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BEYKOZ’DA B R HORASAN EREN : AKBABA SULTAN, 

TEKKE VE TÜRBES

A KHORASAN EREN AKBABA SULTAN IN BEYKOZ,

LODGE AND SHRINE

Fahri MADEN1

ÖZET

Horasan erenlerinden ve gazi-dervi  

zümresinin XV. yüzy l temsilcilerinden olan 

Akbaba Sultan, stanbul’un fethine i tirak 

etmi  olup as l ad  Mehmed’dir. Hayat  hak-

k ndaki bilgiler menk bevi bir nitelik arz et-

mektedir. Bu münasebetle Akbaba Sultan, 

Rum Abdal  veya Ahi olarak da kar m za 

ç kmaktad r. Bugün Beykoz’a ba l  Akbaba 

köyünde Fener caddesi üzerinde bulunan 

Akbaba Tekkesi ve Türbesi, stanbul’un 

fethinden sonra yapt r lm  olup, on alt nc  

yüzy l ba lar ndan itibaren Bekta iler tara-

f ndan mamur hale getirilerek on dokuzun-

cu yüzy l n ba lar na kadar ayakta tutulmu -

tur. 1826 y l nda Bekta ili in yasaklanmas  

ve Bekta i tekkelerinin kapat lmas  s ras n-

da Akbaba Tekkesi’nin de faaliyetleri dur-

durulmu tur. Bu s rada tekkedeki Bekta i 

dervi leri sürgüne gönderilirken geride ka-

lan Akbaba Türbesi’nin idaresi Nak ibendi 

tarikat na devredilmi tir. Daha sonra tekke 

1 Yrd. Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Tarih Bölümü.

tekrar Nak i eyhlerinden Buharal  Abdül-

hakim Efendi (ö.1888) taraf ndan canland -

r lm t r. Böylece Nak i tekkesi olarak faali-

yetlerini devam ettiren Akbaba Tekkesi’nde 

1925 y l nda tüm tekke ve türbelerin ka-

pat lmas  s ras nda Haf z Ahmed Mansur 

Mükerrem Efendi postni in bulunuyordu. 

Bu çal mada bir Horasan ereni olan Akba-

ba Sultan hakk nda k saca bilgi verildikten 

sonra Akbaba Tekkesi ve Türbesi’nin tarihi 

geli imi ele al nacakt r. 

Anahtar Kelimeler: Beykoz, Bekta ilik, 

Akbaba Sultan, Tekke, Türbe. 

ABSTRACT

Khorasan Dervishes and class of gazi-

dervish, with representatives of the Akbaba 

Sultan in XV. Century, had participated in 

the conquest of Istanbul. The original name 

of the Akbaba Sultan was Mehmed. Infor-

mation about the life and character is a mys-

tery. In this connection, he also seen as the 

Rum Abdal or Ahi. The Akbaba lodge and 

shrine in the village of Akbaba, Beykoz, was 

constructed after the conquest of Istanbul. It 

became prosperous and kept alive by Bek-
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tashis up until the early ninteenth century. 

1826 witnessed the prohibition of Bektashi  

belief and the closure of Bektashi lodges. 

The activities of Akbaba lodge was stopped. 

Meanwhile, Bektashi dervishes were ex-

iled and the remaining administration of 

Akbaba shrine was been transferred to the 

Naqshbandi sect. Later, the shrine was con-

tolled by Nakhsi sheiks, more speci  cally by 

Bukhara Abdulhakim Efendi (d.1888). Thus, 

maintaining its activities as Nakhsi lodge, 

Akbaba lodge, in 1925, during the closure 

of all lodges and shrines, was the postnisin 

Ha  z Ahmed Mansur Mükerrem Efendi. In 

this study, after examining the Horasan eren 

Akbaba Sultan., we will explore the histori-

cal developments of the Akbaba lodge and 

tomb. 

Key Words: Beykoz, Bektashism, Ak-

baba Sultan, Dervish Lodge, Tomb.

G R

Akbaba Sultan, Gaziyan-  Rum olarak 

adland r lan Rum Abdallar ndan ve Ahi-

lerden, yani gazi-dervi  zümresinin XV. 

yüzy ldaki temsilcilerindendir. As l ad  

Mehmed Efendi olup “Akabal ” lakab yla 

da an lan Akbaba Sultan’ n hayat  hakk n-

da menk bevi bilgiler mevcuttur.2 Rivayete 

göre Fatih Sultan Mehmed’in ordusuna ka-

2 Akbaba ad yla an lan bir ba ka mezar (yat r) 
Alanya’da bulunuyordu. 1930’larda ziyaret edilen, 
fakat daha sonra önce demir parmakl klar  sökülen 
yat rdan günümüze hiçbir ey kalmam t r.

