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HASAN BABA TEKKESİ* 

Apostolou E. V akalopulos 

Tempi, Larisa'dan Teselya'ı:un dışına, Makedonya'ya doğru uzanan 
asırlık tabü yolun kilidi durumundadır. Bu yolu Teselya'yı istiladan son
ra Romalı lejyonlar da takip etmişlerdir. Tempi Boğazı; Türklerin zamanın
da çoğunlukla müslüman nüfusa sahip olan Hasan Baba köyünden başla
maktadır. Tempi'den veya Türklerin isimlendirdikleri gibi B.aba Boğa

zından · Türk ordusu, Mora .yarım adasındaki Venediklilerin isyanını 

bastırmak üzre Vezir Ali Paşa kumandasında 1715 yılında geçmiştir1• 

Hasan Baba köyü, 1779 yılında, kırmızı yün imlli ile şöhret bulan 
Ambelakia köylüleri ile işbirliği yapan bir kaç rum aileye sahipti. Köyde bir 
boyahane ve İstanbullu bir miniar2 tarafından inşa edilmiş taştan büyük bir 
han vardı. Hasan Baba köyü ilk türk göçmenleri tarafından kurulmuş bir 
köydür3

• 19 uncu asnn başında oradan geçen İngiliz gezgini Edward 
Dodwel, halk mimarisinin~ düzensiz binalarının tersine, asırlık çınar, 

selvi, ve çam ağaçlarının arasından yükselen camiierin minare ve lcubbele
rinin süslediği manzara karşısında büyü.lenmiştir. 1830 yılında köy 25 türk 
ve 2 rum aileden müteşekkildi6• 

0 Bu makale Apostolou E. Vakalopulos'un Selanik 1972'(s. 65-84) de ya
yınlanan, "Platamona ve Oria Bıtrları ile Hasan Baba Tekkesi" kitabından Ab· 
durrahim Dede tarafından losaltılarak tercüme edllmi§tir. 

1 Benjantin Brue, Journal de la campagne que le grand vesir Ali pacha 
a faite en 1715 pour la conquete de la JJioree, Paris 1870, s. 3 v.d. ve Const. 
Dioiketes, Ohronique de l'eq;pedition des Turcs en Moree 1715, Bucarest 1913, 
s. 135. 

2 Jacob Jonas Björnstahl, Br-iefe auf .seinen auslandi.sclıen Reisen 1783, 
c. 6 ,s. 202-203. 

3 Bk. D. Urquhart, The Bpirit of t1ıe East, London 1839, c. 2, s. 27. 
4 Edward Dodwell, Rei.se durch Griechland wahrend der Jahre 1801 1805 

und 1806, Meiningen 1822, c. I, s. 193. 
5 Urguhart, ay. eser, c. 2, s. 27. 
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·Yirminci asnn başında, bilhassa 1909'da, 150 hane ile 3 hanı ve az 
yataklı bir oteli vardı. Şüphesiz bu konaklama yerleri yolcuların ihtiyaçları
nı karşılamaktaydı ancak «bu köyde tam bir dinlenme için gerekli bütün 
ihtiyaçları karşılamak mümkündür»0 diyen gezginlerden biri muhakkak ki 
abartma yapıyordu. 

Tarihi değere haiz eserlerinden Baba Köyü günümüze kadar ancak bi
risini (ki bu, tarihi eser ilan edilip, yıkılınadan restore edilmesi gerekir.) o 
da din adamı Hasan Baba'nın Tekkesini koruyabilmişti!. Türkler bu ada
İnın keramet sahibi olduğuna inanırlar ve hatta eski Yunan efsanesinden iz
ler taşıyan Olimpos7 dağından Ossan'ın parçalanışını ona atfederler. 

