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GERMİYÂN İLİNDE BİR SÛFÎ: SAİD EMRE 

(Zâviyesi, Mezarı, Şiirleri ve Menkıbeleri) 
 

                         Mustafa ALKAN  

                    
“Et ü deri büründüm geldüm size göründüm 

Âdem adım urundum uşde zuhûra geldüm” 

 

                                                              Said Emre 
ÖZET 

 

Asıl adı Molla Sadeddin olan Said Emre, 13. yüzyılın sonu 14. yüzyılın başında yaşamış, Aksaraylı bir âlimdi. 

Kayseri‟ye her yıl yaptığı seyahatlerden birinde Hacı Bektaş-ı Velî‟yi tanır. İlk önce karşı çıkarsa da, sonradan 
ona intisâb eder. Bundan sonra Hacı Bektaş-ı Velî‟nin yanında on sekiz yıl kalır ve ondan sûfî geleneği öğrenir. 

Bu arada, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin “Makâlât” adlı eserini Arapçadan Türkçeye çevirir. Hacı Bektaş-ı Velî, ona 

Yunus Emre tarzında şiir söylemesinden dolayı, “Said Emre” adını vermiştir. Vilâyet-nâme: Menâkıb-ı Hünkâr 

Hacı Bektâş-ı Velî‟ye göre Hacı Bektaş-ı Velî, on sekiz yıllık bir birliktelikten sonra Said Emre‟yi, İç-il 

bölgesine gönderir. Said Emre, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin ölümüne kadar bu bölgede faaliyet göstermiştir. Hacı 

Bektaş-ı Velî‟nin ölümünden sonra Said Emre, Germiyan ilinde faaliyet gösteren, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin 

halîfelerinden Koluaçık Hacım Sultan‟a intisâb etmiştir. Osmanlı Arşiv Belgelerine göre, Manisa‟nın Kula 

ilçesine bağlı Sarnıç köyünde Said Emre adına bir vakıf, zâviye ve mezar bulunmaktadır. Bu araştırmada Said 

Emre; vakfı, zâviyesi, mezarı, şiirleri ve menkıbeleriyle incelenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Said Emre, Hacı Bektaş-ı Velî, Makâlât, Vilâyet-nâme, Menkıbe, Mezar, Muakkip, Zâviye 
 

ABSTRAC 

Said Emre who was a scholar from Aksaray and whose real name was Molla Said lived in the last period of the 

13th and the beginning of 14th centuries. He meets Hadji Bektaş Veli in one of his journeys to Kayseri that he 

does every year. Although he did not accept his ideas in the beginning then he became a disciple of him. 

Afterwards he stayed with Hadji Bektaş Veli for eighteen years and he learned the sufi tradition from him. At the 

same time, he translates the masterpiece of Hadji Bektaş Veli, “Makâlât”, from Arabic to Turkish. Hadji Bektaş 

Veli named him “Said Emre” because he was reading poems like Yunus Emre. According to Vilâyet-nâme: 

Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî, Hadji Bektaş Veli sent Said Emre to İç-il region after eighteen years. Said 

Emre took action in this region untill the death of Hadji Bektaş Veli. After the death of Hadji Bektaş Veli, Said 

Emre became a disciple of Koluaçık Hacım Sultan who took action in the Germiyan region and who was a 

follower of Hadji Bektaş Veli. According to the Ottoman archives, there exist a foundation, zaviye and grave in 

the name of Said Emre in the Sarnıç village of Kula city of Manisa. In this analysis, Said Emre is investigated 
through his foundation, zaviye, grave, poems and stories (legends).    

Key Words: Said Emre, Hadji Bektaş Veli, Makâlât, Vilâyet-nâme, Stories (Legends), Grave, Muakkib 

(follower), Zâviye. 

 

 

Giriş 

 Said Emre, Sarnıç köyü insanlarının mezarına büyük hürmet gösterdikleri bir sûfîdir. 

Halk onu, “Şıh (Şeyh) Said”, “Said Emre”, “Said Dede” veya sadece “Dede” olarak 

isimlendirmektedir. Onunla ilgili menkıbeler kulaktan kulağa günümüze kadar anlatıla 

gelmiştir. Oradaki insanlara göre mezarı, köyün mezarlığını dokunulmaz kılmaktadır. Peki, 

Said Emre kimdir, ne zaman yaşamıştır ve mezarına duyulan derin hürmetin sebebi nedir? 

Araştırmaya başlarken bu soruların cevabını bulabilme tereddüdü, 1690- 1840 yılları 

arasındaki vakıf tayinlerinin yazıldığı “Hurûfât Defterleri”nin Kula kazasına ait olan 

kayıtlarını okuyup bilgisayar veri tabanına yükleyinceye kadar sürmüştü. Bu Hurûfât 

Defterlerinde, Kula‟nın Sarnıç köyünde “Şeyh Said Emre” adına bir vakıf ve zâviye kaydı 

vardı. Bundan sonra yaptığımız ilk araştırmaya göre Said Emre, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin 

“Makâlât” adlı eserini Arapçadan Türkçeye çeviren ve aynı zamanda da Yunus Emre‟nin en 
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yakın takipçisi olan kişiydi (Köprülü, 1927: 302; 2000: 64). O, edebiyat araştırmacıları 

tarafından kısmen bilinmekteydi. Ancak onun hakkında arşivlere dayalı detaylı bir araştırma 

yapılmamıştı. Edebiyat araştırmacıları, Said Emre‟nin daha çok edebî yönü ile ilgilenmişler, 

araştırmalarını yazarken de Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Velî ile onun (Said Emre‟nin) şiirlerini 

kullanmışlardı (Gölpınarlı, 1992: 204- 207). 

Bu araştırmada, Said Emre‟nin tarihî kişiliği, zâviyesi, mezarı, şiirleri ve menkıbeleri 

incelenecek, birden fazla Said Emre‟nin olabilme ihtimâliyle, Kula‟nın Sarnıç köyündeki 

Şeyh Said Emre ile Makâlât‟ı Arapçadan Türkçeye çeviren Molla Sadeddin veya Yunus 

Emre‟nin en yakın muakkibi olan Said Emre‟nin aynı kişi olup olmadığı sorgulanacaktır. 

Araştırmada takip edilen metot ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi 

((VGMA)‟nde 1110 numarayla kayıtlı Hurûfât Defteri (HD)‟nde rastlanılan H. 1169/ M.1755 

tarihli bir zâviyedâr tayini belgesinden (VGMA 1755, 1110/ 94) hareketle konunun izini 

geriye ve ileriye doğru takip etmek olmuştur. 

  

Said Emre Hakkında 

 Said Emre, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin talebesi, Yunus Emre‟nin çağdaşı ve en yakın 

takipçisi bir sûfidir. Said Emre hakkında ilk araştırmayı, M. Fuad Köprülü yapmıştır. Bu 

araştırmaya göre Köprülü, Said Emre‟nin varlığından, Alman bilim adamı Prof. Hellmut 

Ritter vasıtasıyla haberdar olmuştur. Prof. Ritter, Yunus Emre‟nin 98 şiirini muhtevî, 14. 

yüzyıla ait eski bir “cönk”ün (risâle) sonunda “Min kelâmi Kıdveti-l Vâsılîn Said Emre 

rahimehu’l-Allâh” sernâmesi altında “Said” mahlaslı 15 şiirin olduğunu fark edince, bundan 

Köprülü‟yü haberdâr etmiş, Köprülü de 1927 yılında Said‟i Hayat Mecmuası‟nda tanıtmıştır 

(Köprülü, 1927: 302). Daha sonra Abdulbâki Gölpınarlı, yazısı, imlâsı ve kâğıdından 14. 

yüzyıla ait olduğu anlaşılan, Prof. Ritter‟in nüshasını inceleyerek Said Emre hakkında, Yunus 

Emre ve Tasavvuf adlı kitabının “Yunus‟un yolunda gidenler” kısmında bilgi vermiş, şiirlerini 

de kitabın sonuna eklemiştir(Gölpınarlı, 1992: 204- 207, 280- 294). 