t lmak ve Hz. Peygamber’in övgüsüne lay k 

olabilmek için Buhara’dan kalk p binlerce 

kilometreyi yürüyerek stanbul’a gelmi , 

stanbul ku atmas na kat l p ehrin fethedi-

lece ini müjdelemi tir. Ku atma s ras nda 

bir gün Fatih’i çok dü ünceli bir halde gö-

rüp rüyas nda stanbul’un fethedilece i ha-

berinin verildi ini ona bildirmi tir. Fethin 

ard ndan Fatih onun alim bir zat oldu unu 

anlay p dan man , yard mc s  yapm  ve 

ondan ders alm t r. Daha sonra padi ah n 

izniyle Beykoz topraklar na yerle ip ilmi ile 

insanlar  ayd nlatmaya, onlara hizmet edip 

yol göstermeye ba lam t r. Bu arada dev-

let taraf ndan ihsan edilen arazide tekkesini 

kurmu , ard ndan zaman içinde bölge tek-

kenin ad n  ta yan bir köy haline gelmi tir 

(Tanman, 1993: 153; Koçu, 1958: 504; Kala-

fat, 1999: 522). 

 Akbaba Sultan Tekkesi

XV. yüzy lda Akbaba Sultan taraf n-

dan kurulan tekke, XVI. yüzy l n ba lar n-

dan itibaren, Akbaba Sultan’ n hat ras na 

ve kurdu u tekkeye Bekta ilerin sahip 

ç kmas yla bir Bekta i tekkesine dönü -

mü tür. Sözü edilen dönemde Hac  Bekta  

Veli Tekkesi’ne ba lanan Akbaba Tekkesi 

stanbul’un çevresindeki di er Bekta i tek-

keleri gibi ehrin gürültüsünden ve halk n 

dedikodusundan uzak, asude ve havadar 

bir ortamda yer almaktayd . Nitekim zengin 

bir bitki örtüsüyle ve lezzetli sularla çevrili 

olan Akbaba köyü zamanla Akbaba Tekke 

ve Türbesi sayesinde stanbul’un en gözde 

mesirelerinden birisi haline gelmi ti. “Ana-

dolu ve Rumeli’deki birçok “yat rl  mesire-
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de” oldu u gibi, burada da halk n sevgisini 

kazanm  ve kolektif haf zada yer etmi  bir 

velinin gömülü olmas , dinlenme ve e len-

cenin yan  s ra, ziyaretlere mistik bir boyut 

katmaktayd ” (Tanman, 1993: 153-154). 

Evliya Çelebi hangi tarikata mensup 

oldu unu belirtmedi i Akbaba Sultan 

Tekkesi’nin XVII. yüzy lda dervi lerin meks 

ve sohbet ettikleri gayet bak ml  ve abâdan 

bir tekke oldu unu bildirmektedir. Ayr -

ca o dönemde Akbaba Sultan’ n mezar  bir 

ziyaretgâh idi. Yine tekkenin bulundu u 

Akbaba köyü, kiraz ve kestane a açlar ndan 

olu an bir mesire yeriydi (Evliya Çelebi, 

1996-I: 209). Bununla birlikte XVIII. yüzy la 

gelindi inde bir mesire yeri olarak da yaz-

k  y l n her vakti misa  ri eksik olmayan 

Akbaba Tekke ve Türbesi tam te ekküllü bir 

kurum durumuna gelmi ti (Tanman, 1993: 

153-154).

Bekta ili in Yasaklanmas  (1826) 

ve Akbaba Tekkesi

XIX. yüzy l n ba lar na kadar bir Bekta i 

tekkesi olarak faaliyetlerini sürdüren Akba-

ba Tekkesi 1826 y l nda kapat ld .3 Bu tarih-

te Yeniçeri Oca  ile birlikte Bekta ili in de 

yasaklanmas  söz konusu olmu tu. Tekkele-

rin kapat lmas  ve içlerinde bulunan Bekta i 

dervi lerinin sürgün edilmesi hadisesinden 

tüm iddetiyle Akbaba Tekkesi de etkilen-

mi ti. 

3 “Yedikule, Eyüp, Rumelihisar  ve Üsküdar tara  a-
r nda olup bundan akdem hedm olunan Bekta i tek-
yelerinin key  yetleri bi’t-tahkîk…” BOA, MAD, 9731, 
s. 406; MAD, 9776, s. 338-339.

eyhülislaml ktan görevlendirilen me-

murlar taraf ndan kapat larak y kt r lan Ak-

baba Tekkesi uzun y llar sürecek olan bir 

sessizli e bürünmü tü. Yüzy llar içinde bir-

tak m onar mlar ve de i imler geçirerek XIX. 

yüzy la ula an tekke binas  bu arada tahribe 

u ray p kullan lamaz hale gelmi ti. Tekke 

binas  tahrip edilmekle birlikte Akbaba Sul-

tan Türbesi b rak lm , Bekta i dervi leri bu-

radan uzakla t r larak türbenin idaresi Nak-

i tarikat na devredilmi ti (Tanman, 1993: 

154). Bir zamanlar canl  bir Bekta i merkezi 

olan, yaz-k  misa  ri eksik olmayan (Koçu, 

1958: 504) Akbaba Tekkesi’nin dervi leri ve 

son postni ininin ak betine ili kin kesin bil-

gi bulunmamaktad r. Muhtemelen Kayseri, 

Hadim, Birgi vs. gibi Anadolu’nun ilmiye 

mensuplar n n yo un oldu u (makarr-  ule-

ma merkezlerinden birine sürgün edilmi -

lerdi (Küçük, 2010; 10). 

