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BALKANLARDA HACI BEKTAŞ VELİ İZLERİ  

MAKEDONYA BULGARİSTAN ARNAVUTLUK ÖRNEĞİNDE  

BEKTAŞİ TEKKELERİ TÜRBELERİ 

 

Aydın DURDU 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 2009 yılının Hacı Bektaş Veli’nin doğumunun 800. 

yılı olması nedeniyle bir dizi etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

Bu etkinlikler kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel 

Müdürlüğü “Balkanlarda Hacı Bektaş Veli İzleri” başlıklı bir proje uygulamaya koymuş ve 

gerçekleştirmiştir. 

Proje ile, Balkanlarda günümüzde varlığını koruyan Hacı Bektaş Veli düşüncesi 

paralelinde gelişmiş Bektaşi sürekleri ile Hacı Bektaş düşüncenin takipçileri ve Balkanlardaki 

yayıcıları olan erenlerin bu güne yansıyan izlerinin tespitinin yapılması hedeflenmiş, 

Makedonya, Bulgaristan ve Arnavutluk’u kapsayan projenin ilk aşamasında 03-14 Mayıs 

2009 tarihleri arasında Makedonya ve Bulgaristan’da; 17-26 Ağustos 2009 tarihleri arasına ise 

Arnavutluk’ta söz konusu proje içeriğindeki çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan çalışmalarda Sovyetler Birliğinin dağılması sonrasında yaşanan süreçte, daha 

önce sistemin yasaklaması nedeni ile gerçekleştirilemeyen dinsel pratiklerin yeniden 

canlanmaya başladığı, insanların evlerinde veya gizli mekânlarda gerçekleştirdikleri 

pratiklerini, daha önceden ibadet mekânları olarak kullandıkları dergâh-tekke, türbe gibi 

kutsal mekânlar içerisinde yeniden icra etmeye başladıkları gözlemlenmiştir. 

Kapatılan dergâhların son dönemde halkın talepleri doğrultusunda Bektaşilere yeniden 

verildiği, mekânların onarımı ile ilgili devlet bütçesinden pay ayrıldığı, bu mekânlarda 

babalar, dervişler, muhipler tarafından hizmetlerin yürütülmekte olduğu ve birçok dergâhın 

aktif olarak varlığını sürdürdüğü görülmüştür. 

Yaptığımız çalışmanın içeriği mevcut durumu mekânsal açıdan tespite yönelik olup, 

konunun sosyal ve siyasal yanı ile ilgili çalışmaların ayrı bir proje bütünlüğünde ele alınması 

gerektiği bir gerçektir. 

Biz bu çalışma ile Bektaşiliğin günümüzde Balkanlar’da varlığını koruyan 

mekânlarının tespitlerini yaparak bu izleri takip etmek isteyenlere Makedonya, Bulgaristan ve 

Arnavutluk örneğinde bir harita oluşturmaya çalıştık. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Halk Kültürü 

Bilgi ve Belge Merkezine kazandırılmış olan dokümanların konuyu aydınlatmaya yönelik bir 

başlangıç çalışmasının sonuçları olduğu, henüz tamamlanmadığı ve bundan sonraki süreçte 
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yapılacak çalışmalar ile desteklenmesi gerektiği bir gerçektir. Burada sizlere sunulacak olan 

örnekler mevcut dokümanlardan küçük bir seçkiyi oluşturmaktadır. 

Bu sunumdaki konular ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek isteyenlerin Kültür ve 

Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Bilgi ve Belge 

Merkezi’nde mevcut dokümanlardan yararlanması mümkündür. 

Yapılan çalışmalar ile Makedonya’da 19, Bulgaristan’da 15 ve Arnavutluk’ta ise 22 

tekke ve türbenin tespitleri yapılmıştır. Konu ile ilgili 24 adet video bant, 1622 kare fotoğraf 

Halk Kültürü Bilgi ve belge Merkezine kazandırılmıştır. 

