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SUNU

DERDE DERMAN OLMAK
YOLUMUZDA ŞİFA OCAKLARI
Ocak sözü Alevi yolunda bir soya, bir kutsallığa vurgu yaptığı gibi, 

belirli bir veya birkaç hastalığı sağaltma gücünde olan, bu işin yöntem-
lerini bilen, bunu uzmanlık edinmiş bir soy zinciri birikimini de ifade 
etmek üzere kullanılmaktadır. “Sarılık Ocağı, Derma Ocağı’ gibi.

Derde derman olma işlevi gören bu ocaklar Halk Hekimliğinin en 
seçkin örneklerini oluştururlar.

Yol hizmeti yürüten ocaklar gibi şifa ocakları da bir devamlılık, bi-
rikim, soy zinciri üstünde yürür. Hastalıkları tedavi etme kudreti bu 
ocak mensuplarının genetik belleğine işlenmiştir adeta. Bu yeti kuşku-
suz Ocak içinde su içer gibi, nefes alır gibi devralınıp geliştirilir. Şifacı 
olarak niteleyebileceğimiz bu kimseler tedavi ettikleri hastalıkla ilgili 
gerekli bilgi ve tedavi yöntemlerini bu ocak içinde görerek ve dene-
yimleyerek öğrenirler.

Tedavi edilen ‘hastalıklar’ ruhsal olabildiği gibi fiziki, biyolojik de 
olabilir.
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Fiziki/biyolojik hastalıklarda kullanılan şifa biçimleri, teknikleri, araç 
ve yöntemleri uygulanmış, sonuçları alınmış, tecrübe edilmiş ve ge-
çerliliği tarihsel olarak tescil edilmiştir.

Aynı şekilde bu şifa ocaklarının kullandıkları emler yani halk ilaçları 
da sonuçları itibariyle tecrübe edilmiş, halk arasında tasdiklenmişler-
dir. 

Ruhsal tedavi yöntemleri ocağın kerameti, ocak ulusunun şahsiye-
tine bağlı olarak gelişmiş ve icra edilmiştir.

Elbette en çok doğa ile içiçe yaşayan ve sistemin, resmi düzenin 
dışında duran Alevi Toplumu’nun kendi şifacılarına ihtiyacı vardır…

Bu şifa ocaklarının bir nevi kutsallık kazanmaları, onlara çeşitli kera-
metler yüklenmesi toplumun devamlılığı açısından son derece önemli 
ve elzemdir.

Alevi şifa ocaklarında şifacıların genellikle kadınlardan oluştukları 
görülmektedir.

Bu durum bir rastlantı olmadığı gibi tersine kadının yaratıcı gücü-
nün alenileşmesi ve doğal tezahürüdür.

Yaratan ve yaşatan kadın Alevi yolunda en yüce makamı temsil 
eder. Yaratanın şifa vermesi de son derece olağan olmalıdır.

Yenilenme, hayat bulma yani şifa kadimden beri bu özellikleri göz-
lemlenen yılan ile simgelenmiştir.

Yılan tıbbın sembolüdür.

Alevi yolu bu kadim iki simgeyi Şahmeran’da tek bir tasarımda eş-
siz bir güzellikte birleştirmiştir.

Şahmeran yani yılanların şahı kömür gözlü bir tanrıçadır.

Yolumuzda bir başka şifa piri ise Karacahmet Sultan’dır.

Bu sayımızı ayrıntılı bir Karacahmet incelemesine ayırdık.

Bozatlı Hızır yardımcımız olsun…
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KARACA AHMET 
TEKKELERİ VE BU 

TEKKELERDEKİ 
PSİKİYATRİK 

TEDAVİ 
 

Dr. Taner Tosun* 

Eski Osmanlı coğrafyasında adına 
en çok (yerleşim yeri, tekke, türbe 
ve makam) rastlanan eren sa nıldığı 
gibi Sarı Saltık veya Yunus Emre de-
ğil, Karaca Ahmet’tir. Karaca Ahmet; 
Rum Erenleri’nin kutbu namdarı1, ko-
lonizatör bir Türk dervişi2, Aleviliğin 
ibadeti sayılan cem ayininin 12 hiz-
metinden biri olan gözcülüğün piri3, 
devrinin çok ünlü bir hekimi4/5/6/7 ve 
bizce bu ünü hak eden çok önemli 
bir gelene ğin kurucusudur. 

 Bu yazının amacı, yaptığımız alan 
çalışmaları ve menakıbnamesinden8 
de yararlanarak, literatür eşliğinde 
Karaca Ahmet’in ihmal edilmiş, az bi-
linen ya da gözden kaçmış yönlerini 

1 Mustafa Ali, Künh-ül Ahbar’dan nakleden 
Mehmet Yaman. Karacaahmet Sultan, İs-
tanbul 2008. s. 160.

2 BARKAN, Ömer Lütfü: İstila Devirlerinin 
Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler, Ta-
savvuf Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2003, s. 
174. 

3 “Kızıl Deli tacımız/Şeyh Ahmed miracımız/
Karaca Ahmed gözcümüz/Yalıncak duacı-
mız”. İsmail Özmen. Alevi-Bektaşi Şiirleri 
Antolojisi, Cilt:II, Kültür Bakanlığı Yayınla-
rı, Ankara 1998, s. 293. Karaca Ahmet’in 
gözcülüğüne ilişkin en çok bilinen dörtlük-
lerden olduğu için bunu şeçtik.

4 ARAZ, Nezihe: Anadolu Erenleri, Özgür Ya-
yınları,İstanbul 2000, s.453.

5 OKAN, Aysel : İstanbul Evliyaları, Kapı Ya-
yınları, İstanbul 2008, s.88-89.

6 BAKİ, Edib Ali: Karacaahmet ve Delileri Te-
davi Yurdu, İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi 
Enstitüsü, 1947.

7 BAYAR, Muharrem: Arşiv Veskilarına Göre 
Ünlü Halk Hekimi Karacaahmet Sultan Ve 
Halk Tababeti. Kebikeç sayı 12, 2001.

8 Henüz yayınlanmayan Karaca Ahmet Me-
nakıbnamesi’ni yazımız için bize gönder-
me lütfunu gösteren H. Dursun Gümüşoğ-
lu’na teşekkürlerimizi sunarız.

*Dr. Taner Tosun. Psikiyatri Uzmanı, 
 E-mail:trtosun@gmail.com 
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ele almak ve özellikle Karaca Ahmet 
Tekkeleri’ndeki geleneksel psikiyatrik 
tedaviye dikkat çekmektir. 

 Bizim bu makaleyi yazdığımız sı-
rada, henüz yayınlanmamış olan me-
nakıbnamesinden kimi bilgileri akta-
ralım ilk olarak.

 

Karaca Ahmet Menakıbna-
mesi’nden Bazı Alıntılar

1151 yılında Mardin’de doğan 
ve 96 yıl yaşayan Karaca Ahmet, ri-
vayete göre Mardin Beyi Kara As-
lan’ın torunudur. Babası Melik Şahap 
padişahlığa heves etmeyip kendini 
ibadete adayan, saltanatı akrabası 
Hamza-i Asgar-i Mardini’ye vere-
bilen bir kişiliğe sahipti. Küçük yaş-
tan itibaren zühd ve tak vaya meraklı 
olan Karaca Ahmet, Şeyh Muham-
med-i Basri’den icazet alıp halife ve 
seccade-nişin oldu. Bir gün ibadetle 
meşgul iken, gaipten bir ses geldi ve 
“eğer kutbiyet mertebesine ulaşmak 
istersen Musa-yi Zuli’ye ulaş” dedi. 
Annesinin dedesi olan Şeyh Musa-yi 
Zuli’ye doğru yola çıktı. Yaşlı şeyhe 
de gaipten bir ses “senin soyundan 
ilim yolunun gerçek temsilcisi Kara-
ca Ahmet huzuruna geldi” der. Bunu 
duyan Musa-yi Zuli Karaca Ahmet’i 
karşıladı, kucaklayıp bağrına basarak 
“benim Karaca Ah met’im” diyerek, 
sonraları da onun bu adla anılmasına 
sebep oldu. 

 Rivayete göre Şeyh Musa Zuli, 
Karaca Ahmet’teki yüceliği, farklılığı 
görünce kendinden sonra yerine ge-
çecek kişi nin O olduğuna karar verdi. 

Şeyh, Karaca Ahmet’e tasavvufla ilgili 
bütün ilimleri, sembolleri, mertebe-
leri öğretti. Taç, hırka gibi emanetle-
ri kendi eliyle giydirerek, O’nu diğer 
halifelerinden üstün duruma getirdi. 
Eğitilmeleri için cinleri ve insanları Ka-
raca Ahmet’in tarikatına yönlendirdi. 

Bir gün ibadet eden Karaca Ah-
met’in seccadesine gökten bir ak ka-
ğıt düştü. Elini uzatıp kağıdı aç tığında 
içinden bir nur çıktı, doğuyu ve batıyı 
kapladı. Karaca Ahmet bütün alemi 
seyretti. Batın yönün den bütün hal-
leri ve tavırları gözlemledi, görmediği 
bir köy ve şehir kalmadı. Bütün me-
lekleri gördü. Yer ile gök arasındaki 
tüm ruhları seyretti. 

Rivayet göre, Karaca Ahmet 70 
bin cin padişahına kendisine bağlan-
maları için teklifte bulunmuş. Hepsi 
gelen cinlere Müslüman olmala-
rı teklif edildi. Bir kısmı Karaca Ah-
met’e biat ederken, bir kısmı etmedi. 
Biat eden cinler dediler ki; “eğer biz-
den veya bizim evlatlarımızdan insa-
na zarar gelirse Karaca Ahmet Sultan 
Hazretleri’nin kendisine veya mezar-
larına, evladının hayatta olanlarına, o 
da olmazsa on ların mezarlarına gelip 
yardım istesinler. Bizim soyumuz da 
onlara zarar vermekten vazgeçsin”. 

Rivayet ederler ki, Karaca Ah-
met’e gelip biat etmeyip Müslüman 
olmayan cinler insana zarar ve rirse 
onun düzelmesi zordur. Fakat has-
ta olan kişinin eğer Karaca Ahmet’e 
saygısı varsa, Karaca Ahmet Hazret-
leri o kafir cini zorla zapteder ya da 
Müslüman cini onun üzerine gönde-
rir demişler. 
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Menakıbname’de, Hacı Bek-
taş Veli Velayetname’sinde yer alan, 
Hacı Bektaş’ın Rum ülkesine gelişin-
de anlatılan olayların çok benzeri bir 
hikayeye rastlarız. Karaca Ahmet’in 
gözcülüğü ile Kırşe hir’de tanımadık-
ları bir evliyayı fark eden Şeyh Mu-
sa-yi Zuli ve halifeleri, evliyanın kim 
olduğunu an lamak için Hacı Tuğrul’u 
görevlendirirler. 

 Doğan şekline giren Hacı Tuğrul, 
güvercin donundaki Hacı Bektaş Ve-
li’yi yakalamak istedi. Gü vercin do-
nundan tavşancıl donuna bürünen 
Hacı Bektaş, Hacı Tuğrul’un kanadını 
kırar. Kırık kanadıyla meclise döndü-
ğünde, Musa-yi Zuli, Karaca Ahmet’e 
bakıp “ya Ahmet bu kırığı iyileştir” 
deyince o da “emredersin sultanım” 
dedi elini sürdü, Tuğrul Baba’nın 
kolu kanadı iyileşti. Şeyh Musa-yi 
Zuli, “Ah met Rum’da olan hastalar, 
yaralılardan senin elini sürdüklerin 
şifa bulsun, Rum ülkesinin gözcülü-
ğü sana verilmiştir. Her türlü derdi 
olanlar senin mezarında veya senin 
çocuklarının mezarında şifa bulsun-
lar, bu nasip sana sunuldu, mübarek 
olsun. Hemen Rum vilayetine göç et, 
orada hizmet et, çerağın ile orası ay-
dın olsun”.

Böylelikle Karaca Ahmet, Mu-
sa-yi Zuli Hazretleri’nin emriyle kalk-
tı, Rum’a geldi. Onunla bera ber Hacı 
Tuğrul da geldi. Karaca Ahmet der-
gahını kurunca, O’na gelenlerin her 
türlü derdine çare bu lunduğu, cin 
tutması ve akıl hastalıkları olanların 
hastalıklarından kurtulduğu, iyileştik-
leri haberi her tarafta duyuldu. 

Karaca Ahmet, her nereye gider 
ve beğenirse, orayı yurt edinirdi ve 
burada yol evlatları olurdu. Evlatları 
da Rum diyarında pek çok yere gidip 
yerleşir, orada dergahlar kurarak has-
talara şifa, dertlilere deva olurlardı.

Rivayete göre Karaman padişahı 
Alaaddin hastalanmış, saçı ve sakalı 
dökülmüş ve zayıflamıştı. Karaca Ah-
met’i saraya davet eder, padişahın 
yüzündeki örtüyü açıp elini sürünce 
hastalığı geçti.

Karaca Ahmet, Allah’a dua edip 
yalvararak şöyle der: “Ya Rabb benim 
evladım kıyamet gününe kadar iyi-
leştirmek, arındırmak yetkisi ile gö-
revlendirilsin. Beni isteyen evladım-
da bulsun. Rum vilaye tinde benim 
evladımın tekkeleri, dergahları açıl-
sın, çerağları yansın. Benim sofram 
kıyamete değin ulaş sın”. Allah O’nun 
dileğini kabul etti bu keramet başka 
hiçbir veliye nasip olmadı. 

Rum diyarında her tarafı ge-
zen Karaca Ahmet, sonunda Sakar-
ya nehri kenarında bir köye yerleşir. 
Halk arasında o dönemde bu köye 
Baş Karaca Ahmet derlermiş. Kendi-
sinin mezarı oradadır, diğer ocaklar-
da olanlar ise evlatlarıdır.

Menakıbnamenin diğer nüsha-
sında Mudurnu kazasında bulunan 
Karaca Ahmet evlatlarından Paşao-
ğulları olarak bahsedilir. Evlatlarından 
Şeyh Kasım Paşa’nın Beypazarı’nda-
ki Dil Dağı’nda yedi yıl vahşi hayvan-
larla beraber olduğu ifade edilir. Bu 
şeyh anlatılırken Baş Evran ve Tutaş 
Köyü’nden de bahsedilir. 

Bu kısa alıntıdan sonra menakıb-
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name dışındaki kaynaklardan Karaca 
Ahmet’e dair bilgileri akta ralım.

 Klasik Kaynaklarda Karaca 
Ahmet’e Ait Bilgiler 

Aşık Paşazade, Karaca Ahmet’i 
Orhan Gazi zamanının dervişlerin-
den sayar, Aşık Paşa, Geyikli Baba, 
Yunus Emre, Şeyh Tapduk Emre, Ahi 
Evren ile birlikte9. 

 Taşköprülüzade, aynı bilgiyi tek-
rarlayarak, “İran diyarının devlet 
adamlarından birinin oğluydu. Cezbe 
makamına erince ülkesini terk ede-
rek Anadolu’ya göçmüş ve Akhisar 
yakınlarına yerleşmişti” der10. Mus-
tafa Ali’de benzer bilgileri tekrarlar11. 

 Katip Çelebi, Horasanlı Şeyh Ka-
raca Ahmet başlığı altında önemli bil-
giler verir: “Hükümdarlardan birinin 
oğlu idi. Cezbeye gelince, memleke-
tini terk ederek Anadolu’ya geldi ve 
Akhisar’a yakın bir yerde yerleşti. Bu-
rası, İznik civarında idi. Orada öldü 
ve oraya gömüldü. Halk arasında 
eriştiği manevi makamlar, maruf ve 
kerametleri meşhurdur. Sultan Or-
han devri şeyhlerinden diye bilinir”12.

Haşim Şahin Diyanet Vakfı İs-
lam Ansiklopedisi’ne yazdığı Kara-
ca Ahmed maddesinde, Baldırzade 
9 AŞIK PAŞAZADE: Osmanoğulları’nın Tarihi, 

K Kitaplığı, İstanbul 2003, s.297.
10 TAŞKÖPRÜLÜZADE: Osmanlı Bilginleri, İz 

Yayıncılk, İstanbul 2007, s.31.
11 ŞAHİN, Haşim: Karaca Ahmed maddesi. 

T.D.V. İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2001, 
Cilt XXIV, s. 374

12 Katip Çelebi’den Seçmeler. Haz: Orhan Şaik 
Gökyay, M.E.B. Devlet Kitapları- İstanbul 
1968, s.197. 

Mehmet Efendi’yi kaynak göstererek 
Geyve Akhisar’ının fethine katıldığını 
ve fetihten sonra buraya yerleştiğini 
ifade eder13. Sonra Karaca Ahmet’in 
daha sonra Balkanlar’daki fütuhata 
katıldığını, Orhan Gazi’nin bir dö-
nem dervişlere yönelik teftişlerinden 
rahatsız olduğunu ifade eden yazar, 
Karaca Ah met’in bunun üzerine Os-
manlı Beyliği’nden ayrılıp önce Af-
yonkarahisar’a ardından da Saruhan 
oğulları yönetimindeki Manisa’ya 
geldiğini iddia eder.

 Evliya Çelebi Afyonkarahisar ziya-
ret yerlerini anlatırken “760 (M.1359) 
tarihinde, Sultan Orhan asrında vefat 
edip bu türbelerinde defnetmişlerdir. 
Hala bütün insanların ziyaret yeridir 
ve meşhurdur” der14. Evliya Çelebi 
Seyahatname’sinin 2. Cildinde Or-
han Gazi dönemini anlatırken Şeyh 
Karaca Ahmed Sultan başlığı altında 
şunları söyler: “İran şehzadelerin-
dendir. Dünyayı terk ederek seyahat 
ile Orhan Gazi’ye gelip Hacı Bektaş-ı 
Veli ile müşerref olmuşlardır. Akhisar 
beldesinde gömülüdür, ulu asita-
nesi vardır. Kırşehir’de de makam-
ları vardır, halkın ziyaret yeridir”15. 
Evliya Çelebi, bir önceki sayfada da 
Orhan Gazi döneminin büyük evli-
yalarını sayarken Mevlana-yı Rumi, 
Hacı Bektaş-ı Veli, Şems-i Tebrizi, 
Muhyiddin-i Arabi ile birlikte Karaca 

13 ŞAHİN, Şahin: a.g.e, s. 374.
14 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-

hatnamesi, YKY, İstanbul 2011, 9.Kitap- 1. 
Cilt, s. 38.

15 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi, YKY, İstanbul 2005, 2.Cilt- 
1.Cilt, s. 46.
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Ahmet’i de sayar. Evliya Çelebi’nin, 
kimi zaman fazlasıyla abartabilen bir 
yazar olduğunu biliyoruz, ancak yine 
de diğer dört evliyanın yanında Kara-
ca Ahmet’i de sayması, O’nun bir za-
manlar ne denli ünlü bir veli ve hekim 
olduğunun göstergesi sayılabilir diye 
de düşünmekteyiz. 

İki yüzyıl önce yazılan Mecmua-i 
Tevarih-i Mevleviyye adlı kitapta, 
Seyyid Sahih Ahmed Dede; “677 (M. 
1278) yılında Acem diyarından an-
nesiyle beraber Rum diyarına geldi-
ğinde tahminen 50 yaşın daydı. Türk-
men beldesi Kırşehir yakınlarında 
Suluca Karahöyük köyünde oturan 
Hacı Bektaş Karaca Ahmet ile karşı-
laştığında 37 yaşındaydı. Hacı Bek-
taş Veli, Karaca Ahmet Hazretleri’n-
de acaip haller, garip hareketler ve 
güzel davranışlar görünce: “Ahmed! 
Bir yerde mekanın olsun, kırk yerde 
çerağın yansın” buyurdu. Sonra Ka-
raca Ahmet Sultan oradan ayrılıp, Af-
yonkarahisar yöresine geldi. 788 (M. 
1332) yılında Karaca Ahmet Sultan 
vefat etti, Afyonkarahisar yöresine 
defnolundu. Türbesi oradadır”16 der. 

 M.Çağatay Uluçay, Manisa Ünlü-
leri adlı eserinde Karaca Ahmed Sul-
tan için; “Süleyman-ı Hora sani’nin 
oğludur, Saruhanoğlu İshak Çelebi 
zamanında yaşamıştır. Şakaik-i Nu-
maniyye’de Akhisar köylerinden bi-
risinde yattığı yazılı ise de yanlıştır. 
800/1397 tarihli Hoşkadem Paşa 
vakfiyesine nazaran daha önceleri 
ölmüştür. Horoz Köyü’nün kuzeyin-
16 YAMAN,Mehmet: Karacaahmet Sultan. 

Karacaahmet Sultan Kültür Derneği, İstan-
bul 2008, s. 164-165.

deki türbesinde yatmaktadır. Hoşka-
dem Paşa türbesi, tekkesi, vazifedar-
ları ve gelen giden misafirlerine hayli 
vakıf yapmıştır. Tekkesi Osmanlılar 
zamanında çok ünlü idi” der17. Aynı 
eserin Hoşkadem Paşa maddesin-
de, Hoşkadem Paşa’nın Turgutlu’nun 
Tatar Köyü eteklerinde 1000 dönüm 
araziyi Karaca Ahmed Sultan tekke 
ve türbesi ile misafirlerine ve vazi-
fedarlarına; Bölicek Mahallesi’nde 
yaptırdığı mescidine vakfettiği yazı-
lıdır18. Yazar bir başka ese rinde Saru-
hanoğulları’na ait bir vakfiyede 1371 
yılında Revak Sultan’a yapılan bir 
vakıf tahsisinde Sü leyman Horasani 
oğlu Karaca Ahmet’in şahit olduğu-
nu belirtir. 1397 yılında Hoşkadem 
Mescidi ve Yengi’deki Karaca Ahmed 
vakıflarının, Karaca Ahmed Tekke-
si’ne vakfedilmesine dair belgede ise 
artık yaşamadığı anlaşılmaktadır19. 

Muharrem Bayar, Afyonkarahi-
sar’a bağlı Karaca Ahmet Kasaba-
sı’ndaki tekkenin kitabesindeki tarihi 
H.726/M.1325 olarak20, Edib Ali Baki 
ise H.724/M.1324 olarak verir21. An-
cak her iki yazar da burada yatanın 
Karaca Ahmet değil de oğlu Şeyh Eş-
ref olduğu konusunda hemfikirlerdir 
diyebiliriz. 

Bu durumda Saruhan Oğulları ve-
sikalarında bahsi geçen 1371-1397 
yılları arasındaki Karaca Ahmet’in 
17 ULUÇAY,M.Çağatay: Sancaktan Saraya, 

YKY, İstanbul 2012, s. 704.
18 ULUÇAY,M.Çağatay: a.g.e, s. 699.
19 ULUÇAY,M.Çağatay: Saruhan Oğulları ve 

Eserlerine Dair Vesikalar, İstanbul 1940, s. 
30.

20 BAYAR,Muharrem Bayar: a.g.e, s.123.
21 BAKİ,Edib Ali: a.g.e, s.14.
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ölüm tarihi ile oğlu Şeyh Eşref ’in yat-
tığı düşünülen Afyonkarahisar’daki 
türbenin yapılış tarihi olan 1325 ta-
rihi arasında, Karaca Ahmet’in uzun 
ömrüyle bile kabul edilmesi mümkün 
olmayan bir zaman farkı mevcuttur. 

Görüldüğü üzere klasik kaynak-
lardaki bilgilerle, Karaca Ahmet Me-
nakıbnamesi’nde yer alan bilgi ler 
arasındaki en büyük çelişkilerden biri 
Karaca Ahmet’in yaşadığı dönemle 
ilgilidir. Osmanlı kaynakları Orhan 
Gazi dönemini işaret ederken, me-
nakıbname 1151-1247 yıllarını ver-
mektedir. Menakıbnameyi destek-
leyen başka verilerin de olduğunu 
belirtelim. Bu önemli veriye hep bah-
si geçen Batı Anadolu’da değil de, 
Doğu Anadolu’da rastlıyoruz. Erzin-
can’a bağlı Ocak köyünde Alevi sözlü 
kültüründe Karaca Ahmet’in oğlu ol-
duğuna inanılan Hıdır Abdal’ın türbe-
sinin kitabesinde:

“Lailahe illallah Muhammedün 
Resulullah 

Sülale-i Pak Karaca Ahmed evlat-
larından

Es-Seyyid Hıdır Abdal. Sene 675” 
yazılıdır22. Aynı zamanda kendi 

köyü olan Ocak Köyü ile ilgili, ayrıntılı 
bir kitap hazırlayan Mehmet Şimşek, 
bu tarihi Miladi 1259 olarak verir ama 
yine aynı köyden akademisyen Ali 
Yaman, bu tarihi 1277 olarak düzel-
tir. Karaca Ahmet’in, kendi menakıb-
namesine göre ölüm tarihi olan 1247 
yılıyla, oğlu Hıdır Abdal’ın ölüm tari-
hi sayılan 1277 tarihi, bir baba-oğul 

22 ŞİMŞEK,Mehmet: Hıdır Abdal Sultan Oca-
ğı, Can Yayınları, İstanbul 2004, s.32.

için uyumlu ölüm tarihleridir. Ayrıca 
1247 yılı, Hacı Bektaş Veli Velayet-
namesi’ndeki Hacı Bektaş ile Karaca 
Ah met’in karşılaşmasını mümkün kı-
lan bir tarihtir diyebiliriz. Ancak Ka-
raca Ahmet’in diğer oğlu Eşref Sul-
tan’ın ölüm tarihi, Karaca Ahmet’in 
uzun ömrüyle bile açıklaması zor bir 
durum yaratmaktadır. Bizim kanaa-
timiz, çok büyük ihti malle, aynı yola 
mensup, farklı Karaca Ahmet’lerin 
varlığını kabul etmek en doğrusu gibi 
görünmekte dir. 

Alevi-Bektaşi Kaynaklarında 
Karaca Ahmet

İlk kaynağımız Hacı Bektaş Veli 
Velayetnamesi. Eseri hazırlayan Ab-
dülbaki Gölpınarlı, gerekçelerini açık-
layarak yazılış tarihinin 1481’le 1501 
tarihleri arasında olduğunu iddia 
eder23.

Hacı Bektaş Veli, Rum ülkesine 
yaklaşınca, mana aleminden Rum 
erenlerine selam verir. Bu sırada 
Rum ülkesinde, 57.000 Rum ere-
ni, sohbette, meclisteydi. Rum’un 
gözcüsü de Karaca Ahmet’ti. Hacı 
Bektaş Veli’nin verdiği selam, Fatıma 
Bacı’ya malum oldu. Sonuçta Rum 
erenleri engel olmak istedi lerse de 
Hacı Bektaş Rum ülkesine girip, Su-
lucakarahöyük’te bir taşa güvercin 
donunda konar. 

Karaca Ahmet, Rum ülkesinin 
gözcüsü olduğu için murakabeye 
varıp, Rum’u gözler. “Rum ülkesini 
baştan başa gözden geçirdim, her 
23 Vilayetname. Haz: Abdülbaki Gölpınarlı, 

İnkılap Kitabevi, İstanbul (tarihsiz), s. XXIX.
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mahluk, eşiyle oturmada; yalnız Su-
lucakarahöyük’te güvercin şek line 
girmiş bir er var, yalnız oturuyor; 
onu görünce içime bir dehşet düştü; 
olsa olsa odur dedi”. İçlerin den Hacı 
Doğrul, doğan donuna girip güvercin 
donundaki Hacı Bektaş’ın üzerine 
süzülür. Birden insan şekline giren 
Hacı Bektaş, elini uzatarak doğanı 
öyle bir sıkar ki, doğanın aklı başın-
dan gider. Ayıldık tan sonra af dileyen 
Hacı Doğrul, Hacı Bektaş’ın Rum 
erenlerinin yanına gelmesini isteme-
si üzerine bu çağrıyı iletmek üzere, 
Rum erenlerine döner. Rum erenleri 
gitmek istemeseler de, çerağla rını 
uyaramayıp altlarındaki seccadeleri 
de kaybolunca, Hacı Bektaş’ın hu-
zuruna çıkıp özür dilerler. Hacı Bek-
taş’ın burada da gösterdiği bir muci-
ze üzerine şüpheleri kalmayıp, onun 
üstünlüğünü kabul ederler.

Rum erenleri, gitmek için izin is-
teyince, Hacı Bektaş her birine birer 
nasip sunar. Karaca Ahmet’e “Hace 
Ahmet Yesevi bize bir dev vermişti, 
o vakitten beri bize hizmet eder, onu 
sana armağan verdik, artık size hiz-
met etsin, ölümünüzden sonra da 
mezarınızı da beklesin” dedi. Erenler, 
izin alıp makamla rına giderler24. 

İkinci kaynağımız Saltıkname. 
Eseri hazırlayan Necati Demir, bu 
menkıbelerin 1480 yılında yazıya ge-
çirildiğini belirtir. Eserin konumuzla 
ilgili kısmı şöyle: 

“…Acem’de bir kişi daha vardı. 
Bazıları, Rum’dan idi derler. O erin 
adına, Karaca Ahmed derlerdi. Gür-
büz er idi. İşitti ki Bektaş, Rum’a 
24 Vilayetname: a.g.e, s. 18-20.

geldi: “Görelim nasıl bir er dir” dedi. 
Bir arslana bindi, bir yılanı da eline 
alıp kamçı yaptı. Yola çıkıp dervişleri 
ile gitti. Bektaş işitti ki Ahmed gelir, 
tekkesinin duvarını yardı. Hemen o 
duvara bindi. Duvar yerinden kalkıp 
yürümeye başladı. Ahmed’i karşıla-
maya gitti. 

Ahmed, onu görünce şaşırdı. 
Parmağını ağzına alıp ısırdı. Bu Ka-
raca Ahmed, velayetle bütün Çin’e 
hükmederdi. Hazret-i Süleyman’ın 
seccadesinde idi. Bütün cinler onu 
severlerdi. Bektaş, Hazret-i İbra him 
Halil seccadesinde otururdu. Zira ev-
liyanın her biri, bir peygamber secca-
desinde oturur. Onun huyu ve ahlakı 
ile anılır. 

Ahmed, mertebesini öğrenince 
arslandan aşağı inip Bektaş’ın elini 
öptü. Hacı Bektaş da onun gö zünü 
öptü. Gelip Ahmed’i misafir ettiler. 
Birkaç gün sonra Ahmed izin alıp git-
ti”25.

Bir başka Alevi-Bektaşi kaynağı 
ise Hacım Sultan Velayetnamesi’dir. 
Velayetnamenin yazılış tarihi XV. yüz-
yılın ortaları olarak gösterilmektedir. 
Burada da Hacı Bektaş Veli Velayet-
namesi’ne benzer bir öykü anlatılır. 
Ancak burada Hacı Tuğrul, Karaca 
Ahmet’in oğlu olarak yine şahin do-
nunda, iki başlı ama tek gövdeli gü-
vercin donundaki Hacı Bektaş ile Ha-
cım Sultan’a doğru süzülür. Bu sefer 
Hacım Sultan, insan donuna girerek 
O’nu göğün birinci katında yakalayıp 
sıkar. Sonrasında olanlar yine ben-
25 Saltık Gazi Destanı. Haz: Necati Demir/ 

M.Dursun Erdem, Cilt 1-2-3. Destan Ya-
yınları, Ankara 2007, s. 294-295.
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zerdir, Hacı Bektaş’ın gösterdiği mu-
cizeler üzerine Rum Erenleri O’nun 
üstünlüğünü kabullenirler. Karaca Ah-
met’e yine Ahmet Yesevi’nin verdiği 
devi verir, Hacı Bektaş. Ancak metin-
de muhtemelen yanlış okuma nede-
niyle “deveceğiz” diye aktarılır26. 

 Kitabı hazırlayan araştırmacı 
İsmail Özmen, Hacım Sultan Ve-
layetnamesi’nin Dr. Rudolf Tschu-
di’nin 1914 yı lında Almanca olarak 
Berlin’de yayınladığı metnin Türkçe 
çevirisini de kitaba eklemiştir. Bu-
rada ilginç ve önemli ayrıntılarla 
karşılaşıyoruz. Hacı Bektaş Karaca 
Ahmet’e: “ Hoca Ahmet Yesevi bizi 
diyar-ı Rum’a gönderdiğinde, küçük 
bir cini bize hizmetçi olarak verdi. 
O cini, sen öldükten sonra mezarını 
beklesin diye sana hediye ettik. Di-
yar-ı Rum’un sağlıklı kısmıyla muha-
tab olma, o benim vazifem. Sen cinin 
musallat olduğu kısmıyla ilgilen”27 
der. Burada Hacı Bektaş Velayetna-
mesi ve Saltukname’de sezilen mü-
cadele ve sonucu daha net bir şekil-
de dile getiriliyor. Yani burada Karaca 
Ahmet Rum Eren leri’nin önderi ola-
rak, Hacı Bektaş ile mücadele etmiş 
ve sonuçta Hacı Bektaş’ın üstünlü-
ğünü kabul etmiştir. Bundan sonra 
Hacı Bektaş’ın dediği olacaktır: 

“Diyar-ı Rum’un sağlıklı kıs-
mıyla muhatap olma, o benim va-
zifem. Sen cinin musallat olduğu 
kısmıyla ilgilen”. 

26 Hacım Sultan Velayetnamesi. Haz: İsma-
il Özmen, Kendi Yayını, Ankara 2009, s. 
117.

27 Hacım Sultan Velayetnamesi: a.g.e, s. 
178-179.

Görüldüğü gibi mesaj çok nettir. 
Günümüzde varlığını sürdürebilen 
ve bizim saptayabildiğimiz bütün 
Karaca Ahmet Tekkeleri veya Türbe-
leri’nin neredeyse tamamında psi-
kiyatrik hastalara bakılıyor oluşu, bu 
mesajın ne kadar etkili olduğunun da 
kanıtıdır diyebiliriz.

 Hem Hacı Bektaş Velayetname-
si’nde, hem Saltukname’de, hem de 
Hacım Sultan Velayetnamesi ‘nde 
dikkati çeken bir başka unsur da; Ah-
met Yesevi’nin Hacı Bektaş’a verdiği 
devin ya da cinin hizmet için Karaca 
Ahmet’in emrine verilmesi, cinlerin 
ona biat etmeleri gibi, Karaca Ah-
met’in insan dışı varlıklara hükme-
debilmesine dair örneklerdir. Karaca 
Ahmet, belki Rum ülkesindeki eren-
lerin kutubluğunu kaybetmiş ama 
cinlere hükmederek akıl hastalarını 
tedavi etmiş, yakarışı Allah tarafın-
dan kabul edilerek evlatları kıyamete 
kadar iyileştirme ve arındırma yete-
neğine sahip olmakla ödüllendiril-
miştir. Kendi menakıbnamesinde bu 
ödülün Karaca Ahmet dışında hiçbir 
evliyaya bahşedilmediği de vurgulan-
mıştır.

Hacım Sultan Velayetnamesi’n-
de dikkat çeken önemli bir ayrıntı da 
günümüz Türkçesi’ne aktarılan her 
iki nüshada da Hacı Tuğrul’un Kara-
ca Ahmet’in oğlu olarak tanıtılmakta 
oluşudur. Bunu destekleyen bir baş-
ka bilgiyi ise, çalışmasını Osmanlı ar-
şiv belgelerine ve alan çalışmalarına 
dayandıran A. Munis Armağan’ın ki-
tabından aktaralım: “Karaca Ahmet 
Sultan’ın ilginç zaviyelerinden biri 
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de Urla’da Kayadibi Köyü Zaviyesi-
dir. Eski adı Paviçe olan bu yerleşim 
ilginç vakıf zenginlikleri içinde gö-
rünmektedir. Seferihisar’da ise oğlu 
Tuğrul Baba’nın zaviyesi vardır”28. Bu 
konu ayrıca incelenmeye değer gö-
rünmektedir. 

Karaca Ahmet’in başka hiçbir ve-
lide rastlanmayan başka bir özelliği 
de, makalenin başında da vurguladı-
ğımız gibi eski Osmanlı coğrafyasın-
da adına, en çok tekke-türbe-makam 
bulunan veli, eren oluşudur. Araş-
tırmalarımızla şimdilik ulaştığımız 
rakam 30’a yakındır. Osmanlı arşiv-
lerinde yapılacak olan araştırmalarla 
bu rakamın artması muhtemeldir. 

Oluşturduğumuz bu listeye geç-
meden önce dikkat çekmek istediği-
miz bir husus var. Yukarıda bahset-
tiğimiz Karaca Ahmet’le Hacı Bektaş 
arasındaki mücadelede (belki spekü-
latif olabilecek ama tartışılmasında 
yarar gördüğümüz) muhtemel bir 
ipucuna dikkat çekmek isteriz. Hacı 
Bektaş Veli Vilayetnamesi’nde Hacı 
Doğrul bir doğan donunda Hacı Bek-
taş’a süzülür, Hacı Bektaş birden in-
san donuna bürünüp Hacı Doğrul’u 
karşılar. Karaca Ahmet Menakıbna-
mesi’nde ise, güvercin donundaki 
Hacı Bektaş’ın üzerine gönderilen 
Hacı Doğrul doğan donundayken, 
Hacı Bektaş kendisine doğru süzülen 
doğanı görünce birden tavşancıl do-
nuna girerek, doğanın kanadını kırar. 
Yani mücadeleyi kazanır. Tavşancıl 
TDK sözlüğünde; “çoğu tavşan av-
28 ARMAĞAN, A. Munis: Asya’dan Anado-

lu’ya Türkler’in Anı Defteri, Kendi Yayını, 
Tire 2006, s.379

lamakla beslenen kartal, akbaba gibi 
yırtıcı kuş lara verilen ad” olarak açık-
lanır29. Bilindiği üzere Anadolu’ya ge-
len Türklerin çoğunluğu Türkmen’dir, 
yani bugünkü bilgilerimize göre Müs-
lüman olan Oğuzlar’dır. Oğuzlar’ın 
boy örgütlenmelerinde her dört bo-
yun bir ongunu vardır ve bu ongunlar 
yırtıcı kuşlardır. Tavşancıl bu altı yır-
tıcıdan biridir. Tavşancıl; Avşar, Kızık, 
Beydili ve Karkın Oğuz boylarının on-
gunudur. Diğer yırtıcı kuşlarsa; şahin, 
kartal, sunkur, uç ve çakırdır. Acaba 
doğan tavşancıl rekabeti altta ya-
tan Oğuz Boyları’nın da dahil oldu-
ğu başka bir rekabetin dışa yansıyan 
yüzü olabilir mi? Bu küçük bir ihtimal 
de olsa göz ardı edilmemelidir diye 
düşünüyoruz. 

Faruk Sümer bu konuda şunla-
rı söyler: “Reşideddin’in listesinde 
damgalardan başka ongunlar da gö-
rülmektedir. Bunların hepsi eti yen-
meyen kuşlardır. Reşideddin, ongun 
ittihaz edilen hayvan veya kuşun kut-
lu sayıldığını, incitilmediğini, etinin 
yenilmediğini bildiriyor ve ongun ke-
limesinin Türkçe’de kutluluk demek 
olan oynuk’tan geldiğini söylüyor…
Diğer taraftan Oğuzlar’ın ongun kuş-
ları olduğu hakkında başka eserlerde 
hiçbir bilgi yoktur. Bu sebeple Oğuz 
boylarının ongunları olduğuna dair 
bu hususta verilen bilgilerin doğrulu-
ğundan şüphe etmek yerindedir”30. 

Bu konuya belki başka bir amaçla 

29 Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu, 2.Cilt, An-
kara 1998, s. 2156. 

30 SÜMER, Faruk: Oğuzlar (Türkmenler), Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1999, 
s. 226.



YOL 45

12

dikkat çeken akademisyenlerden biri 
Prof. Dr. Ahmet Taşğın’dır. Hacı Bek-
taş’ın neden yalnız ve neden güver-
cin donunda, Hacı Doğrul’un neden 
doğan donunda olduğunu sorar. Rum 
erenleriyle Hacı Bektaş arasındaki 
rekabetin, bir geçmişi olabileceğine 
değinir. Ancak burada böyle bir tar-
tışma yapabilmek için metnin trans-
kripsiyonunda, aynı araştırmacının 
yaptığı gibi, “tavşancıl” yerine “büyük 
bir kartal”31 da denilmemeliydi. Me-
tinleri kuşkusuz kendi ait oldukları 
dönem bağlamında değerlendirmek 
daha doğru olacaktır. Henüz yayın-
lanmayan Karaca Ahmet Menakıbna-
mesi üzerine biri Ahmet Taşğın’a di-
ğeri Nejdet Tosun’a ait iki makalenin 
mevcut olduğunu da ekleyelim32.

 

Karaca Ahmet Adındaki Yer-
leşim Yeri, Tekke, Türbe Ve Ma-
kamlar

1. Afyonkarahisar İhsaniye’ye 
bağlı Karaca Ahmet Kasabası’n-
da33/34/35

31 TAŞĞIN, Ahmet: Hacı Bektaş’ın Rum’a 
Gelişi ve Karaca Ahmed ile Karşılaşması, 
Uluslar arası Hacı Bektaş Veli Sempoz-
yumu Bildirileri, Dipnot Yayınları, Ankara 
2010, s. 66.

32 TOSUN, Necdet: Karaca Ahmed Hakkında 
Yeni Bir Kaynak ve Meçhul Kalmış Bilgiler, 
Üsküdar Sempozyumu V, Üsküdar Beledi-
yesi Yayınları, İstanbul 2008, s. 399-404

33 BAKİ, Edib Ali: a.g.e.
34 BAYAR, Muharrem: a.g.e, s. 113-125.
35 UÇKUN;Rabia Kocaaslan: Afyonkarahi-

sar’da Bir İnanç Merkezi: Karacaahmet 
Türbesi, Uluslar arası Türk Dünyası İnanç 
Merkezleri Kongresi Bildirileri, Tüksev Ya-
yınları, Ankara 2004, s. 1221-1228.

2. Ankara Polatlı Karaca Ahmet 
Köyü’nde36/37

3. Ankara Beypazarı’nda Karaca 
Ahmet Türbesi38

4. Aydın şehir merkezinde39/40

5. Aydın Yenişehir’e bağlı Küçüka-
yas köyünde41

6. Bursa Yenişehir Karaca Ahmet 
Köyü’nde42

7. Bursa Emirler Yenicesi’nde Ka-
raca Ahmet Dede Yatırı43

8. Bursa Merkez’de Karaca Ah-
met Makamı ve Mezarlığı44

9. Çanakkale Gelibolu Canbazlar 
köyünde45

36 ÇAKMAKOĞLU, Alev: Ankara Polatlı Kara-
ca Ahmet Köyünde Karaca Ahmet Zaviyesi, 
Yesevi Üniversitesi Yayınları Bilig Dergisi 
sayı 35, Ankara 2005,

37 TANYU, Hikmet: Ankara Ve Çevresinde 
Adak Ve Adak Yerleri, A.Ü. İlahiyat Fakültesi 
Yayınları, Ankara 1967, s. 143-144.

38 TORUN, Ethem: Beypazarı, Kendi Yayını, 
Ankara 2004, s. 174.

39 NOYAN, Bedri: Bütün Yönleriyle Bektaşi-
lik ve Alevilik (Dergahlar), V.Cilt, Haz: Şa-
kir Keçeli, Ardıç Yayınları, Ankara 2002, s. 
336. Yazar, Aydın’da da bir Karaca Ahmet 
Mezarlığı’nın olduğunu ifade eder.

40 ARMAĞAN, A. Munis: a.g.e, s.379.
41 ARMAĞAN, A. Munis: s.379.
42 Raif Kaplanoğlu: Orhangazi Folkloru, Av-

rasya Etnografya Vakfı Yayınları, Orhangazi 
2001, s. 101-102.

43 Raif Kaplanoğlu: Bursa Köyleri İçin Dede 
Yatırlarının Önemi, I.Bursa Halk Kültürü 
Sempozyumu (4-6 Nisan 2002), Bursa 
2002, Cilt II, s. 470.

44 A.Süheyl Ünver: Hemen Her Yerde Birbir-
lerinden Farklı Mistik Folklor İle Telkin Te-
davileri Esasları Ve Buna Bursa’nın Verdiği 
Tam Bir Örnek, I.Uluslararası Türk Folklor 
Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Ankara 1976, s. 
385-413. 

45 ARMAĞAN, A. Munis: a.g.e, s.379
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10. Edirne’de Karaca Ahmet Sul-
tan Tekkesi46 

11. İstanbul Üsküdar’da Karaca 
Ahmet Mezarlığı, Türbesi47/48

12. İzmir Urla Kayadibi Köyü’n-
de49

13. İsparta Eğridir Barla Belde-
si’nde Karacaahmet Sultan Türbe-
si50/51/52

14. Kütahya Tavşanlı Ayvalı Kö-
yünde Ahmet Dede Tekkesi53

15. Kütahya Simav Beyce Belde-
sinde Karaca Ahmet Türbesi54

46 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi. Haz: Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, YKY, İstanbul 2006, 3.Cilt-2.Kitap, 
s. 589. Evliya Çelebi, ilerleyen sayfalarda 
(s.617’de) Edirne tekkelerini anlatırken 
Şarablar Tekkesi’nde Erenler Sultan, Sey-
yidler Sultan ve Karaca Ahmet Sultan’ın 
makamını da sayar.

47 KÖKSEL, Behiye: Karaca Ahmed Türbesi ve 
Çevresiyle İlgili Menkıbeler ve Halk İnançla-
rı, Üsküdar Sempozyumu VI, 6-9 Kasım 
2008, Üsküdar Belediyesi Yayınları, İstan-
bul 2009, s.379-392.

48 NOYAN, Bedri: a.g.e, s. 188-192.
49 ARMAĞAN, A. Munis: a.g.e, s.379
50 KAZMAZ, Süleyman: Barla Geçmiş Günler 

ve Halk Kültürü, Türk Halk Kültürünü Araş-
tırma Ve Tanıtma Vakfı Yayınları, Ankara 
2000, s. 9.

51 GÖDE, Halil Altay: Isparta Efsaneleri, Fa-
külte Kitabevi, Isparta 2010, s. 384.

52 BÖCÜZADE, Süleyman Sami: Isparta Ta-
rihi, Bugünkü Dile ÇeviripYayımlayan:Dr.
Suat Seren, Serenler Yayını,İstanbul 1983, 
s. 134. Yazar, Kamus’ulalam’ı kaynak gös-
tererek1615 yılında ölen bir başka Karaca 
Ahmet olduğunu belirtir. 

53 SARI, Nil: Halk Hekimliğinde Ve Osmanlı 
Tıp Yazmalarında Akıl Ve Sinir Hastalıkla-
rının Tedavisi, II.Milletlerarası Türk Folklor 
Kongresi Bildirileri, IV.Cilt, Ankara 1982, s. 
429-443.

54 BOZYİĞİT, Yaşar: Simav’ın Manevi Mimar-

16. Kırşehir’de Karaca Ahmet 
Makamı55

17. Makedonya’da Üsküp Kuma-
nova arasında Tekkeköy’de Karaca 
Ahmet Tekkesi56

18. Manisa Merkez Horozköy’de 
Karaca Ahmet Tekkesi57 

19. Manisa Akhisar Karaköy’de 
Karaca Ahmet Türbesi58

20. Manisa Turgutlu Tatar Kö-
yü’nde Karaca Ahmet Türbesi59

21. Manisa Soma’da60

22. Muğla Yatağan Eskihisar’ın 
Bencik kesiminde Karaca Ahmet Sul-
tan Zaviyesi61

23. Sakarya Pamukova Paşalar 
Köyü’nde Karaca Ahmet Sultan Tür-
besi62

ları, Kendi Yayını, İstanbul 2001, s. 381. 
Evliya Çelebi Simav’dan bahsederken Ka-
raca Ahmed Bey Hamamı’ndan bahseder 
(9.Cilt-1.Kitap, s. 49).

55 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi. Haz: Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, YKY, İstanbul 2005, 2.Cilt -1.Kitap, 
s. 46.

56 HASLUCK, F.W: Sultanlar Zamanında Hı-
ristiyanlık ve İslam, I. Cilt, Çev: Timuçin 
Binder, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012, 
s.221- 222.

57 ULUÇAY, M. Çağatay: a.g.e, s. 30-32. 
58 AKALIN, Şükrü Haluk: Akhisar’daki Karaca 

Ahmet Türbesi Ve Bu Türbe İle İlgili İnançlar, 
V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 
III.Cilt, Ankara 1997. 

59 AKGÜL, Hüseyin: Turgutlu Evliyaları, Ken-
di Yayını, Manisa 1995, s.19.

60 ARMAĞAN, A.Munis Armağan: a.g.e, 
s.379

61 ARMAĞAN, A.Munis: a.g.e, s.379
62 DEMİR, Aydın, AKTAŞ, Ali: Sakarya-Pa-

mukova Paşalar Köyü’nde Karaca Ahmet 
Sultan Türbesi, 2.Uluslararası Türk Kültür 
Evreninde Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöle-
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 24.Tekirdağ Çorlu’da Karaca Ah-
med Sultan Mahallesi ve Tekkesi63 

 25 Uşak Ulubey Karaca Ahmet 
Köyü’nde64/65

 26.Yunanistan İskeçe’de Karaca 
Ahmet ve Karaca Ayşe Türbesi66

 27.Bolu Göynük Dedeler Kö-
yü’nde Karaca Ahmet Türbesi67.

 
 Bu listenin ulaşabildiğimiz kada-

rıyla geçmişten bugüne uzanan bir 
liste olduğunu belirtmemiz gerekir. 
Adı geçenlerin hepsinin aynı Karaca 
Ahmet olma olasılığının pek müm-
kün olmadığı açıktır. Konuyla ilgili 
çalışmalarımız sürdüğü için ve ayrıca 
konuyu bir kitap halinde hazırlama-
ya çalıştığımız için bu konuda fazla 
ayrıntıya girmemeye çalışacağız. Os-
man Bayatlı’nın, Bergama’ da var ol-
duğunu iddia ettiği Karaca Ahmet’in 

ni, 17-18-19 Ekim 2007, Bildiri Kitabı Cilt 
2,Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı 
Bektaş Veli Araştırma Merkezi Yayını, An-
kara 2007, s.981-1000.

63 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi. Haz: Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, YKY, İstanbul 2006, 3.Cilt-1.Kitap, s. 
387,389.

64 SEMERCİ, Bekir: Uşşak’ın Gönül Sultanla-
rı, Kendi Yayını, Uşak 2008, s.99-102.

65 KUM,Naci: Karaca Ahmed’ler Hakkın-
da İncelemeler, Düşünceler I-II, Türk 
Folklor Araştırmaları Dergisi sayı:94-
95,.Haziran-Temmuz 1957. s:1500-
1503, 1515-1519.

66 h t t p : / / d u n b u g u n i n s a n . b l o g s p o t .
com/2008 /10 /ka raca -ahmet -ka ra -
ca-ayse-efsanesi-bat.html (Erişim tarihi 
28.09.2013).

67 Ali Çalışkan, Sedat Çalışkan, İmdat De-
mirhan. Bolu Göynük’e bağlı Dedeler Köy-
lü kaynak kişilerle 04.09.2013 tarihinde 
yapılan telefon görüşmeleri.

mezarının, Karacaahmet Medrese-
si’nden asri kabristanına nakledildiği 
bilgisinin doğrulanamadığını, Berga-
ma’da konuyu birkaç kez soruşturan 
Prof. Dr. Aykut Kazancıgil’den öğren-
diğimizi de belirtelim. Rahmetli Ho-
cam Ali Haydar Bayat, Sivas Ulaş’a 
bağlı Gürpınar Köyü’ndeki Karacalar 
Tekkesi’ne68 muhtemelen “sinir ve 
felçli hastaların” getirilmesi ve geyik-
lerle ilgili bir menkıbeden yola çıka-
rak, büyük ihtimalle Karaca Ahmet 
adına kurulmuş olabileceğini ifade 
eder. Hem ilgili makale, hem de bu 
konuya, Ulaş Halk Hekimliği69 adlı 
kitabında değinmiş olan, Dr. H.Hü-
seyin Polat’la konuşmam da bana bu 
yönde bir ipucu vermedi.

 Halen varlığını sürdüren tekke, 
türbe ve makamları şöyle sıralayabi-
liriz: 

 
1. Afyonkarahisar İhsaniye’ye 

bağlı Karaca Ahmet Kasabası’ndaki 
Tekke ve Türbe

2. Ankara Polatlı’ya bağlı Karaca 
Ahmet Köyü’ndeki Tekke ve Türbe

3. Ankara Beypazarı’nda Karaca 
Ahmet Türbesi

4. Bursa Yenişehir’e bağlı Kara-
ca Ahmet Köyü’ndeki Türbe

5. İstanbul Üsküdar’da Karaca 
Ahmet Mezarlığı ve Türbesi

6. Kütahya Tavşanlı’ya bağlı Ay-

68 ÜÇER, Tahsin Temel: Karacalar Tekkesi 
(Türbesi), Türk Folkloru, Sayı:82-83, Ma-
yıs-Haziraan 1986, s.19-20.