 Yunus Emre,  kendinden önce Anadolu‟yu etkisi altına alan Acem Edebiyatı sûfîliğine 

karşı, Türk Edebiyatı sufîliğini oluşturmuştur. Onun millî tarz ve şekilli sûfîyâne şiirleri, 

Anadolu‟da süratle yayılarak muakkibi olan birçok şair yetiştirmiştir (Köprülü, 1927: 302; 

1981: 337-57). Said Emre (Makâlât‟ı tercüme tarihi:1313–14), Âşık Paşa (ö.1332), Eşrefoğlu 

Abdullah-ı Rûmî (ö.1469-70), İbrahim Gülşenî (ö.1533-34) ve Aziz Mahmud Hüdayî 

(ö.1624-25) bunların en tanınmışlarıdır (Gölpınarlı, 1992: 207- 233).  

 Yunus Emre‟nin muakkiplerinden en eskisi ve tanınmışı Said Emre‟dir. Öyle ki, Said 

Emre‟nin şiirlerine ancak Yunus Emre‟nin şiirlerinin toplandığı cönklerde rastlanılmaktadır. 

Said Emre‟nin asıl adı Sadeddin olup, ona Said adını Hacı Bektaş-ı Velî vermiştir. Vilâyet-

nâme‟ye göre, Molla Sadeddin aslen Aksaraylı olup, büyük bir âlimdir ve Aksaray‟da dört 

yüz mollaya ders okutmaktadır. Molla Sadeddin, dönemin yaygın geleneği gereği, Kayserili 

bir âlime bağlıdır ve her yıl onu ziyarete gitmektedir. Bu seyahatlerden birinde Said Emre, 

Sulucakarahöyük‟e yakın Tuzköyü‟nde Hacı Bektaş-ı Velî‟yi tanır. Önce Hacı Bektaş-ı Velî‟ye 

karşı çıkarsa da, daha sonra etkilenerek ona intisâb eder. Bundan sonra Said Emre, Hacı Bektaş-ı 

Velî‟nin on sekiz yıl hizmetinde kalır ve burada dönemin sûfî geleneğini öğrenir. Bu dönemde Said 

Emre, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin isteğiyle, Makâlât‟ı Arapçadan Türkçeye tercüme eder (Vilâyet-

nâme, 1995: 55-63). Şimdi bu tercümenin bir nüshası, Süleymaniye Kütüphanesinde (Lâleli 

nüshası nu: 1500) bulunmaktadır. Hacıbektaş‟ta geçen on sekiz yıldan sonra Hacı Bektaş-ı 

Velî, Said‟i İç-il (İçel) bölgesine gönderir. Said Emre, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin ölümüne kadar 

İç-il bölgesinde sûfî faaliyetlerini sürdürmüştür. Hacı Bektaş-ı Velî‟nin ölümünden sonra ise, 

onun en önemli halifelerinden olan Hacım Sultan‟a intisab etmiş (Gölpınarlı, 1992: 204- 205) 

ve Hacım Sultan‟ın sûfî faaliyetlerini sürdürdüğü Batı Anadolu‟ya, özellikle Karahisar-ı Öyük 

köyü, Sandıklı, Susuz, Uşak, Şeyhlü ve Seyitgazi‟yi içine alan, o devirde Germiyan ili denilen 

bölgeye (Vilâyet-nâme, 1995: 81- 84) gitmiştir (Köprülü, 1927: 302). 



 3 

Said Emre, Hacım Sultan‟a bağlı bir sûfî olarak, Hacım Sultan Zaviyesi‟nin (Vilâyet-

nâme, 1995: 81- 86)
1
 bulunduğu Uşak‟ın yakınındaki Hacım köyünden yaklaşık olarak 100 

kilometre daha batıda, bugün Manisa‟nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde zâviyesini o 

dönemde kurmuş olmalıdır [VGMA 1755, HD. 1110/ 94; Evkâf Nezâreti Bütçesi (ENB), 

1327: 187]. Said Emre Zaviyesi‟nin de 50 kilometre batısında -bugün yine Kula‟ya bağlı 

Yunus Emre köyünde- Ömer Emre Zâviyesi teşekkül ettirilmiştir
2
. Germiyan ilinde, diğer 

uçlarda da yaşandığı gibi, Malazgirt Muharebesi‟nden hemen sonra başlayan fetihlerin, Haçlı 

Seferleriyle kesintiye uğramasından sonra, Hacım Sultan, Said Emre, Ömer Emre, Umur 

Dede gibi Hacı Bektaş-ı Velî dergâhına bağlı sûfîlerin fetihlerin öncüsü olarak uçlarda 

teşkilâtlandıkları anlaşılmaktadır
3
. 

 Said Emre‟nin Hacı Bektaş-ı Velî, Yunus Emre ve Hacım Sultan ile ilişkileri Makâlât 

ve Vilâyet-nâme
4
nin dışında Said‟in şiirlerine de yansımıştır. Makâlât‟ta, “Bâb-ı Hakîkat”ten 

sonra; “Pes ol ârifler sultanı ve muhakkıklar arslanı Molla Sa„düddin bu mahalde birkaç 

beyit buyurur” ser-nâmesinin altına Said‟in bir şiirinden üç beyit alınmıştır
5
. Aynı beyitler, 

Kitabu‟ş- Şerâitü‟l-fakr ve‟l-Fukarâ‟da da geçtiği gibi, burada ayrıca; “ol ârifler sultânı ve 

muhakkıklar arslanı ve meşâyihler mürşidi Molla Sa„düddin Hazretleri nutk-ı şerif buyurur” 

girişinin altında: 

“Yeryüzi etüm tenüm akar sulardur kanum 

Tahkîk burcundan doğar uyakmaz benüm günüm”  

                                                                                                

beyti geçer ki, bu beyit Prof. Ritter‟in cönkünde de Said Emre‟ye atfedilen şiirlerden birinin 

ilk beytidir (Gölpınarlı, 1992: 205). 

 Said Emre‟nin Vilâyet-nâme‟de geçen menkıbevî hayatının izini (Vilâyet-nâme, 1995: 

60), kendi şiirlerinde de bulmak mümkündür. Nitekim Prof. Ritter nüshasındaki şiirlerinden 

birine göre Said, Hünkâr Hacı Bektâş-ı Velî‟ye ulaşmış
6
, bir başka şiirine göre de, Hacı 

Bektaş-ı Velî‟den sonra, Hünkâr‟ın yakın halîfelerinden Hacım Sultan‟a intisâb etmiştir
7
. 

Yunus Emre‟nin, Nûr-i Osmanî Kütüphanesi‟nde bulunan, İstanbul‟da tertiplenmiş, 1533 

tarihli şiir mecmuasında (vrk. 191) yer alan, Said Emre‟ye ait bir başka şiir de onun Hacı 

Bektaş-ı Velî‟ye ulaştığını işaret etmektedir
8
. Kitapçı Raif Yelkenci‟nin 14. yüzyıla ait olduğu 

sanılan Yunus Emre Divanı‟nda da, Yunus‟un şiirleri arasında Said mahlaslı üç şiir daha 

                                                
1 Ayrıca, Germiyanoğlu Birinci Yakup Bey 1321 (H. 721) yılında Uşak yakınlarındaki Hacim köyünü Hacım 
Sultan Zaviyesi‟ne vakfetmiştir (VGMA 721/ 1321, 592/139; 2134/173). 
2 Emre köyü, Saruhan Bey ve oğlu İlyas Bey tarafından 740/ 1339- 1340 yılında Şeyh Ömer Emre Zâviyesine 

“evlâdiyet üzere” vakfedilmiştir (BOA, TD. 398: 15) 
3 Umur Dede (Baba) ile ilgili kayıtlar; BOA, Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri (nu. 438, H. 937/ M. 1530, s. 

124) ve Manisa Şer‟iye Sicilinde (MŞS, nu. 376, s. 192) geçmektedir. 
4 “Velâyetnâme-i Hacım Sultan” (Neşreden: Rudolf Chudi), Türkish Bibliyotek, cüz: 7, 1914. 
5   “Bu makâma kim ere/İşbu sözü kim dere 

Varlığın Hakka vere/Cümle âlem içinde 

Kim bu sırra ermedi/ Kendisi dermedi 

Bu aşkdan esrimedi/ Ömrü zulmet içinde 

Varlık yokluk bir durur/ Aşk ve sevgi bir durur 
Dünyâ âhret bir durur/ Aşk-ı kadîm içinde” ; (Makâlât, 1990: 20; Gölpınarlı, 1992: 206). 
6 “Eksüklüven Hak bilür ışkun bana güç kılur 

Hünkâr Said‟e tîmar tup beni benden aldı” (Gölpınarlı, 1992: 204). 
7 Sohbetüne eren kişi anmadı hiç ayruk işi 

Hacım yüzün gören kişi ayrılıkların elden kodu. 

