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Ö N S Ö Z

Bektaşîliğin yayıldığı coğrafyanın ve etkilerinin, batılı gözüyle tespit ve 
değerlendirmesini yapan F.R. HASLOK'a ait bu çalışma, "en çok yabancı dil bilen 
Türk" olan R. Hulûsî ÖZDEM tarafından dilimize çevrilmiş ve Maarif Vekâleti 
yayını olarak eski harflerle 1928’de yayımlanmıştı.

Doğrusu yazılı ve bilhassa görsel medyanın yıllardır işlemeye çalıştığı 
Bektaşîlik ve Alevîlik konusunun, hacim itibârıyla vasat olsa da fonksiyon itibârıyla 
önemli kaynaklardan biri, elinizdeki çalışmadır. Bu yüzden "Bektaşîlik Tetkikleri" 
adlı bu eserin yeni alfabeyle yayımı, mühim bir boşluğun doldurulmasını 
sağlamıştır.

Mütercim ÖZDEM, elbette bir Türk dili uzmanıdır. Ama son elli yıldır dili
mizde meydana gelen büyük değişim, maalesef onun yaptığı tercümeyi de anlaşılır 
olmaktan bir miktar uzaklaştırmıştır. Bu yüzden geniş kitlelere hitâb eden bu eserin 
alfabesini yenileştirirken diline de hürmet sınırları içinde kısmen müdâhale îcâb etti. 
Bu müdâhale sırasında, mütercimin dil ve üslûbunu bozmamaya dikkat ettiğimi, 
ısrarla belirtmek isterim. Müdâhalelerim, bazı uzun ve (bugün için) karışık cüm
leleri, bir kaç parçaya bölmek; günümüz okuyucusuna çok ağır gelecek bazı 
kelimeleri, daha anlaşılır kılmak tarzında ifâde edilebilir.

Bektaşîlik Tetkikleri, sabırlı, meraklı ve dikkatli bir araştırma mahsûlüdür. 
Anadolu'daki Bektaşî tekkelerinin taranıp tanıtılmasıyla başlayan inceleme, Rumeli 
ve Mısır'a kadar uzanmakta; araştırma, birkaç harita ve re-simle desteklenmektedir. 
Kitapta yer alan makâleler, kuvvetli dipnotlarla beslenmiştir. Dolayısıyla her ne 
kadar bir Hıristiyan tarafından yazılmışsa da yazar, konuyla ilgili Müslüman- 
gayrimüslim görüşlerini, dipnotlar düşerek göstermiştir. Bu yüzden kitap, İlmî 
güvenilirlik bakımından takdire ve güvene şâyândır.



Eserde tanıtılan tekkelerin sözlü krokilerinin çizilmesi ve tasvirleri, herhalde 
çağdaş araştırmacılar için de faydalı olacaktır. Zîrâ bu tekkelerin bir kısmı, 
günümüzde harâb olmuştur. Bu harabeleri, herhalde ancak F.R. HASLOK'un 
tasvirleri, hayâlen de olsa imâra imkân verecek gibidir.

Hıristiyan azizleri ile Bektaşî büyüklerini özleştiren çift yönlü ziyâretgâhlarla 
ilgili açıklamalar, sanırım okuyucuyu etkileyecektir. Bu tür ziyâretgâhlann, 
Müslüman veya Hıristiyan olduğunu söyleyen insanlar tarafından saygıyla ve bir
takım büyülü-fallı murad tedâriki vesilesi olarak ziyaret edilişlerinin mantığı da 
muhtemelen ilgili sayfaların okunması ile anlaşılacaktır.

Bu faydalı ve büyük emek mahsûlü araştırmayı günümüz okuyucusuna hitâb 
edecek hâle getirirken, bilgisayarımın başında teknik ve formol yanlışlarımı düzelt
memi sağlayan kızım Deniz'e ve dizgici Sayın Reyhan İLKER Hanıma teşekkürleri
mi sunuyorum.

Dr. K â m il A K A R SU

Ankara, 31.01.2000



Bu makalede, Bektaşî Tarîkatinin coğrafî yayılışına ait olarak basılı kaynaklarda bulunan dağınık 
kayıtları, şu anda ve evvelce mevcut tekkelerinin yerlerini göstermek suretiyle toplamaya çalış
tım (2). Bundan başka bu konuya ait (1913-1915 senelerinde) Bektaşîler arasındaki seyahat ve 
incelemelerimden elde ettiğim bilgileri de kattım: Bütün bu bilgiler, doğrudan doğruya Bekta
şî kaynaklarından ve bir çoklan bunlann bir çoğundan alınmıştır. Bu suretle şimdi en mühim 
faaliyet alanları olan Arnavutluk’taki Bektaşî müesseselerinin hemen hemen eksiksiz bir fihristi
ni meydana getirdiğim gibi -bugün elimde bulunan fakat kaynaklan isteğe uygun olmayan Ana
dolu müstesna olmak üzere- bu tarîkatin bulunduğu diğer yerlerde de incelemelere devam edil
mesi için sağlam bir esas hazırlamış olduğum ümidindeyim.

Elimizde bulunan belgelere göre Anadolu’daki Bektaşî müesseseleri en ziyade yoğunlukla "Kı
zılbaş" veya "Şiî Müslüman" bölgelerinde; özellikle (1) Ankara ve Sivas vilayetlerinde ve (2) Kon
ya vilayetinin -meşgul oldukları sanata dayanarak "Tahtacı" namını alan- Şiî aşiretlerinin bulun
duğu, güney batı köşesinde (Likyada) olmak üzere başlıca iki gurup halinde toplanabilir. Ana
dolu Şiîlerinin üçüncü korunma bölgesi olan Harput ve Erzurum, doğu vilayetlerindeki Bektaşî 
tekkeleri hakkında ise bilgi yoktur. Bununla beraber "Kızılbaş'larla "Bektaşî'ler arasındaki bağ
lantı ve ilginin mahiyeti, henüz bilinmiyor. Biz, yalnız, bunlann İslâmiyetin "Şiî" şekline bağlı bu
lunduklarını ve geniş bir alana dağıtmış bulunan Şiî cemaatlerinin ise Bektaşî çelebilerinin (3) 
manevi üstünlük ve hakimiyetlerini kabul ettiklerini biliyoruz. Avrupa’da nisbeten son zaman
larda İslamiyete girmiş olan Hıristiyan halkı ile "Güney Arnavutluk", bugün Bektaşîlerin en bü
yük kuvvetle mevcut bulundukları tek memlekettir. Son zamanlara kadar sayılarının epeyce çok 
olduğu "Girit" ile Makedonya’nın Kesriye dolaylan, aynı suretle Hıristiyan halkı üzerine aşılan
mış bir Bektaşîlik hadisesini arz etmektedir.

Bundan başka daha başka yerlerde, mesela Avrupa’da ilk defa göründükleri vakit, ihtimale gö
re yarı cahil ve tamamen göçebe olan, Asya’dan göçüp gelme köy halklan arasında da, başarılı 
propaganda izleri görülmektedir. Güney Makedonya ve Teselya’nın "konyarî'lan, Rodopların 
"yörük"leri ve Dobruca’nın "Tatar"ları, bu cümledendir. Bilhassa Edirne havâlisinde yerleri bi
linen tekkelerin sayısı düşünülünce, iki asırdan fazla bir müddet zarfında yeniçerilerle Bektaşî
ler arasında mevcut sıkı bağlantıya göre, birtakım askerî merkezlerin, aynı zamanda misyoner 
faaliyeti hususunda önemli OCAKlar teşkil ettiğini farz etmek uygun görünmektedir.

(1) Özeı olarak "Annual of the British School ar Athens (B.S.A) Mecmuası, XXI. Cildinden 1914-1916, s. 84-124
(2) Bektaşîler ve Teşkilattan Hakkında. B.S.A XX, 94 ve devamına bakınız.
(3) Aşağıya bakınız.



Anadolu, Rumeli ve Arnavutluk'taki Bektaşî evliyalarının tiplerinde her birine mahsus ol
mak üzere özel değişmeler fark edilebilir (4). Anadolu’da ermiş tipi, bizzat Hacı Bektaş ile az çok 
bağlantılı bir mürşid sayılır. Buna dayanarak mitolojik denilecek kadar uzak bir sîmâdır. Rume
li’deki ermişler de, Türk hakimiyeti devrine ait olmaları bakımından yine öyle uzak ve eskidir: 
Fakat bunlar ilkel mürşid olmaktan çok mücahid (cihad eri) sayılırdı. Bu keyfiyet, on altıncı ve 
sonraki asırlardaki yeniçeri-Bektaşî karışık topluluğunun baskısı altındaki bölgelerde Bektaşîli
ğin gelişmesini göstermektedir.

Arnavutluk’daki Bektaşî propagandası, itiraf edildiği üzere, on sekizinci asırdan sonra baş
lar; ermişleri de tarihî şahıslardır,

Bektaşî tekkelerinin yerleri hakkında şurasını da kaydedebiliriz ki, başka tarikatlerinki, ge
nellikle biiyük iskan merkezleri dahilinde veya civarlarında bulunduğu halde, Bektaşîlerinki, ku
ral olarak ya tamamen uzak yerlerde veya köylerin kenarlarında bulunmaktadır. Bunun sebebi, 
şüphesiz ki kısmen propaganda ve tesirlerinin en çok köylü halkı üzerinde etkili bulunması, kıs
men de sünnî hocaları tarafından haklarında düşmanlık duyguları mevcut olmasıdır. Pek haklı 
olarak kabul edebiliriz ki (1090 tarihlerinde) Bektaşîlerin yeniçerileri ellerine aldıkları ile bunla
rın 1826 da ortadan kaldırıldıkları zaman zarfında, gerek İstanbul ve gerek vilayetteki yeniçeri 
kıtalarının kışlalarında daimî bir Bektaşî şeyhi ve farz edilebileceğine göre, yakmlannda bir de 
tekke mevcuttu. Bunlar 1826 dan itibaren ortadan kaldırılmıştır; fakat bu azizlerin Türk iç kale
lerinin içinde veya girişinde mevcut bulunan türbelerinin, bu yeniçerilerle alakalı eski Bektaşî 
müesseselerinden arta kalma eserler olması, pek muhtemeldir.

Bu girişten sonra artık tekkelerin tasnifine girişebiliriz:

ANADOLU 

(Şekil I) (5)

A. ANKARA VİLÂYETİ

Hacı Bektaş (Pîr evi). -  Tarîkatin meşhur müessisi olan Hacı Bektaş, orta Anadolu’da Kır
şehir civaıında, ismini taşıyan köyde medfun bulunmaktadır (6). Mezarın bitişiğinde, "Pîr evi” 
denilen bir tekke vardır ki, Bektaşî tarîkatinin ve mürîdlerinin genel toplanma yeridir. Burası, ta-

(4) Evliya Çelebi Seyahat-name’si, Hammer tercümesi, s. 20 ve devamına bakınız. "Bugün, Türkiye’de mevcut 
yedi yüz Bektaşi tekkesi Hacı Bektaş’ın yedi yüz müridinin eseridir.
(5) Bu makaleyi aydınlatmaya yarayan harita, Mösyö Haslok’un kendisi için hazırlamış olduğu bir plandır. Bu
günkü şartlara göre yeniden çizilmiştir. (Yazar)
(6) Evliya, Seyahat-nâme, Hammer tercümesi, s.21, türbe hakkında şöyle diyor: "Hacı Bektaş, Sultan Orhan za
manında vefat etmiş ve onun huzûrunda Kırım’ın payitahtında defn edilmiştir. Burada bir Tatar melikesi, me-



rikat kurucusunun kabrinden başka Balım Sultan diye bilinen ve tarikatin bölündüğü dört dal
dan birinin kurucusu olan pek önemli bir Bektaşî azizinin de mezarını ihtiva etmektedir: Bu me
zar, tekkenin "mücerred" denilen bekâr dervişlerine ayrılmış olan kısımdadır. Bundan başka, 
dikkate değer bir nokta vardır: Sünnî tarîkatlerden Nakşibendî tarîkatine mensup bir hocanın 
imamlık ettiği, minareli bir camii de vardır. Bu, II. Mahmut zamanında (1826) da Hacı Bektaş’ı 
Sünnî olmak üzere ve Nakşibendî şeyhi olarak gösteren anlayışı uygulayan bir yeniliktir (7).

Bu tekke, vaktiyle, ahâlîsi Bektaşî tarîkatine mensup 362 köyün mal varlığıyla geçinirdi. Bu 
köylerin sayısı, hükümet tarafından muhtelif vesilelerle yirmi dörde indirilmiştir (8). Tekkenin 
60.000 lira kadar tahmin olunan varidatı, tarîkatin murâkıblan olan “ahî dede" veya "dede ba
ba" ve "çelebi" arasında paylaşılır.

Bunlardan evvelkisi Hacı Bektaş’ın manevî irşad halîfesi olduğu iddiasındadır. Hacı Bek- 
taş tekkesinde oturur ve bu burası ile Bektaşî teşkilatının bir kısmı üzerine hakimiyet icra eder. 
Meselâ Arnavutluk ve Girit Bektaşîleri bunu en yüksek başlan olmak üzere tanırlar; şeyhlerinin 
tayini, bunun tarafından onaylanmak durumundadır. Tarîkatin bu dalı, tamamen Amavutlar 
elinde olduğu sanılabilir: Son Şeyh Feyzi Baba Arnavut olduğu gibi henüz boş bulunan makam 
için gösterilen adaylar da Arnavutluk’tandır (9).

("Dede baba"nın emri altında, daha sekiz baba vardır ki her birinin ayrı "konak"ı ( ikamet
gâhı) olup tekkede görülen işlerin muhtelif dallarına bakarlar. Bunlar, tekkeye yeni girenlerin 
çalışmalarını idare ederler. Bu çeşitli dallar sırasıyla kiler işi (kilerci baba), fırın işi (ekmekçi ba
ba), mutfak işi (aşçı baba), ahır işi (atçı baba), misafir işi (mihmandar baba), Balım Sultan türbe
darlığı (Balım Evi) ye bağ işleri (dede bağ, can bağ)dir. •?

zan üzerine bir anıt inşa eylemiştir. Bıı bina harap bir hale geldiğinden Sultan Süleyman zamanında Kayseri Be
yi olan Şeytan Murad, burasını kurşunla örterek tamir edip yenilemiştir." Kırşehir yerine Kırım payitahtı denil
mesi yanlıştır. Herhalde Tatar melikesi tabiri bu alıntıya sebep olmuştur. Bugün kasabanın görülecek yerlerin
den biri olan tekkenin mutfağındaki kazanların Tatar hanı tarafından verildiği söylendiği halde garip bir şekil
de bunu Orhan ile bir saymaktadırlar. (Contemp, Review, Teşrin-i sânî 1913-695).
(7) Hacı Bektaş’ın Tekkesinin Tarifi, P. Lucas, Voyage en Grece (Amsterdam, 1814), I. 124, Levidis,
ı Arv n(nw.;flot; povut tî|? Kan.-ıahov.Lcıç, 98, Guinet,Asie Mineure, i. 841; Naumann, Vom goldenen Horn 
zıı dem Quellen des Euphrat,193 ve devamı; Contemp Revietv, Pr. White; Teşrîn-i Evvel 1913,693 ve devamın
da mevcuttur. Keza XX. B.S.A, 102 'ye bakınız.
(8) Bu bilgiler "Guine"dendir. Yalnız son rakam müstesnadır ki yazar bunu zamanı için doğru olmak üzere, 42 
olarak göstermektedir.
(9) Makaleyi yazdıktan sonra "Mes’ûd" isminde birinin seçilmiş olduğunu haber aldım.



Çelebi (şimdi Cemal Efendidir) Hacı Bektaş’ın fiilen halefi vedolayısıyla hukuken tarîkatin 
en büyük reisi olduğunu iddiâ eder. Bu görev ırsî ise de veraset babadan oğula olmayıp ölen bir 
çelebinin yerine hayatta bulunan kardeşi, büyük oğlunun yerini tutmaktadır. Bu kişi tekke hâri
cinde oturur ve müessese mülklerinin idaresinde çalıştırılır. Şeceresi dede baba gurubu tarafın
dan itiraza uğramaktadır. Bunlar Hacı Bektaş'ın oğlu olmadığını söyleyerek onu bir sahtekâr say
maktadırlar. Kendileri ise neslini ceddi olan Hacı Bektaş’ın kanını içmek suretiyle hamile kalan 
bir kadından mucize yoluyla doğduğuna ait araya giren bir efsane ile açıklamaktadırlar (10).

Daha Türkiye’de Meşrutiyet’in ilanı olan 1909 tarihinde, çelebi beyi hükümete bir dilekçe 
vererek tarîkatin en yüksek reisi sıfatıyla tanınmasını vesâik haklarının iade edilmesini talep et
mişti. Şu anda, mevkii, Anadolu Kızılbaş halkı taralından tanınmakta ve bunian idare eden tekke
lerin şeyhleri, onun onay ve doğrulamasına uymaktadır. Irsî olduklan anlaşılan (11) bu şeyhlerle 
kendilerine mensup cemaat, öteki Bektaşî dalı tarafından az çok hafife alınmakta ve bunlar tara
fından "Sûfî" diye adlandırılarak teşkilatlan gevşek ve mezhebleri bâtıl sayılmaktadır. Rumeli Hi
sarı tekkesinin ve şeyhinin oğlu, bana, aralanndaki bu farkı "Kızılbaşlann Katolik ve hakîkî Bek
taşîlerin ise Protestan olduklan" tarzında açıklamıştır. Robert Kolc’un eski talebelerinden biri ta
rafından ileri sürülen bu şahitliğe göre Bektaşîlerin bir tür "reformasyon" temsil ettikleri ve Ana
dolu’daki geri dindaşlannın itikadlarındaki mezhebi ilaveleri, bâtıl saydıklan anlaşılmalıdır.

"Çelebi” ile "dede baba” arasındaki ilişkiler gergindir; fakat bekâr dervişler gurubu, evli 
şeyhler tarafından hürmetle muamele görmektedir.

İnançlar konusunda, Bektaşîler, Kızılbaşlann hilâfına, pîrleri olmak üzere Altıncı İmam 
"Cafer-i Sâdık"a bağlılık iddiâ ederler. Kızılbaşlar ise Beşinci İmam "Muhammed Bâkir"den el 
almış olduklarını ileri sürmektedirler. Dînî hayât hususunda da iki mezheb arasında önemli 
bir fark vardır. Dallarının ruhbân sınıfını teşkil eden Bektaşîler, neredeyse hiç istisnasız,

(10) Guine, Küçük Asya, i, 342. Mücerredler (bekârlar) şubesi tarafından kabul edilen menkabe, kadını bir "ho- 
ca"mn zevcesi olmak üzere gösteriyor. Ve buna "hatuncuk ana" ismini veriyor. Başka bir menkabe ise Hacı Bek- 
taş’ı "nefes oğlu” (yani Allah demek olan nefhanın oğlu) olmak üzere göstermektedir. (Bunun için Macaristan- 
lı Georgius’uıı De Moribus Turconım’unun XV sonuna bakınız). Böyle mucizevî bir doğuş bir çok ermişleri 
hakkında da ileri sürülmektedir. Özellikle kızılbaş Kürtler "İmam Bakir” hakkında bu zâtın
Bal(?) şekline (haline) gelen Hüseyin’in başı tarafından mucizevî bir şekilde döllenen bir Ermeni bakiresinden 
aksırma yoluyla doğduğunu söylerler. ( Geog. Joum. Xliv 1914, 64). Daha başka örnekler için Grenard’ın 
Joıırn. Asiat, XV, (1900), 11; Anadol, Skene, 285 teki yazılarına bakınız.
(11) J.R. Anthr. Inst., Crotvfoot, XXX., 8,3,312 (Hayderü’s-Sultân ve Haşan Dede). Şeydi Battal tekkesinde de 
kural budur. Un mois en Phrygie, Ouvre. 94, Arch. Des miss, Radet; IV, (1895), 445.



mücerred (12) (bekârdırlar. Diğer yönden Kızılbaşların ırsî bir ruhban sınıfı vardır; buna daya
narak şeyhleri mecburen evli (miiteehhil)dirler.

İnanmamız için az çok sebepler bulunması bakımından Bektaşîler bedenî ve rûhî baskıya sahip 
bir reisin idaresindeki asıl aşîret zümresini yönetiyorlarsa, bu takdirde "çelebf'de, tevarüsün, ”ir- 
şâdî” bulunduğu mücerred (bekâr) dervişler teşkilatının üstünlük ve oluşumu üzerine mevkiin
den düşürülmüş olan asıl irsî aşîret reisidir. Onun tarafından memuriyetleri onaylanan şeyhler ve
ya babalar ise, aynen aşîret kısımlarının veya akraba aşiretlerin ırsî reislerini yönetmek durumun
dadırlar. İrsî olmalan bakımından zarurî olarak evlidirler. Diğer esas kolun bekar dervişleriyle 
bunlar arasındaki başlıca fark dâ budur.

Bektaşîlerin "çelebi”si hakkında en eski kayıt 1526-1527‘de ortaya çıkan bir derviş ve Türk
men isyanı ile ilgili görünüyor (13).

Bu isyanın ortaya çıkıp yayıldığı alan, Ankara’ydı (14). İsyanın, genellikle Kalenderoğlu namıyla 
bilinen reisinin "çelebi" unvanını taşıdığı, bazı yazarlar tarafından söylenmektedir. Fakat bunun 
soy olarak Hacı Bektaş Veli’ye mensubiyet iddia ettiği konusunda, hepsi aynı kanaattedirler. 
Sonradan Bektaşîlerle yeniçeriler arasında ortaya çıkan bağlantı dikkate alınınca, bu olayda ye
niçerilerin çelebi üzerine yürümekte kat’iyyen tereddüt göstermemiş olduklarını söylemek uy
gundur.

Aynı vilayet içinde olmak üzere kaydedilen tekkeler, şunlardır:

Beypazar civannda -  Bu kasabanın batı tarafında, Sakarya boyunda, EMREM YUNUS SULTAN'ın 
türbesi vardır ki Lejean tarafından, besbelli cahil bir yerli muhbirin ifadesine dayanılarak kızı ve 
iki oğluyla birlikte defnolunan bir "Konyan Sultanı” diye tarif edilmektedir (15). Hakikatte Em- 
rem Yunus, Bektaşîlerce kendilerine mensup bir aziz olmak üzere iddia edilmektedir. Türbe ye
ri halk tarafından ziyaret edilmekle beraber burada bir müessese olmadığı zannediliyor (16).

(12) Bu sıfatla Bektaşî dervişleri Balım Sultan hakkında özel hürmet ve yüceltme duygusu bölerler. Bu zat, Hacı 
Bektaş’tan iki nesil sonra gelmiş ıslahatçı bir aziz olup pîr evinde medfundur. Hacı Bektaşîn da evlenmeksizin ya
şadığı kabul ediliyorsa da Balım Sultan, mücerredler (bekârlar) şubesinin özel pîri sayılmaktadır.
(13) Hammer- Heller Tercümöi, His. Emp, ott., V, 95; Ann, Turc, Leundavius; s.a., 1526 ve lib. Sing, S.222.; 
Hist. Des Turcs, de Mezeray, 5020.
(14) İsyana katılmış olan dört aşiretin ismi sayılmaktadır: Çiçekli, Akçakoyunlu, Masadlı, Bozoklu. Hacı Bektaş 
Tekkesinin kuzey tarafında bir Çiçekdağ vardır. Bozok da bu dağın bulunduğu mıntakanın ismidir. Şu halde 
zikredilen aşiretlerden hiç olmazsa ikisi bu yöre ile ilgili görünüyor.
(15) Bull. Soc. Geog. XVII, (1869), 63.
(16) J.H, S: Andersen, 1899,70. Emrem Yunus (Yunus Emre) için Gibb. Ottoman Poeuy, 1,164’e bakınız.. O, 
bunun tarihini on dördüncü asır haşlannda gösteriyor. Seyahatnâme, Hammer Tercümesi, II, 223.



Çorum civarında - Çorum’un on kilometre batısında, Kipert’in haritası (yerli bir kaynaktan nak
len) "Seyyidim Sultan"ı kaydetmektedir. Evliya ise bu yeri zamanında yalın ayak başı çıplak Bek
taşîler tekkesinin bulunduğu bir yer olarak göstermektedir (17).

Ankara civarında - Ankara’nın doğusunda yerleşmiş "Hüseyin Dağ" üzerinde Bektaşîler tarafın
dan mücahid bir ermiş olarak kabul edilen bir Arabın, Hüseyin Gâzî’nin mezarı vardır. Ermiş, za
manında burada yüz Bektaşî dervişini barındıran bir tekke vardı ve her sene çok kalabalık bir 
âyin yapılırdı (18). Şimdi yalnız Ankara "Bayramî" dervişleri tarafından idare edilen bir türbe var
dır (19).

Yozgat civarında - Burada Mucur denilen yerde bir tekke mevcut olduğu söyleniyor ki haritala
rımızda gösterilmemiştir. Fakat burası "Kırşehir" civarında aynı ismi taşıyan köyden başkadır.

Alaca civarında -  Arap mücahidi Hüseyin Gâzî’nin ikinci bir kabrini ihtiva eden Shamaspur 
(Şems-i pür olmalı) tekkesi, bu tarîkate aittir. Fakat şu anda terk edilmiştir (20).

Kırşehir - Bana bu mıntakada Ahî Evren denilen bir tekke bulunduğunu bir derviş söylemiş
ti (21).

Sultan Osman’ın silah arkadaşları arasında aynı ismi taşıyan bir aziz de Hacı Halife tarafından Kır
şehir’de medfûn olmak üzere zikredilmektedir (22). Evliya Çelebi ise "Ahî Evrân" veya "Kayseriy- 
veli Ahî Baba" isminde Denizli’de medfun üçüncü bir azîzin, Türk debbağ(dabak)lannın pîri ol
duğunu söylüyor. Bu biraz karışık menkabe, ismini anlaşılan "yabani hayvan" manâsına gelen "ev- 
ren"den almaktadır (23). Ankara’da bir de "Ak Elven" Tekkesi vardır. Bu kelimenin halk etimo
lojisine maruz kalanlardan biri olduğu anlaşılıyor. Kelimenin, aslı ahî ve eren kelimelerinin bir
leşmesiyle oluşmuş olmalı. Eren, azîz demektir; ahî ise Arapçada kardeşim anlamına gelen bir ke-

(17,18) Evliya, Seyahatname, 11,228; kezâ Hacı Halîfe, Cihan-nümâ, Arman Tercümesi, 703.
(19) Expl. De la Galatie: Peırot et Guillaume, 1,283.
(20) Asia Miııor, Hamilton, 1, 402 devamı; HİRoss, Letters from the East, 348; Murrav'ın, Asia Minor’unda 
Wilson, 36; Trans. Victoria inst. XXXIX, 159; Keza B.S.A. XX., 104. Perro 186l‘de burada bir iki Bektaşî dervi
şi bulmuştur. ( Souveııirs d'un Voyage. 418).
(21) Jakob tarafından da (Beitrage, 80 not ,3) 1409-1410 'da Akşehir’de vefat etmiş olan Halveti azizlerinden 
bir Ahî Mîrim zikredilmektedir,
(22) Arman tercümesinde Hadji Ouren; Menasikü’l-Hacc’da Hakhi Ouren, 12; Hammer, ûtto Heller’de; Hist. 
Emp„i. 248’iııde, Akhi Evern (Bakınız Huard, Konia, 112. Burada Seyyid Mahmûd hayratının Akşehir’deki tür
besi tasvir edilmektedir).
(23) Sevahatnâme, İi, 206: Ahî Baba Selçukîler asrında Kayseriyye’de yerleşmişti ilh... (İstanbul baskısı, cild 1, 
S. 594-595). Bütün debbağ(dabak)lar Ahî Evrân’ı pirleri tanırlar. İsmin son çeşidinde siren gibi efsanevî bir hay
van manâsına gelen ehve kelimesiyle oynandığı zannedilir. (C. White,Constantinople, 1,174).



lime olup daha on dördüncü asırda İbn-i Batuta'nın Selçuklar zamanındaki Anadolu Türkmenle- 
ri arasında çok yaygın bir sosyal birlik (24) ve daha sonra oldukça mühim siyâsî bir teşkilât (25) 
olmak üzere tanıdığı "fütüvve" namıyla bilinen mühim cemiyetle ilgili husûsî bir anlamı vardır.

(Bektaşîler arasında ahî kelimesi Hacı Bektaş tekkesinin şeyhinin unvanında saklıdır. Bunların 
hiç olmazsa eskiden "Ahîyân-ı Rûm" (yani Anadolu kardeşleri) (26) denilen bir yan şubeleri var
dı. Herhalde bunlar tarihlerinin bir döneminde Türken fütüvvet erbâbıyla kaynaşmış veyahut da 
bunları temsil etmiştir.̂

Mucur (Kırşehir civarında) -  Burada bir Bektaşî dervişi tarafından beklenen mübarek bir taş var
dır (27).

Panuk Sultan -  Bu azîz de Kırşehir mıntakasında bir köy tekkesinde medfundur.

KONYA VİLAYETİ

Nevşehir civarı -  Burada Nureddin isminde bir azizin mezarını ihtiva eden bir Bektaşî tekkesi
nin varlığından söz ediliyor.

Adalya -  Tarîkatin burada bir tekkesi varsa da o kadar önemli olmadığı anlaşılıyor.

Elmalı da evvelce Haydar Baba’nın kabrini ihtiva eden bir tekkesi vardı; burası 1836’da tahrip 
edilen tekkelerden biridir. Kasaba veya kazâ Abdal Mûsâ isminde pek meşhur bir azizin medfun 
bulunduğu yer olmak üzere bilinir (28).

Kasabanın on iki kilometre kadar güneybatısında "Tekke" denilen bir köy vardır. Elmalı’da tah
tacı diye bilinen ilkel Şiî aşiretlerinin yerleştiği kazanın merkezidir. Fakat tarîkatin tekke haricin
deki organları, bilhassa burada da, Arnavutluk'ta olduğu gibi, hâli yerinde emlâk sahipleri veya 
şehir sakinleridir (29).

Cileveci Elmalı’nın üç saat kuzeyinde yerleşmiştir, Abdal Musa’nın müridlerinden Kilerci Baba 
(30)’nın mezarını ihtiva eden bir tekkesi vardır.

(24) İbni Baruta, Lee tercümesi, 68 ve devamı; Sanguinetti tercümesi, II, 260 ve devamı.
(25) Hammer- Sheller Hist Emp Ott., 21. Keza fütüvvet hakkında Zeitschr, Karabashek, f. Numismatik (1877), 
213 ve devamı.
(26) Ahiyân-ı Rûm (Brown, Dervishes 142); Bunlann yan kollan sırasıyla şunlardı; Gaziler (cihad erbabı), abdal
lar (zühd erbâbı) ve Rum bacıları (hemşireler). Seaman'ın Orkhan'ında, S. 108, Ahî (frater, Achi) Derviş ce
maatleri arasında bir rütbe olmak üzere gösterilmektedir.
(27) Cholet, Armenie, 48.
(28) Jacob Bektaschije, 28, kezâ Beitrage, 14,85. Aşağıda (Kahire) maddesine bakınız.
(29) Von Luschan, Reisen in Lykien, II, 203.
(30) Yukarıya bakınız (Hacı Bektaş).



Finike - Elmalı’nın limanıdır. Kâfî Baha'nın mezarını ihtiva eden’bir tekkesi vardır. Burası 
Petersen ve Loşan taraflarından Limira ‘nın mevkiinde olmak üzere gösterilen tekke olsa gerek
tir. 1884’te burada iki derviş vardı (31).

Gülhisar - Tefenni’nin otuz kilometre güneydoğusunda ve bu kazanın kuzey tarafında bulunur. 
Yaman Ali Baha’nın mezarı, burada bulunan bir tekkededir.

B. İZMİR VİLAYETİ (AYDIN)

İzmir - Şimdi burada şehrin kenarında Kâtip oğlu Mahallesinde Haşan Baba’mn mezarını barın
dıran küçük bir Bektaşî tekkesi vardır. Kalenin bulunduğu tepedeki Polycarp’ın mezan’nın et
rafındaki ufak kabristanda da Bektaşî mezar taşlan görülmektedir (32).

Tire - Burada iki tekke vardır ki birisi Horasanlı Ali Baba’mn türbesini ihtiva eder.

Tavas -  Burada Hacı Bektaş’ın halifelerinden Sarı İsmail Sultan medfundur.

Denizli -  Halen veya vaktiyle mühim bir Bektaşî merkezi olduğu anlaşılıyor. Kazâ dahilinde üç 
tane Bektaşî tekkesi olduğu söyleniyor, İki saatlik bir çevre dahilinde Teslim Sultan ile Dede Sul
tan mezarları bulunmaktadır. Karaağaç’ta (33) da Niyazi Baba vardır.

Yatağan - (Vilayetin güneyinde Karaöyük civarında) - Pol Lukas (Paul Lucas, on sekizinci asrın 
ilk senelerinde burasını ziyaret ettiği zaman Latagundie (Yatağan Dede)nin mezarını ihtiva eden 
zengin ve mühim bir tekke vardı (34). Burası 1826’da tahrip edilen Bektaşî müesseselerinden 
biriydi. Fakat o zamandan beri yeniden az çok canlanmış görünüyor. Yatağan Baba, Abdal Mu
sa’nın pîri olarak bilinir, Aynı yerde başka bir tekke Abdi Bey Sultan’ın mezarını barındırır.

Menemen - Buradaki tekkede Bekri Baha’nın kabri bulunur.

(31) Resien in Lykien, II, 204 Not. Yine Finike civannda Hallaç köyünü de kaydedeyim. Bu isim, bize Bektaşî 
topluluklan fikrini düşündürür. Mansûrü’l-Hallâc, Bektaşîler tarafından büyük azizleri Fazl-ı Yezdan’ın pîri 
(Degraııd, Haute Albanie, 229) ve tarîkatlerinin öncüsü olarak iddialı bir şekilde kabul edilir.
(32) B.S.A, XX, 82, not 3.
(33) Belki de Sarayköy civanndaki Kabaağaç, ki Kipertek haritası burada bir tekke işaret eder.
(34) Voyage fait en 1714, II, 171 ve devamı... "Un couvent ou l’on garde precieusement le corps dün 
Mahometan nomme.îatagundie, qu’on dit avoir öpere de graııds merveilles dans tous le Pais. La mosquee ou il 
repose est tres belle & bien entretenue; il ya dedans 60 chandeliers d’argent massif de dix pieds de haut & un 
fon grand ııombre de lampes d’or & d’argent. Deux cem Derviş sont emploiez au service de cette mosquee; 
ıls ont une Bibliotheque tres bien fournie... Comme cette mosquee a de revenus immenses, ily, une fondation 
pour ııourrir et loger tous les passans, & ony exerce l’hospitalite avec baucoup de charite." XX. B.S.A. 98.



Manisa - Bektaşîlerin, 1826 dan beri Manisa’da tekkeleri yoktur. Fakat burada vaktiyle önemli 
olduğunu ve Ayn-ı Alî ile Niyazi Babaların türbelerinin kendi tarîkatlerine ait bulunduğunu iddia 
etmektedirler.

Dumlupınar -  kasaba hududundan (Dumlupınar istasyonu civarında, iyice görülen Cafer Baba 
(Ya’fer ?) sonradan yeniden inşa edilmiş olup Bektaşîlerce, 1826 tarihinden evvel mevcut olan 
tekkenin bir kısmı olduğu söyleniyor (35).

C. Bursa (Hüdâvendlgâr) Vilayeti

Bursa. -  Şimdi Bektaşîlerin burada- bir temelleri yoksa da evvelce tarîkatin büyük bir sağlam yeri ol
duğu kabul edilebilir (36). Şu sayacağımız türbeieı (Hakîkî veya zannolarak) Bektaşî etmişlerine aittir:

Abdal Murad -  Bu azîzin adına Sultan Orhan tarafından kurulduğu söylenen bir tekke vardır 
(37). Kendisi hakkında da on altıncı asır tarihçisi Saadettin o devrin bilinenlerinden olduğunu 
söylemekte, fakat Bektaşîlerle bir ilgi ve bağlantısı bulunduğunu kaydetmemektedir. Bu ilginin 
mevcudiyeti, şüpheli görülüyor (38). Evliya Çelebi ise bunu Hacı Bektaş’ın yaranından olmak 
üzere gösteriyor (39). Bu tekkeye dair milâdî on yedinci ve on sekizinci asırlarda kayıtlar vardır 
(40); azîzin mezarı da şu anda mevcuttur (41).

Geyikli Baba -  Abdal Murad’ın çağdaşı ve cihad arkadaşı sayılır ve onun gibi Hacı Bektaş’a bağ
lıdır. Ahmed Yesevî’nin halîfelerinden sayılır (42). Bunun Hacı Bektaş ve ona bağlı olanlarla bağ
lantısı Abdal Musâ hakkında olduğu gibi sonradan ortaya çıkmış bir şeydir (43).

Ramazan Baba -  Bunu Evliya Çelebi "Bursa’da hoş bir çayır ortasında yerleşmiş Bektaşî tekke
sinde defiı edilmiş olmak üzere gösteriyor (44). Fakat Es’ad Efendi bunu Nakşibendîlere men
sup saymıştır (45).

(35) Yukarıdaki Elmalı ve aşağıdaki Kahire maddelerine bakınız.
(36) Es’ad Efendi, Destr, Des Janissaires, 302; 1826’da Bektaşîlerin Bursa’dan sürülmelerine şahit olmuştur. 
(Asie Mineure: laborde, 24).
(37) Evliya Çelebi, Seyahatname, Hammer Tercümesi, II, 8; II, 24.
(38) Seaman'ın Orkhan’ında, S. 116.
(39) Aynı yerde.
(40) Sestini: Littere Odoporiche, 1,117; Fon Hammer, reise nach Brussa, 57; Cuinet: Asie Mineure, IV, 129.
(41) Kandis, II(iovoq ,153.
(42) Evliya Çelebi, Seyahatname, II, 21,24. Ahmed Yesevî ve bunun Bektaşîliğe girmesi hakkında B.S.A, XX’ye 
bakınız.
(43) Seaman, Orkhan, aynı yerde.
(44) Seyahatname, II, 28; Fon Hammer, Reise nach Brussa, 56,
(45) Detr, des Janissaires, 300.



Şeyh Gîlî -  Bunun mezarına bağlı tekkenin kurulmasını Evliya Çelebi Orhan'a atfediyor (46).

Akbıyık Sultan- Bu azîz ise aynı yazar tarafından hem Bektaşî (47), hem "Bayramı" (48) göste
riliyor.

Bursa vilayetinde şu aşağıdaki yerlerde de Bektaşî tekkeleri mevcut veya vaktiyle mevcut olmak 
üzere bilinirler:

Seyyid Gâzî -  Eskişehir’in güneyinde bir köydür. İsmini köye vermiş olan ve tekkede defin edil
miş bulunan azîz, Arablar devrinin meşhur bir mücahididir. Mezan, daha Selçuklular zamanın
da keşfedilmişti. Bu yapı da Bektaşîlerin eline daha on altıncı asırda geçmiştir (49). Tekke halen 
mevcut ise de vakıf bina harap olmaya yüz tutmuştur (50). Bunun yakınında ve batısında 
Şücâeddin’in tekkesi vardır ki bu zat Yakub (lakob) tarafından mühim bir Bektaşî azîzi olmak 
üzere gösterilmektedir (51). Bu tekkenin koruma altında olduğu sanılabilir. Aynı kazâ dahilin
deki Melek Baba ve Üryan Baba türbelerinden eser kalmamıştır.

Beş Kanş -  (Altıntaş ile İhsaniye istasyonu civarında). Burada Hacı Bektaş’ın halîfelerinden 
Resul Ali Sultan veya Resul Baba defhedilmiştir (52).

Receb (Uşak’tan üç saat mesafede). Burada Bektaşî halifelerinde Kolu Açık Hacım Sultan def- 
nedilmiştir (53). Tekke şimdi işlememekte ve bir mütevelli tarafından idare edilmektedir; fakat 
öneminin mahallî kaldığı anlaşılıyor.

Balıkesir -  Bu kaza dahilinde de halifelerden Seyyid Cemal Sultan defhedilmiştir (54). Fakat tek
keler hakkında hiçbir bilgi alınamamıştır.

Bursa vilayetinin son asnn ellinci senelerinde Bektaşîliğin sağlam bir mevkii olduğu anlaşılıyor (55).

(46) Evliya çelebi, Seyahatname, 11,8.
(47) Avnı yer; II, 8,
(48) Aynı yer, II, 26. Burada Hacı Bayram’ın bile Bektaşîler tarafından kendilerine mensup olmak üzere iddia 
edildiğini kaydedelim.
(49) Brovvne: J.R.AS, 1907, bu makalede 46-1545’te bir Hurûfi yazması yazılmış olduğu söyleniyor; aynı eser 
Menavino:Libri cinque delle cose Turchesnche(1548), 60.
(50) Bu tekkelerin ayrıntısı ve bibliyografyası için B.SA XIX., 184 ve devamına bakınız. Bibliyografyaya ilave ol
mak üzere de C. Wulzinger: Drei Bektaschiklöster Phrygiens, XX, 103 (Berlin 1913)
(31) Die Bektaschije, 28.
(52) Yakob, Bektaschije, 27.
(53) Aynı eser.
(54) Aynı eser; bu mevki "Kebsud" civanndaki "Tekke Köy" de aranmalıdır; çünkü yakınında "Bektaşîler" kö
yü vardır.
(55) Turkey and her Destiny, C. Mac Fariane, i, 501.



Çanakkale -  (56) -  Bugün burada hiçbir tekke yoktur. Fakat burada bulunan yeniçerilerin mikta- 
nna göre, 1826 tarihinden evvel bir Bektaşî merkezi olması muhtemeldir. Rhodius vadisinde Sa- 
raycık köyünün dışarısında harap ve metruk bir tekke vardır ki içinde medfun bulunan azîzin İn
ce veya İncir Baba ismini taşımakta ve halen bir ziyaretgâh olmak üzere ziyaret edilmektedir (57).

Asnmızın ilk senelerinde Şövalye Göynük aynı olmak üzere, galiba bir Bektaşî tekkesi tarif et
mektedir (58).

D. KASTAMONU VİLÂYETİ

Kalecik civannda. - "Evliyâ Çelebi" bu kaza dahilinde Koçu Baba isminde bir ziyâretgâhtan söz 
etmektedir. Hacı Bektaş’ın mürîdlerinden biri olan bu zât, ismini taşıyan bir tekke içinde gömü
lüdür. "Tekkeden başka bina yoktur. Türbede süslü kandil ve şamdanlar vardır. Azîzin tabi, alem 
(sancak), giyecek ve kilimi, hayatında olduğu gibi korunmaktadır. Türkmenlerin bu ermişe bü
yük inançları vardır." (59).

Çankın civannda.- Bu kaza içinde Kızılırmak nehrinin kuzeyinde bulunan "Ayrak" köyünde Evli
ya Çelebi yüz derviş ve Mehmed Şah Dede’nin türbesini barındıran büyük misafirperver bir tekke 
bulmuştur. Bu azız Hacı Bektaş ile birlikte Horasan’dan Birinci Bâyezîd’in sarayına gelmiştir (60).

V. SİVAS VİLAYETİ

Sivas.- Şehir içinde, sonradan Beyrut vâlîsi olmuş olan Halil Paşa adında birinin kurduğu Mak- 
sûmlar (Masûmlar) Tekkesi (61) denilen yeni bir bina vardır. Elli sene önce bir dervişin iki ma- 
sûmun kabrini ilham yoluyla bulmuş olduğu söylenir. Rivayete göre bunlardan birinin Beşinci 
İmâm Muhammed Bâkir’in oğlu Ali Ekber, diğerinin ise Yedinci İmâm'ın (Mûsâ Kâzım’ın) oğlu 
Salih olduğu anlaşılmışur. Bu masûm çocuklar şehîd sayılmaktadır (62). Halil Paşanın bir ma
sum çocuğu da tekkede gömülüdür.

Amasya. - Burada Pîri Baha’nın kabrini barındıran bir tekke vardır.

(56) Doğrusu aranacak olursa Çanakkale Bursa vilâyetinden değildir, belki müstakil bir livâ (sancak) merkezidir.
(57) Çanakkale’de Mister R. Grech’den.
(58) Voyage de le Propontide, 14. "Şehrin arkasında geniş bir ova uzanır ki onasında gayet latif bağlar ve bah
çelerle çevrili bir dervişler tekkesi vardır. Bu münzevîler (yalnızlık köşesinde yaşayanlar) civarlanndaki yerlere 
en muhabbetli bir misâfirperverlik örneği gösterirler. Yorgun yolcuya meyvelerinin ve hücrelerinin en güzeli
ni verirler ve size tam bir masumlukla bunlan kuran devin büyük kalıntısı olan kırk adımlık tabutu gösterirler."
(59) Seyahatname, II, 226.
(60) Aynı yer, U, 236.
(61) Veya masûm pâk (temiz).
(62) Burası Molyneux -Seel ‘nin Sivas'ta "Hasan’ın mezan" olmak üzere zikr ettiği ve Kızılbaş Kürtler için zi- 
yâretgâh olan yer olsa gerektir. Hüseyin'in yaııi Haşan ile Hüseyin'in bu şekilde birbirlerine kanştınlmış olma
sının sebebi kolay anlaşılmıyor.



Divriği civarında. - Divriği’den üç saat mesafede Ganî Baba adında âlim bir Bektaşî şeyhi tara
fından kurulan ve Endehâr Tekkesi adını taşıyan bir zaviye vardır (63).

Kuvvetle Şi’î olan bu vilâyet içinde olmak üzere, Evliya Çelebi on yedinci asırda başka üç tekke 
daha saymaktadır. Herhalde bunlann ikisi mevcuttur. Onlarda şunlardır;

Merzifon (Marzuvan) -  Hacı Bektaş’m dostlarından Pîrî Dede’nın mezarı buradadır.

Evliya Çelebi zamanında burada üç yüz kişi mevcut olup 366 parça köyün îrâdıyla geçinirdi (64). 
Sonradan buraya yeni bir hayat geldiği anlaşılıyor. Bunda "Mâverâ-yı Kafkas" (Kars dolaylan) 
göçmenleri mühim bir rol oynamıştır.

Osmancık -  Hacı Bektaş ile Horasan’dan gelen Koyun Baba’nın mezan buradadır. Şehrin bütün 
havalisi, Evliya Çelebi zamanında Bektaşîliğe mensuptular (65). Bu kurumun, şimdi başka elle
re geçmiş olduğu ve azîzin de Pamuk Baba namıyla bilindiği anlaşılıyor.

Bârûgûnde (Şebinkarahisar civarında) - Behlül Semerkandi ile Al Çoban’ın mezarlannın bulundu
ğu yerdir (66). Gibert’in haritasında Şebinkarahisar'ın epey güneyinde ve Erzincan yolunda göste
rilen tekke herhalde burası olmalıdır. Bundan başka Evliya Çelebi, Açmayazın civannda da Mehmed 
Şâh adında bir Bektaşî tekkesini kısaca zikr etmektedir (67).

Bugün, hiçbir Bektaşî tekkesi bulunmayan Anadolu merkezlerinin, eksik de olsa bir listesinin 
düzenlenmesi, gelecekteki araştırmacılar için faydalı olabilir: Adana, Antep, Maraş (68), Mersin, 
Nazilli, Biıgi, Tarsus, Trabzon.

Bektaşîlerin Ankara’da bulunmayışı, Bayramî tarikatinin üstünlüğüyle; Konya, Karaman (69) ve 
Manisa'da bulunmayışlan da Mevlevi yoğunluğunun etkisi ile açıklanmaktadır. Adana (70), Ay
dın, Kayseri (71), Bilgi (72), özellikle "ağzıkara” Sünnî şehirlerdir.

(63) Herhalde Kiperet haritasında Divriği’nin güneyinde gösterilen Anzagar (Anzaghar)’dan
(64) Seyahatnâme, 11,215; Hacı Halîfe, Arman Tercümesi, 681.
(65) Aynı yer, II, 96, Aynı şekilde Yakob, Bektaschije, 28.
(66) Aynı yer, II, 205.
(67) Aynı, II, 125.
(68) Orada 1826 ya kadar bir Bektaşî tekkesi bulunduğu söyleniyor.
(69) Davis (Life in Asia Minör, 295’te) buradaki İflHide Tekkesi ’ni Bektaşî olarak gösteriyor. Halbuki burası mu
hakkak ki Mevlevi tekkesidir.
(70) Niebuhr, Reisebeschreibung, IH, 118. Fakat ben bu vilayet dahilinde, (Harput'ta) Cebel-i Bereket’te âlim 
bir Bektaşî baba’sının yerleştiğini işittim. Bu, herhalde oradaki mahallî Türkmen aşiretleri arasında propagan- 
dalannın mevcûdiyetini gösterir.
(71) Esad Efendi, Destr. Des Janissaires, 314,317; Bakınız (Kayseri için) Skene, Anadol, 59.
(72) Esad Efendi, aynı yerde; Amasya’da 1826 ‘da aynı şekilde bilinirdi, fakat şimdi bir Bektaşî tekkesi vardır. Aynı 
şekilde Tire'de öyle (bunun için bakınız (Schlechta VVesserd); Denksch. üren. Ak., VII. P.H.C1. (1857,1,47).



Şemâhî -  Bektaşîliğin doğu yönündeki son noktası olup Evliyâ Çelebi tarafından ziyaret edilen Ba
ku civarındaki Şemâhî’nin mühim tekkesi olmalıdır. Burası Pir Mîrzâd’ın kabrinin bulunduğu yer 
olup çoğunluğu bu tarîkate mensup 300 köyün vâridâtıyla geçinirdi (73).

Dersim Kürtleri de Hacı Bektaş’ı tanıyorlar. Bu bölgede de bir Bektaşî tekkesi bulunduğu söy
leniyor (74).

II. ELCEZİRE VE IRAK (BEYNE’N-NEHREYN)

Beyne’n-Nehreyn”de (Irak’ta) Şi’î mübarek yerleri civannda Bektaşî tekkeleri vardır:

Buralar herhalde muntazam tekkeler olmaktan çok Bektaşî ziyaretçileri için istirahat yerleridir. 
Bunlann, içinde Gulgul Baba türbesi bulunan Bağdat ile (75) İmam Mûsâ’nın mezannın bulun
duğu yer olmak bakımından Bağdat’ın Şi’îler için kutsal bir varoşu olan; Kâzımiye, Kerbelâ, Ne- 
cef ve Sâmir’dir. Suriye’de de buralann ahâlîsi genellikle dervişlerden hoşlanmıyor gibidir.

