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Özet 

Mahzuni Muharrem Baba Osmanlı son döneminde Bektaşi şahsiyetlerinin en 

tanınmışlarından biridir. Gjirokastralı bir Arnavut olan Mahzuni, Rumeli’nin en meşhur 

Bektaşi tekkelerinden olan Durbalı Sultan Tekkesi’nde on sekiz yıl postnişinlik yapmış 

Bektaşi babalarındandır. Mahsuni baba Bektaşilik geleneğine çeşitli boyutlarda katkı 

sağlamış, Bektaşi geleneğinin devamı için kaleme aldığı Arnavutça ve Türkçe nefesleri, elden 

ele, dilden dile, gönülden gönüle ulaşmayı başarmıştır.  

Bu çalışmada, Mahsuni Muharrem Baba’nın Türkçe nefesleri üzerinden dönemin dil ve 

tarikat anlayışı irdelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dil, Nefes, Bektaşilik, Mahzuni Muharrem Baba. 
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Giriş 

Bektaşilik geleneğinin en çok itibar gördüğü bölgelerden biri Arnavutluk’tur. Osmanlı 

yönetiminin ilk döneminden itibaren yayılmaya başlayan bu tarikat Arnavut halkının hem 

Müslümanlığında, hem ilim hayatında derin izler bırakmıştır .  1

Genellikle Arnavutluk’ta Osmanlı dönemi Bektaşiliğin iki evreden geçtiği kabul edilir: 

1. Osmanlıların bölgeye intikalinden 18. yüzyılın başlarına kadar olan evre, 

2. 18. ile 20. yüzyılın başlarına kadar olan evre , 2

Bektaşiliğin bu ilk dönemiyle ilgili hem mimari hem yazılı kültür kaynakları yok 

denecek kadar azdır. Bunun sebebi, 19. yüzyılda Osmanlı devleti tarafından Bektaşilere karşı 

izlenen politikada aranmamalıdır. Zira o dönemde gelişmiş bir Bektaşi geleneğine sahip 

olduğu bilinen İşkodra sünni gelenekten gelen Buşatlı ailesinin yönetimi altına girmesiyle, 

sünni geleneğe uzak olan alevi (Rafızi anlamında değil) meşrep tarikatlarına pek hoş bir gözle 

bakılmadığı bilinmektedir. Günümüze kadar bu geleneklerle ilgili yazılı çok fazla bilginin 

ulaşamadığı ya da toplumsal hafızadan silindiğini rahatlıkla söyleyebiliriz . Hâlbuki 3

İşkodra’da Hurufi geleneğinin izlerini bile el yazması eserlerde görmek mümkündür .  4

Arnavutluk’un güneyi için de benzer bir durum söz konusudur, yukarıda bahsedilen ilk 

dönemle ilgili herhangi bir mimari kalıntı bir kitabe vb. görülmemektedir. Ancak, Bektaşiliğin 

Arnavutluk topraklarındaki ikinci dönemi, Şemimi Baba tarafından Fushë-Kruja’ya Bektaşi 

tekkesinin kurulmasıyla başlar. Fuzuli’nin Hadikatü’s-Süeda’sını Arnavutçaya çevirmiş 

meşhur Bektaşi şairi/akil adamı -Şemsettin Sami Frashëri’nin de amcası olan- Dalip Frashëri 

Arnavutça Hadika’sının mukaddimesinde Bektaşiliğin Arnavutluk’a Şemimi Baba tarafından 

getirildiğini aktarmaktadır: 
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 Genel kabul görmüş bir mesele olduğu için, bu konuyla ilgili herhangi bir kaynak gösterilmemiştir.1

 Myderrizi 1955: 132.2

 Kumtari 2002.3

 Fatih Usluer 2010.4



Dalip Frashëri’nin bu mısralardan da anlaşılacağı üzere ilk dönem Bektaşiliğin 

yapılarından/tekkelerinden hiç iz kalmamamıştır . Diğer taraftan, Bektaşilikle ilgili mimari 5

yapıların yokluğu halk arasında yokluğunun bir ifadesi değildir. Anadolu’nun tersine, 