Zihî hil‟at zihî devlet zihî atâ zihî işi 

Said aydur yüzbin minnet Hacım bana benüm dedi” (Gölpınarlı, 1992: 204). 
8 Erenün yüzü sulu himmeti arşdan ulu 

Kim tadarısa balı Hünkar inâyetidür 

Sa'din yüzüne tacı kamudan gönlü kiçi 

Suça sayılmaz suçu Hünkâr'un mürvetidür” (Gölpınarlı, 1992: 205). 
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vardır. Bu şiirlerden ikisi aynı zamanda, Prof. Ritter nüshasında bulunan Said Emre‟ye ait 

olduğu sanılan şiirlerin arasında da bulunmaktadır (Gölpınarlı, 1992: 205). Şu halde, Said 

Emre 13. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın başında yaşamış, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin yanında 

yetişmiş, Hacı Bektaş-ı Velî‟den sonra, onun halîfelerinden Hacım Sultan‟a intisâb etmiş, 

Yunus‟un en yakın takipçisi sûfî bir şâirdir (Köprülü, 1927: 302; 2003: 362). 

 

Said Emre Zâviyesi 

 Osmanlı Arşiv Belgelerinde, Hacım Sultan Zâviyesi‟nin yaklaşık olarak 100 kilometre 

daha batısında, Manisa‟nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde, Said Emre adına bir zâviye 

kayıtlıdır (VGMA 1755, HD 1110/94; MK 1893, MŞS 376/192). Zâviyenin giderleri için bir 

vakıf kurulmuş (ENB 1327: 187), zâviyedârlık görevi de “evlâdiyet sistemi” üzere Said 

Emre‟nin çocuklarına verilmiştir (VGMA 1755, HD 1110/ 94- 1, 2). 

 Sarnıç köyü, antik Tabala (Davala) ile Emir harabeleri arasında kalan bir Lidya 

yerleşim yeriydi. Burası, Kula‟nın kuzeydoğusunda Gediz nehrinin Uşak- Manisa sınırının 

kesiştiği dağlık alandan düzlüğe inerek sağında bir delta ovacığı bırakarak aktığı Yurtbaşı 

köyünün kuzeyinde, köyle aynı adı taşıyan ovanın doğusunda kurulmuştur. Bugün köyün 

doğusunda Güvercinlik ve Burgaz köyleri, güneyinde Gediz nehri, batısında Şehitlioğlu 

köyüne bağlı Çakırca mahallesi, kuzeyinde de Şehitlioğlu köyü bulunmaktadır. Sarnıç adı, 16. 

yüzyıl Tahrîr defterlerinde geçmemektedir
9
. II. Bayezid devrinde (1481 -1512) tutulan 

Kütahya Mufassal Tahrîr Defteri‟nde (Defter-i Köhne) Kula‟ya tâbi Pirdepecik karyesinde 

“Şeyh Said tasarruf itdüğü otuz dönüm yer defterde üzerine kayd olunmadığı sebebden 

mezkûr karyeye sınırundan hükm olundu…” kaydı düşülmüştür (BOA, TD. 45: 99-200). İlk 

olarak Defter-i Köhne‟ye yazılan bu kayıt daha sonra Defter-i Atîk (BOA, TD. 49 (1512): 554; 

Ek: 2/A) ve Defter-i Cedîd‟de (TK, KKA, TD. 48 (1570), vrk. 42a) de tekrarlana gelmiştir. 

Tahrîrlerde Şeyh Said‟in tasarrufu arazinin Karye-i Pirdepecik‟te yazılması, “Pirdepecik” adı 

ve bugün hâlen sınır komşusu olan Güvercinlik köyü ile peş peşe yazılması, Sarnıç köyünün 

eski adının “Pirdepecik” olduğu izlemi vermektedir. Sarnıç adı, 18. yüzyıldan itibaren 

kayıtlarda görülmeye başlamıştır. Sarnıç, 1755 tarihli bir Hurûfât kaydına göre köy (VGMA 

1755, HD. 1110, s. 94/1), 1840 tarihli Temettuât Defterlerine göre ise 12 haneli bir çiftliktir
10

. 

Sarnıç, önceleri Şehitli Türkmenlerinin kışlağı (MK, MŞS, 339: 50; MK, MŞS, 376: 116; MK, 

MŞS, 393: 4; MK, MŞS, 410: 97) iken, 20. yüzyılın başından itibaren oymaklar hâlinde 

yerleştikleri iskân mahalleri olmuştur. Nihâyet burası, 1934 yılında yeniden köy idarî 

statüsüne yükseltilmiştir
11

. 

Sarnıç köyü, tarihî İzmir, Alaşehir, Kula, Simav-Kütahya ve Simav-Bursa yolu ile 

Kula-Uşak yoluna yakın bir mevkidedir. Bu tarihî kervan yolu, Kula‟dan sonra kuzeye doğru 

uzanarak, şimdiki Şehitlioğlu köyüne bağlı Çakırca mahallesinin güneybatısında, Gediz 

nehrinin kuzeye doğru bir kavisle aktığı dar mekânda yapılan Germiyanoğlu Hoca Seyfeddin 

Köprüsünü geçerek, Emir hamamları yakınında ikiye ayrılarak devam etmekteydi. Bu 

yollardan biri Selendi üzerinden Simav- Bursa ve Kütahya‟ya, bir diğeri de Uşak‟a 

gitmekteydi (Taxier, 2002: 91-95). Bölgenin fethi Germiyanoğulları ve onlara bağlı Türkmen 

beyleri tarafından gerçekleşmiştir (Uzunçarşılı, 1983: 39-54; 70-120). Bu fetihlere, Hacı 

Bektaş-ı Velî‟ye bağlı sûfîlerin de katıldığı bilinmektedir. Bölgede bu sûfîlerin en tanınmışı 

Uşak‟taki Koluaçık Hacım Sultan‟dır (Ocak, 1999: 90-92; 2002: 35-36; DİA, 14: 505-506). 

                                                
9 BOA, Kütahya Mufassal Tahrîr Defterleri; TD. 45 (II. Bayezid devri); TD. 49 (1512); TK, KKA. 48 (1570); 

TK, KKA. 158 (Tarihsiz); TK, KKA. Kütahya Evkaf Defteri: ED. 560 (1571). 
10 Bu kayıtlara göre Sarnıç‟ın etrafındaki köylerden; Burgaz köy, Davala, Çakırca, Şehitlioğlu ve Güverçinlik 

çiftliktir (BOA, 1260- 61/ 1844- 45, ML. VRD. TMT. d. 08524; 08551: 6-7). 
11 Sarnıç köyü, hâlen 71 hâne ve 400 kişiden oluşmaktadır. köye; 1951 yılında câmi, 1964 yılında okul yapılmış, 

1979 yılında elektrik, 1986 yılında su, 1993 yılında da telefon getirilmiştir. Ulaşımını 1989 yılına kadar Kula- 

Selendi yolu vasıtasıyla sağlayan köyün, o yıl ulaşımı Ankara- İzmir kara yoluna da bağlanmış ve 2004 yılında 

da kanalizasyonu yapılmıştır. 
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Said Emre‟nin de Hacım Sultan‟a bağlı olduğu yukarıda belirtilmişti. Said Emre Zâviyesi de 

işte bu süreçte yapılmış olmalıdır. Germiyanoğullarını müteâkiben bölge Osmanlı 

hâkimiyetine geçmiştir. Osmanlıların hâkimiyetlerini kurdukları bölgelerde öncelikle tarikat 

ve tasavvuf zümreleriyle yakın ilişki içerisine girdikleri bilinmektedir. Padişahlar, söz konusu 

zümrelerin tekke/ zâviye, imâret ve benzeri kurumlar tesis etmelerine yardımcı olmuş, bu 

kurumların giderleri için de temlik yoluyla araziler tahsis etmişlerdir. Ayrıca Osmanlılar, 

kendi hâkimiyetlerinden önce kurulmuş bu gibi sosyal ve kültürel kurumları, bütün 

müştemilâtlarıyla birlikte tanımış, tasarruf sahiplerinin görevlerini sürdürmelerini ve zamanla 

da bu tasarruflarını vakfa dönüştürmelerine izin vermişlerdir (Barkan, 1942, 279- 304). 

