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Özet 
 

Âşık Fedayî Baba 20. yüzyılın önemli âşıklarından biridir. (1885-1940). Asıl 

adı Hüseyin olan Fedayî Baba Amasya’nın Ebemü (şimdiki adı Yassıcal) 

köyünde doğmuş,  soyadı yasası çıktıktan sonra ise Gümüş soyadını 

almıştır. Babasının çabaları sonucu medrese eğitimine başlamış, kısa bir 

süre sonra hocasıyla ters düştüğü için medreseyi terk etmiş ve sonraki 

yaşamında kendi kendini yetiştirmiştir. Küçük yaşlardan itibaren şiir yazan 

Fedayî Baba, özellikle yaşamının son yıllarında yörede kerametleriyle 

anılmış, bir evliya niteliğine bürünmüştür. Şiirlerinde genellikle Alevi-Bektaşi 

felsefesi üzerinde durmuş, bununla birlikte birçok güzellemeler yazmıştır. 

Fedayî Baba şiirlerinde başta Hz. Ali olmak üzere, Hz. Fatma, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin’e karşı büyük bir sevgi ve hayranlığını mısralarda 

dile getirmiştir. Bu bağlamda şiirlerinde Ehl-i Beyt’i evliyanın enbiyanın 

serveti, iki cihanın afitabı, envarı sözleriyle tanımlamış, dört kapının kırk 

makamın rehberi ve on iki imamın kaynağı olarak görmüştür. Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin için, cennet bağının gülleri ve gül bahçesinde öten bülbülleri 

olarak teşbihte bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Âşık Fedayî Baba, Ehl-i Beyt Sevgisi, 20. Yüzyıl 

Âşık Şiiri 

                                                           
1Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Bölümü Öğretim Üyesi/ 
munircerrah@karatekin.edu.tr 



710 2. Uluslararası Dersim Sempozyumu –Eylül 2013 
 
ÂŞIK FEDAYİ BABAANDLOVEPOEMS İN WİTH EHL-İ BEYT 
 
Abstract 
 

Ashık Fedayî Baba, 20thCentury,is one of themajor's lovers. (1885-1940). 

His real nameis HüseyinBabaAmasyaFedai,Ebemü(nowYassıçaal) was 

bornin the village, last name, afterthe lawhas takenthesurname of Gümüş. 

Madrasaheducationbeganthrough the efforts ofhis father, shortly afterhis 

supervisorhad leftthe madrasa, and in later lifebecause it runs counterself-

taught.From a young ageFedayîpoemby Baba wonders of the 

saintsmentionedin the region, especially in the last yearsof his life, 

assumed the nature ofasaint. His poemsare oftenstoppedon theAlawite-

BektashiNeurophilosophical, however,wrotea lot Güzelleme. 

          PoemsatFedayî Baba to Hz. Ali, the Prophet. Hz. Fatma, the Hz. 

Hasanand the Hz. Hüseyinhas expressedgreat love andadmirationof verse. 

In this context,the Ehl-i BeytsaintsAnbiyawealth ofpoems, boththe 

universe,afitabı, identified bythe words ofal-Anwar, Kirk kapı kırk makam is 

seen asa source ofguidance andthe twelveimams. Hz. Hasanand the Hz.  

Hüseyin, heaven bondrosesandnightingalessingingas asimilefoundin the 

rose garden. 

 

Key Words: Âshık Fedayî Baba, The Love of Ehl-i Beyt, 20th Century 

Love Poem 

 
 
Giriş 
 

20. yüzyıl büyük savaşların yaşandığı, imparatorlukların yıkıldığı gerek 

tarihî gerekse kültürel sahada pek çok değişimlerin yaşandığı, aynı 

zamanda pek çok insanın yurdundan yuvasından koparıldığı bir yüzyıl 

olmuştur. Bu yüzyılda siyasî, askerî, ekonomik ve kültürel bakımdan en çok 

etkilenen ülkelerin başında ise Osmanlı Devleti yer almıştır. 20. yüzyılın ilk 

çeyreğinde Osmanlı üç kıtadan çekilmiş, çekildiği yerlerde toprak 
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parçasıyla birlikte kültürel mirasından, tarihî zenginliğinden, gelenek ve 

göreneklerinden önemli izler bırakmıştır.  

Orta Asya ozan-baksı geleneğinin bir devamı olan âşıklık geleneği bu 

dönemde önemli ölçüde etkilenmiş, yüzyıllardır Anadolu ve Balkanlara 

kadar etkisini göstermesine rağmen zayıflamış; böylece ne Serhat ve Tuna 

boylarında ne de garp ocaklarında ismini duyuran âşıklar kalmamıştır. 

Özellikle Anadolu coğrafyasındaki dört yüz yıllık gelenek bu yüzyılın 

başlarında ihtişamını kaybetmiş, taşrada ayakta kalma mücadelesi 

vermiştir. Tanzimat’la başlayan Batı’ya yönelme hareketleriyle birlikte Türk 

sosyo-kültürel hayatında önemli değişimler yaşanmış, 20.  yüzyıl Batı 

kültürü Türk insanının yaşam şeklini belirlerken âşıklık geleneği bu kültürel 

ortamda ayakta kalma mücadelesi vermiştir. Cumhuriyetle birlikte geleneği 

meydana getiren ve besleyen toplumsal şartların değişmeye başlaması, 

geleneğin zayıflamasına zemin hazırlamıştır. Değişen toplumsal şartlarla 

birlikte yeni iletişim araçlarının ortaya çıkışı, sanayileşme, tekke ve 

medreselerin kapatılması, kurumsal yapıların değişmesi, âşıklık geleneğinin 

eski ihtişamını kaybetmesinde önemli rol oynamıştır. Gelenek büyük 

şehirlerden toplumsal değişimin az yaşandığı kırsal kesimlere kaymış,  

küçük yerleşim yerlerinde ayakta kalma mücadelesi vermiştir.   

Âşıklık geleneğinin zayıflamasına zemin hazırlayan bu etkenlerle 

birlikte 20. yüzyılda ulaşım imkanlarının iyileşmesi âşıkların hareket alanını 

genişletmiş, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sağlanan seyahat 

kolaylıkları gelenek temsilcileri ile dinleyicilerin buluşmasına önemli katkılar 

sağlamıştır. Böylece hem âşıklar farklı icra tarz ve birikimleri tanıma ve 

daha fazla meslektaşla bir arada olma fırsatını bulmuşlar, hem de 

dinleyiciler farklı bölgelerin sanatçılarını dinleme imkânını elde etmişlerdir. 