 

 

MAKEDONYA 

TESPİT EDİLEN TEKKE VE TÜRBELER 

 

     

 1-Sersem Ali aba, Harabati Baba Tekkesi  

  

Makedonya, Tetova(Kalkandelen)da bulunan en aktif ve en önemli dergah olup, dergahta 

baba ve dervişler bulunmaktadır. Dergahın geçmişte meydan evi olaran kullanılan bölümü 

günümüzde camiye dönüştürülmüştür. 

  2-Ballı Baba Türbesi 
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Tetova(Kalkandelen)da Kale mevkiinde bulunan türbe günümüzde Bektaşi mekanlarının 

Hristiyanlaştırma sürecine verilebilecek en iyi örneklerden bir tanesidir. Yakın zamana kadar 

Bektaşi dergahı olarak kullanılan türbenin üzerine çan kulesi yapılarak Hristayanlaştırıldığı 

tespit edilmiştir. 

3-İsmet Baba Tekkesi  

Gostivar’da bulunan mekan üzerine cami yapılmış 

olup günümüzde burada sadece mezar taşları 

görülebilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-Partuş Baba Tekkesi  

 

Gostivar’da sokak arasında mum yakılan küçük bir kalıntıdan ibaret olan mekanın bulunduğu 

bölgede geçmişte bir Bektaşi dergahının bulunduğu söylenmektedir. 
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 5- Cafer Baba, Hıdır Baba Türbesi 

 

Gostivar, Vurdok köyündeki mekan geçmiş yıllarda önemli bir Bektaşi dergahı iken 

günümüzde içerisinde Cafer ve Hıdır Baba adıyla iki erenin sandukalarının bulunduğu bir 

türbeye dönüşmüştür. 

6- Kılıç Baba Türbesi  

 

Debre’de bulunan türbe geçmişte bir Bektaşi dergahı iken günümüzde tahrip edilmiş ve 

kullanılamaz hale gelmiştir. 

7- Sarı Saltık Tekkesi 
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Saint Naum adıyla Kilise olarak hizmet veren mekan Bektaşilerce ise Sarı Saltuk olarak 

bilinmekte ve ziyaret edilmektedir. 

8-Dikmen Baba Tekkesi 

 

Prilep, Kanatlar köyündeki dergah Makedonya’daki tek Türk soylu Bektaşilere ait tekke olup 

aktif olarak hizmet vermekte ve babası ve dervişleri bulunmaktadır. 

9-Tez Baba Türbesi 

 

Manastır’da bulunan ve günümüzde artık kullanılmaz hale gelen bazıları ise artık tahrip 

olduğundan bilinmeyen türbelerden bir tanesidir. Bir diğeri de hemen yanında bir ev 

bahçesindeki Kiyor Baba Türbesidir.  

 

Özellikle Bektaşi nüfusunun azaldığı yada bulunmadığı yerleşimlerde benzer durumlarla sıkça 

karşılaşılmaktadır. 
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10-Hasan Baba Türbesi 

 

Manastır’da bulunan Hasan Baba Türbesi yine kendi adıyla yanına cami inşa edilmiş olan 

camiin bahçesinde bulunmaktadır. 

11-Kırçova Muharrem Baba Türbesi ve Bektaşi Tekkesi  

 

Kırçova şehir merkezinde bulunan Muharrem Baba Dergahının türbesi şehir kenarında 

mezarlık içerisinde bulunmakta olup yörenin en çok ziyaret edilen türbesidir. Dergah ise aktif 

olup babası ve dervişi bulunmaktadır. 
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12-Hıdır Baba Türbesi 

 

Makedonski Brod’da bulunan türbe Hıristiyan (Katolik, Ortodoks) ve Müslümanlarca 

(Bektaşi, Sünni) ortak olarak ziyaret edilmekte, özellikle Hıdrellez kutlamaları bu türbede 

gerçekleştirilmektedir. Hıdrellezde, iki gün sırayla Müslüman ve Hristiyanlarca ziyaret 

edilmekte, bu ziyaretler esnasında kendi inançları dışındaki sembollerin üzeri kapatılarak 

ziyaret gerçekleştirildikten sonra yeniden eski haline getirilmektedir. Bu türbe aynı zamanda 

Bektaşi nüfusun azalması ile beraber mekanın Hristiyanlaşması sürecini en iyi gösteren 

mekanlardan bir tanesidir. 

