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1. GİRİŞ 

Kızıl Deli, diğer bir adıyla Seyit Ali Sultan; kaynaklardaki bilgilere göre, bir Anadolu 
erenidir. Kızıl Deli adı, Alevi – Bektaşi geleneği içerisinde sıkça geçer. Biz, bu çalışmamızda 
onun tarihsel kişiliğini ortaya koyarak ve Malatya’ da Kızıl Deli adı çevresinde oluşmuş 
kültürel değerleri incelemeye çalışacağız. Kızıl Deli dergâhının Bulgaristan’ ın Dimetoka 
yöresinde bulunduğu birçok yazılı kaynakta da yer almaktadır. 1 

Malatya’ nın Yazıhan ilçesine bağlı Fethiye Köyü’ nün mahallesi (mezra) durumunda 
olan Tenci’ de ise “Kızıl Deli” isminde bir türbenin bulunduğunu görüyoruz. 1998 yılının 
Şubat ayında yapmış olduğumuz saha çalışmasında; Kızıl Deli adı etrafında geniş bir kültür 
çevresinin oluştuğunu gözlemledik. Bu yönüyle tebliğimizin kapsamı Alevi – Bektaşi 
geleneğinde adı çok sık geçen, yaşamı üzerinde çeşitli rivayetler – söylenceler anlatılan Kızıl 
Deli, diğer adıyla Seyid Ali Sultan’ ın tarihi kişiliği, velayetnamelerdeki görünümü ve 
Malatya’daki izleri olarak belirlenmiş oldu.(2) 

2. ARAŞTIRMA SAHASINA DAİR BİLGİLER 

Araştırma sahamız, Malatya’ nın Yazıhan İlçesi’ ne bağlı Fethiye Köyü ve buraya 3 
km. mesafede bulunan Tenci Mahallesi (mezra)’dir. Fethiye’ nin nüfusunun %70’i Avrupa 
ülkelerinde işçi olarak çalışmakta olup, şu anda köyde oturanların çoğunluğu ise köye tekrar 
dönüş yapmış ailelerden oluşmaktadır.  

Fethiye Köyü ve bağlısı Yukarı Tenci, eski yerleşim yerleridir. 1560 tarihli Kanuni 
Dönemi Tahrir Defteri’ nde köyün adı “Hasan Badrik” olarak geçmektedir.2 Aynı defterde, 
“Tenci Ülya” olarak geçen Yukarı Tenci ile ilgili kayıtta ise; burada oturanların eskiden beri 
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dervişler ve dervişzadeler oldukları, gelip geçenlere hizmet ettikleri, aynı zamanda 
vergilerden muaf sayıldıkları yazılıdır.3 Buralardaki yerleşimin sonradan da devam ettiğini  

( 1878 – 1870) V. Cuinet’ in eserinden ve Ma’müret’ ül Aziz Salnamasi (h. 
1312/M.1984 – 95)’inden öğreniyoruz.4  

Y. Tenci’ de bulunan Kızıl Deli Ziyareti’ nin ise önce kerpiçten yapılmış, harap bir 
vaziyette olduğu, 1960’ lı yılların başında onarıldığı, Gözübüyük namıyla bilinen Hasan 
Aydoğan (1979’ da vefat etmiş) tarafından betonarme olarak inşa edildiği, kubbesinin 
yapıldığı, köylülerce belirtilmektedir.5 Ziyaretin çevresinde bir mezarlık, yemek pişirme yeri, 
yemek yeme yeri mevcuttur. Hemen 20-25 m. aşağısında ise üç gözünden sular akan bir pınar 
bulunmaktadır.  

3. KIZIL DELİ HAKKINDA YAZILI KAYNAKLARDAKİ BİLGİLER 

3.1. Adı, Yaşadığı, Dönem ve Kişiliği Üzerine Bilgiler 

Kaynaklarda Kızıl Deli (Seyid Ali Sultan)’ın kimliğiyle ilgili bilgilerde bir birliktelik 
görülmez. Enver Behnan ŞAPOLYO, Seyit Ali Sultan’ın Bektaşi geleneğinde, İdris Hoca’nın 
kızı Kadıncık Ana’nın erkek çocukları olmaktadır. Kadıncık, Hacı Bektaş’ ın burnundan  akan 
kanlı suyu içer, üç evlat doğurur. Son doğan oğlu Timurtaş yaşar, buna Seyit Ali Sultan veya 
Hızır Lala denilmiştir. Seyit Ali Tümurtaş, Hacı Bektaş Veli’nin bel oğlu değil, yol (nefes) 
oğludur… diyerek yaygın bir rivayeti aktarır.6 ŞAPOLYO, Seyit Ali Sultan’ın H.Bektaş Veli 
tarafından ismi konurken “Hak muinin Hızır Lala olsun” dediğini, S.Ali Sultan’ın Süleyman 
Paşa ile Rumeli’ne giderek, Dimetoka’ da bir Bektaşi dergahı kurduğunu, Orhan Gazi’nin 
(1324 – 1360) askerlerinin elbise ve serpuşları hakkında ona danıştığını, onun da “Ak börk 
olsun” demesinden sonra, yeniçerilere keçeden serpuş giydirildiğini aktarır.7  

Belkıs TEMREN8 ve M. ERÖZ9 de, B. ŞAPOLYO’ nun aktardığı “İdris Hoca – 
Kadıncık Ana” ile ilgili rivayetlere yer verirler. B. TEMREN, Rumeli’ ye geçen Kızıl 
Deli’nin Dimetoka’ da Tanrı Dağı üzerinde dergah kurduğunu, Balım Sultan’ın da bu 
dergahta yetiştiğini, Kızıl Deli’ den sonra Yağ balı (Yabalı) Baba’ nın posta geçtiğini ifade 
eder. PİROĞLU 10  ise, Hacı Bektaş Veli’nin evlenme tarihini de vererek, tarihin h.683 
olduğu, Kutlu Melek ile evlendiği ve Timurtaş adlı evlatların ise İbrahim Sani, Seyyid Ali, 
Kızıldeli ve Veli gibi dört isimle daha tescil edildiğini; Kızıldeli’ nin 1310 – 1402 yılları 
arasında yaşadığını tarihi belgelere dayanarak aktardığını eserinde yazar. Hatta onun, İznik ve 
Gemlik’ in Osmanlılarca alınmasının da katılarak, I. Murat (1360 – 1389) döneminde Yeni 
Çeri Ocağı’ nın kuruluşunda hazır bulunduğun, Dimetoka’ da dergahını kurarak, büyük 
ihtimalle Yıldırım Bayezıt ile Timur arasındaki savaş nedeniyle Sulucakarahöyük’ e 
dönemediğini (1402), o yıl Dimetoka’ daki dergahta toprağa verildiğini aktarır.11 Hacı Bektaş 
Çelebileri ise; Kızıl Deli Sultan’ ı “Hacı Bektaş Veli ve İdris Hoca’ nın kızı Fatma Nuriye 
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(Kadıncık Ana)’nın evlenmesinden” olan tek çocuğu ve asıl adının İbrahim olduğunu ileri 
sürerler.12  

Murat SERTOĞLU, Tercüman Gazetesi’ nde 277 no’ lu tefrikada, Seyit Ali Sultan’ 
ın adının Timurtaş değil “Emir Ali Ali-yyül-a’la” mahlasının ise Kızıldeli olduğunu, 
Timurtaş’ın ise “Taptuk İmre’ nin çocğudur” görüşünü aktarır.13  

Konuya bir başka yönüyle yaklaşan Vasfi Mahir KOCATÜRK ise; S.Ali Sultan’ın 
Hacı Bektaş Veli ile çağdaş olduğunu; bir de 16.y.y. da yaşamış Seyid Ali Sultan 
bulunduğunu, ikincisinin birincisinin hem adını hem lakabını (Kızıl Deli) kullanmış olduğun 
belirtmektedir.14  

Atilla ÖZKIRIMLI, konuyu tartışarak Bektaşi geleneğindeki, Aşıkpaşazade’ nin 
deyişiyle “kız edindiği” Kadıncık’ ın onun burun kanını içip, bundan doğan çocukların soyu 
sürdürdüğü görüşüne karşı çıkarak; H. Bektaş Veli’ nin evlenip evlenmediği konusunun 
karanlık olduğunu; bu tür masalımsı yaklaştırmanın doğru olamayacağını15 S.Ali Sultan’ ın 
XVI. y.y. sonlarıyla XV. y. y. başlarında yaşadığının sanıldığını, Edirne ve Rumeli dolaylarını 
fethettiğinden bahisle, Kızıl Deli’ nin Dimetoka dolaylarında kurduğu Tekke’ nin, Bektaşilik’ 
teki dört büyük tekkeden birisidir16  sözünü ifade ederken, Araştırmacı Mehmet Yaman ise bir 
ilaveyle tekke (dergah) sayısını beş olarak belirtilir.17  

Abdülbaki GÖLPINARLI, Kızıl Deli’ nin kimliğiyle ilgili konuya daha değişik bir 
yaklaşımda bulunarak, Bektaşi geleneğine göre S.Ali Sultan Horasan Erenlerinden Hasan 
Ata’nın oğludur. Anadolu’ya gelip bir müddet H.Bektaş dergahında kalmış, Balım Sultan’ ın 
babası Mürsel Baba ile Dimetoka’ ya giderek yerleşmiştir, görüşünü ileri sürer.18  

Bedri NOYAN, kendisine M. Zorluoğlu tarafından verilen yazma’ dan hareketle, S.Ali 
Sultan’ın Horasan erenlerinden Hüseyin Ata’nın oğlu olduğuna dair kayıtlarının 
bulunduğunu, Ahmet Hamdi Zeza Paşa’nın Mısırda basılmış Arapça kitabında adının “Hızır 
Lale Seyyid Ali Sultan” olarak yazılı olduğu, resmin altında ise “S.Ali Sultan’dır. Hızır Lala 
diye lakaplanmıştır.  Doğumu h.710 ve ölümü h.805 (1310 – 1402)’ dir.” Kaydına dikkat 
çeker.19  

Kızıl Deli Sultan, bir söylentiye göre, Kocayayla dağlarından çıkan ve Dimetoka 
altında Meriç Nehri ile birleşen Kızıldeli Irmağı kenarında bir tepe üzerinde miladi 1397’ de 
dergahını kurmuş, Kızıl Deli adı da sonradan kendisine lakap olmuştur. H. Bektaş vefat 
edince de Pirevi’ ne postnişin olmuştur. (…) 

Fakat Rumeli fütuhatına katılmak için padişah kuvvetlerine katılmış, yerine Habip 
Emirci’ yi bırkarak akınlara girmiştir. (…) Dimetoka’ da kurduğu Dergahta hakka yürümüş, 
yerine  Yağ Bali Baba geçmiştir. O da vefat edince yerine h. 900’ de Balım Sultan postnişin 
olmuş ve II. Bayezıt’ a nasip vermiştir.20  C. BARDAKÇI da; Balım Sultan’ ın Dimetoka’ da 

                                                            
 
13 Bedri NOYAN (Hazırlayan): Seyid Ali Sultan (Kızıldeli) Velayetnamesi, Ankara (y.t.y), s.15 
14 Bedri NOYAN: A.g.e., s.13 
15 Atilla ÖZKIRIMLI: Alevilik – Bektaşilik… İst. 1996i s.112 – 113 
16 IŞIK, Adnan: Malatya (1830 – 1919). Kurtiş Matbaacılık, İst.1998 
17 KÖPRÜLÜ, Orhan F.: Köprülü’den Seçmeler, MEB Yay.: 2108, İst. 1990 
18 Ali ALPARSLAN: Abdulbaki Gölpınarlı, Ank. 1994, s.99 
19 Bedri NOYAN: A.g.e., s.3 
20 Bedri NOYAN: A.g.e., s.4 
21 Cemal BARDAKÇI: Milli, Tarihi, Dini…, Ankara 1950, s. 51 – 52 



