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Özet 
Bektaşî şiir geleneğinin Osmanlı dönemindeki son gür sadası olan Edîb Harâbî, 
zekâ ve yeteneğini yalnız sevdiği alanlarda ve özgürce kullanan insanlar 
sınıfındandır. Edip Harâbî Divanı; Bektaşi çevrelerin yalnız kendi itikadî 
düsturlarını değil, sosyal ve siyasi meselelere yaklaşımlarını ve hatta camia 
içinde yaşanan özel sorunları kavramak için başvurulacak öncelikli ve özgün 
kaynaklardan biridir. Harâbî Divanı’nın ancak bütünü okunduğunda fark edilen 
hususiyetlerinden biri de şairin başkalarına tercüman olmak üzere onların 
dilinden yazdığı manzumelerdir. Harâbî’nin –elde kayıt bulunmamakla birlikte- 
gerçek kişiler ağzından söylediği şiirler arasında yer alan iki manzume, Bektaşi 
“bacı”ların rahatsızlıklarını dillendirmesi bakımından dikkat çekicidir. Bir 
yandan Edip Harâbî’nin güçlü şairliğini ispatlayan, diğer yandan da kadın 
haklarının müdafaa tarihini, tahmin edilenden daha eskilere götüren bu iki 
manzume, aynı zamanda kadınların, özelde Bektaşiler genelde ise tüm toplumda 
sahip olmaları gerek saygın konuma işaret etmesi bakımından kayda değerdir.  

Bu çalışmada Harabî’nin sıradışı yönlerine değinildikten sonra bahsedilen iki 
manzumesine yer verilecektir. 

Anahtar kelimeler: Bektâşî, Edip Harabî, kadın. 

Abstract 
Edib Harabi, the last representative of Bektashi poetry in the Ottoman period, is a 
man who freely uses his intelligence and ability in the areas he loves alone. The 
Divan of Edip Harabi is one of the priority and original sources for Bektashis to 
be consulted not only for their own beliefs but also for their approach to social 
and political issues and even for the specific problems experienced in the 
community. One of the characteristics of the Divan which is noticed when the 
whole is read is the poems written by the poet in their language, as an 
interpreter to others. The two poems which are among the poems that Harabi 
has quoted from the real people, along with not being registered, are striking in 
terms of expressing the discomforts of Bektashi "sisters". These two poems, 
which prove the strong poetry of Edip Harabi on the one hand and the defense 
history of women's rights on the other hand, are more valuable in that they point 
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to the prestigious position that women, especially Bektashis in general, must 
possess. 

In this study, the two mentioned aspects will be given after the unusual aspects 
of Harabî are mentioned. 

Keywords: Bektashi, Edib Harabi, woman. 

   

Farklı köken ve inançlara bağlı insan topluluklarını bir şuur birliğine 
eriştirerek Anadolu’daki Türk fütuhatını kalıcı kılmak için Orta Asya’dan gelen 
“kolonizatör dervişler”, Türk tasavvuf tarihinin de en dikkat çekici 
mecralarından birini oluştururlar. Dinin bağışlayıcı ve bütünleştirici mesajını 
bir de Nişabur’daki melâmet (kınanma) süzgecinden geçirerek kendilerine 
hayat felsefesi olarak benimseyen bu sûfîler, daha çok bir ruh ve mânâ 
devrimini öngören tasavvufla akıp giden hayat arasında şaşılası bir denge 
kurmuşlardır. Hacı Bektaş Velî’nin Sulucakarahöyük’te yaktığı ateş, asırlar 
içerisinde hayli köklü değişimlere uğrasa da yerli fakat evrensel, hoşgörülü 
ama muhalif tavrını daima koruyarak süregelmiştir. Diğer tasavvufi zümreler 
gibi Bektaşîler’in de ilk elden ifade aracı olan şiir, sözlü geleneğin en canlı 
biçimiyle yaşadığı bu topluluklarda daha da işlevsel bir konum kazanmış; çoğu 
kez kâğıt-kalemle başaramadığı kalıcılığa eğitimsiz ama samimi hafızalarda 
kavuşabilmiştir. Yûnus Emre, Kaygusuz Abdal, Şah İsmail Hatâyî ve Pir Sultan 
Abdal gibi büyük Türk şairlerince tesis edilen edebî tavır; Bektaşiliğin siyâsî, 
itikâdî ve sosyal kırılmalar yaşadığı dönemlerde dahi güçlü temsilciler 
yetiştirmiştir. Hemen her asırda Türk edebiyatına burç isimler hediye eden 
Bektaşî şiir geleneğinin Osmanlı dönemindeki son gür sadası Edîb Harâbî’dir.    