(Artun, 2005: 354) 

Âşıklık geleneğinin eski ihtişamını kaybetmeye başladığı ayakta kalma 

mücadelesi verdiği 20. yüzyılın güçlü ve kudretli âşıklarından biri de Fedayî 

Baba’dır. 
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1. Fedayî Baba’nın Hayatı 
Abdullah Çelebi’nin “Amasyalı Fedayî Baba Divanı” (1991: 12-17) adlı 

eserinde Fedayî Baba’nın kısaca hayat hikâyesini şöyle vermektedir: 

Fedayî Baba, Amasya’nın merkez köylerinden Yassıçal (Ebemü)’da 1885’te 

dünyaya gelir. Babası Konaş oğlu İsmail, Annesi Zehna Bacıdır. Fedâyi 

Baba Ergonoş Seyit Bali’nin ikinci oğlu seyit Mustafa soyundan 

gelmektedir. Ailenin tek oğludur. Babası İsmail efendi çiftçilikle 

uğraşmasına rağmen oğlunu okutmak için varını yoğunu seferber eder ve 

oğlunun iyi bir medrese hocası olmasını arzu eder. Babasının çabaları 

sonucu medrese eğitimine başlar. Amasya’daki Kapıağa Medresesi 

bünyesinde eğitim gören Fedayî Baba kısa bir süre sonra hocasıyla ters 

düştüğü için medreseyi terk eder. Ancak sonraki yaşamında kendi kendini 

yetiştirir. Fedayî Baba’nın yaşadığı dönemde halkı fakir olmasına rağmen 

Yassıçal (Ebemü)’da  eğitim ve öğretime önem verildiği, hem Alevi- 

Bektaşiliğin, hem de şer’i ilimlerin öğretildiği görülür.  

Küçük yaşlardan itibaren şiir yazan Fedayî Baba, özellikle yaşamının 

son yıllarında yörede kerametleriyle de bilinen bir evliya niteliğine bürünür. 

Fedâyi Baba, üç defa evlenmiş, bu evliliklerden dört çocuğu olmuştur. Son 

çıkan Soyadı kanunu gereğince Gümüş soyadını almıştır. Babasının 

vefatından sonra çiftçilikle uğraşmış, kış aylarında köy ve kasabalarda 

gezmiştir. Fedayî Baba’nın 85 yıllık ömrü okuma, yazma ve seyahat 

yapmakla geçmiş, 26 Ekim 1940’ta vefat etmiştir. Kabri doğduğu köy olan 

Yassıçal’dadır. 

 

2. Fedayî Baba’nın Şiirlerinde İşlediği Konular 
Âşık Fedayî Baba sanat hayatı süresince içinde yetiştiği toplumun 

duygularını, özlemlerini ve düşüncelerini mısralarına taşımış, kaleminden 

dökülen güzel beyitler ile Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Ehl-i Beyt, On İki 

İmam ve Atatürk sevgisini edebiyata örnek teşkil edecek şekilde şiirlerinde 

işlemiştir. Yöresinin gelenek ve göreneklerini, Amasya’nın fizikî ve coğrafî 

özelliklerini, yaşadığı toplumun düşünce sistemini, değer yargılarını, giyim-

kuşam tarzını, halkın kabullerini, sanat ve estetik anlayışını, dönemindeki 

tarihî ve sosyal olayları şiirlerinde dile getirmiştir.   
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Beşerî aşk, âşık edebiyatının öncelikli konusu olmasına rağmen 

Fedayî Baba’nın şiirlerinde dinî ve tasavvufî konulara ağırlık verildiği, din ve 

tasavvuf’un başlıca inanç ve düşünce kaynağı olarak kabul edildiği 

dikkatlerden kaçmaz. Özellikle Kur'an ayetlerinin izahı, insanın 

mükemmelliği, Kerbela hadisesi, Hz. Ali sevgisi, türbe ve köy ziyaretleri, 

Atatürk’e ve Amasya'ya dair duygular, öğüt ve nasihatler onun şiirlerinde 

sıkça işlenen konulardır. Yine aynı şekilde tasavvuf ehline dair özel haller, 

Allah’a iman,  ölüm sonrası hayat ve kader inancı, peygamberlere iman 

Ehl-i Beyt sevgisi Fedayî Baba’nın şiirlerinde başlıca ele alınan konulardır. 

Özellikle Alevî- Bektaşî yolu ve erkânını şiirlerinde işleyen Fedayî Baba bu 

yolun felsefesi olan “eline, beline, diline sahip olma” erkânını yaşantısının 

felsefesi haline getirmiştir.    

Fedayî Baba’nın şiirlerinde dile getirilen konuların detaylı bir tasnifini 

şu şekilde yapmak mümkündür: Allah’a iman ve Allah sevgisi, Kur’an’ın 

mahiyeti, insanın mükemmelliği, Allah’ın kudret ve inayeti, Allah’ın isim ve 

sıfatları, Kur’an’dan bazı ayetlerin izahı ve hikmeti, peygamber sevgisi, 

peygamber kıssaları ve mucizeler, kâinatın ve insanın yaratılışı, kulluk 

şuuru, dünyanın faniliği ve imtihan sırrı, ölüm sonrası hayat ve ahiret inancı, 

kıyamet alâmetleri, Ehl-i Beyt ve On iki İmam sevgisi ve Kerbela hadisesi 

şeklinde bir tasnif yapmak mümkündür. Ayrıca vatan ve memleket sevgisi, 

kahramanlık ve kardeşlik duyguları, birlik ve beraberlik şuuru, tekke, türbe, 

köy ve kent ziyaretleri ile ilgili izlenimler vb. konular bu tasnifin içinde yer 

alır.  

Bu bildiride Âşık Fedayî Baba’nın şiirlerinde Ehl-i Beyt’in altın 

halkalarını oluşturan Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’ e olan 

sevgi temalı şiirlerinden hareketle Fedayî Baba’nın şiirlerinde Ehl-i Beyt 

sevgisi üzerinde durulacaktır. 

 

2.1. Ehl-i Beyt Sevgisi 
Ehl-i Beyt, Arapça evin fertleri anlamındadır ve Hz. Peygamber’in 

neslinden ve yakınlarından olanlara verilen isimdir. Sahabelerin Hz. 

