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USTA-ZADE YUNUS BEY'İN MEÇHUL ~MJ;Ş BİR MAKALE.S! 

BEKTAŞİLİGİN G!RİD'DE tNTJŞARI 

GİRİŞ 

Orhan F. KOPRVLV 

Giridli Usta-zade Yunus Bey'in bu ada ile alakah bazı çalışmaları oı.: 
duğunu, ilk defa beş sene kadar önce· fark etmiş v.e Yunus Eey'in elimize 
geçen notları~~an Kandiye ile alakah bazı kid.belerin suretlerini verdiği-
miz. 'sırada bahsetmiştik1 • • · 

Son zamanlarda ·merhum babam Prof. Fuad Köprülü'nün bektaşiliğe 
ait notları ar~smda elimize geçen Usta-zade Yunus Bey'in küçük bir def
tere kendi el yazısı ile yazmış olduğu Bektaşiliğin Girid/de ~ntişarı adını 
taşıyan makalesini Çeşitli · bakımlardan dikkate· değer bulduğumuz için 
bW..ada yayımlamağı uygun görd~. J 

Elini.izdeki defterin ·birinci sayfasmda merhum Köprülü'nün el yazı-
. .. . . ı • 

sıyla «Girid eşraf ve tüzelasindan Yunus Beyefendi 'tarafından yazılmış.: 
tıi~> kaydı ve bu makaiı:f ile birlikte yayımİadığırİiiz fotografların fatura
sının 'babam namına· tahakkUk ettirilmiş olm.ası,· bı..i araştırma yazısının 
bundan ellibeş yıl kadar önce neşrolunmak üzere hazırlandİğını f~kat her 

.nasılsa bu teşebbüsün akiırL kaldığını göstermekteair. 
· Burada yayımladığımız makaledeki bazı kayıtlardan anlaşıldığına 

göre, Usta-zade yunus Bey; ·ı860'dan sonra Girid;de doğmuş olmalıdır. 
Usta-zadelerin Resıiıo zadeganından oldukl~rı da göz önüne alınırsa, Yu
n'!J.s Bey'in Resmo'~a dünyaya g~ldiği söylenebilir. Kendi ifadesine göre' 
bir bektaşi olan Yunus B~y, Mağaralı-Köy Dergahı'nı~ üçüncü mürşidi 
olan Mustafa Dede'nin 818. manevi eviadı olmuştur. . 

.. KöpıjVü'nün ifadesinden -de anl~şılacağı üzere, Usta-zade Yunus Bey 
okur yazar ve müdekkik bir zattı. Burada tek bir kelimesini bile değiş-

. . . . ı 

1 Orhan F. Köprülü, · Kandiye'de Köprülülere ait kitabeler, !smail Hakkı .Uzun..: 
ç_arşılı'ya Armağan, TTK, Ankara 1975, s. 487 v.d. 
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tirmeden yayımladığımız bu makalesinin mehazlar kısmında verdiği bib 
gilerden, kendisinin Girid'de mini taharriler adıyla oldukça etraflı bir 
külliyat hazırladığını öğreniyoruz. Esasen bu makale de bu külliyatın 
Horasanlı Dergahı Tarihi adını taşıyan bölümünden yine Yunus Bey ta
rafından yapılan bir kısaltına neticesinde meydana gelmiştir. Bahis mev
zfıu külliyatın hangi konuları içine aldığını bilmiyorsak da, yine makale
deki bir kayıttan; bi.ı külliyatı teşkil ed Em çalışmalardan birisinin de Yurt
yeri M amuresi adın'i taŞidığuiı öğreniyoruz. Yunus . Bey, bu eserini hazır
larken yalnız yerli kaynakları gözden geçirmekle kalmamış, Venedik kü
tüphanelerinde bulunmuş levhalard.an da · fayd:_alanmıştır. Bu araştırmada 
bahis mevzfıu edilen yerleşme yeri ~andiye'nin fethine kadar geçen çey
rek: yüzyıllık bir zamanda Kandiye civarında dörtgenler şeklinde ve mun
tazam bir taksimatı bulurian ·bir şehir-dir. : Yunus Bey, bu eserini arazi 
üzerinde yaptığı iki buçuk senelik bir uğraşma sonunda meydana getire-
bilmişti ~ . ·.· . 
· . Ne Y!:LZık ki g~rek :6iı eserden -gerek ·bu eser i de içine alan külliyat

~~~. ·bildlğiml.Z _k.ada~ıy~a. Şti ·ma~ale dışında hiç bir şey kalmamİştır. Yu
n'ill> .. Bey'İn nerede ve iıe zaman. öliiliğU hakkında da bir bilgimiz yokt~. 
Yazdığ~ bir me~tup:tan ise kendisinin 192~ y}lında K!:td,ıkoy_'de oturduğu 
anl~şı~8:kt_adır. . · · · . .· · 
· Y$us· Bey~in bilrada yayımladığıinız :ı:p.akalesi, bektaşilik tar~i ha~ 
kımriıdan · bugüıie kadar mechUI kiıJriıış b~şka bir hususu da aydınlığ~ çİ-: 
k~rmaktadır. Prof.- F. Köprfilü, T'ürk ·Ha~k Edebiyat1r An~iklopedi$i · (İs7 
tanbul 1935).'nde yayımlaqığı «Abdal Musa» madde~inde, Antalya'nin El
ma~~ kazasında;ki ~bdal Musa·. Tekkesinden, bektaşiliğin bü;Yük merkez,le
dni:len 'bir:i olara~. ·baiı~~d-~F.k-eı:i, _pu h1,1susta Evliya Çe_leQi'den ~akiller~e 
buliındul~tan· sopr~,'-son za!ı;iaı:ilarda ise gerek HaslÜck'un eserin.de,· gerek, 
2f.ntavya ·J;ıiv,ası Tarihj'ndEtbu tekk.eAin vaziyeti hakkında sadece 'bir iki 
s'atırdan baŞka bir }fay~t."R!!!ıı~~IA~dığını _sq·y~ern~k~eQ.ir~ •. ·d~yor . ... ·: . · ..... .'.~:. 

· . Usta-zade Yun~s'un bu :makalesinde verdiği bilgiier,' ElınaJı;daki Ab-· 
dal ·Musa asitanesi'niri xym."yüzyilın sonlarında çalışır vaziyette oldu
ğUnu açıkça gÖstermektedir. Buradan öğrendiğimiz bilgiler arasında ::kan-· 
djyeli ~ariber . Babi'~J.214 'Yilında Abdal .Musa tekkesiİıd~n gelip ·Res: 
mo'daki Veliyüdd,fu 'PaŞa ınedi-esele~inden birinde yerleşerek, bektaşiligf 
yayınağa başladığı ·hususu da yer almaktş.dır. Onu.İı ö_lümünden sonra da 

... -2 Yalnız 1: ·fasikillü çıkmış olan biı Türk Halk Edebıyati. .A.1ısiklopei.İisi'nde ta
mamlanmadaı:i kalan. «Abdal Mus~ maddesi elimizdeki mtisveddelere dayanılarak ta
mamlannuş ve Köprü.lii'deıı Seçmeler (nşr. Orhan F. Köprülü, !st. 1972, s. 109-123) 
adıyla yayımlandığı .. gibi, .sonradan notlah da .'ila:ve· edilerek .Abdal MU.Sa' (Ti irk Kiil
tiirü, şubat 1973, sayı 124. s. 6-15) ismiyle yine tarafmuzdan ne~rolunmu~tur. 
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Hanyalı Hacı İbrahim Dede, 1233'te yine Abdal Musa asitanesi'nden ge
lerek Kanber Baba'nın y~rini almıştır. 1236 yılından bir müddet önce ise, 
Girid'den Mustafa Bey, Abdal Musa tekkesine giderek, orada mürşid 
Hoca İbrahim Dede'ye intisab etmiş ve 1236'da Girid'e dönüp, Mağaralı
Köy Dergahı postuna geçmiştir. 51 yıl mürşid..İj,k yapan bu zatın oğlu da 
babasının sağlığında yine Elınalı'ya giderek, o sıralarda Abdal Musa 
asitanesi'nin mürşidi olan Çallı Mustafa Dede'den nasib almıştı. Bu bil
gilerden Abdal Mı,ısa Derga~ı'nm en azınd~n XIX. asrın ilk yarısında dahi 
faal -bir duruinda olduğu · açıkça .. ortayi{ çıktı~ gibi, bu dergab,'lİl XIX. 
yüzyıld;:ı.ki iki mUrşidiniıi: isimlerini de ögr~niyoruz: Bu hususlara: ilaveten 
Elılialı'd.aki Abcial Musa Dergahı'nıri hiç olmaz'sa xvm. yüzyıl sonları ile 
XIX.-asrın ilk yarıSında Resmo·ve Mağaraİı-Köy'de mürşidlik yapan ze
vatın · yetiştikleri bÜyük bir~merkez olduğu da: açıkça ortaya çıkniaktadır. 
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BEKTAŞİLİGİN GİRİD'DE 1NT1ŞA.RI 

ı . 
MEHAZLAR 

,. Btı .ı;nakale Girid~de 'milli taharriler kUlliyatının Horasanlı Dergahı 
Tarihi'nd.en: tE~lhis . edilmiştir. ·O . tarihin mehazlari şunlardır : . ı_ : 

·· 1- Makale-i ::s;L:. (m,ahreke-i ? ) Kandiye3 (Yazma), , ~~7~-~0~!; 
mul;ı.arriri Köprülü-zade Fazıl Ahmed Paşa'nın Kandiye fethinde (1.080): 
ınaiyetinde hus_fısi katip bulundurduğu' Bursa'lı Şerif-zade Ali Nüzhe~. 

' 2- Gazavat-ı Qi.rid·1 {Yazma), 1054-1084, muharriri Kandiye muha
fızı (1083) Uzun İbrahim Paşa'nın Divan Efendisi İbrahim Halil. Bunun 
sonunda bir zeyil vardır ve o dahi 1081-1111 vekayiini yazıyor. Zeylin 
muharriri belli değildir. 

3- Kandiye mahkeme-i şer'iyyesi'nin sicilieri s (yazma). 

Bir de, mevkii tahardlerde yapılan inkişaflar ve son zamanlarda ye
tişenlerden alınan malumat ve izahat ve bizim dahi en sonraki meşhudat 
ve ıstıtlaatımız. 

HORASANLI DERGAHI 

1- Tesis 

Bektaşi tarikatini Girid'e getiren, Horasani-zade Mevlana Derviş Ali 
Dede'dir. Bu zat Ankara vilayeti Kırşehir müftüsü -Horasan'ın Türk
men aşiretlerinden- Horasanlı Mehmed Hüdabende'nin büyük oğludur. 

3 Bildiğimize göre, bu eser !stanbul kütüphanelerinde mevcut değildir. Ancak 
F. Babinger (GOW, s. 218)'deki bir kayıttan bunun Manchester tİniversite kütüp
hanesi, Lindsay, 14l'de bulunan Makale-{ tev!irih-i m1ıharrike-i Kandiye'nin bir diğer 
nüshası olduğu tahmin edilebilir. 

Usta-zade Yunus Bey'in kullandığı eser ise her halde Kandiye'de görmüş olduğu 
nüs~dır (O. K.) 

