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ÖZ

Kıbrıs adası Türkler tarafından fethedil-

dikten sonra buraya yoğun bir Müslüman 

göçü yaşanmıştır. Adaya yerleşen inanç 

gruplarından biri Bektaşilerdir. XIII. yüzyıl-

da Hacı Bektaş Veli ile ortaya çıkan ve XVI. 

yüzyılda Balım Sultan’ın çalışmalarıyla şe-

killenen ve yayılan Bektaşilik, Kıbrıs’ta tarih 

boyunca pek çok tekkelere sahip olmuştur. 

Kıbrıs adasının 1570 yılında fethinden he-

men sonra burada Zuhuri (Zuhurat) Baba, 

Kırklar (Karadonlu Can Baba), Kâtip (Kutup 

Odman) Osman Baba, Alemdar (Bayraktar) 

Baba, Türabi Ali Baba, Kutup (Kurt) Baba ve 

Hasan Baba isimlerinde Bektaşi tekkelerinin 

faaliyette bulunduğu, bu tekkelerden bazı-

larının, adanın fethine iştirak eden Yeniçe-

riler adına inşa edildiği tespit edilmektedir. 

1826 yılında kadar normal bir şekilde faali-

yetlerini sürdüren bu tekkeler, adı geçen ta-

rihte Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşiliğin 
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de yasaklanması sebebiyle bir süre kapatıl-

mıştır. Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi tah-

rip edilirken; Kâtip (Kutup Odman) Osman 

Baba Tekkesi Halveti tarikatına devredil-

miş, Bayraktar (Alemdar) Baba Tekkesi ise 

Nakşi Şeyhi Moralı Mustafa Nuri Efendi’nin 

yönetimine bırakılmıştır. XIX. yüzyılın ikin-

ci yarısından itibaren tekrar açılan bu tek-

keler mevcudiyetlerini sürdürmüşlerdir. 

Larnaka şehrindeki Zuhurat (Zuhuri) Baba 

Tekkesi Sultan Abdülaziz döneminde ye-

niden eski hali üzere inşa edilmiş ve 1869 

yılında buraya Nakşi icazetli Hüseyin Baba 

atanmıştır. Baf’daki Hasan Baba Tekkesi ise 

1865 yılında tekrar açılmıştır. Magosa’daki 

Kâtip (Kutup Odman) Osman Baba Tekkesi 

ve Lefkoşa’daki Alemdar (Bayraktar) Baba 

Tekkesi türbe mahalleri ile birlikte bakımlı 

olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yine 

Lefkoşa’daki Kırklar (Karadonlu Can Baba) 

Tekkesi yeniden açılmış ve 1908 yılına kadar 

burada Feyzullah Baba şeyhlik yapmıştır. 

Bu çalışmada tarih boyunca Kıbrıs’ta faali-

yet gösteren Bektaşi tekkeleri, Başbakanlık 

Osmanlı Arşivi ve Vakıfl ar genel Müdürlü-

ğü Arşivi’nde yer alan belgeler ışığında or-

taya konulmaya çalışılmıştır.

KIBRIS’TA BEKTAŞİLİK VE BEKTAŞİ TEKKELERİ

BEKTASHISM AND BEKTASHI DERVİSH LODGES IN 

CYBRUS
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ABSTRACT

After it was concurred by Turks, there 

has been an intense migration of Muslims 

to Cyprus. One of the religious groups who 

have settled to the island was Bektasis. Bek-

tashism that is emerged with Haci Bektas Veli 

in 13th century, shaped and spread by Balım 

Sultan’s works in the 16th century has had so 

many lodges in Cyprus throughout the his-

tory. It is determined that immediately after 

the conquest of Cyprus in 1570 there have 

been Bektashi lodges operating with names 

of Zuhuri (Zuhurat) Baba, Kirklar (Karadon-

lu Can Baba), Kâtip (Kutup Odman) Osman 

Baba, Alemdar (Bayraktar) Baba, Turabi Ali 

Baba, Kutup (Kurt) Baba and Hasan Baba, 

and some of these lodges have been built on 

behalf of Janissaries who participated in the 

conquest of the island. These dervish lodges, 

which had been operating until 1826, were 

closed for a while due to the prohibition of 

Bektashism along with the guild of Janissar-

ies in the mentioned date. While the Zuhuri 

(Zuhurat) Baba Lodge was being destroyed, 

Kâtip (Kutup Odman) Osman Baba Lodge 

has been transferred to the Halveti orders; 

and Bayraktar (Alemdar) Baba lodges were 

left to Nakşi Sheikh Moralı Mustafa Nuri 

Efendi’s government. These dervish lodges 

that were reopened as from the second half 

of the 19th century, have maintained their 

presence. Zuhurat (Zuhuri) Baba Logde in 

Larnaka was rebuilt according to its origi-

nal form in the period of Sultan Abdulaziz 

and Naksi icazet Hussein Baba was ap-

pointed to there in 1869. Hasan Baba Lodge 

in Baf was reopened in 1865. Kâtip (Kutup 

Odman) Osman Baba Lodge in Magosa and 

Alemdar (Bayraktar) Baba Lodge in Nico-

sia survived with their place of the tomb. 

Again Kirklar (Karadonlu Can Baba) Lodge 

in Nicosia reopened and Feyzullah Baba 

made sheikhdoms in here until 1908. In this 

study, Bektashi lodges operating in Cyprus 

throughout history, has been tried to reveal 

within the light of Prime Ministry Ottoman 

Archives and the Foundations General Di-

rectorate Archive. 

Keywords: Cyprus, Janissaries, Bektash-

ism, Zuhuri (Zuhurat) Baba, Kirklar (Kara-

donlu Can Baba), Kâtip (Kutup Odman) 

Osman Baba, Alemdar (Bayraktar) Baba, 

Turabi Ali Baba, Kutup (Kurt) Baba, Hasan 

Baba. 

GİRİŞ: KIBRIS’A BEKTAŞİLİĞİN 

GELİŞİ

Bektaşilik, Hacı Bektaş Veli (v. 1271) 

hazretlerinden sonra uzun bir oluşum 

süreci yaşamış, bu süreçte Bektaşi tek-

keleri Anadolu’dan başlayarak Osmanlı 

Devleti’nin sınırlarının genişlemesine para-

lel olarak üç kıtaya yayılmıştır. XVI. Yüz-
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yılın başında Hacı Bektaş Veli Tekkesi’ne 

post-nişin tayin edilen Balım Sultan’ın (v. 

1516) girişimleriyle teşkilatlı bir tarikat hü-

viyetine kavuşan Bektaşilik başta devletin 

başkenti İstanbul olmak üzere Rumeli, Ege 

ve Akdeniz Adaları, Irak, Mısır, Suriye hat-

ta İran coğrafyasında tekkelere sahip olmuş-

tur. Bektaşilik fetih hareketlerinden önce ve 

sonra bu bölgelerde dervişler eliyle yayıl-

mış, en ücra köşelere kadar açılan tekkeler 

vasıtasıyla Müslüman ahalinin dışında gay-

ri Müslim unsurlar arasında da neşvü nema 

bulmuştur. 

Bektaşiliğin Anadolu dışında yayılması 

fetihlere iştirak eden gazi dervişler, Abdal-

lar ve Horsan erenleri eliyle meydana geti-

rilmiştir. Bektaşi şeyh ve dervişleri Osmanlı 

ordusuyla, Yeniçerilerle birlikte seferlere 

katılmışlar ve fetihlerde öncü rolü oynadık-

tan sonra fethedilen bölgelere tekkeler ku-

rarak Bektaşi inanç ve kültürünü buralarda 

temsil etmişlerdir. Piri Efendi’nin Fethiye-i 

Cezire-i Kıbrıs adlı eserinden hareketle Ye-

niçerilerle birlikte adanın fethinde bir Bekta-

şi Taburu’nun görev aldığı rivayet edilmek-

tedir. Bu Bektaşiler ve fetih sonrası adaya 

yerleştirilen bin kişilik Yeniçeri garnizonu 

adada Bektaşiliği temsil etmişlerdir. Zira 

Lefkoşa’daki yeniçeri garnizonu Alemdar 

(Bayraktar) Baba Tekkesi’nin yakınında bu-

lunduğu Ömeriye mahallesinde yer almak-

taydı (Beratlı, 2008: 191-192; Hatay, 2006: 

64). 

Kıbrıs adasına Bektaşiliğin gelişi ve 

burada Bektaşi tekkelerinin kuruluşu 1570-

1571 yıllarında adanın fethi sırasında gelen 

gazi dervişler eliyle gerçekleşmiştir. Günü-

müzde hala Lefkoşa ve Girne sokakları bu 

gazi dervişlerin ve Abdalların hatıralarıy-

la doludur. Lefkoşa’da Yediler, Kara Baba, 

Kurt Baba, Kaçkaç (Akkaş) Dede, Edhem 

Dede Türbeleri; Yitik Dede mezarı ve Üçler 

Türbesi ile Girne Kapısı Türk mezarlığında-

ki Genç Abdal ve Cenk Abdal Türbeleri ada-

nın fethinde görev alan gazi dervişlere işa-

ret etmektedir. Abdalan-ı Rum ve Kalanderi 

dervişleri olarak anılan bu zatlar fetih sıra-

sında adaya Hacı Bektaş kültünü getirmişler 

ve böylece adada Bektaşilik ortaya çıkmıştır 

(Beratlı, 2008: 23-24). Örneğin müritleriyle 

Kıbrıs seferine katılan Kutup Baba, Bekta-

şiliği adaya getiren Bektaşi şeyhlerindendir 

(Küçükdağ, 1998: 382-383). 

Kıbrıs’ta Bektaşiliği temsil eden ve tek-

keler açan ilk temsilciler adanın fethinin he-

men ardından yayınlanan sürgün fermanıyla 

1572 yılından itibaren buraya sürgün edilen 

ve İranla ilişki içerisinde bulundukları iddia 

edilen Rafıziler ile Kızılbaşlar’dır. Osmanlı 

Mühimme Defterleri üzerine yapılan araştır-

malarda adanın Türk nüfusunun artırılması 

politikası çerçevesinde sürgünlerin gerçek-

leştirildiği, ancak adeta Anadolu’da zararlı 

görülen Kızılbaşların adaya sürgün edildik-

leri tespit edilmiştir. 1576 tarihli 29 numaralı 

Mühimme Defteri’nde “Sancağımızda bulu-

nan Rafızilerden, İran ile ilişkisi bulunanla-

rın araştırılarak tespit edilmesi… Bunların 

başka bir bahane ile idam olunmaları… İran 

ile ilişkisi bulunmayan Rafızilerinse saptan-

tıktan sonra Kıbrıs adasına sürülmeleri…” 
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ifadeleri yer almaktadır. 1577 tarihli ve 30 

numaralı Mühimme Defteri’nde ise “Bozok 

Beylerbeyine hüküm: Kızılbaşlıkla suçlanan 

kişilerin yazıldığı defter sureti gönderilmiş-

ti. Bu kişiler soruşturulsunlar. Kızılbaşlıkları 

gerçekse idam edilsinler. Lakin yalnız itham-

la kalmışlarsa, bunlar Kıbrıs’a sürülsünler” 

denilmektedir (Beratlı, 2008: 16). Yine 1578 

yılına ait 33 numaralı Mühimme Defterinde 

Rum Beylerbeyine yazılan hükümde “Kı-

zılbaşların tümünü öldürmek gerekirse çok 

fazla cana kıyılacağını bildirdiğinden, emre-

diyorum ki bu ferman geldikten sonra Sünni 

mezhebinden olmayıp mülhid ve Rafızi olan 

Kızılbaşların evleri ve barklarıyla alakaları-

nı kesip, yanlarına hisar erlerini de koşup, 

Kıbrıs Adası’na sürgün et; yalnız halifelerini 

idam et” emri verilmektedir. İlave olarak 35 

numaralı defterde bu emrin yerine getirilip 

getirilmediği sorgulanmaktadır. Bu defa 

Osmanlı padişahı Rum Beylerbeyi’ne “Sana 

Kızılbaşları Kıbrıs’a sürgün edip halifele-

rini de idam etmen için emir verilmişti. Bu 

arada Şark Seferi’ne çıktığım için ilgilene-

medim. Şeri defterler aynen gönderildi diye 

bildirmişsin. Şimdi bu emir geldikten sonra, 

adı geçenler dinden çıkmış ve sapkınsalar, 

haklarından gelip reayaya zarar vermekten 

sakın” demekteydi (Beratlı, 2008: 17). 

Bu sürgünlere ilave olarak zamanla 

(bilhassa XVIII. yüzyılda) pek çok Yörük-

Türkmen aşiretleri cezalandırılmak ama-

cıyla Osmanlı hükümetlerinin adeta “açık 

hapishane” olarak gördükleri Kıbrıs’a zorla 

yerleştirilmesi söz konusu olmuştur (Or-

honlu, 1987: 112; Beratlı, 2008: 29-68). Bu aşi-

retlerden Şamlular ve Karahacılılar’ın Çal-

dıran Savaşı’nda Şah İsmail ordusunun bir 

kanadını teşkil etmeleri sebebiyle Kıbrıs’a 

sürülmüşlerdir (Beratlı, 2008: 194). Böyle-

ce Kıbrıs adasının fethi ve sonrası, Bektaşi 

inanç ve kültürü sözü edilen zümreler ara-

cılığıyla adaya getirilmiş ve açılan tekkeler 

ile adada Bektaşilik uzun yıllar faaliyetlerini 

sürdürmüştür. II. Selim döneminde Osman-

lı topraklarına katılan Kıbrıs adasında fetih 

sonrası birçok Bektaşi ereni peş peşe irfan 

ve hizmet ocağı uyandırmıştır (Koca, 2005: 

199). Adada zaman içerisinde Zuhuri (Zu-

hurat) Baba, Kırklar (Karadonlu Can Baba), 

Kâtip (Kutup Odman) Osman Baba, Bay-

raktar (Alemdar) Baba, Türabi Ali Baba, Ku-

tup (Kurt) Baba ve Hasan Baba isimlerinde 

Bektaşi tekkelerinin faaliyette bulunduğu, 

bu tekkelerden bazılarının Yeniçeriler adına 

inşa edildiği tespit edilmektedir (Küçükdağ, 

1998: 381-395; Karakaya, 2002: 392; Koca, 

2005: 202-203; Beratlı, 2008: 183-186; Kalafat, 

2013: 213).

1. Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi

Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi Larnaka 

kentinde, Kalegora (Kaligra) ile Dionysou 

caddelerinin kesiştikleri kavşak mahallin-

deydi. 

Tekke Kıbrıs evkâf kayıtlarına 1570 yılı 

sonrası açılan zaviyelerden sayılarak “Zu-

huri Baba Dergâhı ve Sıbyan Mektebi” ola-

rak geçmiştir (Koca, 2005: 199). Ayrıca tekke 

Zuhuri Baba’nın türbesini ihtiva etmektey-

di. Zuhuri Baba’nın türbesinin yanında ise 

Aya Spridion isimli bir Ortodoks azizinin 
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kabri mevcuttu. Tekke çift kubbeli mima-

ri mekânların özgün bir örneğiydi. Evliya 

Çelebi tekkeyi Osmanlı temaşa ve gölge 

oyunları ustalarını ihtiva eden ve Zuhuri 

kolu adı verilen esnaf loncasının önemli bir 

şubesi olarak zikretmektedir (Beratlı, 2008: 

183-184). 

Tekke 1826 yılında Yeniçeri Ocağı ile 

birlikte Bektaşiliğin de yasaklanması sıra-

sında buradaki Bektaşiler uzaklaştırılarak 

kapatılmış ve kısmen tahrip edilmiştir. Tek-

kenin tahribinin ardından geride kalan tür-

be mahalline, 1830 yılında bir miktar maaş 

ile Dağıstani Şeyh Mehmet Efendi, türbe-

dar olarak görevlendirilmesi için Kıbrıs 

Evkaf müdürlüğüne başvurmuştur (BOA, 

EV.THR, 271/28). 

Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi Sultan 

Abdülaziz döneminde aslına uygun olarak 

yeniden onarılmış, bu sırada Zuhuri Baba 

Türbesi’nin yanına cami, tek şerefeli ve çif-

te kemerli minare, mektep, üç oda ve bir 

mutfak inşa edilerek tam bir tekke şekline 

getirilmiştir (BOA, EV.MKT.CHT, 71/46). 

Tekke binalarının ve caminin inşasına ve ya-

pımına 1845’lerde başlanılmış (BOA, İ.DH, 

183/10121), ancak inşaat yarım kalıp zaman 

zaman tamamlanması için teşebbüste bulu-

nulmuş olsa da (BOA, A.MKT, 180/70; BOA, 

İ.MVL, 136/3721; BOA, A.MKT.MHM, 

17/73; BOA, A.AMD, 22/85; BOA, A.MKT.

UM, 7/9) ikmal edilmesi yirmi yıl kadar ge-

cikmiş, bölgede Hıristiyan ahaliye ait büyük 

kilise ve manastırların bulunması dikkate 

alınarak külliye 1865 yılında tamamlanmış-

tır. Bu arada sadece Zuhuri Baba’nın metfun 

bulunduğu türbenin inşası için 25.000 kuruş 

harcanmıştır (BOA, EV.MH, 1136/85; BOA, 

MVL, 794/81; BOA, İ.MVL, 542/24359; 

BOA, MVL, 796/28). 