Peygamber’e Ehl-i Beyt’in kim olduğunu sormaları üzerine Hz. Peygamber, 

Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i yanına çağırarak, abasının 
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altına almış ve onların Ehl-i Beyt olduğunu ifade etmiştir. Bu olay nedeniyle 

Ehl-i Beyt, “Âl-i Abâ” olarak da isimlendirilmektedir. Hz. Peygamber’den 

günümüze kadar devam eden bu silsilede hemen her dönemde pek çok 

Ehl-i Beyt ferdini görmek mümkündür.   

Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine muhabbet duymanın ve onlara 

bağlılığın Peygamber ailesini sevmenin ötesinde bir anlamı bulunmaktadır. 

Ehl-i Beyt’e bağlılık bizzat Hz. Peygamber tarafından sırât-ı müstakîmden 

ayrılmamanın şartı olarak gösterilmiştir. Hz. Peygamber, bir hadislerinde 

Ehl-i Beyt’ini, Kur’an’la birlikte mü’minlere miras bıraktığını şöyle ifade 

etmiştir: “Size, uyduğunuz takdirde benden sonra asla sapıtmayacağınız iki 

şey bırakıyorum. Kur’an-ı Kerîm ve Ehl-i Beyt’im. Bu iki şey, cennette 

kevser havuzunun başında, bana gelip (hakkınızda bilgi verinceye kadar) 

birbirlerinden ayrılmayacaklardır.” (Tirmizî, Menâkıb, 77, 3790) 

Kur’an ve sünnetin öngördüğü din esaslarını, Ehl-i Beyt’in adâlet, 

hoşgörü ve muhabbete dayalı yorumlarından öğrenen Türk milleti Hz. 

Muhammed’e sevgilerini ve Hz. Ali’nin evlatlarına bağlılıklarını tarih 

boyunca devam ettirmişlerdir. 

Anadolu insanı Ehli Beyt’e karşı gönül kapılarını ardına kadar açmış, 

gönüllerinde yeşerip büyüttükleri bu sevgiyi pek çok edebi türe konu 

etmişlerdir. Bu bağlamda Ehl-i Beyt sevgisi âşık edebiyatının hemen her 

döneminde işlenen önemli konularından olmuştur. Başta Hz. Ali olmak 

üzere, Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e karşı büyük bir sevgi ve 

hayranlık mısralarda işlenmiştir. Özellikle son dönem âşık şiirinde Hz. Ali, 

Hz. Fatma, Hz. Hasan ve Hüseyin, evliyanın enbiyanın serveti, iki cihanın 

afitabı envarı, dört kapı kırk makam’ının rehberi ve on iki imamın kaynağı 

olarak görülmüş, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin cennet bağının gülleri ve 

bülbülleri olarak teşbih edilmiştir. (Çelebi, 1990: 93, 100, 101, 102), 

(Yılmaz, 2009: 281) 

Son dönem âşık edebiyatının güçlü temsilcileri arasında yer alan Âşık 

Fedayî Baba şiirlerinde Ehl- Beyt sevgisini sıkça işlemiştir. “Severiz canı 

gönülden biz Ali'nin Âlini/ Zümre-i ehli nâciyen sahibi ikrardanız” (Çelebi, 

1991: 107) sözleri ile Ehl-i Beyt’e gönülden sevgisini sunmuş, bu sevgi 

vesilesi ile ahirette kurtuluşa ereceği inancını ifade etmiştir. 
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Âşık Fedayî Baba’ya göre mevcudatın var olmasının yegâne sebebi 

Ehl-i Beyt’in varlığıdır: 

Kün dedi hak yer kuruldu şâk oldu burcu semavat 

Yedi bin yıl devir kıldı gün nursuz bi hayat 

Gösterdi cemâli şevkini ziyalandı nihayet 

Ehlibeytin varlığı ile vâr oldu bu mevcudat (Çelebi, 1991: 69) 

Âşık Fedayî Baba’nın dünyadaki en büyük ameli, ibadeti ve hayatının 

gayesi Ehl-i Beyt sevgisidir. Ona göre Ehl-i Beyt'i sevmeyenin dini ve imanı 

yoktur.   

Dese ki bana bir fâki ne âmel işlersin fanide 

Severim Ehlibeyt'i işte hücceti var mâanide 

Dersin namaz kılmaz mısın derim zikrim anide 

Her kim sevmez Ehli Beyt'i, dinide yok imanı da (Çelebi, 

1991:70) 

Hemen her fırsatta evlâd-ı âl’i resule canını feda kıldığını tekrarlayan 

Fedayî Baba Ehl-i Beyt'in ismi ve resminin her ervahta beraat olduğunu şu 

sözlerle ifade eder: 

Evlâd-ı A'li Resule feda kıldım seri canı 

Tâ ezelden Ali evlâdının kurbanıyım kurbanı 

Ey Fedayî tefsir eyle bu bir virdi ayettir 

Ehli Beyt'in ismi resmi her ervahta berattır (Çelebi, 1991: 70) 

Fedayî Baba, küçük yaşta şehit edilen Ehl-i Beyt ve On İki İmam’ın 

oğulları için kullanılan ve yaşları küçük olduğu için pâk ve mâsum diye 

adlandırılan on dört mâsûm-u pâk’a ve On İki İmam’a olan sevgisini ve 

bağlılığını her fırsatta dile getirir:  

On dört masumu paktır On İki İmameyin 

Dü cihanın envarıdır el-Hasan ve'l Hüseyin 

Evlâd-ı A'li Resule feda kıldım seri canı 

Tâ ezelden Ali evladının kurbanıyım kurbanı (Çelebi, 1991: 70) 

Hakk’ın vergisinin zamana kıyas olmayacağını söyleyen Âşık Fedayî, 

erenlerin rehber görgüsü olarak hanedan-ı âl-i aba sevgisi olduğunu şu 

mısralarla dile getirir:  

Dehre kıyas olmaz hakkın vergisi 
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Talip erenlerin rehber görgüsü 

Hanedan-ı al-i aba sevgisi 

Mehr-i muhabbeti bala gizlendi (Çelebi, 1991: 252) 

Fedayî Baba Hz. Peygamberin dört sevgilisinin Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. 

Hasan ve Hz. Hüseyin olduğunu şöyle açıklar: 

Bil Resullulah'ın çâr'ı yârini 

Ali-Fatma-Hasan ile Hüseyin 

İdrak eyle şems-i kamer nurunu 

Ali-Fatma-Hasan ile Hüseyin (Çelebi, 1991: 101) 

Fedayî Baba güneşin nurunu Hz. Muhammed’den, ayın nurunu ise Hz. 