4 Görünüşe göre bu eser de !stanbul kütüphanelerinde bulunmamaktadır. Nite
kim Agiih Sırrı Levend'in, Gazavci.t-nameler ve Mihaloğlu Ali Bey'-hı Gazavat-namesi 
(Ankara, 1956) adını taşıyan araştlrmasmda da bu eserin adına rastlanmamaktadır 
(0. K.) 

5 Yunus Bey'in verdiği izahattan bundan altmış sene kadar önce bile Kandiye . 
mahkeme-i ~eriyye sicilieri'nin gayet muntazam bir şekilde saklandığı anlaşılmakta
dır. Bu sicillerin ~mdi ne halde olduğu mechuİdür (O. K.) 
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Pederinden tahsilini bitirdikten sonra lstanbul'a geldi ve imtihan ve
rerek Süleymaniye da~lhadisine girdi. Burasını dahi bitirdi, icazetini 
aldı. Sonra memleketine dönerek peder inin yanına gitti. 

Maneviyata .merakı münasebetiyle «tarika-i pederi» ye sülfık etmek . 
için Kırşehir san~ağı Hacı-Bektaş nahiyesinde Suluca Karaöyüğü mev
kiinde tarikatin piri Hacı Bektaş Veli hazretlerinin -Pir Evi adıyla bili
nen- asitanesi'ne ·gitti ve «terk ü tecerrüdle» tar ikata intisap ederek 
derviş oldu, orada kaldı. Bir müddet sonra «seyr-i sülfık» ünü bitirdi ve 
c:vasıl-ı rütbe-i nisab». oİalılarm sırasma geçti.· · 

· Kuranü'l-Kur'an, Hidayikü'l-mecma' ve't-tevhid, Kemaleit-ı Muha
mediyye, Fezailü'l-e'·i?nme unvanlı eserleri yazdığı gibi şeyhü'İ-ekber Muh
yiddin· Arabi'nin F1wıls'una: dahi talikatı v;:ırdıi'. 

Velideti mazbiıt ·değil,dir. Vefatİ l082 senes4ldedir. Kandiye'nin 3,5 
km. cenubunda ismine izafe olunan muazzam Horasanlı Dergahı'nın cen·
net-misal bir bahçesinde mualla bir. ·tür be içinde medfund'lir: 

Bu muhterem zatı kısa tercüme-i hali ile bilmiş olduktan · sonra Gi
rid'e· nasıl gittiği ve tarikatını ne suretle tesis ettigi ellietlerine bakalım: 

Bektaşi tarikatinin Girid'de intişarı Girid fethi ile alakadar ·bulunu
yor ve bu sebepten maddeyi araştırmak için Girid fetbini uhd!!sine al:.. 
mış olan ordu-yı hüıİlayfıİıu adım, adım takip etmeğe mecburuz. 

N:e .zaman k.i .Qs~anlı devleti -t~rth,çe· malUm. olan- Kalyop, vak'asını 
(1054=i66~) . sebep göstererek Girid~i f~thetmek için tahşidata, sevkiyata 
emir verdi ve bunun üzeripe Anadolu, Rumeli ve Afrika'daki eyaletlerin 
hepsinde hazıd.ıklara başlanıldı. Pir Evi dahi dervişlerden mürekkep bir 
g:9nüllü kafilesi teşkil etmek hazırlığızia başladı. J 

.. . Pir-Evi, Osma~i~. ordU;S~nun Hazret-i Pir'in -mahmisi olduğunu bilir 
ve öylece itika~ ed~r idi; k~zalik ordu dahi Hazret-i Pir'i kendisine hami 
ve her daim manevi himayesi ve imdadı altmda bulunduğuna miı.tekid 

· uii. B~· se~~pt~~ ıJüYük . sete~ie~Cie ~s~Yf-Tsmukülii(ikmal ile vasıl-ı rüt
be~i .nisab» Qlmp.ş ve bu suretle mürşid olmak h~kkını ihraz etmiş .ve eh
l_iyeti görüJ.n:ıüş .. bir zata mürşidlik t~ycih V~ eınrme dahi d~rvişlerden nlÜ
teşekkil bir kafile tefviz ile orduya yollar idi. «Kafile-i fu.kara-yı Bekta~ 
şiye» adıyla bilinen bu gönüllü fırkası ordu ile beraber harbe gider ve 
muayyen hizmetler görür idi. 

Biı~a.p~Şte'de · hala ti.~rbesi ··ciuran 'Gül-Baba dahi ,Viyana Seferi'nde 
orduda bulunmuş olan o kafileden bj.ri ve ihtimal ki başı idi. ' 

. . ' 
Velhasıl o aralıkta Pir-Evi postunda bulunan Dimetokalı Vahdeti 

Dede bu eski ·an'ane üzer ine ·Girid Seferi için kafileyi teşkil etti ve ehli-
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yeti · herkesee müsellem o . Horasani-zade'yi. hilafet payesine iysal ederek 
halife yaptı ve kafileye baş tayin · eyledi[~]. 

Horasani-zade dahi kaf~esini alıp yola çıktı; İstanbul'a geldi,··o~du
ya iltihak etti ve ber.aberce Girid'e gitti (2~ R~biülahir 1055). 

Horasani-zade «ümera-yı askeriye» sırı;tsmda bir ga~a yoldaşı o_lup 
her daim ordunun ibaşkumandanİ -+Ve O zamanın · tahirince serdar-ı ek
remi- dairesinde[2] ,y~ ·k~filesi i~~ ordunun nitit~~ddit kıt'aları içi~de 
~üm.~, klim~ dağıtılmış ye hizmetl~ri ile :mJiştagil)nilunuyor .idi. .. . 

Tafsilatı tarihce maz}?~t bulunduğu üzre Girid'in fethi H~y~ ka:le
sinin şin?.a:l-i garbisinde bulunan Todoron . adlı müstahkem adacığm 26 
rebiillahır 1055 tarihinde vukfıa· gelen zaptı. i).e başladı ve 8 cümadüllll:~ 
1080 tarihinde cirdunuİı -=--:.bir asr-ı ruh'u imtidadmca imaliyle . uğraŞtıgı 
zafer. çeleng:ip.i bitir.rniş ve aJr alnı:İıa takarak galibiyet şenllkleriyle- Kan:. 
diye kale.si içine ' ğirdiği ilke kadar s~müştür. · ·:.ı ·J . ' • 

. Bu yirmi b~ş -~'erielik mij.ddet içiilde si~a ile : . . ' .. : ·.. '· ·. 
' ..... 

. . . 1--:- .H~nya)raıesi, ~ Bu kalenin mülhak'atı, 3- Resmo kalesi, 4-
Bup.un da .. ~ülha~~tı, 9-- Kandiye kalesinin yalnı~ ~ülha~atı, 6-. İstiye 
ve Yere ıPatra kaleleri ve mülhakatı ve sonunda 7- <;> meşhur.· Kandiye 

~ : J • !. - J • .. ' • • • 

kalesinin kendisi feth '\Te zapt olunmuştu. · . 
. . .. Garptı~ki bir ucundan itibaren şarka doğru bii istikamette fethine 
başlanılan Adanın, Hanya kalesi ile mülhakatı ve Resmo kıi..lesi ile bunun 
~:a .İiiülhakatı· zaptolund\İktan sonra K!andiye kalesİ:iıe sıra ge!iyçır icll. Bu 
kale ise öbürlerine kı yas olunam~z idi. Burasİ Adanıli ' merkezf olmakla 
öbÜr kalelerden d.efa:ıarca .daha bÜyük, daha m'usanrta· ..;e zamanın en deh: 
şetıf ve ·mÜkemmel v~~ıtalarıyla niücehhez ve ·iki kat ·siper,· ik1 kat niapi 

. . . r.. . - . 

-a~asır-ı esa:siyesi üzerine müessir istikkamat-ı cesiriıeden buluİıduğU.ndan 
milhasara ·iÇin def~larca istikşaflar yapıldi', müteaddit harp şiiraları akd 
olundu, Ü:Ziın' uzadı'ya 'müzakereier oldu, ariz ü amik ·aüşünilldü·. Azim. is
tihzarlar görüldü, ·daglar ü.Z~rinde yeniden ·yollar dç~ldı; ve daha bir· çok 
şeyler yok iken 'var edildi. . Velhasıl muliasarayı iüçleştirecek her bir 
müşkülün zuhuruiıa meydan··verilmemek için 'bir çok tedöiiler ' yapıldı. 

o tedbirİerôe~ .bu mebhaste beyanı lazım gelen biri şti· idi yani, Res-.. :· .· . . . ı . . . ______ ....;_....; 

[1] Bir mUr§icl' h:ııafet payesini ihraz ettikten sonra halife oliır ve o zaman 
seyr-i sUlQkUnü i tma m e tml§ olan ve ehliyeti görülen bir dervi§e mür§ldllk·' tevcih 
edilir. Horasani-zade -dahi kafilesiyle berab.er IDdeceği yerde bir de bekta§illgi tesıs 
edecek ~lduğu.ridan mür§id . nasb ve tayİn 'edebU~ek. için hilafe.t payesini iıaiz bulun
mak Iazun gelirdi. Her halife mür§idllk verebilir. Haİife . mesnedi ise ancak Pli--Evi 
postunda mür§ld bulunan zattari tevcihı olunur. 

[2] Sırasında görilieceği iizre Girid fatihleri Gazi Hüseyin ve Köprülü-z4de Fa-· 
zıl Ahmed Pa§alar bu zah ciddi. bir muhabbetle sever ~e kendisine hürm~t ~derler idi. 
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mo mülliakatındaii -sonra en• önce doğrudan doğruya Kandiye kalesinin 
nıuhasarasına değil, mülhakatının zaptma teşebbüs olunmak ve bu surct
le oraİarda bulunan Venediklilerin kuvvetlerini imha ile-Venediklileri yal
nız Kandiye kalesi içinde ·münhasır bırakmak ve ondan sonra ·muliasara 
tazyikatına başlamaktan ibaret bulundu. Bununla beraber Venediklilerin 
mülhakattaki kıtalarma imdad için huruc hareketlerini men için ayni za
manda kale· dahi .muhasara altına alınmış alacak idi. Bu tedbir yapıldı ve 
kuvveden fille çıkarıldı. Ordunun büyük. bir kısmı Kandiye'yi muhasara 
y~ k.alanı millhakatı zapt etmek· üzr~ Reı?mo'dan hareket etti. . . 

·· Muhasaraya memın; kıt'~lar 12 cumad~la~ıre 1057 pazartesi gÜnün
de kaleyi çepçevre sarmış, millhakata giden yoll~ı kesmiş ve bu ta~ih 
Kandiye muhasarasının birinci günü olmuştur. 

M:ülhakatı zapt etmeğe giden kıralar ~andiy~'nin ·P~dya kasteli ka ... 
zasının arazisi içinde bulunurke~ garp ve cenub-ı garbi cihetle!~~-e açı,. 

lan yerlerde tevakkuf ederek çadırlar kurdu·, arasını muvakkat bir qrdu
gah yaptı ve oradan sevkiyat yaparak kalan yerlerin zaptıiıa devam etti. 

1058 senesinin ilk ayiarına kadar oralarda bulunan Vez:ıediklilerin· 
kuvvetleri imha olundu ve millhakatın kaffesi elde edilmiŞ ·oldu. Ondan 
sonra bu kıt'al3;1' dahi birleşerek hepsi Kandiye'ye geldi v~ ·böylelikle . 
umum· ordu Kandiye etrafında toplanmış olup niuhasara ile · savaşma;da 

kaldı. Bundan böyle Girid adası bir ucundan öbürüne kadar feth olunmuş 
ve yalnız Kandiye kalesi Venediklilerin elinde bulunUY<?! idi. 