Muhtelü zamanlarda yaşamış, Bektaşi dervişlerinin yatırı olan ve Ha
san Baba ismini taşıyan birçok tekkeler, bir zamanki Osmanlı İmparatorlu
ğunun çeşitli bölgelerinde, İzmirde8, Girit'in Rethimnos kasabasında9, Arna
vutluğun Kremenar'ında, Klisura'da (Tepelerin doğu tarafı), Barhas'ta ve 
Kreşov~'da10 halen mevcuttur. Ayrıca Manastır'da da Hasan Baba'nın Tek
kesi bulunduğu zikredilmektedir. Hasan Baba'nın kerametine inanan bir 
çok müslümanlar ve bilhassa çocuk sahibi olamayan kadınlar ile felçli ço
cuklar Tekke'ye ziyaİetine geliyorlarmış. Bir efsaneye göre Hasan Baba, ilk 
Osmanlı Sultanlarından birinin gazabına uğramış, ·katledilmesi ferman buy
rulmuş. Hasan Baba öl~mden kurtulmak için Manastırdan kaçar ve gittiği 
yerlere Padişahı atıatmak için ·kendisine türbe (mezar) ler yaptırır. Böylece. 
Kosova, Skopya, Edirne, İstanbul (Divan Yolu), Anadolu ve Mısır'da içi 
boş o1an türbeleri bulunmaktadır. Hakiki mezarının ise Manastır'da olduğu 

iddia edilmektedir11• 

İslam dininin tanınmış araştırıcılarından F.W. Hasluck, Tempi'nin gi
rişinde bulunan Baba köyündeki meşhur tekkeniD de muhtemelen boş İne
zara sahip olduğunu iddia eder1 :ı.. Kanımca Hasluck'un iddiası aşağıda is
patına çalışacağım gibi doğru değildir. Eğer bu köyü bizzat ziyaret edip, 
Türk eserlerini incelemiş olsaydı belki ayni kanaatte olmıyacaktı. O, yai-

6 Bk. Elef. N. Gardeli, Ta Tempi, Hanla 1909, s. 9-12. 
7 Gardeli, aynı eser, s. 11-12. 
8 F.W. Hasluck, Chri stianity and. Islam und.er the Sultans, Oxford 1929, 

c. 2; s. 507. 
9 Hascluk, aynı eser, 2, s. 535. 

10 Ayni eser, s. 543, 545. 
ll Ayni eser, s. 356-357 
12 Ayni eser, s. 357 
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dıklarını genellikle o bölgenin rumlanndan aldığı bilgilere dayandırmakta
dır. 

Asırlık selvi ağaçlanyle çevrili (asrımızın başına kadar korunmuşlar
dı) doğu sanatının ilgi çekici bir eseri olan bu tekke hakkındaki ta
rihi bilgileri, 1890 tarihinde K.G.K. isimli bir Yunanlı subaydan almak
tayız : <ı:Hasan Baba tekkesinin kurucusu bir derviş imiş. O, Orhan'ın vahşi 
ordulan tarafından Teselya'nın istilası sırasında iboğazın girişinde pusuya 
yatmış, tanrıları katında makbul olan, kafirlerden mümkün olduğu kadar 
çoğıınu öldürme görevini layıkıyle yerine getirmişti. Onun halefleri, mezarı 
bulunan kubbeli odada onun korkunç topuzunu günümüze kadar muhafaza 
etmişlerdir: Efsaneye göre Hasan Baba bu topuıla bir günde yüıden fazla 
hristiyanı öldürmüş ve cesetlerini yanıbaşta akan Pinios nehrine atmİştır. 

Bu çirkin hatıranın dışında, ayni yerde daha başka eşyalar da muha
faza edilmektedir. Arap yapısı kılıncı, sarığı ve iki yeşil bayrağın üzerine 
güıel yazı ile türkçe olarak «Kafirlere ölüm» yazıları bulunmaktadır. Hasan 
Baba yanında iki dervişi olduğu halde, yerden bir ayak boyu yükseklikteki 
mezarı içerisinde yeryüzünün yorgunluğunu çıkarmaktadır. Onun sülalesin~ 
den sonuncusunun birkaç yıl önce ilerlemiş yaşta öldüğünü üzülerek öğren
dim. 