Ali’den aldığını şu mısralarla hüsn-i ta’lil eder:  

Ay Ali'dir gün Muhammed fehmeyle 

Bu iki envarın aslını anla 

Sana vasfedeyim kulak ver dinle 

Ali-Fatma-Hasan ile Hüseyin (Çelebi, 1991: 101) 

Fedayî Baba Ehl-i Beyt’in künyesini anlattığı şiirinde (Çelebi, 1991: 

101-102) Vahid’ül Cebbar’ın Hz. Âdem’i yarattıktan sonra ona emanet ve 

yadigâr olarak alnına halis mücevher bir nur koyduğunu,  bu nurun Hz. 

Âdem’den Hz. Şit’e naklolduğunu sulbden sulbe geçmek suretiyle 

Abdulmuttalib’e ve Abdullah’a ulaştığını ve nurun ikiye bölündüğünü şu 

mısralarla anlatır.  

Nur iki bölündü hikmet kuduret 

Abdullah'tan zuhur etti nübüvvet 

Ebutâlib'den geldi şah-ı vilâyet 

Ali-Fatma-Hasan ile Hüseyin (Çelebi, 1991: 101) 

Hz. Fatıma Tüz- Zehra’nın Hz. Muhammed’in kızı ve Hz. Ali’nin 

zevcesi olduğunu, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in Hz. Fatıma ve Hz. Ali’den 

olduğunu şu mısralarla telmih eder: 

Muhammed'in kızı Fatma Tüz-Zehra 

Ana tezviç Şah Ali'y-yel Mürteza 

Fatıma'dan geldi Hasan-Hüseyin rehnüma 

Ali-Fatma-Hasan ile Hüseyin (Çelebi, 1991: 101) 
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“Evlâd-ı A'li Resule feda kıldım seri canı/ Tâ ezelden Ali evlâdının 

kurbanıyım kurbanı” (Çelebi 1991: 69) sözleriyle Hz. Ali’ye ve ehline 

bağlılığını belirten Âşık Fedayî, Hz. Ali, Hz. Fatıma, Hz. Hasan ile Hz. 

Hüseyin için evliyanın ve enbiyanın serveti, iki cihanın aydınlığı, Dört kapı 

kırk makamın rehberi olarak tanımlar: 

Evliyanın enbiyanın serveti 

Dü cihanın afitabı enveri 

Dört kapının kırk makamın rehberi 

Ali-Fatma-Hasan ile Hüseyin (Çelebi, 1991: 102) 

 
2.1.1 Hz. Ali Sevgisi 
Hz. Ali, Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in en küçük oğludur. 

Annesi Fatıma bint-i Esed’tir. Fatıma bint-i Esed, Hz. Peygamber’e, yetim 

ve öksüz kaldığı sekiz yaşından itibaren annelik yapmıştır. Bu nedenle, 

Peygamberimiz ona “ikinci annem” demiştir. Hz. Ali’nin babası Ebû Talib, 

Hz. Peygamber’i kendi evladı gibi büyütmüş, evleninceye kadar evinde 

barındırmıştır.  

Hz. Ali, çocukluğunda bile hiç puta tapmadığı, yüzünü onlara hiç 

çevirmediği için, kendisine kerrema’llahu veche (Allah yüzünü 

şereflendirsin) sıfatı layık görülmüştür. Sahabe arasında, bu sıfatla anılan 

tek kişidir. Hz. Ali’nin şeref, fazilet ve cesaretini anlatan pek çok künye, 

ünvan ve lakabı bulunmaktadır. Aslan anlamına gelen Haydar, Allah’ın 

galip aslanı anlamına gelen Esedu’llahi’l-Galib, Allah’ın rızasını kazanmış 

anlamına gelen el-Mürteza, velilerin (Allah dostlarının) sultanı anlamına 

gelen Sultanü’l-Evliya, toprağın babası anlamına gelen Ebu’t-Türab 

bunlardan bir kaçıdır. 

Hz. Peygamber, geçim darlığı çeken amcası Ebu Talib’in yükünü 

hafifletmek amacıyla, Hz. Ali’yi beş yaşında iken yanına almıştır. Hz. Ali, bu 

yaştan itibaren, Hz. Peygamber Medine’ye hicret edene kadar, onun evinde 

büyümüştür. On yaşlarında iken, Hz. Hatice’den sonra Hz. Muhammed’in 

Peygamberliğine iman eden üçüncü kişidir. Aynı zamanda, ilk namaz 

kılanlardandır. Hz. Peygamberin yanından hiç ayrılmamış, çocukluk yıllarını 

onun eğitimi altında geçirmiştir. 
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Hz. Ali, çocuk yaşta olmasına rağmen, İslâm’ın yayılması ve 

güçlenmesi için, her zaman Hz. Peygamber’e destek olmuştur. Küçük yaşta 

olmasına rağmen Hz. Muhammed’in İslam’ı yaymasında yardımcı olma 

cesareti göstermiş, Hz. Ali’nin kahramanlıkları, gençlik ve yetişkinlik 

yıllarında da artarak devam etmiş, ona “Allah’ın Arslanı” lakabı layık 

görülmüştür. 

”Türk milleti yapısında bulunan yiğitlik/Alplik gereği Hz. Ali’ye karşı 

farklı bir sevgi beslemiştir. Türk toplulukları arasında Hz. Ali’nin 

kahramanlıkları destanlaştırılarak anlatılmış, bu sevgiden edebî türler 

doğmuş ve bu muhabbet nesillerden nesillere aktarıla gelmiştir. Kur’an’a 

peygamberin ehl-i beytine karşı sevgi istemesinin emredilişi, buna karşılık 

Hz. Muhammed’in nimetleriyle sizi donattığı için Allah’ı sevin, beni de Allah 

sevgisi için sevin, ehl-i beytimi de benim sevgim için sevin, şeklindeki 

hadisiyle başta Hz. Ali olmak üzere ehl-i beyte karşı duyulan sevgi kutsallık 

kazanmıştır.” (Özcan, 2009: IX) 

Fedayî Baba divanında Hz. Ali’ye olan sevgisinin elestü bezminden 

başladığını ve ona kavuşma arzusunu şu mısralarla ifade eder:  “Gönül 

ayrılmaz güzelden/ Hak kavuştura ezelden/ Elestü Bezm-i ezelden/ Men 

Ali'yi çok severim” (Çelebi, 1991: 155)  

Hz. Ali, Fedayî Baba için bir aşk, bir maksuttur. Bu aşkı Allah’ın ismini 

şahit göstererek duygularını şöyle dile getirir:  