Horasai:ıi-zade'ye ve kafilesine gelince : 
!: ... . 

· Hanya ve Resino kaleleri ve ikisinin de millhakatı feth olunduğunda 
kafilesiyle beraber orduda-·bulu~iış ve bütün harekata iştirak etı~ıiş, va
zifesini yapmış idi. Ondan sonra, yukarıda yazıldığı üzreı or~u Restrio'
dan hareketle bir lp.siD:I ·Kandiye'yi muhasara ve kalanı. millhakatı zaptet-· 
rneğe gitliginde bu ·za~. kafilesinden dörtte birini muhasaraya giden kı-

. talara· terfik etti ve ··kafanlarını kendi maiyetinde alıkoyup mülhakatın· 
zaptma giden kıtalara · yoldaş oldu. ' · · ·. 

Ne ·za.man ki Pedya kasteli kazasında muvakkat o;-~ugAh kuruldu· ve 
buradan sevkiyata devam olundu. O dahi kendisi · bu ordugahta kaldı ve' 
kafilesinin bir kısmını sevkiyata :terfi k etmişti. Ondan sonra buralarda 
az çok bir müddet kalmacağını görmüş, . anlamış olmakla Pedya kasteli 
garbindeki -Voni adlı marnur bir köyde muvakkat bir derga.h küşad ede-
rek. tarikatin ayinini icraya başladı (27 safer 1057) (3]. · · 

[3~ Voni köy:ü bu münaı:;ebetıe . Türkler nezdinde, «ı;>edeler köyü» ismiyle ma 
rflf olmuş ve mahkeme-i Şer'iy'ye .'sicillerinde ve hükO.metin kayidiarında bu isim isti
mal olunagelmi§tir. . . . . . 
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Bir sene kadar bu dergahta kalmış . ve mülhakatın zaptma giden_ 
kıt'alar işlerini bitirip o muvakkat ordugahı ilg~ ile Kandiy~.'ye gelmek 
üzre hareket ettikte kendisi dahi ınuvakkat .dergahını bıraktı ve kafile
sini alıp kıt'alar ile beraber Kandiye muhasarası ordugahına geldi (25 
safer 1058). 

Başka bir kayda göre Dedeler köyü dergahı büsbütün tahliye ve terk 
olunmamıştır. Orada bir kaç derviş bırakılmış ve onlar orada çerag uyan~ 
dırıp ayin yapmakla iştigal etmiştir. ;;:.[ 

. ?akikat-i hal de bu ·merkezde olmak lazım gelir. İleride yazılacag·i 
üzre Voni-Dedeler köyü'nün mukataası ferman ile Horasa'nlı dergahına 
temlik edilmesi ve dergahın · o köyde şimdiye kadar bir çok malları ve 
balılİsus «Eski der'gah» adıyla· bilinen bir müessesesi dahi bulunması buna 
şehadet eder. Mehazların bundan bahsetmemesi, fazla tafsilat: verilmek 
isteİıilmediğinden ileri gelmiş olsa gerek. · 

Tafsilatı mazbut bulunduğu üzre muhasara ,başladığı günden 105·~ 
senesinin sonuna kadar geçen iki küçük sene içind~ pek mütebayin saf.: 
halar gösterdi : · · · 

Biz: taraftan kalenin dış tabyaları feth olunup hendek kenarına ya
naşıldı ve öbür ·taraftan devletin büyükleri arasmda hükün1 süren geÇim
sizlik yüzünden ordu ifsad qlunarak nizarn ve intizamdan çıktı; zabitler, 
neferler ita~tsizİiğe, serkeşli~e başladı; hatta isyan bile ederek birbiİiyle 
tutuştu, kanlı musademeler yapildı ve bir çok telefat da verilmiş. old. u. 

Bu felaket ordunun muhasarayı ref'ile Resmo kalesine ric'at etmesi 
giQi müessif bir netice verrneğe pek az .bir şey kalmış ikeh serdar-ı ekrem 
Gazi ~üseyin Paşa büyük bir fetanetle idare-i · ~aslahat ede:rek )~unun 
önünü alabildi hem de istikbali uzun uzadıya düşünqü ve son~da orduya 
kuvvetli ve daimi bir istinad hattı vücuda getiİ-mek. için mahsur kalenin 
dört. kilometre .cenubundaki . hakim· tepelerden . birinde bir kale inşa .et--. . ' ... . . . ; _• 

rneğe karar verdi ve keyfiyeti devlete bildirdi. Devlet bunu mus.ib gördü 
ve. bunun üzerine münasip bi}: yer .inÜhap. olundu. Mühendisler planları 
çizd.i ve · inşaata başlanıldı (25 rebiülevvel 1060). · 

Günde o.q. binden ziyade insanlar bu .işe çalıştı ve kale altı ayda vü-· 
cfıda getirildi. Hatta ramç.;ı:an bayramı namazı ayni zamanda kale içinde 
inşa olunmuş :· camiide eda· olundu ... Bu kale en Ç)nce . «Yeni · kale» ·ve bir 
zaman sonra «İnaçliye kalesi» aqını almış ve o adıyla zeban-zed olup git-· 
miştir. 

Serdar-ı ekr·em Horasani-:Zade'yi müstesna bir muhabbetle sever, soh-. 
b etine. can verir ve her daim yanında bu.lundurur idi ve hatta yakın ve 
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uzak bir yere gideceğinde refakatine alır ve cheminan;> olarak giderler 
idi [.]. . . 

Bu sebepten kalenin İn§asıyla uğraşıldığı esnada, bir gün musahabet 
ederlerken kendi masrafıyla bir dergah yapmak ve kendisine teberru et
mek istediğini ve bunun iÇin bir yer intihap etmesini söyledi. 

O dahi yapılmakta olan kalenin bulunduğu tepenin şimali eteğinde 
Kandiye'ye akıp giden suyun yolu yanı başında bir yer intihap etti, gös-
terdi ve inşaata başlanıldı. '· 

Kandiye kalesi Adanın mülki v:e askeri merkezi ola~ak olduğunçlan 
dergab dahi o münasebetle. adi bir bina değil muazzam bir müessese ola
rak vücuda getirilmiş o_ldu ve ıo6ö senesinin ramazam sonlarında güşadı 
icra olundu yani post serildi, Horasani-zade'nin kendisi posta geçti, çe
rağlar uyarıldı ve ayin yapıldı. 

Gazi Hüseyin Paşa'nın liayratı olan bu mües~ese[s] bu gün <:Hora
sanlı Dergahı» adıyla ·bilinen dergahtır ki bütün azameti, umranı, servet 
ve samanı ve .cennet-asa Jetafeti ile hala yerinde duruyor. 

Dergabın vakıfnamesi hükmünde olan ve Kandiye mahkeme-i şeriy
yesi sicillerinde mukayyet ve musaddal[ bulunan vesika-i resmiye evasıt-ı 
cümadelahıre 1060 tarihli bir nişanlı emirdir ki orduga.b~a yazılmış ve 
nihayetinde asker kı.ımandanları ve daha bir ikisi «şühf.ıdü'l-hal» unvanı 
altında imza etmişlerdir. Şöyle ki : 

Vezir ::a.asan Paşa, vezir Kenan .Paşa, Vezir Süleyman Paşa, serdar 
ve sipehsalar-ı sefer-i Girid vezir Hüseyin "Paşa (ki Gazi Hüseyin Paşa'
nın kendisidir), :Hanya defterdan ve . Girid ceziresi muharriri Mehmed 
Paşa (Sofu Mehmed Paşa'dır) ve soniın.da: ordu-yı hUmayf.ın kadısı Ra-
mazan Efendi. · 

Bu nişanlı emir ısdar olunduktan-sonia alelusul Bab-ı saltanata bil
dirilmiş ve oraca kabul ve tasdik muamelesini görüp kesb-i resmiyet et
miştir. MuhtE~viyatı «fukara~yı bektaşiy.e» kafilesinin orduya olan· hizmet
·leri ve Voni karyesinin dergaha vakf olunduğu ve daha bir ' takım şartlar-
dan ibarettir. . 

!şte BektaŞi tarikatini Girid ad~~a getiren Horasini-zade. Mevlana 
Derviş Ali Dede'n~ Jrafilesiyle nasıl geldiği ve tarikatın adada iWQşaf ve. 
intişarına merkezi bir ocak olmuş olan Horasanlı Dergahı'nm nasıl te'sis 
olunduğ:u yazıldıktan sonra, tesisten bugiine kadar geçen üç asra yakın 

[ 4] Köprülü-zade Fii.zıl ~ed· PaŞa dahi bu zatı sever ve ona hürmet ederdi; 
hatta, ileride görüleceği üzre, Kandiye'den mufarakatindo. kendisiyle vediilaşmak içün 
dergii.ha gitmiş idi. 

[5] Resmi bir vesikada ve daha bazı kayıdlarda. dergiih ~Hüseyin Pa§a Tek
kesb diye mukayyed bulunup bu, leendi hayratı olduğuridan ileri geliyor. 
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bir müddetin nasıl geçtiği ve ne neticeler elde edildiği ci.lıetleri kalıyor. 
Bu bahse girişilmeden bu mesele ile münasebeti olan daha bir iki kaydın 
yürütülmesi· lazım geliyor. 

· Bektaşi tarikatinin Girid'de intişarı Girid fethiyle alakadar bulun
duğu ve bu sebepten maddeyi araştırmak iÇin fethe' giden orduyu· takibe 
mecburiyet bulund\ığu makalenin başlangıcında yazılmıştı. Şimdi o mec
buriyet bitarn bulmuş ve bundan böyle ·orduyu işi başmda terk edip yap
yalnız kalacağız ve tetebbuumuz -yukarıda yazıldığı ·vechil~ tesisten 
sonra geçen 'devrelere münhasır kalacaktır. 

' Bununla · beraber şuracıkta ord un~ takip ettiği · işin hitamına· dair 
mücmelen bir iki fıkra tezyiı' edelim ve diyelim ki : ·· 

: Girid fethi tarihinde tafsil ~lunduğu üzre · inşa olunan Yeni kale 
-İpadiye kalesi- haklkaten orduya sarsılmaZ · bir istinad hattı, zapt 
olunmaz bir tahassun yeri, hasılı her cihetce emin ve müstali~em bir üs
süıiıareke olmuş ve onda~ sonra ~uhasaraya devam· olunmuş ve · devletin 
büyükleri arasındaki keşmekeşler sebebinden ıİıuhasara ·uzadıkça; uzamış 
ve sonunda Köprülü-zade Fazıl Ahmed Paşa -o kıymeti takdir oluna
~ıyan kumandan ve diplomat- h~ır gibi yetişerek muhasaraya hitaİn 
~ermiş ve Kandiye kalesini feth ü zapt etmiş ve o günden beri Girid adası 
Türkiye eyaletleri sırasma geçip o da bir eyalet olmuştur. . . 