Hasan'ın mezarına, onun kerametine inanan fiziki ve ruhi ızdırapları 
bulunan bir çok insan gelmektedin>13

• 

Bu bilgiler Tempi bölgesinin . ilk türk fethi zamanındaki tarihini açık
lığa kavuşturinamıza yardımcı olacaktır. Şimdilik belirtmeliyim. ki Teselya 
K.G.K. nın dediği gibi Orhan (1324-1362) tarafından değil, Birinci Baye
zıt (1389-1402) tarafından fethedilmiştir. 

Dervişterin Tekkesi ve etrafındaki arazi çok eski ·yıllarda (tarihini 
öğrenmem mümkün olmadı) Dim. Strulia tarafından satın alınmış, 
daha sonralan ise George ile İoanne ismindeki iki oğluna miras kalmıştır. 
Tekkenin bulunduğu arazi illeine düşmüştür. Fakat maalesef bugün bu tekke 
ahır olarak kullanılmaktadır. Tekke dörtgen bir binadır. Duvarlan
nın yüksekliği yaklaşık olarak 9 m. olup, bir zamanlar kurşun ile kaplanan 
geniş kubbe kiremitleri ile örülü bir kubbe ile nihayet buli:naktadır. İç ta
raftan kubbe 4 kUrevi müselles (tromp) üzerine kondunılmuştur. 

13 K.G.K., ayni. eser, s. 51. 
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· Tekk.e, ince kireç tabakası ile biribirine tutturulmuş kimi yerde küçük 
kimi yerde büyük mustatıl1 (kesme taş) taşlarla, ve dış görünüşün güzel ol
ması için bugünkü tuğlaların diziliş tekniğine göre inşa edilmiştir. 

Bu mimari tarzı müslümanlarda ve bilhassa Türklerde görülmektedir. 
Hatta 14 ve 15 asırda, Selçukluların inşa ettikleri camilerde bile ayni tekni
ği görmek mümkündüru. Öyleyse, Türklerin Teselya'yı fethettikleri tarihi 
gözönünde bulundurarak 14'üncü; Türklerin bu bölgeye iyice yerleşmeleri
ni hesaba katarsak 15'inci asırda inşa edilmiş olması gerekir. Aşağıda tama
·men tarilıl belgeletle güçlendirrneğe çalışacağım tekkenin inşa tarihi hakkın
daki deliller yalnızca bunlardan ibarettir. 

. Tekkeye dört sütun üzerine kondurulmuş üç küçük kubbeli revaktan 
sonra doğudan girilirdi. Bu sütunlar, maalesef Milli Banka tarafından 

alınıp yokedildiklerinden günümüze kadar korunamamışlardır. Belki onların 
incelenmesi bizlere bu eserin tamamen Türk eseri mi yoksa eski Bizans eseri 
mi olduğu konusunda bir fikir verebilirdi. 

c ·aminin iç kısmı 5, 90 m. dir. Tekkenin iç tarafından doğuya doğru 
iki hücre ile batıya doğru 2 pencere ve bir hücre, kuzey ve güneye 
doğru ise birer pencere ve birer hücre açılmaktadır. Pencerelerin çev
releri, bir kısmı badana ile kaplanmış bitkisel süslemeler ihtiva etmektedir. 
Güney, kuzey ve batı yönlerinde topraktan yaklaşık 5 m. yükseklikte, ikişeı: 
pencere bulunmaktadır. Doğu tarafında ise herhangi bir açıklık bulunma
maktadır. Ayrıca kubbeye yakın yerlerde ise her yöne doğru açılan birer 
pencere vardır. Batı ve kuzey duvarlarının ortadaki pencerelerinin alt ta
raflarında, tekkenin dörtbir tarafını da çi:wrelediğini zannettiğim (büyük bir· 
kısmı badana ile örtülmüş) şerit içerisinde bir türk yazısı mevcuttur. Bu ya
zıyı biraz aşağıda inceleyeceğiz. 