Balkanlar’da Bektaşilik bir şehir olgusu, toplumun önde gelenlerinin takip ettiği bir yol da 

olmuştur .  6

Arnavut Bektaşilik geleneği ile yönelik araştırmalara bakıldığında, bazen bugünkü 

Arnavutluk’un hudutlarıyla sınırlandırıldığını görmek mümkündür. Hâlbuki Balkanlar’ın 

bugünkü müstakil ülkeleri Osmanlı döneminde tek bir devletin parçası oldukları için 

milletteler/toplumlar arası iletişim anlayışı farklı bir o kadar da birincil iletişim düzeyindeydi. 

Müslümanlık ana paydası altında çeşitli geleneği temsil eden Arnavutlar’ın bugünkü 

Yunanistan  toprakları dâhil olmak üzere balkanlar coğrafyasına yayıldıkları, birçok geleneği 

etkiledikleri/birçok gelenekten etkilendikleri bilinmektedir.  

Bütün din ve inanışlarda olduğu gibi Bektaşilik geleneğinde de ibadethane esastır. 

Bilindiği gibi, Bektaşilik geleneğinin müntesipleri tekke merkezli hayat sarmalında ritüellerini 

gerçekleştirmekte, dünya sürgünlerini bu mekânlar üzerinde somutlaştırmaktadır. Bu yapılar, 

Pastaj edhe ndë Gegëri 

Hodhi sajei vilajet 

Dërgoi sulltanë Shemimi 

Sahibi ilm-y vilajet. 

U hapi sytë dynjasë, 

Shqipërinë e bëri abad 

Ndë katar t’Ali Abasë 

I kalli i bëri irshad.

Sonra Gegalık’ta dahi 

Saye-i vilayeti serdi/yaydı 

Sahib-i ilm-ü vilayet olan 

Şemimi Sultan’ı gönderdi 

İnsanların gözlerini açtı 

Arnavutluk’u abad etti (burada: güzelleştirdi) 

Al-i Aba katar (kervan)’ına 

[İnsanları] aldı irşad etti.
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 Evlija Çelebi 2008.5

 Aleksandre Popovic (1995: 17-18) durumu şu şekilde özetlemiştir: “…diğer taraftan Sarı Saltık veya Hacı 6

Bektaş gibi yarı efsanevi bazı kişiler önderliğindeki çeşitli sufi tarikatların önemidir. Bu ikinci isim, belki de 
dünyanın en güçlü Bektaşi topluluğu olan Arnavutluk Bektaşilerinin meydana gelmesini sağlayan tarikatın 
piridir. Bu iki olaya, “devşirme” sistemi denen bir üçüncüsü de eklenmelidir. Bu sistem Anadolu’da bir müddet 
kalmış genç Hıristiyan çocuklarını düzenli aralıklara toplayarak sarayda eğitmek esasına dayanıyordu. Bu 
“acemi oğlanlar”, sarayda ya da düzenli asker ocaklarında (özellikle Yeniçeri) hizmet ederlerdi. Bu gençlerin 
zamanla orduda, sarayda ve devletin yönetim mekanizmasında önemli görevlere yükseldiğini ve ahalinin geri 
kalanını İslamlaşmak konusunda etkilediklerini de hemen belirtelim.”.



adeta zaman tüneliyle vatan-ı asliye dönüşün son istasyonları gibidir. Bahse konu dönem 

içerisinde bu yapıların en önemlilerinden biri de Farsala’daki (Osmanlı döneminde Çatalca) 

Durbalı Sultan Bektaşi Tekkesi’dir . Çalışmamıza konu olan şahsiyetlerden biri bu tekkede 7

hizmet etmiş postnişin Mahzuni Muharrem Baba’dır. Mahzuni Baba’nın Durbalı Sultan 

Tekkesi’ndeki postnişinliğiyle ilgili üç farklı görüş ileri sürülmektedir. Bunlar şu şekilde 

sıralamak mümkündür: 