1826 Sonras  Akbaba Tekke ve 

Türbesi

XIX. yüzy lda Üsküdar’a ba l  Kand -

ra nahiyesi içerisinde yer ald  anla lan 

(VGMA, Defter nr. 902, vr. 194) Akbaba Tek-

kesi eski parlakl n  kaybetmi , tekkedeki 

gerilemeye paralel olarak çevresindeki köy 

de küçülüp nüfusu azalm t . Ayakta kalan 

Akbaba Türbesi Nak i tarikat na devredil-

mi ti. Ayr ca Akbaba Türbesi buradaki cami 

ile birlikte Canfeda Hatun vakf n n kapsa-

m na al nm , 1837’de Akbaba Türbesi vak-

f n n zayi olan zaviyedar berat  yenilenmi ti 

(BOA, C. EV, 36/1759). Aral k 1857 tarihin-

de burada türbedar olarak Nak i tarikat n-
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dan Peri an Baba bulunuyordu. Bu tarihte 

kendisine seyahat edece i mahallerdeki pis-

koposlara gösterilmek üzere tavsiyenâme 

verilmi ti. Mustafa Re id Pa a taraf ndan 

verilen bu tavsiyenâmede Bekta i eyhi Pe-

ri an Baba’n n da Nak ibendi tarikat na ba -

l  oldu u vurgulanarak Akbaba Tekkesi’nin 

türbedar  oldu u ifade edilmekteydi (BOA, 

A. MKT. UM, 299/49; BOA, HR. MKT, 

220/13).4 Bu durum dolayl  olarak Akbaba 

Tekkesi’nin Abdülmecid zaman nda Nak i-

lik ad  alt nda “icrâ-y  faaliyet” etti ini gös-

termektedir. 

Tekke 1875-1888 y llar  aras nda Nak i 

eyhlerinden Buharal  Abdülhakim Efendi 

(ö.1888) taraf ndan canland r lm t . II. Ab-

dülhamid devrinin ba lar nda Buhara’dan 

stanbul’a gelen Abdülhakim Efendi, s-

tanbul merkez kumandan  olan hem ehri-

si Abdülkadir Pa a’n n delaletiyle münhal 

bir tekke için ba vurmu , yap lan soru tur-

mayla Akbaba Tekkesi me ihatinin münhal 

bulundu u, zaviyedar görünen Süleyman 

o lu Mehmed’in uzun süredir gaip oldu u 

anla lm  ve Abdülhakim Efendi 29 Ey-

lül 1875 tarihinde bu makama getirilmi ti 

(VGMA, Defter nr. 902, vr. 194). Ancak Ak-

baba Tekkesi çok harap bir durumdayd . Bu 

münasebetle Abdülhakim Efendi, Abdül-

4 “Tarîkat-  aliyye-i Nak ibendiyyeden Beykoz’da 
Akbaba tekkesi türbedârlar ndan Peri an Baba li-
ecli’s-seyaha bu gün ol tarafa azimet etmi  ve kendisi 
âyân-  atufet ve ihtirâm zevâttan bulunmu  olma -

la mümaileyhden vuku‘ bulacak umur-i hususât nda 
her türlü muavenet ve teshilât-  mukteziyyenin ve 
hakk nda dahi hürmet ve riayet-i lây kan n ifas  husu-
su” A. MKT. UM 299/49.

kadir Pa a’n n yard mlar yla harap durum-

daki tekkeyi tamir ettirmi ti (BOA, . DH, 

979/77333; Tanman, 1993: 154). Bu tamirat 

s ras nda tekkeye iki odal  eyh me rutas  

da ilave edilmi tir. Tekke ve me ruta tek 

kat üzerine olup ayr  kap lara sahipti. Buna 

göre me rutaya sokak kap s ndan, tekkeye 

ise bahçe taraf ndaki kap dan girilmekteydi 

(Akbaba Tekkesi, 1982: 517). 

1826 sonras  Akbaba Tekkesi Nak i 

olarak varl n  devam ettirmi ti. Nitekim 

dönemin tekke listeleri buray  Nak i ola-

rak göstermektedir. Mecmua-i Tekâyâ’ya 

göre Akbaba Tekkesi ayin günü Per embe 

olan bir Nak i tekkesidir (Band rmal zâde, 

1307: 13). Yine Ye ilzâde Mehmed Salih’in 

Rehber-i Tekâyâ’ya göre de Nak i ad  alt n-

da faaliyetlerini sürdüren Akbaba Tekkesi 

mamur bir haldeydi (Galitekin, 2003: 248). 

ehsuvaro lu’nun listesinde de tekke Nak-

i olarak geçmektedir ( ehsuvaro lu, 2005: 

268). 