69 POLAT, H:Hüseyin: Sivas Ulaş’ta Halk He-
kimliği Uygulamaları, Ürün Yayınları, Anka-
ra 1995, s.66.
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valı köyünde Ahmet Dede Tekkesi ve 
Türbesi

7. Kütahya Simav’a bağlı Beyce 
Kasabası’nda Karaca Ahmet Tekkesi 
ve Türbesi

8. Makedonya’da Üsküp Kuma-
nova arasındaki Tekkeköy’de Karaca 
Ahmet Tekkesi

9. Manisa Akhisar’a bağlı Kara-
köy’de Karaca Ahmet Tekkesi

10. Manisa Merkezde Horoz-
köy’de Karaca Ahmet Tekke ve Tür-
besi

11. Manisa Turgutlu’ya bağlı Tatar 
Köyü’nde Karaca Ahmet Türbesi

12. Sakarya Pamukova’ya bağ-
lı Paşalar Köyü’ndeki Karaca Ahmet 
Türbesi

13. Uşak Ulubey’e bağlı Karaca 
Ahmet Köyü’ndeki Karaca Ahmet 
Sultan Türbesi

14. Bolu Göynük’e bağlı Dedeler 
Köyü’nde Karaca Ahmet Türbesi

 Ulaşabildiğimiz kaynaklar ve ya-
pabildiğimiz görüşmeler sonucunda, 
Makedonya’daki tekke ve Kütahya 
Simav’a bağlı Beyce’deki Karaca Ah-
met tekkesine psikiyatrik hasta gelip 
gelmediğini bilemiyoruz. Manisa Ta-
tar Köyü’ndeki türbeyle ilgili bilgiye 
erişemedik. Bunların dışındaki 10 
tekke veya türbeye de günümüze 
dek psikiyatrik hastaların getirildikle-
rini biliyoruz. Bu durum olağanüstü 
yaygın ve güçlü bir organizasyonun, 
günümüze kalabilen yansımalarıdır.

 

 Karaca Ahmet Tekkeleri’n-
deki Psikiyatrik Tedavinin Kö-
kenleri

Karaca Ahmet Tekkeleri’ndeki bu 
geleneğin kökenleri için, bu gelene-
ğin, eski Anadolu kültürü, İslam ön-
cesi Orta Asya Türk inançları, İslam 
kültürü olmak üzere üçlü sacayağı 
mevcuttur diyebiliriz. Bunlar hakkın-
da kısa açıklamalar yapmaya çalışa-
lım. 

 

Eski Anadolu Kültürü

M.Ö. VIII.yüzyıldan M.S. V. Yüz-
yıla kadar 1000 yılı aşkın bir süre 
Anadolu, Ege Adaları, Yunanis tan 
ve Güney İtalya’da insanlara şifa ve 
umut dağıtan Asklepionları kısaca 
anlatmaya çalışalım. Asklepionlar, tıp 
tanrısı Asklepios adına kurulmuş, te-
meli telkine dayanan, bunun yanında 
diyet, güneş, su, müzik ve basit ilaç-
lardan yararlanan tedavi merkezle-
riydi. Buraya her hasta kabul edilmez 
ancak hekimlerce seçilen hastalar 
alınabilirdi70. 

 Asklepionlarda hekimlerin uygun 
gördüğü hastalar içeri alınınca ilk 
yapılan şey hastanın temizlenmesi-
dir. Adak veya hediyesi kabul edilen 
hasta karanlık koridorlarda uykuya 
yatırılarak rüya görmesine çalışılır ve 
ertesi gün tedavisine başlanırdı. An-
cak tedavinin temeli telkine dayan-

70 BAYAT,Ali Haydar: Türk Dünyasında Özel-
likle Anadolu Tıbbi Folklorunda Akıl Hasta-
lıklarının Tedavi Yolları Ve Kaynakları, Türk 
Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri, 
Kültür Bakanlığı MİFAD Yayınları, Ankara 
1989, s. 71-72.
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maktaydı. Bu konuda tanınmış ma-
kalesinde Dr. Bedi N. Şehsuvaroğlu 
şunları söyler: “Asklepionlar’daki şifa 
vasıtaları arasında her şeyin üstünde 
bilhassa telkin ve şiir, musiki, tiyat-
ro ve benzeri eğlenceler gibi psiko-
terapik vasıtalar gelmektedir. Esasen 
asklepionlardaki tiyatroların, rüya ta-
birlerinin, mesela Bergama Asklepio-
nu’nun mukaddes bodrum ve yatak-
hanelerinin loş yapılarının ve nihayet 
ayinlerde Eskülap heykelinin arkasına 
saklanarak hastalarla hatiften gelen 
sesler şeklinde konuşan rahip heki-
min yapmak istediği şey hep telkin-
dir. 

Gene bu maksatla mabetlerde 
bazen hastalar yılanlara sokturulur-
du. Fakat yılanların evvelce zehiri 
alınmış olduğundan hastaya bir şey 
olmazdı ve böylece ziyaretçilere yı-
lanların bile mabette Eskülap’ın tesi-
riyle zararsız hale geldiği fikri telkin 
edilmek istenirdi. 

Hatta bu mabedlerde telkin ve 
uyku ile histeri dahi tedavi edildiği de 
söylenmektedir”71.

Asklepios kültü, Hıristiyanlığın 
Akdeniz coğrafyasında yerleşmesiyle 
dönüşüme uğrayarak farklı bir görü-
nüme bürünür. Asklepiosa ait soter 
(=kurtarıcı) sıfatı Hz. İsa’ya verilmiş-
tir. Önceleri Asklepionlarda gecele-
mek suretiyle beklenen mucizevi şi-
falar, bu kez hekim-azizlere adanmış 
kiliselerde gecelemeye dönüşmüş 
ve günümüze kadar bazı Yunan ada-
ları ve İtalyan kasabalarında devam 
71 ŞEHSUVAROĞLU,Bedii N: Eskülap Ve Ask-

lepion’lar, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıp Fakül-
tesi Mecmuası, Cilt:15, Sayı:4, 1952. 

etmiştir72. Tirilye’ye bağlı Siyi Kö-
yü’ndeki, dünyanın en eski üçüncü 
kilisesi olarak gösterilen 1227 yıllık 
Başmelekler Kilisesi mübadele önce-
sinde, gerek Rumlar gerekse Türkler 
tarafından ziyaret edilir ve akıl has-
talarını tedavi etmesiyle tanınırmış73.

Türbelere ve yatırlara ait güçlerin, 
çevresindeki canlı veya cansız varlık-
lara yayılabildiği inancı Orta Asya’da 
olduğu gibi Anadolu’da da mevcuttu. 
İlkçağ Anadolu’sunda yaşayan eski 
kavimlerin mezarları daha sonra Hı-
ristiyan azizlerine atfedilmiş, kutsal 
pınarları da ayazmalara dönüşmüş-
tür. Aynı yerler Türkler’in yerleşme-
sinden sonra, Orta Asya inançlarıyla 
birleşerek İslami bir görünüme bü-
rünmüştür74. 

Tıp tarihinin ülkemizdeki kurucu-
larından Ord. Prof. Dr. A.Süheyl Ün-
ver, Eskülap mabetlerinin bir takım 
farklılık ve katkılarla tekkelere, zavi-
yelere daha büyüklerinin hanikahlara 
döndüğünü iddia eder75. 

Eski Anadolu kültüründen bah-
sederken, Galenos’tan da bahset-
memiz elzemdir. Bu topraklarda, 
Bergama’da doğup yetişmesi yanın-
da, İslam tıbbına da kaynaklık eden 
hıltlar kuramının da babasıdır diyebi-
liriz. Hıltlar kuramı, Galenosçuluğun 
ana kavramıydı. Grek felsefesinin ilk 
gelişmeleriyle yakın dan ilgili olan bu 
kuramda, Hipokrat Okulu’nun he-

72 BAYAT, Ali Haydar, 1989: a.g.e, s. 72.
73 Hürriyet Gazetesi. “1227 yıllık kilise 400 

bin dolara satılık”, 19 Temmuz 2007, s.13.
74 BAYAT, Ali Haydar, 1989: a.g.e, s. 72.
75 ÜNVER, A.Süheyl, 1976: a.g.e, s.387. 
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kimlerine göre, doğanın dört unsuru 
olan hava, toprak, su ve ateşi insan 
bedeninin de esas unsurlarıydı. Bun-
lar, kuramsal olarak, bedenin çeşitli 
organları tarafından meydana geti-
rildiğine inanılan dört hılta, yani kan, 
kara safra, sarı safra ve balgama kar-
şılık geliyordu76.

Burhan Oğuz, büyük emek ürü-
nü eserinde eski Anadolu kültürünün 
önemine dair şunları söyler:

“Antikçağ’ın ünlü hekimlerinin bir-
çoğunun Küçük Asyalı olmaları dola-
yısıyla, bırakacakları bilgi tortusunun 
doğruca halk hekimliğine intikal et-
miş olmasını doğal görüyoruz. Öbür-
lerinin de, dolaylı olarak, bu toprak-
lara vardığından şüphemiz yok”77.

Alan çalışmalarında bazı Karaca 
Ahmet Tekke ve Türbeleri’nde, ör-
neğin Manisa Horozköy’de, Uşak 
Karaca Ahmet Köyü’nde, Kütahya 
Ayvalı Köyü’nde, Polatlı Karaca Ah-
met Köyü’nde ilk bakışta bile hemen 
fark edilen eski Bizans ya da Roma 
izleri göze çarpmaktaydı. Bu durum 
yeni bir kültürün işareti olduğu gibi, 
bir anlam da kültürel devamlılığın da 
göstergesidir diyebiliriz.

 

İslam Öncesi Orta Asya Türk 
İnançları

İslam öncesi Orta Asya Türk tıb-
bında kamlar ve otacılar olarak kaba-
ca ikiye ayırabileceğimiz bir farklılık-

76 OĞUZ, Burhan: Türkiye Halkının Kültür 
Kökenleri 5, Halk Eczacılık Ve Sağaltma 
Teknikleri. Anadolu Aydınlanma Vakfı Ya-
yınları, İstanbul 2005, s. 239.

77 OĞUZ, Burhan, 2005: a.g.e, , s. 95.

tan bahsedebiliriz. Bunun kanıtlarına 
XI. Yüzyılda yazılan Kutadgu Bilig’de 
rastlamaktayız: 

Büyülerle ilişkileri söyler:
 
 Bunlardan sonra da büyücüler var
 Cin, peri derdini, bunlar ilaçlar.
 Bunlarla da yine, katılmak gerek,
 Cin, peri derdini okutmak gerek.
 Eğer fayda gelsin, sana diyorsan,
 Ey mert yiğit, yine, sen iyi davran. 
 Tabip onaylamaz, büyücü sözü, 
 Büyücü tabipten, çevirir yüzü,
 O der, ilaç yese, derdine yarar.
 Bu der, yazı tutsa, cinleri ırar.

 Tabiplerle ile ilişkileri söyler:

 Bunlardan sonra var,başka sınıflar, 
 Dikkat et, bilgiden önde, bilgi var.
 Bunlardan bir de, gör, tabiplerdir,
 Tüm ağrı sızıya ilaç verendir.
 Yine çok gerekli, sana bu kişi,
 Onlarsız olmaz sağlığın işi.
 Sağlığında insan, hep hasta olur, 
 Tabipler görse hemen, bir ilaç bulur.
 Kişide hastalık, ölümle yoldaş,
 Ölüm insanlara, hayatıyla eş.
 Bunları da yine, yakın tut iyi,
 Gereken kişiler/ gözet hakkını. 

 İslam öncesi Türk tıbbını büyü-
sel ve maddi olarak iki farklı grupta 
değerlendirmek yanılgıya yol açabilir. 
Çünkü sihrin nerede bitip, pozitif tıb-
bın nerede başladığı sorusunu tespit 
oldukça güçtür. Pozitif tıp olarak ka-
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bul edebileceğimiz ilaçların kullanıl-
masındaki temel düşüncenin günü-
müz geleneksel halk hekimliğindeki 
bazı pratiklerin, eski animizmin izleri 
olduğu, pek çok büyüsel işlemlerin, 
maddi araçlar, bitkisel ve hayvan-
sal, mineral maddeler ile cansız bazı 
nesneler kullanılarak yapıldığı akıldan 
çıkarılmamalıdır78.

 İslam’dan önce, şamanizmi ken-
dine özgü bir tarzda yaşayan Türk 
Dünyası’nda, sağlık ve hastalığın do-
ğadaki iyi ve kötü ruhlar arasındaki 
dengeye bağlı olduğuna inanıldığın-
dan, ruhlarla kişi arasındaki aracılığı, 
özel yeteneğe sahip şamanlar (Türk-
çesi kam) sağlamaktaydı. Toplum 
içinde önemli bir yeri olan şamanla-
rın başlıca iki görevi vardı: Ruhun yi-
tirilmesi veya kötü ruhların (körmöz) 
insan ruhunu çalmasıyla ortaya çıkan 
hastalıkları tedavi etmek ve ölenlerin 
ruhlarının öte dünyaya gidişlerine eş-
lik etmek. Ayrıca, büyü yapmak, yağ-
mur yağdırmak, bitki ve hayvanları-
nın çoğalmasını sağlamak, fal bak-
mak gibi büyüsel işlemler alanlarına 
girerdi. 

 Ali Haydar Bayat’tan aktardığımız 
bu bilgilere, Burhan Oğuz’un önemli 
bir katkısını da ekleyelim: “Eski Türk 
tıbbında hastalık telakkisi ilkel tıbbın 
genel özelliklerini taşıyor. Bu telakki-
ye göre hastalığın etiyolojisi; 

a- İnsan ruhunun kötü ruhlar 
veya cinler tarafından çalınması, ka-
çırılması,

78 BAYAT, Ali Haydar: İslam Öncesi Orta Asya 
Türk Dünyasında Tababet, Türkler, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 

b- İnsanın içine kötü ruh veya 
cin girmesidir.

İnsanın içine kötü ruh veya cin 
girdiğinde bunlar kişiyi tutarlar. Bu 
telakkinin izlerini günümüz halk he-
kimliğinde görebilmekteyiz. Halk 
arasında ‘çalınınca’ denilen hastalı-
ğın sebebi cinlerin kötülüğü, kişinin 
ruhunu çalmalarıdır. Halk arasında 
‘tutarık’ da denilen epilepsinin (sa-
ranın) etiyolojisi kişinin bedenine 
cin girip onu tutması oluyor. İnsanın 
içine cin girmesi veya ruhunun, be-
deninin çalınması, kara büyü yoluyla 
da olabilir. Bu telakki günümüzde de 
bazı akıl ve ruh hastalıklarının etiyo-
lojisini oluşturur. ‘Hastalığı yakalan-
mak’ veya ‘tutulmak’ şeklindeki söy-
leyişlerde bu eski Türk tıbbının izleri 
bulunuyor”79. 

Kam, hastalıklardan arınma ve 
korunma amacını taşıyan tedavi 
ayinlerinde, özel yeteneklerini orta-
da yanan ateşin yanına yatırılan has-
tanın karşısında sergilerdi. Müzik, 
mistik ve büyülü işlem olarak teda-
vide önemli bir yer alırdı. Hastanın 
etrafında dönerken kendinden geçen 
kam, ruhlar alemine yaptığı çetin yol-
culuğun sonunda kara tös (kötü ruh) 
Erlik’in huzuruna çıkar ve ondan has-
tanın tutsak edilen ruhunu, “can ye-
rine can vererek” geri isterdi. Ayinde 
en önemli safha, ruhunu kurtarmak 
için, kurbanı belirleyip, hastalığı hay-
vana naklederek kişiyi sağlığına ka-
vuştururdu. Kurbanlar kansız (at kılı, 
paçavra, taş boncuk, ağaç vs.) veya 
kanlı (ızık/ıdık adı verilen et, süt ve 

79 OĞUZ, Burhan: a.g.e, , s. 470.
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gücünden faydalanılmayan hayvan-
lar) olurdu. Şaman bu görevini yerine 
getirirken yardımcı ruhları da yanına 
çağırırdı80. 

Şamanizmin, önde gelen uzman-
larında Eliade; “Orta ve Kuzey As-
ya’da şamanın başlıca işlevi sihirle 
hastalıkları iyileştirmektir”81 demek-
tedir. Bu görüş günümüzde bile ha-
len çok yaygın olan cinci hocaların, 
muskacıların neden bu denli revaçta 
olmalarının cevabıdır bize göre. Ta-
bii ki, İslamiyetin cinleri kabulünü de 
unutmamak kaydıyla. 

Günümüzün en önemli Şama-
nizm uzmanlarından Mihaly Hoppal, 
şamanın mükemmel bir ruhsal sağal-
tıcı olduğunu, onların doğrudan has-
talığın iyileştirilmesinden çok, önlen-
mesine yoğunlaştıklarını kaydeder82. 

Eski Türklere göre insan, can ve 
bedenden, beden de et, kemik ve 
kandan oluşmuştur. Can önceleri 
“tın” ile aynı işleve sahipken, sonra-
ları can sözüyle “ruh” kastedilir ol-
muştur. Can’ın, biyolojik varlığı sona 
eren insanla ölmediği, ölümsüz oldu-
ğu düşünülmüştür. Yunus Emre ‘nin;

Ölürse tenler ölür
Canlar ölesi değil 

dizeleri de bu inancın yansıması-
dır. 

80 BAYAT, Ali Haydar: Tıp Tarihi, Kendi Yayını, 
İzmir 2003, s. 204-205.

81 ELİADE, Mircea. Şamanizm, Çev: İsmet 
Birkan, İmge Kitabevi, Ankara 2006, s. 
247-248.

82 HOPPAL, Mihaly. Avrasya’da Şamanlar, 
Çev: Bülent Bayram-H.Ş.Çağatay Çapraz, 
YKY, İstanbul 2012, s. 35-36.

İnsanda var olduğuna inanılan üç 
veya yedi ruhtan biri, kişinin ölümü ile 
mezarda kalır, diğerleri göğe ve yer 
altına giderlerdi. Yolunu şaşırır veya 
onu kötü bir ruh (kara körmös) yerse, 
dünyada başıboş dolaşarak insanla-
rın hastalanmasına neden olurdu. 
Yakutların kut dedikleri serbest ruhun 
gelmemesi hastalık nedenlerinden 
sayılmıştır. Akıl ve ruh hastalıkların-
da kut’u uçtu veya kut’u çıktı olarak 
ifade edilen hastalığın tedavisi, kut’u 
yerine koymak için kurşun dökmeyle 
yapılırdı83. Kurşun dökme yanında, 
Orta Asya’da alazlama, göçürme, ar-
bav gibi büyüsel nitelikli başka tedavi 
yöntemleri de uygulanıyordu 

Batı Sibirya Tatarları’nın dini ina-
nışlarında, ruhsal hastalığı olan ço-
cuklara, aynı ülkemizde olduğu gibi, 
cin çarpmış denilirdi. Azerbaycan’ın 
Zagatala’sında ise “Cin-Pir” adını 
taşıyan ve bu adıyla şamanizmin izi-
ni yaşatan kutsal bir mekan vardır. 
Daha önceleri bu mekanda, ruhsal 
hastalığı olanları tedavi ederlerdi84. 

Kamlar (şamanlar), kendilerinin 
doğaüstü güçlerce seçildiklerine ina-
nan, doğuştan bu işe yatkın ve içe 
dönük yaşayan, telkinle şiddetli tran-
sa geçebilen, değişik ruhsal haller 
gösteren, ruhlarla insanlar arasında 
aracılık yaptığına inanılan özel kişi-
lerdi.

Hunlarda ata-kam, eş-kam, di-
ğer Türk topluluklarında kam olarak 
geçen bu kişilerin görevleri ve top-
83 BAYAT, Ali Haydar, 2003: a.g.e, s. 205.
84 BEYDİLİ, Celal: Türk Mitolojisi Ansiklopedik 

Sözlük, Çev: Eren Ercan, Yurt Kitap Yayın, 
Ankara 2005, s.131.
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lum içindeki statülerini, Cüveyni’nin 
“Uygurlarda sihir ilmini bilenlere kam 
derler, bunlar şeytanlara hükmettik-
lerini iddia ederler. Hastaları da kam-
lar tedavi ederler” ifadesi, açıkça 
göstermektedir85. Burada gerek Hacı 
Bektaş Veli, gerek Hacım Sultan, ge-
rekse de Karaca Ahmet menakıbna-
melerindeki devlere, cinlere hükmet-
me ifadelerinin kökenini de görmüş 
oluyoruz.

Günümüzde dahi nazar için uy-
gulanan üzerlik urasasına 1920’lerin 
sonunda yazılan bir kitaptan örnek 
verelim: “Üzerlik urasası nazarlan-
mış, cin periye tutulmuş, korkmuş 
olanlara iyidir. Bu tütsü çok sınağlıdır. 
Üzerliksin havasın, her sayrıya deva-
sın, arslan Ali Mürteza’nın Zülfükar’ın 
kurtaransın. Bizi yavuz dilden, kem 
gözden, cinlerin perilerin, devlerin 
şerrinden emin eyleyen sensin”86. 

Günümüzde psikiyatrik hasta-
larda daha sık kullanılan, hekimle-
rin sıklıkla karşılaştığı muskalara, 
Müslüman olmayan Türklerde de 
öteden beri rastlanılmaktadır. Doğu 
Türkistan’daki kazılarda bulunan Uy-
gur tıbbi yazmalarında, VIII. ve XIV. 
Yüzyıllardaki Budist ve Maniheist 
Türkler’de de akıl hastalıklarına karşı 
muskanın kullanıldığını görüyoruz87. 
Bu dönemde Uygurlar’ın baş ağrısı, 
uykusuzluk, yüz felci ve ajitasyon gibi 
kimi nörolojik ve psikiyatrik hastalık-
larda ilaç kullandıklarını biliyoruz. Bu-

85 BAYAT, Ali Haydar, 2003: a.g.e, s. 206.
86 YALMAN, Ali Rıza: Cenupta Türkmen Oy-

makları II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Haz: 
Sabahat Emir, Ankara 2000, s.513.

87 BAYAT, Ali Haydar, 1989: a.g.e, s. 62.

rada konumuzu ilgilendiren ilginç bir 
bilgi de, Uygurlar’ın cinnet durumla-
rında, geyik boynuzunu iyice döğerek 
suyla karıştırıp içirdikleri bilgisidir88. 

 
İslami Dönemde Akıl Hastaları-

na Bakış
Türkler’in kitleler halinde İslam’la 

tanışması VIII. yüzyılda Horasan’da 
gerçekleşmiştir. İki yüzyıl içinde ço-
ğunluğu İslam’a geçen Türkler, İslam 
kültür ve dünyasına dahil olmaya 
başlamışlardır. Saray ve şehir halkın-
da daha yoğun olmak üzere İslam’ın 
akıl hastalarına bakış açısı Türkler 
arasında da yayılmaya başladı. 

 Türk-İslam dünyasında cin çarp-
ması sonucu oluştuğuna inanılan 
ağır akıl hastalarının kapalı yerlerde 
korunması ve tedavisi uygun görü-
lürken, zararsızların hezeyanları ve 
cezbeye tutulmuşların sayıklama-
ları, halk nazarında, tanrısal ilhama 
mazhar oldukları düşüncesiyle, Al-
lah’ın sevgili kulları, veli kabul edile-
rek saygı görmüşlerdir89. Böylelerinin 
dokunduğu hastaların iyileşecekleri, 
bedduasını alanların sıkıntıya düşe-
ceği inancıyla Türk-İslam dünyasında 
akıl hastaları hoş tutulmuştur. Bun-
lara deli demekten kaçınılarak mec-
nun, şeyda, divane gibi sözcüklerle 
anılmışlardır. 

 Bu anlayışın sonucu çok ağır 
durumda olanların dışında akıl has-
taları hür ve rahat bir ortamda yaşa-

88 ÜNVER, A. Süheyl: Uygurlarda Tababet, 
İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Enstitüsü, 
Sayı: 3. 1936, s.58-59.

89 BAYAT, Ali Haydar, 1989: a.g.e, s. 63.
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mışlardır. Mesela Kanuni zamanın-
da ülkemize gelen H. Dernschwan’ı 
Türkiye’de en çok şaşırtan şeylerden 
birinin, yarı çıplak dolaşan delilerin 
veli olarak kabul edilmesi olmuştu. 
XX. Yüzyıl başında Gazne’de bir ya-
bancıyı döven deliye kimsenin mü-
dahale etmemesi Fransız gezginini 
şaşırtmıştı. Yine Fas’ta on iki yıl ara 
ile gördüğü çırılçıplak dolaşan deli 
bir kadını halkın besleyip baktığını bir 
araştırıcı kaydeder. 1802’de İstan-
bul’da sabah namazını müteakip iki 
kişiyi kılıcıyla yaralayan yeniçerinin 
akıl hastası olduğu anlaşılınca Süley-
maniye Darüşşifası’na kaldırıldığını 
Cevdet Paşa nakleder90. 

 İslamiyet döneminde Hipokrat, 
Galen gibi antik dönem hekimlerinin 
Arapça’ya çevrilen tıp kitapları Türk 
tıbbını etkiledi. İbni Sina ve Razi gibi 
büyük Türk hekimleri de tüm İslam 
hekimleri gibi hastalığı bedendeki 
unsurların dengesizliğine bağlardı. 
Hekim, hastalık belirtilerini inceler, 
nabız ve idrar muayenesi yapardı. 
Akıl hastalıklarının nedeni de vücut-
ta var olduğu düşünülen unsurların 
(kan, balgam, sarı safra ve kara safra) 
dengesizliği ile açıklanır ve buna göre 
tedavi edilirdi91.

 Hıltlar kuramı denilen bu kuram, 
Galenosçuluğun ana kavramıydı. 
Grek felsefesinin ilk gelişmeleriyle 
yakından ilgili olan bu kuramda, Hi-
pokrat Okulu’nun hekimlerine göre, 

90 BAYAT, Ali Haydar, 1989: a.g.e, s. 64.
91 SARI, Nil. AKGÜN, Burhan: Türk Tarihinde 

Psikiyatriye Bakış, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Sem-
pozyum Dizisi no: 62, Mart 2008, s. 4.

doğanın dört unsuru olan hava, top-
rak,su ve ateşi insan bedeninin de 
esas unsurlarıydı. Bunlar, kuramsal 
olarak, bedenin çeşitli organları tara-
fından meydana getirildiğine inanılan 
dört hılta, yani kan, kara safra, sarı 
safra ve balgama karşılık geliyordu92.

Örneğin mal-i hülya hastalığı kara 
sevda, yani kara safranın fazlalaşma-
sı ile açıklanırdı. Her hastalığın bir 
çaresi olduğu ve ilacının aranması 
gerektiği düşüncesi hakimdi93. 

Türk-İslam dünyasında ağır akıl 
hastalarının tedavileri hastanelerin 
özel bölümlerinde tedavi edilmek-
teydi. 1183’lerde Şam’daki Nured-
din hastanesinde ağır vakaların zinci-
re bağlı olarak, Kahire’de Selahaddin 
hastanesinin demir parmaklıklarla 
ayrılmış bölümünde çeşitli ilaçlarla 
tedaviye çalışıldığı bilinmektedir94. 

İslam’ın akıl hastalarına bakışın-
da etkili olduğu düşünülen bir ayetin 
varlığını da belirtelim. “Allah’ın sizi 
koruyucu kılmış olduğu mallarınızı 
akılsızlara vermeyin, kendilerini bun-
ların geliriyle rızıklandırıp giydirin ve 
onlara güzel söyleyin”. 

Şunu da önemle belirtmek gerekir 
ki, Anadolu’dan Çin’e, çok büyük bir 
coğrafya olan doğuda akıl hastalarına 
bakışta, batıdan farklı bir ortak bir yan 
da mevcuttur. Bu da kısaca, akıl has-
talarında, bir Tanrı’ya yakın olma hali, 
onlara bir çeşit kutsallık atfedilmesi 
diye kabaca özetlenebilir. Batıda ise 
durum tersinedir. Onlar içlerine şey-

92 OĞUZ, Burhan: a.g.e, s. 239. 
93 SARI, Nil. AKGÜN, Burhan, a.g.e, s. 4.
94 BAYAT, Ali Haydar,1989: a.g.e, s. 64.
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tan girmiş korkulan ve tehlikeli kişiler-
dir. Burada bir psikiyatristin Prof. Dr. 
Hayrettin Kara’nın değerlendirme-
sini de vererek, doğu ile batının ko-
numuzla ilgili zihniyet farkını ortaya 
koymak ilgi çekici olabilir: 

 “…Osmanlı’da ölüler gibi ma-
halleden uzaklaştırılmayan bir başka 
güruh daha vardır. Metin boyunca bu 
güruhu mecnunlar, deliler, akıl has-
taları gibi farklı isimlerle anacağız. 
Osmanlı’da mecnunlar, meczup-
lar, divaneler günlük hayatın dışına 
atılmamıştır. Daha da ötesi hayatı 
zenginleştirici bir unsur olarak top-
lum içinde kalmalarına özen göste-
rilmiştir. Mecnunlar, kişiliklerinin ve 
deliliklerinin niteliğiyle de ilişkili ola-
rak bazen bir eğlence nesnesine dö-
nüştürülse de çoğu zaman şefkat ve 
merhametle hatta hürmetle muame-
le görmüşler ve her fani gibi mahal-
lenin içinde yaşayıp gitmişlerdir. De-
lilikleri tahammül sınırlarını tecavüz 
ettiğinde ise tedavi ya da muhafaza 
maksadıyla Bimarhanelere nakledil-
mişlerdir”95.

Veli (=Eren) Kültü 

Bu konuyu ülkemizde etraflıca 
inceleyen araştırmacılardan biri olan 
Ahmet Yaşar Ocak veli kültünü şu şe-
kilde tarif eder: 

“Veli kültünü kısaca, fevkalade 
kuvvet ve kudretlerle mücehhez olup 

95 KARA, Hayrettin: Osmanlı’nın Mahal-
le Sakinleri: Mecnunlar, Deliler Ve Ölüler, 
Osmanlılarda Sağlık I, Editör: Dr. Coşkun 
Yılmaz- Dr. Necdet Yılmaz, Biofarma, İs-
tanbul 2006, s. 197.

Tanrı’ya yakın kabul edilen bir şahsi-
yetin her hangi bir konuda -sağ veya 
ölü iken- yardımının dokunacağına 
inanılması ve bunu temin için ritüel 
yollara başvurulmasıdır şeklinde tarif 
edebiliriz. Bu anlayış, velinin takdis 
olunmasıyla sonuçlanmaktadır. Din 
sosyolojisi alimleri, pek çok yerde, 
halk Müslümanlığının bu anlayış et-
rafında geliştiği kanaatini ileri sürer-
ler”96.

Ahmet Yaşar Ocak, Türkler’de-
ki veli kültünün temelinin şamanist 
dönemde atıldığının söylenebile-
ceğini belirterek şöyle devam eder: 
“Eski Türk şamanları incelendiği za-
man, bunların Türk veli imajına çok 
benzediğini fark etmemek mümkün 
değildir”97. Konuyla ilgili değerli ma-
kalesinde Fuat Köprülü kimi sufi ta-
rikatlarındaki velilerin; kadınlı erkekli 
ayinler, ateşe girme, vahşi hayvanla-
ra binme, kuş gibi uçma, düşmanla-
ra karşı büyü yapabilme, yülünmüş 
(tıraş edilmiş) sakallar, gür bıyıklar, 
iki boynuz tutturulmuş keçeden ser-
puşlar, boyunlarında kemikler ve çın-
gıraklarla aslında eski şamanlar oldu-
ğunu kanıtlar98. 

 Eski Türk inançlardan olan ata-
lar kültünün, veli kültünün temelinde 
önemli bir yer tuttuğunu belirtelim. 
“Ölmüş ataları ta’zim ve onlar için 
kurbanlar sunma inanç ve adeti, ge-

96 OCAK, Ahmet Yaşar: Menakıbnameler, 
Türk Tarih Kurumu, Ankara 1997, s. 6. 

97 OCAK, Ahmet Yaşar: a.g.e, s. 11.
98 KÖPRÜLÜ, Fuad: İslam Sufi Tarikatlerine 

Türk-Moğol Şamanlığının Tesiri, Çev:Yaşar 
Altan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakülte-
si Dergisi, 1972,XVIII.Cilt, s. 141-152.
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leneksel Türk dini tarihinin en önemli 
yanlarından birinin oluşturmakta-
dır. Aslında atalar kültü, tıpkı tabiat 
güçlerine inanma yani naturizm gibi, 
dinler tarihi içerisinde, çok çeşitli 
toplumlarda görülen bir vakıadır ve 
hatta bazı din bilimcileri onu men-
şei dini form şeklinde görmek iste-
mişlerdir. Her halükarda, Atalar Kültü 
özellikle patriarkal aile tipinin hakim 
olduğu toplumlarda görülen bir dini 
vakıadır. Buna göre, ölen ataların ve 
özellikle babaların ruhlarının geride 
kalanlara iyilik ya da kötülüklerinin 
dokunabileceği inancı ve onlara karşı 
duyulan minnet hissi, atalar kültünün 
temelini oluşturmaktadır. Mamafih, 
atalar kültünde ölen her atanın ruhu 
ve dolayısıyla da mezarı kült konu-
su olmamakta, yalnızca saygıdeğer 
olanlar buna erişmektedirler”99. Kor-
ku ve saygıyla karışık bir anlayış ve 
algılayışla oluşan bu kültte, bu se-
beple ataların ruhlarına kurban kesilir 
ve eşyaları kutsal addedilir; mezarları 
da kutsaldır100. 

 Din psikolojisi açısından türbe-
ler konusunu inceleyen ilahiyatçı Ali 
Köse ile Ali Ayten, önemli bir sap-
tamada bulunurlar: “Türbeleri atalar 
kültüyle ilişkilendirmemizi sağlayan 
önemli bir veri de türbelerin birçoğu-
nun ‘Baba’ ya da ‘Dede’ sıfatıyla anıl-
masıdır”101. Buna ek olarak Ahmet 
Yaşar Ocak’ın da, Dede Korkut’un 
99 GÜNAY, Ünver. GÜNGÖR, Harun: Türk-

lerin Dini Tarihi, Rağbet Yayınları, İstanbul 
2007, s. 80.

100 OCAK, Ahmet Yaşar,1997: a.g.e, s. 12.
101 KÖSE, Ali. AYTEN, Ali: Türbeler Popüler 

Dindarlığın Durakları, Timaş Yayınları, İs-
tanbul 2010, s. 18.

tıpkı Ahmed-i Yesevi’nin halifeleri 
Hakim Ata, Zengi Ata ve Mansur Ata 
gibi, ata sıfatıyla anılmasına da dik-
kat çektiğinin belirtelim102.

Kolonizatör Bir Türk Dervişi 
Karaca Ahmet

Ahmet Yaşar Ocak, Anadolu’da 
veli tiplerini incelerken içlerinde Ka-
raca Ahmet Sultan’ı da barındıran bir 
grup veliyi köy ve aşiret velileri kate-
gorisinde değerlendirir: 

 “Anadolu Selçukluları ve Osmanlı 
devirlerinde, yeni fethedilen toprak-
ların üzerinde yerleşerek oraların is-
kanına da önayak olan pek çok adı 
bilinen veya bilinmeyen veli, bu guru-
bu teşkil eder. Anadolu’nun yeni fet-
hedildiği sıralarda, XV.yüzyıldan iti-
baren Rumeli topraklarının Osmanlı 
hakimiyetine geçtiği zamanlarda bu-
ralarda tekke açıp faaliyet gösteren 
ve çoğunlukla gayri Sünni bir İslami-
yet anlayışını telkin eden bu velilerin 
önemli bir kısmı, aynı zamanda aşi-
ret reisi idiler. Dolayısıyla yerleştikleri 
yerlere bizzat yönettikleri aşiretle-
riyle geliyorlardı. Zaten müridlerinin 
çoğu kendi aşiretlerindendi. Bunlar 
şehirli velilerden, baba, dede ve pir 
gibi unvanlarla ayrılmakta olup Ana-
dolu ve Rumeli’nin hemen her tara-
fına yayılmışlardır. Bu sebeple bugün 
Anadolu’nun pek çok köyünde, adla-
rı sade oralar halkı tarafından bilinen 
bu tip köy ve aşiret velilerinin türbe 
ve mezarlarına rastlamak mümkün-
dür. Bunlardan bazıları ise devirle-
rinde önemli roller icra ettikleri için 
102 OCAK, Ahmet Yaşar,1997: a.g.e, s. 13.
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büyük bir şöhret sahibi olmuşlardır, ki 
Hacı Bektaş, Sarı Saltık, Dede Gar-
kın, Tur Hasan Veli, Karaca Ahmed 
Sultan vs. böyledir”103.

Konumuzla ilgili son derece 
önemli makalesinde yazdıklarıyla, 
yukarıda alıntı yaptığımız yazar da 
dahil bir çok araştırmacıya temel 
teşkil eden Ömer Lütfü Barkan, yine 
Karaca Ahmet’i de içeren örneklerle 
şunları söyler: 

“Tedkik ettiğimiz zaviye şeyhleri-
nin umumiyetle bir cemaat beyi veya 
kabile reisi olması bizim burada iddia 
ettiğimiz fikrin doğruluğunu isbat hu-
susunda, ehemmiyetli bir delil teşkil 
edecek mahiyettedir. Bu gözle tedkik 
edildiği takdirde bir aşiretin muhte-
lif parçalarının muhaceret dolayısıy-
la gidip yerleştikleri uzak noktalar-
da hep aynı nam altında köyler ve 
zaviyeler kurması ve evliyalar kabul 
etmiş bulunması keyfiyetini de ko-
layca izah edebilir. Hasluck da yukar-
da ismi geçen makalelerinde, hakla-
rında uydurulan, menakıb ne olursa 
olsun, birçok tekkelerin bir aşiret 
evliyası mezarı olarak kurulduğunu 
farz ve kabul etmektedir. Bu suretle 
Karaca Ahmed’in, Ak Yazılı Baba’nın, 
Sarı Saltık’ın muhtelif yerlerdeki me-
zarlarını ve bu isimlerde müteaddid 
köylerin mevcudiyetini, hep aynı aşi-
retin muhtelif yerlere dağılmış olan 
muhtelif parçalarının eserleri gibi 
kabul ediyor ve evliya isimlerindeki 
sarı, kızıl gibi renk sıfatlarının aynı 
kabilenin muhtelif parçalarının yekdi-
ğerinden ayrılması için kullanılan sı-
fatlar olması lazım geleceğinden, bu 

103 OCAK, Ahmet Yaşar,1997: a.g.e, s. 20.

suretle mevzuubahis sıfatları taşıyan 
evliyaların kabilevi menşeini isbata 
çalışıyor.

Bu faraziyeler, bizim tedkik ettiği-
miz dervişlerin ve o dervişlerin temsil 
ettikleri grupların Orta Asya’dan gel-
miş muhacir göçebelerin mümessili 
ve bu muhaceret akınının öncüleri ol-
dukları hakkındaki iddialarımızı tenvir 
edecek mahiyette olduğu gibi bizim 
burada zikrettiğimiz misallerle daha 
fazla da kuvvet kazanmış olmaları la-
zım gelir”104. 

Yazar makalesinde ele aldığı ‘Ko-
lonizatör Türk Dervişleri’nin, XVI.yüz-
yıl Osmanlı şairlerinin tasvir ettiği şe-
kilde, çıplak gezen, esrar çiğneyen, 
saçını sakalını ve kaşlarını tıraş eden 
ellerinde müzik aletleriyle dolaşan, 
dilenen, mala mülke önem verme-
yen, bekar yaşayan gezgin Kalenderi 
dervişlerinden olmadığını vurgular. 
Dimetoka’da bir derbentte bulunan 
zaviyeyi örnek göstererek şöyle de-
vam eder:

“Demek oluyor ki, Allah’ın dağın-
da böyle asayişin ve yolculuğun te-
mini için şenlendirilmesi lazım gelen 
bir derbend yerinde zaviyeyi tesis ve 
köy vücuda getirmiş olan bu Bekta-
şi şeyhleri aynı zamanda hizmetleri 
takdir edilen jandarmalar, dağ başla-
rında emniyeti temine kadir tabiatta 
insanlardır. Ve, ilk zamanlarda ancak 
bu gibi hizmetleri mukabilinde örfi 
tekaliften muaf tutulmuşlar ve ken-
dilerine dağ başında ancak bir hara-

104 BARKAN, Ömer Lütfü: İstila Devirlerinin 
Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler, Ta-
savvuf Kitabı, Kitabevi, İstanbul 2003, s. 
173-174.
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benin mülkiyeti bahşedilmiştir. Filha-
kika, bu devirlerde henüz yüzlerce 
köyden haraç toplayan Bektaşi der-
gahlarından eser yoktur. Dağ başla-
rını, hali ve çorak toprakları işlemek 
için yerleşen, evlatları çoğalınca köy-
ler tesis eden ve yerleştikleri toprak-
ları yavaş yavaş bir kültür ve iktisat 
merkezi bir ma’mure haline sokan 
birtakım muhacirler mevcuttur. Dağ 
başlarında yerleşen bu muhacirlerin 
orada tutunup çoğalmaları da onla-
rın kuvvetini göstermektedir. Bunlar 
gözüpek ve azimli Türk kolonları, bu 
memlekete yalnız bir fatih ve işgal 
ordusu olarak gelmiyen Türkler’in 
memleket ve toprak açıcılarıdır. Yeni 
fethedilen bir Hıristiyan memleketin-
de, bu şekilde gelip dağ başlarında 
yerleşecek, oraların imar ve emniye-
ti ile meşgul olacak ve tesis ettikleri 
merkezlerle Türk dil ve dinini yayma-
ya başlayacak misyonerlere ve gö-
nüllü muhacirlere malik olmak ise; 
yeni kurulmakta olan Türk devletinin 
en büyük kuvvetini temsil etmekte 
olduğu meydandadır. İmparatorluğu 
kuran kuvvet işte kendisinden bu ka-
dar emin, kendiliğinden taşan ve atıl-
gan bir istila kuvveti idi.

Bu dervişlerin geldikleri yerlerde 
fevkalade imtiyazlarla karşılaştığını 
da zannetmek doğru değildir. Bir as-
ker gibi harp edebildiği halde yine bir 
köylü gibi çalışan bu dervişlerin çoğu 
bu devirde henüz öşürden bile muaf 
değillerdi”105. 

Yazar, o devirde köy zaviye ilişki-
sine dair şunları da ekler:

105 BARKAN, Ömer Lütfü: a.g.e, s. 169-170.

“Zaviye kurmak için vesile ittihaz 
edilen sebep ne olursa olsun, o za-
manki iktisadi ve içtimai bünyenin ve 
dini hislerin tabii ve zaruri bir netice-
si olarak her tarafta zaviyeler kurmak 
ve hayatı bu zaviyeler etrafında ma-
nalandırmak ve teşkilatlandırmak bü-
yük bir ihtiyaç halinde hissedilmekte-
dir. Devrin hususi şartları içinde zavi-
yelerin tebarüz ettirilmeğe değer bir 
mana ve vazifesi olduğu şüphe gö-
türmez bir hakikattir. Bu kudrete şa-
yan dikkat tezahürlerine, dini ve ta-
savvufi cereyanların kendi organlarını 
yaratma faaliyetine bilhassa köylerde 
tesadüf edilmesi ise; o devirlerde 
köy hayatının bugün olduğu gibi şe-
hirlerin tabii artık ve ek bir mevcu-
diyeti yaşamaktan ibaret olmaktan 
ziyade; kendilerine mahsus bir alemi 
ve hayatı yaratmakta devam edecek 
kadar müstakil ve hayatiyeti bol bir 
uzviyet teşkil ettiklerini bütün hayat 
prensiplerini kendi içlerinde bulduk-
larını, kuvvetli bir şekilde köklerinin 
kendi toprakları içinde olduğunu 
göstermektedir”106. 

Ömer Lütfü Barkan, Anadolu ve 
Rumeli’den örnekler vererek zaviye-
lerin derbendlerde kolluk görevi yap-
tıklarını, bazı zaviyelerin kervansaray 
gibi hizmet verdiğini, atıl durumdaki 
arazilerin bağa bahçeye dönüştür-
düklerini ve buralarda her türlü zirai 
işler, bahçıvanlık, meyvecilik, arıcılık, 
fırıncılık, değirmencilik yapılmakta ve 
bilhassa hayvan yetiştirilmekte oldu-
ğunu anlatmaktadır. Burada, konuya 
Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’nden 

106 BARKAN, Ömer Lütfü: a.g.e, s. 172.
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yola çıkarak önemli katkıda bulunan 
İlhan Başgöz’e dönelim. 

 Başgöz’e göre; Anadolu’ya gel-
dikten sonra göçebelikten yerleşik-
liğe geçen Türkmenler yerleşik dü-
zenin gerektirdiği sosyal kurumları, 
ekonomik faaliyetleri ve insan ilişki-
lerini henüz kurabilmiş değildir. Bu 
yerleşimde ölüleri olunca yıkayıp 
kefenleyecek bir imam yoktur. Bu 
yüzden bir seferinde ölü üç gün gö-
mülememiştir. Bir çoban tutulamadı-
ğı için yedi hanenin erkekleri sıra ile 
hayvanları gütmektedir. Köyde tuz 
ve su kıtlığı vardır. Gelen konukları 
kondurup, ağırlayacak bir köy odası 
yapılamamıştır. Başka birtakım ilgi 
çekici örneklerle Türk toplumunda 
dervişin toplumsal işlevini yazar şöy-
le özetler: 

“Kısaca söylemek gerekirse, bu 
çiçeği burnundaki köyde, derviş, 
kanun koyucudur, adalet dağıtıcıdır, 
ekonomik faaliyetleri düzenleyicidir, 
köylü ile beyler arasında ara bulucu-
dur, yoksulu güçlüden koruyucudur, 
hastalara şifa vericidir. Bütün bunlar-
dan başka bir din adamı olarak ma-
nevi hayata yön vericidir de.

Durmuş oturmuş toplumlarda 
devletin, sosyal kurumların ve pro-
fesyonellerin yapması gereken bun-
ca önemli işi tek başına omuzladığı 
için, tarihimizde dervişin, velinin et-
kisi büyük ve sürekli olmuştur”107.

Burada önemle vurgulanması 
gereken ve konuyla ilgilenen araştır-
107 BAŞGÖZ, İlhan: Türk Toplumunda Dervi-

şin Sosyal Fonksiyonu, I. Uluslararası Türk 
Dünyası Eren Ve Evliyaları Kongresi Bildiri-
leri, Ervak Yayınları, Ankara 1998, s.2- 4. 

macıların haklı olarak başvurdukları 
Hasluck’un tespitlerine de değin-
memiz gerekir. Birçok yerde Karaca 
Ahmet’in varlığından bahseden Has-
luck’un Üsküp’teki tekke dolayısıyla 
yaptığı saptamaları kısaca aktaralım:

“Karaca adının ‘Georgias’ adı-
nın Slav biçimine benzerliği, Hıris-
tiyanların bu ereni Aziz Georgias’la 
özdeşleştirmelerine yardımcı olmuş 
olabilir. Ewans bunu ima etmektedir 
ve bu, Makedonya’nın bu kısmının 
Sırplar tarafından alınmasından beri, 
yerel Hıristiyanların buraya haç dik-
mesine yol açacak derecede kabul 
edilmiştir”108. 

Konunun ayrıntılı olarak incelen-
diği ‘Menakıbnameler’e dönelim 
tekrar. 

Gelişmiş ve örgütlü bir din, bir 
bölgeye girdiğinde oradaki mevcut 
inancı ve ritüelleri tamamen orta-
dan kaldıramaz. Gelişmiş din adeta 
kökleşmiş bu milli karakterdeki bu 
inanç ve uygulamaları kendine mal 
ederek, özümseyerek oradaki halkı 
kendine bağlayabilmektedir. Vaktiyle 
Hıristiyanlığın Anadolu’ya yerleşirken 
uygulamak zorunda kaldığı bu yön-
temi, X-XII. Yüzyıllarda İslamiyet’in 
Orta Asya’ya yerleşme sürecinde de 
görmekteyiz. Burada tekkelerin ço-
ğunun eski Budist mabedlerinin yeri-
ne veya yakınlarına inşa edildiklerini, 
zamanla buradaki azize ait menkıbe-
lerin İslam velilerinin menkıbelerine 
dönüştüğünü görüyoruz. Böylelikle 
yerli halkla güçlü bir bağ kurularak İs-
lamlaşma daha kolay oluyordu. 

108 HASLUCK, F.W: a.g.e, s.222.
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 Aynı süreç Türkler’in Anadolu’ya 
yerleştikleri yüzyıllarda da işledi. Ge-
nellikle Alevi-Bektaşi eğilimli tarikat 
şeyh ve dervişleri, tekkelerini, terk 
edilmiş ya da henüz faaliyette olan 
Hıristiyan mabedlerinin yerine veya 
yakınlarına kuruyorlardı. Böylelikle, 
orada eski dinin merkeziyle doğ-
rudan karşılaşarak onun kullandığı 
araçları aynen kullanıp etkisini za-
manla zayıflatarak yerine geçmekti; 
öyle de oluyordu. Nitekim bu şeyh 
ve dervişler, yerleştikleri yerlerde, 
kökü Hıristiyanlık, hatta Hıristiyanlık 
öncesi devirlere çıkan yerel azizle-
rin kültleriyle karşılaştılar. Bu kültler, 
keramet hikayeleri (menkabaler) ara-
cılığıyla rahatça İslamileştiriliyor, bu 
vesileyle bölgedeki Hıristiyan halkın 
Müslümanlığa kolayca ısınması sağ-
lanıyordu. Çünkü Müslüman olduk-
tan sonra da, bağlı oldukları eski kül-
tü, bir Türk velisi adına İslamileşmiş 
kılıkta sürdürüyorlardı. 

Ocak daha sonra Hacı Bektaş’tan, 
Sarı Saltık’tan ve Baba İlyas’tan ilginç 
örnekler verip, konuyu aydınlatarak, 
Hasluck’un “iki taraflı perestişgah-
lar” dediği pek çok türbenin böyle-
likle oluştuğunu anlatır. Yazar daha 
sonra, Anadolu’da halkın türbe veya 
ziyaret tabir ettiği mezarlara sahip 
velilerin, kendilerine göre bir kısım 
hastalıkların tedavisinde, yahut bazı 
dileklerin gerçekleştirilmesinde ün 
yapmışlığını anlatır. Bazılarının çocu-
ğu olmayanları çocuk sahibi yapmak, 
delileri veya saralıları iyileştirmek için 
ziyaretlere sahne olduklarını, bazıla-
rının ise sadece tek bir konuda yetkili 

olduklarını belirtir109. 
Karaca Ahmet’in önemi her açı-

dan kolonizatör bir derviş olma-
sı yanında sadece belirli psikiyatrik 
hastalara bakıp tedavi eden ve bunu 
başka bir örneğine rastlanmayan bir 
ölçüde yaygın bir tekke-türbe ağıyla 
ücretsiz yapmasıdır. Yani Ömer Lütfü 
Barkan’ın “Kolonizatör Türk Dervişle-
ri” ne son derece seçici bir şekilde 
sağlık hizmeti veren bir örnek teşkil 
etmesidir.

Alan çalışmalarında bazı Karaca 
Ahmet Tekke ve Türbeleri’nde, örne-
ğin Manisa Horozköy’de, Uşak Ka-
raca Ahmet Köyü’nde, Kütahya Ay-
valı Köyü’nde, Polatlı Karaca Ahmet 
Köyü’nde ilk bakışta bile hemen fark 
edilen eski Bizans ya da Roma döne-
mine ait mimari izler göze çarpmak-
taydı. Bu durum yeni bir kültürün işa-
reti olduğu gibi, bir anlam da kültürel 
devamlılığın da kanıtıdır diyebiliriz. 
Ayrıca, bu mimari unsurlar, Karaca 
Ahmet’in bu yönüyle de kolonizatör 
Türk dervişlerinin tipik bir örneği ol-
duğunu göstermektedir.

 

Karaca Ahmet’in Hekimliği

Bu bölümü Afyon Halkevi Müdü-
rü olan Edip Ali Baki’nin 1947 yılında 
İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Ensti-
tüsü’nce yayınlanan Karacaahmet Ve 
Delileri Tedavi Yurdu adlı kitapçığın-
dan aktaralım: (Burada bahsi geçen 
Karaca Ahmet köyü, bugün Afyon 
İhsaniye ilçesine bağlı olan Karaca 
Ahmet kasabasıdır) 

109 OCAK, A. Yaşar, 1997: a.g.e, s. 16-18.
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“Karaca Ahmet Horasan`dan 
harp üzerine gelmiş, Karahisardan 
Tezhüyük civarında oturmuş orada 
bir bey varmış, köyde oturan bu bey 
kahyasına “git gör bakalım şu karşıda 
çadır kuran Yörük mü nedir? Hayvan-
ları falanda var anla, kimlermiş göre-
lim” demiş. Kahya gider mevsim ba-
har. Bir su kenarındaki kafile reisinin 
söğüt ağacından elma kopardığını 
hayretle görür. Bu Karaca Ahmet’tir, 
davet eder O’da: Beye boş gidilmez 
diyerek bir mendile elma doldurmuş. 
Beyin yanına beraber gitmişler. Bey 
evvela vaziyetinden korkmuş, sihir 
ve efsun zannederek elmaları kabul 
etmek istememiş. Hatta Karaca Ah-
met’e hakarete hazırlanırken beyin 
yanında oturan ve çoktan beri ruhen 
hasta olan, feryat ve figan içinde ağ-
layan çırpınan kızı, Karaca Ahmet’i 
görünce birden susmuş, sükunet 
bulmuş. Bey Karaca Ahmet’e hayret-
le bakarak nereli olduğunu sormuş, 
Horasan erlerinden diye cevap alın-
ca, kızına bir nefes ve himmet rica 
etmiş. Karaca Ahmet kızı sığayarak 
ona bir şeyler okumuş söylemiş, be-
yin konağında birkaç gün misafir ka-
larak kızı tedavi etmiş.