Arşiv kayıtlarından Kıbrıs adasının 

Tuzla kazasına bağlı İskele kasabasında bu-

lunduğu anlaşılan Zuhuri (Zuhurat) Baba 

Tekkesi meşihat makamına ve türbedarlığı-

na aylık 300 kuruş yemek parası tahsis edi-

lerek yapılan imtihanla 1864 yılında Hafız 

Şeyh Mehmet ibn Hızır Halife ile 100 kuruş 

maaşla Hafız Hasan Efendi ibn Şeyh Meh-

met Şem‘î görevlendirilmiştir. 1865 yılında 

ise aylık 300 kuruş maaşla türbedar olarak 

Hâfız Hasan Efendi ibn Eşşeyh Mehmet 

Efendi görevlendirilmiştir (BOA, EV.MH, 

1136/85). 

Tekke yeniden Sultan Abdülaziz döne-

minde Nakşi tarikatı adı altında açılmış, eski 

hali üzere inşa edilen tekkeye 1869 yılında 

post-nişin olarak Nakşi şeyhlerinden Hafız 

Hüseyin Baba tayin edilmiştir. Bununla bir-

likte tekkenin daha sonraki yıllarda Mevlevi 

tekkesi olarak da hizmet verdiği bilinmekte-

dir (Beratlı, 2008: 184). 

Zuhuri (Zuhurat) Baba Tekkesi’nin me-

şihat ve türbedarlık görevlerinin yanı sıra 

buradaki caminin imamet, hitabet, müez-

zin, kayyım, devirhan2 ve mektebin mual-

2 Devirhân, vâkıfın şartı gereği Cuma veya belir-
lenen herhangi bir gün öğle namazlarından evvel 
Mülk sûresi veya başka bir sûre-i şerife okuyan zattır. 
Kur’an’ın devir ve teselsül suretiyle okunması sebe-
biyle buna devirhânlık denmiştir.
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limlik gibi vazifelere yapılan atamaları arşiv 

kayıtlarından takip etmek mümkündür. Bu 

görevlerin maaş durumları ise II. Mahmut 

vakfından verilmek üzere 100 kuruş ima-

met, 60 kuruş hitabet, 70 kuruş müezzinlik, 

40 kuruş kayyımlık, 70 kuruş devirhanlık, 70 

kuruş türbedarlık, 100 kuruş meşihat ve 80 

kuruş muallim şeklindedir (BOA, EV.MH, 

1557/70; BOA, EV.MH, 1757/32; BOA, 

EV.MH, 1786/76; BOA, EV.MH, 1578/12; 

BOA, EV.MH, 1538/42; BOA, EV.MH, 

1865/97; BOA, EV.MH, 1767/47; BOA, 

EV.MH, 1757/5; BOA, EV.MH, 1750/51; 

BOA, EV.MH, 1548/40). Sözü edilen görev-

lerden meşihat, türbedarlık ve imametin za-

man zaman aynı kişilere tevcih edildiği de 

tespit edilmektedir. 1864 yılına imamet ve hi-

tabet görevine aylık 100 kuruş maaşla Mekkî 

Şeyh Hafız Mehmet bin Hızır, kayyımlık ve 

müezzinlik görevine aylık 100 kuruş maaş-

la Molla Mehmet bin Hüseyin; 1865 yılında 

aylık 50 kuruş maaşla devihânlık göreviyle 

100 kuruş maaşla müezzinlik görevine İs-

kenderiyeli Hâfız Mahmud Halife; aynı yıl 

devirhânlık görevinin dörtte birlik kısmına 

aylık 50 kuruş maaşla Mısırlı Hâfız İbrahim 

Efendi, ikilik kısmına aylık 50 kuruş maaşla 

Hâfız Hasan Halife ibn Şeyh Mehmet Efen-

di atanmıştır. Hâfız Hasan Halife ibn Şeyh 

Mehmet Efendi aynı zamanda aylık 50 ku-

ruş maaşla tekkedeki mektebe hoca olarak 

görevlendirilmiştir. Bu tayinler gerçekleş-

tirilirken imtihan yapılmış, liyakat ve gö-

reve ehillik esas alınmıştır (BOA, EV.MKT.

CHT, 71/46; BOA, EV.MH, 1136/85; BOA, 

EV.MKT, 327/8). 1876 yılında Mekkî Şeyh 

Hafız Mehmet bin Hızır’ın vefatı üzerine hi-

tabet görevine İbrahim Efendi getirilmiştir 

(BOA, EV.MKT.CHT, 71/46).

1874 yılının Eylül-Ekim-Kasım ayla-

rında sıbyan muallimi Hafız Ali Hulusi’ye 

80’er kuruş aylık maaş ödenmiştir (BOA, 

EV.MH, 1757/32; BOA, EV.MH, 1750/50; 

BOA, EV.MH, 1757/4). 

Arşiv kayıtlarından Zuhuri (Zuhurat) 

Baba Tekke ve Camii’ne kandil yağı, mum, 

zeytin yağı gibi aydınlatma malzemesi ve 

gıda ihtiyaçları için para tahsis edildiği tespit 

edilmektedir (BOA, EV.MH, 1538/42; BOA, 

EV.MH, 1757/5; BOA, EV.MH, 1757/32; 

BOA, EV.MH, 1786/76; BOA, EV.MH, 

1865/97). 

Tekkeye ait yapılar, Zuhuri (Zuhurat) 

Baba Türbesi ve Meydanevi metruk bir şe-

kilde bugün ayakta durmaktadır (Koca, 

2005: 200). “Cami ve türbe bölümlerinden 

oluşan düzgün kesme taştan yapılmış Zu-

huri Tekkesi’nin yapım tarihi kesin biçimde 

bilinmemekle beraber geç bir döneme ait ol-

duğu sanılmaktadır. Aynı mekânı paylaşan 

türbe ve cami biri büyük, diğeri küçük iki 

kubbe ile örtülüdür. Cephede basık kemerli 

derin nişler bulunmaktadır. Yapının yanın-

da yer alan silindirik gövdeli minaresinin 

şerefeden yukarısı yıkıktır. Tekkenin bazı 

bölümleri Evkaf İdaresi’nce bir süre kulla-

nılmış ve kütüphaneye çevrilmiştir.” (Kara-

kaya, 2002: 391) 
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2. Kırklar (Karadonlu Can Baba) 

Tekkesi

Lefkoşa’da bulunan bu tekke halk ara-

sında Kırklar (Karadonlu Can Baba) Tekkesi 

adıyla anılmaktadır. Tekke civarında Kırk-

lar köyü bulunmaktadır. Köyün Rumca ismi 

Timbu’dur. Köyde halen Bektaşi olan çok az 

sayıda kişi bulunmaktadır. Burada 1925 yı-

lına kadar üç bin civarında olan Bektaşi nü-

fus bugün yok denecek kadar azdır (Beratlı, 

2008: 184). 

Tekke mescit, türbe ve derviş odaların-

dan oluşmaktaydı. “Türbe kısmı taştan, di-

ğer kısımları kerpiçten yapılmış olan tekke-

nin mescidi 1816 tarihli olup diğer kısımları-

nın inşa tarihi bilinmemektedir. Tekke içeri-

sinde, Arapların Bizans döneminde Kıbrıs’a 

yaptıkları sefer sırasında şehit düşen kırk 

askerin mezarının bulunduğu kabul edil-

mektedir. Çevre duvarıyla sarılı avlunun 

batısında bir mescit, bunun kuzeybatısında 

tekke odaları yer almaktadır. Üç bölümden 

oluşan, iki yanda mezar odalarının sıralan-

dığı bu mekânın üzeri beşik tonazla örtülü-

dür” (Karakaya, 2002: 386).

Tekke 1826 badiresinden etkilenmiş, 

Melami-Mevlevi şeyhler idaresine geçmiş-

tir. 1908 yılına kadar bilinen son postnişini 

Melami-Mevlevi şeyhli Hacı Feyzullah Baba 

Erenlerdir (Koca, 2005: 200). 

Mevlevi olarak bilinen Feyzullah 

Baba’nın tek kızı olan Sadberk Hanım bu-

rada askeri görevle bulunan Hüseyin Şev-

ki Baba ile evlenmişlerdir. Sadberk Hanım 

1947 yılında Hakk’a yürümüş, cenazesi 

İstanbul Feriköy Kabristanı’nda defnedil-

miştir. Hüseyin Şevki Baba ise Rumi 1323 

(Miladi 1907-1908) yılında Hakk’a yürümüş 

olup, kabri Cisr-i Mustafa Paşa (Sveling-

rad) kentindedir. Namık Kemal, Magosa’da 

sürgün olarak bulunduğu dönemde bu tek-

kenin müdavimlerinden olup Hacı Hüsnü 

Baba’dan nasib almıştır (Beratlı, 2008: 184-

185).

Kırklar (Karadonlu Can Baba) Tekkesi 

aynı zamanda bir ziyaret mekânıdır. Bura-

daki 1816 yılında inşa edilmiş olan mescit 

oldukça bakımlıdır. Bir zamanlar türbede 

duvara saplı bir kılıç ve bir ok olduğu riva-

yet edilmektedir. Tekkenin güney bölümün-

de yer alan duvara saplı oku tutarak, bir 

nefeste üç kez Allah diyenlerin dileklerinin 

yerine geldiği rivayetler arasındadır. Günü-

müzde türbe ve tekke onarım görmüştür. 

Tekke haziresinde kırk kadar Bektaşi ereni-

ne ait isimsiz kabir tümülüsleri bulunmak-

tadır (Koca, 2005: 201).

24 Ocak 1887 tarihinde Kırklar (Kara-

donlu Can Baba) Tekkesi şeyhi Hacı Meh-

met Efendi’ye hazineden yardım verilmiştir 

(BOA, DH.MKT, 1394/78).

3. Kâtip (Kutup Odman) Osman 

Baba Tekkesi

Akkule Kapısı’nın karşısındaki eski 

Türk mezarlığında bulunan Kâtip (Kutup 

Odman) Osman Baba Tekkesi 1739’da kes-

me taştan inşa edilmiştir. 
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Tekke ismini ölümünden sonra Kutup 

Osman olarak anılan, IV. Mehmet dönemi 

mutasavvıf ve âlimlerinden Celveti-Melami-

Bektaşi Şeyhi Seyyit Osman Fazlı Efendi’den 

almıştır. Kutup Osman Efendi bir süre saray 

imamlığı da yapmıştır. 1689 yılında Belgrad 

Seferi’ne katılmış olan Atpazari Osman Faz-

lı Efendi (Kutup Osman) kendisini çekeme-

yen bazı devlet adamlarının iftiraları üze-

rine, padişaha başkaldırmak suçlamasıyla 

1690 yılında Kıbrıs’a sürgüne gönderilmiş 

ve 17 Aralık 1691 tarihinde Magosa’da vefat 

etmiştir. Kutup Osman Baba’nın ölümün-

den bir müddet sonra kabri üzerine türbe, 

mescit ve Bektaşi tekkesi kurulmuştur (Be-

ratlı, 2008: 185).

1824 yılında Kıbrıs kapıcı başılarından 

ve Halveti tarikatı mensuplarından Seyyit 

Mehmet Ağa tarafından yeniden inşa ettiri-

len türbeye bir mescit ve tarikat mensupları-

nın ikameti için bazı odalar eklenmiştir. Tür-

benin kitabesi Feyzi Dede tarafından ahşap 

üzerine oyularak yazılmış olup günümüzde 

Canbolat Bey Türbe ve Müzesi’nde korun-

maktadır. Tekke L şeklinde planlanmış olup 

biri tonoz diğer ikisi kubbeyle örtülü üç 

mekân ve bunlara bitişik kubbeli bir türbe-

den oluşmaktadır (Karakaya, 2002: 389).

1826 yılında Kâtip (Kutup Odman) Os-

man Baba Tekkesi Halveti tarikatına devre-

dilmiş, tekkeye II. Mahmut tarafından bir 

mescit ilave edilerek Bektaşilerce düzen-

lenmiş olan mimari planı oldukça değiş-

tirilmiştir (BOA, A.MKT.MHM, 321/64). 

1925 yılında tüm tekke ve türbelerle birlik-

te faaliyetleri sona eren tekke kesme taştan 

inşa edilmiş olup halen mevcut ve mamur 

bir haldedir. Tekke bugün Magosa surunun 

dışında Namık Kemal Lisesi bahçesinde bu-

lunmaktadır. Tekke zaman içerisinde çeşitli 

bakımlar geçirmiş ve büyük değişikliklere 

uğramıştır. Bu arada asli fonksiyonu da or-

tadan kalkmıştır (Koca, 2005: 201-202).

4. Alemdar (Bayraktar) Baba 

Tekkesi 

Alemdar (Bayraktar) Baba Türbesi, 

Lefkoşa kalesi, Venedik surları üzerinde, 

Constanza Burcu diye anılan yerdedir. 1570 

yılında kalenin kuşatılması sırasında Cons-

tanza Burcu’na Türk bayrağını dikerken şe-

hit düşen Yeniçeri-Bektaşi Bayraktar Kara 

Mustafa Paşa’ya ait olan bu türbe kubbeli 

bir Osmanlı eseridir. Tekke de Bayraktar 

(Alemdar) Baba Türbesi’nin yanında kurul-

muştur. XIX. yüzyılın başlarında buradaki 

türbe ve tekkenin faaliyetlerini sürdürdüğü 

görülmektedir (BOA, C.EV, 141/7017). 

1826 yılında tekke Bektaşiliğin yasak-

lanması üzerine camiye çevrilmiş, türbe ma-

halline ise Nakşi şeyhi Moralı Mustafa Nuri 

Efendi türbedar atanmıştır. Seyyit Hüseyin 

isimli bir hayır sahibi sahip olduğu zeytin 

ağaçlarının yarsını 28 Temmuz 1828 tari-

hinde Alemdar (Bayraktar) Gazi Tekkesi’ne 

vakfetmiştir (Dinç, 2010: 244; Beratlı, 2008: 

186).

1826 sonrası Nakşi şeyhi atanan ve Nak-

şi tekkesi adı altında faaliyetlerini sürdüren 

Alemdar (Bayraktar) Baba Tekkesi türbe ma-
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halli ile oldukça bakımlı olarak varlığını sür-

dürmüştür (Kıbrıs Şer’iye Sicili, nr. 39, s.93; 

BOA, C.EV, 519/26204). Tekke ve türbeye 

ilave olarak XIX. yüzyılda burada Alemdar 

(Bayraktar) Gazi Camii ve Medresesi hizmet 

vermekteydi (BOA, C.EV, 603/30412). 1849 

yılında Şeyh Mehmet Efendi Alemdar (Bay-

raktar) Baba Tekkesi ve Medresesi’nin uhde-

sine tevcihini talep etmiştir (BOA, A.MKT, 

231/98). 

Arşiv belgeleri XIX. yüzyılın ikin-

ci yarısında Alemdar (Bayraktar) Baba 

Tekkesi’ndeki post-nişin değişikliklerine 

ışık tutmaktadır. Mart 1850 tarihinde Şeyh 

Mehmet Can Efendi’nin halifelerinden Şeyh 

Mihrullah Efendi Alemdar Baba Tekkesi’nin 

meşihatinin kendisine verilmesini talep et-

miştir. Bu talep üzerine Seyyit Şeyh Hasan 

bin Seyyit İsmail’in üzerine kayıtlı olduğu 

anlaşılan tekkenin vakfi yesi ve muhasebe-

sinin görülmesi, böylece vakıf şartları ile 

gelir ve giderlerinin tespit edilmesi, Şeyh 

Hasan’ın vefat edip etmediğinin araştırılma-

sı istenmiştir (BOA, EV.THR, 249/16). Tek-

keyle ilgili yapılan tedkikatta Şeyh Hasan 

Efendi’nin oğlu Ahmet Efendi’yi geride bı-

rakarak vefat ettiği, Ahmet Efendi’nin göre-

ve ehil olmaması münasebetiyle tekke şeyh-

liğine Lefkoşa ahalisinden Osman Efendi 

ibn Terzi Derviş’in tevcih edildiği sonucuna 

ulaşılmıştır. Ancak Osman Efendi’nin de bu 

göreve ehil olmadığı anlaşılmış, tekke vakfı-

na ait kayıt bulunamaması sebebiyle de he-

sapların kontrolü mümkün olmamıştır. Bu 

durumda Şeyh Mihrullah Efendi’nin talebi 

uygun görülerek el’an mevcut ve mamur 

haldeki Alemdar Baba Tekkesi’nin post-

nişinliği görevine tayin edilmiştir (BOA, 

EV.THR, 249/36; BOA, EV.MH, 259/3). 

Şeyh Mihrullah Efendi tayin edilirken me-

şihat görevine ehil ve müstehak olmasının 

yanı sıra “duası kabul olur bir zevat” ola-

rak görülmesinin de etkisi aşikardır (BOA, 

EV.MH, 768-93). Şeyh Mihrullah Efendi’ye 

tekkenin ihtiyaçları yıllık 1.250 kuruş tahsis 

edilmiştir (BOA, EV.MH, 842/121).