Akbaba Tekkesi’nin bulundu u bölgeye 

Canfeda Hatun taraf ndan XVII. yüzy l ba -

lar nda bir de cami yapt r lm t . 1830 y l nda 

bu caminin hitabet görevine Mehmed Halife 

getirilmi ti (BOA, HAT, 1581/56). Bununla 

birlikte tekkenin Abdülhakim Efendi tara-

f ndan yeniden ihya edildi i s rada burada 

mevcut olan Akbaba (Canfeda Hatun) camii 

1885-1886 tarihinde tamirden geçirilmi ti 

(BOA, . D, 77/4511). Bunu 1896-1897’deki 

bir di er tamir izlemi ti (BOA, D, 139/19; 

BOA, .EV, 15/1314 Ca 15; BOA, BEO, 

859/64352). Tekkeden yüz metre kadar yu-

kar da olan ve Harem-i Hümayun kethüdas  
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Canfeda Hatun taraf ndan in a ettirilen bu 

caminin ah ap minaresi 1953 y l nda köy-

lülerin öncülü ünde tu laya çevrilmi , bu 

arada muhtemelen cami de tamirden geçi-

rilmi ti (Akbaba Tekkesi, 1982: 517). 

Abdülhakim Efendi’nin vefat ndan 

sonra tekke zaviyedarl na önce Mehmed 

Salih Efendi getirilmi ti (VGMA, Defter nr. 

902, vr. 194). Daha sonra ise Haf z Ahmed 

Mansur Mükerrem Efendi geçmi  ve tüm 

tekkelerin kapat ld  1925 y l na kadar tek-

kenin postni ini olarak görev yapm t  (Tan-

man, 1993: 154). Vak  ar Genel Müdürlü ü 

ar ivindeki Tekâyâ ve Zevâya Defterinde de 

tekkenin son eyhi olarak Ahmed Mükerrem 

Efendi gösterilmektedir (VGMA, Tekâyâ ve 

Zevâyâya Mahsus Defter, nr. 109, vr. 13). 

Ahmed Mükerrem Efendi tekke eyhli i 

ile birlikte Canfeda camiinde 61 y l imam-

l k yapm , Kurtulu  Sava  s ras ndaki hiz-

metlerinden dolay  stiklal Madalyas  alm , 

1960 y l nda vefat  üzerine cami haziresine 

defnedilmi ti. Bu zat n dördü k z, alt s  er-

kek on çocu u olmu tu (Akbaba Tekkesi, 

1982: 517). 

Bugün Beykoz ilçesine ba l  Akbaba 

köyünün Fener caddesi üzerinde 253 nu-

marada kay tl  bulunan Akbaba Tekkesi’nin 

ilk yap s  hakk nda bilgi bulunmamaktad r. 

1980’lerde hala ayakta bulunan tekke bina-

s  ise sade bir yap dayd  (Resim 1). “Kâgir 

bir bodrum üzerinde yükselen ve d  görü-

nü üyle s radan bir ah ap konutu and ran 

tek katl  ah ap yap  ufak bir tevhidhâne 

ile iki odal  bir harem bölümünden ibaret-

ti. Dikdörtgen pencerelerin ayd nlatt  bu 

mekanlardan tevhidhânenin giri i bahçe 

yönünde, hareminki ise cadde üzerindeydi. 

1980’lerde tekkenin harem bölümünde Ak-

baba (Canfeda Hatun) camiinin imam  olan, 

son eyhin o lu oturmakta ve kullan lma-

yan tevhidhâne yar  y k k durumda bulun-

maktayd .” (Tanman, 1993: 154). Ah ap olan 

tekke binas n n mülkiyeti vak  ara aitti. Son 

eyhin o ullar ndan Canfeda camii müezzi-

ni Abdülhakim Yavrutürk buray  ev olarak 

kullanmakta ve vak  ara kira ödemekteydi 

(Akbaba Tekkesi, 1982: 517). 

Son y llarda tekke çok harap haldeydi. 

Penceresinden içeri bak ld nda tavan n 

yar  yar ya çökmü  oldu u görülmekteydi. 

Tevhidhâne mekan  oldukça küçük olan tek-

kenin eyh me rutas n n tekkenin önündeki 

sundurmaya aç lan ikinci bir kap s  daha 

mevcuttu. Ayr ca tekkenin geni  bir bahçesi 

olup buras  ceviz, kestane ve elma a açlar  

ile doluydu. Canfeda Hatun camiinin ha-

ziresinde Buharal  Abdülhakim Efendi’nin 

ve k z  smet Han m’ n mezar ta lar  bulun-

maktayd . Bu mezar ta lar nda “Cennete 

can att  Abdülhakim Efendi (1306)” ve “Fir-

devsi bu Hadice smet makam k ld  (1325)” 

ifadeleri yer almaktayd  (Akbaba Tekkesi, 

1982: 517). 

Akbaba Tekkesi’nden günümüze kalan 

bir ba ka hat ra Akbaba Sultan Türbesi’dir. 