Tekleenin bugünkü mal sahibi D. Strulias, tekleenin yerinde eskiden 
«Aya Sofia» Bizans kilisesinin var olduğunu söylüyor. (ve onun ağzından 
konuşan sözlü gelenektir). Ve eğer fetili ruhlu ilk dervişlerin feth ettikleri 
yerlerin hristiyan abide ve kiliselerini, islaıniyeti kökleştirmek gayesi ile im
ha ettiklerini veya onları camiye dönüştürdüklerini düşünürsek bu bilginin 
doğruluğuna kanaat getirebiliriz. Ayrıca o civarda bir ikona'nın bulunduğu 
anlatılmaktadır. Bilhassa tekkenin dışarıdan kuzeybatı köşesi ile iç taraftan 

14 Bk. Vakıflar Dergisi, c. 2 s. 169-171, 253-261. 
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duvarlannda yontulmuş büyük kesme taşlar bulunmaktadır. Bu taşlar bü
~ bir ihtimalle eski bir hristiyan abidesinden.dir. 

Dlm. Stİulias -babasının söylediklerine dayanarak- devamla Hasan Ba
ba'nın türbesinin baş kısmında, YunanWan öldüıiirken kırılan arap y'apısı 
kılıncının bulunduğunu ve sağ tarafında karısının sol tarafında ise oğlunun 
yattığını söylemektedir . . Fakat b~ son iki mezarın dervlşİere ait .olduğunu 
K.G.K. dan öğrenmiştik. Acaba doğruyu söyleyen ·kimdir? Kronolojik. ola
rak muhtemelen ilki doğruyu söylüyor olsa gerek. 

Tekkenin kuruluşundan epey zaman sonralan revak, özel bir ön oda
nın teşkili için duvarla örülınüş ve çatısı üç kubbeyi devam ettiren kiremlt
lerle örtülmüstür . . 

'· 
Tekkenin güney doğu tarafında, bir zamanlar kazanların kaynadığı ye-

mekhane bulunmaktadır. Devamla Pinios nehrine doğru ise, müritlerin oda
ları sıralanmaktaydı. 

Leonardos'un yazdığı gibi nehrin kıyısında, ulu çınar ağaçlannın al
tında her yıl parlak törenler yapılmaktaydı: «Taştan masalar üzerinde ha
zırlanan zengin sofralar, din ve milliyet farkı gözetmeksizin herkese açıktı. 
Ve günlerce orada yemek yenilip içilebilirdll> Leenardos bu törenin eski Te
selya'lıların gelenel4erinin devamı olduğu görüşündedir15• 

Tekke ne zaman kurulmuştur? Mimari tarzının müspet delillerinin dı
şında, yazılı ve sözlü gelenei?er gördüğümüz gibi bize bazı bilgiler vermek
tedir. Fakat şüphesiz duvardaki Türk yazılan bu konunun aydınlatılmasın
da bize yardımcı olacaktır. 

Türkoloji uzmanı olan eski talebem sm. bay Dimltriadis, kendilerine 
tevcih ettiğim siyah zemin üzerine beyazla yazılmış yazıların fotoğraflarını 
inceledikten sonİa, yazı karakterinin «'celil> ·olduğunu ve muhtemelen Kur
an'ın 48 inci bölümünün ikinci kısmının bütününü yani 11-18 inci ayetleri 
ihtiva ettiğini söyledi. Bunlardan 14 üncü ayetin tamamı, 15 inci ayetin so
nundaİı bir-kaç harf ve 16 ıncı ayetin hemen hemen yansı günümüze kadar 
korunabilmiştir. 

Şüphesiz bir araştıncı, bu yazıların Kur'an ayetleri olduğunu görünce 
ümitsizliğe kapılmaktadır. Ancak bu ayetlerin taşıdıkları anlamlarını ince
lediği zaman bir ferahlık duymaktadır: 48'inci bölümün başlığı «Fetih» tir. 