Seyid Ali Sultan dergahında büyütüldüğü, sonra ise Bayezıt tarafından Pirevi’ ne gönderildiği 
görüşünü ileri sürmektedir. 21  Kızıl Deli’ nin kimliğini açıklamaya yönelik kaynaklarda 
gördüğümüz bilgiler içerisinde, dikkatimizi çeken bir diğer yaklaşım ise onun Musa Sultan ve 
Emir Seyyid ile kardeş ya da musahip olduklarıdır. 22  Adil Ali ATALAY’ ın yayına 
hazırladığı Abdal Musa Sultan Velayetnamesi’ nde yazar Muhtar Yahya DAĞLI’ ya atıfta 
bulunarak onun Abdal Musa ile kardeş olduklarını, hakka yürüyüşlerinin IX. y. yılın başlarına 
rastladığını belirtir.23  

1853 yılında Şarkışla’ nın İğdecik Köyünde vefat eden Aşık Veli bir deyişinde ise 
daha bir farklı değerlendirme yapar:  

“Seyyid Ali, Abdal, Emir Seyyid’ e 
Üçü bir kardeştir Ehl – i Beyit’e 
Cümlemizi defter etmiş kayıta 
Başlar Gider bizim Abdal Musa’ya” 24  
 
Burada Aşık Veli, bu üç zatı çağdaş ve dost görmektedir ki, Köprülü’ nün Abdal 

Musa’ nın yaşadığı dönemin kesin belli olmadığı, hatta bazı rivayetlerde H.Bektaş Veli’nin 
amcası oğlu, onun XIV. asır adamlarından olduğu açıklamaların menkıbelere dayandığı25 
görüşü de değerlendirildiğinde bunun ne kadar doğru ya da yanlış olabileceğini kestirmek 
güçtür.  

Kızıl Deli’nin kimliğiyle ilgili, yazılı kaynaklardan bilgiler aktarmaya çalıştık. Kızıl 
Deli Sultan’ a ait birçok söylence ve menkıbelerin varlığı da göz önüne alındığında 26, nasıl 
bir zorlukla karşı karşıya olduğumuz daha iyi anlaşılacaktır. Araştırmacı G. ÖZ’ ün belirttiği 
gibi, söylenceler her ne olursa olsun Kızıl Deli Sultan, diğer adıyla da Seyyit Ali Sultan, 
Bektaşi – Alevi gerçeğinde yaşamış bir kişiliktir. İster Horasan’dan ister Bulgaristan 
taraflarından gelsin, durum onun gerçek yaşamını değiştirmiyor. 27  Anadolu’nun bir çok 
yöresinde olduğu gibi Malatya’da Kızıl Deli (Seyit Ali Sultan) Ziyareti çevresinde de çeşitli 
söylenceler – menkıbeler aktararak onu kendince yaşattıklarını gözlemlemiş bulunuyoruz.  

3.2. Kaynaklarda Kızıl Deli Dergahı 

Osmanlı padişahları Rumeli’ndeki fütuhatları ve icraatları esnasında, Prof. Dr. Ömer 
Lütfi BARKAN’ ın tespitlerine göre, “Birtakım veliler, şeyhler ile münasebette” bulunarak, 
bu teşkilatın Rumeli’ nde kendisine mahsus usullerle oraları Türkleştirmeğe, İslamlaştırmağa 
ve imar etme çalışmalarına koyulduğunu anlıyoruz.28 M. Tayyip GÖKBİLGİN’ in XV. – 
XVI. asırlarda Edirne ve Paşa Livası, Vakıflar – Mülkler Mukataalar adlı eserinde, Dimetoka’  

                                                                                                                                                                                          
 
 
22 Musahip olmayla ilgili yaklaşıma dair Malatya çevresinde daha farklı rivayetler bulunmaktadır. Konya ileriki 
bölümlerde yer vereceğiz 
23 A.Ali ATALAY: Abdal Musa Sultan Velayetnamesi, İst. 1978, s.27 
24 Nejat BİRDOĞAN: Anadolu ve Balkanlarda Alevi Yerleşmesi, İst.1992, s.79 
25 O.Fuat KÖPRÜLÜ: Köprülü’den Seçmeler, İst. 1990, s.120 – 122 
26 İlgili söylence ve menkıbeler ayrı bir başlık altında ele alınmıştır.  
27Gülağ ÖZ: A.g.e., s.307 – 308 
28Ö. Lütfi BARKAN: Kolonizatör Türk Dervişleri, s.31 
 
 
 
 



da Kızıl Deli Evlatlık Vakfı’na dair belgelere dayalı olarak geniş bilgiler aktarılmıştır. 
GÖKBİLGİN konuyu şöyle özetler: 

Kolonizatör Türk dervişlerinden olan ve vakıfname suretinin ifadesi ile “diyar-ı 
Rumeli şeref-i İslam ile müşerref oldukda bile gelen” Kızıl Delü Sultan Dimetoka’ da 
yerleşmiş ve Yıldırım Bayezıd tarafından kendisine Daru – Büki, Büyük – Viran, Tırfullu 
Viranı adlı üç köy temlik edilerek 804’ de mülknamesi verilmiş ve sonra burası evlatlık vakfı 
haline getirilmiştir. 815 yılında nişan-ı hümayun verilen vakıf, 890 sıralarında ise kayıtlardaki 
bilgilere göre, vakfa Kızıl Delü oğullarından Gülşehri, İlyas, Bilal, İshak ve Sinan müştereken 
tasarruf etmekte, zaviyelerine gelen ayende ve revendeye hizmet etmekte idiler. Vakfın 
hudutlarını tayin eden bir sınur – name (1001 tarihli) ile yine 1024 tarihli kayıtta da Kızıldeli 
Vakfı hakkında bilgiler yer almaktadır.29  

Ö. Lütfi BARKAN ise Kanuni Sultan Süleyman döneminde tutulmuş olan 732 No’lu 
Paşaeli Defteri’nden vakıfla ilgili bilgileri aktarırken Müslim 58, Hane – i Gebran olarak da 
23 hanenin sınırlar içinde ikamet ettiğini, hasıl gelirinin 3.951 akçe olduğuna dair bilgiler 
verir.30  

BARKAN, buraların vaktiyle Tatarlar tarafından iskan edilmiş olan viraneler 
halindeki derbent  köyü olduğunu belirtir. Bu derbent yerinde zaviyeler kuran dervişlerden 
aynı zamanda hizmetleri takdir edilen asayişi sağlayan Jandarmalar ve dağ başında emniyeti 
temine kadir tabiatta insanlar olarak söz eder. BARKAN, bu tür dervişlerin geldikleri yerde 
fevkalade imtiyazlarla karşılandığını da zannetmek doğru değildir. Bir asker gibi 
harbedebildiği halde yine bir köylü gibi çalıştıklarını, çoğunun ilk zamanlarda öşürden bile 
muaf olmadıklarını belirtir.31  

502 no’ lu Edirne Evkaf Deterinde, Kızıl Deli Vakfı’ nın Yıldırım Beyazıt döneminde 
sınırları belirlenerek vakıf olarak bırakılışı anlatılmış olup, bu kaydın altına ise 19 Ramazan 
1305 / 1887 m. tarihli bir kağıtta Sultan Mahmut (1826) zamanında, diğer Bektaşi 
dergahlarında olduğu gibi burasının emlak ve arazilerinin zaptolunduğu kaydı bulunur.32  

Bütün bu belgelerin ışığı altında, Kızıl Deli Sultan adına Rumeli’nde kurulmuş vakfın 
uzun bir zaman parçası göz önüne alındığında; böyle bir görevi yüklenen dervişlerin fetihlerin 
yanı sıra, dinsel ve düşünsel propagandasıyla da halk kütleleri arasında çok etkin bir maya 
gibi çalışıp, o ülkenin toplumsal yaşamında ve siyasal kuruluşunda büyük, olumlu yenilikler 
yapmak için uygun kaynaşmayı yaratmakta, fetih ve temsil işlerini kolaylaştırmakta etken 
oldukları da bir gerçektir.33  

                                                                                                                                                                                          
 
29 Belgelerle ilgili olarak bkz. : M. Tayyib GÖKBİLGİN, XV. – XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası… İst. 1952, s.183 – 
187 
30Ö.Lütfi BARKAN: Türkiye’de Toprak Meselesi, İst. 1980, s.203 
31 Ö. Lütfi BARKAN: A.g.e. , s.32 – 33 
32 Nejat BİRDOĞAN: A.g.e. , s.278 
33Nejat BİRDOĞAN: A.g.e., s.37 
 
 
 
 
 
 
 



Bu bakımdan BİRDOĞAN’ ın özetlediği gibi Kızıl Deli Derbendi’nin 58 müslüman, 
23 Gebran (Gayrimüslim) haneli bir köy haline gelmesi durumu; o çevrenin güvenliğini 
sağlamalarının yanı sıra “Türk göçünün yalnız fetih değil, yerleşme amacını taşıdığını da 
kanıtlamıştır.”34 Bu yönüyle Türk dervişlerinin yaşadıkları dönemlerdeki fonksiyonlarının ne 
olduğu sorusunun cevabı daha kolay anlaşılabilir kanısındayız.  

3.3. Velayetnamelerde Kızıl Deli Çevresinde Gelişen Söylenceler 

3.3.1. Abdal Musa Sultan Velayetnamesi 

Abdal Musa Sultan Velayetnamesi’ nde Kızıl Deli adının geniş bir muhteva içerisinde 
yer aldığını görüyoruz. 35 

Velayetnamede anlatılan menkıbeler şöyledir: 

Abdal Musa bir gün tekkede dervişleriyle otururken, bir taştan iki testi çıkarır. Birisini 
oğluna, birisini de Kızıl Deli Sultan’a verir. Yanlarına 40 nefer katarak Hacı Bektaş’ ın türbe 
ve tekkesini onarmalarını, imar etmelerini söyler; ayrıca orada üç emanet bıraktıklarını, 
bunları alıp gelmelerini ister. (Sarı alem, mermer çerağ, yeşil ferman). Gittiklerinde 
emanetleri bulamazlar. Abdal Musa Sultan’a haber gönderip yerini sorarlar. Emanetlerden 
“yeşil ferman” Sarı İsmail’dedir. Fakat, dünyadan göçmüştür. Sarı İsmail, kabrinden fermanı 
Kızıl Deli’ye verir. O da emanetleri getirip Abdal Musa’ya teslim eyler.  

Velayetname’ nin bir başka bölümünde; Umur Bey, Abdal Musa’dan yadigar ister. O 
da, “İşte Kızıl Deli’yi size verdik, alın gidin” der. Abdal Musa, Kızıl Deli’ye bir “ağaç kılıç” 
verir. Der ki, “Doğru Boğaz Hisarı’na varın, orayı aldıktan sonra Rum ilini size verdim, 
önünüzde kimse durmasın” der.36  

3.3.2. Seyit Ali Sultan (Kızıl Deli) Velayetnamesi 

Kızıl Deli Sultan’ a ait birçok söylence vardır. Bektaşilerce Gazi Rüstem Baba Sultan 
diye anılan Seyyid Gazi tarafından yazıldığı söylenilen bir velayetname Bedri Noyan 
tarafından yayınlanmıştır. Velayetnamenin sonuna 7 Teştin – i sani, 1313, Tarih-i vefat – ı 
Seyyid Rüstem Gazi sene 824 H. (1461) kaydı düşülmüştür.37  

Velayetnamade özet olarak Kızıl deliyle ilgili şu bilgiler dikkatimizi çekmektedir:  

 Yıldırım Han, rüyasında Hz. Muhammed’i görür. Horasan’ dan kırk er 
göndereceğini söyler. Kırk er de ibadet ederken onlarda Hz. Muhammed’ i 
görürler. Onlara: “Anadolu’ ya Hacı Bektaş Veli’ye varın, size kılıç kuşatsın, 
Yıldırım Han’a sizi yollasın, ona yardım edin Rumeli’ni fethedin” der. 