Said Emre‟nin yaşadığı dönemde, Anadolu‟da Türkmenlerin yerleştiği her vilâyette, 

her şehirde ve her köyde ahîlerin yeni zâviyeler inşâ ettikleri bilinmektedir İbn Batûta (1983: 

194-195) bu zâviyelerde konaklayarak Anadolu‟yu baştanbaşa dolaşmıştır. Selçuklu ve 

Osmanlı zâviyelerinde; mescid, tevhidhâne/ semahhâne, türbe, derviş ve misafir odaları/ 

hücreleri, mutfak ve erzak ambarı, hamam, ahırlar ve -bazen- bir kütüphane bulunmaktaydı 

(Ocak- Faruqhi, 1993: 474). Şeyh Said Emre Zâviyesi Vakfının vakfiyesi olmadığından (MK, 

1893, MŞS 376/192) zâviyenin yeri, kuruluş tarihi ve fizikî yapısı tespit edilememiştir. 

Zâviyeden günümüze sadece Said Emre‟nin mezârı gelebilmiştir. Yaygın geleneğe göre 

zâviye şeyhinin mezarının, külliyenin içinde olması beklenir. Bu araştırmada Şeyh Said 

hakkında ulaştığımız en erken belge, II. Bayezid devrinde (1481-1512) tutulan Mufassal 

Tahrîr Defteridir. Bu deftere göre, Kula‟ya tâbi Pirdepecik köyünde Şeyh Said‟in tasarrufu 30 

dönüm yer, üzerine kayd olunmadığından, adı geçen köyün sınırından eklenerek timara 

kaydedilmiştir (BOA, TD. 45: 200). Fatih Devri‟nde vakıflara yapılan müdahalenin izini 

burada da rastlanmaktadır (İnalcık, 2000: 170-74). İlk tahrîrlerde timara kaydedilen zâviye 

şeyhlerinin tasarrufunda olan araziler müteâkip süreçte tevliyeti şeyh ailesine olmak şartıyla 

vakfa dönüştürülmüşlerdir
12

. Şeyh Said Emre Zâviyesi Vakfı da bu süreçte kurulmuş 

olmalıdır. Bu zâviye ile ilgili bulabildiğimiz ilk belge Şubat 1755 tarihli bir zâviyedâr tâyini 

kaydıdır (VGMA 1755, HD 1110: 94/1; Ek:2/B-1). Ağustos 1757 tarihine ait bir başka kayıtta 

da, Kula‟nın Sarnıç köyünde olan Şeyh Said Emre Mezrasının, Şeyh Said Emre‟nin 

“evladlarına meşrût” olduğu belirtilmiştir (VGMA 1757, HD 1110, 94/2; Ek: 2/B -2). Sarnıç 

köyünde, bir kısım arazinin bu vakfa ait olduğu, eski tapularda bazı tarlaların sınırları tarif 

edilirken “Şeyh Said Emre Zâviyesi Vakfı” tâbirinin geçtiği anlatılmaktadır
13

. Bunun yanında, 

Said Emre Zâviyesi Vakfı‟nın 1327/1909 yılı Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Bütçesi 

Mazbatası‟nda 1383 Kuruş 20 Para geliri kayıtlıdır
14

. Zâviyeye zâviyedâr tayini ve gelir- 

gider muhasebelerinin tutulması Osmanlı Devletinin sonuna kadar sürmüştür. Nitekim 1110 

numaralı Hurûfât Defteri‟nde geçen 1755 tarihli bir kayda göre, Said Emre‟nin soyundan 

gelen Mehmed Halife bin İbrahim, Şeyh Said Emre Zâviyesine zâviyedâr tayin edilmiştir 

(VGMA 1755, HD 1110: 94/1). İki yıl sonra da, aynı zâviyedârın görev beratı yenilenmiştir 

(VGMA 1757, HD 1110: 94/2). 376 numaralı Manisa (Kula) Şer‟iyye Sicili‟nde bulunan bir 

belgeye göre, Şeyh Said Efendi Zâviyesi‟nin zâviyedârlığı, “evlâdiyet sistemi” üzere 1864 

yılından beri üç hisseli olarak yönetilmekteyken, 19.04.1893 tarihinde bu hisselerden biri, 

“âyende ve revendeye it„âm-ı ta„âm ittirmek”, yâni “gelip geçene yemek yedirmek” şartıyla, 

Kula‟nın Taş Mahallesinde oturan vâkıfın evlâdından Mustafa Halîfe‟ye verilmiştir (MK 

1893, MŞS, 376/192; Ek: 2/C). 1909 yılı Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Bütçesi Mazbatası‟nda 

Şeyh Said Emre Zâviyesi Vakfı gelirlerinin de kayıtlı olması, bu zâviyenin Osmanlı 

Devleti‟nin sonuna kadar varlığını koruduğunu göstermektedir (ENB 1327: 187). 

                                                
12 Adana Sancağında da benzer örnekler vardır (BOA, 1688, EV. 530/4). 
13 Bu bilgi, Sarnıç köyü Muhtarı M. Yaşar Gülmez‟den alınmıştır (5.11.2005). 
14 Bu gelirin: 1) Tevkîfi Mukarrer Sülûs Bedeli: 461 Kuruş 8 Parası, 2) Te‟diyesi Lâzım Gelen: 922 Kuruş 12 

Para olup toplam 1383 kuruş, 20 Paradır (ENB, 1327: 187). 
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Said Emre’nin Mezarı 

Said Emre‟nin mezarının nerede olduğuna dâir farklı iki kayıt bulunmaktadır. Bu 

kayıtlardan ilki manzum vilâyet-nâmede geçmektedir. Bu kayda göre Said Emre, Hacı 

Bektaş-ı Velî tarafından İç-il‟e gönderilmiş, burada yaşamış, burada ölmüş ve mezarı da 

buradadır. Mezarın önceleri ziyaretçisi yokken, Karamanoğulları döneminde mezar yeniden 

yapılarak ziyarete açılmıştır (Vilâyet-nâme, 1995: 124). Bu mezar, bir internet sitesine göre, 

Nureddin Sofî (Nure Sofi)‟nin mezarı ile birlikte, Mersin‟in Mut ilçesine bağlı Hacısait 

köyündedir
15

. Ancak mezar hakkında tarihî vesikalara dayalı bir araştırma yapılmamıştır.  

İkinci kayda göre Said Emre, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin vefatından sonra, Germiyan 

ilinde faaliyet gösteren Koluaçık Hacım Sultan‟a bağlanmış ve sonraki hayatını da bu bölgede 

geçirmiştir. Yukarıda bahsedildiği gibi, Manisa‟nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde Said 

Emre adına bir zâviye ve vakıf kaydı ile bir mezar bulunmaktadır (VGMA 1755-57, HD 

1110: 94/1, 2).  

Said Emre‟nin mezarının Manisa‟nın Kula kazasına bağlı Sarnıç köyünde olduğunu 

işaret eden Hurûfât Defterleri (1119/216, 1121/21, 1128/123, 1139/174, 1157/82) ile Evkâf-ı 

Hümâyûn Nezâreti‟nin 1327 Senesi Bütçesi (1327: 225-226)‟nde İç-il‟e ait kısımlarında, 

Nureddin Sofî Zâviyesi‟nin geçtiği halde, Said Emre‟ye dâir bir kayda rastlanılmamıştır. 

Ancak Defter-i Hâkânîlerde, İç-il‟in Mut kazasına bağlı “Hacı Said” isimli bir köy
16

 ile yine 

İç-il‟in Gülnar Kazasının Ovacık köyünde kışlayıp, Ermenek‟in üst sınırında Üçpınar ve 

Kandecik yaylalarında, Karaman Bey ve Mahmud Bey bin Karaman Vakfı arazisinde 

yaylayan “Hacı Saidli” isimli bir Türkmen aşireti kayıtlıdır (TK.KKA, TD (1584): 779B; 

Demir, 2004: 95). Ancak bu kayıtlarda Mut‟un “Hacı Said” köyü ile Karaman Bey Vakfı 

arazisini tasarruf eden “Hacı Saidli” aşiretinin Said Emre ile alâkası kurulmuş değildir. 

Muhtemelen bir alakası da yoktur.    