Ali'dir maksudum hergâh 

Severem hasbeten lillâh 

Ali'ye aşıkım billâh 

Men Ali'yi çok severim (Çelebi, 1991: 155) 

Hz. Ali’yi canlara can, din ile iman ve kalplere mihman gören Âşık 

Fedayî (Çelebi,1991: 140) bir başka şiirinde Hz. Ali’ye olan sevgisini şu 

sözlerle dile getirir: 

Canlara canan 

Din ile İman 

Kalblerde mihman 

Sensin yâ Ali (Çelebi, 1991: 140) 
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Gece gündüz ahû nâlân kıldığım 

Candan aziz sadık yârimdir Ali 

Arayarak sevdiğimi bulduğum 

Gâm hüvarım vefadarım'dır Ali (Çelebi, 1991: 138) 

Hz. Ali, örnek şahsiyeti, imanı, bilgisi, adaleti, kararlılığı ve üstün 

cesareti ile Hz. Muhammed’in yoğun bir sevgisini kazanmıştır. Hz. 

Peygamber, Hz. Ali’ye duyulan sevgiyi, kendisine ve Allah’a duyulan sevgi 

ile bir tutmuştur. 

Muhammed- Ali'nin aslın sorarsan 

Asl'ı Muhammed'dir başına gelir 

Eğer öz kalbinde Hak'kı bilirsen 

Hatice-Fatima kâş ile gelir (Çelebi, 1991: 65) 

 

Ey Fedayî bu hakikat ilmini her can anlamaz 

Bu ilmin mahzeni Haydar Ali' dir ol Veliyullah (Çelebi, 1991: 81) 

Hz. Ali, hicretin ikinci yılında, Hz. Peygamber’in çok sevdiği kızı, Hz. 

Fatıma ile evlenmiştir. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin ve ölü doğan Muhsin 

adlarında oğulları ile Zeynep ve Ümmü Gülsüm adlarında kızları dünyaya 

gelmiştir. 

Hz. Ali, Tebük dışındaki bütün savaşlara katılmıştır. Bu savaşlarda, 

sancaktarlık yapmış ve büyük kahramanlıklar göstermiştir. Uhud 

Savaşı’nda, düşman tarafından tuzak olarak kazılan çukurlardan birisine 

düşen Hz. Peygamber’i elinden tutarak, Talha bin Ubeydullah’la birlikte, 

buradan çıkartmıştır. Bu savaşta, bedenini siper ederek, Hz. Peygamber’i 

koruyan az sayıda sahabeden biridir. Hz. Peygamber, gösterdiği bu 

kahramanlıklardan dolayı; “Ali gibi genç, Zülfikâr gibi kılıç yoktur” 

buyurmuştur.  

Fedayî Baba Hz. Ali’nin savaşlarda gösterdiği bu kahramanlıklarını 

şiirlerinde şu sözlerle destanlaştırmıştır:  

La Feta İlla Ali şanına olmuştur nazil 

Mazharı hem Kudretullah sahip Zülfikâr Ali (Çelebi, 1991: 132) 

 

Zülfikâr bağlayıp kemer kuşanan 
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Mürvet Şahı Merdan sana sığındım 

Aşıklara dalga verip coşturan 

Mürvet Şahı Merdan sana sığındım (Çelebi, 1991: 151) 

Hz. Peygamber tarafından, Hayber’in fethinden önce, Fedek’e 

gönderilen Hz. Ali yüz kişilik askerî birliğe komutanlık yapmıştır. Hz. 

Peygamber, Hayber Seferi’ne çıkarken, beyaz renkli sancağı ona vermiştir. 

Hayber, bu hücum sonucunda fethedildiği için, Hz. Ali’ye Hayber Kalesi’nin 

fâtihi denmiştir. Hz. Ali, “Haydar-ı Kerrâr” ve “Şâh-ı Merdân” sıfatlarıyla da 

anılan Hz. Ali, ilmi yanında cesaret ve şecaati ile de gönüllerde yer etmiştir.  

Âşık Fedayî Baba Hayber’in Fethini işlediği şiirlerinde Hz. Ali’nin 

Hayber’deki kahramanlığını, cesaretini şu mısralarla dile getirir:   

Bin bir kısbet ile meydana çıkan 

Dev'in parmağına bendini takan 

Hayber karasının burcunu yıkan 

Aslan Ali, Merdan Ali, şân Ali (Çelebi, 1991: 136) 

 

Kul olup kendini sâile satan 

Sim-ü dinar ile cismini tartan 

Çekip ejderha'yı bez gibi yırtan 

Şahin Ali, Şahbaz Ali, Hân Ali (Çelebi, 1991: 136) 

 

Dokuz yüz kantar kapıyı koparıp koldan tutan 

Amr'i, Anter'i katleden Fatih-i Hayber Ali (Çelebi, 1991: 132) 

Hz. Ali, güzel ahlâkı ile birlikte bilgisi ile de, Hz. Peygamber’in iltifatına 

mazhar olmuş bir sahabedir. Onun fıkıh alanındaki üstünlüğü, diğer 

sahabeler arasında tartışılmayan bir gerçektir. Kur’an-ı Kerîm’i, Hz. 

Peygamber hayatta iken ezberlemiştir. Ayetlerin ne zaman, nerede nazil 

olduğunu bildiği kaynaklarda yazılıdır. Güzel Kur’an okuyan Hz. Ali’den pek 

çok tâbiîn, Kur’an okumayı öğrenmiştir. Hz. Ali’nin güzel Kur’an okuduğunu 

Fedayî Baba şu sözlerle telmih eder: 

Evvel İslâmlığı âbad eyleyen 

İkrar Ali, iman Ali, din Ali 

Peyik Hazretine vahiy söyleyen 



Tunceli Üniversitesi 721 
 

Avaz Ali, nida Ali, ün Ali (Çelebi, 1991: 136) 

Hz. Ali, İslâm tasavvuf düşüncesini derinden etkilemiş bir sahabedir. 

Onun ilmi, ahlâkı, zühd ve takvâsı, yani ibâdet hayatına verdiği önem, 

sûfiler tarafından örnek alınmasını beraberinde getirmiştir. Gerek Ahî, 

Bektâşî dervişleri, gerekse diğer tarîkat erbabınca, Hz. Ali’ye “Şâh-ı 

Velâyet” ve “Sultân’ül-Evliyâ” lâkabları uygun görülmüştür. Fedayî Baba Hz. 