Öte yandan 1861 yılında Şeyh Mihrullah 

Efendi’nin vefatı üzerine iki oğlunun yaşla-

rının küçük olması sebebiyle tekke şeyhliği 

vekaleten yürütülmeye başlanmıştır (BOA, 

A.MKT.MHM, 236/52). 1875 yılına gelindi-

ğinde bu defa tekke vakfının muhasebe ka-

yıtları incelenmek şartıyla şeyhlik görevine 

Şeyh Mihrullah Efendi’nin oğlu Şeyh Eyüb 

Efendi post-nişin tayin edilmiştir (BOA, 

EV.MKT, 756/5; BOA, EV.MKT, 195/69; 

VGMA, Defter nr. 404, s.243). Bu arada tek-

ke vakfının hesapları evkaf muhasebeciliği 

tarafından tetkik edilmiştir. Tetkik sonucun-

da vakfın tevliyeti işlemlerinin uzun süredir 

Kıbrıslı Basmacı Hacı Sufi  Efendi eliyle ida-

re edildiği, ancak son iki senelik muhasebe-

sinin görülmediği ortaya çıkmıştır. Bunun 

üzerine Hacı Sufi  Efendi çağrılarak vakıf 

kayıtlarının kendisinden sorulması karar-

laştırılmıştır. Fakat Hacı Sufi  Efendi’nin 

ibraz ettiği defterden vakıf gelirlerinin pek 

çoğunun kendisi tarafından zapt edildiği ve 

vakfın kira gelirli bir bab dükkânının yarım 

hissesini başkasına satarak onun parasını da 

aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca daha önce Cafer 

Paşa Vakfı da Hacı Sufi  Efendi tarafından 
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idare olunmakta iken geçen sene mütevel-

li tarafından azl olunduğunda sekiz-on bin 

kuruştan fazla geliri zimmetine geçirdiği 

tespitler arasındadır. Vakfın gerçek müte-

vellisini İstanbul’a kaçmak durumunda bı-

rakan Hacı Sufi  Efendi kendisi de İstanbul’a 

gitmiş ise de Kıbrıs’a geri döndüğü haber 

alınarak Alemdar (Bayraktar) Baba Tekkesi 

vakfının zapt ettiği gelirlerinin geri alınması 

istenmiştir (BOA, EV.MKT, 788/60). 

Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişinliği 

1885 yılında vefatına kadar devam etmiştir. 

Şeyh Eyüb Efendi evlatsız olarak vefat etti-

ğinden bu defa şeyhlik görevini eda etmeye 

muktedir görülen Ahmet Efendi post-nişin 

yapılmıştır. Ayrıca tekkede dervişlere ve 

gelen-giden misafi rlere hizmet vermek üze-

re de yıllık olarak 1.250 kuruş tahsis edilme-

ye devam edilmiştir (BOA, EV.MKT.CHT, 

204/64; BOA, EV.MKT, 1299/100). Ahmet 

Efendi’nin post-nişinliği beş yıl sürmüş, 1890 

yılında onun da vefatıyla Alemdar (Bayrak-

tar) Baba Tekkesi şeyhliğine aynı şartlarla 

oğlu Hafız Mustafa Zühdü Efendi geçmiştir 

(BOA, EV.MKT, 1632/54; BOA, EV.MKT.

CHT, 300/1; VGMA, Defter nr. 1841, s.96; 

VGMA, Defter nr. 993, s.147). 1899 yılında 

Hafız Mustafa Zühdü Efendi’ye münasip 

miktarda maaş tahsisi emredilmiş (BOA, 

BEO, 1329/9961), nitekim Kıbrıs’ta odacı 

Musa Ağa’nın vefatı üzerine maaşı Hafız 

Mustafa Zühdü Efendi’ye tahsis edilmiş-

se de düzenli olarak ödenememiştir (BOA, 

A.MTZ.KB, 2/82; BOA, A.MTZ.KB, 3/42). 

Alemdar (Bayraktar) Baba Tekkesi 1925 

sonrası asli fonksiyonunu tamamen kaybet-

miştir. Bugün tekke, türbe, camii ve hazire 

kısmı ayakta olmakla birlikte yalnızca cami 

kısmı aktif olup, türbe mahalli ise ziyaret 

mekânıdır. Tekkenin haziresinde, Şahku-

lu Tekkesi Post-nişini Mehmet Ali Hilmi 

Dedebaba’dan icazetli ve tekkenin son post-

nişini Ahmet Baba’nın (v. 1923) mezarı bu-

lunmaktadır (Koca, 2005: 202, Beratlı, 2008: 

186).

5. Türabi Ali Baba Tekkesi

Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Bektaşi tek-

kelerinden biri Tuzla’da kurulan Türabi Ali 

Baba Tekkesi’dir (Küçükdağ, 1998: 382-383). 

Türabi Ali Baba Tekkesi, Zuhuri Baba Tek-

kesi evkafına ait bir arsa üzerinde bulun-

maktaydı (Karakaya, 2002: 391). 

1760-1767 yılları arasında Kıbrıs’ta bu-

lunan Giovanni Mariti, Türabi Ali Baba 

Tekkesi’nde dini ayinlerin yapıldığını ha-

ber vermektedir. Ayrıca Mariti detaylarını 

verdiği bu ayinleri gerçekleştiren dervişler 

ile Abdalların tekkede görev yaptıklarını 

kaydetmektedir. Bununla birlikte Maritti, o 

dönemde bu tekkede bazı dervişler tarafın-

dan gerçekleştirilen ve kadınların da katıl-

dığı bir ayinden şu şekilde söz etmektedir: 

“Burada haftada iki defa ayin yapılır ve di-

ğer camilerde izin verilmeyen bir şekilde, 

kadınlı ve erkekli olur. Genellikle bir tanesi 

Kur’an’dan ayetler okuyarak vaaza başlar, 

genelde kendi hayatlarından hiç bir zaman 

eksik olmayan günahları bu vaazla kınarlar. 

Diğer dervişler ise bir ızgara tarafından ayrı-
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lan halktan ayrı bir yerde ayakta durarak bu 

vaazı dinlerler. Vaaz bittikten sonra bazıları 

fülütler ve şefl erinin başlattığı ve diğerleri-

nin daha sonra katıldığı bir dans eşliğinde 

dua okumaya başlarlar. Yavaş yavaş ve art 

arda, tempoyu yavaşça artırarak, hep birlik-

te kenetlenip bir çember oluşturana kadar 

normal bir gözün bile takip edemeyeceği bir 

hızla cami içinde dönmeye başlarlar.” (Ha-

tay, 2006: 65; Maritti, 1971: 33-34).

Maritti, o dönemde Kıbrıs’ta karşılaştığı 

dervişleri üçe ayırmıştır: Dervişler, santon-

lar (büyük olasılıkla Zındık demek istemiş-

tir) ve abdaliler. Bunlardan santonlar ile ab-

dalilerin Bektaşi oldukları anlaşılmaktadır. 

Abdaliler (abdal) kendilerine ait ve özgün 

ibadet yerleri olmayan, daha çok bir yer-

den bir yere sürekli olarak dolaşan, yaşam 

biçimi açısından az çok santonları andıran 

Sufi ler’den oluştuğunu ve özellikle kadın-

ların abdallara aşırı bir şekilde düşkün ol-

duğunu öne sürmektedir. Kalenderi olarak 

da bilinen abdallar, tekkeleri olmamasına 

rağmen, ziyaret ettikleri yerlerdeki halk-

la birlikte cem yaparak ibadet eden Alevi/

Bektaşi Sufi leridir. Bunların birçoğu aynı za-

manda halk ozanlarıdır (Hatay, 2006: 65-66; 

Maritti, 1971: 34-35).

XIX. yüzyıla ait bir arşiv kaydında bu 

tekkeden “Kıbrıs ceziresinde vaki Tuzla ka-

sabası civarında hazret-i İsa aleyhisselam 

ashâbından Türâbi Ali Baba Zâviyesi…” 

şeklinde söz edilmektedir (BOA, EV.THR, 

80-86). Yine arşiv kayıtlarından 1842 yılın-

da bu tekkenin dervişlerine yemek parası 

verildiği tespit edilmektedir (BOA, C.EV, 

523/26446). 

Tuncer Bağışkan Türabi Baba Tekkesi 

ve Türbesi ile ilgili şu bilgileri vermektedir:

“Eskiden Larnaka ile Tuzla girişindeki 

antik bir mezarlık alanında bulunan Türa-

bi Tekkesi, Osmanlı, İngiliz ve Cumhuriyet 

dönemlerinde Türklerin önemli ziyaret ve 

adak yerlerinden biriydi. Ancak tekke bina-

larından sadece yer altında bulunan türbe 

ile lahit mezar günümüze gelmiştir. Şimdi-

ki Larnaka ile Tuzla yerleşim birimlerinin 

antik Kition/Citium kent kalıntıları ile an-

tik mezarlık alanları üzerine kurulu olduğu 

bilinmektedir. Nitekim 1894 yılında H. L. 

Myres’in Türabi Tekkesi arazisinde gerçek-

leştirdiği arkeolojik kazılarda Geometrik 

dönemden başlayarak Greko-Romen döne-

mine kadar tarihlenen (M.Ö 1050-M.S 330) 

56 mezar açığa çıkarken, buraya yapılacak 

Bekirpaşa Ortaokulu’na ait temellerin kazıl-

dığı 1953 yılında da Arkaik-Hellenistik dö-

nemlerine tarihlenen (M.Ö 750-30) 40 mezar 

açığa çıkmıştır.

Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar tara-

fından kutsal sayılan tekkedeki yer altı me-

zarının Osmanlı dönemi öncesine ilişkin bil-

gilerimiz yerli ve yabancı kaynaklara daya-

nırken, Osmanlı dönemi ile sonrasına ilişkin 

bilgilerimiz ise Kıbrıs Evkaf İdaresi arşivi 

ile T.C. Başbakanlık Osmanlı Arşivi belge-

lerine dayanmaktadır. Kıbrıslı Rumlar ile 

Katolikler tekkedeki mezarın Ortaçağlarda 

‘Ayios Arab’ (Aziz Arap) ile kara tenli Aziz 

Therapon’a ait olduğuna inanırlardı...
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Tekkenin Osmanlı döneminde oluşumu 

diğer tekkelerden farksız bir seyir izlediği 

anlaşılmaktadır. Buradaki antik mezarlık ile 

Aziz Therapon’un mezarı tekkenin ilk çekir-

değini oluştururken, buraya zamanla mescit 

ile yardımcı binalar da eklenmek suretiyle 

son şeklini almıştır. Kıbrıslı Türkler tekke-

deki mezarın Arap akınları sırasında şehit 

olan Hala Sultan’ın kara tenli lalası Türabi 

Dede’ye ait olduğuna ve Hala Sultan’dan 

önce şehit olduğu yere gömüldüğüne ina-

nırlardı. Bu nedenle mübarek günlerde, 

özellikle de bayramın üçüncü günü Hala 

Sultan’ı ziyaret edenlerin burayı da ziyaret 

etmeleri adettendi. Sadece birinin ziyaret 

edilmesi, yapılan ziyaretin eksik, ya da ge-

çersiz olacağı varsayılırdı.

XIX. yüzyılın başına ait bir haritada adı 

‘Hasan Efendi Türabi Tekke’ olarak geçer-

ken, bazı belgelerde ise ‘Ebû Turâbi’, ‘Türâbî 

Ali Baba’, ‘Şeyh Türâbi Dede’ ve dergâh an-

lamına gelen ‘Hânkah’ adıyla da geçmek-

tedir. Bu kişinin ise, XVI-XVII. yüzyıllarda 

‘Türâbizâde’ olarak bilinen Mustafa, Meh-

med ve İsmail adlı bilginlerin babaları Ali 

Efendi olabileceği öne sürülmüştür. Bunun 

yanı sıra Konya’nın Akşehir ilçesinde de 

bir Türâbi Türbesi bulunduğuna ve bunun 

XVI. yüzyılda inşa edildiğine dayanılarak, 

Larnaka’daki Türâbi Tekkesi’nin de XVI. 

yüzyılın sonlarında aynı tarikata bağlı ola-

rak kurulmuş olabileceği öne sürülmüştür. 

Tekkenin Bektaşilere ait eski bir yapı oldu-

ğu, ‘Türabi Ali Baba Zaviyesi’ adıyla bilin-

diği ve buraya Hac-ı Bektaş-i Veli Dergâhı 

Postnişini’nin verilmesinden sonra şeyhin 

atandığı kaydedilmektedir. 1882 yılı itibariy-

le tekke vakfı mütevellisinin Şeyh Ali Efendi 

olduğundan bu kişinin adından dolayı bu-

raya ‘Türabi Ali Baba Zaviyesi’ adının veril-

miş olması da olası görülmektedir…

Eskiden tekkede bir türbe ve hayır sa-

hipleri tarafından yaptırılan bir mescit 

bulunmaktaydı. Ancak Hicri 1246 (1831) 

yılında mescide bir minber konmak sure-

tiyle camiye dönüştürülmüştür. Tekkenin 

sürekliliği için oluşturulan ‘Türabi Tekke-i 

Şerifesi Vakfı’ adına Tuzla İskelesi’nde 191 

dönüm tarla, çeşitli köylerde 210 adet zeytin 

ağacı ve Tekke çevresinde iki dönüm bahçe 

vardı. Tekke kuzey-güney yönüne uzanan 

geniş bir alana yayılmaktaydı. Erkekler ile 

kadınlara ait olmak üzere iki kısımdan oluş-

maktaydı. Kadınlar bölümü tek odalı olup 

önünde bir veranda vardı. İki bölümü bir-

birinden ayıran duvar 1890 yılında yıkıldı-

ğından yeniden kerpiçten inşa edilmişti. Ka-

dınlar bölümünün temizliği önceleri şeyh 

Ali Faik Efendi’nin birinci eşi Huriye Hanım 

ile baldızı Ayşe Hanım tarafından yapılıyor-

du. Ancak yaşlanmaları nedeniyle bu görev 

şeyhin beslemesi Hüseyin Fetin’in eşi Naile 

Hanım’a devredildi. Tekkeye girişin solun-

da, bitişik nizamda sündürmeli yatak oda-

ları, mutfak, hamam, tavukluk ve tuvalet 

gibi yapılar; sağında ise yine aynı nizamda 

yapılmış mescit, türbe ve şeyhin dikiş (alet) 

ile muska odaları bulmaktaydı. Evkaf kayıt-

larına göre 1905 yılı itibariyle tekkede bir de 

okul vardı.



2015 / Yıl: 5 Sayı: 10

101

Buradaki mescidin gerisine bitişik olan 

yeraltındaki türbenin iki giriş kapısı vardı. 

Mescide açılan kapı erkekler tarafından, 

bahçeye açılan kapı ise kadınlar tarafından 

kullanılmaktaydı. Türbenin üzeri camdan 

yapılmış üçgen biçimli bir havalandırmay-

la örtülüydü. Antik bir mezardan dönüşme 

olduğu anlaşılan türbeye 36 basamakla inil-

diği anımsanmaktadır. Türbede dini tören 

yapanların ellerinin başparmakları üzerin-

de döndükleri ve yapılan törenlerin türbe-

nin üzerini örten camdan izlendiği anlatıl-

maktadır. Türbede Türabi Dede’ye ait oldu-

ğuna inanılan ahşap saplı bir kılıç, mızrak 

(veya süngü), miğfer, kalkan ve ortasında 

ay motifi  bulunan yeşil renkli bir bayrak 

bulunmaktaydı. Bunlara dayanılarak tek-

kenin Rufai Tarikatı dervişlerine ait olduğu 

öne sürülmüştür. Türbeye giriş kapısının 

solunda, Türabi Dede’nin taştan yapılmış 

ve üzeri ahşap bir sandukayla örtülü olan 

duvara dayalı mezarı vardı. Adak olarak 

getirilen yeşil renkli çaputlar sandukanın 

üzerine konurdu. Mezarın yan tarafında, 

adak adayacak olanların kollarını içine sok-

tukları bir delik vardı. Türabi Dede’ye mum 

yakıp dilekte bulunanlar, dileklerinin ger-

çekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamak için 

‘eğer dileğim gerçekleşecekse elime toprak 

gelsin’ diyerek kollarını bu deliğe sokarlar-

dı. Türabi Dede’nin, dilekleri gerçekleşecek 

olanların eline toprak koyacağına inanılırdı. 

Delikten alınan toprak bir çaput parçasına 

sarılıp götürülür ve dilek gerçekleşince ge-

tirilip yerine konurdu.

Yakın geçmişimizde tekke ile türbede 

bir dizi garip olayların yaşandığı anlatıl-

maktadır. Tekke civarında evleri bulunan 

Arif Bey’in oğlu Beliğ Arif, Türabi Dede’nin 

bazı kişilere Arap şeklinde göründüğünü ve 

geceleri tekkeden nefes ile zincir sesleri du-

yulması nedeniyle uzun süre evlerini kirala-

yamadıklarından boş kaldığını bilgime ge-

tirmiştir. Yine Türabi Dede’nin gölgesi hafi f 

olanlara kara tenli, orta boylu, kalın yapılı, 

kıvırcık saçlı, sarıklı, uzun yeşil cübbeli ve 

altın nalın giyen bir kişi olarak, ya da mezar 

taşının üzerinde durur vaziyette göründüğü 

anlatılmaktadır. Gece yarısı olunca türbenin 

kapısı gıcırdayarak yavaşça açılır, Türabi 

Dede altın nalınlarıyla çeşmeye gidip abdest 

alır ve sonra da mescitte namaz kılarmış. 