Biricik kızı iyi olduktan sonra be-
yin keyfine son yok, ebedi minnet ve 
şükran mestisi içinde, sevincinden 
bu meçhul hekime ne yapacağını 
şaşırıyor ve bu hizmete mükafat ola-
rak: “Develerin ve sığırların arazimiz-
de serbestçe yayılsın, akşama kadar 
istedikleri yerde dolaşsınlar. Nereye 
kadar giderse oradan sınır kesilsin. O 
yerler senin ve evlatlarının olsun” di-

yerek birçok araziyi Karaca Ahmet’e 
terk ediyor. O da Akhisar veya Kağnı-
cı çiftliği denilen yedi haneden ibaret 
köye yani, şimdiki Karaca Ahmet kö-
yüne evlat ve tevabii ile yerleşiyor ve 
yerli köylülerle kaynaşıyor. 

Bu gibi şifa hadiselerini, halkımız 
manevi ve ruhani kudretin menşu-
rundan geçirdiği için bu kızı ne şekil-
de tedavi ettiği hakkında, bize başka 
bilgi inkal etmemekle beraber Karaca 
Ahmet bu tedavi tekkesini kurarak 
faaliyete geçince, adını, ününü işi-
tenlerin getirdikleri delileri tedaviye 
başlamış olması kuvvetle ümit edilir.

Halk dilinde, Karaca Ahmet’in he-
kimliğini tevsik eden bir de ilahi var. 
Kendine has bir beste ile okunan bu 
ilahi her sabah ezanında ve ramazan 
gecelerinde, sair kandil günlerinde 
Karaca Ahmet camisinin minaresin-
de okunurdu:

 

Karaca Ahmet İlahisi 

Karacahmet ulu veli,
Akıllanır gelen deli.
Karşısında Hayran Veli.
 Sultan Karacahmet sultan.
 Eşrefoğlu kamil insan.  

Türbesinin önü ahlat,
Ahlat değil o bir hikmet.
İmdat eyle Karacahmet
 Sultan Karacahmet sultan.
 Eşrefoğlu kamil insan.  



YOL 45

29

Türbesinin önü yazı,
Etrafı hep koyun kuzu.
Yetişince Bayram Gazi
 Sultan Karacahmet sultan
 Eşrefoğlu kamil insan

Dervişleri giyer aba
Anlar gezer, tekke türbe
Karşısında Gözcü Baba
 Sultan Karacahmet sultan
 Eşrefoğlu kamil insan110.

Çok eski zamanlardan beri tatbik 
edilen tedavi şekli şöyle idi:

Karacaahmet köyünde hasta ek-
seriya elleri kolları, ayakları bağlı ola-
rak araba ile getirilir. Karaca ahmet 
evlatlarından birinin evine indirilir. 
Hasta bağırıp çağırıyorsa, üstünü 
başını yoluyorsa, gürültü ediyorsa 
bu bizim hastamızdır diyerek kabul 
ederlermiş. Eğer hasta saralı, bu-
naklık alameti gösteriyor ve sükunet 
halinde ise kabul etmezler, bu bizim 
hastamız değildir derler. Israrla hatır 
için birkaç gün bıraksalar bile sahip-
lerine tedavi edilmeden iade ederler.

Otuz kırk yıl evvel delilerle uğra-
şan meşhur tedaviciler şunlardır:

Hacı Murat, Hacı Feyzullah, Hacı 
Hüseyin, Küçük Hacı Ahmet, Koca 
Kafanın Hacı Hasan, Koca Bıyık Oğlu 

110 Maalesef kasabada yaptığımız araştır-
mada, bu ilahiyi hatırlayabilen bir yaşlıya 
rastlayamadık. Makamına ulaşabilseydik 
bunun, iddia edildiği gibi kimi psikiyatrik 
hastalara iyi gelebilen makamlardan olup 
olmadığını araştırmak çok ilginç bir de- 
neyim olacaktı. 

Hacı Mehmet Ağa bunların evleri bi-
rer küçük tedavi yuvası idi.

Hasta bunlardan biri tarafından 
kabul edilince, ilk önce Karacaahmet 
ve Eşref Sultanın ve onların evlat ve 
tevabiinden kırka yakın mezarı ihtiva 
eden tekkenin bir köşesinde gündüz 
tomruğa çekilerek, bütün geceyi ka-
ranlık ve korkunç geniş kubbeli yerde 
yalnız başına geçirir. Tomruk, bir nevi 
sabit falaka, iki kalın ve sağlam kiriş-
ten ibaret, alt kiriş yerde çakılı üst 
kiriş altındakine demirle çaprazlan-
mış, her ikisinde de küçüklü büyüklü 
olmak üzere üç adet yarımşar yuvar-
lak delik var, ayaklar topuk kalınlığına 
göre bu deliklerden birine sokulur ve 
üst giriş kapatılır. Birbirine kilitlenerek 
burgu geçirilir ve deli, eli yetişeme-
yecek kadar uzun tomrukta sabaha 
kadar ayaklarından sıkıca bağlı olarak 
böylece bırakılır. Sabahleyin pek er-
kenden iki kadın gelir, hastanın etra-
fını temizler ve hasta nöbetçi teda-
vicinin evine götürülerek istirahat et-
tirilir. Eğer bu tedavi usulü bir günde 
müsbet bir tesir icra etmiş ise hasta, 
aklım başıma geldi diye iyileştiğini iz-
har eder, kontrol için birkaç gün daha 
misafir ederler. Eğer iyi olmamış ise, 
hususi bir oda kış haline göre, bazen 
de ahırda bir köşede ocağa gübre 
falan atarak yeniden tomruğa çeki-
lir. Tedavi müddetince, hasta evde 
tedaviciden başka kimseyle görüştü-
rülmez, sıkı bir perhize tabi tutulur, 
tuzsuz ekmek, hafif sebze yemekleri 
verilir. Et ve ağır yemekler verilmez. 
Hatta su, ekmek, ateş isterse ev sa-
hibinin karısı veya çocukları acıyarak 
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müdahale etmezler ve bir şey ver-
mezler. 

Hasta bu hal ve vaziyette iken 
her gün tedavici bir takım sualler ile 
hastasını imtihan eder… ‘Nerelisin, 
niçin hasta oldun, baban annen var 
mı?’ vs. gibi sorularla verilen cevap-
lardan hastanın iyileştiği veya iyiliğe 
yüz tuttuğu anlaşılıyor. Hastada ümit 
başlayınca zayıflayan yorulan ayak-
ları tomruktan çıkarılıyor. Tedavicinin 
huzurunda gündüzleri evin avlusun-
da biraz gezdiriliyor, ışık ve hava aldı-
rılıyor, akşam yine tomruğa çekiliyor.

Karacaahmet’in vaktiyle üzerinde 
oturup dinlendiği yumuşak bir kaya-
dan getirilen taş parçaları döğülerek 
toprak haline getirilir. Bir bardak su-
yun içine atılır, buna cüher denir, sü-
züldükten sonra bu su hastaya içirilir.

Hasta, lüzumuna göre dergahın 
önündeki kuyudan çıkarılan suyla yı-
kanır. Hastanın azami misafirliği kırk 
gün devam eder. Hasta iyi olduğu 
vakit, eğer adamları alıp götürmeye 
gelmezse bir nevi nekahat devrinde 
bağa, çifte çubuğa götürülür ve hafif 
hizmetler yaptırılır. Bu suretle hasta-
nın kati tedavisi anlaşılmış olur.

Kadın hastaların tedavisi Karaca-
ahmet’in kız torunları tarafından aynı 
şekilde icra edilir. Hasta iyi olduktan 
sonra, yalnız başına bırakıldığı oda 
veya ahırdan çıkar, ev sahibinin ya-
nında misafir olarak yatar. Hasta se-
çilerek alındığı için tedavi hemen he-
men kat’i netice verir.

Bütün hizmetler Karacaahmet’in 
torunları tarafından nöbetle ve vazife 
olarak yapılırdı, hiçbir suretle ve hiç-

bir bahane ile para almazlardı. Os-
manlı Devleti de bu hizmetlere mu-
kabil her türlü vergiden, aşardan ve 
her çeşit tekaliften, hatta askerlikten 
bile affetmek suretiyle hizmetlerini 
mükafatlandırır, hiç bir köye nasip 
olmayan devlet himayesi ile çalışma-
larını teşvik ve tergip ederdi. Teda-
viciler, ekseriya hastanın kaç günde 
iyi olabileceğini tahmin ederler, hasta 
sahibine ne vakit görme ye gelece-
ğini haber verirlerdi. Gelip hastasının 
iyi olduğunu, şifa bulduğunu görünce 
hasta sahibi sevincinden bir kurban 
keser, zengin ise ve isterse bazı ufak 
tefek hediyeler alabilirdi”111.

Konunun önemi nedeniyle Edip 
Ali Baki’den bu uzun alıntıyı aktarır-
ken şunları da ekleyelim. Kitapçığın 
yayınlanma tarihinin 1947 olduğu 
göz önüne alınınca, tekkelerin kapa-
tılmasından 22 yıl gibi kısa sayılabile-
cek bir süre sonra alınan bu bilgilerin 
önemi kendiliğinden ortaya çıkmak-
tadır. Bu tarihten 64 yıl sonra alan 
çalışmasında derlediğimiz bilgiler 
için ise, şanslı olduğumuzu söyleye-
biliriz. 

Alan Çalışmalarında Sapta-
dığımız Bilgiler

a. Afyonkarahisar İhsaniye’ye 
Bağlı Karaca Ahmet Kasabası: Af-
yonkarahisar İhsaniye’ye bağlı Kara-
ca Ahmet Kasabası’nı farklı zaman-
larda üç kere ziyaret ettik. Kasabada 
bize en sağlıklı bilgileri veren ve ka-
sabaya özgü şınşın ve dümbeği (ki, 
kasabada bunlara Karaca Ahmet’in 
111 BAKİ, Edip Ali: a.g.e, s:7-13. 
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Kudümleri deniyor) oğluyla birlikte 
çalan son kaynak kişi, 1931 doğum-
lu Ali Çiçek’ten derlediklerimizi akta-
racağız. Burada daha çok konunun 
tıbbi folklorla ilgili kısmından bahse-
deceğiz. 

“Büyüklerimizden duyduğuma 
göre bu zat Horasan’dan geliyor. 
Önce İhsaniye’nin Beyköy’üne ge-
liyor. Oranın beyi birkaç gün kalın-
ca adam gönderip gitmelerini ister. 
Adamı, kuru bir söğüdün yanındaki 
Karaca Ahmet’e gelip durumu anla-
tıyor. O da kuru söğütten elmalar ko-
parıp bir mendile koyarak Bey’e se-
lam söyle diyor. Bey büyücü müdür 
nedir bunlar, gitsinler diyor. Onlar da 
kalkıp o zamanlar yedi hanelik olan 
Kağnıcılar Köyü’ne (bugünkü Karaca 
Ahmet Kasabası) geliyorlar. Köylüle-
re beni askerlerimle misafir eder mi-
siniz diyor, onlar da kabul ediyorlar. 
Kendisi Ahmet, Sultan da annesi mi 
kızı mı birisi ama bilemiyorum. 

Bir zaman sonra Bursa padişah-
lıkken, padişahın kızı akıl hastalığına 
tutuluyor. Çare bulamayınca padişah 
kızı için ‘vurun’ diyor. Canını sevdiğim 
kızın yanına varıp sığışlayınca kız iyi 
oluveriyor. Üstü başı çıplak olan kız 
kapıya vurup ‘ben iyileştim kapıyı aç-
man’ diyerek elbiselerini istiyor. Pa-
dişaha müjde veriyorlar kızın iyileşti 
diye. Padişah kızına soruyor ne oldu 
diye. Kızı ‘beni ak sakallı bir dede 
gelip sığışladı’ diyor. Padişah bunun 
üzerine herkesin sarayın önünden 
geçmesini emrediyor. Karaca Ahmet 
Sultan da bir ayakkabı tamircisi var-
mış, onun yanındaymış. Çağrılınca 

O da geçiyor sarayın önünden. Kız 
görünce hemen tanıyıp sarılıyor. Pa-
dişah huzuruna çıkarılan Karaca Ah-
met’e ‘dile benden ne dilersen’ de-
yince, Karaca Ahmet’de ‘Karahisar 
Sancağı Kağnıcılar Köyü’nde oturu-
yorum. Benim köyümden asker, öşür 
almayacaksın. Bir de topal devem 
var, onun dolaştığı topraklardan ver-
gi almayacaksın’ der. Padişah Karaca 
Ahmet’in isteklerini kabul edip O’na 
bir berat veriyor. Karaca Ahmet kö-
yüne dönüyor. İki hane bir odaya ba-
karlarmış, misafirhaneye. Beratı ya-
takların arasına sokuyor. Misafir ge-
lip yataklar yayılınca beratlar çıkıyor. 
Hatta bir sülaleye Baratalılar deniyor. 
Berattan sonra gelen burada kalıyor, 
askere alınmayınca. Hacıömerler sü-
lalesinden biri geliyor. Padişah bu se-
fer haber yolluyor, siz geleni zapte-
diyorsunuz, anlaşmayı bozarım diye. 
Padişah böyle deyince bu adamı çı-
karıyorlar. Sonra bu beratlar yanıyor, 
hikayesi böyle. 

Bu dümbek ve şınşınlar Kara-
ca Ahmet Sultan’la birlikte gelmiş. 
Karaca Ahmet’in kudümleri derler. 
Düğünlerde derneklerde, hacca gi-
derken, bayramlarda bunlar çalınır-
dı. Türbede de çalınırdı. Eskiden bu 
köye davul girmezdi, şimdi bunlara 
riayet edilmiyor. 

Buraya gelen hastalar üstünü 
başını yırtar, bağırır çağırır, vurur kı-
rar. Ana babasını, kimseyi dinlemez. 
Kendi bildiğine doğru der. Buranın 
hastası ilkbahar aylarında çok olur. 

Bazılarının ağzı yüzü eğilir, onlar 
Aksu köyündeki canını sevdiğime gi-
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der, onların yeri oradadır. Bazılarının 
belinden aşağı tutmayıverir, onlar 
Mahmut köyüne giderler, orada iyi 
olurlar. Bazıları sara hastasını da ge-
tirir, onlar da buranın hastası değil. 
Buranın hastası akıl hastasıdır. Bağırır 
çağırır, vurur kırıverir, aklına ne gelirse 
onu yapar. Taşı alır kafana yapıştırır, 
iyileşince pişman olur özür diler ya, 
olan olur. Buranın hastası böyledir. 

Köyde 60-70 tane oda var. Oda-
larda tomruk vardır. Hasta kime mi-
safir olursa, o önce buraya getirir. 
Burda bir gece tomrukta kalır. Sonra 
evine odaya götürür, orada da tom-
ruğa bağlanır, iyileşene kadar. Hasta-
lar tomrukta durumuna göre üç gün 
kalır, beş gün kalır, bir ay kalır, en çok 
40 gün kalır. Buranın hastası olduk-
tan sonra iyileşir. Her sabah suyunu 
verir, ekmeğini verir, bakımını yapar. 
Çok yemek vermez. Zaten kanının 
fazlalığından hastalanır, fıttırır. İyile-
şince de bunun 40 gün perhizi vardır. 

40 gün karanlıkta kalır. Gürültü 
olmaz, kaldığı yer sessiz olmalıdır. 
Karılı olmaz, televizyon teyp yasak. 
Her taraf kapalı olacak, karanlık yer-
de kalacak. Yanına bir kişi girecek, az 
yiyecek. Etli, sütlü, yağlı, tatlı, tuzlu 
yedirmiycen. 40 gün perhizi var, az 
yiyecek.

Burda bazı hastalar rüyalarında 
dedeyi görür, dede sığışlar. Bazıla-
rına görünmez, herkese görünecek 
değil ya!

Buradan giderken hastanın her 
ayağına geyik boynuzuyla üçer kere 
vurulur. 40 gün dolunca buranın ku-
yusundan alınan suyla yıkanır, perhizi 

çilesi biter. 40 gün çilesini çekince 
her şey serbest olur”112. 

b. Kütahya Tavşanlı’ya Bağlı 
Ayvalı Köyü: “Horasan Erenleri’nden 
Ahmet Dede ve kızı gelip yerleşi-
yorlar. Hastalar 1980’li yıllara kadar 
gelirlerdi. Gelen hastaların çoğu ka-
dındı ve gençti. Daha çok 20-30 yaş 
arasındaydı.İğdeler çiçek açtığı vakit 
daha çok gelirlerdi, ilkbaharda. En 
son türbedar İsmail Bayram’dı.

Gelen hastalar en fazla yedi gün 
tomrukta kalırlardı. Bazısı geceleri de 
tomrukta kalırdı. Daha sakin olanları 
gece için eve götürülür. 4. Günden 
sonra hastaya ‘sen kimsin, nerden 
geldin, anan kim, baban kim’ vb. so-
rular sorarak durumunu anlamaya 
çalışırlar. Makul cevaplar vermeye 
başlarsa hasta,yörede ‘ağda’ denilen 
üzüm pekmezinin koyusu hastaya 
verilirdi. Ekmeğe sürülür hastaya ve-
rilirdi, tatlı olduğu için hastanın ho-
şuna gider. Diğer öğünde tuz konula-
rak ağda verilirdi. Hasta eğer bu acı 
derse iyileşmeye başladığına kanaat 
getirilirdi. 

Üstteki tomrukta gördüğünüz bu 
büyük kertik, bir hastanın işi. Gece 
burada yalnız kalan hasta cebindeki 
bıçakla tomruktan kurtulmak için bu-
rayı kesmeye çalışmıştır. Türbedar bu 
olaydan sonra gelen hastaların üzeri-
ni aramaya başlamış.

112 Ali Çiçek, 1931 Afyonkarahisar İhsani-
ye’ye bağlı Karaca Ahmet köyü doğumlu. 
İlerleyen yaşına rağmen çekimlerde gös-
terdiği anlayış, içtenlik, konukseverlik ve 
verdiği çok değerli bilgiler için kendisine 
minnettarız.
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Tomruğun olduğu odadan baş-
ka, bir de Ahmet Dede türbesinin 
yanındaki bu çukur var. Köyde bu-
raya ‘kuyu’ deniyor. Yaklaşık 1’er 
metre boy en ve derinlikteki bu ku-
yuya ‘yere göğe sığmayan’ yani çok 
yaramaz, söz dinlemeyen çocuklar 
konur. Çocuk bu kuyuda bir kaç da-
kika bekletilirken üstü kapatılır bir 
tahtayla. Başında bekleyen türbedar 
biraz sonra çocuğa bir daha şıma-
rıp şımarmayacağını üç defa sorar. 
Şımarmayacağı sözünü veren çocuk 
çıkarılıp Ahmet Dede’nin Topuzuyla 
asalanır. Çocuklar kendi etraflarında 
yavaş yavaş döndürülerek ön arka ve 
her iki yanlarına baştan ayağa kadar 
topuzla hafifçe değdirilirdi. Böylece 
huyları, tüyleri indirilip atılıyor. Çocuk 
çıkarılırken eşiklikteki oyuktan üç yu-
dum su içer. Sonra bu küçük kapıdan 
geri geriye (türbeye arkasını dönme-
den) eşiğe basmadan çıkılır.

Yine çocuğu olmayan kadınlarda 
bu kuyuya oturtulur, birkaç dakika 
bekletilir. Buraya (yani çukura) konu-
lan üzüm, çerez gibi cisimler kuyu-
daki kadın tarafından toprak rastgele 
taranarak alınır. Kadının eline geçen 
nesneye göre oğlu ya da kızı olacağı 
türbedarca söylenirdi. Bu şekilde ço-
cuğu olanların oğlu olursa Ahmet, kızı 
olursa Ayşe adını verdiklerini hepimiz 
biliyoruz. Köyümüz büyük olmasına 
karşın hemen her evde Ahmet veya 
Ayşe vardır diyebiliriz. Türbenin giri-
şindeki küçük kapının eşiğinde küçük 
bir oyuk vardır. Buraya su konularak 
hastalara serpilirdi”113.
113 Abdullah Ulutaş, 1970 Kütahya Tavşanlı 

Ayvalı Köyü doğumlu.

Köyün muhtarından aldığımız bil-
gilerse şöyle:

“Türbede eskiden büyük bir geyik 
boynuzu vardı. Başı ağrıyan kadınlar 
buraya saçlarından bir tutam kesip 
bağlarlardı. Başka isteği olanlar da 
elbiselerinden bir parça koparıp bağ-
larlardı. Bu büyük boynuz tavandan 
yere kadar, bir dilek ağacı gibi saç ve 
kumaşlarla doluydu. Köyün imamı bu 
boynuzu ‘batıldır, dinde yeri yoktur’ 
diyerek, köylüler ‘hoca çarpılırsın’ 
deseler de ‘çarpılırsam ben çarpıla-
yım’ diye karşı çıkarak ortadan kal-
dırdı.

Türbeye Bayramlar’dan İsma-
il Dede bakardı. Dedenin insanların 
üzerinde büyük bir etkisi vardı. Üç 
dört kişiyle zor zaptedilen azgın ki-
şiler geldiğinde, İsmail Dede ‘ne olu-
yor’ dediğinde, birden o kişi başka 
bir havaya bürünüyordu, tamamen 
sakinleşiyordu. Hatta en azgın hay-
vanlar bile sakinleşirdi. 

Bir gün çok azgın bir çoban köpe-
ğinin koruduğu sürüye girebilirse, ço-
ban ‘istediğin kadar koyun alabilirsin’ 
diye iddiaya bile girilir. İsmail Dede 
sürüye girer ve azgın çoban köpe-
ği geri geri giderek duvara dayanır. 
Dede bununla yetinmez, köpeği ku-
cakladığı gibi çobanın yanına getirir.

Hastalar genelde baharda ge-
lirlerdi. Çok azgın hastalar, cinsel 
yönden de azgın hastalar getirilirdi. 
Hastaların çoğu Yeniköy diye bir köy 
vardı, hastaların çoğu ordan gelir-
di. O köyden çok okuyan da vardır, 
hemen hemen her haneden bir üni-
versite mezunu vardır o köyde. ‘Ye-
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niköy’den kimi tutsan delidir’ ‘Ha 
Ayvalı’dan ha Yeniköy’den’ gibi de-
yimler vardır bu civarda. İlginç olan 
kendi köyümüzden hastalar Ahmet 
Dede’ye değil de Aliköy’e giderler-
di. 20 yıl önceye kadar bu köyde de 
tomruk vardı. Bizim köye 15-20 km 
uzaklıktaki bu köyde Kemal Sultan’ın 
türbesi vardı. Bizim köyün hastaları 
bu köye götürülürdü”114. 

Burada Ayvalı Köyü muhtarı Ali 
Ramazan’ın takdire şayan bir şekilde, 
köyün tarihi önemini fark ederek kö-
yüyle ilgili bir kitap hazırlattığını be-
lirtelim. Ayvalı adlı bu kitaptan kimi 
değerli bilgileri aktarmak istiyoruz: 

“Ahmet Dede Türbesi’nin kıble 
tarafındaki duvarda, kırmızı bir taşın 
üzerindeki kitabede hicri 1132 (mi-
ladi 1720) tarihi göze çarpmaktadır. 
Muhtemelen türbenin tamir tarihi ol-
malıdır. 

Tarihi tomruk, çok eski olup tari-
hi bilinmemektedir. Meşe ağacından 
yapılmıştır. Gelen akıl hastaları, bu 
tomrukta bulunan oyuklara ayakla-
rından bağlanırdı. Kadın ve çocuklar 
tek ayağından bağla nırdı. Tomruğun 
en sağ başında kadınların tek ayağı-
nın bağlandığı oyuk bulunur. Ortada-
ki iki oyuğa erkekler, en soldaki kü-
çük oyuğa ise çocuklar bağlanırdı. 

Tomruk eskiden türbenin güne-
yindeyken, sonra bugünkü yerine ta-
şındı. Cumhuriyet döneminde köye 
gelen yetkililer, burada bulunan tom-

114 Ali Ramazan, 1962 Tavşanlı Ayvalı Köyü 
doğumlu, köy muhtarı. Ali Ramazan ve 
yakını Abdullah Ulutaş’a bize gösterdikleri 
konukseverlik ve içten ilgilerine çok teşek-
kür ederim.

ruğu dışarıya çıkarıp türbedeki çaput 
ve bağlanan saçlarla birlikte yakmak 
isterler. Ali Molla adındaki bir şahıs, 
görevli memura “Sen Türkiye’yi mi 
yakacaksın, bu tomruğu kesinlikle 
yakamazsın” diyerek karşı çıkar. Bu-
nun üzerine görevliler içinde delilerin 
bağlandığı tomruk bulunan binanın 
kapısını mühürlerler. Daha sonra bu 
görevlinin üzerine bir musibet geldiği 
ve akıl hastası olduğu da söylenir. 

Akıl hastalarıyla en çok Bayram 
İsmail Ağa uğraşmıştır. Akıl hastası 
azılı olursa elleri arkadan bağlanırdı. 
Bayram İsmail, bu hastalara çok az 
yemek ve çok az su verirdi. Burada 
kalan hastaya bir hafta sonra sıcak 
su verilirdi. Hasta “İsmail Ağa benim 
karnım çok acıktı, bana yemek ge-
tir” derse veya suyun sıcak olduğunu 
anlarsa hastanın iyileştiği anlaşılırdı. 
Köyün çocukları ise gelen akıl has-
taları ile eğlenirlerdi. Hasta gündüz 
tomruğa konur, gece ise İsmail Ağa 
hastayı evine götürür ve evinde ba-
kardı. Akıl hastaları İsmail Ağa’dan 
çok korkarlardı. Çünkü İsmail Ağa az-
gınlık yapanları döverdi. Akıl hastala-
rının en çok korktukları şey dayaktı. 
Köye hasta getirenler İsmail Ağa’ya 
belli bir ücret verirlerdi. Gelenler bir 
hafta içinde iyi olup giderlerdi. 

Ahmet Dede Türbesi’ne çocuğu 
olmayanlar, çocuğu huysuz olanlar, 
hayvanı rahatsız olanlar ziyarete ge-
lirlerdi. Çocuksuz kadınların çocuğu 
olursa, erkekse Ahmet kızsa Ayşe 
adını alır. Ahmet, Ayvalı Köyü’nde 
son derece yaygındır. Öyle ki köyde, 
camide namaz kılınırken “safta en 
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az dört tane Ahmet olmazsa olmaz” 
şeklinde latife dahi yapılırmış.

Hayvan hastalanınca veya inek 
buzağısını kabul etmediğinde sahibi 
tarafından hayvanın ipi getirilir, tür-
benin etrafında döndürülüp üç ihlas 
okunur ve bu ip daha sonra ineğin 
kafasına bağlanırdı.

Türbenin içinde biri ardıç ağa-
cından iki adet asa bulunur. Ardıç 
ağacından olan asa Ramazan Çağ-
lar tarafından yapılmıştır. Türbenin 
esas duvarında Arapça harflerle ya-
zılar ve çok güzel çiçek süslemele-
ri vardı. Kubbenin etrafında da hat 
yazıları bulunmaktaydı. 1940 yılında 
Bayramların İsmail Ağa buranın içi-
ni sıvattırdı. Yazı ve süslemeler de 
kayboldu. 1970 Gediz depreminden 
sonra duvarda çatlaklar meydana 
geldi. Zamanla yapılan sıva dökül-
meye başlayınca alttaki orijinal çiçek 
süslemeleri çıkmaya başladı. 

Hicri 1302-miladi 1885 Hüda-
vendigar Vilayeti Salnamesi 446.
sayfasında Ayvalı Köyü’nde Karaca 
Ahmet Dede Türbesi’nin ziyaretgah 
olduğu yazılıdır.

1970’lerden itibaren hastane ve 
doktorların çoğalmaya başlaması, 
tedavi yöntemlerinin artmasıyla bir-
likte köye akıl hastaları getirilmeme-
ye başlanmıştır. 

Köy sınırları içinde çok sayıda 
Roma dönemine ait çok sayıda antik 
kalıntılar bulunmuştur”115.

115 DİNÇEL, Ömer Faruk: Ayvalı Köyü (Tav-
şanlı-Kütahya), Ayvalı Köyü Muhtarlığı, 
2009, s.12-16, 37-38, 43,47, 51-52.

c. Ankara Polatlı’ya Bağlı Kara-
ca Ahmet Köyü: Tekke açıkken ora-
da hasta kabul edildiğini gören, son 
türbedarların hem kızı hem de gelin-
leri olan 1930 doğumlu Havva Tey-
zeden derlediklerimiz:

“Kendimi bildiğimde çok gelirler-
di. O kadar çok gelirlerdi ki gecemiz 
gündüzümüz belirsizdi. Sıvanıyorlar-
dı, çıbıklanıyorlardı gidiyorlardı. 

Yasaklayınca önce pencerele-
ri taşlarla kapadılar, kapıları ördüler. 
Misafir almayacaksınız dediler. Rah-
metli kaynatam dayanamaz alırdı, 
benim babam pek almazdı. Dışar-
da ağlaşa ağlaşa dönerlerdi. Bizden 
habersiz kapıyı kırıyor, pencerelerin 
taşını söküyor yine ziyaret ediyor-
larmış. Böyle bir iki sene devam etti. 
Sonra hükümet geldi, yıktırdı. Kendi 
köylümüze yıktırdılar, ağlaya ağlaya 
yıktılar. Yıkandan sonra içinin eşyası-
nı derleyip toplayıp götürdüler. Neler 
neler var idi. 

Caminin dört tarafı işlemeli tah-
taydı. Tabanı tavanı tahtaydı. Yan 
tarafı türbeydi. O zaman beş mezar 
vardı türbede, şimdi üç mezar kal-
mış. Dedenin mezarıymış, padişah 
kızı ebemiz varmış, Sultan idi ismi. 
Oğlunun mezarı var idi. Üstleri halıy-
la, kilimle, bindallıyla doluydu. Soy-
dular götürdüler, cıscıbır kaldı sonra 
da yıktılar. Üstü açılınca tahtaları da 
kendimiz söktük. Dört köşede altı 
delik dört testi var idi. Sen bir tane 
koysan, ordan üç tane ses geliyor-
du. Havva dediğin zaman ordan iki 
tane Havva çıkıyordu. Türbede hiç 
tahta parçası yoktu, kumunan, gü-
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zelce alçıyınan sıvanmıştı. Kapısının 
üstü yuvarlak taşıdı. Kagir binaydı, 
her yeri mermerdi. Kagir binayı ya-
pan ustanın adı Ayaşlı Balbudak’mış, 
onu duydum.

Karaca Ahmet Dedemiz tekke-
de çift sürermiş. Bir tek geyiğinen 
çift sürermiş. Uykuya yatmış, geyi-
ğini vurmuşlar. Sasılarlılar vurmuşlar. 
Geyiğin boynuzlarını hatırlıyorum. 
Postunu da hocanın vaaz ettiği yere 
sermişlerdi. Geyik boynuzuna çaput 
bağlanmazdı. Çeyizlerini sererlerdi, 
kadifesini, atlasını, kilimini.

Davul çalmak günah sayılırdı. Yı-
kılandan sonra geldi, 37’de geldi, 
kaynımın düğünü oldu, 8 gün davul 
çalındı. Sığırlarımız hep kaçtı. 

Bahar aylarında, kuzu zama-
nı hastalar çok geliyordu. Sivrihisar 
tarafından çok geliyorlardı. Hangi 
hasta gelirse kabul ederdik. Gelen 
hastalar ‘dövletlim’ diye gelirlerdi. 
‘Dövletlime geldik, çorbasını içmeye 
geldik’ derlerdi. Gelip sıvanıp çıbık-
lanıp çorbamızı içip, gidiyorlardı. Altı 
ay sonra da tekrar dedemizi ziyarete 
geldik diye gelirlerdi. 

İsteyen türbede bir gece yatı-
yordu, istemeyen yatmıyordu. Ama 
bizim evimizde bir gece muhakkak 
kalıyorlardı. Sıvanıyorlardı, dedemi-
zin çorbasını içeceğiz diyorlardı. Çok 
ağır gelen hastalar, helalleşerek gidi-
yorlardı. ‘Ben sana akşam çok eziyet 
ettim, hakkını helal et’ diyorlardı. 

Hasta gelir oturttururuz. Kadını 
kadın sıvar, erkeği erkek sıvardı”116.

116 Havva Özcan, 1930 Polatlı Karaca Ah-
met Köyü doğumlu. Havva Özcan, Afyon 

Kaynak kişimiz Havva Özcan ‘sı-
vama ve çıbıklamayı’ torunu üzerin-
den uygulamalı olarak gösterdiği için 
bundan sonrasını biz tasvir etmeye 
çalışalım. Oturduğu yerde hastanın 
başının ön-arkası ve iki şakağını el-
leriyle üçer kere sıvayan türbedar, 
son sıvamalarını başının ön ve arka-
sından sırt ve göğsüne doğru, şakak 
sıvamalarını ise kollara doğru sıvaya-
rak yapar.

Sonra hasta yüzüstü yere yatırılır, 
kollar vücuda paralel düz hale geti-
rilir. Bir çubukla hastanın kafasından 
başlayarak koldan bacağa, oradan 
diğer bacak ve kola geçilip en son 
sırtta ‘çıbıklama’ bitirilir. Çubuk sır-
tın üzerindeyken, diğer elle temizler 
gibi, sanki hastalığı kiri defeder, arın-
dırır gibi çubuğu sıyırır. Türbedar bu 
işlemi üç kez tekrarlar. 

 
d. Uşak Ulubey’e Bağlı Karaca 

Ahmet Köyü: “Köyümüzün eski adı 
Karaca Ahmet Sultan’dı. Annesi Sul-
tan oğlu Ahmet. Büyüklerimizden 
duyduğuma göre Eşme’deki kayıt-
larda da Karaca Ahmet Sultan diye 
geçermiş. 

Buraya aklı olmayan hastalar 
gelirdi. Hastalar ekseri nisan mayıs 
bahar aylarında gelirlerdi. Türbedar 
Hacı Mehmet Ali vardı, hastaları 
tomruğa bağlardı, değneğiyle çırpış-
tırırdı, 60-65 yıl önce. Çocuğu olma-

İhsaniyeli Ali Çiçek ile birlikte bizim için 
çok büyük bir şanstı. Başta oğlu İbrahim 
Bey olmak üzere tüm ailesine, değişik za-
manlarda iki kez bizi ağırlayarak, ev- lerin-
de gösterdikleri anlayış ve konukseverlik 
için teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
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yan kadınlar da gelirdi. Sonra kurban 
keserlerdi. 

Köyde davul çalınırdı. Davul köye 
yaklaşırken susturulurdu. Camide 
20-25 yıl önceye kadar geyik boynu-
zu vardı. Arazide Karaca Ahmet Öre-
ni diye bir yer var. Köyün kurucuları 
üç Yörük kardeşmiş: Hacı Ese, Hacı 
Musa, Hacı Hüseyin. Geldiklerinde 
türbe varmış”117.

Bir başka kaynak kişimiz:
“Bilhassa çılgın hastalar gelir-

di. Hacı Mehmet Ali gelen hastaları 
tomruğa bağlardı, 3-4 gün dururlar-
dı, hastanın durumuna göre. Nisan 
mayısta daha çok hasta olurdu. 3-4 
gün ayağından falakaya bağlarlardı. 
Çocuğu olmayanlar ya da düşük ya-
panlar da gelirdi. Dedenin önünde, 
bir insanın kolların yetişemeyeceği 
kalınlıkta bir badem ağacı vardı. Ge-
len ziyaretçiler, hastalar üstlerinden 
bir parça kumaş koparıp ağaca asar-
lardı, bağlarlardı, her yeri doluydu, 
kuruyunca kestiler. 

Öte tarafında bir çukur vardı, ka-
dınlar oraya ellerini sokarlardı eğer 
kurt gelirse çocuğu olacak derler-
di. Köyümüzde çocuğu olmayan bir 
imam tam 27 sene çalıştı, iki çocu-
ğu oldu, birine Ahmet, birine Sultan 
adını koydu. Türbede Karaca Ahmet 
Sultan’ın elinin izi, attan inerken taşı 
tutmasıyla olmuş. 

İçerde iki yatır var, biri Ahmet biri 
de anası Sultan imiş. Türbede geyik 
boynuzu vardı, kuru kafanın üzerinde 
boynuzları vardı. Sonra camide boy-

117 Mehmet Yıldırım. 1931 Uşak Ulubey Ka-
raca Ahmet Köyü doğumlu.

nuzlar dururken, cami 1983 sene-
sinde temelden yıkıldı, boynuzlarda 
kayboldu. Tomruk Hacı Mehmet Ali 
Ateş ölünce bakan olmadı, tomruğu 
da kaldırdılar.

Büyüklerimiz Horasan Erenle-
ri’nden derlerdi. Hacı Bektaş’tan da 
bahsederlerdi ama çok bilmi- 

yorum yanlış söylemeyim. Yalnız 
Hacet dediğimiz yerde, Kışla Dağı’n-
da 2-3 metrelik bir kayanın üzerinde 
Hz. Ali’nin kılıcının resmi var, çatal-
lı”118. 

 
e. Bursa Yenişehir’e Bağlı Ka-

raca Ahmet Köyü: “Buraya akıl has-
taları getirilir. İki mezar arasına yatı-
rılan hastaların iyileşeceğine inanılır, 
iyileştiğine de tanık olduk. Ağır olan 
hastalar ise bu halkalara bağlanırlar-
dı. 10 sene önce genç bir çocuk ge-
tirmişlerdi. Arkadaşları onu bağlaya-
mamışlar, bıçak çektiği için”119.

f. Bolu Gönen’e Bağlı Dedeler 
Köyü’ndeki Karaca Ahmet Türbesi: 
Haşim Şahin’in TDV’ nın İslam An-
siklopedisi’ne yazdığı Karaca Ahmet 
maddesindeki kaynakçada gördü-
ğüm Gönen ile ilgili kitaba ulaşama-
dım. Ancak internet ve telefon ara-
cılığıyla da olsa köy muhtarına ulaş-
mam bana çok değerli bilgiler sağla-
dı. Yaşlılar çoğu kez türbeye, Karaca 
Ahmet Türbesi derler ve de içinde 
yatanın da arkadaşı olduğunu söyler-

118 Hasan Eroğlu, 1929 Uşak Ulubey Karaca 
Ahmet Köyü doğumlu.

119 Cemalettin Alsan, 1960 Bursa Yenişehir 
Karaca Ahmet Köyü doğumlu.
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lermiş. Kimi daha bilgili bazı yaşlılar 
yatanın Yargeldi Sultan olduğunu da 
bilirlermiş. Maalesef bundan 40-50 
yıl önce bilinçsiz bir şekilde iki katlı 
türbe tamamen yıkılıp, yerine taştan 
yeni bir türbe yapılmış. Alt kat tama-
men ahşaptan yapılıymış ve köylüle-
rin “kütük” diye adlandırdıkları tom-
ruk ve prangalar varmış. Bazen zin-
cirlerle getirilen hastalar bu tomruğa 
ve prangalara bağlanırlarmış. Muh-
tarın oğlu olan ve tarih öğretmenliği 
de yapmış olan kaynak kişimiz Sedat 
Çalışkan, dedesinin öğüdüne uyarak 
halen köye gittiğinde gidip türbede 
yatıp uyuduğunu, türbenin köylüler-
ce son derece önemsendiğini belirtti. 

 Bir diğer kaynak kişimiz İmdat 
Demirhan ise kendi sülalesinin Yar-
geldi Efendi’ye dayandığını, yakın 
zamana kadar köye getirilen kurban-
ların kendi büyüklerince köye dağıtıl-
dığını ifade etti. Köyde artık muhtaç 
kimse kalmadığı için şimdilerde kur-
banı, Kuran kurslarına bağışladıkları-
nı anlattı. Gelen hastalar zincirli bile 
olsalar türbedarlar hastayı serbest 
bıraktırır, hastayı okur, türbeye 300 
metre yakınlıktaki ormana giden has-
talar bir süre sonra kendiliklerinden 
geri gelirlermiş. Türbedarların hasta-
lar üzerinde belli bir etkileri olurmuş. 
Büyükleri Yargeldi Efendi’nin Karaca 
Ahmet’in talebesi olduğunu da söy-
lerlermiş.

 Kaynak kişimiz İmdat Bey, Yar-
geldi Sultan’la ilgili bir de menkıbe 
anlattı, büyüklerinden duyduğu ka-
darıyla. Yargeldi Sultan’ın çift sür-
meye gittiği bir ineği varmış. Tarla-

ya gidip ineği çifte koşacağı zaman 
dağdan bir geyik gelir, inekle birlikte 
çifte koşulurmuş. Hangi tarlaya gi-
derse gitsin bu geyik mutlaka gelir-
miş. Bu yüzden Yargeldi Sultan kendi 
soyundan gelenlere geyik eti yeme-
yi yasaklamış. Bir gün avcılar geyi-
ğin peşine düşmüşler. Geyik epeyce 
kaçtıktan sonra ormandan geçerek 
türbeye doğru koşmuş ve kendini 
türbenin yanındaki çalılığa atmış. Bu 
durumu gören avcılar da bunda bir 
hikmet olduğuna hükmedip avdan 
vazgeçmişler. Geyik de bir süre din-
lendikten sonra çalılıktan çıkıp tekrar 
ormana dönmüş. 

 Türbeye psikiyatrik hastalardan 
başka, uyumayan yaramazlık yapan 
çocuklar ve çocuğu olmayan kadınlar 
da gelirmiş. Gelen hastaların türbede 
uyuması istenirmiş120.

 

 Tekkelerdeki Tedavinin De-
ğerlendirilmesi

Bizim iddiamız, eskiden bu tek-
kelere gelen hastalar arasında ayırıcı 
tanı yapılarak, sadece manik hasta-
ların kabul edilip tedaviye alındığıdır. 

Manik hasta diye net bir ifade kul-
lanmam, Edip Ali Baki’nin 1947’de 
İstanbul Üniversitesi Tıp Tarihi Ens-
titüsü’nce yayımlanan “Eski bir Türk 
Halk Hekimi: Karacaahmet ve Tedavi 

120 Ali Çalışkan, 65 -70 yaşlarında köy muh-
tarı. Sedat Çalışkan 1973 doğumlu,üniver-
sitede tarih okumuş yüksek lisans yapmış, 
İstanbul’da oturuyor. İmdat Demirhan 
1983 doğumlu, son türbedarların torunu, 
Dedeler Köyü’nde oturuyor. İlgileri ve ver-
dikleri bilgiler için kendilerine çok teşekkür 
ederim.
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Yurdu” adlı kitapçığındaki bilgilere ve 
Karacaahmet kasabası ve köylerin-
deki alan çalışmalarımıza dayanmak-
tadır.

“Karacaahmet köyünde hasta ek-
seriya elleri kolları, ayakları bağlı ola-
rak araba ile getirilir. Hasta bağırıp 
çağırıyorsa, üstünü başını yoluyorsa, 
gürültü ediyorsa bu bizim hastamız-
dır diyerek kabul ederlermiş. Eğer 
hasta sar’alı, bunaklık alameti gös-
teriyor ve sükunet halinde ise kabul 
etmezler, bu bizim hastamız değil 
derler. Israrla hatır için birkaç gün bı-
raksalar bile sahiplerine tedavi edil-
meden iade ederler.

“…Tedaviciler, ekseriya hastanın 
kaç günde iyi olabileceğini tahmin 
ederler.”

Görüldüğü gibi tedaviciler her 
hastayı kabul etmiyorlar. Epilepsili, 
bunaklık alameti gösteren ve süku-
net halindeki hastaları da (negatif 
belirtili şizofrenler kastediliyor diye 
düşünüyorum) kabul etmiyorlar. Yani 
ayırıcı tanı yapabiliyorlar.

Hastaların kaç günde iyileşebile-
ceğini tahmin etmeleri ve çok kere 
bunda başarılı olmaları da, seçilen 
hastaların manik atak içinde oldukla-
rının işaretleri diye düşünülebilir ka-
nısındayım.

Yine hastalar için ısrarla vurgula-
nan sürekli bağırıp çağırmaları, aşırı 
hareketlilikleri maniye uyan belirtiler-
dir. 

Biz alan çalışmalarında, yukarı-
da anlatılan özellikleri destekleyecek 
çok önemli olduğunu düşündüğü-

müz bir bilgiye ulaştık. Afyonkara-
hisar’a bağlı Karaca Ahmet kasaba-
sındaki değerli kaynak kişimiz Ali 
Çiçek, hastaların bariz olarak bahar 
aylarında daha çok geldikleri bilgisini 
verdi. Bu bilgi, tekkeye kabul edilen 
hastaların manik hasta olduklarına 
dair muhtemel şüpheleri de ortadan 
kaldıracak kadar değerlidir. Aynı bil-
giyi Polatlı Karaca Ahmet Köyünde 
“kuzu zamanı”, Tavşanlı Ayvalı Kö-
yünde “iğdeler çiçek açtığı zaman” 
şeklinde ve Uşak’a bağlı Karaca Ah-
met Köyü’nde “nisan-mayıs ayları” 
şeklindeki cevaplarla kesinleştirdik. 

Tavşanlı Ayvalı Köyü’nde manik 
hastalara bakılıyor iddiamıza destek 
olacak bir bilgi de, köy muhtarının 
hastalarda gözlenen cinsel taşkınlık 
halinin belirtmesidir.

Yine alanda yaptığımız çalışma-
da, Edip Ali Baki’nin 1947’deki bilgi-
leriyle de örtüşen, evlerde de tom-
ruk tedavisinin uygulandığı bilgisine 
eriştik. Üstelik Edip Ali Baki’de rast-
lamadığımız çok önemli bir bilgi de, 
“60-70 evde oda olduğu” bilgisidir. 
Burada “oda” ile kastedilen içinde 
hastaların tespit edildiği tomrukların 
bulunduğu evlerdir. İlk geceyi türbe-
deki tomruğa çekilerek geçiren has-
talar daha sonra misafir olduğu teda-
viciler tarafından evlere götürülerek, 
tedavileri bu odalarda sürdürülürdü. 
Yani bir nevi yataklı tedavi hizmeti 
veriyorlardı. Verilen 60-70 oda sayısı 
geçmişte de bu kadar yüksek miydi 
bilmiyoruz, ancak 30-40 oda dahi 
olsa bunun dönemine göre çok yük-
sek bir rakam olduğu kesindir. 
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Rakamlardan kuşkulanmamızın 
nedeni 20-25 yıl kadar önce bir TV 
programı yapımcısının, yaklaşık bir 
hafta kadar kasabada kalarak TV’de 
yayınlanan bir program hazırlamış 
olmasıdır. Bu programın ardından 
kasabaya olağanüstü bir hasta akını 
olması ve halen türbedeki 4 küçük 
odacıktaki yeşile boyalı tomrukların 
bu sırada yapılmış olduğu bilgisidir. 
Bu dönemdeki aşırı hasta başvurusu, 
pekala oda sayısını da arttırmış ola-
bilir, bu nedenle 60-70 oda sayısına 
ihtiyatla yaklaşmak gerekir diye dü-
şünüyorum. 

 Psikiyatri tarihine dair önemli 
araştırmalarıyla tanınan psikiyatri uz-
manı Dr. Şahap Erkoç, konuyla ilgili 
olarak kendisinden bilgi alırken Maz-
har Osman ile İsmet İnönü arasında 
geçtiği rivayet edilen bir anektod-
dan bahsederek konunun önemine 
ve tekkelerin işlevine dair önemli bir 
katkıda bulundu:

 “O dönemde yataklı tedavi kuru-
mu olarak sadece Bakırköy, Manisa 
ve Elazığ Ruh Sağlığı Ve Hastalıkla-
rı Hastaneleri mevcut. Nüfusa göre 
15000 psikiyatri yatağına ihtiyacımız 
var diyerek Mazhar Osman, İsmet 
İnönü’ye çıkar. Bugün bile yatak sa-
yısının 9000 olduğunu düşünürsek, 
yatak yetersizliğinin boyutu iyice an-
laşılabilir. ‘Biz tekkeleri tekrar açalım 
yatak yok’ der. Rivayete göre İnönü ; 
‘Ne sen bunu söylemiş ol, ne de ben 
bunu duymuş olayım’ der”. 

 Cumhuriyet öncesinde gerçek-
ten de, taşrada darüşşifa ve bimar-
hane gibi yataklı tedavi hizmeti ve-

ren kurumlar yoktu. Ulaşımın da çok 
kısıtlı olduğu bu devirde, bu görevi 
tekkelerin yerine getirdiğini söyleye-
biliriz. 

 

Mani Hakkında Kısa Bilgiler

Karaca Ahmet tekkelerine seçi-
lerek alınan psikiyatrik hastaların, 
hastalığı olan mani hakkında kısaca 
bilgi verelim. Mani, manik-depresif 
bozukluk ya da Türkçesiyle iki uçlu 
mizaç bozukluğunun taşkınlık döne-
mine verilen addır diyebiliriz. Özet 
olarak, bir mani döneminde en sık 
görülen ana belirti ve duyguları şöyle 
sıralayabiliriz: 

 1. Aşırı neşeli, coşkulu, taşkın ve 
öfkeli duygudurum 

 2. Kendine güvenin aşırı artışı, 
büyüklük duyguları ya da hezeyanları 

 3. Uyku ihtiyacının azalması
 4. Aşırı konuşkanlık, basınçlı ko-

nuşma
 5. Düşüncelerin hızlanması, fikir 

uçuşması
 6. Dikkat dağınıklığı
 7. Aşırı hareketlilik
 8. Zevk veren uğraşlara karşı aşırı 

ilgi121.
Mani dönemi ortalama 4-6 haf-

tadır. Genellikle ani başlar. Bu hasta-
lar tedavi edilmedikleri takdirde baş-
kalarına ve kendine zarar verme riski 
en yüksek birkaç hasta grubundan 
biridir. Hastanın aşırı istekleri ve dur-

121 ÖZTÜRK, M. Orhan. ULUŞAHİN, Aylin: 
Ruh Sağlığı Ve Bozuklukları, Cilt-I, Yenilen-
miş 11. Baskı, Ankara 2008, s.359.
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maksızın süren hareketliliği, konuş-
ması, suçlamaları, uygunsuz cinsel 
ilişkileri, aşırı para harcayışı (bütün 
bir ömür boyunca ailecek biriktiri-
len paranın birkaç haftada bitirilişi-
ne varacak kadar olabilir) mevcuttur. 
Aşırı öfkesi ve kendisi için her şeyin 
mübah olduğu hissiyle suç sayılan 
eylemlere yönelmesi, başka insan-
larla kavgaya girişebilmesi ve ölümle 
sonuçlanabilecek girişimlere çok ra-
hatlıkla atılabilmesi gibi daha birçok 
nedenlerle ailesi, kendisi ve toplum 
için çok ciddi sonuçlara yol açabilen 
bir hastalıktır. 

Manik-depresif bozukluğun 
spektrumunun son yıllarda daha ge-
niş sayılmaya başlanması nedeniyle, 
hastalığın toplumda görülme sıklığı 
için % 2-3’ten bahsedilse de, yukarı-
da saydığımız riskleri içeren alt grup 
olan Bipolar I Bozukluğu’nun sıklı-
ğına ortalama % 1 diyebiliriz. Ayrıca 
intihar gibi çok önemli bir sorunun 
da önemli nedenlerinden birinin bu 
hastalık olduğunu belirtmeliyiz. Yapı-
lan çalışmalara göre bu hastalarının 
% 10-15’i intihar ederek ölüyorlar122. 

 Manik atak gibi tedavi edilmedi-
ği takdirde kendisine ve başkalarına 
zarar verme riski çok yüksek bir has-
ta grubunu yüzyıllarca, devrine göre 
çok ileri usüllerle tedavi etmeye ça-
lışan bu gelenek son derece önemli 
bir işlev görmüştür. Tomruğa tespit, 
122 Amerikan Psikiyatri Birliği: Ruhsal Bo-

zuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı, 
4. Baskı Yeniden Gözden Geçirilmiş Tam 
Metin (DSM-IV-TR), Amerikan Psikiyatri 
Birliği, Washington DC, 2000, Köroğlu E 
(çeviri ed.), Hekimler Yayın Birliği, Ankara 
2007, s. 550.

bugün ilaçlarla taşkınlığını önleyeme-
diğimiz hastalarda halen başvurmak 
zorunda kaldığımız, deri gömlekler-
le hastayı yatağına tespitin bir baş-
ka formudur diyebiliriz rahatlıkla. Bu 
yöntemle hasta başkalarına zarar ve-
remediği gibi, kendine de zarar ver-
mekten alıkonulmuş oluyordu. 

Maninin bir özelliğinin de zaman-
la kendiliğinden iyileşmesi olduğunu 
belirtelim. Ancak bu sürede hastalık 
biraz şiddetli seyrettiği takdirde, has-
tanın kendisine ve özellikle başkala-
rına zarar vererek ölüm, cinsel taciz, 
boşanma, işini kaybetme, çok büyük 
maddi sorunlar ve hastanın iyileştik-
ten sonra yaptıklarının derin suçlulu-
ğu gibi çok ciddi sorun ve kayıplarla 
karşılaşılabileceği hekimlerce bilinen 
bir gerçektir. Hastalığın yaygınlığı da 
göz önüne alınınca, bütün bu muh-
temel kötü sonuçlardan hastayı ve 
toplumu korumanın son derece de-
ğerli bir sağlık hizmeti olduğu daha 
iyi anlaşılacaktır. 