13-Köprülü Murtaza, Şaban Cemali Baba Türbeleri  

 

İştip, Durfuli köyünde bulunan iki sandukadaki erenlerin Harabati Baba Tekkesine bağlı 

oldukları türbe içerisindeki yazıda belirtilmektedir. Köydeki Bektaşi nüfus bitmek üzeredir. 
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BULGARİSTAN’DA 

TESPİT EDİLEN TEKKE VE TÜRBELER 

                         

1-Demirbaba Tekkesi 

  

Ruscuk Mumcular köyünde bulunan Tekke gerek tarihsel olarak gerek ise günümüzde önemli 

tekkelerden bir tanesidir. Günümüzde müze statüsünde olmakla beraber Babai Bektaşi 

gruplarınca ziyaret edilmekte, Razgrad Cem Derneğince Bektaşilerin denetimine verilmesi 

çalışmaları yürütülmektedir. 

2-Denizli Ali Baba Türbesi  
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Silistre, Denizler köyünde bulunan türbenin bakımı Bektaşi dernekleri tarafından 

görevlendirilen kişilerce gerçekleştirilmektedir. Günümüzde türbenin bulunduğu köy 

hristayanlaşmış olmakla beraber yine de ziyaret edilmektedir. 

3-Mustafa Baba tekkesi 

 

Yenipazar, İzbul köyünde bulunan mekan aktif olup tekkenin bakıcıları bulunmaktadır. 

4-Akyazılı Sultan Tekkesi 
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Varna, Obroçişte’de bulunan Akyazılı Sultan da yine Demir Baba gibi gerek tarihsel olarak 

gerekse günümüzde en önemli Bektaşi mekanlarından bir tanesi olup yine Demir Baba gibi 

müze statüsünde olan mekanlardan bir tanesidir. Hristiyanlarca adı kendi azizlerinin ismiyle 

değiştirilen tekke günümüzde yörede Bektaşi nüfusu bulunmamakla beraber diğer şehirlerden 

gelen Bektaşilerce ziyaret edilmektedir. Türbe yanında bulunan Meydanevi ve aşevi ise 

günümüzde harabe halindedir. 

5-Kızana Tekkesi 

 

Tırgovişte (Eskicuma),  Kızane Köyünde bulunan tekke aktif olup tüm gruplarca ziyaret 

edilmekle beraber daha çok Romanlarca ziyaret edilmektedir. 

6-Otman Baba Dergahı 
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Haskovo, Tekkeköy’de bulunan dergah aktif olarak hizmet vermekte olup Güney 

Bulgaristan’ın en önemli Bektaşi mekanlarından bir tanesidir. Tekkenin adına kurulan bir 

dernek bulunmakta olup hizmetleri dernek aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. 

7-Demirhanlı Ali Baba Tekkesi  

 

Haskovo, Alanmahalle köyünde bulunanmaktadır. 

8-Gazi Sultan Elmalı Baba Tekkesi -Ebil Sultan 

 



 12 

Kırcali, Mandacılar köyünde bulunan tekkenin tüm bölümleri yeniden restore edilmekte olup 

türbede bulunan Elmalı Baba’nın Abdal Musa olduğuna inanılmaktadır. 

9-Kazer Baba Türbesi  

( 

Kırcali, Mestanlı, Kazer köyünde bulunan Kazer Baba, Elmalı Baba Tekkesine yakın olması 

nedeniyle günümüzde artık pek ziyaret edilmemektedir. 

10 - İbrahim Baba ve Nalbant Baba Türbeleri  

 

Kırcali, Getçal köyünde, anayol kenarında bulunmaktadır. 

11 – Dallı Ali baba Türbesi  
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Kırcali, Salman köyündedir. 