Her gece duyulan su şırıltısı ise abdest al-

masına yorumlanırmış. Türbedeki kandilin 

her gece yakılması adettendi. Yakılmaması 

halinde sabaha kadar mezardan iniltiler gel-

diği, yakılınca da iniltilerin durduğu söylen-

mektedir. Bir gece kandilin yakılması unu-

tulunca, Türabi Dede, türbenin bakıcısı olan 

Hüseyin Fetin’in eşi Naile Hanım’ı uyandır-

mış ve ondan kandilini yakmasını istemiş. 

O günden sonra da kandilinin yakılması hiç 

unutulmamış.

Türbenin çevresinde Osmanlı dönemi 

paşalarına ait olduğuna inanılan ve sarık 

başlıklı taşları bulunan mezarlar vardı. Et-

rafı demir parmaklıklarla çevrili olan bir 

mezarın ise adı unutulan bir prensese ait 

olduğuna inanılırdı. Daha sonraları mezar-

lık dağıtılmış, mezar taşları ise müze olarak 

kullanılan Larnaka Kalesi’ne taşınmıştır. Şu 
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anda en eskisi 1749 yılına, en yenisi ise 1866 

yılına ait olan yaklaşık 23 adet mezar taşı 

kalede sergilenmektedir. Bunların da 2005 

yılından önce Cami-i Kebir’in zemin katın-

daki depoda bulunanlar olduğu izlenimi 

edinilmektedir.

Tekkede bulunan U şeklindeki yapıla-

rın arasında yer alan orta avluda (bahçede) 

büyük bir havuz ile suyu yerden çıkan bir 

çeşme vardı. Tekkeye gelen ziyaretçiler de-

veleriyle diğer hayvanlarını buraya bağlar-

lardı. Tekkenin sınırlarını da aşan bu bahçe 

‘Varoşa’ ile ‘Gafenukya’ adlarıyla da anılır-

dı. İçinde zeytin, erik, nar, dut, zerdali, incir, 

portakal, limon, badem, mersin ve hurma 

ağaçları, bir de babutsalık vardı. 1903 yılı 

itibariyle tekkenin mütevellisi olan Hamid 

Bey’in bahçeyi kirasına aldığı ve tekkeye 

gelir sağlamak amacıyla içine zeytin ağaçla-

rı ektiği evkaf arşiv belgelerinde kayıtlıdır. 

1950’li yıllarda ise, Evkaf İdaresi’nin bah-

çeye bakla ile buğday ekmek üzere Hayri-

ye adlı bir kadının oğulları olan Mustafa ile 

Mehmet adlı kişilere kiraladığı söylenmek-

tedir. 

Tekkeye ait arazinin biçim ve el değişi-

mi İngiliz sömürge döneminde başlar. An-

latıldığına göre önce bir bölümü parsellenip 

çorap fabrikası kurması için bir Ermeni’ye 

verilir. 1953 yılından itibaren tekkenin önün-

deki meyve bahçesi Vakıfl ar İdaresi’nin ona-

yı ile ortadan kaldırılarak yerine Bekirpaşa 

Ortaokulu ile bir top sahası yapılır. Top-

lumlararası çarpışmaların başladığı 1963 

yılından sonra ise terk edilmişlikten dolayı 

viraneye döndüğü gerekçesiyle yıkılıp yok 

edilir, daha sonra ise park yeri haline getiri-

lir. 1972 yılında ise türbenin yanındaki alan 

benzin istasyonu yapılmak üzere Vakıfl ar 

İdaresi tarafından Lefkaridis adlı bir Rum’a 

kiralanır. Böylece toprakla dolu olan bir 

mezar dışındaki tekke binalarının tamamı 

yıkılıp yok olur. Burada kalan türbenin de 

geçtiğimiz yıllarda temizlenmek suretiyle 

açığa çıkartılmış olduğu elimize ulaştırılan 

fotoğrafl ardan anlaşılmaktadır.

Tekkede yaklaşık bir asır boyunca gö-

rev yapan Zenci Mehmet Baba’nın adına 

eski gazetelerde rastlanmaktadır. Ölümüy-

le ilgili olarak 13 Ocak 1896 tarihli Kıbrıs 

Gazetesi’nde ölüm duyurusu şu şekilde 

yapılmıştır: ‘Yüz on sekiz yaşına kadar ya-

şadı. Tuzla İskelesi’nde kutsal Türabi Tek-

kesi emektarlarından olup herkesçe bilinen 

Zenci Mehmet Baba yüz on sekiz yaşında 

olduğu halde geçen gün ölmüştür. Rah-

metullahi aleyh (Tanrının rahmeti üzerine 

olsun). Merhum, İskele tüccarından Kara-

manlı Hasan Ağa adında bir efendi tarafın-

dan Mısır’da on yedi yaşında iken esir ola-

rak alınmış ve adağı üzerine Kıbrıs’a dönü-

şünde onu da birlikte getirerek bu tekkenin 

hizmetine vermiştir. Bu makama böylece 

kapılanan Mehmet Baba’nın tekkeye yüz bir 

senelik emeği geçmiştir. Merhum iyi ahlak-

lı, güzel huylu ve dinine sıkı sıkıya bağlı bir 

kişi olup ölümüne yakın belleğini yitirmişti. 

Herkesin içten sevgi ve saygısını kazanmış 

olan Mehmet Baba şanına uygun bir tören-

le tekkede kendisine ayrılan yerde toprağa 

verilmiştir.’
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1875 yılı ile öncesinde tekkenin şeyhi 

Mustafa Zeki Efendi idi. 1.5.1889-21.2.1910 

tarihleri arasında bu görev Şeyh Meh-

met Akif Efendi tarafından sürdürülür. 

21.12.1910 tarihinde vefat etmesi üzerine, 

Larnaka’nın 21 ileri geleni birleşerek şeyhin 

oğlu Hasan Hilmi’nin şeyh olarak tekkeye 

tayin edilmesi için Evkaf İdaresi’ne yazılı 

başvuruda bulunmuşlardır. Ancak bu sı-

rada tekkeye şeyh olmak için Şhemi, Hafız 

Mehmet Alaaddin, Abdul-Al ve Şeyh Ali 

Faik Efendi adlı kişiler de Evkaf İdaresi’ne 

yazılı başvuruda bulunurlar. Başvurular 

zamanın Başkadısı (Kıbrıs Sernaib-i Şer’i) 

Ali Rifat Efendi’ye iletilir. O da, ölen şeyhin 

oğlu Hasan Hilmi’nin şeyhlikte hakkı olma-

dığı, şeyh olma niteliği taşımadığı ve başvu-

rular arasında göreve en uygun kişinin şeyh 

Ali Faik Efendi olduğu kararına varır. Böy-

lece Baf kasabasında şeyhlik yapan Ali Faik 

Efendi, Evkaf İdaresi’nin 21 Mart 1911 tarih-

li yazısıyla Türabi Tekkesi’ne şeyh olarak 

tayin edilir. ‘Şeyh Efendi’ olarak da bilinen 

Ali Faik Efendi’nin bu görevi 1950’li yıllara 

kadar hiç kesintisiz sürdürdüğü söylenmek-

tedir. Yardımcılığını ise, küçük yaşta annesi 

Ayşe Hanım öldüğünden babası İbrahim 

Efendi’den besleme olarak aldığı Hüseyin 

Fetin yapmaktaydı. 

Şeyh Ali Faik Efendi tekkedeki mes-

cidin yanı sıra Tuzla Camisi’nin hocalığını 

da yapmaktaydı. Nefesinin güçlü olduğuna 

inanıldığından onu ziyaret eden Türk ile 

Rum hastaların haddi hesabı yokmuş. Özel-

likle akıl hastalarını sağlığa kavuşturmada 

uzman sayılırmış. Onlara türbenin bitişiğin-

deki binada okuyup üfl edikten sonra mus-

ka yaparmış. Bir seferinde akıl hastası ol-

duğundan sağa sola saldıran ve altı kişinin 

güçlükle zapt edebildiği bir Rum kızını zin-

cire bağlayarak ona götürmüşler. O da kızı 

önüne koyduğu sandalyeye oturtup yüzüne 

okuyup üfl emeye başlamış. Yarım saat son-

ra okuması tamamlanınca kız normale dön-

müş. Kız sağlığına kavuştuktan sonra Müs-

lüman olmak için şeyhe çok gidip gelmiş, 

ona yalvarıp yakarmış. Ancak her seferinde 

şeyhin ona ‘sen dininle öleceksin’ diyerek 

onu Müslüman yapmadığı anlatılmaktadır” 

(Bağışkan, Erişim 03.07.2015).

Günümüzde Türabi Dede Türbesi biraz 

ötedeki Bekir Paşa Ortaokulu arazileri ile 

birlikte Rumların eline geçmiş ve tarihi nite-

liğini yitirmiştir. Türabi Tekkesi 1960’lardaki 

çatışmalar sonucunda Rumlar tarafından 

yıkılmıştır. Arka bahçede yer alan türbe ise 

bakımsızlıktan toprakla dolmuştur (Kara-

kaya, 2002: 391). Türbe Müslümanlar tara-

fından ziyaret edilmekle birlikte adanın her 

tarafından Hıristiyan ahalinin de gelerek 

dua ettikleri, dertlerine ve sıkıntılarına şifa 

aradıkları bir yerdir (Beratlı, 2008: 187). 

6. Kutup (Kurt) Baba Tekkesi

Tekke, 1570 yılında Lefkoşa’nın Osman-

lı ordusu tarafından fethi sırasında şehit dü-

şen Yeniçeri askeri ve Bektaşi şeyhi Kutup 

Baba’nın türbesi yanına inşa edilmiştir. 

Kutup (Kurt) Baba Türbesi, Lefkoşa’da 

Asmalı ile Kurt Baba sokaklarının kesiştiği 

köşede tek mekânla bir yapıdır. Yakın za-
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mana kadar “Üçler” ve “Kutup Baba” olarak 

bilinirdi. Zamanla Kutup Baba halk ağzında 

Kurt Baba’ya dönüşmüş ve öyle bilinmeğe 

başlamıştır. Türbede Lefkoşa’nın Osmanlı-

lar tarafından ele geçirilmesi sırasında şehit 

düşen Bektaşi şeyhlerinden Kutup Baba ile 

iki müridine ait olduğuna inanılmaktadır. 

Yapının kuzeyindeki kapıdan, demir par-

maklıkları bulunan basık kemerli üç pen-

cere ile aydınlanan türbeye girilmektedir. 

Doğu-batı yönünde uzanan ve üzerleri ah-

şap sanduka örtülü olan bu mezarlar orijinal 

özelliklerini yitirmişlerdir. Yakın zamanda 

türbenin Kurt Baba Sokağı’na bakan pence-

relerinin demir parmaklıklarına adak ama-

cıyla yeşil çaput parçaları bağlanmakta ve 

mum yakılmaktaydı (Kalafat, 2013: 213). 

Kutup (Kurt) Baba Türbesi etrafında 

çeşitli menkıbeler ve kerametler anlatılmak-

tadır. Bunlardan biri şöyledir: Türbeye çok 

yakın bir yerde içki servisi de yapan bir ke-

bapçı varmış. Kurt Baba birkaç defa kebap-

çının rüyasına girerek kendisini içki servisi 

yapmaması konusunda uyarmış. Bunu fazla 

önemsemeyen kebapçı geceleri bütün ta-

baklarının sistemli bir şekilde kırıldıklarını 

görmüş ve içki servisi yapmamak için tövbe 

edip içki satmayı terk etmiş (Bağışkan, 2005: 

294-295; Kalafat, 2013: 213).

Kutup (Kurt) Baba Türbesi günümüz-

de Kıbrıs Vakıfl ar İdaresi tarafından restore 

edilerek ziyaretçilerin istifadesine açılmış-

tır.

7. Hasan Baba Tekkesi

Kıbrıs’ın Baf kentinin aşağısında bulu-

nan bu tekke ve hamam XVII. yüzyılda inşa 

edilmiştir. Tekke, türbe, hamam ve mescit 

bölümlerinden oluşan bir yapı topluluğu-

dur. 1826 yılında faaliyetlerine son verildiği 

tahmin edilen bu tekkenin girişindeki yazılı 

levhadan 1865 yılında restore edilip yeniden 

açıldığı anlaşılmaktadır. Tekkede Bektaşi 

Şeyhi Hacı Mehmet Haki Baba’ya ait bir tür-

be bulunmaktadır. Tekke 1963 yılında çıkan 

çatışmalarda tahrip edilmiş ve bugüne met-

ruk bir halde ulaşmıştır (Karakaya, 2002: 

392; Koca, 2005: 202-203; Beratlı, 2008: 186).

8. Kıbrıs’ın Ünlü Bektaşileri

Tarihte ve yakın geçmişte Kıbrıs’ın bazı 

ünlü ailelerinin Bektaşiliği benimsedikleri 

tespit edilmektedir XIX. yüzyılın ünlü Bek-

taşilerden Mustafa Baba, Kaytazzade aile-

sindendir. Bu ailenin dikkat çeken bir yönü 

büyük dedenin Bektaşi Babası olmasının 

yanı sıra Mustafa Baba’nın torununun Mev-

levi ve torununun evladının dünyaca ünlü 

Nakşi şeyhi Şeyh Nazım-ı Kıbrisi olmasıdır. 

Bu durum Kıbrıs’ta Bektaşiliğin XIX. yüz-

yıldan XXI. yüzyıla geçirdiği dönüşümü de 

yansıtmaktadır (Beratlı, 2008: 25, 197). 

Mustafa Baba seksen yıllık yaşamı ile 

Kıbrıs Bektaşiliğinde silinmez bir iz bırak-

mıştır. Nazım Beratlı onun hayatı ile ilgili şu 

bilgileri vermektedir: 

“Bugün ulaşabildiğimiz son Bektaşi 

Babası, 1790’larda doğup, 1870’lerde ölen, 

Ramazan ile ilgili fıkralarda minarede ‘ne 
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çabuk gittin ey ramazan’ diye ilahi okuyan 

müezzine ‘doyamadınsa ardına düş’ diye 

bağırması, ‘ramazan geliyor’ diye kendine 

sözde müjde verene sinirlenip küfretme-

si, iftar yemeğine davet edildiğinde nama-

zı uzun bularak yarı yolda kalkıp kaçması, 

yine bir iftar yemeğine katılmamasından 

oruç tutmadığının anlaşılması, kendisine 

‘aşk olsun’ diye selam verilmesi, karısı ve 

kızının canları istedikçe çarşıda dolaşmasını 

normal karşılaması ile tam bir Bektaşi der-

vişi olan Mustafa Baba’dır. Öğrendiğimize 

göre Mustafa Baba yaşı yetmişi geçtikten 

sonra bile kahve içer, tütün ve enfi ye çeker, 

üstüne üstlük bir de afyon yutardı” (Beratlı, 

2008:196).

Mustafa Baba nüktedan bir kişiliğe sa-

hipti. Onunla ilgili nakledilen şu fıkradan 

bunu anlamak mümkündür. Mustafa Baba 

bir gün çarşıdan aldığı bir tabak kaymakla 

evine gittiği sırada aniden bir fırtına çıkmış. 

Rüzgârın etkisiyle Babanın elindeki tabak 

düşüp kırılmış. Bu duruma çok sinirlenen 

Baba yakındaki demirci dükkânına girip bir 

parça demir alarak tekrar sokağa fırlamış. 

Başını havaya kaldırıp elindeki demiri sal-

layarak, ‘Adam isen bunu kır… Adam isen 

bunu kır’ diye bağırmaya başlamış (Beratlı, 

2008:197). 

Yine Kıbrıs’ın ünlü Bektaşi ailelerinden 

biri Köroğlu ailesidir. Bu aile hem Osmanlı 

Devleti’nde sadrazamlık yapmış olan Ka-

mil Paşa’yı hem de Kıbrıs’ta İngiliz döne-

minin seçilmiş ilk milletvekili Köroğluzade 

Hüseyin Ataullah Efendi’yi vermiştir. Bu 

kişilerin Bektaşi oldukları açıktır. Kıbrıs-

lı sadrazam Kamil Paşa ailenin damadıdır. 

Köroğluzade Hüseyin Ataullah Efendi ise 

1883 yılında İngiliz idaresi altındaki adada 

kurulan Kavanin Meclisi’ne Lefkoşa temsil-

cisi (üyesi-milletvekili) olarak girmiştir. Bu 

itibarla Bektaşi Köroğluzade Hüseyin Ata-

ullah Efendi Kıbrıslı Türklerin ilk seçilmiş 

lideridir. 1915 yılında vefat eden Köroğlu-

zade Hüseyin Ataullah Efendi, Muharrem 

orucunu tutmak gibi Bektaşi geleneklerine 

bağlı, köylülere ve kimsesizlere kol kanat 

geren bir zattır (Gürkan, 1989: 153-162; Be-

ratlı, 2008: 25, 200-201). 

Kıbrıs’taki bir başka Bektaşi ailesi 

Hacıbulgur’lardır. Kıbrıslı Türklerin laik-

leşme sürecinin etkili isimlerinden Hıfsiye 

Hacıbulgur, dedesinin Lefkoşa’da “Hacıbu-

ba” diye anıldığını, İstanbul’dan kendisine 

önerilen müftülük görevini Bektaşi olması 

sebebiyle kabul etmediğini ifade etmektedir 

(An, 2005: 65). XX. yüzyılın başlarında ya-

şadığı anlaşılan “Hacıbuba” Lefkoşa’daki 

dükkânında yanında şarap kabağı ile post 

üzerinde oturur ve bir ermiş kabul edilirdi. 