O halde, Said Emre‟nin mezarı nerededir? Said Emre hakkında yapılan araştırmalar 

(Köprülü, 1927: 302) ve tarihî vesikalar (VGMA 1755-57, HD. 1110/ 94/1-2; MK. 1893, 

MŞS, 376/192; ENB 1327: 187) onun mezarının, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin vefatından sonra 

gittiği Germiyan ilinde olduğunu işaret etmektedir. Bugün -Germiyanoğullarının son dönem 

idarî merkezlerinden biri olan (Varlık, DİA, 14: 34)- Kula‟ya bağlı Sarnıç köyünde Şeyh Said 

Emre‟ye ait olduğu sanılan ve hakkında pek çok menkıbe rivâyet edilen bir mezâr 

bulunmaktadır (Fotoğraf: 1). Mezar, Said Emre Zâviyesi kompleksinden ayakta kalan tek 

yapıdır. 

 Mezar, Sarnıç köyü mezarlığının doğu ucunda, etrafa hâkim bir mevkidedir (Fotoğraf: 

2). Dikdörtgen biçimli mezarın çevresi, değişik cins, boyut ve biçimde kaba yonu taş ve tuğla 

parçalarıyla örülmüş duvardan oluşan bir çerçeve içine alınmıştır. Bu duvarın eni 3.95 m, 

boyu 5.50 metredir. Sanduka biçimindeki mezarın genişliği 77 cm, uzunluğu 2.60 m, derinliği 

de 50 cm.dir. Sanduka, duvar gibi taşlarla örülüdür. Mezarın baş kısmında, alttan üste doğru 

silindirik gövdeli, 1 metre boyunda üzerinde kitabesi ve süslemesi olmayan bir “baş taşı” 

bulunmaktadır. Bu taşın yanında taşa bitiştirilmiş, üst kısmı kırık, üzerinde başlık bulunan bir 

gövde yer almaktadır. Yüzeyi stilize edilmiş bitkisel bezemeli [akantus (kenger) yaprağı] bu 

taş, 50 cm yüksekliğinde olup, başka bir mezara ait olduğu izlenimi vermektedir. Mezarın 

ayak kısmında yüksekliği 85 cm, genişliği 35 cm boyutlarında bir ayak taşı vardır. Üst kısmı 

eksik dikdörtgen gövdeli, üzerinde yine tanıtıcı kitabesi veya süslemesi olmayan bu ayak taşı, 

baş taşıyla aynı eksendedir. Ayak taşının arkasında, onu destekleyen bir çocuk mezar taşı 

                                                
15 Bir internet sitesinde Kul Nesimi‟nin atası olarak gösterilen Said Emre‟nin mezarı, Mersin‟in Mut ilçesine 

bağlı Hacısait köyünde olduğu iddia edilmiştir. Bkz. www. angelfire.com/folk/mutlu/nursofi. 

htm++%22Sait+Emre%22&hl=tr 
16 Karye-i Hacı Said tâbi-i Mut, nefer: 52, Hâne: 37, Hâsıl: 2554 (BOA, TD. 387 (1530): 270); Mezra‟a-i Aladağ 

der Yaylak-ı Karye-i Hacı Said, Hâsıl: 140, Aynı defter: 270.  
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dikkat çekmektedir (Fotoğraf: 3). Dikdörtgen biçimli sanduka formundaki mezarın iki 

ünitesinde mum yakmak ve dilek dilemek için ayrılmış bölümler vardır. Buna göre, mezarın 

baş taşının altında “mumluk”,        -yöre halkının ifadesine göre- ayak taşının altında da “dilek 

deliği” yer almaktadır. 

Said Emre‟nin mezarının görünümü, onun çok eski bir mezar olduğu izlenimini 

vermekle beraber, geçirdiği onarımlar ve bugünkü durumu mezarı tarihlendirmeye yardımcı 

olmamaktadır. Bu nedenle mezarı tarihlendirmek mümkün olamamıştır. Ayrıca, mezarın 

yapılışı da bir bütünlük göstermemektedir. Nitekim mezar taşları, şpolyen niteliği arz etmekte 

ve başka yerlerden getirilip burada birleştirilmiş olduğunu düşündürmektedir. Dahası “baş 

taşı” ile “ayak taşı” biçim itibariyle de farklılık göstermektedir (Fotoğraf: 4). Şu halde, mezar 

üzerinde uzman bir sanat tarihi ekibinin yüzey ve kazı araştırması yapması ve çıkacak verileri 

değerlendirmesi gerekmektedir
17

.  

Mezar, yöre halkı için en önemli ziyaretgâhlardan biridir. Özellikle çocuğu olmayanlar 

ile hastalar mezarı ziyaret etmekte ve ona bağlanmaktadır. Bu bağlanma işlemi şöyledir; 

çocuğu olmayan kadın veya erkek, mezarın ayak ucunda iki rekât hâcet namazı kılar, duâ 

eder, sonra adakta bulunur -meselâ, çocuğum olursa kurban keseceğim- ve mezarın ayak 

ucunda bulunan “adak deliği”nden bir kısım toprak alır, bu toprağın içinde böcek türü bir 

canlı çıkarsa -hayrâ işarettir- ağzına veya toprağıyla vücuduna değecek şekilde koynuna atar, 

bağlanan kadınsa başörtüsünü, erkekse mendilini mezarın yanı başında bulunan maki (pıynar) 

ağacına bağlar. Kişi bu bağlanma merasimini bizzat kendisi yapabileceği gibi, bu işlemi bilen 

ve Şeyh Said Emre‟yle bir şekilde râbıta hâlinde olan bir başkasına da yaptırabilir. Yöre 

eskiden beri konar- göçer Türkmenlerin (yörüklerin) kışlağı olduğundan mezara, sahipleri 

tarafından kısır hayvanlar da bağlanmaktadır. Hayvanların bağlanma işlemi ya hayvan sâhibi 

tarafından veya vekâleten bilen murâbıt bir kişi tarafından insanlarda uygulandığı gibi 

yapılmaktadır. Kısır hayvanlar bağlanırsa, dilek ağacına başörtüsü veya mendil yerine 

hayvandan kesilen bir tutam kıl- tüy bağlanılmaktadır. Hâcet gerçekleşirse, adak -her neyse- 

yerine getirilmektedir. Hâcette kurban adanmışsa, kurban mezarın başında kesilir ve fakirlere 

dağıtılır.  

Şeyh Said Emre‟ye bağlandıktan sonra doğan çocuklara; erkek ise Said, Emre, Dede, 

Said Emre, Said Dede gibi isimler, kız ise Said Emre‟nin annesinin adı, yâni Fadime veya 

Fadime Ana gibi isimler konulmaktadır.  

Sarnıç köylüleri, Said Emre‟nin mezarını yılda iki kere toplu olarak ziyaret 

etmektedirler. Ramazan ve Kurban bayramının arefe günü köyün erkekleri, ikindi namazını 

müteâkiben câmiden toplu olarak mezarlığa gider ve Said Emre‟nin mezarının başında imam 

tarafından Yâsin, Mülk, Amme, Nâs, Felâk, İhlâs, Fâtiha ve Bakara Sûresi‟nin ilk sayfası 

okunduktan ve toplu olarak hatim duâsı edildikten sonra, herkes kendi yakının mezarını 

ziyaret edip dağılır.  

Sarnıç köylülerinin literatüründe “dedeye çıkmak” veya “erene çıkmak” tâbirleri 

bulunmaktadır. Bu tâbirler, köylülerin yağmur duâsına çıkışını ifade eder. Köylülerin kurak 

mevsimlerde yağmur duâsı için önce mezarlığa gitmesi, “Said Dede”nin mezarının başında 

kurbanların kesilmesi, mezarlığın batı kenarında yemeklerin pişirilip yenmesi, sonra toplu 

olarak yağmur duâsına çıkılması geleneksel bir ritüele dönüşmüştür. Dahası köylüler arasında 

Şeyh Said Emre‟nin ruhaniyetinin köylerine bereket getirdiği de inanılmaktadır. 

 

Said Emre’nin Şiirleri 

Yunus Emre‟nin en eski muakkibi Said Emre‟nin müstakil bir divanına veya cönküne 

rastlanılmamıştır. Arapçadan Türkçeye çevirdiği Hacı Bektaş-ı Velî‟nin Makâlât‟ı ile Vilâyet-

nâme (Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî)‟de birkaç şiiri vardır (Vilâyet-nâme, 1995: 122). 