Nefes ve devriyeleri bütün Bektaşî çevrelerince sevilerek okunmasına 
karşın Harâbî’nin hayatına dair bilinenler oldukça sınırlıdır. Nesiller boyu 
İstanbullu bir ailenin çocuğu olarak 1853 yılında doğan Harâbî’nin adı Ahmed 
Edîb’dir. Ahşap bir evde ve güçlükler içerisinde büyümüştür. Henüz gencecik 
bir delikanlı iken Bektaşî âleminin en köklü merkezlerinden biri olan 
Merdivenköy Şahkulu Sultan Tekkesi muhitine dahil olmuş ve 17 yaşında iken 
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba’ya ikrar vermiştir. Kendisinin de;  

Berzahdan kurtuldum çıkdım aradan 
On yedi yaşında doğdum anadan 
Mehmed Ali Hilmî Dede Baba’dan 
Çok şükür hamd olsun geldim imkâna 

diyerek işaret ettiği gibi gerçekten de bu intisap Harâbî için yeni bir hayatın 
başlangıcı olur. Şeyhi Mehmed Ali Hilmî Dedebaba gibi muhtemelen sünnî bir 
ailenin ferdi olarak hayata başlayan Ahmed Edîb, özel fıtratı ve güçlü sesi ile 
bir süre sonra Bektaşîliğin en ünlü şairleri arasına girer.  

Harâbî, zekâ ve yeteneğini yalnız sevdiği alanlarda ve özgürce kullanan 
insanlar sınıfındandır. Rahat ve düzenli sayılamayacak eğitim hayatı ancak 
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Bahriye Mektebi’nin birinci sınıfına dek devam edebilmiş ve şair, kendisine 
yine sıkıntılarla dolu bir emeklilik döneminden başka bir şey bırakmayacak 
olan Bahriye katipliği görevine başlamıştır. Şiirlerinde dikkat çeken birikimi, 
Bektaşî çevrelerin zengin sözlü geleneğiyle beraber ciddi bir mesainin de 
ürünü olmalıdır. Nitekim yakın dostlarından Rıza Tevfik’in verdiği kimi 
bilgiler onun tasavvuf tarihi ve kültürü üzerine kayda değer bir literatür 
hakimiyetine sahip olduğunu belgelemektedir.  

Servet-i Fünûn edip ve şairlerini kıyasıya eleştiren Harâbî, cesur ve kararlı 
yaradılışıyla dönemin en çekici simalarından olan Namık Kemal’e ise samimi 
bir yakınlık duyar. Kendisini himaye, teşvik ve hatta manevi evladı kabul eden 
Vatan Şairi’ne o da minnet ve şükran hisleriyle doludur.   

Bursa, Preveze, Limni, Meis, Çanakkale vb. şehirlerde geçen memuriyet 
yıllarından sonra tekaüde ayrılır. Ömrünün son yılları ne yazık ki yine maddî 
zorluklar içinde geçer. İcazetnamesi olmadığı halde evinde düzenlediği cemler 
kimi Bektaşîleri kızdırsa da zihinlerin kabul çeperlerini zorlayan şiirleri henüz 
hayattayken büyük ilgi görür. İrticalen şiir söyleme yeteneği ve kimi zaman 
yakası açılmadık küfürlere de varsa kendine özgü hiciv ve mizah anlayışı 
şiirlerine olan ilgiyi arttırır. Sıkıntı, mücadele ve şiir dolu 63 yıllık bir ömürden 
sonra 1916’da dünyaya veda eder. 