Zamanımıza kadar korunabilen yazılarda şunlan okuyabiliyoruz : 

15 Leonardos, ayni eser, s. 138. 
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D~yarlaı:a yazılmış olması gereken 48~inci surenin tercümesi şöyledir. 

ll. Geri kalan bazı bed~viler ·s.ana şöyle diyec:;ekle~dir: «Mallan.ıliız 
ve ailele~e rıieşguldtlk. Onun. için bize mağfuet. ~e~, 'de ki: «Eğer. Al
lah size bir zarar dilerse, y~~d size b1r fayda dilerşe, · artık onun dilemesiiı
den: sizi· kim koruyabilir? Dbğrusu Allah bütün yaptıkl~~an haberdar 
bulunuyor.» 

12. Daha doğrusu siz zannettiniz ki, peygamber ve müminler bir da
ha ailelerine dön.m.jyeceklerdir. Bu zan da kalbierinizde yerleşti. Kötü zanda 
bulundunuz da he1ake düşen bir .kavim oldunuz. · . .. 

13. Kim Allaha ve peygamberine im~ etmezse, bilsin ki biz: kafir-
Iere kızgın bir ateş hazırlam.ışızdır. · · · · · ' · 

14. Bütün göklerin ve yerin mülkü Allahındır. Dilediği kimseyi· ba
ğışlar dilediğine de azap eder. Allah gafurdur,. rahimqir. 

15. Siz ganimetler almak için gideceğiniz vakit, . o geri kalanlar şöyle 
diyecekler: «BırakiD bizi arkanızdan gelelim.» «Onlar, Allalım kelaniinı· de~ · 
ğiştirmek isteyecekler». De ki «SiZ ·bizim ~kamızdan asla gelmiye~eksi~. 
Allah bundan_ önce hakkmızda böyle buyurdu;,. Oruar buna da şöyle. diye
cekler: «Hayır~ bizi kıskanıyorsunuz». Doğrusu _onlar, pek· az anlayan du.Y.-
gusuzlardır. · · 

16. Geri kalan o bedevilere de ki «Siz yakında , çok kuvvetli olan. cen
gaver bir kavimle harp için çağrılacaksınız. Onlarla sav.aşırsınız, yahud müs
lü~an olurlar. Eğer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verir. Şa: 
yet bundan önce yaptığınız gibi, cihattan dönerseniz, sizi ?Cıklı bir azap ile 
azablandırır. 

17. Arnaya günah yok, aksağa günah yok, hastaya günah yok. Kim 
Allaha ve resülüne itaat ederse, · Allah onu altından ırmaklar ak·an ce~et
lere koyar. Kim de _yüz çevirirse, onu acıldı bir azab ile azablandırır. · 

Görüldüğü :Pbi, ay_etlerin ifade ettikl~ri fikirler çok karakteristiktir. 
Dinsizlere karşı s~vaşanlar mükafat, ·katılmayanlar ise .ceza göreceiqerdir . . 
Bu temel görüşleri ayni zamanda K.G.K.'nın belirttiği 19'uncu asrın sonuna 
kadar korunmuş iki· yeşil bayrağın · Uzerindeki «Kafirlere ölüm» yazısı da 
özetlemektedir. 
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Bu yazılar b~leri T~klerin enge~ t~ayan. iJ.k _fetih yıllanı;ı.a. götür-: 
mektedir16

• ~u dönemde dervişler silahlı müritl.erini ~anatikleştitmeğe · bü-
yük gayret göstermişlerdir... . . · 

· l881'de Teselya'nın Yunan Deyletine ' ilhakındıÜı sonra, Kur'an 
ayetlerini muhtemelen . dervişler Yunan makamlarındaıi . korktuklarından· sı
vamış olacaklardır. Fakat bu işlem ·20'inci asnn başında yapılmış olsa ge
rek ~a -J>u taı:ib,e kadar diğer tarihi . eşyalar~ ı, Ha~an ~al?,_a!nın top~u, 

kılıcını ve bayraklarıni serqestçe ziyaretçiler~ gqste~ebiliyor, 9nları muhafa
za edebiliyorlardı. 