Bir Bektaşi ereni olan “Hacıbuba” kardeşi-

nin oğlu Ahmet Hulusi Efendi’yi de “ermiş-

lik” konularında eğitmiştir. Ahmet Hulusi 

Hacıbulgur aynı zamanda bir Jöntürk’tür. 

Bununla birlikte “Hacıbuba”nın yakın ar-

kadaşları arasında adada ilk defa fesi atıp 

şapka giyen ve kızlarının başını açtırıp on-

ları en iyi okullara gönderen Hâkim Raif 

Efendi bulunmaktadır. Hâkim Raif Efendi 

ise Rauf Denktaş’ın babasıdır. İlave olarak 

Kıbrıslı sosyolog Niyazi Berkes’in babası da 

Bektaşi’dir (Beratlı, 2008: 210-211). 
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Alevilik-Bektaşilik tarihi süreçte yaşa-

nan tüm olumsuzluklara rağmen günümü-

ze kadar Kıbrıs adasında varlığını sürdür-

müştür. Bugün “Şamanizm’den Bektaşiliğe 

geçmiş olan Atalar Kültü, Ağaç Kültü, Al-

basması Geleneği, Su Kültü, Tütsü Geleneği 

adada yaşamaya devam ediyor… 1930’lara 

kadar adadaki ölü gömme adetleri Kızılbaş 

adetleridir” (Beratlı, 2008: 198). 
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EKLER

A. BELGELER

Belge 1. Zuhuri Baba Tekkesi’ne Dağıstani Şeyh Mehmed Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(BOA, EV.THR, 271/28)

EKLER 

A. BELGELER 
Belge 1. Zuhuri Baba Tekkesi’ne Da stani eyh Mehmed Efendi’nin post-ni in tayin edilmesi (BOA, EV.THR, 

271/28) 

 

 
 

 

 

 

Kıbrıs evkaf müdiriyetine

Kıbrıs ceziresinde vâki‘ Zuhûrî Baba 

Tekyesi’nin türbedâr ve meşihat cihetleri kimes-

nenin uhdesinde olmadığı ve kendüsü ehl ve 

erbâb bulunduğu beyanıyla tekye-i mezkûrenin 

meşihat ve türbedarlık cihetlerinin uhdesine tev-

cihiyle bir mikdar maaş dahi tahsis olunması hu-

susu Dağıstani Eşşeyh Mehmed Efendi tarafın-

dan bâ-arzuhal istid‘â olunmuş ve ber mantûk-ı 

kuyûd cezire-i mezkûre Tuzla kazasında tekye-i 

mezkûre vakfında meşihat ve zaviyedarlığa da’ir 

bir güne kayd bulunamadığına ve bu misillü taş-

ralarda kâ’in bi’l-cümle evkâf-ı şerîfe hususâtının 

mahalleri sancak meclisleri ma‘rifetiyle bi’r-rü’ye 

gönderilecek i‘lâm ve mazbata me’alleri muce-

bince tesviye îcâbı muktezâ-yı nizamından bu-

lunduğuna binâ’en ba‘dehu iktizasına bakılmak 

üzere husûsu müsted‘ânın nizâmı mucibince 

mahallinde tahkikiyle bâ mazbata ve i‘lâm iş‘ârı 

husûsuna himmet eylemeleri sıyâkında 

Yazılmışdır

Fî 22 R sene 46 (10 Ekim 1830)
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Belge 2. Zuhuri Baba Tekkesi’ne Hâfız Şeyh Mehmed ibn Hızır Halife’nin post-nişin tayin edil-

mesi (BOA, EV.MH, 1136/85).

makâm-ı ulyâ-yı nezâret-i celîle-i evkâf-ı 

hümayûn

aded

26

atûfetlû efendim hazretleri

melfûfen takdîm-i pişgâh-ı âlî-i cenâb-ı 

nezâretpenâhîleri kılınan i‘lâm-ı şer‘î ve maz-

bata mütâla‘asından istifâde buyurulacağı 

vechile Kıbrıs cezîresinde kâ’in Tuzlakazâsı 

müzâfâtından İskele kasabasında mukaddemâ 

binâ ve inşâsına bedâ olunub bu kere bi’t-tamâm 

vâlid-i mâcedd-i kesîrü’l-mehâmid hazret-i şehr-i 

yârî cennetmekân fi rdevs-i aşiyân Gâzi Sultan 

Mahmûd Hân aleyhürrahmet ve’l-gufrân efen-

dimizin evkâf-ı celilelerine tashîhi istid‘â olunan 

Zuhûrî Baba Tekye-i Şerîfesi’nde ta‘âmiyye-i 

fukarâ olarak şehrî üç yüz (300) guruş vazîfe ile 

meşihati ciheti kaza-i mezbûr nufûsunda müced-

deden küşâd olunan tekye-i şerîfe-i mezbûrenin 

birinci hâne ve birinci numarasına otuz bir ya-

şında kayd olunub asitân-ı askeriyeyi mütecâviz 

bulunan ve bu kere icrâ olunan imtihânda liya-

kat ve ehliyeti tebeyyün eden Mekkî Hâfız Şeyh 

Mehmed ibn Hızır Halife uhdesine müceddeden 

bi’t-tevcîh lâzım gelân berât-ı şerîf-i âlişânın 

ısdâr ve isrâsı husûsuna müsâ‘ade-i aliyye-i 

nezâretpenâhîleri erzân ve şâyân buyurulmak 

bâbında emr ve ferman hazret-i men lehü’l-

emrindir fî selh-i Rebî‘ü’l-ahır sene 281 ve fî 20 

Eylül sene 280 (Eylül-Ekim 1864).

Müdir-i evkâf-ı Kıbrıs

Mehmed Arif
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Belge 3. Zuhuri Baba Türbesi’ne Hâfız Hasan Efendi ibn Şeyh Mehmed Şem‘î’nin türbedar ta-

yin edilmesi (BOA, EV.MH, 1136/85).

Meclis-i cezire-i Kıbrıs

Nezâret-i celile-i evkâf-ı hümayûn

Melfûfen takdîm-i pişgâh-ı âlî-i 

nezâretpenahîleri kılınan bir kıt‘a i‘lâm-ı şer‘î 

mütâla‘asından istifâde buyurulacağı vechi-

le Tuzla kazâsına müzâfa İskele kasabasın-

da mukaddemâ binâ ve inşasına bedâ olunub 

bu kere bi’t-tamâm valid-i mâcedd-i kesîrü’l-

mehâmid şehr-i yari cennetmekân fi rdevs-i 

aşiyân Gazi Sultan Mahmûd Hân aleyhürrah-

met ve’l-gufrân efendimizin evkâf-ı celilerleri-

ne tashîhi istid‘â olunan Zuhûrî Baba Türbe-i 

Şerîfesi’nin türbedarlığı ciheti şehrî yüz (100) 

guruş vazîfe ile kasaba-i mezbûrenin birinci 

hânesinin birinci numarasıyla elli yedi yaşında 

mukayyed ve asitân-ı askeriyeyi mütecâviz olub 

ehliyeti mübeyyin olunan Hâfız Hasan Efendi 

ibn Eşşeyh Mehmed Şem‘î uhdesine mücedde-

den bi’t-tevcîh lâzım gelân berat-ı şerîf-i âlişânın 

ısdâr ve isrâsı husûsuna müsâ‘ade-i aliyye-i 

nezâretpenâhileri erzân ve şâyân buyurulmak 

bâbında emr ve ferman hazret-i men lehü’l-

emrindir fî selh-i Rebî‘ü’l-evvel sene 281 ve fî 1 

Eylül sene 280 (Eylül 1864).
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Belge 4. Zuhuri Baba Türbesi’ne Hasan Efendi in Şeyh Mehmed Efendi’nin türbedar tayin edil-

mesi (BOA, EV.MH, 1136/85).

Makâm-ı ulyâ-yı nezâret-i celile-i evkâf-ı 

hümayûna

Aded

27

Atûfetlû efendim hazretleri

Melfûfen takdîm-i pişgâh-ı âlî-i cenab-ı 

nezâretpenahîleri kılınan i‘lâm-ı şer‘î ve maz-

bata mütâla‘asından istifâde buyurulacağı 

vechile Kıbrıs ceziresinde kâ’in Tuzla kazâsı 

müzâfatından İskele kasabasında mukaddemâ 

binâ ve inşasına bedâ olunub bu kere bi’t-tamâm 

valid-i mâcedd-i kesîrü’l-mehâmid hazret-i şehr-i 

yari cennetmekân fi rdevs-i aşiyân Gazi Sultan 

Mahmûd Hân aleyhürrahmet ve’l-gufrân efen-

dimizin evkâf-ı celilerlerine tashîhi istid‘â olu-

nan Zuhûrî Baba Tekye-i Şerîfi  türbedarlığı cihe-

ti şehrî yüz (100) guruş vazîfe ile kaza-i mezbûre 

müzâfa İskele kasabasının birinci hâne birinci 

numarasında elli yedi yaşında mukayyed bulu-

nan ve bu kere lede’l-imtihân liyâkat ve ehliyeti 

nümâyân olan Hasan Efendi bin Şeyh Mehmed 

Efendi dâ‘îleri uhdesine müceddeden bi’t-tevcîh 

lâzım gelân berat-ı şerîf-i âlişânın ısdâr ve isrâsı 

husûsuna müsâ‘ade-i aliyye-i nezâretpenâhileri 

erzân ve şâyân buyurulmak bâbında emr ve 

ferman hazret-i men lehü’l-emrindir fî selh-i 

Rebî‘ü’l-ahır sene 281 ve fî 21 Eylül sene 280 (Ey-

lül 1864).
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Belge 5. Zuhuri Baba Tekkesi’nin Türbe, Cami, Mektep ve diğer eklentilerin onarılması (BOA, 

EV.MH, 1136-85).
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İş bu mazbata me’aline nazaran Kıbrıs cezi-

resinde vâki‘ Tuzla kazası müzâfâtından İskele 

kasabasında defi n-i hâk-ı ıtırnak olan Zuhûrî 

Baba hazretlerinin medfen-i mübarekleri üzeri-

ne yirmi beş bin (25.000) guruş masrafl a bir bâb 

türbe inşâsı asr-ı sâbıkda emr ve iş‘âr buyurul-

muş ve kasaba-i mezkûre Kıbrıs’ın vapur işleyen 

büyük İskelesi olmasından dolayı derûnunda 

bulunan bir bâb câmi‘-i şerifi n kasaba-i mezbûre 

ve ittisâlinde bulunan Tuzla kasabası ahali-i İs-

lamiyye misafi rine derece-i kifâyede bulunma-

ması cihetle türbe-i mezkûrenin inşâsı sırasın-

da ittisâlinde bir câmi‘-i şerîf ile bir mekteb ve 

üç oda ve bir matbahdan ibaret tekye gibi bir 

dâ’irecik ilave ve inşasına mübaşeret kılınmış ise 

de meblağ-ı mezbûr masarıf-ı mukteziyyesine 

vefa etmemesiyle reşide-i hitâm olamayub şimdi-

ye kadar sakıt-ı nazar-ı himmet ve me’al-i suret-i 

harabiyet olmuş ve kasabateyn-i mezkûreteynde 

bulunan teb‘a-i Hıristiyanın müte‘addid ve cesim 

kilisâ ve manastırları bulunduğu ve simâ zikr 

olunan câmi‘-i şerîf ile dâ’ire ve türbe-i evliya-

yı kiramdan bir zat-ı füccet-i saffâta mensubiyet 

suretiyle binâ kılındığı halde inzâr-ı ecnebiyyeye 

karşı böyle nakıs ve na-tamam kalması gayr-ı la-

yık olduğundan keyfi yet birkaç def‘a arz ve inhâ 

olunmuş ise de bir gûnâ cevab zuhur etmeyüb 

halbuki bunun ibtidâ-yı binasından şimdiye ka-

dar yirmi sene mürur ederek şu aralık itmamı-

na şurû‘ olunmadığı halde bütün bütün yıklub 

beynü’l-halak fecâlet ve masrıf-ı sabıkası dahi 

külliyen telef ve heder olacağı cihetine başkaca 

bir dâ’ire gibi olub yalnız duvarlarının ve birazı 

yapılmış olan mekteb ile bir bâb oda ve matba-

hın ba‘dehu irâde-i seniyye istihsâlinde ikmâline 

bakılmak üzere şimdiki halde yıkılmasından ha-

zer olunan câmi‘ ve türbe ile iki bâb türbedâr ve 

şeyh odaları ve pîşgâh ve mabeynlerinde olan 

sundurma mahalleri ve sâ’ir müteferri‘âtı sâye-i 

muvaffakıyetvâye-i hazret-i şâhâneden tedârik 

olunan ba‘zı varidât-ı hevâ’iyeden inşâ olunmuş 

ve mekteb ile diğer bir bâb oda ve matbah ve 

müştemilâtının emr ve itmâmı dahi bâ-mazbata 

Bâb-ı âli’ye arz ve istîzân kılınmış olub mezkûr 

türbedâr odası muvakkaten mekteb ittihâz olu-

narak şimdiki hâlde dâ’ire-i mezbûrede salavât-ı 

hamse ile cum‘a-i vecibiyye (?) ikâmesine ve 

icrâ-yı ayin-i tarikat-ı aliyye ve ta‘lîm-i sıbyân 

madde-i hayriyyesine mâni‘ kalmamasına meb-

ni şu hayrât-ı seniyyenin cennetmekân Sultan 

Mahmûd Hân hazretlerinin hayrat-ı celilelerine 

bi’t-tasmîm revgan-ı zeyt ve emsâli masârıf-ı 

dâ’imesiyle vezâ’if-i lâzımeleri mahalli evkâf 

fazla vâridâtından verilmek üzere câmi‘-i şerîf-i 

mezkûrun imâm ve hatib ve hademe-i sâ’ire-i 

lâzımesi ve tekye şeyhi ve türbedâr gibi bu def‘a 

bi’l-imtihân intihâb ve ta‘yîn olunan erbâb-ı 

cihâtdan i‘tâsı icab eden vezâ’ifi n başka başka 

tanzim olunan i‘lâmât-ı şer‘iyye ile müzâbata ve 

inhâsı leffen takdim kılınmış ve icab-ı hâlin icra-

sıyla lâzım berevât-ı şerîfelerinin ısdâr ve isrâsı 

hususundan ibâret bulunmuş ve Kıbrıs’da kâ’in 

Zuhurî Baba câmi‘-i şerifi nin ebniyece olan nok-

sanının hükumet-i mahalliyece tedârik olunan 

vâridatı hevâ’ibe ile ikmal olunduğuna ve mek-

teb ve bir oda ile matbahın masârıf-ı ikmâliyyesi 

olan akçenin dahî cezire içün alınub satılmış 

olan hınta esmanı fazlasından tesviyesine ruhsat 

i‘tâ buyurulmasına dâ’ir olub Bâb-ı âlîye takdim 

olunan mazbatanın evkâf-ı hümayun hazinesin-

ce görülmesi Hâcı Vâsıf Efendi’ye ifâde buyu-

rulmuş olub ancak masarıf-ı mezkûre ber vech-i 

muharrer mahallince tedârik ve tesviye olunarak 

bunun hazine-i evkâf-ıhümayuna dokunur biri 

olmayub maliye hazine-i celilesince mazbata-i 

mezkûre ondan mu‘amelât-ı lâzımesi icrâ olun-

makda olduğundan ve câmi‘-i şerîf-i mezkûr ile 

türbe ve şeyh dâ’iresi tekmîl olub haylüce va-
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kittenberü derûnunda edâ-yı salavât-ı mefrûz 

ve zikr ve mukâbele olunmakda ve muvakka-

ten mekteb ittihâz olunan odada dahî etfâl-i 

Müslimin okudulmakda bulunmuş idüğünden 

hademesi vezâ’ifi yle câmi‘-i şerîf-i mezkûrun 

mum ve bağ bahâsı ve emsâli masârıfının lüt-

fen ve keremen mazbatası mucebince tahsisine 

tahsil-i irâde-i seniyye ile birân evvel beratları-

nın i‘tâsı hususuna müsâ‘ade buyurulması hu-

susu meclis-i maliye re’isi sa‘âdetlû Hâlet Efendi 

hazretleri tarafından cânib-i nezâretpenahiye 

iki kıt‘a tezkere ile beyân olunmuş ve kuyûda 

bi’l-mürâca‘a İstanbul ve gayrîde vâki‘ mer-

hum ve mağfurunleh cennetmekân Gazi Sultan 

Mahmûd Hân-ı sânî aleyhürrahmanü’l-hâdî 

hazretleri evkâf-ı halîlelerinden Kıbrıs cezire-

sinde Ayasofya-yı Kebîr câmi‘-i şerifi  mabey-

ninde medrese-i cedidesinde kütüphâne-i ce-

lilesi hademeleri vezâ’ifi yle cezire-i mezkûre 

müzâfâtından Değirmenlik kazasına tâbi‘ Abdâlî 

karyesinde Aziziye câmi‘-i şerîf ve mekteb-i 

münîfi  hademeleri vezâ’ifi  başka başka berat-ı 

ali ile ma‘lûmü’l-esâmi kesân uhdelerinde evkâf 

muhasebesinde haremeynü’ş-şerifeyn defter-

lerinde mestur ve mukayyed olub ancak ber 

mantûk-ı mazbata câmi‘-i şerîf-i mezkûre ve ha-

demelerine berat verildiğine dâ’ir kayd buluna-

mayub ve husus-ı mezkûre dâ’ir olan on iki kıt‘a 

inhâ ve mazâbata ve i‘lâmât-ı şer‘iyye mahfuz 

bulunmuş olmağla evvel emirde câmi‘-i şerîf-i 

mezkûrun hademeleri vezâ’ifi nden revgan-ı 

zeyt ve sâ’irenin tertîb ve tahsis lazım geleceği 

evkâf muhasebesi derkenârında gösterilmiş ve 

câmi‘-i şerîf-i mezkûrun müşârünileyh cennet-

mekan Sultan Mahmûd Hân-ı sânî vakf-ı celili-

ne bi’t-tasmîm câmi‘-i şerîf-i mezkûrun hademe 

vezâ’ifi yle hovâca-i mekteb ve meşihat cihetleri-

ne şehriye bin üç yüz altmış guruş vezâ’if ta‘yîn 

ve tahsisi inhâ olunmuş ise de emsallerine naza-

ran yedi yüz otuz beş guruş vezâ’ifi n tertibiyle 

altı yüz yirmi beş guruş farkı tenzil olunmuş ve 

câmi‘-i şerîf-i mezkûrun ifâsı içün emsali veç-

hile şehriye on kıyye ve ramazan-ı şerîfde elli 

kıyye revgan-ı zeyt ve şehriye bir kıyye şem-i 

asel ve bir kıyye şem-i revgan ve câmi‘-i şerîf-i 

mezkûrun kanadil ve şamandıra ve süpürge ve 

sünger ve masarıf-ı müteferrika-i sâ’iresi içün 

masarıf-ı dâ’ime olarak senevi yüz elli guruşun 

ta‘yîn ve tahsisiyle mahalli evkaf hasılatından 

i‘tâ ve beher sene aharında vakf-ı müşarünileyhe 

masraf kayd olunmak üzere hâme-i mumailey-

hin makbuz-ı senedatıyla beraber ba-mazbata 

ve inhâ canib-i hazineye üserâsı hususuna 

müsâ‘ade-i nezaretpenâhileri erzan buyuruldu-

ğu hâlde cânib-i nezaretpenâhilerinden bâ-takrir 

arz ve istizanı lazım gelür ise de hademe-i mu-

maileyhe cihat-ı tevcihinin iktizâsı evkaf muha-

sebesinden derkenara muhtasır ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir fî 9 Muharrem sene 282 ve fî 