                                                
17 Said Emre‟nin mezarının değerlendirilmesine katkıları olan Prof. Dr. Örcün Barışta‟ya ve Dr. H. Kâmil 

Biçici‟ye çok teşekkür ederim.  
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Prof. Ritter‟e ait, Yunus‟un 98 şiirini muhtevî, 14. yüzyıla ait eski bir “cönk”ün sonunda “Min 

kelâmi Kıdveti-l Vâsılîn Said Emre rahimehu‟l-Allâh” sernâmesi altında “Said” mahlaslı 15 

şiirin olduğu (Gölpınarlı, 1992: 280- 294) yukarıda belirtilmişti. Şu halde elde Said Emre‟ye 

ait 20 civarında şiir bulunmaktadır. Ancak Vilâyet-nâme‟de geçen bir menkıbeye göre, Hacı 

Bektaş-ı Velî bir sohbet esnasında Said‟e “…mânâya ait şiirlerin, senden sonra armağan 

olsun” duâsında bulunur. Bu duâdan sonra Said birçok nefes (şiir) söyler ve bu nefesler 

zamanla mûteber bir divan olur (Vilâyet-nâme, 1995: 62-63).  

Elde mevcut olan şiirlerine göre Said Emre, Yunus‟un kullandığı şekil ve temayı 

kullanmıştır. Şiirlerindeki en yaygın konu ilahî aşktır. Said‟le Yunus‟un aynı vezin ve 

kafiyede yazılmış şiirlerinin ilk beyitleri bu benzerliği ortaya koymaktadır. Gölpınarlı‟ya göre 

bunlar muhtemelen naziredir: 

Yunus: 

Bu bir acâyib haldür bu hâle kimse ermez 

Âlimler da‟vî kılur velî değme göz görmez 

Said: 

Değme bir anduğumca yürek yerinde durmaz 

Nice kim anı anam gönlüm hiç karar almaz 

Yunus: 

Lâ şerik‟den okursun yine şerik katarsın 

Bire iki demeği kimden fetvâ tutarsm 

Said 

Her dem bile danışup anı kandadur dersin 

Uyanık sanma seni yavlak katı uyarsın 

Yunus: 

Hakk‟ı kaçan bulasın Hakk‟a kul olmayınca 

Erenlerün eşiğün yasdanup yatmayınca 

Said: 

Gönül kanda dolanur ma‟şûkun bulmayınca 

Kişi âşık mı olur gönülsüz kalmayınca 

Yunus: 

Andan beri günildüm dostıla bile geldüm 

Bu âleme çıkıcak acâyib hâle geldüm 

Said: 

Ezelden ben bu ışkı bu mülke tuta geldüm 

Yâridüm anda şeksüz yine ol yâre geldüm 

Yunus: 

Nice bir besleyesin bu kaddile kaameti 

Düşdün dünya zevkine unutdun kıyâmeti 

Said: 

Mal üzere bağlanmaz dervişler mühimmâtı 

Dünya ahret söylenmez erenler mekaleti” (Gölpınarlı, 1992: 206- 207). 

 

Said Emre İle İlgili Menkıbeler 

Menkıbeler, sufîlerin hayatlarının olağanüstü (kerâmetvârî) motiflerle süslenerek 

anlatıldığı hikâyelerdir. Menkıbelerin Türk kültür tarihinin önemli kaynaklarından olduğu 

bilinmektedir (Ocak, 1997). Said Emre‟yle ilgili olarak elimizde iki farklı zaman dilimine ait 

menkıbeler bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Said Emre‟nin Hacı Bektaş-ı Velî dergâhında 

kalırken, Hacı Bektaş-ı Velî ile yaşadıklarıdır. Bu menkıbeler Vilâyet-nâme‟de geçmektedir. 

Bu ilk grup menkıbelerden gerçeküstü motifler çıkarıldığında, Said Emre‟nin Hacı Bektaş 

Velî ile nasıl tanıştığını, onun dergâhında nasıl yaşadığını ve Hacı Bektaş Velî‟den sonra neler 
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yaptığının bazı ipuçları bulunabilmektedir (Noyan, 1998: 410-415). İkinci dönem menkıbeler, 

Said Emre‟nin vefatından sonra onun mezarının etrafında oluşmuştur. Bunlardan da, 

olağanüstü motifler ayıklandığında, Said Emre‟nin mezarının mekânı ve bu mekânda oluşan 

yatır kültürü ortaya çıkmaktadır. Birinci grup menkıbeler, Abdulbaki Gölpınarlı tarafından 

“Vilâyet-nâme: Menâkıb-ı Hünkâr Hacı Bektaş-ı Velî” adlı kitapta yayımlanmıştır (Vilâyet-

nâme, 1995: 55-62). İkinci grup menkıbeler ise mezarın bulunduğu Sarnıç köyünde yaşayan 

halktan derlenmiş olup, şimdiye kadar bulabildiklerimiz şunlardır: 

 

Said Emre’nin Görülme Halleri 

Şeyh Said Emre‟ye manen bağlı olanlar onu; rüyada, ay dolunayken veya seher vakti 

kır bir atın üzerinde abdest almaya giderken, namaz kılarken veya kıbleye doğru oturmuş 

hâlde gördüklerini söylemektedirler. Bu rüya veya trans hâli rivayetlerine göre Said Emre; 

uzun boylu, uzun kır sakallı ve nuranî yüzlü bir kişiymiş. Erenlerle sohbet etmek veya Sarnıç 

suyuna abdest almak için şeyh bazen kır bir ata binerek, bazen de yıldız kaymasına benzeyen 

bir ışık şeklinde gidermiş. Said Emre‟nin bu yolculuğu esnasında etraftaki ağaçlar, buğdaylar 

ve otlar hışırtıyla fırtınaya tutulmuş gibi, şeyhin rüzgârına kapılırmış. Said Emre, köylüler 

tarafından şimdiye karda üç kere görülmüş. Bunların ilki abdest almak için Sarnıca giderken, 

ikincisi kirlenen Sarnıcı temizlemesi için manevî bir murâbıtının kapısında, üçüncüsü de 

Kısmık denilen yerin üst tarafında, bir taşın üzerinde kıbleye doğru otururken (Anlatan: 

Fadime Gedik).  

 

Sarnıç (Dede) Suyu 

Said Emre‟nin mezarının bulunduğu Sarnıç köyü adını, köyün kıblesinde bulunan bir 

sarnıçtan almaktadır. Bu suya “Dede Suyu” adı verilmektedir. Sarnıç büyük bir yarın 

(kayanın) dibinde, düz tavandan ters kubbemsi bir gölete akmaktadır. Su kaynağından ne 

kadar çok akarsa aksın Sarnıçtan (göletten) -Zemzem gibi- dışa akmazmış. Hatta yıl ne kadar 

kurak olursa olsun kaynak yine de azalmaz, kurumaz aynı miktarda akmaya devam edermiş. 

Suyun nohut, fasulye ve barbunya gibi zor pişen yemeklerin daha güzel pişmesini sağlayan 

bir özelliği varmış. Eskiden Sarnıcın iki tarafında iki incir ağacı varmış. Sarnıç uzun yıllar bu 

tabii hâlini korumuş. Köylüler, Sarnıç ovasının arkasında Gediz nehrine doğru akan Ulucak 

adlı pınarın suyunu evlerine kadar getirince, insanlar Sarnıç suyuna uğramaz olmuş. Sarnıç 

başıboş hayvanlar tarafından kullanılmaz hâle getirilince, köylüler suyu Sarnıcın kenarına 

yaptıkları bir depoda toplayarak boruyla 150 metre kadar kuzeyden geçen yolun kenarına 

getirip buraya basit bir çeşme yapmışlar. 

  

Sarnıç Suyunun Kutsallığı 

          Sarnıç Suyu, köylüler tarafından kutsal kabul edilmektedir. Köyde Sarnıcın tabii hâlinin 

bozulması, bu su ile taharetlenmek ve kadınların muhtelif günlerinde, sarnıçtan su almaya 

gitmeleri mekruh sayılmaktadır. Bir rivayete göre, lohusa bir kadın Sarnıçtan su almış, ancak 

testisi paramparça olmuş (Anlatan: Fadime Gedik). 