Ha sa n B aba n ııl. T a·r i h i ve -D i İı~r .. G ö r ·e vi · 
Osmanlı İmparatorluğunun daha ilk yıllarından beri, dervişterin dini 

bir fanatizm ile, imparatorluğun genişleme ve kökleşmesinde gaziler gibi 
önemli rolleri' olduğunu başka yazılarımda da belirtmiştim. Onların, bilhas
sa Anadolu'da, sınırlara yakın ve önemli bölgelerde yeni yerleşme merkezleri 
kurdukları hakkında pek çok bilgiye sahibiz. Onlar kimsenin olmadığı yer
lere aileleri ile beraber yerleşerek yeni yeni köyler ve dini propaganda mer
kezleri kuruyor, hatta bizzat savaşlara katılıyor veya temsilci gönderiyor
lardı. Devlet bu dervişlere, ulaşımı sağlamak ve toprağı işiemek şartıyla ara
ziler ve salahiyetlet veriyordu. Mezarlarının üzerlerine kurulan binalar (za
viye veya ribat) ekseriyetle, yolcuların yiyecek ve yatak ihtiyaçlarını karşı
layacak küçük kervansaray veya han şeklinde idi17

• 

Telrkelerin yer ve inşa tarihlerini göz önünde bulundurursak, «bu tek
kelerin, bektaşllerin din adamlarından kurulu birliklerinden sonra, iki asır 

boyu yeniçerilerle sıkı işbirliği döneminde kurulan ocakların, stratejik ba
kımından önemli:ı>18 olduklan anlaşılmaktadır. Bugün yolcuların önemserne
den gelip geçtikleri Hasan Baba köyünün ve kurucusunun önemi ve tarihi bu 
yeni bilgilerin ışığı altında meydana çıkmaktadır. Osmanlıların Teselya'yı 
işgali konusunda zikredilen bilgilerin azlığı düşünülünce, yukarıdaki belge
lerin bölge tarihinin aydınlanmasında ne kadar önemli olduğu daha iyi an
laşılmaktadır. Böylece, Türklerin Teselya'yı işgalinde Hasan Baba'nın oy
nadığı rol açıklığa kavuşmaktadır. Fanatizmleri ile bilinen gazi ve akıncılar 

16 Dukas, ~onn, 1834, s. 135. 
17 Vakalopulu, Yeni Hellenizm Tarilıi, SelAnik 1961, c. I. s. 105. 
18 Bk. Vladimir Mirmiroğlu, Derl}işler, Atina 1940, s. 1,24,. 
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tarafından· takip edilen dini ve askeri lider olarak bizzat kendisi, özel si
lahl.an olan topuzlan ile, Oria kalesinde bulunan savunma hattını kırarak" 
Tempi'yi geçti (efsaneye göre «Beşparmak, kaynağı Hasan Baba'wn beş 
parmağından oluştu~u söyier19 ve korkunç topuzu ve arap kılıcı ile hris
t(y~arın arasında panik yarattı. Efsaneye göre tek bir günde 100 hristi~a
nın kafataslarını parçaladığı rivayet ediill-20• 

. Hasluck21un belirttiği gibi, Hasan Baba alışılmış bektaşi dervişleri ti
.pinde kutsal bir savaşçıdır, fakat dediği gibi, hayali (boş mezarlı) değil, Tem
pi'nin girişinde, Pinios nehrinin kıyısında bizzat kendisinin .Jcur"<luğu köyde
ki tekkede kutsal silahlarının yanında, .bir gerçektir. Müslümanların bu yeni 
dini hayat merkezi, eski Bizanslıİarın bir köyü üzerinde kurulmuş olması ge
rekmektedir·. 

(. 

19 Kanımca bu efsane daha eskidir, ancak Hasan Babaya · atfedilmiş. 
20 K.G.K., a.yni eser, s. 65. 
21 Hasluck, a.yni eser, c. 2, s. 533. 