Ancak buras  türbeden ziyade bir mezar ek-

lindedir. Zira dört duvarla çevrili mezar n 

üzeri aç k olup mimari bir özelli i yoktur. 

Yaln z etraf  demir parmakl klarla çevrilidir. 

Ayr ca mezar normal boyutlardan uzun ya-

p lm t r. Mezar n uzun yap lmas n n sebebi 
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Bizansl lardan kültürel iktibas ihtimalidir. 

Bizansl lar kutsal gördükleri ki ilerin me-

zarlar n  uzun yapmaktad r. Onlardan et-

kilenen Türkler de kendi evliyalar n n daha 

a a  bir mertebede olmad n  göstermek 

için mezarlar  uzun yapm t r (Altan, 2007: 

38). Akbaba Türbesi günümüzde Ramazan 

aylar nda ziyaretçi ak n na u ramaktad r. 

Y ll k ziyaretçi say s  yüz binlerle ifade edil-

mektedir (Kalafat, 1999: 522).

 EKLER

Resim 1. Akbaba Tekkesi (1983) (Tanman, 1993: 153)

 

Resim 2. Akbaba Türbesi’nin Günümüzdeki Hali
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Resim 3. Akbaba (Canfeda Kad n) Camisinin Günümüzdeki Hali

Belge 1. Akbaba Sultan Tekkesi Zaviyedarl na Buharal zâde Abdülhakim Efendi’nin Tevcihine Dair Ar iv 

Belgesi (VGMA, Defter nr. 902, vr. 194)
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AHMET ÜM T’ N B R SES BÖLER GECEY  ADLI 

ESER NDE ALEV L K KURGUSU

THE CONSTRUCTION OF ALEV SM IN THE NOVEL “B R 

SES BÖLER GECEY ” OF AHMET ÜM T

Murat Cem DEM R1

ÖZET

Gecenin bir vakti, mahkeme kurulur, 

ikâyetler dinlenip yarg lama yap l r. Ya-

an lan her ey bir düzen ve uyum içinde 

gerçekle ir. Olay n gerçekle ti i yer bir Ale-

vi köyü, ya an lan ise Alevi töresidir. Bu 

çal mada Ahmet Ümit’in eserinde yaz ya 

dökülen Alevilik, hukuk sosyolojisinin ve 

antropolojisinin kategorileri ile özetlenmeye 

çal l p, gelene in romanda temsil biçimleri 

analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alevilik, Dar, Dü -

künlük, Görgü Cemi, Hukuk. 

ABSTRACT 

In the middle of the night a court is es-

tablished, the complaints are heard and a 

judgment is made. Everything happens in 

order and harmony. Where this takes place 

is an Alevi village and this event is Alevi 

tradition. In this study, Ahmet Umit’s novel 

1 Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi, Edebiyat Fakül-
tesi, Sosyoloji Bölümü. 

will be studied and summarised in terms of 

law, sociology, and anthropology and how 

they are represented in the novel.

Key Words: Alevism, Dar, Excommuni-

cation, Görgü Cemi, Law

G R

Kitaba ve Mekâna Dair

Ahmet Ümit’in dar kurumunu ve dü -

künlü ü konu alan bu k sa roman  (öyküsü)2  

ilk olarak 1994 y l nda yay mlanm  olup, u 

an 18. bask ya ula m t r. Yap t n, yazar ta-

raf ndan anne ve babas na arma an edilmesi 

büyük bir ihtimalle eseri onun için ayr cal kl  

bir konuma sokar. Ancak, öykünün yazar n 

ki isel tarihiyle nas l ili kilendi i konusun-

da net bir bilgiye sahip olmad m için bu 

konuya de inmeyece im. Yazar n, kitap ile 

ilgili kamuoyuna verdi i bilgilerin büyük 

2 Ahmet Ümit yap t n  roman olarak dile getirirken,  
eser kan m zca hikâye kategorisi içerisinde dü ünül-
melidir. Gerek ki i ve olay azl , gerekse s n rland r l-
m  mekân böyle bir tan mlamay  uygun görmemize 
neden oldu.  Benzer bir yorumu Erol Üyepazarc  da 
(2008: 399) yapm t r. 
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ço unlu u, eserin sinemaya uyarlanma sü-

recine tekabül eder.  Ersan Arsever’in yönet-

menli ini yapt   lm stanbul ve Tokat’ n 

Zile ilçesinde çekilmi , 23 Mart 2012 tarihin-

de de vizyona girmi tir. Habertürk kanal n-

da düzenlenen programda,3 Ahmet Ümit’in 

 lm ve eserin edebi ve felse   arka plan  hak-

k nda söylediklerini öyle özetleyebiliriz:

“Roman n türü politik gerilim, ele ald  

konu ise inanç ile insan aras ndaki ili kidir. 

Öykünün bize sordu u temel soru, ‘ nanç 

olmadan ya ayabilir miyiz ya da sadece 

inanca ba l  kalarak ya ayabilir miyiz?’ Bu 

soruya vesile olan ise Anadolu’nun kadim 

kültürlerinden birisi olan Aleviliktir.”