 Kırklar mekan aşarak bir demde Hacı Bektaş Veli dergahına gelirler.  
 Süleyman Paşa ile Bolayır Boğazı’na yürürler.  
 Çanakkale (Çardak) iline konarlar. Gemiciler bunları karşı kıyıya geçirmek 

istemez. Seyyit Ali Sultan denize kum saçar, denizden geçerler. 
                                                            
34 Nejat BİRDOĞAN: Anadolu’ nun Gizli Kültürü Alevilik, İst. 1994, s. 116 
35Abdal Musa Sultan ve Velayetnameyle ilgili olarak bkz. : Musa SEYİRCİ – Y. H. TUNGAR: ABDAL MUSA SULTAN, 
Antalya 1988, s. 58 – 65: “Bektaşi ve Alevilerde Hukuk Düzeni (Düşkünlük)”, I. Uluslar arası Türk Folklor Kongresi 
Bildirileri, IV. Cilt, Ankara 1976, s.191 
36A. Ali ATALAY: A.g.e., s.17‐20 
37 Velayetnamenin tamamı hakkında bkz. : Bedri NOYAN: S.Ali Sultan Velayetnamesi, Ankara (y.t.y), s. 15 – 115 
 
 



 Gelibolu’yu alırlar. 
 Bolayır kalesini alır ve üç de tutsak edinirler.  

Bolayır yakınlarında Kavak Ovasına Emir Sultan elindeki değneği yere vurup su 
çıkarır. Seyit Ali Sultan onun bu tiz davranışından kırılır, nazar eder. Emir Sultan 
hakka yürür.  

 Baçin Kalesinin zaptında diş misvaklarını börklerine sokarlar. Kafirlere bu 
durum dağ gibi görünür, korkarlar. 

 Daha sonra fetihlerde bulunur ve Dimetoka’yı da alırlar.  
 Seyyit Ali Sultan, bir yere diker. Ok yeşerip meyve verir.  
 Gazi Evrenus Baba, darda kalınca “Medet Kızıl Deli yetiş” diye seslenir, Kızıl 

Deli ona bir demde yetişir.  
 Kız yaylasında yolunu kesen koca kayayı bir kabak gibi doğrar.  

Velayetnamede, Rüstem Gazi’ye daha geniş yer verildiğini görülür ki, bunlardan 
birkaçı; onun değirmen için su çıkarması, kurban etinin pişirildiği çınar dalını yere dikip 
yeşertmesi, sonra da soyulan bir terziyi kurtarması şeklinde anlatılan keramet motifleri gibi. 

3.4. Cönklerde Kızıl Deli’nin Adının Geçtiği ve Ona Armağan Sunulan/İthaf  
                   Edilen Şiirlere Örnekler (Sivas Kaynaklı Cönkler) 38 
 

Araştırmacı Doğan Kaya’nın Sivas kaynaklı cönklerden elde ettiği bilgilerden 
hareketle Kızıl Deli’nin adının geçtiği, ona ithaf edilerek yazılmış şiirlere de yer vermek 
istiyoruz. 

Kaya, 35 cönk içerisinde tespit ettiği şiirlerle ilgili şu değerlendirmeleri yapmaktadır: 

“Söz konusu cönklerin pek çoğu Alevi köylerinde yazılmıştır. Elbetteki muhtevasını, 
cöngü düzenleyen kişinin zevki ve inancı doğrultusundaki şiirler ve diğer özel bilgiler 
oluşturmuştur. Kızıldeli ile ilgili malzemeler, 1, 2, 7, 9, 20, 23 ve 26 no’lu cönklerde yer 
almaktadır. Bunları iki grupta ele alabiliriz. 

A. Bizzat Kızıldeli’yi konu edinen şiirler: Bunlar; Baba İbrahim (1), Hacı Recep (1), 
Geda Musli (2), Veli Dede (1)’ye ait şiirlerdir. Bir şiirin de mahlası olmadığından sahibi belli 
değildir. 

B. Dörtlük bazında Kızıldeli’den bahseden şiirler: Bunlar da Budala İsmail, Gedaî, 
Hasretî, Hatayî, Haydarî, Herdemî, Hulusî, Kul Himmet, Noksanî, Seyyid Nesimî, Tahir ve 
Visalî’ye ait şiirlerdir. 

Bunların dışında Kızıldeli’ye yer veren ve elimizde içindeki sözlerden Kemter’e ait 
olduğunu tahmin ettiğimiz bir de gülbeng bulunmaktadır.”39 

A. Bizzat Kızıldeli’yi Konu Edinen Şiirler 

                                                            
38 Bu bölüm hazırlanırken Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Sn. Doğan KAYA ile 
19.02.2013 tarihinde telefonla görüşülmüş ve metnin geniş kapsamda kullanılması için izin alınmıştır. 
39 Doğan KAYA:” Sivas Kaynaklı Cönklerde  Kızıl Deli”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, 23‐
28.11.2001. Ankara, 2002, s.511‐526. 
 



6 şiirin tamamında da Kızıldeli’nin özellikleri ele alınmıştır. 11 heceli nefes olan bu 
şiirlerin ayakları teknik yönden zayıftır.  

1 no’lu şiir: Baba İbrahim’indir ve 5 dörtlüktür.  

Şiirin muhtevası: Kızıldeli, İmam neslinden üç kardeşten biridir. Rumeli’nin fethinde 
büyük pay sahibidir. Diğer kardeşleri Elmalı ve Bursa’ya yerleşmiştir. Atı ile deryaya dalmış, 
Gazi Evranos Bey’le küffara aman vermemiştir. Yedi yere nam salmış, pınar inşa etmek, 
insanların karınlarını doyurmak gibi iyi amelleri vardır. Kuru çöpten (oktan) dut ağacı 
bitirmek, Otman Baba’yı bulutla bir yerden bir yere intikalini sağlamak gibi birtakım 
kerametler de göstermiştir. 

2 no’lu şiir: Hacı Recep adlı şairindir. 5 dörtlüktür.  

Şiirin muhtevası: İlkyaz geldiğinde Kızıldeli’nin bülbülleri öter. Elleri göğüstedir ve 
dilleri şirindir. Derbent bekleyen gözcüleri; darından geçen, türbeye girdiğinde serini açan, 
aşk badesini içmiş, nefes veren ve sır saklayan dervişleri vardır. Paşalar ve beyler onu ziyarete 
gelirler. 

3 no’lu şiir: Geda Muslu’nun 8 dörtlüklü şiiridir.  

Şiirin muhtevası: Kızıldeli’nin aslı Horasan ülkesinden Hoy beldesindendir. Şah İmam 
Hasan’ın neslindendir. Erenler serveridir. Belinde ağaçtan Zülfikar vardır. Abdal Musa ona 
himmet etmiş, Sarıkız’da kılıcıyla taşı ikiye bölmüştür. Fetih suresi dilinde Rumeli halkını 
Müslüman etmiştir. Boğazhisar’da denizi geçmiş, Bolayır’da küffarı kahretmiştir. Tanrı 
Dağı’na otağını kurmuş, Başta Gazi Evranos Bey olmak üzere gaziler, beyler hep yanında 
olmuştur. Himmet ile sancak götürüp, kalenin altını üstüne getirmiştir. 

4 no’lu şiir: 5 dörtlük olup Geda Musli’nindir. 

Şiirin muhtevası: Kızıldeli’nin kapısı açıktır, yanına gelenlere himmet ve ihsan eder. 
Onunla birlikte olan Abdallar samaha döner. Mekânı, muhabbetin bol olduğu yerdir. Burada 
gülbenkler çekilir, çerağlar yandırılır. Gerçek eren olan Kızıldeli’nin kulları çoktur. 

5 no’lu şiir: Şiirin sahibi Veli Dede’dir. Şiir 5 dörtlüktür. Meşhur İğdecikli Veli (19. 
yüzyıl)’nin hiçbir şiirinde “Veli Dede” mahlasını kullanmadığını göz önünde tutarsak, bunun 
başka bir şair olduğunu, muhtemelen Divriği Şer’iyye sicilinde “Divriğili Âşık Veli oğlu 
Mustafa 1170 (1757)’de Âsitane’de vefat etti. Annesinin adı Fatma’dır.” kaydına göre bugüne 
kadar şiiri bulunamayan Âşık Veli olduğunu söyleyebiliriz. Cöngün Divriği’de tutulması da 
bu tahminimizi kuvvetlendirmektedir.  

Şiirin muhtevası: Rüyamda cemalini gördüğüm sahavet sahibi Seyyid Ali, bana sırları 
beyan etti. Dergâhı cennet misali, türbesi nurludur. Âşıklar ona sıdk ile hizmet ederler. 
Beyleri Horasan’dan gelmedir. Kuru şişten (ok) tan vücut bulan dutu dertlere dermandır. O 
dört köşenin gözcüsü, cennetin sakisidir. 

6 no’lu şiir: Kime ait olduğu belli olmayan bu nefes 4 dörtlüktür.  



Şiirin muhtevası: Kızıldeli’nin ilkbaharda gonca gülleri açılır. İlleri seyrangâh ve 
gönülleri ferahlatıcıdır. Âşık-ı sadıklar daima onu arzular. Şefaat mekânı ve murüvvet kânıdır. 
Onu bilenler Hakk’ı bilmiş olur. 

-1- 
Baba İbrahim 
Gene İmam nesli zuhura geldi 
Biri Elmalı’da Bursa’da kaldı 
En küçük kardaşı Rumeli’n aldı 
Dillerde söylenen Seyyid Ali’dir 
 
Bir atın kavm ile deryaya girdi  
Hiç aman vermedi küffarı kıldı 
Gâzi Evranoz Beğlerin Muhsin’e saldı 
Sana medh etdiğim Kızıldeli’dir 
 
Koru yaylasından meskenin gören  
Çadırın yerinde mutfağın kuran  
Yedi köşe yerde temel bırakan 
Sana medh etdiğim Kızıldeli’dir 
 
Meskenimdir deyip çöküp oturan 
Kuru şişle dut ağacın bitiren 
Otman Baba’yi bulut ile getiren 
Sana medh etdiğim Kızıldeli’dir 
 
Baba pınarını bina eyledi 
Gör şu Yezid’lere n’etdi neyledi 
Bab(a) İbrahim bunu böyle söyledi 
Sana medh etdiğim Kızıldeli’dir 
Dillerde söylenen Seyyid Ali’dir 
(23/50) 
 
 
-2- 
Hacı Recep 
 
Hacı Receb kerâmete erince 
Nice canlar hizmet etdi ölünce 
İlk yaz beher iyi vakit gelince 
Öter bülbülleri Kızıldeli’nin  
 
Dünya dergâhında bülbülün zârın 
Hüdâ yaratmıştır Muhammmed nûrun 
Elleri göğsünde dilleri şirin 
Öter bülbülleri Kızıldeli’nin. 
 
