktora yaptırarak, geçmişi ve bugününe dair tecrübelerimizi aktararak 
yardımcı olabiliriz. Yıllardır hep bu bağlamda Alevî gençlerden edebiyat, tarih, 
sosyoloji ve antropoloji okuyanların yüksek lisans doktora derslerimize müra-
caat etmelerini istedim ama onlar hep kendilerince makul sebeplerle bir ilahiyat 
fakültesinde eğitim görmekten çekindiler. Muhtemelen Sünnî olmaktan kork-
tular, oysa bu kurum beni bile kuruluş amaçları doğrultusunda bir Sünni yapa-
mamıştı. 

Tekrar konumuza dönerek şunu belirtmeliyim, Sünni İslam anlayışının 
Alevî İslam anlayışını tanımaya onlardan daha çok ihtiyacı vardır. Dilerim bu 
faaliyetler devam eder ve dilerim biz birbirimizi tanır ve anlarız. 

* SDÜ öğretim üyesi, aysoyyer@gmail.com





ULUSLARARASI HÜNKÂR HACI BEKTAŞ VELİ VE 

BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ BİLGİ ŞÖLENİ 

 Prof. Dr. Kemal POLAT* 

Ben de sözlerime başlarken bütün hocalarım ve dinleyenleri saygıyla mu-
habbetle selamlıyorum. Öncelikle Prof. Dr. Nedim Ünal hocama, Doç. 
A.Yılmaz Soyyer ve Doç. Kâmil Sarıtaş hocama ve emeği geçen bütün hocala-
rımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çok yoruldunuz, çok çalıştınız ama ortaya 
çok güzel bir eser çıktı. Güzel bir söz var der ki; “İnsan odur ki dünyaya bırakır 
bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser”. Dolayısıyla bu sonucu gördükten 
sonra bütün yorgunluklarınız gidecek diye düşünüyorum. Müsaade ederseniz 
konuyu çok ayrıntıya girmeden, bütün hocalarımızın bildirilerine indirgeme-
den dinler tarihçisi olduğum için bu birlikte yaşama olgusuna dinler açısından 
bir katkıda bulunmak istiyorum. Önce dinlerin görüşünü söyleyip sonra kendi 
düşüncelerimi sunup kapatmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi “birlikte yaşama” olgusu farklılıklardan daha çok ortak ze-
min oluşturma gayesi güder. Bunu da insan olma hakikati üzerine bina eder. 
Yani bütün ilişkilerimizi insan olma hakikati üzerine kurmalıyız. Dolayısıyla 
ben bütün dinlerde mevcut olan ve din mensuplarınca en yüce ahlaki erdem, en 
yüce ahlaki değer olarak kabul edilen Batılı bilim adamlarınca da altın kural 
olarak bilinen bir husustan bahsedip, dinlerin bu konuda ne dediğine değinmek 
istiyorum. 

Nedir o konu? Bizim Türkçe’mizle konuşacak olursak o altın kural şudur: 
“Kendin için istediğini başkası için de iste” veya “kendin için istemediğini baş-
kası için de isteme”. Şimdi gelelim ilahi kaynaklı olmayanlardan başlayarak 
dinler bu konuda ne diyor, kendi cümlelerinden aktarmak istiyorum. Caynizm 
diyor ki “Mutlulukta ve üzüntüde kendimiz için istemediğimiz bir şeyi başkası 
için istemekten kaçınmamız gerekmektedir.” Bu Caynizm’de bir kural. Budizm 
der ki, “Seni üzen şeyleri başkalarına yapma.” Hinduizm der ki, “Başkaları sana 
yaptığında seni üzecek şeyleri başkalarına da yapma.” Konfüsyanizm’de “Baş-
kalarının sana yapmasını istemediğin şeyleri başkalarına da yapma”. Yahudiliğe 
geldiğimiz zaman, “Seni iğrendiren şeyleri, komşuna da yapma işte bütün ka-
nun budur gerisi yorumdur” diyor. Hristiyanlık, “Kendin için istediğini başka-

* Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi
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larına da yap, nefret ettiğin şeyi başkalarına yapma” prensibini ortaya koyar. 
İslam’a geldiğimiz zaman “Kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyen 
iman etmiş sayılmaz” der hadis-i şerif. 