Romanda olay n geçti i yer Tokat iline 

95 km, Zile ilçesine 28 km  uzakl ktaki Kar -

p nar köyüdür (Ümit, 2004: 18). Köyde, Hub-

yar Sultan Oca ’na ba l  Türkmen- Aleviler 

ya ar. Köy halk  O uzlar n Bozok kolunun 

Beydili boyuna ba l d r ve BeydiliS raç Türk-

menleri olarak da an l rlar. Köyün koruluk-

lar nda Hubyar Oca ’n n önderlerinden 

biri olan Veli Baba Sultan’ n aile fertlerinden 

baz lar n n yatt  dü ünülmektedir. Kena-

no lu (2002), Hubyar Oca ’n  3. kurulu  

evresi ile 2. ve 3. dönem aras ndaki çok ba -

l l k (kar kl k)  olmak üzere bir ara dönem-

de inceler. Kronolojide 3. kurulu  evresi, 

oca n An a Bac l lar’dan ayr ld  dönem-

dir. Bu olay Alevi tarihinde, ocaklar aras  ve 

içi iktidar mücadelelerine önemli bir örnek 

3 http://www.facebook.com/video/video.php?v= 
10150613825032210 , eri im tarihi: 17.10.2012. 

olu turur.4 Köyün bulundu u bölgedeki 

Alevilere,  An a Bac l lar da denir. Bu köy-

de hala cemler yap lmakta ve inanç canl  bir 

ekilde varl n  sürdürmektedir. Bu maka-

le kitab n Alevilik kurgusu ve görgü cemini 

ele al  biçimine de inecektir. Makale edebi 

bir ele tiriye odaklanmaz. As l amac  kitab n 

sundu u örneklerin gelenekteki kar l n  

bulmak ve gelene in içinde ya an lanlar  

(ki bunlar önemli dönü üm dinamikleridir) 

analiz etmektir.

Alevilik Kurgusu ve Görgü 

Cemine Dair

Görgü cemi, Alevi ayinleri ile ilgili hi-

yerar isinin en üst katman nda yer al r. 

Genellikle per embeyi cumaya ba layan 

ak am yap lan görgü, yol karde lerinin sor-

guya çekildi i, y l n muhasebesinin ç kar l-

d  and r. Alevi inanc na göre görgü, “Hz. 

Muhammed’in ‘ölmeden önce ölün, mah er 

olmadan hesab n z  görün’ buyru una da-

yan r” (Bozkurt, 1990: 187). Alevi toplumu 

içerisinde sosyal ya am n sürmesi ba ka bir 

deyi le düzen ve düzenlili in güvence alt na 

al nmas  görgü cemi gibi dinsel ritüeller ta-

raf ndan sa lan r. Hukuk antropolojisi, Ale-

vi toplumu gibi pek çok toplumu, “herhangi 

4 Ar iv belgelerinden yararland  çal mas nda Sel-
çuk (2012: 170) , An a Bac l lar ile ilgili u k sa bilgiyi 
verir: “An a Bac l lar, kendi ocak sistemlerini yap la -
t rmadan önceki dönemlerde Hubyar Oca ’na ba l  
“S raç Alevi Toplulu u” içinde yer almaktad r. Ancak 
An a Bac l lar 19. yüzy l n ilk yar s nda Sünnile tikleri 
gerekçesiyle Hubyar Oca ’na ve Hubyar dedelerine 
tabiiyetlerine son vermi , kendilerini ba ms z ocak 
ilan etmi lerdir.” 
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bir merkezi hükümet ve düzenin kolluk gü-

cüyle tesisini sa layan kurumlar olmaks -

z n, ba s z (acephalous)” (Roberts, 2010: 27) 

toplumlar olarak tan mlar. Yüz yüze ili ki-

lerin güçlü oldu u bu tip küçük gruplarda 

kendilerine özgü düzenleyici prosedürler 

önem kazan r, Alevilerdeki görgü de buna 

örnektir. Aleviler gündelik ya amdaki ça-

t malar   ritüele kanalize ederek çözmeye 

çal rlar. Öyküde kahraman n (Süha) ceme 

tan k oldu u an,  “…Kom ular, bu meydan 

Hak davas na iman, günahlara ise tövbe 

edilen yerdir. nsan burada y kan p, ar n r, 

ikinci kez do ar…” (a.g.e. 22) cümleleri pro-

sedürün ba lang c na i aret eder.

Öykü cemin bütün prosedürlerini ak c  

bir dil ve zengin bir anlat m ile okuyucu-

ya aktar r. Bu aktar m n en dinamik anlar , 

“dede-rehber” ve “talip” aras ndaki çat ma-

d r. Öyküye konu olan talip, kendi can na 

k ym  smayil’dir. Görgü, kapand  dü-

ünülen defterin tekrar aç lmas  ile ba lar. 

smayil kendi can na k ym  ve duas  okun-

madan gömülmü tür. Aile fertleri için bu 

durum smayil’e yap lm  bir haks zl kt r. 