Dervişleri vardır nefes haklarlar 
Haklayıp da pîrin sırrın saklarlar 
Gözcüleri vardır derbend beklerler 



Derbenddir yolları Kızıldeli’nin 
 
Dervişleri vardır dârından geçer 
Türbeye girince serlerin açar 
Dolduruben aşkın bâdesin içer 
Muhibdir yerleri Kızıldeli’nin 
 
Hacı Receb Dedem durmayıp çağlar 
Ziyarete gelir paşalar beyler 
Dilimiz durursa kalbimiz söyler 
Herdem medhin edem Seyyid Ali’nin 
(23/51) 
 
 
-3- 
Geda Muslî 
Erenler serveri ol pîrim Ali 
Ser-çeşme olmuştur Urum iline 
Ağaçtan Zülfikar ol gerçek veli 
Ol dem tekbir oldu pîrin beline 
 
Abdal Musa Sultan Şah himmet kıldı 
Denedi kılıcı şah taşı böldü 
Bütün Urumeli İslam’a geldi 
Fetih Surelerin almış diline 
 
Kırklar azm eyledi Elmalı şehri 
Görün Boğazhisar’da ol böldü bahri 
Bolayır’da küffara eyledi kahrı 
Ol dem kılıç aldı şahım eline 
 
Bilin Tanrı Dağı şahın otağı 
Hışmından kan kuşandırırdı dağı 
Gelibol üstünde ol kuru dağı 
Ol dem âşık oldum şahın diline 
 
Şahımın refiki gaziler beğler 
Hışm eyler küffara ciğerin dağlar 
Gerçek âşıkların methini söyler 
Ol dem âşık oldum şahın yoluna 
 
Şahım himmet ile sancak götürür  
Kalenin temelin alt üst getirir  
Tanrı Dağ üstüne çökmüş oturur 
Meskenimdir deyü geldi diline 
 
Seyyid Ali Sultan kırkların başı 
Gazi Evranoz beğlerin yarı yoldaşı 
Görün Sarıkız’da ol çaldı taşı 
Ol dem kuvvet verildi şahın koluna 



 
Horasan mülkünden Hoy’dandır aslı 
Şah İmam Hasan’dır şahımın nesli 
Mürşidine bend ol ey Geda Muslî 
Kıyamette alsın elin eline 
(23/52-53) 
 
-4- 
Muslu Dede (Geda Muslî) 
Gelin.ey kardaşlar dilek edelim 
Kapısı açıktır Kızıldeli’nin 
Eksiğimiz bilip dâra gidelim 
 
Himmeti çok imiş Seyyid Ali’nin 
Ne güzel baharı yetişmiş şimdi 
Lâlesi sümbülü açılmış şimdi 
Abdallar hep sema dönerler şimdi 
 
İhsanı çok imiş Kızıldeli’nin 
Bab(a) İbrahim şehitlerin eridir 
Kırkların durağı anda yeridir 
Cansız divar yürüden Bektaş Veli’dir 
 
Himmeti çok imiş Kızıldeli’nin 
Sancağı çıkar dağları dolanır 
Muhib olan âşığa aşka boyanır 
Çekilir gülbengi çerağ uyanır 
 
Muhabbettir yerleri Seyyid Ali’nin 
Muslu Dede bunu böyle söyledi 
Gerçek erenlerin medhin eyledi 
İman mürvet deyip kerem diledi 
Kulları çok imiş Kızıldeli’nin  
(23/49) 
 
 
-5- 
Veli Dede 
Bir gece rüyada gördüm pîrimi 
Seyrettim cemalin Seyyit Ali’dir 
Beyan etti bana gizli sırrımı 
Sahavet sahibi Seyyit Ali’dir 
 
Uyandım gafletten pâk ettim özüm 
Şükür olsun gördü dizarı gözüm 
Eşiğine varıp sürdüm hem yüzüm 
Mürdeler hayatı Seyyit Ali’dir 
 
Dergâhı müferrih misali cennet 
Türbesi münevver kesiri himmet 



Âşıklar sıdk ile ederler hizmet 
Şefaat edici Kızıldeli’dir 
 
Kerameti zahir gün gibi ayan 
Horasan’dan gelme beyleri revan 
Kuru şişten dutu dertlere derman 
Çar köşe gözcüsü Kızıldeli’dir 
 
Veli Dede eydür kemter kuluyum 
Er belinden gelme anın nesliyi 
Cemaline karşı kolu bağlıyım 
Cennetin sakisi Seyyit Ali’dir 
(23/53-54) 
 
-6- 
Yayla dağlarının sehellerinde  
Şahım Kızıldeli sultan evleri 
Barıgâhlar kurmuş dağ ellerinde 
Şahım Seyyid Ali Sultan evleri 
 
Nevbahar vaktinde gonca gülleri 
Müferrih seyrangâh olur illeri 
Âşık-ı sâdıkların tatlı dilleri 
Şahım Kızıldeli Sultan evleri 
 
Âşık-ı sâdıklar arzular seni 
Gelür yüz sürmeğe Beytullah’ını 
Şefaat meskânı mürüvvet kânı 
Şahım Seyyid Ali Sultan evleri 
 
Gelip Beytullâh’a yüzler sürenler 
Hakk’ı bildi şahım seni bilenler 
Arz ederler yine sana gelirler 
Şahım Kızıldeli Sultan evleri 
 
............................................. 
............................................. 
............................................. 
............................................. 

(23/49) 

B. Dörtlük Bazında Kızıldeli’den Bahseden Şiirler 

Bilhassa Alevi-Bektaşi inanca bağlı şairlerin söyledikleri ve edebiyatımızda farklı bir 
tür olarak nitelediğimiz mürüvvetnâme/istimdat şiirleri vardır. Bu şiirlerde maddi ve manevi 
yönden güç durumda kalan kişi başta Allah, Hz. Muhammet ve Hz. Ali olmak üzere, diğer 
peygamberlerden, Hz. Fatıma, Oniki İmam, Hacı Bektaş Veli, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli), 
Balım Sultan, Abdal Musa’dan “medet mürüvvet” yahut “sen imdat eyle” diyerek yardım 
istenir. Zikredilen şahıslar Bektaşi inancının önde gelen simalarıdır. Budala İsmail, Gedaî, 
Hasretî, Hatayî, Haydarî, Herdemî, Hulusî, Kul Himmet, Noksanî, Seyyid Nesimî, Tahir ve 



Visalî’nin bu tarz şiirlerinde tespit ettiğimiz dörtlüklerde Kızıldeli şu özellikleriyle ele 
alınmıştır: 

Dörtlüklerin muhtevası: Yaralara imkân sağlar. Ona ikrar ve iman gerekir. Erenler 
serveridir. Elinde tahta kılıcıyla Rumeli’ni fethetmiştir. Dergâhta tam bir teslimiyetle ona 
hizmet edilir. Başların tacıdır. Darda kalanların imdadına yetişir. Onu ziyaret etmek gerekir.  

 

Budala İsmail (17. yüzyıl) 

Yine bir zulumat düştü serime 
Hünkâr Hacı Bektaş veli gel yetiş 
Elim yetmez maşukuma yarime 
Balım Sultan Kızıldeli gel yetiş 
(26/31-32) 

Gedaî (19. yüzyıl) 
 
Balım Sultan Kızıldeli Yâ Hünkâr 
Yine senden olsa yarama imkân 
Ademe farz oldu adab-ı erkân 
Dîdâra gel deli gönül dîdâra 
(7/96-97) 
 
Hasretî (19. yüzyıl) 
 
Ey Hasretî ikrar u iman uluya  
Sırr-ı Sultan Balım Kızıldeli’ye 
Ana şek getüren Mervan kuluya 
Ehl-i bi’atdan gayriye iman mı vardır 
(l/45-46, 2/33-34) 
 
Şah Hatâyî 
 
Rum ilin feth etti Öğürcük Veli 
Tahta kılıç tutar o bâtın eli 
Erenler serveri Şah Seyyid Ali 
Zâhirde bâtında sen imdad eyle 
(1/101-102-103-104) 
 
Haydarî (19. yüzyıl) 
 
Leyl ü nehar yalvarırım Ali’ye 
Al tacı başında bektaş Veli’ye 
Bir niyazım vardır Kızıldeli’ye 
Şah-ı Merdan Ali cemal gel yetiş 
(26/39) 
 
Herdemî (19. yüzyıl !) 



 
Herdemî ettiğin hep bu fikirdir 
Uzak değil yakınlardan yakındır 
Seyyid Ali dergâhında sâkindir 
Oda bir eksikli kul neye benzer 
(23/8-9) 

Hulusî (19. yüzyıl) 
Balım sultan Hacı Bektaş Veli’den 
On ik’İmamlardan Kızıldeli’den 
Şükrüm kesmem Şah-ı Merdan Ali’den 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli aşkına 
(26/30) 
 
Kul Himmet (16. yüzyıl) 
 
Pîr dediler Ali’ye 
Hacı Bektaş Velî’ye 
Hacı Bektaş tacını 
Verdi Kızıldeli’ye 
 
Kızıldeli tâcımız 
Muhammed Mir’ac’ımız 
Gözcü Karaca Ahmet 
Yalancık duâcımız 
(9/102-105) 
 
Noksânî (19. yüzyıl) 
 
Noksânî'yim arzûm dîdâr-ı cennet 
Ma'sum-ı pâklardan erişe himmet 
Sana sığınmışım Mehdî Muhammed 
Sarı Saltık Kızıldeli gel yetiş 
(7/162-163) 
 
Seyyid Nesimî 
 
Yezidlerde buğz ittiler Ali’ye 
Hacı Bektaş Balım Sultan Velî’ye 
Yolumuz uğradı Kızıldeli’ye 
Ah senin dertlerin derman Hüseyin 
(9/157-158) 
 
Tahir (19. yüzyıl) 
 
Abdal Musa Sultan erenler gülü 
Balım Sultan ile oldunuz beli 
Âhi Şemseddin Hacı Bayram-ı Veli 
Seyyid Balım Kızıldeli'de geldi 
(20/241-242) 



 
 
 
Visalî (19. yüzyıl) 
 
Visalî'yim böyle buldum Ali'yi 
(Silik) Seyit Ali Kızıldeli'yi 
Balım Sultan Hacı Bektâş Velî'yi 
İsmin bürhân etti yaratan bana 
(7/4-5) 

 

4. MALATYA’DA SEYİT ALİ SULTAN / KIZIL DELİ ADI ÇEVRESİNDE 
                   OLUŞAN RİVAYETLER VE İNANÇLAR 
 

4.1. Tarihi Kimliği Hakkında Rivayetler 

Alev-i Bektaşi geleneğinde “on iki hizmet içerisinde 2. hizmet rehberliktir. 2. post ise 
Aşçı postudur”. Post’ un bir adı da “Seyyid Ali Sultan’dır.40  

Kızıldelililer diye anılan ocağın bağlıları: Trakya çevresinde bulunduğu gibi Malatya’ 
da da bulunmaktadır. TÜRKDOĞAN, Çorlu yöresi Bektaşilerinden söz ederken, Hacı 
Bektaş’ın yol evlatları diye anlattığı topluluğun; Saru Saltuk, Demir Baba ve Kızıl Deli’yi ön 
planda andıklarını41 belirtir.  

M. ERÖZ’ de 1974 Mayıs’ ında Edirne’nin Meriç İlçesine bağlı Nasuhbey köyündeki 
gözlemlerini anlatırken, burasının Dimetoka’ daki Kızıl Deli’ye bağlı olduğunu42 söyler. 