 

Sarnıç Suyu ve Taharet 

Köyden bir kişi (Rahmetli Sarı Nurullah), bir gün bu suyun kenarında abdestini 

bozduktan sonra, Sarnıçta taharetlenmiş. Su birden çekilmiş ve gölet kurumuş. Müteâkib bir 

zamanda Şeyh Said, kendi maneviyatına murâbıt birinin (Fadime Gedik) kapısını çalarak: 

“Kızım Sarnıcın göletini temizleyiverir misin?” dedikten sonra kaybolmuş. Fadime Gedik de, 

Rahmetli Korucu Süleyman‟a “Süleyman Amca! Ben Dede Suyu‟nun göletini 

temizleyeceğim, yanımda durur musun?” diyerek ondan yardım istemiş. Korucu Süleyman 

da: “Kızım, su artık akmıyor ki, Sarı Nurullah orada taharetlendikten sonra, su kurudu” 

demiş. Fadime Gedik; “olsun ben yine de temizlemek istiyorum” diye ısrar etmiş. Birlikte 
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gidip göleti temizlemişler. Gölet temizlendiği anda hiç yokken “gömgök” su ile doluvermiş 

(Anlatan: Fadime Gedik).  

 

Said Emre ile Bir Yörük Beyi 

Sarnıç köyü, bir yörük köyüdür. Köy 19. yüzyılda sekiz- on hane iken özellikle 

Cumhuriyet devrinde, Şehitli Türkmenlerinden bir oba bu köye yerleşmiş. Şehitli Türkmenleri 

bu köye yerleşmeden önce de, bu köyün merasında kışlamak için gelirlermiş. Bir yörük beyi, 

Şeyh Said Emre‟nin mezarı ile Sarnıç Suyu arasına kışlamak için konmuş (yerleşmiş). Beyin 

evli üç oğlu, sayısız sürüleri ve bu sürüleri koruyan köpekleri varmış. Köpekler erenlerin 

hareketlerini hissediyor, şeyh abdest almaya gittiğinde, saldırarak şeyhi rahatsız ediyormuş. 

Şeyh, yörük beyinin rüyasında görünerek; “beyim köpeklerin beni rahatsız ediyor, evini 

buradan kaldır” demiş. Adam rüyadır deyip kulak ardı etmiş. Müteâkip günlerde beyinin 

oğulları birer gün arayla ölmüşler (Hacı Emine Sezgin).  

 

Said Emre ve Mezar Taşı 

Bir gün bir canavar -başka bir rivâyete göre bir Yunan askeri- Said Emre‟nin mezarını 

kazıyormuş. Bu hâl Umur Baba dağında yatan Şeyh Umur Dede‟ye malûm olmuş. Umur 

Dede, mezar taşının baş kısmını fırlatarak, -iki mezarın arası kuş uçuşu ile en az 20 km vardır- 

canavarı veya Yunan askerini öldürmüş. Bu taş şimdi Said Emre‟nin mezarının yanında 

durmaktadır (Anlatan: Rahmetli Ümmet Gökefe). 

 

Said Emre ve Işık Demeti 

Şeyh Said Emre‟nin mezarına seher vakti, zaman zaman bir ışık demeti inermiş. Bu 

ışığı gören ondan gözünü ayıramazmış. Işığın indiği sırada Said Emre‟nin mezarının etrafında 

bir aydınlanma olurmuş (Anlatan: Rahmetli Fadime Kulalı, Osman Alkan). Bu ışık, erenlerin 

birbirlerine ziyarete gidiş ve dönüşlerinde görünürmüş. Bu mânâda Said Emre‟nin etrafta 

ziyarete gidip geldiği inanılan Selendi‟nin Kazıklı köyünde Nurullah Efendi, Dedeler 

köyünde Şeyh Zeynel Âbidin, Umur Baba dağında Umur Dede ve Kula‟nın Yunus Emre 

köyünde de Ömer Emre (Tapduk ve Yunus Emre‟nin olduğu inanılmakta)‟nin mezarları 

bulunmaktadır. 

Bir gün seher vakti, sekiz on kişilik bir grup tütün tarlasına gidiyorlarmış, Said 

Emre‟nin mezarının yakınından geçerken, tütünlerin üzerine gökten toprak yağıyormuşçasına 

bir ses duymuşlar. Aynı anda da üzerlerinden kuzeye doğru bir ışık demeti geçmiş, bir süre 

sonra bir çember oluşturarak yine bir ışık demeti şeklinde yere inmiş. Tarlaya giden grup bu 

olaya birlikte şahit olmuşlar (Anlatan: Ümmü Kaşıkçı).  

 

Said Emre ve Bir Gelin 

Said Emre‟nin mezarının doğu tarafında “Arık-yurdu” denilen bir yer vardır. Bir 

Türkmen kışlamak için buraya konar (çadırını kurar). Bu Türkmenin gelinine Said Emre‟nin 

kerameti ilham olunur. Kadın arada bir gizlice gider, Said Emre‟nin mezarının ayakucuna 

yatarmış. Bu keramet hâli kadının davranışlarına da yansıdığı gibi arada bir kayboluşu 

sebebiyle, eşi onun gayr-ı meşru bir ilişki içinde oluşundan şüphelenir ve onu takip etmeye 

başlar. Bir gün kadını Said Emre‟nin mezarının başında uyurken yakalar ve onu orada 

öldürerek, cesedini Said Emre‟nin mezarının ayakucuna gömer. Ertesi gün tekrar 

geldiklerinde kadının cesedi kaybolur ve mezar yeri hiç kazılmamışa döner (Anlatan: Hacı 

Emine Sezgin). 

 

Sarnıç Mezarlığı 

Said Emre‟yle ilgili menkıbelerin etkisinden olsa gerek, Sarnıç köyü Mezarlığı, 

köylülerce mânen daha etkileyici bulunmakta, ayrıca halk arasında mezarlıkla ilgili bir takım 
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inanç motifleri bulunmaktadır. Meselâ, köylüler mezarlıktaki asırlık maki ağaçlarını kesmeyi, 

bu ağaçlarda yaşayan kumruları öldürmeyi, ayrıca mezarlıkta hayvan otlatmayı günah 

saymaktadırlar. Nitekim bir kadın mezarlıktaki bir ağaçtan bir budak kesmiş, aylarca kolu 

tutmamış/ ağrımış. Ayrıca mezarlığın bakımı sırasında bazı ağaçları kestiren birinin de aynı 

gün bir ineği ölmüş (Anlatan: Ayşe Gökefe). 

 

Sonuç 

Bu araştırma, Sarnıç köyündeki bir yatırın kimliğini tespit etmek için başlamıştı. 

Araştırmanın ileri safhasında, yöre halkının tanıdığı “Şeyh Said Dede”nin ötesinde bambaşka 

bir sima ile karşı karşıya kalınmıştır. Muhtemeldir ki, Said Emre hakkında kullanılabilecek 

daha pek çok veri vardır. Said Emre, 13. yüzyılın sonu, 14. yüzyılın başında yaşamış, Hacı 

Bektaş-ı Velî‟nin “Makalât”ını Arapçadan Türkçeye çeviren ve Yunus Emre gibi asırlar 

geçtikçe ışığı daha da parlayan bir şiir dehasının en yakın takipçisiydi. 

Vilâyet-nâme‟ye göre Said Emre, aslen Aksaray‟da yetişmiş Molla Sadeddin adında bir 

medrese âlimiydi. Hacı Bektaş-ı Velî‟yi tanıdıktan sonra ona intisâb etmiş, onun yanında on 

sekiz yıl kalmıştı. Hacı Bektaş-ı Velî, Said Emre‟yi İç-il bölgesine göndermiş, onun 

ölümünden sonra Said Emre, Germiyan ilinde faaliyet gösteren Koluaçık Hacım Sultan‟a 

intisâb etmiştir. Vilâyet-name‟deki Said Emre‟nin hikâyesi en kısa şekliyle böyledir. Peki 

Said Emre, Hacım Sultan‟a intisâb ettikten sonra, tekrar İç-il bölgesine dönmüş müydü, yoksa 

Germiyan ilinde mi kalmıştı, bilinmemektedir. Osmanlı Arşiv Kayıtlarında, 

Germiyanoğullarının son dönem idarî merkezlerinden biri olan Kula‟ya bağlı Sarnıç köyünde, 

“Şeyh Said Emre” veya “Şeyh Said” şeklinde geçen bir zâviye ve vakıf kaydı ile “Şeyh Said 

Emre” adında bir mezar bulunmaktadır. Hacı Bektaş-ı Velî‟den sonra Hacım Sultan‟a 

bağlanan Said Emre, muhtemelen, İç-il‟e dönmeyip, Sarnıç köyünde bir zâviye kurarak 

buraya yerleşmişti. Daha sonra onun burada tasarruf ettiği arazi, “âyende ve revende”ye 

hizmet, zâviyedârlığı evlada olmak şartıyla vakfedilmişti. Zâviye varlığını Osmanlı 

Devleti‟nin sonuna kadar korumuştur. Bu araştırmada zâviyenin ve zâviyeye ait vakıfların 

âkıbetinin ne olduğu tespit edilememiştir. Ancak tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla bu 

kurumlara ait vakıfların Millî Eğitim Bakanlığına devredildiği bilinmektedir (RG, 1341; 168, 

Mad. 5). 