Kezalik dergahm te'sisinden sonra «fukara-Yı bektaŞiy.e.» kafii;~i dahi 
orduda ol11n-hizmetini terk etmemiŞ, fethin gününe ~adar rriüteretteb . va
zifesi başmda bulunmuştu . . Zaten. Giİid'e geldiği gündenberi ordudan ay
rılmayıp bütün hareketlerd~ beraber bul~uş ve muharebelere· iştirak 
etmiş, hatta bir çoğunu da şehid ·vermiş idi. ' · . r·. . . · 

Hiç biri maddi mükafat beklemeden hayatlarını millet uğr~a vakf u 
feda etmiş olan o muh~erem şehidlerden bazılarının makamları bilinmiş 
ve bu~ per biri s~hibinin ismiyle ~arfıf ~irer zj.yaretga.b olarak mu-
hafa?!a olunmaktadır ve onlar da . şunlardır : · ' 

Gazi Mustafa - . _Şehadeti, Hanya muhasarasında. Makamı, ·Han ya 
ka~esinin yirmi dakika cenubun<Ja. · 

Gazi BarbuŞ - Şehadeti, Hanya ~uhasarasmda. M~k~~!' Hanya 
.kalesinin yirmi dakika cenubünda. · 
· · . · r· · ı 

Gazi Cafer - . Şehadeti, Suda muhasarasında. Makami, =suda ada-
cığmın kale kapısı yanı .başında. Bunların üçü kardeş olup, 

A vlonya kasabasından idiler. 

Hazret-i ~vliya (Ali Evliya) - Şehadeti Resmo muhasarasında. 
Makamı, Resmo kalesinin yirmi .. dakika cenub~ı şarkisinde. 
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Emir Sultan (Ali Emir) - Şehadeti Kandiye millhakatı muhare
belerinde. -Makamı, İstiye ve Yerepetr~ kaleleri arasındaki 
Defni köyünün · ğarb1;11da. . · - ·-

_ ._ 2- ~esisten bugjine kadar 
• ·' 1 • • ' • • t • • • • • ~ •, o • 

Bekta'şi tarikatinın- Girid,-de . bifinci ve .en. nilihlın. ocağ~, · ~orasanl~ 
Dergahı. olmuştu. Sırasınd~ryazıl~cağı üzr~, bir .~a~an ~onra da?~ .J:>.irka~i 
t~'sis olunmuş ise de · h~ç bjri bu birincisinin ıp.evkiini tutamaı:qıştı. . 

Bununla beraber onlar da tesislerinden bu son gfuiıere kadar muha,:
faza-i .me-ycudiyet etmiş ve tarikatin --neşr . ü taı:nimi.nde . büyük h~zmetler 
g~:ı;müştü. . . . 

~orasanlı Dergahı, muazzam ve .mu tantan . bir mÜessese olarak vücÜ-:
da. getiri)miş ve bir iki inkılaba uğramakla berab~r üç asra yakın bir mü~: 
detçe yaşamış ve bu son. senede (1342) o azarnet .ve tantana içinde bul~:
nurken hayatına kasd-edi4n.iş, yani mübadele-i alıili felaket-i azimesiiıde 
sair islam eserleri gibi o dahi öbür dergahlar .ile .beraber · fenaya malı~ 
OlJ:I?.UŞtU. ; ; • ' . - " . • - - . .-

Bu dergah daha ilk senelerinde terakki ye başlamış ve zaman . geçUk-
- 1 • 

çe öyle bir tealiye mazhar. o4:nuş idi ki sıyt u- şöhreti 'her tarafa yayılmış 
ve binnetice Türkiye'~in sair bektaşi ocaklarmdan hiçbki Girid adasının 
Horasanlı Dergahını işitmeyen kalmamış ve makamat-ı aliyenin ziyare-

. tine çıkan seyyah çlervişlerden kezalik hiçbiri ·Horasanlı Dergahma uğra
mamak mümkün değil idi; BU. sebepten Girid-adıı:si ta~ika.tın müntesiple~i 
arasında, . «Küçük Hor asan» _ adıyla yad oluna gelmiş .. idi. . . 

Velhasıl «Horasanlı riergah1» ev:Veı ve· ahrr ~sis ola~ların birincisi 
ve en mühimi olmakla, · tahriri istenilen bektaşi tarikatinin Girid'de inti
şarİİlın tesbiti· için bu dergilım te'sisinden ' başlaıiılıp geçirdiği hayatın 
safalıatı ve dqlayısıyla tarikata . oian . ~izmetleı;i araştırılacak ve . ondan 
so.nra öbürlere ·dahi bakılacaktrr. ·. · · . .'. . .· 

(Horasanlı. Dergahı) tesis-olui:ıdufu 1060 tarilllnden :bugünkü 1342 
senesine kadar geçen· iki yüz seksen iki sene içinde üç inkılab geçirmişti. 
BÜ i.İıkilabları birbirinden ayıran fasılalar iki defa baştan }?aşa· harabe Ôl
ması4u-. . Her defasında bj.r zat meydana çıkıp müesseseyi yeniden ~nşa . 
ederek tekrar - vüç_uda getirmiş, evv~lki gibi şE:mlep.q.irİniş ve tarikatın 
ayinini ihya ve idame etmiş . oldu .. o zatlar bir .müessis !).ükmünde olmak
la·jsimlerinin inkılab devrelerine verilmesi' münasip görülmüştür. 
Birinci devre - Horasani-zade Derviş Ali Dede devresiilir (1060--1122) 
!kinci devre. ·=- Hora~?ini-:~M-~. şeyh ' ;M elimed 'devresidi,r . (:1,123 - 1225) · .·. 
üçüncü deyre ~- Horasam D~iş' Ali :Sab;t devresi~ (12~6- 13421 

Öbür dergahların tesisi- üçüncü devre esnasında vukua . gelmiştir. 
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· Birinci Dene 

Horasaru-zade Derviş Ali Dede Devresi 
(1060 -1122) 

Bu devrenin işm~~ izafe olunduğu zat,· «Fukara-yı bektaşiye» kafile
sinin başında gördüğümüz Horasani-zade Mevlana Derviş Ali Dede'nin 
kendisidir. Derg&h 'ta ilk · serilen pos~a oturmuş ve yilmi iki s'ene ' kadar 
mürşidlik sürmüştü. Bu müddete ait vesikaların verdikleri malfunata 

• r • • 

göre: 
Dergah şaşaalı bir şenlik ile küşad edildi «Fukara-yı bektaşiye» ~a

fil~sinden yirmi <;>tuz derviş ayrılıp dergaha alındı ve gelip gidecek· ve ko
nacak canların hizmetlerine tayin olundu. Etraftaki tarla ve ~ahçeleri 
ze~' ü imarina bakıldı. Velhasıl feyz ü uınranın her hazırlığı görülmüş 
-1e bu suretle parlak bir istikbalin esbabı temin ?ltiıımuş oldu. · 

Ordunun üssülharekesi o devird~ Y ~ni kale (İnaaiye kalesi) ve Bur
sa köyü ile yeni teessüs etmekte olan Yurt-yeri[6

] mamtıresi o civarda 
bulunmakla her daim gelenler gidenler olur ve bu dahi ortalığın şeiıliğini 
bir kat daha artİrır idi. · . ·· 

Paşa, G~id fetbini itmam eden Kandiy~. ~alesini ~;:~h · ~ttikten sonra 

[6] Türkler Girid adasının altın madenl ile me§hur ve Venç_!iiltlllerjn servetlerini 
ca.mı bir hazine oldu~~ eskiden beri işitm\§, bilmi§ oldugundan, Girid fethi ordusu 
İstanbul'dan mufiirakat ederken bazıları kendi arzularıyla gemilere binip Girid'e gel7 
İ'ni§ler idi. Ondan sonra ordunun büyük muvaffaldyetıeri i§itlldikd~ bıi gibi 'gönüllü~ 
ler donanma gemileri . buldul;:'ça biner gelirler Idi: :.Bunlardan az bir miktarı feth olu
nan yerlerde J;:alır ve en çoğu ordunun pe§inden a:Ynlnuyarak beraberce · giderler ve 
konacağı yerde konarlar ve bazen civardaki köylere kadar,' yayılirlar idi.' ' Yenl-kale 
in§li. olunurken bunların dahi -J;.umandanlık tarafından gös terilen civarlarda ve in
§aat nazırının nezareti altında- ev ler yapıp ikfımet etmelerine _·'emir verildi~· Hatta 
bu gibileri her geldikçe aynı emir üzerine hareket etmeğe mecbur tutı.iıdu. Biı suretle 
bir kas~ba yava§ yava§ te§ek.kül etmete başladı ve Kandiye'nin fethine kadar geçeiı, 
yirmi sene zarfmda mükemmel bir mıi.mlire olmuş oldu. O k adar mükemmel ki mu
rabbalar üzerine ·çizilmlş muntazam taksimatını, ·-bUyüklüğiinü -~anzara-i umumiye7 

sini gösteren ve o esnıllarda yapılnu§ olan .bir iki. Jevha ·venedik .1ditüphaneler4ı.de bu
lunmamış olsa ldl· mümltün detil hlç bir kimse tarafında.I\ . lnanılmayacalttı, ·böyle bir 
§ey Tiirklere yalo§tırılnuyacaktı ve sonunda bundan haber veren lcayıdlar rlay~·t gör
meyip masal diye teıakki olunacak·· ve bir tarafa : atılacaklar Idi.' Dütürl tarihlerlınlzin 
bütün. müteharrilerimizin külliyyeıı mechülü kalnu§ oıan· bu büyÜk TUrk cserinl mey
dana çıkarmak ve. mefharetlerlmiziiı tarihine zamm et~~lt için ardı ~ası kesilmek
sizin iki buçuk sene Fatih ordu eyladla~ından ;.sken~er ~endi-otlu Hüseyin HAki 
Efendi'nin muavenetiyle oralarda taharrlyat lle J:Ipaş~ım, J;>irçok §e_yler zapt ettim. 
Krokiler, haritalar Çizdim hatta. casusum diye Yıinan zabıtasının i§kencell tazyıka
tına dahi duçAr oldum. Sonunda Yurt-yeri ma1nlıresi eseri vÜcut buldu ve bu dalii 
«Gir.id milli ta.harrileri» külllyıltının bir cildlnl te§kil etti. • · 
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adanın mülki ve askeri teşkiHi.tı v·e Kandiye kalesinin muhasara:.da tahrip 
edilen mevzilerinin yeniden in§ası · gibi ikLbüyük işin rüyet ve· tesviyesine 
baktı. 'Sekiz ·ay bunlar _ile ·uğraşti ve 1081 muh~reminin onunda eslçi: adet 
olduğu üzre aşfırenin tevziiyle beraber hareket ol'unacağını - ·ilaı;ı etti. 

Hareketin mukaddeıi:ıki gününde -Girid · valiliğine t~yin etmiŞ ·ol.: 
duğu- Ankebut 'Aluiıed Paşa,.yı maiyetlerine alıp ·:toph.aneye ve oradan 
dergaıia gitti, Dede' ile vedalaştı. . :-.. - · · · ,.. · 

Ali Nüzhet, Makale-i muluirike~i Kandiye eserinde buralarını ŞU· yol-
da yazıyor: . · 

«Çün veziriazam toplatln nakli teQ,ariİdn görüp.: .mü,heyya· kıldı~ 
Ulfım-ı zahire ve batınacia bir jm~in-i hüni!m v'e .. bi~ ·riıürŞid-i vacibü'l-ih
tiram ola~ Horas&ni-zade Mevlana . Derviş Ali Dede . hazretlerinin ziyare
tiyle teberrük kasdm kılmış olmağın sabıka serdar-ı ekrem Ankebut Alı
med Paşa ile ~aaıi vakt-i zuhra karib bir anda Tophane'den· hareket ve 
Bursa semtine doğru sevk-i licam birle Kemer Tekyesine aziİiıet buyUr-
dular[']. : · · · ·· · 

Ol asitane-i mübarekede dahi ·vakt~i asra değin kalıi_> ·Mevla~~-yi mu:.: 
şcirüııileyh ile hem-meclis-i mukarebet ve dem-güzar-i ülfet ·ü İnusahabet 
olduktan sonra veda ve dua merasim:in kılıp mufarakat 'buyurdular;·. . 