23 Mayıs sene 281 (4 Haziran 1865).
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Belge 6. Zuhuri Baba Tekkesi Camii’ne Eşşeyh Hafız Mehmet bin Hızır’ın imam tayin edilmesi 

(BOA, EV.MKT.CHT, 71/46).

 

İmamet berâtı sureti

Berât numerosu

49218

Kıbrıs ceziresinde vâki‘ Tuzla kazası 

müzâfâtından İskele kasabasında kâ’in Zuhûrî 

Baba kuddise sırrehunun medfûn oldukları 

türbe-i şerîfe ittisaline bir câmi‘-i şerîf ile bir mek-

teb ve üç oda ve bir matbahı müştemil olarak tek-

ye şeklinde binâ ve inşâ olunmuş olan hayrât-ı 

şerîfenin vâlid-i mâcid-i kesîrü’l-mehâmdan 

cennetmekân Firdevs-i aşiyân Gazi Sultan Mah-

mud Hân-ı sânî tâbe serâhın evkâf-ı celîlelerine 

bi’t-tashîh ta‘yîn kılınan cihât-ı müte‘addidesinin 

ehliyetleri bi’l-imtihân zâhir ve bâriz ve asitan-ı 

askeriyyeyi mütecâviz olan kesân uhdelerine tev-

cihi ve cihât-ı mezkûre içün lazımgelen vezâ’ifi n 

vakf-ı celîl-i müşârünileyhden ta‘yîn ve tahsisi 

husûsuna dâ’ir vârid olan on iki kıt‘a i‘lâm ile 

müzâbata ve muharrerât üzerine mu‘âmelatı ak-

lamiyyesi bi’l-icrâ olbâbda evkâf-ı hümâyûnum 

rûznâmçesi tarafından yazılan derkenârda gös-

terildiği veçhile cihât-ı mezkûreden şehriye yüz 

(100) guruş vazife ile imâmet ciheti iş bu râfi ‘-i 

tevki‘-i refi ‘ü’ş-şân-ı hâkânî Eşşeyh Hafız Meh-

med bin Hızır zide salahuhuya ber muceb-i nizâm 

edâ-yı hüsn hidmet etmek ve terk ve tekâmül 

ider ise ref‘inden ahar ehl ve erbabına verilmek 
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şartıyla bi’t-tevcîh yedine berât-ı âlişânım i‘tâ 

olunmak bâbında cihat-ı sâ’ire-i mezkûre ile be-

raber cenab-ı nezâret-i evkâf-ı hümayunumdan 

bâ-takrîr lede’l-inhâ keyfi yet meclis ve’l-ikrârı 

üzere bi’l-istîzân müte‘allık olan irâde-i seniyye-i 

mülûkânem mucibince cihet-i mumaileyhe tev-

cih olunmak fermanım olmağın bin iki yüz sek-

san iki senesi cemaziye’l-ahirinin yirmi yedinci 

günü tarihiyle bu berât-ı âlişânımı verdim ve 

buyurdum ki mumaileyh cihet-i mezbûre şart-ı 

mezkûr üzere mutasarrıf olub ber vech-i muhar-

rer ta‘yîn ve tahsis olunan şehriye yüz guruş va-

zifesin mâh-be-mâh mahalli evkâfı hâsılatından 

ahz eyleye şöyle bileler alâmet-i şerîfeme i‘timâd 

kılalar tahriren fi ’l-hâmis aşar min Şa‘bân-ı şerîf 

sene isnâ ve semânîn ve mi’eteyn ve elf (15 

Şa‘ban 1282-3 Ocak 1866). 
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Belge 7. Zuhuri Baba Tekkesi’ndeki meşihat, türbedar, devirhân, imam ve hatip gibi görevlilere 

tahsis edilen gelirler (BOA, EV.MH, 1557-70).

guruş

100 vazife-i imâmet

60 vazife-i hitabet

40 ser devr-hovânlık

30 diğer devr-hovânlık

70 türbedarlık vazifesi

100 vazife-i meşihat

400

bâdi-i terkim-i sened oldur ki

Sultan Mahmud Hân-ı Sânî tabe serah haz-

retlerinin evkaf-ı celilelerinden almak üzere 

Kıbrıs ceziresi dâhilinde Tuzla iskelesinde kâ’in 

Zuhurî Baba Tekyesi’nde vâki‘ câmi‘-i şerifi nde 

fî 5 Şa‘bân sene 282 tarihli ve kırk dokuz bin iki 

yüz on sekiz numaralı bir kıt‘a berat ile şehri-

ye yüz guruş vazife ile imamet cihetine ve fî 16 

Şa‘bân sene 82 tarihli ve kırk dokuz bin iki yüz 
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on dokuz numaralı diğer bir kıt‘a berat ile şehri-

ye altmış guruş vazife ile hitabet cihetine ve fî 5 

Şa‘bân sene 82 tarihli ve kırk dokuz bin iki yüz 

yirmi numaralı ve diğer bir kıt‘a berat ile ve şeh-

riye kırk guruş vazife ile ser devrhovânlık ciheti-

ne ve fî 5 Receb sene 85 tarihli ve elli dört bin üç 

yüz altmış altı numaralı diğer bir kıt‘a berat ve 

şehriye otuz guruş vazife ile diğer devrhovânlık 

cihetine ve fî 5 Receb sene 85 tarihli ve elli dört 

bin üç yüz altmış beş numaralı diğer bir kıt‘a 

berat ve şehriye yetmiş guruş vazife ile tekye-i 

mezbûre türbedarlığı cihetine vr fî 5 Şa‘bân sene 

82 tarihli ve kırk dokuz bin yirmi bir numara-

lı diğer bir kıt‘a berat ile ve şehriye yüz guruş 

vazife ile meşihatı cihetine mutasarrıf olub iş bu 

seksan yedi senesi şehr-i teşrin-i sani mahsuben 

bir aylığa me‘asim olan ber vech-i terkim bâlâ 

dört yüz guruş cezire-i mezkûre evkaf müdürü 

ref‘atlû İbrahim Rıza Efendi ma‘rifetiyle cezire-i 

mezkûre evkaf sandığından kâmilen makbuzum 

olmağla iş bu senedim sandık-ı mezkûre i‘tâ kı-

lındı fî gurre-i Teşrin-i sani sene 87 (13-15 Ekim 

1871).

E’d-dâ ‘î 
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Belge 8. Zuhuri Baba Tekkesi’ndeki Sıbyan Mektebi Muallim maaşının ödenmesi (BOA, EV.MH, 

1757/32).

bâ‘is-i terkîm-i sened oldur ki 

cezire-i Kıbrıs’da Tuzla İskelesi’nde Zuhûrî 

Baba Dergâhı’nda cennetmekân Sultan Mahmûd 

Hân-ı Sânî tâbe serâh hazretlerinin evkâf-ı 

celîlelerinden almak üzere şehriye seksân (80) 

guruş vazîfe ile bâ-berât-ı âlî mu‘allim-ı sıbyân 

bulunduğum iş bu güzerân eden doksan sene-

si şehr-i Eylüle mahsûben cezire-i merkûme 

evkâf-ı mâli sandığından makbûzum olduğunu 

mübeyyin iş bu memhûr senedim takdîm kılındı 

masraf kaydıyla verildi fî gâyet-i Eylül sene 90 

(Ekim 1874).

e’d-dâ‘î mu‘allim-i sıbyân der mekteb-ı 

mezbûr 

Hâfız Ali Hulûsi 
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Kıbrıs evkâf müdiriyetine

Nezâret-i evkâf-ı hümayuna mülhak 
evkafdan cezire-i Kıbrıs’da Lefkoşa kal‘ası 
hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar Baba 
Zâviyesi’nde zâviyedarlık ciheti mahlûl olduğu 
ve kendüsü ehl ve erbab bulunduğu beyanıyla 
cihet-i mezkûrenin uhdesine tevcihi hususu Eş-
şeyh Mehmed Can Efendi hazretlerinin hulefa-
sından Şeyh Mihrullah Efendi tarafından bu kere 
ba arzuhal niyaz ve istid‘a olunmak ve kuyuda 
bi’l-mürâca‘a zaviye-i mezkûrenin zâviyedarlık 
ciheti Seyyid Şeyh Hasan bin Seyyid İsmail’in 
üzerinde mukayyed olarak vakfi yesi ve muhase-
besinin rü’yetine dâ’ir bir güne kayd bulunama-
mış olmasıyla ba‘dehu icrâ-yı icabına bakılmak 
üzere evvel emirde bunun mahallinde derdest 
veyahut sicilatda mukayyed vakfi yesi var mı-
dır ve şurutu ne veçhiledir ve evkafı ne maku-
le şeylerdir ve hasılat ve masarıfat-ı seneviyye-

si nedir ve elyevm mevcud ve ma‘mûr olarak 
derûnunda ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm 
olunmakda mıdır ve mumaileyh Seyyid Şeyh 
Hasan fi lhakika vefat etmiş midir ve vefat ettiği 
halde evladı var mıdır yoksa bila veled mi vefat 
etmişdir keyfi yet mahllinde ma‘rifet-i şer‘-i şerîf 
ve ma‘rifet-i şerifl eriyle meclisçe bi’t-tahkik icab 
eden tarihden altmış beş senesi tarihine değin 
muhasebesi nizamı mucebince rü’yet ve tedkik 
olunarak ma‘a mürettebât-ı hazine memhûr ve 
mümzi muhasebe defterlerinin ve ber minval-i 
muharrer mahallinde derdest veyahut sicilatda 
mukayyed vakfi yesi olduğu halde görülmek 
üzere bir kıt‘a mümzi suretinin tesyarıyla ha-
kikat halin ba mazbata ve i‘lâm izahen inhâ ve 
iş‘ârı husûsuna himmet eylemesi ifadesiyle şuk-

kası tahrîr ve tesyîd kılındı fî 17 Ca sene 66 (31 

Mart 1850) yazıldı.

Belge 9. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Mihrullah Efendi’ninpost-nişin olarak atanmak isteme-

si (BOA, EV.THR, 249/16).
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Belge 10. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Mihrullah Efendi’nin post-nişin olarak atanması (BOA, 

EV.THR, 249/36).

Belge 10. Alemdar Baba Tekkesi’ne eyh Mihrullah Efendi’nin post-ni in olarak atanmas (BOA, EV.THR, 

249/36). 

 

 
 

 44

 4 

176

 22

198

serî‘an yazıla

iş bu inhâ ve zirinde muharrer muharrerât 
kaydı ve merbut diğer inhâ ve atîk arzuhâle na-
zar olundukda nezâret-i evkâf-ı hümayuna mül-
hak evkâfdan cezire-i Kıbrıs’da Lefkoşa kal‘ası 
hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar Baba 
Zâviyesi’nde zâviyedarlık ciheti mahlûl olduğu 
ve kendüsü ehl ve erbâb bulunduğu beyanıyla 
cihet-i mezkûreden uhdesine tevcihi hususu ve 
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zehâvetlü Şeyh Mehmed Can Efendi hazretleri-
nin hulefâsından Şeyh Mihrullah Efendi tarafın-
dan bu kere bâ-arzuhâl niyaz ve istid‘â olunmuş 
ve kuyûda bi’l-mürâca‘a zaviye-i mezkûrenin za-
viyedarlık ciheti Seyyid Şeyh Hasan bin Seyyid 
İsmail’in üzerinde mukayyed olunarak vakfi yesi 
ve muhasebesinin rü’yetine dâ’ir bir gûne kayd 
bulunamamış olmasından bu kere icrâ-yı icabına 
bakılmak üzere evvel emirde mahallinde derdest 
veyahut sicilatda mukayyed vakfi yesi var mıdır 
ve şurutu ne veçhiledir ve evkâfı ne makule şey-
lerdir hâsılât ve masârıfât-ı seneviyyesi nedir ve 
elyevm mevcûd ve ma‘mûr olarak derûnunda 
ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm olunmakda 
mıdır ve mumaileyh Seyyid Şeyh Hasan fi lhaki-
ka vefât etmiş midir vefât ettiği halde evladı var 
mıdır (yoksa bilâ veled mi vefât etmişdir) key-
fi yet mahallinde ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve evkâf 
müdürü ma‘rifetleriyle meclisçe bi’t-tahkîk icab 
eden tarihden altmış beş senesi gayetine değin 
muhasebesi nizamı mucebince rü’yet ve tedkik 
olunarak ma‘a mürettebât-ı hazîne memhur ve 
mümzi muhasebe defterlerinin ve ber minvâl-i 
muharrer mahallinde derdest veyahut sicilâtda 
mukayyed vakfi yesi olduğu halde (görülmek 
üzere) bir kıt‘a mümzi suretinin tesyarıyla ha-
kikat hâlin ba mazbata ve i‘lâm izâhen inhâ ve 
iş‘ârı hususuna dâ’ir fî 17 Ca sene 66 (31 Mart 
1850) tarihinde cânib-i nezaretden Kıbrıs evkâf 
müdürüne tahrirat yazıldığı mahreç kaydından 
ve tahrirat-ı mezkûre mahalline lede’l-vürûd 
zaviyedarlık-ı mezkûr cezire-i mezkûre müftüsü 
(mumaileyh Şeyh Hasan Efendi sulbî oğlu Ah-
medi terk ile vefat edüb zaviyedarlık-ı mezkûr 
mahlûl olduğu ve oğlu mumaileyhin ehliyeti ve 
adem-i rağbeti münasebetiyle cihet-i mezbûrenin 
Lefkoşa ahalisinden Osman Efendi ibn Terzi 
Dervişe tevcihi ba mazbata inhâ olunmuş ise de 
merkum Osman Efendi’nin meslek ve müşvârı 
mübtezel ve ol veçhile makrûn-ı sıhhat idüğü 
ve vakf-ı mezkûrun mevcûd vakfi yesi olmadığı 
misillü sicilat-ı mahkemede dahi kaydı bulun-
madığı ve vakf-ı merkûm muhasebesinin rü’yeti 

mukteza-yı irade-i seniyyeden ise de) mumai-
leyh Şeyh Hasan Efendi’nin uhdesinde olarak 
mukaddema (cezire-i mezkûrede müftü bulun-
ması cihetiyle muhasebe-i mezkûrenin halifeleri 
zamanlarında rü’yet olunduğuna dâ’ir defatir-
de kayd bulunmayub ve kendüsü dahi bidâyet 
me’mûriyetinde) rü’yet-i muhasebesine ikdâm 
olunmuş ise de mumaileyh i‘râz ve nükûl etmiş 
ve mumaileyh oğlu Ahmed Efendi’yi terk ede-
rek vefat etmekle zaviyedarlık-ı mezkur mahlûl 
ve merkûm Ahmed Efendi dahi vakf-ı mezkûr 
hasılatından pederi müteveffa-yı mumaileyhin 
ahz ve sarfına dâ’ir asla ma‘lûmatı olmadığından 
rü’yet-i muhasebesi mümkün olamamış olduğu 
merkûm Ahmed Efendi’nin dahi zaviyedarlık-ı 
mezkure adem-i ehliyeti münasebetiyle uhdesine 
tevcihine rağbet etmediği ve zaviye-i mezkûre el-
yevm ma‘mûr olarak (it‘âm-ı ta‘âm keyfi yeti icra 
olunmadığı) elhaletü hazihi (icrâ olunmadığı) 
ve vakf-ı merkumun vakfi yesi mevcûd olmadığı 
misillü sicilat-ı mahkemede kaydı bulunmadığı 
(bahisle muhasebe-i mezkûrun rü’yeti irade-i 
aliyyelerine mütevakkıf idüğü ve zaviyedarlık-ı 
mezkûre müteveffa-yı merkûmun mahlûlünden 
ve oğlu merkûmun adem-i ehliyetinden Lefko-
şa ahalisinden Osman Efendi ibn Terzi Derviş 
uhdesine tevcihi husûsu ba mazbata inhâ olun-
muş ise de) kimesne uhdesine tevcih olunmadı-
ğından it‘âm-ı ta‘âm keyfi yeti icrâ olunamadığı 
(merkûmun bi’l-vücûh meslek ve müşvârı müb-
tezel ve zaviyedarlık-ı mezkûr üzerine husûs-ı 
mezkûr menût idüğü) tahrirat-ı mezkûreye ceva-
ben (vârid olan) cezire-i mezkûre evkâf müdürü 
Esseyyid Osman Efendi’nin iş bu bir kıt‘a inhâsı 
me’alinden müstefad ve mumaileyh Şeyh Mih-
rullah Efendi’nin zaviyedarlık-ı mezkûre ehliye-
ti bil-ihbar zahir ve nümayan olmağla bu surette 
zaviyedarlık-ı mezkûrun müteveffa-yı merkûm 
mahlûlünden ve oğlu merkûmun nâ-ehl olarak 
adem-i rağbetinden mumaileyh Şeyh Mihrullah 
Efendi’ye tevcihi işaret-i aliyye-i hazret-i şeyhü-

lislam sellemehül-islamiye mütevakkıf idüğü. 
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Belge 11. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Mihrullah Efendi’nin post-nişin olarak atanması (BOA, 

EV.MH, 768-93).