III. MISIR

Kahire -  Mukattam’da iç kale yukarısındaki Bektaşî zaviyesi bu tarîkatin tek kurumudur. Tekke
nin hududu içinde büyük bir bodrum, türbe hizmetini görmektedir. Burada gömülü olan en bü
yük azîz tekkenin kurucu olarak bilinen Kaygusuz Sultan (76) adındadır. Bunun Abdal Mûsâ mü- 
ridlerinden olup (77) Bektaşî inancını Mısır’a getirdiği söylenir. Rivayete göre bir hükümdar-zâde- 
dir. Binadaki ismi Sultan-zâde Gaybî’dir. Bektaşîler arasında büyük bir şöhreti vardır. Bunlar ken
disini dördüncü şubenin kurucusu olmak üzere tanırlar. Mezann Kaygusuz’a ait olması tekkenin 
pek eski olması ile ispatlanamaz. On yedinci asrın ilk yansında bu Mukattam tepesini dikkatle in
celemiş olan Pokok (Pococke) ve Peni (Peny) burada tekkeler değil mağaralar kaydetmektedir
ler. İkincisi, bu mağaralann yerleşik olmamalan bu durumu açıklar (78). Bu kurum belki on seki
zinci asnn son senelerinde Bektaşîliğin yayılmasıyla alâkalı olduğu gibi, o sırada Mısır’da hizmet 
eden Arnavut ücretli askerler ile de ilgili olabilir. Gerçekten o zaman Mısır’da Mehmed Ali Paşa bu
lunuyordu. Bazı Bektaşîler, bunun da kendi tarîkatlerine mensup olduğunu söylüyorlar. Mısır’da 
bir zaman askerlik yapmış olan (bir atlı) beratlı "ÖmerViryoni" hakkında da aynı şey söylenmek
tedir. Aşağıdaki tasvir, Kahire’deki Bektaşî kurumlan hakkında elde mevcut en iyi kaynaktır:

(73) Seyâhat-nâme II, 60.
(74) Taylor'un eserinden. 186 ‘da Arapgir’de bir tekke bulunduğu anlaşılıyor. J.R.G.S., 1868,28,312.
(75) Niebuhr, Voyage en Arabie, II, 242,244.
(76) Kaygusuz’un Bektaşîler tarafından pilav manâsına kullanılan bir kelime olduğu söyleniyor.
(77)Yukarıdaki Elmalı maddesine bakınız.
(78)View of the Levant, 234.



"Tekke, tepe üzerinde görülür ve uzaktan önündeki koyu yeşil yapraklar kitlesi ile fark edilir. 
Uzun bir sıra basamaklardan çıkarak ufacık bir bahçeden geçildikten sonra fark edilir. Sonra
dan Hıdiv İsmail (79) ve birkaç prenses tarafından yeniden inşâ edilmiş olan Bektaşî tekkesine 
girilir (80). Tekke mensuplarının âdet ve geleneklerine mahsus divanhane ile şeyhin odaları, 
muhteşem mutfak görülebilir. Tekkenin üstü açık, küçücük avlusu 200 ayaktır. Daha hızla kaya 
içerisine giren bir taş ocağına açılır. Tahta bir parmaklıkla kapanmış, içi hasır döşeli bir yol en 
içerlek hücreye gider ki burada Şeyh Abdullahü ’l-Magaravî (mağaralı) medfun bulunmaktadır. 
Bunun asıl ismi "Kaygusuz" olup Alaiyeli idi. Mısır’a fütüvvet propagandası yapmak için gönde
rilmiş ve orada yerleşerek Abdullah ismini almıştır (81). Bugün Kahire’deki Kaygusuz Tekke- 
si’nin Mısır ve hattâ Kuzey Afrika’da tek Bektaşî zaviyesi olduğu görülüyor.

Tarîkatin, burada hayatını sürdürebilmesi, oralara akın akın gelmekte olan Arnavut halkı saye
sindedir. Şimdiki şeyhi de Toska cinsi bir Amavuttur.

Tarîkatin evvelce eski Kahire’de Kasrü’l-Aynî’de de bir tekkesi vardı. Esad Efendi, burasım esa
sen Nakşibendîlere ait bir kurum saymak istiyor (82). Bunlardan, ilk önce Pokok söz etmiş, fa
kat hangi tarîkate mensup olduklarını kaydetmemiştir (83). Vilkınson ise, tekkenin Bektaşîler 
tarafından kurulmuş olup İbrahim Paşa tarafından Kâdirilere nakl ettirildiği tarihe kadar onlara 
ait olarak kaldığım söylemektedir (84).

IV. İSTANBUL

Başşehirde mevcut tekkelerin şu aşağıdaki fihristi, bana Rumeli Hisan yukarısındaki Şehidler 
Tekkesi’nden verilmiştir (83).

A. Rumeli Tarafi

1. Yedi Kule -  (Kazlı Çeşme) Şeyh Abdullah.

2. Topkapı -  Şeyh Abdullah.

(79) 1863-1879.
(80) Baedecker, Egvpt, s.53; "Buradaki zarif, yaldızlı sandukanın Hıdîv ailesine mensup bir hanıma ait olduğu 
söylenmektedir. Anlaşılan, tekkeye hayrâtı dokunması bakımından bu kadın buraya gömülmüş olmalı."
(81) Mıırray, Egvpt, (1900), 29.
(82) Destriction des Janissaires, 300.
(83) Description of the East, 1,29.
(84) Modem Egypc, 1,287; Bakınız J.R. Asiat. Soc..l907,573, ki burada tekkenin 1808 tarihine kadar Bektaşîle- 
ıe ait olduğu görülüyor.
(85) Tchudi tarafından Yakob’un Bektaschije’sinde, 51 ve devamında; Depont, Coppolani taraflanndan yazılan 
Confreries Musulmanes, 530-531 'de buna benzer listeler verilmiştir.



3. Kara Aydın - (Eyüp sırtlannda) Şeyh Hâfız Baba.

4. Sütlüce - Şeyh Hüseyin Baba.

5. Karaağaç -  (Kâğıthane civarında) Şeyh Münîr Baba.

6. Rumeli Hisar -  (Şehîdler)

Birinci ve ikinci numaralar bekâr dervişlere mahsustur. Akıncının şeyhleri aslen Anadolu’dandır 
ve makamlan irsidir (Babadan oğula geçer).

B. Anadolu Tarafı

7. Çamlıca

8. Merdivenköy - Bektaşîler, bu önemli tekkenin, Kostantin ile cenk edip buraya gömülen eski 
cihad erlerinden Şâh Kulu’nun mezannı barındırdığını söylerler. Tekkenin kurucusunun ismini 
de Mehmed Ali Baba ve şimdiki şeyhinin ismini ise Hacı Ahmed Baba olmak üzere bildirmişler
dir. Tekkenin aynı zamanda Azebî Çavuş'un mezarını da bulundurduğunu söylerler. Bu adam, 
rivayete göre Mısrî Efendi’yi sürgüne götürmüş ve onun tarafından yolda irşâd edilmişti (86).

1826’da tarîkaderi lağvedildiği zaman başşehirde (87) on dört tekke olup bunlardan dokuzu 
tahrip edilmişti (88) ki bunlar da (1-) Yedi Kule, (2-) Eyüp, (3-) Sütlüce, (4-) Karaağaç, (5-) Şe- 
hîdlik (89), (6-) Çamlıca, (7-) Merdivenköy, (8-) Öküz Liman ,(90) (9-) Üsküdar (91) tekkeleri 
idi.

Şu halde Bektaşîler 1826’dan sonra İstanbul’daki kurumlardan bu kapanmış olan dokuz tekke
den yedisini tekrar kurmaya ve bir başkasını (Topkapı’yı) ilâve etmeye muvaffak olmuşlardır
(92).

(86) Bravn, Dervislıes, 164; on yedinci aşıra mensup bir şâir ve Bektaşî telkinlerine meyilli bir zındık olan Mıs- 
riEfendi hakkında: "Kantemir, Hist. OttomaneJongiyerTercümesi, II, 218,228 ve devamı; Hammer-Heller, 
Hist. Emp. Ott., XI, 333; ve Gibb: Hist. Of Ottoman Poetry, III, 312.
(87) Rosen, Geschichte derTürkei, 1.19.
(88) Esad Efendi, Dest. Des Janissaires, 326.
(89) Bu tekkenin tahrip edilmiş olduğu C. Mac. Farlane’’ın Turkey and her Destiny, II, 504'te zikredilmektedir.
C. Q. Bravn ise (Dervislıes, 175) bunu Melâmîlere mensup olarak gösterir.
(90) Evliyâ Efendi de, Seyahatnâme, 1,81; Hammer, Counstantinopolis, II, 322.
(91) Herhalde, türbesi bugün mevcut olan, Karacaahmed’in (Kendisi hakkında B.S A  XX, 120 ve devamına ba
kınız) mezannı banndıran tekkedir.
(92) 1850 tarihlerinde üç Bektaşî tekkesi vardı. (Bravn, Denishes, 530)



İstanbul kazasında Bektaşîler tarafından evvelce işgâl edilmiş olan tekkeleri şu şekilde sayabili
riz:

Rumeli Hisar -  "Birinci Sultan Ahmed" devrinde vefat etmiş olup Hisar burnunda gömülü bir ge
mici azizi olan "Durmuş Dede"nin (93) tekkesidir. Tekke şimdi Halvetîlerin elindedir.

Istıranca -  Ki İstanbul'un kuzey doğu tepelerindedir (94).

V. Rumeli (Şekil 2)

Bu bölgede, özellikle Edirne civarlarında, Bektaşîlerin bir çok tekkeleri vardı ki, bunlann çoğu 
1826 baskınlarında tahrip edilmiştir,

A. Gelibolu Yarımadası (95)

Burada şu aşağıdaki yerlerde daha iki tekke vardır:

Kilitbahri (Çanakkale'nin karşısında) Akbaş (Sestos) - Burası tek başına bir hücre olup Süley
man Paşa’nın Avrupa’ya ilk defa ayak bastığı sırada (96) arkadaşı olan Gâzî Fâzıl Bey’in türbesi
ni bekleyen tek bir derviş tarafından işgâl edilmektedir (97).

B. Edime Kazâsı

Bu kazâ, zamanında Bektaşîliğin büyük bir güçlü yeriydi, Edirne’de, Hızırlık denilen tepe üze
rinde bir tekke vardı ki fenâ bir şöhret kazandığı için daha l64l’de (98) ilgâ edilmiş ve 1826’da 
şehir ve kazâ dahilinde en aşağı on altı tekke kapatılıp eşyasına el konulmuştur. Edime etrafın
da, özellikle şehrin batı taralındaki bölgede, muhtelif tarihlerde (99) Asya’dan hücum etmiş olan 
kalabalık bir Türk göçebe halkı, halen, son senelerde çiftlik veya köy haline gelmiş olan birta
kım tekkelerin ismini korumaktadır,

(93) Evliya Çelebi, Seyahatname, 1,26,70; Bektaşî dervişleri davul ve meşalelerle buna nezâret ederler. Aynı şe
kilde Hammer-Heller, Hist. Emp. Ott,, VIII, 85.
(94) Aynı yerde, 1,88; Bektaşîlerin bir tekkesi vardır; burada padişah için geyik, sığın, karaca avlayıp bundan 
pastırma yaparlar.
(95) Bugün bağımsız olan bu kazâ 1826’ya kadar bir sıra tekkelerle Edirne'ye bağlıydı. Haritalar iki nokta ata
sında bir çok tekkeler göstermektedir ki bunlann bir çoğu, söylediklerine göre çiftlik olmuştur,
(96) E.D. Clarke’nin zamanında olduğu gibi (Travels, III, 86),
(97) Bakınız Seaman, Orkhan, 80’de, Saadettin'den naklen.
(98) Yakob, Beitrage, 16; Aynı şekilde Riko Present State of the Turkish Empire, 67,-Covel (loumal, 248) ev
velce burada Aya Yorgi Rum kilisesinin var olduğunu söyler.
(99) Hammer-Heller, Hist. Emp. Ott., I, 330 (Menemen’den Filibe'ye gönderilen Türkler); bakınız Baker, 
Turkey in Europe, 382.



Edirne’nin doğusunda şu iki tekkenin kalıntıları geleneksel bir şekilde mevcuttur:

Eski Baba (Baba Eski) İstanbul’a giden ana yol üzerindedir - Burada gömülü bulunan azîzin 
şöhredi Bektaşî ermişlerinden Saltık Baba olduğu kabul edilmekte ve türbenin, eski Ayanikola 
Kilisesi olduğu söylenerek gerek Hıristiyan ve gerek Müslümanlar tarafından ziyaret edilmekte
dir (100).

Pınarhisar, Kırkkilise’nin birkaç mil doğusundadır -  Tekkelerin 1826’da kapatılıp ortadan kaldı
rıldığı zannediliyor. Fakat burada azîz Bin bir oğlu Ahmed Baba’nın türbesi, son zamanlara ka
dar Türkler için bir ziyaret yeri idi. Tekke, şimdi çiftlik olmuştur (101).

Edirne’nin güneyinde Sileyd (102) Slade 1830’da İkinci Sultan Mahmud’un emriyle uygulanan 
kapatma ve ortadan kaldırma sırasında harap edilmiş bir çok tekkelerin yerlerini kaydetmekte
dir.

Ferecek - Köyün yukarısındaki tepede, bir tekke harabesiyle beş dervişin mezarlannı bulundu
ran bir türbe vardır. Bunların reisi, kendisine bildirildiğine göre, Bektaşî tarikatine mensup İb
rahim Baba idi. Beş mil daha ileride Neft Baba isminde başka bir Bektaşî azîzinin türbesi vardı. 
Bunların Gelibolu’dan ilk Türk fatihler ile birlikte gelip burada tekkeler kurmuş oldukları söyle
niyor. Neft Baba için de Fas melikinin oğlu imiş deniliyor (103). Birkaç mil daha ileride Rüstem 
Baba’nın mezarını banndıran bir Bektaşî tekkesi vardır ki Slayed bunu ziyaret etmemiştir (104).

Keşan -  Burada şehir merkezinde ufacık bir tekke bulunup bir baba, bir de (Arnavut) hizmet
çiler tarafından işgal ve idare edilmektedir.

Dermuz Dede (Keşan civarında) -  Bu tekke de bir şeyh ve üç dört derviş tarafından idare edil
mektedir. Bunun tarihî, özellikle Bektaşîlere yüklenme meselesine dair özel bir önemi vardır. 
Oldukça sağlam bir yöresel söylentiye göre bu tekke, aslında Ayayorgi isminde ufacık bir Rum

(100) B.SA XIX., 205; XX, 108.
(101) B.SA, XX, 108. Burası evvelce çivilere benzer, eski Süryânî yazılı bir kitabeye sahip bir tekke olmalıdır. 
Kitabede galiba Dârâ'nın (Darius) kaynaklanna dayanan kitabeli bir sütun olsa gerektir. (I.R.G.S. XXIV (1854), 
44; Arch. Anz; 1915,3 ve devamı; - Bu sütunun Bektaşîler tarafından Tekkeköy’deki (aşağıdaki Makedonya kıs
mına bakınız) Pınarhisar'daki tekke için ziyaretçileri çekecek bir ek olan taş gibi kabul edilmiş olduğunu sanı
yorum. Bunun çivi yazısı, içerisinde çivi yazılara pek çok rastlanan Irak’taki Şi’î ibadethanelerini ziyaret etmiş 
olan bir derviş tarafından eski Süryânîce olarak tanıtılmıştır.
(102) Travels, 470.
(103) Bu rivayetin isminden alınmış olduğu apaçık görülüyor (Nefs:Rûh)
(104) İnöz’ün bir kenar mahallesinde Yavaş Baba Tekkesi diye bilinen binanın da Bektaşî tekkesi olması muh
temeldir. Ak/.tt<>v Xr. Ao-/«toÂ. Km ipkih ; ,28.



manastırıydı. Bektaşîler, buraya civarda ÇiJtik (Hıristiyan) köyü halkı, salgın bir hastalık sonu
cunda kırıldığı sırada veya bunun sonrasında girip yerleşmişlerdir. Bunun altmış sene kadar ön
ce olduğu söyleniyor. Şu halde anlaşılan 1836 - 1839‘da (105) ortaya çıkmış ve hâtırası yaşamak
ta olan büyük salgının Rumeli’ndeki son istilâsı zamanında demek oluyor.

Bugün de Ayavorgi yortusu günü, gerek Rumlar ve gerek Türkler tarafından ziyaret edilen sos
yal mahiyette bir panayır ile Domuzdere’de kudanmaktadır. Ancak, burada, her iki dînin temsil
cileri birbirleriyle gerektiğinden fazla karışmazlar.

Asıl Ayayorgi kilisesi pekçok bölümlere bölünmüş olup bunların içinde oturma odası ve şeyhle
rin mezarları için bir türbe odası vardır. Eski Hıristiyan ibadethanesini ihtiva eden bölümde ma- 
bed (templon)in üst kısmını ve kuzey duvan üzerinde iki yanında kandiller yanan Ayayorgi’nin 
eski resmini (eikon) korumaktadır. Bunu, uzun zaman Keşan kazasında oturmuş olan ve tekke
nin dervişleriyle teklifsizce münasebette bulunan bir İtalyan bizzat görmüştür.

Bektaşî talanına ait bunun gibi yeni ve belgeli bir olay, bu gibi haller hakkında sadece geleneğe da
valı olan ve sair yerlerde yaygın bulunan rivayetlerin kıymetinden pek fazla şüphelenmeye karşı 
bir hatırlatma olabilir. Domuzdere’de gerçekleşen şey, zamana göre, az çok değişmeyle Eski Ba
ha'da (106) gerçekleşmiştir. Daha başka bu gibi iki taraflı ibadetgâhlarda da gerçekleşebilir. Reni 
tekkesinde (107) kıskançlıkla korunan Hıristiyan tasviri, bir masal olsa bile hiç olmazsa tarihte ben
zeri olmayan bir masal demektir. Bununla beraber gelenek körükörüne kabul de edilmemelidir. 
Gerçi bir çok. Hıristiyan kiliselerinin camie döndürülmüş olduklannı bir gerçek olarak biliyoruz. 
Fakat camilerin Hıristiyan mazilerine ait gelenekler, daha çok isbatı mümkün olacak şekilde yan
lıştır. Ayasloğ’daki İsâ Bey Camii veya Aya Yani Kilisesi için olduğu gibi. Batıda, söylediğimiz gibi 
Bektaşî tekkeleri pek sık bir şekilde yerleşmişti. Fakat bunlann çoğu 1826’da harap edilmiştir.

Koşukavak - Edirne’den Kırcaali ve Gümülcine’ye giden ana yolun çatal noktasında hâlen bir 
tekkenin mevcut olduğu Bektaşîlerce söylenmektedir. Burası Harbiye Nezâretinin haritasında 
köyün tam kuzeyinde gösterilen Evhad Baba tekkesi olsa gerektir.

Dimetoka -  Esad Efendi (108) bu kazadaki Kızıl Deli Sultan tekkelerini 1826‘da tahrip edilmiş 
olanlar arasında gösteriyor. Bu azîzin ismi haritalanmızda Dimetoka’nın çok batısında gösteril
mektedir. Burası, Bükreş Muâhadesi gereğince Bulgaristan’a terk edilen Kırcaali kazâsma bağlıdır.

(105) Edmund Spencer: Travels in Europan Turkey, II, 378 ve devamı.
(106) Yukanda, s. 18,
(107) Daha aşağılara bakınız: Teselya.
(108) Destr. Des Janissaires, 314; aynı yazar tarafından, s.325 ve devamında, bu tekkelere ait özel talimatı ihti
va eden fermânın metni basılmıştır. Kızıl Deli Sultan için Bravn’a bakınız. The Dervishes, 325; Yakob 
Bekraschije, 28.



IV. BULGARİSTAN

Kırcaali -  Edirne’ye batı tarafından sınırlı olan bir kazadır ki sonradan Bulgaristan’a bırakılmış
tır. Bektaşî azizlerinden Seyyid Ali Sultan türbe ve tekkesi, buradadır. Son harpte tekke Bulgar- 
lar tarafından tahrip edilmiş, fakat türbeye dokunulmamıştır.

Hasköy - Hudutla Filibe arasında ve Kırcaali’nin bir günlük kuzeyinde bulunup içinde Mustafa 
Baha’nın türbesi vardır (veya vardı) (109). Her zaman olduğu gibi şehirden biraz uzaktadır.

Usturumca (Yeni Bulgaristan’da Usturumnitsa) -  Bu kazada, Balkan Harbinden önce aziz 
İsmail Baha’nın mezannı ve azîzin ayaklarının etkisine atfedilen sıcak bir kaynağı ihtiva eden tek
ke de vardır. Tekke, şimdi tahrip edilmiştir (110).

Razgrad (civar) -  Burada da son zamanlara kadar Haşan Demir Baba Pehlivan’ın mezarı bulu
nan tek bir tekke vardı. Bu zat 400 sene evvel yaşamış ve bir çok kerametler göstermişti. Tekke 
on dokuzuncu asır başlarında Rusçuk paşası Pehlivan Baba tarafından kurulmuştur (111). Tek
kenin iyi bir resmi, içinde yatanın menkabesi ve tekke ile civarlannın kara kalem bir resmi 
Kanitis’te vardır (112).

Yakob da, Rusçuk ile Silistre arasında bir Mustafa Baba Tekkesi zikr etmektedir (113).

Yine Bulgaristan’da, başka bir yerde, Tımova kazasında bir Bektaşî topluluğu varmış. Fakat ba
na bunu bildiren (114) bunlann bir tekkesi olup olmadığını bilmiyor. Melçan bir Arnavut dervi
şi (115) ise, bana Tımova’da bir tekke mevcut olduğunu ve daha Balkan Harbinden önce tahrip 
edilmiş bulunduğunu söylemiştir (115).

VII. ROMANYA

Romanya’nın bugünkü hudutlan içerisinde üç tane Bektaşî tekkesi zikr edilmektedir (1-). Baba
dağ’da San Saltık’ın mezarlarından birini barındıran bir Bektaşî tekkesi vatdı (116).

(109) Quiclet (Voyage, l49)da zikredilen tekke olsa gerektir. Bana bu konuda haber veren bir Arnavut Bekta
şi, burada artık hiçbir kutum kalmadığını söylemiştir. Halbuki kendisi tarikate dahil olmamakla beraber bir Bek
taşî ailesine mensup olan ve bugün Bulgaristan'da bulunan Midhat Bey Firaşeri, bunun aksini iddiâ etmekte
dir.
(110) Melçan (Göriice) ‘de Usturumca’da bulunmuş bir Arnavut dervişinden.
(111) Jireshek, Fürstentum Bulgarien, 411.
(112) Aynı eser, III, 298 ve devamı (Fransızca tercümesinde 535 ve devamı)
(113) Beitrage, 17.
(114) Midhat Bey Fraşeri.
(115) Aynı derviş bana şimdi Bulgaristan’da hiçbir tekke ve cemaat olmadığını söylemektedir.
(116) Evliyâ Çelebi, Travels, Hammer Tercümesi, II, 72; aynı şekilde B.SA, XIX, 205 ve devamı.



(2-) Kilgara (Kılyakra) ( Karadeniz sahili)nde Evliya Çelebi aynı azîzin olmak üzere bilinen başka 
bir türbesini bulunduran bir tekke ziyaret etmiştir (117). Burada, tekkeden bir iz kalmamış olma
sına rağmen yerin Müslüman ve Hıristiyanlar taralından ziyaret edilmekte olduğunu haber aldım.

Balçık (civarında) - Burada Rumeli'nin en büyük tekkelerinden biri olan mühim bir tekke var
dı. Burada yatan azîz, Hâfız Halil Baba veya Akyazılı Baba olup Hıristiyanlarca da Aya Atanaş ola
rak tanınmaktadır (118).

VIII. SIRBİSTAN

Yeni Sırbiya dediğimiz Sırp Makedonya’sında şu aşağıdaki yerlerde tekkeler mevcut olduğu ve
ya bulunmuş olduğu söylenmektedir. Bunlardan bir çoğu Balkan harbi esnasında veya ondan 
sonra tahrip edilmiştir.

Manastır - Burada şehir içinde 1872-73 tarihli, Hüseyin Baba isminde bir şehidin kabrinin bu
lunduğu ufak bir tekke vardır. 1914 senesine kadar bu tekkeye bir zarar verilmemişti,

Civarda Kırçova ve Kanatlar köylerinde tekkeler mevcuttur (veya mevcuttu). Aynı şekilde batı 
Sırbistan’ın Arnavutluk havâlisinde Yakova ve Pirzerin Dede tekkeleri vardı (119).

Üsküp - Burada harpten önce Mustafa Baba ve Süleyman Baba adlarıyla iki tekke vardı. Bu so
nuncusu daha yeni bir kurumdur.

Kalkandelen -  Burada şu anda (1914) Sersem Ali olduğu kabul edilen bir azîzin mezannın bulun
duğu mühim bir tekke vardır. Bu tekke Sersem Ali’nin mezannı, ilham yoluyla keşfetmiş olan Mu- 
harreb Baba (Muharrem Baba)‘nın tavsiyesiyle 1832’de Rıza Paşa tarafından kurulmuştur (120). 
Tekke yüksek duvarlarla çevrili dikdörtgen şeklinde bir alan içinde olup bunlardan her birinden 
birer kapı açılmıştır (Bakınız Levha 1) ve şehrin dışındadır. Tekke binaları dervişlerin ikâmetgah- 
lanyla iki meydanı ve Sersem Ali, Muharreb (Muharrem) Baba ve Rıza Paşa’nın ve sairlerinin ka
birlerini, sütunlar üzerine dayalı hir mescidi, misafir odasını, mutfak ve çiftlik binalannı ihtiva eder.

Bütün bunlar, tesîsin tarihinden beri mevcut görünüyor. Büyük bir kısmı, manzarası hoş ve de
rin hücreleri (odacıkları) bulunan işlenmiş tahta binalardır (Bakınız Levha 1). Dış duvarları da
hilinde meyve ve çiçek bahçeleri vardır.

(117) Evliya Çelebi, aynı eser, II, 72; Hacı Halife, Rumeli, Hammer Tercümesi, 27; Ardı. X, Mitt, Epig, (1886), 
188 ve devamı; B.S.A XIX, 205; XX, 108.
(118) Kanitz: Bulgarieıı, II, 211 (Fransızca Tercümesi, 474-7); Arch. Epig. Mitth X (1886), 182; B.S.A XX. 109.
(119) Bu tekke Brailsford tarafından zikredilmektedir: Macedonia, 247.
(120) B.S.A XX, 110,117; Sersem Ali için: Yakob, Bektaschije, 28.



Kumanova’yla Üsküp arasında Aleksandrovo İstasyonu civannda Tekkeköy’de Karacaahmed’in 
mezarının bulunduğu bir tekke vardır. Buradaki ibadet hakkında Evans bilgi ve ayrıntı vermiştir 
(121). Buranın Hıristiyanlara terk edileceği anlaşılmaktadır.

İştip ve Köprülü’de de tekkeler bulunmaktaydı. Aynı şekilde Ohri Gölü üzerindeki Aya Naum 
Manastın Bektaşîler tarafından ziyaretgâh haline getirilmiştir (Bakınız: Levha 1).

XI. YUNANİSTAN

A. Makedonya

Selanik -  Şehrin batı kenarlarında önceleri mevcut olan tekke, Balkan Harbinde tahrip edilmiştir.

Kesriye -  Tekke, şehrin girişinde ve Florina yolu üzerinde bulunur. Şimdi ufak ve önemsiz olup 
tek bir şeyh tarafından iskân edilmektedir. Fakat tekkenin önceleri eski ve önemli olduğu söy
leniyor. 1826 takibatı sırasında zarar görmüştür. Burada gömülü bulunan başlıca azîz Kasım Ba
ba olup Türk fetihleri devrinde yaşamış olduğu varsayılmaktadır. Vefatından sonra bir çok ke
rametler gösterdiğine dair mahallî bir şöhreti vardır. Üzerinde bulunduğu tepeden Kesriye ge
çidinin iç tarafına doğru kocaman bir kaya yuvarlanıp eteğindeki kiliseyi dolduran ibadet et
mekte olan halkın içine düşürmek gibi biraz da zâlimce bir usulle Hıristiyanlan Müslümanlığa 
soktuğu söylenir.

Topluca’da (Kışlalar yanında) canlı hâtıralarla dolu ikinci bir tekke vardır ki içinde yalnız San
caktar Ali Baba’nın türbe ve mezan kalmıştır. Çingene mahallesinin dış kenarında bulunan Ay
dın Baba ismindeki açık türbeye de Bektaşîler mensubiyet iddiâ etmektedirler.

Kesriye’nin batısında, Ana Gelitsa panayır mahallinin batısında Bektaşîlerin önemli bir toplulu
ğu vardır. Halk arasındaki Müslüman unsurunun son zamanlarda İslâmiyete sokulmuş oldukla
rı söylenir ve alışılageldiği üzere bu zamanın yüz elli sene evvel kadar olduğu tahmin edilir. Bu
nu isbat etmek için Valahazes dedikleri (122) bu söz konusu Müslümanların Rumca konuştuk- 
lan ve camie çevrilmemiş olan kiliselere devam etmemekle birlikte bunlara karşı büyük bir hür
met besledikleri ileri sürülüyor. Bu kazada bulunan Bektaşî tekkeleri Anagelitsa’nın iki buçuk 
saat yakınında Vudurina’da ve Pindus sıradağlanndan birinin yamacı üzerinde bulunan 
Odra’dadır.

(121) J.H.S, XXI, 202 (3) B.S.A, XX, 110, (4) B.SA XX.
(122) Valahazes hakkında Wace and Thompson: Nomads of the Balkans, 29 ve devamı.



Her iki tekkede tarihî olduğu anlaşılan Emyene (?) Baba ismiyle ilgili 1007 Hicri "1598-9”da Bek
taşîler tarafından mezheblerinin ilk yayıcısı ve tarîkatin ilk pîri sayılan Hallâc-ı Mansûr’un zındık
ça fikirlerini yaymış olmak suçlamasıyla Manastır’da idâm edilmiştir (123). Rivâyete göre 
Emyene (?) idâm edildiği gece Vudurina’daki evinde bacısına görünmüş; bacısı misafirlerin da
vet edildiği bir yemek hazırlıyormuş. Bunun hazırlanışında bacısına yardım etmiş ve sonra sof
raya oturmuş. Misafirlerden bir kısmı bir şey yemediğini fark ederek yemesi için ısrarlı teklifler
de bulunmuşlar. Emyene (?) oruçlu olduğundan yemek istememiş. Sonunda fazla ısrarlarına 
dayanamayıp yemiş. Fakat "Bana bu yemeği yedirmemiş olsaydınız, her gece ziyarete gelecek
tim." diyerek ortadan kaybolmuş (124).

Vudurina.- Buradaki tekke, köyün evlerinden biridir. Önceki şeyhlerin mezarlan, alışıldığı üzere 
biraz ötededir. Bunlar mimârî bakımdan önemli değildir. 1826’da zarara uğramış olduğu söyleni
yor. Şimdi tek bir şeyhi vardır ki bu kazadandır. Bu evin bir odası Emyene (?) Baba’nın lahdini, 
hırka ve eşyasını ihtiva eder. Bu oda, hastalar tarafından yalnız başına bırakılmak suretiyle tedavi 
maksatlı kullanılmaktadır.Azîzin daha başka mezarlannın Kapişnista’da (Viglişta civannda) ve Ma- 
nastır'da mevcut söylenmektedir (125).

Odra -  Burada Vudurina gibi, ufak bir müessese olup bir şeyh ile iki üç derviş tarafından iskân 
ve idare edilmektedir. Bunlann hepsi de yerli olup içlerinden yalnız biri Amavuttur. Burada da
ğın biryank veya çukuru vardır. Bu çukur, bir çok ziyaretçi çeker. Bu, Emyene (?) Baba’nın kı
lıcıyla dağa vurması şeklinde gösterdiği keramete yorulur.

Mahallî Rum geleneği ise buranın yerini eski Aya Menas’a ait gösterir. Yanğı ise bu azîzin olağanüs
tü haliyle açıklar. Emyene'nin pek eski olmayan Vudurina’daki ikâmetgâhı da Aya Menas’a âit 
olarak gösterilir.Bu yorum, bu iki ismin benzerliği ile açıklanabilir. Fakat Valahad köylerinden 
birçoğunda kilisenin vakfiyesinin, şu anda mevcut olduğuna inanılmaktadır.

(123) Hicretin dördüncü asrının ilk kısmında yaşamış ve fikirlerinden dolayı şehid edilmiştir..
Hasting: Dict. Of Religion, Hallaç Maddesi.
(124)Vudurina şeyhinden nakil.
(125) Herhalde kasıtlı olarak Hırka Baba ile kanştınlmıştır. Bu kişi Manastır'da Emyene gibi arkasındaki elbise
si ile kaybolmuş bir ehl-i sünnet şeyhidir. Ziyaretçiler tarafuından pek çok takdir edilen bu elbise, şeyhin haya
tında yerleştiği kulede saklanmaktadır. Kendisinin bir kere dalmış bulunduğu suyun, pek yaygın hastalan ya öl
dürdüğü veya iyi ettiği söylenir. Buraya söz konusu hastalann, haberleri olmaksızın kendisini seven veya sabn 
tükenen akrabası tarafından getirildikleri söylenmektedir.



Sarıgöl kazasında, Koçana’da dört Bektaşî tekkesinden oluşan bir gurup vardır. Bu kazâ tamamen 
Anadolu Türkleri (Kpnyariler) tarafından iskân edilmektedir. Bunlar, buraya ilk fetihler zamanın
da getirilip yerleştirilmişler ve o zamandan beri lisan ve âdetlerini olduğu gibi korumuşlardır. Dinle
ri bakımından Bektaşî ve kısmen mutaassıb Sünnî Müslümandırlar.

Cum’a - Bu gurubun en mühim tekkesi Aynî ismindeki köyün dışarısında hafif bir tepe üzerin
de yapılmıştır, Gayet bakımlı görünüyor. Bir şahısla dokuz on derviş taraufından iskân edilmek
tedir. Bitişiğindeki türbede gömülü azizler Pîrî Baba ile Erbey Baba’dır. Tarihleri bilinmez, fakat 
türbe, kitabesine göre iki derviş tarafından (ki bu bir vakfın mevcudiyetini gösterir) 1143 Hicrî 
(1830-1)‘de tamir edilmiştir. Bu kazâ içindeki birçok tekkelerin zıddına Cum’a, çok mühim bir 
dînî merkez görünüyor. Mayıs ayında kısırlık için şifâlt olmasıyla meşhur mübarek kaynağı dola
yısıyla (özellikle Perşembe Cumartesi günleri) Müslüman kadınları tarafından ziyaret edilir. Şey
hin dediğine göre Hıristiyan kadınları da Pazar günü bu kaynaktan faydalanırlarmış. Bu yön Ko- 
çana’nın tahsil görmüş Rumları tarafından red ve inkar edilmekteyse de civardaki Bulgar köyle
rinin cahil kadınları için, doğru olabilir.

Azizlerin türbesi deliler tarafından yalnızlık için kullanılmakta olup azizlerin şahsî eşyasından 
kalma oldukları söylenen bir çomak ile baltayı ihtiva eder. Bunlar muhtelif hastalıkları (hasta uz
va temas ettirilmek suretiyle) şifa için kullanılmaktadır. Bundan başka türbenin tavanına bir ip
le asılı topraktan bir yuvarlak vardır ki bununla fala bakılmaktadır. Hacet sahibi, bu yuvarlağı 
kendisinden uzağa doğru iter, yuvarlak eski yerine dönerken bu adama çarparsa sorulan soru
ya olumlu cevap alınmış olur. Sarı Göl kazasının diğer tekkeleri de şunlardır:

Bahçe -  Topçular Köyünün yukarısında bulunan tepelerde, akarsular ve ağaçlar arasında bulu
nan, hoş bir yerdir (126). Tekkenin binası ise önemsiz bir şeydir. Antepli bir derviş ile birkaç hiz
metkârı banndırmaktadır. Ne kadar eski olduğu bilinmeyen Gâzî Ali Baba isminde bir azîzin tür
besi de bu sene içinde (1915) yeniden yapılmıştır. Etrafında Bektaşî tacını taşıyan bir çok me
zarlar daha vardır.

Bucak -  Köşeler ile Sofular köyleri arasındadır. Şu anda Cum'a’ya bağlı olup şeyhi yoktur. Memi 
Bey Sultan’ın mezanyla övünçlüdür. İçinde evli dervişler oturur. San Göl kazâsı ile Kayalar ara
sında Aynalı’da Gâzî Baba’nın mezannın bulunduğu bir türbe mevcutmuş.

Cum'a ve Bucak’taki tekkelerin mülkleri 1826 ‘da el konularak Koçaneli bir Rum zengini tarafın
dan satın alınmışsa da adı geçen buraya gereken saygıyı göstermediği için felah bulmamıştır. 
Bundan kırk sene evvel arâzî tekrar satın alınmış ve tekkeler tekrar açılmıştır. Bu müesseselerin

(126) Gariptir ki bu köy tamamen Sünnî olduğu halde komşusu Aynaova Bektaşîdir.



aslen Hıristiyanlara ait olduğu hakkında Koçana Rumları arasında belirsiz rivayetler dolaşmakta
dır. Bazıları biitün Hıristiyan kiliseleri mülklerinin Türk fetihleri zamanında zabtedilmiş ve ora
daki manastırların tekke yapılmış olduğunu söylerler. Bazıları ise bütün bunların sorumlusunun 
Ali Paşa olduğuna kanidirler. Yerlerine tekke yapılan manastırların kime vakfedilmiş oldukları 
da aynı suretle münakaşa edilmektedir. Cum’a'nm Aya Yotgi veya Aya İlyas‘ın yerinde olduğu; 
bahçenin Aya İlyas veya Aya Dimitri; Bucağın ise herhalde Aya Yorgi'nin yerini işgal ettiği gibi 
muhtelif kabuller vardır. Bahçenin yeri buranın bir manastır olduğu hissini verir. Fakat bir ma
nastır için uygun olan yer bir tekke için de uygundur. Buranın şeyhi, kendi idaresi altında yap
tırdığı zirâi ve inşâî çalışma sırasında eski binalara ait hiçbir iz ortaya çıkmamış olduğunu bildir
miştir. Kazâ içindeki tekkeleri Cum’a’dan başka yerlerde Hıristiyanların da dînî maksatla ziyaret 
ettiklerine dair inandırıcı şahitler bulamadım. Fakat bu kazâ tamamen Türktür. Balkan Harbin
den önce tehlikeli bir mıntaka olmasıyla tanınmıştı.

Alasonya -  Burada tek bir Arnavut şeyh tarafından işgal edilen küçük vakıf bir tekke vardır. Şeh
rin dış kenarında Serfiçe yolunun bir taralındadır. Rumlar, buranın Tesalya ile Yunanistan’ın il
hak tarihi olan 1882’de kurulduğunu söylerler. Fakat içindekiler bunu çok eski bir kurum olarak 
göstermektedirler. Burada başlıca azîz olarak Salih Baba gösterişsiz bir türbe içinde medfundur. 
Yanında da tekkenin birbiri ardınca gelen iki şeyhi yatmaktadır. Bugün burada münzevî olan 
şeyh, üçüncüsüdür. Türbenin tarihi 1250 (1834-5)’dir. Salih Baba çok eski bir tarihe mensup ol
mak üzere gösteriliyor (127). Tekke, ilk şeyh Necib Baha’nın tavsiyesi ve birkaç beyin masrafla
rıyla yapılmadan önce çok şöhreti vardı. Burada Bektaşîlerin mahalli, Önceleri halkta derin say
gılar uyandıran bir tapınak imiş (128). Herhalde Necib Baba türbedar olarak burada yerleşmiş 
ve içindeki azizden, türbenin inşâsı için rüyasında talimatlar almış (129).

Katrin - Şimdi tamamen bir Rum sahil kazası olan bu mıntakada bir Bektaşî tekkesinin bulunu
şu, ilk bakışta biraz garip görülebilir. Fakat Leake, buranın mahallî mülk sahiplerinin Müslüman 
olduklarını ve köyün beyinin soy olarak Alı Paşa’nın akrabâsından olduğunu bildirmektedir
(130).

Tekke, Al'inin Tesalya’daki kurumlan gibi, aynı zamanda bir menzil idi (131).

(127) Türk fetihleri dönemi için düstur: "Beş yüz sene evvePdir.
(128) B.S.A, XX, 98.
(129) Burası tamamen mahallî bir tapınağın bir derviş kurumuna çevrilmesinin, Kandiye’deki Rızık Baba me
zarında olduğundan bir adım daha ileri gitmiş olduğuna dair nümunelik bir misaldir.
(130) N. Greece: III, 515.
(131) Daha aşağıya bakınız.



Elde bulunan bütün bilgiler, 1882’de Yunanistan’a katılan bu vilayetteki Bektaşîlik propaganda
sında etkili olan şey Ali Paşa’nın zamanı ve etkisidir. Bu şahitlik, çeşitli kaynaklardan gelmesi ba
kımından kuvvet kazanmaktadır.

Reni - Tesalya'da kalmış olan tek Bektaşî tekkesi Velestino ile Farsala arasında bulunan Reni’de- 
dir (132). 1914 senesinde burasını tek bir Arnavut şeyh ile birkaç hizmetçi tarafından idare edi
lir görmüştüm. Arnavut oldukları anlaşılan diğer dervişler ise Balkan Harbinde buradan çıkıp git
mişlerdir. Tekkenin yeri pek hoştur. Gelirinin yerinde olduğu anlaşılıyor.

Hepsi de Türk fetihleri devrinin, meşhur cılıad erlerinden olan (133) Torbalı Sultan, Cafer ve 
Mustafa Babalarla (134) daha başka muhterem bazı şeyhlerin mezarlarının bulunduğu türbeler, 
tekkenin büyük kapısı önündedir. Türbeler mimarî bakımdan dikkat çekicidir. Kaynaklan her
halde on yedinci asra kadar çıksa gerektir. Bu hususta görmüş olduğum iddiasız ve açık bir su
rette yeni olan Bektaşî binalanndan farklı bulunmaktadırlar. Mahallî âlimlerin (133) kivayetine 
göre, tekke aslında Aya Yorgi veya Aya Dimitri’ye vakf edilen bir Latin manastırı idi. On yedinci 
asrın başlarında Konyalı Mevlevî (?) dervişleri tarafından işgal edilmişti. Ali Paşa burasını Bekta- 
şîlere aktarmıştır. Burası 1826 sonraları haydutlann ve diğer kötü halli kimselerin yatağı olarak 
bilinirdi (134). 1888 tarihlerine kadar burada daimî surette 54 derviş yaşamaktaydı.

Bu vilayette, artık şimdi mevcut olmayan, daha başka Bektaşî tekkeleri, mahallî âlimlerin rivaye
tine göre, AJi tarafından kurulmuş ve 1826’da ortadan kaldırılmışlardı ki yerleri şuralar idi.

1) Tatar civarında hâlen Tekke diye bilinen ve servilerle çevrili zarif bir mezarın bulunduğu bir 
yerdir (135). Bugün bir çiftlik olan bu yerin sahibi, Mösyö Y. Apostolides, buranın son zaman
lara kadar Mevlevîler elinde olduğunu (136) ve binalan arasında sekiz kenarlı bir türbenin 
içinde, bu kurumun kurucusu olduğu varsayılan kişinin yattığını bildirmiştir. Bunun adını bana 
Renide, Ballı Baba olarak ifade etmiştir. Binalann kalan kısmı 1797 harbinde yanmıştı (137).

(132) B.S.A, XX, 110.
(133) Aşağıda, eklere bakınız.
(134) Daha aşağıya bakınız.
(135) Leake tarafından zikredilmiştir. N. Greece, 1,445.
(136) 1826'da Bektaşîlerden Mevlevîlere geçmiş olabilir, aşağıya bakınız.
(137) Tekke 9 Mayısta Türk Erkân-ı Harbiyesinin karargâhıydı (Bigham: With the Turkish Army in Thessaly, 
92.



2) Köpekli Köyü civarında Şahin Baha’nın mezarının bulunduğu bir türbe vardı. Her üç tekke
nin Türk fetihleri devrinde kurulmuş olduğu söylenmekteydi.

3) Haşan Baba Tekkesi Tempe Boğazı girişinde olup mahallî âlimlerce geçitten geçen mühim 
ticaret yolunu kontrol için Ali tarafından kurulan veya korunan başka bir Bektaşî tekkesi olmak 
üzere gösterilmektedir (138). Bu azîz, her ne kadar, zannımca Nakşibendîler taralından benim
semekte ise de Baba kelimesi daha ziyade bir Bektaşî azizini gösterir. Haşan Baba’nın ise bi
linen Bektaşî tipinde bir cihâd eri olmak üzere gösterildiği anlaşılıyor. Diğer yönden Dodwell’in 
resmi (1805)te tekkeyi bir cami ve minareyle birlikte göstermektedir. Halbuki minare, Bektaşî 
tekkelerinin bilinen bir özelliği değildir. Edvvard Lear, "Ellinci senelerde burada görev yapan 
dervişleri ‘çâk serpuşlu’ diye tarif ediyor ki bu, o zaman orayı işgal edenlerin Mevlevî oldukla
rına delildir. Bilindiği gibi Bektaşîlerin çöküş tarihi olan 1826'da bunların ikinci Mahmûd katın
da nüfuzlan artmaktaydı (139).

Bütün bu tekkelerin Ali tarafından siyâsî maksatlarla kullanılmış olduğu ve yerlerinin bu mak
satla önemli caddeler üzerinde veya yakınında seçilmiş bulundukları söyleniyor. Ali’nin tarîkat- 
le olan siyâsî ilişki ve bağlantısı başka bir yerde incelenmiştir (140). Tesalya hakkında mahallî 
oluşumların şahitleri, zamanında kurulmuş bulunan tekkelerdir.

4) Tırhâle (Trikkale)‘de Leake, bizzat Ali tarafından yapılmış büyük ve bayındır bir tekke bul
muştur (141).

Agva civannda - 1809‘da Ali Paşa tarafından Ayya (Magnisa)’nın üç mil kuzey batısında Aydın- 
lıda inşa ettirilmiş bir Bektaşî tekkesini Layk zikretmektedir (142). Burası Pokovil (Pouqueville) 
tarafından anılan Alıkulı tekkesinin aynı olduğu zannedilebilir.

(138) Dodwell: Vıews in Greece, 11,71 (Bakınız. Tour, II, 107); Urquart: Spiril of the East, 1,27; Lear, Albania, 
396; Chirol, Twixt Greek and Turk, 116.
(139) B .SA , XIX, 216 ve devamı.
(140) B.SA, XX, 113 ve devamı; aynı şekilde aşağıya (Epir)e bakınız.
(1)1) N, Greece, IV. 284: "Son olarak Ali Paşa Tırhâle’yi eski Bektaşî tekkesinin yani dervişler kollejinin yeri
ne yenisini inşa ettirmek suretiyle süslemiştir. Paşa tekkeye daha çok meydan ve hava vermek maksadıyla bir
takım eski binaları ortadan kaldırmakla yetinmemiş, belki, buna hanlar, dükkânlar ve evlerin gelirlerini vakıf 
olarak temlik ve Letheus kıyılarındaki tarlaları da ilâve etmiştir. Şimdi burada elli kadar Müslüman keşîş mev
cut olup başlannda bir reis veya şeyhleri vardır. Bu zâtın haremi (eşi) Yanyalıdır. Oturduğu yer ve giydiği elbi
seler bir paşanınkinden farklı değildir. Kendi özel dairelerinden başka dervişlerin de rahat barınakları ve yaban
cı misafirlerin kabulü için her türlü hazırlık ve eşyaları vardır."
(142) N. Greece, IV, 413: "Şimdi Aydınlı'da Ali Paşa, sevdiği Bektaşîler için yeni bir tekke kurmaktadır.



Beybeşir — Larissa’da Kırk Azizler ki bunların mezarlan vaktiyle şimdi harap olmuş olan Kırklar Ca- 
mii'nde görünmekte ve Bektaşîler tarafından kendilerine mensup görülmekte idi (143).

7. GİRİT

Girit Bektaşîleri şimdi adanın başlıca üç büyük şehrine Kandiye, Resmu ve Hanya’ya dağılmış
lardır. Evvelce Kandiye’nin iki saat güneyine yerleşen Aya Velasyos köyünde bir tekke vardı.

Hanya’da Bektaşîliğe mensup bir zattan bu tarikat etbâbının 1897 kargaşasından önce bu üç şe
hirdeki kuvvetleri hakkında bilgi edindim. O kargaşadan sonra Müslüman Giritlilerin bir çoğu 
Anadolu, Trablus ve diğer Akdeniz adalanna büyük bir miktarda göçmüşlerdir. Bu hareket aşa
ğıdaki istatistikte görülebilir. Fakat kıymetleri lâyık olduğu nispette takdir edilmelidir:

1897’den önce Şu anda

Kandiye 5000 500 kadar
Resmu.... 3000 1000
Hanya...... 200 70

Kandiye’nin güneyindeki mıntaka, Müslümanların en güçlü bulunduğu bir yerdi. Müslüman Gi
ritlilerin ırk bakımından Giritli olup Türk fetihleri devrinden beri Hıristiyanlıktan Müslümanlığa 
girmiş yerli unsurlannı temsil ettiklerini söylemeye pek de lüzum olmasa gerektir. Adanın mer
kezi ve önemli bir şehir olan Hanya’da Bektaşîlerin adedinin azlığı, burada Mevlevîlerin güçlü 
olması ve aynı zamanda Bingâzî’dekı Haliköti’den buraya akın eden Trabluslu halkın, Rüfâîle- 
rin bulunması ile açıklanmaktadır.

Kandiye -  Tekke, şehrin üç çeyrek saat güneyindeki anayol üzerinde Knossos mevkiiyle Fortez- 
za Köyü arasında yerleşmişti (144). Kandiye’nin düşme tarihi olan 1669‘dan önce Horasanlı Ali 
Dede diye tanınan ve burada gömülü bulunan bir azîz tarafından lö50‘de (145) kurulmuştur. Ha
lîfe namını taşıyan bugünkü muhterem şeyh, Kolonyalı bir Amavuttur ve bekârdır. Ondan önce
ki şeyh evliydi ve vefatında yerine bir bekârın geçirilmesi tekke için daha uygun olacağı düşünül-

(143) Voyage de la Grece, III, 384" Alikulu Türk kalesi ki buranın tekkesi Tesalya'nın en zengin bir tekkesi 
olup Bektaşî tarîkatinin merkezidir."; şeyhleri Ahmed Pokoyl’un tanıdıklanndandı.
(144) Hail: P.S, Bibi. Arch., 1913,147 ve devamı ve levha 39'da bu tekkeyi, meydanın bir fotoğrafıyla birlikte ta
rif etmekte; Spratt ise (Crete, 80)de zikretmektedir.
(145) Kandive’de Bektaşîliğe mensup âlim bir zat, bana bunun belgelerle ispat edilebileceğini söyledi. Kandi
ye’nin uzun muhâsarası sırasında Türklerin karargâhı Fortaça’da idi.



müştü. On iki kadar derviş vardır ki bunlann çoğu Arnavut olsa gerektir, Tekke güzel bir gelire 
ve iyi bir idareye sahip görünüyor.

Kandiye’nin yeni kapısının dışında Rızık Baha’nın mezan vardır ki (Bakınız: Levha 2) başlığı üze
rinde Bektaşi azizlerine mahsus taçla dikkat çeker. Küçük mezarlığının içindeki ağaca iliştirilmiş 
bir yığın bez parçasından anlaşılıyor ki halk katında çok muteber bir şefaatçidir. Mezar yanında 
yapılmış ufak bir kulübe, maaşsız türbedarın kabridir. Sahibi olan azîzin yanında bulunur.

Resmu’daki tekkede ise Haşan Baha’nın kabri bulunur. Hanya’da Bektaşîlerin göçü dolayısıyla 
şimdi hiçbir tekke yoktur (146). Mustafa Gâzî adında bir cihad eri, şehrin dışında açık bir türbe
de gömülüdür. Başlığında Bektaşî tacı vardır. Bu türbe 22 Mayıs günleri kalabalık haldeki Trab- 
luslular tarafından ziyaret edilir.