Bize öyle geliyor ki, alan çalış-
malarında Uşak Karaca Ahmet Köyü, 
Kütahya Ayvalı Köyü, Polatlı Karaca 
Ahmet Köyü, Bursa Karaca Ahmet 
Köyü, Manisa Horozköy ve Kara-
köy, Sakarya Paşalar Köyü ve Ankara 
Beypazarı’nda gördüğümüz tekke ve 
türbeler, Afyonkarahisar İhsaniye’ye 
bağlı büyük tekkenin birer şubeleri 
gibi bir işlev görmekteydi. Buralarda 
Karaca Ahmet’in soyundan gelenle-
rin (bel evladı) veya buradan icazet 
alanların (yol evladı) görev yaptıkları 
tahmin edilebilir. Nitekim Afyonkara-
hisar’a bağlı bu büyük ve eski tekke-
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de (kuruluşu 1325 yılının öncesidir) 
hasta bakanlar Karaca Ahmet’in oğlu 
Eşref Sultan’ın soyundan gelenlerdir, 
Karaca Ahmet’in türbesi ayrı bir yer-
dedir. Bu konuyu ayrı bir başlık altın-
da tartışacağız. 

Böylesi önemli bir hizmet ifa 
eden Karaca Ahmet Köyü’nün Os-
manlılarca vergiden ve askerlikten  
muaf tutulması da (ki, kaynak kişimiz 
Ali Çiçek bu durumun sözlü gelenek-
te de bilindiğini ayrıntıları ile anlat-
mıştır) beklenen bir tutumdur. Ömer 
Lütfü Barkan’ın ayrıntıları ile anlattığı 
kolonizatör Türk dervişlerinin bir he-
kim versiyonu ile karşı karşıya oldu-
ğumuz çok açıktır. 

Bu konuda hazırladığımız belge-
selle ilgili olarak, ülkemiz psikiyatri 
camiasında manik depresif hasta-
lığın önde gelen uzmanlarından biri 
olan Dr. Timuçin Oral ile yaptığımız 
görüşmede, psikiyatri literatürün-
deki yeni bir bilginin bu coğrafyada 
yüzyıllardır uygulandığı bilgisiyle kar-
şılaşmak ve öğrenmek çok heyecan 
verici oldu. Değerli kaynak kişimiz 
Ali Çiçek’in ısrarla vurguladığı has-
taların kalacağı yerin karanlık olması 
gerektiği bilgisinin, bilimsel bir temeli 
olduğu ortaya çıktı. Işık terapisi ile 
depresyon tedavi ediliyorsa, karan-
lığın manik hastaları tedavide kulla-
nılıp kullanılamayacağını merak eden 
İtalyan araştırmacılar, uygulamaları 
sonucu gerçekten de karanlığın ma-
ninin iyileşmesine bilimsel yönden 
anlamlı bir katkı sağladığını fark et-
mişler. Binlerce yılın deneyimi olan 
tıbbi folklorun bu bilgiyi zaten uygu-

ladığını görmek, bizim için gerçek-
ten de son derece öğretici ve ilginç 
bir deneyim oldu123. Prof.Dr.Timuçin 
Oral benzer şekilde karanlık odaları

Halep’teki bir bimarhanede de de 
gördüğünü anlatmıştı. 

Manik hastalara etkili ilk ilaçlar 
olan Lityum’un 1949’da, Klorpro-
mazinin de 1952’de tedaviye sokul-
duğu124 ve bunun aşağı yukarı yarım 
yüzyıllık bir tarihi olduğu göz önüne 
alınınca, manik hastaları tomrukla 
tespit etme, karanlık ve uyaranın az 
olduğu bir ortamda tedaviye alma, 
çağına ve hatta uygulandığı yüzyıllar 
boyunca, başarılı, uygun ve doğru bir 
tedavi etme yöntemidir diye düşü-
nüyorum. Hastaların takibi, bakımı, 
tedaviye cevabın sorularla değerlen-
dirilmesi, iyilik hali göstermeye baş 
layınca, gerektiğinde hastanın bağda 
bahçede, ufak tefek işlerde çalıştı-
rılması, su, telkin ve müzikle tedavi 
bu topraklarda atalarımızın psikiyat-
ri adına doğru işler yaptıklarının ka-
nıtlarıdır. Bu tedavi şeklini Dr. Şahap 
Erkoç, Mazhar Osman’ın uyguladığı 
“Açık Kapı Metodu” na benzetiyor: 

“Bu metodda hasta, önce klinikte 
bir odaya alınıyor, biraz sakinleşince 
odadan servise çıkabiliyor, daha da 
sakinleştiğinde hastane bahçesine 
çıkabiliyordu. Sonra da dışarıda gez-
mesine izin veriliyordu”. 
123 Aktaran: ORAL, Timuçin: Barbini B, Be-

nedetti B et al. Dark Therapy for mania: a 
pilot study, Bipolar Disorders 2005 Feb; 7 
(1): 98-101.

124 Ed: AKİSKAL,Hagop S. TOHEN, Mau-
ricio: Bipolar Psikofarmakoterapi, Çeviri 
Editörü: E.Timuçin Oral, Probiz Ltd. Şti. 
İstanbul 2009, s.10.
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Bazı Karaca Ahmet Tekkeleri’ne 
(Kütahya Ayvalı Köyü’ne, Bolu De-
deler Köyü’ne, Bursa Karaca Ahmet 
Köyü gibi) yaramaz çocukların da ge-
tirildiğini ilgili bölümlerde belirtmiş-
tik. Bu çocuklar çok yaramaz “yere 
göğe sığmayan”, hareketli, söz din-
lemeyen, az uyuyan çocuklar gibi 
sözlerle tarif edilmişlerdi. Tariflere 
göre bu çocukların, hiperaktif veya 
davranım bozukluğu olan çocuklar 
oldukları, telkin ve saygıyla karışık 
bir korkutmayla tedaviye çalışıldıkları 
söylenebilir. 

Karaca Ahmet Tekkeleri’nde, bu-
namış, saralı ve şizofreni hastalarını 
kabul etmeme ile, Karaca Ahmet’in 
Menakıbnamesi’nde geçen; “Rivayet 
ederler ki, Karaca Ahmet’e gelip biat 
etmeyip, Müs lüman olmayan cinler 
insana zarar verirse, onun düzelmesi 
zordur” bilgisi arasında bir ilişki kuru-
labile ceğini düşünüyoruz. Bunamış 
hastaların (demansın) ve yıkıma uğ-
ramış şizofrenlerin bugün bile tedavi 
edilemediklerini göz önüne alırsak, 
tekkelerin bu hastaları kabul etme-
yip, seçerek hasta alıp iyileştirmele-
rinin önemini daha iyi anlayabiliriz. 

 

Karaca Ahmet Kasabası’na 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakülte-
since 1967 Yılında Yapılan Ziya-
ret

1967 yılında Ankara Üniversite-
si Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğinden 
Prof. Dr. Rasim Adasal başkanlığında 
bir grubun, Afyon İhsaniye’ye bağlı 
Karaca Ahmet kasabasına kalabalık 

bir hekim grubuyla ziyarette bulun-
duğunu belirtelim. Ekipte ayrıca Prof. 
Dr. Nafiz Uzluk, Doç. Dr. Coşkun 
Şarman, Doç. Dr. Recep Doksat ve 
Dr. Gülören Ünlüoğlu’nun bulunduğu 
ifade edilmiştir. İlk haber 27 Mayıs 
1967 tarihinde “Büyük ruh hekimi 
Karacaahmet’in türbesinde 7 gece 
ayakları kelepçeli olarak yatan hasta-
lar köyden sapasağlam ayrılıyor” baş-
lığı ile verilerek “Ne kadar iptidai gö-
rünürse görünsün, Karacaahmet’teki 
mucize, bugün modern tıp çevrele-
rinin de dikkatini üzerinde toplamış 
bulunmaktadır. Öğrenildiğine göre 
Prof. Dr. Rasim Adasal başkanlığın-
da bir Tıp Fakültesi heyeti yakında 
buraya gelecek ve ilmi bir inceleme 
de yapacaktır”125. Bu tarihten bir ay 
sonra, aynı gazetenin haberiyse şöy-
ledir: “Türbenin akıl hastalarına şifa 
verdiğini doktorlar da kabul etti”. Ra-
sim Adasal, burada uygulanan tedavi 
hakkında gazeteye şunları söyler:

“Bu tedavinin esası bugün yaptı-
ğımız elektroşok da olduğu gibi, di-
rekt, yani biyolojik şok değildir. Bu 
daha ziyade, ruh hastası da olsa, 
inancı bulunan bir insanın, gece tec-
rit halinde nefsiyle karşı karşıya gel-
mesi, nefsiyle savaşması, daha doğ-
rusu psikanalizin de öne sürdüğü ruh 
savunma mekanizmasını uyarmak 
suretiyle bir manevi temizleme yap-
ması esasıdır”. 

Haberde devamla Prof. Dr. Rasim 
Adasal’ın türbede hangi çeşit ruh 

125 Hürriyet Gazetesi, “Büyük ruh hekimi 
Karacaahmet’in türbesinde 7 gece ayakları 
kelepçeli olarak yatan hastalar köyden sa-
pasağlam ayrılıyor”, 27 Mayıs 1967, s.12. 
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hastalarının tedavi edilebildikleri ko-
nusunda da şu görüşleri verilir: 

“Genel olarak burada tedavi gö-
renler saralı, bunak ve buna benzer 
organsal psikiyatrik ruh hastaları ol-
madığından, sonuçların müsbet ol-
duğu söylenmektedir. Esasen halen 
memleketimizdeki ruh hastalarının 
büyük kısmı modern psikiyatrik mer-
kezlere gittiği için, nihayet manevi 
inançları kuvvetli bazı ailelerin, daha 
çok günlük olaylara bağlı reaktif ruhi 
bozuklukları olan hastaları getirirler. 
Anlat tıklarına göre daha çok burada 
tedaviye tabi tututlan hastalar, mani 
ve melankoli gibi affektif ve manevi 
kamçılanmaları ve çöküntüleri olan-
lardır”126. Daha sonra Karaca Ahmet 
hakkında kimi bilgiler veren Rasim 
Adasal, şöyle devam eder:

“Bugünün en pratik ruhsal teda-
vilerinden biri de, hastanın doktoru-
na ve hekimliğe inanması, hekimin 
maddi düşüncelerden evvel hastanın 
sağlığını düşünmesi, güven telkin et-
mesi, yani destekleyici manevi teda-
vidir. Bütün bunlar bize, hristiyanlık 
dünyasında ruh hastaları zindan ve 
tımarhanelere kapatılırken Türklerin 
insan ruhuna ve hastalığına vermiş 
oldukları önemi gösterir. Bence Ka-
racaahmet Köyündeki türbede teda-
vi bugünkü şekliyle devam edemez. 
Modern ruh hekimliği ilerledikçe gü-
nün birinde izleri kalmayabilir. Kara-
caahmet Sultan’ın isminin yaşatmak 
için bu tarihi köyde modern bir akıl 
hastanesi, özellikle manevi şifalar 
126 Hürriyet Gazetesi, “Türbenin akıl hasta-

larına şifa verdiğini doktorlar da kabul etti”, 
26 Haziran 1967, s. 8.

sağlayan bir yurt açmak gerektir. 
Esasen artık ruh hastalarını, Bakır-
köy’deki gibi 3500 ruh hastası olan 
yerlerde toplamak doğru değildir”. 

Rasim Adasal, anlatılanlara göre 
burada tedavi olanlar daha çok mani 
ve melankoli gibi affektif ve manevi 
kamçılanmaları ve çöküntüleri olan-
lardır diyerek, hastaların Edip Ali Ba-
ki’nin belirttiği gibi seçilerek alındığı-
nı belirtir. Ancak daha fazla ayrıntıya 
girmez. Bizim alan çalışması sırasın-
da derlediklerimiz içinde depresyo-
nu olan hastaların kabulüne dair bir 
kanıt hatta ipucuna dahi rastlayama-
dık. Zaten uygulanan tedavi mani-
ye yönelik bir tedavidir. Bu tedaviyi 
depresyonlulara da uygulamak ter-
si sonuçlara çok açık bir yöntemdir 
diye düşünüyoruz. Depresif hasta-
ların, üstelik o dönemde ancak çok 
ağır depresif hastaların buraya ge-
tirilebileceği göz önüne alınırsa, ilk 
geceyi karanlık ve geniş kubbeli tür-
bede, üstelik de tomruğa bağlı ola-
rak geçirmek o hastaya, çok büyük 
olasılıkla yarardan çok zarar vere-
cektir. Hastanın bu yapılanı cezalan-
dırıcı, suçluluk duygularını pekiştirici 
bir biçimde algılaması, yüksek bir 
olasılıktır diye düşünmekteyiz. Hafif 
depresif hastaların, plasebo etkisiyle 
iyileşmesi tabi ki beklenebilir bir du-
rumdur. Ancak halkımızın, o dönem-
de hafif depresyonlar için buraya 
gelmesi çok da akla uygun değil gibi 
görünmektedir. Hafif şiddetteki has-
taların, kendi köyleri veya kasabala-
rındaki türbelerde iyileşmeleri çok 
daha muhtemeldir. 
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Tomrukla Tedavi

Bu konuda ulaşılabilen en eski 
kayıt XVI. Yüzyıldaki Süleymaniye 
Darüşşifası’ndaki kayıtlardır. Burada 
“tomrukçubaşı” kadrosunun oluşu, 
bu tedavinin en az 500 yıllık bir geç-
mişi olduğuna dair çok önemli bir ka-
yıtdır. Ayrıca Topkapı Sarayı Kütüpha-
nesi Sultan Ahmet I Albümü No: 408 
Varak 18a şeklinde kayıtlı bulunan bir 
minyatürde de tomruğa ve zincire 
bağlı hastalara karşı sabırla davranan 
hekimleri görmekteyiz127. 

Literatürde Afyonkarahisar128, Kü-
tahya129 ve Uşak’taki130 tomrukla ilgili 
bilgilerden başka, bizim ulaşabildiği-
miz kaynaklardaki bir başka literatür 
bilgisi de Ankara Nallıhan’daki Bacım 
Sultan Türbesi’ndeki tomruklarla ya-
pılan tedaviyle ilgilidir. Bu çok değerli 
doktora tezinde, Hikmet Tanyu şu 
bilgileri verir: 

“Ekseriyetle kadınlar veya kadın 
deliler getiriliyormuş. Delileri bağla-
ma, bakma usülleri olduğu gibi ön-
celeri bu işin uzmanı durumunda 
olanlar da varmış. Azgın deliler, tok-
maklar veya ağaç arasına bağlanıyor, 
okunuyor, sıvazlanıyor”. Köyü 1958 
yılında ziyaret eden yazar, köylüle-
rin 40-50 yıl önce İstanbul’dan bile 
zincirli hastaların getirildiğini, hatta 
Hıristiyan hastaların dahi getirildiği-
ni söylediklerini belirtir. Tekkeden en 
çok kara sevda hastaları yarar görü-

127 SARI, Nil. AKGÜN, Burhan: a.g.e, s. 13.
128 BAKİ; Edip Ali: a.g.e. 
129 SARI, Nil: a.g.e, s. 429-443.
130 KUM, Naci: a.g.e, s:1500-1503, 1515-

1519.

yormuş131.
Alan çalışmalarında varlığını öğ-

rendiğimiz bir başka tomrukta Kü-
tahya Tavşanlı’ya bağlı Ayvalı köylü-
lerinin hastalandıklarında gittikleri, 
Aliköy’deki Kemal Sultan Tekkesi’n-
deymiş. Ancak ilgisizlikten dolayı 
20-25 yıl önce çürüyüp gitmiş. Bu 
köye gidemediğimiz için bildiklerimiz 
bundan ibaret. Burada ilginç (aslında 
beklenebilir) olan bir başka husus da, 
Ayvalı köylülerinin hastalandıkları za-
man kendi köylerindeki tekkeye de-
ğil de bahsi geçen köye gitmeleridir. 
Polatlı’nın Karaca Ahmet Köyü’ndeki 
kaynak kişimiz Havva Özcan’ın, has-
taların daha çok Sivrihisar tarafların-
dan geldiklerini söylediğini de göz 
önüne alınca; “acaba eskiden bu ko-
nuda da bir organizasyon mu vardı?” 
sorusu akla gelmektedir. Bu konuda 
ileride yapılacak çalışmalarla belki bu 
sorunun yanıtını öğrenebiliriz. 

Gönen Dedeler Köyü’ndeki Kara-
ca Ahmet Türbesi’nde de 40-50 yıl 
öncesine kadar tomruk olduğunu, 
ancak maalesef türbenin yenisi ya-
pılsın derken, eskiye ait her şey yı-
kılıp yokedilerek taştan yeni bir tür-
be yapılmış. Eskiden iki katlı bir yapı 
varmış ve alt katında zincirlerle ge-
tirilen hastalar buradaki tomruklara 
(köyde “kütük” deniliyormuş) bağ-
lanıyormuş. Telefonla görüşebildiğim 
iki kaynak kişi de genç oldukları için 
bu dönemi bilmediklerini, dedeleri-
nin döneminde hastaların bu şekilde 
tedavi edildiklerini duyduklarını an-
lattılar. 

131 TANYU, Hikmet: a.g.e, s.137-138.
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Öyle görünüyor ki, bölgede ya-
pılacak alan araştırmaları ile, henüz 
literatüre yansımamış, başka tom-
ruklara da rastlanacak gibi görün-
mektedir. Tahminimizce, en az 600 
yılı aşkın bir süredir devam edegelen 
bu tedavi şekli, muhtemeldir ki Kara-
ca Ahmet’in kurduğu tekkelerde de 
yapılmaktaydı. 

Bildiğimiz kadarıyla Ayvalı Kö-
yü’ndeki tomrukla ilgili ilk bilgiyi li-
teratüre Dr. Nil Sarı kazandırmıştır: 
“Tavşanlı’nın Ayvalı köyünde Ahmet 
Dede türbesi ve adına kurulmuş şi-
fahanede korku, sıkıntı ve benzeri 
rahatsızlıklar tedavi ediliyor, ‘sevda’ 
gibi rahatsızlıklar (aşık olanlar, me-
lankolikler) tedavi olmuyormuş. Te-
davi olanın halüsinasyonları ortadan 
kalkıyormuş. Şifahanenin arkasında 
ayrıca bir de misafirhane var. Ahmet 
Dede’nin kabrinde, yine ondan kal-
ma, ince uzun saplı bir şifa topuzu, 
kendi etrafında dönen bir hastanın 
ense, kol, bacak ve sırtına değdirili-
yor. Hasta böylece şifa buluyormuş. 
Tavşanlı’daki Karacaahmed Şifaha-
nesinde de birbirine menteşeli iki 
tomruk var. Ayakları tomruktaki de-
liklerden geçirilerek bağlanan hasta, 
üç günde bir denetleniyor. Perhiz 
yaptırılan hastaya daha çok çorba 
veriliyor. Üçüncü gün tuzlu, ağda-
lı (pekmezli) ekmek yediriliyor. Eğer 
ki, ‘bu tuzlu’ derse, akıllanmış anla-
mına geliyor”. Burada da sevda gibi 
melankolik hastaların tedavi edilme-
dikleri yani, yine ayırıcı tanı yapıldı-
ğına dair bir bilgiyle karşılaştığımızı 
belirtelim. Yazar makalesinde Ahmet 

Dede Şifahanesi’nde tekke bekçisi 
Hacı Hasan Efendi’nin üstteki tom-
ruğu kaldırmasının bir fotoğrafını da 
sunuyor132. 

Ancak, Karaca Ahmet Tekkeleri’n-
deki tomrukla tedaviye en çok ilgi 
gösteren tıp tarihçisi, hocam Ali Hay-
dar Bayat olmuştur. Konuyla ilgili ilk 
yayınını, Manisa’da 1982 yılında ilk 
kez düzenlenen I.Mesir Konferans-
ları’nda sunan Bayat, 1989 yılında 
Ankara’da yapılan Türk Halk Hekim-
liği Sempozyumu’nda Karaca Ahmet 
Tekkeleri’ndeki tedaviyi de içeren 
daha kapsamlı bir içeriğe sahip ikinci 
yayınını sunar. Bayat, Karaca Ahmet 
Tekkeleri’ndeki tedaviyi köken olarak 
Asklepion kültürüne bağlar ve gerek-
çelerini şöyle sıralar: 

“Anadolu’da başta Karaca Ahmed 
olmak üzere bazı tekkelerde hasta-
ların tedavileri, (her ikisinin de Batı 
Anadolu’da oluşu, adak, hastaların 
seçimi, şifalı suda yıkanma, kut-
sal yerde uykuya yatma, özel diyet, 
meşguliyet) asklepionlardaki tedavi 
şekli ile büyük bir benzerlik göster-
mektedir”133.

Prof.Dr.Aykut Kazancıgil’den öğ-
rendiğimize göre, Ali Haydar Ba-
yat’ın bu konudaki son görüşü böyle 
değilmiş. Ölümünden üç ay kadar 
önceki bir telefon görüşmesinde, Ka-
raca Ahmet Tekkeleri’ndeki tomrukla 
tedavinin kökenini dayandırdığı ask-
lepion kültürü görüşünde yanıldığını, 
bunun daha çok Orta Asya kökenli 
bir tedavi şekli olduğuna inandığını 

132 SARI, Nil: a.g.e, s. 431-432.
133 BAYAT, Ali Haydar: a.g.e, s.72.
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ifade etmiş. Aykut Kazancıgil’in bu 
görüşmeyi aktarmamı özellikle be-
lirttiğini de ifade etmek isterim134.

Bizim de kanaatimiz tomrukla te-
davinin kökeninde, Orta Asya ağırlıklı 
ancak bu topraklara özgü bir sente-
zin yattığı şeklindedir. Bu topraklar 
derken kastettiğimiz ve çok önemli 
olduğunu düşündüğümüz bu şekil-
de tomrukla tedavinin, ulaşabildiği-
miz ve soruşturabildiğimiz kadarıyla, 
Anadolu coğraf yası dışında bir yer-
de saptanmamış olmasıdır. Örneğin 
asklepion kültürünün etkilerinin göz-
lenebildiği ve üstelik Hıristiyanlıkla iç 
içe girdiği düşünülen Yunanistan’da, 
Ege Adaları ve İtalya’da benzer te-
daviler görülebilmeli, günümüze ula-
şamasa bile en azından iki üç yüzyıl 
öncesine kadar ulaşabilmeliydi diye 
düşünüyoruz. 

Bu konuda önemli bir ipucu da, 
alan çalışmaları sırasında dikkatimi-
zi çeken tedavide kullanılan araçların 
niteliği ve aynı zamanda çeşitliliğiy-
di diyebiliriz. Daha sonra hakkında 
bir makale hazırlamayı düşündüğü-
müz, Tokat ve Sivas’ta yerinde ince-
lediğimiz Çeltek Baba Tekkeleri’nde, 
hastalar, en azından Bizans döne-
minden kalmış olduğu ilk bakışta 
anlaşılan mermer sütunlara bağlanı-
yordu. Başka bir örnek İsparta’daki 
Pirefendi Sultan Tekkesi’nde boynu-
na bir zincir takılan hastaların, yeşil 
direği kucaklamalarıdır135. Karaca 

134 Aykut Kazancıgil ile 25.07.2013 tarihin-
de Ayvalık’taki evinde yaptığımız görüş-
me.

135 BÖCÜZADE, Süleyman Sami: a.g.e, 
s.115-116.

Ahmet Tekkeleri’nin de en azından 
bir kısmının eski Hıristiyan mabedle-
rinin yakınına kurulduğunu bildiğimi-
ze göre136’ tedavinin sütunlarla değil 
de, ağaç gibi daha çok göçebe bozkır 
kültürünü hatırlatan bir malzemeden 
yapılan tomrukla yapılması akla daha 
çok Orta Asya kökenini getirmekte-
dir. Ancak, öte yandan bu tedavinin 
Orta Asya’da bilinen bir örneğine de 
bildiğimiz kadarıyla henüz rastlanmış 
değildir. Öyle görünüyor ki, bu tedavi 
şekli tamda Anadolu’ya özgü bir sen-
tez örneğidir. 

Yunanistan İskeçe’deki Karaca 
Ahmet Türbesi’ne psikiyatrik hasta-
ların gitmediğini, burayı ziyaret eden 
bir meslektaşımızdan öğrenmiş bu-
lunmaktayız137. Üsküp’teki büyük 
Bektaşi tekkesi olan Karaca Ahmet 
Tekkesi’ne psikiyatrik hastaların gö-
türülüp götürülmediği hakkında şim-
dilik bir bilgimiz yok. Hasluck, tekke-
de bir mermer sütunun çevresinde 
birtakım ritüeller uygulandığını ifade 
eder138. 

Bayat’ın benzerliklere dair ikinci 
örneği olan adak konusuna gelirsek, 
Karaca Ahmet Tekke leri’nde adak, 
ancak hasta iyileştikten sonra hasta 
yakınlarının isteğine kalmış bir uygu-
lamaydı. Bir zorunluluk olmadığı gibi, 
Osmanlı’nın uyguladığı, halka ücret-
siz hizmet karşılığı vergi ve askerlik 
muafiyeti ile de çok uyuşmayan bir 
durum gibi görünmektedir. Öte yan-

136 Uşak Karacaahmet Köyü’ndeki alan ça-
lışması sırasındaki gözlemlerimiz.

137 Meslektaşım Dr. Hira Selma Kalkan’a 
verdiği bilgiler için teşekkür ederim.

138 HASLUCK; F.W: a.g.e, s.221. 
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dan Türk insanının özellikle kurban 
kesmek konusundaki çok köklü ve 
yaygın davranışını göz ardı etmedi-
ğimizi de belirtelim. Köylüler kurbanı 
daha çok hastaları iyileştikten son-
ra getirirlermiş ve bu adak da halka 
dağıtılırmış. Dolayısıyla Eskülap ma-
bedlerindeki adaklar, adeta mabedin 
en önemli gelir kaynağıyken, Karaca 
Ahmet Tekkeleri’ndeki adaklarsa, 
herhangi bir tekkeye götürülen sıra-
dan adaklardan çok farklı değil. Ayva-
lı Köyü’nde, Ahmet Dede Tekkesi’ne 
gelen hastalara bakan son tekkeşine, 
hasta sahiplerince para verildiği bil-
gisinin, tekkelerin asıl işlev gördükle-
ri cumhuriyet öncesini yansıtmadığı 
açıktır. Ayrıca bizim bilgi aldığımız 
kaynak kişiler böyle bir bilgiden bah-
setmediler. 

Hastaların seçimi konusunda ise, 
her iki tedavi kurumunda da bunun 
önemli olduğu çok açık. Eskülap ma-
bedlerindeki temel tedavi yöntemi 
telkine dayalı olduğu için, buna uy-
gun hasta alındığı açıktır.Ayrıca ağır 
hastalar, doğumu yakın hamileler de 
asklepionlara kabul edilmiyorlardı.
Karaca Ahmet Tekkeleri’nde ise (bu-
rada Afyonkarahisar Karaca Ahmet 
Tekkesi’ni temel aldığımızı belirte-
lim), zaten ağır hastalar geldiği gibi, 
psikiyatrik hastalar arasında bir ayırı-
cı tanı yapılarak hastaların seçildiği-
ni belirtelim. Hasta seçiminin şeklen 
benzediği, öz olarak ise farklı özellik-
ler taşıdığını düşünüyoruz. 

Şifalı suda yıkanma konusunda 
temel kaynağımız Karaca Ahmet Ka-
sabası’ndan Ali Çiçek, hastanın iyi-

leştikten sonra yakınlarınca, tekkenin 
yanındaki caminin avlusunda bulu-
nan Karaca Ahmet’in Kuyusu’ ndan 
alınan suyla yıkandığını belirtmişti. 
Suyun kutsal, arındırcı ve sağaltıcı 
etkisi, konumuzla ilgili olarak Orta 
Asya Türk inançları, eski Anadolu kül-
türü ve Asklepion kültürü dahil birçok 
kültürde rastladığımız Asklepionlar-
daki kutsal yerde uykuya yatma ile 
Karaca Ahmet Kasabası’ndaki geniş 
kubbeli türbede yatma arasında da 
amaç açısından ciddi bir benzerliğin 
olmadığı kanaatindeyiz. Asklepion-
lardaki telkine açık hastaların rüya 
görmeye yönlendirilmesiyle, manik 
dönemdeki taşkın ve saldırganlığa 
yatkın hastanın tomruğa bağlandığı 
ilk gece hissettikleri ve algıladıkları 
arasında çok da benzerlik olduğunu 
iddia etmenin zor olduğunu düşünü-
yorum. Ancak geleneksel yöntemle-
rin pek uygulanmadığı günümüzde, 
daha çok günübirlik gelen hasta-
lar için, türbede uyuma istenilen ve 
önemsenen bir uygulama haline gel-
miştir. Türbede uykuya yatıp rüyala-
rında Karaca Ahmet’i görmeleri hem 
hastaları hem de yakınlarını rahatlat-
maktadır. 

Özel diyetin Galenik Tıp’tan İslam 
Tıbbı’na oradan da halka yayıldığı ise 
aşikardır. Bunu yine çok önemsediği-
miz kaynağımız Ali Çiçek’in ağzından 
aktarmak güzel bir örnek oluştura-
caktır: 

“…Zaten kanının fazlalığından 
hastalanır, fıttırır”. 

Hastalara bu nedenle az miktar-
da ve hafif sebze yemekleri, çorba 
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verilirmiş. Etli, yağlı yemekler yasak-
mış. Bu diyet 40 gün sürdürülürmüş. 
Manik hastalara az ve hafif yemek 
verme uygulamasına, Kütahya’nın 
Ayvalı Köyü’nde de rastlamıştık. 

Meşguliyetin hemen bütün has-
talara önerilmesi ve hastaların bun-
dan yarar görmeleri, tıbbın en eski ve 
önemli bilgilerinden biridir.

Tomrukla tedavinin yanında, ör-
neğin Bursa Yenişehir Karaca Ahmet 
Köyü’nde rastladığımız bir başka 
hasta tespit yöntemini de belirtme-
miz gerekiyor. Bundan önce litera-
türde bu köyle ilgili rastlayabildiğimiz 
tek bilgiyi sunalım: 

“Bursa Yenişehir’deki Karaca-
ahmet köyündeki yatır ise delilerin, 
sinirli ve sara hastaları ile yaramaz 
çocukların şifa bulduğu bir yatırmış. 
Hastalar, mezarın üzerine bir gün 
kadar bırakılınca sapasağlam dö-
nerlermiş. Yalnız bu törende dikkat 
edilecek konu, çocuğu bırakan kişi 
arkasına bakmadan gidecek, çocu-
ğu mezardan bir başka kişi alacaktır. 
Köylülere göre çok sayıda deli, saralı 
hasta sağlam olarak buradan ayrıl-
mıştır”139. 

Köyde kahvehaneye giderek ko-
nuyu açıp bilgi almaya çalışmamıza 
rağmen, çok doyurucu olabilecek 
bilgi alamadık. Bunda da sanırım en 
önemli etken, köyde çekimler için üç 
dört saat gibi az bir süre kalabilme-
miz ve daha yaşlı kaynak kişilere ula-
şamamamız olmuştur. Ancak kaynak 
kişimizin de belirttiği ve bizim de gö-
rüp kamera ile kaydettiğimiz, fakat li-

139 KAPLANOĞLU, Raif: a.g.e, s.101-102.

teratürde bahsi geçmeyen, saldırgan 
ve azgın hastaların tespiti için duva-
ra monte edilmiş halkaların varlığı, 
önemli bir bulgu olmuştur. Saldırgan 
hastaları tomrukla değil de halka ile 
tespit etme buradaki temel farklılık-
tır. Türbede duvarlara asılmış geyik 
boynuzlarını görüp kaydettiğimizi de 
belirtelim. 

 

Orta Asya Ağırlıklı Diğer Te-
davi Yöntemleri

Afyonkarahisar’daki Karaca Ah-
met Kasabası’nda gördüğümüz ve 
aynı zamanda tedavinin de bir par-
çası olan (kısmen geri planda da 
kalsa) geyik boynuzlarından da bah-
setmemiz gerekir. Bursa Karaca Ah-
met Köyü’nde de geyik boynuzlarına 
rastladığımızı, türbenin duvarlarına 
asılı olduğunu belirtelim. Kütahya Ay-
valı Köyü’de ise, türbede tavana asılı 
duran ve kaynak kişimiz köy muhtarı 
Ali Ramazan’ın verdiği bilgiye göre, 
gelen ziyaretçilerin saçlarından ve 
elbiselerinden kestikleri, kopardık-
ları saç ve elbise parçalarıyla adeta 
bir dilek ağacına dönen geyik boynu-
zunun var olduğunu öğrendik. Daha 
sonra köydeki görevli köy imamının 
bunun batıl bir inanç olduğu, dinen 
caiz olmadığı gerekçesi ile bu boy-
nuzları kaldırtıp yok ettiğini dinledik. 
Cami imamının bu girişimine köylü-
lerin “hoca çarpılırsın” demeleri ise, 
İslam öncesi Türk inançlarının halkta 
ne kadar güçlü bir şekilde yer ettiği-
ne dair ilginç bir örnektir. 

 Aynı şekilde Uşak Karaca Ahmet 



YOL 45

50

Köyü’nde de eskiden türbede yer 
alan sonra camiye taşınan ve eski ca-
minin yıkılıp yerine yenisi yapılırken 
yok olup giden bir geyik boynuzunun 
var olduğunu belirtelim. Türbelerde, 
tekkelerde bu denli sık biçimde geyik 
boynuzuna rastlanmasının kökenin-
de, İslam öncesi Orta Asya inançları-
nın yer aldığını söyleyebiliriz. 

 Türkler, geyikte var olduğu-
na inanılan mistik-majik özelliklerin 
geyik boynuzunda da var olduğu-
na inanırlardı. Uygurlar geyiğin sivri 
boynuzlarını, kötü ruhları hasta be-
deninden çıkararak kişiyi koruduğu 
inancıyla akıl hastalıklarına karşı ilaç 
olarak kullanırlardı140. Geçmişte Ka-
raca Ahmet Kasabası’nda geyik boy-
nuzunun ilaç olarak kullanılıp kulla-
nılmadığını bilemiyoruz ama Karaca 
Ahmet Kasabası’nda bu hayli büyük, 
ağır ve sivri boynuzları, tomruktaki 
hastanın ayak tabanlarına üçer kez 
sürterek, muhtemelen kötü ruhları 
uzaklaştırmak amacıyla kullanılırken 
gözlemlemiştik. Bu arada türbede 
tek bir geyik boynuzu değil, 4-5 adet 
geyik boynuzu gördüğümüzü de be-
lirtelim.

 Yaklaşık 600 yıl önce bu toprak-
lardan geçen bir batılı seyyahın göz-
lemleri konumuza ilişkin değerli bilgi-
ler sunmaktadır:

1400’lü yılların başında İspan-
ya’dan Semerkand’a seyahat eden 
İspanyol elçisi Clavijo, 1404 mayı-
sının son günlerinde Erzurum yakın-
larında içinde dervişlerin yaşadığı 
bir köye varır. Köyün adı Deliler Kö-
yü’dür.
140 ÜNVER, A. Süheyl,1936: a.g.e, s.59.

“Buraya “Deliler Köyü” adı ve-
rilmesinin sebebi, burada ikamet 
edenlerin hepsinin ruhbaniyet ha-
yatına girmiş, dünyayı terk etmiş, 
Müslüman dervişlerden oluşmasıdır. 
Etraftaki köylüler, burayı ziyaret ede-
rek dervişlerle görüşüyor. Hastalar 
buraya taşınıp dervişlerin nefesi ile 
şifa buluyorlar. Burada, bu dervişlere 
“keşiş” denilmektedir. Bu dervişlerin 
başkanı, bütün dervişler tarafından 
derin bir hürmet görüyor ve evliya 
olarak tanınıyor. Timur, buradan ge-
çerken dervişlerin yanına gitmiş, baş-
kanlarının yanında kalmıştı. Bütün bu 
bölgede dervişlere bol bol adaklar 
gönderiliyor. Dervişlerin başkanı, bu 
köyün hakimidir. Halk, bütün bu der-
vişleri “evliya” olarak görür. Dervişler, 
sakallarını ve saçlarını tıraş ediyor, 
yaz kış sırtlarında eski bir aba ile yol-
culuk yapıyor, ellerindeki sazları ça-
larak ilahiler söylüyorlar. Bunlara ait 
tekkenin kapısında, bir püskül ve ay 
şeklinde bir resim görülüyor. Altların-
da geyik, keçi, koyun boynuzlarından 
bir sıra dizilmişti. Her dervişin kapısı 
üzerinde böyle bir boynuz vardır”141. 

 Bu kısa pasaj, bize konumuzla 
ilgili çok değerli bilgiler sunmakta-
dır. İlki halkın ve hatta döneminin en 
kudretli hükümdarı Timur’un nezdin-
de, dervişlerin gördüğü saygınlıktır. 
Üstelik bu dervişler, kolonizatör Türk 
dervişlerinden çok, saçlarını sakalla-
rını tıraş etmeleri, yaz kış sırtlarında 
eski bir aba ile dolaşmaları, ellerinde-
ki sazlarla ilahiler söylemeleri, Kalen-

141 CLAVİJO: Timur Devrinde Semerkand’a 
Seyahat, Çev: Ömer Rıza Doğrul, İstanbul 
1975, s. 79. 
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deri Dervişleri olduklarına dair kanıt-
lardır diyebiliriz. Köyün adının Deliler 
Köyü oluşu ile ilgili olarak, muhteme-
len bu gelenekten köken alan, halen 
ülkemizdeki Deliler adlı köylerle ilgili 
olarak henüz tamamlanmamış bir 
çalışmamızdan bahsetmek isterim. 
Şimdilik ulaşabildiğimiz iki Deliler 
köyünde de psikiyatrik hastalara ba-
kıldığını biliyoruz. Bu konuyu ayrı bir 
makale halinde hazırlamayı planlıyo-
ruz. 

Deliler Köyü’ndeki dervişlerin el-
lerindeki sazlarla ilahiler okumaları, 
tekkelerinin girişinde geyik boynuzla-
rı, akla Karaca Ahmet Kasabası’ndaki 
uygulamaları getiriyor diyebiliriz. 

Psikiyatrik Hastalarda Mü-
zikle Tedavi

Clavijo’da dikkatimizi çeken diğer 
bir husus hastaların telkin ve sazlar 
eşliğindeki ilahilerle tedavi edilmeye 
çalışılmasıdır. Bilindiği üzere Osman-
lı bimarhanelerinde ve eski Eskülap 
mabedlerinde de müzikoterapiden 
de yararlanılıyordu.

Afyonkarahisar Karaca Ahmet Ka-
sabası ile ilgili, bir başka makalede 
tedavinin bu yönüne ilişkin bir bilgiye 
rastlıyoruz: 

“Yöre halkından öğrendiğimize 
göre, Karacaahmet Sultan’a saygı 
sebebiyle eskiden beri kasabada da-
vul çalınmamaktadır. Bu geleneğe 
uyulmadığı zaman çalınan davulların 
patladığına tanıklık edenler bulun-
maktadır. Karacaahmet’i ziyaretimiz 
sırasında, yöreye özgü olan deblek 

(dümbek) ve şınşın (çınçın) eşliğinde, 
kasaba halkının düğüne davet edildi-
ğini gördük. Dümbek ya da deblek 
adı verilen çalgı, kudüme benzer 20 
cm çapında iki küçük davul ve bun-
ları birbirine bağlayan bilek kalınlığın-
da bir saptan oluşmaktadır. Çınçın 
ya da şınşın ise, metal alaşımdan 
yapılmış orta kısmı kubbe biçiminde 
iki büyük zildir. Kasabada deblek ve 
çınçın eşliğinde okucu (okuyucu) luk 
yapan baba-oğulun bize anlattığına 
göre; Karacaahmet Sultan müritleri 
ile birlikte dümbek çalarak; şifa için 
türbede geceleyen hastanın yanına 
gelir ve hastanın başını okşayarak, iyi 
olacaksın dermiş” 142.

Yazarın bu bilgiyi aldığını belirttiği 
kaynak kişi Ali Çiçek bu bilgiyi doğ-
rulamadı ancak, türbede çalındığını 
söyledi. Karaca Ahmet’in Kudümleri 
denilen dümbek ve şınşın adlarında 
bu yöreye özgü iki ayrı çalgının olu-
şu, yakın zamanlara kadar düğünlerin 
dahi bu çalgılarla çalınması, tedavi-
ye yönelik olarak “Karaca Ahmet ulu 
veli, Akıllanır gelen deli” şeklindeki 
ilahinin her sabah minareden okun-
ması, yukarıdaki bilginin gerçekliğinin 
ciddi bir olasılık olduğuna dair veriler 
olarak yorumlanabilir. 

Orta Asya’da kamlar (şamanlar) 
ve İslamdan sonra baksılar, müzik ve 
dansı hasta tedavisi için kullanıyor-
lardı. Orta Asya ve Sibirya’da Türk-
ler arasında halen devam eden bu 

142 UÇKUN, Rabia Kocaaslan: Afyonkara-
hisar’da Bir İnanç Merkezi: Karaca Ahmet 
Türbesi, Uluslar arası Türk Dünyası İnanç 
Merkezleri Kongresi Bildirileri, Tüksev Ya-
yınları, Ankara 2004, s. 1227.
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dans terapisi, kol omuz ve baş hare-
ketleriyle faaliyete geçen ruhi ener-
jinin bütün vücudu sarması ile elde 
edilen trans hali sonucu, hasta kişi 
için gerekli tedavi bilgisine ulaşma-
yı amaçlamaktadır. Baksılar; kılko-
puz, dombra, şankopuz, asatayak, 
davul gibi müzik aletleri ile trans ve 
tedavi eylemini gerçekleştiriyorlardı. 
Bu seanslarda kullanılan pentatonik 
müziğin, Londra Nordoff Robbins 
müzikoterapi enstitüsünde, kişilerde 
kendine güven ve kararlılık oluştur-
duğu bulgusu saptanmıştır. Viyana 
Meidling Rehabilitasyon mer kezin-
de komada bulunan hastalara, Türk 
müziği makamları dinletilerek, beyin-
deki alfa ve teta dalgalarının değiştiği 
ve böylelikle müzikoterapi seansları 
ile birçok hastanın komadan çıktıkları 
iddia edilmektedir143. 

Müzikoterapi ile uğraşan ve aynı 
zamanda psikiyatri uzmanı olan Dr. 
Adnan Çoban, beşsesli müziğin Av-
rupa’da birçok yerde tedavi için kul-
lanıldığını, yine birçok ülkede parap-
sikolojik çalışmalarda, konsantras-
yon artırıcı olarak da beşseslilikten 
yararlanıldığını belirtir144.

Dünyaca ünlü Türk bilgini Farabi, 
makamların insan ruhuna etkilerini 
ve bu makamların günün hangi saat-
lerinde etkili olacağını dahi yazmıştır. 
İbn-i Sina ise şöyle der: “…tedavinin 
en iyi yollarından biri, hastanın akli 
ve ruhi güçlerini arttırmak, ona has-

143 SOYATA, Fulya: Müzikle Bedeni Teda-
vi, Beden Kitabı, Editörler: Emine Gür-
soy Naskali, Aylin Koç. Kitabevi, İstanbul 
2009, s. 371-374. 

144 ÇOBAN, Adnan: Müzikoterapi, Timaş Ya-
yınları, İstanbul 2005, s.42. 

talıkla daha iyi mücadele için cesaret 
vermek, ona en iyi musikiyi dinlet-
mek, onu sevdiği insanlarla bir araya 
getirmektir…”145 

Osmanlı bimarhaneleri’nde akıl 
hastalarını müzikle tedaviye çalış-
manın, hoş bir dille tanıklığını Evliya 
Çelebi yapar:

“Hatta merhum u mağfurun leh 
hayrat sahibi Bayezid Han, hastalara 
şifa, dertlilere deva, divanelerin ru-
huna gıda ve def’i sevda olmak üze-
re on adet hanende (okuyucu) ve sa-
zendelerden (çalıcı) Gulam Şadi gibi, 
üç hanende, bir neyzen, bir kemani, 
bir musikari, bir santuri, bir çengi ve 
bir udi tayin etmişti ki, haftada üç 
kere gelip bu on adet hanende ve 
sazende üstadları hastalara ve deli 
biraderlere faslı çalarlar”146.

Edirne dışında İstanbul’da da 
benzer bilgiler nakleder Evliya Çelebi. 
Fatih Sultan Mehmed Tımarhanesi’ni 
anlatırken burada da; “Hastalara ve 
akıl hastalarına hastalıklarının iyileş-
mesi için saz çalanlar ve şarkı oku-
yanlar tayin edilmiştir” der147. 

Bazı Karaca Ahmet Tekkele-
ri’nde Hastaların Dövülmesi

Saptayabildiğimiz kadarıyla, İhsa-
niye Karaca Ahmet Tekkesiyle ilk bil-
145 SOYATA, Fulya: a.g.e, s.373-378.
146 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-

hatnamesi. Haz: Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, YKY, İstanbul 2006, 3.Cilt, 2.Kitap, 
s. 609.

147 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi. Haz: Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, YKY, İstanbul 2006, 1.Cilt, 1.Kitap, 
s. 276.
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gi 15 Temmuz 1933 tarihinde Halk 
Bilgisi Haberleri’nde yayınlanır. İlgili 
paragrafı aktaralım:

“Afyonkarahisarı, Kütahya, Es-
kişehrin hemen ortalarına gelen bir 
arazi vardır ki “Karacaahmet” namile 
yadedilir. Burada Karacaahmet adın-
da bir veli yatarmış. Velinin mezarı 
vardır ve mezarın civarında da Ka-
racaahmet köyü vardır. Bütün halkın 
itikadınca o zat çok eski zamanlar-
da yaşamış, çok büyük bir velii kamil 
imiş. Kendisinden her türlü keramet 
zahir olurmuş. Etraftaki memleket-
ler ahalisinden bir kimse tecennün 
ederse hekime müracaat edilmez, 
derhal Karacaahmede gönderilir. Ka-
racaahmet mezarının yanında müt-
hiş tomruklar vardır. Deliyi günlerce 
o tomruklara bağlarlar ve her gün 
muayyen zamanlarda döverler. Güya 
delilerden bazıları velinin sayesinde 
iyi olurmuş. Bazıları iyi olmazsa halk 
bunu tevil eder ve Karacaahmet de-
lisi değilmiş ki mecnun şifa bulmadı, 
derler”148

Bu makalede geçen hastala-
rı dövme bilgisinin benzerine, Uşak 
Karaca Ahmet Köyü’ndeki kaynak 
kişimiz Mehmet Yıldırım, türbedarın 
tomrukta bağlı hastalar için “değne-
ğiyle çırpıştırırdı” şeklindeki bilgiyi 
ekleyebiliriz. Yine Kütahya Ayvalı Kö-
yü’ndeki Ahmet Dede Tekkesi’nde 
de zaman zaman benzer uygulama-
nın var olduğunu öğrenmiştik149. 

148 KAZIM, Musa: Afyon, Eskişehir ve Civa-
rında Halk İnanmaları, Halk Bilgisi Haber-
leri, Yıl:3, 15 Temmuz 1933, sayı: 26, s. 
33-34.

149 DİNÇEL, Ömer Faruk: a.g.e, s.38.

Osmanlı darüşşifahanelerinde 
“falakacıbaşı”, “tomrukçubaşı” gibi 
kadrolu görevlilerin varlığı benzer 
uygulamaların varlığının kanıtlarıdır 
diyebiliriz150. Yine Evliya Çelebi’de de 
benzer bilgilere rastlarız: 

“…Zira eski hekimlerin görüşleri-
ne göre güzel yüz, akarsu, güzel ses, 
saz ve söz insanın içini açıp gam 
pasından arındırarak parlatır…Bu fa-
sıllardan fayda bulmayan divanelere 
timarhaneci babalar o kadar kızılcık 
hoşafı kütüğü çalarlar ki her biri dey-
nek darbesinden Ahfeş keçisi yahut 
Deli Mehmed maymunları gibi pe-
rende atarlar”151.

Üsküdar Karaca Ahmet Tür-
besi’nde Psikiyatrik Hastalara 
Yönelik Unutulmuş Bir Tedavi

1977 yılında İstanbul Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Deontoloji 
Kürsüsünde Selçuk Aytar tarafından 
hazırlanan bir doktora tezinde, Üs-
küdar’daki Karaca Ahmet Türbesi ile 
ilgili şu bilgiler veriliyor: 

“Üsküdar’daki türbesine akıl has-
taları elleri bağlı olarak getirilir ve 
orada bırakılırlardı. Bugün de sinir 
hastaları Karacaahmet’in türbesini 
ziyaret ederler mum adarlar ve türbe 
parmaklıklarına bez bağlarlar. Türbe 
içinde bir dolapta Karacaahmet’in, 
150 MONGERİ. Etudes Alienation Men-

tale En Orient. Chapitre Premier, Asiles 
des Alienees Gazette Medicale D’orient, 
1864, s. 202-205.

151 Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi. Haz: Seyit Ali Kahraman, Yücel 
Dağlı, YKY, İstanbul 2006, 3.Cilt, 2.Kitap, 
s. 610.
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deve kılından yapılmış bir hırkası var-
dır. Akıl ve sinir hastası ailesi tarafın-
dan türbeye getirildiğinde bu hırka 
hastaya giydirilir. Sinir hastasını bu 
hırkanın teskin ettiğine inanılıyor.

Karacaahmet türbesinin az ileri-
sinde O’nun çok sevdiği atının me-
zarı vardır. Karacaahmet, Anadolu’ya 
kadar, kendisini sırtında getiren bu 
ata karşı bağlılığını belirtmek için:

‘Beni ziyarete gelenler önce atı-
mın ziyaretini yapsınlar’ demiştir.

Bu türbe dört sütun üzerine ko-
nulmuş bir kubbeden ibarettir. Yü-
rüyemeyen çocuklar da bu türbeye 
getirilirler. Çocuk türbenin etrafın-
da üç kere dolaştırılır ve bu esnada 
arpa serpilir. Bu işlem üç cuma tekrar 
edildikten sonra çocuğun yürüyece-
ğine inanılır”152. İsmail Hakkı Konyalı 
tarafından bu türbede adı sanı belli 
bir paşanın yattığı belirtilmiş olsa da, 
bizce önemli olan halkın muhayyile-
sindeki inanıştır153.

Karaca Ahmet’in atına ait oldu-
ğuna inanılan (gerçek olup olmaması 
bir tarafa) mezarın, halk nazarındaki 
yeri, burada uygulanan ritüeller gö-
çebe Orta Asya Türk kültürüne ait 
izlerdir diye düşünüyoruz. Atın eski 
Türk dünyasındaki yerinin çok önem-
li olduğu tartışmasızdır. Roux, atın 
Türklerce kişinin ayrılmaz dostu ola-
rak kabul edildiğini belirterek, özel-
likle gök tanrı için kurban hayvanı ol-
152 AYTAR, Selçuk: a.g.e, s.61.
153 KONYALI, İbrahim Hakkı: Abideleri ve Ki-

tabeleriyle Üsküdar Tarihi, Türkiye Yeşilay 
Cemiyeti Yayınları, II.Cilt, İstanbul 1977, 
s. 493-494. Yazar burada Rum Paşazade 
Nişancı Hamza Paşa’nın yattığını kaynak 
göstererek ifade eder.

duğuna vurgu yapar154. Günümüzde 
Çorum’un bazı Alevi köylerinde halen 
“at kurbanı” nın devam ettiğini de 
belirtelim. 

Burada çok ilgi çekici olan ve du-
yunca şaşırdığımız, daha önce Bur-
sa Yenişehir’e bağlı Karaca Ahmet 
Köyü’nde rastladığımız halkalara 
benzer şekilde, psikiyatrik hastaları 
tespit etmek amacıyla kullanılan du-
vara monte edilmiş iki adet halkanın 
varlığı oldu. Çünkü bu halkalar İstan-
bul Üsküdar’daki Karaca Ahmet Tür-
besi’nde bulunuyordu. Bu önemli ve 
şaşırtıcı bilginin literatürde yer alma-
yışı gerçek bir sürpriz oldu bizim için. 
1986-1995 yılları arasında Karaca 
Ahmet Sultan Derneğinde çalışan 
kaynak kişimiz Kemal Divrikli’nin tür-
beyi ziyaret eden yaşlı Aleviler’den 
öğrendiği ve tıp tarihimiz açısından 
önemli olduğunu düşündüğümüz di-
ğer bilgilerse şöyle:

“Türbeye girdikten sonra hemen 
soldaki küçük odada mermere bağlı 
iki halka var. Eskiden türbeye getiri-
len akıl hastaları bu halkalara üç gün 
süreyle bağlanır, sonra odanın he-
men dışındaki kuyudan alınan sudan 
içirilirmiş. Hastaların büyük çoğunlu-
ğunun bu tedavi sonucu iyileştiğini 
de söylerlerdi”155. Aynı bilgiyi Karaca 
Ahmet Sultan Derneği’nde çalışmış 
olan, uzun yıllar Karaca Ahmet Sultan 
Derneği’nde başkanlık yapmış olan 

154 Jean-Paul Roux. Eski Türk Mitolojisi, Çev: 
Musa Yaşar Sağlam, BilgeSu Yayıncılık, An-
kara 2011, s. 35.

155 Kemal Divrikli. 1956 Tokat Zile Büyüka-
köz Köyü doğumlu. Balıkesir Altınoluk’ta 
ikamet ediyor. 25 Temmuz 2013 tarihinde 
Altınoluk’ta yapılan görüşme.
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Mehmet Başaran’ın da156 onayladığı-
nı belirtelim. 