Mezardan ç kart l p, tabut ile meydana ge-

tirilen smayil’in hakk n  babas , annesi, e i 

ve musahibi arar. Ya an lan, Alevi töresin-

de kabul görmeyen bir hadisenin meydan-

da te ekkül etmesidir. Gelenekte olamayan 

bir durumun nas l dirençle kar la t  ise 

rehber Bekta  Sofu’nun a z ndan u ifade-

ler ile anlat l r: “Bu meydana ölü getirildi i 

duyulmu , görülmü  bir i  de ildir. Tarikat 

erkân m zda bunun yeri yoktur. Ölen insan, 

Allah’ yla ba  ba a kalm t r. Art k bizim 

ona yard m m z dokunmaz” (a.g.e. 27).  Ai-

lenin bask s , cemaatin direnci kar s nda 

sorunun çözümü en yüksek otorite dede 

taraf ndan gerçekle tirilmi tir. Dedenin “Bu 

meydanda ölü bulunmas  erkân m za uy-

gun de ildir, lakin tarikat karde leri aras -

na dü manl k, kin tohumlar  dü memelidir. 

Ben derim ki bu defal k bu ölü meydanda 

kals n” ifadeleri çat may  noktalam t r.  

Hukuk antropolojisi ve sosyolojisinin dili ile 

konu ursak homojen gruplarda çat man n 

çözümlenmesi için ba lay c  mekanizmala-

r n devreye girmesine yukar daki olay ör-

nek te kil eder. Toplumsal örgütlenmenin 

biçimine göre, ya a ba l  organizasyonlar 

ile kan ba na dayal  sistemlerde ya l lar, 

cinsiyete dayal  örgütlenmelerde k demli 

erkekler ve kad nlar, dinsel gruplarda dini 

otoriteler çat may  çözmede öne ç kar.

Alevilerde hukuksal i leyi i özgül k lan 

bir di er husus ise görgünün dede ile ba la-

mas  mefhumudur. Aleviler için, dede tar-

t lmayacak ve yarg lanamayacak bir oto-

rite de ildir. Bekta  Sofu’nun (rehber) “Ey 

Dede, dil verdim ba  kald r, döktü ünü dol-

dur, a latt n  güldür, y kt n  yap,  dara 

gel, do ru söyle”  (a.g.e. 27) cümlesi buna 

örnektir. Dedenin otoritesi mutlak de ildir; 

hatta bu öyküde oldu u gibi dede san kt r 

da. Asl nda bu kitab  bir ekilde dedenin 

otoritesinin ele tirilmesi olarak da okuya-

biliriz. Dedenin, hem verdi i karar, hem 

de dini bilgisi kitapta tart maya aç lm t r. 

Kitab n i aret etti i y llarda (80 darbesinin 

oldu u y llar) dedelik kurumuna yönelik 

en önemli ele tiri sosyalist sol taraf ndan 
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yap l rd .  Kurumun feodal yap  ile ili kisi, 

yanl  bilinç yaratma potansiyeli ve me ru-

iyeti bu ele tirilerin nedenleriydi. Oysa bu 

eserde dede ve dedelik kurumuna yönelik 

ele tirinin temelinde, dini bilginin yetersiz-

li i ve makam n ki isel ç kara hizmet etmesi 

yatar. Gelenek sorgulanmam , ta y c lar 

(Dede, Bekta  Sofu) ele tirilmi tir. smayil’e 

ait “beni art k aldatmayacaks n z, sizde hiç 

keramet yokmu ” cümlesi bu duruma i aret 

eder. smayil’in dede ile ilgili e iyle payla -

t  bir diyalogda bu konu daha da ayd nla-

t lm t r. 

“… yar m sofular cahilliklerini cafca   

sözlerle pullay p hikmet diye yutturuyorlar 

bize. Oysa yedi ya nda kamil kamil, yetmi  

ya nda cahil cahildir. Hz. Muhammed’e 

inanarak slamiyet’i seçen ikinci ki i Hz. 

Ali’ydi. Hz. Ali, o s ralar ancak on ya nday-

d . Ya l  ba l  kabile e  eri Hz. Muhammed’i 

lanetlerken, Hz. Ali on ya nda olmas na 

ra men onun dünyaya k getiren kutlu 

bir ki i oldu unu anlam t . E er biz inanc -

m z  Hüseyin Dede’yle onun söylediklerin-

den ç kmayan köyün sofular na b rak rsak, 

hiçbir zaman hak yoluna giremeyiz” (a.g.e. 

52).

smayil’in bu isyankâr tutumu dede ve 

talip aç s ndan çok önemsenmi ; ama yine 

de bu durum smayil’in dualanmamas na 

gerekçe gösterilmemi tir. Çünkü otoriteler 

böyle bir münaka ada her zaman d lamay  

de il, baz  durumlarda efkati de bir silah 

olarak kullan rlar. Roberts’in (2010: 49) de-

di i gibi “Küçük, yüz yüze bir toplulukta 

ya anan anla mazl n çap  ne olursa olsun, 

bunun, arkas nda iz b rakmadan silinmesi 

ve toplumda herhangi bir etki b rakmadan 

çözüm bulmas  çok kolay de ildir.” 