D. Epir (Şekil 3)

Burada Bektaşîlik kırkıncı paralelin güneyinde pek kök salamamıştır. Ali Paşa’nın himayesine 
rağmen (147) Bektaşîler bölgenin merkezi olan Yanya’da hiçbir tekkeleri olmadığım kabul et
mektedirler. Burada bırakmış olduklantek eser, Ali zamanlarına mensup bir velî olan Haşan Şe
ref Baha’nın mezarıyla bizzat Ali’nin kabridir. Bunun sütununun başlığına muntazam bir taç iş
lenmiştir (148). Yanya ile Meçova arasındaki yol üzerinde, önceleri mevcut olan bir tekke, şim
di boştur. Burasını, Ali Paşa’nın Tesalya’ya giden önemli geçidi denedemek için kurduğu kabûl 
edilir (149).

Diğer yönden 40 derece paralelin kuzeyinde, Balkan Harbi sonundaki kargaşalara kadar on do
kuzuncu asır Bektaşîliğinin en güçlü bir yeri vardır veya vardı. Şimdi Yunanistan’ın kuzeyi Epir 
vilâyetiyle Arnavut Prensliği arasındaki sun’î hudutla iki parçaya bölünmüştür. Bu bölgeye Tos- 
kalığa mensup Bektaşîler Müslüman halkın onda dokuzunu mezhebdaşlarının teşkil ettiğini, ku
zeydeki Gegalarda ise aksine bunun onda bir nisbetinde olduğunu söylemişlerdir.

(146) Buranın eskiden görevli olan şeyhi Bingâzî'ye sığınmış olan Giritli Bektaşîler tarafından gelip kendileri
ne şeyhlik etmesi için davet edilmişti. Fakat orada bir tekke kuramadan ölmüştü; esasen bu durum biraz da zor 
olmalıydı. Çünkü oralarda Rüfâî ve Sünûsî tarîkatleri üstün durumda bulunmaktadır.
(147) B.S.A XX, 216 ve devamı.
(148) Bu Walshîn Constantinople and the seven Churches’indeki mezann resminde gösterilmiş ve oldukça ol
gun yaşta bir Epirli tarafından Ali’nin tarîkatle olan bağlantısını ispat için zikredilmiş ve resmi görür görmez ha
tırlanmışım Mezann başlığı yerine şimdi ağaçtan bir sütun konmuştur.
(149) Yukarıdaki Tesalya kısmına bakınız.



Epir’deki Bektaşîliğin tarihi hakkında yaptığım incelemeler, bana şu esaslı gerçekleri tespit im
kanı verdi:

1) Bektaşîliğin buraya girmesi nisbeten geç bir tarihtedir,

2) Burada sağlam kök tutması hususu, başlıca tarîkatin üyelerinden olan Ali Paşa’nın (1759- 
1822) tesiriyledir (150). Toskalar Kesriye’deki tekkeyi (151), memleketlerinin en eski kurumu 
sayarlar. Halbuki Kesriye, coğrafî bakımdan Makedonya’ya aittir.

Bu tekkenin tarihi belli değildir. Rumeli’ndeki diğer yerlerde olduğu gibi burada gömülü azîz, 
Türk fetihleri dönemine mensup gösterilmektedir. Şahsiyeti de tamamen insanüstüdür. Diğer 
yandan dağların Arnavutluk tarafında azizlerin hayatlarının tarihi bilinir ve geç döneme aittir. 
Bunlar, kemiklerinin konulduğu tekkelerin kurucuları olmaktan başka bir iddia beslemezler. Es
kilik bakımından Erkeri’deki tekkeler Ali Paşa’nınkilerden daha eski olduklannı iddia ederler. 
Fakat bunu ispat edecek hiçbir delil getiremiyorlar. Görice, Gropi, Koniçe ve Fraşeri'deki önem
li tekke ve daha bazılarının Ali Paşa zamanındaki müesseseler olduğu açıkça söylendiği gibi da
ha başkaları da çok daha sonraki bir tarihe bağlanmaktadır.

Pek az istisnalarla Arnavutluk tekkelerinde gömülü olan azizlerin dînî önemleri o kadar büyük 
değildir. Aksine hayattaki şeyhleri, daha fazla hürmet ve itibar görmektedir. Bir ecnebiye öyle 
görünür ki Arnavut mizacı Bektaşîliğe dînî-hurâfevî taraftan çok sosyal teşkilât taraufı üstün bir 
şekil vermiştir. Bu özellik tekkelerin dış görünüşüyle de doğrulanmaktadır. Bütün bu bölgede
ki Bektaşî tekkelerinin belirli bir alâmederi ve kesin bir planlan yoktur. Genellikle sâde, sağlam 
olarak iyi kır evleri tarzında yapılmışlardır. Hepsi de köylerin dışlarında ve Ender olarak büyük 
şehirlerin civarlarında bulunmaktadırlar. Azîzlerin mezarları pek sâde türbeler içindedir ve söy
lendiğine göre sıhhî sebeplere dayanarak esas binâlan, biraz uzakta bulunurdu.

Bektaşîliğin Arnavutluk'ta kökleştiği tarihin, Fransız ihtilali sıraları olması, burada hiç olmazsa 
teorik bir şekilde olsun, bütün insanların kardeşliği ve davranışa göre dini kimliğin önemsizliği 
gibi birtakım liberal düşüncelere daha fazla kıymet verilmeye başlandığını gösterir. Bu iki fikir 
ve bir dereceye kadar buna bağlanan anlayışlar her dervişçe düşüncede bir miktar mevcuttur. 
Fakat bunlar yeniçerilerle fetihlerin yapıldığı günlerde harekete sevkeden İslâmın kılıçla yayıl
ması gibi ilk Bektaşî azizlerinde insan üstü din kahramanları gören anlayışın doğurduğu haşin 
ideal ile tezat teşkil etmektedir.

(150) Bu fikir çok daha evvel geleneğin şahitliğiyle ileri sürülmüştür. Gelenek ise bu hususta sağlam bir reh
ber değildir. Çünkü Ali gibi bir adamın sîmâsı, halkın zihninde geniş bir yer işgâl eder ve kendisine ait olma
yan bir çok şeyleri üzerine çeker.
(151) Yukarıda Makedonya kısmına bakınız.



Sultan Mahmûd’un 1826’daki teşkilâtı, Arnavut Bektaşîleri üzerinde çok etkili olmuştur. Arna
vutluk geniş bir toprak idi. Burası herhalde takip edilenlerden aslen Arnavut olan Bektaşîler 
için bir sığınak teşkil ediyordu.

Güney Arnavutluk’ta Bektaşîlikle rekabet eden tarîkatler Leskovik’teki Sa’diye tarîkati ile Halve- 
tiy ve’dir. Bundan doğmuş olan Hayâtiyye (152) diye bilinen ikinci bir kolun Tepedelen (yan
mıştır), Leskovik (yanmıştır), Görice (harâp olmuştur), Viglişta, Çankeri, Peruke ve Ohri’de 
müesseseleri vardır veya vardı. Halvetî - Hayatîlerin Arnavutluğa Bektaşîlerden sonra gelmiş 
olduklan söylenir. Fakat Veliskodik’teki harap olmuş tekkelerinin büyük kapısı üzerinde mev
cut (1211=7-1896) tarihi, bunların o kadar sonradan buralara girmiş olmadıklannı isbat etmek
tedir.

Sultan Abdulmecid’in (1839-1861) yalnız Bektaşîleri sürmekten sakınmış değil, belki bunlara 
dokunulmaması için emirler vermiş olduğu söyleniyor (153). Abdulhamîd’in ise bunlardan şüp
helendiği sanılıyor. Hatta bunun için Amavutluk’a bir özel memur göndererek bu zındıklığın sa
hasını ve tekkelerin adedini araştırmış olduğu, fakat bunun sonucunda sürgünle ilgili hiçbir şey 
yapmadığı söylenmektedir. Herhalde bu konuda şüpheleri, güney Arnavuduk’un Yunanistan'a 
terki konusununu münakaşa olduğu 1880-82 tarihindeki millî harekete Bektaşîlerin de iştirak 
etmiş olduğu söylentisine bağlıdır. O sırada güney Arnavutluk halkı, dış görünüşüyle Türki
ye nin tehdit edilen vilâyetlerin kurtarmak, hakikatte ise müstakil bir Arnavutluk devleti kurma
ya çalışmak maksadıyla Abdül Bey Fraşerî idaresinde ayaklanmıştı.

Bektaşî tarîkatinin Balkan Harbinden sonra ortaya çıkan kargaşalar sırasındaki zayiâtı çok büyük 
oldu. Bir çok tekkeler yakılarak yerle bir edilmiş ve kalanların bir çoğunun bütün menkulleri 
Epirli gayri muntazam askerler tarafından yağma edilmişti. Bunun için öne sürülen resmî sebep
1) Tarîkatin millî Arnavut (buna dayanarak Yunan aleyhindeki) harekete girişimde bulunduğu,
2) Bazı tekkelerin yalnız çeteler değil, adliye elinden kurtulmuş firarilere de (bu iki sınıf suçlu
lar tamamen tarifin içindedir) yataklık ederek gasbedilen eşyayı bunlarla birlikte taksim etmele
riydi. Bunlara karşı Bektaşîler herhalde kan ve dilleri dolayısıyla Arnavut davâsının tabiî mütte
fikleri olduğu ve şahsa bakılmaksızın herkese karşı misafirperverlik tarikat kurallanndan bulun
duğu yolunda cevap vermiş olacaklardır. Fakat açıktır ki böyle bir bölgede içindeki adamların

(152) Bu tarikat veya tarikat kolu hakkında yazılı kaynaklarda kayıtlar bulabiliyorum. Bunlann Pîri, Haşan Bas- 
ri olduğu söyleniyor. Fabt bunlann, Riko’nun Present State, 61 ‘de ehlisünnet olan Halvetîlere göre Hıristiyan 
anlayışım kabul eden bir zındık tarîkati olmak üzere gösterdiği Hayetti ile aynı şey olmalan, uzak bir ihtimal
dir.
(153) Aravaıninos (X oovoyo«'PÛ* t 'l; Tl.-tfi'omı) (1857), II, 18’de kendi zamanındaki Erkeri halkının çoğu
nun, açıktan açığa Bektaşî olduğunu, şüphesiz hayretle kaydetmektedir.



mahiyeti ne olursa olsun sadece tekkelerin bayındır olması, çete reislerinin tamahlannı çekmiş 
olmalıdır. Gerçekten bir çok dervişlerin var olduğu kabul edilen hazînelerinin nerede oldukla- 
nnı açıklamak istemedikleri veya edemedikleri için telef oldukları söylenmektedir.

Şu aşağıdaki fihrist, Balkan Harbinden evvel Epir’de bulunan tekkelere aittir. Tekkeleri olan 
köyler mensup bulundukları kasabalarla birlikte guruplara katılmıştır. Bu vilayetlerin harîtalan, 
henüz pek kusurlu olduğu için bunlann merkezlere göre mesafe veya yönleri, ancak mümkün 
olduğu yerlerde gösterilmiştir.

Erkeri -  Bektaşîliğin burada 150 sene kadar evvel gelip kök saldığı rivayet edilmektedir. Ali Pa- 
şa’nın kız kardeşini burada kudretli bir yerli beye eş olarak vermesi dolayısıyla etkisi güçlü ol
muştur (154). Başlıca ve şimdi tek kalmış olan tekke Hacı Süleyman Baba tekkesidir ki şehir ci
varında ufak tek başına bir tepe üzerinde hoş bir durumdadır (Bakınız: levha 2). Hatbden ön
ce burada yirmi derviş otururdu. Şimdi yalnız on kişidir. Bunlardan bir çoğu da Arnavutluk ve 
diğer yerlerde harab edilmiş olan tekkelerden kaçıp buraya gelmişlerdir. Tekkelerin tarihi 70 se
ne öncesinden öteye götürülemiyor. Ölmüş şeyhlerin mezarlarını banndıran dört türbe ancak 
1862-63 yıllarından kalmadır. Fakat menkabeye göre Erkeri ne kadar olduğu belli olmayan eski 
bir zamanda Haşan Baba (155) ve Mustafa Baba adlı Bektaşî azizleri tarafından ziyaret edilmiş 
olup İkincisi burada gömülüdür. Erkeri’de daha önce daha iki Bektaşî müessesesi vardı ki men
sup bulundukları azizlerin isminden dolayı Ali Baba ve Zeynelâbidîn Baba tekkeleri diye anılır
dı. Bunlardan birincisi şehir içinde, İkincisi ise bununla Hacı Süleyman Baba tekkesi arasında idi.

Erkeri civarlarında dört saat güney doğuda Nühperâvişte’de geç zamanlarda yapılmış bulunan 
bir tekke vardır.

Alî’nin doğduğu yer olan Tepelen (Tepedelen) ‘de hiçbir zaman bir Bektaşî tekkesi bulunma
mıştır. Halbuki bu kazanın köylerinde harbden öncelerine kadar bir çok tekkeler vardı ki isim
leri şöyledir:

Duka (Yarım saat)

Nûrân Azîz Ali Baba

Veli Köy (Yarım saat)

Nühmâlîyâ (bir saat), tekkenin yetmiş senelik olduğu söyleniyor.

Kuşdan (Bir buçuk saat) azîzi İsmail Baba’dır. Tekkenin 100 sene eski olduğu söyleniyor.

(154) Leak, N. Greece, 1,40
(155) Yukanya bakınız, Tesalya.



Bütün bu tekkeler son kargaşalarda harâb olmuştur. Leak Tepelen nehrini geçen Tireboşuk te
pesinin yamaçları üzerinde bir tekke veya dervişler manastın kaydediyor (156). Durumundan 
Bektaşî kurumu olduğu tahmin edilebilir (157).

Ahâlîsinin dörtte üçü Bektaşî olan Premedi’de bir tekke vardır ki elli atmış senelik olduğu söy
leniyor. Şehir yukarısındaki (158) tepenin yamacı üzerinde bulunan Bektaş Baba'nın mezarı, bu
radadır. Şimdi (1915) tekke içinde askerler yerleştiriliyor, dervişler ise şehir içinde gidip yerleş
mişlerdir.

Ali Bostivan -  Bu civarlarda Ali Baba’nın mezannın bulunduğu bir tekke vardı; 1914’te yanmıştı.

Koniçe -  Bu kazâ içinde en eski tekke olduğu söyleniyor. Haydar Baba’nın mezan buradadır. 
1915’te bir zarara uğramamıştı (159).

Leskurik -  Bu bayındır tepe şehrinin nüfûsunun büyük kısmı Bektaşîdir (160). Tekke, tam bu
nun dışında Kolonya yolunun yukansındaki tepe üzerindedir. Otuz beş sene kadar eski olduğu 
söyleniyor. Abidîn Baba’nın kabri, buradadır. İçinde yedi sekiz derviş oturuyordu. Şimdi, tama
men harâb olmuştur.

Baçka -  (güney) Melçanlı bir zat tarafından kurulmuştur (161). Şimdi harâb durumdadır. Bu ka
zâ içinde Virepeska’da bir ziyaret yeri de vardır.

Fraşeri -  Burada harbden önce yirmi kadar derviş tarafından yerleştirilen Şeyh Nasîbî'nin kab
rinin bulunduğu büyük ve önemli bir tekke vardı. Ali Paşa’nın çağdaşlanndan olan bu azîzin çok 
itibân vardı. Hatta Toskaların adaklannda bunun adını Allahmki yerine kullandıkları söyleniyor. 
Asıl ismi Muharrem Baba idi, fakat Hacı Bektaş tekkesini ziyarete gittiği zaman tekkenin kapısı 
ona kendi kendine açılmış ve şeyh, bunda bir kerâmet görerek Bu senin nasibindir demiştir. Na
sibi ile yöneticilik yapmadığı takdirde kendisinin düşeceği akıbeti ihtar etmişlerdi. Nasîbî’nin 
mezarının bulunduğu Fraşeri tekkesi 19l4’te yanıp yerle bir olmuştu. Şimdi içerisine yine bir
kaç derviş gelip yerleşmektedir.

(156) N. Greece, 1,31
(157) Yukarıya bakınız, s. 32.
(158) Bu tekkeyi Miss Durlıam, Burden of the Balkans, 228’de tarif etmektedir.
(159) Koniçe'de (Şu halde, ihtimâle göre Bektaşî dervişi) bir şeyhin oğlu 1814’te Hıristiyan olduğu için iş
kenceye uğratılmıştı (S. John the Neomatyr of Koıritsa), Tercümei hâli için (Burada Nkov Akihmvüihoi 
331'e bakınız.).
(160) Durhanı, aynı eser, 217. Harbden sonra hâli yerinde bir çok Bektaşî Yanya’dan kaçmışlardır.
(161) Aşağıda, s. 32.



Kolonya kazasının mer’alık yaylasında, ki merkezi bilhassa yarı harâb Herseka köyü idi, şu aşa
ğıdaki tekkeler var olup hepsi harbden beri harâb olmuşlardır:

Kırçova -  (Herseka’nın iki saat kuzeyinde) Haşan Baba’nın mezan, buradadır.

Kesaraka -  Hacı Baba’nın kabri buradadır.

Barmaş -  (Herseka güneyinde) baba Süleyman’ın mezarı buradadır. Otuz beş sene kadar eski; 
harbden önce dört beş derviş vardı.

İstarya -  Yirmi beş sene kadar eski.

Görice kazasında dört tekke vardı:

Meliçan bunlardan en başlıcası olup Moshopolis caddesinin yarım saat sağında aynı isimdeki kö
yün yukarısında yüksek bir yerde bulunmaktadır. Tekke Rum isyancılan tarafından yağmaya uğ
ratılmıştı. Fakat sağlam ve kullanışlı binalara dokunulmamıştı. Kuruluş tarihi yüz sekiz sene ön
ce olarak gösteriliyor. Faliba kurucusu Hüseyin Baba’nın ölüm tarihidir. Bu zat, oturma daire
lerinden uzakta, sekiz kenarlı bir türbede gömülüdür. Türbenin ön odası hastalar için istirahat 
yeri olarak kullanılmaktadır. Makamı bakımından bütün öteki şeyhlere üstün olan şeyhi beş der
viş ile birlikte oturmaktadır. Bir cami, yani mescid yoktur. Türbelerden birinin ön odası icâbın
da bu husus için kullanılıyor.

Getürdüm, küçük görünmesine rağmen yeni (162) bir tekkedir. Görice’nin üç çeyrek saat gü
neyinde ve aynı isimdeki köyün birkaç dakika ötesindedir. Ayaklanma sırasında tekkenin yağma 
edildiği zamandan beri hiçbir şeyh tayin olunmamıştır. İçinde bir derviş oturuyordu.

Nurân - Görice’nin yanm saat güneyinde, küçük bir kurumdur; Melçan’a bağlıdır. Şeyhi yok
tur. Burada gömülü azız Ali Baha’dır.

Makedonya ile Epir arasındaki bağlantı noktasını Hoç (Khoutch) tekkesi teşkil eder. Viyeglişta’nın 
yanm saat ötesinde, Görice’den Kesriye'ye giden yol üzerindedir. Tekke aynı addaki köyün için
dedir. Adı bilinmeyen dokuz azîzin mezarları bulunan bir köyü vardır. Bunların alışıldığı üzere 
çok (fakat ne kadar olduğu belirsiz) eski bir zamandan kalma oldukları söylenir. Kesriye’de bir 
şeyh bana Hoç tekkesinin 1826 sürgününden sonra İbrahim Baba adında biri tarafından kurul
muş olduğunu söylemiştir. Baş şeyhi Hafız Baba, bundan sekiz sene önce ölmüştür. Hoç’ta şim
di bir şeyh ve iki derviş oturmaktadır. Epirliler tarafından yağma edilmiş fakat yakılmamıştı.

(162) Göriceîıin bu üç tekkesinin hepsinin de aynı zamanda kurulmuş olduklannı Melçan’da birisi söylemiş
tir. Sonuncunun otuz beş senelik olduğu da söylenmiştir; Bu son tarih, herhalde o kadar eski olmayan binalar 
hakkında doğru olsa gerektir.



X. ARNAVUTLUK

Bugünkü Arnavut Prensliğinde başlıca Bektaşîlik mıntakası güneydeki Malakastra’dır. Daha yu
karılarda Bektaşîlik Gegalann güçlü Sünni fikirleri ve bunun sonucunda muhalefetleri dolayısıy
la dağınık bir haldedir. Malakastra ve Veyusa nehri ile Berat (Lioumi Beratit) arasında yerleşen 
bir Toska mıntakasıdır. Buranın Bektaşîliği Tepedelen’inkinin devamı olup tamamen sun’î bir 
hudutla ayrılmıştır.

Harpten önce Malakastra’da bulunan pek çok Bektaşî tekkeleri, şimdi boş ve yıkık bir durum
dadır. Epirli Hıristiyan gayri muntazam askerlerin elinden kurtulanlar da sonradan Tiranlı Esad 
Paşa'nın Gega taraftarları tarafından yıkılmışnr (163). Bu mıntakanın Bektaşîliği kabul edişinin 
tarihi belli değildir. Her şey bunun kısmen geç zamanlarda olduğunu göstermektedir, denilebi
lir. Hattâ Rum Amavutluğundakinden de daha geçtir. Bana en eski tekkeler olmak üzere 
Galava, Kapani tekkeleri zikredilmiş ve tarihleri sırasıyla Yüz ve otuz beş sene evvel olmak üze
re gösterilmiştir. Propagandanın başlangıcında Ali Paşa zamanına kadar çıkması çok muhtemel
dir. Çünkü tarîkatin biraz daha kuzeyde (meselâ Karuya’da) onun zamanında yerleştiğini ve ba
zı Bektaşîlerin Ali Paşa’nın akranlarından Beratlı ÖmerViryoni ile Avlonyalı Mahmûd Bey adın
da birinin bu harekete katıldıklarını iddiâ ettiklerini biliyoruz (164). Bektaşîlik izleri gerek 
Avlonya ve gerek Tiran’da mevcuttur. Fakat ne Ömer ne de Ali Paşa halk söylentisinin bütün 
olaylannı ayırt etmeden kendisine yakıştıracağı büyük sîmâlar değildirler.

Malakastra mıntakasında şu aşağıdaki tekkeler mevcut idiyse de bunlann bazılannın haritada 
yerlerini gösteremiyorum:

Gılava

Melani

Dabiya

Aranitasi

Karas, burada medfun azîz Muharrem Baba'dır.

Dokasi

Perişte -  Burasının önemli bir tekke olduğu söyleniyor.

Dervişiye

(163) Esad, Mimi’ııin, Kanla’nın, Toron'mın oğludur.
(164) Doğran (Degrand) bunlarla çağdaş Kovayalı İbrahim Bey adında birini de bu tarîkate mensup olmak üze
re göstermektedir.



Boyneri - Buradaki üç tekke Epirliler tarafından yakılmıştır.
Kapanı

Karamanar
Kuman

Osman Zeza

Maritsn

Garaşişa

Panarit, yeni tekkedir.

Şetepmeravin, yani evliyâ yeri ki bu isim San Saltık'ın burayı ziyaret ettiği hakkındaki menkabe- 
ye dayanır.

Paç (Patsh), Avluniya’da Bektaşî azizlerinden Kuşum Baba (l65)’nın mezarının ve Hekalı’da 
Bektaşî taçlarını bulunduran kabiderin bulunduğu bir mezarlığı kaydetmektedir (166).

Malakastra mıntakası dışında, son zamanlara kadar Bektaşî tekkeleri vardır veya vardı. Yerleri de 
Güney Arnavutluk’ta Berat’ta ve bunun doğusunda Devol üzerindeki Deriza’da ve Nomorbetsa 
(167) ’da, güneyinde Trepel'de ve kuzeyde Marteneş’teydi.

Söylediğimiz şekilde, müslüman halkın çoğunluğu Sünnî olan Kuzey Arnavutluk’ta ise şu yerler
de tekkeler vardır.

Elbasan -  Burada gömülü olan ve “Mustafa Baba’’ tarafından kurulmuş tekkenin, son zamanlar
da "Gega'lar arafından yıkıldığı söyleniyor. Doğran’ın “San Saltık” menkabesi hakkındaki açıkla
masından “Drac” ve “Şyah”ta da Bektaşî ziyaret yerleri olduğu çıkarılabilir (168).

Aynı yazar, Tiran halkının da çoğunun Bektaşî ve Rufaîliğe mensup bulunduğunu söylemekte 
(169).

Karnba -  Bu kasabanın halkının hemen hemen tamamının Bektaşî olduğu sanılabilir. Buranın 
Bektaşî zivâretgâht olmak bakımından olağanüstü önemi Dogran’ın kasaba içinde ve civannda

(165) Berat, II.
(166) Aynı yer, 118.
(167) Bu kazâda Tomor tepesinde bir Bektaşî (?) âdeti hakkında bakınız: Baldacci: Bull.R. Soc. Geog. (Roma) 
1915,978.
(168) Haute Albanie, 240
(169) Aynı eser, 194.



mevcut geleneğe göre 366 azîzin mezarları hakkında verdiği meraklı bilgilerle sabittir (170). 
Bektaşîliğin buraya on sekizinci asır sonlanna doğru, Ali Paşa’nın adamlarından Şeyh Mimi tara
fından getirilmiş olduğu sanılabilir. Bu zat 1807‘de Karuba’da bir tekke kurmuş ve Yanyalı Ali 
Paşanın hasmı olan komşu İşkodra paşasına karşı (171) mahallî beylerden Kaplan Paşa Topdâ- 
nî ile el birliği etmişti. Sonradan Bektaşî şeyhi herhalde Kaplan Paşa kendisine İşkodra paşası ta
rafından satın alınmış olduğunu söylediği veya belki de kendisi Kaplan Paşa’nın Ali Paşa’ya ve 
Bektaşîliğe karşı aynı şekilde sadakatsizliğinden şüphelendiği için Kaplan Paşa ile bağlantısını 
kesmiştir. Bunun üzerine Kaplan Kroya’dan çıkmasına Mimi’ye emretmiş, şeyh de bundan inti
kam almak için paşayı katle kalkışmış olsa da o kadar güçle Mimi’nin lehinde idi ki Topdânî ai
lesi orada daha fazla kalamayarak Tiran’a göçmüştür (172). Gördüğümüze göre Topdânî ailesi
nin Bektaşîlerle kavgası, bugünkü temsilcisi Esad Paşa tarafından yaşatılmaktadır.

Karuba Bektaşî azizlerinden Sarı Saltık’ın sergüzeşderiyle ilgili yerlerden biridir (173).Sahip ol
duğu iki tekkeden birisi Mâlî Karuş bu azîzin; İkincisi (şehirden bir buçuk saat mesafede) Fuş 
Karuş ise Ali Baba’nın mezarının bulunduğu yerdir. Bu sonuncusunu İppen aynntılarıyla tarif 
ediyor (174). İşkodra'dan Bektaşîler Ali Paşa zamanında siyâsî sebepler dolayısıyla sürülmüşler 
ve bir daha burada kök tutturamamışlardır.

XI. AVUSTURYA-MACARİSTAN

A. Bosna

1903’ten beri Bosna’da hiçbir Bektaşî tekkesi yoktu. Fakat tarikat şu anda hayatını sürüklemek
te ve Bektaşî topluluktan ara sıra Arnavutluk’taki şeyhler tarafından ziyaret edilmektedir (175).

B. Budapeşte

Bektaşîliğin en ileri karakolu Türk işgali zamanından kalma Gülbaba tekkesidir ki bugün Macar 
başşehrinin ufak seyir yerlerinden biridir (176).

(170) Aynı eser, 221 ve devamı; İppen; Skurari, 71 ve devamı Wiss Mitth. Aus Bosnien, VII, 60.
(171) Kaplan’ın on sekizinci asrın sonunda Bektaşî azizlerinden Hanıza Baba’ya bir türbe inşa ettirmek suretiy
le rakibine karşı zaferini kutladığını görüyoruz. (İppen, aynı eser, 71).
(172) Doğran.
(173) B.S.A, XIX, 207; XX, 106 ve devamı: Ben İşkodra ile Yakova arasında da Hâs denilen bir yerde şimdiye ka
dar söz edilmemiş bir Sarı Saltık mezan hakkında, biraz kapalı, bir haber işittim.
(174) İppen, Skutari, 63.
(175) Aynı eser, 73.
(176) Bakınız E.Brotvne: Travels (1673), 34, M. Walker: Old Tracks, 289; 96, (III), Ungarn, Die Osterreich- 
Ungarische Monardıie in wort und Bild; J. P. Brown: The Dervishes, s, 88; Bedeker Ungam: Osterreich ilh.



Şekil -1 Bektaşîlerin Anadolu'daki Dağılım ını gösterir Harita Krokisi



Şekil 2-Bektaşîlerin Avrupa’daki Dağılımlarım Gösterir Taslak Harîta





TII Kalkandeîen Tekkesi ve Tekkenin Camii- III Obri Gölünde bir Manastır

Haslok- Bektaşîlerin Coğrafi Dağılımı



Tesalya’daki Bektaşî Tekkelerine Dâir Fikir Veren Bir Bölüm (177)

Bu köyün (Skotosa sancağındaki İrini ve Rini’nin) güney doğusunda yüksek ve gölgeli ağaçlar (çı
nar, bodur meşe ve kızılcık) arasında tepelik ve hoş manzaralı bir yerde bir Bektaşî tekkesi vardır 
ki bütün Tesalya’da meşhur bir kurumdur. Hükümetin istatistiklerine göre, burada otuz dokuz 
derviş yaşamaktadır. Fakat benim ziyaretim sırasında (1888) hizmetçiler hariç olmak üzere hep
si de cahil ve hurafe düşkünü Arnavut olarak elli dört kişi vardı. Aydın bir derviş bana bu tekkenin 
vaktiyle batı kilisesine (178) mensup bir manastır olduğunu ve Türklerin burasım 1630-40’ta zab- 
tettiklerini söylemiştir. Burada bir Aya Dimitri kilisesi vardı. Fakat dervişler bunun Aya Yorgi'ye 
adanmış olduğunu söylediler. Çünkü bu sonuncusuna karşı daha büyük bir hürmet hissi besler
ler (179). Bir müddet bu tekke Konya’daki Kulaklı Baba tekkesine mensup Türk dervişleri taralın
dan işgal edilmişti (180). Fakat meşhur Tepedelenli Ali Paşa’nın katı idaresi zamanında (Fonitu- 
lau)(181) gazetesine göre Bektaşîlere verilmişti. Ali Paşa liberal Bektaşî taraftan olduğunu söyle
mekle dîne karşı hafife alışını ispat ediyordu. Bu sıralarda Tesalya’da birtakım tekkeler kurulmuş
tu. Bunlar dînî kurumlar olmaktan çok etrafındaki halk için siyâsî, sosyal merkezler idi. Böyle dört 
tekke vardı. Her biri en işlek yollara hâkim, asker şevki noktalannda kurulmuştu. Bunlar Rini civa
rında Golos’tan Farsala ve Kardiçe’ye giden yol üzerinde Torbalı Sultan; Lâmiye, Yenişehir ve Far- 
sala arasındaki yol üzerinde kurulmuş Tatar Köyü civannda Bâlî Baba; Köpekli Köyü civannda Şâ- 
hîn Baba ve Yenişehir’den Çakezi’ye giden yol üzerinde meşhur Tempe vâdîsindeki Baba Tekke
sidir.

(177) Bu bölüm Golos’ta çıkan IIeo|ir)foi>ç ismindeki gazetenin, 1893 senesi, 55’nci sayısı, s. 442 ve deva
mındaki makalenin tercümesidir ki bunu bana gösteren Goloslu Mösyö Periklis Apostolizis’tir. Söz konusu ga
zete, Ayııoros keşişlerinden Zosimas tarafından yazılıp yayınlanmaktaydı.
(178) Bu nokta hakkında Mösyö Apostolizis bana lütfen şu aşağıdaki tamamlayıcı bilgileri vermiştir: Bana 
Reyni tekkesinde bulunan Latin harfli bir yazıtı taşıyan bir taş levhanın korunmuş olduğunu söylediler. Bu, bir 
Fransız başkeşişin mezan olabilir. Makrinyotisa Manastırının bir yaldızlı berâtına göre bu kurumun arazîsi 
Seratsi İrini ( SepatÇû lom t) “ye kadar uzanıyordu. Buna göre buranın yeri Latinler devrinde Fransızlar ta
rafından işgal ve üzerinde bir manastır inşa edilmiş olması pek muhtemeldir. On yedinci asırda Tesalya’da bir 
Latin manastırının varlığı bana tamamen imkansız görünüyor. Herhalde hakîkî veya farzı muhal olarak Latince 
(Frenkçe) sanılan harfler işi karıştırmıştır.
(179) n 0om üf.ûç , 1891 (s. 268)de aynı yazar yazıyor k i: "Dervişlerin bu güne kadar Aya Dimitri’nin bir res
mini konıduklanna ve önünde kandil yaktıklarına dair mahallî bir söylenti vardır. Bu mesele hakkında derviş
lerden araştırmada bulundum, fakat resmi görmeme izin vermediler."
(180) Konya büyük tekkesi herhalde Mevlevî tekkesinden başkası olamaz. Bunun dervişleri külah denilen bir 
başlık giyerler.
(181) Herhalde bu isimdeki Golos gazetesinde (1882-1884) ‘tür. Fakat ben bu yeri aradımsa da bulamadım.



Bu tekkeler civarındaki halkı soyup yağma eden birtakım canîler için muntazam sığınaklar veril
mişti. 0  şekilde ki 1826‘da Sultan Mahmud tarafından yeniçeriler ortadan kaldınldığı zaman 
Bektaşîlerin ortadan kaldırılması için pâdişâh tarafından bir emir verilmiş; bunun üzerine Müs
lüman ve Hıristiyan halk hep birlikte tekkeler üzerine hücum ederek içindekileri def etmişler
dir. Bunlardan ikisi Tatar ve Köpekli köylerindeki tekkeler, yakılmış; Reyni’deki ise ya içindeki
lerin daha sert direnişleri dolayısıyla veya Farsala’dan az çok bir mesafede olduğu için zarara uğ
ramamıştı. 1833‘ten sonraları (182) her tür serseriler, hatta haydutlar, çilekeşlik iddiasıyla bura
larda toplantılar yapmaktaydılar. Bu hal Türk hükümetinin son zamanlarına kadar, Müslim 
Ağa’nın eski hizmetkarlarından Bayram Ağa isminde birinin idaresinde devam etmekteydi. Şu 
anda tekkenin reisi, odur. Bunun zamanında soygunculuk ve yağma sistemi son derecesine var
mıştı: Bütün memleket buradaki silahlı haydutlann akınlanndan bîzâr olmuştu. Bu adam kurnaz 
ve basîredi olmak bakımından katılmadan sonra bu suç hareketlerini uydurma belgelerle ispat 
etmiş ve tekkenin kendi şahsî mülkü olduğu hakkında Türk memurlarından evrak almıştır. Ken
dine yardım eden daha bir iki dervişle birkaç hizmetçisi vardır.

Tekkenin Aya Yorgi adına yapılmış bir eski Bizans manasurının yerinde inşa edilmiş olduğuna 
dair bir söylenti vardır. Fakat Amavutlar burada kaldıkça bu araştırmayı doğrulamak mümkün 
değildir. Tekkenin ufak bir istihkâm gibi savunma sistemi vardır (183). İçerisine girmek yasak
tır. İlhak (katılma) zamanında tekkedeelli derviş varduŞimdi yalnız üç kişi vardır. Bir de Bayram 
Baba’nın, hepsi de Arnavut olmak üzere hizmetkârları mevcuttur. Vaktiyle burada yaşayan der
vişler sağ kulaklarında büyük bir demir küpe (184) ve göğüslerinde asılı sekiz kenarlı bir taşla 
dikkat çekerlerdi (185)- Acemilerse beyaz bir başlık giyerler ve hepsi haftada bir başlarını ta
mamen tıraş ederlerdi."

İki Taraflı Tapınaklar ve Bektaşî Propagandası (186)

Eski dünyanın meşhur ibadethanelerindeki tapınma âyinlerinin, genellikle mahallî mitolojileri 
yansıtacak bir tarzda dereceli bir şekilde teşkili, uzun zamanlardan beri eski tannlar ve dînî man
zumelerin yerini yenilerinin aldığına ait kesin bir delil olarak kabul edilip yorumlanmaktaydı. 
Fâtih bir ırk veya misyoner teşkilâtına sahip bir ruhban sınıfı tarafından yabancı memleketlere 
getirilen bir dîn, iknâ gücü ile kendisini yerli âyînler üzerine koyar. Bu olay mitolojik terimle al
tında, rakib tanrıların bir mücâdelesi veya yeni tannnın eskisi tarafından kabulü şeklinde ifade

(182) Yani Tesalya’ııın Yunanistan'a katılması ki 1882’dedir.
(183) Bu saçma bir abartmadır. Başlıca savunma tertibatı iki çoban köpeğidir.
(184) Bu, Bektaşî tarihlinin bekâr dervişleri için simgedir.
(185) Besbelli Bektaşîlerin teslim taşı dedikleri şey olacaktır, fakat bu, genellikle on iki köşelidir.
(186) B .SA , XX, 94 ve aşağısı.



ediJir (187). Bazen ilahlardan biri veya diğeri mağlup olarak yok olur veya daha aşağı bir duru
ma düşürülür. Yahut da her ikisi az çok tamamen birbirlerinin aynı sayılarak kaynaşabilir.

Eski zaman dînlerinde bu yer değiştirmelerin fiilen ne gibi metodlar ve tarzlarla gerçekleşmiş 
olduğuna dair birtakım faraziyelerden başka bir şey yapmak ender olarak mümkün olur. Bu ma
kale , çağdaş bir İslam tarîkının-Bektaşîliğin- Türkiye’deki karışık halkın tapınakları, özellikle Hı
ristiyan büyüklerinin ziyaretgâhlan üzerine etki etmesi şeklinde, böyle bir sonradan ekleme ola
yına ait bir inceleme tecrübesidir. Görebildiğimiz bütün durumlarda, Bektaşîliğin Hıristiyanlık 
aleyhine bir zemin işgal ettiği yerlerde bu durum zorla oluşmaksızın ya eski dünyaca yeni tan
rının eskisi tarafından kabulüne benzer bir hareket veyahut iki şahsiyetin birbirlerinin aynı ola
rak temsîli şeklinde hasıl olmuştur. Her iki din mensupları tarafından mensubiyet iddia ve dü 
zenli olarak ziyaret edilen bu iki taraflı tapınak, ayrı bir gelişme mertebesi arz eder, Bu safha, ge
rek Hıristiyanlıktan Bektaşîliğe, gerekse siyâsî ve diğer şartlar uygun olduğu zaman Bektaşîlik
ten Hıristiyanlığa geçme şeklindedir.

Bektaşîlik ve Sünnî Müslümanlık

Bektaşîlik en çok bir derviş tarîkati olmak üzere bilinir. Fakat diğer tarîkaderde olduğu gibi bun
da da tarîkatin teşkilâtını yalnız meslekî dervişler vücuda getirdikleri halde tarîkatin ferdlerini 
sadece (muhibb=dost, seven) denilen (188) ve bunlann mezheblerini açıkça veya gizlice belir
ten dışarıdan birtakım insanlar teşkîl eder; Her mahallî topluluğun tabiatı, sosyal merkezi ve 
müşterek ibadet yeri, en yakın bir Bektaşî tekkesidir. Tekke, duruma göre bir baba veya pîrin 
idaresi altında bir miktar meslekî dervişleri ihtivâ eden bir hânkâh (tekke, zaviye) veyahut ma
hallî topluluğun manevî reisi sıfatıyla bir baba’nın ve maiyyetinin yerleştiği bir kulübe olur. Bu
rası daimâ tarîkate mensup bir azîzin (genellikle tekke kurucusunun) mezarını ve genel ibâdet 
için (meydan denilen) bir odayı kapsar. Bektaşî tarîkati hiçbir millet veya ırkın hudutlarıyla tıpa
tıp uygunluk arz etmeyip Irak’tan Arnavutluk’a kadar bütün eski Osmanlı İmparatorluğu çev
resinde yayılmış bulunur.

Bektaşîlerin dînî emirleri, bütün zihinlere ve mizâçlara cevap verebilecek bir tarzda tertiplen
miştir: Mezhebleri, diğer dinler gibi bazı mertebelerden geçmek üzere gizli bilgiye (marifete) 
eriştirecek tedricî bir yol gösterme usullerini ihtivâ eder. Bunlar büyük kavramlara tapınmanın 
büyük bir rol oynadığı kaba ve âmiyâne dîn ile pek serbest ve bazı hususlarda aydınca bir felse
fenin arasında bir sıra basamaklar teşkil eder. Bektaşîliğin ilâhiyâtı vahdet ve cömertlikten ken-

(187) Son hadise hakkında en güzel örnek Asklepios'un Atina’daki Amunos tarafından kabulüdür. (Ath. Mith., 
XXI, 307 ve aşağısı; Kutsch, Artische Heilgötter und Heroen, 12 ve aşağısı).
(188) Herhangi bir derviş rarîkatinin dışandan olan mensuplarına verilen bu unvan "Âl-i Nebi Dostu" veya "Ta
rîkatin Dostu" olmak üzere çeşitli tarzda açıklanmaktadır.



di varlığından soyutlanmaya kadar gider. Akideleriyle âyinlerinin ise bu sonrakiler hakkında bi
lebildiklerimize göre bir taraftan açıkça itiraf edildiği şekilde Şi'î müslümanlığı ile, diğer taraftan 
kendisini akraba saydığı Hıristiyanlıkla pek çok bağlantı noktaları vardır. Nihayet Bektaşî teori
sinde zorlama ve şiddetten sakınma ve bütün insanlara acıma ve şefkat telkin edilir. İyi bir Bek
taşî, hareketinde Müslüman ve gayrimüslümana karşı bir fark gözetmez'Gayrimüslüman dînle
re mensup olanlarda tarîkate kabul edilebilir. Bu hükümler o kadar uygulanmaktadır ki geçen 
asrın ellinci senesinde Antonaki Varsamis isminde bir Rum, Bursa vilayetinde bir mahallî 
lûce’nin (tekke binasının) reisi olmuştur/

^Kendisinin bu mevkii kazanmasına sebep ise mahallî büyük bir önem ve nüfûza sahip olan (ve 
hakkındaki anlatımlara göre herhalde Arnavut olması lâzım gelen) bir Bektaşînin evvelce sahibi 
bulunduğu arazîyi satın almasıdır (189). Zamanımızda da Monsenyör Petit Arnavut Bektaşîleri 
hakkında şöyle yazıyor: "Arnavutluk'taki tekkelerinin ihtiva ettiği elli veya altmış derviş arasında 
yapılacak kısa bir araştırma bile birtakım Hıristiyanlan meydana çıkaracaktır ki bunlara da diğer 
hâlis Müslümanlara olduğu gibi tarîkatin sırları ifşâ edilmiş, fakat bunun için kendilerinden dîn
lerini fedâ etmeleri istenmemiştir. Bunlar esasen pek kısa süren -günde beş altı dakikalık görev
lerini îfâ edebilirler (19ff)

Tarîkate kabule aday olanların hepsi Allâh’a imanlı ve güzel ahlâka sahip şahıslar olmalı ve bu 
sonuncu özellik güvenilir bir kefil tarafından kefalet altına alınmalıdır.

Bektaşîlik ırsî değildir ve bir Bektaşî baba’nın oğlu akıl ve ayırt etme çağına geldiği zaman Bek
taşî veya herhangi bir diğer tarîkate girip girmemek hususunda tamamen hürdür. Ehli sünnet 
(Sünnî) müslümanlar Bektaşîlerin yalnız Şi’î inanışlanndan değil, her günki yaptıklanndan da 
şiddetle etkilenirler. Bunlar özellikle Peygamber’in evlenme, kadınların örtünmesi, muntaza
man namaz ve içkiden kaçınma hakkındaki emirlerine karşı kayıtsızlıklanyla bilinirler. Bu so
nuncu hürriyet, şüphesiz ki bunlann saflannın hoşa gitmez birtakım adamlarla dolmasına mey
dan vermektedir. Bundan başka, özel ibâdetleri de câmi değil, özel bir mescid veya tapınak 
(meydan) ta ve kapılar kapatılarak icrâ edilir. Her iki cinse mensup kişiler ibâdete iştirâk eder. 
Bu özellik gizli dinler hakkında beslenmesi alışılagelmiş olan birtakım kötülük şüpheleri doğu
rur.

(189) Mac Farlane, Turkey and its Destiny, I, 496 ve devamı. Lady Blunt’un, People of Turkey, II, 278'inde zik
redilen şahıs da herhalde o olmalı.
(190) Les Confreries Musulmanes, 17; Monsenyör Peti'nin Bektaşîlik hakkında verdiği haber şu bakımdan kıy
metlidir. O, bunu Bektaşî mıntakasına mensup bir Arnavut olan âlim Sâmi Bey Fraşeri’den almıştır.



Yabancı ibadethanelerin zorla alınması, daha başından beri Bektaşîliğin yayılmasında önemli bir 
rol oynamış görünmektedir. Bir defe, artık genellikle kabûl olunuyor ki tarikat bugünkü ismini 
bile böyle bir gâsıplık (zorla ele geçirme) sonucunda kazanmıştır. Anadolu azizlerinden Hacı 
Bektaş Velî’nin hakikatte ismini taşıyan tarihtin inanışlarıyla hiçbir alâkası yoktur. Bektaşîliğin 
hakîki müessisi Fazlullah isminde İranlı bir mutasavvıf olup tarikatin asıl ismi de Hurûfİyye idi. 
Hacı Bektaş’ın vefatının geleneğe göre naklediliş tarihi -pek şüpheli olmakla beraber* 1337- 
38’dir. Fazlullah ise kendi dînî anlayışlannın kurbanı olarak 1393-4 senelerinde Timur oğullan- 
nın elinde katledilmiştir. Ölümünden pek az sonra talebeleri, Hurufîliği (Anadolu’da Kırşehir’de 
yerleşmiş olan) Hacı Bektaş tekkesinin yoldaştan arasına bizzat Hacı Bektaş’ı gizli talimatı ola
rak sokmuş ve onun nâmının himâyesi altında Hurufîlik o zamandan başlayarak (ehli sünnet 
müslümanlara karşı) ters düşen inanış ve hükümlerini -  yaymıştır (191). Bu mezheb az çok giz
li kapaklı olarak- yayılmaya devam etmiş ve on altıncı asnn sonlannda resmen tanınmak suretiy
le yeniçerilerle bağlantı hasıl ederek büyük bir siyâsî önem kazanmıştır. O zamanlardan beri 
Bektaşîlik, zındıklık ve gayri dürüsdük şüpheleri altında kalmış, nihayet ikinci Mahmûd 1826'da 
bir darbede yeniçerilerle onlann derviş taraftarlarını mahvetmeye teşebbüs etmiştir. Onun et
kisiyle yeniçeriler, daimî yokluğa yönelmiş; fakat Bektaşîler yalnız sakatlanmalardır: Son Asnn 
ellinci senesinde bunlar, yeniden geniş bir oranda canlanmışlar (192) ve bugün özellikle Anado
lu’nun (merkezi ve güney doğu kısımları, Doğu Anadolu gibi) hücrâ taraflanyla Arnavutluk’ta, 
kendilerine bağlı insanlar arasında önemli bir etki icrâ etmekte bulunmuşlardır (193).

Bu son memlekette Bektaşîlerin sayısı 80.000 müride (194) eriştiği söylenir. Memleketleri dışın
daki tekkelerde de çok kere Arnavut dervişleri mevcut bulunurlar. Son zamanlarda Anadolu’yu 
ziyaret eden bir zat Anadolu’nun göbeğinde yerleşen Hacı Bektaş merkezî tekkesinde bile der-

(191) Browne, J.R. Asiat. Soc., 1907,535 ve aşağısında; G.Jacob, Beitrage zur Geschichte des Dervischordens der 
Bektaschi, Hurufîliğin Hacı Bektaş cemaatine eklenmesi konusuna dair dolaşan menkabeler hakkında Degrand, 
Haute Albanie, 228 ve aşağısına bakınız. Bektaşîler Hurûfî akidelerinin kendi mezheblerine esas teşkil ettiğini 
inkâr ederler, fakat bir çok Hurûfîlerin Timur devrindeki takibat sırasında kendilerini Bektaşî ve Mevlevî kisvesi 
altına soktuklannı kabûl ediyorlar.
(192) Scarlatos Byzantios, Kwvrrt«vuvoı3,ıoXıç) , III, 496) İstanbul’un Türk nüfusunun beşte birinin zama
nında Bektaşî ferz edildiğini söyler. Aynı zaman zarfında bu tarikatin batı Anadolu’daki etkisi hakkında bakınız: 
Mac Farlane, Turkey and its Destiny, 1,497 ve aşağısı. Bektaşîler bu genişlemeyi Sultan Abdülmecîd’in (1839* 
1861) gösterdiği müsâmahaya yorarlar.
(193) Arnavutluk’taki Bektaşîlik için bakınız: Leake, N. Greece, IV, 284; Degrand, Haute Albanie, 230; Duriıam, 
Burden of the Balkans, 208; Macedonia Brailsforde, 243 ve aşağısı.
(194) (Blunt), People of Turkey, II, 277 Bana Epir’de bunu doğrulamıştır. Bektaşîlerin bütün mevcudu kendi
leri tarafından 3.000.000 takdîr edilmektedir.



vişlerin çoğunun Arnavut olduğunu haber vermektedir (195)- Bunlann bir çokları, şüphesizdir 
ki kendilerini memleketlerindeki tekkelerin de reisliğine aday saymaktadırlar.

Bektaşîlerin Hacı Bektaş ziyaretgâhını benimsemek için kullandıkları usul, açıktır ki bunlar tara
fından diğer yerlerde de mezheblerini yaymak için kullanılmıştır. Herhalde bunlann, Bektaşîli
ğin gizli marifetine (bilgisine) az çok tamamen ithal suretiyle temin ettikleri etki ve nüfuz saye
sinde, aşîret veya diğer mahallî ibâdethâneleri idare eden şahıslan elde etmiş olduklannı farz 
edebiliriz. Bektaşîler bu tapınıcıları kendi azizlerini Hacı Bektaş veya onun halkasına mensup 
(196) başka bir azîzie ilişkili gösteren esrarengiz birtakım menkabelerle veya daha fâzla birtakım 
kerametler ortaya koymak suretiyle iknâ ve tatmîn ediyorlar. Ondan sonra ibadethane ve ziya
retçileri Bektaşî teşkilâtına sokuluyorlar.

Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi az çok isimsiz veya taraftan olmayan azizlerin veya dedele
rin mezarlan söz konusu olduğu zaman ise mesele çok daha basit idi. Bu azizlerin sadece hakî
ki mahiyetlerini rüvâda Bektaşî dervişlerine sunmalan (göstermeleri) gerekiyordu. Bunun üze
rine mezarlan anık Bektaşî taçlanyla belirginleştiriliyordu. Crowfoot’un Orta Anadolu'daki Ana
dolu Şi’î (Kızılbaş) aşîrederi arasında yaptığı incelemeler bu karışım aşamasının geçiş sürecini 
meydana çıkarmıştır (197).