' . . G~rek muyasalat :gerek mlıfai'ak~tta ziyy-i-: suftde .teber . bei:·dttş ve 
tae ü hırka-puş yirmiden mütecaviz derviŞan-i ehl:-i ·mengu§ tefavüt-ı de
recat-ı silluk üzre makamlı makamma mürettep dtİrup saf .bağla:Y.\lp ·h·akka 
ki kemal-i ihtirain ve gayet: i ikrarri ne· te~yi edtp ·arz-ı isti;z~riı eylediler, 

'. . -
Ol sahib-devlet takayyüd-İ hisyar ile sahib-i -iştihar· biİ- vezir-i kar: 

güzar olmağın bu defa dahi Tophane'den ubur birle toplaiın eşbab-ı nak
linden astıde-dil olup dertın~ı kaleye muavedet buyutdUlar~>. ; 

Fazıl Ahmed Paşa'nın bu muamelesi Horasani-zade:ilin. .kadr Ü me: 
ziyetini bildirir birer v.esika hükmündedir.. Zaten. -ilerid~. görüleceğt 

üzre- beraberinde ·bulunan küçük' biraderi Hasan Dede'fiin.'iki kölesi ve 
iki cariyesi' olması, o iki kardeŞin kibarane' bir hayat geçirn:ı.ekte olduğu
na delalet eder ve ayİıı zamanda ~vasıı ila'iiah» olriıa~ içh.ı~ sefalet iç~nde 
yaşamak lazım geldiği itikadında bulunan bedbahtlar~an ·oJWa;~arinı 
anlatır. . · · 

1082 senesinin ortalarına kadar mürşidlik sürmüş'' ve ondan sorira 
evvelden beri y~npıda bulunan ~~Çük_. bi.ı'~deri ~asan :p~d~~yi yerine)a
yin ederek kendisi inzivaya çe~lmiş v~ · az bir za~an. s~Iıra aynı sen~ 

-: 

[7] Horasanlı DergAhı bir 'iki yerde (Kemer_. -Tekkesi) · nll.mıyla .. mukayyet . gö-
rülmüştü. . , i··: . .-: · 

Güney Doğu Avrupa Araştırmalan F. 4 
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iÇinde Hak'ka yürümüştü[~]. '· .J • •·• ... ':·:ı : .. _ .. 

İkinci Mürşid. Horasani-:zade 'Hasan Dede, posta: geçmesiyle berab1311 
kendi-nefsiiçin emval-i dünya ile iŞtigali kesmiş·ve 'yalııız ta:rikatin ·içra:.yı 

erkanıiia, neşr ü tamimi'ne ve dergahm feyz 'ü umranma·:hasr-ı 'viiGud•et, 
mişti. Bu sebepten posta ·geçtiği senede. uzak bir -~QYcl~. bul;unan l;ıiı: _mül
künü. şatmış ve ~e~eliyle · dergaha yaı:ıun ·-ba.şk~ _biris~i alıp -teberru ·~~-, 
mişti. Kezalik Kandiye mahkeme-i şer'iy:~sin~· bizzat. gidere~ ,kendi: .~~d:: i 
memlukleri. olan Mehmed jsminde bir Macar ~öle~ini, Fa tma. ismipçle bir 
Rus cariye~ini .ve İbrahim: n~iılli:ıda bir. R'us kÖlesini . dahi. i'tak.:eylemişti., 

~i.. buçuk seneden z~yade. bir mJi.dçletç~ -~~şiçU~ ... ~~-~~~e-~ ,~onra 
1085 senesinin ilk ayhirm.da Gülboy isriıiH<l~ "Gi4'cü ·bir 'AaHyeii İl?:~ş~ef7 
reşes1nden mütevellid Mehmed is~de -~çük b;~ . evi~d b~~alüp Ha~'a 
yürfuİıüştü[9]. .. . . " . . . " .. · 

. · «Fukara-yı bektaşiy~>; kafÜ~sin~. alemdar; bervl~: Abm,~fl ~~~i ~Yn~ 
ayda_. göçmüştü[10]. .. .. ,.. . •. , ;, -~ : ., 

Eldeki vesikalarin muhteviyatından istinbat olunacağma gö;re .birin7 
ci devrenjn imtidadınca <lergah .mütemaqi bir feyz, u .-~ran içinde yaşa
seyr-i ~süİUkünü it~am :ve ehliyet :kes b. etİniŞ .. oıaiıi~r<ial;i. :intiiia!l' .. u~- :Pir7 
Evi'ne ihl;>ar-ı keyfiyei İle yenisi celb. allınur ·ve yahut .Üsui -ü· ~}tan ~re. 
ı:ıeyr-i sillukünü it.uiam ·.v~ .ehliyet kesb . etnl,iş_.oıaniarda~·- _n;.tib.ap .ne· Pii
Evi'ne .bildirÜir ve icaietiı~mesi celb edilir idi. . Her . utı· ·sur.ette . daJ=ii : inti
hap .ve icazef _k~Yi!Y,~tıeri n:iahke~e-f ş~i-'iye .. va~~t~~i:v.ia· ~~b-,.~ . saiti~at~ 
Uıbar edilir ve ·f~man-i mah~~s ile p9sta.tayin 9lulıiırdu_._·_ k,andiye in,aJi::. 
keme-i şeriyyesiniiı sicillerinde · l;ıunlarO:ai:i birÇoğunun· ~~uretleri '·' zP:Wiay-
yet buİunuyordu . . · . ·· ' .· ... :· --' ' : .. ".·· · .· ·.· · ., · ·=:'_' , ~· ' ... 

. ,. Birinci devre . ~sn~~~nda posta geçen· .~ü~şfP.l~:ı;d~ri .~i;i : «:fi~~ı ~~~t~$ 
--------· . . . ..·. .. ·"· -.. • .. . ~ -·· ... ; ~ . . .. 

[8) Mezar·· taşmda intikal tarihi' olmiık üZre ··gÖst~rileıi· 1083 · yaD.ı.ıŞtır: Eldeki 
resmi veslkalar .. bimu anlatıyor. Zafen:mezar taŞı o -ta.rlli:e ait'.'bii- eskilik ibraz ·etıili~ 
yor.: Bıllıtin 'ÜÇüncü deweye müteallik~ ve::tUrbenİ1l>:inşasıpda .. ·y~pılriıış . o.lduğu. şüph~: 
sizdir. Ve o halde o tari}). rakamımn kurı,ı bir nakil fu;er~e· atı.lm!ş . ol4u~. anlaşılıyqr. 

- • • - \ • • • • .. . • .. • • • • • • • • • J • • •• 

.. [9) Sır.asm~a gqr~leceği üzre bu .ço<?u~ ~uahh11;ren . .ırri,irşiı;I .. o,ı~ak gelec~!,t .V.~ 
harab olımı§ olai:ı Horasıinlı 'nergah.i'nı heyet-i . asliY.eSin~ 'irca iİe yiİıidei). . in§ıi ·ve 
ihy§: etmiŞ 'olacaktİr. .. :. : '~ · .: .· .. · · · . · ... . : ;·" .. · ·;, ... , .. i, 

[10) Bu zat esna-yı harpte sancağını maha~de rekzeder, sonra ordı.iiıun ef
radına su dağıtmak hizmetini görür· idi. Hatta- bu sebepten «Saka Baba» . ünvanını 
aınu§ ve peit m_uhtereıp bir . ~iyaretg~~, t~~ 9i~ . ~a~~ da ~ ~van iİe . ~a.~~ 
ve zeban-zed otinu§tu.r.' Nakliyat-ı mütevafueye göre "gürbüi bil· · kahr~rriaıi olup· ga
yet· gür ~bir ~adii.ya malik idi.'·' SakaYı arkasına . aiır ve ·:mÜteaddİt bardakları 'if e' dÔİia
nılıp muharip efrad arasmda ve ordugaıı içinde dolaşır ve _«İbadullah! · SebUullah! 
Selamullah ala. ıiihü'l-Hüseyin! ,Lanetullah ala .katilWbHüSe.yin!» na•ralarıhı heybetli 
akisler ile etrafa i§ittirir idi. . ..... : ~ 
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oğullarmdan Mehmed Dede bin İvaı.» n3,mında olup Pir-Evi'nden intihap 
ve 16 şevval 1111 tarihli ferm~n Üe tiyiii ·olunarak gelmişti. 

Bu devreye ait vesikalarm verdikleri malfunat.ın ~n mühim ve kayda 
şayan görülen kısımları bunlardan ibarettir. Şimdi o devrenin bitama er
miş olduğunu haber veren bir vesikanın muhteviyatına bakalım. 
· ·· Bn: vesika,·. Kandiye· mahkeme-i şer'iyyesinin sicillerinden yirmi: altın

cı .cildinde mukayyet bulunan 14 safer= 1122· tarihli bir -dava zab~~qıesi; 
dir;Muhteviyatını muta]ea eden ta:accüb eder, hayretler. içinde· kalır- ; ç~

kü şimdiye kadar etrafına nurlar saçan ·bir feyz ü ~an: içinde bilinmiş 
bellenmiş olan (Horasanlı Dergahı) 'nı birden bire ·bomboş bir ,haı;~b~, - ıs
sız ' bir Virane ·halinde·görür' ve adeta inanmak istemez gib~ bir .t.~reddüt 

içine düşer kalır. Halbuki hakikat-i. hal ondan -ibarettir. · · .. ~ .. · ~ _ . . . 
Vesika diyor ki : Hatice ve Saliha adlı iki ka.dıp. de~gah~ uğramış 

lalün: orası «tenha· ve hill» bir yer olmağla korkmuş ve -Yeni-k~eye (İn~
diye kalesine) gitrneğe karar vermişler . . Gurup vaktinde yolga giderler!teP. 
Yusuf, Mehmed, İbrahim ve başka bir Mehmed isimlerind_e d9r~ şaki ~ar
şılarma çıkmış, ·onları yakala~p :yöllarından Çeviı:miş ve çlergaha:.-götü
·rüp geceleyin tasarrUf· etmişlerdir. · . · ı ·.i :~ -~·· . , . . , .... 