 
Belge 11. Alemdar Baba Tekkesi’ne eyh Mihrullah Efendi’nin post-ni in olarak atanmas (BOA, EV.MH, 768-
93). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nezâret-i evkâf-ı hümayûn-ı mülûkaneye 

mülhak mahrûse-i Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa 

kasabası hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alem-

dar Baba Zâviyesi vakfının zâviyedarlığına mu-

tasarrıf olan Seyyid Şeyh Hasan ibn Seyyid İs-

mail fevt olub yeri hâlî olmağla cihet-i mezkûre 

müteveffanın mahlûlünden zehâvetlü Şeyh 

Mehmed Can Efendi hazretlerinin hulefâsından 

Şeyh Mihrullah Efendi kendüye tevcîh ve yedi-

ne berat-ı âlişân ihsân buyurulmak babında ba 

arzuhal istid‘a ve kuyuda bi’l-mürâca‘a zâviye-i 

mezkûrenin zâviyedarlık ciheti Seyyid Şeyh Ha-
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san bin Seyyid İsmail’in üzerinde mukayyed 

olarak vakfi yesi ve muhasebesinin rü’yetine 

dâ’ir bir güne kayd bulunamamış olmasıyla 

ba‘dehu icrâ-yı icabına bakılmak üzere evvel 

emirde mahallinde derdest veyahut sicilatta mu-

kayyed vakfi yesi var mıdır ve şurutu ne veçhi-

ledir ve evkâfı ne makule şeylerdir ve hasılat ve 

masarıfat-ı seneviyyesi nedir ve elyevm mevcûd 

ve ma‘mûr olarak derûnunda ayende ve reven-

deye it‘âm-ı ta‘âm olunmakta mıdır ve muma-

ileyh Seyyid Şeyh Hasan fi lhakika vefat etmiş 

midir vefat eylediği halde evladı var mıdır key-

fi yet mahallinde ma‘rifet-i şer‘-i şerîf ve evkâf 

müdürü ma‘rifetleriyle meclisçe bi’t-tahkîk icab 

eden tarihden altmış beş senesi gayetine değin 

muhasebesi nizamı mûcebince rü’yet ve tedkîk 

olunarak ma‘a mürettebât-ı hazine memhûr ve 

mümzi muhasebe defterinin ber minvâl-i mu-

harrer mahallinde derdest veyahut sicilatta mu-

kayyed vakfi yesi olduğu hâlde bir kıt‘a mümzi 

surette tesyarıyla hakikat halde ba mazbata ve 

i‘lâm îzâhen inhâ ve iş‘ârı hususuna dâ’ir iki yüz 

altmış altı senesi cemaziyelevvelisinin on ye-

dinci günü (31 Mart 1850) tarihinde canib-i ne-

zaretden Kıbrıs evkaf müdürüne tahrirat yazıl-

dığı muhasebe kaydından ve tahrirat-ı mezkûre 

mahalline lede’l-vürûd zâviyedarlık-ı mezkûre 

cezire-i mezkûre müfettişi mumaileyh Şeyh 

Hasan Efendi uhdesinde olarak mukaddemâ 

rü’yet-i muhasebesine ikdâm olunmuş ise de 

mumaileyh i‘râz ve tekevvün etmiş ve ahiren 

oğlu Ahmed Efendi’yi terk ederek vefat etmekle 

zâviyedarlık-ı mezkûr mahlûl olmuş ve merkûm 

Ahmed Efendi dahi vakf-ı mezbûr hasılâtından 

pederi müteveffâ-yı mumaileyhden ahz ve sar-

fına dâ’ir asla ma‘lûmatı olmadığından rü’yet-i 

muhasebesi mümkün olamamış olduğu ve 

merhûm Ahmed Efendi’nin zâviyedarlık-ı 

mezkûre adem-i ehliyeti münasebetiyle uhdesi-

ne tevcîhine rağbet etmediği ve zâviye-i mezkûre 

elyevm ma‘mûr olarak elhaletü hazihi kimesne 

uhdesine tevcîh olunmadığından it‘âm-ı ta‘âm 

keyfi yeti icrâ olunamadığı ve vakf-ı mezbûrun 

vakfi yesi mevcûd olmaduğu misillü sicilat-ı 

mahkemede dahi kaydı bulunmadığı tahrirat-ı 

mezkûreye cevaben cezire-i mezkûr evkaf mü-

dürü Esseyyid Osman Efendi’nin bir kıt‘a inhası 

me’alinden müstefad ve mumaileyh Şeyh Mih-

rullah Efendi icab-ı halden olarak canib-i eşref-i 

hazret-i padişahîye du‘âsı isticlab olacak zevat-

dan olub zâviyedarlık-ı mezkûre vücûhen ehil 

ve müstehak idüğü segâh-ı sahihatü’l-kelimat 

ihbarlarıyla zahir ve nümayan olmağla bu su-

rette zâviyedarlık-ı mezkûrun müteveffâ-yı 

merkûm mahlûlünden oğlu merkûmun nâ ehl 

olarak adem-i ra‘iyyetinden mumaileyh Şeyh 

Mihrullah Efendi’ye tevcîhi işaret-i aliyye-i 

hazret-i şeyhülislam sellemuhü’l-islam müte-

vakkıf idüğü evkaf-ı hümayun müfettişi faziletlû 

Esseyyid Mehmed Sa‘deddin Efendi i‘lâm ve 

mûcebince tevcîh buyurulmak üzere bi’l-fi ‘il şey-

hülislam ve müftiyü’l-enâm olan ismet beyzâde 

devletlû semahatlû Esseyyid Ahmed Arif Hik-

met Beyefendi hazretleri işâret ve zâviyedarlık-ı 

mezkûre mutasarrıfı Seyyid Şeyh Hasan bin 

Seyyid İsmail Halife’nin vefatı vuku‘una meb-

ni mahlûlünden sulbî oğlu Ahmed Efendi’nin 

adem-i ra‘iyyetinden bi’l-ihbâr ber nehc-i şer‘î 

ehliyeti nümayan olan zehâvetlû Mehmed Can 

Efendi hazretleri hulefasından Şeyh Mihrullah 

Efendi’ye ber muceb-i işaret-i aliyye-i hazret-i 

fetevâpenahi bi’t-tevcih yedine şerâ’it-i lâzımesi 

vechile beratı ve muhallefat zimmeti defterlerine 

ilmuhaberi i‘tâ olunmak bâbında ricâl-i devlet-i 

aliyyeden evkaf-ı hümayun nazırı sa‘âdetlû Es-

seyyid Ali Rıza Efendi hazretleri i‘lâm etmeleriy-

le ber muceb-i işaret-i aliyye tevcih ve berat ve 

ilmühaberi i‘tâ olundu.
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Belge 12. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh 

Mihrullah Efendi’nin post-nişin olarak atanması 

(BOA, EV.MH, 259/3).

nişân-ı hümayun yazılaki

nezâret-i evkâf-ı hümayun-ı mülûkaneye 

mülhak mahrûse-i Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa ka-

sabası hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar 

Baba Zâviyesi vakfının zaviyedarlığına mutasar-

rıf olan Seyyid Şeyh Hasan ibn Seyyid İsmail fevt 

olub yeri hâlî olmağla cihet-i mezkûre mütevef-

fanın mahlûlünden zehâvetlü Şeyh Mehmed Can 

Efendi hazretlerinin hulefâsından Şeyh Mihrul-

lah Efendi kendüye tevcih ve yedine berat-ı ali-

şan ihsân buyurulmak babında ba arzuhal istid‘a 

ve kuyuda bi’l-mürâca‘a zaviye-i mezkûrenin za-

viyedarlık ciheti Seyyid Şeyh Hasan bin Seyyid 

İsmail’in üzerinde mukayyed olarak vakfi yesi ve 

muhasebesinin rü’yetine dâ’ir bir güne kayd bu-

lunamamış olmasıyla ba‘dehu icrâ-yı icabına ba-

kılmak üzere evvel emirde mahallinde derdest 

veyahut sicilatda mukayyed vakfi yesi var mıdır 

ve şurutu ne veçhiledir ve evkâfı ne makule şey-

lerdir ve hasılat ve masarıfat-ı seneviyyesi nedir 

ve elyevm mevcud ve ma‘mur olarak derûnunda 

ayende ve revendeye it‘âm-ı ta‘âm olunmakda 

mıdır ve mumaileyh Seyyid Şeyh Hasan fi lhaki-

ka vefat etmiş midir vefat eylediği halde evladı 

var mıdır keyfi yet mahallinde ma‘rifet-i şer‘-i 

şerîfe ve evkâf müdürü ma‘rifetleriyle meclisçe 

bi’t-tahkik icab eden tarihden altmış beş senesi 

gayetine değin muhasebesi nizamı mucebince 

rü’yet ve tedkik olunarak ma‘a mürettebât-ı ha-

zine memhur ve mümzi muhasebe defterinin ber 

minvâl-i muharrer mahallinde derdest veyahut 

sicilattda mukayyed vakfi yesi olduğu halde bir 

kıt‘a mümzi suretinin ısdarıyla hakikat halin ba 

mazbata ve i‘lâm izahan inhâ ve iş‘ârı hususuna 

dâ’ir iki yüz altmış altı senesi cemaziyelevvelinin 

on yedinci günü (31 Mart 1850) tarihinde canib-i 

nezâretden Kıbrıs evkâf müdürüne tahrirat ya-

zıldığı mahreç kaydından ve tahrirat-ı mezkûre 
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mahalline lede’l-vürud zaviyedarlık-ı mezkûr 

cezire-i mezkure müfettişi mumaileyh Şeyh Ha-

san Efendi’nin uhdesinde olarak mukaddema 

rü’yet-i muhasebesine iktiran olunmuş ise de 

mumaileyh i‘râz ve tekevvün etmiş ve ahiren 

oğlu Ahmed Efendi’yi terk ederek vefat etmekle 

zaviyedarlık-ı mezkur mahlûl olmuş ve merkûm 

Ahmed Efendi’nin dahi vakf-ı mezkûr hasıla-

tından müteveffâ-yı mumaileyhin ahz ve sarfı-

na dâ’ir asla ma‘lûmatı olmadığından rü’yet-i 

muhasebe mümkün olamamış olduğu ve mer-

kum Ahmed Efendi’nin zaviyedarlık-ı mezkûre 

adem-i ehliyeti münasebetiyle uhdesine tevci-

hine rağbet etmediği ve zaviyedarlık-ı mezkûre 

elyevm ma‘mûr olarak elhaletü hazihi kimesne 

uhdesine tevcîh olamadığından it‘âm-ı ta‘âm icrâ 

olunamadığı ve vakf-ı mezbûrun vakfi yesi mev-

cud olmadığı misillü sicilat-ı mahkemede dahi 

kaydı bulunmadığı tahrirat-ı mezkûreye cevaben 

cezire-i mezkûr evkâf müdürü Esseyyid Osman 

Efendi’nin bir kıt‘a inhâsı me’alinden müstefâd 

mumaileyh Şeyh Mihrullah Efendi icab-ı halden 

olarak cânib-i eşref-i hazret-i padişâhîye du‘âsı 

isticlâb olacak zevatdan olub zâviyedarlık-ı 

mezkûre vücûhen ehl ve müstehak idüğü segâh-ı 

sahihatü’l-kelimat ihbarlarıyla zahir ve nüma-

yan olmağla bu surette zaviyedarlık-ı mezkûrun 

müteveffâ-yı merkûme mahlûlünden ve oğlu 

merkûmun ehl olarak adem-i ra‘iyyetden muma-

ileyh Eşşeyh Mihrullah Efendi’ye tevcihi işâret-i 

aliyye-i hazret-i şeyhülislam sellemehü’l-islam 

mütevakkıf idüğü evkaf-ı hümayun müfettişi 

faziletlû Esseyyid Mehmed Sa‘deddin Efendi 

i‘lâm ve tevcih buyurulmak üzere bi’l-fi ‘l şey-

hülislam ve müftiyü’l-enam olan ismet beyzâde 

devletlû semahatlû Esseyyid Ahmed Arif Hik-

met Beyefendi hazretleri işâret ve zaviyedarlık-ı 

mezkûre mutasarrıfı Seyyid Şeyh Hasan bin 

Seyyid İsmail Halife’nin vefâtı vuku‘una meb-

ni mahlûlünden sulbî oğlu Ahmed Efendi’nin 

adem-i ra‘iyyetinden bi’l-ihbâr ber nehc-i şer‘î 

ehliyeti nümâyân olan zehâvetlû Mehmed Can 

Efendi hazretleri hulefâsından Şeyh Mihrullah 

Efendi’ye ber muceb-i işâret-i aliyye hazret-i 

fetevâpenâhî ber muceb-i nizam bi’n-nefs bilâ 

kusur eda-yı hizmet etmek ve zaviyedarlık-ı 

mezkûre derûnunda ayende ve revendeye 

it‘âm-ı ta‘âm etmek ve sene-be-sene lazım gelan 

muhasebesini bi’r-rü’ye yedine suret almak ve 

terk ve tekâsül ider ise ref‘inden ahara verilmek 

şartıyla bi’t-tevcih yedine beratın ve muhallefat 

zimmeti defterlerine ilmühaberi i‘lâm olunmak 

bâbında rical-i devlet-i aliyyeden evkâf-ı hüma-

yun nâzırı sa‘âdetlû Esseyyid Ali Rıza Efendi 

hazretleri i‘lâm etmeleriyle ber muceb-i işâret-i 

aliyye tevcih ve berat ve ilmühaberi bâbında 

sâdır ru’us-ı hümayun mucebince berat-i şerîf-i 

alişân yazılmak içün iş bu tezkere verildifî 7 N 

sene 1266 (17 Temmuz 1850).
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Belge 13. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişin olarak tayini (BOA, 

EV.MKT, 756/5)

Kıbrıs evkâf muhâsebeciliğine

Lefkoşa’da kâ’in Alemdar Baba Zâviyesi 

vakfının zâviyedalık ciheti mutasarrıfı Şeyh 

Mihrullah’ın vukû‘-ı vefâtıyla oğlu Şeyh Eyüb 

Efendi’ye tevcihi hakkında mahallinden gönde-

rilen i‘lâm ve mazbata li-ecli’t-tesviye takımıyla 

kalemine havale olunmuş ise de vakf-ı mezbu-

run henüz muhasebesinin rü’yetine da’ir kayd 

görülememiş olmasıyla vakf-ı mezbûrun îcâb 

eden tarihden seksan dokuz senesi gayetine de-

ğin muhasebesinin rü’yetiyle koçanla evrakının 

bi’l-imlâ irsali lâzım geleceği vâridat idâesinden 

bâ müzekkere ifade olunmuş olmağla îfa-yı 

mukteza sıyakında şukkafî 29 Zilhicce sene 91 (6 

Şubat 1875) yazıldı. 
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Belge 14. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişin olarak tayini (BOA, 