Kendilerine ulaşmış edebî mirası ve batınî neşveyi olabilecek en çarpıcı 
şekilde şiire taşıyan Bektaşî şairler, tüm sufî düşünce iklimi için cazibe 
merkezi olan “vahdet-i vücûd” (varlığın tekliği) söylemine istisnasız 
bağlıdırlar. Hatta bir kısmı vahdet-i vücûdun batınî renklerle geliştirilmiş daha 
cesur bir yorumu durumundaki “vahdet-i mevcûd” (varlıkların tekliği) fikrini 
heyecanla dillendirirler. Harâbî de işte bunlardan birisidir. Onu seleflerinden 
ve hemmeşreplerinden ayıran en önemli özelliği ise 500’ü aşkın şiirden oluşan 
Divan’ındaki hemen her dizeye sinmiş samimiyeti ve inanmışlığıdır. 
Tamamına yakını aruzla yazılmış olan buı manzumeler, Bektaşî geleneğinin 
tüm karakteristik özelliklerini yansıtır.  

Ait olduğu geleneğe aşina olamayanlarca kolay kolay kavranamayacak ve 
hazmedilemeyecek “harâbâtîedâ”, Harâbî’nin dilinde daha da keskinleşir. 
Klâsik dönem Türk şiirinin her vadisinde önemsenen ve kullanılan şarap ve 
meyhane kavramları, Edîb Harâbî şiirlerinde bir edebî figür ve dekor olmaktan 
çıkar. Görünmeyen (batınî/mânevî) manaların önünde bulunan tüm görünen 
(zahirî/maddî) engellerin sembolü durumundaki bu kavramlar, hakikat 
sınırının ötesinden gelen sarsıcı bir sadayla şiire taşınır:   

Ey hoca zemzeminden  
Efdal bize şarâbdır 
Bu sırra aklın ermez  
Bu başka bir hesâbdır 
İhvân ile muhabbet 
Ney mey ile ibâdet 
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Sizce günâhdır ammâ 
Bizce fakat sevâbdır 

Sünnî itikada yön veren fakihler, âlimler ve onların şiirdeki karikatürize 
temsilcisi “zâhid”, Harâbî tarafından acımasızca hırpalanır.  

Bak zâhid-i bî-dîne gene durdu namâza 
Hak’dan da utanmaz o riyâkâr u kepâze 

diyen Harâbî, cennet ümidi üzerine bina edilmiş inancın samimiyetten ve 
dolayısıyla yaratıcıdan uzak olduğunu; “bir”liğinde şüphe bulunmayan Allah’a 
“iki”likle ulaşılamayacağını hayli cesur ifadelerle ortaya koyar. İbadetleri âdet 
derekesine düşürmek Hakk’a karşı cüret edilecek en büyük isyandır. Aksine 
onun bulunduğu noktada Kâbe ile puthane, mescid ile meyhâne “bir”dir: 

Gılmân u hûr u cennet ümmîdi pek rezâlet 
Allâh’a meyl edenler meyl eylemez cinâna 
Savm u salâtı âdet etmek değil ibâdet 
İsyân olur bu cür’et Hallâk-ı kün fe-kâna 
Puthâne Ka‘be birdir Hak bir iki değildir 
Bir görmemek Hudâ’yı lâyık mı müslümâna 

Bununla beraber en belirgin tespitle başta inanç olmak üzere her alanda 
“taassup karşıtı” olan Bektaşî öğretisi, şiirlerinin bütününden hareketle 
çizilecek bir Harâbî portresine son derece yakışır. Bugüne dek Bektaşîliğe 
camia içerisinden getirilen en sert eleştirilerin sahibi yine bâtınî düşüncenin 
sınırsız özgürlük vaad eden iklimini hoyratça arşınlamış bu büyük şair 
olmuştur: 

İçlerinde kâmil ü irfânı var dîndârı var 
Görmüşüz çok evliyâ Bektâşiler de var imiş 
Biz muhibb-i Ehl-i Beyt’iz derler ammâ hayf kim 
Düşmen-ı Âl-i Abâ Bektâşiler de var imiş 
Bir pula bir ârif-i billâhı eylerler fedâ 
Dîn ü îmânı para Bektâşiler de var imiş 