İşte bu vesikadan anlaşılıyor ki . o tarihte bergih :· bomboş bi!' .hald~ 
bulunuyor idi ve aşağıda· ikinci devrenin vesikala;rınd.an:·birincis~- dahi 
Dergah'ın yeniden inşa olunduğunu bab'er v.erdiğinden o esnadaki .. ,«te~a 
ve hali>> halinden:başka bir de harap ve:!viran bir heyette dahi bulunğ.uğu 
tebeyyün eder zaten öyle büyük ve umiımi bir müessesenin irti~~J?~~q.il~n 
şenaate meydan verebilecek bir tenhalıkta bul:unması ayni. zaıp.~~da ika

·riıete gayr-ı müsa.id bir derecede harap· da olduğunu zı..ı:npen anlatır. ·. , 
Şu sırada bir sual irad edilecek. Bu harabiyet nasıl· ve ne za:çnan :Vu

·kua geldi? Belli değildir. Yapılan tetebbularda bunu sezdjrel;ıi,lece.k e:Q. l,tü
çük bir iz bile buluıimamıştır. Her birinin vukuunda Aday-ı bir harabezar 
haline ifrag eden ihtilallerden h~ç -biri o aralıkta vukua gelmemiştir. Ke
zalik Ada'nın mazbut ~ulunan · bir. zel_zele istatistiğinde ·o esn&,larda o de
recede bir harabiyeti münte.c bir zelzele olm~mıştır. Ve o. l}a.lde. hım~ 

-şahsi .hased, .taassııb gibi :bir bed7,hahlığın ya doğrudan ,do~.uya ve yahut 
dolayısıyla in tae veya i c bar ettiği bir terk ü · ihm~lden<j ileri g~lıp.iş 
olduğuna zahib olmağa mecburl!Z. Çünkü bu: makaleni:Q. tahririne ·mehaz 
olmuş olan, Horasanlı Dergah't Tarihi-'nde: eldeki vesikalal.'m ·muht~yiya
tına dair kaydolunan tetebbuattan tebeyyün ettiği üzre D~rgah_ bir :kaç 
defa mahkeme~ i . şer'iyyenin, hükfımetin nefşani taarruzlarm~J muahhareiı 

- hakikat~, :·meydana çıkmış isnadat ve azviyatına· uğram_ışd}.: · :; 

. . ..... ·, . . .. 
• 1 . 
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.İkinci Devre 

Horasani-zade ·şeyh Mehmed Devresi 
. '(1123- 1225) 

Dergaliıiı birinbi · devresine ·hitam veren harabiyet bir dava zabıtna
mesi vasıtasıyla m~lfun olduğu gibi, ikinci devresini küşad eden ·ikinci 
inşasını dahi haber veren şey bir «berat-ı hümayiin» dur ki, 27 ramazan 
1123 tarihini cami olup vaktin ri:ıürşidini azı ile yerine başka birisin~ ta-
yin eder ve başlangıcı şudur : · 

~Medine-i Kandiye haricinde ·tnadiye nam mahalde vaki Horasani
oğlu! eşşeyh Mehmed nam sahibü'l-hayrl.I\ fukara ve misafirin içih bina 
eyledi ği zaviyesinde zaviye-dar o lah ... » . 

Bu şeyh Mehmed, birinci devrede görülen ikinci mürşid Hasan De
de'nin irtihalinde bırakmış olduğu küçük Mehmed'dir. Vaktiyle Pir-Ev:i'ne 
gidip ceddinin münselik bulunduğu·. tarikaya sillfık ile Derviş olmuş-- ve 
alelusfıl kat'-ı meratib ederek mürşid ·payesine ·.ermiş ondan sonra Kan
diye'ye giderek Dergahı yeniden ihya . ile tarikatin icra-yı ayini· ile neş~ 
rine devam etmiştir . . 

Şeybin Ka~diye'ye ne zaman gittiği; - mürşidliğinin müddeti ·ne vakit 
ve nerede irtihal ettiği ellietleri bilinemiyor. Kezalik inşaatm kimin sar
fıyla yapıldığı belli değildir: Yalnız inşaat ile · alakalı bir kayıd bultinu-
yqr. Yini: · ·· ~ · 

Bir 'müddet sonra yapılan umfuni bir tamirin -hükfımetin mimarı 
tarafından taiızim olunan~ ·keşif defteri, mahkeme-i şer'iyye sicillerinde 
mukayyed bulunmuş ve buna bakıldıkta"Dergah'ın bu ikinci inşasında ilk 
teessüsü zamanındaki büyüklüğünün''mikyası muhafaza olunmuş' olduğu 
görülüyor. · ' 

Bu ikinci devrenin imtidadmca Dergah muhafaza-i mevcudiyet etmiş 
ve tarikatin neşrine devam olUnm.uştur. Aralıkta ·şayan-ı kayıd fevka:Iade 
bir şey zuhiır etmemiştir . .Yalnız çekimsizlik ve yahut başka sebeplerden 
bazı bazı · şikayetler, gürilltüler, inüı:iazaalar işitilir ve muahharen mah
keme-i şer'iyyenin veya hükfunetin J:Qüdahalesiyle hertaraf olur idi. 

!kinci devreye-hatime çeken soİı beş on sene dikkati calib bir hal ile 
geçmiş olduğundan ona bir nazar edilecek ve ondan sonra üçüncüsüne 
geçilecektir. · 

Garip ve pek gariptir ki bu ikinci devre dahi harabiyet ile kapan
mıştır. Ve bu seferki harabiy.et dahi birincisi gibi ne zaman başladı, na
sıl vukua geldi hiç bir vechile bilinemiyor. Hatta böyle bir harabiyetin 
vukuundan bile haber veren bir kayda tesadüf olunmamıştır. Ve bu cihet 
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sırf nakliyat ile malflm ·olmuş ve şimdiki ~sar-ı inşaiye ve kitabeler ile 
tahakkuk etmiştir. . 

İkinci devrenin e:va.hiri ile üçüneünün evailini derk etmiş o~an ehl-i 
irfan ve muhterem muhiblerden[11] yapılan istiz§,hlar üzerine alınan ma.,. 
lfunata göre Dergah · ikiıici devrenin son on senelik bir müddetince keli
menin bütün manasıyla bir harabe-zar halinde olup bir in_san bile barına
bilmek için sağlam bir.;: kı~mı bulunmuyor idi. Yani ortalık baykuşlara, 
örümceklere me'va olmuş bir viraneden ib&_.ret id,i. Yalnız müessis-i tarikat 
Horasam.:zade'nin türbesinin D?ezar üstündeki kısmı. duruyor v.e öbürü 
büsbütün sukiı.t etmişti. 

Bu nakliyat sırf haklkattir. Müesseseyi teşkil eden daireler -aşağı
da görüleceği üzre--,. üçüncü devrede yaşamış mallım zatlar tarafından 
bina olunmuştur. Şurası dahi istişhad içi,n kayda şay8,ndır ki Dergah'm 
bütün mezar taşları kezalik üçüncü devreye ait tarihler gösteriypr. 

Velhasıl bugünkü binaların hiç biri ikinci devreye değil üçüneüye 
mütealliktir. Ve bu sfı.retle nakl olunan harabiyet-i külliye asar-ı mev
cude ile teeyyüd etmektedir. 

Şimdi bahs olunan son haral;ıiyet . zamanına ait olmak üzre ihtiyar 
muhiblerin nakl ettikl~:d rivayet! :~eyelim : : ·-

Üçüncü devreyi küşad eden. Bini Ali Baba'nın(12] vürtı.dundan tah
minen on sene kadar evvel Süleyman Baba isminde · bir zat, Horasanlı 
Sultan'ın[ 13]., kandilini uyarmak için Pir-Evl•nJden .geldi. Derga.h, o es~ada, 
bir ~iraneden ibaret olup ·barınmağa elverişli hiç b_ir yeri yoktu. Bu ~e
bepten Süleyman Baba, yarısı harap türbe ,içinde mezarın yam başında 
bir ,yer yaptı ve orada y~~ıp kalk~~ i'4: Bir _oİı sene kada:r; o ıiizıiıette bu
lundu ve ondan sonra irtihal etti (1225). O senenin ertesinde Bam Ali 
Baba geldi ve Dergah'ı güşad etti. . 

Rivayet bundan .ib?-I:_et~ir. Sırasında beyan olun~_cağı vechile Derviş 
Ali Baba'nın manzfırum olmuş olan bir mecmuası'ndaki hustı.si kayıdlar
dan malflm oİquğuna gÖre, Süleyİi:ıa:p Baba kendi. pederidir. Horasan'ın 
MeŞhed şehrinden bir Türkmen .. ohİp ·gördüğü .manevi bir işaret üzerine 
oğlu Derviş Ali'yi -küçük bir yaşta iken- _alıp Aıiadolu'ya geçl!li§ ve 
Hazret-i Pir'in asitanesine gelip konmuş idi. 

Mecmua'bu ka:yıttan·:sonra J?ıı:basının Kandiye'ye .geldiğini ve .gördÜ-

[lll Bektaşi tarikatına· müntesip ·olanlara bektaşUerce verilen unvandır. . . 
[12) Bu ·zat muhibler ·arasında «Bilııiı> · ıinvıi.nıyla rnil.rQftur ve bu dahi rnües-

slsliğine bir §ehil.dettlr. · ' 
[13] Horas~-zade _Mevlana Dervi§ Ali. Dede, rnuhibler arasında d!orasanlı 

Sultan> şöhretiyle yad. ol~aktad.ır. 
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ğü hiZmeti yazıyor. .ki ·muhiblerfn nakl· ettikleri"r.ivayete tariıariıiyle muta., ~ 
bıktır. 

· ,·· !kinci devrenin beyan oıuna:i:ı: son oiı s·enesi. İnuhibler arasmda «Sü
leyman Baba'nın türhedarlığı» diye :ı:narfıftur. · . .:· · ·· 

·Riv[yetiri tetimmesi olmak üzre şura·st dahi söylenilmekted4: :-
. · Baba'nın ·ikam~tl imtidad edeceği aiılaşıldıkda, }.uşın takarriibü mü
nasebetiyle- muhiblerin-belli ' başlılarından bazıları ' kendisine müracaat 
ederek ika,mete elveri§Il .lifak 'bir. daire inşa etmek . -istediklerini söyledi.:. 
ler.:·Baba muvafakat etmedi. Oıiiar-- ısrar gösterdiler, Baba dahi o zaman 
tekliflerini kat'i bir sfırette reddetti. Sonunda Baba'nın muvafakati üiert
zie·- türbenin sukUt -etmiş olan . cephes~de · tahtalardan iki kat . bir ·perde 
Çekildi, ve orası iria.llİUz bir ikametgah şekline konuldu. · . . .... 
-· · Baba· irlihalme· ka.dar orada yaşamış, ·kandil hizmetini . görmüş ve her 

daim muıiibler ziyaretine gidip gelider idi. 
i: 

Üçüncü ve Son devre 
. . . 

ıiorasani DerviŞ Ali .Baba Devresi 
. (1226jt342) . . . ' 

• ."' •• !" • : • 

. Bektaşiliğin ·Girid'de en ~iyad~· inkiŞaf u ' intişarı·' bu üÇüncü· ~evrede 
olmuştu: De'Vre_nin ta ilk' se~~leri~den başlayıp ardı arası kesilıi:ıeksizin 
mü:tezayid bir sfırette devam· etmfş ·ve sonunda mübadele felaketinde ·-o 
dahi postuıiu Girid'den kaldırıp alınış götürinüştür. · 

· BiHnci·ve ikinci devreferiıi i~Üda.dmca yatnız bir ' tanecik· buhiiıiir
ken bu Üçüncü·-devre'de ·dört yenisi ·-ı:~sis edilmiş ·ve ' böylelikİe ·Girid.-· ada
sı'nda ta~ beş aded bektaşi ocağı _binlerce· mlintesipleriyle, tük~funek bil
miyen. bii- feyz ü bereket, nurlar saçari . bir umrari u mes'adet içinde mu-
hafaza .. i ·mevcudiyet etmiŞti: · · 

·, Bütün: buraları Horasarılı Dergahı'nın akabinde, tesisleri' ·sırasıiica 
birer birer araştirııa·c·aktır. · · 

-' · Şii:iıdi babSimize · dev:hn · edeliılı : 
Horasarılı Deı~gahı'nı üç~cü defa olarak tesis ve güşad· ederi, · Hora

sa.İıi Derviş· Ali' Baba ikiiiCi devrenin ·sonunda· türbedarlığr ·görülen Türk
men Süleyman Baba'nın biricik oğludur. 1187 tarihinde Horasan'ın .. Meş
hed şehrinde doğm-qş y~ küçük bir y~şta iken ped~ri Süleyman Ba'Qa, gör
düğü mai?-evi bp:- iş~et ~erine .onu alıp R~ diy_ar~a geçmiş v_e Hazret-i 
Pir'in asitanesine gelip ikamet etmişti. 