EV.MKT, 788/60).
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Kıbrıs mutasarrıfl ığına ve evkaf 

muhâsebeciliğine

Lefkoşa’da kâ’in Alemdar Baba Zâviyesi 

vakfının zâviyedarlık cihetinin mutasarrıfı Şeyh 

Mihrullah’ın fevtinden oğlu Şeyh Eyüb Efendi’ye 

tevcihi hakkında mukaddema vukû‘bulan iş‘âr 

mahalli üzerine vakf-ı mezkûrun seksan dokuz 

senesi gayetine değin muhâsebesinin rü’yetiyle 

koçanının irsaline dâ’ir yazılan tahrirata ceva-

ben evkaf muhasebeciliği tarafından vürud eden 

şukkada vakf-ı mezbûrun tevliyet umuru Kıb-

rıslı Basmacı Hacı Sufi  Efendi ma‘rietiyle idare 

kılınarak iki senelik muhasebesi rü’yet olunma-

dığı cihetle efendi-i mumaileyh celb ile rü’yet-i 

muhasebe olunması kendüsüne teklif olunduk-

da ibraz eylediği defterlerin icra-yı tedkîkinde 

varidat-ı vakfdan bir çok mektuhatı ve masarıfat 

vakı‘adan haylice irtikabatı zuhur ettiği gibi vakf-ı 

mekûrdan icare-i vahidelü bir bab dükkânın nıs-

fı dahi ba-hüccet-i şer‘iyye ahara füruht ederek 

akçesini ketm eylediği anlaşılması üzerine vakf-ı 

mezkûrun asıl mütevellisi (Dersa‘adet’te bulun-

duğundan mütevelli-i vakfı iğfal etmek üzere 

iki mâh mukaddem) Dersa‘adet’e fi rar etmiş ve 

vakf-ı mezkûrdan başka kuyûdat-ı Ca‘fer Paşa 

vakfının umûru dahî merkûm tarafından idare 

olunmakda iken geçen sene mütevelli tarafın-

dan azl olunarak rü’yet olunan muhasebesinde 

sekiz on bin guruşdan mütecaviz zimmeti ol-

duğu beyanıyla vakf-ı mezkûrun rü’yet-i mu-

hasebesiyle zimmet-i mütebeyyinesinin tahsili 

zımnında efendi-i mumaileyh buldurularak 

mahalline iğramı iş‘âr olunmuş ve mumaileyh 

Hacı Sufi  Efendi fi lhakika Dersa‘adet’e gelmiş 

ise de (bundan birkaç gün mukaddem) geçen-

de yine Kıbrıs’a azimet eylediği tahkik kılınmış 

olduğundan mumaileyhin mezkûr vakıfl ardan 

dolayı lazım gelân muhasebesinin rü’yetiyle te-

beyyün edecek zimmetin istifası lâzım geleceği 

varidat idaresinden ba-derkenar ifade olunmuş 

ve sûret-i hal mezkûr muhasebeciliğe dahi ceva-

ben yazılmış olmağla îfa-yı muktezası husûsuna 

fî 18 Şa‘ban sene 92 (19 Eylül 1875) yazıldı. 
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Belge 15. Alemdar Baba Tekkesi’ne Şeyh Eyüb Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi (BOA, 

EV.MKT, 195/69).

Nezâret-i evkâf-ı hümayuna mülhak 

evkâfdan Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa kal‘ası 

hâricinde vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdâr Baba 

Zâviyesi vakfının zâviyedarlığı 16 Ra sene 1292 

(22 Nisan 1875) tarihiyle Esseyyid Eşşeyh Eyüb 

Efendi’ye tevcih olunmuş idüğü kayden anlaşıl-

mış olmağla evvel emirde vakf-ı mezbûrun mu-

hasebesi rü’yet olduğuna dâ’ir kayd var mıdır 

keyfi yeti serî‘an ve âcilen varidât-ı umûmiyye 

idâresinden derkenâr olunması lâzım gelür 16 

Muharrem sene 302 (5 Kasım 1884) yazıldı.
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Kıbrıs ceziresinde Alemdar Baba Zâviyesi 

vakfının zaviyedarlığı tevcihine dâ’ir.

Evvel emirde derûn-ı i‘lâmda muharrer za-

viyedarlık cihetinin be rmuceb-i nizam tevcihi 

husûsu işâret-i aliyye-i cenab-ı fetevapenahi ke-

şide buyurulmak tevaffuk eder fî 27 Ra sene 302 

(14 Ocak 1885).

Belge 16. Alemdar Baba Tekkesi’ne Ahmed Efendi’ninpost-nişin tayin edilmesi (BOA, EV.MKT.

CHT, 204/64).
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Belge 17. Alemdar Baba Tekkesi’ne Ahmed Efendi’ninpost-nişin tayin edilmesi (BOA, EV.MKT, 

1299/100).

 

Huzur-ı me‘âlimmevfûr-ı cenâb-ı sadaret-

penahiye takrir

Evrak numarası

1715

Tesvidi tarihi

10 R sene 302 (27 Ocak 1885)

Tebyizi tarihi

19 Nisan (?) sene 302

Evkaf-ı mülhakadan

Kıbrıs ceziresinde Lefkoşa kal‘ası dâhilinde 
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vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar Baba Zâviyesi 

ve vakfının bâ-berat-ı ali zâviyedarı Seyyid Şeyh 

Eyüb Efendi’nin bila veled vuku‘-ı vefatına meb-

ni mahlûlünden cihet-i mezkûre hidmeti edâ 

ve îfâya muktedir bulunan Ahmed Efendi’ye 

tevcîhi zımnında mahallinden bâ i‘lâm-ı şer‘î 

iş‘âr ve hazinece cereyan eden mu‘âmele üzerine 

taraf-ı ali-i fetevapenahiden işâret-i aliyye keşîde 

kılınmış olduğundan ve zâviye-i mezkûrenin 

mevcûd ve ma‘mûr idüğü me’al-i i‘lâmdan 

münfehim idüğünden mezkûr zâviyedarlığın 

senevî bin iki yüz elli (1.250) guruş vazîfesiyle 

müteveffâ-yı mumaileyh mahlûlünden muma-

ileyh Ahmed Efendi’ye tevcîhi husûsunun arz 

ve istîzânı mahkeme-i teftiş ile cihat kaleminden 

bâ i‘lâm ve derkenâr ifâde olunmuş ve olvechi-

le emr mucebince icrâsı sudûr-ı irâde-i aliyye-i 

hazret-i sadaretpenahilerine mütevakkıf bulun-

muş olmağla olbâbda.
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Belge 18. Bayraktar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(VGMA, Defter nr. 993, s.147).

Evkâf-ı mülhakadan Lefkoşa kal‘ası 
derûnunda vâki‘ e‘izze-i kirâmdan Alemdâr 
Baba Zâviyesi vakfının bin iki yüz elli guruş 
(1.250) mâliye ile zâviydârlık cihetinin muta-
sarrıfı olan Ahmed Efendi’nin vukû‘-ı vefatına 
mebnî cihet-i mezkûrenin müteveffâ-yı muma-
ileyh mahlûlünden oğlu Hâfız Mustafa Zühdü 
Efendi’ye tevcîhi hakkında vârid olan Kıbrıs 
ceziresi niyâbet-i şer‘iyyesinin i‘lâmı üzeri-
ne tedkîkât-ı lâzıme icra zaviye-i mezkûrenin 
zâviyedalık ciheti ber vech-i ma‘ruz mumaileyh 
Ahmed Efendi’nin uhdesinde idüğü anlaşıldığı 
gibi zâviye-i mezkûre elyevm mevcûd ve ma‘mûr 
bulunduğu dahî müfâd-ı i‘lâmdan münfehim 
olarak me’al-i i‘lâm muvafık-ı nizam bulunmuş 
olduğundan cihet-i mezkûrenin müteveffa-yı 
mûmaileyh mahlûlünden mâliye-i mezkûre ile 
oğlu mûmaileyh Hâfız Mustafa Zühdü Efendi’ye 

tevcîhi husûsunun arz ve istîzanı mahkeme-i tef-
tişiyye ile cihât kaleminden ba-i‘lâm ve derkenar 
ifâde ve mezkûr zâviyedarlığın tevcihiçün ale’l-
usûl taraf-ı âlî-i meşîhatpenahîden işâret-i aliye 
keşîde kılınmış ve olvechile emr-i tevcîhin icrası 
sudûr-ı emr ve irade-i aliye-i sadaretpenahileri-
ne menût bulunmuş olmağın olbabda ve herhal-
de emr ve ferman hazret-i men lehülemrindir fî 
19 Rebiülevvel sene 1308 ve fî 21 Teşrin-i evvel 
sene 1306 (2 Kasım 1890).

Evkaf-ı hümayûn nâzırı devletlû paşa haz-
retleri ber mûcib-i takrir îfa-yı muktezasına him-
met buyurulmak babında 21 Rebiülevvel sene 
308 tarihli sudûr iden irade-i aliye mûcebince 

beratı verildiği fî 28 Rebiülevvel sene 308 ve fî 30 

Teşrin-i evvel sene 306 (11 Kasım 1890). 
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Mektûbi kalemine mahsus müsveddedir

Evrâk numarası

1092

Tesvidi tarihi

15 Teşrin-i evvel sene 306 (27 Ekim 1890)

Tebyizi tarihi

19 Ra sene 1308/21 Teşrin-i evvel sene 308 

(2 Kasım 1890)

Takrir

Evkâf-ı mülhakadan Lefkoşa kal‘ası 

derûnunda vâki‘ e‘izze-i kiramdan Alemdar 

Baba Zâviyesi vakfından bin iki yüz elli (1.250) 

guruş sâliye ile zâviyedarlık cihetinin muta-

Belge 19. Alemdar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(BOA, EV.MKT, 1632/54).
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sarrıfı olan Ahmed Efendi’nin vukû‘-ı vefa-

tına mebni cihet-i mezkûrenin müteveffa-yı 

mumaileyh mahlûlünden oğlu Hâfız Musta-

fa Zühdü Efendi’ye tevcihi varid olan Kıbrıs 

ceziresi niyabet-i şer‘iyyeden i‘lâmı üzerine 

tedkikat-ı lazıme lede’l-icrâ zâviye-i mezkûrenin 

zâviyedarlık ciheti bervech-i ma‘rûz mumaileyh 

Ahmed Efendi’nin uhdesinde idüğü anlaşıldığı 

gibi zâviye-i mezkûre elyevm mevcûd ve ma‘mûr 

bulunduğu dahi müfâd-ı i‘lâmdan münfehim 

olarak me’al-i i‘lâm muvafık-ı nizâm bulunmuş 

olduğundan cihet-i mezkûrenin müteveffâ-yı 

mumaileyh mahlûlünden sâliye-i mezkûre ile 

oğlu mumaileyh Hâfız Mustafa Zühdü Efendi’ye 

tevcihi husûsunun arz ve istizânı mahkeme-i 

teftiş ile cihât kaleminden bâ i‘lâm ve derkenâr 

ve mezkûr zâviyedarlığın tevcîhi içün ale’l-usûl 

taraf-ı âli-i meşihatpenahiden işâret-i aliyye 

keşîde kılınmasına ve olvechile emr-i tevcîhin 

icrâsı sudûr emr ve irâde-i aliyye-i sadaretpena-

hilerine menût bulunmuş olmağın olbâbda ve 

herhalde.

takdim.
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Belge 20. Alemdar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(VGMA, Defter nr. 1841, s.96).

 

Lefkoşa kal‘ası derûnunda vâki‘ e‘izze-i ki-

ramdan Alemdar Baba Zâviyesi vakfının bin iki 

yüz elli (1.250) guruş sâliye ile zâviyedarlık cihe-

ti mutasarrıfı Ahmed Efendi’nin mahlûlünden 

oğlu Hâfız Mustafa Zühdü Efendi uhdesine 

tevcîhine dâ’ir

Evrâk odasına 

fî 27 Rebiülahır sene 309 (10 Aralık 1890).
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Belge 21. Alemdar Baba Tekkesi’ne Hafız Mustafa Zühdü Efendi’nin post-nişin tayin edilmesi 

(BOA, EV.MKT.CHT, 300/1).

Mahkeme-i teftiş-i evkâfın iş bu i‘lâmı ve 

balasına keşîde-i silk-i mestûr buyurulan işâret-i 

aliyye-i cenâb-ı meşîhatpenâhi mûciblerince 

mahrûse-i Lefkoşa kal‘ası dâhilinde e‘izze-i ki-

ramdan Alemdar Baba Zâviyesi vakfının senevî 

bin iki yüz elli (1.250) guruş sâliye ile zâviyedarlık 

ciheti mutasarrıfı Ahmed Efendi’nin vuku‘-ı ve-

fatına ve zaviye-i mezkûrenin elyevm mevcûd ve 

ma‘mûr (olduğu beyanıyla bervech-i muharrer 

nizamına muvafık) bulunmasına mebni cihet-i 

mezkûre müteveffa-yı mumaileyh mahlûlünden 

sâliye-i mezkûresiyle oğlu Hâfız Mustafa Züh-

dü Efendi’ye bi’t-tevcih berat-ı âlî i‘tâsı husûsu 

makam-ı nezaret-i celilelerinden bâ-takrir lede’l-

arz sudûr-ı emr ve irâde-i aliyyeye mutavakkıf 

olmağın olbâbda emr ve ferman hazret-i men 

lehü’l-emrindir fî 8 Teşrin-i evvel sene 306 (20 

Ekim 1890).
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Kıbrıs ceziresinde vâki‘ zikri atî tekâyâ ve 

zevâyânın yetmiş dört senesi (1274-1858) sâliye 

ve ta‘âmiye ve sâ’ireleri olmak üzere meşâyih ve 

dervişân ve nâzır ve hâfızanına i‘tâ olunan me-

baliğin mikdarı mârü’z-zikr tekâyâ ve zevâyânın 

sene-i merkûme sâliyeleri olarak verilân 

Mahrûse-i Lefkoşe’de kâ’in e‘izze-i kiram-

dan Alemdar Baba Zâviyesi sâliyesi olarak şeyhi 

Mihrullah Efendi’ye verilân

guruş

1.250

Belge 22. Alemdar Baba Tekkesi’ne yıllık 1.250 kuruş para ayrılması (BOA, EV.MH, 842/121).



140

ALEVİLİK  ARAŞTIRMALARI DERGİSİ

Belge 23. Türabi Ali Baba Tekkesi’nin post-nişinliğini Mehmet Halife bin Mustafa’nın kendi 

rızasıyla oğlu Mustafa Halife’ye bırakması (BOA, EV.THR, 80-86).

İ‘lâm

Nezâret-i evkâf-ı hümayuna mülhak 

evkâfdan Kıbrıs ceziresinde vâki‘ Tuzla kasabası 

civârında hazret-i İsa aleyhisselam ashâbından 

Türâbi Ali Baba Zâviyesi’nin zâviyedarı olan 

Mehmed Halife bin Mustafa zaviyedarlık-ı 

mezkûru hüsn-i rızasıyla sulbî kebîr oğlu Musta-

fa Halife’ye ferâğ ve kasr-ı yed eylediği beyanıy-

la tevcîhini Lefkoşa nâ’ibi ferman-ı samîleriyle 

çakerlerine havale buyurulan iş bu i‘lamda ber 
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muceb-i nizâm keyfi yet mahallinden lede’l-

isti‘lâm cevaben varid olub merbûten takdim kılı-

nan i‘lâm-ı şer‘îde vakf-ı mezbûr otuz sâk zeytun 

eşcarından ibaret olub gayrı birvakf-ı mu‘ayyeni 

olmadığı ve zâviye-i mezkûrenin ol tarafta kâ’in 

arazi-i mirîden bir mikdar tarlayı türbedar bu-

lunanlar zirâ‘at ve ayende ve revendeye it‘âm-ı 

ta‘âm ile leyali-i mübarekede silk-i hasene-i 

Nakşibendiye üzere hatm-i hovâca ve devam-ı 

saltanat-ı seniyye isticlabına muvazabet ve isti-

fade üzere devletleri ve zaviyedarlık-ı mezkûrun 

tevcîhi inhâ olunan merkûm ehl ve erbâbı idüğü 

beyan ve inhâ olunmak ve zâviyedarlık-ı mezkûr 

fâriğ-i merkûmun elyevm uhdesinde idüğü der-

kenardan anlaşılmış olmağla bu surette cihet-i 

mezkûr müteveffâ-yı merkûmun mahlûlünden 

oğlu Mustafa Halife’ye vakf-ı mezbûr umurunu 

hüsn-i idâre ve rü’yet ve hayrâtın i‘mârıyla şart-ı 

vâkıfı edâya i ‘tinâ ve hareket ve ber muceb-i 

nizâm sâl-be-sâl mahallinde lazım gelen muha-

sebesi ma‘rifet-i şer‘le görüb memhur ve mümzi 

defterini canib-i nezarete bi’l-irsâl yedine suret 

almak ve zâviye-i mezkûr derûnunda ayende ve 

revendeye it‘âm-ı ta‘âm ile leyâli-i mübarekede 

icra-yı ayin-i zikir mübâderet etmek ve şart-ı 

vâkıf mugâyir-i nizâm bir gûne hareket olunur ise 

ref‘inden diğer ehl ve erbabına verilmek şartıyla 

zâviyedarlık-ı mezkûr babası merkûmun kef-i 

yedinden oğlu merkûma bâ ru’us-ı hümayûn 

tevcîh ve yedine kaleminden iktizâ eden berat 

i‘tâ olunmak bâbında. 
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B. RESİMLER

Resim 1. Tuzla’da Türabi Ali Baba Türbesi’nden geriye kalanlar.

Resim 2. Lefkoşa’da Kutup (Kurt) Baba Türbesi’nden bir görüntü.