Ankara civarında bir Şi’î köyü olan Haydar-es-Sultan’da bir lakab sahibi olan azîz Haydar belki 
aslen bir aşîret azîzi iken, tamamen akla uymayan bir tarzda ve Bektaşîlerin etki ve idaresi altın
da Bektaşî geleneğinde Hacı Bektaş’m pîri olan Hoca Ahmed Yesevî ile veyahut yine ihtimale 
göre aslen bir aşîret azîzi iken (198) Bektaşî evliyâlan halkasına katılmış olan (199) İranlı velî 
Şehzade Karaca Ahmed ile bir sayılmıştır. Haydar es-Sultan tekkesinin Bektaşîlerle sıkı müna
sebeti vardır.

Bektaşîler tarafından gerçekleştirilmiş böyle bir mass (aynılaştırma) olayına başka yerlerde de 
kolayca rast gelinebilir. Lucas tarafından (Aydın vilâyetindeki Denizli civannda bulunan Yata-

(195) Profesör White, Conten. Porarv Review, Teşrini Sânî, 1913,694.
(196) Nasıl ki eski Atina’da yeni gelen Asklepiyos (Asclepios)her ikisinin de Chiron’un talebeleri olduğunu söy
leyerek yerli Amunos'un üzerine hile ile ilhâk edilmiştir, Türkiye’deki aşiretlere ait tapınaklar meselesinde bu 
gibi mitolojilerin yayılması özellikle kolay olur. Aşiretler, soyguncu ve akıncı sıfatıyla doğudan olan göçlerini 
hayal meyal hatırlıyorlardı. Bektaşî geleneğinin hayâli silsilesi ise Hacı Bektaş ile yârânını aynı taraftan hicret 
eden irşad erleri gibi göstermektedir.
(197) J.R. Anthr. Inst., XXX (1900), 305 ve aşağısı.
(198) Dersimli (Kızılbaş) Kürtlerine mensup bir aşîret Haydarlı nâmını taşımaktadır. Geog. Journ., XUV, (1914) 
28. Haydar (Arslaıı) unvanı Şiller arasında pek özel bir rivâyettir; çünkü Tann Arslanı Ali’nin unvânıdır.
(199) Haydar es-Sultan hakkında aşağıda 47'inci sayfaya bakınız.



ğan’da (200) iki yüz dervişli büyük ve zengin hânkâhın (tekkenin) böyle bir vakıaya misal teş
kil etmesi muhtemeldir. Burada Yatağundiye denilen bir Müslümanın cesedi büyük bir dikkat 
ve önemle korunmakta olup bunun bütün memleket içinde büyük kerametler gösterdiği söyle
niyor (201). Yazar Çakır oğlunun göçebe Türk aşiretleri hakkındaki listesi Aydın vilâyetlerinde 
sık sık dolaşan Yatağanlı isminde bir tanesini kaydetmektedir (202).

Yatağan’da gömülü azîz, herhalde Haydar gibi Bektaşîler tarafından kabul edilmiş aşiretin Yata
ğan Dede’nin unvanıydı. Tekkenin bu tarikat dervişlerinin elinde bulunduğu iddiası, göründü
ğü kadar uzak değildir. Çünkü diğer tarîkatlere mensup tekkeler nadiren büyük kasabaların ke
narlarında bulunur (203).

Türbedarlıkları az çok cahil halkın elinde bulunan bu gibi aşîret azizlerinin mass (aynılaştırma) 
ve temsîli (birisini, bir başkasına benzetme) nisbeten kolaydır. Gerçekten Bektaşîler, hiç olmaz
sa, karşı karşıya bulundukları insanların ifadesine göre rakîb tarîkatleri de süpürmek hususun
da aynı derecede başarılıdırlar. Fakat Hacı Bektaş’ın kendisi genellikle Sünnîler tarafından Nak
şibendî tarîkatine mensup bir azîz sayılır. Bektaşîlerin 1826’da yok edilmesinden sonra merkezi 
tekkede minareli bir Sünnî camii inşâ edilmiş ve buradaki topluluğa ait dînî hizmeti îfâ için bir 
Nakşibendî şeyhi yerleştirilmiştir (204). Aynı suretle nakşibendîler, Bektaşîlerin Bursa’daki Ra
mazan Baba ve Kahire’de Kasru’l-Ayn’daki tekke dahilinde gömülü azîz de dahil olmak üzere di
ğer Nakşibendî evliyalarının türbelerini de kaygısızca gasbettiklerini iddia ederler (205). Sultan 
Mahmûd’un Bektaşîlere karşı açtığı mücadele tarihini yazan Esad Efendi’ye inanmak lâzım ge
lirse bu gibi gasblar çoktu-. Baba ve Abdâl unvanlarının sadece Bektaşî azizlerine delâlet ettiği

(200) Arundetl, Asia Minör, II, 50.
(201) Voyage dans la Turquie fait en 1714, II. 171.
(202) H ep i l'ıouooinuuv , 15.

(203) Yukarıdaki sanılan yazdıktan sonra Yatağan tekkesinin 1826’da harab olan Bektaşî tekkeleri arasında bu
lunduğunu araştırdım. Bugün Yatağan Baba türbesi mevcut ise de tekke önemli değildir.
(204) Ben Bektaşî tekkelerinde daima bir rnescid veya ibadethane buldumsa da hiçbir zaman lâzım gelen tesî- 
sâta sahip bir câmie rast gelmedim. Mescitlerde sırf Sünnîlik dış görünüşünü kurtarmak ve Sünnî ziyaretçilere 
hoş görünmek için yapılmıştır.
(205) Bu azîzin Nakşibendîler tarafından Molla Aynî isminde bir zar olduğu iddia edilmiştir. Bektaşîler ise tek
keyi bugünkü Mukattaın Bektaşî tekkesinde gömülü olan Kaygusuz Sultan tekkesiyle bağlantılı göstermişler
dir. (BakınızBrowne,J.R. Asiat. Soc., 1907, 573).
Kasru’l-Ayn tekkesinin ise Wilkinson tarafından , aslen Bektaşî söylenir. (Modem Egypt, I, 287) Pokok da bu
nu zikretmekte (Dese. Of the East, 1,29), fakat zamanında hangi tarîkate mensup olduğunu söylememektedir. 
Burası İbrahim Paşa tarafından Kâdirilere nakledilmiş (Wilkinson, aynı yerde) olup şimdi Rüfâîlerin elinde bu
lunmaktadır.



bahanesiyle Bektaşîler, hukûkan nakşibendî, Kadiri ve diğer tarîkatlere mensup bütün evliyâla- 
rın mescid ve medfenlerini benimsemişlerdir (206).

ANADOLU’DA BEKTAŞÎLİK VE HIRİSTİYANLIK

Bu sûrede Bektaşîlerin aşiret ziyâretgâhlannı ve diğer tarikatlerin mübarek yerlerini gasb ettik
lerine ait deliller bulmuş oluyoruz. Hıristiyan kilise ve azizlerinin mezarları hususunda tuttukla
rı usûl ise daha ziyâde ilgi çekicidir.

Bunlar, yalnız Hıristiyan ibadethanelerine el koymakla kalmamışlar, kendi ibâdetgâhlannın ka
pılarını da Hıristiyanlara tamamen açık bırakmışlardır. En ziyade dikkate değen yön de burası
dır. Çünkü Türk memleketindeki Hıristiyanlar Nakşibendî gibi Müslüman Sünnî tarîkatlerine 
göre çok daha az emniyettedirler.

Bektaşîlik ile Hıristiyanlık arasındaki pekçok müşterek nokta Jakob taralından ayrıntılanyla açık
lanmıştır (207). Hıristiyanlar arasında yapılan açık propagandaya ait tek tarihî belge, on beşinci 
asrın ilk senelerine mensup otan Bedreddin Sîmâvî (208) isyanıyla ilgili rivayetlerde mevcuttur. 
Bu rivayetler, şimdiye kadar açık şekilde belirtilmemiş ve iddia edilmemiş olmasına rağmen 
Bektaşî-Hurûfî tarîkatiyle pek de ilgisiz olamaz. Bu isyan, kısmen dînî, kısmen sosyal bir hare
ketti. Bunun programı, dînî kaynaşma ve müşterek mallarla ilgili Bektaşî-Hurûfî hükümlerini ih
tiva ediyordu. Hıristiyan müridler, coşkulu bir istekle karşılanıyor ve Hıristiyanların dîninin de 
hak olduğunu inkâr eden bir Müslümanın, asıl kendisinin dinsiz olduğu açıkça söyleniyordu. Bu 
esasları ihtiva eden bir beyannameyle Sakız’da yerleşmiş bulunan bir Hıristiyan keşişine gönde
rilmiş olan bir derviş heyeti, onu bu davâ lehine kazanmayı başarmışlardı (209). Asîlerin Hıristi- 
yanlar lehine olan eğilimleri, Müslümanlarca, elde ettikleri reisleri cezalandırmak için çarmıha 
germek suretiyle açıkça söylenmiş oluyordu.

(206) Esad Efendi, Destruction desJanissaires, (1833), 300. Arnavut Bektaşîleri Şems Tebrîzî, Akşehirli Nasred- 
din Hoca ve Ankaralt (Bavrâmiyye tarîkati kumcusu) Hacı Bayram’a da mensubiyet iddiâ ederler ( Degrand, 
Haute Albanie, 230)
(207) Die Bektaschijje in ihrem Verhalmiss zu venvandten Erscheinungen, XI-XV (1909), (Abh.
D. Philos-Philolog. Klasse d.k. Bavr. Ak. D. Wıss.),lII, Abth., 29 ve aşağısı.
(208) Lucas, 112 B; Hammer-Hellen, Hist. Eıııp. Ott., II, 181 ve devamı.
(209) Metin Dukas tarafından kaydedilmiştir, silerin reisi Giridliye gönderdiği mektupta şöyle diyordu: 
xÜY<i> ouvaax i)tı'ıç  ccru e îju  xul to> 0 m ö  w XaT<ıevEiç a ı iy û  xı'|v ırpon ıo ivnaıv  tpEgco' »

Bununla Macaıistanlı Körki’nin Sakız’da rast geldiği Hurûfî dervişinin hareketini karşılaştınnız: "İntrabat 
ecdesiam chrisrianam et signavat se signo crucis et aspergebat se aqua benedicta et dicebat manifesta uestra 
Iex est ita boııa sicut nostra est." (XX böliim, De Ritu Turcorum).



Bununla beraber böyle bir hür teori, kitlelerin hayâli üzerinde pek o kadar etki edemezdi. Müs
lüman veya Hıristiyan, tahsilsiz kimseler için bir mezheb, ancak bir sıra yasaklan ihtiva etmek 
bakımından önemlidir: Bunlann canlı ve müsbet dînî azizlere karşı tapınmaya bağlı olup bil
hassa mezarlar, mübarek metrûkât (kalıntılar) (210) gibi kutsallaştınlacak somut konu ve eşya
ya ihtiyaç gösterir. Her şeyden önce inancına dayanak olacak mucize ve kerametler ister. Bek- 
taşîlerin Hıristiyanlar arasındaki propagandası bilhassa evliyaperestlik alanında en çok iz bırak
mıştır. Bu hususta kabul edilen esaslar, başka bir yerde arz edilmiş olan teorimiz gereğince
(211), Konya’daki Mevlevi dervişlerinin orta çağlarda aynı maksatla takip ettikleri usûlün aynı 
veya ona paralel bir şeydi, Bir taraftan Müslüman tapınakları iki taraflı veya Hıristiyanlar için de 
elverişli yapılır ve bunun için (1-) Müsiümanlar tarafından Müslüman diye değer verilen evliya
nın gizlice Hıristiyanlığa girmiş olduğu veya (2-) Müslüman evliyanın türbesinde bir de Hıristi- 
yanın bulunduğu suretinde birtakım menkabeler ortaya atılır. Diğer yandan Hıristiyan ibaretha- 
nelerine de (3-) Hıristiyan azizinin bir Müslüman azîzi olduğu beyanıyla Müsiümanlar için elve
rişli bir mahiyet verilir. Bu üç safha veya ameliyeye kısa olmak için ihtida, hulûl veya teşhîs de
nilebilir: Çünkü son usûlün çok kere Müsiümanlar tarafından- meselâ Konya'daki Eflâtun gibi- 
az çok belirsiz bir şahsiyetin çeşitli Hıristiyan azizlerine temsili kâbil "hazır manken" gibi kulla
nıldığı olmuştur. Türkiye’de, özellikle orta köylü zihniyeti ve genel anlayışın aşağı bir seviyede 
bulunduğu ve Hıristiyanlarla Müsiümanlar arasındaki farkın açıkça hissedilir bulnmadığı yerler
de kerametleriyle meşhur olan kutsal yerler her iki din mensupları tarafından da ziyaret edilir
(212). İhtida, hulûl ve teşhîs olayları bu tabîî birleşme noktasını kuvvetlendirecek, onu mantı
kî bir tesviyeye getirecek tarzda tertip edilmiştir. Teşhıs’te örtülü olarak gizli iolan tenasüh (ruh 
göçü) fikri, Ortodoks Hıristiyan düşüncesine yabancı ise de, İslâmiyetin Şi’î şekillerinde pek çok 
yaygındır (213).

çAnadolu için Bektaşîlerin hazır manken’i herhalde Proteen (?) Hızır dır. Hızır, bütün Müslü- 
manlar tarafından büyük bir önemle yüceltilmekte ve çok kere Hıristiyanlann Aya Yorgi’sine

(210) Halk dîninde mezarlar ve evliya türbelerinin büyiik önemine, Burkhard tarafından İslâm mübârek ma
kamları bahsinde dokunulmuşum Her ne kadar Peygamberin Medine’deki makberini ziyaret ihtiyarî ve Mek
ke’deki Ka’be'yi ziyaret mecburî bulunuyorsa da Peygamberin kabri Medine halkına Ka’be’nin Mekke halkına 
yaptığından daha fazla bir etki icrâ etmektedir. Ziyaretçiler evvelki türbeye İkincisine olduğundan daha çok iç
tenlikle koşmakta ve etrafında daha fazla süsleme bulundurmaktadırlar. Mekke halkı Ka’be adına pek kolaylık
la yemin ederler de Ebû Tâlib’in nıezan adına edemezler (Arabia, 1,235, II, 195 ve 197).
(211) B.SA XIX., 191 ve devamı.
(212) Bu temsilde dil, mühim bir âmildir. Bu zikrettiğimiz olay, bütün ırklann Türkçe konuştuğu orta Anado
lu ile, bütün dinlerin yaşadığı ve halkın Arnavutça konuştuğu Arnavutluk’ta, açık bir şekilde meydana gelir.
(213) Acem Şâhı Abbâs, Ali ile Aya Yorgi ve Compostella ‘daki Ayos Yuannis’in aynı şahıs olduğuna kuvvetle 
inanıyordu ( P.della Valle, Viaggio, II, 257 ve devamı).



benzetilmektedir. Bu zâtın Anadolu kızılbaşlan arasında (214) özel bir yeri vardır. Bunların Bek- 
taşîlerle ilgisi ise biraz şüpheli ve karanlık ise de iyice belgelidir. Dersim’deki Kızılbaş Kürtler Er- 
menilerin Serciyos dedikleri azîzin Hızır olduğunu kabul ederler (215) ve aziz Serciyos ‘a men- 
sup Ermeni kiliselerini tapınakları gibi ziyaret ederler (216). Daha batıda azîz Serciyos’a Erme- 
niler kadar önem vermeyen Rum halk arasında Müslümanlarca Hızır ve Aya Yorgi ile Aya Elyas 
arasında genellikle kabul edilen bağlantı, galiba aksine dönmüştür. Pontus Karadeniz tarafında
ki Şeyh Elvan tekkesinde Hızır’ın Aya Teodoros'un (217) yerine geçtiği anlaşılıyor. Bu azîz ise 
atlı ve ejder boğan bir tip olduğu için Aya Yorgi’ye yaklaşır. Şimdiki halde bu Hıristiyanlıktan İs
lamlığa geçiş hususu kesin bir şekilde Bektaşîlere dayandıramazsak da burası herhalde nüfuz 
mıntakaları sırasında bulunur/

Söz konusu halk kitlesi ne kadar cahil is bu gibi teşhisler o kadar sık yapılabilir. Her türlü ihtima
le göre kendilerine önemli bir miktarda Ermeni kanı kanşmış olan Kızılbaş Kürtler Ali’yi îsâ’ya, on 
iki imâmı on iki havariye, Haşan ile Hüseyin’i de Petros ile Pavlos’a benzetmişlerdir (218). Cahil 
Hıristiyanların, daimâ maddî çekimlerin de yardımıyla dînlerini değiştirmeleri, İslâmiyetin bu 
uyumlu şekillerinin etkisi altında pek kolay olmaktadır.

Bektaşîlerin etkileri altında ortaya çıkan bu gibi dînî kaynaşmalara ait misaller aşağıdaki Anado
lu ziyâretgâhlannda açıkça görülmektedir.

1. Kırşehir Cîvânnda Hacı Bektaş Tekkesi

Bektaşî tarîkatine mensup merkez tekkesi Hıristıyanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Bunlar, 
burada vaktiyle Ayos Haralambos unvanlı bir Hıristiyan manastın mevcut olduğunu iddia eder
ler (219). Hacı Bektaş’ın gömülü bulunduğu türbeye girerken Hıristıyanlar haç çıkarırlar. Bun
ların mezan Ayos Haralambos’a (220) mensup saydıklarını söylerler. Halbuki bunun, Kappadok-

(214) White, Trans. Vict. İnst., XXXIX (1907), 156; aynı şekilde, Jerphanion, Byz. Zeit., XX, 493. Nasîriler hak
kında da aynı şey vardır ( R. Dııssaud, Religion des Nosairis, 127-135).
(215) Grenard, Journ. Soc. Asiat, III (1904), 518.
(216) Moliııeux Seel, Gcog Journ, XLIV (1914), 66. Ermenilerin Aziz Serciyos ile Georgios'u kanştırdıklan söy
leniyor (Viaggio, P. Della Valle, II, 253).
(217) Anderson, Studia Pontica, 1,9 ve devamı; Bakınız, III, 207 ve devamı. Aynı şekilde Gregoire, Byz. Zeit., 
XIX, 59-61; Yerfanyon, aynı yerde, XX, 492.
(218) MolineuK-Seel, aynı yerde.
(219) Levides. ’At âv |xovok(0oı; (loycu Kajt.-ra8ox(a; (s.62.,.Eski yazı kitapta), 98.
(220) Cuineı, Asie Miııeure, 1,841, tekkeyi ziyaret etmiş olan Talaşlı Mösyö Sirinizes’e atfen durumu onaylamış
tır. Hacı Bektaş ile Ayos Haralambos’un şahsiyetleri o kadar kaynaşmıştır ki bir arslana binen Ahmed Rüfâî'ye 
karşı Hacı Bektaş’ı duvan yürüttüğü (Degrand, Haute Albanie, 229) hakkındaki hikâye Misıer Dowkins’e Ana
dolu Rumları tarafından Muhammed(?)'e karşı Ayos Haralambos'a yakıştınlarak nakledilmiştir.



ya (Ona Anadolu) ile hiç bir ilgisi yoktur. Sonradan böyle bir teşhisin meydana gelmesi .galiba 
Hacı Bektaşin bir salgın esnasındaki müdâhalesi sebebiyledir. Bu tür müdâhaleler Haralam- 
bos’un özelliklerindendir (221). "Teşhîs"in çok eski bir zamana ait olduğu, Serpiskopos Kirillos 
(1815)’un hikâyesiyle sabit olmaktadır. Gerçekten bu zat Hacı Bektaş’ı Ayos Haralambos’a de
ğil, Ayos Evestasyos’a denk savmaktadır (222). Bu sununcusu ise Synaxaria (223)‘da Anadolu 
ile değil Roma ile ilgili görülmektedir ve doğu kilisesinde asla üstün rol oynayan bir azîz değil
dir (224). Bunun Hacı Bektaş ile bağlantısı hadisesi, herhalde resimlerinde muntazaman göste
rilen hak yola getirme özelliği ile ilgilidir. Gûyâ avlanırken boynuzlan arasında bir ''haç"ı taşı
yan bir erkek geyik görünmüş ve bir insan sesiyle ona "Beni niçin kovalıyorsun? Ben Mesîh 
Isa’yım." diye bağırmıştır. Bu Hıristiyan hikâyesi fikri pek yaygındır, Fakat geyiğin dervişlerle sı
kı bir ilişkisi vardır ve bu itibarla onlardan hürmet görür (225). Meşhur Bektaşî azîzi Kaygusuz 
Sultan da Ayos Evestasyos gibi yaralanan bir geyiğin muhterem bir derviş haline dönüşmesiyle 
avcılıktan hidâyete ermiştir. Başka bir rivayette Hacı Bektaş, bizzat kendisi tarafından yaralanmış 
olan geyiğin yaralannı üzerinde göstermek suretiyle bir münkiri îmâna getirmiştir. Hacı Bek- 
taş’ın Ayos Evestasyos ile bir sayılması herhalde böyle bir hikâye zemîni üzerinde oluşmuştur.

2. Ankara Civarında Haydar es-Sultan Tekkesi (226)

Burada gömülü olan Haydar ve Bektaşîlerin etki ve idâresi altında Hacı Bektaş mürîdlerinden 
Hoca Ahmed ( Karaca Ahmed) 'e benzetilmiştir. Hacı Bektaş ise Mene isminde Kayserli Hıristi
yan zevcesiyle burada yerleşmişti. Mahallî Müslüman rivâyeti, buranın yeri bir Hıristiyan manas-

(221) Bakınız, Polites, Ae/Uıov thc 'Is ı. Etaıpeiuç 1,22 ve aynı yazarın IIaoa6uaeıç numara
908’de; M. Hamilton. C-reek Saiııts, 71.
(2221 AruÇi] ITexTüç, oxou texfç, )['IIeQÎY()0(pû xtj; Aç^oaıcmmaç Jkovİou [ \ ] 

f it ol : jiovoötf|pLOv JtF.xTd(rıScûv SeqP iol5(ov, ;tapcDvo|iaapivov
dıtiı töv dyıov Evm udıov, X , I I ektüç kEyöpevov îtap’ aûttûv, tüv 

örcotov dekouot d ç x TIV o v  T° v  tuyııatoç avttbv 

Bir giizel tesadüf olarak kitabının bir nüshasını "Yunan Arkeoloji Cemiyeti Kütüphanesi”nde bulabildiğim bu nâ
dir eserin yazan Konya Başpiskoposu ve sonradan (1815-1818’de) Altıncı Kirilos namıyla İstanbul patriği olmuştu.
(223) Eylül- 20.
(224) Fakat Ortodokslar tarafından kendisi adına, meselâ Konya’da, kiliseler inşâ edilmiştir (Ramsay, Cities of 
S. Paul,377).
(225) Carnoy ve Nicolaides, Traditions Populaires de Constantinople, 10.
(226) Yukarıya s.52'ye ve bu makale sonundaki nota bakınız.



tırı olduğunu kabûl ediyor (227). Bektaşîlerle olan bağlantı menkabede açık şekilde görülmek
tedir: Köy Kızılbaş veya Şi’îdir. Bu itibarla onlann dînî sultası altındadır (228).

3 . Eskişehir Civarında Şeydi Battal Tekkesi

Hiç olmazsa on altıncı asırdan beri (229) Bektaşîler elinde bulunan bu derviş manastırı Arap 
kahramanı Seyyid Battal Gâzî’nin türbesinin bulunduğu iddiâ edilen yerdir, Arkasında da zev
cesi yatmakta olup geleneğe göre bir Hıristiyan prensesi idi (230),

4. (Kastamonu Vilâyetinde) Alaca’da Şemspur Tekkesi

Mahallî Müslümanlar bu (Bektaşî) tekkesinin eski bir Rum manastın olduğunu söylüyor- 
lar(231). Burada gömülü olan azîz Seyyid Battal’ın babası Hüseyin Gâzî’dir (232). Fakat tekke
nin ismi bunu, Türk geleneğinde Kırşehir civanndaki kalenin kumandanı olup Şeydi Battal ma- 
iyyetinde tek başına bir çarpışmada katledilmiş olan Şemmâs ile bağlantılı gösteriyor (233). Bu 
Seyyid Battal Destanındaki bir olayın halk tarafından yorum ve hayranlığıdır. Bunda Amuryun 
vâlisinin kardeşi Şemmas, Kahraman tarafından katledilmiş (234) ve aynı destanda Kahraman, 
Şemmâs isminde bir keşişi İslâm yapmıştır (235). Bütün bu söylentilerden Konya'daki Mevlevî

(227) Crowfoot, J.R. Anthr, İnst., XXX., 305-320.
(228) Bu nokta hakkında White’ın Trans. Victoria inst., XI, (1908), 231’deki yazılarına bakınız. Anadolu Kızıl- 
başlarım asıl Bektaşîler tarîkatlerinin aşağı bir şubesi gibi sayar ve bunlara aşağılayıcı tavırla "sofu" derler. Bun- 
lann şeyhleri merkezî Bektaşî tekkesinin babasından (Ahî Dede) ‘den değil, tekke dışında yaşayan Çelebi de
dikleri esrarengiz bir şahsiyetten "el alırlar". Bu Hacı Bektaş'ın hakîkî halefi ve dolayısıyla tarîkatin meşru 
reisi olmak iddiasındadır.
(229) Burada da kronolojik sebeplerle Seyyid Battal kalıntılarının bir Selçuklu prensesi tarafından bulundu
ğu söylentisi kabul ediliyorsa, yine Bektaşîler tarafından yapılmış birgasb konusu düşünülür. Tekkede Hacı 
Bektaş’ın burasını ziyaret ettiği hakkında bir menkabe söylenilir ve bunu güçlendirmek üzere bunanın du
varları üzerinde ellerinin ve dişlerinin izleri gösterilir. (Mordtmann/naeâerrçpa tov 0 'töhou, Mordtmanu 
<I>ıÂ.oX. SûUoyo? Kojv ’jtöXeo XV.), Tekkesinin Hacı Bektaş ile veya onun eski müridleriyle olan bağ
lantısına ait daha başka Bektaşî menkabeleri Evliya Çelebi’den naklen Jakob tarafından zikredilmektedir 
(Beitrage, 13).
(230) B.S.A., XIX, 1186.
(231) Hamilton, Asia Minör, 1,402; H.J. Ross; Letters from the East, 343. Murray’ın Asia Minor'unda Wilson. 
Profesör Vevayet de Trans Victor. inst., XXXIX, 159’da tekkeyi bir tılsımlı şifâ yeri olmak üzere göstermektedir.
(232) Bu sonuncu için bakınız B.TA, XIX, 188.
(233) Ainswoth, Travels, 1,157.
(234) Ethe, Fahrten des Sayyid Batthâl, II, 27.
(235) Aynı yerde, 21, Şems Arapçada "diyakon” demektir,



tekkesinde (236) gömülü keşişin veya piskopos gibi bir Hıristiyanın imâl edilerek Şemspur tek
kesine sokulmuş olduğu hatıra gelebilir.

5. Zile’de Nasreddin Tekkesi

Tekke anlaşılan Sivas’ın Kırk Şehidler’inin mezarının bulunması bakımından Hıristıyanlar tara
fından hürmetle ziyaret edilmektedir. Buraya önceleri Kırklar Tekkesi denilirdi ve Gregovar’ın 
ifadesine göre bu unvan altında Hıristiyan bir mazisi de vardır (237). Tekkenin kuvvetle Şi’î bir 
mıntaka içinde bulunuşu bunun Bektaşîlerle ilişkili olduğu yolundaki ifadeye güç kazandınyor.

6. Rum Kale’de Sen Nerses

Bu eski Ermeni kilisesi on yedinci asnn sonlarında Müslümanlar tarafından işgal edilmekteydi. 
Bunun da sebebi Mösyö Fevor’a göre azizleri yücelttiklerini ve bu kilisenin namına inşâ edilmiş 
olduğu azizin de kendilerine mensup ve onlar gibi olduğunu anlatmak istemeleri idi (238). 
Rum Kale, yukarı Fırat üzerinde ve Bektaşîlerle dînî bağlantıları olan Kızılbaş Kürtlerin memle
ketinden az mesafededir.

7. Adaliye Mescidi

Savari Dö Breves Adaliye’de içinde halen bir Hıristiyan münzevîsinin mezan gösterilen Hıristi
yan duvar resimleri ve izlerini taşıyan mağara halinde bir mescid bulmuştur. Bu adam, oradaki 
Türklerin ifâdesine göre ölüm yatağında Müslümanlığı kabul etmiş ve bundan dolayı Müslüman
lar ona kendi azizlerine layık hürmeti göstermişlerdir (239). Bektaşî tarîkatinin bugün Adali
ye’de bir müessesesi vardır.

8. İzmir’de Ayos Polikaryos Türbesi

Buradaki ziyaretgâhın tarihi başka bir yerde uzun uzadıya anlatılmıştır (240). Ne kadar uzak bir 
geçmişe gidilirse gidilsin şeklen Müslümandır ve ilk defa Müslüman elleriyle bulunmuştur. Po- 
likarpos’un önceleri bu türbeye bakan dervişler tarafından kendilerine ait bir aziz olduğu iddia 
edilirdi. Civardaki mezar üzerinde görülen Bektaşî taçları bir zamanlar bu tarîkatin üyelerini gös
termektedir. Azîzin olduğu farzedilen bir başlık, ziyaretçilere gösterilmekteydi (241).

(236) B.S.A , XIX, 195.
(237) B.C.H., 1909, 25 ve devamı. Bakınız Studia Pontica, 111, 243 ve Jerphanion, Mel. Fac. Orient (Beyrut), 
1911, XXXVIII.
(2.38) Mösyö Febvre, Theatre de la Turquie, (1682),40.
(239) Voyage (Paris, 1628), 23. Böyle iki taraflı bir azîzin bu defa Hıristiyanlığa girmesi hakkında buna benzer 
bir gelenek için bakınız: B.SA XIX, 195-
(240) B.SA, XIX,81 ve devamı.
(241) Aşağıda 12 numarada Babaeski’ye bakınız.



9. Ereğli Limanı ( Karadeniz Ereğlisi) Civarında Ayos Neodoros Türbesi

Ereğli limanının birkaç mil batısında alaylı yukarılarındaki tepe üzerinde, azîz Teodoros Strate- 
lates (242)’in türbesini bulundurmakta olduğuna inanılan ve her sene Hıristıyanlar tarafından 
ziyaret edilmekte olan bir ziyaret yeri vardır. Geleneğe göre bu zat Licinius zamanında Ereğli’de 
şehid edilmiş ve Euchaita’da gömülmüştür (243).

Türbenin geniş bir ahşap bina olduğu anlaşılıyor. İçinde Rumlar tarufindan Ayos Neodoros ve mü
ridi Varro (244) ya, Türkler tarafından ise Gâzî şehid Mustafa unvanlı bir mücahide atfedilen, dış 
görünüşü Müslüman iki mezar (243) vardır. Bunlara bir kadın türbedarlık etmekte olup Müslüman 
ve Hıristiyan ziyaretçilerin para ve mum şeklinde getirdikleri hediyeleri kabul etmektedir (246).

Bu iki taraflı ziyaretgâhın Bektaşîlerle ilgisi kuvvetle iddia edilemez, fakat civânnda "Bitişler" 
(Von Diest) tarafından Bektaşîler diye yorumlanan bir köy vardır (247),

10. Nevşehir Civarında Mamasun Tekkesi (Ziyaret Kiilliyesi)

Bu ziyaretgâh anlaşılan her halde son asır içinde (248), bir sıra keramet vakalan sayesinde keş
fedilmiştir. Mevkii (sırf Türk olan) Mamasun köylülerinden birinin anban (249) ile işgâl edilmek
teydi. Fakat içine konulan kuru ot devamlı olarak ateş almıştı.bina ahır yapıldığı halde yine bir-

(242) P. Makris, 'Hçcudect toû Hovrov (Atine, 1908), 115 ve devamı.
(243) Ayaneodoros menkabesi için bakınız Delahaye, Saint Militaires bölümü, ii.
(244) Vano Oûayoov Ayaneodoros Ortodoks menkabesinde yoktur. Makris bu yerde önceleri korunmuş 
olan eski bir kitabeden söz ediyor. Belki de ismi de vardır.
(245) Makris bunlan şöyle tarif ediyor: ö « o  Zvhva  « ı f t o u a  iuıtç elve «peyetça ve ilâve ediyor: (sarıklar) 
ti'iç netpakîiç (pegoum  x î8 d çe ıç  (teşbih) ıryâç  tâ peyoç x a l  P^7a  konpokâYÎOV

(246) Peder Jirar Cumont’a , aynntı vermeksizin sadece Ayos Teodoros ile Pontus’ta Gaghni denilen bir azize 
ait katışık bir zivaretgâhtan söz etmiştir (Stud. Pont, II, 143, Not:3).
(247) Von Diest, Petgamon zum Pontus, 81. Betesh yahut Petesh, Bektaş’ın asıl şekli olduğu anlaşılıyor. Maca- 
ristanlı Görging on beşinci asım ortasında yazılmış olariDe Turcorum Moribus (Fasıl 15) inde Hartschi Petesth 
diye yazılıyor ve adiutorus peragrinationis diye tercüme ediliyor. Bektaşî tabiri göbek ile taş kelimesinden mü
rekkep yanlış bir türemeye dayanmış görünüyor,
Leake diyor k i: Bektaşîlerin bu unvânı alnıalan göbeği üzerinde bir taş taşıyan kapad ve kayalı (orta Anadolu
lu) bir şeyhe mensup olmalandır. ( N. Greece, IV, 284).
(248) Baş piskopos Kirillos’un neeiYempn Tfjç dı&umTyflutla; T*oviou
(1815) eserinde olmadığı gibi genellikle sırf Müslüman tekkelerini bile gösteren 1812 tarihli haritasında zik
redilmiş değildir.
(249) Nikolayides de öyle söylüyor, Rott’un hikâyesinden anlaşılıyor ki kayalara oyulmuş bir sıra tekkelerden 
biri olup bunlar şu anda anbar gibi kullanılmaktadır.



takım felâketler oldu. İçindeki hayvanlar birer birer öldü. Bu ihtarlar, sonunda sahibini, burası
nı pek muhtemeldir ki bir dervişin delâletiyle ve binayı tekinsiz yapan tılsımı bulmak maksadıy
la tahliyeye mecbur etti (250). Bunun üzerine kaba içerisinde oyulmuş bir Hıristiyan mabedi ile 
içinde insan kemikleri keşfedilmiş ve bunlar da galiba köyün ismine atfen Ayos Manas ‘a yakış
tırılmış (251).

Kilis, bugünkü iki taraflı ziyaretler için adapte edilmiştir. Doğu ucunda seyyar Hıristiyan papas- 
ların etrafında dînî merasim icra etmelerine izin verildiği bir mübarek masa ve Ayos Manas’m 
resmi vardır. Güney duvarındaki mihrabda ise Türk ziyaretçileri Mekke’ye dönerler. Hıristiyan 
ve Müslüman ibaretçiler arasında hiçbir fark yoktur, yalnız bu sonuncular, namazlannı kılarken 
resmi gözleri önünden kaldırabilirler. Ziyaretgâh dervişler tarafindan idare edilmektedir (252).

Anadoludaki bu on tane iki taraflı ziyâretgâhlara ait gerçeklerin tahlili şu sonuçlan vermektedir:

1) Bunlardan beşinde ( 1, 2, 3, 4, 8) Bektaşîlerle ilgi ve bağlantı vardır. Kalan ziyaretgâhlarda 
Bektaşîlerin faaliyet alanları dahilinde bulunmaktadır ve başka ellerde bulunduktan meçhuldür.

2) Hıristiyan azizleri Müslümanlarca ihtida veya benzer sebeplerle, dört, belki de beş vaka da, 
(5 (?), 6,7,8,10) iddia edilmektedir.

3) Açıkça Müslüman azizleri iki vakada (1,9) Hıristiyan diye Teşhîs edilmiştir. Müslüman ziya- 
retgâhları da Hulûl vasıtasıyla iki, belki de üç, halde. (2,3 (?), 4).

AVRUPA’DA BEKTAŞÎLİK VE HIRİSTİYANLIK

Bektaşî propagandasının Rumeli Hıristiyanlan arasındaki "göstermelik"i Sarı Saltık (253) olup 
buna ait ayrıntılı menkabe Annual’in son cildinde anlatılmıştır (254). Tahminimize göre aslında

(250) Bu tür uygulamalar hakkında Polites’in IlaçaSöoet; ‘inde, 839 numaradaki Papas ile Türk Büyücüsü 
masalına bakınız.
(251) Mamasun, Mamas’ın Türkçe tamlayanına oldukça yakın görünüyor. Fakat bu azîz Paflagonya (Kastamo
nu taraflarında) Çankın'da doğmuş ve Kayseri’de işkence çekmiştir. Köyün ismi galiba eski Momoassos’un bo
zulmuş şekli olsa gerektir ( Ramsay, Hist. Geog 285).
(252) Tekinsiz yapı geleneği ve ziyaretin kaynağı hakkında bakınız Carnoy ve Nicolaides’in Traditions de l'Asie 
Mineure, 193; Kilise camii hakkında Levides, At âv povokt ftoıç povat ,130 ve devamı; Pharasopoulos,
Ta 2üÂara ,74 ve devamı. Bu yazarlarda bulunmayan birinci elden bilgileri Talaşlı Mösyö Sirinides’e borç
luyum. H. Rott'ta Kleinas Denkmaler, 263’ünde kilise câmiinin Rumlar, Ermeniler ve Türkler tarafından ziya
ret edilmekte olduğunu kaydediyor.
(253) Hızır’ın Amavuc Bektaşîler için de bugün hududu iyi tayin edilmeyen bir önemi vardır. (Durham, Burden 
of the Balkans, 208).
(254) B.S.A XIX, 203 ve devamı.



bir aşiret ermişi olan (255) San Saltık, genellikle Aya Nikola ‘ya benzetilir. Rumeli’nin doğu ta
raflarında bu azizin adına yapılmış bazı kiliseleri işgal ettiği anlaşılmaktadır.

Bunlann hepsi Sarı Saltık’ın Avrupa’daki gizli ve esrarengiz sergüzeştleriyle ilgili en eski mitolo
ji çevresiyle ilgili görülebilir. Bu çevrenin, nihayet San Saltık ölüyor ve vücudu mucizevî bir ruh 
göçü neticesinde yedi vücuda dönüşüyor ki bunlardan dördü Türkiye toprağında (Trakya, Bul
garistan, Romanya ve Kınm’da), üçü de Hıristiyan Avrupa'da (Bohemya, Dançıg, İsveç’te) (256) 
dir. Doğran tarafından Tiran’da bulunan bir yazmada mevcut daha başka bir hikaye de Sarı Sal- 
tık’ın vefatından sonra kırk cesedi bulunmuştur. Bunlardan biri mucizevî tarzda tecrid edilerek 
asıl vücudu sayılıyor ve diğer otuz dokuzdan mürekkep bir daire içinde gömülü bulundurulu
yor (257). Böyle bir "çeşit", kırklara ait bir ziyâretgâhın gasbedilmesi için bir bahaneye ihtiyaç 
hissedildiği fikrini uyandırmaktadır (258).

Bektaşî propagandasının doğudakine göre çok daha geç bir tarihte etkilemeye başladığı batı 
bölgesinde -ki burası tarîkatin Arnavutluk’taki en sağlam kalesini kapsamaktadır- Sarı Saltık Na- 
um ve Spyridon ismindeki Hıristiyan azizlerine benzetilmişdir. Bugün arnavutluk’ta dolaşan Sa
rı Saltık efsanesi Amavutluk’u bu azizin özel bir faaliyet alanı haline getirmiştir. Bu efsaneye gö-

(255) B.S. A XDC’da sırf bir tecrübe maksadıyla ortaya sürülen bu fikir ileride düşüncelerden güç almaktadır: 
1) Renkler (kara, beyaz, kırmızı, mavi) ve mesela san, genellikle aşiret adlanna katılmakt. Herhalde bunlar aşi
retin bölünen kısımlanm ayırt eden işaretlerdir. 2) İbni Batuta, Sanguinetti Tercümesi, ii, 416,445) Kınm'da bir 
ehli keşif adına Baba Saltık unvanlı bir kasaba zikredildiği gibi Bektaşî geleneğince San Lsaltık’ın hareket nok
tası olan Babadağ"a da herhalde Kırım’dan gelen Tatarlar yerleşti. 3) Trakya’da Eski Baba (Baba Eski) yöresin
de Saltıklı’nın bir köy adı ve Firigya’da Sandıklı civarındaki Saltık’ın da bir köy adı olduğu anlaşılıyor. 4) Görü
lüyor ki Saltık adı da Beteş gibi (s. 105, Not 28) alelade Türkler için hiçbir anlam taşımaz. Nitekim buna ait bir 
türev bulmak üzere sık sık oluşan tespitler, buna delildir. San Saltık şu çeşitli tarzlarda tercüme edilin Kumral 
mürşid (İppen, Scutari,72)
Sen Naum Manastın baş keşişinin açıklamasına göre ( aşağıda 19 numaraya bakınız) ?>tîı|ıavov san bedenli, 
başlı (Bodtiyen Kütüphanesindeki Ravlinson yazması, C.799, Varak 50 arka); Ohri beğlerinden biri bana San Sal
ta tercümesini göstermiştir, Doğran ( Haute Albanie, 240) ta yerli bir kaynağa dayanılarak "salmak” masdann- 
dan çok daha kanşık bir türev gösteriyor.
(256) Bu söylenti, on yedinci asır seyyahı Evliya Efendi tarafından Kilgara dervişlerinin ifadesine atfen kayde
dilmiştir. (Travels, Hammer Tercümesi, II, "-“)
(257) Degrand, Haute Albanie, 240. Söz konusu yazmanın Hacim Sultan'ın Viiâyetnâme ‘si olduğunu Jakop 
söylüyor (Beitrage 3, Not.4).
(258) Kırklar ziyareti için B.S.A. XIX, 221 ve devamına bakınız; s. 224’te bahsettiğimiz kırk kilisedeki kırklar zi
yaretine, hatta Arnavutluk7taki Aya Seranda S. Puaranta’ya da Bektaşîler hak iddiasına çalışıyorlardı. Burada her 
biri bir azize mahsus olmak üzere kırk ltane yer altı odası bulunan harap bir manastır var olduğu söyleniyor. 
Bektaşîler ve San Saltık ile ilgisinden aşağıda bahsedilecek olan Yanyalı Ali Paşa, civarındaki kaleyi yenileyip 
imar etmiştir.....



re saltık kır veya (Akça Hisar)da görünüyor. Orada bir ejderi öldürüyor sonra işkenceden kaçıp 
kurtularak mucizevî bir şekilde Korfu’ya geçiyor ve orada ölüyor (259). Menkabenin bu kısmı
nın tarih ve önemi bahsine tekrar döneceğiz.

Avrupa kıtasında da şu aşağıdaki iki taraflı ziyaretgâhlar zikredilebilir:

11. (Bulgaristan’da) Kiigara’da San Saltık Tekkesi

(Bugün metruk olan) bu Bektaşî ziyaretgâhı, Bulgaristan’da Kilgara Burnu üzerinde bulunup es
ki derviş oturanları tarafından San Saltık’ın ejderle mücadelesine sahne olmak ve azizin gömü
lü bulunduğu yedi yerden biri bulunmak üzere bilinir (260). Şimdiki yöresel Hıristiyan ahali bu
ranın, Bizans zamanlarında aralarında bir birliktelik meydana gelmiş olan Aya Nikola’nın meza
rının bulunduğunu kabul ediyorlar. Türkler için ise bugün orada saygı gösterilen azîz, Hacı Ba
ha’dır (261).

12. (Trakya’da) Baba Eski’deki Tekke

On yedinci asırda burada görevli Bektaşî dervişleri burada gömülü azîzi kendilerinin San Saltık’ı 
ve Hıristiyanların Aya Nikola’sıyla bir sayıyorlardı (262). Tekkenin önceleri bir Hıristiyan kilisesi 
olduğu söyleniyor. Bugün bile Hıristiyanlar tarafından ziyaret edilmektedir (263). Aya Nikola’ya 
ait olduğu söylenen bir papas başlığı ve diğer tereke (eşyalar), evvelce ziyaretçilere gösterilmek
teydi. Fakat Hıristiyanlar bunun gerçekliğine inanmıyorlardı (264).

«I laovunoo; , II, 462; bakınız Leake, N. Greece, 1,11). Fakat orada hiçbir zaman bir Bektaşî tekkesi olma
mıştır. Diğer yandan tarikat Yenişehir’deki kırklar ziyaretgâhını kendisine mensup saymaktadır.
(259) Degrand, Haute Albanie, 207.
(260) B.SA. XIX, 205.
(261) Mitth., Arch. Epig, X (1886), 188 ve devamı:" En sonunda işaret feneri yanında yekdiğerine oturma oda
ları gibi bağlı, dört tane ufakça, sanatkarane süslenmiş ve oymalı kürsüleri olan kubbeli binalar mevcuttur. Al
çak bir duvarla çevrili bir köşe vardır ki burası Hıristiyanlarca Aya Nikola’nın (Türklerce Hacı Baba’nın) mezar 
yeridir.
(262) B.S.A, XIX, 205.
(263) M. Christodoulos, ncıuyocıtp»] Saçdvnı ’KxxÂııaı'o»v , 47: Ti» ûpyatov ı>vo|ia avruaıtorıı 
fini toü nıjjKoov ex ıo\ı ıctcpou ankımi %ov AfQf)ûjt|(Bu(iü) ^atoovToç 6.-t(ii,i|i[nv.rayû tf. xaı

/y ıo rıa v o t; Kti[»Bvou ev rÇı nnçHİ Tf] «o'»j.in eıç tckfv |iF.mfi7i|rttvtı Nnıy roû Ayinu Nouıi

ı’v rîı ■/.a ı -.îuTijıy.rı.

1909’da Hıristiyanların olan burasını ziyaret ettiklerini haber aldım.
(264) S. Gerlach, Tagebuch, 571 "Bu silahlan, Türkler der ki Aya Nikola kullanmıştır. Rumlar ise bunlan Türk- 
lerin asmış olduklannı söylerler."



13. (Türkiye'de) Pınarhisar’da Binbiroğlu Tekkesi

Macintosh 1836‘da Pınarhisar’ın tam doğusunda Aya Nikola adına inşa edilmiş eski bir Rum kili
sesinin kalıntısı olduğu söylenen bir kubbeyi ihtiva eden, kule şeklinde bir bina ile göze çarpan 
kabristanı bulmuştur (265). O zaman (837’de), artık terkedilmiş olan tekkeyi tasvir eden Boue, 
azizden söz ederken bunu memleketi fetheden Ahmed Paşa unvanında bir zat olarak gösteriyor 
(266). Rumeli’ndeki Bektaşî azizleri çok kere eski "gâzî"ler olarak takdim edilir. Azizin tam adı 
ve tekkenin mensup olduğu tarîkatin unvanı (ki Bektaşîdir) 1847’de burasını Ziyaret etmiş olan 
Joctımus tarafından kaydedilmektedir (267). Ziyaretgâhın iki taraflı mahiyeti Arnavutluk ve di
ğer yerlerdeki benzerlerine göre (268) Macintosh’un sözlerinden de anlaşılmaktadır.

14. (Romanya’da) Balçık Civarında Akyazılı Baba Tekkesi

Bu tekkenin Bektaşîler elinde bulunduğu, ancak şimdi açık söylemekte ise de hadise diğer bel
li Bektaşî ziyaı etgahlarındakine o kadar benzer ki bu hemen hemen muhakkak gibi görünmek
tedir (269). Aslında tamamen Müslüman olduğu anlaşılan (270) aziz Aya Atanasyos adında bir 
de Hıristiyan yönü geliştirilmiştir. Bugünkü şartlar altında mevkiin bütün itibar ve şerefini açık
tan açığa gasbediyor gibidir (271).

17. (Trakya’da) Silivri’de Aya Osabya

Arnavutluk’taki bugünkü gelişmesinden anlaşıldığına göre (272) bir Hıristiyan azizinin Bektaşî- 
ier taralından kabul edilip benimsendiğine dair bir olay da Kantemir tarafından sağlam koruna-

(265) Military Tour, 1,73.
(266) İtineraires dans la Turtjuie d’Europe, 1,132: Burada çalılıklarla örtülü bir memleketten başka bir şey gö
rülmüyor. Ortasında küçük bir mescid ve karşısında bir duvarla çevrili dört köşeli birbina vardır. Mescid, sade
ce memleketin fatihi ve akrabasının kalıntılannı ihtiva eden bir türbeden başka bir şey değildir. Mezann etra
fında üzerinde namaz kılınacak bir hasır vardır. Binanın etrafında bir mezarlık vardır. Burası ziyaretgahtır. Dön 
köşeli bina ise bu dindarların iskânına yarar. "Tekke herhalde 1726’da tahrip edilenlerden biridir ve şimdi çift
liktir.
(267) J.R.G.S., XXIV, (1854), 44.
(268) Özellikle aşağıdaki 17,18 numaralar.
(269) Sonradan olayın böyle olduğunu öğrendim.
(270) Galiba bir aşiret ermişi idi. Akyazılı adında bir köy evvelce Bulgaristan’da vardı. (Mitth., Arch. Epig, X, 
(1886), 101). Bitina (Bursa) vilayetinde Ayyazı köyü vardır.
(271) Kanitz, Bulgarie, 473 ve devamı; Jireshek, Bulgarien, 533, Bakınız Mitth. Epig. Arch. X (1886), 182, 
J. Nikolaou, ’Oötıoauç (Varna, 1894), 248-250. Mahallî sakinlerden biri bana, türbe üzerindeki hilâl yerine, bir 
Bulgar papası tarafından haç konduğunu söylemiştir. Bu ziyaretgahın gelişmesi hakkında başka yerde ayrıntı
lı bilgi verebileceğimi umuyorum.
(272) Daha aşağıda numara 19,20’ye bakınız.



ğı olan Trakya’da kaydedilmektedir. Bu zat diyor ki "Silivri’de Aya Evfemya’nın bütün bıraktığı 
eşyalar aynen korunmaktadır. Türkler buna kadîd (iskelet) adını verirler ve merak sebebiyle zi
yaret ederler (273). Kantemir’in îmâ ettiği şey Silivri’de (274) Meryem Kilisesi’nde şu anda ko
runan Milaslı Aya Xene (dînî ismi Eusebia)nın cesedidir. Burada da Arnavutluk'ta olduğu gibi 
eğer varsayımımız doğruysa, Bektaşîler halk tarafından bilinen bir azîzin elle tutulabilir kalan eş
yasının bulunduğu bir kilise seçmişler ve bunu yeni bir isim altında propaganda maksatları için 
kullanmışlardır.

Avrupa Türkiye’sinin, bugün Bektaşîliğin en güçlü ve korunaklı mevkii olan Arnavuüuk’u da 
kapsayan batı kısmında bu zikrettiklerimizden başka daha bir çok böyle iki taraflı ziyaretgâhlar 
keşfedilebilir. Türklerin Arnavutluk’u ele geçilmeleri sonradan ve kısmîydi. Burada, Rumeli’nin 
başka yerlerinde olduğu gibi memleketin saf Türkler tarafından bayındır kılınması hiç gerçek
leşmemiş veya önemsiz kalmıştı. Bu bakımdan Arnavutluk Müslümanlan çeşitli tarihlerde, adı 
Müslüman olan geniş bir ölçüde Hıristiyan halktan oluşmuş bulunmaktadır (275). Bunlar, ge
nellikle Müslümanlıklan bakımından gevşek sayılır ve Hıristiyan memlekettaşlarının boş inanış- 
lannın çoğuna katılırlar. Toskalann büyük bir kısmı Şild ir (276). Arnavut Hıristiyanlan için esa
sen Müslüman olmanın maddî sebepleri daimâ önemli olmuştur, Bektaşî propagandası için de 
bundan daha uygun bir zemin bulunamazdı.