Ali’ye olan sevgisini dile getirdiği bir şiirinde “Ali Şahı Evliyadır/ Ali Nûr- i 

Enbiyadır/ Ali Cenabı Kibriyadır/ Men Ali'yi Çok severim” (Çelebi, 1991: 

154) sözleriyle belirtir. 

Onun İslâm’ın yayılması için canı ve malı ile gayret gösteren bir kişiliğe 

sahip olması pek çok edebî esere ve kaynaklara konu olmuştur. Özellikle 

savaşlarda gösterdiği kahramanlıklar, destanlaştırılarak dilden dile 

anlatılmış, bu yönü ile tarih ve edebi kaynaklara konu olmuştur. 

Bakmadan Çâr köşeyi görücü sensin 

Hak arslanı, kâfiri kırıcı sensin 

Cümle muratları verici sensin 

Yetiş Şahı Merdan elden al bizi (Çelebi, 1991: 150) 

 

Muhammed Mustafa'nın carına gelen 

Çekip Zülfikâr'ı mermeri delen 

Tecrit olup bin bir kisbete giren 

Mürvet Şahı Merdan sana sığındım(Çelebi, 1991: 151) 

Fedayî Baba (Çelebi, 1991: 146-149) 1940’ta bir kış vakti Ovasaray 

Köyünde Can’larla berber oldukları bir toplantı sırasında misafir oldukları 

hane sahibinin komşusu tarafından ihbar edilir ve mahkemeye sevk edilir. 

70 gün Amasya’da hapis hayatı yaşar. Bu sıkıntılı ve zor zamanında 

adaletin tecelli etmesini ister ve Hz. Ali’den medet dileyen şu mısraları 

söyler:  

Münkirlerin tuzağına tutulduk 

Yetiş Şahı Merdan elden al bizi 

Yusuf gibi ucuz paha satıldık 

Yetiş Şahı Merdan elden al bizi (Çelebi, 1991: 150) 
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Seni sevdim sana açtım gözümü 

Dergâhına çevirmişem yüzümü 

Kabul eyle red eyleme sözümü 

Yetiş Şahı Merdan elden al bizi (Çelebi, 1991: 150) 

 

Karakollar etrafımı aldılar 

Teftiş edip bir hanede buldular 

Amasya'nın hapisine saldılar 

Yetiş Şahı Merdan elden al bizi (Çelebi, 1991: 150) 

 

Fedayî fakirem kalmışım nâçar 

Çarkı gerdün elinden gözler kan saçar 

Hak Kerimdir yâhû, bu gamda geçer 

Yetiş Şahı Merdan elden al bizi (Çelebi, 1991: 150) 

 
2.1.2. Hz. Fatıma Sevgisi 
Hz. Fatıma, Hz. Peygamber’in en küçük kızıdır. Hz. Muhammed, bir 

hadisinde sevgili kızı Fatıma hakkında şunları söylemiştir: “Hakikaten Allah, 

kızım Fatıma’yı ve onun evlâtlarını ve onları sevenleri ateşten 

uzaklaştırmıştır.” (Kenz’ül-Ummâl, c.6, s. 219) Kendisine “beyaz, parlak ve 

aydın yüzlü kadın” anlamına gelen “Zehra” da denilmiştir. “Betül” 

denmesinin sebebi ise, kendi zamanının kadınlarından fazilet, din ve 

soyluluk yönünden ayrılmış (ve seçkinlik kazanmış) olmasıdır. Hz. 

Peygamber, mü’minlerin gönlüne Hz. Fatıma sevgisinin yer etmesinde 

önemli bir yeri olan bir başka hadisinde de, şöyle söylemiştir: “Kızım 

Fatıma, geçmiş, gelecek, bütün kadınlardan üstündür. O, vücudumun bir 

parçası, gözümün nuru ve kalbimin meyvesidir.” (Bihârü’l-Envâr, c. 28, s. 

37) 

Hz. Fatıma, Peygamber kızı olmanın ötesinde, babasının bu kadar 

yoğun sevgisini hak edecek kişiliğe, huy ve ahlâka sahip, örnek bir insandır. 

10 yaşındayken annesi vefat eden Hz. Fatıma’nın çocukluğu Mekke’de 

geçmiştir. O çocuk yaşlarındayken bile, her zaman babası Hz. 

Muhammed’in yanında ve yardımında olmuştur.  



Tunceli Üniversitesi 723 
 

Evlâd-ı A'li Resule feda kıldım seri canı 

Tâ ezelden Ali evlâdının kurbanıyım kurbanı 

Enbiyanın rehnüması ümmü Fatma nur-i ayn 

Sulbü maderinden gelen bunlardır ibni hümayun (Çelebi, 1991: 

70) 

Hz. Fatıma, Hz. Peygamber’den bir müddet sonra, kız kardeşi Ümmü 

Gülsüm, Hz. Ebû Bekir’in ailesi, ileride kayınvalidesi olacak olan Fatıma 

bint-i Esed’in de aralarında bulunduğu bir grupla birlikte, Medine’ye hicret 

etmiştir. Bir müddet sonra Hz. Ali, onu babasından istemiş, babası da 

kızından izin alarak, onları evlendirmiştir. Evlendikten bir yıl sonra, ilk 

çocuğu Hz. Hasan’ı, ondan bir yıl sonra da ikinci çocuğu Hz. Hüseyin’i 

dünyaya getirmiştir. Sonraki yıllarda da Ümmü Gülsüm ve Zeynep adlı 

kızları ile Muhsin adlı oğlu olmuştur. Ancak Muhsin, küçük yaştayken vefat 

etmiştir. 

 
2.1.3. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Sevgisi 
Peygamberimizin soyu, Hz. Fatıma’nın çocuklarıyla devam etmiştir. 

Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere; “şerîf”, Hz. Hüseyin’in soyundan 

gelenlere ise “seyyid” denmiştir. Hz. Peygamber’in, torunları Hz. Hasan ve 

Hz. Hüseyin’i çok sevdiğini ve bu sevgisini de açıkça ifade ettiğini kaynaklar 

nakletmektedir. Sık sık, Hz. Hasan’ı sağ yanına, Hz. Hüseyin’i de sol 

yanına alarak, onlarla birlikte namaz kılmış, namaz sırasında onların 

sırtına, omuzuna çıkmasına ses çıkarmamıştır. Selam verdikten sonra, 

onları kucağına alarak, öpüp koklamış; “Allâh’ım! Ben bu ikiyi (Hasan ve 

Hüseyin’i) severim ve onları seven kimseyi de severim” buyurmuştur. 