 

Sözlü Kültür ve Menkıbelere 
Göre Karaca Ahmet’le İlgili Di-
ğer Evliyalar

Alevi-Bektaşi sözlü kültürün-
de Karaca Ahmet ile doğrudan ilgili 
olarak, Karaca Ahmet’in oğlu ola-
rak kabul edilen Hıdır Abdal’ın, biri 
doğrudan konumuzla ilgili iki önemli 
özelliğinden bahsetmemiz gerekir. 
İlk ve çok bilinen özelliği Alevi Ocak-
ları arasındaki tek düşkün ocağı olu-
şudur. Yüzyıllarca merkezi otorite ile 
kopuk yaşayan Aleviler kendi hukuki 
sistemlerini de kurmuşlar, yaşadıkları 
köy ve kasabalarda, Osmanlıları ka-
rıştırmadan kendi sorunlarını dedeler 
önderliğinde bir çeşit halk mahke-
meleri kurarak çözmeye çalışmışlar-
dır. Düşkünlük bu sistemdeki en ağır 
cezadır. Cinayet, ırza geçme, haksız 
boşanma ve ağır iftira gibi ağır suç-
larda verilen bir ceza olan düşkün-
lükte, ceza verilen kişiyle tüm ilişkiler 
kesilir ve o kişi sonunda köyünü terk 
etmek zorunda kalırdı. 

 Hıdır Abdallı dedeler, taliplere 
verilen cezaları yeniden değerlen-
dirme veya iptal etme yetkilerine 
sahiptirler. Düşkünlük konusunda 
çekincesi olan veya kararsız kalan 
Anadolu’daki herhangi bir dede, ta-
libini Ocak Köyü’ndeki Hıdır Abdal-
lı dedelere yollar. Onların vereceği 

156 Mehmet Başaran. 1936 Sivas Divriği 
Erikli Köyü doğumlu. İstanbul’da ikamet 
ediyor. Kendisiyle 21.09. 2013 tarihinde 
telefonla görüşülmüştür.

karar tartışılmaz, talibin kaderini bu 
karar belirler157. Bu yetki sadece bu 
ocağa mensup dedelere aittir. 

 Alevilik için bu çok önemli ayrıca-
lık dışında, konumuzla ilgili bir başka 
ayrıntı Hıdır Abdal Ocağı dedelerinin 
de psikiyatrik hastalara bakıyor olu-
şudur. Bu tedavi şekli belki Karaca 
Ahmet Tekkeleri’ ndeki gibi sistema-
tik ve uzmanlaşılmış bir tedavi şek-
linde değil ama, bizce önemli olan 
psikiyatrik hastalara bakılıyor oluşu-
dur. 

 Bundan üç yıl kadar önce Ocak 
Köyü’nde psikiyatrik hastalara ba-
kan son dedenin hayatta olan eşine 
ulaşmaya çalıştım. Maalesef kızıyla 
yaptığım telefon görüşmesinde an-
nesinin Alzheimer hastalığı nedeniyle 
bilgi verebilecek durumda olmadığını 
öğrendim.Fakat aynı köy kökenli bir 
başka dedenin Sivas Divriği’nin bir 
köyünde benzer hastaların tedavisiy-
le uğraştığını öğrendim. 

 Ocak Köyü kökenli ancak sürgün 
nedeniyle Bursa İnegöl’de doğan Ali 
Rıza Uğurlu Dede’den, konuyla ilgili 
çok ilgi çekici bir anekdot dinledim. 
Dede, bundan 50-55 yıl önce baba-
sının Erzincan’dan bir hastayı alıp, Af-
yonkarahisar Karaca Ahmet Köyü’ne 
götürdüğünü ve orada hastası için; 
“buranın hastası değil” dediklerini, 
babasının köylülerce aynı geleneğe 
mensubiyetleri dolayısıyla bir hafta 
konuk edilip ağırlandıktan sonra, ba-
basının hastayla beraber Erzincan’a 

157 YAMAN, Ali. Kızılbaş Alevilerinin Düşkün 
Ocağı Hıdır Abdal Sultan Ve Ocak Köyü, 
Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma 
Dergisi, 1998, 8.Sayı.
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döndüklerini anlattı158. Bu bilgi bize, 
Erzincan’ın 2000 metre rakımlı Ocak 
Köyü’ndeki Hıdır Abdallı dedelerin, 
Afyonkarahisar’daki Karaca Ahmet 
Köyü’nden haberdar olduklarını, ağır 
olan hastaların ancak burada şifa bu-
labileceklerini bildiklerini ve aynı ge-
leneğe mensup olduklarının farkında 
olduklarını göstermektedir. Bizce bu 
bilgi eskiden tekkeler arasında nasıl 
güçlü bir bağ olduğuna ilişkin, ciddi 
bir katkı sunmaktadır.  

 Hıdır Abdal ile ilgili, tekke ede-
biyatına ait bazı nefeslerde de, ko-
numuza dair bize katkı sunan bazı 
dizelere rastlamaktayız: 

 
 “Yer idin içerdin sürerdin sefa
 Cinniler elinden ne çeker cefa
 Sıdk ile çağıran bulurdu şifa
 Yetiş imdadıma gel Hıdır Abdal

 İstanbul’dan mermer taşını yürüten
 Kerametin vardır Arslan Ali’den
 Cinniler periler senin elinden
 Yetiş imdadıma gel Hıdır Abdal” 
   Sefil Öksüz.

 “Ey gafiller duyun idrak eyleyin 
 Hıdır Abdal gibi er var Ocak’ta
 Nedir dağda taşta dolanırsınız 
 Hıdır Abdal gibi er var Ocak’ta”  

   Davut Sulari.

158 Ali Rıza Uğurlu. 1951 İnegöl doğumlu, 
Aslen Ocak Köylü, İstanbul’da yaşıyor. 
Dedelik yapıyor, Cem Vakfı’nda görevli. 
Görüşme 8 Eylül 2013 tarihinde Burhani-
ye’deki yazlığında yapılmıştır. 

“İstanbul’dan mermer taşını attı
Vardı Aşutka’ya bir nişan etti
 Ocağın başına türbesin tuttu 
Güzel pirim Karacaahmet evladı” 
       Hüseyin.

Deyişlerde159 geçen “cinniler 
elinden ne çeker cefa, ciniler periler, 
dağda taşta dolanmak” gibi ifadeler, 
Hıdır Abdal Ocağı’nda da psikiyatrik 
hastalara bakıldığının geçmişten gü-
nümüze uzanan tarihi kanıtlarıdır de-
mek pek yanlış olmasa gerek.

 Karaca Ahmet Menakıbname-
si’nde geçen Şeyh Musa Zuli’ye ge-
lelim. Necdet Tosun, bu şeyh için: 
“Şeyh Musa Zuli, bugün Mardin’de 
‘Şehmuz Sultan’ olarak anılmakta ve 
türbesi ziyaret edilmektedir” der160. 
Biz Sultan Şeyhmus hakkındaki bilgi-
lere daha çok Diyarbakır’ı anlatan ki-
taplarda rastladık. Bizim için değerli 
ve ilgi çekici olan husus, Sultan Şeyh-
mus Türbesi’nde de tıpkı Karaca Ah-
met Tekkeleri’nde olduğu gibi psiki-
yatrik hastalara bakılıyor oluşudur161. 

 Ek binalarla geniş bir alanı kapla-
yan, başlıca beş odadan oluşan Sul-
tan Şeyhmus Türbesi’nin ikinci oda-
sı, “delileri iyi etmek, hastalara şifa 
buldurma odası” imiş. Çoğunlukla 
psikiyatrik hastalar, bazen diğer has-
talar, bu odada 1,3,5,7 gün yatırılır, 
bu hastaların bazıları da iyileşirler-

159 YAMAN, Mehmet: a.g.e, s.156-157, 
148. 

160 TOSUN, Necdet: a.g.e, s.401.
161 DEĞER, Mebrure. BEYSANOĞLU, Şev-

ket: Diyarbakır Folklorunda Halk Hekimliği, 
Ankara 1992, s.58-60.
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miş. Diyarbakır’da çalışan bir psiki-
yatri uzmanından da, türbeye sırayla 
dört köyün baktığını, türbenin bir yıl-
lık geliri ile köylülerin Antalya’dan bir 
daire aldıklarını öğrenmiştim. Saltuk-
name’ye göre Karaca Ahmet ile Hacı 
Bektaş arasında geçtiği kaydedilen 
duvar yürütme ve arslana binme ke-
rametlerine, Sultan Şeyhmus ile ilgili 
anlatılan menkıbelerde de rastla-
maktayız162.

Görüldüğü gibi Karaca Ahmet 
Tekkeleri’nde gördüğümüz olağa-
nüstü yaygın ve güçlü gelenek, Kara-
ca Ahmet ile ilgili olduğu yazılan veya 
inanılan Hıdır Abdal, Sultan Şeyhmus 
(Şeyh Musa Zuli) ve Yargeldi Sultan 
gibi velilerde bile etkili olmuş ve gü-
nümüze dek gelebilmiştir. 

Bu çalışmayı yaparken, hem li-
teratür hem de alan çalışmalarında 
sürekli karşımıza çıkıveren çok ciddi 
bir eksikliği hep hissettik. Maalesef, 
şurası çok açıktır ki; tekke ve zavi-
yeler kapatılırken yapılan bilinçsizce 
uygulamalar, burada bulunan yazı-
lı belge ve maddi mirasa yeterince 
sahip çıkılmayışı, belli bir merkezde 
eksiksizce toparlayıp tasnif edilme-
yişi, toplumsal tarihimizin yazılma-
sında en büyük ve yeri doldurulamaz 
bir hata olarak hep karşımıza çıkacak 
çok acı bir gerçektir. 

Konuyla İlgili Bazı Kısa Not-
lar

İlerideki bir vakitte, konuyla ilgi-
li yapmak istediğim alan çalışmaları 
ve arşiv çalışmalarından sonra kitap 

162 TAŞĞIN, Ahmet: a.g.e, s.60.

haline getirmeyi planladığımız bu ça-
lışmayla ilgili olarak çok kısa da olsa, 
kimi saptamaları da belirtmek iste-
dik.

Örneğin Afyonkarahisar’daki bü-
yük tekkenin olduğu Karaca Ahmet 
Köyü’nde, kasabada vaktiyle söy-
lenen ilahide de adı geçen Gözcü 
Baba diye bir başka eren-evliya mev-
cut. Bununla birlikte en ünlü Karaca 
Ahmet Türbesi’nin olduğu Üsküdar’a 
çok da uzak olmayan, Göztepe’de-
ki Gözcü Baba ’yı da hatırlatalım163. 
Diğer tekke ve türbelerin olduğu yer-
lerde de bu Gözcü Baba’yı sormak 
gerekli gibi görünüyor. Üstelik Karaca 
Ahmet, kısaca bahsetmeye çalıştığı-
mız gibi Alevi-Bektaşi literatüründe 
“Gözcü” ünvanı ile bilinir. 

Yine menkıbelerde Seyyid Nured-
din’den birlikte ders aldıkları rivayet 
edilen ve Karaca Ahmet’in arkada-
şı olarak geçen Yargeldi Sultan’ın 
Afyonkarahisar Göynük Köyü’nde 
türbesi olduğu gibi, Bolu Göynük’e 
bağlı Dedeler köyünde de Karaca Ah-
met’in arkadaşı olarak, türbede yat-
tığına inanılmakta ve Yargeldi Sultan 
(Efendi) adıyla bilinmektedir. Daha 
da ilginci kaynak kişilerden öğren-
diğimiz kadarıyla, türbede 40-50 yıl 
öncesine kadar var olan ve psikiyat-
rik hastaların tedavisinde kullanılan 
tomruklardan da bahsedilmesidir. 

Karaca Ahmet ile ilgili velilerde 
de, Karaca Ahmet ile ilgili menkıbe-
lerin en az bir motifine rastlıyoruz, ki 
bu da beklenebilir bir durumdur di-
yebiliriz.

163 SOYYER, A.Yılmaz: 19. Yüzyılda Bekta-
şilik, Akademi Kitabevi, İzmir 2005, s.88.
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Gördüğümüz bütün tekke ve tür-
belerde dikkatimizi çeken diğer bir 
husus da, buraya aynı zamanda ço-
cuğu olmayan kadınların da başvur-
duğudur. Çocuğu olmayan kadınla-
rın tekkelere türbelere en çok gelen 
gruplardan biri olduğunu da unutma-
dan, konuyu incelemeğe, gözlemeye 
çalışacağız. 

Karaca Ahmet’in bu denli yaygın 
bir üne kavuşması, atasözlerimize 
kadar yansımıştır. 1936’da yayın-
lanan Veled İzbudak’ın Atalar Sözü 
kitabında; “Hırlı Karaca Ahmet tür-
besine mi gelir”164 yer alırken, çok 
yakınında bir Karaca Ahmet Tekkesi 
ve köyü bulunan İnegöl’de; “Anadan 
doğma deliye Karaca Ahmet neyle-
sin?” atasözüne rastlıyoruz165. Güva-
hi’nin Pendname’sinde de;

“Değüldür sağ anı gerekse sına 
Varan Karaca Ahmed tekyesi-

ne”166 dizelerine rastlamaktayız. 
Benzer şekilde, Tokat’ın Artova 

ilçesinin Tanyeli Köyü’nde ise an-
nemden duyduğum şöyle bir söz 
var: “Anadan doğma deliye Hızır Ab-
dallı ne yapsın?” Hıdır (Hızır) Abdal 
Ocağı’nın merkezi Erzincan’ın Ocak 
Köyü’nde müze müdürü olarak ça-
lışan Hüseyin Ataibiş’in kitabının dı 
da, oldukça ilginçtir167: “Hıdır Abdal 

164 BAYAT,Ali Haydar, 1989: a.g.e, s. 71
165 KARTAL, Numan. İnegöl Folkloru, Köse-

ciler Kitap Kırtasiye, İnegöl 1998, s. 50.
166 BAYAT,Ali Haydar, 1989: a.g.e, s. 71
167 ATAİBİŞ, Hüseyin: Hıdır Abdal Delisiz, 

Yol Çalısız Olmaz, Kendi Yayını, İstanbul 
2006. Ocak Köyü’nün çarpıcı özellikleri 
olduğunu belirtelim. Köy, müzesi, binlerce 
kitaplık kütüphanesi, helikopter pistiyle ve 

Delisiz, Yol Çalısız Olmaz”. 
Benzer atasözlerinin araştırdıkça 

artacağına kuşku yok. Hatta Anado-
lu’da hangi yörede psikiyatrik has-
taların gittiği ünlü bir veli varsa, bu 
yörelerde benzer sözlere rastlamak 
dahi mümkündür. Örneğin Tokat Zile 
köylerinde bahsini geçtiğimiz Çeltek 
Baba için, Malatya Korucuk’tayken 
baraj nedeniyle Battalgazi ilçesine 
taşınan Hasan Basri Tekkesi için de 
benzer sözlerin varlığını bilmekteyiz: 

“Anadan doğma deliye Çeltek 
Baba ne etsin, anadan doğma deliye 
Korucuk neylesin” gibi. 

Ankara Polatlı’ya bağlı Karaca Ah-
met Köyü’ne yakın bir başka köy de 
Hacı Tuğrul Köyü’dür. Burada Hacı 
Tuğrul’a ait bir türbe de bulunmak-
tadır168. Hikmet Gürçay, Hacı Tuğ-
rul Türbesi’nin kitabesinde, türbenin 
Hicri 793 (Miladi 1390) yılında Ahi 
mensuplarından Hacı Tuğrul adına 
yapıldığını belirtir. Tireli bir yerel ta-
rihçi olan ve İzmir Urla’ya bağlı Kaya-
dibi Köyü’nde Karaca Ahmet Zaviye-
si’ne yakın Seferihisar’da oğlu Tuğrul 
Baba’nın da zaviyesi bulunduğunu 
belirten bir başka araştırmacı A.Mu-
nis Armağan169 dan da bahsetmiştik. 
Araştırmacı Tuğrul Baba’nın Dede 
Bali adlı oğlunu ve Dede Bali’nin de 
Hamza Bali, Kara Baba ve Cavlı Bey 
adlı üç oğlunun olduğunu belirtir. 

Mehmet Yaman da, atası Hıdır 
genel düzenlemesiyle ülkemizin sıra dışı 
köylerinden biridir. 

168 GÜRÇAY, Hikmet: Ankara-Polatlı Yolu 
Üzerindeki Hacı Tuğrul Türbesi, Türk Etnog-
rafya Dergisi, Sayı:XVI, 1977, s.56.

169 ARMAĞAN, A. Munis: a.g.e, s.379
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Abdal’ı anlattığı bir yazısında, Hacım 
Sultan Velayetnamesi’nde Hacı Doğ-
rul’un da Karaca Ahmet’in oğlu olarak 
gösterildiğini, Hacı Doğrul’un öteki 
adının Gözü Kızıl olduğunu belirterek, 
Alevilik’te bir Gözü Kızıl Ocağı bu-
lunduğunu belirtir170. Bir başka ilginç 
birliktelik de İsparta’da Hızırabdal 
Sultan Türbesi’nin varlığıdır. Böcüza-
de Süleyman Sami, Tekke Mahalle-
sindeki bu veli için, vakfiyelere göre 
1476-1531 yılları arasında yaşamış 
bir Nakşibendi Halifesi olduğunu, an-
cak buraya sığınan Bektaşiler’in etki-
siyle zamanla bir Bektaşi Tekkesi hali-
ne geldiğini anlatır171. Yine Böcüzade 
İsparta Barla’daki Karaca Ahmet’in 
de başka bir Karaca Ahmet olduğunu 
vurgular. Elbette, bütün bu karmaşık 
ilişkiler yumağı gibi görünen, benzer 
türbe-tekke adları, tamamen tesadüf 
de olabilir. Ancak başka olasılıklar, 
kimi zaman küçük de olsa göz ardı 
edilmemelidir diye düşünüyoruz.

Afyonkarahisar Karaca Ahmet Ka-
sabası’nı ziyaretlerimizde gördüğü-
müz, küçük bir kasabada fazla görül-
meyecek güzellikte, Selçuklu mima-
risinden izler taşıyan ve Türkiye’nin 
önde gelen mimarlarından birine 
yaptırılan bir camiden de bahsetme-
den geçemeyeceğiz. Karaca Ahmet 
Belediye Başkanı’ndan duyduğumuz 
kadarıyla da 2.000.000 YTL’na (2012 
yılı sonlarında) malolması planlanan 
bu cami, Karaca Ahmet’in ülkemiz 
insanının gönlündeki yeri için çarpıcı 
bir örnek olsa gerek. 
170 YAMAN, Mehmet: a.g.e, s.148.
171 BÖCÜZADE, Süleyman Sam: a.g.e, s. 

122.

Yazmayı planladığımız kitapta ay-
rıntılı bir şekilde tartışmayı düşündü-
ğümüz ve basında bir ara tartışmala-
ra konu olan Karaca Ahmet’in gerçek 
mezarının neresi olduğu hakkında 
şimdiki bul- gularımız ışığında kısaca 
şunları söyleyebiliriz:

Karaca Ahmet Menakıbnamesi’n-
de geçen Mardin Beyi Kara Arslan 
ile ilgili olarak çok kısa birkaç cüm-
le söylemek isteriz. Yaklaşık 300 yıl 
boyunca Mardin ve havalisine hakim 
olan Artuk-oğulları’na baktığımız za-
man, iki ayrı Kara Arslan’a rastlıyo-
ruz. İslam Ansiklopedisi’nin Artuk 
Oğulları maddesinde verilen, Artuk 
Oğullarının Şeceresi’nde, Mardin 
Beyi olarak geçen Kara Arslan ile 
Hasankeyf Beyi olarak geçen Kara 
Arslan’ı görüyoruz. Karaca Ahmet’in 
menakıbnamesine göre 1151 yılında 
doğduğunu ve Kara Arslan’ın torunu 
olduğunu temel alırsak, bahsedilen 
Kara Arslan’ın, 1144 yılında babası 
Davud’un ölümü üzerine Hasankeyf 
Artuklu 

Beyliği’nin başına geçen Fahred-
din Kara Arslan olduğunu kabul et-
memiz gerekir. 1167 yılında ölen 
Kara Arslan’ın 1151 yılında doğan 
Karaca Ahmet’in dedesi olduğunu 
kabul etmek, 1260-1293 yılları ara-
sında Mardin Artuklu Beyi olan diğer 
Kara Arslan’a göre daha doğru gö-
rünmektedir172/173. 

Ancak menakıbnamede Kara Ars-
lan’ın oğlu, Karaca Ahmet’in babası 
172 İslam Ansiklopedisi, Artuk Oğulları, MEB, 

Eskişehir 1997, I. Cilt, s. 620.
173 İslam Ansiklopedisi, Artuklular, TDV Ya-

yınları, İstanbul 1991, III. Cilt, s. 415-416.
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olarak geçen Melik Şahab’ın adına, 
Artukoğulları Şeceresi’nde rastla-
mıyoruz. Melik Şahab’ın beyliği is-
tememesi üzerine, beyliğin başına 
geçtiği ifade edilen Hamza-i Asgar-i 
Mardini’nin adına da rastlamıyoruz. 
Şecerede Ahmet adına ise, her iki 
Kara Arslan’ın torunu olarak değil 
de, torununun oğlu olarak Ahmet 
adına rastlamaktayız. Burada belki 
Sultan Şeyhmus olarak bilinen Şeyh 
Musa Zuli’nin yaşadığı yılları bilmek 
ve daha derinlemesine araştırmalar 
yapmak bize bazı ipuçları verebilir. 
Öte yandan menakıbnamelerin her 
dediğinin doğru olmadığı, menakıbı 
yazan kişinin kimliği, dönemi vb bir-
çok etkenin daha önemli olabildiği 
de bilinen bir gerçektir. Bunun böyle 
olduğu Karaca Ahmet Menakıbna-
mesi’ndeki belirgin Sünnilik vurgu-
sundan da bellidir diyebiliriz. Bu du-
rumu ileri de daha ayrıntılı tartışmayı 
amaçlıyoruz. 

Karaca Ahmet Menakıbnamesi’ni 
temel alırsak, gerçek mezarın Sakar-
ya Nehri kıyısındaki Polatlı Karaca Ah-
met Köyü yakınlarındaki Karaca Ah-
met Tekkesi’nde yatmakta olduğunu 
kabul etmemiz gerekmektedir. Çün-
kü menakıbname net olarak, Sakarya 
Nehri kıyısında bir köye yerleşip bu-
rada öldüğünü, diğer ocaklarda ise 
evlatlarının yattığını söylemektedir. 
Bizim ulaşabildiğimiz bütün Karaca 
Ahmet Tekke veya Türbeleri arasında, 
bu özelliğe tek uyan köy Polatlı’nın 
Karaca Ahmet Köyü’dür. Menakıb-
namede geçen, bu köye Baş Karaca 
Ahmet Köyü denildiğini ise doğrula-

tamadık ancak bu bilgi unutulmuş da 
olabilir. Ayrıca yine menakıbnamede 
geçen, geyiğini öldüren köylülerin 
Karaca Ahmet’in bedduasını alması 
menkıbesini de yine sadece bu köy-
de derleyebildik. Tabii bu menkıbe 
tek başına bir kanıt sayılamaz, bir 
ipucu olarak değerlendirmek daha 
doğru olacaktır. Diğer Karaca Ahmet 
köylerinde de bu menkıbe önceleri 
bilinirken pekala unutulmuş olabilir. 

Ancak şunu da önemle belirtme-
liyiz ki, en az iki ayrı Karaca Ahmet’in 
varlığını kabul etmek bize daha man-
tıklı gelmektedir. İlki bütün tarihi 
kaynakları doğrularcasına, bir Acem 
Beyi’nin oğluyken tacı tahtı bırakıp 
Rum’a gelmesi bilgisini doğrulayan, 
Mardin Beyi Kara Arslan’ın torunu 
olduğu bilgisinin yer aldığı menakıb-
namedeki Karaca Ahmet. Bu Karaca 
Ahmet’in ölüm tarihi olan 1247 yılı, 
XIII. yüzyılda yaşamış Hacı Bektaş 
Veli ile karşılaşmasını mümkün kıldığı 
gibi, Alevi geleneğinde oğlu sayılan 
ve Erzincan Ocak Köyü’ndeki türbe-
sinin kitabesinde 1277 yılında öldü-
ğü yazılan Hıdır Abdal’ın ölüm tarihi 
ile de uyumlu görünmektedir. 

Diğer Karaca Ahmet’in ise, Ha-
şim Şahin’in yazdığı ansiklopedi 
maddesindeki gibi; ilk olarak Geyve 
Akhisar’ının fethine katılıp, Balkan-
lar’a dek giden, sonra Bursa’da iken 
Orhan Gazi’nin dervişlere yönelik bir 
teftişi nedeniyle buradan ayrılıp önce 
Afyonkarahisar’a, buradan da kurdu-
ğu tekkeyi oğlu Eşref Sultan’a bıraka-
rak Manisa’ya gidip yerleşen ve kur-
gumuza göre XIV. Yüzyılın sonlarına 
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doğru ölen Karaca Ahmet’in oldu-
ğunu tahmin ediyoruz. Bu kurguyu, 
hem Orhan Gazi döneminde yaşa-
dığını ısrarla vurgulayan ilk Osmanlı 
kaynakları desteklemektedir, hem 
de Afyonkarahisar’ın Karaca Ahmet 
Kasabası’ndaki büyük şansımız olan 
kaynak kişimiz Ali Çiçek; 

“Bursa padişahlıkken…” diye baş-
ladığı menkıbe ile Karaca Ahmet’in 
bu dönemde yaşadığını anlatarak, 
desteklemiş olmaktadır. Manisa’da 
bilinen dört ayrı Karaca Ahmet tekke-
si, makamı komşu Uşak İli’ndeki Ka-
raca Ahmet Köyü ve yine komşu Ay-
dın İli’ndeki makamı ve adının veril-
diği mezarlık ile oluşan, bölgedeki bu 
yoğunluğun, kurgumuzu destekleyen 
diğer veriler olduğunu düşünüyoruz. 
Manisa’da olduğunu düşündüğümüz 
mezarının ise Horozköy’deki Karaca 
Ahmet Tekkesi’nde olduğunu tahmin 
ediyoruz. Bunu ise, alan çalışmamız-
daki gözlemlerimiz ve Çağatay Ulu-
çay’ın verdiği çok değerli bilgilere 
dayanarak öne sürmekteyiz. 

Çağatay Uluçay, türbenin yapı-
lış itibarıyla tıpkı Manisa’daki Revak 
Sultan’ınki gibi olduğunu belirterek, 
türbede ne içerde ne dışarıda hiçbir 
yazı olmadığını belirtir. Ancak, başka 
bir velinin türbesiyle ilgili yorumda 
bulunurken aynen şunları da söyler: 

“Bura tarihi ile beş altı senedir 
uğraşmaktayım. Saruhanlılar devrin-
den kalma türbe ve mezar taşların-
da hatta Saruhan Bey ve oğlu İshak 
Bey, Revak Sultan, Haki Baba, Kırtık 
Baba, Karaca Ahmet, İbrahim Seydi 
Sultan gibi o devirde yetişen şeyh ve 

ümeranın hiç birisinin mezar taşında 
yazı yoktur. Birçok defalar bu türbe 
ve mezarlar tamir de gördüğünden 
taşları da o kadar eski değildir”174.

Çağatay Uluçay, halk rivayetleri-
ne göre Karaca Ahmet’in Manisa’nın 
fethine katıldığına inanıldığını belir-
tirken175, Edip Ali Baki de Afyonka-
rahisar halkının da, Karaca Ahmet’in 
arkadaşları ile birlikte Karahisar Ka-
lesi’nin fethine katıldığına inandığını 
ifade eder176. Bu arkadaşlarının ise; 
Gazlıgöl civarında yatan Hayran Balı 
ve İscehisar’da Seyitler köyünde ya-
tan Hasan Basri olduğunu belirtir. 
Afyonkarahisar Karaca Ahmet Kasa-
bası’nda biz de aynı bilgileri derledik. 

Kuduz hastalığını tedavi ettiği-
ne inanılan Hasan Basri’nin Seyitler 
köyündeki tekkesiyle ilgili değerli 
makalesinde araştırmacı Muharrem 
Bayar, kendi özel arşivinde olduğunu 
belirttiği H.734/M.1333 tarihli İca-
zetname’den bahsederek, Halep’te 
tıp tahsili gördüğünü belirtir. Hasan 
Basri’nin ders ve icazetname aldığı 
hocaları sıralar177. Tıp tarihi açısından 
büyük öneme sahip bu icazetname-
de bizi ilgilendiren iki husus var. İlki 
rivayetlere göre, içlerinde Karaca Ah-
met’in de olduğu tıp tahsili gördüğü 
iddia edilen dört arkadaştan birisi-
nin, yani Hasan Basri’nin, gerçek-
174 ULUÇAY, M.Çağatay: 1940: a.g.e, s.52-

53.
175 ULUÇAY, M.Çağatay: 1940, s. 31.
176 BAKİ, Edib Ali: a.g.e, s.14.
177 BAYAR, Muharrem: Hekim Seyyid Ha-

san-ı Basri Ve Vakıfları. VI. Afyonkarahisar 
Araştırmaları Sempozyumu 

Bildirileri, Afyon Belediyesi Yayınları: 10, An-
kara 2003, s. 168.
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ten de tıp tahsili gördüğünün kanıt-
lanmış olmasıdır. Bu durum Karaca 
Ahmet’in de tıp tahsili gördüğünün 
kanıtı olamaz elbette, ancak bazen 
halk rivayetlerinin de doğru olabile-
ceğine dair ciddi bir örnektir diyebi-
liriz. Bizi ilgilendiren ikinci husussa, 
icazetnamenin tarihi olan 1333 yılı-
dır. Bu tarihte kabaca 25-30 yaşında 
olabileceğini tahmin ettiğimiz Hasan 
Basri’nin Karaca Ahmet ile yakın bir 
yaşa sahip olabileceği düşünülürse, 
Karaca Ahmet’in Saruhan Oğulları’n-
dan kalan vakıf kayıtlarına göre 1371 
ile 1379 yılları arasında öldüğü bilgi-
siyle uyumlu bir tarih olduğunu dü-
şünebiliriz.

 Çağatay Uluçay, Karaca Ahmet 
Türbesi ile ilgili olarak konuştuğu bir 
yaşlının, türbenin içinde eskiden bir 
levhanın olduğunu, fakat birkaç yıl 
önce kaldırıldığını anlattığını belirtir. 
Yaşlı kişinin o levhadaki şiirden hatır-
layabildiği birkaç mısrayı aktarır:

 
“Merdüm didesidir cümle ricali Alla-

hın
Görünürsen acap Karaca Ahmed Sul-

tan
 Medhini kabei suttur ezdiganı haktır!
 Denilirse yeridir Karaca Ahmed Sul-

tan
 Evliya çok bu cihan hali değil hiç veli
 Arada ben gibidir Karaca Ahmed Sul-

tan”.
 
“Aynı zamanda eski Ahi teşkilatın-

da ustalar kalfalarına dükkan açmak 
ve ustalık vermek için de merasim-

lerini burada yaparlarmış” diyen ya-
zar178, yine bu tekkeye de psikiyatrik 
hastaların geldiğini belirtmektedir.

Tüm bu bilgileri bir araya getirdi-
ğimizde, bizim kurgumuzdaki muh-
temel ikinci Karaca Ahmet’in meza-
rının burada olması, bize makul bir 
yorum gibi gelmektedir. Başta da 
söylediğimiz üzere bunlar bizim tah-
minlerimiz. Gelecekte bulunabilecek 
yeni belge veya bulgularla gerçeğe 
ulaşılabileceğini umuyoruz. 

 Karaca Ahmet ile ilgili olarak çok 
küçük de olsa bir başka ihtimali de 
not etmek istedik. Seyyit Sahih Ah-
met Dede, Mecmuai Tevarihi Mev-
leviyye adlı eserinde Karaca Ahmet’i 
şöyle anlatıyor: 

 “677 (1278) salinde Acem di-
yarından validesiule beraber Karaca-
ahmet Sultan tahminen 50 yaşında 
canibi diyarı haki Ruma gelüp beldei 
Türkman Kırşehir kurbünde Suluca 
Karahüyük karyesinde Hacı Bektaş 
Horasani cenabı 37 yaşında olup, 
yanından geçerken Karacaahmet 
Sultan cenabında halatı acibe ve ha-
rekatı garibe ve tavrı etvarı pesendi-
de gördükte: ‘Ahmet bir yerde me-
kanın olsun, 40 yerde çerağın yansın’ 
buyurup badehu Karacaahmet sultan 
oradan kalkup Karahisarı Sahip ha-
valisine geldi…733 (1332) salinde 
Karacaahmet Sultan vefat eyledi Ka-
rahisarı sahip havalisinde defnolun-
du. Türbesi andadır” diyerek onun 
Karahisar civarında meftun olduğunu 
söylüyor179.

178 ULUÇAY, M.Çağatay: 1940: a.g.e, s.31. 
179 BAKİ, Edib Ali: a.g.e, s.5.
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“…halatı acibe ve harekatı gari-
be ve tavrı etvarı pesendide…” Yani 
acaip haller, garip hareketler ve be-
ğenilen davranışlar.

Bu nitelemeler, acaba Karaca 
Ahmet’te görülen, ama tam olarak 
anlaşılamayan veya açıkça dile geti-
rilemeyen manik depresif hastalığın 
silik izleri olabilir mi? Sadece bu ni-
telemelerle yola çıkıp böyle bir iddi-
ada bulunmak, kuşkusuz abartılı bir 
yorum olacaktır. Bizimki sadece, kü-
çük bir olasılık da olsa, tamamen göz 
ardı etmemek babında bir soru işare-
ti koyma olabilir. Tarihte ünlü pek çok 
kişide bu hastalığın bulunduğunu, bu 
konunun dünyaca ünlü üstadı Ha-
gop Akiskal’ın; “Bipolar bozukluğu 
olan hastaların %10’unun yaratıcılık 
ve liderlik nitelikleri olduğu kanıtlan-
mıştır…Çoğu psikotik bipolar hasta, 
lider ya da yaratıcı olmasa da, bir 
dehanın tohumları olarak işe yara-
yacak bu genlerin, seyreltik biçimde 
taşıyıcısıdır”180, dediğini unutmamak 
gerekir.Yani kabaca dehaların, genel-
likle bu hastalığı olan ailelerden çık-
tığına işaret ediliyor. Burada tekrar 
vurgulamak isteriz ki, Karaca Ahmet 
bir manik depresif hastadır demiyo-
ruz. Bizim dikkat çekmek istediğimiz 
nokta, bu hastalık toplumda % 1 ora-
nında görünürken, bu ihtimalin Kara-
ca Ahmet için belki biraz daha fazla 
olabileceğidir. 

180 Ed:Hagop S. AKİSKAL. Mauricio TOHEN: 
Bipolar Psikofarmakoterapi, Çeviri Editörü: 
E.Timuçin Oral, Probiz Ltd. Şti. İstanbul 
2009, s. 4-5.

Gözcü Karaca Ahmet’e Dair 
Bir Tahtacı Menkıbesi

Karaca Ahmet adına bu denli çok 
tekke ve zaviye bulunmasını folklor 
araştırmacısı Naci Kum 1947 yılında 
Uşak’a bağlı Karaca Ahmet köyünde 
yaptığı inceleme ve literatür araştır-
masından sonra şöyle bir sonuca va-
rarak değerlendiriyor: 

“Karacaahmet Sultan, Rum eren-
lerindendir ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin 
çağdaşı olup, Rum eren lerin mey-
danın (gözcüsü) dür. Bektaşi erkan 
ve ayin meydanındaki on iki posttan 
birisi olan (gözcü baba postu) Kara-
caahmet adına izafe edilmiştir. Göz-
cülük erenler meydanında bir nevi 
(Tahkıki Hüviyyet ve Şahsiyet Nazırlı-
ğı) dır. Bugün dahi her Bektaşi – Alevi 
köyünde bir gözcü bulunur. Bu zatın 
vazifesi geleni gideni tahkik ve tetkik 
etmek, erkan meydanı açıldığı za-
manda dışarıyı içeriyi gözetlemektir. 
İşte bunun içindir ki Karacaahmet bir 
kişi olduğu halde onun Türkiye’nin 
eski diyarı Rum’un her köşe bu-
cağında birer makamı türbesi vardır. 
Çünkü O aynı zamanda yurt ve ocak 
bekçisidir. İnsanların içini dışını derin 
ve keskin nazarlariyle görüp huylarını 
amellerini seçmeğe muktedir oldu-
ğundan O bir ruh doktoru psikolog-
dur, bunun için namına kurulan tekke 
ve çilehanelerde akıl hastaları şifa 
bulmuştur” 181. 

Kaz Dağı Tahtacı Türkmenlerin-
den olan kaynak kişimiz, Gözcü Ka-

181 KUM, Naci: Karaca Ahmed’ler Hakkın-
da İncelemeler, Düşünceler II, Türk Folklor 
Araştırmaları Dergisi sayı:95, Temmuz 
1957, s. 1519
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raca Ahmet’in Alevi muhay yilesindeki 
yerini gösteren çok ilginç bir mena-
kıbını da aktardı:

“Kral Konstantin İstanbul’da Aya-
sofya Kilisesi’ni yaptırmaya karar 
verir. Harç karılır, fakat bir türlü harç 
tutmaz. Şehrin ileri gelenleri, bilgin-
leri, din adamları bir araya gelip çare 
aramaya başlarlar, fakat bir türlü çare 
bulamazlar. En sonunda papazlar; 
“İncil’de yazdığına göre, harcın tut-
ması için ahir zaman peygamberi 
Muhammed Mustafa’nın tükrüğü ge-
rekliymiş” derler. Bunun üzerine Kral 
Kons tantin, görevlendirdiği üç kişiyi 
Arabistan’a yollar. Aylar sonra Arabis-
tan’a varan elçiler, Peygamber’in hu-
zuruna çıkarılırlar. Durumu öğrenen 
Hz. Muhammed, bir mabed söz ko-
nusu olduğu için tükrüğünü vermeyi 
kabul eder. Bir hurma yaprağı alarak 
içine tükürür, yaprağı katlayarak şişe 
gibi yapar ve tükrüğünü korumaya al-
mış olur. Sonra yanında bulunan Ka-
raca Ahmet’e dönerek; 

‘Bu tükrüğü al götür, Ayasofya’nın 
harcına kat, ki harç tutsun. Geri dön-
me, yol çok uzun. Oraya bakan bir 
yere de tekkeni kur. Senden sonra 
gelenler de çerağını söndürmesin. 

Karaca Ahmet gelen üç kişiyle İs-
tanbul’a döner, ahir zaman peygam-
beri Muhammed Mustafa’nın tük-
rüğünü harca katar. Böylece tutmaz 
olan harç tutar ve Ayasofya Kilisesi 
yapılır. Kilise yapılınca, Hz. Muham-
med’in isteğini yerine getirerek kili-
senin karşısına, Üsküdar’a Karaca 
Ahmet tekkesini kurar”182. 

182 Ali Bekçi, 1935 Edremit Güre, Yassıçalı 

 Menkıbelerin büyük çoğunluğun-
da rastlanabilen anakronizm dışında 
bu menkıbe bizce, Karaca Ahmet’in 
Alevilik’teki önemine dair hayli ilginç 
bir örnektir. Hazreti Muhammed’in 
çağdaşı sayılması, O’nun tarafından 
çok sevilip güvenilmesi ve koca Bi-
zans’ın başkenti İstanbul’un, dünya 
çapında ünlü mabedi Ayasofya için 
gerekli olduğuna inanılan Hz.Mu-
hammed’e ait tükrüğün, Bizans’ın 
gönderdiği elçilere değil de, bizzat 
Hz. Muhammed tarafından Karaca 
Ahmet’e verilmesi ve görevlendiril-
mesi bu öneme ilişkin örneklerdir 
diye düşünmekteyiz. Hatta Karaca 
Ahmet’e atfedilen Rum’un gözcü-
lüğüne, sadece manevi anlamda 
değil adeta maddi yönden de bir 
temel oluşturduğu dahi söylenebilir 
kanısında yım. Bizce bir başka önemli 
olabileceğini düşündüğümüz ayrın-
tı da, Alevi-Bektaşilik’teki ulu kişiler 
doğrudan Hz. Ali’nin soyuna bağla-
nırken, burada farklı bir şekilde Hz. 
Muhammed’in yanındaki ulu kişiler-
den biri gibi algılanmasında, acaba 
Hacı Bektaş Veli ile karşılaşmasında 
Hacı Bektaş’ın üstün gelişinin bir 
payı da olabilir ihtimalini de düşün-
mekteyiz.

 Bununla birlikte Alevi-Bektaşi 
geleneğinde Karaca Ahmet’in oğlu 
sayılan Hıdır Abdal’ın çok say gın bir 
dede ocağı olduğunu ve ayrıca Ale-
vilikt’e bütün dede ocaklarının soy-
larını Hz. Ali’nin oğlu Hz. Hüseyin 
üzerinden Hz. Muhammed’e ulaştı-
rıldığı da unutulmamalıdır. Ancak bu 

doğumlu ve burada yaşıyor. 
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menkıbenin araştır malarımıza göre 
sadece Tahtacı Türkmenleri’nce bi-
lindiğini, Tahtacılar’ın ise Erzincan 
Ocak Köyü’ndeki Hıdır Abdal Ocağı 
hakkında ne kadar bilgi sahibi olduk-
ları da tartışılabilir. Öte yandan belki 
de menkıbenin orijinal hali farklılıklar 
içeriyordu. Bunlar tabiî ki spekülas-
yonlar, ileride ortaya çıkabilecek yeni 
bilgiler konuya farklı boyutlar katabi-
lir. 

Menkıbeyi derlediğimiz Ali Bek-
çi’den, yine konumuzla ilgili çok 
önemli olduğunu düşündüğümüz bir 
bilgi daha öğrendik. Eskiden ayrı bir 
köy, bugünse Edremit Güre’ye bağlı 
bir mahalle olan Yassıçalı’da yaşa-
yan kaynak kişimiz, cemlerdeki 12 
hizmetten biri olan gözcülüğün ken-
disine babadan dededen kaldığını, 
cem ayini sırasındaki gözcülük dışın-
da, köye gelen gideni de gözlemek 
gibi bir başka gözcülük görevi daha 
olduğunu anlattı. Bunu kameraya 
kaydetmek istediğimizde ise yan-
lış anlaşıldığı gibi kaçamak cevaplar 
vererek, isteğimizi kabul etmedi. Biz 
herhangi bir yanlış anlama olduğunu 
dü şünmüyoruz, çünkü aynı bilgiyi 
kendisine de anlattığını bizzat İlhan 
Başgöz’den de dinledim. Bu son 
derece önemli ve ayrı bir araştırma 
konusu olması gereken bilgiyi (sırrı) 
açıklamak istememesi doğal bir ref-
leks olarak düşünülebilir. Aslında bu 
bilgiye, Naci Kum’un 1947 yılında 
yazdığı, ancak 1957 yılında yayınla-
nan makalesinin son paragrafında da 
rastladığımızı aktarmıştık. 

 Yazarın gözcülük görevinden, 

insan ruhunu gözlemeye, buradan 
da ruh hekimliğine geçişi ilginç bir 
yorumdur. Ancak bizim Kaz Dağları 
Tahtacıları’ndan derlediğimiz bu bil-
ginin 65 yıl önce yazılması ve ula-
şabildiğimiz kadarıyla Alevilikle ilgili 
literatürde buna değinilmeyişi, ya 
da bilinmemesi bize daha da ilginç 
geldi. Tahtacılar’ın yüksek dağlarda-
ki ormanlarda dışarıya çok kapalı bir 
hayat sürdürdükleri ve bu nedenle 
de bu menkıbenin sadece Tahtacılara 
özgü olduğu düşünülebilir. Ancak bi-
zim kanaatimiz bu nun pek de böyle 
olmadığı, Alevi grupların birbirinden 
sanılanın aksine çok daha haberdar 
oldukları şeklindedir. Bu konunun da 
ilginç bir araştırma konusu olduğu 
açıktır.

SONUÇ

Karaca Ahmet, eşine çok az rast-
lanır ölçüde yaygın bir tekke-za-
viye-türbe-makam ağına sahip bir 
eren, kökleri çok eskilere dayanan 
ve bizce tam bir Türk-Anadolu-İs-
lam senteziyle, bu topraklarda en 
az 650-700 yıldır manik hastalara 
şifa dağıtmış olağanüstü bir gelene-
ğin kurucusu bir hekim, Alevi-Bektaşi 
cemlerinin gözcülerinin piri, Rum’un 
gözcüsü ve devrinin en önemli velile-
rinden biridir. 

 Tıp tarihi açısından ise, Karaca 
Ahmet; psikiyatrik hastalar içinde 
ayırıcı tanı yaparak. sadece mani 
hastalarını tedavi etmesinden dolayı 
çok önemli bir geleneğin kurucusu-
dur. Bunu günümüzde ilaçların etkili 
olamadığı manik vakalarda uygula-
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nagelen şekilde, tespit gömlekleriy-
le hastayı sabitleme yönteminin bir 
versiyonu olan tomruğa bağlayarak 
yapan, ayrıca öğrenebildiğimiz ka-
darıyla istatiksel olarak günümüzden 
kısa bir süre önce etkinliği kanıtlana-
bilen karanlık tedavisini, yüzyıllardır 
uygulayan öncü bir hekimdir. 

 Tam anlamıyla kolonizatör bir 
Türk dervişi olan Karaca Ahmet’in 
hikayesi, bu toprakların, İslamiyetle 
yeni tanışan Türklerle tanışmasının 
da hikayesidir aslında. 
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doğrusu unutkanlığın olduğu. Kara-
caahmet ile ilgili makaleyi hazırlarken 
Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi’nde 
geçen, Karacaahmet’in Seyit Nuret-
tin’in müridi olduğu bilgisinden yola 
çıkarak, Sivrihisarlı Seyit Nurettin ile 
bilgi toplamaya çalışmış, hatta Siv-
rihisarlı birkaç kişiyle telefonda ko-
nuşmuş ancak sağlıklı ve yeterli bilgi 
edinememiştim. Makaleyi yazarken 
de sanki böyle bir bilgi yokmuş gibi 
davranmış, Hacı Bektaş Veli Velayet-
namesi’nden alıntı yaparken de bu 
cümleyi atlamışım. 

Kadıncık Ana ilgili bir makalesini 
tartışırken Alevilik-Bektaşilik bilgisine 
güvendiğim Rıza Aydın’ın bu bilgiyi 
tekrarlaması ve ısrarcı oluşu bana yu-
karıda yazdıklarımı hatırlattı. Aradan 
geçen üç yıldan sonra Seyit Nurettin 
hakkındaki bu ikinci araştırmamda 
ilgi çekici bilgilere ulaştım. 

Sivrihisar’la ilgili ilk kaynaklardan 
Sivrihisar Tarihi’nde Tahsin Özalp ko-
numuzla ilgili epeyce bir malumat 
vermiş:

“Seyyid Nureddin medrese ve 
tekyesi; Bu zat tarafından yaptırıl-
mıştır. Şimdi arsa halindedir. 700 göç 
yılındadır”183. (M. 1300 yılı civarı T.T.) 

“Seyyide Hamamını Seyyid Nu-
reddinin kızı Nuriye’nin yaptırdığı 
ve hamamın adının da bundan ileri 
geldiği tevatürle söylenir. Bu kadın 
Karaca Ahmet Sultanın ailesidir. Ge-
rek babası ve gerekse eşi Ahi reisleri 

183 ÖZALP, Tahsin. Sivrihisar Tarihi, Eskişehir 
1960, s.45. 

olduğuna göre büyük servete ihtiyaç 
gösteren bu hamamı ancak bunlar 
yaptırabilir.

Bazıları da Nasreddin Hocanın 
kızı Fatmanın yaptırdığını söyler-
ler”184. 

“Seyit Nureddin : Karaca Ahmet 
Sultanın şeyhidir ve kayın pederidir.

Karaca Ahmet: Sultan çile keşa-
nın büyüklerindendir. Sivrihisarda 
sakin Seyit Nurettin hazretlerinden 
irşat edilmiştir.

Karaca Ahmedin 70 bin müridi 
vardı. Sivrihisarlı Seyit Nurettin nam 
umde’i vasilinden seccadenişin irşat 
olmuştur. 

Karaca Ahmet Sultan, Nuriye ba-
cıyı almıştır. 

Fatma Nuriye bacıya ait malu-
mat: Hacı Bektaş, Rum diyarına gel-
diğinde, Karaca Ahmet Sultan 70 bin 
müridi ile Sakarya kenarına oturmuş-
lardı. Fatma Nuriye bacı erenlerin 
yemeğini pişirirdi. Fatma Nuriye bacı 
Karaca Ahmedin ailesi bulunuyordu. 
Nuriye bacının kabri Seyide hama-
mının dispanser karşısındaki duvarı 
dibinde ve Nasreddin Hocanın kızı 
Fatma Hatunun kabri yanındadır. Ki-
tabesi yoktur. Seyide hamamını Nuri-
ye bacının yaptırdığı anlaşılmaktadır. 

Hacı Bektaşi Veli Rum diyarına 
geldiğinde Mahmut Hayrani, Cela-
leddin Rumi, Hacı İbrahim Sultan, 
Karaca Ahmet Sultan, Ibrıkçı Sarı 
İsmail, Hasan Kadı, Kavacık Sultan, 

184 ÖZALP, Tahsin. a.g.e, s.36. Yazarın Seyyit 
Nurettin’in kızının adını başka sayfalarda 
Fatma Nuriye olarak da yazdığını belirtmek 
isterim.
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Ali Baba varlardı. Daptık Emre dave-
te icabet etmedi. Hacı Bektaş Veli, 
Karaca Ahmet Sultanla Ibrıkçı Sarı 
İsmail’i gönderdi, Taptık Emre o za-
man geldi.

Kamusülalamda Karaca Ahmet, 
Orhan Gazi devri meşayıhındendir. 
Cezbeye mazhar olup Akhisar’da 
medfundur. Demekde ise de esasen 
Sivrihisarlı olup o zaman Sivrihisar’a 
bağlı olan Sakarya kenarındaki Kara-
ca Ahmet köyünde medfundur. Bu 
zata aid medfenler çoktur. İstanbul, 
Akhisarda medfun olduğu söylenirse 
de hakiki medfeni Sivrihisardadır. İs-
tanbul’da olamaz. Çünkü İstanbulun 
fethinden 160 sene evvel Karaca Ah-
met Sultan vefat etmiştir. Akhisarda 
da değildir. Çünkü kaim pederi Se-
yit Nurettin, eşi Fatma Nuriye, bacı 
ve arkadaşları Kavacık Baba, Hasan 
Kadı, Ibrıkçı Sarı İsmail, Ali Dede Siv-
rihisarda medfundurlar”185. 

“Kadıncık Köyü: Rivayet ve ana-
neye göre Hacı Bektaşi Veli bu köye 
uğramış ve ailesi Kadıncık ananın 
adını teberrühen (uğur getirmesi için 
T.T.) bu köye koymuştur

Kurtşeyh Köyü: Sakarya kenarın-
dadır. Bu köyde Karaca Ahmet Sultan 
vakfiyesi olduğu gibi Kurtşeyh ve Ka-
raca Ahmet Sultanın kızının kabirleri 
de buradadır”186. 

Tahsin Özalp’ın yazdıkları bir hayli 
ilginç. Şimdi ulaşabildiğimiz ikinci el 
kaynaklardaki Osmanlı Arşivi belge-
lerini de sunalım:

Osmanlı Arşivleri’nde 1465 yı-
185 ÖZALP, Tahsin. a.g.e, s.85-87.
186 ÖZALP, Tahsin. a.g.e., s.21.

lında Seyyid Nureddin Zaviyesi’ne 
ait kayıtlar mevcut187. Bu zaviyeden 
bahseden Abdülkerim Erdoğan, Sey-
yid Nureddin hakkında şunları yazar:

“Seyyid Nureddin, kesin tarihini 
bilmediğimiz bir zamanda Sivrihisar 
şehir merkezine gelerek yerleşir ve 
bir zaviye (tekke/dergah) açar. “Seydi 
Zaviyesi” adıyla da anılan zaviyesin-
de sohbetleriyle halkı irşad eder. Dö-
nemin Selçuklu sultanları tarafından 
da zaviyesinin giderlerini karşılamak 
için vakıflar tahsis edilir.

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı, Seyyid 
Nureddin’in mezar taşını Hoşkadem 
Camii’nin kıble duvarında bulmuş-
tur. Hoşkadem Camii’nin güneydoğu 
köşesinde bulunan kitabe siyah yağ-
lıboya ile boyanmış ve zaman tah-
ribatı dolayısıyle de yazılarda erime 
olduğu için tarafımızdan okunama-
mıştır”188. 