Ban sahasında aşağıdaki iki taraflı ziyaretgâhlar zikrolunabilir ki bunların hepsinin Bektaşî pro
pagandası ile ilgili oldukları ispat edilebilir. Bunların gelişmesinin tarihî zemini, daha sonra an
latılacaktır.

(273) Empire Ottoman, Jonkiyer Tercümesi, 1,121, Herhangi tılsımlı bir sandukayı şifa için Türkler ve Rumla- 
nn, din farkına bakmaksızın 2iyaret edecekleri tabiîdir. Buranın adı da böyle bir olaya tahsis edilmiştir. Fon 
Hammer ( Hist. Emp. Ott. III, 14) "kadîd"i, "mumya" diye tercüme ediyor. Fakat ben buna dair belgeli bir ka
yıt bulamadım.
(274) S. Xene 24 Kânûnı Sânî Synaxaria’sında görülmektedir. Silivri’deki kalıntısı daha 1614 ‘te "Tepeteru 
Della Vallah" tarafından zikredilmektedir (Viaggio, i, 47) ve zamanımızda Ortodoks hacılan tarafından sıksık ziya
ret edilen bir çekim merkezidir. Bakınız 0çcixixtİ , 1,28; ‘Eronıoîs Sevotpciv»)? , II. 256-322. Azîze ait bir 
öreke ve daha bazı eşya gösterilmektedir. Bu gibi kalan eşya Ortodokslukta çok ender, cahil halk Müslümanlı
ğında ise son derece boldur.
(275) Amavutluk’un din değiştirmesi hakkında bakınız T. Amold, The Preaching of İslam, 152 ve devamı.
(276) İbrahim Manzour, Memoires sur l’Albanie, XVII, 607'de, Arnavutluk’ta Ali'nin ruh göçüyle sıçrayan şah
siyeti olduğunu iddia eden sahte bir peygamber çıkmıştır (Ambassade dej.de Gontaut Biron, Paris, 1889,138).



16. (Tesalya’da) Relestino (277) Civarında Reni’de Ali Sultan Türbesi Tekyesi

Burası, eski Yunanistan’da kalmış olan Bektaşî tekkesidir. Hıristıyanlar tarafından Aya Yorgi Zi- 
yaretgâhı olarak ziyaret edilmektedir, Buranın vaktiyle bu azîz adına inşâ edilmiş olan bir Hıris
tiyan manastınnın yerini işgal ettiğine dair bir söylenti vardır. Fakat evvelce Hıristiyanlar tarafın
dan işgal edildiğine dair hiçbir eser yoktur (278).

17. Kalkandelen’de Sersem Ali Tekkesi

Burada gömülü olduğu var sayılan Bektaşî azîzi, mahallî Hıristiyanlarca Aya Elyas sayılmaktadır. 
Bunun da sebebi anlaşılan Ali ile Elyas arasındaki benzerliktir (279). Yapıya dair olan rivayet aşa
ğıda belirtilecektir.

18. Üsküp Civarında Karaca Ahmed Tekkesi

Bugünkü (Üsküp’le Komanova arasında yerleşmiş olan) Elkasandro ve Vastasyoni civarındaki 
Bektaşî tekkesi Evans tarafından aynntılanyla tarif edilmiştir. Bu zat Türklerin zamanında Hıris
tiyanların burasını Aya Yorgi günü ziyaret ettiklerini (280) kaydeder.

Karaca Ahmed’in (281) Aya Yorgi’ye benzetilmesi, Hıristiyan halk katında o kadar sağlam kök 
tutmuştur ki Balkan Harbi ve Sırplann bu yöreyi zabtetmelerinden sonra ziyaretgâh, üzerine bir 
haç dikilmesiyle açıkça Hıristiyan olmak üzere şekillenmekle beraber içindeki görevli dervişle
re yol verilmemiştir (282).

19. Ohrl Gölü Üzerinde Aya Naıım Manastın

İslavlann yedi havârîsinden biri olan azîzin mezarının bulunduğu bu manastır, yöresel Müslü- 
manlarca Hıristiyan azîzin adetâ kendisi sayılan San Saltık olarak bilinir (283). Sınır komşusu 
olan Görice kazasındaki Bektaşîler bu türbeyi ziyaret etmektedirler. Daha son asnn yirminci se
nelerinde Walsch "Türklerin Aya Naum’u kendi dînlerine mensup bir ermiş" (284) olarak be-

(277) Abvali istasyonunun güneşinde, Velestino ile Farsala arasında.
(278) F.W.H.
(279) F.W.H.
(280) J.H.S., XXI, 202, Bakınız Archaelogia, XIIX, 110.
(281) Karaca Ahmed de San Saltık gibi bir Bektaşî "tufeyli” sîmâsıdır. Aşağıda s.6l‘e bakınız.
(282) Yöreden bir Müslüman haberciden (1914).
(283) Bir Bektaşî geleneğine göre, San Saltık, dînini değiştirip manastırda yerleşmiş, hattâ belki de Hıristiyan 
keşişin yerine geçmiştir, Bu da eski menkabenin akla daha uygun gelen bir ikinci şeklidir (B.SA, XIX, 204).
(284) Constantinople, II, 376; Bakınız E. Spencer, Travels in Turkey, II, 76,



nimsediklerini yazar. Altmışıncı senelerinde de Von Hahn, türbede Müslüman ziyaretçiler için 
hazır bulundurulan bir seccade bulmuştur (285). Bu seccâde Müslüman ibâdetinde zaruri bir 
şart, alışılagelmiş bir unsur olduğu için herhalde azizin bıraktığı eşyâlardan olmak üzene sayıl
makta veya sayılmaya başlanmaktadır. Ben 1914’te Aya Naum’da iken, Bektaşîlerin manastırla 
olan ilgileri hakkında kendisinden bilgi aldığım Rum papası bana Görice'deki Bektaşî tekkeleri 
şeyhlerinden birinin kendisini ziyaret ettiğini ve San Saltık’ın, bu manastıra gelirken Hıristiyan 
papası ile birlikte, bir keramet gösterisi olarak Ohri Gölü’nu bir hasır üzerinde geçtiklerini söy
lediğini anlatmıştır. Böyle seccâdeler üzerinde yapılmış seyahatler derviş masallannda muntaza
man tekrar eden bir motiftir (286). Ohri’nin masala katılmış bulunması, Bektaşîler taraufmdan 
bu şehirdeki Ayos Klementis’in kilise ve mezarının benimsenmesine başlandığına delâlet et
mektedir.

20. Korfu’da Aya Spridon

Söylediğimiz şekilde Aya Spridon, Bektaşîler tarafından, kendilerinin ermişlerinden San Saltık’a 
benzetilmiştir (287). Aya Spridon’un cesedinin baş Kilisede korunduğu Korfiı’nun San Saltık 
menkabelerinde Kruya (Akçahisar) çevresine taşınması, bunu açıklar (288). Arnavut Bektaşîle
rin Korfu’daki azîzi muntazaman ziyaret ettikleri söylenir (289).

Avrupa tarafındaki bu on tane iki taraflı ziyaretgâhm tahlili şu sonuçlan meydana çıkanyor:

1) Sekiz halde (11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) Bektaşîlikle bağlantı mevcuttur.

2) Bektaşî ziyaretgâhlan beş halde (13,14,16,17,18) "teşhîs" tarafıyla Hıristiyanlar için de elveriş
li yapılmıştır.

3) Dön veyahut beş halde (ll,12,15,19,20)'de Hıristiyan ziyaretgâhlan "temsîl" (birinin yerine 
bir başkasını koyma) yoluyla Bektaşîler için elverişli kılınmıştır.

(285) Driıı und Wardar, 108 ve devamı.
(286) Bu olay San Saltık meııkabesinin ilk düzülüşünde olur. Bunda San Saltık ve yaranı Avrupa’ya bu şekilde 
geçiyorlar. Ali türbesi tekkesinin şeyhi de bana Kroya-Korfîı çevresinde aynı şeyi söylemiştir. Bu sonuncu hikâ
yede dervişler kendi elbiseleri (hırka =  yûan) üzerinde seyahat ederler. Hıristiyan ve diğer dinler için aynı 
konup dair bakınız: Saintvves, Saints Successeurs des Dieux,254.
(287) Miss Durham bunu Karuya’da işitmiştir ( Burden of the Balkans, 304). Ben ise Üsküp’te güneş Arnavut- 
luk’a mensup Reni tekkesi şeyhi olan bir Bektaşîden ve Ap Naum baş keşişinden işittim.
(288) B.SA, XIX, 207. Ki burada iyi açıklanmamıştır.
(289) Korfu'nun eski sakinlerinden Korfulu bir İngiliz, Mister Weale , küçüklüğünde bir çok Müslüman Ama- 
vtıt’un Aya Spridon baş kilisesini iki yortu zamanı ziyaret edip azizin kalıntılarına saygı gösterdiklerini söyle
miştir. Bunlar, çok kere hediye olmak üzere mumve hatta canlı hayvanlar getiriyorlardı (Korfu’da pptığım in
celemeler bunu bol olarak tasdikler).



Şurası kaydedilmelidir ki Bektaşîlerle Hıristiyanların bu iki taraflı ziyaretgâhlara karşı besledikleri 
zihniyetler biraz farklıdır. Vahdeti vücûd ve tenasüh fikirleriyle alışkanlık kurmuş olan aydın Bek- 
taşîler Hıristiyan azizlerini kendilerininkilere temsil etmeyi kolay ve tabîî bulurlar. Daha basit ruh
lar için kerametlerin etkileri kâfi gelmediği zaman, San Saltık’ın Sviti Nikola’nın (290) kisvesine 
büründüğü gibi birtakım masallar aradaki açıklığı kapamak için işe yarayabilir. Gözleri önünde 
Müslüman fâtihi tarafından el konmuş bir çok kiliseler görmüş olan Hıristiyanlar ise Bektaşî tek
kelerinin önce Hıristiyan geleneğinin yerleşmiş bulunduuğu yerleri işgal ettikleri fikrini beslemek
le beraber asıl Müslüman ermişlerin türbe odasında ve Müslüman ziyaretgâhlanndaki alışkanlıkla
ra uyarak ibâdet ve tapınışlarını gerçekleştirirler. Bu husus bazı hallerde orada gömülü azîzin Hı
ristiyan bulunduğu ve siyâsî değişimler sonucunda er geç tekkenin Hıristiyan olmak üzere seçil
diği ve Hıristiyanlığa geçmesine imkân vereceği inanışım doğurmaktadır (291). Bu uydurma teş
hislerin ilan ve kabulünde ilgili gurupların maddî menfaatleri de önemli roller oynamıştır. Çünkü 
bu suretle iki taraflı ziyaretgâhlann sahipleri, Hıristiyan veya Bektaşî olsunlar, "müşteri” bulmuş 
ve dolayısıyla gelirlerini arttırmış oluyorlar. Ziyaretçiler ise keramet etkisiyle ortaya çıkan şifâ ve 
şefaat gibi elle pek tutulmaz fakat kıymeti bundan dolayı eksilmez birtakım menfaatler sağlıyorlar.

Hıristiyanlığın Bektaşîliğe ve Bektaşîliğin Hıristiyanlığa yaptığı izin verişler, ilk bakışta tamamen 
uygun gibi görünür. Hıristiyan kiliseleri geçerli Bektaşî geleneklerini kabul ederek Bektaşî ziyaret
çileri elde ediyorlar. Karşılık olarak Bektaşî tekkeleri de Hıristiyan geleneklerini kabul ederek Hı
ristiyan ziyaretçileri kazanıyorlar. Fakat bu dış eşitlik görüntüsü, pek yüzeyseldir. Bektaşîlerin son 
gayesi, Hıristiyanlığı eşit şartlar dahilinde Bektaşîliğe karıştırmak değil, belki Hıristiyanlığı Bektaşî
lik içinde eritip kaynatmaktır. Bektaşîlerin Aya Naum ve Aya Spridon gibi kiliseleri kısmen benim
semeleri hakikatte özellikle Hıristiyan mülkiyetinden tamamen Bektaşî işgâline kadarki geçiş saf
halarım göstermektedir.

Arnavutluk’ta bu uygulamanın on sekizinci asırda Ortodoks kilisesinin tekrar canlanması yüzün
den durdurulduğunu anlayabiliriz. Trakya’da Hıristiyan bir kilisenin tamamen Bektaşî olduğu
nu gördüğümüz Baba Eski örneğinde daha sonraki bir tarihe ait başanlt bir geçiş örneğini görü
yoruz. Anadolu’da da hiç olmazsa eski zamanlardave uygulamadan hiçbir iz bırakmapcak bir şe
kilde tam bir başarıyla aynı usullerin tatbik edilmiş olması mümkündür. Fakat farzedilen Hıristi
yan söylentilerinin sahte menkabeleri açıklamış olmak için tekkelerin görevli dervişleri tarafın
dan kazanca dayalı sebeblerle yöresel Hıristiyanlar tarafından da milliyetçilik fikirleriyle ortaya 
çıkanlmış veya sessiz kalınarak kabul edilmiş olmalan ihtimalini daima hatırda tutmamız gerekir.

(290) B.SA XIX, 204.
(291) Bakınız, yukarıdaki numara 14 ve 18.



SİYASÎ GİZLİ AVÂMİL

Bektaşîlik gibi bir dînin yayılıp genelleşmesi, özellikle bu din ehli sünnet Müslümanlar tarafın
dan bâtıl diye telakki edilmesi yönüyle mülkî, idâri makamiann koruma veya müsamahasına 
dayanmakla büyük bir korumaya kavuşmuş olur. Bektaşîlerin etkisi altındaki iki taraflı ziyâret- 
gâhlann batı Arnavuduk gurubunda da ortaçağ Konya’sındaki benzer dînî olayların açıklanma
sı sırasında ortaya koyduğumuz şekilde, siyâsî bir uyumun izleri keşfedilebilir. İşte Bektaşîliğin 
Arnavutluk’taki yayılması da genellikle Yanyalı Ali Paşa'nın (ölümü 1822) propagandacılara gös
terdiği arka çıkmaya borçlu olduğu kabul edilmektedir (292). Bu fikrin sağlam olduğu iddiâ edi
lebilir. Aynı zamanda Ali’nin Bektaşîlerle olan münasebetlerine paralel olarak diğer Arnavutluk 
ve Rumeli nüfuz sahiplerininkilerin de mevcut olduğuna dair benzerlikler vardır. Ali’nin doğ
duğu yer olan Tepedelen’de hâlâ onun dervişlerle olan ilişkisinin, bu tarîkatin başarısında mü
him bir etken olduğu söylenir (293). Ali’nin kendisi de bu dervişlere dindarane inanıyordu. Bu
nun da sebebi vardı. Çünkü rivayete göre kendisi daha fakir ve sıradan bir çocuk iken, kendisiy
le anasının fakirliklerine rağmen evlerine kabul edip ağırladıkları, ermiş sanılan bir gezgin, ken
disinin büyük bir istikbali olacağını îmâ etmişti. Bu aynı ermiş ona, uğurlu bir yüzük vermişti ki 
bunu hayatının sonuna kadar taşımıştı (294). Kendisinin keşf hakkındaki bâtıl inancı (sonradan 
kilise ileri gelenleri arasına katılan) Rum keşişi ve Evangelist Kozmos ile teması sonucunda kuv
vet bulmuştu. Çünkü bu kişi de ona, daha 1778'de berât paşası üzerine üstünlük sağlayacağını 
güney Arnavutluk (Epir) beyi olacağını, sultan ile harbedeceğini ve İstanbul’a kırmızı sakal (293) 
ile gireceğini söylemiş ve bunların hepsi de vakti gelince gerçekleşmişti.

Anlaşılan, hayatının son zamanlanndadır ki Ali dîne girmiştir. Şüphe yok ki onu çeken şey Sün
nî sofuluk değil belki dervişlerin şöhretli olmayanlannın hoşgörü ve hurafe düşkünlükleri ile 
kudretli siyâsî etkileriydi. Hobhouse İ809‘da şöyle yazıyor: Genç yaşlarındayken Ali Bey de sıkı 
bir Müslüman değildi. Fakat sonradan dindarlaşıp sarayında bir çok derviş besledi (296).

(292) Brailsford, Macedonia, 233, 244. Güney Arnavutluk Bektaşîlerinin genellikle bu fikirde olduklarını gör
düm. İçlerinden bazılan, her ikisi de Ali’nin çağdaşlarından olan berârlı Ömer Viryoni ile Avlonyalı Mahmûd 
Bey’i de hareketle ilgili gösteriyorlar.
(293) Dudrham, Burden of the Balkans,239.
(294) İbrahim Manzur, Mem. Sur la Grece et l'Albanie, 271,Yazar bir Fransız mühtedî (sonradan doğru yolu bu
lan kişi) olup Ali'nin sarayında birkaç sene (1816-1819) geçirmişti, Miss Durham’a da Tepedelen'de buna ben
zer bir hikâye söylenmişti.
(293) Zotos, K o o p û ç  t  Aeljucöv ttöv 'A y u b v  Maddesi, 621; Aynı şekilde Sathas NeoeXX . 4ık<Aov,491. 
Dikkate değen bir husus da şu ki Bektaşîler tarafından kendilerine mensup daha üç azîz; Şeyh Mîmî; Şeyh Ali 
ve Nasîbî’ye de buna benzer bir "keşif yakıştınlıyor.
(296) Travels; 1; 124.



Bir Bektaşî şeyhi bana Ali’nin bu tarîkate 1807'de henüz sağ olan Buhâralı meşhur şeyh Mımî 
tarafından kabul edilmiş olduuğunu, kesinlikle söylemişti (297) Hobhoz’un söz ettiği değişim, 
bu olsa gerektir.

Hayatının sonlarına doğru paşa, dervişler topluluğuna pek düşkünleşti. Yanya bunların içinde 
en ziyade kötü şöhret kazanmış olanların sığınaktan olmakla şöhret kazandı (298). İbrahim 
Manzur, kendi zamanında Ali’den vakıflı tekkeler veya diğer kurumlan çoğaltmakla lutuflara ka
vuşmuş olan yediden fazla seçkin şeyh sayıyor (299). Bunlardan birini Ali düzenli olarak siyâsî 
memuru gibi kullanıyordu. Bir diğeri Amavutluk’u dolaşır, tarikat için vergi ve şüphesiz aynı za
manda efendisi için haberler topluyordu. İstanbul’daki Üsküdar Tekkesinden bir şeyh de 
Yanya sarayını senede bir gelip düzenli olarak ziyaret ediyordu (300).

Bu konu hakkında kendisiyle görüştüğüm yöresel (Epirli) bir Bektaşî, İbrahim Manzur tarafın
dan kendi tarîkatlerine mensup olarak gösterilen şeyhlerin isimlerini bilmedi. Bunlardan yalnız 
biri, şeyh Haşan müstesnadır ki o da galiba Yanya dışında gömülü bulunan Bektaşî azîzi Haşan 
Babadır (301). Bana bildirilen civardaki yöresel halkın mutaassıp Sünniliği dolayısıyla Yanya ve 
güneyinde, hiç zaman bir Bektaşî tekkesi bulunmadığını kabul ediyorlar. Ali’nin kendisi bile bu 
tarîkatle olan ilişkisini alenen kabul etmemişti (302). Şüphesiz çevresinde bulundurduğu dış gö
rünüş bakımından Sünnî dervişlerden bazıları ya Bektaşî idiler veya (daha sert bir kelime kul
lanmamış olmak için diyelim ki) inanışlan konusunda geniş meşrebli idiler (303).

(297) Aşağıya bakınız: Aravantinos; (T<rtoeta AAfj ITaaoö) , 417) diyor ki Ali Bektaşî olmakla öğünüp ge
zerdi , Yanyalı Ali’nin mezanndaki kitabede bir zamanlar on iki yüzeyli bir baş giyimi (taç) vardı ki Valeş’in 
Constantinople and the Seven Churclıes’indeki resimlerinden birinde görülmektedir. Unutulmayacak kadar 
yakın bir zamanda bu taş kaldırılmıştır.
(298) Leake, N. Greece, IV, 285: 'Yunanistan’da hiçbir yer yoktur ki orada bu kanşıklık sonucunda seyahat ve 
dilenciliğe çıkan Müslüman dervişleri, Yanya'da olduğu kadar çok olsun."
(299) Memoires; 211.
(300) Aynı eser; 291.
(301) Diğer yandan yalnız Şeyh Bursalının izini bubabildim ki bu şahsın mezarı hâlâ Preveze’dedir, Fakat Sün
nî bitermiş sayılıyor.
(302) İbrahim Manzur, Memoires, XIX: Ali’nin oğullarından Muhtar Paşa ‘nın Şi’î olduğunu açıkça söylüyordu; 
Bir İslav kadından olan diğer oğlu Selîm'in ise bir derviş şeyh olduğu söyleniyor (North, Essay on Ancientand 
Modern Greeks, 191).
(303) Bektaşîlikle diğer tarikatler arasındaki fark, kesin değildir. Başka tarîkatlere mensup bazı şeyhlerin Bek
taşîliğe geçtikleri hakkında iki yeni olay işittim.



Ali'nin Bektaşîlerle bağlantısı, belki de başlıca siyâset konusu idi (304). Fakat kendisinin şahsî dî
ni, göründüğüne göre hurafelerle değişikliğe uğramış bir mülhidlikle diğer din ve mezheblere, 
özellikle Hıristiyanlığa karşı, Bektaşîliğin aşağı şekillerinde olduğu gibi hoşgörüden oluşan karı
şık bir şeydi.Leake diyor ki "Hıristiyanlığın Fransa’da gözden düştüğü sırada elindeki Fransız esir
lerin dîni ve ruhun ebediyeti hakkındaki inançlarıyla alay ediyor ve bana Muhammed’den söz 
ederken -'xa( eya» elpaı nço9i]TT)ç etç I<odwıva, ben de Yanya’da peygamberim," diyordu
(305). Bununla birlikte büyücülük ve falcılığa itimâdı vardı. Hıristiyanlara karşı olan hoş görülü 
davranışına gelince... Bunda Kozmas’ın keşfinin etkisi olsa gerektir. Bunun hâtırasını doğrula
mak için kalıntısını bir sandukaya koyup üzerine bir manastır inşâ ettirmiştir (306) Rum hanımı
nın Yanya’daki sarayında özel bir Ortodoks mabedi vardı (307). Bir çok Hıristiyan kiliseleri izniy
le inşâ edilmişti. Böyle bir hoşgörü (308) devrinde şerîate uygun değilse de istisnâîydi. Diğer 
taraftan hiçbir zaman bir cami inşâ ettirmemiş olduğu söyleniyor (309). Sarayında Hıristiyanlar 
kötü muamele değil, iyi muamele görüyorlardı (310). Burada da Bektaşîlerle olan dayanışmasın
daki gibi -ki bu her iki tarafın menfaatine uygun bir dayanışmaydı- siyâsî etkenlerde gözden 
uzak tutulmamalıydı: Hıristiyanları ısındırmak ve aksi takdirde kargaşalık çıkarabilecek önemli 
bir azınlık gösterisini talep etmek.

Ali’nin Bektaşîlerle bağlantısı ve Yanya’daki faaliyeti hakkında söyleyeceğimiz, işte bu kadardır. 
Paşa’nın Bektaşîlere karşı özel teveccüh ve iltifatını bilen Leake, o zaman Epir’e bağlı olan Tesal- 
ya'da Tırhale ve Aydınlı (Ayiya civan)nda Ali’nin harcamalanyla yapılmış tekkeler kaydetmekte
dir (311). İşkodra paşalığı dahilinde bulunan ve bugün kuzey Arnavutluk’ta Bektaşîliğin en güç
lü mevkii olan Kroya birkaç sene Ali’yi bu tarikate kabul etmiş olan Şeyh Mîmî’nin yaşadığı yer
di. Mîm'ı’nin Kroya’daki mürşidlik faaliyeti, açıkça başanlıydı. O burada 1807’de, anlaşılan ev
velce mevcut (veya bilinen) bir azîzin mezan yanında bir tekke inşa etmiş ve şehrin mülkiye baş

(304) Leake, N. Greece, IV, 285: ”Her ne kadar fiilen hürriyet ve eşitlik taraftan değilse de Bektaşîlerin dîî di
rektiflerini kendisine tamamen uygun buluyor." Ali herkesten alıyor ve sırf dervişlere veriyor. Çünki bunla-
n şüphesiz siyâseten faydalı buluyor." Aynı yer; I ; 407.
(305) Aynı yerde.
(306) Zotos, Belirtilen yer.
(307) Beau Champ, Vie d’Ali Pacha, 181.
(308) Juchereau, Empire Ottoman; III; 65.
(309) Miller, Ottoman Empire; 64; fakat bu ifade düzeltilmeye muhtaçtır; Bakınız Holland, Travels; I, 412; 
Leake, N. Greece; 152.
(310) Beau Champ; Belirtilen yer.
(311) N. Greece; IV; 284,413; Bakınız Pouqueville, Voyage de la Grece, III, 1384.



memuruna karşı yaptığı entrikaların kurbanı olmuştu (312). İşkodra paşasının da bulunduğu 
yerdeki bütün dervişleri Ali’nin misyonerleri diye şehirden sürmüş olması olayının bununla iliş
kisi mümkündür (313). İşte bu şekilde Ali’nin Paşalığınan bir kısmını teşkil eden Tesalya'daki 
Bektaşîlerle bağlantı ve birlikteliği hakkında doğrudan doğruya bir delil elde ediyoruz. Yan- 
ya’nın kuzeyinde (Erkeri, Premdi, Koniçe, Leskovik, Kolonya, Körice) gibi kazâlara mensup ve 
bugün Bektaşî olan Toskalann dîne girmeleri de bu türdendir (314). Patsch, Berat kazasından 
söz ederken Toska ve Lap Arnavutların ilk önce Ali Paşa devrinde yeni bir dîne girdiklerini, fa
kat bunlann zahiren uysalar da gerçekte câmi ve namaza pek önem vermediklerini söylüyor 
(315). Bektaşîlerin Körice’de gömülü Aya Naum’a bağlılık iddiâlan Ali’nin oralarda hakim bu
lunduğu devre ve onun etkilerine bağlanabilir. Aya Naum manastın 1806’da (316) yeniden inşâ 
edilmişti. 1809’da burasını ziyaret eden Leake de kendisine Ali tarafından gösterilen özel lütuf
karlığı kaydediyor (317). geçen asrın altmışıncı senelerinde Fon Han’a, manastınn şöhreti nis- 
beten geciktiği ve mahalli bir Müslüman (Bektaşî) ailesinin (318) resmî himâyesi altında bulun
duğu söylenmiştir ve Türklerin Aya Naum’a karşı gösterdikleri hürmet Ali’nin ölümü sıralarında 
"Valeş" tarafindan zikredilmektedir (319).

San Saltık- Aya Spiridon paralelliğine gelince. Buna ilk defa Kroya çevresindeki San Saltık men- 
kabesinde rastlıyoruz. Bunun tamamı ermişin naklettiği en eski rivayete, tamamen yabancıdır. 
Azizin Kroya’daki menkabeleri Ali’nin oradaki adamı olan misyoner şeyh Mîmî tarafından asıl 
menkabeden alınıp yerli halkın ihtiyaçlarına uygun kılınmıştır. Ali’nin büyük siyâsî emellerinden 
biri Ayyonyen adalannı, özellirle Ayamavra ve Korfu'yu mülküne katmaktı. Çünkü bunlar, yer
leşme yeri olan Yanya’nın limanlannı teşkil eden Sayada ve Aya Seranda’nın tam karşılannda idi 
(320). Ayamavra'yı hemen hemen almaya muvaffak olabilmişti (321). Korfu ise kesinlikle ina
nıp güvendiği Şeyh Ali adlı bir derviş (vefatı 1817) tarafından keşif yoluyla kendisine vaad edil-

(312) Degrand, Haute Albaııie, 209; aynı yer ,240,
(313) İppen; Scutari; 36.
(314) Bu yönü, gerek Hıristiyanlar ve gerek Bektaşîler kabul etmektedirler.
(315) Das Sandschak Berat.
(316) Atlı. Mitth, 1902; 442.
(317) N. Greece, IV, 149.
(318) Drin und Wardar, 108.
(319) Constantinople, II, 376 ( yukanda zikedilmişti).
(320) Beauchamp, Vie d’Ali Pacha, 163; 194; Holland; Travels; I; 405;450 ilh.
(321) Leake; N. Greece; III, 13. Lake zamanında Ayamavra kadısındaki düzlükte yerleşen ve bugün tekke de
nilen kale, fiilen bir derviş zaviyesi idi.



mişri (322). Söz konusu olan San Saltık'ın mezan da Korfu’da menkabenin eski şekliyle, Hı
ristiyan Avrupa’nın bazı taraflarında da güvenildiği gibi, sâlikleri (dervişleri) için bir dilenme 
merkezi teşkil ediyordu (323).

Kalkandelen tekkesi (324) de böyle değişmiş bir menkabeye örnek teşkil eder. Mahallinde edi
nilen bilgilere göre "Muharrebe" Baba isminde bir Bektaşî dervişinin tavsiye ve iltimasıyla Rızâ 
Paşa isminde bir zat tarafından inşa edilmiştir. Rivayete göre, bu zâta İstanbul’dayken (anlaşılan 
rüyada olacak) Kalkandelen’deki büyük Bektaşî azîzi Sersem Ali’nin mezanmn yeri mekşûf ol
muştur (bildirilmiştir). Kalkandelen tekkesi şimdi diğerleri arasında Sersem Ali’nin mezan ile 
kuruculan olan Muharrebe Baba ve Rıza Paşa’nın da mezarlarını ihtiva ediyor.

Sersem Ali’nin on altıncı asır ortalarında (325) vefat etmiş olduğu kabul edilir. Kendisinin bu 
meşhur türbesinden başka Arnavutluk’ta hiçbir ilgisi yoktur. Rızâ Paşa’nın türbesinin tarihi ise 
1237 Hicri (1822-23 Mîlâdî) dir. Bu suretle Sersem Ali'nin mezanmn belgeli olduğu ye dervi
şin rüyasının Arnavutluk’taki Bektaşî propagandası ürünü olduğu anlaşılıyor. Rızâ Paşa’nın ölüm 
tarihine göre karar verilecekolursa (ki Ali’ninkinin aynıdır) tekke pekala Ali’nin hakimiyeti dev
resinden kalma bir sıra tekkelerden biri olabilir.

Gerek Kroya ve gerek Kalkandelen’de eski Bektaşî işgaline ait mevcut olan uydurma deliller, 
buralarda Bektaşî tekkeleri kurulmasını haklı göstermek için vesile teşkil ediyordu, Bunlardan 
evvelkinde Ali Paşa’nın bilinen adamı tarafından, İkincisinde galiba onun etkisi dışında, Kalkan
delen o devirlerde Üsküp’le birlikte eskiden kalma (326) ırsî paşalar idaresinde idi. Rıza Paşa 
da bunlardan biriydi.

Aynı tarihlerde Rumeli’ndeki yöresel paşalar da Bektaşî hareketiyle temastaydı. Rusçuk paşası 
Haşan Pehlivan Baba dört yüzsene önce orada yaşadığı farzolunan bir azîzin, Demir Baba'nın 
tekkesini kurmuştur (327) Tekkenin muhakkak Bektaşî olduğu anlaşılıyor. Çünkü tarikatin 
meşhur yok edicisi İkinci Mahmûd (328) zamanında yok olmuştur. Paşanın baba unvanı Bek-

(322) İbrahim Manzur; aynı eser, 234. Şeyh Ali’yi Bektaşîler kendilerinin sayıyorlar.
(323) B.S.A; XIX; 206.
(324) Yukarıda numara 17.
(323)Jacob, Bektaschije, 28.
(326) Grisebach, Reise durch Rumelien, (1830), 230 ve devamı.
(327) Jireshek, Fürstentum Bulgarien, 411; Kanitz, Bulgarien, 535’te tekke ve menkabelerine ait tasvirler var
dır. Pehlivan Baba’nın çağdaş tarihinde ( Reiches. Gesch. Des Osm., V, Jorga, 190 ilh.) zikredilmekte olup men- 
kabede tekkenin azizine hayâlı hikâyenin içinde pek kanşık bir rol vardır,
(328) Kanitz; aynı eser.



taşı merâtib (mertebeler, dereceler) silsilesinde (zincirinde) yüksek bir yer işgal etmiş olduğu
na delil olmakla birlikte kendisinin Sultan’a sâdık olduğu görülüyor. Çağdaş başkanlardan, Bek- 
taşılere arka çıktığı akla uygun bir şekilde iddiâ edilebileceklerden biri de meşhur Pazvan oğ
lu'dur (329). Bu üçüncü Selim’e karşı (1899'da) yaptığı başarılı isyan sonucunda (330) Vidin pa
şalığını elde etmişti (329). Bunun, (Bektaşîler tarafından yardım gören) yeniçerilerin ve eski 
idare tarzının (330) güçlü bir taraftarı olduğu anlaşılıyor. Kırcalı dedikleri vahşî, başı bozuk as
kerlerin devşirildiği (331) Kırca veya Kırcaali çiftlik ve arazîsi Seyyid Ali Baba’nın türbesini bu
lundurması bakımından zamanında önemli bir Bektaşî merkeziydi (332).

Akdeniz’in Asya tarafuına dönersek, derviş tarîkatleriyle yöresel beyler arasında, bu konuda şöphe 
etmek caizse de buna benzer ilgi ve düzenlere ait açık deliller bulamıyoruz. Gerek Rumeli tarafın
da ve gerek batı Anadolu’da on sekizinci asnn sonunda bütün gücün sınırlı birkaç aile elinde top
landığı çoktan beri anlaşılmıştı. Bu ailelerin başlıcalan Kara Osman oğlu, Ellez oğlu, Çapan oğlu'dur. 
Kara Osman oğlu malikânesi bugünkü Aydın (İzmir) vilâyetinin büyükbir kısmım işgal eder. Yer
leştikleri yer de Manisa’daydı. Burası Mevlevî dervişlerinin merkezi olduğu için Konya’dan sonra 
ikinci derecede gelir (333). Ellez oğiu'nun arazîsi, güneyde bunlannkine paralel olup Bodrum 
(Halicamassus) ’a kadar (334), bugünkü Menteşe Sancağını işgal ediyordu. Yerleşme yerleri Yozgat 
olmak üzere daha doğuda bulunan Çapan oğlu ise, büyük kısmı yan göçebe Türkmen aşîrederiy- 
le meskûn ve Sivas ile Ankara vilâyetlerindeki merkez Bektaşî tekkelerini kapsayan geniş bir kısım 
arazîye sahip ve hakim bulunuyordu. Bu yan bağımsız derebeyliklerinin münasebetleri âhenk ve 
huzur içinde idareleri, özellikle Hıristiyanlara olan davranışlan bakımından kontrollü, fakat aydınca 
idi. Bunlar her üç sülâle zamanında da refah ve gelişmeye mazhar olabilmişlerdi (333). Bu üç hâ-

(329) Pazvan oğlu hakkında bakınız, Ranke, Servia, 487; Jorga, adı geçen eşer,V,1190,ilh.
(330) Bu devrin siyâsî, dînî teşkilât ve ilişkileri için bakınız B.SA XIX, 216 ve devamı.
(331) Son zamanlardaki Rumeli’nde seyahat edenlerin çoğu Kırcali çetelerinin Edirne kazası ve diğer yerler
de yaptıkları tahribatlardan söz ederler,
(332) F.W.H.. Seyyid Ali’nin mezannın da Pazvan oğlu zamanında bir derviş tarafından keşfedilmiş olduğunu 
işittiğimiz zaman hayret etmemeliyiz.
(333) Garnett, Women of Turkey, II, 438. Manisa 1826’ya kadar Bektaşîliğin de sağlam bir mevkii idi.
(334) Spectateur Oriental, Numara 297 (8 Kânûnı Evvel 1826).
(335) Kara Osmanoğlu hakkında bu nokta, genellikle bilinen bir husustur. (Bilhassa bakınız Keppel, Journey 
across the Balkaııs, iii, 323). Ellez oğiu’nun Hıristiyanlara muamelesi hakkında bakınız Cockerell, Travels, 162; 
W. Turner, Tour in the Levant, iii, 10, Tchihatchef, Reisen, Kebpert baskısı, 23; Milas yöresindeki Türk beyle
rinin aynı eğilimleri hakkında Sevotpdvııs , III, 452; W. Turner adı geçen eser, III, 67. Çapanoğlu zamanın
daki Hıristiyanlann halleri hakkında: Bakınız Perrot, Souvenirs, 386; bunlar hakkında en iyi bilgiler Kiııner’in 
Journey through Asia minör (85 ve devamı).



kim ailenin kudretleri, ispat ettikleri sadâkat ve bağlılığa rağmen (336) Anadolu'nun geniş mınta- 
kalan üzerinde aynı zamanda gelişen İkinci Mahmud’un merkezî devlet siyaseti sonucunda mem
leketin pek çok zararına olarak kırılmıştı (336).

Bu ahenkli, hoşgörülü ve (Türkiye için) istikrarlı derebeylik hükümetinin arkasında Yanyalı Ali 
Paşa’dan daha zekî ve basiretli beyler idaresinde Mevlevîlik veya Bektaşîlik gibi hür prensipli 
dînlere ait serbest teşkilâtın (337) mevcut olduğu var sayılabilir.

NOTLAR (338)

Haydar, Hoca Ahmed ve Karaca Ahmet Hakkında

Haydar es-Sultan'daki (339) azîz Haydar hakkında Kravfot şu yolda bilgiler vermektedir: Hay
dar, îran şahının oğlu olup Yesevî adındaki şehirde (Yesi olmalı) gelmiştir. Kendisine Hoca Ah
med de denilirdi. Hacı Bekraş’ın mürîdlerindendi. Bununla birlikte Kayseri’ye seyahat etmiş ve 
orada Mini isminde birini eş olarak alıp (340) beraberinde, türbesinin bulnduğu yere gelmiş, 
orada çocuklan doğmuş ve orada ölmüştür. Bütün köy, kendisinin neslinden olduğunu iddia 
eder (341).

Yalnız bu köy söz konusu olduğu zaman bu son kayıt Haydar’ın şahsiyetini, kim olduğunu mey
dana çıkanyor. O, bunlann ermişleştirilmiş ceddidir. Kravfon’un ortaya koyduğu gibi (342) 
İran’daki Safevî hanedanının kurucusu olan İsmail’in (oğlu değil) babası olan Haydar’la karıştı
rılmış olup olmadığı meselesi ise burada konumuz için önemli değildir.

Bektaşîlerin bu yöresel menkabeye yaptıklan ek, göreceğimiz gibi, Haydar’ın Hoca Ahmed ile 
kanştırılmasıdır. Her iki Ahmed de Bektaşî halkasına kabul edilmiştir. Türkistan’daki Yeşili Ah-

(336) 1808'de İkinci Mahmûd (Yeniçeri-Bektaşî birleşik topluluğunun tahta geçirdiği) Dördüncü Mustafa'yı 
tahttan indirip tahta geçince Kara Osmanoğlu ile Çapan Oğlu’nun yardımlannı görmüştü. ( Times, 13 Teşrini 
Sâni, 1808; Juchereau, Hisr. Emp.Ott., II, 247).
(337) on dördüncü asırda Ankara Türkmenleri arasında böyle bir hazırlığın mevcut olduğu muhakkaktır (Für 
Numis. Wiener Zeitschr., 1877,213; Hammer - Heller, Hist. Emp. Ott., 1,214).
(338) B.SA XX, 120.
(339) Yukanda, s.70.
(340) Kadının adının bilinmesi enteresandır. Ziyaretgahın başlıca cazibesini teşkil eden keşif kuyusuna göre bu 
yer Hıristiyan sakini Aya Menas olsa gerektir. Bu, adının rvûo  kelimesinden gelme halk türetmesine da
yalı , Ortodokslar tarafından gizli şeyleri keşfeden bir şahsiyet olarak anlaşılıyor. (Bakınız Camoy ve Nicolaides, 
Trad. Pop. De l'Asie Mineure, 195.)
(341)J.R.Anth inst, XXX. 309.
(342) Aynı yer. S. 11.



med 1166-67 Mîlâdî’de (343) vefât etmiş olup Anadolu ile veya şahsen Hacı Bektaş ile hiçbir il
gi ve bağlantısı yoktur. Çünkü sonuncusu genellikle kabul olunan rivayetlere göre -bu zâtın 
ölüm tarihi 1337’dir. Hattâ mevcut olup olmadığı bile meseledir (344). -  Hemen hemen iki yüz 
sene daha sonradır. Bununla birlikte Ahmed Yesevî, pek akıl dışı olarak Hacı Bektaş’ın ve yazı- 
lanndan ençok etkilenen diğer dervişlerin (343) (Haydar es-Sultan’da söylenildiği gibi mürîd 
değil) pîri (manevî üstadı) idi (346). Hacı Bektaş’ın Ahmed Yesevî’ye kadar çıkan manevî şece
resi (soyu) Bektaşîler tarafından Sünnîliklerinin üstü örtülü işâreti olarak değerlendirilip gizle
niyor.

Bektaşî menkabesinde genellikle Hacı Bektaş’ın müridi olarak görülen Hoca Ahmed değil, Ka
raca Ahmed’dir. Bu zat, Saadeddin tarafından Orhan devri azizlerinden olarak gösterilmektedir:

"Eş-şeyh Karaca Ahmed Acem şehirlerinde bazı hükümdarların soyundandır. Cezbe erip Anado
lu şehirlerine geldi. Akhisar’a (347) yakın yerde yerleşti. Şerefli kabri orada meşhur ziyaretgâh- 
tır. Duaların kabul edildiği bir yer ve temiz toprağının hastalıklara şifâ olduğu Anadolu şehirle
rinde halk arasında meşhurdur (348)."

On yedinci asır gezgini Evliya da Hacı Bektaş ile Karaca Ahmed arasındaki müışidlik ve mürîd- 
lik ilişkisini bir gerçek olarak zikretmektedir (349). Öyle anlaşılıyor ki Karaca Ahmed türbesi de 
daha bir çokları gibi Bektaşîlerin ikbal devrinde bu azîz pîrin yaranından olduğu bahânesiyle 
bunlar taraufmdan işgal edilmiştir. Muhtemelen Bektaşîlerin nüfûz ve etkisiyle Karaca Ahmed 
hürmeti Sakarya boylarında Akhisar civanndaki -ki burada iki, hattâ üç tekke, onun ismini ta
şımaktadır- asıl yerinden çok daha uzaklara yayılmıştır (350).

(343) Gibb., Ottoman Poetry, 1.71. Not.
(344) Jacob, Beitrage. 2.
(345) Evliya, Travels. Fon Hammer Tercümesi.11.20, Hacı Bektaş’ı Hoca Ahmed’e bağlayan rûhânî ilgi için Ab
di Efendi’niıı (Vefatı 1783’tiir) Turukı Aliyye Silsile’sine bakınız. ( Mouradja d’Ohsson. Tableau. 11. S,102).
(346) Bu kronolojik güçlüğü Bektaşîler de kabul ediyorlar. Bunlann yorumuna göre Hoca Ahmed Hacı Bek- 
taş’ın geleceğini önceden haber vermiş ve ahdnâme gibi kendisine bir kitap mîras bırakmıştır.
(347) Bu iki şehirden küçüğü Sakarya boyundadır.
(348) Seaman, Orkhan; 120),
(349) Kendisinden (Haydar es-Sultân’daki Haydar gibi) bir îranlı şehzade diye bahsedilmektedir. Rivayete gö
re Orhan’ın sarayına gelerek Hacı Bektaş'ın müridi olmuşve veÖtında Akhisar’da defnedilmişdr, (Travls; II; 21; 
Aynı şekilde 214; s 20’de). Kan (?) Ahmed Sultan’m Ahmed Yesevî tarafından Horasan'dan Rûm’a gönderilmiş 
dervişlerden biri olduğu söyleniyor.
(350) Sakarya kıyılannda Pursak (Porsuk) ile birleştiği yer civannda (Neue Forschungen; Von Diest; 28) (2) Lef- 
ke'nin yukansında, paşalarda (Von Diest; Von Ti İsi t nach Angora; 18); (3) tam Taraklı’nın doğusunda (Skene, 
Anadol; 275).



Ramsesi (Ramsay) Uşak kazasında (351) üç defa daha fazla sayıda türbe sayıyor. Bundan başka 
İstanbul (352) civarında Üsküdar, büyük mezarlığında da Karaca Ahmed türbesi mevcut oldu
ğu gibi Rumeli’nde Üsküp civarındaki Türbe Köyünde de bir tane vardır (353).

Haydar es-Suitan’da Hoca Ahmed Yesevî ile Karaca Ahmed arasında mevcut olan karışıklık Evli
ya Çelebi’de de vardır. Evliya, kendi ceddi olan Ahmed Yesevî’nin Hacı Bektaş’ın müridi oldu
ğunu, aynı sayfada, Hacı Bektaş’ın AhmedYesevî mürîdlerinden biri tarafından talimat aldığını 
ve ona kızını verdiğini söylüyor (354). Bu hatâ, aynı isimde iki şahsın yani burada biri iddiâ edi
len pır, biri de Hacı Bektaş’ın iddiâ edilen müridi olmak üzere iki azîz arasında tabiatıyla ortaya 
çıkan benzeşmeden ileri gelmektedir.

ANADOLU’DAKİ ARAP MEZARLARI (355)

Anadolu’nun eski dînî anıtları arasında sekizinci-dokuzuncu asırların mücadeleleri esnasında öl
dürülmüş Arapların gömüldükleri yerler olduğu varsayılan türbeler pek açık ve son derece me
rak uyandıran bir gurup teşkil ederler. Bunların belgeleri, genel sebepler dolayısıyla pek çok 
şüphelidir. Çünkü Arapların seferleri daimi bir işgale dönüşmemiştir. Belki bir müddet için fet
hetmiş oldukları arâzî, tekrar Hıristiyanlara verilmiş veya yabancı ırklar eline düşmüştü. Yalnız, 
sulh zamanlannda Hıristiyanlarla Müslümanların eşit şartlar altında karşılaştıkları hudut mınta- 
kalarında Arap mezarlarına ait gerçek bir gelenek veya bunlarla ilgili devamlı bir yüceltmenin 
geriye kalmış olduğunu farz ve kabul edebiliriz.

Kaynaklarını, Arap dönemlerine kadar ulaştırabileceğimizi varsaydığımız bu hudut, Müslüman 
ziyaretgâhlarmdan yalnız iki tanesini gösterebiliriz. Bunlardan biri Tarsus’taki Peygamberin kız 
kardeşi’nin mezan, diğeri de Kıbrıs’taki Ümmü Harem’in kabridir.

(351) (1) Uşak’ın altı saat batısında; (2) Kübek’in(?) üç saat kuzey batısında; (3)Liken’den bir saat mesafede. 
Burası Meşhur bir şifâ yeridir ( Ramsay, Pauiine Studies, 171). Tefenni Köy (Tavium)’un güneyinde Karaca Ah- 
nıedli adında bir köy vardır. Pek mümkündür ki Kara (siyah) ve Karaca (siyahımsı) Ahmed; Haydar gibi; Lakab- 
lı bir aşiret reisi olup aynı ismi taşıyan sonraki reisler çeşitli yerlere gömülmüşlerdir. Kızıl (kırmızı) Ahmedli 
Kastamonu kazasında yerleşmiş bir aşiretin adıydı. Aynı aşiretin muhtelif kısımları genellikle renge ait sınıf
larla ayırt edilmektedirler.
(352) Cuinet; Asie Mineure; IV; 604; Bakınız Evliya, Travels; 1.2; 81 (Kara Ahmed Sultan Tekkesi); 83 (Karaca 
AlımedSultan Tekkesi); Bugün türbe ile ilgili bir tekke mevcut değildir. Bununla birlikte türbe yoğun ilgi gör
mektedir. Mezar başkalannın eline geçmiş olmakla birlikte Bektaşîler şu anda azizi benimsemektedirler.
(353) Yukarıya bakınız; numara 18.
(354) Travels; 11; 20.
(355) B.S.A. XIX. S. 182-190.



Birincisi Willberand Von Oldenburg tarafından (1210) Ermeni Hıristiyan kralları zamanında bi
le Müslümanlar tarafından ziyaret edilen bir yer olmak üzere zikredilmiştir.

Burası Ayos Petros Kilisesi ile Ayasofya arasında ve şehrin ortasında bulunur (356). Herhalde bu 
mezarın hakikatte Fıank vaka-nüvisi tarafından yanlış adlandınlan halîfe Me’mûn’un mezarı ol
ması mümkün görünüyor. Me’mûn, Mîlâdî 833’te Podandos (Pozantı)ta ölmüş ve o zaman Arap
ların mühim bir sınır beldesi olan Tarsus’ta Cum’a Câmiinin sol tarafına defiıedilmişd (357). Bu 
ziyaretgâhın burada dâimîleştiği ve diğer hususlar hakkında hiçbir bilgi edinemedim. Şimdilk sa
dece Hıristiyan hakimiyeti altında bile Müslüman ziyaretgâhlannın bâkî kalabilmeleri imkânını 
göstermiş olmak, maksada yeter.

Ümmü Harem’in kabri ise, Mister Kobham’ın araştırmaları sayesinde daha belgeli bir şekilde an
laşılmıştır (358). Uzun uzadıya zikrettiği Arap kaynaklan Ümmü Harem’in tarihî bir şahsiyet ol
duğunu, Arapların Kıbrıs seferi sırasında vefat etmiş bulunduğunu ve Mîlâdî 649’da orada def
nedildiğini isbat için kâfidir. Bunun mezanmn hiç olmazsı üç asır daha sonralanna kadar gerek 
Araplar ve gerek Hıristiyanlarca bilindiği anlaşılıyor (359). Fakat adadak kesin yeri tayin edile
memiştir. Kıbrıs’ın Türkler tarafından fethinden sonralara kadar bu mezann tarihinde önemli 
bir boşluk hasıl oluyor (1573).

Ondan sonraki asnn ortalarında, ilk defi olarak bunu azîzin ismini vermeksizin zikreden yeni 
yazar Hacı Halîfe’dir (360). Bugünkü Ümmü Harem Türbesi’ni Lamaka civarındaki Tuzl Göl sa
hilinde gösteriyor. Burası bugüne kadar Müslümanlar tarafından çok ziyaret edilen bir yer olup 
vakıfları kayıtlı, bir de tekkesi vardır. Bu yön özellikle önemlidir. Çünkü mezar işlek yol dışın
da değildir, Gerçekten Larnaka'daki Tuzlu göl daimâ gezginler tarafından ziyaret edilen görü
lecek yerlerden biridir (361).