Pederine tebaan tarikata girmiş ve usuı · üzre seYI'-i· sülttk görmüş ve 
ayni zamanda tahsil-i ilme gayret ederek istida.di' sayesinde fazı! bir ehl:.f 
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tarik olr.u.u~r idi[~4 ].. Pederinin irtihali ·senesi ertesinde icazetnamesini alıp 
Pir-Evi'nden doğru Kan.diye'ye geldi ve · ~§raftan Patnar-oğlu İbrahim 
Bey'in konağında misa~ir oldu (1226) . Gelmesiyle beraber Dergah'ın ih
yasr esbabına baktı ve ·büyük bir faaliyetle işin p.eşin:e .düştü. Yukarıda 
yazılan ·hususi ·mecmuası'ndaki kayıtlara göre .....,..bizim de yetişmiş ve gör
müş olduğumuz- Meydan-evi, kahve, ocağı, ş.şevi, atevi dairelerini ken~ 
masrafıyla inşa etti. . ·. . . 
. · . İşin başlangıcında zerigin. mı.ibibler inş~at.a y.ardım için aralarında 
iane. toplamaga ·teşebbiiS ··ettiler. Baba· bunu işidince redd. ile kimseden 
pa:ra kaıbul etmeyeceğiiıi.söyledl · ve şimdilik kendisinin yapacağı ev~er ile 
ıktifa -olunup bir an evvel D~rgB.h!ın ·.küşadı ile tarikatin -ayinini icras~ 
çaresine bakılacağını ve ileride her kim isterse lüzÇımu görülen şey lerde~ · 
biiisini iiı.şa ile sahibü'l-hayrat olabileceğini· beyan etti . . 

Filvaki öyle oldu. Baba, mezkfır evleri itmam ve levizımı ihzar ile 
tefriş ü tekmil etti ve :yerli muhiblerden on ikisini dahi iksa ederek der
viŞ yapmış .ve. Dergah~a: .. alıkoymuş oldu .. Ondan so~a ·kurban bayramı 
gününde' ı:İıiıhibler VE! Sair .toplanarak kurbanlar kesildi, yemekler pişirilip 
ve ·dağıtildı ve küşad i cra: oluııdu. Akşamıeyin . dahi post .serildi, ç_erağlar 
uyarıldı ve tarikatin ayini yapıldı . (10 zilhicce 1226). 

Bir müddet. sonra: Baba, iki eser, daha meydana getirdi. 'Derga.h'm 
yol üzerindeki ,şark cephesinde bir çeşnie ve Meydanevi'nin hemen ittisa-

. '• [14] ~endi kuyüdat-ı husüsiyesini, asar-ı. kalemiyesini ve bazı asar-ı müntaha
bııyi ve slli,eyi muhteVi. bir m.ecm~a·s~ manzOruro .olmi.ıştu~ ManiUın ve mensOr güzel 
parç~lar yazllllŞtı. ·.. .. · . . ' · · ·.. · · · 

. Bu zat ·Arabi ve Farisi'ye vakıf oldugu gibi Pir-Evi'nde bulıın~ken ·Arnavutlar
dan' ArnaV:utça ve Rumca•Yı ·ö~enip ·mükemmel tekeliilm eder idi ve bu sebepten 
bıizıl.arı. k~n,disinin Arnavut oldu~u sanm.ııJlar. 

Kandiye'de mürşidiiği zamamnda,.I?ude-zade. Mles4ı.den bir. kız tezevvüc ederek 
birk~ç eviadı o1İnu1}ti.ı. . . . . . . . . . . 
'·· Pederııi.i.n ·ve ·i:ıı~ ·~i;ii:eıt ' ile "!:>i~ dişi' e...:litiia:r~ın· meza~ kit~belerini kendisi nazm 

'etituş 've /lU. birkaç ·iı'eyit onlardandır · : · · I ·. ·· · 
. Gülşen-i · bektaşiden bir gUl-i .'bflya ·solup .. : . 
Verdi fenaya tegt r'ühu .lÇi:; pulm,u§ . baka 
Hazrete göçdü bir. erkAn-ı cihanda güher . 

. Server:{ abdal~ı 'E:ik' yAni_ smeyİn~ Baba:· 

*= 
ciliaiı. bıtğıriaa gi.liberk"i viicadt{ · · 

. Açı.lmışken misa.ı~i verd-i ~dan 
, !çip v.a,h~et. m eyin s~ · .e~den · .. .. 
·.Uçup; can.mürgü tencien: kıldı tayı·an · ·:.. . ·-··· ~ * . ·;.·.. .. •.· 
Gülıiihai-i kaniefi bit · ~:erv-i · bag-~i İıaz · tken 
Nageh§.n bad-i ecel soldurdu ol verd-i teri 
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linde bir cami -inşa etti. Camiin kapısı üzerindeki sülfu! hattıyla yazılm~ 
(«Va'bid Rabbeke .l1atta ye'tiyeke'l-yakin») levhası kendi el_yazısıdır- ki 
bununla bir de hattatlığı _olduğu bilinmiştir: 

Muhibler dahi Dergah'ın umran u· tevsii~e çok yardım etmişlerdir. 
Mesela· Mısır hidivi Mehmed ·.Ali Paşa'~m ·mensublarmdan · Kandiye Ser: 
ayanı -aslen KaV:alalı-· Seyyid Mustafa, . camii'in önünde ·bir çeşme yap
tı. Zevzesi Zeynep Hanım, Horasanlı Sultan'ın mezarı üzerinde mualla 
bir ·tür be · vücude geti.J;'diği , gibi, Dergah'ın iki üç kilometre cenubunda, 
Maratiti adlı mevki de pek vasi tarlalar dahi vakf etti. . Kandiye. d~fterdarı 
Derviş Ali :Efendi, avlu ortasında· riıüteaddit musluklu büyük bir çeşı;ne 
yaptı. Patnar-oğlu İbrahim Bey, mü~ssesenin ve bahçelerin etrafında çep~ 
çevre· duvarlar k~ldırıp ortalığı muhafaza altına aldı. Daha bir çok mu
hibler inşaatta bulunduğu gibi tarla; zeytinlik, bahçe ve emsali emlak 
-d'a:hi-~vaJueylediler .. : ·· ·: .' . . ... 

. Derviş Ali Baba, otuz üç sene mürşidlik etmiş ve 1259 senesinip zil
hiccesinde Hakk~a. yürümüştü . . ·Meclislerinde bultinmuş: musahabelerihi 
dinlemiş olan. vakur ve . ciddi adamlar, . etVar u harekatındaki nezaketi, 
herkese güler yüzle mukabele. etmesi gibi güzel hallerini bir· türlü bitire
miyorlar o kadar diyorlar ki :hullll-i ervaha ka'il olanlar ilk müessis Ho
rasani-zade Mevlana. Ali·-Dede'nin kendisi olduğuna itikad etmişlerdir . 

. Sözün kısası : Derviş Ali Baba, otuz üç senelik . mürşidliği zamanın
da tam bin dörtyüz on yedi zükUr u inasa nasib vermiş ki bunlar her mür
ş~d tarafından yetiŞen canlarm kaydi için tutulan Defter'de isim, ve şöh
retleriyle infisabları tar ihi ve ikametgahlarıyla mukayyed bllJ.unuyor. 
Bunlardan 285~i K~ndiye kasab~sı, 744'ü Monofaç kazası ve ~alan. Ş85'i 
Hanya ve Resmo kasabalarıyla Kandiye mülha~atı sekenesidir. Şurası 
dahi şayan-ı kayıddır ki muhtelif tarihlerde ·üç hır.istiyana ·dahi telk~.-i 
islam etmiş ve onlara "ise · birer sene sonra nasip vermiştir . 

. . Devrenin .ilk senelerinde. göriilen faaliyet bir düzüye giderek inkı
taa ugramaniiŞve-busayede ii·er-cilietce.ve mÜtezayid .bir" sfİrette . seİıiez:e
ler elde edilmekte idi. Bu hat Derviş- Ali Baba'nı.n- müddetince devam etti
ği gibi, irtihalinden sonra -mübadele felaketinin · çekmiŞ olduğu ha time
ye kadar geçen müddetçe--=.· dahi 'ayni yolda· _giderek istikametini değiş-
tirmemişti. · ::... . · · 

Bu müddet zarfmda post'a gelJp·_ geçen_ sekiz dokuz mürşidden ehl-i 
ilm ü fazilet ve sahib-i kadr ü meziyyet ·olanlar üç zattır ki biri Manas
tırlı Hacı İslam Baba (1283-1292) ve· öbürü yine· Manastırı{ İbrahim Baba 
(1293-1298) 'dir. Birincisi bir de ··ml1Siki-şinaş ve ikincisi Farisinin gava
mızma vakıf bir fazı} idi. ~isi~in z~anmda yetişen canlar bin üçyü-
zü mütecavizdir. 



BEKTAŞİLİGlN GİRİD'DE İNTişAR.ı S1 

·O zatlarm üçüncüsü Safvet tıhami Baba'dır. Dergah'm yahut tari
katın ve daha doğrusu ikisinin de maneViyeti ortalığa büyük ve adeta 
harika denilecek dereçede bir tebeddül, bir terakki getirm.eği kasd e~iş 
olmalı idi ve bu zatı posta yahut postu ona nasib etmiş . oldu. 

O maneviyetİn ilhamatmdan olacaktir ki post açık bulunurken bütün 
muhiblerin fikri, aklı pusulanın ibresi gibi · bir noktaya döndü kaldı. Heı;
ağızdan Safvet Bey ismi işitilrneğe başladı ve iki gün geçmedi ki Bey, 
kendisine tebliğ olunan davet-i umfu:niyeye icabete mecbur oldu., Ve mü
teayyin zatlardan müteşekkil bir cemiyetle Dergah'a geldi, post'a iclas 
edildi ve kendisine biat . olundu (1299). Ve o günlerde bir hey' et-i mah
susa Pir~evi'ne :gqndetilip icazetnamesi getirildi. 

Safvet İlhami Baba, Kandiye eşrafından ilm ü terbiye, ahlak-ı aliye, 
maliimat-ı hariciye ve daha bir çok evsaf-ı mümtaze ile temeyYiiz etmiş 
alim ü fazıl bir zat idi. Mürşidliği müddetince Dergah'm feyz ü bereketi, 
umran u : saadeti, tarikata intisap muhabbeti en yüksek dereceye vasıl. ol
muş idi. Bu zat Dergah'ı hem arazice hem de mebanice nısfı kadar tevsi 
etmiş ve birkaç bin can dahi kendisinden nasib almıştır. 