12-Hızır Baba Tekkesi 

 

Kırcali, Karalar köyündeki tekkenin cem evi ve aşevi de bulunmakta olup aktif olarak hizmet 

vermektedir. 

13-Bayraktar Hasan Baba Türbesi  
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Kırcali, Babalar köyündedir. 

 

ARNAVUTLUK’TA 

TESPİT EDİLEN TEKKE VE TÜRBELER 

1- Salih Niyazi Dedebaba Türbesi 

 

Tiran’da Dünya Bektaşi Birliği binasının yanındadır. Arnavut Bektaşileri Salih Niyazi 

Dedebaba ile birlikte Bektaşiliğin merkezinin Tiran’a taşındığını düşünmektedirler. 

Tekkelerin kapatıldığı 1925 yılında Hacıbektaş’taki Dedebaba postunda Salih Niyazi 

Dedebaba bulunmaktaydı. Atatürk ile hayli samimi olan Salih Niyazi Dedebaba’nın 

(Arnavut asıllıdır) 1925’te tekkelerin kapatılmasından sonra Ankara ile arası bozulur. Bunun 

üzerine 17 Ocak1930 Tarihinde Türkiye’yi terk ederek Arnavutluk’a gider. Orada 1941’de 

Arnavutluğu işgal eden İtalyanlarca öldürülür. 
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2-Şememi Baba Dergahı 

 

 

Tiran’a bağlı Kruja’dadır. Dergahta Baba Halil TSURRI 5 yıldır hizmet etmektedir. 800 yıllık 

bir tarihi olan Dergah 1967-1991 yılları arasında devlet ofisleri ve askeri tesis olarak 

kullanılmış, 1991 yılından sonra Dünya Bektaşi Birliği tarafından restore edilerek aktif hale 

getirilmiştir. Arnavutluktaki Bektaşi dergahları 6 bölgeye ayrılmış olup altı bölge de 

Tiran’daki Dünya Bektaşi Birliğine bağlıdır. Kruya’da bulunan Şemami Baba Dergahı bu altı 

merkezden biri olup Kruja bölgesinde bulunan diğer dergahlar buraya bağlıdır. Kruja bölgesi 

nüfusunun % 90 ı Bektaşi olan bir bölge olup bölgede 394 kutsal sayılan mekan 15 aktif 

dergah bulunmaktadır. 

3-Sarı Saltık Dergahı 
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Kruja’ya 7 km uzaklıkta olan dağın tepesinde kuruludur. Sarı Saltuk’un bu tekkede 25 yıl 

kaldığına ve Sarı saltuk’ın mezarının tekke içindeki bir mağaranın girişinde olduğuna 

inanılmaktadır. Tekkenin eski binası yıkılmış olup yerine yenisi yapılmıştır.  

4-Kuzum Baba Tekkesi 

 

Vlora’da bulunan Tekkenin 1600 yıllarında kuruldğu sanılmaktadır. 1999 -2009 yılları 

arasında yeniden restore edilen dergah günümüzde aktif durumdadır. Malakastra bölgesindeki 

7 dergah ve 30-35 kadar türbe Kuzum Baba tekkesi’ne bağlıdır. 

5-Celil Baba Türbesi 

 

Saranda, Borş köyünde bulunan türbe günümüzde tahrip olmak üzere olup yanında bulunan 

tekke kalıntıları bu tekkenin geçmişte önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. 
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6-Saranda Tekkesi 

 

Saranda’da, ismi henüz konulmamış olan ancak halk tarafından geçmişten beri kutsal bir 

mekan olarak bilinen denize nazır bir tepede bulunan tekkenin arazisi Cumhurbaşkanı 

tarafından tahsisi edilmiş ve maddi destek sağlanmış olup türbenin ve diğer binaların inşaatı 

yeni başlamıştır. Türbe ve Tekke inşaatı tamamlandığında Bektaşi babalarından birisinin 

mezarının buraya taşınması planlanlanmaktadır; çünkü Arnavutluk’taki Bektaşi inancına göre 

bir tekkenin kurulabilmesi için o bölgede bir Bektaşi babasına ait türbenin olması 

gerekmektedir. 