• Baba Rexheb 1845-1867 tarihlerini aktarmakta , 8

•  İsmail Özmen 1845’te posta oturduğunu yirmi iki yıl meşihat ederek, 1869’da 

[sic!] öldüğünü nakletmektedir .  9

• Kiel ise, tekkede bulunan çeşitli yazıt ve onunla ilgili yazmaları inceledikten 

sonra 1852-1870 yılları arasında postnişinlik yaptığını kaydetmektedir .   10

Mahzuni Muharrem Baba Gjirokastra’lı (Osm. Ergiri, Ergiri-kasrı) bir Bektaşi 

aydınıydı. Doğum tarihiyle ilgili kesin kayıt mevcut değildir. Özmen, Mahzuni’nin Mora 

Yenişehirli olduğunu kaydetmektedir ki bu bilginin doğruluğu konusunda şüphe mülahaza 

edilmektedir.  

Dönemin tahsil anlayışına göre, hem şiirleri hem de şahsiyetiyle Bektaşiliğe destek 

olmuş Mahzuni Muharrem Baba, çok sayıda gıyabi müntesibe ulaşmış olduğu bilinmektedir. 

Özellikle 19. Yüzyılın ikinci yarısında tertiplenen cönklerin belki hepsinde Mahzuni’den 
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 Durbalı Sultan Tekkesi’yle ilgi en kapsamlı makale Machiel Kiel (2005) tarafından yazılmıştır. Önem 7

bakımından belki birinci sırada yer alan tekke Dimetoka’daki Seyyid Ali Sultan / Kızıl Deli Tekkesi’dir (Bkz. 
Kiel 2005, ayrıca bkz. Dimetoka maddesi EI2 C:2, s. 292; Kılıç 2007). Bu tekkenin de Kızıl Deli şahsiyeti ile 
birlikte, mevcut kaynaklarda önemli olduğu görülür. Diğer önemli bir tekke Konica/Konitsa tekkesidir; mevcut 
Beştaşi yazmaların çoğu bu tekkeden gelmiştir. Hakeza, Konitsa da bugün Yunanistan’dadır. 

 Kiel (2005: 425) Baba Rexheb’e gönderme yaparken Muharrem Mahzuni’nin postnişinliğini 1852-1867 [sic!] 8

tarihleri arasında nakletmektedir. Yine de Baba Rexheb’e göre Mahzuzi uzun bir Türkçe şiirinde ebced hesapla 
ölümün tarihini de yazmış, fakat şiirin kopyası Ergiri Tekkesi’nde kalmış, Baba Rexheb ezbere bildiği sal son 
kıtasının Arnavutça çevirisini aktarmıştır: 
Muharem Mahzuni! Nga Piri destur, 
Puna t’u mbarua, të shkosh në huzur, 
Hëna Muharemi, dit’ e Prëmte erdhi,  
Thuaj vetë datën që t’erdhi “gafur”.  Muharrem Mahzuni! Pirden oldu destur, 
İşin sona erdi, artık huzura eresin, 
Ay Muharrem’dir, Cuma günü geldi, 
Gafur gelen tarihi kendin söyle. 
Türkçesine ulaşamadık, Arnavutçasından Türkçe bir uyarlama aktarıyoruz. 
Baba Rexheb gafur kelmesinin sayısal değerini doğru aktarır “1286”, fakat Miladi tarihini 1867 olarak 
hesaplamıştır.

 Özmen 1998: 331.9

 Kiel 2005: 425.10



Türkçe, Arnavutça ya da her iki dilde yazılmış nefeslerin bulunduğu rahatlıkla söylenebilir ve 

bu cönklerde Durbalı Sultan Tekkesi ’ne olan bağlığı da çokça zikredilmektedir.  