Abdülkerim Erdoğan, Tahsin 
Özalp’ın yazdığı kitabı referans gös-
tererek; 

“Bazı kaynaklarda Seydi Nured-
din’in kızı Fatıma Nuriye Bacı’nın 
Karaca Ahmed Sultan ile evlendiği 
zikredilir. Kaynak olarak da Hacı Bek-
taş-ı Veli Velayetnamesi gösterilse de 
mezkur kaynakta Nuriye Bacı’nın adı 
zikredilmez. Ayrıca Bektaşi gelene-
ğinde Hacı Bektaş-ı Veli’nin Sultan 
Hoca Ahmed-i Yesevi’nin halifesi ol-
duğu gösterilse de bu görüş tarihen 

187 DOĞRU,Halime. XV. ve XVI. Yüzyıllarda 
Sivrihisar Nahiyesi, Türk Tarih Kurumu, An-
kara 1997, s.51.

188 ERDOĞAN, Abdülkerim. Eskişehir Bilge-
leri, Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Ajansı, Ankara 2014, s.94.
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mümkün görülmemektedir. Ahmed 
Yesevi Hazretleri M.1166 yılında ve-
fat etmiş, Hacı Bektaş-ı Veli ise 1210 
yılında doğmuştur.

Osmanzade Hüseyin Vassaf 
Efendi (1872-1930), Sefine-i Evli-
ya’da Karaca Ahmed Sultan hakkında 
şu bilgiyi verir: 

‘Ali merhum, onun hakkında, 
“Rum erenlerinin kutb-ı nam-darı, 
Karaca Ahmed Sultan idi.’ diyor. 

Sivrihisar’da sakin Seyyid Nured-
din’in türbe-kerdesi imiş. Elliyedibin 
müridi varmış. Ali’nin bu rivayetine 
karşı, Mehmed Fuat Bey diyor ki: ‘Bu 
havadis, Bektaşi velayet-namelerin-
den alınmış bir şey olup, i’timada la-
yık değildir” der189.

Kuşkusuz velayetnameler veya 
menakbenamelerdeki her bilgi doğru 
bilgi değildir. Ancak yanlış olanlardan 
yola çıkılıp, genelleme yapmak da 
doğru bir yaklaşım olmasa gerek. Bu 
tür eserleri eleştirel bir yöntemle süz-
geçten geçirmek, bazen başka hiçbir 
yerde bulamayacağımız hazine de-
ğerinde bilgilere bile ulaştırabilir bizi. 
Kaldı ki, Mehmet Fuat Köprülü’nün 
velayetname için farklı değerlendir-
meleri de mevcuttur. Örneğin Yunus 
Emre’den bahsederken, meşhur dip-
notlarının birinde şunları da söyler:

“Velayetname ve Hızırname gibi 
eserlerle zapt ve tespit edilmiş olan 
bu an’anede, hakikaten, hep XIII. 
asır mutasavvıflarından söz edilmiş-
tir. Onlardan Karaca Ahmed ve Yunus 
Emre gibi birkaç tanesi XIV. yüzyıla 
yetişebilmişlerdir. Bence Yunus’un 
189 ERDOĞAN, Abdülkerim. a.g.e. s.93.

zamanını tayin hususunda, Bektaşi 
an’anesinin bu delaleti pek kıymetli 
ve inanılmağa değer”190.

Başka bir husus; Tahsin Özalp’in 
Karacaahmet’in Fatıma Nuriye Bacı 
ile evli olduğu iddiasının velayetna-
me kaynaklı değil de, Sivrihisar sözlü 
kültürünün bir ürünü de olabileceği-
dir. Nitekim Sivrihisar konusunda en 
yetkin bilgiye sahip olan Orhan Kes-
kin ile yaptığımız telefon görüşme-
lerinde bu bilgilerin Sivrihisar sözlü 
geleneğinde var olduğunu doğrula-
dı191. Elimizdeki Hacı Bektaş Vela-
yetnamelerinde ise bu evliliğe dair 
bir bilgi yok. Ancak dikkat çekici bir 
ayrıntı var:

“Hünkarın selam verdiği, Fatıma 
Bacı’ya malum oldu. Bu kadın Siv-
rihisar’da, Seyyid Nureddin’in kızıy-
dı, henüz evlenmemişti, meclisteki 
erenlere yemek pişirmedeydi”192. Ve-
layetnameler kimin adına yazılırsa o 
veli diğerlerine göre bariz ve abartılı 
şekilde öne çıkarılır. 

Abdülkerim Erdoğan, Çile Dağı 
Erenleri adlı kitabının Fatıma Bacı kıs-
mında, velayetnamedeki klasik bilgi-
lerden sonra şunları yazar:

“Hacı Bektaş-ı Veli Velayetname-
190 KÖPRÜLÜ, M.Fuat. Türk Edebiyatında 

İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yayınları, Ankara 
2003, s.249.

191 Orhan Keskin 83 yaşında, vakıflara da 
danışmanlık yapmış bir hukukçu. 2001’de 
yazılan ve önümüzdeki aylarda genişletil-
miş ikinci baskısı yapılacak “Bütün Yönle-
riyle Sivrihisar” kitabının yazarı. Telefonla 
yaptığımız görüşmelerde verdiği bilgi ve 
yardımları için kendisine teşekkürü bir 
borç bilirim.

192 Vilayetname. Haz: Abdülbaki Gölpınarlı, 
İnkılap Kitabevi, İstanbul (tarihsiz), s.18.
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si’nde geçen Çepni boyuna mensup 
Yunus Mukri’nin oğlu İdris’in hanımı 
olan ‘Kutlu Melek’ ile Fatıma Bacı’nın 
aynı hatun kişi olduğu ileri sürülse 
de, Kutlu Melek (Kadıncık) ve Fatı-
ma Bacı ayrı ayrı kişilerdir”193 der. 
Bu önemli saptamadan sonra şunları 
yazar:

“Fatıma Bacı, Hacı Tuğrul Baba 
Zaviyesi’nin kuzeydoğusunda ve Çile 
Dağı’nın yamaçlarında bir zaviye ku-
rarak buraya yerleşir. Zaman içinde 
bu zaviyenin etrafı şenlenir ve kendi 
adını taşıyan “Bacı” köyü kurulur. 

25 Haziran 1310 tarihinde vefat 
eden Fatıma Bacı’nın türbesi duva-
rında bulunan üç satırlık Arapça ki-
tabede: 

Tuvuffiyet en-nesibetu er-refi’a-
tu el- celiletu Fatime Bacı tabellahu 
seraha fi’s sadis ve’l-işrıni Muharrem 
seneti aşerete ve sab’ametini. 

193 ERDOĞAN, Abdülkerim. Çile Dağı Eren-
leri, Polatlı Belediyesi Yayınları, Ankara 
2014, s.44. Yeni Notlar bahsinin girişinde 
Rıza Aydın’dan bahsetmiştim. Rıza Ay-
dın’ın Kadıncık Üzerine Tefekkür adlı ma-
kalesi, önsözü Veliyettin Hürrem Ulusoy 
tarafından yazılarak, Ocak 2014 tarihin-
de Serçeşme Yayınlarında kitapçık olarak 
basıldı. Ayrıntısı ile bahsediyorum, çünkü 
bu kitapçık Osmanlı’nın Hacı Bektaş Tek-
kesi’ni kontrol altında tutmak amacıyla 
kurduğu Babagan Bektaşiliğin teorisini 
çökerten bir içeriğe sahip. Kitapçık temel 
olarak velayetnameye dayanarak Fatıma 
Bacı’nın Kutlu Melek’ten tamamen farklı 
biri olduğunu ve Hacı Bektaş ile evlene-
rek çocukları olduğunu, yani Osmanlı’nın 
Kalender Çelebi’nin ölümünden sonra id-
dia ettiği Hacı Bektaş’ın mücerret olduğu, 
yani soyu sürmeyen bir derviş olduğu iddi-
asının sonradan uydurma olduğunu, sağ-
lam kanıtlarla ortaya koyuyor. Bu konudan 
ilk bahseden bilebildiğimiz kadarıyla İrene 
Melikof ’tur. 

Tercümesi: Soyu temiz, yüce ve 
ulu olan Fatıma Bacı-Allah toprağını 
iyi ve pak kılsın- Muharrem’in yirmi 
altısında, yedi yüz on senesinde ve-
fat etmiştir. 

Kitabede özellikle belirtilen “ne-
seb yönünden” ibaresi O’nun “seyi-
de” nesepli olduğuna delildir. Daha 
önceki yayınlarımızda Fatıma Ba-
cı’nın Hacı Tuğrul Baba’nın kızı ola-
bileceğini yazmıştık. Ancak Ankara 
Sancağı Evkaf Defteri’nde “Bacı” adı-
nı taşıyan hatun kişilerin ayrı şahıslar 
olduğu daha sonra yaptığımız araş-
tırmalarla tespit edilmiştir. Sonuç 
olarak Fatıma Bacı, Sivrihisarlı Seyyid 
Nureddin hazretlerinin kızıdır”194. 

Abdülkerim Erdoğan daha sonra 
Ahi Evren’in eşi Fatma Bacı (Fatma 
Hatun), Yunus Emre’nin şeyhi Tapduk 
Emre’nin kızı Bacım Sultan ve Sey-
yid Nurettin’in kızı Fatıma Bacı’nın 
ayrı ayrı kişiler olduğunu vurgular195. 
Yazar bölge halkının, Seyyid Nured-
din’in kızı Fatıma Bacı’yı, Tapduk Em-
re’nin kızı olarak bildiğini de ekler. 

Bu bilgilere Tahsin Özalp’in Sivri-
hisar’ın köylerini anlattığı bölümden 
ilgi çekici bir cümleyi de ekleyelim: 

“Kadıncık Köyü: Rivayete ve ana-
neye göre Hacı Bektaşi Veli bu köye 
uğramış ve ailesi Kadıncık ananın 
adını teberrühen (uğur getirmesi için 
T.T.) bu köye koymuştur”196.

194 ERDOĞAN, Abdülkerim. Çile Dağı Eren-
leri, Polatlı Belediyesi Yayınları, Ankara 
2014, s.44-45.

195 ERDOĞAN, Abdülkerim. a.g.e. s.46.
196 ÖZALP, Tahsin. Sivrihisar Tarihi, Eskişehir 

1960, s.21.
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Bu bilgilere XV. yüzyıl sonlarında 
yazılan Hızırname adlı eserden bir 
alıntıyı da ekleyelim:

“Ol Karaca Ahmed gelür hem Fa-
tıma Bacı gelür

Tuğrul Baba Turhal Baba bir gine 
görsem yüzlerin”197. 

Eserin yazarı kendisini Rum Ab-
dalları ile bağlantılı görerek, kendi-
sinden önceki Rum Abdallarından da 
bahseder. Burada bizim için kayda 
değer olan Karacaahmet’in adını Fa-
tıma Bacı ve Tuğrul Baba ile birlikte 
anmasıdır. Eğridir’de bir Zeyni zavi-
yesinin başında olan Muhyiddin Çe-
lebi’nin bu üç ereni birlikte anması, 
üçünün arasındaki ilişkiye dair bir 
başka ipucunu bize vermektedir diye 
düşünüyoruz.

Erişebildiğimiz kadarıyla literatür-
de, Hacı Tuğrul’a dair en ayrıntılı bil-
giye Abdülkerim Erdoğan’ın Çile Dağı 
Erenleri kitabında rastladık. Hacı Tuğ-
rul’un türbesi, Ankara Polatlı’ya bağlı 
Hacı Tuğrul Köyü’nün kuzeyinde ve 
köye 3 km uzaklıkta bir yamaçtay-
mış. Türbedeki kitabeye göre, türbe 
ve bitişiğindeki yapılar Hacı Tuğrul’un 
oğlu Mahmud Seydi’nin torunu Şeyh 
Paşa tarafından H.793/M.1390-91 
yıllarında yaptırılmıştır198. Yazar Şeyh 

197 SARIKAYA, M.Saffet. Hızırname’nin Bek-
taşiliğe Dair Malumatı ve Hızırname Çer-
çevesinde Bektaşi Kültüründe Huzur İnan-
cı, 2.Uluslar arası Türk Kültür Evreninde 
Alevilik ve Bektaşilik Bilgi Şöleni, Gazi Üni-
versitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 
Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, 
2.Cilt, s:1474.

198 ERDOĞAN,Abdülkerim. Çile Dağı Eren-
leri, Polatlı Belediyesi Yayınları, Ankara 
2014, s.12.

Paşa’nın babası Ahmet Paşa’nın bü-
yük ihtimalle Orhan Gazi’nin veziri 
olduğunu da belirtir. Ayrıca Hacı Tuğ-
rul Zaviyesi Vakfı adıyla, 1521-1522 
tarihli Ankara Evkaf Defteri’ndeki ka-
yıttan da ayrıntılarıyla bahseder199. 

Seyit Nurettin ve Fatıma Bacı ile 
birlikte Karaca Ahmet’in en yakının-
daki kişilerden biri de Hacı Tuğrul’dur. 
Türbesi de ilginçtir, eski Sivrihisar ya 
da bugünkü idari taksimatla söyler-
sek Polatlı sınırları içerisindedir. Araş-
tırmacı Abdülkerim Erdoğan’ın Çile 
Dağı Erenleri’nden diye belirttiği bu 
üç eren, yani Fatıma Bacı, Karaca Ah-
met ve Hacı Tuğrul, Çile Dağı’nın ya-
maçlarında türbeleri olan erenlerdir. 
Bu erenler, sağken genellikle birlikte 
anılacak kadar yakın ve beraberler-
ken, öldüklerinde de aynı yakınlığı ve 
beraberliği sürdürmüş gibi görünü-
yorlar. 

Üç yıl önce makalemizi yazar-
ken ciddi bir iddiada bulunmuştuk. 
Karacaahmet’in Rum Erenleri’nin 
başındaki eren olduğu ve Hacı Bek-
taş ile mücadele ederek yenildiği ve 
psikiyatrik hastalara bakmasının ade-
ta resmileşmesi de bu mücadelenin 
sonuçlarından biriyd şeklindeydi id-
diamız. Makalenin Alevi-Bektaşi Kay-
naklarında Karacaahmet kısmında 
gerekçelerimizi belirtmiştik. Aradan 
geçen üç yılda bizim erişebildiğimiz 
yeni kaynaklar, bu iddiamızı perçinle-
di, hatta kanıtladı dahi diyebiliriz. Yu-
karıda bahsi geçen Seyyit Nurettin ve 
Fatıma Bacı ile ilgili bilgiler de, sanki 
bu mücadelenin silik izlerini taşıyor-
lar gibi görünüyorlar. 

199 ERDOĞAN,Abdülkerim. a.g.e. s.23.
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Ancak elimizde daha elle tutulur 
bilgiler de mevcut. Örneğin Hacım 
Sultan Velayetnamesi’nde Rum Eren-
leri ile Hacı Bektaş’ın (Hacım Sultan-
la birlikte) karşılaşmalarında hep Ka-
raca Ahmet konuşmaktadır ve Rum 
Erenleri’ni yönlendirmektedir. Kimi 
örnekler verelim:

Hacı Bektaş ve Hacım Sultan’ın 
selamlarını alan Fatma Bacı’ya; “Ba-
cım kimden selam alıyorsun” diye 
Karaca Ahmet sorar. Rum Erenlerinin 
engelini aşıp Sulucakarahöyüğe inen 
güvercinin yerini, Rum diyarını gözle-
yen Gözcü Karaca Ahmet bulur. Gü-
vercini getirmeye menakıbnameye 
göre Karaca Ahmet’in oğlu olan Hacı 
Tuğrul gider. Hacı Bektaş’ın çağrısına 
cevap vermeyince altlarındaki secca-
deleri kaybolup, kandillerini yakama-
yan Rum Erenlerine; “Artık gidelim! 
Bu onların işareti” diyerek ayağa kal-
kan Karaca Ahmet’tir. Rum Erenle-
ri’nin hepsi onu takip ederek Suluca 
Kara Höyüğe gelirler. Rum Erenlerini 
Hacım Sultan karşılar, Rum Erenleri 
kaybolan seccadelerinin üzerine otu-
rarak düşünürler. Onlar düşünürken 
Hacı Bektaş Veli konuşur ve Karaca 
Ahmet’e seslenir:

 “Ol Karaca Ahmed, sizler 57.000 
koyundunuz, ruhlar aleminde sıkça 
gördüm sizleri; ama sen sürüye uy-
mayan bir kuzuydun. Sopamla sırtı-
na vururdum sürekli senin. İstersen 
sırtına bir bak, orada izi göreceksin. 
Bunun üzerine Tanrı erenlerinin hepsi 
birden o yöne bakarlar ve izi görünce 
af dilemeye başlarlar”200. 
200 ÖZMEN, İsmail. Hacım Sultan Velayet-

namesi ve Ocakları, Kendi Yayını, Ankara 

Devamı da var. Hacı Bektaş ve 
Hacım Sultan, Rum Erenlerine ken-
dilerini tanıttıktan sonra, Tanrı’ya 
yalvarırlar ve gökten yeşil bir ferman 
düşer. Erenler fermanı okuyup ince-
lerler ve iki velinin önünde secdeye 
varırlar. Sonra Hacı Bektaş: “Ey Ka-
raca Ahmet, sen şunu söylemiştin: 
‘er verdiğini geri almaz; eğer o bir 
erse, yüksek mertebe bahşetsin’. 
Ulu Sultan Hoca Ahmet Yesevi bizi 
Diyar-ı Rum’a gönderdiğinde, küçük 
bir cini bize hizmetçi olarak verdi. 
O cini, sen öldükten sonra mezarını 
beklesin diye sana hediye ettik. Di-
yar-ı Rum’un sağlıklı kısmıyla muha-
tab olma, o benim vazifem. Sen cinin 
musallat olduğu kısmıyla ilgilen”201. 

Hacım Sultan Velayetnamesi’n-
den yaptığımız bu alıntılar, Karaca 
Ahmet’in Rum Erenleri’nin piri oldu-
ğuna ve Hacı Bektaş ile mücadele 
edip yenildiğine dair, bir şüphe bırak-
mıyor diye düşünüyoruz. 

Ancak başka bir menakıp bu 
mücadelenin sanılandan çok daha 
şiddetli olduğunu bize ayrıntıları ile 
gösterdi. Ahmet Taşğın’ın oldukça 
ayrıntılı bir şekilde kaleme aldığı De-
diği Sultan ve Menakıbı iddiamızın 
haklılığını gösterdi. 

 Bu menakıbnamede de en önem-
li konulardan biri kuşku yok ki, Hora-

2009, s.176-177 Fazlasıyla çeviri kokan 
ve özellikle bir velayetname için kuru ka-
lan bu metin, yazara ait değil, Almancadan 
çeviri yapanlara ait. Alevilik ve Türk tarihi 
açısından çok önemli bu metni Almanlar 
1914’te Almanca’ya çevirmişlerken, biz 
bu metnin çevirisine neredeyse 100 yıl 
sonra ulaşabiliyoruz. 

201 ÖZMEN, İsmail. a.g.e. s.178-179.
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san Erenlerinin temsilcisi Hacı Bek-
taş’ın Rum’a girişi ve karşılanışıdır. 
Karaca Ahmet yine gözcü, Hacı Bek-
taş’ın Rum’da nerede olduğunu yine 
O tespit ediyor.Ve yine Hacı Tuğrul 
bu sefer karakuş donunda Hacı Bek-
taş’a saldırıyor ama tavşancıl donuna 
giren Hacı Bektaş’ın darbesiyle Hacı 
Tuğrul’un sağ kolu buğday gibi ufa-
nır. Bu sefer yaralı kolu Dediği Sultan 
sığayıp iyileştirir. Ardından da gerçek 
mücadele başlar. Karaca Ahmet kar-
tal donunda Hacı Bektaş’a saldırır 
ama Hacı Bektaş Allah’a yalvarınca, 
Hacı Bektaş’a saldıran Karaca Ahmet 
bu sefer el uzatır. Hacı Bektaş; “er 
ere böyle mi gelir” diyerek, sıçrayıp 
bindiği kayayı yürütür. Sonra üç gün 
üç gece cenk ederler, yer gök gürül-
tüden inler, biri od (ateş) olur biri su. 
Savaş yedi gün yedi geceye uzar, bir-
birlerini yenemezler. Rum Erenlerinin 
barış çabaları sonuçsuz kalınca, Ka-
raca Ahmet’in amcası Emir Sultan’a 
ve Dediği Sultan’a başvururlar. 

 Emir Sultan’ın çabaları da boşa 
gider ve devreye Dediği Sultan gi-
rer. Karaca Ahmet, Dediği Sultan’ın 
amcasının oğludur. Dediği Sultan’ın 
dediği olur ve iki eren el tutuşup ba-
rışırlar. Oturup konuşur, tartışırlar. 
Sonuçta Rum Erenleri; “biz kadimiz” 
deseler de, zahir ve batında bileğini 
bükemedikleri Hacı Bektaşla uzlaşır-
lar202. 

202 TAŞĞIN, Ahmet. Dediği Sultan ve Mena-
kıbı, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya 2013, 
s.76-111. Daha önce tavşancılı büyük kar-
tal diye aktardığı için eleştirdiğimiz Ahmet 
Taşğın, kitabı hazırlarken sürekli tavşan-
cılla karşılaştığı için olsa gerek, bu sefer 
tavşancıl ve diğer kuşlardan bahsederek 

Sanıyorum yukarıdaki satırlar ve 
Hacım Sultan Velayetnamesinden al-
dıklarımız, makalemizdeki ipuçlarıyla 
birlikte değerlendirilince iddiamız ka-
nıtlanmış gibi görünüyor. 

Konuyla ilgili olarak söylenecek 
daha çok sözün olduğu açık. Deği-
şik Alevi Ocaklarına ait birçok belge 
yayınlanmışken, bu kadar geniş bir 
coğrafyaya dağılmış olan Karaca Ah-
met evlatlarının ellerindeki belgeleri 
henüz ortaya çıkarmadıklarını, çok 
yüksek bir ihtimal olarak görüyoruz. 

Karaca Ahmet ile ilgili günümüz 
söylencelerine ağırlık verilen ve he-
nüz yayınlanmayan bir doktora tezi-
nin hazırlandığını ve ilgili bir makale-
nin de yayınlandığını ekleyelim203. 

Karacaahmet adını taşıyan zavi-
ye, tekke, türbe ve makamların sa-
yısı da bu üç yıllık sürede daha da 
fazlalaştı. Afyonkarahisar’ın İscehisar 
İlçesi Alanyurt Kasabası’nda Karaca-
ahmet Camii adını, kasabalıların ver-
diği bilgiye göre İhsaniye’de tekke ve 
külliyesi olan Karacaahmet’in torun-
larından almış204. 

Bir diğer Karacaahmet Türbesi 
de adına Denizli’nin Sarayköy İlçesi 
Kumluca Köyü’ndeki Karacaahmet 
Sultan Türbesi’dir205. Araştırmacı 
İbrahim Afatoğlu, türbede bulunan 

hatasını düzeltmiş görünüyor. 
203 Özcan, Hüseyin. Gönenç, C.Sezen. 

Memoratlara Göre Karaca Ahmet Sultan. 
Folklor/Edebiyat, 2015/4, Cilt:21, Sayı:84. 

204 BAYAR, Muharrem. İscehisar. İscehisar 
Belediyesi Yayını. Konya 2003, s.180.

205 AFATOĞLU, İbrahim. Denizli’nin Evli-
yaları ve Türbeleri, Selvi Yayınevi, Ankara 
2016, s.163-168.
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1894 tarihli sancakta yazılanları şu 
şekilde nakleder: 

 1. La ilahe illalah, Muham-
med-ün resulallah.

 2. Nasrun minallah ve fethin ka-
rib (Allah’tan yardım ve fetih yakındır 
48 Feth Suresi, 1-3 ayet). 

 3. Padişahım çok yaşa. 
 4. Maşallah.
 5. Ebubekir.
 6. Osman.
 7. (Hicri) 1310. 
 Bu sancağın yapılış tarihi, yazı-

lanların içeriğine dair kendiliğinden 
de bir cevap niteliğindedir. 

 Denizli’de bir başka Karaca Ah-
met Türbesi daha olduğunu, araştır-
macı İbrahim Afatoğlu’ndan öğren-
dim. Evliya Çelebi’nin de bahsettiği 
bu türbe ilkine yani Kumluca Köyü’n-
dekine yaklaşık 100 km uzaktay-
mış206. 

 Önceki yazımızda İzmir Berga-
ma’da Osman Bayatlı’nın bahsettiği 
Karacaahmet Medresesi’ndeki Ka-
racaahmet Türbesinin asri mezara 
nakledildiği bilgisini Dr. Aykut Kazan-
cıgil’in birkaç defa soruştur duğunu 
ama herhangi bir bilgiye ulaşamadı-
ğını ifade etmiştik. Bergamalı yerel 
tarihçi Eyüp Eriş’in kitabında bu bilgi-
nin de yer aldığını öğrendik207. 

206 ÇEVRİMLİ, Nilgün. Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Arşiv Kayıtlarına Göre Kale-i Tavas’da 
Kurulan Vakıflar. Kaledavaz Sempozyumu 
Bildirileri, Denizli 2013, s.429. Verdiği bil-
giler için Denizlili araştırmacı İbrahim Afa-
toğlu’na teşekkür ederim.

207 http://www.berksav.org/berksav/17.pdf (Eri-
şim tarihi: 22.10.2016). 

Günümüzden yaklaşık 400 yıl 
önce yazılmış bir Hacı Bektaş Veli 
Menakıbnamesi’nden Karaca Ahmet 
ile ilgili kısmı aktaracağız: 

 “Kafir korkusundan Horasan’dan 
Kırşehri’ne gelen doksan bin eren 
içinde Seyyid Nureddin ile bile gel-
miştir. Bu ile gelen kafirden kaçıp 
Manisa’ya bile giden Karaca Ahmed 
Sultan, Seyyid Nureddin ile gelip 
Hacı Bektaş Veli’den nasibini almıştır. 
Soyu Erzincan’da kaimdir”208. Bu bil-
gi sanki bazı kaynaklardaki Horasan 
Erenlerinden olduğu bilgisine kay-
naklık eder gibidir. Soyunun sadece 
Erzincan’da olduğu bilgisi dikkat çe-
kicidir.

Karaca Ahmet ile ilgili Tahtacı 
menkıbesindeki Ayasofya’nın harcına 
tükrük katılması motifi, Hıdır Abdal-
lı bazı ocakzade dedelerin hastalara 
değişik tedavi yöntemleri uygulama-
ları, Karaca Ahmet’in değişik velayet-
namelerdeki görüştüğü iddia edilen 
diğer velilerle ilişkilerinden çıkarılabi-
lecek yeni ipuçları gibi birçok konu-
da daha eklemeler yapabilirdim, an-
cak bu makaleyi hem daha uzatacak 
hem de konuyu karıştırabileceğinden 
sadece değinmeyi yeterli görüyo-
rum. Dilerim gerekli alan çalışmaları 
ile beraber konuyu kitap haline ge-
tirme şansını bulur, diğer eklemeleri 
gerçekleştirebilirim. 

       22.10.2016

208 http://hbvdergisi.gazi.edu.tr/ index.php/
TKHBVD/article/view/598/588 (Erişim tari-
hi:22.10.2016). 
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ORADAYDIM

Bir sözüm ki sır yanımda itiraf
Yokluk varlık olur iken oradaydım
Daha evren bir buluttu toz be toz
Zerre zere ile öpüşürken ordaydım

Kara karanlıktan aldı rengini
Arayarak bulamadı dengini
Parlayarak oldu ışık zengini
Kütle güneş olur iken ordaydım

Eksik fazla bir biriyle uzlaştı
Adem bizim dilimizde konuştu
Havva ile bahçemizde buluştu
Bir birine bakarken ordaydım

Bir çokları bizi görünmez sanır
Düşünmeyen beyin düşe aldanır
Gerçeğini bulan,kendine varır
Kalp gereğini arar iken ordaydım

Şimdi yer yüzüne erir elimiz
Aşkın destanını söyler dilimiz
Akıllıya akıl satar delimiz
Murat bir söz olur iken ordaydım

                                        Murat KALAYCIOĞLU
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SEYYİT 
BATTAL GAZİ 

 

Gülağ Öz

Anadolu’da savaşçı eren olarak ta-
nınan Battal Gazi Seyit Hüseyin Ga-
zi’nin oğludur. Battal Gazi’nin ismi 
babasının önüne geçerek destanlaş-
tırıldı. Gerek Hüseyin Gazi, gerekse 
Battal Gazi’nin tarihsel yaşamıyla il-
gili bilgiler hemen hemen yok dene-
cek kadar azdır. Ancak araştırmacıla-
rın daha çok kullandıkları bilgiler Bat-
talname adlı destana dayandırılmak-
tadır. Destandan çıkartılan bilgilere 
göre baba oğul Emeviler döneminde 
yaşadığı gösterilmektedir. Hüseyin 
Gazi ve Battal Gazi Seyyit olarak bili-
nir. Seyitlik İmam Hüseyin evlatlarına 
ve onun soyundan gelenlere verilen 
unvandır. Seyitler Emeviler dönemin-
de hep asılmış, kesilmiş ve zehirle-
nerek öldürülmüşlerdir. Kaynakların 
anlatımına göre Hüseyin Gazi Malat-
ya’da Emevi halifesinin emrinde yö-
neticilik yapmaktadır. Battal Gazi ve 
Hüseyin Gazi’nin hem Seyit hem de 
Emeviler ‘de yönetici olma durumu 
gerçekle çelişmektedir.

Bütün kaynakların birleştiği nokta 
Battal Gazi’nin ölüm ve doğum tarih-
lerinin belli olmadığı, kökeni hakkın-
da yeterli bilginin olmadığı yönünde-
dir. Ancak bilinen bilgilerin Battalna-
me destanına dayandırıldığıdır. Her 
araştırmacı, her tarihçi kendi cep-
hesinde bir Battal Gazi çıkartır. Tüm 
kaynaklar onun Hz. Muhammed’e, 
dolayısıyla Hz. Ali’ye dayandırıldığı 
yönünde birleşmektedir.

Hz. Resûlllah’in soyundan geldiği-
ne ve silsilesinin Hz. Ali’ye ulaştığına 
ve bu nedenle ‘Seyyit’ ismini aldığı-
na inanılır. Prof. Dr. Mükrimin Halil 
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Yinanç’ın 1940’lı yıllarda Almanya’da 
bulduğu bir Neseb-nâme’de Battal 
Gâzi’nin soy kütüğünün Hz. Hüse-
yin’e ulaştığı görülmektedir. Babası n 
Malatya emiri Hüseyin Gâzi olduğu 
ve 680 yılında annesi Saide esi Zey-
nep Hanım ve iki oğlunun kabirlerinin 
bulunduğu Ma latya’da doğduğu kabul 
edilir. Battal Gâzi’nin Abdullah Ebül 
Hü- a Entaki isminde bir tarihi kişilik 
olup el-Battal (kahraman) : -tayip bir 
övünç unvanı olarak kendisine veril-
miş bir ünvândır. Taberi gibi bazı tarih-
çilere göre ise asıl adı Amr ya da Umer 
olup Antakyalı veya Şamlıdır. Bazıları 
ise Emevîlerin azatlı kölesi olduğunu 
çalışkanlığı ve kahramanlığı sayesinde 
komutanlığa, hatta Misis şehri valiliği-
ne kadar yükseldiğini kabul eder1

Hz. Hüseyin soyundan bir seyit 
olduğunu bütün kaynaklar yazması-
na karşın, Seyitlerin hiçbir zaman ve 
dönemde Emeviler’in emrinde ko-
mutan ya da vali olmaları düşünüle-
mez bile.
1 Dr. Hayati Bice,   Piri Türkistasn Ahmet Ye-

sevi,. S.123

1071 yılına gelinceye kadar Ana-
dolu’nun doğu sınırları Müslümanlar-
la Bizanslılar arasında sık sık el de-
ğiştiren bölgeler olagelmiştir. Özel-
likle Tarsus-Malatya doğrultusun-
da çizilecek hattın kuzey ve güneyi 
büyük ölçüde devamlı mücadele sa-
hası olan bir bölge bölgedir2

Hüseyin Gazi ve oğlu Battal Ga-
zi’nin yaşamları daha çok Battal Gazi 
destanından çıkartılmaktadır. Ve des-
tanın kısa özeti şöyledir.

Hüseyin Gazi, bir av esnasında 
Rum beylerinden Mihriyayıl tarafın-
dan hile ile öldürülür. Cafer genç bir 
delikanlı iken babasının katillerini öl-
dürür ve Serasker olur. Bundan sonra 
Kayser ordularıyla yapılan iki savaş-
ta Cafer üstün başarılar gösterir ve 
Malatya beylerinin güvenini kazanır. 
Kayser, Ahmer komutasındaki bir. 
başka orduyu Malatya üzerine gön-
derir. Cafer, Ahmer’le yaptığı ferdi 
mücadeleyi kazanır. Bunun üzerine 
Ahmer, Müslüman olur. Kendisine 
Cafer tarafından «Ahmet» ismi veri-
lir. Ahmet de Cafer’ e «Battal» ismini 
verir 3

Efsaneye göre Seyit Battal Gazi, 
Abbasi Halifeleri Mutasım ve Vathig 
zamanında yaşamıştır. Fakat dünya-
ya geleceği, Hz. Muhammed’e ölü-
münden önce Cebrail tarafından ha-
ber verilmiştir.

2 ŞEKER Mehmet Prof.Dr.,Anadolu’nun Türk 
Vatanı Haline Gelmesi, Tükler Ansiklope-
disi 6. Cilt. Sh.270, Ankara,2002

3 KÖKSAL Hasan Dr.,Battal namelerde Tip ve 
Motif Yapısı, Kültür Bakanlığı Yayını,1984 
Ankara, sh.37
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7. yy.ın sonundan, 10. yy.ın so-
nuna dek 300 yıl süren Bizans-Arap 
Savaşları bazı efsane ve destanların 
doğmasına neden olmuştur. Bun-
lardan en önemlisi Seyit Battal Gazi 
Destanı’dır.

Seyit Battal Gazi Destanı’nın Bi-
zanslılarca uyarlanmış şekli “Digenis 
Akritas”destanıdır.4

12. yüzyılda Danişmentliler Dev-
leti’nin gazi hükümdarları da Haçlı-
lar ve Bizanslılara karşı çetin müca-
deleler verdikleri için, yaptıkları bu 
gazâlar halk arasında Emevî-Bizans 
ve Abbasî-Bizans savaşlarının de-
vamı gibi gösterilmiş ve bu devirde 
geçen olaylar da Battal Gazi Desta-
nı’na ilâve edilmiştir. Böylece, 12. ve 
13. yüzyıllarda Danişmentliler Dev-
leti bünyesinde nesir halinde yazıya 
geçen “Battalnâme” adındaki Türkçe 
destan bu şekilde meydana gelir.

Halk arasında “Battal Gazi Des-
tanı” diye de anılan hikâyenin kah-
ramanı “Battal Gazi” dir. Bu kişinin 
kahramanlıkları etrafında meydana 
gelen menkâbeler ilk defa Arapça 
“Zelhimme” adlı kitapta toplanır. 
Kitabın ilk bölümünde Seyyid Battal 
Gazi’nin kahramanlıkları, 8. yüzyılda 
Bizanslılar’la yaptığı savaşlar ve İs-
tanbul’u kuşatan Emevî kumandanı 
Mesleme’nin silâh arkadaşı Sahsâh’ın 
başından geçen olaylar anlatılır. Bir 
destan kahramanı olması dolayısıyla, 
kitabın ikinci bölümünde, o devirde 
ve daha sonraki devirlerde cereyan 
eden birçok olay da Battal Gazi’ye 
mal edilir. Görüldüğü gibi destanın 

4 http://www.edebiyatogretmeni.org/

kahramanı Arap cengâveri olmasına 
rağmen, Türk halkı ona Anadolu ga-
zilerine uygun bir unvan olmak üzere 
Battal Gazi adını verir.

12. yüzyılda Dânişmendliler Dev-
leti’nin gazi hükümdarları da Haçlılar 
ve Bizanslılar’a karşı çetin müca-
deleler verdikleri için, yaptıkları bu 
gazâlar halk arasında Emevî-Bizans 
ve Abbasî-Bizans savaşlarının de-
vamı gibi gösterilmiş ve bu devirde 
geçen olaylar da Battal Gazi Desta-
nı’na ilâve edilmiştir. Böylece, 12. ve 
13. yüzyıllarda Dânişmendliler Dev-
leti bünyesinde nesir halinde yazıya 
geçen “Battalnâme” adındaki Türkçe 
destan bu şekilde meydana gelir.

Seyyit adının Battal’la anılmasında 
önemli bir ipucu bulunmaktadır. Bu ipu-
cu Battal Gazi’nin İmam Hüseyin soyun-
dan olduğunun bir işaretidir. Seyitlik, bi-
lindiği gibi Hz. Hüseyin’in so yundan ge-
lenler için kullanılan bir kelimedir. Seyitlik 
kurumu, Horasan’da tasavvuf okulu pir-
lerinin ortaya koydukları bir unvandır. Se-
yitler, dolayısıyla Hz. Muhammed, Hz. 
Ali, Hz. Hü seyin soyundan gelenlerdir. 
Diğerlerinden ayırt edilmesi için başları-
na bağladıkları seyitlik beratları vardır. Bu 
unvan ve yeşil sarık Selçuklu ve Osmanlı 
dönemlerinde de devam etmiştir, “Türk-
ler Anadolu’ya geldiklerinde kurdukları 
tekkelerde dede pir) olarak görev yapan 
Hz. İmam Hüseyin soyundan dedeler 
Bu seyitler, tekkelerin sorumlusu, en bü-
yüğü, halk tarafın dan saygı, sevgi gören 
kimselerdir. Seyyit sülalesinden gelenler 
arasında dedeliği en iyi götürebilecek 
olan bilgili, yetenekli kişi bu göreve uy-
gun görülürdü.
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Battal Gazi’yi anarken seyyitlikten 
başlamamız, bu efsanevî kişinin kimliğini 
net olarak ortaya koymaya yarayacak en 
iyi ipu cudur. Battal Gazi adı gerek diğer 
Müslüman ülkelerde, gerek se Anado-
lu’da sıkça bilinen bir isimdir. Battal Gazi 
adını bilme yen Türk insanına rastlama-
mak olası değildir. Battal Gazi’nin ta rihi 
kişiliği, efsane ve destanlara dayandırıl-
maktadır. Ancak onun efsanevî kişiliğin-
den yola çıkarak tarihsel ipuçları elde 
et mekteyiz. Battal Gazi adı Emeviler’e 
kadar dayandırılmaktadır. 700’lü yıllarda 
yaşamış bir Arap komutan olarak anlatır 
bazı kaynaklar.

Oysa Battal Gazi adı, ülkemizin 
çoğu yerinde özdeşleşmiş tir. Örneğin, 
Malatya’da, Eskişehir’de, Kayseri’de vb. 
yerlerde birçok türbesi ve bazı yerlerde 
makamları bulunmaktadır.

Battal Gazi’nin doğum yeri olarak 
Antakya gösterilmektedir. Kimi kaynak-
lar ise Şam diye yazmaktadır. Asıl adının 
Abdullah olduğu, bazen da Cafer olarak 
bilinmektedir. Battal adı, yiğitlik, kahra-
manlıkla anılmak amacıyla söylenegel-
miştir.

Battal Gazi destanları onu her ne 
kadar uzaklara, Arap illerine taşımış olsa 
da, Battal Gazi’nin gerçeği Anadolu’da 
saklıdır. Malatya doğumludur.

Selçuklular döneminde yaşadığı net 
değildir. Onun Bizanslılarla savaşları göz 
önüne alınırsa, Anadolu’yu yurt edinen 
Türker’in Anadolu’ya yerleşim zaman-
larında büyük yararlılıklar göstermiştir. 
Kayseri gibi büyük Rum yerleşim mer-
kezi olan bu kentte azımsanmayacak 
başarıları vardır. Kayseri kalesinin kuşatıl-

ması Battal I Gazi- nin yiğit savaşçılarıyla 
birlikte yürüttükleri bir savaştır.

Aaaddin Keykubat döneminde yaşa-
dığı bazı menkıbelerde rastlanmaktadır. 
Anlatılanlara göre bir yargı sağlayacak 
olursak,  Alaaddin Keykubat dönemle-
rinin sınır komutanlarından birisi olarak 
karşımıza çıkışıdır. Anadolu’ya yerleşim 
sırasında ya da daha önceki dönemler-
de Bizanslarla çeşitli savaşlar yapmış ve 
adını duyurmuş, hatta yiğitliğinin yanın-
da bilim adamlığı, dedeliği de göz önüne 
alınırsa, Sultanlarla da görüştüğü, en son 
Eskişehir Seyitgazi’ye yerleştiği, burada 
bilimsel çalışmalar yürüttüğü büyük bir 
ihtimaldir.

Battal Gazi’yle ilgili Selçuklu döne-
mine ait bir menkıbe özet olarak şöyle 
anlatılıyor: “Sultan Alaaddin Keykubat’ın 
annesi Ümmihan Hatun bir gün bir rüya 
görür. Rüyada tasvir gibi gü zel, Hamza 
gibi kuvvetli, Ali gibi heybetli bir yiğit, Üm-
mühan Hatun’a der ki; Ey Hatun, ben ol 
Ali Resul’um. Diyar-ı Rum’u al dım. Kah 
karada kah denizde doksan yıl gazilik et-
tim. Sonunda Mesihiye kalesinde şehit 
oldum. Gel beni ziyaret et, üzerime bir 
türbe yap. Ümmühan Hatun, rüyasını 
oğluna anlattı. Alaaddin Keykubat haz-
nedarlarına emirler verdi. Ne gerekliyse 
Sultan Ümmühan Hatun Mesihiye kale-
sine vardı. Bey, Ana Sultan’ı karşılamaya 
varınca Ümmühan Sultan, bu kale civa-
rında hiç ziyaretgah var mı? diye sordu. 
Bey bilemedi. Sultan, yine rüyasın da 
aynı şeyleri gördü. Rüyasında “0 gördü 
gün kişi benim, Seyyit Battal Gazi’yim, 
Ali Resul’um, türbemi sen yaptır. Bir 
mescit bir de tekke bünyad eyle, alimler 
ve dervişler getir, vakıf yap.” dedi. Ertesi 
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gün Selçuk ülkesinde ne kadar usta var-
sa Konya’ya çağrıldı. Türbesi ve tekkesi 
istediği gibi yapıldı.”5

“Anahtarlar kamilen gümüştendir. Bu 
kapıdan içeri girenin dehşete düşme-
mesi kabil değildi. Bu mehabetli uzun 
kabir olup, boyu tam on adımdır. Dört 
çevresi çırağlar, buhurdan ve gülabdan 
ve şamdanlarla müzeyyendir.”6

Yaşamı efsanelerle dolu olan Battal 
Gazi’nin yaşamında bu lunmadığı ırk kal-
mamış gibidir. Onu bir kez Arap, bir kez 
Kürt, Pers ve sonunda da Türk yapmala-
rına karşın Anadolu’da bulunan eserleri 
kendisinin kim olduğunu göstermeye 
yetiyor zaten.

Battal Gazi ile ilgili anlatılan efsanele-
rin başında “İstanbul’u kuşatan Arap or-
dularının başında geldiği, bu kuşatmaya 
katıldı ğı yararlılıklar gösterdiği, yedi yıllık 
kuşatma tarihinde herkese örnek oldu-
ğu, esirlere davranışları, hastalara şifala-
rı” anlatılır.

İstanbul’u kuşatan ordu Arap- Eme-
vi ordusu olduğuna göre, Battal Ga-
zi’nin adı ve unvanında bulunan sey-
yitlik mertebesi bu efsaneye ters düş-
mektedir.  Çünkü Emeviler hem Hz. Mu-
hammed, Ali, Hüseyin, hem de Ehlibeyt 
düşmanıdır. Battal Gazi’nin, düşmanları-
nın ordusunda yiğitçe çarpışan bir kah-
raman olması hele hiç düşünülemez. O 
zaman Anadolu’daki eserleri ve seyitlik 
makamı tamamıyla uydurmadır. Buna 
katılmaksa gerçeğe tamamıyla ters düş-
mektedir. Kanımca Emevi saflarında bi-
risi ol ma olasılığı hiç yoktur. Battal Gazi, 

5 Nezihe Araz, Anadolu Evliyaları, s.50
6 age.s.51

daha çok destan kahramanlarından baş-
ta gelen lerden birisidir. Onunla ilgili eski 
destanlar ve günümüzde de adına yazıl-
mış birçok destan vardır. Bununla birlikte 
Hacı Bektaş Velâyetnamesinde şöyle bir 
anlatım vardır.

“Hacı Bektaş, Seyyit Gazi’nin me-
zarını ziyarete niyet etti. Seyyit Gazi’nin 
mezarı, bir vakitler belersizdi. Sonradan 
Alaeddin’in anası, rüyasında gördü. Gör-
düğü yere büyük bir türbe yaptırdı, bu 
suretle mamur oldu. Hünkâr, yalnızca 
Suluca kara- höyük’ten yola çıktı. Yapı-
lan türbenin, Seyyit Gazi’nin mezarı üs-
tüne yapılıp yapılmadığı hakkında şüphe 
edenlerin, artık şüp hesi kalmadı. Yolda 
bir köyde, muhiplerinden birinin evine 
kon du. O muhip, erenlere teslim oldu. 
Erenler, onu traş ettiler, ku şak kuşattı-
lar. Giderlerken erenler şahı dedi, bunca 
nesneye ra zı değiliz, bize kerem edip 
armağan verseniz. Hünkâr başından ta-
cını, belinden kemerini, ayağından baş-
parmaklarını çıkarıp verdi, armağanımız 
olsun buyurdu, yola revan oldu.

Bacı iline varınca gene bir muhip, 
Hünkâr’a teslim oldu. Hünkâr, onu traş 
etti, taç giydirdi, derviş etti. O adamın, 
bir sü rü koyunu, bir sürü de kuzusu var-
dı. Bütün halkı çağırdı. Bir sü rü kuzuyu 
kurban etti. Hünkâr, bu kuzuların birkaçı 
yeter bize, ne diye hepsini boğazlıyorsun 
dediyse de o adam, erenler şahı dedi, 
kuzu da nedir, canım yoluna kurban ol-
sun. Bu hareketi, erenlere hoş geldi, sen 
dedi, erlik ettin, aşkımıza bir sürü kuzu-
yu kurban eyledin. Bundan yeğ şu biz de 
seni ziyana koymayız, o koyuncuları da 
meleye meleye bırakmayız. Emretti, o 
kaza ların başlarını derilerini karıştırma-
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dılar. Her pişip yenen kuzu nun kemiği-
ni, gene kendi derisinin içine koydular, 
başını, ayağı nı da derinin içine bıraktılar, 
hepsini bir damın içine doldurdu lar, ka-
pıyı kapadılar. Hünkâr, kalkıp iki rik’at na-
maz kıldı, elleri ni kaldırıp dua etti, ellerini 
yüzüne sürdü, emretti, damın kapı sını 
açtılar. 

Tam o sırada koyun da gelmiş, sa-
ğılmıştı, emişecek yere gelmişti. Kapıyı 
açar açmaz gördüler ki kazalar, dirilmiş. 
Çı kıp meleşerek koyunlara vardılar. Halk, 
bu kerameti görüp Hünkâr ın eline aya-
ğına düştü. O dervişin adını da Kuzukı-
ran koy dular, soyuna Kuzukıranoğulları 
derler.

Hünkâr, Kuzukıran’la vedalaşıp yola 
revan oldu. Seyyit Ga zi’ nın mezarına 
yaklaştı. Orda bir pınar vardı, adına (Ak) 
pınar derlerdi, bütün erenleri. Hünkârı 
karşıladılar, hoş geldin, kadem getirdin, 
gelişin kutlu olsun dediler. Mezar bekle-
yen zühir eren leri de karşı çıktılar, mer-
habalaştılar, Hünkar’ı ağırladılar. Hünkâr, 
mezara gelince, orda olan erenlerin 
niyetini şöyle dir ki, Esselamüaleyküm 
suyum başı dedi. Seyyid’in kutlu me-
zarından Aleykümüselam ilim, şehrim 
diye cevap geldi. Derken Hünkâr, kıyısı, 
ucu olmayan bir deniz oldu. Seyyid’in 
mezarı, o denizin içinde bir kabak gibi 
yüzmeye başladı. Sonra gene Hünkâr 
da, Seyyid’in mezarı da eski haline geldi.

Derken bu sefer Seyyid Gazi’nin me-
zarı, ucu bucağı görün meyen bir deniz 
oldu, Hünkâr, o denizde bir gemi hali-
ne geldi, yüzdü, yürüdü. Biraz sonra 
Hünkâr yiğidin mezarı da gene ge risin 
geriye eski haline döndü.

Hünkâr, Seyyid’in mezarının kapısın-
da bir taşı ısırdı. O taş, hala orda durur. 
Bir müddet sonra Hünkâr, oradan kalkıp 
Sulucakarahöyük’e geldi, devletle karar 
etti. Fakat tacı, paşmakları, kemerleri, 
orda kaldı, hala da ordadır.7

Velayetnamede Battal Gazi der-
gahıyla ilgili geniş bilgiler de bulun-
maktadır. Bu konuda Ahmet yaşar 
Ocak şunları yazmaktadır. “ Vela-
yetname’nin  verdiği, Hacıbektaş bu 
tasavvufu hüvyetini yahut mensubi-
yetini doğrulayan ikinci önemli ipu-
cu, onun Seyit Battal zaviyesi ile sıkı 
bağlantısıdır. belirtildiğine göre, Hacı 
Bektaş,Haydarisiıyle, Torlağıyla, Işı-
ğıyle bütün Kalenderi zümreleri gibi, 
Seyyit Battal Gazi’yi  Pir tanımakta ve 
her yıl Kurban Bayramının  müritle-
riyle birlikte onun zaviyesinde  kutla-
maktadırler.”8

Öyle anlaşılıyor ki, kurbanbay-
ramında Hacı Bektaş neden yol ar-
kadaşı önderleriyle burada toplanıp 
kutlama yapmaktadır. Bunun neden 
şöyle olmalıdır ki, burada yapılan 
toplantılarda alınan kararlar tüm tek-
kelere ulaştırılmaktadır. Yoksa bura-
da alınmış kararlar Anadolu’nun bir 
ucundan bir ucuna, dolayısıyla Bal-
kanlara kadar aynı fikirler farklı yöre-
lerde birliktelik sağlanamazdı.

7  Hacı Bektaş Velayetnamesi
8 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorlu-
ğunda Marjinal Sufilik Kalenderilik, 206-207
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 ÇORUM ALACA 
SEYYİD HÜSEYİN 

GAZİ DERGAHI  
 

Ceyhun Solmaz

Bulunduğu Yer ve Tarihlen-
dirme

Anadolu Selçuklu Dönemi ile 
birlikte külliye mimarisi önemli bir 
gelişme kat etmiştir. Bu yapılar tez-
yinatlarıyla, taç kapılarıyla, muhtelif 
birimleriyle dikkat çekici bir hal al-
mıştır. Külliye; medrese, türbe, tek-
ke, hastane, cami, imaret, tabhane 
(misafirhane), mektep, kütüphane, 
çarşı, han, hamam, çeşme ve tuva-
let gibi yapıların bir veya birkaçının 
bir araya gelmesinden oluşmuştur.1 
Anadolu Selçukluları da bu yapı top-
luluklarını bir araya getirerek özgün 
bir yapı kompleksi oluşturmuşlardır. 
Bu yapı komplekslerini sadece ken-
di dönemlerinde yaşayan kişiler için 
değil, aynı zamanda kendilerinden 
önce yaşamış önemli kişiler için de 
inşa etmişlerdir. 

Böylece bu yapı örnekleriyle hem 
kendi dönemlerinin karakteristik 
özelliklerini yansıtmış hem de yapıyı 
o kişiye atfederek ruhlarını şad etmiş 
ve uhrevi bir ortam yaratılmıştır. Zi-
yaret için gelen kişilerin dualarıyla da 
istenilen manevi amaca ulaşılmakta-
dır.
1 Külliyeler hakkında daha fazla bilgi için 

bkz. Ömer Lütfi Barkan, “İmaret Sitele-
rinin Kuruluş ve İşleyişi”, İÜ İFM, İstan-
bul 1963, XXII/1-2, ss. 239-296.; Semra 
Ogel, “Osmanlı Devrinde Türk Külliyesi”, 
Türk Kültürü, Ankara 1963, S. 11, ss. 37-
41.; Oktay Aslanapa, “Orta Çağın En Eski 
İlim ve Kültür Müesseseleri”, Türk Kültü-
rü, Ankara 1963, S. 12, ss. 34-42.; Murat 
Katoğlu, “XIII. Yüzyıl Anadolu Türk Mima-
risinde Külliye”, Belleten, Ankara 1967, 
XXXI/123, ss. 335-344.; Feridun Akozan, 
“Türk Külliyeleri”, Vakıflar Dergisi, Ankara 
1969, S. VIII, ss. 303-308.
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Seyyid Hüseyin Gâzi de, Anadolu 
Selçukluları döneminden çok önce-
leri yaşamış olmasına rağmen Ana-
dolu Selçukluları, onun manevi gü-
cünü harekete geçirmek için Alaca’ya 
dönemin mimari açıdan karakteristik 
özelliklerini yansıtan büyük bir külliye 
inşa etmişlerdir. Ayrıca Hüseyin Gâzi, 
Alaca ilçesinin bir dönem “Hüseyina-
bad, Hüseyinova” olarak anılmasını 
da sağlamıştır. Bu bilgi de Hüseyin 
Gâzi’nin yöre halkının nazarında ne 
kadar önemli olduğunu kanıtlamak-
tadır.