 Nasuhbeyliler, cemlerde “Kırklar dolusu niyazı” nın sonunda Kızıl Deli’nin isminin 
geçtiği gülbenkler okurlar. 43  Yine aynı köyde bulunan Kara Hızır Baba yatırına dair bir 
söylence de; Kara Hızır Baba, Kızıl Deli’ nin yanında bulunan 40 erle Balkanlara geçerken, 
ona bağlanan bir çocukmuş, Nasuhbey’ de yerleşip kalmış, biçiminde anlatılır.44  

Malatya’ da Kızıldeli Sultan’ a bağlı olduklarını söyleyenlerin, icazet almaları 
konusuna ışık tutması açısından, İstanbul Firuzköy’ de oturan, Dimetoka’ nın Kızılçal ve 
Kütüklü köylerinden göçtüklerini belirten Kızıldeli Ocağı’ ndan Lütfü Aykurt’ un 
açıklamaları şöyledir: Balım Sultan’ ın H.Bektaş Veli Dergahında postnişin olduğu yıllarda 
(1516’ da vefat ettiği söylenir.) Malatya’dan gelen bir kolun O’ ndan icazet aldığını, böylece 
Kızıldeli Ocağı’na bağlandıkları; kendilerinin ise Malatya’da bulunan Zeynel Abidin 
                                                            
 
40 Nejat BİRDOĞAN: A.g.e., s. 282 
41 Orhan TÜRKDOĞAN: Alevi – Bektaşi Kimliği, İst. 1995, s. 487 – 488 
42 Mehmet ERÖZ: A.g.e., s.79 
43Mehmet ERÖZ: A.g.e., s.317 
44Ayhan AYDIN: “Canlar Gider Kara Hızır Baba’ ya” , CEM, Yıl: 30, Sayı: 79, Haziran 1998, İst.  
45 Murat KÜÇÜK: “Kızıldeli Sultan Talipleri İstanbul’ da, Firuzköy”, CEM, Sayı: 77, Nisan 1998, İst. , s.27 
 
 
 
 
 
 
 



Ocağı’nın piri olarak M. Naci Orhan Dede’yi mürşid olarak benimsedikleridir. 45  Seyit Ali ya 
da Kızıl Deli Sultan’la ilgili günümüzdeki duruma bir de Malatya kültür çevresi içinde 
bakmak gerekir. Çünkü, yazılı kaynaklarda onun Malatya ya da çevresine geldiğinden, burada 
yerleştiğinden söz edilmemesine rağmen; Malatya’nın Fethiye Köyü’ nün Tenci Mahallesinde 
adını taşıyan bir yatırın bulunması, hatta bu köyün yakınında yer alan İriağaç Köyündeki 
“Aliseydi Ziyareti” ile aynı zatlar olduğuna dair rivayetlerin halk ağzındaki anlatıları; bizi bu 
yönlü bir çalışmayı yapmamızda etkenlerden oluşmuştur.  

Fethiye Köyü’nden A.Sevim’in anlattığı rivayete göre46 ; Seyit Ali Sultan ile Şah 
İbrahim Veli müsahip kardeşlerdir.47 Erdebil’den yanmış köseğiyi atarlar. Şah İbrahim’ in 
yeri ise şimdi Ballıkaya (Mezirme) Köyündeki Karadirek Ziyareti’dir. Seyit Ali Sultan, Hacı 
Bektaş Veli zamanında ordu kumandanı olarak Fethiye çevresine gelmiş, Tenci’ deki yatırının 
bulunduğu yer nazargah sayılıp orada oturmuştur. Oraya şimdi “Kızıldeli” deriz. Daha sonra 
ise, İriağaç Köyü’ne gitmiş, çevresini ihya etmiştir. İriağaç’ ta Holuklu denilen yerde ezan 
verdiği kaya vardır. Ezan okunurken Eskimalatya’ dan duyulurmuş. Bir süre sonra 
çevredekilerine sitem eder ve çeşmenin gözüne akar. Der ki; “Ben gidiyorum. Beni arayan 
burada bulsun.” Seyit Ali, H.Bektaş Veli’ nin yanına gider, o da Dimetoka’ ya yollar. Seyit 
Ali Sultan, Abdal Musa ve Emir Sultan kardeş ve H. Bektaş Veli’ nin amca çocuklarıdır… 
diye rivayetleri aktarır.  

 

                                        Resim:1 Tenci’deki  Kızıl deli Türbesi 

Tenci’ de kendisini Kızıldeli evlatlarından, Ali Dede olarak tanıtan kaynak kişi ise 
konuya daha farklı bakmaktadır48 :  

Seyit Ali Sultan / Kızıl Deli; üç kardeştir. Bunlar Seyit Ali Sultan, Ali Seydi ve 
bacıları Bacım Sultan, Erdebil’ den Irak’ a geçen bu üç kardeş; Lübnan üzerinden gemiyle 
Bulgaristan tarafına Müslümanlığı yaymak için geçmişler… Ali Seydi 7, Seyit Ali 9 
yaşındaymış. Bulgaristan’ a vardıklarında kaçak olarak bindikleri gemiden inerken, bacılarını 

                                                            
 
46 K.K.(5) 
47Müsahiplik, kısaca yol kardeşliği anlamına gelir. Konuyla ilgili bkz. : Bedri NOYAN: “Bektaşi ve Alevilerde Hukuk 
Düzeni (Düşkünlük)”, I. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, IV. Cilt, Ankara 1976, s.191 
48Yeniçeri Ordusu’nun I. Murat (1362 – 1389) döneminde kurulduğu kayıtlarda geçer ki, Kızıldeli’ nin ordu 
kurulduğunda orada bulunduğuna dair Osmanlı Arşivlerinde yazılı bir belgeye rastlayamadık. İstanbul’ un 
fethinin 1453 olduğunu da burada hatırlatmakta fayda görüyoruz.  
 



bir Sırplı esir alır. Kardeşlerden biri Dimetoka’ ya, biri de Kırcaali’ ye giderek oraları mekan 
tutarlar. Yıldırım Bayezıt zamanına kadar (1389 – 1402 Saltanatı) orada Bektaşiliği yayarlar. 
Bayezıt, bunları İstanbul’ a çağırır. İki kardeş İstanbul’ da 3 – 5 gün misafir kalırlar. Padişah 
bunları Malatya – Elazığ yöresine gönderir. Yeniçeri Ordusu’nu kurdurur. 49 Yola çıkarlar. 
Gelip Tenci’ de ikamet ederler. Burada toprakları elverişli olmadığından 20 – 25 sene 
dışarılarda kazanıp, Tenci’ de yerler. Sonra talipleri birçok yere dağılır;  

Süzenler ------------------Suriye ve İran tarafına 

Ağzıbüyükler ------------Irak ve Suriye’ ye kadar 

Tencililer -----------------Malatya’dan başlayıp Suriye ve İran tarafına 

Başıbüyükler-------------Malatya ve diğer illere… 

Kızıldeli Sultan ise 1300’ lü yıllarda Tenci’ de vefat etmiş, çünkü mezarı – kemikleri 
buradadır: O, burada evlenmiş, hanımının ismini ise bilen yok… diyerek bir başka yorum 
getirmektedir.  

Yine, aynı kaynak kişinin anlatımına göre, Kızıldeli, Yıldırım tarafından Tenci 
tarafına gönderildiğinde, “Elinde bir tahta kılıç” varmış diye anlatmaktadır ki, burada 
rastladığımız “Ağaçtan Zülfikar” motifine; hem Asya yaşantısındaki Şamanların törenler 
sırasında, tahta kılıç taşıdıkları Oğuz Erenlerinden söz edildiğini50 kaynaklardan öğreniyoruz. 
Kızıldeli de, tahta kılıç simgesiyle söylencelerde böylece yerini almış olmaktadır.  

 

Resim:2 Kızıl Deli Türbesi (İç Mekan) 

   Ali Dede’nin anlattıklarında, (KK.1) Kızlıdeli taliplerinin nasıl bir coğrafi dağılım 
gösterdiklerini de öğreniyoruz: Tekirdağ, Edirne yöresinde ocakzade olarak Kızıldeli’ li 
akrabalarının olmadığını; kendi taliplerinin isminin “Tencililer” olarak geçtiğini, Adana, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, Samsun, İzmir, Amasya, Çorum, Erzincan, Malatya’nın yanı sıra 
Suriye, İran ve Irak tarafında taliplerinin bulunduğunu, kendisinin ise 1970 yılından beri 
buraları gezip ziyaret ettiğini aktarmaktadır.  

                                                            
49 Nejat BİRDOĞAN: A.g.e., s.423, 485                                                                                                                                
50 Nejat BİRDOĞAN: A.g.e., s.423, 485 
 



                           

                                     Resim: 3 Dış avluda Mum Yakma Yeri 

Yine Kızıldeli yatırının bulunduğu Tenci’ de oturan M. Şenkaya (K.K. 2 ) ise51; 
Kızıldeli’ nin Tenci’ ye gelmeden önce, Hacı Bektaş’ a gitmiş olduğunu, orada keramet 
gösterince52– Kızıldeli yemek pişirirken, odun kalmayınca kolunu kazanın altına sokar. – 
orada nasip verilip, Rumeli’ ne gönderildiğini; Sarı Saltuk ve Seyit Ali Sultan’ ın oraları irşad 
ettiğinden bahisle, ellerindeki secreye göre Kızıldeli’ nin oğlu Hasan Ata’dan gelme 
olduklarını, soylarının böyle devam ettiğini söylencelere dayanarak ileri sürmektedir. 53 
Kaynak kişi, kendi dedelerinin Malatya’ nın Karaca köyünden İ.Temiz, Ali Yusuf Dede ve 
Arguvan Mineyik (Kuyudere) köyünde Memo Temiz Dede’ dir. Bunlar mürşid 
kapılarımızdır… demektedir. Kendilerinin ise Tencililerin mürşidi olduklarını ifade 
etmektedir. Burada N. Birdoğan’ ın bir eserinde Suriye bölgesindeki Alevilerle ilgili olarak 
bilgi verirken, Malatya Mineyik Ocağının yetkilisi Ebu’ l Vefa torunlarından diye söz ettiği 
Naci Orhan’ın anlatımına göre, onların Kızıldeli ocağından olup, aslında Kızıldeliler de Ebu’l  

Vefa’ dan (1026 – 1107) ayrıldıklarından bugün için Mineyik Köyüne bağlı 
olduklarını aktarır ki54 . Tencililer Mineyikleri mürşid olarak bildiklerini anlatmışlardır. Z. 
Aydoğan (K.K.3) ise 55; yukarıdaki bilgilere ilave olarak Kızıldeli’ nin Tenci’ de evlendiğini, 
burada şehit düştüğünü, mezarının ise şimdiki yatırın içerisinde bulunduğunu söylemektedir. 
O da Kızıldeli lakabının verildiğini, kaç kardeş oldukları gibi açıklamalarını önceki kaynak 
kişinin anlattığı rivayetleri aktararak kardeş oldukları söylenilen Ali Seydi ve Seyit Ali’nin 
ayrı ayrı zatlar olduklarını dile getirmektedir.  

                                                            
51 K.K. (2) 
52 Söz edilen menkıbe, “Menkıbeler – Söylenceler” le ilgili bölümde aktarılacaktır 
53 söz edilen şecere ya da berat’ın bir akrabalarında olduğunu söylemelerine rağmen, daha sonra belirtilen kişi 
kendisinde değil de başkalarında olduğunu aktarmıştır. Ancak şecere ya da berat diye anılan belgenin yerel bir 
televizyonda köy tanıtılırken gösterildiğini öğrendik.  
54Nejat BİRDOĞAN: A.g.e., s.220 
55K.K. (3) 
 
 
 
 
. 
 