(Kenzü’l-Ummâl, c. 13, s. 648) 

Âşık Fedayî Baba Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için cennet bağının 

gülleri ve gül dalında öten bülbülleri teşbihinde bulunmuş, Hz. 

Muhammed’in onlara olan sevgisini, onları sevip methettiğini şu mısralarda 

açıklamıştır:   

Cennet bağının gülleri 

Şah imam Hasan-Hüseyin 

Dalda öten bülbülleri 



724 2. Uluslararası Dersim Sempozyumu –Eylül 2013 
 

Şah imam Hasan-Hüseyin (Çelebi, 1991: 93) 

 

Mustafa'nın sevdiği 

Metheyleyip övdüğü 

Nûr-i ayn-im dediği 

Şah imam Hasan-Hüseyin (Çelebi, 1991: 93) 

 
2.1.4. Hz. Hüseyin Sevgisi 
Hz. Hüseyin, Hz. Muhammed’in torunu ve Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın 

ikinci oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Peygamber Efendimiz, diğer iki 

torununda da olduğu gibi, Hz. Cebrail’in kendisine getirdiği isim olan 

“Hüseyin”i torununun kulağına ezan okuyarak bizzat kendisi koymuştur. 

Fedayî Baba’nın mısralarında Hz. Hüseyin’in doğumuyla ilgili olarak, 

“Doğunca Cebrail kundağın aldı/ Arştaki melekler secdeyi kıldı” (Çelebi, 

1991: 83) sözleriyle meleklerin Hz. Hüseyin’in doğumuna gösterdikleri  

teveccühü ifade eder.  

Beden yapısı itibariyle dedesi Hz. Muhammed’e çok benzeyen Hz. 

Hüseyin, huyca da ona benzemiş; halim, selim ve kerim ahlakıyla 

Muhammed ahlakının devamına vesile olmuştur. Din imamlarının başı, 

veliler silsilesinin ser tacı olan Hz. Hüseyin, Hz. Peygamber hayatta iken 

onun övgüsüne mazhar olmuş, kâmil bir insandır. 

“Hasan ve Hüseyin Cennet ehlinin iki gencidir” (Tirmizi, Menâkıb, 

3778) buyuran Peygamberimiz, rahmet ve şefkat misyonunu kendisinden 

sonra devam ettirecek olan torunlarını sevmiş ve başkaları tarafından da 

sevilmelerini istemiştir. “Hasan ve Hüseyin’i seven, beni sevmiş, onlara kin 

tutan da, bana kin tutmuş olur” buyuran Hz. Peygamber, onlara olan sevgi 

ile kendisine olan sevginin bir ve aynı olduğuna dikkatleri çekmiştir. Aynı 

şekilde onlara olan kin ve düşmanlık da Allah Resulü’ne yapılmış gibidir. Bir 

başka hadisinde de Hz. Hüseyin’le ilgili olarak; “Hüseyin bendendir. Ben de 

Hüseyin’denim. Allah’ı seven Hüseyin’i sever” (Tirmizi, Menakıb, 3777; İbnü 

Mace, Mukaddime, 144) buyurmuşlardır. 

Âşık Fedayî Baba Hz. Hüseyin’e olan bağlılığını ve sadakatini “İmam 

Hüseyin Bendesiyim Ben” şiirinde şöyle dile getirir: 
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Sadıkım kavlimde yoktur hilafım 

İmam Hüseyin'in bendesiyim men 

Yas-ı matem çeker bahtı siyahım 

İmam Hüseyin'in bendesiyim men (Çelebi, 1991: 99) 

 

Fedayı dervişin gör ki nesi var 

Ne malı ne mülkü ne akrabası var 

İmam Hüseyin' gibi efendisi var 

İmam Hüseyin'in bendesiyim men (Çelebi, 1991: 100) 

Sözleriyle Fedayî Baba, sadakati ve bağlılığı onun sözlerinde her 

hangi bir hilaf olmadığını, Kerbela’da yaşananlar nedeniyle bir yas-ı matem 

çektiğini söyler, her hangi bir malı ve mülkü olmasa da İmam Hüseyin gibi 

bir efendisinin var olduğunu açıklar. 

 
2.1.5. Hz. Hüseyin’in Şehit Edilmesine Duyulan Üzüntü 
Emevî Halîfesi Muâviye bin Ebû Süfyân zamanında başlayan, Ehl-i 

Beyt’i dışlama ve merkezî otoritenin dışarısında bırakma faâliyetleri, Hz. 

Hasan’ın zehirlenerek, şehîd edilmesi ile sonuçlanmıştır. Muâviye’nin oğlu 

Yezîd zamanında Ehl-i Beyt düşmanlığı zirveye ulaşmış, hânedân-ı Ehl-i 

Beyt, türlü işkence ve eziyetlere maruz bırakılmıştır. Meş’ûm Kerbelâ Olayı 

İslâm ve İnsanlık Tarihi’ne kara bir sayfa olarak eklenmiştir.  

Fedayî Baba tarihe kara bir leke olarak geçen bu hadiseyi mü’minler 

için bir matem ve yas günü, münkirler için ise düğün günü olarak görmüş ve 

duygularını “Ali Resul Şah Hüseyin şehit olduğu bu gündür/ Mü'minlere yas-

ı matem münkirlere de düğündür/ Yezid lâin karar eyledi ol şahın katlini 

samda/ Yetmiş üç ihvanı şehit ettiler muharremde” (Çelebi, 1991: 126) 

sözleriyle dile getirmiştir.  

Kûfelilerin, kendisini yüzüstü bıraktığına şahit olan Hz. Hüseyin, 

makam mevki peşinde olmamıştır. Hz. Hüseyin, yanındaki yetmiş iki kişi ile 

birlikte bir süre aç ve susuz bırakılmış ve daha sonra da savaşarak şehit 

olmuştur. 

Ehl-i Beyt sevicisi olan Fedayî Baba, onlara yapılan zulüm ve 

haksızlıkları, kendisine yapılmış kabul ederek, üzülmüş, ruh halinin hüzünlü 
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atmosferinde bu acıyı her fırsatta vicdanında hissetmiş duygularını mersiye 

ve ağıtlar, değişler ve Düvaz’larda dile getirmiştir.   