(356) Leo Alltius neşri,« 2ı5|i|nıacc ,14: " In angulo quodam extra foris Ecdesiae sepulta est sorar Mahomet; 
cuius tombaın Saraceni in multo petum tiimore et devotione. ” Söz konusu olan kilisenin yerinin, bugünkü 
Ulu Cami tarafından işgal edilmekte olduğunu Langlois söylüyor (Cilicie, 317).
(357) E. Caüphate, Le Strange, 133’te Mesûdî’yi zikreder (s.942). Aynı şekilde zikredilen Yakot'un lügati de (1225) 
mezann halen görülebildiğini söylüyor. Anlaşılan her iki yazar sağlam mahalli haberlere sahip bulunyorlardı.
(358) J.R. Asiat. Soc., The story of Umm Haram, 1897,71 ve aşağısı.
(359) De them, Coıısc. Porph., III, 40 ve Koblıam tarafından zikredilen el-Bilâzerî (593 Mîlâdî).
(360) Armain, Tercümesi, Vivien de S.. Martin, Asie Mineure, ii, 667: (Memliha) Burada bir tekke vaya derviş
ler manastın vardır ki bunda Peygamber zamanında yaşayan azîze bir kadının kalıntısı defnedilmiş durumda
dır. Eski Türk coğrafyacılarından Pîri Reis (1550) adayı tasvir ederken bu mezarı tasvir etmiyor. (Oberhummer, 
Cypern, 1,427).
(361) Tuzlu Gölü uzun uzadıya tasvir eden Kooroyk (1619) mezarı zikretmiyor ( Cobham, Eşe. Cypr. 191): Bu
na ait en eski yabancı rivayeti Le Bruyn'unkidir. (1683, aynı yerde, 191)i



Bugün Ümmü Harem ismiyle ilgili gösterilen asıl mezar dedikleri şeyin ise, aynı mıntaka içindeki 
Faneromen (362) kiliseciğine ve Magosa (Famagusta)daki Aya Kanerini kilisesine benzer tarih 
öncesi bir yapı olduğu Kobham tarafından anlaşılmıştır. Bunlann üçünün de tarih öncesi yer altı 
binalan olup herhalde veya ihtimale göre mezar olmadıklan anlaşılıyor,

Ümmü Harem mezarı meselesinde Maiyeti (1860-1867) buranın keşfinin nisbeten geç ve işletil
mesine sebep de bir derviş olduğu yolunda Hıristiyan kaynağından bir rivayet naklediyor. Müs- 
lümanlar arasında da genellikle esasen yer altı olan binanın bilinemeyen bir tarihte, büyük yağ
murlarla meydana çıkarılmış olduğuna dair bir rivayet dolaşıyordu. Bu şartlar altında burasını 
çobanlar keşfetmiş ve söylentiye göre bunlara rüyalarında gördükleri beyaz elbiseli bir kadın bu
ranın ne olduğunu açıklamıştı (363). Böylece ortaya çtkıyorki mezann tarihindeki fasılanın dol
durulması mümkün değildir. Buradaki ziyaretler devamlı olmamış ve mezann belgeli olması 
şüpheli bulunmuştur. Daha başka Arap mezarlannın keşfi hikâyesi Ümmü Harem’inkini büsbü
tün şüpheli bir hale sokuyor.

Anadolu’daki meşhur Arap mezarlarından en mühimi Şeydi Battal Gâzî’ninkidir. Eskişehir’den 
altı saat mesafede yerleşmiş ve mensup olduğu kahramanın ismini taşıyan tekkeye bağlı bir tür
be içinde gömülüdür. Tekke vaktiyle Bektaşî dervişlerinin mühim bir durağıydı: İstanbul’dan 
Mekke’ye giden hacıların yolu üzerinde bulunması, halk arasındaki rağbet ve itibarını arttırmış
tı (364).

Şeydi Battal tekkesinin, Rasmay ve daha başka yazarlar tarafından daha eski bir Hıristiyan müba
rek makamının yerini işgal ettiği faiz edilir. Fakat fikrimce bu husustaki delilleri kâfi değil. Böy
le bir kabul net olmayan arkeolojik verilere ve biraz da her mübarek makamın böyle bir şey ol
duğu hakkmdaki biraz hayalî ve uydurma fikre dayanır.

Kabulün lehindeki şahitlik aşağıdadır:

1) Mevki, şüphesiz bir surette eski Nakolya (365)'dır.

2) Tekke binalanna bir Bizans manastın harâbelerinin katılmış olduğu söyleniyor. Hatta Radet, 
camiin bir Hıristiyan baş kilisesi (366) olduğunu söylemeye kadar vanyor. Arkadaşı Ouvre, o ka-

(362) Arch. Zeit, 1881,311. (2) J.H.S., IV. 12.
(363) Travels in Cyprus (Kobhamek’in tercümesi), 184.
(364) Tekkeyi bir çok Avrupah gezgin ziyaret etmiştir.: Bir batılı tarafından en eski ve ilk elden olarak verildi
ğini bildiğim haber Bntısh Museum ilave yazmalar katalogu (Add. MS.) 7021 (s. 35) teki ismi bilinmeyen yaza- 
nnkidir. Herhalde şöhreti dolayısıyla da "Menavino',ca biliniyordu (Cose Turchesche) (1548,60).
(365) Ramsay,J.H.S.,lU,119; Bakınız. H'ıst. Geog., 144.
(366) Arche. Des missi., VI, (1896), 446.



dar emin değildir (367). Başka gezginlerin rivayetleri kapalıdır (368). Sonraki bir ziyaretçi , 
Brandenburg, üstü kapalı olarak bu fikri reddediyor görünmektedir (369). Türk kaynaklan ise 
camiin inşasını muhteşem Süleyman’a atfediyorlar (370).

3) Cuinet, türbede Hıristiyan elinden çıkma yağ mumlan (371), Sir Çarizoylsen ise bir maşra- 
ba (372) zikrediyor. Rade, bunlan Acem-Bizans işi olarak gösteriyor (373). Herhalde böyle taşı
nabilir eşyaların şahitliğine aldırılmayabilir.

4) Şeydi Battal’ın bir Hıristiyan prensesiyle evlenmesi menkabesi Ramsay’ın eserinde (374) es
ki bir Hıristiyan işgaline delil gibi gösterilmektedir. Fakat hudut destanlarından birinin kahrama
nına -esasen Şeydi Battal’ın ism etrafında toplanan menkabeler silsilesi, onu bu sınıfa sokmak
tadır- düşman tarafından bir kızın "âşık olması" karakteristik bir şeydir. Karşı Bizans hudut kah
ramanı Oigeres Acritas da emîrin kızını kaçınyor. Fakat bir Hıristiyan kahramanı sıfatıyla bundan 
dolayı bir defa vicdan azâbı çekmeye mecbur olmuştur (375). Bir Müslüman ise hiçkimse tara
fından ktnanmaksızın haremine bir hatun ilave edebilir (376).

Bundan başka bir Müslüman erkeğin Hıristiyan ile evlenmesi, Alâeddîn zamanında kesinlikle bi
linmez değildi. Şeydi Battal’m mezarının keşfi de buna atfedilir (377).

Tekke hakkındaki Müslüman rivayetleri açık ve bağlantılıdır: Bunun resmî şekli Ethe’nin 
Fahrten des Sayyid Batthal (378)’ında şu tatzda kayıtlıdır "Kasru'l-Mesîh Sultân-ı Rûm Alâeddîn 
tarafından (1219-1236) cenerali Hezarasp’a verilmişdi. Bu sonuncunun çobanlanndan Kutluca (?)

(367) Un Mois en Phrvgie, 89.
(368) H. Barth, Reise, 889; Mordtmann, aynı yerde; Sir C. Wilson, Murray’ın Asia Mlnor, 114’ünde, Ramsay, 
Pauline Studies, 168, ilh.
(369) Byz. Zeit. XIX, 106: In der sog. Kirche’d. H. Dem alıeren Teil des Klosters ilh.
(370) Hacı Halîfe, Arman Tercümesi, Vıviyen D. Sen Martin, Asie Mineure, II, 702.
(371) Asie Mineur, IV, 213.
(372) Avm yerde.
(373) Aynı yerde, 447.
(374) Pauline Studies, 168 ve daha başka yederde.
(375) Rambaud, Etudes By'z., 79.
(376) Sevdi Baccal'ın herhalde daha iki Hıristiyan karısı vardır ki birisi imparatorun kızı, diğeri de veziri Akrates 
(herhalde doğrudan doğruya Akritas)in kızıydı. Ethe, Sayyid Batthal, 99,100.
(377) Meselâ Alâeddîn’in babası Hıristiyan bir kadın almıştır (Sarre, Reise, 39 ve aşağısı).
(378) s. 213 ve aşağısı. Bu rivayet ileride döneceğimiz asıl destanı teşkil etmez. Morthmann daha başka Türk
çe kaynaklar zikreder (AD. Mordtmann. Gelehrte Anzeigen d. Bayr. Akad.,1460,260-295;
TlaçciçTuna tov ©TÖpou < K ’n tû k e a ç  S v lA o y o ç  XIV ve aşağısı).



Kodlidja isminde biri kaleninn karşısında koyunlannı otlatırken orada kerâmetli bir ışık gör
müş ve bir tılısma uğramış gibi olarak koyunlannı oraya toplamıştır, Hezârasp bu kerâmetden 
haberdâr olunca civarda bir mescid inşâ ettirmiş ve burası ziyâretgâh olmuştur. Bu yer evvelce 
Şeydi Battâl ile alâkadar değil iken kendisi bir gün, Peygamber sülâlesinden olan Alâeddîn ana
sına rü’yâda görünmüş ve şehîd düşmüş olduğu Mesîh Kalesinde kendisi nâmına bir âbide in
şâ etmesini ricâ eylemiştir. Bunun üzerine Alâeddin’in anası kasra gitmiş, tahkîkât yapmış ve 
başka bir "görüntü" rüyâsım tekid etmişti: Bunda yer açılarak bir kapı görünmüş, buradan ye
di basamaklı bir merdiven vasıtasıyla inince karşısında silahlanyla mücehhez bir halde Arap kah
ramanını görmüştür. Alâeddin’in vâlildesi bu yeni keşfolunan azîze bir türbe inşâ ettirdi. Bura
daki binâlar da sonradan Mihaloğlu ailesi ve (379) Osmanlı imparatoru Muhteşem Süleyman ta
rafından ilhak edilmiştir (380). On altıncı asrın son kısmında Şeydi Battal’ın ismi Türk orduları
nın harp narasıydı (381).

Tekke İkinci Mahmûd devrindeki (1826’da) Bektaşîlerin düşkünleşmesinden beri bayındırlığın
dan çok kaybetmiştir. Ziyaretgâhlann çokluğu da vapur gezileri arttıkça azalmaktadır. Şu anda 
Şeydi Battal ile Hıristiyan zevcesinin mezarlan türbe içinde, dini bütün Kutlucanınki ise tam 
onun dışarısında gösterilmektedir. Şeydi Battal tekkesinin yanı başında, onun silah arkadaşı 
olup Akruenos’ta (382) şehit düşen Melik Gâzî (383)’nin mezarı bulunmaktadır. Herhalde bu 
mezar sadece Şeydi Battal’ınkine dahil sayılmalıdır (384). Her ikisi de kaydedilmelidir. Çünkü 
nehrin Eskişehir ve karşısında olan Bizans kasabasından daha ötedeki yanında yerleşmiştir 
(385): Vaktiyle Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında bu nehrin hudut teşkil etmiş olması, muh
temeldir.

(379) İlk Osmanlı sultanları zamanında Bursa civarlarında yerleşmiş bir mürted (dinsiz) ailesi.
(380) İhtimale göre imparatorun Bağdat’a giderken mezan ziyareti senesi olan 1534 tarihlerinde (Hanımer- 
Heller, Hist. Emp. Ott.,V, 212).
(381) Wann sie Krieg fürnemmen, so riiffen vnd schreyen sie zu dem Sedichassi dem Heiligen der Vıctori und 
dess Sieg. Soll begraben liegen auff (Breuning, Orient, Reyss,)den Grentzen Othomannorum und Caramannorum; 
Tekke daha o zaman Bektaşîlerin elinde olup (Bakınız J.R. Asiat. Soc. 1907,568) Bunlar da yeniçerilerle bağ
lantılı bulunuyorlardı.
(382) Radet ve Faugeres taraflarından 1886 'da ziyaret edilmiştir (Arch. Des Miss, VI, 1895'teki haritaya bakınız). 
40. El-Battâl ile birlikte Melik bin Şuayb da şehîd olmuştu Kitâbü’l-Uyûn ( l l ’inci asır). Bakınız J.H.S. Brooks, 
XVIII, 202).
(383-384) Melik Gâzî tekkeleri (1) Sanmsaklı civarındaki Kaledağ'da (Kipert haritası, Kayseriyye kısmında); 
Pontus’ta niksar’da (Evliya, Travels, Hammer Tercümesi, II, 18,104; Cumont, Stud. Pontica, III, 261) Galiba bu 
isimdeki Danişmend prensiyle ilgili sayılmak gerekir (1106-1113). Halbuki Niksar’da dolaşan menkabe Arap 
menkabeleri ile kanşmıştır.
(385) Rade’yegöreKaracahisar. (Aynı eser, 515).



Şeydi Battal mezannın böyle kerametli bulunuşu hikâyesi şüphesiz ki pek çok efsane ile karış
mıştır. Fakat azizin ziyaret mahallinin keşfi ve yapımının, daha Selçuk zamanlarına kadar gittiği
ni kabul etmemek için elbette hiçbir sebep yoktur.

Kahramanın kendisi Abdullah Ebül-Hüseyn el-Entakî ismindeki tarihî şahıs olup el-Battâl (kah
raman), bir övünç unvanıdır. Zamanındaki Arap ve Bizans kaynaklarında sekizinci asrın Arap se
ferlerine katılmış ve Mîlâdî 74’te Akroenos (Afyonkarahisar)da, bugün ismini taşıyan tekkenin 
birkaç mil güneyinde şehit düşmüştür.

Topoğrafik zorluk yönü bertaraf edilmiş olsa bile mezann Akroenos Muharebesiyle Alâeddin’in 
saltanatı arasındaki tarihinde ortaya çıkan aralığı kapatmak mümkün değildir. Meğer ki (pek 
gayri muhtemel bir şekilde) kalıntılarla birlikte bir kitabenin bulunmuş olduğunu farzedelim.

Sevdi Battal, tarihte bilinir: Esrarengiz maceraları, Bizans’taki benzeri Digenes Akritas’ınki gibi 
pek çoktur. Destanın artık dogmatikleşen şeklinde mühim bir kitap teşkil ermektedir (386). 
Destandaki bazı olaylara ait rivayetler pek yaygındır. Kısaca kahramanın Mesleme tarafından İs
tanbul’un kuşatılması sırasındaki (Mîlâdî 717) sergüzeştleri, meselâ Ayasofya’ya kadar sokularak 
atla binanın içine (387) girmesi; sonradan eş olarak aldığı rahibeye karşı davranıştan ve kendisi
ni seven Hıristiyan prensesinin ihtar için atmış olduğu taşlarla meydana gelen destânî ölümü 
ve berikinin rivayete göre belki de vicdan azabından kendisini öldürmesi, bü kabildendir (388).

Bu halk menkabesinin çok geniş bir önem aldığı, Anadolu’daki bazı yerlerle olan bağlantısından 
anlaşılmaktadır. İstanbul civarındaki Maltepe'de (389) Şeydi Battal’ın kayası; Erdek (390) ve Ka- 
padokya’daki Karacadağ’da (391) kaleleri gösterilmekte; Kayseri’de (392) kendisinin kurduğu 
genel olarak rivayet edilen camii; Kırşehir’de (393) ikinci bir mezarı- mevcut bulunmakta; niha-

(386) Sevdi Battalin meceralan için Mordmıannin andığı (aynı yerde) başlıca yazarlan ve özellikle destanın 
dogmatikleşmiş bir şekli olan, Arapça aslına dayanan ve 14-15’inci asra ait olup Eteh tarafından çevrilmiş Türk
çe parçayı görünüz (Farhten des Seyyid Battal), Layipzig, 1871).
(387) Arap kaynaklannda tarihî Şeydi Battalin bu kuşatmada hazır bulunduğu anlaşılıyor (Brooks, J.H.S, 
XIX, 26).
(388) Kahramanın yanında gömülü olan bu prensestir.
(389) Oberhummer, Meyer'in Konstantinopel’inde, 332.
(390) Hamilton, Asia Minör, II, 96.
(391) Ramsay, Bell, Thousand and One Churches, 435.
(392) Hacı Halife, Anman Tercümesi, 667; Aynı şekilde Lostreniç, E. Caliphate, 146.
(393) Lostreniç, aynı eser; 152; aynı şekilde Kine, Asia Mineure, 1,332.



yet doğum yeri olan Malatva(394) da da avnı şekilde bir câmi (kubbe) namını anlatmaktadır. 
Bunlar gibi İstanbul karşısında Kadıköy ile (kâdî ve gazi kelimelerinin söz olarak benzeşmeleri 
(395) birbiriyle ilgili görüldüğü gibi Kız Kulesi menkabesinin bir şekli de bunun yapımına sebep 
olmak üzere Gâzî'yi göstermektedir. Rum vilîsi burasını-şüphesiz sonuçsuz olanak- kızını ve ha
zînelerini, müthiş Arap yiğidinden korumak için tahsis etmiştir (396). Şeydi Battal Tekkesi ya
kınındaki Kırkkız Dağı (Kırk Bâkire Dağı) herhalde destandaki kırk prenses menkabesiyle ilgili
dir (397).

Hüseyin Gâzî adının etrafında da buna benzer bir halk geleneği silsilesi meydana gelmiştir. Bu
nun merkezi galiba Hacı Halife’nin (398) Hüseyinâbâd dediği Paflagonya'daki "Alaca" olup bu 
kelime Alaca nahiyesinin resmi adı olarak kalmıştır (399).

Malatya Seraskerinin kardeşi olan Hüseyin Gâzî, yöresel menkabeye göre, Ankara taarruzunda 
kesilmiş olan başını, şehrin bir buçuk saat doğusunda bir tepeye götürmüş ve orada ölmüştür. 
Burası üzerine bir tekke yapılarak anılmış ve on yedinci asırda çok kalabalık bir ziyaretgâh ol
muştur (400).

Hüseyin'in ölümünün intikamını, oğlu Cafer Hıristiyanlardan Kırşehir yakınındaki kaleyi zapt ve 
kumandanı Şemxs’ı teke tek çarpışmada (mübarezede) Müslüman etmek suretiyle almıştır 
(401). Bu sonuncunun adı da Alaca’daki Şemspor tekkesinde anılmakta olup burası Hüseyin'in 
daha başka meşhur bir mezar yeridir (402). Cafer (kasaba hattı üzerinde) adını taşıyan Tulum- 
pınar tekkesinde gömülü dan kahraman dsa gerektir (403).

(394) Hacı Halife, 660. Aynı şekilde Digenes’in de herhalde üç mezarı vardır: Trabzon dvannda, Girit'te, Kar- 
patos’ıa ve Kıbns ile Girit'te daha bazı âbidelerde. ( Polites, napofidmıc "I" 73,74,118-122,132). Girit'i 
Aıaplaıdan şu anda tarihi Hıristiyan fâtihi Sarandapehis ise o kadar geniş bir ölçüde çoğalıyor ki dev anlamı
na gelen bir kelime oluyor.
(395) Evliya, Hammer Tercümesi, 12,78.
(396) Evliya, Hammer Tercümesi, 12,78.
(397) Ette, adı geçen eser, 89.
(398) Arman Tercümesi, 678.
(399) Murrav'ın Asia Minor'ü, 20.
(400) Evliyi U, 228; Şimdi yalnız Ankara Bayramı dervişleri tarafından idare edilen bir tütbe mevcuttur. Perrot, 
Gaiatie, 1,283.
(401) Ainsvvonh, Traveis, 1,157; Barth, Reise, 74,78. Şemmâs destanında (Ete. zikredileli eser, 61) Battal ora- 
fından Müslüman edilen bir keşiş olmak üzere görünüyor.
(402) Vılson, Murrav’ın Asia Minor'unda, s. 36.
(403) (F.W.H).



Muhakkak tarihi bir şahsiyet olan başka bir Arap mücahidi de Abdulvehhab'dır ki mezarı, Si
vas’ta ziyaret edilip yüceltilmektedir (404). Arap vak’a-nüvisleri (tarihçileri) bunun Mîlâdî 730- 
731'de Anadolu şehirlerinde şehit düşmüş olduğunu söylerler (405).

Bu şahısların hemen hemen hepsi Şeydi Battal destanında zikredilmektedir: Bunda Hüseyin 
Battal’ın babası (406) Cafer- ki kahraman unvanını (407) almadan önceki Battal’ın kendisidir- 
Abdulvehhâb’ da sürekli anılmaktadır (408). Fakat destanda savaşlar, genellikle (Hergan Kale) ci- 
vannda toplanmaktadır. Burası tarih olarak Arap savaşlan zamanında meşhur bir Bizans kalesiy- 
di. 838’deki büyük kuşatmadan sonra Araplar tarafından tamamen tahrip edildiği için daha o za
manlar tarih sahnesinden silinmişti. Mevkii, Akronenos’unki gibi ancak son zamanlarda ve Batı
klar tarafından bulunmuştur. Yukanda gördüğümüz gibi meşhur Arap mezarlarından hiç biri bu 
civarlarda yoktur. Fakat son zamanlardaki Arap tarihçileri galiba Amuryon ile Engüri(?)nin birbi
rine benzeyen Arapça isimlerini (409) kanştırmışlardır. Hüseyin Gâzî’nin vefatı sahnesi, destan
da genellikle gösterilmiyorken mezannı Ankara civarında göstermeleri bununla açıklanabilir 
(410).

İbni Batuta, Anadolu’da (Aydın Vilâyetindeki) Tavas’ta (411) ve Sinop’ta (412) olmak üzere Bat
tal menkabesiyle ilgisi olmaz görünen daha birtakım Arap anıdan anmaktadır. Bunlardan biri 
Peygamber’in sahâbelerinden Suheyb’in doğduğu yer, diğeri Bilâl-i Habeşî’nin mezanna ait bi
rer anıttır. Bilâl-i Habeşî’nin diğer bir kabri de herhalde belgeli olmasa bile, hiç olmazsa Si- 
nop’takinden daha eski olan Şam’da gösterilmektedir (413). Bütün bu şimdiye kadar söyledik
lerimizden anlaşılıyor ki Anadolu’daki Arap mezar ve anıtlan, her ne kadar bir çok durumda ta
rihî şahısların ve Arap savaşlan gibi büyük olaylann hâtıralannı ebedîleştirmekte ve aynı zaman
da bu savaşlann gerçekleştiği alanı belirsiz bir şekilde göstermektelerse de hemen hemen mu-

(404) Cuine (Kine), Asie Mineure, 1,169.
(405) Kitâbü'l-Uyûn, Brooks’un El-Hâkâtî. J.H.S. XVIII, 200: Abdulvehhâb’ın vefatı tarihi et-Tayri tarafından er
tesi sene olmak üzere gösteriliyor (Milâdî 923, aynı yerde)
(406) Ete, adı geçen eser, V,
(407) Avnı yer, 57; Evliya, 1,27.
(408) Aynı yer, 37 ilh.
(409) Lostreynic, E. Caliphate, 153-
(410) Ete, adı geçen eser, 11.
(411) Sanginetni Tercümesi, II, 277.
(412) Sanginetni Tercümesi, II, 349; Evliya, II, 38.
(413)Lostreniç, Palestine, 272.



hakkak bir şekilde uydurmadırlar. Anlaşıldığına göre geleneksel yerler hep ilham yoluyla onaya 
çıkarılmış ve yazılı kaynakların gayri İlmî olarak kullanımıyla veya sadece akıcı ve dalgalı gele
neklere dayanarak bulunmuşlardır (414).

Bu bakımdan bunlar, bize Arap seferlerine ait bağımsız topoğrafık şahitlikler veremezler. Bun
dan başka şu yön hatırlanmalıdır; İbni Batuta’nın daha on dördüncü asırda iki Arap anıtını kay
detmiş olması bu gibi anıtların daha Selçuk döneminde aranmış ve bilinmiş olduklarını gösteri
yor. Bunlann hepsinden en eskisi, Peygamber’in çağdaşlanndan ImnuT-Kays’m mezarıdır. Bu 
on üçüncü asnn başlarına ait coğrafyacılarından Yakut tarafından Ankara yakınında gösterilmiş
tir (415). Geleneğin rivayetine inanmak lâzım gelirse, Şeydi Gâzî’nin türbesi de aynı devirde bu
lunuyor.

Bu gibi mezarların bulnmasma sebep, şuurlu veya şuursuz bir şekilde siyâsîdir. İrak fatihinin ka
fasının içinde, fethedilecek arazîye ait daha eski bir hak iddiasını besleyecek bir fikir yatıyordu 
(416). İstanbul’un Araplar tarafından kuşatılması zamanındaki büyük gâzî Eyüp'ün mezanmn fi
ilen 1453 kuşatması sırasında rûhânî bir ifşâ yoluyla bulunmuş olduğu söylenir (417). Aynı şekil
de Süleyman’ın (1534’teki) Bağdat kuşatmasında da -ki burada dînî düşmanlıklar, askeri teşvik 
için kullanılabilirdi- Şi’î mezhebi elindeki şehrin duvarlan içinde Sünnî imâmı İmâm-ı A’zam'ın 
mezarı bulunmuştu (418).

Eyüp’ün mezan meselesinde (Herhalde bütün bu tür buluşlarda) bulan kişi dindar bir şeyhti. Biz do
ğu âleminde rüyâ ve yorumların çok etkilerini aklımızda tutarsak dindar ve inançlı bir mutasavvıfın 
doğruluk ve samimiyeti konusunun, münâkaşa edilemeyeceğini iyi biliriz.

(414) Zamanımızda Yozgat’la Kayseri arasında, bir Battal efsanesinin başlayışı Barth tarafından (Reise, 153) fark 
edilmiştir. Burada Dördüncü Murad (1623-40) devrine mensup ve Battal unvanı raşıpn tarihî bir şahsı efsane
vî kahraman ile karıştırmışlardır.
(415) H.S. XXI, 6,7 Brooks’un katkılan.
(416) Gerçek bir kabir de böyle bir davaya esas olabilir. Halîfe Me’mûn’un Tarsus hudut şehrinde gömülmüş 
olması, böyle bir maksat dışında anlam taşımaz. (Lostreniç), E. Chalıfate, 132-3).
(417) Hammer-Heller, His. Emp. Ott., II, 595 (Burada Hammer Antakya önünde kutsal mızrağı bulmalan ör
neğini kaydeder); Bakınız Evliya, 12,35, Fakat bu olay, kuşatmaya ait çağdaş eserlerden hiç birinde anılmıyor. 
(Mordtmann, Belagerung K’pels, III) Herhalde biraz sonra gerçekleşmiştir (Bakınız Kantemir, Jengier Tercü
mesi, 1,106, Davson, Tableau, I, 305). Hikâyenin yeni bir şekli S, Adamson tarafından Harper’de ( Haziran 
1913, s. 30 ve devamında) Adı geçen olup burada, Ümmü Harem ve Şeydi Battal mezarları meselelerinde ol
duğu gibi bu yerlerin kutsallıklarının ilk keşfi , çobanlara yükleniyor.
(418) Hammer-Heller; Hisı. Emp. Ott., V, 221.



Fakat Ümmü Harem, SeydiBattal ve Eyüp örneklerinde gördüğümüz gibi bu gibi menkabelerden 
en iyi gelişmiş olan örnek, bu gibi keşiflerde iki etken ortaya sürer: Kendisine mevkiin kudsiyeti 
dışından bir keramet ile gösterilen çoban ve irfanına göre gördüğü rüyayı yorumlayıp ona göre 
davranan ârif bir kişi. Her ikisinde sonuç ruhî bakımdan doğrudur. Saf gönüllü ve inançlı köylü 
için haller ve şartlann tesadüfi bir kanşımı âdî bir keşfe dînî bir renk verir. Uzaktan mezara ben
zeyen herhangi bir şeyde gömülü bir azîz farz ettirir (419). Ondan sonra âlimler için bu azîze, bir 
isim ve tarihî bir temel vermek kalır.

TÜRK TARİH VE HALK MENKABESİNE DAİR TETKİKLER (420)
1. Kara Osmanoğlu’nun Ortaya Çıkışı (421)

1

On sekizinci asnn tamamı ve on dokuzuncunun bir kısmı zarfinda Anadolu’da Saruhan eyâle
tinde hüküm sürmüş olan Kara Osmanoğlu sülâlesi yalnız Türk tarihinde geniş bir yöresel haki
miyet kazanmış ve bunu elde tutmuş değil, belki iktidar mevkiini koruduğu bütün müddetçe, 
aile dayanışmasını ve filozofça idareyi akıl etmiş olmak bakımından özel bir yer işgal etmekte
dir. Söz konusu asırlar içerisnde sultanın hakimiyetine karşı isyan edip de istiklal iddiasında bu
lunanlar içinde pek azı bu iddialarını ırsîleştirebilmişlerdir. İçlerinden hiç biri Kara Osmanoğul- 
ları kadar, haklı bir şekilde idareleriyle, mâlikânelerini fakirlik ve perişanlıktan, Roma İmparator
luğundan beri görülmemiş bir bayındırlık derecesine yükseltmiş olmakla gurur duyamazlar.

Bu büyük Türk hânedanının (422) gerçek veya efsanevî, tarihî halk geleneğinin nasıl ortaya çık
tığı ve bunun tarihî gerçk ile ilşkisi hakkında ilgi çekici bir örnek teşkil etmektedir. Çünkü bura
da gerçekle hayal arasındaki tezatları kıyaslama, hatta efsanenin gelişmesinin izlerini bile takip 
edebilmek fırsatına sahip bulunmaktayız. Bu gün bile henüz sönmemiş olan sülâlenin ortaya çı
kışından sonra geçen yüz elli seneden az bir zamanda gerçek kaynağı tamamen meçhul kalmış
tır. Bunların gerçek tarihi yerine birtakım tamamen efsanevî olaylar ve kaynaşmalar konuluyor 
ki bunlar sayesinde sülale, eskiden olduğundan daha aşağı kalmayan bir itibar ve güce ulaşıyor.

II

Tarih olarak Kara Osmanoğlu’nun ortaya çıkışının temeli geniş ölçüde yapmış olduğu başanlı 
haydutluklar sayesinde on yedinci asır sonlarında kurulmuştu. İzmir’deki Flemenk kolonisine

(419) Amasya’daki Hulkat Gâzı türbesi Cumont, Stud. Pont, II, 169 Kahramanın yatmakta bulunduğunu söy
ledikleri (eski) lahdin bulunuşundan başka bir şeye dayalı olmasa gerektir. Avnı şekilde Karbatos’ta da iki es
ki lahdin Digenes Akritas ile kansına ait olduklan var sayılır (Polites, IlacmSdfraç 1,122.
(420) B.SA, XIX, 198-220.
(421) B.S.A, X IX , 198-203.
(422) Şâir Bayrın, Bryde of Abydos (1813), Virde bunun adını zikreder (F.W.H)



mensup Rahip Heyman galiba 1707 (423) de Aydın’ı ziyaret etmiş ve orada asıl Kara Osmanoğ- 
lu'nu vilayetin valisi olarak yerleşmiş bulmuştu. Diyor ki: "Bu paşaya Osmanoğlu diyorlar. Bu 
birkaç sene önce dört bin atlıdan oluşan bir eşkıya gurubunun reis olarak memleketin her tara
fını istila ile zenginlerden vergi almış ve her tür zorlama ve zulüm yaparak bütün Anadolu’yu tit
retmiş olan adamdır. Bununla birlikte padişah, sonunda kendisini herhalde başka bir sebepten 
çok korku dolayısıyla affetmiş ve ona bu pek önemli mevkii bağışlamıştır (424)."

Aynı hikâye, küçük değişikliklerle ve biraz daha kahramanlık çerçevesi içinde Şovazol Gofye tara
fından söylenmektedir. Altmış sene önce, Kara Osman, mahallî "ağa"nın hizmetinde sıradan bir 
insan iken bir ondu ve bir müfreze teşkil etmiş, Bergama’yı ve gitgide bütün vilâyeti zabtetmişti. 
Başarısına karşılık Sultan tarafından idam edilmiş, fakat servesi oğullan arasında sülalenin devamı
nı sağlayacak bir şekilde kullanılmış ve kardeşi Bergama Ağalığına kadar yükselmiştir (425).

Bu iki rivayetteki mahallî değişiklikler hayret uyandımnamalıdır. Bu mıntakadaki her geniş ölçü
deki eşkıya reisi İzmir’e giden iki büyük kervan yolunu -Gedos ile Menderes vadilerini- tutarak 
bunlann aralarındaki dağlan hareket üssü (icâbında sığmak) edinmeyi düşünmüştür.

Manisa başkentleri ve Bergama mıntakalannın ikinci şehri olduğundan, özellikle Kedos (Gediz) 
vadisiyle ilgiliydi. Kara Osmanoğlu’nun doğuşu hakkındaki ihtilali galiba Şuvazol Gofya’nın ve
ya ona haber verenin, Kara Osmanoğlu’nun isyanıyla Gedik Mahmûd Paşa’nın 1589‘daki isyanı
nı karıştırmış olmalan ile açıklamak mümkündür (426).

Tarih uyumsuzluğu ise bundan daha mühim değildir. Çünkü iki kaynaktan hiç biri açık değil 
(427). Herhalde ilk Kara Osmanoğlu’nun ortaya çıkışını mudaka 1697’ye doğru olmak üzere ka
bul edebiliriz. Edmond Chishull 1699'da Manisa taraflarında dolaşırken bu şehre Osmanoğlu ta
rafından esirler gönderildiğini söylüyor (428). Bundan, Osman’ın bu mıntakada (Bergama’da) 
(429) bir süre yerleşmiş olduğu anlamını çıkarabiliriz. O zamana ait Türkiye’den gelen haber 
mektupları 1696-1697 senelerinde Anadolu’da ciddî bir isyandan söz ederler.

(423) Daha sonraki iki gezginin seyahatnamelerini kendisininkiyle karıştırmış olması dolayısıyla Heyman’ın se
yahatnamesinden bu söylenen olaylann gerçek tarihini bulmaktaki zorluklar hakkında Vıvien Dosenmarııen'in 
Anadolu’daki Kitabiyat, Numara 9 l ’e (Dese. De l’Asie Mineure, 11 ve.löcher’in Ge)ehrtenlexikon, 7871’e kadar 
(s.398) İzmir’de rahip bulunduğu anlaşılıyor): 1708’de Şam’da bulunuyordu (s.194).
(424) Travels (Londra, 1759), 1,122: Bu bölüm Arundell, II, Travels, 220’de tamamen nakledilmiştir.
(425) Voyage Pittoresque, II, (1809), 37.
(426) Buıın için bkz. Hammer-Heller, Hist. Emp. Ott, XII, 274-276; Rikolt, Hist of the Turks.
(427) Şovazol'un kaynağı I757’e kadar yayınlanmamış olan Edmond’un kitabı olsa gerektir.
(428) Travels, s.9.
(429) Bergama halkı haydutlukla meşhurdu. Rikolet, buraya geldiğinde şehir çöküşteydi. (Greek Churth, 65). 
Eski şakiyi polis müdürü yapmak, bugünkü Türkiye’de bile garip bir iş değildir.



Bu tarihlerde Avrupa hudutlarındaki savaş Bâbıâlî (Başbakanlık) için Anadolu’ya asker şevkini im
kansız kılmaktaydı. Bu sonuncu senede, âsîler’in reisine -ki adı hiçbir yerde zikredilmiyor- cephe
de bir kumandanlık verilmek suretiyle bir dereceye kadar yatıştınlmıştı (430). Savaş 1699‘da Kariof- 
ça Anlaşmasıyla bitmiş ve o sene Manisa'da bulunan Çişhol, Osmanoğlu’ndan söz etmiştir.

III

l671’de, herhalde daha Kara Osmanoğlu'nun adı işitilmezden önce, o zaman İstanbul’da bir 
manastır reisi olan Tlıomas Smith yedi kiliseleri dolaşıyordu. Bergama’daki bir hamamda kabart
ma halinde atlılarla süslü büyük bir mermer vazo gördü (431). Bu vazo sonralan nasılsa (1837) 
Fransa hükümeti tarafından (432) elde edilmiş olup şimdi Louvre’dedir (433).

Bunun naklinden (1828) bir iki sene önce yine hamam binasında "Mac Ferlane" tarafından gö
rülmüş ve hamam sahibi tarafından kendisine, şöyle bir hikâye anlatılmıştır:

"Ailemde bulunan bir söylentiye göre bu vazoyu elde eden ceddimiz bununla birlikte daha beş 
tane bulmuş. Bunların her biri büyük miktarda altın, gümüş sikkelerle doluymuş. Kanunlanmı- 
za göre böylece toprakta bulunan bütün gizli hazineler hukukan Sultan’a aittir. Buna göre ced
dim namuslu bir adam ve vatansever bir Osmanlı olmak sıfatıyla, bu bulduğu şeyleri hükümete 
bildirmiş. İstanbul’dan gelen talimatta vazolann beşini teslim edip birini kendisine alması bil
dirilmiş. Fakat altıncı vazonun hibesinde sikkelerden bahsedilmemiş. Ceddim bu altıncıdakiler- 
den almış ve öncekilerin içine ilave etmiş. Vazoyla birlikte hâzineyi de koruması fikrinde bulu
nan Sultan, bundan o kadar memnun olmuş ki ceddime küçük bir "tımar" vermiş ve bunun 
oğuldan oğula intikali ve o civardaki mıntakanın ürünlerinin resmi öşrünü devlet adına topla
ması hakkını bağışlamış. Eğer ben bu vazoyu elimden çıkanrsam mülklerimi ve ayncalığımı ken
disine borçlu olduğum bir serveti heba etmiş olurum (434).

Bu hikâye, folklor bakımından bazı aynntılannda biraz şüphelidir. Meselâ 1.67 çapındaki Berga
ma vazosu, gömülmüş bir hazine için depo olmaya hiç de uygun değildir. Fakat doğuda itibar 
bulmayacak hiçbir mübalağalı define hikâyesi yoktur. Âdil hükümdar ile sadık teba da maalesef 
gerçek hayattan çok efsanede bol bol tesadüf edilen şahıslardandır.

(430) Mercure Historique, 1697,264: Anadolu’daki isyanlar 1696 Haziran ile 1697 Temmuzu arasındaki çeşitli 
mektuplarda zikredilmektedir. Bakınız Rikolet, History, III, 548, Hammer-Heller, XII, 297 (İsyan 1695’te başla
mıştı).
(431) Septem Ecclesiaruni notitia (Otraht, 1694), 15 vazonun bir sene önce Rikolet tarafından bulunmuş ol
duğu anlaşılıyor (Bakınız Spon, Voyage, 1,261 (Rikolet’in gezisinin tarihi için B.SA, XII, 210).
(432) Teksiye, Asie Mineure, II, 232.
(433) Reinach, Repertoire, 1,73; Cat. Som. Des Marbres.
(434) C. Mac. Farlane, Constantinople in 1828,1,311.



Hikâyenin Teksye tarafından hamam sahibinin sözüne dayanarak söylenen ve kısmen inanılan 
son şekli, aynı yol üzerinde biraz daha ileriye gitmiştir. Burada, yalnız söz konusu Sultan’ın adı ve
rilmekle kalmamış, hattâ Kara Osmanoğlu’nun gösterişinin kaynağı da bu hazîne ile açıklanmıştır.

Teksye’nin rivayeti şu şekildedir: Yerleşme yeri Karasi’de olan Bergama Beyi Sultan Orhan 
(1326-1360) tarafından katlettirilerek Bergama’da mülkü alınmıştı. Fakat bu sıralarda Osmanlı 
Sultanlan büyüyen imparatorluğun büyük derebeylerini kolayca yok edemiyorlardı. Karasi nes
linden Kara Osman adına biri Bergama civanndaki Berihar arazîsinde -ki orada hâlâ ailesine ta
raftar olanlar bulunuyordu -  inziva halinde yaşamaktayken büyük çapta üç tane mermer vazo 
bulunmuştu. Bunlar, söylentiye göre altın doluydu. O zaman tahtta Birinci Murat (1369-1389) 
bulunuyordu. Kara Osman, vazolardan en büyük ikisini Sultan’a göndermiş, o da buna karşılık 
ona, Bergama’yı "hâs" olarak bağışlamıştı. İşte son zamanlara kadar Bergama ve Giizelhisar pa
şalıklarında lıüküm süren Kara Osmanoğullarının kaynağı budur. Sultanın iki vazosu tezyînât- 
sızdı. Bunlar, İstanbul'daki Ayasofya Câmii’ne konulmuşlardı. Orada bunları görmüşümdür... 
Boylan 1.80 metreden biraz fazladır. Üçüncü vazo İslamiyette yasak olan insan şuradan ve hay
vanların nakşedilmiş olması bakımından, dînî kullanıma elverişli değildi. Kara Osman bunu, 
içinde bulunduğu hamamla birlikte çevresindeki sadık kullarından birine vermiş ve bu vazo, 
onun evlâdı için bir mülkiyet belgesi olarak kalmıştır. (435) Bu son rivayet şekli halk geleneğin
deki mantıksız uydurmacılığı göstermektedir. Bu gelenek, hamam sahibine zarar vermeksizin 
seçkin yöresel sülaleyi, seçkin Bergama’daki vazo ile Ayasofya’daki yine seçkin fakat öncekine 
hiç benzemeyen iki vazoya bağlıyor.

Gerçekte ise Bergama vazosu, hiç şüphesiz Yunanîdir. Ayasofya’daki vazoların Bizans eserle
rinden olduğu Lethaby tarafından söylenmiştir (436). Hafız Hüseyin (437), bunların Üçüncü

(435) Asie Miııeure, II, 231. Vazoların bulunuşunu "İstanbul’un fethinden biraz sonraya ” Türkçede "Pek çok 
zaman ewel”e koyan, buna benzer bir hikâye 1826’da ”Prokeş"e "eşraftan bir türk" tarafından kendi ecdadına 
yakıştınlarak rivayet edilmiştir. ( Denk würdigkeiten, iii, 327). Vazo hakkında bir rivayet (ki bulunan dördün
cü birinin Bergama, birinin Ayasofya ve birinin Bursa’da olduğu" da C.B.Elliott tarafından zikredilmektedir. 
(1838, Travels, II, 128).
(436) S. Soplıia, 84; Vazolar Kahire'de abdest için kullanılan "zer" denen küplere benzetilebilir. (Migeon, Art. 
Musulman, 69), Bunlar da Ayasofya’dakiler gibi aşağı kısımlannda "tap"larla mücehhezdir. Letabi’nin gösterdi
ği benzer örneklerin ispat ettiği gibi Bizans zamanlarında da kullanılıp KoküpPıov denilen bu tür Bergama 
vazosununkinden çok farklıdır. (Neale, E. Church, 1,215). Bu kullanım taızı bakımından funeral banquet tipin
deki "siteP'ler üzerinde yüksek araklarda duran ”krater”lere benzer (Ör.Taşözsiteli, Jahrbuch, XXVIII, levha 26).
(437) Jardin des Mosques (XVIII) Hammer-Heller Tercümesi, Hist, Ott. Emp., Gösterilen kelime ”havuz”dur. 
Paspatis (B v ç . MeAstm ; 43)Teksive’nin rivayete vakıf olup Ilıüo ı diye tercüme eder. Letabi’ye göre Aya
sofya’daki vazolar ilk önce 1954’te kaydedilmiştir.



Murad (1584-1595) tarafından verildiğini söylemiştir. Bu sonuncusu, bir çok Türk Sultanları 
gibi, tahta geçmezden önce, Manisa’da oturuyordu. Fakat Teksiye bu hikâyeyi İstanbul’a ge
tirmezden önce Bergama vazosuyla Ayasolya'daki vazolar arasında mevcut bağlantı, açık de
ğildi (438).

Sultanın adına gelince...Anadolu geleneğinde (hepsini Alâeddîn sayan Konya yöresi müstesna 
olmak üzere) bütün sultanların, Dördüncü Murad’ın (1623-1640) îran seferine giderken Ana
dolu’dan geçişi sırasında bırakmış olduğu etki dolayısıyla Murad ismini alması âdettir (439). Sa- 
ruhan mıntakasında bu ismin iki doğuşu vardır. Çünkü Manisa'daki her iki selâtin câmii üçün
cü Murat (440) tarafından yaptırılmış olup onun adını taşımaktadır.

Birinci Murat (1360-1389) herhalde tarihî Karasi hanedanının yok oluş tarihi olan (1355 ten) 
pek uzak olmaması bakımından Teksiye tarafından olayın kahramanı sıfatıyla tercih edilmiştir. 
Kara Osman ile Karaman Beyliği hanedanının isimleri arasındaki benzerlik sonucu "Karasman" 
gibi -ki bundan Karasi’ye bir adımda geçilebilir- yanlış bir şekle girmiş ve Bayrın ile diğer ya
zarları Kara Osmanoğlu sülalesine büyük bir uğur verme hususunda yanlışlıklara yöneltmiştir. 
Fakat gördüğümüz gibi, hânedanın kurucusu, sadece Osmanoğlu olup 1699 ‘da daha hayatta 
idi.

Hikâyenin son şekli, bize geldiği zaman Kara Osmanoğulları, ıslahatçı Sultan Mahmûd tara
fından iktidarları yok edilmiş olduğu için artık hüküm sürmüyorlardı. Hanedan daha bir iki 
sene fazla yaşamış olsaydı bu hazîne küpleri, onun cedlerinin birinin Kostantin’den önceki 
putperestler veya daha eski zamana ait Cenevizler devrinden kalma bir depo olarak görüne
cekti (441).

(438) Paspatis tarafından aynı yerde ve Letabı'nin aynı eserindeki eke göre 1487'de Ayasofya'yı tamir eden 
Fossati tarafından zikredilmektedir.
(439) İbrahim Paşa 1833’te Kilikya’yı işgal ettiğinden beri efsanevî bir kahraman olmuştur. Gerçekten Kilikya 
kapılan civannda yol boyunca giden hemen hemen bütün düzenli ve bayındır bina ve kurumlann sahibi sayıl
maktadır: Ramsey, Geog.Journ, XXII (1903), 371 ilh.
(440) Hammer-Heller, Hist. Ott. Emp., II, 315; Gine, Asie Mineure, III, 307.
(441) Ceneviz (Cenevizliler), Türk halk menkabesince galiba”cin” kelimesiyle olan benzerliği sebebiyle Yunan
lılar için Tnıva’dan önceki nesiller gibi bir şeydir.



2. Kırklar (442)

Türk coğrafya terimlerinde bazı "yuvarlak" sayılar, düzenli olarak kişisel bir anlamda kullanıl
maktadır. Bunlardan en önemlileri "sayısız" anlamında "bin bir" ile aynı tarzda "çok" anlamın
da "kırk" kelimeleridir (443). Birincilere örnek, İstanbul’daki "Binbir Direk sarnıcı" ve Likaonya 
(güney Konya civan)daki "Binbir Kilise"dir. İkincisi için de Kırk geçit (Rumca Saranda poros) 
adındaki pekçok nehirlerle, "Kırkağaç" kasabası; "Kırkgöz" denilen kaynaklar, Kırkin, Kırk ev 
ve saire gibi bir çok örnekler verilebilir. Bu yukarıdaki çeşitlenmeyi kırk kelimesini çok anlamı
na aldığımız zaman kendi kendine anlaşılan isimlerle yan yana sadece "kırklar" (444) (Rumca 
saranda) (445) diye adlandırılan bazı yerlerde görüyoruz. Bunlar özellikle Pontus’ta (446) pek 
çoktur. Gerçi daha başka yerlerde de mevcuttur. Meselâ (Misya) Bursa mıntakalarında, ki bu
rada "kırklar" isimli hiç olmazsa iki köy (447) ve karye (Saruhan taraflan) vardır. Burada da es
ki Lorima (448) yakınındaki kilisenin harabelerinin bulunduğu bu isimde bir yer vardır. Niha
yet Knidos (449)’un doğusunda bir eskımezara bu isim verilmektedir. Aynı şekilde (Kırkdağ 
değil) "Kırklardağı" gibi öncekiler tarzında, kırk kişi ile ilgi arz eden isimlerde henüz tamamen 
meçhuldür. Bu "kırklar"ın açıklanması gerekir.

Biz burada özellikle Türkiye ve yakın doğudakikırklan dikkate alacağız. Dînî ve din dışı bir çok 
hususlarda kırk sayısına (kırk gün ve saire) ve kırklar gurubuna (kırk kişi ve saire) adım başın
da rastlıyoruz. Türk halk masallannda kahramanın düğün şenliği düzenli olarak kırk gün kırk ge-

(442) B.SA, XIX, s.221-228.
(443) Kırktan aşağı sayılar içinde "beş" garip bir müstesna rakamdır. (Bakınız Walpole, Travels, 205 ve 
Anındell, Asia Minör, 1,75) Genellikle kesin sayısal kıymetlerini korurlar. Buna dayanarak "beş"in "birkaç", "iki 
üç" anlamına geldiği anlaşılıyor. Kırk gözle tabii bir şekilde sayıyla bilinenden daha büyük bir miktarı takdir 
eden ve bin bir ise hiç sayılması imkanı olmayan bir adedi, üstü örtülü olarak ifade eder.
(444) Kırklar kelimesinin sonundaki çokluk eki, kelimenin sıfat değil isim olduğunu gösterir.
(445) Yer adı olarak kullanılan kırktan başka sayılar için bakınız: Konya Civannda, Huart, Konia, 126) Dokuz 
ki bunun tam adı dokuz Han Dervend (Dokuz Han Menzili" olduğunu, nasılsa biliyoruz. Ayaslog ile İzmir ara
sındaki Tryanda ( id  Tcıdmma , Dukas, 193 b) Genellikle Romalılar Caddesi üzerindeki 30 değirmen taşı
nın hâtırasını doğruladığı şeklinde yorumlanır. Fakat şurası da akılda tutulmalıdır ki aynı adda Rodos'ta da bir 
köy bulunduğu halde böyle birîzâh, burası için mümkün değildir.
(446) B.C.H. 1909,27’de Greguvar, Mel. Fac. Orient (Beyrut), 1911, XXXVHl’deJerphanion.
(447) l)Bergama civannda, 2) Balja’nm batısında (Philippson, Karte des W. Kleinasiens, Sonuncusu, eski bir 
yerdir ( Philippson, Reisen und Forschuııgen, 1,37).
(448) Chaviaras, Ilapvcmaoç , XV.; 537 ve devamı.
(449) Halliday, Folklore, XXIII, 218.



ce sürer. Doğum (450), evlenme (4)1) ve ölümden (452) sonraki kırk gün, buhranlı devreler
dir ve 7 Teşrini sani ile 5 kanunu sani arasındaki kırk gün zarfında fena ruhlar, çok faal bulunur
lar (453). Haramiler, cadılar cinler, periler kırk kişilik çeteler halinde dolaşırlar (454). Aynı savı 
sihir konulannda tekrar görünür (455).

Gerek Hıristiyan ve gerek Müslüman dîni folklöründe bu sayıya sürekli rastlanır. Hıristiyanların 
büyük perhizleri kırk gündür. Halveti dervişleri de aynı şekilde nafile oruç ve çillelerini, kırkar 
gün olmak yaparlar (456). Mevlevîlikte bin bir günden ibaret olan ilk dervişlik kırkar günlük 
devrelere bölünmüştür (457).