Netice itibariyle, Said Emre‟yi Türkiye‟de literatüre taşıyan Köprülü ve Gölpınarlı‟dan 

sonra bu araştırmada, Manisa‟nın Kula ilçesine bağlı Sarnıç köyünde bulunan Said Emre 

zâviyesi, vakfı, mezarı ve mezarının etrafında oluşan kültürel ritüel incelenmeye çalışılmıştır. 

Kula‟nın Sarnıç köyündeki mezar ile Mut‟un Hacısait köyünde bulunan mezarlardan biri 

makâm olabileceği gibi, biri daha sonra yaşamış farklı bir Said de olabilir. Hacı Bektaş-ı 

Velî‟nin sûfî talebesi ve Yunus‟un muakkibi olan Said Emre‟nin önce İç-il‟de faaliyet 

gösterişine, Hacı Bektaş-ı Velî‟nin ölümünden sonra Hacım Sultan‟a intisâb edip Germiyan 

ilinde faaliyet gösterişine ve bu bölgede bıraktığı izlerine bakılırsa; Mut‟un Hacısait köyünde 

olan mezar onun makâmı, Kula‟nın Sarnıç köyünde olan da mezarı olmalıdır. Şu halde, bu 

konuda kesin bir sonuca ulaşabilmek için, Vilâyet-nâme‟de bahsedilen Said Emre Divanı ile 

Said Emre Zâviyesi Vakfının vakıf senedinin bulunması veya Said Emre‟nin yaşadığı devrin 

kaynaklarının şahitliği gerekmektedir. 
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Ek 1: Mekân ve Mezar Fotoğrafları 

 
               

                  Sarnıç Köyü/ Doğudan - 2005 (Fotoğraf 1: M. Alkan) 

 

 

   
                      

                 Said Emre’nin Mezarı /Güneyden -2005 (Fotoğraf 2: M. Alkan) 
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                    Said Emre’nin Mezarı/ Kuzeyden -2005 (Fotoğraf 3: M. Alkan) 

 

 

 
   

                  Said Emre’nin Mezarı /Doğudan -2005 (Fotoğraf 4: M. Alkan) 
 

 

 

Ek 2: Belge Örnekleri 
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   A. Sınır Tashihi Kaydı 

 
 

Karye-i Pîrdepecik el-mezbûr tâbi‟-i Kula Şeyh Said tasarruf itdüğü otuz dönüm yer defterde 

üzerine kayd olunmadığı sebebden mezkûr köyün sınırundan idüğü ma‟lûm olucak mezkûrun 

hükm olundu deyû Mevlâna Abdulkerim kayd itmiş              defterinde gerü ber karar-ı sâbık 

tîmara kayd olundu. 

  Hâsıl: ez gale ve resm-i zemîn: 75 

  BOA. TD. 49 (H. 918/ M. 1512) Kütahya Mufassal Tahrîr Defteri, s. 554 

 

B. Zâviyedâr Tayinleri (Hurûfât Kayıtları) 

 

 

 
 

 

 

1. Mahmiye-i Kula Kazasına tâbi Sarnıç nâm karyede vâki‟ Merhûm Şeyh Said Emre 

Zâviyesi evlâd-ı evlâda meşrûta olup ber-mûceb-i şart vâki‟ hissedârlarından Mehmed Hâlife 

ibn İbrahim hissedâr olup bî-berat olmakla ber-mûceb-i arz Umûmen Nâibî es-Seyyid 

Hüseyin Efendi arzıyla tevcîh olundu. Şehr-i Cemâziyelevvel 1169/ Şubat 1755, VGMA, 

Hurûfât Defteri, nu. 1110, s. 94/1. 
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            2. Mahmiye-i Kula‟da Sarnıç nâm karyede Şeyh Said Emre mezrasını evlâdiyet-i 

meşrûtiyet hissedâr evlâdına Mehmed bin İbrahim‟in berât-ı tecdîd buyruldu. Şehr-i Zilhicce 

1171/ Ağustos 1757, VGMA, Hurûfât Defteri, nu. 1110, s. 94/2. 

 

 

C. Zâviyedârlık Beratı 

 
 

 

Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn-i mülûkâneye mülhak evkâfdan Aydın Vilâyeti celîlesi dâhilinde 

elan Saruhan Sancağına merbût Kula Kazasında vâki‟ es-Seyyid Şeyh Said Efendi Zâviyesi 

Vakfının üç hums hisse zâviyedârlığı vazifesiyle âyende ve revendeye it„âm-ı taâm ettirmek 

şartıyla zâviyedârlık-ı mezbûre bâ-berât-ı şerîf-i âlişân mutasarrıf olan evlad-ı vâkıfdan 

Mustafa Hâlife‟nin bundan akdem vukû„u vefâtıyla zâviyedârlık-ı mezkûre mahlûl ve hizmet 

-i lâzımesi mu„attal kalûb ve vakf-ı mezkûre dahî evkâf-ı kadîmeden olarak derdest ve 
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sicillâtda mukayyed vakfiyesi olmayup ancak zâviye-i mezkûre el-yevm mevcûd ve mâmûr 

ve derûnunda âyende ve revendeye it„âm-ı taâm olunmakda ve zâviyedârlık-ı mezkûre mine‟l-

kadîm evlad-ı evlâd-ı evlâd-ı vâkıfdan olanların meşrûtiyet üzere tasarrufları müteâmel 

olmağla işbu ba„isi‟l-arz mezkûr Kula Kazasının Taş Mahallesinde otuz birinci hânede 

mukayyed ve bin iki yüz seksen bir senesinde mütevellid idüği Kaza-i mezkûr nüfus 

memurluğundan beyyine yazılan Mustafa Halîfe, mütevefâ-yı mezbûr Mustafa Halife‟nin 

sulbî oğlu ve evlad-ı evlad-ı evlâd-ı vâkıftan olarak ber-mûceb-i teâmül-i kadîm zâviyedârlık-ı 

mezkûrun meşrûtünlehi olduğu ve zâviyedârlık-ı mezkûrun hizmetine min külli‟l vücûh ehil 

ve müstehâk idüği mezkûr Kula Kazası Mahkeme-i Şer„iyesi‟nde huzûr-i şer„i meâl-i „ukûdda 

hâlen Kula Kazası Evkâf Müdir Vekili Süleyman Efendi hâzır olduğu hâlde erbâb-ı vukûf bî-

garaz-ı ahrâr-ı ricâl -i müslimînden Kasaba-i mezkûrun Mehâmid Mahallesinden Bekir Beğ 

oğlu Tevfik Efendi ibn Şerif ve Sabuncuoğlu Mehmed Ağa ibn Hacı Mustafa nâm kesân 

ihbârlarıyla zâhir ve mütehakkık olmağin mûcebince zâviyedârlık-ı mezkûrun vazîfe-i 

mu„ayyenesiyle müteveffâ-yı mezbûr Mustafa Halîfe‟nin mahlülünden oğlu mezbûr Mustafa 

Halîfe‟ye kemâfî‟s-sâbık hizmet-i mezkûreyi edâ ve îfâ itmek şartiyle ber-mûceb-i „amil-i 

kadîm evlâdiyet ve meşrûtiyet üzere tevcîh ve yedine atîk berat-ı şerîf-i âlişân mûcebince 

tecdîden bir kıt‟a berât-ı âlişân sadaka ve ihsân buyurulmak niyâzıyla pâye-i serîr-i a„lâya „arz 

olundu. el-Emrü limen lehü‟l emr.  2 Şevval 310. Manisa Şer‟iye Sicili, nu. 376, s. 192.  

 

 