Edip Harâbî tarafından bizzat kaleme alınan ve Süleymaniye Kütüphanesi 
İhsan Mahvî Bölümü’ne 98 numara ile kaydedilen Divanı; Bektaşi çevrelerin 
yalnız kendi itikadî düsturlarını değil, sosyal ve siyasi meselelere 
yaklaşımlarını ve hatta camia içinde yaşanan özel sorunları kavramak için 
başvurulacak öncelikli ve özgün kaynaklardan biridir. Şiir söylemeyi hayat 
yolculuğu boyunca en yakın sırdaş ve yoldaşlarından biri olarak gördüğü 
anlaşılan şairin divanı, pek çok yönüyle benzerlerinden ayrılır. Klasik divan 
tertibinden hayli uzak bir anlayışla dizilmiş 519 parça şiirden oluşan eser, 
şairin acı tatlı anlarını kayda geçiren ve bir anlamda manzum hatırat özelliği 
gösteren pek çok şiire de ev sahipliği yapar. Rodos hapishanesindeki mahkûm 
ziyaretinden, Meis Liman Başkanlığı günlerine, Bursa’daki dostlarıyla geçirdiği 
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gecelerden kiraladığı viraneye dek çok sayıda güncel detay Harâbî’ye özgü dil 
ve üslup ile şiire taşınmıştır.  

Harâbî Divanı’nın ancak bütünü okunduğunda fark edilen 
hususiyetlerinden biri de şairin başkalarına tercüman olmak üzere onların 
dilinden yazdığı manzumelerdir. Özellikle yakın çevresine mensup olduğu 
anlaşılan kimi şahısları şiirlerinde anmaktan, hatta kimi zaman onlar hakkında 
müstakil manzumeler tanzim etmekten özel bir haz alan şair, onlarla 
paylaştığı anılarını da müstehcene varan mizahi bir dille divanında kayıt altına 
almıştır. Vehbî Bey, Kenan Bey (şairin verdiği unvanla Ken’ân-ı bî-iz’ân), 
Hasan Hulkî Bey, Hakkak Kazım Bey başta olmak üzere pek çok dostu, divan 
sayfalarında sık sık karşılaşılan şiir kahramanlarına dönüşmüş durumdadır. 
Bunlara ilaveten rica ve iltimas üzerine söylediğini belirttiği bir hayli 
manzume de dikkat çeker. Adeta manzum mizahi bir tiyatroya dönen divan 
sayfaları arasında en ilgi çekici olanlar ise Harâbî’nin, bazı dostlarına yazdığı 
ağır hicivlerden sonra onların dilinden kendisi için söylediği şiirlerin 
kaydedildiği olanlardır. 

Dervîş Şânî Hakkında Söylenmişdir 

Erenler yolundan çıkmaz idin sen 
Ey Şânî eğer kim dervîş olaydın 
Yemesinden asla bıkmaz idim ben 
Bir çorba içinde çerviş olaydın 

 
Boş yere boşanma daha dolmadan 
Arayıp özünde Hakk’ı bulmadan 
Bu tekkeye gelip dervîş olmadan 
Kâşkî kilisede keşîş olaydın 

 
Eleğin olaydı beni elerdin 
Gücün yetse ayağımı çelerdin 
Bu cismimi delik delik delerdin 
Dest-i Murtazâ’da bir şiş olaydın 

 
Bak senden Harâbî olmuşdur melûl 
Çünki bilmiyorsun erkân u usûl 
Hiçbir kimse seni etmezdi kabûl 
Eğer bu dünyâda bahşîş olaydın 
 
Dervîş Şânî Dilinden Kendi Hakkımda Söylediğim Cevâbdır 

Kimsenin hatâsın göremez idin 
Kendi noksânını bilmiş olaydın 
Her bir söze cevâb veremez idin 
Benlik da’vâsından geçmiş olaydın 
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Kulağın olaydı sözüm duyardın 
İrfânın olaydı bana uyardın 
Ayağım ısırıp kana boyardın 
Bir kelbin ağzında ön diş olaydın 

 
Gazeller yaparsın lâfların çokdur 
Lâkin o sözlere karnımız tokdur 
Gerçi hiddetine sözümüz yokdur 
Ey Harâbî biraz geniş olaydın 