Yukarıdaki anlatılanlar da gösteriyor ki, Seyit Ali Sultan’ ın kimliği hakkındaki 
bilgiler çoğu zaman söylencelere dayanmaktadır. Bu da açık bir kimliği ortaya koymada 
yetersiz kalmaktadır.  

4.2. Kızıl Deli Adı Çevresinde Oluşan Menkıbeler / Söylenceler, Âdetler ve 
Geleneksel Uygulamalar 

4.2.1. Söylenceler 

a) Kızılderili Lakabını Alması:  

Kızıldeli, yani Seyit Ali Sultan, Emir Sultan ve Abdal Musa beraberce Hacı Bektaş’ a 
varırlar. Seyit Ali Sultan’ın görevi aşçılıkmış. Seyit Ali Sultan bir gün dergahtakilerine aş 
pişirirken, Kaygusuz’ u oduna gönderir. “Git odun topla getir ki, aşı pişirelim.” Der. 
Kaygusuz, başka işlere daldığından bunu unutur, odunu getirmekte gecikir. Kazanın altında 
ateş azalınca, Seyit Ali Sultan “Bismillahirahmannirrahim” deyip ayağını kazanın altına 
sokmuş, odun niyetine… Kazan kaynamaya başlayınca, varıp Hacı Bektaş Veli’ ye “Seyit Ali 
Sultan kazanın altına ayağını soktu. Kazan kaynatıyor.” Demişler. O da gelip diyor ki; “Sen 
kıpkızıl deliymişsin, Kızıldeli”. İşte Kızıldeli lakabını böyle almış Seyit Ali Sultan. O zaman 
Hacı Bektaş Veli, “Sen git Rumeli’ne, Dimetoka’ yerleş.” Diye nasiplendirmiş. Kızıldeli, 
Dimetoka’ ya gitmeden önce, Malatya tarafına gelip bir süre kalmış.56  

b) Çoban Söylencesi:  

Seyit Ali Sultan (Kızıldeli) ile müsahibi Şah İbrahim Veli Salıcık köyünden Mezirme’ 
ye gitmektelermiş. Bunlar bir taşa belini vermiş dinlenirlerken, çoban Mustafa diye biri 
yanlarına gelmiş. Bunlar acıktıklarını söyleyip, kara koyunun sütünü çobandan istemişler. 
Çoban, kara koyunun kısır olduğunu söylemiş, fakat onlar da “Sen sağ” demişler. Çoban 
koyunu sağmış, üçü de ekmekle yemişler.  

Çoban süt verdiği bu ihtiyarları tanımamış. Onlar, “Başın darda kaldı mı, bize çağır” 
demişler. Adlarının da Seyit Ali (Ali Seydi olarak da anlatılır) ve Şah İbrahim olduğunu 
söyleyip, gözden kaybolmuşlar. Aradan zaman geçmiş… Çoban nişanlanmış. Nişanlısı bir 
gün hastalanmış, ölmüş. Çoban ağlamış, bağırmaya başlamış: “Yetiş Seyit Ali, Şah İbrahim 
Veli…”; ikisi de aynı anda gelmişler. Allah’a dua etmişler, ondan sonra gelin ayılmış, cana 
gelmiş. 

Bir varyantta ise57; çobanın hasta döşeğinde olan nişanlısı için önce Allah’a münacat 
edişi ve okuduğu deme aktarılır: 

Verdiğim ikrarın günleri geldi 
Ali Seydi, Şah İbrahim sen yetiş 

                                                            
56Bu söylence çevrede yaygındır. K.K. (4); K.K. (3)’ ün anlatımında ise H. Bektaş’ın Kızıldeli’ ye nasip verirken “İki 
kuzu bir kazanda kaynamaz, sen artık git dergahına bak…” dediği söylencenin bir başka varyantı olarak ortaya 
çıkar. Söylence’ nin tarihi geçerlilik yönü halk ağzındaki rivayetlere dayanır. 
57 K.K. (5)’ in anlatımında Çoban’ ın adı geçmez, yer adlarından söz edilmez. Araştırmacı S. ÖZEROL’ un derlediği 
söylencede; çobanın adının Mulla Mustafa, gelinin ise ölüm döşeğinde hasta olduğu belirtilir. Yine bu 
derlemede çobanın sazıyla çalıp okuduğu demeye de yer verilmiştir. Bkz. Süleyman ÖZEROL: “Yenilenen Köy 
Ballıkaya ve Ballıkaya’ dan Derlemeler Üzerine”, GÖRÜŞ, 30.10.1989, Malatya: Söylencede adı geçen Şah Veli 
hakkında bkz. ; ALİ HELVACI ve diğer yazarlar: Malatyalı Gönül Sultanları, Ankara 1991, s. 118 
 
 

 



Yer göğ dua ile hem karar kıldı 
Ali Seydi, Şah İbrahim gel yetiş 
 
 
Dar günümde gelecektiğiz carıma 
Kurt ile kuş dayanmıyor zarım 
Beni hasret koyman nazlı yarıma 
Ali Seydi, Şah İbrahim gel yetiş 
 

c) Felçli Kadın:  

Çok eskiden Dede Memed’ in Düz diye birisinin felçli bir bacısı varmış. Kendisi ata, 
bacısı da eşeğe binmiş, Kızıldeli’ ye geliyolarmış. Yolda adam bacısına “Sen kimin üzerine 
gidiyorsun. İn aşağı…” diye kızmış. Kadın, “Dur Memed bana bir hâl oldu” demiş, eşekten 
aşağı inmiş, ayakları açılmış. Oradan da yürüyerek ziyarete gitmiş.58  

                   

                        Resim: 4 Türbeye Giriş Kapısı Üzerindeki  Yazı 

d) Kalp Ameliyatı:  

Adam Ankara’ ya kalp ameliyatı olmaya gider. Yatarken rüyasında Kızıldeli’ ye 
gittiğini görür. Oraya vardığında, sakallı, nurani birinin Kur’an okuduğunu görür. Kızıldeli, 
adama “Üzerime kurban al da ziyarete gel” der. Adam, Allah’ ın izniyle sıhhatine 
kavuştuğunu söyler.59  

e) Tarladaki Nohuta Nazar Değmesi: 

Köyden birisi, köyün yanı başındaki tarlaya nohut eker. Nazara uğrar. O da Seyit Ali 
Çeşmesinden aldığı suyu, tarlaya götürerek serper, bir yandan da “Ya Seyit Ali, medet 
mürüvvet… Bu gidiyor.” Diye seslenir. O sene 285 teneke nohutu da olur adamın.60  

f) Felçli Kız:  
                                                            
58K.K. (5) 
59 K.K. (5) 
60 K.K. (4) 
 
 



Ali Dede’ nin 25 yaşlarındaki kızının bacakları tutmaz olur, yürüyemez. Anası kızı 
alıp, Kızıldeli ziyaretine getirir. “Ya al, ya ver” diye dua eder. O anda, birisi annenin sırtını 
sıvazlamış gaipten, “Bunda bir şey yok” demiş. Şimdi kız iyileşmiş.61  

g) Yağa Bereket Düştü:  

Fethiye’den bir kadın, yayık yaydığında bir tabak kaymağı ilk gelecek misafire 
ayırırmış. Bu aile çok zenginmiş. Bir gün Kızıldelilerden biri gözüne görünmüş. Kadın, “Nere 
gidiyorsun” diye sorunca, o da “Sefil Hasan’ ım. Güvendik’ te davar yayıyor. Oraya” demiş. 
Kadın, kaymak ikram etmiş, adam da “Allah bereket versin” demiş, gitmiş. Bundan sonra 
kadının yaydığı yayık olduğu gibi yağ dolmuş. Kadın komşularından gidip ayran istermiş. 
Kocası, “Sen sürü sahibisin niye komşulardan ayran istiyorsun” diye sıkıştırınca, kadın 
durumu anlatıp, içeride kaplarla dolu tereyağlarını göstermiş. Sırrını böylece açığa vurmuş. 
Kadınla kocası, “Bu gelen Kızıldeli’dir.” demiş, niyazda bulunmuşlar.62  

h) Karayılan: 

Kızıldeli türbesinin hemen alt tarafında bir pınar bulunur. Pınar, yolun kenarındadır. 
Yoldan bir gün yukarı köylere gelin almaya giden bir konvoydan bir araba, pınarın orada 
durur. Ziyaretteki kalabalığı görünce, arabadaki adam “Ne saf insanlar” diye laflar etmiş. O 
anda, çeşmede ineklerini sulayan kadın, “Böyle söylemeyin… “diye onları ikaz etmiş.  

Aynı araç, bir – iki saat sonra tekrar pınarın yanında durmuş. O anda, pınarın üç 
oluğundan üç kara yılan çıkıp, karayılanın biri aracın tekerini kemirmeye başlamış. “Burada 
ne olduğunu gösterem mi sana?” demiş, sonra gözden kaybolmuş. 

Adam, bu olanları inek sulayan kadına anlatmış. “Kurban alıp buraya gelecem, 
lokmayı da sen pişirip dağıtacan.” demiş.63  

ı)İlaç Yok: 

E. Köyünden ziyarete bir gelin getirirler. Aynı gece köyden bir kadının rüyasına 
Kızıldeli girer. “O gelin için benim ne iğnem var, ne de ilacım” der. Gelin aynı gün vefat eder.  

i) Dilden Düşen Çocuk:  

Bir çocuk dilden düşer konuşamaz. Kızıldeli ziyaretinin içine yatırırlar, bir iki saat 
sonra çocuk içeriden seslenir. Bir sakallının gelip, kendisini ovduğunu söyler. Çocuğun 
babası, bunun üzerine koç kurban getirir, lokma dağıtır.64  

j) Sandık:  

Birisi ziyaretin içerisinde bulunan yeşil bezleri çalar. Evde sandığa koyar, gecenin bir 
saatinde sandık, ses yapmaya başlar. Bezleri tekrar yerine getirince, sandıktaki ses de kesilir.65  
                                                            
61K.K. (5) 
62 K.K. (6) ve K.K. (7)’ nin anlatımı. 
63K.K.(3) 
64 K.K. (7) 
65 K.K. (3) 
 
 
 

 
 



k) Gözleri Kapanan Adam: 

Ziyaretin süpürgelerini çalan adam, Karagöl diye bir yere varınca, gözleri kapanmış. 
Tekrar Kızıldeli yönüne dönünce de açılırmış. Adam, bunda bir hikmet var deyip, süpürgeleri 
tekrar yerine getirince gözleri açılmış. 

l) Yel Efsanesi: 

A. bundan 21 sene önce, gurbetten köyüne gelir. Sabah erkenden Kızıldeli ziyaretine 
gider. Tam kapının eşiğine niyaz ederken, sanki bir rüzgar onu alıp içeri atar. Bu durumu A. 
bir başkasına anlattığında, o da “Oğlum o dışarıdaymış. Senin geldiğini görünce, boş 
gitmeyesin diye, gelmiş ziyaretini kabul eylemiş.” Diye açıklamada bulunmuş.66  

                     

                                Resim: 5 Türbeye Dış avludan Giriş 

4.2.2. Kızıldeli Adıyla Etkileşimi Bakımından Ali Seydi Ziyareti Hakkında Halk 
Ağzındaki Anlatımlar 

Tebliğimizin önceki bölümlerinde de söz edildiği üzere; Ali Seydi, Seyit Ali isimleri 
bazen ayrı kişiler, bazen de aynı ya da kardeş olarak anılırlar… diye vurgulamalarda 
bulunulmuştu. Yazıhan’ın İriağaç köyünde bir pınar üzerine yapılmış yapı67 , ziyaret olarak 
dlandırılmıştır. İriağaç’ taki söylenceye göre; bir karayılan suyun oluğuna girerek, “Beni 
arayan burada bulsun” demiş ve kaybolmuş. Buraya daha çok felçli ve sinirsel hastalıkları 
olanlar, çocuğu olmayanlar ziyarete gider. Dilek dileyenler, çeşmenin oğluna ellerini sokarlar. 
Elleri oluktan içeri geçerse, dileklerinin olacağına inanırlar.  