Peygamber’in kırk hadîsi (458) ilh. Vardır. Şahıslar sayısına gelince... Bunda da kırk cadı, kırk 
cin..ilh gibi dünyayla ilgili guruplara karşılık dînde kırk velîden meydana gelen sayısız guruplar 
buluyoruz. Hıristiyanlar taraufında bunların en önemlisi Sivas (459) Sebaste ‘deki Kırkşehid’ler- 
dir. Bunlar daha on altıncı asırda (460) şehir çevresinde yeri gösterilen gölde ölümlerini bul
muşlardır. Bunlann şehitlikleriyle ilgili kaplıcalar, bugün de gösterilmekte olup (461) meşhur 
mezarları da Ermeni kabristanındadır (462).

(450) Camoy ve Nikolaides, Trad. Pop. De l’Asie Mineure, 308-310.
(451) Aynı yer, 315.
(452) Avnı yer, 324.
(453) Aynı yer, 305.
(454) Mister Helidey'in lutfuyla haberdar olduğum Kunos’un Türkische Volksmarchen aus Adakale ait iki not 
(84,90) Kırklann, Türk folklöründeki bir ruhlar gurubu olmak üzere tanındığını, fazla aynntı vermeksizin ka
bul etmekle biraz ileri gidiyor.
(455) Bakınız, Abbott, Macedonian Folklore, 229 (Kırk Adımlar) Blum, People of Turkey, II, 257. (Kırk çocu
ğun yağından yapılmış mum); D’Ohsson, Tableau, 1,241 (Cenazeyi mezarlığa kadar taşımak kırkgünahı affetti
rir); ve önceki eserler.
(456) D’Ohhson, Tableau, II, 308.
(457) Huart, Konia, 203.
(458) D’Herbelot, Arbain (Erba’în)maddesi: Kırk sayısının kullanımına eski Yunan âyinlerinde de rastlanır. Bu, 
Sami bir kaynaktan gelmiş görünüyor. (Archiw f. Religionsw, 1909,207). Nasıl ki aynı şeyi bugünkü Yunanistan 
ve Türkiye’de ve bir dereceye kadar Latin hıristiyanian da kabul etmiştir; Kırk günlük endülüjanslar Roma kiii- 
sesiııce pek bilinirdi.
(459) Synax, CP, Man, 9.
(460) Khitrovo, itin. Russes, 245.
(461) Cumont, Stud, Pont, 11,225. Gölün kenanndaki hamam, soğuktan donmuş şehitleri kendilerine getirmek 
için kızdınlmıştı. Burası genellikle Sivas kırklan tipinde tasvir edilmektedir.
(462) İzmirli Mösyö Ekisler tarafından Sivas’ın kırklan Enneniler tarafından yüceltilmekte olup bunlarca Karason 
Manog (kilisenin) kırk çocuğu diye bilinir. Eynsvors’ün Sivas’ta ziyaret ettiği (Travels, II, 12) Kırklar Manastırı



Kırk ermişe ait daha başka guruplar Sînâ (463), Edime (464) ve Malatya (465) ile ilgilidir. Müslü- 
maniar tarafında da yeıyüzündeki kırk ermiş (466), kırk abdallar (467), kırk kurban (468), Aya- 
sofya'da görünen kırk azîz (469) Kudüs’teki Mescide’l-Aksâ’da yöreselleştirilmiş olan Kırk Şahid 
(470) Şam’daki Kırk Sahabeye (471), Dicle üzerinde bulunan Tıkrit’te (472) Remle (473) ve Bo
ğaziçi’nde Horozköyü'ndeki (474) kırk velîye rast gelinir. Aynı şekilde yine Boğaziçi’nin Asya ta
rafında Akbabacivannda kırk kadın evliya (kırk sultan) ziyaret edilip Kendilerine saygı gösteril
mektedir (475). Kırk evliya fikri Müslümanlar için yabancı olmadığından bunların, aynı adı taşı
yan Hıristiyan tapınıcılarından uzak durmalarından çok, buralara yaklaşmaları pek tabiîdir.

Sina’daki kırk azizin Hıristiyan olduklan halde, mutaassıp Birinci Sultan Selim (476) tarafından 
özel bir hürmete mazhar olduklan ve Sivas’taki kırk evliya adına olup bunlann kalıntısının bulun
duğu manastır ve kiliselerden hiç olmazsa biri kırklar tekkesi adıyla İsiamiyete kabul edilmiştir. 
Pontus taraflarında Zile civarında, çok eski Sarin olan bir köyde yerleşmiş bu tapınak, gerek Hı
ristiyan ve gerek Müslüman hacılar tarafından ziyaret edilmektedir (477). Ancak 1571’de Türkler

herhalde Ermeni idi. Batıda bunlar daha Roma’daki S. Maria Antiquae’deki eski resimler arasında görülmekte
dir. (B.S.R., Papers, 1,109).
(463) Baedeker, Syrien, 205; Agnes Levis, Horae Semiticae, III.
(464) Synax, CP. L Temmuz, 10 fakat Sivas’ın evliyası, diğer yerlerde olduğu gibi Edirne’de de 9 Martta kutsa- 
nılmaktadır( 0çaxıxi| Eitetuofe) , 1 .32 VE DEVAMI). Özellikle Edime mıntakasıyla ilgili olan Aynoroz’da- 
ki Horopotamos Manastırı, aynı günde yortu yapmaktadır.
(465) Procopius (de Aed, 1,7) İstanbul’da kalıntısının bulunduğunu zikrediyor Synamon da 21 Temmuzda 
Midilli’deki üç aziz zikr edilmektedir. Fakat Malatya'da kırklar geleneği ve bunların kalıntılannm bulunduğu 
kilise halen mevcuttur. (Texier; Asie Mineure, II, 35). Türkiye ve Roma’daki kırk Hıristiyan azîzi için bakınız 
Delehave, Culte des Martyrs, 278,281, 319.
(466) D'Ohsson, Tableau, 1,104.
(467) Hammer-HIler. His. Emp. Ott., 1,156.
(468) J.P. Browıı, The Dervishes, 163.
(469) Evliya, Travels (Hammer Tercümesi), 11,60.
(470) Syrien, 60.
(471) Aynı yer, 317, Pocock, Descr. Of the East, II, 12.
(472) G.L.Bell, Amurath to Amurath, 217.
(473) Bedeker, Syrien, 13.
(474) Evliyâ, Travels, 12,73.
(475) F.W.H.
(476) Athos. P.Meyer, 63 ve devamı. Sultan Selim , mutaassıp Sünnî bir Müslüman idiyse de Hıristiyanlara karşı 
daha fazla (söylendiğine göre) Rum eşinin etkisiyle serbestlik tanıyıcıydı. Bakınız, özellikle Hist. Pol.(Cnısius, 
urcograecia, T)VHû|e xat vaoû; fınetdoovç >° va-tEO (UıAdeıaev (i Jran|()autoü;
(477) Gregoire, B.C.H. 1909,25 ve devamı ve Pont, Stud, III, 243) Aynı şekilde Mel. Fac Orient, 1911, XXXVIII.



tarafından fethedilen ve halkı daima çoğunlukla Hıristiyan bulunan Kıbrıs’ta da bir Kırklar Tekke
si vardır. Lefkoşa (Nicosia) civarındaki bu tapınak da dışarıdan Müslüman olmakla beraber aynı 
şekilde gerek Hıristiyan ve gerek Müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir (478). Yukanda 
zikredilen Müslüman kırklarından hiç olmazsa bazılarının buna benzer bir Hıristiyan geçmişleri 
olsa gerektir. Özellikle Tikrit, onuncu asra kadar (479) yakın bir zamanda büyük bir manastın 
olan bir Hıristiyan merkeziydi. Remle’deki kırklar da Hıristiyanlar tarafından benimsenmektedir.

Türkiye’deki Kırk Kilisede de böyle bir gelişmenin izleri vardır. Şehrin adı, ilk bakışta sanılacağı 
gibi kuvvetle muhtemeldir ki Kırk kilise’den değil, belki de civardaki Edime şehriyle bağlantılı 
bir Kırk Azizler Kilisesi’nden doğmuştur. Bu varsayılan kilisenin adı ve yeri herhalde bugünkü 
ve dış görünüşüyle Müslüman (480) Kırklar Tekkesi olarak hatırada kalmıştır. Şehrin adının doğ
ru ve imlası Kırk Kilise değil Kırk Kimse olduğu, çünkü şehrin, bir zamanlar adlanna küçük bir 
mescid veya duâgâhın hediye edildiği yerden bazızatlann yerleşme yeri olmak üzere kutsal tu
tulmakta olduğu hususundaki Türk söylentisi de anlamlıdır (481).

Kırk Kilise’nin doğrusu Kırklar Kilisesi ise daha başka benzer hallerin aynı tarzda yorumlanabi
leceği açıktır. Özellikle Bergama civannda bir kasabanın ve Truva civannda (482) bir köyün adı 
olan Kırkağaç da sadece kırk ağaç veya kırklar ağacı şeklinde kutsal ağaçlar müslüman ve Hıris
tiyanlarca pek bilinir ve Trakya limanlanndan biri olan Dedeağaç (Evliya ağacı)na böyle birisi is
mini vermiştir (483). Adalya civarında Kırk Camii (Kırklar Camii) denilen köyün ismi de bu Kırk
lar Tekkesi sınıfına dahil olur (484). Burada, bildiğime göre hiçbir Hıristiyanın doru olduğunu 
bildirmesi, kırk azîz gurubunun her iki dînde de pek bilinmesine dayanarak pek güçtür. Üçün-

(478) Hacken, Church in Cyprus 421; Lucach, Handbook of Cyprus (1913), 47.
(479) Le Strange, E. Chaliphate, 57; Sachau (Anı Euphrat und Tigris, 88), 47. Tikrit’teki kırklar gurubunu bir 
Hıristiyan temele bağlıyor.
(480) (F.W.H.). Kırklar tekkesi Mösyö Christodoulos taıaufindan ’H  ö ç & c ıı , 245 zikredilmekte ve şehrin adı
nın da bu tarzda türediği belirtilmektedir. Bugünkü kırk kilise şehri İstanbul, Şumnu ve Rusçuk arasında bir ko
nak yeri olarak ortaya çıkmıştır.; Byranos zamaniannda buraya dair bir şey bilmiyoruz.
(481) 'Talsh, Journey, 147; Frankland, Travels, 1,70’te bu kutsal adamlar, halk ermişi Santon diye vasıflanmak
tadır.
(482) Tchihatcheff, Bosphore, 381.
(483) İstanbul’da Büyükdere civanndaki yedi kütüklü çınar ağacı "kırkağaç" (Byzantios, K w v o ra v tıv o w o X ıç  

II, 157) ve Kırk kardeşler adını taşımaktadır. Aynı şekilde Eyüp civannda Kırkserviler denilen bir yer olduğu an
laşılıyor (Hammer, Constantinople, I I 37, Prokesch, Denkwürdigkeiten, 1,43), şehir dahilinde de Kırkçeşme 
vardır. (Murray, constantinople, 52). Yapılacak yeni araştırmalar, bunlan gerek başkent ve gerek sair yerlerde 
saygı gösterilen Kırk şehitler 'le ilgili kılınabilir (veya kılınamaz). (Ducange, Christiana. PC, IV, s. 134 ve devamı).
(484) B.SA, VII, 221: Burada câmiin tamlayan şekli kırk’ın isim olarak kullanıldığını göstermektedir. Kırk 
Camii, eski fakat kitabelerden anlaşıldığına göre Hıristiyanlık dışı bir yerdi.



cü bir ihtimali de dikkate alabiliriz ki o da kırklarla ilgili yerlerin aslen hiçbir evliya ile ilişkisi ol
mayıp sadece haramiler, umacılar, cinler, periler ve benzeri dünyap ait şekillerle bağlantılı ol
masıdır. Kappadokya’da bulunan İncesu'daki kırk kırk cinlerle ilgili mağaralar gibi (485). 
Fiiliyatta belge olmadığına göre, çeşitli kırklara bakarak isim alan yerleri gerçek sahiplerine ya
kıştırmak çok kere imkansızdır. Hıristiyan Kırkladı ye ziyaretgâhlan diğerlerine göre batı gezgin
lerinin dikkatini çekmeye daha müsaittirler. Bazı hallerde, meselâ Pontus’taki Sarin’de, Hıristi
yan şeceresi (soy kütüğü) ispat edilmiş sayılabilir. Başka yerlerde, meselâ Amasya ‘nın yukarısın
daki Kırklar Dağı’ndaki Sivas mıntakasına dahil eski bir şehir farz edilebilir. Hacı Halife’nin zik
rettiği Bolu civarındaki (486) Kırklar Dağı gibi daha başkalarında ise yakın denilebilecek merte
bede kesin hiçbir bilgi elde edilemiyor. Genel esaslara dayanarak belki de Sivas çevresindeki 
Kırkları tercihan Hıristiyan sayabiliriz. Yıkık kiliseler gibi muhtemel dînî yerleri, özellikle Sivas’ın 
Kırklarının şehit oldukları yerler (487) bir göl olduğuna göre, göl kenarlarındaki yerleri Hıristi
yan azizlerine yakıştırabiliriz. Diğer yandan mağaralar, fakat tamamen tekelleştirilerek dünya il
gili şekillere yakıştırılabilir. Dağlar da her iki türk kırklar için uygundur. Fakat her bireysel özelli
ği doğrudan doğruya kendisinin şahitliğinden çıkarabiliriz.

Kırk azîze ait Hıristiyan hürmetinin kaynağı ve gelişmesine gelince... Kappadokya’daki Kayse- 
riyye civannda, bu gibi maddeler de halk geleneğinin ne kadar dalgalı olduğunu ibret verici bir 
şekilde gösteren bir örnek vardır. Burada pol Lucas’a (488) içlerinden bir kısmı, henüz çürü
memiş bir çok kemikler bulunan bir yer altı tapınağı gösterilmiştir. Bu gizli tapınağın Hıristiyan- 
lar tarafından bulunarak Kırk Bâkir Şehit’ler gurubuyla bağlantılı kılındığı anlaşılıyor. Burada er
mişliğin kemiklerin korunmuş kalışından, geleneksel kırklar adedinin kemiklerin miktarından 
ve cinsiyetlerinin de herhangi bir, meselâ rüyâ gibi (489) bir takım şartlar altında çağrıştırdığı
nı var sayabiliriz. Zamanımızda tapınak daha iyi bilinen birtakım gelenek ile bağlanmakta ve Si
vas’taki Kırk (erkek) şehidlerin yortu günü burada da âyîn yapılmaktadır (490). Hıristiyanlar için.

(485) Karnva ve Nikolaidis, Trad. Pop., 557.
(486) Vivien de S.Manin, Asie Mineure’nin (Arman Tercümesi), II, 718.
(487) Beyşehir Gölü, herhalde buna dayanarak ortaçağlarda bu kırk şehit adına işaretlenmiştir.
(488) Voyage en Grece (Amsterdam, 1714), 1,139.
(489) Galiba bunun Kayseriyye'deki halkın önemli unsuru olan Ermenilere atfedilmesi gerek. Rikolt’un 
İçmiyazin Lejand’ı hakkında verdiği bilgi (Greek and Aımenian Church, 398 ve devamı) Ermenistan’a giden 70 
kız misyonerden söz eder. Bunlardan kııkı yolda ölmüş. (Tavernier, Six Voyages, I, III; Toumefort, XIX. Mek
tup; Tchanich, Hist, Of Aımenia, 1,161,
(490) Gine Asie Mineure, 1,310; Murray, Asia Minör, 51; Benardaki’nin Echos d’Orient, XI (1908), 25’teki bil
dirileri kız evliya geleneğinin halen varlığını gösterir: "Burada dimdik bir kayanın üstüne oplmuş bir çok haç 
görülüyor. Bölge, Hıristiyan takibatı zamanında kırk genç kızın, karşıdaki kayanın kovuklanna saklanıp burada 
öldüklerini rivayet ediyor. Hıristiyanlar Sivas’taki kırk şehitler günü, burasım ziyarete gelirler."



Kırklar’ın bulunduğu her yer bir tapınma merkezi olarak civardaki bölgelere dal budak salıvere
cekti. Bu vön, Sivas meselesinde görülmektedir. Gerçekten buradaki Kırk Aziz’in kalıntısı, geniş 
bir alanda yayılmıştır (491). Misya (Bursa) gurubu için (492) bu kırklar, Hıristiyan kaynaklı ise
ler de (493) şimdiye kadar bunlara bir merkez tayin edemiyoruz. Karya, Menteşe tarafları için şu 
aşağıdaki açıklama yapılabilir.

Grünemberg (1486)’in Hacname’sinden öğrendiğimize göre, Rodos’ta kırk değil yirmi lahd bu
lunan bir kubbesi olan Kırk Şehitler kilisesi vardı. Bu husus her lahde iki aziz yakıştıran halkın 
dindarca inançlılığı için bir engel değildi. Bunların kalıntısı, var sayıldığına göre, Türkler tara
fından denize atılmıştı (494). Karşı taraftaki karada oturan kırklar’ı da bu merkeze katmak ge
rekiyor. Lorima civarındaki Saranda denilen yerde buna ait bir rivayetle iki taraflı bir mabedin 
harabesi var (495). Knidos (496) civanndaki Hıristiyan kabri hakkında hiçbir rivayet nakledil- 
memiştir. Ona çağ haritacılarınca bizim teorimizle uyumlu bir bağlantı arzeden hiçbir "Saran
da" (Kırklar) bilinmemektedir. Rum azîz yanında kullanılan zorlayıcı sebeplere vakıf olan bir 
kimse Türklerin kutsallık tanımaz hareketlerinden sonra bu sahillerde denize atılmış olan ke
mikleri Hıristiyan halkın ne büyük bir istekle Rodos’taki kırk azîz’le bağlantılı gösterecekleri
ni düşünebiliriz.

Aynı zamanda Kırklar saygısı, böyle dağıtım merkezlerinden bağımsız da onaya çıkabilir. 
Çesnola’ya Kıbrıs’ta Pyla burnunda bir miktar kemikler bulunan bir mağara gösterilmiş ve reh
beri, bunların kırk azîze âit olduğunu ve birkaç sene evveline gelinceye kadar köylülerin, dokuz 
mart yıl dönümünde (Sivas kırklar’ı yortusunda) papaslarla gelip burasını ziyaret ettiklerini, fa
kat Kıbrıs Rum başpiskoposunun bu ziyaretlerin icrasını emrettiğini söylemiştir (497).

(491) Delahaye; Le Culte des Martyrs, Delahaye, 73.
(492) Yani yukanda (s.90) zikredilen iki Kırklarla, herhalde s.86’daki iki Kırkağaç.
(493) İtalyan deniz haritalarında Lectum civarında Aya Saranda denilen bir sahil köyü kayıtlı olduğu hususu bu 
kabule az çok bir temel olmaktadır. (Ak. Tomaschek, Wıen, Sitzber, CXXIV, VUI, IV).
(494) Goldfriedrich baskısı, 52: Bunun üzerine deniz kenannda oturan ve Kırk Şehitler denilen bir kiliseye doğ
ru atlandık. Orada derin bir kuvve içinde daha yirmi lahit vardı. Buradaki azizlerse hep çift çift yatıyordu. Yak
laşık bir çok sene önce Türkler buraya gelmiş, mezarlan kırık açmış ve kıymetli ermişlerin kemiklerini denize 
atmışlar. Oyma ve boyalı resimleri kınp veya süngülerle delmişlerdir."
(495) [Iaçvacradç , XIV, 537 ve devamı.
(496) Folklore, XXIII, 28.
(497) Cvpnıs, 183



Bir Türk mıntakasında bulunan terkedilmiş bir Hıristiyan "kırklar" tapınağı, ya dünya ile iliş- 
kilendirilerek kırk cin ziyâretgâhı sayılır veya Sarin’de olduğu gibi Müslümanlaştınlır. Bu hu
sus var sayılan işgalcilerin Türk halkına karşı ( kötü veya iyi niyedi) bir tavır aldıklarına göre 
büyük ölçüde değişir (498). Fakat bu teorik düşünce daha aslında Müslüman olan bir Kırk 
Evliya türbe yeri veya daha aslında dünyayla ilgili olan Kırk Cinler söylentisi imkânını ortadan 
kaldırmaz.

SARI SALTIK RİVAYETİ (499)
I

Evliya Çelebi’nin on yedinci asır ortalarında Varna civarındaki Kalyakra (500) dervişleri tarafın
dan kendisine nakledilen aynntıya dayanarak tespit ettiği San Saltık menkabesi, dînî efsanenin 
gelişmesi hakkında benzeri bulunan Yunan (Rum) hikâyeleriyle diğer efsanelerin değerlendiril
mesi için kıymetsiz olmayan bir örnektir.

Bu rivayetin temel noktalan şunlardır: İsmi Mehmed Buhar! olup San Saltık adıyla da anılan ve meş
hur Hoca Ahmed Yesevî (Ö.ll66-67)‘nin müridlerinden ve Hacı Bektaş’ın (0:1337) yaranından bu
lunan bir derviş, Osmanlı Sltanı Orhan’ın (1326-1360) sarayına gelmiş ve Bursa’nın fethinden son
ra yetmiş müridle birlikte Avrupa tarafına gönderilmiştir. Bu yol gösterme (irşad) gezisinde San Sal
tık Kınm’ı, Moskovya ve Lehistan’ı ziyaret etmiş ve Dançıg’da patrik "Söyti Nikola"yı öldürerek el
bisesini alıp bu kisve altında bir çoklarını Müslüman etmiştir. Aynı şekilde Dobruca ülkesini, özel
likle kralın kızını bir ejderden kurtarmıştır: Bu keramet sahtekarlıkla bir Hıristiyan keşiş tarafından 
iddia edilmiş, fakat San Saltık bunun için yapılan bir ateş denemesinde galip ve haklı çıkmış, bunun 
üzerine Dobruca kralı İslâmiyete girmiştir. Ölmeden önce azîz cesedinin yedi sandukaya konulma
sını emr etmiş. Çünkü yedi kralın ona sahip olmak için birbiriyle mücadeleye gireceklerini söyle
miştir. Azizin kalıntısına sahip olmakla kutsallaşma uman yedi ülke olarak şunlar kaydedilmektedir:

(498) Meselâ bağımsız Yunanistan'da, Pylos'ta Delikli Baba denilen Türk "dede"si, aslında bir Hıristiyan azizi ola
rak kabul ediliyor. Halbuki Nauplia’da bunun adaşı Rum-Türk folklöründe müşterek olan (Polites, ITaoaödoeıç 
209,246) muhafız arap’ın özelleştirilmiş bir şekli oluyor. Her türlü ihtimale göre, her iki aziz de Türkler taıafindan 
insanileştirilmiş Delikli Taş yani mağara tapınaklanydı. Bunlardan biri, ötekinin aksine şüphesiz ki faydalı sonuç
larla Hıristiyan ziyaretçiler tarafından da ziyaret edilmekteydi.
(499) B.SA XIX, 203,208.
(500) Travels, Hammer Tere., II, 70-72; 70, 71 231 Kalyakra rivayetinin bir özeti Doğran tarafından (Haute 
Albanie, 240) Arnavutluk’taki Tiran’daki bir yazmadan naklen bildirilir. Jakob (Beitr zur...Bektaschis, 2, Not :4) 
Bu yazmanın Hacım Sultan’ın Velayetnâmesi olduğunu söylüyor. Bu, Vıdin'de gömüldüğü söylenen bir Bekra- 
şî velisidir. Browne, j.RAsiat. Soc., 1907,561.



1) Moskovya : Burada aziz Söyti Nikola (Aya Nikola) adıyla büyük bir itibar görmektedir.

2) Lehistan: Buradaki Dançıg’da bulunan mezan büyük kalabalıkla ziyaret edilmektedir.

3) Bohemya: Burada Pzzonya’da bir tabutu gösterilmektedir.

4) İsveç: Burada Bivanya"da mezan bulunmaktadır.

5) Edime: Bu şehir civarında (Babaeski'de) başka bir mezan vardır.

6) Moldavya (Boğdan): Burada Baba Dağında bir mezan gösterilmekteydi.

7) Dobruca: Yedinci mezan bulunduran Kalyakra tekkesi de burada bulunur.

Bu hakikate uygun hikâye, şu düşünceyle tamamlanıyor: "Hıristiyan beldelerinde San Saltık, ge
nellikle Aya Nikola adı altında pek çok hürmet görmekte olup Hıristiyan keşişleri, onun himaye 
ve rûhâniyeti altında sadakalar toplamaktadırlar.”

II

San Saltık’m meşhur yedi mezanndan dördü (Moskovya’yı eski ve güneydeki Rusya’ya katarsak) 
fiilen Türkler tarafından fethedilmiş memleketlerde, üçü de Hıristiyan avrupa kısmında yerleş
miştir. Bu son gurubun varlığı efsanesi, San Saltık’ın Aya Nikola olarak kişileştirilmesinden başka 
hiçbir sebebe dayanmadığı için bir anda reddedilebilir (501). Diğer dört Türk mezanndan üçü 
hakkında da Evliyâ’nın naklettiği menkabeyi tamamlayıp bir dereceye kadar reddedebiliriz.

Varna’nın kuzeyinde aynı addaki bir burun üzerinde yerleşmiş bulunan, harap bir kalenin için
de bulunan Kalyakra türbesi şu anda yöresel Hıristiyanlar tarafından Aya Nikola’nınki olarak zi
yaret edilmektedir (502). Burası, sahil tarafına pek yalandır. Kalyakra kalesi ise o kadar geç za
manlara kadar (503) Bizans elinde bulunmuştur ki ziyaret hususunun burasıyla ilişkisiz olduğu
nu düşünmek müşküldür.

(501) Bu azîz, şüphe yok ki San Saltık tarafından işgâl edilen ziyâretgâhlardan bir ikisi Aya Nikola’nın olduğu 
için değil (aşağı bakınız) belki bunun propagandanın ilk yapıldığı öncekilerde, Rusya ve Bulgaristan'da halk
ça son derecede bilinen bir isim olmasından dolayıydı. Denildiğine göte Bulgar köylüleri, Tann öldüğü zaman 
Aya Nikola’nın onun yerine geçeceğine inanmaktadırlar. ( Slade, Travels; İkinci Baskı, 344).
(502)Ziyâretgâh şu anda iki taraflıdır. Çünkü Türkler "Hacı Baba" adında bir azize saygı göstermektedirler. 
(Arch Epig Mitt; 1886,189). Burun bazı yeni haritalarda Aya Nikola olarak gösterilmektedir. Orta çağdaki deniz 
haritalannda ise Kalpakra veya bunun bozuk şeklini kaydetmektedir.
(503) Bakınız Açta Patri, 1,95,528 (1370).



Babaeski’deki türbe ise gerek Rumlar ve gerek Türkler tarafından şifâ maksadıyla ziyaret edil
mekte olan meşhur bir ziyâretgâhtı ve hâlâ da öyledir. Binanın eski bir Aya Nikola kilisesi oldu
ğu söyleniyor (504). San Saltık ile böyle bir ekleşme konusu, geç zamanlarda ortaya çıkmıştır. 
Bu azîz, yöresinde Kanbur Dede adıyla bilinirdi (505).

Avrupa’daki hürmet âdetinin hareket noktası olan Babadağ, aşağıda anlatılacaktır.

III

Sarı Salitık’ınki gibi bir hikâye tarih öncesi Yunanlılar hakkında Pausanias tarafından nakledilir
se, ya fetihler gibi bir kavimler hareketinin veya herhalde hiç olmazsa bu olay hakkında inanıla
bilir saydığımız hudutların çok ötesine geçen baskıcı ve yol gösterici bir faaliyetin yansımalar 
gibi yorumlanır.

Hattâ sahip olduğumuz tarihî zemin üzerinde bile, hikâyenin ihtiva ettiği hakikat-hayal kanşımı- 
nı birbirinden ayırmak iddiasında bulunacak bir yorumunu tecrübe kabilinden saymaya mecbu
ruz. Benim şu aşağıdaki maruzatım da bu şekilde ortaya konulmuş bir düşünceden fazla bir şey 
olmak iddiasında değildir.

Moldavya’da bulunan Babadağ şehri, 1389’da İkinci Bayezid tarafından kurulmuş ve Tatarlar ta
rafından bayındır kılınmıştı (506). Kuvvetli ihtimale göre, burada önceleri mevcut bir Hıristiyan 
ziyâretgâhı, sonradan Müslümanlaştırılmıştır. Bu yerin adını aldığı söylenen Müslüman azîzi, 
herhalde, daha yarım asır önceden Kırım’da Sodakcivarındaki şehre adım veren "Baba Saltuk" 
adındaki ermiş olmalıdır (507). Bu Baba Saltuk’un Tatarlar tarafından Babadağ’a katılan bir aşi
ret ermişi olduğunu var sayabiliriz.

(504)). Covel, Diaries, (1675), 186: "Bu (Aya Nikola) kilisesi tamamen korumuştur. Fakat biraz küçüktür.” Fa
kat neredeyse Ayasofya gibi, üzerinde büyük bir kubbesi bulunan çok zarif bir binadır. Yalnız dış duvan oyul- 
nıuştur. Bakınız: Pococe; Dese. Of the East, II, 140; Hammer-Heller Hist. Emp. Ott., VI, 250; Mösyö Hristodolos, 
Ilepr/çacpi] 2opdvTa‘Exx)ı.-ouflv , 47. Eski Baba, daha 1553'te aynı isim altında ve aynı şekilde ziyâretgâh 
olarak zikredilmiştir. Jirecek Veraııtius’un Heerstrasse, 167’sinde).
(505) Hammer-Heller, Hist. Emp. Ott., XI, 250 (1667). Civarında "Saltaklu" köyünün bulunuşu , San Saltık’la 
aynı sayılmasında etkili olmuş olabilir.
(506) Hacı Halîfe, Rumeli, Haııımer Tercümesi, 28; Hammer-Heller, Hist. Emp. Ott., XVI, 247; Vasıf Efendi, 
1769-74 Guerre de, 281.
(507) İbııi Batuta; Sangineteti Tercümesi, II, 416,445." Saltık Buhari" ile Türkistan ham Satuk Buğra (944- 
1038) arasında da bir bulaşma olayı olabilir. Bu sonuncusu, ilk kez İslâmiyeti kabul etmiş bir Türk hükümdarı 
olarak yarı efsânevî bir şahıstır (Grenard, Jour. Asiat, XV (1900)’de ve devamı). Kürt halk rivayetlerinde "San 
Saltı" unvanlı bir dervişin zikredilmesi de ( Jaba, Recueil de Recits Kurdes, 194) Sarı Saltık efsanesinin batıya 
doğru olan geçişinde bir menzil teşkil eder. Yahut da, sadece, Bektaşîlerin Kürt bölgelerindeki propagandala
rının eseri olabilir.



Bayezîd’in Babadağ’daki kurumlan, Evliya Çelebi’nin söylediği şekilde, bir cami, bir imaret, bir 
medrese, bir hamam, bir han ve bir de azizin türbesinden ibaretti. Kuvvetli ihtimale göre daha 
baştan beri ziyâretgâha dervişler memur edilmişti. Bunlar ve halefleri (sonra gelenler) tarafın
dan San Saltık, Hacı Bektaş halkasına katılmıştır. Yedi sanduka ve yedi türbe menkabesinin te
meli de herhalde kahramanın büyük cüssesi hakkında dolaşan bir halk rivayetinde aranmalıdır 
(508). Bu menkabe, Bektaşîler tarafından kendi dînî propagandalan menfaatine kullanılmış 
olup, herhalde bunlar bu vesileyle Rumeli'ndeki diğer iki ziyâretgâhı işgal etmişler veya işgalle
rini haklı göstermek istemişlerdir (509). Menkabenin, sonradan Osmanlı ülkesi dışındaki ülke
lerde yayılması da belki yine mücâhid dervişler (510) sıfatıyla Bektaşîler taraufından "Sülehâ-yı 
Müslimîni" azîzin meşhur mezarlarının bulunduğu ülkelerin fethine teşvik için yapılan siyasî, dî
nî propaganda sonucu gibi sayılsa gerektir (511). San Saltık’ın Aya Nikola ile aynı şahıs olarak 
kimlik kazanması ise, bütün dinlerin bir olduğu hakkındaki felsefî inançların ortaya çıkmasından 
başka bir şey değildir. Kalyakra ile Eski Baba ziyaretgâhlan, gördüğümüz gibi herhalde eski Aya 
Nikola kiliseleriydi.

San Saltık ile Hıristiyan keşişinin rakib iddiaları arasında taraflardan hangisinin haklı olduğunu 
anlamak için bir ateş tecrübesi yapılması olayından bir Hıristiyan azîzi yerine bir Müslüman ko
nulduğunu düşünebileceğimiz gibi (Kalyakra’da gösterilen) ejder menkabesinderı de bunun 
Aya Yorgi olduğunu tabîatiyle çıkartabiliriz, Fakat hemen hemen bunlann aynı olan ve önce 
prensesin ejder elinden kaçıp kurtuluşunu; ikinci olarak Ejder Boğan’ın sahte bir iddiaya karşı 
kendini savunmasını; üçüncü olarak hükümdarın dînini değiştirmesini anlatan Bulgar halk riva
yetinde, bu kahraman İlyas Peygamber’dir (512).

(508) Digenes Akritas hakkında da (Politis, riaçoSdogıç, I, Numara 131) Buna benzer bir menkabeye bakınız: 
Sebep ve sonucu ayırt etmek güçtür. Çünkü bu tür bir menkabe aynı şekilde kahramanın kalıntıları hakkında 
çanşmaya giren çeşitli iddialan uzlaştırma arzusundan da doğabilir, ”Dogran"ın San Saltık hakkındaki naklin
de ( daha aşağıya bakınız) sandukalann adedi, anlaşıldığına göre San Saltık'ın Arnavutluk ve diğer yerlerdeki 
meşhur kabirlerini de kapsamak üzere, kırka çıkartmıştır.
(509) Bunların "Baba" denilen bütün azizlerin, kendilerinin olduğunu iddia ettikleri söylenir.
(Esad Eefendi, Destr. Des Janissaires, 303).
(510) Yeniçerilerle olan bağlantıları genellikle bilinir.
(511) Bununla birlikte Hıristiyanlık âlemindeki üç mezar hikâyesi de sadece "yedi" sayısını tamamlamak için 
îcâd edilmiş olabilir.
(512) L. Shishmanova, Legendes Religieuses Bulgares, 87 ve devamı, Bu hikâyede ejderin yeri olduğu söylenen 
yerin Kalyakra değil Babadağ olduğunu gösteriyor, Fakat herhalde her ikisi de Arnavutluk'taki Kraya (Akhisar) ve 
Alesyo (Aleş) gibi (Daha aşağıya bakınız) rivayete katılmış olabilir, Varna’da yerli sayılan (?) bir Aya Yorgi menka- 
besi için bakınız: Politis, Aaoypaıpta , IV, 234.



Herhalde burada bir evliyanın yerine diğerinin geçmesi, o  zamanın tarihinin bize böyle Hıristiyan
lıktan Müslümanlığa geçiş olayını Kınm ve Balkanlarda tamamen mümkün göstermekte olmasıy
la açıklayabiliriz. Buna dayanarak bu hususta bize kılavuzluk edecek hiçbir tarihî bilgi bulunmasa 
bile, mantıken, buna şeklen pek yakın olan Dançıg’daki Söyti NikolaV1 öldürmesinin, burada İs- 
lâmiyetin zaferi olarak değerlendirilişini farz ve kabûl edebiliriz. Buna dayanarak da İslâmiyetin 
bundan sonra Moskovya, Bohemya ve İsveç’e kadar başanyla yayıldığım kabulde devam edebiliriz.

IV

San Saltık menkabesi daha ileriye Amavutluk'a kadar yayılmış idi. Burada menkabenin Aya 
Yorgi tip i, şüphesiz ki daha önceden beri mevcuttu ve biliniyordu (513) San Saltık ve ejder hi
kâyesinin yeri olmak üzere Kroya gösterilmektedir. Kahramanın adının katılması da şüphesiz, 
Amavutluk'un bu kısmında bilhassa etkili olan Bektaşî tarîkatine yakıştınlmalıdır. Kroya’da ej
der gündüzleri bir mağarada, geceleri kilisede yaşıyordu. Müslüman kahramanı taraufından 
prenses kurtanlmış ve ejder "ehlisünnet" usulünce öldürülmüş, sonra kahraman da mağarayı 
mesken tutmuş, sonunda memleket halkının kendi hayatına kast etmek üzere fesat kurdukla- 
n haberini almaya kadar mağarada kalmıştır. Bu sözü işitince üç geniş adımda uzaklaşmıştır ki 
bunlardan her birinden bir ayak izi kalmıştır. Bu menzillerin her birinde, vefât ettiği yer olan 
Korlu’ya kadar birer tekke yapılmıştır (514).

Burada, ehlisünnet esasları üzerinden işi aklileştirirsek San Saltık vasıtasıyla temsil edilen İslâ
miyetin Kroya’da kısa ömürlü bir zafer kazandığını ve sonradan bazı sebeplerle dönmeye mec
bur edildiğini var sayabiliriz. Fakat bu dönüş neden hiçbir zaman Türklerin olmayan Korfu’ya 
yönelik oluyor? Tarihin ışığı altında açıkça görülüyor ki ortaya çıkanlan "Ejder Boğan" San 
Saltık olmayıp onun Hıristiyan bir selefi ( ondan önce gelen) ve herhalde Aya Yorgi ‘nin kendi
sidir. Leş Amavutlan, bunun hemşehrileri olduğunu iddiâ ederler (515).

Hakikat şudur ki en basitinden tutunuz da bütün tarihî rivayetleri, çeşitli etkenler tarafından ta
yin ve icâb edilen birtakım eklemeler taşırlar. Nisbeten kısa bir zaman sonra bunların içinde, ta
rihin alçak gönüllü rehberliği olmasa, asıl gerçek temeliyle hayal veya menfaat ürünü eklemele
ri ayırmak, imkânsızlaşır. Buna dayanarak halk rivayetleri her ne kadar bir dereceye kadar tarih 
olarak yorumlanabilirlerse de bunun aksi bir usul o kadar zorluklarla çevrilidir. Bu şekilde elde 
edilecek sonuçlar ya pek azdırlar veya tamamen olumsuz bir kıymet taşırlar.

(513) Bunun dünyevî şekli için bakınız, Von Hahn, Alban. Studien, II, 167, Himare bölgesinde Ayos Donatos 
menkabesi de (M. Hamilton, Greek Saints, 32 ve devamı).
(514) Doğran, Haute Albanie, 236 ve aşağısı.
(515) W. Wey, lüneraries (1462), U9. San Saltık'm zaferden sonra ejderin leşini attığı yer Leş'tir. Şehrin Arna
vutça ismi olan Leş ceset demektir (Doğran, aynı eser, 240; Von Hahn, aynı yerde, 1,1)7).



I

Osmanlı sarayının hiçbir töreni, sultanlann tahta çıkmak üzere Eyüp’te kılıç kuşanrmlan kadar 
insan hayalini etkileyecek bir yapıda değildir. Tören, yöredeki Müslümanlar için İstanbul’un en 
kutsal yeri olan Haliç sahillerinin eski serviler arasında bulunan Eyüp Camii olup menkabenin 
rivayetine göre burası Fâtih Mehmed’in ordusu henüz zafer kazanmamışken ve henüz kuşatıl
mış şehrin dışında konaklamakta iken yeri bulunan bir Arap mücahidinin kabir yeridir. Bu ge
leneklere daha eski bir maziye ait birtakım rivayetler daha katılmaktadır. Bunlar, Osmanlılann 
tarihini, selefleri (atalan) olan Rum Selçuklannınkine bağlamaktadır. Anadolu sultanlığının baş
şehri olan Konya’dan gelen Mevlevi (döner dervişler) baş şeyhi, (Çelebi)sidir ki sultanın kılıç 
kuşanmasında, başlıca hizmeti o görür. Azizin türbegâhı önünde adım taşıyan padişahlar sülâle
sinin ilk temsilcisi olan Osman’ın Konya'daki saygı duyulalı kişi tarafından kuşatılmış olan kılı
cını, yeni hükümdânn beline takan odur. İşte kılıç kuşanma töreninin yaşatmaya çalıştığı hâtıra
lar, bunlardır.

II

Bu makaleden maksat, geleneğin son kısmım - kılıç kuşanma töreninin Anadolu Selçukileri ile 
olan bağlantı ve ilişkisini- ve özellikle Konya şeyhlerinin bu husustaki ayncalığını incelemektir. 
Zamanımızda halk arasında söylenen rivayetler "Sir Charles Elliot" tarafından şu şekilde tesbit 
edilmektedir:

Osman fetihlerine başlayıp da Rumlardan Bursa ve diğer şehirleri aldığı zaman, o zamanlar As
ya’da en önemli Türk hükümdan olan Alâeddin’e, yaptığını açıklamak ve ırkının en büyük reisi 
ile iyi ilişkide kalmak arzusunu bildirmek üzere irfan ve anlayış sahibi kişilerden oluşan bir elçi 
heyeti gönderdi. Alâeddîn, Osmanlılann Rumlardan ele geçirebilecekleri şeyleri almalanna hiç
bir diyeceği olmadığı cevabını verdi. Haklarındaki iyi dileklerinin delili olmak üzere de (Mevle
vi dervişleri tarikatinin kurucusu olan) meşhur Celâleddîn'i Osman’a gurur kılıcını kuşatmak 
üzere gönderdi. Bu tören, bağlı bir prensin kılıç kuşanma törenine biraz benzemektedir. Fakat 
bu rivayette bazı zorluklar vardır. Alışılmış kronolojik kayıtlara göre Alâeddin 1219 ‘dan 1236'ya 
kadar saltanat sürmüş; Celâleddîn 1202’de doğup, 1273’te vefat etmiştir. Osman ise 1287’den 
1328’e kadar hüküm sürmüştür (517).

(516) B.SA. XIX, 208-220.
(517) Turkey in Eurape, 183.



Celâleddîn’in Osman’la bağlantısı hususunun ihtiva ettiği zaman uygunsuzluğunu, pek fazla bir 
derecede önemli görmemeliyiz. Çünkü Mevlevi tarîkatinin daha sonraki şeyhleri de kurucu
nun ismini taşımışlardır: Bununla beraber Cuinet’nin tesbit ettiği Konya rivayeti, bu zorluklan 
berıarf etmektedir. Buna göre Konya’nın Üçüncü Sultan Aleddîn’i, hayatta iken kendisine ha
lef (yerine geçen kişi) olmak üzere Osmanlılann reisi Ertuğrul’u seçmiş, fakat bu kendisinden 
önce vefat etmiştir. Alâeddîn’in vefatında (1307) Mevlevîlerin o zamanki şeyhi, onun temsilci
si sıfatıyla Ertuğrul’un halefi Osman’a gelip hükümeti ele almaşım yazmıştır. Osman gazalar 
ile meşgul olduğu için şeyhe daha uygun bir zamana kadar Konya’da kendisini temsil etmesi
ne izin vermiş. Sonra da geleneksel usul gereği şeyh tarafından kendisine kılıç kuşatılmıştır 
(518).

Bu tasviri hikâye yazık ki tarihî temelden tamamen mahrumdur. Besbelli Osmanlılann Karaman 
ilini alışlannı Osmanlı kudretinin ilk devirlerine kadar giden hoş görülü ve meşru bir miras gibi 
göstermek maksadıyla îcâd edilmiştir. Çünkü gerçekte söz konusu şehir 1392'de (519) Birinci 
Bayezit zamanında Selçik hanedânının halefleri olan Karamanlılardan fetih yoluyla alınıp mem
leketlerine katılmıştı, Aynı zamanda hikâyede şeyhler tarafından alınan rolün, Mevlevî tarîkati
nin itibar ve nüfuzunu güçlendireceği hesap edilmiştir.

1) Karaman’ın fiilen fâtihi olan Birinci Bayezid, halîfe tarafından resmen Sultân-ı Rûm (Anado
lu'nun Sultanı) olarak tanınınca, bunun harbe gittiği zaman, kılıcını kuşanma hakkını dâmâdı 
Emir Sultan (520) lâkabını taşıyan Şeyh-i Buhara'ya bağışladığı söylenmektedir (521).

2) Karaman’ın bağımlı emîri, isyan ettiği (1435) ve Konya İkinci Murad tarafından alındığı zaman 
hasıl olan uyuşma, Kilikya’ya kaçmış olan emîr tarafından bunu imzalayan o zamanki Mevlevî
lerin şeyhi olup tarîkatin kurucusu olan ceddi Celâleddîn’in ismini taşıyan zattı (522).

Fakat halkın muhayyilesi, geleneği daha ötelere götürüyor. Tarihte Karaman Beyini temsil eden 
Mevlevî şeyhi gelenekte , önce Selçuk hânedânının (523) neslen halefi ve nihayet hakîkî "halî
fe" oluyor. Hattâ Sör Charles Elliot’a "Celebi (yani Konya Mevlevîlerinin şeyhi)nin İstanbul’a

(518) Cuinet, Asie Mineure, 1,828 ve devamındadır.
(519) Hammer-Heller. Hist. Emp. Ott. 1,308.
(520) Hammer-Heller, aynı eser, 1,321; Hammer de bu bölümü daha sonraki kılıç kuşanma töreniyle bağlantı
lı gösteriyor.
(521) Aynı yer, 1,40.
(522) Hammer-Heller, aynı eser, II, 27 ve devamı ve not (491).
(523) Cuinet, aynı eser; Byzantios, K(ov<rravtıvoÜ7to?.tç .III, 575, aşağıda söz edilmiştir; Blunt’un People of 
Turkev, II, 267’sinde karma karışık bir rivayet.



ayak bastığı takdirde "bi-hîzihi’l-emr" sultan ve halîfe olacağı söylenmiştir (524). Konya sultanla
rının şüphesiz ki hilâfetle ilgili bir iddiaları yoktur. Şu var ki -bu yön geleneğin ufacık bir noksa
nı olabilir- Birinci Alâeddîn 1219’da "Rum" mülkünde halîfenin temsilcisi unvanını almıştı (525).

Bu gelenek çevresinin tamamı uydurmadır. Herhalde Osmanlı hanedanının Anadolu’daki nüfu
zunu arttırmak için yapılmıştır. Çünkü orada Alâeddîn, hâlen geleneğin ve İstanbul’daki Mevle- 
vîlerin geneli tarafından bilinen bir kahramandır. Bu da her şeyden önce, en çok Mevlevî şeyhle
rinin yeni sultana Osman’ın dedikleri kılıcı kuşatma hususundaki geleneksel haklarına bağlıdır.

Halbuki bu geleneksel hak, Osmanlı tarih ve kurumlanna dair Doson ve Hammer gibi o kadar 
geç dönem ve mükemmel olan eserler yazmış yazarlarca bile tamamen meçhüldür. Bu güveni
lir yazarların her ikisi de bu törenin "Nakîbü’l-Eşrâf" (Peygamber neslinden gelen emirlerin 
reisi) ve "Silahtar Ağa" nın yardımıyla "müftü" tarafından gerçekleştirildiğini söylüyorlar. İki 
yüksek memur, iki kazasker vezir ve yeniçeri ağası, hemen hemen gizli gibi olan törene kabul 
edilir (526). Acaba Mevlevî şeyhleri bu ayncalığı ne zaman ve nasıl elde etmişlerdir?

III

İlk önce kılıç kuşatma menkabesine karşı tarihin durumunu incelemeye çalışalım. Törenin ger
çekleştiği Eyüp Camii 670 kuşatmasında İstanbul duvarları önünde şehit düşen Arap gâzîsi 
Eyüp’ün mezarının bulunuşunu doğrulamaktadır. Bu zâun kabri fiilen 1453‘teki Osmanlılann 
kuşatması sırasında keramet yoluyla Şeyh Akşemseddin'e malûm olmuştur. En belgeli yazarlar 
ise bu buluşu kuşatmadan sonra olarak gösterirler (527). Fâtih tarafından yapılmış olan câmi 
1458 tarihini taşımaktadır (528). Davson zamanlannda dolaşan bir rivayete göre İkinci Sultan 
Mehmed, kılıç kuşanma törenini kurmuş olup kendisine mezarın kâşifi olan Akşemseddin ta
rafından kılıç kuşatılmıştır. Bu zât resmî bir makamı olmayan Fâtih’in en yakınındaki ileri ge
lenlerden üstün tutulan bir mutasavvıfa (529). Bir sultanın da tahta çıkmasıyla bağlantılı olarak 
Eyiip hakkındaki ilk çağdaş rivayeti Gerlach’ta buluyoruz. Gerlach, Üçüncü Murad'ın (1574) tah
ta çıkması zamanında bundan söz etmiştir. Bunda sultanın sadece "more maiorum" camiini zi-

(524) Turkey in Europe, 183 ve aşağısı; aynı şekilde Slade, Travels, 376, aşağıda zikredilmiştir.
(525) Sarre, Reise, 40.
(526) D’Ohsson, Tableau, II, 258,277, VII, 125; Von Hammer, Staatsverfassung, 1,484,486 (İkinci Süleyman’ın 
1687’de tahta çıkışma ait resmî bildiriler).
(527) Mordtmann, Belagerung Coııstantinofpels, III, Doson, Tableau, I, 305.
(528) Jardin des Mosqııees, Hammer-Heller, Hist. Eıııp. Ott., XVIII, 57’de.
(529) Davson, Tableau, 1,305.



yaret ettiğini söylüyor. Fakat kılıç kuşanma törenini anmıyor (530). Genel sebeplere dayanarak 
muhtemeldir ki tören birinci Bayezid’in kılıç kuşanmasının bir benzeri, yani İkinci Mehmed’in 
yeni durumunun halîfe taralından tanınması hâtırasının tesbîtiydi. Buna ait daha önceden de 
bir örnek vardır. O da Mısır sultanı Melik Mansûr’un 1342’de tahta geçtiği zaman kendisine ha
lîfe Dokuzuncu Ahmed tarafından kılıç kuşatılmasıdır (531). Genellikle Müslümanlar tarafından 
Peygamber’in hadîsine dayanarak İstanbul’un fethine yakıştırılmış olan önem ise pek bilinir 
(532).

Herhalde hiç olmazsa şurası muhakkak görünüyor ki kılıç kuşanma töreni on yedinci asırda sul
tanlık sıfatının kazanılması için tamamlayıcı bir parçaydı. Doson ile Hammer’e gelinceye kadar, 
resmî tarihçiler gördüğümüz gibi genellikle bunlann gerçekleştirilişini "nakîb" ve "silahdâr"m 
yardımıyla "müftü”ye izâfe ederler (533). Sandis, kendi zamanında , bu törenin daha açık bir 
tarzda yapıldığı fikrini veren girip bir aynntı veriyor: "Bunun (Eyüp Türbesinin) önünde bir 
"scaffold" vardı. Yeni sultanlar burada başlıca büyük râhibleri olan "müftü"nün elleryle kılıç ku
şanırlar." Bu açıklık, göreceğimiz gibi âdetlerden kalkmıştır.

Törende kullanılan kılıca gelince... Bundan, genellikle "Peygamberin kılıcı" olarak söz edilir 
(534). Fakat İstanbul’daki (535) Peygamber’in resmî hâtıralan (Emânet-i Mübâreke) arasında, 
kılıç kesinlikle zikredilmiyor. Buna dayanarak biz burada, Eyüp’teki kılıcın, aslında diğer bir Mu- 
hammed’e, yani Fâtih Mehmed’e yakıştınldığı şeklinde bir tahminde bulunmaya cesaret edi
yoruz.