 
Ben nereye kaçsam görecek idin 
Defter-i a’mâlim dürecek idin 
Bilirim Şânî’yi sürecek idin 
Dervîşân üstüne teftiş olaydın 

Harâbî’nin –elde kayıt bulunmamakla birlikte- gerçek kişiler ağzından 
söylediği şiirler arasında yer alan iki manzume, Bektaşi “bacı”ların 
rahatsızlıklarını dillendirmesi bakımından dikkat çekicidir. Konu ile ilgili 
kaynaklarda çokça vurgulandığı üzere Bektaşilikteki “cân” kavramının 
cinsiyetten ari tanımlanması ve buna bağlı olarak cem ayinlerinde ifa edilen 
12 hizmette kadın-erkek ayrımına gidilmemesi, Bektaşilikte kadın-erkek 
eşitliğinin var olduğuna dair bir kabule/kanaate zemin hazırlamıştır. Bektaşi 
geleneğinde önemli yerler işgal eden Hz. Havva, Hz. Meryem, Hz. Hatice, Hz. 
Fatma, Hz. Sakine (Hz. Hüseyin’in kızı), Hz. Nefise (Hz. Hasan’ın torununun 
torunu), Kadıncık Ana (Hatun Ana, Kutlu Melek, Fatma Ana), Gürûh-ı Naciye, 
Hüsniye ve Anşa Bacı kültleri ile Bâciyân-ı Rûm felsefesinden dönüşerek 
kurumsallaşan ana bacı anlayışı ve kadın hakkındaki tüm bu olumlu algının 
Türk kültür ve mitolojisinde kolaylıkla görülen ve takip edilebilen kökenleri, 
diğer sufi yapılanmalar arasında Bektaşiliği farklı bir konuma yerleştirir. 

Harâbî’nin söz konusu manzumeleri ise-en azından onun yaşadığı 
dönemde-, Bektaşiliğin kadın anlayışını özümsememiş Bektaşilerin varlığına 
işaret etmektedir. Bu manzumelerden ilki, başka kaynaklarda da alıntılanan 
fakat hemen hiçbirisinde Harâbî’ye ait olduğu vurgulanmadan Lütfiye Bacı 
veya Naciye Bacı adlarına izafe edilen üç dörtlükten ibaret bir nefestir. 
Manzumede bacılara kimi erlerin nakıs dediği vurgulanarak Hz. Havva, Hz. 
Fatma ve Hz. Fatma’nın kızları Ümmügülsüm ve Zeynep’in şehadetiyle bu 
iddianın haksız olduğu ortaya konmaktadır. Divanın müellif hattı nüshasındaki 
serlevhada Lütfiye Bacı, Atatürk Kitaplığı’nda bulunan bir mecmuada ise 
Naciye Bacı adları anılmakta ise de yukarıda özetlendiği üzere, Harâbî’nin 
hemen her fırsatta başka kimseler ağzından şiir söylediği düşünülür ve söz 
konusu şiirdeki belirgin Harâbî üslubu göz önünde bulundurulursa, nefesin 
Edip Harâbî’ye ait olduğu tereddütsüz bir şekilde anlaşılır:      
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Hasebü’l-îcâb Lütfiye Bacı Tarafından Söylenmiş Bir Nefesdir 

Ey erenler erler nasıl ersiniz 
Söyleyin sizinle da’vâmız vardır 
Bacılara niçin nâkıs dersiniz 
Bizim de hazret-i Havvâmız vardır 
 
Bizi de halk eden Sübhân değil mi 
Arslanın dişisi arslan değil mi 
Söyleyin makbûl-i Rahmân değil mi 
Ümmü Gülsüm Zeyneb Leylâmız vardır 
 
Lütfiye fakîre kemter bacıdır 
Muhammed Alî’ye kuldur nâcîdir 
Cümle erenlerin başı tâcıdır 
İşte Fâtımatü’z-Zehrâmız vardır 