Değerli dostlar, Kur’an-ı Kerim’e baktığımız zaman Kur’an’ın dinler ve 
inançlara karşı tavrını şöyle görürüz: Kur’an hiçbir inancı, hiçbir dini baştan 
böyle elinin tersiyle itmez, atmaz; onları muhatap alır, dinler. Doğrularını tas-
dik eder, yanlışlarını düzeltir, eksiklerini tamamlar, tamamen yanlış ve haram 
olanlarını da reddeder. Kur’an’ın genel prensibi budur. Dolayısıyla bizler, birer 
Türk Müslüman olarak Kur’an’ın bu prensibini aslında bütün ilişkilerimizde 
ser-tac etsek çok doğru kararlar alırız diye düşünüyorum. 

Birlikte yaşamak için bana göre farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeli-
yiz. Artık küresel barış ve hoşgörü çağındayız. Yıllarca birbirlerini kesen bir-
birleriyle savaşan, aralarında kan gövdeyi götüren insanlar, dinler, topluluklar 
artık hoş görüyor; birbirleri ile diyalog içerisinde. Biz aynı dinin, aynı milletin 
fertleri olarak neyin kavgasını yapacağız? Bunu herkesin kendisine sorması 
gerekir. Hans Küng diyor ki: “Dinler arasında barış sağlanmadıkça, milletler 
arasında da barış sağlanamaz.” 

Şimdi ben kendi kanaatimi ufak bir şekilde arz edeyim: Bana göre biz top-
lum olarak sohbet etmeyi unuttuk, sohbet edemiyoruz. Bu milletin fertleri bir 
kere sohbet edebilmelidir. Ben de sahada çalışıyorum birçok ilde. Birçok farklı 
düşüncedeki insanla çalışan birisiyim. Yani sahadan gelen birisi olarak söylüyo-
rum; bunu iş olsun, laf olsun diye boş bir söz olarak söylemiyorum. Bunun altı-
nı farklı şekillerde tecrübeye dayanan bilgilerimle doldurabiliriz. Bana göre 
sohbet etmeyi bilmediğimiz için tartışıyoruz, tartışmayı bilmediğimiz için kav-
ga ediyoruz. Bizim Türk kültüründe kavganın da bir raconu vardır. Mesela, 
çocuğa, kadına, hastaya, engelliye el kaldırılmaz, on kişi bir kişiye saldırmaz. 
Kavgada bile böyledir. Biz bunları unuttuk. Şimdi kavgayı da yapamıyoruz ve 
direkt şiddete başvuruyoruz, adam öldürüyoruz. Değerli dostlar ben, bu mille-
tin aziz fertlerine önce sohbet etmesini teklif ediyorum. Sohbet edebilirsek, 
birbirimizi tanırız, birbirimizi tanırsak birbirimizi anlarız, birbirimizi anladığı-
mız zaman da ortak değerler etrafında kardeşçe, birlik, beraberlik içerisinde 
insanca yaşayabiliriz. Ben buna mesela yürek olarak da varım, bilek olarak da 
varım. Tecrübeli olarak bunu gördüğüm için böyle düşünüyorum. 