Özellikle, Mahzuni’nin memleketi olan Gjirokastra (Ergirikasrı) ve civar bölgelerden 

(Leskovik vs.) çok sayıda Bektaşi şahsiyet (baba-aşık-muhip-şair) yetişmiştir. Bu şairleri, 

âşıkları terk-i diyar eyleyip Bektaşiliğin sadece Rumeli’de değil, Mısır’a hatta Amerika’ya 

kadar varmasına vesile olmuşlardır.  11

Mahzuni Muharrem Baba’nın Tarikatı 

Bektaşi tarikatı Sultan 2. Mahmud’un 1826’da verdiği emirle kapatılınca, çoğu Bektaşi 

tekkesi, daha güvenilir ve iktidara daha yakın olan olan Nakşibendi tarikatına bırakılmıştı. 

Sultan Abdülmecit tarafından 1269/1852’da, Vakıflar Nazırı şair ve devlet adamı Ziver Ahmet 

Sadık Paşa’nın nezaretinde yayımlanan bir belge, bu durumun Durbalı Sultan Tekkesi için de 

söz konusu olduğunun açık bir kanıtıdır. Belge bir başka nedenle de önemlidir. Mahzuni Baba 

19. asrın en meşhur Bektaşi şairlerindendi. Diğer taraftan, Durbalı Sultan Tekkesi’nin 

postnişiydi. Tayini ile alakalı 1852 tarihli bir fermanda : “İstanbul’daki İmparatorluk 

hükümetinin, Çatalca Kadılığı’na bağlı Oraklı köyünde bulunan Durbalı Sultan Tekkesi 

şeyhliğine, Nakşbendiye tarikatı üyesi Ahmet oğlu Şeyh Muharrem’i, ardında çocuk ya da 

varis bırakmadan ölen Hasan Dede’nin yerine atadığı” ifade edilmekteydi .   12

 Burada Bektaşi “takiye”sinin en önemli örneklerinden biriyle karşı karşıyayız. 

Muharrem Baba, sırf ünlü Durbalı Sultan Tekkesi’ni Hacı Bektaş tarikatına iade edebilmek 

için tam bir Nakşibendi gibi davranmış ve bu rolde o kadar başarılı olmuştur ki, kimse ondan 

şüphe etmemiştir.  13

Mahzuninin Şairliği ve Onun Nefeslerindeki Türkçeye Dair 

Mahzuni’nin Arnavutça ve Türkçe olmak üzere çok sayıda şiir/nefes yazmış olduğu 

bilinmektedir.  Güçlü söyleyişi ile şiirleri elden ele, dilden dile, gönülden gönüle dolaşmış, 

defterlerde, cönklerde yer almış, halk tarafından ezberlenip, çeşitli merasimlerde/ayinlerde 

okunmuştur. Diğer taraftan, Bektaşiliğin bir çeşit “resmi dili” olan Türkçenin kullanımı ile 
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 Mısır’da özellikle 19. asrın sonuna doğru kurulan Mukattam Tekkesi zikredilebilir. Bkz. Fuad Köprülü 11

Mısır’da Bektaşilik 1939; Frances Trix Udhëtimi sufist i Baba Rexhebit, Prishtinë 2011, s. 108-118.

 Kiel 2005: 416.12

 Kiel 2005: 416-417.13



ilgili ilk elden kaynak mahiyetinde olan bu malzemeler, ne yazık ki bazen günümüzün 

standart Türkçesine aktarılarak dil araştırmaları yapmak hayli zor bir uğraş gerektirmektedir. 

Bu temayül kaynak eserlerde de görülebilir. Mahzuni’nin iki Türkçe şiiri de Alevi Bektaşi 

Şiirleri Antolojisi C:4’te standart Türkçeyle aktarılmıştır.  

Şiirin esnek sentaktik yapısından dolayı, söz diziminde “standarda”  uymayan 14

biçimlere rastlamak normaldır, bunun için sentaktik “kaymaların” tespiti için her zaman esas 

alınamaz. Burada da söz dizimi meselesine değinilmeyecektir.  