7- Zal Tekkesi 

 

Gjirokastra’da bulunan Tekke taşlık bir alanda kurulmuş olması nedeni ile zal adını almıştır. 

Tekke içerisindeki türbelerde 7 babanın mezarları bulunmaktadır. Kuzum baba Tekkesinin 

babalığını da yürüten Sadık İBRO (müceret) bu dergahın da babalığını yürütmektadir. Enver 

Hoca yönetimi döneminde depo olarak kullanılan tekke, 2008 yılında çıkan bir yangında 
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büyük hasar görmüş, 2009 yılında ise muhiplerin katkısı ile yeniden bir de kat eklenerek inşa 

edilmiştir. Devlet katkısı yoktur. Gjirokastra’nın nüfusunun %80-85’i Bektaşidir ve il 

merkezinde 3 dergah bulunmaktadır.  

8-Neprovishtes Tekkesi-Melan Tekkesi 

 

Gjirokastra, Neprovishtes köyünde bulunan Tekkede baba bulunmamakta, hizmetleri derviş 

Murtaza ŞEHO tarafından gerçekleştirilmektedir. 300 yıllık tarihi olduğu söylenen tekkenin 

çevresindeki sur kalıntılarından bu bölgenin çok daha eski  bir yerleşim alanı olduğu 

anlaşılmaktadır. Enver Hoca yönetimi döneminde askeri tesis olarak kullanılan tekke 1998-

1999 yıllarında yeniden restore edilmiş olup Zal Tekkesine bağlıdır. 

9-Drizar Tekkesi 

 

Malakastra, Dirizar köyü’nde bulunan tekke günümüzde aktif olmamakla beraber Dedebaba a 

Reşat BARDİ’nin yetiştiği tekke olması nedeni ile önemini korumaktadır. 
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10-Selman Baba Tekkesi 

 

Malakastra, Kapay köyündeki türbenin babası ve dervişi bulunmamakta, hizmetleri bayan 

türbedarı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

11-Baba Hüseyin Tekkesi 

 

Malakastra, Greshts köyünde bulunan Tekke Baba Hüseyin tarafından 1885 yılında 

kurulmuştur. Tekkenin babası ve dervişi bulunmamaktadır. Restorasyonu 2009 yılında 

başlamış olup hala devam etmektedir. Restorasyon çalışmaları ile birlikte başka bir yerde 
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bulunan 4 Bektaşi babasının mezarı da buradaki türbeye taşınmıştır. Dergahın yenilenmesi 

çalışması Tiran’da yaşayan bir iş adamı olan Kutim ZİYAN tarafından yaptırılmaktadır. 

12-Abas Ali Türbesi 

 

Berat ili Tomor Dağı zirvesindeki Ali Abbas, Hz. Ali’nin Hz. Fatma’dan sonra evlendiği 

eşinden olan çocuğudur. Kerbela olayı sırasında Hz. Hüseyin kuvvetlerinin bayraktarlığını 

yapmakta olan Ali Abbas’ın Kerbela’da ölmediği ve Tomor Dağına gelerek bugünkü türbenin 

bulunduğu (yüksekliği 2480 metredir) yerde kaldığına inanılmaktadır. Her yıl adına “Abas 

Ali’yi Anma Etkinlikleri” 20-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir. Türbebin 

yaklaşık 5 km aşağısında yeni binalar yapılmış olup etkinlikler burada gerçekleştirilmektedir. 

Berat’dan yaklaşık 20 km bir dağ yolu ile ortalama 3 saatte gidilebilmektedir. 
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13-Cafer Baba Tekkesi 

 

Gjirokastra, Permet kasabasında, babası ve dervişi olmayan tekkenin türbedarı bulunmaktadır. 

Tekke günümüzde türbe ve yeni yapılmış olan bir binadan oluşmaktadır. Enver Hoca 

yönetimi döneminde tekke kapatılmış ve tekke arazisine evler yapılmıştır.  