Söz konusu bu külliye; Alaca il-
çesinin 3 km. güneyinde, Söğütözü 
mevkiinde yer almakta ve Onbaşılar, 
Yatankavak, Değirmendere, Dede-
pınar köylerine yakın bir mesafede 

bulunmaktadır. Bu külliye; medre-
se, türbe, aşevi, misafirhane, çeşme 
ve havuzdan oluşmaktadır. Bu yapı 
topluklarının külliye içerisindeki yer-
leşimi ise şu şekildedir: medrese, 
medresenin girişindeki aşevi, doğu-
sundaki türbe, kuzeyindeki havuz, 
avlunun kuzeyindeki çeşme ve külli-
yenin kuzeydoğusunda bugün depo 
olarak kullanılan misafirhane yapısın-
dan oluşmaktadır. Külliyenin yapılış 
tarihiyle ilgili kesin bir kayıt bulunma-
masına rağmen portali, tezyinatı ve 
mimari dizilişi göz önüne alındığında 
Anadolu Selçukluları döneminde ya-
pılmış olması kuvvetle muhtemeldir. 

Türbe cephesindeki kitabede, 
türbenin yapılış tarihi 1323 olarak 
geçmektedir. Abdullah Kuran, Ana-
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dolu Medreseleri adlı eserinde Hüse-
yin Gâzi Külliyesi’nin net olmamakla 
birlikte XIII. yy. külliyesi olduğunu 
şu ifadelerle anlatmaktadır. Medre-
se portalinde kitabe yoktur. Yalnız 
medrese ve imaret karışımı tertibin 
XIII. yüzyılın ilk yarısında görülen bir 
özellik olduğu göz önünde tutulursa 
binanın erken bir Selçuklu medrese-
si olduğu sonucuna varılabilir. Diğer 
yandan, portal daha geç bir devrin 
karakterini taşıyor. Bu durumda Hü-
seyin Gâzi Medresesi için kesin bir 
tarih vermekten kaçınacak ve XIII. 
yüzyılın ortalarına ait bina olduğunu 
söylemekle yetineceğiz.2

2 Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, 
T.T.K. Yay., Ankara 1969, C. 1, ss.77-78.

Külliyenin Birimleri

Hüseyin Gâzi Külliyesi, Anado-
lu’da eşine pek az tanınan fakat ori-
jinal bir mimarı düzen göstermesi 
bakımından da son derece ilginç bir 
yapı kompleksidir. XIII. yy’a tarihlen-
dirilen Seyyid Hüseyin Gâzi Külliye-
si; medrese, medresenin girişindeki 
aşevi, doğusundaki türbe, kuzeyin-
deki havuz, avlunun kuzeyindeki 
çeşme ve külliyenin kuzeydoğusun-
da bugün depo olarak kullanılan mi-
safirhane yapısından oluşmaktadır.

Türbe

Hüseyin Gâzi Türbesi, avlunun 
güneydoğusunda yer almakta ve tür-
be kapısı avluya 45 derecelik bir açı 
yapar şekilde tertiplenmiştir. 

Yapı kompleksi içinde günümüz-
de iyi durumda olan mimari birim-
lerden biri türbe, diğeri ise portal-
dir. Türbe dikdörtgen planlı, çapraz 
tonoz örtülüdür. Türbenin dışarıdan 
görülen kubbesi yalancı olup, sonra-
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dan yapılmış olmalıdır. İnşa malze-
mesi olarak alt kısımlarda taş, üst 
kısımlarda az da olsa tuğla kullanıl-
mıştır. Tuğla ve taş ara ları horasan 
harçlıdır. Duvarların üst kısımlarında, 
her duvarda bir adet olmak üzere 
toplam 4 adet pencere vardır. Pen-
cereler içten dışa doğru daralarak 
dışarıya dikdörtgen çerçevelî küçük 
birer pencereyle açılmaktadır. Türbe-
ye üzeri kornişli, yarım daire kemerli, 
taş çerçevelî, işlemeli ahşap bir kapı 
ile giriş sağ lanmaktadır3. Bu ahşap 
kapı 100x185 cm. ebatlarındadır. 
Kapının üstünde renkli mermerden 
yapılmış 12 köşeli yıldız motifi,“Tes-
lim Taşı” ve bu motifin biraz üstünde 

3 Metin Sözen, Anadolu Medreseleri, İstan-
bul 1973, I.;Çorum İl Yıllığı, Çorum 2003, 
s.22.; Çorum Kültür Envanteri, T.C. Çorum 
Valiliği, Çorum 2008, s. 313.

yine mermerden yapılmış, 4 sıra Os-
manlıca yazı bulunan türbenin kita-
besi yer almaktadır 

Kitabede; 

“Süleymaniyeli Pilavhorzade Ka-
dir Beyin hafidi

Hüseyin Gâzi Türbedarı Ali Mu-
hammed Baba’nın

Tatar Hüseyin bin Seydi, Sene bin 
üç yüz yirmi üç oldu nihayet,

Talim kıldı Hüseyin Gâzi Türbesi 
zilhebbab. Sene 1323.”

Yazmaktadır.

Türbe kapısının hemen üzerinde 
bulunan ve renkli mermerden ya-
pılmış 12 köşeli bu taş,Bektaşî pir-
lerinin ve mürşitlerinin boyunlarına 
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taktığı “Teslim Taşı”dır. Bektaşîliğe 
intisabın bir alametidir. Aynısı külli-
yenin misafirhane kapısının üzerinde 
de bulunmaktadır. Teslim taşının 12 
köşeli olması, tarikatta muhtelif an-
lamlara gelmekle birlikte, en önemli 
özelliği 12 İmamı ve onlara bağlılığı 
sembolize etmesidir.4

4 On İki İmamlar; Hz. Muhammed’in kızı 
Hz. Fatıma ve damadı Hz. Ali’den gelen 
imamlardır. Bunlar: İmam Ali, İmam Ha-
san, İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abi-
din, İmam Muhammed Bakır, İmam Ca-
fer-i Sadık, İmam Musa-i Kazım, İmam 
Ali Rıza, İmam Muhammed Taki, İmam 
Ali Naki, İmam Hasani’l Askeri, İmam 
Muhammed Mehdi’dir. Bu konuyla ilgili 
daha fazla bilgi için bkz.; Gürkan Özen, 
“Bektaşîlikte Olmazsa Olmaz Semboller-
den Çerağ ve Yola Giren Can’ın Ziynetleri: 
Arakiye, Teslim Taşı ve Tığbent”, Türk Kül-
türü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 
2011, 60, ss. 418-419.; Mustafa Yıldırım, 
“Bektaşî Mezar Taşlarında Dekoratif Sa-

Türbeye kapı önündeki iki basa-
maklı taş bir merdivenle giriş sağ-
lanmaktadır. Türbenin çapraz tonoz 
örtüsünde, iç içe dairevi çizgilerden 
meydana gelen mavi zemin üzerine 
beyaz çiçek motifli bir göbek kısmı 
vardır. Pencerelerden ikisi üzerinde, 
içinde 5 köşeli yıldız motifi bulunan 
niş kısmı vardır. 

Duvarların iç yüzeyleri tatlı kireç 
sıvalı olup, kahverengi zemin üzerine 
Allah, Muhammed, halifelerin isim-
leri, Ehl-i Beyt, Besmele, Kur’an-ı 
Kerim’den ayetler, bazı peygamber 
isimleri, dört büyük meleğin isimleri 
yazılmıştır. 

Duvarlardan ikisinin alt kısmın-
da yuvarlak kemerli iki adet niş bu-
lunmaktadır. Tavanda bir adet delik 

natlar”, S.Ü.İ.F.D., Konya 1998.
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mevcuttur. Taban tahta döşeme olup 
türbe içinde bir adet mezar bulun-
maktadır. 

Mezarın baş kısmında 12 dilim 
sarıklı mermerden bir mezar taşı 
mevcuttur. 

Mezarın diğer kısımları betonla 
kaplanmış durumdadır. Mezar taşı-
nın ön yüzünde 8 sıra araları cetvelli 
eski yazı kitabe vardır. 

Mezar taşının arka tarafında ta-
ban üzerinde kalp şeklinde mermer 
bir kurna bulunmaktadır5.

Mezar taşının ön yüzünde 8 sıra 
araları cetvelli yazılan eski yazı kita-
bede şöyle yazmaktadır:

“Hü Dost!

Fatiha ihvandan rahmet Hü-
da’dan ey aziz,

Şad ide ruhun Mehmed Baba’nın 
Rabbü’l-Kadir

Merd-i meydan-ı şecerede hem 
hakikat eri idi

Feyziyab-ı Hazret-i Hünkar pir 
dest gir 
5 Kuran, a.g.e., C. 1.

Postnişin ki Niyazi Ali sultanımız 
bu zat

… (Kitabenin son kısmı çimento-
landığı için okunamamıştır.)”

Türbenin mezar baş kısmında bu-
lunan 12 dilimli, sarıklı, mermerden 
mezar taşı da tıpkı giriş kapısı üze-
rindeki “teslim taşı” gibi içerisinde 
sembolik anlamlar barındırmaktadır. 
Bektaşî mezar taşlarında genellik-
le tarikatı sembolize eden bir takım 
işaretler görülmektedir. Bunlardan 
en belirgini “Hüseyni Taç” yani, 12 
dilimli taçtır.6

Aşevi

Medeniyet tarihimizde sosyal 
ve ekonomik gayelerle tesis edilen 

6 Tarikat tac-ı şerifleri içerisinde Bektaşî 
tarikatına mensup olanların başlarına tak-
tıkları beyaz renkli(keçeden) dilimli baş-
lıklar “fahir” olarak isimlendirilmektedir. 
12 İmam’a nispetle 12 eşit parçalıdır. Te-
pede tam ortada tek imame bulunur. Bu 
12 terkli taca “Hüseyni Tâc” adını vermiş-
lerdir. Daha fazla bilgi için bkz. H. Necdet 
İşli, Osmanlı Serpuşları, Avrupa Kültür 
Başkenti Yayını, İstanbul 2010.
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imaretler, asırlar boyunca medre-
se öğrencileri, yoksul ve kimsesiz 
insanlar ile yolcular için önemli hiz-
metler üstlenmiştir.7 Alaca’daki bu 
dini mimari de geçmişte bu gayelerle 
halka hizmet etmiştir. Hüseyin Gâzi 
Medresesi’nin kuzey duvarının orta-
sında bulunan ocak yeri, bu mekanın 
külliyeye ait imaret (aşevi) olduğunu 
göstermektedir8.

Havuz

Medrese ve imaret karışımı terti-
bin uygulandığı yapı kompleksi için-
de portalin kuzeyinde bugün üzeri 
kapatılmış 160 x165 cm ölçülerin-
de bir havuz bulunmaktadır. Yaklaşık 
olarak havuz 2 m. x 3 m. boyutların-
dadır ve geçmiş dönemlerde havuz-

7 Şeker,a.g.e., ss. 157.
8 Kuran, a.g.e., s. 78.

da balık olduğu bilinmektedir. Ancak 
günümüzde havuzun üzeri kapatıl-
mıştır. Yakın bir zaman önce kapatı-
lan havuzun hemen ilerisine orijinal 
havuzun yaklaşık 4 katı büyüklükte 
bir havuz yapılmıştır. 

Çeşme

Avlunun kuzeyinde, duvarın dış 
kısmında, tuğla örgülü, sivri kemer 
nişli, mermer kurnalı bir çeşme mev-
cuttur. Günümüzde medresenin çeş-
mesi, medreseyi kuşatan bir duvar 
yapıldıktan sonra, çeşme de avlu dı-
şına alınmıştır.

Misafirhane

Türbenin kuzeybatısında, ku-
zey-güney istikametinde uzanan 
dikdörtgen planlı, alaturka kiremit 
örtülü yapı, orijinalinde misafirhane 
olarak inşa edilmiş, günümüzde ise 
depo olarak kullanılmaktadır. Binaya 
115 cm. x 125 cm. ebatlarında taş 
çerçevelî, yuvarlak kemerli bir kapı 
ile doğu istikametinden girilmektedir. 

Kapı üzerinde lale, ay yıldız ve 
türbe giriş kapısı üzerindeki gibi 
renkli mermerden yapılmış 12 köşeli 
yıldız motifi (teslim taşı) bulunur. Ay-
rıca kapının üst kısmında dikdörtgen 
şeklinde mermerden bir kitabesi bu-
lunmaktadır. 

Kitabe üzerindeki yazı okunama-
yacak şekilde silinmiştir. Dış kapıdan 
girildikten sonra bir salon, salonun 
kuzey ve güneyinde yuvarlak kemer-
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li kapılarla girilen iki oda vardır. Oda 
kapılarının üzerinde ay ve yıldız mo-
tifleri bulunmaktadır. Ayrıca duvarlar-
da bitkisel ve geometrik motiflerin 
olduğu süslemeler de bulunmaktadır. 

Pencereler dikdörtgen şeklinde 
olup; taş çerçevelî, dikdörtgen ara-
lıklı, demir şebekelidir. Binanın doğu 

duvarında 7, batı duvarında 7 adet 
olmak üzere toplam 14 adet pence-
re vardır. 

Pencereler sonradan iptal edil-
miştir. Bu bina halen depo olarak 
kullanılmaktadır.
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ANADOLU 
ALEVİLİĞİNDE 

EREN YARATIMI 
 

Piri Er

Hemen her dinin ve inancın din ulu-
ları vardır. İslam inancında evliya, 
Hıristiyan inancında aziz olarak ad-
landırılan bu inanç ulularına, Anado-
lu Aleviliğinde eren denilmek tedir. 
Arapça veli kelimesinin anlamdaşı 
olan ermiş sözcüğün den türetilen 
eren, veli kelimesinin çoğulu olan ev-
liyanın Türkçe karşılığıdır. Türkçe’de 
halk arasında çoğu zaman evliya ke-
limesi de tekil manada kullanılmak-
tadır.

Eren kavramı Anadolu Alevi-Bek-
taşi inanç sisteminde üstün bir de-
rece olarak kabullenilmiştir. Anadolu 
Alevileri sürdürdükleri yola “erenler 
yolu” yolun başı olan Hz. Ali’ye ise 
“erenler şahı” demektedirler. Ana-
dolu’ya ilk gelen inanç öğreticilerine 
“Horasan Erenleri” onların etkisiyle 
Anadolu’da yeti şen inanç ulularına 
ise “Rum Erenleri” adını vermişlerdir.

Benliğini Allah’ta yok etmek, ki 
buna tasavvufa “fena fillah”, Bu-
dizm’de “Nirvana’ya Ulaşmak” de-
nir, suretiyle bir ta kım üstün vasıflar 
kazanan büyük insan anlamındaki 
erenle rin: Hastalıkları iyileştirme, 
aynı anda farklı yerlerde görülme, az 
yiyeceği çoğaltma, az yiyecekle çok 
kişiyi doyurma, kısa zamanda uzun 
yol alma, taşı yürütme, yılanı kamçı 
yapma, don değiştirme, ölüyü di-
riltme, yoktan var etme vb. pek çok 
olağanüstü işi başarma yeteneğine 
sahip olduklarına inanıl maktadır.

Olağanüstü kudrete sahip ve 
Tanrı’ya yakın bir şahsiyet olarak dü-
şünülen eren, sağ iken veya öldük-
ten sonra insanlara yardım edebil-
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me kudretini de bir fonksiyon olarak 
üzerin de taşır. Hatta erenin yaşarken 
gösterdiği keramet ve üstün vasıflar 
onun ölümü ile birlikte daha da güç-
lenir ve ismi etra fında oluşan söylen-
celerdeki inandırıcılık vasfının daha 
da artmasını sağlar. Yaşarken yapma 
kudretinde olmadığı pek çok iş ona 
birer fonksiyon olarak yüklenir.

Erenlerin yaşamları ve kudretle-
rine ilişkin menkıbelerdeki motifler 
incelendiğinde İslam öncesi kültle-
rin (atalar, ağaç, taş, mağara, dağ, 
su, ateş vb.) ve değişik dönemlerde 
benimsenen inanç sistemlerinin: Şa-
manizm, Budizm, Maniheizm, Zer-
düştlük, Hristiyanlık ve  Anadolu’da 
yerleşik eski inanç kültürlerinin izleri-
ni taşıdığı görülür.

Eren; evliya kavramı Alevi ve Sün-
ni inanç mensuplarınca farklı biçim-
lerde algılanıp değerlendirilir.

Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Gök-
lerdeki ve yerlerdeki canlı şeyler de 
melekler de yalnız Allah’a secde 
ederler ve hiç de büyüklük taslamaz-
lar” (NAHL. 49) “Allah buyurdu ki iki 
ilah edinmeyin; ilah sadece bir tek 
ilahtır. Yalnız benden korkun” (NAHL. 
51) “Gerçek dua yalnız ona/hak da-
vet yalnız O’nun için yapılır. O’nun 
dışında yalvarıp davet ettikleri ise 
onlara hiç bir şekilde cevap vere-
mezler.” (RA’D. 14) vb. pek çok ayet-
te de ifade edildiği gibi, İslam inan-
cında her şey Allah’tan istenir, onun 
dışında hiçbir varlık veya güçten bir 
şey isten mez ve ona secde edilmez.

Bu İslam anlayışı dâhilinde evliya 
ya da veli kavramı “Gözünüzü açın! 

Allah velileri için hiçbir korku yok-
tur. Tasaya da düşmezler onlar. (YU-
NUS. 62) vb. ayetlerde Allah’ı se ven, 
dost edinen kişi anlamında Kur’an-ı 
Kerim’de geçmekte ve Sünni inanç 
mensuplarınca da bu anlamda kabul 
görmek tedir.

İşte Anadolu Alevisi ile Sünni 
inanç mensubunun ayrılık noktası da 
buradadır. Anadolu Alevisi’nin pey-
gambere benzer vasıflar yükleyerek 
doğaüstü güçlerle donattığı ve gücü-
ne inandığı için ondan birtakım istek-
lerde bulunduğu erenin, Sünni inanç-
taki ifadesi, olan evliya; Allah dostu 
olması sıfatıyla saygı duyulan bir din 
ulusu anlamında değerlendirilmek-
tedir.

Bidatlere düşmanlığıyla tanıdı-
ğımız İbn-Teymiya (XIII. yy.) evliya 
takdisine ve türbe ziyaretlerine çok 
kızardı ve Peygamberin şu sözlerini 
hatırlatırdı. “Ancak üç mescit ziya-
ret edilebilir: Mekke’deki Mescid-i 
Haram, Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve 
Benimki (1)”

Yatırlardan İstanbul’da bulunanla-
ra bu kentin müftülüğü metnini ay-
nen naklettiğimiz şu levhayı asmış.

“Muhterem ziyaretçilere, Kabir zi-
yareti dinimizde sünnettir. Bu ziyaret 
sırasında selam verilir ve ölünün ruhu-
na (Kur’an) okunur.

Türbelerde mum yakmak, bez bağ-
lamak, dilek taşları ya pıştırmak, para 
atmak, kurban kesmek ve doğrudan 
doğruya ölüden dilekte bulunmak di-
nimizde yasaktır, günahtır (2)”.

Bu tür uyarılara ilişkin örnek lev-
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haları birçok ziyaret yerinde görmek 
mümkündür.

Kur’an-ı Kerim’de de “Şunlar size 
haram kılınmıştır. Boğazlanmayarak 
ölmüş hayvanın eti, Allah’tan başkası 
adına boğazlananlar... dikili adak taş-
ları üzerine boğazlanan hayvanlar” 
(MAİDE. 3) denilmektedir.

İslam’ı kabullenişle birlikte Sünni 
inanç mensupları ile Alevilerin evli-
ya ve eren kavramını yorumlayışla-
rında birtakım farklılıklar oluşmuş, 
Alevilerin eren olarak ifade ettikleri 
inanç ulusuna peygambere yakın va-
sıfları yükledikleri görü lürken, Sünni 
inanç açısından velilik hiçbir zaman 
peygam berlikle kıyaslanamayacak 
bir makam olarak değerlendiril miştir. 
Bununla birlikte İslam’ın etkisine 
rağmen mevcut eski kültler sınır-
lı ölçülerde de olsa veli kavramına 
yüklenen birer fonksiyon olarak var-
lıklarını sürdürebilmişlerdir. Evliya ile 
erenin farklılaşması da işte bu nok-
tada başlamaktadır. Kültü rümüzde 
İslam’ı kabullenişten önce de farklı 
isimler altında, benzer motiflerle var-
lığını tespit edebildiğimiz bu yapı, İs-
lam’ın etkisiyle iki farklı gelişim seyri 
izlemiş, İslam etkisindeki oluşum 
evliya olarak adlandırılırken, İslam’a 
rağmen geleneksel yapısını koruyan 
ama İslam içinde görünme gayretini 
de gösteren olu şum ise eren kavramı 
ile ifade edilmiştir.

Sünni inançtaki evliya kavramına 
sınırlı ölçüde yüklenen birtakım fonk-
siyonlar, Anadolu Alevleri’nce sınır 
tanımaz ölçüde erenlere yüklenmiş-
tir.

Sünni Müslüman’ın evliyası mev-
cut bir kitap ışığında oluşmuş bir dini 
yorumlayıp yaşarken, o inanca tezat 
oluşturacak hiçbir davranışı sergile-
yemez.

Anadolu Alevisi’nin ereni ise Alevi 
inancı mensubunun belli ihtiyaçların-
dan dolayı yarattığı ve kimi olağa-
nüstü fonksiyonlar yükleyerek kendi-
sinden dileklerde bulunulan bir inanç 
ulusu işlevinin yanında, kimi zaman 
peygambere denk, kimi zaman pey-
gamberin dahi gerçekleştiremediği 
keramet leri gerçekleştiren bir kutsal 
varlığı ifade eder.

Erenlerin halk tarafından benim-
senişlerinde beslendikleri kaynak-
ların halkın yaşamında geçmişin bir 
yansıması ola rak varlığını koruyor 
olmasının büyük rolü vardır. Bundan 
do layıdır ki erenin kişiliğinde temsil 
edilen her olgu toplum ya şamında 
her dönemde var olabilme özelliğini 
taşır. Onlar beslendikleri kaynaklar-
dan aldıkları özelliklerle halktan biri 
ol ma ve halka yakın olma nitelikleri-
ne sahiptirler.

Şimdi eren kavramının beslediği 
kaynaklara bir göz atarak, Anadolu 
Aleviliği’nde eren kavramının yoğun-
luğunun ne denlerine ilişkin görüşleri-
mizi ortaya koyalım.

Eren Kavramının Oluşumun-
da Şamanizm ve Budizm Etkisi

Şamanist inançta, samanların 
olağanüstü güçlere sahip oldukları-
na, ruhlar ve gizli güçlerle ilişki kurup 
onlara istediklerini yaptırabilecekle-
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rine inanılırdı. Hatta şamanlar Tanrı 
ile temasa geçip ondan mesajlar ge-
tirebilen şahsiyetlerdi. Anadolu Ale-
visinin erenlerden kendi dileklerinin 
gerçekleşmesi için tanrı ile arabulu-
culuk yapmasını istemesi motifi ile 
şamanın bu fonksiyonu arsında bir 
benzerlik bulunmuyor mu?

Samanların birçok noktada eren 
tanımlamasıyla (dedelerle değil) ör-
tüştüğü dikkat çeker. Gelecekten ha-
ber verme, hava şartlarını de ğiştirme, 
felaketlere engel olma, hastalıkları 
iyileştirme, ateş te yanmama, göğe 
çıkıp uçabilme vb. özellikler, her iki 
varlıkta da ortak unsurlardı.

İslam fetihleri öncesi bin yıl ka-
dar bir süre Horasan ve İran’da etkili 
olan Budizm, eren kavramının şekil-
lenmesinde belirleyici olan bir diğer 
inanç sistemidir. Propaganda ama-
cıyla anlatılan Budist rahiplere ait 
kerametler, hayvan kalıplarına girme, 
eşyaları kendi kendilerine hareket 
ettirme gibi marifetler, Budist köken-
li unsurlar olarak, eren kavramının 
şekillen mesinde rol oynamışlardır.

Eren Kavramının Oluşumun-
da Kültlerin Etkisi

Kült: Dinin ilahi boyutu dışında ki-
şinin gücüne inandığı bir başka varlı-
ğa kutsiyet atfetmesi şeklinde ortaya 
çıkan bir tapınma biçimidir. Bireyin 
algılayışına bağlı olduğundan değiş-
ken ve geçici olma özelliğini de ta-
şıyan, kült, bir inanç di siplini altında 
toplanmayı ifade etmez.

Şimdi çeşitli kültlerin eren kavra-

mı üzerindeki etkilerine göz atalım.
Atalar Kültü: Şamanizm öncesi 

eski Türk kültürüne ait unsurlardan 
olan ve Şamanizm’de de önemli bir 
yer işgal eden atalar kültü, eren kav-
ramının şekillenmesinde önemli bir 
rol oynamıştır.

Samanlığı diğer dinlerden ayıran 
özellik, şimdi yaşayan insanla onun 
çoktan ölmüş cedleri arasında sıkı bir 
münasebetin olduğuna dair inanıştır. 
Bu bağın kuvvetine olan iman, cedle-
re ardı arkası kesilmeden saygı gös-
termeyi gerekli kıl maktadır. (3)

Zayıf insan, en yüksekteki gök 
ilahları ile karanlığın ruhlarına doğ-
rudan doğruya müracaata cesaret 
edemez. O bunun için bir vasıta-
ya muhtaçtır. Bu vasıtalar cennette 
yaşa yan cedlerdir. İnsanlar bu cedler 
vasıtasıyla gökteki yüksek ilahlara ih-
tiyaçlarını bildirir ve onlardan yardım 
ister. Fakat herkes müessir bir şekil-
de cedlerine müracaat edemez veya 
daha doğrusu, her cedde müessir bir 
şekilde yardım etme kudreti veril-
memiştir. Bu kudret ancak şamanlar 
neslinden olan pek az sayıda bulu-
nur(4)

Bu düşüncelerin eren türbe ve 
mezarlarını ziyaretlerde benzer ve 
yakın ölçülerde yaşatıldığı görülmek-
tedir. Hakk’a yürümüş inanç ulusu 
eren ki aynı zamanda bir ced ve soy 
“ocak” olmayı ifade eder, o ziyaret 
edenin sorunlarının çözümünde en 
son çare olarak gördüğü makamdır. 
Bu ziyaretler de kimi zaman erenden 
istenilenler, kimi zaman eren vasıta-
sıyla Allah’tan istenir. Erenin aracılığı 
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ile Allah’tan dilekte bulunma daha 
çok Sünni inanca ait bir uygulamadır.

Eren Kavramının Oluşumun-
da Tabiat Kültleri

Erenlerin türbe ve mezarları et-
rafında gerçekleştirilen birtakım pra-
tikler, türbe ve mezarların bulunduğu 
mekanlar incelendiğinde bazı tabiat 
kültlerinin etkisi görülür.

Türbe ya da mezarlar, ya yüksek-
çe bir tepede ya bir akarsu kenarında 
ya da bir ulu ağacın dibinde yer al-
maktadır. Türbelerin etrafında oluşan 
pratiklere bakıldığında, yakı lan mum-
larda ateş kültünün, öpülen ve sarı-
lınan ya da üst üste yığılan taşlarda 
taş kültünün, ağaçlara bağlanan bez 
parçasında ağaç kültünün, türbeler-
den alman toprağın yenil mesinde 
toprak kültünün, türbe çevresinde 
bulunan suların içilmesi ya da yıkanıl-
masında su kültünün izlerini bulmak 
mümkündür.

Eski Türk inancında, dağ, tepe, 
mağara, kaya, ağaç, orman, su kay-
nağı, göl ve deniz gibi tabiat unsur-
larının her bi rinin bir ruh taşıdığına 
inanılır ve bu unsurlara saygı duyulup 
kutsiyet atfedilirdi.

Türklerin ilk atası olan Ay Ata bir 
mağarada meydana gelmişti. Gök-
türklerin menşei efsanesinde de dişi 
kurt çocuğu alıp bu (Ata Mağarası) 
mağaradan içeri götürmüş orada 
türemişlerdi. Kırgızlara göre kendi-
lerinin ilk ataları Ata Mağarası’nda 
bir melekle yaşıyordu. Bütün bu ef-
sanelerde dağ ile mağara birbirinden 

ayrılmıyorlar, mağaralar yine kutsal 
dağ ların üzerinde bulunuyorlardı.(5)

Dağ ve yüksek tepelerde mevcut 
olduğuna inanılan bir takım olağa-
nüstü güçler ve ruhların hayali, eren-
ler vasıtasıy la şahıslandırılarak ya da 
tarihi şahsiyet olan inanç uluları ile 
özleştirilip isimlendirilerek Anado-
lu’da yaşatıldığı görülür.

Dağ kültünün Zerdüşt inancında 
ateş kültü ile birlikte var olduğu gö-
rülür.

Hikmet ve adalet aşkına Zerdüşt 
bir dağın üstünde yal nız yaşamak 
üzere insanlardan uzaklaştı. Gökten 
inen bir ateş bu dağı tutuşturdu, şöy-
le ki dağ sonsuza dek yandı.(6)

Dağ/tepe ve mağara kültü kadar 
eren kavramı üzerinde etkin olan bir 
diğer tabiat kültü de taş kültüdür.

Her taş bir güç taşımaktadır. Top-
lu yığın haline gelince bu güç daha da 
büyük olmakta ve üzerinde gerçek-
leştirildiği zeminin mukaddes ruhuna 
az çok bağlı bir gerçek müşterek ruh 
teşkil etmektedir(7)

Taş kültüne bağlı olarak türbe, ya-
tır ve ziyaret yerleri etrafında değişik 
pratikler ve inanmaların oluştuğu gö-
rülmektedir.

Anadolu’da taş yığınlarını eren 
mezarı olduğuna ilişkin bir inanış var-
dır.

Hacıbektaş’ta bulunan Çileha-
ne bölgesinde ziyaretçiler taşlardan 
çeşitli şekiller oluşturmakta ve tasvir 
ettikleri dileklerinin gerçekleşeceği-
ne inanmaktadırlar. Yine bu bölgede 
bulunan ve kulunç taşı adı verilen bir 



YOL 45

98

taşın da sırt ağrılarına iyi geldiğine 
inanılarak sırtı ağrıyan hastalar bu 
taşa sırtlarını sürtmektedirler. Burada 
bulunan günah deliği denen taştan 
geçebilenlerin de günahsız olduğuna 
inanılmaktadır.

Buna benzer pek çok inanma 
ve pratiğe hem bu bölgede hem de 
Anadolu’nun pek çok yerinde rastla-
mak mümkün dür. Bu uygulamaların 
taş kültüne bağlı pratikler olduğu gö-
rülmektedir.

Tabiat kültlerinden eren kavramı 
üzerinde en etkin olanı belki de ağaç 
kültüdür. Çıplak arazilerde ya da yük-
sek tepe ve dağ başlarında bulunan 
tek ve ulu ağaçlar, diplerinde bir eren 
mezarı bulunduğu inancıyla kutsal-
laşmışlar, eren şahsiyetiyle özleştiri-
len ağaç kültü bu sayede yaşamaya 
devam et miştir. Hemen her eren tür-
besi, yatır ve ziyaret yeri etrafında bu 
şekilde kutsallık atfedilerek üzerine 
bez parçaları bağla mak suretiyle di-
lekte bulunulan bir ağaç mevcuttur.

Tabiat kültlerinden toprak kültü-
nün, türbe ya da ziyaret yerlerinde 
ayrılmış bir bölümde bulunan topra-
ğın, çeşitli hastalıkları iyileştirdiği ya 
da tutulan dileğin yerine gelmesini 
sağ layacağı düşüncesi ile yenilmesi 
şeklinde yaşatıldığı görülür ken, 

Su kültünün kutsal mekanlarda 
bulunan suların içilmesi ya da bu su-
larda yıkanılması ile hastalıkların iyi-
leşeceği ya da dileklerin gerçekleşe-
ceği şeklinde yaşatılmaya çalışıldığı 
görülür.

Yenilen toprak ve içilen su ile bu 
mekanlarda bulunduğuna inanılan 

erenin ruhu ile bir bağlantı kurulması 
düşünülür ken, erenle bütünleşen ve 
onun kişiliğinde temsil edilen top rak 
ve su kültleri de yaşama imkanına 
kavuşmaktadır.

Eren Kavramının Oluşumun-
daki Menkıbe Kaynak ları:

Erenlerin doğaüstü kerametleri-
nin konu edildiği kısa ve sade anla-
tımlı eserler olan menkıbelerin, İs-
lam öncesi içinde bulunulan ya da 
etkisinde kalınan inanç sistemleri ile 
Kitab-ı Mukaddes ve Hıristiyan aziz 
menkıbelerinden uyarlanan örnekler-
le zenginleşip, eski Anadolu İnanç ve 
kültürlerinin etkisinde İslami bir kılıfa 
büründürülerek şekillendirildiği görü-
lür.

 Eren menkıbeleri üzerindeki Şa-
manist etkiye ilginç bir örnek “Ülgen 
yaradılış efsanesinde de gördüğü-
müz taşa binme keyfiyetinin”(8) Ha-
cıbektaş ilçesinde, Dergah civarında, 
etrafı duvarla çevrili, at taşı olarak 
adlandırılan taş vasıtasıy la yaşatıl-
masıdır. 

Söylenceye göre Hacı Bektaş bu 
taşa bine rek yürütmüştür.

Taşı yürütme, taşın şahitliği, taş 
kesilme gibi marifetler Alevi-Bektaşi 
söylencelerinde önemli bir yer işgal 
eder.

Cümle erenler hayretindir baş 
Yürü dedi taşa yürüdü beş taş 
Pirim üstadım ya Hazret-i Bektaş 
Zahirde, batında sen imdad eyle 
   (Pir Sultan Abdal)
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Erenlerin yaşamlarına ilişkin men-
kıbelerde Şamanizm dışında pek çok 
inanç ve kültürden izler vardır.

Budist kaynaklı menkıbelerde ge-
çen Nan adlı kralın saltanatını bırakıp 
bir rahip kıyafeti giyerek yola düşme-
si menkıbesi ile, Tezkiretu’l Evliya’da 
geçen İbrahim B. Edhem’in hüküm-
darlığı bırakıp, bir çobanın külah ve 
keçesinin giymesi menkıbesi (9) ara-
sındaki benzerlikte Budizm etkisi.

Kur’an-ı Kerim’de asası ile denizi 
ikiye ayıran Hz. Musa’nın menkıbe-
siyle, Hacım Sultan Velayetname-
si’nde ge çen Hacım Sultan’ın ırmağı 
ikiye ayırması menkıbesi(10) ile yine 
Kur’an-ı Kerim’de asasını taşa vu-
rup taştan su çıkaran Hz. Musa ile, 
Seyyid Ali Sultan Velayetnamesi’nde 
elindeki değneği yere vurup su çı-
karan evliya(11) motifleri arasındaki 
benzerlikte İslam etkisi;

Kitab-ı Mukaddesle geçen elin-
deki sınırlı yiyeceği İlya’ya veren 
kadının evinin bollukla ödüllendiril-
mesi menkıbesi ile Hacı Bektaş Veli 
Menakıpnamesi’ndeki elindeki sı nırlı 
yiyeceği dervişlere veren kadının evi-
nin bereketlenme si(12) menkıbesi; 
Elisa’dan ilişkisiz hamile kalan yaşlı 
kadın menkıbesi ile, Hacı Bektaş’ın 
burun kanından hamile kalan Ka-
dıncık(13) menkıbesi; Yeni Ahit’te 
(BAP. 1. YUHANNA. 1), geçen, ru-
hun güvercin donundaki görüntüsü 
ile, Hacı Bektaş’ın Anadolu’ya gü-
vercin donunda gelmesi menkıbesi; 
(BAP. 9. YUHANNA. 9) da geçen tü-
kürükle sağaltım yapıl ması olayı ile, 
Anadolu’da hâlâ yaygın olarak kulla-

nılan kimi eren ocaklarının tükürük-
le sağaltım yapması arasındaki ben-
zerliklerde, Hıristiyanlık etkisi;

Firdevsi’nin Şeyhnamesi’nde 
geçen ağızdan ateş saçan ejderha 
menkıbesi ile, Hacı Bektaş Mena-
kıpnamesi’nde geçen Ahi Evran’ın 
ejderha kılığına girdiği menkıbe(14) 
arasındaki benzerlikte İran etkisi

Eba Müslim Menkıbesi’nde, Eba 
Müslim’in arkadaşından aldığı balta 
ile Mervan’ın ruhunu taşıyan bir kap-
lanı öldürmesiyle, Abdal Musa Vela-
yetnamesi’nde geçen Kara Ab dal’ın, 
baltasıyla Teke Beyi’nin ruhunu ta-
şıyan bir canavarı öldürmesi(15) 
menkıbesi arasındaki benzerlikte 
Türk destan ları etkisini gözlemlemek 
mümkündür.

Verdiğimiz örnekler bu konuda 
verilebilecek örneklerin küçük bir bö-
lümünü oluşturmaktadır.

Buraya kadar ortaya koyduğumuz 
bilgiler ışığında Anadolu Aleviliği’nde 
eren kavramının yoğunluğunun ne-
denlerini belirleyecek olursak, bu ko-
nuda Anadolu Aleviliği’nin beslen diği 
kaynakların etkin olduğu sonucuna 
ulaşırız.

Anadolu Aleviliği’nin çok kaynaklı 
yapısı bu kültürün önemli bir bölü-
münü oluşturan eren kavramında da 
bir zenginliğe yol açmıştır.

Anadolu Alevisi’nin ereni, altın-
da yattığına inanılan ağaca bağlanan 
bez parçasında eski Türk kültüründe-
ki ağaç kül tünün, kendisinden bulu-
nulan dilekte atalar kültünün, yenilen 
toprakta toprak kültünün, içilen suda 
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su kültünün, öpülen, üst üste yığı-
lan taşlarda taş kültünün, türbelerde 
yakılan mumda Zerdüşt inancı, eski 
Türk kültürü ve Anadolu eski inançla-
rınında  ortak unsur olan ateş kültü-
nün, eren ahlakının temel öğesi olan 
ve yol mensubuna öğütlenen eline, 
diline, beline sahip olma düsturunda 
Mani inancının izlerini taşıdığı göz-
lemlenebilir.

Anadolu Alevisi mevcut kültürünü 
İslam’ın baskısıyla yeniden şekillen-
dirmek zorunda kalmış ve eski kül-
türünde mev cut kültleri eren kimliği 
ile özleştirerek yaşatma çabasına gir-
miştir.

Anadolu Aleviliği’nde eren kav-
ramının yoğunluğunu sağlayan söz 
konusu bu kültler dışında, daha önce 
ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştığımız 
diğer inançlardan alınan unsurlar, İs-
lam dışı bir yapılanma meydana ge-
tirmiştir.

Anadolu Alevisi İslamı her zaman 
eski ve belirleyici kültürünün üzeri-
ne bir kılıf olarak çekmiştir. Bu kılı-
fın altında ya tan öz ise çok farklıdır. 
İşte eren kavramı da bu kılıfın  altın-
da yatan öz unsurlardan biridir. Eski 
kültürü yaşatma çabası, eski kültüre 
ait unsurların bir erenin kimliğinde 
özleştirilmesi ile or taya çıkmaktadır. 
Bu oluşum her ne kadar İslami bir 
hüviyete büründürülmeye çalışılsa 
da mevcut yapının İslami açıdan yo-
rumunu yapmak mümkün görünme-
mektedir.

Anadolu’da bir tek Alevi yerleşim 
alanı yoktur ki çevresinde bir eren 
türbesi ya da mezarı olmasın. Çünkü 

Anadolu Alevisi kendi ihtiyaçları doğ-
rultusunda eren yaratan bir kültü rün 
mensubudur. O tabiatta yer alan ve 
kendine özgü neden lerle kutsiyet at-
fettiği her unsuru bir eren kimliği ile 
özdeşleştirmeyi ve isimlendirmeyi 
bilmiştir.

Anadolu Alevi-Bektaşi felsefesi-
nin temel unsurlarından birini oluş-
turan, Tanrı-İnsan özdeşliği düşün-
cesinin bu olu şumdaki rolünü de göz 
ardı etmemek gerekiyor.

İnsan Hak’da Hak insanda
Ne ararsan bak insanda 
Her keramet var insanda 
Madem ki ben bir insanım

                                            (Daimi)

diyerek insanı yücelten bir inanç 
sisteminde, Hakk’a yürüyen kişinin 
yaşarken sahip olduğu üstün nitelik-
ler onu erenleşmeye götüren alt ya-
pıyı da hazırlar.

Anadolu Alevisi’nin düşüncesin-
de her insan Tanrısal öz taşır. Sahip 
olduğu bu özü iyi kullanan ve bu ni-
telikleriyle Allah’a daha yakın olma 
özelliğine sahip olanlar ise erenlerdir. 
Bu üstün vasıfları kişiliğinde taşıma-
sıyla Al lah’a en yakın, hatta onun-
la bir ve aynı olma özelliklerinin de 
yüklendiği Hz. Ali’de bu yeterlilik en 
üst seviyede yer almak ta ki bundan 
dolayı ona erenler şahı denilmektedir.

İşte bu yapıdaki erenler, Sünni 
İslam anlayışından farklı olarak, her 
türlü dileğin ve isteğin kendinden 
beklendiği bir yol ulusu olma özelliği-
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ne sahiptirler. Sünni inançta evliyaya 
yüklenen aracılık vasfı, Anadolu Ale-
visi’nin ereninde kendisinden istene-
ni gerçekleştirme kudretine dönüşür.

Ağacına bez bağlanan, taşı öpü-
len, toprağı yenilen, suyu içilen, mum 
yakılarak dilekte bulunulan eren tipi-
nin, İslam inancı içerisinde yerini ta-
yin etmek ise mümkün değildir.

Anadolu Aleviliği’nde eren kav-
ramının yoğunluğunun altında yatan 
nedenleri, bir inanç, bir kültür, bir ya-
şama biçimi ya da felsefe gibi tanım-
lamaları yapılan Anadolu Aleviliğinin, 
İslam dı şı öğeleri bünyesinde barın-
dırıyor olması ve eren kavramının da 
bu öğelerden besleniyor olmasında 
aramak daha doğru bir yaklaşım ola-
caktır.

Aleviliğin mitolojisindeki “Doksan 
Bin Horasan Ereni, Seksen Bin Urum 
Ereni” motiflerindeki sayısal ifadeler, 
eren kavramının bu yapılanma içeri-
sinde ne kadar önemli bir yer işgal 
ettiğinin belirlenmesi açısından il-
ginçtir.

Muhammed Ali’nin cemine vardı 
Kırklar yeşil giydi kıyama durdu 
Doksan Bin Erenler semaa girdi 
Ali ile Muhammed’in aşkına

                      (Pir Sultan Abdal)

Anadolu Aleviliği’nin eren yaratan 
bir kültür olduğu, bu canlı, değişken 
yapının her dönemde ve günümüzde 
de yarat malarda bulunarak kendini 
yenilediği ve zenginleştirdiği gözlem-

lenmektedir. Bu durumda tanrıyı in-
sanda gören bir kültürde ölen insanın 
erenleşmesine ve bu kültürde eren 
yaratımının bu denli yoğun olmasına 
şaşırmamak gerekiyor sanırım.

DİPNOTLAR:

1- Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür 
Kökenleri, s. 465.

2 - Burhan Oğuz, Türkiye Halkının Kültür 
Kökenleri, s. 465.

3- W. RADLOFF, Sibirya’dan Seçmeler, s. 
232.

4- RADLOFF, s. 221.
5- OĞUZ, s. 543
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8- OĞUZ, s. 515
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PİR SULTAN 
ABDAL 

SÖYLENCESİNİN 
ŞİFRELERİ 

 

Ali Yıldırım

Söylenceler, menkıbeler, destanlar 
bir bakıma halkın yazdı ğı tarihtir. Bu 
tarihte kalem, kağıt kullanılmaz. Dil-
den dile gö nülden gönüle meclisten 
meclise evrilir, süzülür, pişer, olgunla-
şır ve ölümsüzleşir.

Halkın belleği, dili Pir Sultan Ab-
dal’a yaşantılar çizmiş, öz lemini, acı-
sını, sevincini Pir’e söyletmiştir.

Deyişler söylenceleri tamamlar, 
bütünler, söylenceler deyiş leri.

Halkın dilinden Pir Sultan Ab-
dal’ın yaşam öyküsünü ilk ola rak 
derleyip yayınlayan Pertev Naili Bo-
ratav olmuştur.1 Diğer araştırmacı-
ların katkıları ile söylence derlemesi 
tamamlanmış tır.

Halkın dilinde şöyle gerçekleşir 
Pir’in yaşamı:

Hacı Bektaş’tan Nasip Alması
Gönül Gözünün Açılması
Hak Dolusun İçmesi
Pir Sultan Adını Alması

Pir Sultan Abdal’ın asıl adı Hay-
dar’dır. 

Haydar yedi yaşına geldiğinde 
babası evin koyunlarını önü ne ka-
tarak köyün diğer çocukları gibi ot-
latmasını ister ondan. Haydar Yıldız 

1 Pertev Naili Bey, 1939 Temmuzunda Ba-
naz’da birkaç gün Haceoğlu’nun evinde mi-
safir olarak kalıyor. Pir’e dair söylenceleri din-
liyor. Kendi deyişiyle “Haydar Efendi, evinde 
misafir olarak kaldığı Haceoğlu ve özellikle 
56 yaşlarındaki Mehmet Ağa’nın Pir Sultan’a 
dair” anlatımlarını, söylencelerini dinliyor, 
kaydediyor. Böylece Pir Sultan Abdal’ın şiir-
leri dışında yaşamına dair asıl bilgileri bu söy-
lencelerden elde edebiliyoruz.



YOL 45

104

dağı eteklerinde koyunları otlatmaya 
başlar. Bir gün koşturup iyice yoru-
lunca başını bir taşa koyar koymaz 
uyuyakalır.

Düşünde bir ışık parladı, bir ses 
duydu. Karşısında ak sa kallı bir ihti-
yar beliriverdi. Bir elinde dolu öteki 
elinde bir al el ma tutuyordu. İhtiyar 
ilkin doluyu uzattı Haydar’a. Doluyu 
içti Haydar. İçti ve alev alev tüm be-
deni yanmaya başladı. Ardın dan al 
elmayı uzattı ihtiyar. Al oğlum dedi. 
Haydar ihtiyarın elindeki al elmaya 
uzandığında bir parlaklık gözlerini 
kamaş tırdı. Bir yeşil ben vardı avu-
cunun içinde, göz alıyordu parlak lığı. 
Haydar’ın kafasıda anında bir şimşek 
çaktı. Evet karşı sındaki ak sakallı ihti-
yar Hünkar Hacı Bektaş Veli’ydi. He-
men eline sarılıp öptü. Hünkar O’na 
“bundan böyle senin adın Pir Sultan 
olsun, ünün adın dört bir yana yayıl-
sın. Sazının üstüne saz, sözünün üs-
tüne söz gelmesin. Âl ü evladın hak-
kını alman da yardımcın hak olsun” 
dedi ve gözden yitip gitti.

Akşam eve dönmeyince merakla-
nıp aramaya çıkan köylüler onu ta-
şın üstünde uyur buldular. Pembe bir 
güzellik yayılmıştı yüzüne. Yetişkinler 
o’saat hak dolusu içtiğini anladılar 
Hay dar’ın, adet olduğu üzere eline 
bir saz verdiler.2

2 Bu söylenceyi bir de büyük halkbilimci İl-
han Başgöz’ün Ali Balım takma adıyla yaz-
mış olduğu  kitabından onun masalsı anlatımı 
ile dinleyelim: “…Günlerden bir gün Yıldız 
dağının başını inceden bir duman almış idi. 
Toprak yumuşak yumuşak, ka barıp  kalkmış 
cümle kuşlar destur almış ötmekte idi. Güneş 
Yıldız dağının üstünden baş göstermiş âlemi 
nura boğmuş idi. Ağaçlar yeşil donlarını giy-

Gönül gözü, can gözü açılan Hay-
dar eline aldığı sazı çalma ya, söyle-
meğe başladı. İlk deyişi hak dolusu 
içmesine ilişkindi.

Pir elinden dolu içtim 
Doğdum elinize düştüm 
Ak cenneti gördüm geçtim 
Hünkar Hacı Bektaş Veli
…
Pirim bana ismimi bağışladı 
Deftere yazıldım bir gün içinde 
On iki kapılı şehre uğradım 
Yedi derya geçtim bir dün içinde

mişler idi. Haydar’ın babası, oğlu nun seyip 
gezmesini istemedi. Önüne malları kattı, «git 
oğlum hayvanları otlat dedi» çocuk önünde 
mallar akşama kadar gezdi yoruldu. Yıldız 
dağının ete ğinde bir çimenlik, var idi. Bu çi-
menlikte bugün Bek taşi  Ulularından  Seyit Ali  
Sultan’ın  makamı   vardır. Bu yer boş değil 
idi. Çocuk başını  bir taşa koydu, uyudu. Az 
uyudu çok uyudu, azını çoğunu bir hak bilir. 
Mânâda kulağına bir ses geldi. Hay dar gözle-
rini açtı ki karşısında bir ak sakallı ihtiyar var. 
Elinde bir dolu, bir elinde   bir elma.   Hay-
dar’a uzattı, al oğlum bunu iç dedi. Haydar 
doluyu içti. Üçyüz  altmış altı  damarından  
bir ateştir yürüdü. Pir öteki elini uzattı elmayı 
verdi.    Haydar elmayı alırken gördü ki Pir’in 
avcunun içinde bir yeşil ben   var. Balkıyıp 
durur. Haydar bildi ki bu Hünkâr Ha cı Bektaş 
Veli’dir. Sarıldı ki elinden öpe. Pir etti : Oğ-
lum bundan sonra senin adın Pir Sultan Ab-
dal ol sun, adın dört bir yana yayılsın, sazının 
üstüne saz sözünün üstüne söz gelmesin. Âl 
Evlâdın hakkını al mak için Hak senin yardım-
cın olsun. Adını ben verdim yaşını Hak versin 
dedi. gözden nihan oldu. Akşam oldu sabah 
açıldı. Hayırlı  sabah canla rın üstüne açılsın. 
Haydar evine dönmedi. Arayı ara yı buldular. 
Haydar kendinden geçmiş. Güzel yüzü kö-
pük içinde dalga vurur. Uyandırdılar, eline bir 
saz verdiler. Anladılar ki Haydar dolu içmiş. 
Aşk derya sına düşmüş, inci mercan seçer...” 
Ali Balım, Pir Sultan Abdal, Hayatı ve Şiirleri, 
Ankara 1957, Sf. 4
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Bir saatte yedi iklim dolandım 
Saat geçti karar kıldım uyandım 
Hikmeti görünce yine bulandım 
Biraz çalkalandım cihan içinde
…
Uyandım gafletten açtım gözümü 
Erenler payına sürdüm yüzümü 
Hak buyurdu ben söyledim sözümü 
Gizlice sırlara boyan dediler
…
Kudretten verdi bir dolu 
Bahanesi oldu arı
Dinle şimdi ah-ü zarı
Arı inler bal içinde

O günden sonra Hünkar’ın dile-
ği gerçekleşti. Hünkâr Hacı Bektaş 
senin adın Pir Sultan olsun dediği 
için deyişin sonunda Pir Sultan adını 
kul landı. Ondan sonra adı Pir Sultan 
kaldı.

Pir Sultan ola rak ünü, sözü dört 
bir yana yayıldı Haydar’ın.

Hak dolusunu içerek gönül gözü 
açılan Pir Sultan Ali Baba’yı yoldaş, 
musahip tutarak cem’e girdi, görüldü. 
Bilgisini, görgüsünü arttırdı, pişti.