                                                                                                                                                                                          
66 K.K.(1) 
67 Yapı üzerinde bulunan iki kitabede h. 1264 ve h.1231 tarihleri bulunur. 
 
 
 
 
 
 
 



İriağaçlılar, ziyarete ait bir berattan söz eder ve bunun Darıyeri’ nden gelen bir 
kervancı tarafından çok önceki yıllarda alındığına dair rivayetlerden söz ederler.68  

İriağaç köyü ile ilgili ulaşabildiğimiz ilk bilgiler, 1560 Kanuni dönemine aittir. Tahrir 
defterinde, “Yirağaç” olarak kaydedilen köyün, sakinlerinin Tenci’ de olduğu gibi, “silsile 
takip eden dervişler olduğu” ve vergilerden muaf sayıldıkları belirtilmiş olup69 . 

 Yine h. 1325 / m.1907 tarihli Mamuret’ ül Aziz Salnamesi’ nde İriağaç Köyünde, (Ali 
Seydi) ismiyle bilinen bu türbe olduğu, uzaklardan buraya akıl hastaları ile çocuğu olmayan 
kadınların ziyarete geldikleri70  kaydı yer alır.   

Belirttiğimiz bu kaynaklardaki bilgiler, bize birbirine yakın Tenci ve İriağaç 
yerleşmesindeki ziyaretler / makamlar geçmişten günümüze çevrede bir dileği, bir müşkülü, 
hastalığı vb. dertleri olanların adaklarla bu ziyaretlere “Er erden ayrılmaz” anlayışı ile 
gittiklerini; yıllardır süre gelen etkileşim neticesinde de söylence ve rivayetlerin zengin bir 
biçimde bir kültür çevresi ortaya çıkmasına yol açtıklarıdır.  

 

          

                            Resim: 6 Kızıl Deli Türbesi ve Çevresi 

Kızıldeli / Seyit Ali Sultan ziyaretinin bulunduğu Fethiye (Tenci Mezrası)’ de İriağaç’ 
tan yıllar öncesinde göç edip Darıyeri ve Fethiye’ ye yerleşen kabilelerin mevcudiyeti de 
söylencelerde söz edilen etkileşimi günümüze kadar taşımıştır. Fethiye’ de anlatılan halk 
ağzındaki bir anlatıya göre 71  , Fethiye’deki Ehmet (Ahmet) Çelebi’ler kabilesi Yıldırım 

                                                            
68Ali Seydi Ziyareti, ayrı bir makale konusu olarak hazırlanacağından, ana konumuzu dağıtmamak bakımından, 
çalışmamızla olan ilgisi yönü burada ele alınmıştır. Bilgi için bkz. : Ali HELVACI ve arkadaşları… : A.g.e. , s.30 
69 Refet YİNANÇ – Mesut ELİBÜYÜK: A.g.e. , s.216   
70 Adnan IŞIK: A.g.e., s.386 
71 K.K. (5) 
 
 
 
 
 
 



Bayezıt dönemi sonrasında İriağaç’ tan Fethiye’ye göç ettiklerini söylenişlerdir. Eskiden 
İriağaç, Tahtalı, Salıklı, Çavuş isimli yerleşmelerde yaşayanların, “Ali Seydi evlatları (Seyit 
Ali Sultanlı)” oldukları da anlatılarda yer almaktadır.  

Bir söylenceye göre ise; Darıyeri’ nden Ali Seydi’lilere dedeleri görmeye gider. 
Talipleri, Şubat ayı içerisinde “Bize dut yedireceksin, kerametini göster” derler. O da, “Aha 
ben yedirdim, oğlum yedirdi, sonraki yediremedi” diye sitem ederek, “Gidin dışarıdaki 
ağaçtan dutu alın gelin” dedikten sonra orayı terk eder.72   

 Bir diğer söylence de ise; İriağaç’ ta bulun ziyaretle ilgili olarak “Karayılan” dan söz 
edilir. Bir gün köyün suyu kesilmiştir. Saf birisine “Suyun gözüne gir de bak” derler. Adam 
içeri girer, bir türlü çıkmaz. Epey sonra dışarı çıkar. İçeride Karayılan gördüğünü, kendini 
kaybettiğini anlatır. Yılan suyunun gözünde kaybolunca, su da akmaya başlar. Şimdi bu 
kabileye orada “Karayılanlar” derlermiş. Bu karayılan, Seyit Ali / Ali Seydi Sultanmış. “Beni  

arayan burda bulsun” diye oluğa akıp gitmiş. “Don değiştirmiş” diye çevrede bu 
söylence anlatılır.73  

Yukarıda örnekler aktardığımız söylenceleri daha da çoğaltmak mümkün. Ancak, 
İriağaç’ taki “Ali Seydililer”, Tenci’ deki Seyit Ali / Kızıl Deli’ den hiç söz etmemekte, ancak 
Tenci’ de anlatılan “Karayılan motifi” burada da benzer biçimde anlatılmaktadır. Fethiye’ de 
oturan kendilerine (Aliseydililer) diyenler, Kızıldeli ile Ali Seydi’ nin aynı zatlar olduğunu, 
Ali Seydi’ nin evlatlarının ise Darıyeri’ nde bulunduğunu aktarmalarına karşın, “Tencililer” 
denilen ocakzadeler ise bir akrabalıktan pek söz etmemektedirler.  

4.2.3. Kızıldeli Ziyaret’ nin Çevresinde Ortaya Çıkan Âdet ve Gelenekler 

 Ziyarete gidenler, herhangi bir konudaki dileklerini dilerler. Oraya gidişte, 
önce dış eşik üç defa öpülerek sonra da iç türbe girişindeki eşik niyaz edilir. 
İçerisinde Kızıldeli’ nin yatığı söylenen kabrin etrafı sürünerek üç kez 
dolaşılır, niyaz edilir, dualar yapılır, ziyaret taşıyla sırtları ovalanır.  

 Ziyarette kabrin kenarında “cöherlik” denilen ziyaret toprağı bulunan yerden 
toprak alınır. Bu toprağın deva olması niyetiyle az miktarda dil ile tadıldığı, 
hastaların yıkanma suyuna konulduğu, tarladaki ekine nazar değdiğine 
inanıldığında tarlaya serpildiği… gibi uygulamalar vardır. 

 Ziyaretin sağ tarafında bulunan pencere demirine dilek için bezler bağlanır.  
 Kabirin üzerindeki yeşil bezler, ziyaretçiler tarafından bir “teberik” 

üzerlerinde taşıdıkları zaman berklik olsun, korusun amacıyla andaç olarak – 
alınır. 

 Ziyaretin hemen 25 – 30 metre aşağısında bulunan Kızıldeli Pınarı’ ndan 
alınan suyun şifalı olduğuna inanılır.  

 Ziyarete gelenler niyazda bulunduktan sonra; kimi eş, iş, hayırlı evlat, 
hastalıktan – dertten kurtulma niyetlerini Allah’a daha yakın olarak 
benimsedikleri Kızıldeli’ nin yardımıyla dilerler.  

                                                                                                                                                                                          
72 K.K. (2) 
73K.K. (4) 
 
 
 



 Kızıldelililer Ocağı’nın cem (görgü) törenlerin ortaya getirilen; yeşil beze sarılı 
tuba ağacından (saha çalışması sırasında anlatılmasına karşın görmedik) 
“Erkan / Tarik” leri olduğu söylenir. Buna derin saygı duyulur.  

 Tenci’ de görgü törenlerinde işlevi olduğu söylenilen “Çırakpe” ya da “Delil” 
dedikleri şamdan: Muharrem ayında tutulan yas orucunun 7’ sinde 
Kızıldelilerden birisi tarafından ev ev  dolaştırılırmış. Toplanılan para ile 
kurban alınır, pişirilen lokma “İmam Hüseyin aşkına” dağıtılırmış.  

 Köyden askere gidecek gençler, Kızıldeli ziyaretine gider, niyaz ederler. 
Bazen, ortaklaşa aldıkları halıyı ziyarete bırakırlar.  

 Evlenme düğünlerinde kız evinden alınan gelin, 30-40 sene öncesine kadar 
Abuseyif Dede denilen zatın mezarına, oradan Alöv Dede’ nin mezarına, spnra 
da Kızıldeli ziyaretine götürülür, niyaz ettirilirmiş. Şimdi ise gelin alayı önce 
Kızıldeli ziyaretine götürülür, sonra oğlan evin indirilir. Gelin sahibi ziyaretten 
“Ya Kızıldeli Sultan, gelinimi hayırlı eyleyesin, çocuğumla tatlı geçinmesini 
nasip edesin, hayırlı evlat veresin” gibi dileklerde bulunur.  

 Yörede geleneksel olarak devam eden bir gelenek ise “Abdal Musa Kurbanı” 
geleneğidir. Genellikle bu tören kıştan kurtulup, bahara geçiş sayılan Şubat 
ayının sonunda köylülerin deyişiyle “Bir yerde yağmur duası” niyetiyle yılın 
bereketli gelmesi düşüncesiyle yapılır. Köyden müşterek olarak toplanan 
bulgur, un, yağ, tuz, odunun bir kısmı ayrılır, artanı satılır. Kurban alınır. 
Kızıldeli ziyaretinde kesilip aş pişirilir, dede tarafından ayrılır, artanı satılır. 
Kurban alınır. Kızıldeli ziyaretinde kesilip aş pişirilir, dede tarafından okunan; 
“Bismillarirrahmanirrahim, Allah ulu, sofra dolu, pirimiz, peygamberimiz, 
Hacı Bektaşı Velimiz, Taam… Esselatü vesselam, Sofra zat ola, müşkil mat 
ola. Yiyene helal ola. Bir lokması bin kadaya karşı gele. Sultan Kızıldeli yerini 
doldura… Abdal Musa Sultan, Kızıldeli Sultan var eylesin.” duada çevredeki 
bulunanlar, “Allah… Allah… Allah…” diye hep bir ağızdan seslenirler. Sonra 
bu aş lokma olarak dağıtılır.  

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Alevi-Bektaşi geleneği içerisinde, tebliğ konusu olarak hem Anadolu’ da, hem 
Rumeli’nde adı çevresinde birçok menkıbe ve söylenceler anlatılan Seyit Ali Sultan, diğer 
adıyla Kızıldeli Sultan’ı önce kaynaklardaki bilgilere göre, sonra da Malatya çevresinde bu ad 
etrafında oluşmuş, “Veli kültü” içerisindeki kültürel yapıya göre incelemeye çalıştık.  

Bu bölümde, buraya kadar aktardığımız bilgileri değerlendirmeye ve sonunda da, bir 
senteze vardırmaya gayret göstereceğiz. Yazılı kaynaklara göre, Kızıldeli Sultan’ ın yaşadığı 
dönem, Osmanlı devletinin Rumeli’ye ilk fetihlere çıktığı 13. – 14. y.y. arasıdır. Aile soyu 
kimliği ise belirtildiği üzere net bilgiler içermemektedir. (Verilen tarihler birbiriyle 
çelişmektedir). Malatya’ da hakkında anlatılan söylencelerde ise, kimliği hakkında yine 
açıklayıcı bilgiler bulmak mümkün olmamaktadır. Ancak o bir veli olarak kabul edilir ki, bu 
da menkıbe, söylencelerle ve çevresinde oluşmuş, inanç ve pratiklere dayalı gelenekle 
pekiştirilmiştir.  