Mahzuni Baba’yı hem Arnavutluk, hem de Yunanistan’da kullanılagelmiş Türkçe 

varyantının bir kullanıcısı olarak görmek gerekir. Bu itibarla, onun Türkçesi Batı Rumeli 

Türkçesine, daha ziyade Rumeli Türkçesinin Batı uç zonuna dahil olmaktadır . Fonetik 15

özellikleri itibariyle bu zon, diğer zonlara gore farklılıklar arz etmektedir . Aşağıda 16

aktardığımız Mahzuni Baba’nın nefeslerinde de benzer şekiller görülür. Fakat burada 

belirtilmelidir ki: bu nefesler Mahzuni’nin eliyle değil, nüshayı hazırlamış Arnavut bir kişinin 

eliyle yazılmıştır. Bektaşi kaynaklarında gayet sıradan olan bu nakletme yöntemi, malzemenin 

korunması için çok değerli olmakla birlikte, zaman zaman sınırlı şekillerle karşı karşıya 

gelmemize neden olabilir. Şöyle ki; nüshanın müellifi ezbere bildiği bir nefesi, yazılı bir 

metni esas almadan yazıya döküp, muhtemel hafıza (yahut dinlemeden kaynaklanan) hataların 

da etkisiyle biraz farklı bir metin tertipleyebilir. Çalışmamızda aktardığımız Mahzuni’nin iki 

nefesinin de böyle bir usulle ortaya çıkmış olabileceği ihtimal dahilindedir.  

Mahzuni’nin çalışmamıza esas teşkil eden eserini Gjirokastra’da/Ergiri’de tertiplendiği 

bilinmektedir. O dönemde, Gjirokastra yazılı kültürün, bilhassa Bektaşi kaynaklarının bir 

hazinesi sayılabilecek bir şehirdi. Hatta Hurufi akımının 19. asırda müstesna kalesi 

sayılabilirdi.  Hurufiliğin Rumeli’ne yayılmaya başladığı ilk dönemlerden itibaren 17
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 O dönem için Türkçenin günümüzdeki gibi bir standardından söz etmek pek uygun olmasa da, İstanbul 14

Türkçesi daha itibar görmüş ve esas alınmıştır.    

 Mollova 1999: 170-171; Friedman 2006: 31-32. Ayrıca bkz. Mollova 1999: 169. “Böylelikle bu araya, 15

Yugoslavya’da Türk ağızları ve eskiden Arnavutluk’ta konuşulan Türkçe, Yunanistan Makedonyası Türkçesi ve 
Batı Bulgaristan Türkçesi dahil olur.”

 Bazı fonetik olgulara dair iki araştırıcının görüşleri biraza değişmektedir; ör. Mollova “ģ, ḱ, ľ fonemleri yalnız 16

kelime ve hece başında kullanılır; mesela ḱeçi- burada ḱ yumuşaktır. ģit, ľeş, fakat kelime ve hece sonunda k, l, 
katıdır: mesela ekmek (eḱmeḱ değil), el (eľ değil)…” (1999: 170) diye kaydederken, Friedman (aslında bu J. 
Eckmann’ın görüşüdür, bibliografya ile birlikte bkz.)  “The frontingof /k/ and /g/ to palatal affricates or stops as 
a possible ninth feature: iki gece >  iḱi ģeģe (Macedonia) or içi cece (Kosovia)…) (2006: 31). 

 Bkz. Usluer 2009: 26, 29 ve 2010.17



Gjirokastralı Hurufilik geleneğinin de gözde merkezlerindendir. Bu önemi meşhur Hurufi 

şairi Arşi’nin bir şiirinde dile getirmiştir .  18

Dönemin şartları itibariyle çalışmamızda esas aldığımız nüshaların çeşitli dil ve 

geleneklerden etkilenebileceği düşünülerek tahlil edilme yoluna gidilmelidir. Bahse konu eser, 

dönemin Türkçe özelliklerine/karakterine sadık kalınarak hazırlanmış, adeta bir zaman 

makinesi özelliği göstermektedir. 

Mahzuni Baba’nın el yazması eserinde Batı Rumeli Türkçesi’nin fonetik özelliklerine 

dair çokça söyleyiş bulunmakla birlikte çalışmamız sadece nefeslerde rastlanan genel dil 

özellikleriyle sınırlandırılmıştır. 