14-Ali Postivan Tekkesi 

 

Gjirokastra,  Postivan köyünde bulunan Tekke 1400 yılarında kurulmuş, Enver Hoca yönetimi 

döneminde harap edilen tekkenin yeniden onarımı için 2000, tekke binalarının yeniden inşası 

için ise 2004 yılında çalışmalara başlanılmıştır. Tekede hizmeti derviş Hekuran NİKOLARI 
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yürütmekte, baba bulunmamaktadır. Tekke Zal Tekesine bağlı olmakla beraber Permet’te 

dervişi bulunmayan diğer dergahlar da bu dervişe bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedirler. Her yıl 14 Mayıs tarihinde Tekede “Ali Postivan Etkinlikleri” adı altında 

törenler düzenlenmektedir. 

15-Frasher Tekkesi 

 

 

Frasher’deki Tekkenin baba ve dervişi bulunmamaktadır. Bektaşi babalarının mezarlarının 

bulunduğu Tekkenin eski binası Yunanlılar tarafından yakılmış günümüzde yeniden restore 

edilmektedir. 

16-Lesgovik Tekkesi 
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Korça, Lesgovik’teki  Tekkenin baba ve dervişi bulunmamakta, bakımı türbedarı tarafından 

yapılmaktadır.  

17-Starie Tekkesi 

 

Korça, Erse, Starye köyündeki Tekke 1840 yılında kurulmuştur. Babası bulunan Tekkenin 

Babası Baba Şaban DERVİŞİ (mücerret) olup Tekke Turan Tekesine bağlıdır.  

18-Turan Tekkesi 
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Korça’daki Tekke 1830 yılında Salih Baba tarafından kurulmuştur. Şu anda babalığı 

Makedonya’da Tetova (Kalkandelen’de) kurulu bulunan Harabati Baba Dergahı’nın da 

babalığını yürütmekte olan Edmond Brahimaj MONDİ (Baba Mondi) yürütmektedir. Dervişi 

olmayan tekede bir de çerağcı bulunmaktadır. Enver Hoca yönetimi döneminde ambar ve ahır 

olarak kullanılan dergah günümüzde yeniden inşa edilmiş ve türbeler bakımlı hale 

getirilmiştir. Yörenin en aktif Tekkelerinden bir tanesidir. 

19-Melcan Tekkesi 

 

Korça, Melçan köyündeki Tekke 1700’lü yıllarda kurulmuş ve adını kurulu bulunduğu 

Melçan köyünden almaktadır. Tekke binaları harap olmakla beraber türbeler sağlam 

durumdadır. Baba ve dervişi olmayan tekkenin türbedarı bulunmaktadır. Turan Tekesine bağlı 

olan Tekke Enver Hoca döneminde askeri tesis olarak kullanılmıştır. 

20-Elbesan Büyük Tekke 
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Elbasan’da bulunan ve 1700’lü yıllarda kurulduğu sanılan tekkenin babası ve dervişi 

bulunmamakta, hizmeti türbedarı tarafından yürütülmektedir. Enver Hoca döneminde askeri 

tesis olarak kullanılan tekke, son yıllarda restore edilerek aktif hale getirilmiştir. Tekke 

Elbasan’daki Baba Cemali Türku Tekkesi’ne bağlıdır. 

21-Baba Cemali Türku Tekkesi 

 

Elbasan’daki Tekkede bulunan en eski mezarın 1500’lü yıllarda öldüğü sanılan Baba Ali 

Horasani’ye ait olduğu biliniyor. Tekke en aktif dönemini 1800’lü yıllarda yaşamıştır. Baba 

Cemali Türku adını Türkiye’den gelerek tekkeyi aktif hale getiren Baba Cemal’den almıştır. 

Tekke aktif olup babalığı Faik SALMANİ yürütmektedir. Devişi bulunmayan Tekkenin 

binaları ve türbeleri yeniden inşa edilmiştir. 