9 bentlik bir nefes olan ikinci manzume ise ilkine nazaran çok daha zengin 
bir kültürel malzeme üzerine inşa edilmiştir. Yine erlerin bacılara nâkıs dediği 
iddiasıyla başlayan nefes, bu kez henüz ilk dörtlükte bu iddia sahiplerinin ehl-i 
beyte karşı “düşkün” sayılacağı hükmünü verir. 2. dörtlük Bektaşilikteki “bacı” 
telakkisinin silsilesine ayrılmıştır: Hz. Havva, Hz. Hatice, Hz. Fatma. Hz. 
Peygamber’in eşlerinin (ezvâc-ı tâhirât) ve diğer peygamberlerin annelerinin 
de birer kadın olduğu, Allah’ın hiçbir şeyi nâkıs yaratmayacağı ve tüm velileri 
birer kadının büyüttüğü söylenerek kadınlara eksikli muamelesinin 
yapılamayacağı 3. ve 4. bentlerde bir kez daha vurgulanır. Manzumedeki 
heyecan ve iddianın doruğa çıktığı kısımlar ise 5.bentle birlikte başlar. 
“Sanmayın ki ersiz olmaz dünyayı”, “Ey erler biz sizden ziyade eriz”, 
“Hakikatte sizden geri kalmayız”, “Malumunuz olsun erden saymayız” 
mısraları ile adeta erkeklere meydan okunan manzume, “Ananıza nâkıs 
demeyin zinhar/Tesir eder size bedduaları” dizelerinin içerdiği naif ama etkili 
uyarıyla gücünün doruğuna çıkar: 

Zehrâ Bacı’nın İltimâsı Üzerine Söylenmiş Bir Nefesdir 

Yâ Muhammed bize nâkıs diyorlar 
Nedendir erlerin bu hatâları 
Ehl-i beyte karşı düşkün olurlar 
Çünki doğru değil iddi’âları 
 
Vâlidemiz Havvâ Bacı değil mi 
Hadîcetü’l-Kübrâ Bacı değil mi 
Fâtımatü’z-Zehrâ Bacı değil mi 
Kur’ân’da bunların var senâları 
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Ezvâc-ı tâhirât nâkıs olur mu 
Nâkıs diyen erler Hakk’ı bulur mu 
Böyle kem söz erden hiç umulur mu 
Kim doğurdu bunca enbiyâları 
 
Abes bir şey halk etmemişdir Hudâ 
Nâkıslığı kabûl etmeyiz aslâ 
Bacılar büyütdü işte es-salâ 
Bu dünyâya gelmiş evliyâları 
 
Sanmayın ki ersiz olmaz dünyâyı 
Düşünün bir kerre Meryem Ana’yı 
Pedersiz doğurdu koca İsâ’yı 
Bacıların yokdur müdârâları 
 
Ey erler biz sizden ziyâde eriz 
Çünki size hizmet hürmet eyleriz 
Gitdiğiniz yolda hep berâberiz 
Etmeyiniz böyle boş da’vâları 
 
Gerçi kıyâfetçe size uymayız 
Hakîkatde sizden geri kalmayız 
Ma’lûmunuz olsun erden saymayız 
Bize nâkıs diyen budalâları 
 
Nâkısdan mı geldi Ahmed-i Muhtâr 
Nâkıs-zâde midir Hayder-i Kerrâr 
Ananıza nâkıs demeyin zinhâr 
Te’sîr eder size bed-du’âları 
 
Zehrâ’nın nutkunu güzel dinleyin 
Ey erenler erler doğru söyleyin 
Biz doğurmadık mı beyân eyleyin 
Sizi irşâd eden bu Babaları 

Bir yandan Edip Harâbî’nin güçlü şairliğini ispatlayan, diğer yandan da 
kadın haklarının müdafaa tarihini, tahmin edilenden daha eskilere götüren bu 
iki manzume, aynı zamanda kadınların, özelde Bektaşiler genelde ise tüm 
toplumda sahip olmaları gerek saygın konuma işaret etmesi bakımından 
kayda değerdir. Harâbî gibi mensubiyeti taassuba dönüşmemiş mutasavvıf 
şairlerin eserleri bu gözle incelendiğinde, kültür tarihimize yeni boyutlar 
kazandıracak çok daha önemli bulgulara erişilmesi kuvvetle muhtemeldir. 