Eser genel itibariyle aşağıda sıralanan dil özelliklerine haizdir: 

I. Kelime sonundaki u, ü, ı vokalleri i şeklinde belirir, 

II. Kapalı hecelerde birçok hallerde i yerine ı kullanılır, 

III. Eski Osmanlıcadaki ö, ü vokalleri o, u şeklinde belirir, 

IV. a, e vokalleri bulunan eklerin her zaman fonetik ahenk kuralına uymaz, 

V. Eski Osmanlıcadaki γ muhafaza edilmiştir, 

VI. Kelimenin ilk hecesinde kullanılan ö vokali ü, u, yu şeklinde belirir (her zaman 

değil). 

VII. /k/ ve /g/ art damaksıl seslerinin yumuşadığına rastlanır, 

VIII. Sessiz çiftlerin yan yana olmadığı görülür.  19

Yukarıda zikredilen özellikleri taşıyan nefeslerdeki kelimeler italik yazı şeklinde ve 

yanında özelliğin sayısı eklenerek verilecektir.  Sadece Arnavutça konuşurlarında 20

görülebilecek şekillere rastlamak mümkündür, bunlar kalın punto ile gösterilmiştir. 
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 Usluer 2009: 9518

 Bu özellik temel Batı zonu özelliklerine dâhil edilmemekte (Friedman 2006, Mollova 1996), fakat Mollova 19

(1996: 171) Batı uç zonun özellikleri arasında zikretmektedir).

 Arnavutçaya geçmiş Türkçe kelimelerinin özelliklerini birçok yönden irdeleyen, Tahir Dizdari’nin Fjalor i 20

orientalizmave në gjuhën shqipe (2005) ile Norbert Bretzky’nin iki ciltlik Der Türkische einfluss auf das 
Albanische (1. C. 1975, 2. C. 1976) iki eser dönemin dil özelliklerini yansıtması açısından başvuru kaynağı 
niteliğindedir. Burada da bu eserlere başvurulmuştur fakat sadece bazı kelimelerde kaynak olarak gösterilmiştir.



Bazen, Arnavutçaya geçmiş Türkçe sözcükler ödünçleme döneminin yavaşlamasıyla 

beraber donma özelliği göstermiştir.  Bu itibarla, Arnavutçaya geçen “donmuş” 21

diyebileceğimiz bazı Türkçe kelimelerin eski şekillerine transkripsiyon niteliğinde olan eski 

Arnavutça sözlüklerinde ve halk söyleyişlerinde (nefesler, türküler, atasözleri, deyimler, 

efsaneler, masallar v.b.) rastlamak mümkündür. 

Dönemin dil ve söyleyiş özelliklerini görebileceğimiz Bektaşi Babası Mahzuni 

Muharrem’in el yazması eserinden alınan Türkçe nefeslerine dönemin dil/söyleyiş özellikleri 

açısından, bilhassa fonetik ve fonolojik açıdan bakacak olursak: 

Nefes 

Bihude  varmaya, heyi canım bilbil   22 23

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil (VII) 24

Hak MuhametVIII Ali erḱanıniI bil 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

Hak Teala kurdiI kelamiI kadim 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

Adem’de buyurdi ahsenu’l takvim 

Aşkilen arabul  murşid-i ḱamil 

Sanma bu esrari bilir munecim 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

Cihanın varlıgi nefs-i emare 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 
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 Bkz. Dibra 2008 ve 2009.21

 Türkiye Türkçesi (TT) beyhude şeklinde kullanılır, onun yanı sıra Redhouse’da bihude şekli de verilir. 22

Arnavutçada en yaygın şekil bihude’dir, varyant olarak ... .  Bazı kelimelerde eski şekiller korunmakla birlikte, 
koşut olarak yeniliklerin meydana gelmesi, yani merkezdeki Türkçenin gelişmelerine benzer gelişmelerin oluşu 
söz konusu olmuştur. 