Türk milleti, diğer topluluklardan farklı olarak millet olmayı başaran bir 
millettir. Ama fertlerde bu başarıyı sosyal hayatta, tecrübede pek göremiyoruz. 
Millet olmak bambaşka bir şeydir. Aynı duyguyla, aynı fikirle, aynı değerler 
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etrafında topyekün yer almakla millet olunur. Bakınız birlikte yaşamanın en 
önemli yollarından birisi de genelde ortak inanışlardan hareket etmektir. Ben 
de ilahiyatçıyım ama genelde diyanet camiasının hurafe, bidat deyip elinin ter-
siyle attığı halk inanışlarında aramalıyız birlik beraberliğin kökenlerini. Bir 
tane örnek vereceğim; Ben Türkistan’da iki yıl bulundum, Ağrı’da çalıştım, 
Amasya’da çalıştım birçok yöre ile ilgili de çalışmalarım var. Şimdi millet olmak 
tabirini kullanırken ya da tanım yaparken biliyorsunuz ortak kültürel değerler-
den, örf ve âdetlerden hareket edilir. Bir tane çarpıcı örnek vermek istiyorum. 
Ben Kırgızistan’da yaptığım araştırmada şöyle bir uygulamaya rastladım. Kır-
gızistan’da bir genç askere giderken, bir tören yapılır, besmele ile ekmek pişi-
rilir ve millet toplanır, ekmek getirilir askere gidecek genç o ekmekten bir 
dilim keser ve bir parça yer, dua edilir, çocuk askere gider. O ekmeği gencin 
odasına asarlar. Niye diye sorduğumuzda şöyle cevap verirler: Bu ekmek o 
gencin rızkıdır. Rızık insanı çeker getirir. Dolayısıyla askerde yolda başına bir 
kaza bela, olumsuzluk gelmesin tekrar evine dönsün diye böyle yapılır. Bu, bir 
fiili duadır ve çok önemli bir âdettir. Bu âdet Orta Asya ile kalmıyor, milleti 
nasıl birleştiriyor? Ben geldim Ağrı’da Türk Dünyası dersleri veriyorum. Türk 
Dünyası Ortak Edebiyat Folklor derslerine giriyorum. Bu konuyu anlattım. 
Dedim ki; arkadaşlar ilinizde böyle bir uygulama var mı? Bir arkadaş “biz onu 
simitle yapıyoruz” dedi. Kızım nerelisin dedim. Diyarbakırlıyım. Hocam biz 
genci askere gönderirken simidi getiririz, bir parça alır yer. Sonra kalan simidi 
kırmızı kurdele ile odasına asarız ve şimdi çağdaş zamanda buzdolabına koya-
rız. Simit onun rızkıdır çeksin getirsin diye. Ben bunu Amasya’da Alevi vatan-
daşlarımızın köylerinde de gördüm. Amasya’da da bu yaygın şekilde uygulanı-
yor. Tunceli’de de olduğunu duydum. Türkiye’nin birçok yerinde bu âdet var. 
Bakınız Orta Asya’dan bu yana Anadolu’nun doğusu, batısı, güneyi kuzeyi her 
yerini birleştiren ortak bir örf âdettir, basit bir uygulama değil. Dolayısıyla bu 
ortak örf, âdetlerin inanışların, çalışılıp kaleme alınması, gelecek nesillere akta-
rılması ve yazıya geçirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bence ortak, birlikte 
yaşamanın önündeki en büyük engel önyargılarımızdır. O yüzden bana ait olan 
bir söz olarak söylüyorum; Önyargı değil, önsaygı hayat felsefeniz olsun. He-
pinize saygılar sunuyorum, Allah’a emanet olun.  
 
 
 
 





SONUÇ BİLDİRGESİ 
UNESCO 40. Genel Konferans kararıyla 2021 yılı için ülkemizin önerisi 

Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya ve Romanya’nın 
desteğiyle Hacı Bektaş Veli’nin Vefatının 750. Yıl Dönümü UNESCO An-
ma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı’na alınmıştı. Ardından Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından 2021 yılı Hacı 
Bektaş Veli Yılı ilan edilmişti. Bu çerçevede birlikte yaşama kültürü bakı-
mından örnek bir şehir olan Eskişehir’de Eskişehir Valiliği himayelerinde 
ve Eskişehir Türk Ocağı yürütücülüğünde Ankara Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi, Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fa-
kültesi, Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Yunus Emre Araştırma Merkezi 
paydaşlığında çevrim içi olarak 25-27 Ağustos 2021 tarihlerinde Uluslararası 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni düzen-
lendi. 

Üç gün devam eden ve toplamda 32 bildiri sunulan uluslararası nitelikte-
ki Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve Birlikte Yaşama Kültürü Bilgi Şöleni’ne 
Özbekistan, Kazakistan Kırgızistan, Irak, Almanya ve Polonya olmak üzere 
Türkiye ile birlikte 7 ülkeden akademisyenler, kanaat önderleri ve araştır-
macı-yazarlar katıldı. Bilgi Şöleni neticesinde aşağıda belirtilen hususlar 
hakkında katılımcıların ve kamuoyunun bilgilendirilmesine karar verildi. 

Bilgi şölenimiz özellikle Hicri takvimin Muharrem ayında düzenlendi. 
Bugün birlikte yaşamın oluşabilmesi için öncelikle Muharrem ayının, Hz. 
Hüseyin’in öğretisinin ve Kerbela’nın çok iyi tetkik edilmesi gerekir. 