“Veli” kavramı, sözlük anlamıyla Arapça velâ (    ) yahut veliye (    ), (yaklaşmak, 
yakın olmak) fiilinden gelen Veli kelimesi, sözlükte “Dost, ahbap, arkadaş, yardımcı, komşu 
vs.” gibi anlamlar ihtiva etmekte olup, evliyâ ise onun çoğuludur. Türkçede, halk arasında 
çoğu zaman evliyâ kelimesi tekil anlamında kullanılır.74 Veli kültürünü kısaca, fevkalade 

                                                            
74 A. Yaşar OCAK: Kültür Tarihi Olarak Menakıpnameler, Ankara 1992, s.1 



kuvvet ve kudretlere mücehhez olup tanrıya yakın kabul edilen bir şahsiyetin herhangi bir 
konuda – sağ veya ölü iken- yardımının dokunulacağına inanılması ve bunun temini için ritüel 
yollara başvurulmasıdır, şeklinde tarif edebiliriz.75  

İşte Anadolu’nun hemen her beldesinde bir yatırla, bir erenin, bir velinin türbesiyle 
karşılaşırız. Bunların çevresinde bir “Veli kültü” nün oluştuğunu görürüz. 76  Velileri 
üstlendikleri misyonlarına göre sınıflandıran A.Yaşar OCAK, Yıldırım Bayezıd devrinde 
Dimetoka ve dolaylarını fethetmiş olan Seyit Ali Sultan (Kızıldeli)’ı Gazi – savaşçı veliler’ e 
tipik bir örnek77  olarak verir.  

Malatya’ da oluşan kültürel çevre içerisinde ise o’nun bir söylenceden hareketle Hacı 
Bektaş Dergahında aş pişirirken odunun bitmesi üzerine kazanın altına ayağını sokarak ateşi 
yanar vaziyette tutması; Hacı Bektaş Veli’ nin “Sen kıpkızıl deliymişsin… Kızıldeli!” diyerek 
Kızıldeli adını verip, nasiplendirmesiyle birlikte başlayan bir veli kültünün oluştuğunu 
gözlemliyoruz.  

Kızıldeli ile ilgili olarak yazıya aktarılmış velayetname ve menkıbelerde, birçok 
keramet motifini tespit etmek mümkündür. Özellikle Seyit Ali Sultan Velayetnamesi’nde 
dağ-tepe-su kültü önemli bir yer tutar. Konuya eski Türk inançlarının Anadolu’ya taşınmış 
izleri açısından baktığımızda; XI. y.y.’ dan itibaren Anadolu’ ya yerleşmeye başlayan Türk 
boylarının evliya kültürünün yanı sıra yer-su kültünü de beraberinde getirdikleri, buna bağlı 
olarak ilk örnekleri 13. y.y.’dan itibaren görülen adak yerlerinin ise Anadolu ile sınırlı 
kalmayıp, Balkanlara kadar yayıldığıdır.78  

Abdal Musa Sultan, Seyit Ali Sultan, Velayetnamelerinde ve söylencelerde Kızıldeli’ 
nin adı etrafında oluşmuş, motifleri değerlendirdiğimizde şöyle bir tablo ortaya çıkar: 

a) Abdal Musa Sultan Velayetnamesi: 
 Kızıldeli’ nin, Hacıbektaş Dergahındaki üç emaneti getirmek üzere 

görevlendirilmesi, 
 Abdal Musa’nın dervişliğin bir simgesi olan ağaç kılıç kuşatması.79  

 
b) Seyit Ali Sultan Velayetnamesi: 

 Hazreti Muhammed’i rüyada görmesi, 
 Horasan’dan mekan aşarak Hacı Bektaş Dergahına gelmesi, 
 Gelibolu’da denize kum saçarak boğazı geçmesi, 
 Nazar eyleyip, Emir Sultan’ın ölümünü dilemesi, 
 Diş misvaklarını börklerine sokmaları, bunun hasımlarına dağ gibi görünmesi, 
 Yerden sopayı vurup su çıkarmaları, 
 Oku yere dikip yeşertmeleri, 
 Gazi Evrenus Paşa’nın çağırması ile bir anda oraya ulaşıp kurtarması, 
 Kız yaylasında büyük bir kayayı kabak gibi doğraması.80  

 

                                                            
75 A. Yaşar OCAK: A.g.e., s.6 
76 Hüseyin ŞAHİN “Alvar’ da Kabak Abdal ‘Tekke Günü’ Geleneği”, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi 
Gelenek – Görenek ve İnançlar Seksiyon Bildirileri, Ankara 1997, s. 400 
77 A. Yaşar OCAK: A.g.e., s.21 
78 Kutlu ÖZEN: “Sivas ve Divriği Yöresinde Dağlarla İlgili İnançlar”, V. Milletlerarası Türk Halk Kongresi Gelenek – 
Görenek ve İnançlar Seksiyon Bildirileri, Ankara 1997, s.330 
79 A. Ali ATALAY: A.g.e., s. 17 – 20 
80 Bedri NOYAN:A.g.e., s. 15 – 115 



c) Malatya’da Anlatılan Söylenceler: 
 
 İriağaç Köyü’nde Holuklu’ da kayada ezan okunması, sesinin çok uzak olan 

Eskimalatya’ da duyulması, 
 Kızıldeli ve Şah İbrahim Veli’ nin Erdebil’den yanan köseğiyi Malatya tarafına 

atmaları, 
 Hacı Bektaş dergahında aşçı iken, aş kazananın altına ayaklarını sokarak aşı 

pişirmesi, 
 Çoban Mustafa’ nın öldüğü ya da ölüm döşeğinde bulduğu söylenilen 

nişanlısını iyileştirmesi / cana getirmesi, 
 Çobanın darda kalıp yardım istemesi üzerine, mekan aşıp bir anda imdada 

yetişmeleri, 
 Karayılan donunda su oluğuna akması ve “Beni arayan burada bulsun” diyerek 

konuşması.81  
 İnanmayan bir şoförün aracının tekerini yılan kılığında kemirmesi ve onunla 

konuşması motifi.  
 İriağaç Köyünde karayılan olup suyu kesmesi, 
 Rüzgar olup kendini ziyarete gelene hissettirmesi, 
 Dili tutulan çocuğun gözüne görünüp, sırtını ovalaması, 
 Hasta gelinin öleceğini söylemesi, 
 Hasta adama rüyada görünmesi, 
 Yayık yayan kadının yağının tükenmemesi, 
 Ziyaretin süpürgesini çalan hırsızın gözlerine karanlık çökmesi, 
 Ziyaretin yeşil bezini çalan hırsızın evinde sandığın yerinde oynayıp ses 

çıkarması, 
 Ali Seydi evlatlarından birisinin kışın dut ağacında dut doldurması, 
 Ziyarete gelenlerin dileklerinin yerine gelmesi inancıyla üç defa niyazda 

bulunmaları. 

Yukarıda sıraladığımız motifler, kült konusu olarak incelemeye çalıştığımız Kızıldeli / 
Seyit Ali Sultan etrafında oluşmuştur. A. Yaşar Ocak’ ın deyişiyle; Veli kültleri 
incelendiğinde, kült konusu velilerin, ait oldukları toplumun içtimai, dini veya ahlaki 
değerlerin tamamının yahut bir kısmının temsilcisi olduğunu, en azından buna inanıldığı 
görülür… O velinin etrafında olağanüstü olaylarla süslü bir dünya yaratılır, onunla ilgili 
menkıbeler sistemi teşekkül eder. 82  Bu menkıbeler ve söylencelerde, Orta Asya Türk 
geleneklerinde ve Anadolu’daki geleneklerde yer alan taş, ağaç, su kültü gibi bir çok öğeyi 
görmemiz mümkün olmaktadır.  

Kızıldeli adı etrafında oluşmuş menkıbe ve söylencelerde yer alan motifleri İslam 
öncesi Eski Türk inançları, Kur’an – ı Kerim ve hadislerdeki mucize motifleri, Kitab-ı 
Mukaddes ile ilişkili motifler. Türk Destanı mahsulleri, Tezkire tu’l evliya motifleri yönüyle 
değerlendirdiğimizde ise: 

                                                            
81 Yılan motifinin Kızıldeli ve Ali Seydi Sultan’ a dair anlatılan söylencelerde geniş bir muhteva oluşturduğu 
görülür. Anadolu mitolojisinde ise yılan, yerlerin yaratıcısı rolündedir. (Bkz. : İ. Zeki EYÜPOĞLU: Anadolu 
İnançları – Anadolu Mitolojisi… , İst. 1979, s.315); Yılan motifi, Hz. Ali il ilgili olarak anlatılan Berbe ve Müzelzil 
Cenklerinde de geçmektedir. (Bkz. ; İsmet Çetin: Türk Edebiyatında Hz. Ali Cenknameleri, Ankara 1997, s. 410). 
Bir çok ulusta ise yılan totem olarak sayılmıştır. (Geniş bilgi için bkz. ; Cahiz ÖZTELLİ: “Eski İnançların Bugünkü 
İzleri”, I. Uluslararası Türk Folkloru Kongresi Bildirileri, Cilt IV, Ankara 1976, s. 246 – 247). 
82 Hüseyin ŞAHİN: A.g.tebliğ: s.401 



Dağ-tepe kültü, düşmana felaket musallat etme, su çıkarma, kuru odunu / oku 
yeşertme, hasımlarını ölümle cezalandırma, mekan aşma, yanındakilere değişik donda 
görünme, çeşitli hayvanların (karayılan) kılığında görünüp-konuşması, ortadan kaybolma, 
mevsimin dışında meyve oldurma, rüzgar olma, ırmak ya da deniz üzerinde yürüme, rüyada 
görünme, bereket getirme, insanı diriltme, çocuk sahibi yapma, hastaları iyileştirme; veliliğini 
kabul edenlerin gözüne iyi donda gözükme; kabul etmeyenlere beddua ederek cezalandırma, 
başına felaket getirme, hasımlarına – kötülere korku verecek şekilde kendini hissettirme / 
gözükme83  gibi bir sınıflandırmaya tabi tutabiliyoruz. 

Genel bir değerlendirmeden sonra sonuç olarak şunları söyleyebiliriz: Alevi – Bektaşi 
geleneğinde önemli bir yere sahip olan, hem Balkanlarda hem Anadolu’da, özellikle de 
Malatya’da Kızıldeli ya da diğer bir ismiyle Seyit Ali Sultan’ın geniş bir kültürel çevrede 
izlerinin olduğudur. Malatya’da Kızıldeli yatırının bulunduğu çevrede, o’nun ne zaman 
yaşadığının bilinmesi o kadar da önemli değildir. Önemli olan, Kızıldeli adlı veliyi, 
kendilerine çok yakın hissetmeleridir. Bir dileklerinde, hastalıklarında, askere gitmede, gelin 
getirmede Abdal Musa kurbanında olsun, yani yılın birçok gününde türbeyi ziyaret 
ettiklerinde duydukları, yaşadıkları ruhsal doyum ve haz önemlidir. Bu da orada yaşayan 
insanlar açısından; dostluk, kardeşlik, birliktelik gibi toplumsal bir fonksiyonun yerine 
getirilmesi olarak algılanmalıdır. Bu fonksiyonların işlevleri devam ettiği müddetçe 
söylenceler, menkıbeler ve ziyaret etrafında oluşan gelenek de sonraki kuşaklara taşınarak 
devam edecektir. 
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