Fedayî Baba, Kerbela hadisesi için yazdığı “Ah Hüseyin deyu ağlar 

gezerim” şiirinde, Hz. Hüseyin’den ve İmamlardan ayrılığın yüreğinde açtığı 

yarayı, Muharrem ayında ise bu yaranın daha da derinleştiğini şu sözlerle 

dile getirir:  

Neyleyim dünyayı şanı şöhreti 

Ah Hüseyin deyu ağlar gezerim 

Aldı beni İmamların firkati 

Ah Hüseyin deyu ağlar gezerim (Çelebi, 1991: 83) 

 

Matem aylarında artar firakım 

Ah-u nâlan etmek benim merakım 

Nâr-ı iştiyaktan yanar yüreğim 

Ah Hüseyin deyu ağlar gezerim (Çelebi, 1991: 83) 

Kerbela’da yaşanan vahşeti hayalen temaşa eden Fedayî Baba, 

Kerbela’da şehitleri görür ve onların akan kanları karşısında ağlayarak 

gezdiğini ise şu sözlerle belirtir:  

Gönül mürg-ü seyrangâha çıktıkça 

Kerbelâdan şehitlere baktıkça 

Ilgıt ılgıt al kanları aktıkça 

Ah Hüseyin deyu ağlar gezerim (Çelebi, 1991: 83) 

Hz. Hüseyin’in ve yetmiş üç Can’ın şehit edilmesi Âşık Fedayî’yi 

dermanı olmayan bir derde düşürür. Bu dert öyle bir derttir ki ona dermanı 

ne Eflatun ne de Lokman Hekim bulabilir:  

Fedayî derdine derman aradı 

Ne Eflâtun buldu ne Lokman sordu 

Derdim Şah Hüseyin Kerbelâ derdi 

Şehit olmuş yatar al kan içinde (Çelebi, 1991: 85) 

Fedayî Baba bazı şiirlerinde Hz. Hüseyin için enbiyalar hateminin 

mahremi, evliyalar zümresinin imamı, şehitler serveri teşbihinde bulunur ve 

Hz. Hüseyin’in ismini vesile kılarak ondan şefaat diler:  

Enbiyalar hateminin mahremi 
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Evliyalar zümresinin imamı 

Serveri şehidanın şah-ı emânı 

Şefaat kıl bize İmam Hüseyin (Çelebi, 1991: 91) 
Fedayî Baba’nın yüreğinde Hz. Hüseyin hasret ve özlemi o kadar 

yoğundur ki onunla her an görüşmek onunla irtibat halinde olmak ister. Bu 

bağlamda Abdullah Çelebi’nin tarihi vermeyip, gidip görenlerden alıp 

naklettiği bilgiye (1991: 103)Fedayî Baba köyünün karşısında hayvan 

otlatırken, havada giden bir bölük turnaya seslenir, telli turnalardan Hz. 

Hüseyin’e şu sözlerle selam söylemelerini ister: 

İmam Hüseyin'e yolun uğrarsa 

Telli Turnam selâm söylen şahıma 

Eğer bendesinin hâlin sorarsa 

Telli turnam selâm söylen şahıma (Çelebi, 1991: 103) 

 

Azmeyleyip Kerbelâ'ya varasız 

Tecellâya enip hatırın sorasız 

Saf bağlayıp divanında durasız 

Telli turnam selâm söylen şahıma (Çelebi, 1991: 103) 

 

Oniki imam merkadların göresiz 

Bir bir dergâhına yüzler süresiz 

Fedayî'yi rumda gârib diyesiz 

Telli turnam selâm söylen şahıma (Çelebi, 1991: 103) 

Olayı görenler turnaların, Fedayî Baba’nın bu deyişini gökyüzünde 

kelâmın sonuna kadar dinlediğini, deyişi hitama erdiğinde, turnaların tekrar 

hareket ettiklerini söylerler. Çelebi’nin aktardığına göre her sene bir bölük 

turna oradan geçerken o yerde bir müddet havada kalıp tekrar yoluna 

devam edermiş. 

 
Sonuç 
 
Sonuç olarak,Âşık Fedayî Baba, 20. yüzyıl âşık edebiyatının yetiştirdiği 

önemli şairlerinden biridir.  Özellikle yaşamının son yıllarında yörede 
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kerametleriyle de bilinen bir evliya niteliğine bürünmüş, şiirlerini genellikle 

Alevî-Bektaşî felsefesi üzerine yazmıştır.  

Fedayî Baba içinde yetiştiği toplumun duygularını, özlemlerini ve 

düşüncelerini şiirlerinde dile getirmiş, kaleminden dökülen güzel beyitler ile 

Allah, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Ehl-i Beyt, On İki İmam ve Atatürk sevgisini 

edebiyata örnek teşkil edecek şekilde anlatmıştır. Toplumun düşünce 

sistemini; değer yargılarını, halkın kabullerini sanat ve estetik anlayışını, 

tarihi ve sosyal olayları eserlerinde işlemiştir. Fedayî Baba, mevcudatın 

varolmasının yegâne sebebi olarak Ehl-i Beytin varlığı görmüş, Ehl-i Beyt’in 

diriltici, birleştirici ve kaynaştırıcı nefesini, Ehl-i Beyt sevgisini şiirlerinde en 

güzel şekilde dile getirmiştir.  

Ehl-i Beyt sevicisi olan Fedayî Baba şiirlerinde, Kerbela’da yetmiş üç 

Can’a yapılan zulüm ve haksızlıkları, kendisine yapılmış kabul ederek 

üzülmüş, ruh halinin hüzünlü atmosferinde bu acıyı her fırsatta vicdanında 

hissetmiş duygularını mersiyelerde, ağıtlarda, deyişlerde ve Düvaz’larda 

ifade etmiştir. Fedayî Baba Hz. Ali’nin örnek şahsiyetini, îmânî derinliğini, 

bilgisi, adaleti, kararlılığı, kahramanlığı ve üstün cesaretini şiirleriyle dile 

getirmiş Hz. Ali’ye bağlılığını ve sevgisini açıklamıştır. Hz. Hasan ve Hz. 

Hüseyin için cennet bağının gülleri ve gül dalında öten bülbülleri teşbihinde 

bulunmuş, Hz. Muhammed’in onlara olan sevgisini, övgü ve methiyelerle 

dile getirmiştir. Şiirlerinde Hz. Hüseyin için enbiyalar hateminin mahremi, 

evliyalar zümresinin imamı, şehitler serveri teşbihinde bulunmuş erenlerin 

rehber görgüsü olarak Hanedan-ı Âl-i Aba sevgisi olduğunu mısralarında 

dile getirmiştir. 
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