Hz. Hüseyin’in soyundan gelen Hünkâr Hacı Bektaş Veli, medeniyeti-
mizin harcına ve bu topraklara birlik ruhunu eken erenlerimizdendir. Nite-
kim Yunus Emre’nin “Erenler nefesidir devletimiz / Onun için fitneden 
olduk selâmet” dizeleri de aynı manayı ifade etmektedir. Hangi yüzyılda ve 
nerede yaşamış olursa olsun bütün erenlerimiz bizlere aynı yönü, bir yönü 
işaret etmişlerdir. Gönlü akılla buluşturan, maddeyi mana ateşinde eriten; 
kapısı her türlü sevgisizliğe, kötülüğe ve ötekileştirmeye kapalı değerler 
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dünyamızı yeşertmişlerdir. Tercih hakkının gönlü kırıklardan yana kulla-
nıldığı, önceliğin gariplere verildiği fütüvveti esas alarak savaşların, istilala-
rın harap ettiği gönülleri mamur etmiş; onanmış ve donanmış kılmış, gönül 
yaralarına merhem olmuşlardır. 

Hünkâr Hacı Bektaş Veli Anadolu Türk İslam düşüncesinin hamurunu 
yoğuran bir gönül eridir. Türk-İslam düşüncesi açısından nitelikli bir bir-
likte yaşamın ustası Hünkâr Hacı Bektaş Veli’nin düşünceleri vazgeçilmez 
öneme sahiptir. Ömrümüzün bir hakikat yolculuğu olması için yolumuza 
ışık tutan Hacı Bektaş Veli; “İncinsen de incitme, ilk önce kendini arındır, 
sonra başkasını arındırabilirsin, ilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır” 
gibi düşünceleri ile “Kötülüğü en güzel olan davranışla savmayı” farz kılan 
ilahi kelama uyarak insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırmıştır. Onun 
insanlığa verdiği mesajlar dün olduğu gibi bugün de canlılığını ve geçerliği-
ni korumakta; çağımızın buhranlarına, bunalımlarına bir çıkış kapısı sun-
maktadır. Nitekim 21. yüzyılda olmamıza rağmen dünyada insan hakları, 
kadın hakları, ayrımcılık, ötekileştirme vb. konularda çözülememiş birçok 
sorun bulunmaktadır. Bu sorunların çoğunu Hacı Bektaş Veli’nin İslam’ın 
güzel ahlakına dayanan öğretileri çözebilir. 

Birlikte yaşama kültürünün oluşabilmesi için insanlar arasında birliği bo-
zan, birliği engelleyen ve birlikte yaşama kültürünü yaralayan nedenlerin 
ortaya konulması ve onlar üzerinde düşünülmesi gerekir. Bir toplum gönül 
ve ruh birliğini kaybetmişse uzun vadede o toplumun birlikte yaşaması 
mümkün olmadığı gibi aksine emperyalist güçler tarafından zayıflatılır ve 
hayatiyetini devam ettiremez hâle gelir. Bu nedenle hiç kimse veya herhan-
gi bir grup kendisini hakikatin yegâne sahibi olarak görmemeli, diğerlerine 
saygı duymalı, farklılıkları zenginlik bilmelidir. “Bir olalım, iri olalım, diri 
olalım” diyen Hacı Bektaş-ı Veli; ömrünü İslam’a, Kuran’a ve insanlığa 
adamış gönül sultanlarımızdandır. Bir taraftan birlik ruhumuzu kararken, 
diğer taraftan İslam dininin temel prensiplerini tasavvufî bir yorum ile eser-
lerinde açıklamıştır. Ahlaki konulara ayrı önem veren Hacı Bektaş Veli, 
birlikte yaşama kültürümüze, etkisi asırlarca süren ve asırlarca sürecek kat-
kılar sunmuştur. Bu bakımdan Hacı Bektaş Veli’nin ayrıştırmayan-
birleştiren, manayı ön plana çıkaran düşüncelerinin ilmî anlamda ortaya 
konulmasına ihtiyaç vardır. 
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Milleti bir arada tutan müşterekler vardır. Hayatlarını bir medeniyet inşa 
etmeye vakfeden ve bu toprakları bizlere vatan kılan erenlerimizden biri 
olan Hünkâr Hacı Bektaş Veli, milletimizi bir arada tutan müştereklerden-
dir. “Muhteşem bir maziyi, daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü 
olmak” için Hünkâr Hacı Bektaş Veli’yi ve bütün medeniyet mimarlarımızı 
disiplinler arası olarak ele alan kapsamlı çalışmalar yapılmalıdır. 

Daima “bir olmak, iri olmak, diri olmak” ümidiyle… 