Ey erenler çün bu sırrı dinledim 
Huzur-ı mürişde vardım bu gece 
Hakikat sırrını andan anladım 
Evliya erkânın gördüm bu gece

Mürşidim Hak bildirdiler yolumu 
Rehberim Ali’dir verdim elimi 
Tığbent ile bağladılar belimi 
Erenler sırrına erdim bu gece

Tığbent bağlanıp erenler sırrına 
eren Pir Sultan Abdal’ın evi ocağı 
dolup taşmaya başladı. Kapısında 
koçlar tığlanır, açlar doyar, çıplaklar 
giyinip gider oldu. Adını duyanlar 
elinden lokma al maya nasip almaya 
geldiler ona. Sevilen sayılan Pirler 
arasında anılır oldu.3

Hızır Paşa’nın Dergah Kapı-
sına Gelişi

Hızır Paşa olmadan yani Pir Sul-
tan söylencesel tarihinin eksik kala-
cağını duyumsayan halk Pir Sultan’ın 
serüvenine bir haini, bir deneği ekle-
meyi zorunlu görmüştür. Hızır’ın ha-
fikle, Sofular Köyü ile, Pir’in dergahı 
ile, onun himmeti ile hiçbir bağlantısı 

3 Aslanoğlu bize bir Ali Baba hakkında bilgiler 
veriyor. Bu Ali Baba’nın kendisinin Alevi iken 
soyundan gelenlerin Sünnileştiğinden söze-
diyor. Pir’e gül atan bu Ali Baba mıdır bilin-
mez. Bilgileri buraya alıyorum: “Ali Baba kim? 
Sivas’ta büyük bir semte, camiye ve tekkeye 
adını veren Ali Baba var. Kanuni devri Vezir-i 
Âzamlarından Rüstem Paşa’nın hocasıdır.
Ali baba camisinin iki vakfiyesini gördüm. Dik-
katle okudum. Büyük Ali Baba’nın vakfiyesi, 
orta boy bir kitap bü yüklüğünde, yüz sayfaya 
yakın. 953/1546 tarihinde Ali Baba tarafın-
dan düzenlenmiş. İkincisi 1041/1631 tarihini 
taşıyor ve Büyük Ali Baba’nın torunu Sagir Ali 
Baba’ya ait. Caminin 1956 yılındaki imamının 
verdiği bilgiye göre: çok zengin olan Rüstem 
Paşa, hocasına bir iyilik olsun diye, Sivas’ta 
kendisi nin mülkü olan bostanların tümünü Ali 
Baba’ya bağışlamış. O zamanlar buralarda 
tek ev yokmuş, her yer tarla ve bostan imiş. 
Halkın gözünden uzak olsun diye Camii ve 
tekkeyi bos tanın en uzak köşesine yaptırmış. 
Aslına bakılırsa Ali Baba’da biraz Alevilik var-
mış. Torunları sonradan dönmüşler.
İmamın verdiği bilgilerle, tarihi olaylar birbiri-
ni ta mamlıyor. Birinci vakfiyenin düzenlendiği 
tarihte Pir Sultan sağdır ve Sivas valisi de Hı-
zır Paşa’dır.” Agy, sf. 42
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olmayabilir de. Halkın tarihi yol düş-
künü bir Hızır Paşa’nın, “her ağacın 
kurdu kendinden olur” misali Pir’in 
kapısında yetişen bir Paşa’nın söy-
lenceye yerleştirilmesi ile yaşananı 
daha ibretlik ve daha anlamlı hale 
getirmiş olmalıdır. 

O nedenle de paşa önce kapıda 
kul yapılmış, sonra tutup Pir’i astır-
mıştır.

Hafik ilçesinin Sofular köyünden 
Hızır adında genç bir adam da adı-
nı duydu Pir Sultan Abdal’ın. Sofular 
bir zamanlar Alevi köyü idi, zaman-
la halkı azıp yoldan çıktı. Köylünün 
gidi şatını yadırgayan Hızır köyünden 
ayrılıp Banaz’a geldi. Pir’in kapısını 
çaldı. Pir’in yanına aldığı Hızır önce 
azabı olup işleri ne yardım etti, son-
ra da müridi oldu. Yedi yıl kapısında 
hizmet gördü, yol öğrendi, erkan öğ-
rendi.

Bir gün Hızır Pir Sultan’a: “Pirim 
-dedi- sen herkese himmet ediyor-
sun, herbiri çeşitli makamlara geçi-
yor. Ne olur bana da himmet eyle 
de ben de bir makama geçeyim.” Pir 
Sultan şöyle bir düşündü, sanki ola-
cakları biliyormuş gibi gülümseyerek 
“Ulan Hızır-dedi-ben dua ederim, 
belki de sen büyük bir adam olursun, 
hatta paşa, vezir olursun, ama sonra 
da gelip beni astı rırsın.”

Kaygısını dile getirse de duasını 
esirgemedi. Hızır izin alıp İstanbul’a 
gitti. Saraya girdi. Pir Sultan’ın him-
meti sayesinde ilerledi, paşa oldu. 
Sivas’a vali olarak atandı. 

Ne var ki vali Hı zır ikrarını çok 
çabuk unuttu. Etrafındaki kadılarla 

birlikte yok sulları ezmeye, haklarını 
yemeye, harama el uzatmaya, rüş-
vete, namus gözetmemeye başladı. 
Haklı haksız, ak koyun, kara ko yun 
ayrılmaz olmuştu.

Sarı Kadı Kara Kadı

İki kadısı vardı Sivas Valisi Hızır 
Paşa’nın. Birinin adı Sarı Kadı, diğe-
rinin adı Kara Kadı idi. Onlar da Hızır 
gibi adalet yerine zulüm dağıtırlar, 
haklıyı haksız, haksızı haklı çıkarır, 
can yakar, ocak söndürürlerdi.

Pir Sultan’ın da iki köpeği var-
dı. Kadılara nazire olsun diye birinin 
adını Kara Kadı, birinin adını da Sarı 
Kadı koymuştu. Köpekleri Sarı Kadı, 
Kara Kadı diye çağırıp duruyordu. 
Bu du rumu muhbirler Sivas’a ihbar 
etmekte gecikmediler. “Pir Sultan 
kapısındaki köpeklere sizlerin adım 
verdi, köpeklere adınızla sesleniyor” 
dediler. Deliye dönen, kızıp küplere 
binen kadılar asesleri gönderip Pir 
Sultan’ı Sivas’a getirtip yargılamaya 
baş ladılar. İddiaları dinleyen Pir Sul-
tan: “Evet -dedi- yalana gerek yok. 
Köpeklerime sizlerin adını verdim. 
Yaptığınız kötülüklere karşı size bir 
ders vermek istedim. Ne var ki kız-
manıza gerek yok, benim köpeklerim 
sizlerden daha iyidir. Daha temizdir. 
Siz haksızlık edersiniz köpeklerim et-
mez. Siz haram yersiniz kö peklerim 
yemez.” Nereden biliyorsun dedi ka-
dılar. Deneyip, is patlayayım dedi Pir 
Sultan.

Bunun üzerine Sivas’ın hacıları, 
hocaları iki ayrı kap yemek hazırladı-
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lar. Birine helal, diğerine haram ye-
mekleri koydular, işaretlediler. Hacı-
lar, hocaların gözü önünde önlerine 
konan yemeklerden haram olanı se-
çip yedi Sarı Kadı ile Kara Kadı. Kö-
pekler için de iki kap hazırlandı. Kö-
pekler, iki kabı da kokladıktan sonra 
helal kaptaki yemeği yemeye girişti-
ler. Hacıla r, hocalar kadıların haram 
yediğini görüp öğrendiler. Bunun 
üzerine Pir Sultan “iyi köpek kötü ka-
dıdan efdaldir” diyerek kalkıp köpek-
lerinin gözlerinden öptü. Sazını eline 
alıp kadılara şu deyişi söyledi:

Koca başlı koca kadı 
Sende hiç din imam var mı 
Haramı haleli yedi 
Sende hiç din iman var mı

Fetva verir yalan yulan 
Domuz gibi dağı dolan 
Sırtına vururum palan 
Senin gibi hayvan var mı

İman eder amel etmez 
Hakkın buyruğuna gitmez 
Kadılar yaş yere yatmaz 
Hiç böyle kör şeytan var mı

Pir Sultan’ım zatlarınız 
Gerçektir şöhretleriniz 
Haram yemez itlerimiz 
Bu sözümde yalan var mı

Pir Sultan sözlerini ispatlamıştı. 
Deyişi de dinleyen kadılar başlarını 
önlerine eğip kimsenin yüzüne baka-

maz oldular. Bir yandan da Pir’e karşı 
diş bilemeye devam ettiler.

Kör Müftünün Fetvası

Pir Sultan Abdal gezip dolaşıyor, 
doğru bildiğini anlatıyor du. Ocağına 
gelenlere hak bildiğini söylüyordu. 
Muhbirler ise her hareketini Sivas’a 
yetiştiriyordu.

Bir zaman sonra Hızır Paşa Si-
vas’ın koca başlı Kör Müftü sünden 
bir fetva vermesini istedi. Hemen 
Hızır’ın istediği fetvayı yazdı müftü: 

“Şah adını anmak yasaktır. Her 
kim ki Şah adı nı anar, dili kesilip öl-
dürülecektir.” 

Fetva alanlarda okunup ilan edil-
di. Pir Sultan susmak, şahın adını 
anmamak yerine her yerde şah adını 
anmaya Hızır Paşanın haksızlıklarını 
anlatmaya de vam etti. Fetvaya karşı 
şu deyişi söyledi:

Fetva vermiş koca başlı Kör Müftü 
Şah diyenin dilin keseyim deyü 
Satır yaptırmış Allah’ın laneti 
Ali’yi seveni keseyim deyü

Şer kulların örükünü uzatmış 
Müminlerin baharını güz etmiş 
On ikiler bir arada söz etmiş 
Aşıkların yayın yasayım deyü

Hakkı seven aşık geçmez mi candan 
Korkarım haktan korkum yok senden 
Ferman almış Hızır Paşa Sultan’dan 
Pir Sultan Abdal’ı asayım deyü
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Pir Sultan’ın Hızır Paşa Ve 
Kadılarına Yönelik Sözlerini 
Doğrulayan Bir Belge

Kadı, subaşı gibi Osmanlı yerel 
yöneticilerinin olayımızda bir kadı 
ve bir subaşının “Kızılbaş olmayan 
kendi halindeki halka” dahi nasıl zu-
lüm ettiğini, halkan nasıl mal ve para 
gasbettiklerini, insanları nasıl tehdit 
ettiklerini, insanlara nasıl iftira attık-
larını, onları nasıl falakaya çekip, ağır 
zincirlere bağladıklarını, tüm bunları 
din adına nasıl yaptıklarını  göster-
mesi açısından Amasya Beyi ve La-
dik Kadısına gönderilen ferman son 
derece önemli bir belgedir. 

Başbakanlık Arşivi Mühimme Def-
terlerinde yer alan bu belge Pir Sultan 
Abdal’ın Hızır Paşa’yı neden düşkün 
ilan ettiğini ve neden onun yemeğini 
yemediğini söylenceden öte bir ger-
çek olarak ortaya koymaktadır. Aynı 
şekilde Pir Sultan’ın Sarı Kadı ve Kara 
Kadı’ya ilişkin değerlendirmesinin 
de tümüyle yerinde olduğunu gös-
termektedir. Bu anlamda Pir Sultan 
söylencelerini tarihsel veriler ışığında 
okumanın Pir Sultan gerçekliğini or-
taya çıkarmak açısından da  ne denli 
önemli görülmektedir.

Fermanda Havza halkının divana 
bir dilekçesi göndererek Havza Ka-
dısı ile Rum Beylerbeyliği Subaşılar-
nıdan Mehmet’ten şikayetçi olduk-
ları, şikayetlerinde kadı ile subaşının 
“halkın üzerine şer’le nesne sabit 
olmadan mücerred celb ve ahz içün 
kimine suhte yatağı ve hırsuz harami 
şeriki ve kimine kızılbaş ve mülhidsiz 
deyu ahz idüb der-zincir idüb ve dahî 

habs idüb her bir mahbusdan otuzar 
kırkar altun alub ve şikâyete var-ma-
yasız deyu üçer talâka şart virüb ve 
bunların yedinden südde-i sa’âdeti-
me tezallüme gel diklerin istimâ’ idüb 
evlerin basub Hamza nâm kimesne-
ye ikiyüzelli çabrast urub envai’ zulm 
ve hayf eylediklerini” ileri sürmüşler-
dir denilerek durumun araştırılması 
istenilmektedir. 4

Muhbirlerin Zamanı

Muhbirler durmadılar, gidip var-
dılar Hızır Paşa’ya. “Senin fetvanı 
hiçe sayıyor, her yerde, her sözünün 
başında Şah diyor” dediler. Hızır as-
kerleri gönderdi Banaz’a, Pir Sultanı 
tutup ge tirsinler diye. Askerlerce eli 
kolu bağlanan Pir şu demeyi söyle di:

Banaz’dan sürdüler bizi Sivas’a 
Erler himmet edin ben gidiyorum
Garipçe canıma kıldılar cefa 
Erler himmet edin ben gidiyorum
…
Urganım çekildi sığındım dara 
Üstüme döküldü ağ ile kara 
Muhbirim üstünde çıralar yaka 
Erler himmet edin ben gidiyorum

Hızır Paşa Pir Sultan Abdal’ı hu-
zuruna getirtti. Zaten Si vas’a geldi-
ğinden beri de görmek istiyordu onu. 
Şah sözünü ya saklattığı fetvadan, 
Pir’in deyişlerinden hiç söz etmedi. 
Güya ona saygıda kusur etmiyordu. 
İzzet ikramda eksiklik olmasın is-
tiyordu. Pir’le açık bir çatışmaya gir-
4 Saim Savaş, Agy, 214, BA.MD.35/153/390
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mekten kaçınıyordu. Alttan alta kol-
layıp nasıl davranacağını kestirmeye 
çalışıyordu.

Osmanlı idaresi Kızılbaşları te-
mizlemek için muhbirliği özendirmiş, 
muhbirler ödüller vermiş, muhbirliği 
teşvik etmiş, muhbirleri koruyup kol-
lamıştır. Muhbirlik giderek bir iş, bir 
kazanç kapısı halini almıştır. Öyle ki 
muhbirler tarafından insanların evle-
rine gizlice “Kızılbaş tacı” konulduğu, 
o evin basılmasının sağlandığı ve o 
evin mallarının yağmalandığı dahi sı-
radan olaylar olarak görülmüştür.

Fermanlarda sık sık “kendi halin-
deki insanlara dokunmayın” uyarı-
sının yer alması dikkat çekicidir. Bu 
uyarının anlamı muhbirliğin insan-
ların mal ve mülkünü yağmalamak 
için bir, bir meslek haline dönüşmüş 
olmasıdır. Kaldı ki bu uyarı muhbir-
lerden çok bizzat devlet görevlileri-
nin halka zulüm uyguladığını resmen 
kabul etmek anlamındadır.

Pir Sultan’ın Haram Yemez 
Köpekleri

Kuşun sütünün, Kuran’ın etinin 
eksik olmadığı nefis bir sof ra hazır-
lattı Pir Sultan için. Fakat Pir önün-
deki türlü türlü ye meklerin hiçbirine 
elini sürmedi. Hızır Paşa merakla 
neden ye mediğini sorunca Pir Sul-
tan dedi ki: “Sen düşkünsün. Haram 
yedin. Yoksulları soydun. Ocaklarım 
söndürttün. Adaletsizlik, haksızlık et-
tin. Yetimin ahını aldın. Zina ettin. Bu 
haram ye mekleri değil ben köpekle-
rim bile yemez.”

Sonra da Hızır Paşa’nın konağının 

penceresinden seslenip köpeklerini 
çağırır. Köpekler ta Banaz’dan koşa-
rak gelirler. Sofradaki yemekleri bir iki 
kokladıktan sonra geri çekilirler, do-
kunmazlar bile. 

Gazeteci Cengiz Tuncer Banazlı-
lar’ın ağzından aktarıyor:

“Hızır Paşa, Pir sultanı büyük bir 
gösterişle karşılamış. Hal hatır sor-
muş. Hürmet etmiş. Banaz’dan yola  
çıktığından itibaren başına gelenleri, 
nasıl yükseldiğini anlatmış. Sivas’a 
nasıl vali olduğunu, nasıl varlıklı, 
zengin olduğunu anlatmış. Pir Sultan 
Abdal büyük bir kayıtsızlık ve umar-
sızlıkla dinlemiş Hızır’ı.

Hızır Paşa lafa yalan karıştırmış. 
Pir Sultan lafa yalan karışınca güler-
miş. Onu horlayan, aşağılayan bir 
gülüş değilmiş bu. Bağışlayan, hoş 
gören bir gülümseyişmiş.

Neyse söz bitmiş, hikaye tü-
kenmiş, yalan kalmamış. Doğrunun 
gereği yokmuş artık. Hızır Paşa ka-
pıkullarına emir vermiş, “sofra ku-
rulsun” buyurmuş. Tez elden sofrayı 
kurmuş Hızır’ın kapukulları.

Sofrada türlü yemekler. Kuş sü-
tünden gayri ne ararsan var. Hızır 
bunu bilmez mi Banaz’da yenileni 
içileni. Buyur etmiş Pir Sultan’ı sof-
raya.

Pir Sultan gülmüş:
-Yemem demiş.
-Pirim seni kapımızdan aç dön-

dürmek bize yakışmaz! Niçin ye-
mezsin? Diye direnmiş Hızır.

Pir Sultan yüzüne bakmış:
-Hızır demiş, dinle beni yolumuz 
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ayrı, aşımız ayrı, işimiz ayrı. Ben bu 
sofrada yemek yemem.

-Sebep?
-Hızır, Hızır dinle bak. Biz elimi-

ze belimize dilimize sahip insanlarız. 
Biz zina bilmeyiz, sen zina ettin. Biz 
haram bilmeyiz sen haram yedin. Biz 
yetim ahı almayız sen yetim ahı al-
dın, yetim hakkı yedin. Yoldan çıktın, 
erkandan şaştın.

Haram parayla alınmış yemeği 
değil ben kapımda beslenen köpek-
lerim bile yemez. Anladın mı Hızır?

Hızır alı al moru mor. Hızır kızgın. 
Hızır küplere binmiş:

-Yalan demiş Pirine. Yalan bu söy-
lediklerin!

Pir Sultan yerinden doğrulmuş. 
Yüzünü Banaz’a dönmüş. İki köpeği 
varmış kapısında. İkisine uzaktan gel 
etmiş. Sivas’ta Hızır Paşa konağın-
dan, Banaz’da evine seslenmiş.

Soluk soluğa yetişmiş iki köpek 
Hızır Paşa’nın konağına. Pir Sultan 
ikisinin başını da okşamış köpeklerin. 
Sonra sofrada ne varsa getirmişler 
köpeklerin önüne koymuşlar.

Hızır Paşa’nın gözü Pir Sultan’ın 
köpeklerinde. Pir Sultan’ın gözleri 
boşlukta. Konağın, odanın, sofranın 
dışında bir yerde. Kimsede ses yok 
soluk yok.

Pir Sultan Abdal’ın iki köpeği ha-
ram sofrasının başında Hızır Paşa’nın. 
Hızır Paşa’nın kursağındaki haram 
lokma yüreğini kabartıyor, rengi sap-
sarı… Pir Sultan Abdal’ın iki köpeği 
de başlarını yemek sinisine zatmışlar. 
Şöyle yarımyamalak bir uzatmışlar o 

kadar. Sonra çekmişler başlarını, baş-
ka yöne dönmüşler. Sanki o sinide 
yeryüzünün akla gelebilecek bütün 
nimetleri yokmuş gibi. Açık seçik bir 
sakınca varmış onları yemekte gibi.

Hızır Paşa sofrasına köpekleri 
bile el sürmeyen Pir Sultan Abdal’a 
çok kızmış. Unutmuş eski günlerini 
kızgınlıkla, hiddetle. Unutmuş eski 
günleri. . Sofular köyü’nden yayan 
yapıldak yola düştüğünü. Pirin kapı-
sına azap oluşunu. Pir Sultan Abdalın 
talibi olduğunu ondan himmet dilen-
diğini, ondan el aldığını… Aleviliği-
ni… Kinle kızgınlıkla hasetle dönmüş 
gözü.

Ne dünya görmüş gözü, ne hak 
ne hukuk.

-Bent edin Toprakkaleye! Buyur-
muş aseslerine.

Pir Sultan’ın kılı bile kıpırdama-
mış. Ağır sakin ve dümdüz bakmış 
Hızır Paşa’ya. Gözlerinden iki ok fır-
lamış da boşluğu aşıp sinesine sap-
lanmış sanki Hızır’ın.”5

Hızır Paşa alttan alma tutumuna 
karşı Pir Sultan Ab dal’ın tavrına son 
derece içerler. Kızar, köpürür. Bunu 
kendisine yapılmış ağır bir hakaret 
sayar. Uzlaşma, alttan alma tutumu-
nu bir yana bırakıp Pir Sultan Abdal’ı 
Toprakkale’ye hapsettirir.6

5 Cengiz Cuncer, Akşam, 6 Temmuz 1966
6 Pir Sultan Abdal’ın zındanına atıldığı Top-
rakkale hakkında Aslanoğlu bize şu bilgileri 
veriyor: “Paşa Kalesi: Şimdiki Çifte Minare, 
Şifaiye, Buruciye Medreseleri ile Kale Camii 
ve yalnız temelleri kalan Mahmut Paşa Ha-
mamı’nın bulunduğu alandır. Burada o za-
man Sivas valilerinin oturduğu Paşa Sarayı, 
300 ev, bir büyük zindan ve yeteri kadar as-
ker koğuşu vardı. İki kat yontma taştan yapı-
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Pir Sultan Toprakkale zındanını bir 
deyişinde zikreder:

Benden selam söyle güzel Ali’ye
Güzeli sevenler düşer belaya
Yolumuz uğradı Toprakkale’ye
Gitti kervanımız Ali’ye doğru

Söylence haksızlığın, hukuksuz-
luğun adli ve idari devlet görevlileri 
eliyle yapıldığına, zulmün kaynağının 
bizzat adalet dağıtıcıları olduğuna 
yani “tuzun koktuğuna” işaret et-
mektedir. Bu durumda halkın şika-
yet kapısı ortadan kalkmakta, adalet 
kapısı kapanmakta, halka doğrudan 
kendi hakkını hukukunu savunma 
yani meşru müdafa hakkı doğmuk-
tadır. 

lan duvarları, mazgal ve kuleleri ile her ba-
kımdan bayındır, görkemli ve ilginç bir yerdi.
Toprakkale: Paşakalesi’ne bir ok atımı mesa-
fede olup 40 metre yükseklikteki bir tepenin 
üzerinde kurulmuş tu. Çevresi, Padişah Çelebi 
Mehmet tarafından yalınkat bir duvarla kapa-
tılmışsa da, diğerleri kadar sağlam değildi, 
îçinde 200 koğuş, bir cami, zahire anban, su 
sarnıcı, cephanelik ve şehrin zenginlerine ait 
küçücük evler vardı. Halk burada oturmazdı, 
sadece zenginler, eşkıya korkusundan değerli 
eş ya ve paralarım bu evlerde saklardı.
Toprakkale’nin Paşakalesi’ne bakan yönüne 
40 kadar sahi topu yerleştirmişti. Nedeni 
şöyle açıklanıyor: Sivas vali leri daima İç Ka-
le’de oturmaya zorunlu idiler. Bu bir yasa 
ge reği idi. Valiler günün birinde başkaldırıya 
yeltenirlerse, Toprakkale’deki sahra topla-
rı derhal Paşakalesi’ni ateş altına alacak ve 
ayaklanmaya meydan vermeyecekti.
Pir Sultan’ın ilk sorgusu Paşakelesi’nde yapıl-
dı. Daha sonra Pir Sultan Toprakkale’deki zin-
dana atıldı.Bütün kaynaklar zindanın Toprak-
kele’de olduğunu yazıyor. Bu konuda detaylı 
bilgi veren Evliya Çelebi dahi düşüncemi zi 
doğruluyor. Kanımıza göre şairimiz ölülerin 
konulduğu ze mindeki bir odaya atıldı.” Asla-
noğlu, Pir Sultan Abdal’ın Zındandaki Yaşamı, 
Türk Folkloru, Ekim 1979

Açılın Kapılar Şaha Gidelim

Birkaç gün geçer. Hızır Pir Sul-
tan’ı bütünüyle karşısına al mak iste-
mez. Ne de olsa Piridir. Ne de olsa 
civarın en sayılan erenlerinden biridir. 
Onunla uzlaşmak için yollar arama-
yı sür dürür. Kafasındaki düşünce Pir 
Sultan’ı ikna etmek, yanına al mak, 
fetvalara uymasını sağlamaktır. Ne 
kadar nazikleşebilirse nazikleşir. Hu-
zuruna çağırır. “Pirim -der- içinde 
şah sözü geç meyen üç deyiş söyler-
sen seni bağışlayacağım”.7

Peki der Pir Sultan, sazını eline 
alır ve ilk deyişi söylemeye başlar:

Hızır Paşa bizi berdar etmeden 
Açılın kapılar Şah’a gidelim 
Siyaset günleri günleri gelip yetmeden 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Gönül çıkmak ister Şah’ın köşküne 
Can boyunmak ister Ali müşküne 
Pirim Ali, On iki İmam aşkına 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Her nereye gitsem yolum dumandır 
Bizi böyle kılan ahd ü amandır 
Zencir boynum sıktı halim yamandır 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Yaz Selleri gibi akar çağlarım 
Hançer aldım ciğerciğim dağlarım 
Garip kaldım şu arada ağlarım 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

7 
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Ilgın ılgın eser seher yelleri 
Yâre selâm eylen Urum Erleri
Bize peyik geldi Şah bülbülleri 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Çıkarım bakarım kale başına 
Mümin müslümanlar gider işine 
Bir ben mi düşmüşüm can telaşına 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Pir Sultan’ım eydür, mürvetli Şah’ım 
Yaram baş verdi sızlar ciğergâhım 
Arşa direk direk olmuştur ahım 
Açılın kapılar Şah’a gidelim

Hızır Paşa’nın şaşkın bakışları al-
tında ikinci deyişe geçer Pir Sultan. 
Yine Şah vardır dilinde.

Kul olayım kalem tutan eline 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz 
Şekerler ezeyim şirin diline 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Allahı seversen kâtip böyle yaz 
Dünü gün ol Şah’a eylerim niyaz 
Umarım yıkılsın şu kanlı Sivas 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Sivas illerinde sazım çalınır8

Çamlı beller bölük bölük bölünür

8 Kimi yazarlar bu dizenin “Sivas illerinde 
zilim çalınır” şeklinde olması gerektiği görü-
şündedir. Bunun gerekçesini ise şöyle açık-
lamaktadırlar: Habercilerin atlarının ayak to-
puklarında zil bulunurdu. Pir Sultan Abdal bu 
dizesi ile padişahtan ölüm fermanı getiren 
habercileri kastediyor olabilir. Boratav/Gölpı-
narh, Agy. sf. 44.

Ben dosttan ayrıldım bağrım delinir 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Münafıkın her dediği oluyor 
Gül benzimiz sararuban soluyor 
Gidi mervan şad ohıban gülüyor 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Pir Sultan Abdal’ım ey Hızır Paşa 
Gör ki neler gelir sağ olan başa 
Hasret koydu bizi kavim kardaşa 
Kâtip ahvalimi Şah’a böyle yaz

Üçüncü deyişe gelmiştir. Sazına 
dokunur, yine şah vardır telinde.

Karşıdan görünen ne güzel yayla 
Bir dem süremedim giderim böyle 
Ala gözlü pirim sen himmet eyle 
Ben de bu yayladan Şaha giderim

Eğer göğerüben bostan olursam 
Şu halkın diline destan olursam 
Kara toprak senden üstün olursam 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim

Bir bölük turnaya sökün dediler 
Yürekteki derdi dökün dediler 
Yayladan ötesi yakın dediler 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim

Dost elinden dolu içmiş deliyim 
Üstün kan köpüklü meşe seliyim 
Ben bir yol oğluyum, yol sefiliyim 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim
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Alınmış abdestim aldırırlarsa 
Kılınmış namazım kıldırırlarsa 
Sizde Şah diyeni öldürürlerse 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim

Pir Sultan Abdal’ım dünya durulmaz 
Gitti giden ömür, geri dönülmez 
Gözlerim de Şah yolundan ayrılmaz 
Ben de bu yayladan Şah’a giderim

Pir Sultan Abdal her deyişinde 
adeta meydan okur Hızır Paşa’ya. 
Her deyişinde şahtır geçen dilin-
den, telinden. Paşanın tüm uzlaşma 
umutlan suya düşmüştür. Piri yolun-
dan döndür me ikna etme hayalleri 
toz olmuştur. Kızgınlığı had safhaya 
varır. “Atın şunu zindana” buyurur. 
Gereği yapılacak.

Kızılbaş Teftişinde: Kızılbaş-
lar Şaha Lanet Okunması Zorla-
nıyordu

Belgeler göstermektedir ki Hızır 
Paşa’nın Pir Sultan’dan “içinde şah 
sözü geçmeyen üç deyiş okuması” 
talebi salt bir söylence ürünü olmak-
tan öte tamamıyla gerçek bir duru-
mun yansımasıdır. Osmanlı güçleri 
”Kızılbaş takibinde” bir sorgulama 
yöntemi olarak sık sık Kızılbaşları 
“şah’a lanet okumaya” zorlamışlar-
dır. İzlenen bu tutum mühime def-
terlerinde de yer bulmuştur:

“Rum Beylerbeyliği’ne gönderi-
len bir fermanda eski İskilib kadısının 
divana mektup göndererek kazaya 
bağlı İbik Köyü’nden Pîr Nazar adın-

daki kişinin Kızılbaş olduğu gerekçe-
siyle şeriat mahkemesine çağırıldı-
ğı, adı geçen kişinin “Kızılbaş olub 
dâ’imâ melâhide taifesi buna halife 
deyu gelüb müşavere eyledüklerin-
den gayri şer’-i şerîfde Şaha lanet 
ey le deyu teklif olundukda itirâz idüb 
ve cemaat ile niçün namaz kılmaz-
sın deyu suâl olundukda imamın ismi 
Ömer olmağla namaz kılmam didû-
ğü şer’le sabit ve zahir olmuşdur” 
şeklinde olayı yazdığı bu durumda 
adı geçenin sıkı önlemlerle yakalana-
rak muhkem kayd u bend ile güve-
nilir adamlarla divana gönderilmesi 
emredilmiştir.”9 

Pir Sultan Abdal’ın Zindan 
Günleri Elimde Kelepçe Boy-
numda Zincir

Pir Sultan Abdal’ın zindan günleri 
başlar. Hızır Paşa tüm gerçekleri yü-
züne karşı açıkça söyleyen Pir Sultan’ı 
hemen as tırmayı göze alamaz. Böyle 
bir karar için İstanbul’un onayını al-
mak ister. Padişahtan ne yapılması 
gerektiğini sorar. Bir tür sorumluluğu 
üstünden atma tavrıdır bu.

Şah’ı sevmek suç mu bana 
Kem bildirdin beni Han’a 
Can için yalvarmam sana 
Şehinşah bana darılır

Toprakkale zindanında padişah 
fermanı beklenirken diğer yandan 
Pir’i “ikna”, yoldan döndürme çaba-
lan da sürer. Pir Sultan’ın tavrı ödün-
9 Saim Savaş, Agy, 225, BA.MD.49/125/423
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süzdür. Öldürme tehditleri O’na kâr 
etmez.

Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kement işte boynum asarsa
îşte hançer işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yo-

lumdan

Sözleri dirençlidir. Başı diktir. 
O nedenledir ki üzerindeki baskılar 
daha da artar. Ölülerin konulduğu 
mahzene atılır. Pir yolundan dön-
mez. Kalenin surlarından atılmakla 
tehdit edilir bir işe yaramaz.

Çıkardılar ağ bedenden atmaya 
Şimdi indirdiler yine dahmaya10

Kanrıldım çevrildim baktım zahma-
ya11

Duysun canlar diye bizi asarlar

Pir’in asılması aynı zamanda yol-
daşlarına da ağır bir gözda ğı olacak-
tır. Pir Sultan’da farkındadır bu duru-
mun ve deyişinde ifade eder. Tavrı 
nettir.

Kıştır. Soğuktur. Baskılar, işkence-
ler dur durak bilmez. El lerinde kelep-
çeler, boynunda zincirler...

…
Her nereye gitsem yolum dumandır 
Bizi böyle kılan ahd u zamandır 
Zincir boynum sıktı halim yamandır

…

10 Dahme: Ölülerin konulduğu yer, mezar, 
lahit. 
11 Zahme: Vurma, darp-darbe, yara.

Kalenin kapısı taştan demirden 
Yanlarım çürüdü yaştan yağmurdan

Bütün bir kışı zindanda geçiren 
Pir Sultan’ın direnişinde en küçük bir 
gerileme olmaz. Kızılbaş olmakla, 
Rafizi olmakla suçlanır. O bunları bir 
suç olarak görmez. Kızılbaş olduğu-
nu başı dik dile getirir.12

Lanet olsun sana ey yezit pelit 
Kızılbaş mı dersin söyle bakalım 
Biz ol aşıklarız ezel gününden 
Rafizi mi dersin söyle bakalım

Padişah fermam duyurulur Pir 
Sultan’a. Hâlâ ondan geri adım at-
ması, uzlaşması beklenmektedir. O 
ise Padişahı da ka tarak sürdürür de-
yişlerini. Eleştirileri köklüdür.

Sol icra tanrısı yatmaz uyumaz
Kimsenin hakkını kimsede komaz 
Hünkar sağır olmuş ünümü duymaz 
Masumlar boğdurur padişahım var

Artık sorguda son sözlerini söy-
ler. Bunlar hakkın, haklının, yaşamın, 
umudun dile gelişidir.

12 İbrahim Aslanoğlu’na göre Pir Sultan’ı ida-
ma götüren temel neden onun Alevi olma-
sıdır: “O, Alevilik ku rallarını açık ve seçik bir 
dille anlatan, günlük yaşamını ken di halinde 
sürdürmeğe gayret eden coşkulu, yetenekli, 
-bir başka deyimle- kudretli bir sazşairidir. 
Aşırı duygu ve eylem le hiçbir ilgisi yok. Asıl-
masının tek nedeni Alevi oluşu; düşünce ve 
duygularını deyiş lerinde açıkça ifade etmesi-
dir. En önemlisi de zamana ve ze mine göre 
kendisini sakınmasını düşünmeyecek kadar 
inatçı oluşu büyük etkendir.”, Agy. Sf. 15
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Padişah katlime ferman dilese 
Yine geçmem ala gözlü şahımdan 
Cellatlar karşımda satır bilese 
Yine geçmem ala gözlü şahımdan

Yüksek bir direnç, büyük bir yü-
reklilik! İdam kararının teb liği üzerine 
son sözlerini söyleyerek darağacına 
yürür. Bu yar gılama son yargılama 
değildir diyerek. Asıl hesap günü ge-
lecek diyerek! Bir kopuş savunma-
sıdır bu. Düzeni, tahtı, fermanı, pa-
dişahı tanımayan bir savunma.

Yorulan yorulsun ben yorulmazam 
Derviş makamından ben ayrılmazam 
Dünya kadısından ben sorulmazam 
Kalsın benim davam divana kalsın

Onurlu, mücadele ile dolu yaşa-
mı fiziksel olarak darağacın da son 
bulacaktır. Ferman çıkmıştır padi-
şahtan. İdama gider ken ölümden 
zerre kadar korkmadığı, çekinmediği 
anlaşılmak tadır. Dostlara, yoldaşlara, 
evdekilere, musahip Ali Baha’ya se-
lamlar iletmektedir. Üzülmemelerini, 
alı çıkarıp karaları bağla mamalarını 
ele güne karşı ağlamamalarını tem-
bih etmektedir.

İdam edilirken ellerinin bağlan-
mamasını dilemekte, Ali Ba ha’dan 
da darağacında cesedinin eğlenme-
mesini istemektedir.

Bize de Banaz’da Pir Sultan derler 
Bizi de kem kişi bellemesinler 
Paşa hademine tenbih eylesin 
Kolum çekip elim bağlamasınlar

Ala gözlüm zülfün kelep eylesin 
Döksün mâh yüzüne nikâb eylesin 
Ali baba haktan dilek dilesin 
Bizi dar dibinde eğlemesinler

Ali Baba eğer söze uyarsa 
Emir Hüdadandır beyler kıyarsa 
Ala gözlü yavrularım duyarsa 
Alın çözüp kara bağlamasınlar

MÜSAHİBİ ALİ BABA
Pir Sultan Abdal söylencesinde 

Ali Baba son derece önemli bir öz-
nedir. Bir yandan o Aleviliğin olmaz-
sa olmazlarından olan müsahiplik 
kurumunun temsilcisi bir yandan da 
korkaklığın, ikrardan dönmenin sim-
gesidir.

Pir Sultanım Bir Gün Gider Er 
Olan İkrarın Güder

Ali Baba Hızır Paşa’nın Pir Sulta-
na ilişkin yapmak istediklerinden ha-
berdar olmuş. Gelmiş Pirin kapısına. 
Bildiklerini anlatacak. Pir dur demiş, 
konuşturmamış onu:

-Bizi asmak niyetidir Hızır pa-
şa’nın bilirim demiş.

Ali Baba müsahibinin ellerine sa-
rılmış.

-Senin yerine beni assınlar, de-
miş. Sen git bir mağaraya gizlen. 
Sen olmazsan başsız kalırız, başsız 
kalınca bizimkiler ne yapar?

-Ali demiş Pir Sultan, bizi bilirler, 
bizim yerimize seni nasıl asarlar?

Ali Baba yalvarmış:
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-Hırkanı giyerim, bağlamanı alı-
rım, başım yere eğerim. Ben Pir Sul-
tan’ım derim demiş.

-Sınarız demiş Pir sultan, seni de 
onları da.

Bir gün geçmiş, iki gün geçmiş, 
üç gün geçmiş aradan. Pir Sultan 
ince bir dalın belli belirsiz kapattığı 
pencereden dışarı bakarmış. Yanında 
Ali ve birkaç  kişi daha. Uzaktan Hızır 
Paşa’nın aseslerini görmüş.

-Geliyorlar
Demiş başını çevirmeden. Bir 

sessizlik, uzun bir sessizlik. Ali yavaş-
ça kalkmış yerinden. Ölüme gitmek 
kolay değil. Yutkunmuş ama yıkılma-
mış.

-Ver hırkanı Pirim demiş.
Pir Sultan’ın hırkasını almış giyin-

miş. Kendi hırkasını Pir Sultan’a ver-
miş. Pir Sultan’ın bağlamasını almış 
eline, çıkmış aseslerin geldiği yöne 
yürümüş.

Köye girmeden aseslerin yolunu 
kesmiş Ali baba. Başı önde, sırtın-
da Pir Sultan’ın hırkası, elinde Pirin 
bağlaması. Asesler onu görünce dur-
muşlar.

-Kimsin sen demişler?
-Kimi aradınız demiş Ali Baba
-Pir Sultan Abdal’ı demişler.
-Benim demiş Ali Baba, sormuş, 

ne sebepten arardınız?
-Hızır Paşa gidin getirin Pir Sul-

tanı diye emir verdi demiş başları. 
Suçu ağırmış, benim bildiğim Pir Sul-
tan’ı asacaklar.

-Vademiz yettiyse demiş AliBaba.

Önlerine düşmüş aseslerin. O 
an ellerini kollarını bağlamış ases-
ler onun. Dönmüşler. Sivas’a doğru 
ters geri yol almağa başlamışlar. Bir 
adım iki adım… Başlamış Ali’nin aya-
ğı sürçmeye. Adımı ağır dönmeye. 
Birkaç adım daha atabilmiş ancak. 
Korku yüreğini kaplamış. Donmuş 
kalmış. Durmuş.

Pir Sultan Abdal yüzü ince, süz-
gün, gözlerinde açık seçik bir bağış-
lamışlık. Dalın örttüğü pencerenin 
arkasından bakarmış. Bir yutkunmuş, 
insanın gözlerine iki  damla yaş otur-
tan, buruk, acımalı, çaresiz bir yut-
kunma imiş bu. Ama Pir Sultan’ın 
gözlerinde iki damla yaş, ne de bu-
rukluk. Her işin her şeyin üstüne çık-
mış bir ulu ışıkmış gözlerindeki.

-Yol bize düştü demiş. Ali ikra-
rından döndü. Verin hırkasını bana. 
Hırkası darağacında bile dönmez ik-
rarından.

Odadakiler, yakınları, çocukları 
Pir Sultan’ın, kızkardeşi Elif pencere-
den tarafa yürümüşler, bakmışlar. 

Bakmışlar ki Ali baba düşünür. 
Baş önde durmuş düşünür. Asesler 
durgun. Bir zaman rüzgar esmemiş, 
dal kıpardamamış, böcek yürüme-
miş, canlılar solumamış…

Sonra Ali Baba başını kaldırmış, 
Pir Sultan’ın penceresini örten dala 
dönmüş işaret parmağı:

-Pir Sultan orada demiş, ben Pir 
Sultan değilim.

Asesler Pir Sultan’ın evine doğru 
yönelmişler. Ali Baba dursa duramaz, 
gitse gidemez. Canını kurtarmanın 
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sevinci ile ikrarından dönmenin ezik-
liği.

Pir Sultan sırtında müsahibi 
Ali’nin hırkası, yüzünde bağışlamış 
insanların rahatlığı. 

Aseslerin kapısını çalmasına fırsat 
vermeden doğruca çıkmış kapının 
önüne.

Aseslere dönmüş:
-Aradığınız benim demiş, gide-

lim.
Asesler açılmışlar ikiye bölünüp. 

Yol vermişler. Pir Sultan yürümüş. Bir 
adım iki adım. Dönmüş evine bak-
mış, evinin önünde boy vermiş ağaca 
bakmış. Giden canı için değil geride 
kalan canlar için yanıp sönmüş son-
suz acıların yalazı yüzünde.13

İlle Dostun Gülü

Pir Sultan Abdal darağacına doğ-
ru aseslerin arasında yürür ken Hızır 
Paşa bir emir verir. Pir Sultan asılırken 
“halktan onu taşlamasını istemekte, 
buyurmaktadır”. Halkın gözünde bir 
halk önderini küçültecek, Pir Sultanı 
“bak uğruna mücadele etti ğin halk 
seni taşlıyor” diyerek ruhsal olarak 
yıkıma uğratacak tır.

Deli Hızır Paşanın emri serttir, ke-
sindir. Pir’i taşlamayan öldürülecek-
tir. Pir Sultan’ın musahibi Ali Baba da 
kalabalığın arasındadır. Ali Baba da 
buyruğa uymak zorunda kalır. Ne var 
ki yol kardeşine taş atmaya eli var-
maz. Tutup bir gül atar mu sahibi Pir 
Sultan’a. Başına yağan onlarca taş 

13 Cengiz Tuncer, Akşam, 5 Temmuz 1966

şu kadarcık olsun canını yakmaz da 
Pir’in, Ali Baba’nın gülü incitir onu. 
Atılan güle üzülür, yüreği burkulur.14 
Hemen daragacının altında şu deyişi 
söyler:

Şu kanlı zalimin ettiği işler 
Garip bülbül gibi zâreler beni 
Yağmur gibi yağar başıma taşlar 
Dostun bir fiskesi yareler beni

Pir Sultan Abdal’ım can göğe ağmaz 
Haktan emrolmazsa irahmet yağ-

maz
Şu ellerin taşı hiç bana değmez 
İlle dostun gülü yareler beni

Fakat burada bu taşlatmanın baş-
ka bir anlamının olup olamayacağı 
üzerinde durmak için bir nedenimiz 
vardır. Acaba taşlatma yalnızca pis-
kolojik yıkım amacıyla sınırlı mıdır? 

14 Benzer bir menkıbe “Enel Hak” dediği için 
922’de Bağdat’ta asılan Hallac-ı Mansur için 
anlatılır. İdama giderken halka taşlatılır. Halk 
onu taşlarken bir dostu da gül atar ona. Taş-
lara aldırmayan Mansur atılan gülden incinir. 
Nedeni soruldu ğunda “taşlayanlar bilgisizdir, 
mazur görülebilirler. Gül atan ise halimin bi-
lincindedir, gülü sinemi dağlar” der. (Gölpı-
narlı/ Boratav, Agy, sf. 59)
Bu “asılan masuma herkes taş atarken, dos-
tunun gül atması” men-kabasi yalnız Pir 
Sultan’a ait değildir. Meselâ Sarı Abdullah 
Efendinin “Semerât al-Fu’âd” adlı kitabında 
Mansur’un hal tercümesinde sû satırları oku-
yoruz: “Halk-ı âlem Mansur’a remy-i biçâre 
edip Şiblî dahi muvafakat için bir gül vurdu. 
Mansur âh eyledi. “Ey Mansur! recmolundu-
ğundan âh u nâle eylemedin, bir gülden âh 
eylemeğe bâ’is nedir?” dediler. “Seng-endâz 
olanlar âmîdir, hâlden bilmezler, mâ’zurlardır, 
amma hâlime vâkıf olanın bir gülü dâğ-ı sine 
oldu.” deyü cevap verdi.” (s. 180)
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Yoksa taşlamanın amacı doğrudan 
öldürmek midir? Şeriatta recm yani 
taşlayarak öldürme cezası bilinen bir 
uygulamadır. Osmanlı fermanların-
dan recm cezasının tam da Pir Sul-
tan’ın yaşadığı yıllarda yine bir Kızıl-
baş ulusu olan Koyun Baba’ya karşı 
uygulandığını öğreniyoruz. 

Kızılbaş Koyun Baba recmedile-
rek yani taşlanarak katlediliyor. Ko-
nuya ilişkin Mühime Defterlerinde  
yeralan  fetva şöyle:

“Koyun Baba dimekle ma’ruf Bün-
yad nâm mülhid haşr u neşri inkâr 
idüb rafz ve ilhâd üzere olduğu Hoca 
mülâzımlarından Sinan (ve) mer-
hum Müfti mülâzımlarından Ya’kub 
(ve) Kınahzâde mülâzımlarından 
Halil ve Hocazâde dânişmendlerin-
den ‘Alâeddin şehâdetleriyle Dîvân-ı 
‘Âlî’de sabit olmakla At Meydanı’nda 
recm olunmak buyruldu.15

Duysun Canlar Diye Bizi 
Asarlar

Pir Sultan’ın asılması bir halk ön-
derinin ortadan kaldırılma sı olduğu 
kadar onun yoldaşlarına korku sal-
mak ibret olmasını istemek anlamını 
da taşır.16 Sonunda idam anı gelir ça-
tar. Pir elinde kelepçe boyunda zin-
cirle Keçibulan’da ipe çekilir.

Pir Sultan Abdalım kaddim büküldü 
Gözümün gevheri yere döküldü 

15 Saim Savaş, Agy, sf. 202
16 Asım Bezirci, Agy., sf.73

Kendir kement boğazıma takıldı 
Duysun canlar deyü bizi asarlar

Dedemi Astılar Kanlı Sivasta

Haber Banaz’a ulaşır. Pir’in yol-
daşları, köylüleri, komşula rı, ev hal-
kı ağlaşır ardından deyişler söylerler. 
Pir’in kızı Sa nem babasının ardından 
o bilinen, dokunaklı ağıtını yakar.

Dün gece seyrimde coştuydu dağlar 
Seyrim ağlar ağlar Pir Sultan deyü 
Gündüz hayalimde gece düşümde 
Düş de ağlar ağlar Pir Sultan deyü

Uzundu usuldu dedemin boyu 
Yıldız’dır yaylası, Banaz’dır köyü 
Yaz bahar ayında bulanır suyu 
Çaylar ağlar ağlar Pir Sultan deyü

Pir Sultan kızıydım ben de Banaz’da 
Kanlı yaş akıttım baharda yazda
Dedemi astılar kanlı Sivas’ta 
Darağacı ağlar Pir Sultan deyü

Kemendimi attım, dara dolaştı 
Kâfirlerin eli kana bulaştı 
Koyun geldi kuzuları meleşti 
Koçlar ağlar ağlar Pir Sultan deyü

Pir Sultan Abdalım yücedir şanın 
Kudretten çekilmiş pir senin kanın 
Hakka teslim ettin ol şirin canın 
Dostlar ağlar ağlar Pir Sultan deyü

Pir Sultan Abdal adına söylenen 
bir başka deyişte de Sivas kanlı ilan 
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ediliyor. Pir Sultan’ın bir Alevi Ulusu 
olması nedeniyle asıldığına vurgu ya-
pılıyor:

Biz de gezer idik irfanda sazda
Biz de bulunurduk cemde niyazda
Bize de gel oldu kanlı Sivas’ta
Hızır Paşa bizi astı bulunmaz

Çoğalan Pir Sultanlar

Pir Sultan Abdal asılır! Ne var ki 
daha asıldığı günün saba hında Pir 
Sultan Abdallar yaşamaya başlar...

Kalabalık dağıldıktan sonra Ali 
Baba, Pir Sultan’ın yanına gelip ayak-
larına yüz sürer ve ağlar. Kanlı yaşlar 
akıtır gözlerinden. Pir’in dileği üzeri-
ne Ali Baba onu dar (darağacı) dibin-
de bekletmez. Cesedini atının sırtına 
koyup Deliktaş’a doğru salar. Hızır 
Paşa kaygıya kapılıp ardından asesle-
ri gönderir. Gördük leri karşısında do-
nup kalır asesler. Çünkü atın sırtında 
yatan da atı önünden çeken de Pir 
Sultan Abdal’dır.17

“Ertesi sabah kahvede ahali top-
laşmış, konuşuyorlarmış. 

Biri demiş ki: “Bu gece Pir Sultan’ı 
Hızır paşa astırdı.” 

Başka biri atılmış: “İmkânı yok, 
demiş, çünkü ben bu sabah onu Koç-
hisar yolunda Seyfe-Beli’nde gör-
düm.” 

Diğer bir adam: “Senin yanlışın 
var, ben onu Malatya yolunda Kar-
deşler-Gediği’nde gördüm.” 

Bir üçüncüsü: “Yeni-Han yolun-

17 Timuroğlu, Agy. Sf.116

da, Şahna-Gediğinde gördüm.” 
Bir dördüncüsü de: “Ben Tav-

ra-Buğazında gördüm.” demiş. 
Herkes şaşırmış. 
Darağacının olduğu yere gitmiş-

ler, bakmışlar ki Pir Sultan hırkasını 
darağacına asmış, kendi kaybol-
muş.”18 

Bir tartışmadır alır yürür, kimin 
doğruyu söylediği yolunda. Kalkıp 
hep beraber Pir Sultan Ab dal’ın asıl-
dığı yere giderler. Darağacına baktık-
larında gözlerine inanamazlar. Çünkü 
Pir’in bedeni darağacında yoktur. 
Sallanıp duran Pir’in hırkasıdır!19

Pir Sultan Abdal hırkasını darağa-
cında bırakır ve inip yola çıkar. Duru-
mu farkeden asesler onu yakalamak 
için peşine dü şerler. 

Kızılırmak köprüsünü geçen Pir 
Sultan askerleri görür görmez “eğil 
köprü, eğil” diye seslenir. Kızılırmak 
köprüsü or tasından eğilip suya gö-
mülür. Köprünün başında askerler 
do nup kalır, onun ermiş bir kişi oldu-
ğunu anlayıp geri dönerler.

18 Pir Sultan Sivas’ın dört yöne açılan yol-
larından çıkıp gidiyor. Seyfebeli kuzeye, Kar-
deşler Gediği doğuya, Şahra Gediği güneye, 
Tavra boğazı ba tı’ya açılan yollarıdır. (Bora-
tav/Gölpınarlı, Agy. Sf.47)
19 Benzer bir çoğalma motifi de Nesimi için 
anlatılır. Enel Hak diyerek şeri ata aykırı dav-
randığı iddiası ile Halep’te derisi yüzülerek 
darağacına çeki len Nesimi “yerdeki derisini 
alıp bir post gibi sırtına vurarak Halep’in oni ki 
kapısından aynı anda çıkıp gider. Oniki kapı 
nöbetçi de kendisinin Ne simi’yi gördüğünü 
söyler.” Bkz. Cevdet Kudret, Pir Sultan Abdal, 
sf. 23, Timuroğlu, Agy, sf. 106.
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Mezarı/ Makamları
Pir Sultan Abdal’ın mezarı konu-

sunda çeşitli görüşler bu lunmaktadır.
Sadettin Nüzhed Ergun herhangi 

bir belgeye dayanmaksızın “Bektaşi 
ananesinde onun Merzifon’da kabri 
bulunduğuna dair bir rivayet mevcut-
tur”20 görüşünü yazar fakat kendisi 
bu görü şe katılmaz. Ve ekler “Sivas’ta 
idam edilen Pir Sultan gene Si vas’ta 
bir yerde defnedilmiş olmalı.”                                      

Söylencelere göre mezarı Erde-
bil’dedir. Pir Sultan Abdal darağacın-
dan inip doğruca Horasan’a gitmiş, 
orda Şah’ın huzuruna çıkmış, derdini 
anlatmış oradan Erdebil’e geçmiş ve 
Erdebil’de ölmüştür.

Genel görüş asıldığı yere gömül-
düğü yönündedir. Pir Sultan’ın yol ar-
kadaşları, yakınları Hızır Paşa’nın zul-
münden yıldıklarından onun bedeni-
ne sahip çıkamamışlardır. O nedenle 
de asıldığı yere gömülü olmalıdır. 

Kesin olmamakla birlikte mezarı-
nın bulunduğu yer Sivas’ta eski oto-
20 Sadettin Nuzhet Ergun, Agy., sf.17

garın üstünde eskiden Keçibulan adı-
nı taşıyan, sonra uzun süre Darağacı 
diye anılan, simdi ise Kepçeli denilen 
yerdir. Sanayi Çarşısı’nın karşısında 
Mal Pazarı olarak kullanılan bu alanın 
Gazhane bitişiğinde, sıra söğütlerin 
bitiminde bulunan, boyu beş metre, 
eni bir metreden fazla, bakımsız top-
rak yığını onun mezarıdır. Üstündeki 
moloz taşlar, asılması sırasında Hızır 
Paşa’nın emriyle halkın attığı söyle-
nen taşlardır.21 

Günümüzde ise o alanın bir bö-
lümüne bloklar yapılmış, bir bölümü 
ise spor alanı olarak kullanılmaktadır.

21 Cahit Öztelli Agy 30, Mehmet Fuat, Pir 
Sultan Abdal, de Yayınları, İstanbul 1977, 
Asım Bezirci Agy sf. 73, İbrahim Aslanoğlu 
Agy sf. 53.