 Güney Arnavutça ağızlarında ü > i dönüşmesine tabi olarak bülbül > bilbil. Arnavutçaya mal olmuş Türkçe 23

kelimelerde görülen bu şekil (ayrıca bkz. Boretzky 1975: 70), muhakkak kullanılan Türkçe varyantını da 
etkilemiştir. 

 Arnavutçaya geçmiş Türkçe kelimelerde kurallı olarak ince k (ک) ve ince g (گ) damaksıl ḱ  ve ģ-ye 24

dönüşmüştür. Bkz. Dizdari (2005), Friedman (2006: 31) ve Boretzky (1975: 74-79). 



Gel canım terḱVII-eyile katil gadarıVIII 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

ģonulIII, VII ģozlerıneII, III, VII aç ģordiI, III, VII zarı 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

Cihanın esrariI imam-iI zeman 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

Yol erḱanVII aglayaV benımdenII kurban 

Murşit cemalıniII nice bin sultan 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

Şahımızdır şah-iI merdanım Ali 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

PirımızdırII HaciI Bektaş-iI Veli 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil 

Eyi Mahzum, ol bende-yi DurbaliI 

Aşkilen arabul murşid-i ḱamil  

Hu dost, imanım, dost, Durbali Baba  

Hurde-yi Derviş Muharem 

Aşkin yandım  

dar-iI mensurdeIV 

Niaz  eilemişımII 25

Hasan Baba’yeIV 

KulınınII kulihımI, II 

Şah-i merdaneIV 

İmaneIV gelmişımII 
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 Bu kelime Dizdari’de nijaz /niyaz/ şeklinde verilir. 25



Hasan Baba’yeIV 

Dilimi pakli-dırII 

Kemen belım-dırII 

İkrarı vermişımII  

Şahin* unındeVI, IV* 

Her fakirde kerem 

Şah erenlerden 

Haki bai kemter 

Hasan Baba’yeIV 

Maşrik ve magrib 

HunḱarınVII yoliI 

SensınII ol MuhametVIII 

SensınII ya Ali 

SoileIII hei MuharemVIII 

Nedir meramiI 

ErenlerınII yoliI 

GanidırII gani 

Hasan baba diler* 

PirımınII ismi 

DuIII cihanın içinde 

KutbidırI, II kutbiI, hu dost. 

Türkçe ses dağarcığına ait olan üst açık art ses ı yerine, Arnavutça ses dağarcığından 

orta art ve daha kapalı olan ë sesini önersek de (önermek daha uygun olmasına rağmen), 

Türkçe ortografisine uygun olarak -ı- kullanılmıştır.   
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Sonuç 

Sunduğumuz malzeme, nefes yazarının hayatını ve nüshayı müstensihinin topumsal 

ortamı gözönünde bulundurarak ele alındığında, Osmanlı döneminde Balkanlar’da mevcut 

karma kültürün önemli bir kanıtı halinde karşımıza çıkar. Ayrıca, Muharrem Mahzuni Baba 

hakkından bir araya getirilen bilgiler Bektaşi geleneğinin bu müstesna şahsiyetiyle ilgili bazı 

eksikliklerin tamamlanması için ehemmiyetlidir. Öte yandan, bu malzeme Rumeli Türk 

Ağızları araştırmaları bakımından da önem arzetmektedir.  

Osmanlı döneminde Arnavutlar tarafından Türkçe kullanımının sınırlı olduğu bilinmekle 

beraber Mahzuni Muharrem Baba gibi Bektaşi geleneğinin önemli şahsiyetleri tarafından 

kullanılması Türkçe’nin Arnavut Bektaşi geleneğindeki yeri bakımından manidardır.   

Arnavut Bektaşilik geleneği içersinde sınırlı sayıda Türkçe nefes bulunmasına rağmen 

çalışmamızda esas aldığımız Mahzuni Muharrem Baba’nın el yazması eserinde Rumeli 

Türkçesi’nin Bektaşi nefeslerindeki yansımasının görülebileceği düşünülmektedir.  
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