Dede ve Bekta  Sofu’nun cemaati ikna et-

tikleri karar n gerekçesi, smayil’in cenazesi-

nin Sünni cemaat taraf ndan kald r lmas d r. 

Varl n  öteki ile aras na koydu u s n rdan 

itibaren tan mlayan her cemaat, ötekinin s -

n r ihlalini çat ma nedeni sayar. Ona göre, 

öteki ile kimlik üzerinden kurulan her ili ki 

bir ku ku nesnesidir, tasvip edilmez. Alevi-

ler kimli ini Sünnili in kar tl  üzerinden 

tan mlar ve zorunlu ili ki biçimleri d nda 

(ticaret, askerlik vb. gibi) bu ögeleri sürekli 

kar s ndaki ile kendi aras ndaki fark olarak 

sunarlar. Fark n mu lâkla t  veya öteki-

nin bask n ç kt  her durum erkân taraf n-

dan olumsuz de erlendirilmi tir. Kitapta bu 

durum u ekilde aç klanm t r:

“ smayil kendini vurunca, Jandarma 

Komutan  Y lmaz Çavu  i ten üphelen-

di. Bunun bir cinayet olabilece ini sand . 

smayil’in ölüsünü al p ehre götürdü. Ölü-

ye otopsi yap ld . Bu da yetmezmi  gibi 

Zile’deki a  imam ölüyü y kad , duala-

d ; hatta cenaze namaz n  bile k ld . Yani 

smayil’in ölüsüne eriat eli de di. Tarikat 

erkân  bellidir. eriat n bula t  i e tarikat 

kar maz. Sünnilerin y kad , dualad  bir 

ölüye bizim dua okumam z caiz de ildir. 

smayil bu yüzden dualanmam t r. E er 

biz onu dualasayd k Kerbela’da öldürülen 

Ehl-i beyt ba ta olmak üzere, bütün ehitle-

rimizin kemikleri s zlard . Bütün o mübarek 
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insanlara haks zl k etmi  olurduk. imdi 

de ölüyü dualamam z n, ona tören yapma-

m z n mümkünat  yoktur. Tarikat erkân n  

bozmak istiyorsan z o ba ka…” (a.g.e. 32). 

Kitap etkileyici bir son ile noktalan r. 

Meydandan ç kart lmak zorunda kalan 

smayil’in tabutu kar kl k sonucu devrilir 

ve smayil herkes için farkl  bir çehre ka-

zan r. Kapa  aç lm  tabuttan içeri bakan 

herkes için art k farkl  bir smayil söz konu-

sudur. smayil, annesine babas  Veli Sofu, 

e ine pir, dedeye iblis, babaya s r, anlat c ya 

ise roman n kahraman  olarak gözükür. Öz-

nenin ruhsal durumuna göre ayn  nesneye 

farkl  psi ik anlamlar yüklemesi, Alevilik 

kültüründe s kça kar la lan bir durumdur. 

Yazar burada kaybolan, bocalayan öznenin 

kendisini bir ba ka ki ide bulmas n  ustal k-

la anlat r.

SONUÇ 

Edebi alanda Alevili i konu alan pek 

çok çal ma yap lm t r.  Hatta inanç ile il-

gili edebi yaz nlar n say s nda son dönemde 

art  da vard r. Bu giri imleri, ötekini anla-

mak ve anlatmak aç s ndan de erlendirdi-

imizde masumiyet tart malar n n içinde 

kendimizi bulabiliriz. Çünkü madunlar (su-

balterns)  ile ilgili her söylem içerisinde bir 

üphe de bar nd r r. Bundan dolay  Yakup 

Kadri Karaosmao lu’nun Nur Baba ile Bekir 

Y ld z’ n Kerbela adl  eserleri ayn  ele tirel 

iklime maruz kalmam t r.  Ötekiye doku-

nan dil küçümseme ile hayranl k aras nda 

hep bocalam t r. Bu denklemde Ahmet 

Ümit’in çal mas  ortalamaya, yani dengeye 

daha yak n bir pozisyona i aret eder. Benzer 

bir de erlendirme Reha Çamuro lu tara-

f ndan da yap lm t r. Kitap için yazm  ol-

du u arka kapak yaz s nda “Alevi kültürü, 

Alevi ‘ruh halleri’ ancak bu kadar anlat labi-

lirdi” demektedir. Kan m zca eser, Alevilik 

yaz n n n en popüler kitaplar ndan birisidir 

ve görgü cemi uygulamalar n  anlatan en 

önemli eser olan smail Metin’in Aleviler-

de Halk Mahkemeleri (2 cilt) adl  çal mas na 

önemli bir edebi katk  sunar. 
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