(530) Ap. Crusius, Turcograecia, 67.
(531) Davson, Tableaıı, İ, 305.
(532) Hammer-Heller, Hisr. Emp. Ott., 395 ve devamı; Avasofya'daki kitabe Museum Worlesyanum’da kayıtlı
dır, II, 50.
(533) Alışılmış muhalifler başı sıfatıyla müftü hakkında bakınız Sandys (1610) Travels, 29; d’Arvieux, Memoires, 
17,463; Şileler, Joumev, 200; Toumefort, Voyages mektup iş, Pococke, Descr. Of the East, II, 128. Nakîb, on 
sekizinci asır tahta çıkış töreninde genellikle görev almış görünüyor ( Hammer-Heller, His. Emp. O tt., XIV, 
235 (Birinci Mahmûd, 1730); aynı yer, XV, 272; Doson, Tableau, VII, 125 (Üçüncü Osman,1754); Üçüncü Mus
tafa'nın tahta çıkışında (1757 Hammer-Heller, aynı eser, XVI, 5) müftü ve nakîbin her İlcisi de zikredilmekte
dir. Asnn sonunda genellikle muhaliflerin lideri olarak tanınmışlardır ([ucherean, Rev de Constantinople, I, 
252; Emp. Ott, II, 238); (Aşağıda zikredilen Byzantios).
(534) Fon Hammer, Staats verf. 1,484; Hist.Emp. Olt., XV, 138; aşağıda zikredilen de la Motray; Dellvvay (1794- 
1796). Constantinople 119.
(535) Bayrak, hırka, dişler, sakal re ayak izlerinin bulunduğu bu emânet Odoson tarafından Tableau, 1,261 tasvir 
edilmektedir. Ayak izi Eyüp’e Birinci Mahmûd taraufindan konulmştur. ( Hammer-Heller, aynı eser, XVIII, 57’sin- 
de.Iardin des mosque’de). kalanlan, eski (Topkapı) Sarayı’nda korunmaktadır.



Tarihçilerin oy birliğine rağmen kılıç kuşanma töreninin "müftü" ve yardımcıları olan "nakîb" 
ve "silahdâr" tarafından gerçekleştirildiği zamanlar olmuştur.

Üçüncü Ahmed 1703 ‘te bilhassa müftü aleyhine olan v yeniçerilerin adamlanndan birinin le
hine olarak bunun azliyle sonuçlanan bir yeniçeri isyanı sayesinde tahta geçmiştir. Resmî kayıt
lara göre yeni sultan silahdar, nakib ve yeniçeri ağası tarafından kılıç kuşanmıştır (536). Bu ka
yıt, bu son memurun törende bulunuşuna ait ilk kayıt olup Ahmed’in tahta geçişinin müstesna 
şartları, bunu istenildiğinden çok açıklamaktadır.

Fakat Dö Lamutrey’in (bize söylediği gibi) özel bir lütûf ve izinle törende hazır bulunmuş olan 
biı- mühtedîden (sonradan Müslüman olan başka din mensubu) naklettiği rivayet Gösteriyor ki, 
burada başlıca rolü oynayan, Yeniçeri Ağası idi (537).

Yeniçerilerin o sıralarda Bektaşî dervişleri (538) tarîkatiyle anık sıkı bir şekilde, hattâ resmen 
bağlantılı olduklannı hatırlarsak, burada bu tarikat tarafından sultanları kuşatma ayrıcalık ve nü
fuzunu ele geçirmek (539) belki de ve Eyüp Câmii'ni ellerine almak için yapılmış bir teşebbüs 
sayabiliriz.

Yüz sene kadar daha sonra (1807’de) Dördüncü Mustafa, Üçüncü Selîm’in ıslahat, özellikle or
du ıslahatı sonucunda meydana gelen yine böyle bir isyan sayesinde tahta çıkmıştı. Bu ihtilal, 
kendi itirafları gereğince, Bektaşî tarikati tarafından tertip ve idare edilmişti (540). Ertesi sene

(536) Hammer-Heller, Hist. Emp. Oltt. X III, 35; Ahmed’in selefi, İkinci Mustafa (1695) Kamemir’in rivayetine 
göre, (longiyer Tercümesi, II, 242) yanlış olarak şeyhi tarafından Sgaliba şeyhü’l-islâm veya müftü olacak) kı
lıç kuşanmıştır.
(537) Travels, 1,246,247: "Burada (Eyüp Câmii'nde) eski bir kılıç bulunduruyorlar ki (buna) Muhammed’in 
kılıcı diyorlar... Taçlanma töreni bilhassa bu kılıcı pâdişâhın beline takmaktan ibarettir. Türkler taç takma ye
rine peygamber kılıcı kuşanma derler. Bu Acı Bektaş (Adgi Bektasse)ın vazife ve ayncalığı olup bu zat (bazı 
Türklerin rivayetine göre) daima bu Yup (Eyüp) neslindendir. Çünkü Lob parlak bir kerametle yeniçerilerin 
babası lakabını almışnr.” Acı Bektaş, şübhesiz ki "Hacı Bektar”dır ki o zaman yeniçerilerin bazı kumandanlan 
pirlerinin isimlerini taşıyorlardı. Dö Lamotrey’in bu zikrettiğimiz sayfasındaki bölüm l,müftü”nün bu münase
betle dörende hazır bulunduğunu göstermektedir.
(538) Bakınız. Özellikle Rycault, Lpresent State, 65-
(539) İstanbul’da bir Bektaşî dervişi, bana, kendi tarîkatlerinin sultanlan kuşatma ayncalığını tarîkatin kurucu
su olan Hacı Bektaş adına talep ettiklerini ve Mevlevîleri bu hakkı gaspetmiş saydıklarını söylemiştir. Bektaşî
lerin kemere yakıştırdıkları sırrı önem (lacob, Beitrage zur, Bektaschije, 50 ve devamı) bu iddiayı kuvvetlen
dirmek için kolaylıkla kullanabilirdi.
(540) Esad Efendi, Destr. Des Janissaires, 305.



Mustafa bir kaışı ihtilalle tahttan indirilmiş ve yerine amcazâdesi Selîm gibi bir ıslahatçı olan 
İkinci Mahmûd tahta geçirilmişti. İşte tam bu sırada resmî olmayan kaynaklardan, Mevlevîler 
şeyhinin kılıç kuşatma töreniyle bağlantısına ait haberler işitmeye başlıyoruz. Geleneğin başlan
gıcı daha on yedinci asrın (541) sonlarına doğru görülmektedir. İşte bundan dolayıdır ki Üçün
cü Ahmed’in yeniçeri-Bektaşî ihtilâl heyeti tarafından tahtaçıkarılması ve kendisine yeniçeri ağa
sı tarafından kılıç kuşatılması münasebetiyle, Mevlevî ve Bektaşîlerin bu kılıç kuşatma törenin
de alacaklan rolün sağlayacağı gaye, nüfûz ve etkiler için rivayet ve mücadeleye girişmiş olduk- 
lan fara edilebilir demiştik (542).

İkinci Mahmûd’un kılıç kuşanması (1808) sırasında bir çok yorumlara yol açan bir yenilik görül
dü. Sadrazam yeni sultanı tahta geçiren bayraktarın kendisi -âdet olarak asla silah taşınmaması 
gerekirken- üç yüz tane iyi silahlanmış Arnavut muhafızla birlikte alayda yürüdü (543). Törene 
gelince ... Bir çok kaynaklar, bunun ilk defa olarak müftü yerine, Mevlevî şeyhi tarafından ger
çekleştirilmiş olduğunu kaydediyorlar. Yukanda söylediğimiz kural dışında hareket meselesi de 
mümkün bir isyan hareketine karşılık alınmış bir ihtiyatî tedbir olmalıdır.

Törendeki bu değişiklik hakkında en eski kaynak, o zaman İstanbul’da sefir olup (1812-1814) 
gerçeği öğrenmek için her türlü fırsat ve imkâna sahip bulunan "Andre Ossi"dir. Bu zat, İkinci 
Mahmûd’un kılıç kuşanmasından söz etmediği halde özellikle Mevlevî şeyhini törende ön saf
ta giden şahıs olarak göstermektedir (544). Andreossis’teki parçayı bilen Von Hammer, besbel
li Davson ve daha önceki yazarlann sözlerine itimad ederek bu ifadeleri kesinlikle reddediyor 
(545). Fakat Andreossi, 14 sene sarayda hizmet görmüş olan efendisinin sözüne dayanan

(541) Riko, Presem State, 67: "Osman... (Mevlevî) dinlerine olan içtenlik ve saygıları dolayısıyla bunların şeyh
lerinden birini tahtına oturttu. Çünkü mürebbisi (eğitimcisi) idi ve ona (taçlanma töreninde esas olan) kılıcı, 
o kuşattı. Kendisiyle haleflerine (oğullarına) aynı tarikatteki kişilere karşı büyük bir güç bağışladı." (Lebrun’un 
Vovage, 1,390’da da öyle). Riko’ııun İstanbul'daki ikameti sıralarında hüküm süren sultan Dördüncü Mehmed 
(1648-1687) ki bunun babası İbrahim, müftü, yeniçeri ağası, sadrazam ve derviş Mehmed’in hepsinin katıldık- 
lan bir kötülüğe kuıban olmuştur. O zaman daha alo yaşında olan Dördüncü Mehmed’e saltanat verildiği za
man sadrazam, Mevlevî tarikatine ait bir elbise ile alay yaparak Eyüp’e yaya gitmiştir. (Hammer-Heller, Hist. 
Emp. Ott, X, 1872). O zaman memurlannın büyüklerinin çoğu Mevlevîliğe mensuptu. Herhalde mümkün ola
bilirse Derviş mehmed’in etkisi, bu tarikate ilk defa olarak sultanlan kuşatma ayncalığını temin etmiş olmalı.
(542) Tamamen aynı tarzda, yeniçeriler Bektaşîlerle resmî irtibat kurnazdan önce, tarîkatlerini bunlarla ilişkili 
gösteren bir Mevlevî menkabesi buluyoruz. (Davson, Tableau, VII, 325 ve devamı):
(543) Jonanııin, Turquie, 379.
(544) Constantinople et le Bosphore, 2, Frankland, 1,199’da tamamen zikrediliyor.
(545) Hist. Emp. Ott., XV, 272. Juchereau aynı şekilde "Mahmûd''un nakîb tarafından kuşandığını söylüyor. 
Fakat gerçekte Hammer’in yaptığı gibi, sadece öncekilerden belge göstermiştir (Emp. Ott, II, 233; Re. De 
Constantinople, 1,252).



Frankland (546) (1827-8), Marmont (547) (1834), Pardoe (548) ve Slade tarafından 'Tinstitutionc 
della beretta Uschiuff la qual e bon nota fra i Capi di Janizzari e stata inventata da Suleiman 
Rassa Guerriero conquistatore di Bullair, e fu ponata Per segno di grand’amore e divotione, che 
ponavano a San Gelladino Greco (Mevlevîlerin reisi Celâleddîn-i Rûmî) bu Saâdeddin'in 
(Beratotti Tercümesi, i, 40) Orhan’ın oğlu Süleyman Paşa ile bağlantılı menkabe hakkındaki ri
vayetidir. Davson (Tableau, ii, 313) ve Von Hammer (Hist. Emp. İ, 21) tarafından da hafif deği
şikliklerle kaydedilmiştir. Yeniçerilerin taşıdığı "üsküf ile Mevlevîlerin aba külahı için bakınız: 
Davsın (aynı yer) ve C. White (Constantinople, iii, 354). Diğer yandan Bektaşîler de yeniçerile
rin özel başlığını, kurucuları olan Hacı Bektaş’ın yeni bölükleri kutsaması hususuna bağlamak
tadırlar. (Jacob, Bektaschi.... Beit. Zur, 3, ilh): Bu menkabenin en eski şeklini Leonklavvos’ta 
(Ann. Turc, 313)‘te tam da Bektaşîlerin resmen yeniçeri kışlalarında yerleştiği zamanlarda bulu
yoruz. Aynı şekilde Ertuğrul’un Konya’da Celâleddin’i ziyaret ettiği ve oğlu Osman için azizin 
duâlannı aldığı hakkında Walpole’un Travels, 121’de Birove’un (1802) zikrettiği Mevlevi rivaye
ti; Davson’un Tableau, ii, 313’te Osman yerine Süleyman Paşa'yı koyan diğer bir rivayet şekli Or
han’ın yeni bölüklerini kutsamak üzere Hacı Bektaş’a götürdüğünü söyleyen Bektaşî menkabe- 
sine uymaktadır. Menkabede yeniçerilerin başlığındaki "taylesan"ı, kendilerini kutsayan azizin 
yen’i olarak gösteren ayrıntılar dîvân erlerinin başlıklarındaki aynı özelliği bazı kuruculan tarafın
dan Orhan’ın kutsanmasıyla ilişkili gösteren Mevlevi menkabesiyle paraleldirler. (Von Hammer, 
Stastsverf., II, 409). Bütün bu menkabeler, ilgili tarîkatlerin nüfuzlarını arttırmak ve bazen yeni bir 
dava için kendilerine yol hazırlamak maksadıyla kasıtlı olarak uydurulmuş îcadardı. doğrulan- 
maktadır. Bu sonuncusu o kadar aynntı veriyor ki aynen nakletmeye değer. Söz konusu metin, 
şudur: "(Osman’ın kılıcıyla) kuşatma işi, Molla Hünkâr denilen ve Konya’da oturan Mevlevi der
vişleri şeyhi taraufından gerçekleştirilir, Bu kişi, şeceresi bakımından Abbâsîlere, akrabalık bakı
mından mensup olduğu için ailesinin ayncalığı olarak bu hizmeti görmektedir. Osmanlı sultanla
rı üzerinde rûhânî nüfuz iddiasındadır. Bunlardan hiç biri, Molla Hünkâr tarafından kuşatılma- 
dıktan sonra, milletin nazannda hukûkan hükümdar sayılmaz. Şu anda görev yapan molla, eski 
şeyh olan babasının vefatı üzerine, 1803’te daha iki yaşındayken bu makama geçmiş ve yedi yaşı
na gelince İkinci Sultan Mahmûd’a kılıç kuşatmak üzere İstanbul’a getirilmiştir (549). Şu halde 
1828’de Mevlevî şeyhi tarafından kılıç kuşatılmanın bir kurum haline geldiği ve bunu açıklayan 
bir menkabenin düzenlendiği açıkça anlaşılıyor.

(546) Constantinople, 1,146 "Sukanlann saltanata başlama töreninde halîfelerin kılıcını "şeyh derviş ” elinden 
almalan alışılmış bir durumdu.
(547) Turkish Empire, 118.
(548) City of the Sultans, 1,52.
(549) Travels in Turkey, (İkinci Baskı), 376 ve devamı.



Mahmûd’un oğlu ve halefi olan Abdülhamîd (1839)’da tahta çıktığı zaman kendisine Mevlevî 
şeyhi tarafından kılıç kuşatılmıştı (550). Müftü bu törende hazır bulunmak için güçlükle getiril
di. Çünkü bu münasebetle sultanın fes giymiş bulunmasını dînî bağlantısı bakımından mekruh 
göründüğünü söylüyordu (551). Bu tarihten sonra artık sultanları kuşatma işi Mevlevî şeyhinin 
tanınmış bir hakkı olarak kurmuş görünüyor. Skarlatos Vizantyos Abdülazîz zamanında bugün 
dolaşan menkabenin orta bir şeklini kaydetmektedir: "Mevlevî dervişlerinin Molla Hünkâr de
dikleri ve Konya’da oturmakta olan şeyhleri, sultanlara, 1300'de Birinci Osman’ı sultanlığa 
(emirliğe) atayan Birinci Alâeddin ‘in halefi sıfatıyla Eyüp Câmii’inde kılıç kuşatırlardı. Fakat bu 
şeyh (çelebi) genellikle İstanbul’da bulunmadığı ( 8£v eûçOmto ) için onun yerini "nakîbü’I- 
eşrâf veya İstanbul’daki Mevlevî şeyhi alıyordu (552). ”Nakîb”i Mevlevî şeyhi için tabîî bir ve
kil gösteren Borovayt, on sekizinci asnn sultanlarını bu öncekilerin kuşatmış olması olayı için 
makbul bir açıklama teşkil eder (553). Bu sırada Peygamber’in kılıcı yeni menkabeye uygun 
olarak halîfelerin kılıcı (554) veya daha genel bir mahiyette "Osman’ın kılıcı” (555) olmuştur.

İşte buraya kadar gelince şu sonuca varmış oluyoruz:

1) Mevlevî şeyhlerinin ayncalığı, eski bir kurucuya değil, belki nisbeten geç döneme ait bir ye
niliktir.

2) Bunun 1808’de İkinci Mahmûd’un tahta çıkması sırasında meydana geldiğini gösteren bir 
çok deliller vardır. Fakat bu yeniliğin sebebi ne idi?

(550) Lesur, Annuaire Historique, 1839,182: "Bugün Eyüp’te yapılan törenin pek özel tutulduğu anlaşılıyor. 
Wilkinson bu münasebetle, (Modem Egypt, 1,285) bu devirde Mevlevîlerin taşıdığı ayncalığı zikrediyor.
(551) Joşro, Emp. Ott., IV, 228.
(552) KttvoravuvoûjıoMç, III, (1869) 575. İbare kısmen Slade’in tercümesi gibi görünüyor. C.1,602’de aynı 
müellif, törenin ikinci Mehmed ve Akşemseddin taraflanndan yapımını zikrederken şimdi bunun müftü tara
fından gerçekleştirildiğini söylüyor.
(553) Belki de Abdülazîz için de (Aşağıdaki ”ek”e bakınız): Fakat biz bunun zamanında halen kılıç kuşatma hak
kının Mevlevîlere ait olduğuyla ilgili ifadelere rastlıyoruz. (Bkz.Van Lennep, Asia Minör, II, 235).
(554) Frankland Constantinople, 1,147, Yukarıda zikri geçmişli. Hazîne-i Hâssa’da korunup Osman’ın kuşan
dığı kılıç olduğu söylenen bu kılıç Hammer’ce (Hist Emp Ott., 1,105) Halîfe Osman’ın kılıcı olarak bildirilir. (Ay
nı yerde, II, 20; şv, 138). Bunlar, aynı şeyler miydi? Bundan başka, sarayda korunan, Halîfe Ömer’in kıbcı da 
’Tavernye” tarafından zikredilir. (Relation of rhe Seraglio, 1677,75; Hammer-Heller, a.g.e, XV, 138). Bana da 
bu sene Eyüp Sultan imamlarından biri bugün kuşatma töreninde kullanılan kılıcın, Hz. Ömer'inki olduğunu 
söyledi. Belki de bu, son (Mevlevi) menkabesinin önce Halîfe Osman ve sonra aynı addaki Osmanlı sultanına 
aktardığı, “Halîfeler Kılıcı"nm aynıdır.
(555) Zikredilen bugünkü rivayet şeklinde ve Marmont’un Empire Turkish, s.59 da böyle. Baedeker’in en son 
Konsrantinopei (1914)’ünde de avnı.



İkinci Mahmûd, Üçüncü Selîm’in siyâsetini takip etmek bakımından her şeyden önce ıslahatçı 
bir sultan idi. O, özellikle ordunun yeni bir şekle bürünmesi ve bunun için yeniçeriliğin kaldırıl
ması gayesini güdüyordu. Bu sonrakiler, daha o zaman, SelînV’in tahttan indirilişinden ve onu 
tahta çıkaran kendi sadrazamı bayraktarın ölümünden sorumlu olmak bakımından kendisine 
karşı kin besliyorlardı. Yeniçeriler büyük Bektaşî dervişleri teşkilâtı taralından arkalanıyorlardı. 
Onun için Mahmûd 1826 tarihine kadar bunlara karşı ihtiyatla hareket etmişti (556). O tarihte 
bir darbede hem yeniçeriler ve hem de Bektaşîler gailesini başından atmıştı (557). Bundan başka 
herhangi bir ıslahatçının, dînî sebeplere dayanarak daima irticâ için sağlam bir temel teşkil eden 
"müftü" ve "ulemâ” (âlimler) gurubu ile anlaşması gerekir (558). Ulemâ gurubu, özellikle Müslü- 
manlann siyâset olarak ve hakîkat olarak Hıristiyanlara karşı üstün tutulması taraftarıydı. Mahmûd 
ise saltanatın son zamanlarında bunu kaldırmak için bazı girişimlerde bulunmuştu (559).

Mevlevîler, Türkiye’deki herhangi bir Müslüman dînî teşkilâtından çok hoşgörü ve irfan düş
künlüğü taraftan olmuşlardır (560). Mahmûd, bunları destekçileri arasına katmıştı. Hattâ bazıla
rı kendisinin bu tarîkate mensup dış unsurlardan (561) olduğunu söylerler. Bu, ihtimal dışı

(556) Onlara karşı 1814-1816’da yaptığı gizli icraat için bakınız: W. Tmer, Tour in the Levam, III, 390 ve deva
mı, 385.
(557) Özellikle Esad Efendi'nin Destruction des Janissaires'ine bakınız.
(558) İkinci Mahmûd zamanındaki ulemânın muhalefetçi ve zıd davranışlı siyasetleri için özellikle: Valsh, 
Constantinople, II, 300 ve devamına bakınız; aynı şekilde H. Southgate, Travels, 1840, n, 173; ve aşağıda zikri geçen 
Rolland.
(559) Ubicini (Turquie, 1,447) Mahmûd’un 1826’ya kadar açıkça ıslahat taraftan olmadığını söylüyor. Fakat 
biz onun yeniçerilere karşı olan nefretinin, bunu açıkça gösterdiğinden çok daha öncelerine döndürülebilece
ğini görmüştük. Hıristiyanlar hakkmdaki hareketi 83û’dan sonra başlamış ( Ubicini, II, 111) ve vefatından bir
kaç ay sonra ilan edilmiş olan Gülhâne Hatt-ı Hümâyûnu ile sonuçlanmıştır.
(560) Elliot, Turkey in Europe, 185 ve devamı. Yöresel Hıristiyanlaria oln ilişkilerine gelince... Sir Charles 
Elliot 1895-6 Ermeni - Türk mukâtalesi sırasında Konya Hıristiyanlannın korunmalannı büyük çapta Mevlevî- 
lerin etkisine borçlu olduklarım, sağlam bir kaynaktan işltmişti. O zamanlardaki Adana'daki çatışmalar hakkın
da da aynı şey söylenmiştir (Ramsey, Revolution of Turkey, 202,208, ki bu rivayet Konya’daki Doktor Post 
tarafından da doğrulanmıştır). Mevlevîlerin yöresel Hıristiyanlaria olan eski ilişkileri hakkında s. 92'deki maka
leme bakınız. 1634’ten başlayarak tarikat, onlara karşı resmî bir tavır almıştır. Çünkü gelirleri Dördüncü 
Murat tarafından kendilerine verilen Konya "reâyâ" (halk) sından geliyordu. (Davson, Tableau, II, 309).
(561) Pardoe, City of Sultans, 1,55; U, 62: Mahmûd’un Mevlevîlerie olan ilişkisi, onun kendi işine gelen bir şe
yi yapmasını engellemiyordu. Gerçekten, eğer hikâye doğruysa, Mahmûd, yerinde Dolmabahçe’yi yapmak için 
bir Mevlevî tekkesini ortadan kaldırmıştır (Pardoe, aynı eser, 1,22).



bir durum değildir (562). Herhalde veziri Halet Efendi (563) onlarla sıkı bir temastaydı. Gala
ta’daki Mevlevîhaneyi (564) de yaptıran odur. Kendisinin başı da bir müddet için buraya gömül
müştü (565). Bundan başka Halet yeniçeri-Bektaşî dayanışmasının (566) pervasız bir düşmanıy
dı. Kudreti, Arnavutluk’taki Bektaşîlerinkine (567) bağlı görünen Yanyalı Ali Paşa (568) aleyhi
ne mücâdele taraftarıydı.

Babası gibi bir ıslahatçı olan Abdülhamîd de Mevlevîlere karşı oldukça eğilimli bulunuyordu 
(569). Saltanatı zamanındaki Galata Mevlevîhanesi şeyhi hakkında "Rolan" diyor k i: "Gerçekten 
imparatorluğun kafalı adamlarından biridir. Mahmûd'un dostu olan bugünkü döner dervişlerin 
reisi ıslahatın muzaffer olması için en kudretli bir şekilde çalışan meçhul, fakat etkili kişilerin
den biri olmuştur. Rahmetli imparatora ulemânın muhalefetini boşa çıkarmak ve Kur’ân’daki 
engelleri, söz tefsirleri yoluyla düzenlemek hususunda hiç kimsenin onun kadar yardımı ol
mamıştır (570). Bu sözler, herhalde 1826’da Bektaşîleri mahkûm eden dînî toplantıda Mevlevî- 
leri temsil eden aynı şahsa yönelik olsa gerektir (571). Bu şekilde sultânın (1) yeniçerilerle des
tekçileri olan Bektaşî dervişleri (2), ulemâ gurubu Aleyhine Mevlevi tarîkatiyle siyâsî bir daya
nışmaya girmiş olduğuna dair bir olayı meydana çıkarmış oluyoruz:

Mevlevi tarikatı bu ön saftaki mücâhedelerin her birinden bir zafer kazanmıştır. O zamana ka
dar Bektaşîlerin reisi, yeniçerilerin doksan dokuzuncu odasında resmî bir miralay (albay) rüt-

(562) Abdülhanıîd’in, çeşitli yönlerden Bektaşî, (Elliot, Turkey in Europe, 182); ve Rüfâî tarîkatine (rivâyet Tms. 
Vict. Iııst., XI (1908), 235; Ramsey, Impressions, 149) mensup olduğu söylenmektedir. Zamanımızdaki sultan 
ise (iyi bir yerden öğrenildiğine göre) Mevlevîliğe mensuptur (Lucach, Moming Post, 2 Kânûnı Sânî, 1914).
(563) Mahmûd’un "Nişancı"sı Hâlet Efendi 1820’de iktidannın en yüksek mertebesinde olup (Upicini, aynı 
eser, II, 102) kendi maksatlan için tavsiye ettiği Yunan harbinin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine başını kay
betmişti. Düşmesinin hikâyesi, "Walsh’’ın Joumey’inde mevcuttur.
(564) R. Walsh, Journey, 70; Burgess, Greece aud Levant, II, 323-
(565) Pardeu, aynı eser, 1,53; Frankland, Constantinople, 1,133.
(566) Walsh, Constantinople, 1,92; Journey, 72; Mack Ferlan, Constantinople, II, 131 ve devamı.
(567) Ali, Bektaşî olmakla gurur duyuyor (Aravantinos, Iotoına ’AXî| Ilaaoâ , 417, 419) ve siyâsî gayeler 
için bu tarîkate eğilim gösteriyor, istihdâm ediyordu. Bakınız: Brailsford, Macedonia, 233, 244; Degrand, 
Haute Aibanie, 209; Durham, Burden of the Balkeans, 239; l’elee, N. Greece, IV, 284, 413; Hobhouse, 
Travels, 124; Lamprides ’Akn Tlaooûç , ve devamı; İppen, Skutari, 36.
(568) Walsh, Journey, 70.
(569) Mac Farlane, Turkey and its Destiny, II, 229; 1,200; Abdülhamîd'e İzmir Mevlevîleri tarafindan tekkele
rinin kurucusu sıfatıyla itibar edilmektedir.
(570) C. Rolland, La Turquie Contemporaine, (1854), 223; Bu haber Prens "Gıka”dan nakledilmiştir.
(571) Esad Efendi, Destr. Des Janissaires, 305: Galata’daki Mevlevi tekkesi başkentteki bütün diğer tekkelere 
üstünlüğü olan bir tekkedir, (F.W. H.)



besini taşıyorken (372), İkinci Mahmûd, Mevlevîlerin reisine, yeni teşkil edilen orduda müşir 
(mareşal) rütbesini vermiştir (573). Aynı şekilde, sultana kılıç kuşatma hususundaki "müftü"nün 
ayncalığı, Mevlevîlerin reisine aktarılmıştır.İkinci Mahmûd’un gizli kılıç kuşanması tarihi, belki 
hiçbir zaman bilinemeyecektir: Her ihtimale göre o zamanki müftü, korku veya menfaat dola
yısıyla, törene iştirakten çekinmiş ve buna dayanarak onun yerini alması için Mevlevîlerin en 
yüksek makam sahibi çağınlmıştır. Abdülmecîd'e de başarılı rakibi kılıç kuşatırken müftünün 
çekinmesi 1839’da henüz durumun gergin bulunduğunu göstermektedir denilebilir. Fakat 
Mevlevîlerin ayrıcalığı .bugüne kadar Anadolu Selçuklan hanedanıyla (nusig) bir bağlantının 
ebedileştirilmesine devam etmiş, fakat Mahmûd’un bunlann yardımı sayesinde irticâcı softalar 
gurubuna karşı kazandığı üstünlükle bunlann şeyhlerinin aldığı askerî rütbe, tarîkatlerinin yeni
çerilerle Bektaşîlerin temsil ettiği irtica askeri gurubuna karşı olan mücâdeledeki katılımları hâ
tırasını tespit için olduğu kabûl edilebilir.

EK

Abdülmecîd’den sonraki sultaniann kılıç kuşanması hakkında, şu İstanbul’daki Rum matbuatı
nın verdiği resmî (?) bildirilere dayalı inceleme, Mevlevî şeyhlerinin ayrıcalığının bir müddet 
fasılaya uğrayarak sonra tekrar 1839'dan başlayarak geri alınmış olduğunu göstermektedir. 
Abdülazîz (1861) ‘le Beşinci Murad (1876) ’nın kılıç kuşanıp kuşanmamış olduklan şüpheli gö
rünüyor.

Kuvvetle Sünni olan (574) Abdülazîz hakkında kılıç kuşanma (eski takvimle) 21 Mayısta ve 
Mevlevî şeyhinin temsilcisi olarak nakîb taralından (575) yapılacaktı. Bunun gerek ulemâ ve ge
rek Mevlevîlerin hatınnı kırmamak içn bulunmuş bir şekil olduğu anlaşılıyor. Fakat tören (eski 
takvim) 27 Mayısa (576) ertelenmiştir. Ertesi günlerdeki gazetelerde zikri geçmemiştir.

(572) Davson, Tableau, 11,313.
(573) Guine, Asie Mineure, 1,829; Jakob, Beitr zur Bektaschi, 9.
(574) Bu münasebetle şu noktayı kaydetmek ilgi çekici oluyor: Abdülazîz, Konya’da koyu mutaassıp Sünnî Bi
rinci Selîm gibi şâhâne bir câmi yaptırmıştır. Sonuncunun câmii Mevlevî tekkesinin tam karşısındadır, Her iki 
bina, şüphesiz dervişler arasında varlığından şüphe edilen ŞH eğilimlerine karşıydı. Aynı şekilde yine bunun 
zamanında Afyonkarahisar’daki mühim Mevlevî tekkesinin gelirinin yansım kaybettiğini görüyoruz (Van 
Lenııep, Asia Minör, II, 235)-
(575) BuÇavııç 20 Mayıs, rVuatûv oxı id jtoovöhiov roö: jreçıpdAAev T4v veov 2ouAruvov töv

cjıaflı'ıv to ü  ’O ofu ıv  x£Tryfcn m xo. yeveıdı u ç  tŞ  Txov(ou leçâv  E/Oufla xatUY<ûYi)v f;ç 6 av rınc ıvnonoç  
N a x o v jı ’E açacp. oM .enûç tn|ır|Aoî p aû jio ü , S ıafiiveı ev tfi> te |ieveı to ü  EyıotıjT.

Yukanda zikri geçen Skarlatos Vızantyos’un rivayetine bakınız.
(576) Neologos, 24 Mayıs (E.T)



1876 ihtilâl senesinde Abdülazîz’in tahttan indirilmesi üzerine tahta geçmiş olan Beşinci Mu
rat’ın hiçbir zaman geleneksel şekilde kılıç kuşanmadığı, muhakkak gibi görülüyor. Tören ve 13 
Haziran alayı için bütün hazırlıklar yapılmış, fakat "hıdîv"in (Mısır hidivi) hazır olma hususun
daki arzûsu yüzünden ertelenmişti (577). Ayın 23’ünde (578) gerçekleştirilmemiş, 25’inde ise 
sultana bir ameliyat yapılmıştı (579). Ağustosun 19’unda da hastalığı dolayısıyla tahttan indirile
rek yerine Abdülhamîd geçirilmişti.

Abdülhamîd 26 sında, galiba Mevlevî şeyhi tarafından kılıç kuşanmıştır (580). Önceden kaydetmiş 
olduğumuz gibi Mevlevî olan bugünkü sultan (581) için de muhakkak aynı durum gerçekleşmiş
tir. Bu münasebetle yapılan törenin aynntılan, hükümdarların değişmesini îcâb ettiren siyâsî haller 
ve şartlar dolayısıyla dikkat çekmişti. Ramsey’in hikâyesi İstanbul’da törende, kimin görev yapa
cağı hakkında hiçbir şüphe olmadığını gösteriyor: Hattâ bir kayıkçı bile bu konuda (582) iyi haber 
almıştı. Bununla beraber 1907 (583) 'de bir Yunan yazan ve 1909’da Ramsey’in kendisi, bunda Mev
levî şeyhinin kaulımını, ihmal ve köhne bir adetin yeniden hayata döndürülmesi gibi görüyorlardı.

KONYA SULTANLARI ZAMANINDA

HIRİSTİYANLIK VE İSLÂMİYET (584)

On üçüncü asnn sonlanna doğru, Osmanlılann ilk ortaya çıkışları sırasında, Anadolu içerisinde 
ve Anadolu Selçuk sultanları idaresindeki Hıristiyanlaria Müslümanlar (Türkler) iki asırdan beri 
yan yana yaşamakta bulunuyorlardı. Bu dönemin siyâsî tarihi karanlıktan henüz kurtulmakta
dır: Sosyal ve dînî tarihine ise önceden temas edilmişti. Ancak zaman zaman "diyâr-ı küffâr’’da 
bulunan eyaletlerle ilgili olan Bizans tarihçileri bize bunlar hakkında birtakım işaret ve imâlar
dan başka bir şey vermiyorlar. Bu itibarla elimizde biz en mükemmel işlenmş bir "vakâyi’- 
nâme”nin verebileceğinden daha fazla ve sosyal şartlan hikâye edebilecek şahsî ve özel hâtırat 
mahiyetinde bir şey yoktur.

(577) Neologos, 1 Haziran (E.T)
(578) Avın yerde, Haziran 23.
(579) Aynı yerde, Haziran 26.
(580) Aynı yerde, Ağustos 27. Alay tamamen tasvir edildiği halde tören hakkında bir söz yoktur. Buna dair yal
nız şu kadarlık bir kayıt vardır: «ee&avvvtaı tö f> tmı tokaytanofl dox<iY<i;
râö t o 6  8ıa66-/ov twv oe).rop«xC8wv toö Ijcovîoö ( M ola X o v v x iü q  ) <ov o yevâçy.h? t ü v  ’Onyavifiûjv 
u x i |0 ? E v  v;r<>TeX*iî t|Y *nS>v

Bu Elliot ve Guine tarafından zikredilen son halk menkabesidir.
(581) Ramsey, Revolutioıı in Turkey, 202 (Yani Beşinci Mehmed Reşad. Mütercim).
(582) Aynı yer, 154.
(583) Antonopoulos, Mutuci Ama ,247.
(584) B.SA XIX. 191-197.



Anadolu sultanlığının altın devri şüphesiz ki Birinci Alâeddîn (1219-1236) zamanıdır. Başşehir olan 
Konya, bugünkü çöküş halinde bile, sahip olduğu anıt ve kitabelerle onun zamanının medeniyet 
ve sanat hususundaki gelişmesine şahitlik etmektedir. Alâeddîn , yüksek irfanlı, bir adam ve ay
dın bir hükümdardı. İstanbul’da sürgünde on bir sene geçirmiş olmak itibanyla, Hıristiyanlığa 
karşı aşinalık ve bilgisi vardı (583). Aynı şekilde Hıristiyanlık âleminde bir sürgün devresi geçir
miş olan seleflerinden ( kendinden önce gelenlerden) Birinci Keyhüsrev de (1192-96,1204-10) 
hemen hemen Hıristiyan gibi olmuş ve Hıristiyan bir eş almıştı (586). Bu zât daha sıkı bir Müslü
man olan Haleb’deki komşusu tarafından İslâmiyete karşı sadakatsizlikten daha büyük bir suçla
mayla suçlanmıştı (587). Aynı şekilde Alâeddîn’in torunu ve bir Hıristiyan anneden doğma olan 
İzzeddin’in Hıristiyan olduğu, Pisidya başpiskoposu tarafından söylenmiş olduğu gibi, bunn oğul
lan da İstanbul’da bulunduklan zaman takdîs âyinine kabûl ediliyorlardı (588). Buna dayanarak 
gerek Alâeddîn ve gerek sülâleleri Hıristiyanlıkla âşinâlık ve güven hasıl etmişlerdi. Buna karşı 
fiilen sevgi göstermemiş olsalar bile, aleyhinde bir fikir beslemiyorlardı.

Alâeddîn’in yanında göze çarpacak başka bir sımâ vardı. O da Buharalı mutasavvıf şâir Celâled- 
dîn’dir. Bu zât 1233’te Konya’ya gelmiş olup varlık hükümdânnın (Alâeddîn’in) sıkı ve nüfuzlu 
bir dostu gibi gösterilmektedir. Ceiâieddîn, dostu ve felsefede üstadı olan Şemseddin Tebrizî 
ile birlikte Mevlevî namıyla bilinen dervişler tarîkatini kurmuştur. Bu tarikat, bütün tarihi esna
sında Hıristiyanlara karşı insânî ve hoş görülü olup bütün dinlerin felsefî bir esas üzerinde uyu
şabilecekleri düşüncesindedir (589). Celâleddîn’in kendisi de galiba Rumca biliyor (590) ve 
Peygamber olarak îsâ’ya zamanındaki sıkı Ehl-i Sünnet Müslümanların verdiklerinden daha yük
sek bir mevki bağışlamıştı (591). Gerçekten gerek Rum ve gerek Türk söylentilerinde (592) ci
vardaki manastırın Rum keşişinin sıkı bir dostu olarak gösterilmektedir. Hattâ bazı rivayetlere 
göre, bunu kerametleri sayesinde kendi felsefesine yönlendirmiştir (593). Gerçek, ne türlü

(585) Hammer-Heller, Hist. Emp. Ott., 1,131.
(586) Sarre, Reise, 39 ve devamı.
(587) C. Huart, Konia, 214 ve devamı.
(588) Pahvnı, II, 24. IV, 3,6; Hammer-Heller, aynı eser, 1,45-47; Bakınız, Pears, Destruction of Greek Empire,
56.
(589) Özellikle bakınız. Elliot, Turkey in Europe, 185; Ramsay, Revolution in Turkey, 202.
(590) Gibb, Ottoman Poetry, 1,152; Celâleddîn’in oğlunun Acem harfleriyle yazılmış tasavvuf!, felsefî mahiyet
te, kafiyeli ve vezinli birkaç beyri, bize kadar erişmiştir. (Krumbacher, Litteratur Byz., 811; Meyer, Byz. 
Zeitschrift, IV, 401).
(591) C. Field.
(592) Daha aşağıya bakınız Saints and Mystics of İslâm, 205, s.4.
(593) Redhouse’un Mesııeri tercümesinde 72 (63). Acts of the Adepts.



olursa olsun, şurası açıkça görünüyor ki Celâleddîn, Hıristiyanlığa ve Hıristiyanlara karşı olan 
durumunda uzlaşmacı idi.

Dalıa önceki bir makalede (594) Konya’da Türkler taraflımdan camie çevrilmiş olan eski Ayos 
Amfilohyos kilisesinin on üçüncü asırdan beri Müslümanlar tarafından "Hakîm-i İlâhî Eflâtun”un 
ölüsünün gömüldüğü yer (medfen) olarak saygı gördüğünü, kilisenin cami olmasına rağmen 
devam eden Hıristiyan söylentilerinin ise halen oradaki mezann Konya piskoposu Amfilohyos’un- 
ki olduğuna inandığını kaydetmiştim. Tâ on beşinci asra kadar her iki din , bu iki taraflı saygı 
göstermeye devam etmekte idi (595).

Herhalde Mevlevî dervişlerinin veya bizzat Celâleddîn’in etkisine mal edilmesi gereken bu Kon
ya’daki Eflâtûn’a ait Müslüman saygısı, Hıristiyan ve Müslümanların eşit şardar altında katılabi
lecekleri bir Hürmet yeri iolarak kasden kurulmuş olabilir. Her iki dîne mensup âlimler için 
Eflâtun felsefi bir soyutlama ürünü, âdetâ "Yostinyanos”un "ilm-i kudsî ilâhî”sine yakın bir şey 
gibi idi. Cahil ve hurâfeci Müslümanlar için büyük bir sihir ve keramet ehliydi. Rumlar ve Erme- 
niler için ise, hiç olmazsa Konya’da Ayos Amfilohyos olarak kalmıştır.

Eflâtûn saygısının taşıdığı anlam, İslamiyetle Hıristiyanlık arasında böyle bir yaklaşma hususu , 
Mevlevîlerle Hıristiyanlar arasındaki dostane ilişkilere ait daha başka şahitlikler bulduğumuz tak
dirde, maddeten kuvvetlenmiş olacaktır.

Konya’nın bir saat kuzeyinde, kayalık bir boğaz içinde Ayon Hariton adlı bir Rum manastın var
dır. İşte bu manastır, üç taraftan duvarla, bir taraftan uçurumla çevrilidir. Bu duvarlar içinde üç 
kilise vardır. Tamamen veya kısmen kayalar içerisine oyulmuşlardır. Bunların yanında aynı tarz
da inşa edilmiş bir ufacık câmi (mescid) de vardır. Mescit, gayet sade ve külfetsiz olup kayalara 
oyulmuş bir mihraba sahiptir. Dön köşeli bir odadan ibarettir. Manastıra memur Hıristiyanlar, 
bunun varlığını, şöyle bir menkabe ile açıklarlar: Celâleddîn’i’ oğlu manastırın üst yanındaki yar
dan düşmüş ve esrarengiz bir pir tarafından tehlikeden kurtanlmıştır. Bu zat, sonradan kilise
deki resim sayesinde Ayon Hariton olarak teşhis edilmiştir. Bu keramet halen Celâleddîn 'in ha
lefleri (halîfeleri) tarafından -Mevlevî tarikatinin reisi dâima kurucunun sülâlesindendir- her se
ne bir miktar kandil yağı (596) hediye getirilmek suretiyle anılmakta ve bundan başka çelebi ta
rafından senede bir gece bu mescidde ibadet edilmektedir.

(594) Plain, Plato in the Folklore of Konia, B.SA, XVIII, 265 ve devamı.
(595)Khitrovo, İtin. Russes, 256.
(596)Konya civannda bir Rum köyü olan Sille Kilisesine de böyle bir kandil yağı hediyesi gider. Burada da bu 
âdet, Selçuk zamanına yorulur. Rumlar bunu bizzat Alâeddîn’e (Pharasopoulos, Tû ’Zvhata , 132) Mevlevî- 
ler ise Celâleddîn-i Rûmî’ye yorarlar. (Bugünkü Mevlevî reisinden böyle bir haber alan Sir Edvard Pears’tan nakil.



Hıristiyan rivayeti, bu şekilde Celâleddîn’i Ayon Hariton’un kerametiyle, hiç olmazsa yarı Hıris
tiyanlığa girmiş gibi göstermektedir. Diğer taraftan Mevlevî rivayeti Ayon Hariton keşişinin 
Celâleddîn’in kerametleri sayesinde, onun felsefesine yönlendirilmiş olduğunu beyan ve iddiâ 
etmektedir (597). Bundan başka dikkate değen bir husus da Ayon Hariton manastırının Mevle
vîlerin kutsal kitaplannda Eflâtun Tekkesi olarak gösterilmiş olmasıdır (598).

Bu suretle araya fuzulî olarak iki taraflı bir Eflâtun şahsiyeti katılmak suretiyle, iki dînin tapın
ması için adapte edilmiş iki tane aslen Hıristiyan tapınağı buluyoruz. Muhakkak ki bu idârei 
maslahat şekillerinin birisi (belki de her ikisi) Mevlevî dervişlerinin eseridir. Acabâ Müsiümanlar 
tarafından buna karşılık bir müsaade durumu var mı?

Konya’daki büyük Melevî dergâhında tarîkatin kurucusu Celâleddîn- i Rûmî yatmaktadır. Meza
rı, inançlı Müsiümanlar, özellikle Mevlevî tarîkati mensupları için bir ziyâret yeridir. Bunun ya
nında başka bir mezar vardır ki hakkında garip bir menkabe rivayet edilmektedir. Denildiğine 
göre bu zat Celâleddîn'e karşı o kadar dostluk edip sadâkatle hizmet etmiş ki Celâleddîn, bu
nun kendisiyle yan yana defnolunmasında ısrar etmiş. Bu sadık dostun hüviyeti hakkında en 
aşağı üç muhtelif rivayet vardır. İki yüz sene önce Pol Lucas'a anlatılmış bir Ermeni rivayeti, bu
nu bir piskopos olarak gösteriyor ve adım Epsepi (Eusebius) olarak veriyor (599). Rum rivaye
ti, Celâleddîn ile olan münasebetini yukanda adı geçen keşiş Ayon Hariton (600) olarak kabul 
ediyor. Asıl Mevlevîler ise, ikinci mezann Celâleddîn tarafından eğitilmiş bir Hıristiyan keşişine 
ait olduğunu söylüyorlar (601). Böylece menkabenin esas kısmı, ki Celâleddîn ile birlikte bir Hı
ristiyan rûhânîsinin defnedildiği hususu, bütün guruplar tarafından itiraf edilmektedir. Menka
benin tamamı veya bir kısmı doğru olsun veya olmasın, her ihtimal dahilinde burada, işte bizim 
aradığımız böyle Müsiümanlar tarafından gerçekleştirilmiş bir "uyum yeri" görüyoruz.

Celâleddîn’den sonra ikinci gelen Konya Mevlevîlerinin yücelttikleri zat Şemseddin-i Tebrizi’dir. 
Şehrin başka bir semtinde, çok daha basit bir türbede yatmaktadır. Bu da vaktiyle pek meşhur 
bir ziyâretgâhtı. Niğbolu savaşında (1396) alınan Hıristiyan esirlerden biri olan Schiltberger, Kon
ya’nın bütün meşhur yerleri içinde, yalnız bunu kaydetmektedir. "Burada azîz Şems 
S. Schoms'un mezarı vardır. Bu zat vaktiyle bir Müslüman rahibi idiyse de ölüm döşeğinde Hı- 
ristipnlığa girmiş ve bir elma içinde kutsal Sakrman’ı almıştır." Türbesi hakkında büyük kera
metler nakledilmektedir (601). İkinici bir mezara hacet bırakmayan bu menkabe merkez dergâ-

(597) Redhouse’un Mesnevî’sinde, 72 (73), Acrsgthe Adepts (dâbü'l-Mürîdîn).
(598) Aynı yer, 72, (63) ve 87 (81).
(599) Lucas, Voyage en Grece (Amsterdam, 1714), 1,251.
(600) Şifâhen (yüz yüze) (1913’te) Prodromos Petrizis’ten; Ayon Hariton keşişi Levides’in eserinde mevcuttur. 
Levides, At ev |j.ovoMöoiç Movat , 156 ve devamı; N. Rizos, K<uına8oxıxd ; 130.
(601) Yerinde Prodromos Pretrizis vâsıtasıyla.



hınki gibi bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Gerçkten Müslümanlar fıllozof Şemseddîn’in türbesini 
ziyaret edip saygı gösteriyorlardı. Hıristiyanlar ise aynı zatta her ne kadar karanlıkta doğmuşsa 
da sonunda nura dönmüş ve ermişliğinin delili olarak ölümünden sonra büyük işler gerçekleş
tirmiş bir azîz görüyorlardı.

Böylece, Selçuk hanedanının fizikî başşehri ve Mevlevi dervişlerinin manevî merkezi olan Kon
ya’da, aynı şekilde gerek. Hıristiyan ve gerek Müslümanlar tarafından khiç bir vicdani endişe ol
maksızın ziyaret edilebilen dört kutsal yer buluyoruz. Aynı şekilde Alâeddîn’de Hıristiyanlığa 
karşı hiçbir maksat beslemeyen aydın ve liberal bir hükümdar, Celâleddîn’de Hıristiyanlığa me
yilli mutasavvıf bir filozof, Ayon Hariton’un keşişinde de -eğer tarihi bir kimse idiyse- herhalde 
Celâleddîn’in manevî şahsiyetine kapılmış bir Hırstiyan ruhanîsi görüyoruz.

Hıristiyan ve Müslümanlann birbirlerine benzetilmesi, Alâeddîn için siyâseten, Mevlevîler için 
ise felsefi olarak istenmektedir. Hıristiyan kilisesi, burada, Anadolu ortasında söz konusu dö
nemde rûhânî yönden aşağı bir haldeydi (602). Bu bakımdan Alâeddîn, Celâleddîn ve yöresel 
Hıristiyan ruhbanı arasında, felsefî temele dayalı dînî bir idare-i maslahat şekli bulunmuş ve bu 
guruplann hepsi veya bir kısmı tarafından kasten arttırılmış olması mümkündür*!

Bu fikrin başka yerde benzeri yok değildir. Hindistan’ın Moğol İmparatoru aydın ve filozof bir 
hükümdar olan Ekber, zamanında aynı tarzda teb’asınm çeşitli inançlannı birleştirmek gibi bir 
teşebbüste bulunmuştu (603). Konya’daki hareket ise İslâmiyetin Ehl-i Sünnet haricindeki ta
savvuf! tarîkatlerinde geniş bir ölçüde geçerli olup orta çağ Anadolu’sunun uyumsuz ve dînen 
ilkel ve düşkün halkı arasında büyük bir zemin bulmaya müsait fikirlerin, yöresel ve sun’î bir 
şekilde güçlendirilmiş olmaları gibi anlaşılabilir. On beşinci asırdaki Bedreddin Simavi isyanının 
da hareket ettirici gücü bu tür dînî kaynaşma fikirleriydi (604). Bunlar bir dereceye kadar bu
gün de Arnavutluk’taki Bektaşî tarîkatinde kuvvetle mevcuttur. Bu sonunculann mezhebleri ve 
teşkilâtı, Yanyalı Ali Paşa tarafından siyâsî gayeler için kullanılmıştır (605). Bu gibi dînler, böyle 
karışık halklara mâlik memleketlerde, hem tahsilli hem cahil sınıfa aynı derecede uygun ve ev
velkilere felsefî bir dayanak ve sonrakilere bir alay esrar ve hurafe verir. Hepsi için uygun bir 
birleşme şekli ve karşılıklı hoşgörü için, temel teşkil eder.

(602) Bu devrelerdeki Konya rûhânî dairesi için bakınız: Wachter, Verfall des Griech. Ntums, 167.
(603) Bonet Maury, Rev. Hist. Rel, XI, 156 ve devamı; 1,153 ve devamı.
(604) Hammer-Heller, Hist. Emp. Ott., II, 181-185 (1414 seneleri).
(605) Bıailsford, Macedonia, 233, 244; Degrand, Haute Albanie, 209; Durham, Burden of the Balkans, 239; 
İppeıı, Skutari, 36; Leake, N. Greece, IV, 284.