Bektaşiliğin Girid'de Yüksek dereceye çıkması -makalenil! nihaye
tinde yazılacak netice mebhasinde kayd olunacağı üzre- bu zatın mür
şidliği zamanma müyesser olmuştur. 

1322 senesinin nısfuida ilm ü faziletin müşahhası Dergah ve tarika
tın o meş'ale-i umran u mes'adeti söndü gitti ve ona benzeri bir daha zu
hur etmedi[ 15 ]. 

Üçüncü ve son devreye . müebbeden· batiine çekildiği 1342 senesine 
kadar geçen yirmi sene zarfmda kayda şayan bir şey var ise o da o müd
detce mürşid unvanıyla postta bul~uş olan bir ikisinin marifetiyle 
bir yedi sekiz yüz muhibbin yetişmiş olmasıdır. 

Horasanlı Dergaru'nm geçirdiği ikiyüz seksen iki senelik hayatının 
safaliatından verilen malflmat-ı umfu:niye kafi görülüp bundan böyle öbür 
dergahlara bakılacak tır. ·: 

MAöARALI-KÖ:Y . DERGAHI 

Kandiye'nin on kilometre' cenubunda « Yukta». ve Türklerce «Kara
dağ» d~nil~n bir dağın garbi yamacların:da kezalik Türkler arasmda «Ma
ğaralı-Köy» a<4y~a bilinen bir köy vardır. 

[15] Bırakbğı eviadlardan Ali Rasih Bey, peder-1 mükerremlerl gibi mümtaz 
biı· zat-ı aıt-kadr olup Tıbbiye-i mülldyemiziİı md'-bihl'l-lftlMn olarak derecede haZii.-
katıyla nAmdar bir tabipttr. · 

Elyevm Kahire-i Mısır'da ikamet etmektedir. 
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Btirada Horasanlı Dergahı'nııi·:üçüıicü· devresi iptidalarında bir ·ikinci_ 
bektaşi · dergahı tesis · olunmuştur (1237) . . Müessisi, : kqyün ~·Proya-zacle:
ler>> . şöhretiyle niarfıf büYük ve zengin . bir ailesine mensup Mustafa, B~y 
isminde bir zattır. . .. . . . . . ' . . . :. . .. . :; . ... ; ·. 

· Bu zat, Kandiye~de . tahsilini 'bitirdikten sorira köye. çe!tilip .ailesi ya
nında·-kaldı:. 'Maneviyata merakr olduğundan bir"çqk. kitaplar · celb ederek 
gece g'Undüzc muta\aa ile :vaktinl: ·geçirir. idi.~ :Kendis!yle .defalarca~ .h~m 
beznı: olmuş . olanların -nakline gör:e, . ·her . daim- önünde. bulundurduğu . ki~ 
tapliırin· -arasında Muhyiddin-i Arabi'nin. FusU.sü'l-hikem'i, .Cami'nin: N e:
fÖ,ha'tü'l-uns~ü ve İsmail Ha:kkı~nın Şerh-i. Muhammediyye'si de -var .idj, 
Hatta bunlardan bir çok parçalar ezb~rinde·.ôlup sırası · g~ldikçe irad eder 
ve. rUhi bir heyecan gösteri.İ' idi. İsmail H~kkı'nin şu ifadesi · onlardan biri 
idi:-· YB.İıi . · · · . . ·:; ~. ·: :_ · 

· ·«Hakikatte muha-kkikler yanında ferda: .ve , imrfı.z . yoktur .. : Ol ıiıta 
yani ruz-i '·bela'ya henüz şeb gelriıeı:i:ı.iştir. Ve sllfi hala ol gün içindedir. 
Zira· alem-i melekiıt--ehline zaman- u mekan ve: leyl ü nehar. olmaz, }?un~ 
lar alem-i millke ve· ehl-i nasuta görediİ'» (Şerh-i Mııhammediye, s. ;t.14)-. 

. Güzel rabvanları da sev~ olduğu'ndan tlaima bir 'ikisini':bulundurup 
besler ve; zihnen yariılacağı vakit .bi:tisine' binerek .cevelanlar yapar ~idi~ 
Şayan-ı kayıd<4r ki, Horasanlı Dergahı'ı:ıa sık sık .gider .ve ·iiçüncü:.dev.: 
resinin küşadıiiı- yapmiş olaır Horasani Derviş Ali Babıi. : ile görüşüt, ko-
nuşur · idi. · : .. _._ 

. Mustafa Bey, yaz günlerinden birinde, emlaki arasında bulunan bah"
çelerin birinde · <~Kaynarca»: ismiyle yad ·olunan bir su menbaı yanı ba
şında söğüd ağaçlarının gölgesiride .. b4'kaç-· ki tabla yapyalnız ·vakit geçirir 
iken uykusu geldi,<uyudu ve. bir rüya. gördü, uyandı •. : . . . -_:, 

Bey, uyandığı saatten·. beri değişiniş · başka 'birisi .Olml,lştu~- Kendisin
de . bir tahavvül··arız olmuşidi ki evV-~.Ice pnu bilenler: hayret ederler ve 
l'ı.etkes ·bu haline .bir niana :verir ıdi. Mutasavviflaıan asarını· mutalaaya 
olan inhimaki de hisolunacak derecede azalmıştı. · ' · , · .:; _ .. .-. . ::. ·_. : .. ··, 

O tahavvülden çok zaman geçmedi ve bir gemiye binerek sefere çık
tı. Antalya'nın Elmah- ka:sahıisinda Abdar Mtisa Sultan asitanesine gitti, 
_ora,~ poştunda1 blll:un~n .. m~şid _Koca İbrahi~ D~d~'ye ).~t~sa_b etti ve 
bir.berviş Mushifa oldu.~: ' · .. .. ... · ·'- ·•- · ·. · · -'~ ... ··· .. 
. .B'iı· 'mÜddet: orada · liaıdı; s~fr~f. srufik. gördü v~ sonunda ·.viı.~ailjfia 
avdetle kendi mülkü içinde bir dergah tesis ile tarikabiı.i· ne.ı:şrehnek UZi'e 
kendisine mürşidlik tevcih olundu ve mutad olan icazetİıaııie de eline" ve
rildi. M11St~f~· Deae (.i?j' ;nfuşiainden '_f)ir: ehıir da'İi.a -.~lmtş icfi ~e .b. dahi, 

• • • • • .... • • • • • • • • • • " • . 1 • ~ • • • 

. . .. ... , . ; 

[16] Mustafa Baba'nın kendisidir, I?erg4h'ın..ınü~şs~ş.l -v.ıı. blı:inc.l . r:ı:ı.Qr§idi oımağla 
«Hırka Dede~ ünviirun.ı almı§ ve öyle marftf olmuııtur. · 
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Hanya ve Resrriö ·kasabaJarında tarikatı neşr· edecek dergah· bulunniadı.:. 
ğıridan :!.,_kendi ·dergahınni : işini ·gördükten sonra- oralara gidip .birer 
şube te'sis ·etmekten· ibaret· bultindu. -Hatta o . kasabalarda bulunan lııu:. 
lıiblere hitaöen bi.İ- d"e . mektup yazılıp . hem . buraları hem de bunıin . jçin 
Dede'ye tam murahhasiyet verilmiş olduğu bildirildi. 

n ·ede, 1236 senesmde. avdet ·.etti. · Köyün· en ferahlı .ve nezaretli olan 
garbi· kenarındaki konaklarının bir cihetini tefrik ile dergah şekline .. koy-

. du ve ertesi sene de küşad etti. !ki ay sonra Hanya ve Resmo kasabaları: 
na gitti· ve almış olduğu eı:riri yerine getirdi . . B.u:İ'aları aşağıda . Han ya ve 
Resmo dergahları · mebhaslıide yazılacaktır. İşte Mağaralı-köy derga.liı da 
yazıldığı ·vech üzre te' sis olundu ·ve Mustafa · Dede ·kendisi po·st'a . ge~ti: 
Otuz beş seıie mürşidlik etti: "Birkaç yüz· tatibe nasib 'verdi ·ve 1272 sene-
sinde Hakk'a: yÜrümüş oldu. · · 

Tarikatin tarihi · nokta-i nazarınca·· ş urası kayda şayan görülüyor ki 
Dede'nin mürşidliği esnasında Engürü sancağındaki Kalender Veli Der
gahı'nm post-nişini Musa Dede misafireten gelmiş ve o aralıkta Hakk'a 
YüİiimüŞtür. : . . . . . .. 
· . Mez.~rı bugün De~gah :nie~ariığında Dede'nin .tütbesi · mu~aceliesinde 
bulun11yor ve tadhi ş)ldui· :" ı25ş. . · : · · ·~. ' . . . . ..., · 

. · · Oğlu Ali Baba, kendisinden sonra posta .geçecek .. olduğundan pede: 
rinin frtihalinden evvel, kezalik Antalya'da Elmalı'ya gitmiş, vaktin mür
şidi Çallı Mustafa Dede'den· nasib almıŞ, seyr-i sillUk · görmüŞ, ondan son'
r~ müİ-şid. olarak avdet etmiş ve pe"c:Jeriıiiıi irtiha.linde pöst'a o_turbıü{idf 
(.1272). . .. . ·. ' -

. . -· 
· .. . Bu zat, ikinci mürşid olarak on dört sene postta bulunmuş, Dergah'ı 
bir kat daha tevsi etiınŞ ve o dahi bir · çok muhib yetiştirmiş oldu. 1286 
tarihinde Mustafa ve ·Hayreddin adlı iki evlad bırakıp dünyadan· göç:rİi.üş:; 
tüı::.. .. . - : . . . . . 

Vakıiname'deid şart-ı vakıf hükmün~e.· bÜYük oğlu. N:~t~~a:;; ~ey, 
yirmi dokuz yaşında iken Mustafa Baba oldu ve post'a .geçti Ü286). 
- ·· ·Mağaralı-Köy · Dergahı'nını · üçüncü m:ürşidi olan bu zat ·vaktiyle· pe
derinden nasib. almış, · p·ederi gibi : taiısiı görmüŞ· ve ondan sonra hususi 
muall~e~.deii dahi okuyl}.p .malumat-i"" llmiyesiru tevsi etmişti~ . ·EşlÜ ta.:. . 
blrce·· ·ilıüşarü;l-benin . biı;- _ .z§:t-ı. -m üm ta~ .idi, ... etvar :q. mua~~l~tıni gören: 
meclisinde bulunup, musababesini dinleyen her bir ehl-i irfan, adeta·' ken
disine:aşık olurdu. Edebi, terbiyesi, zarafet· ü iıezaketi, ·nezafet ü iiıtizama 
merakı gaye derecesine .yetmişti. Tarikatle münasel:ieti, · nirihabbeti ol.rr{i
yapİar: ıte ·ç.ok·. d~fa bir ·a.;rf!.ya. ·g~İir,· .heni-b~zhı-r ~usahah~: ~ı ur. ;,~ k~maH 
hilm .ii mülay~metle, gÜieJ; . ytlZle· birçek münak.~Şat-ı m,e;t:he~iye' y~, şu'iye 
geçirmiş ve nusus-ı katı'aya müstenid. edille· irad He hakikati .-,-her .ne 
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merkezde bulunursa bulunsun- beyanda.n ictinab e4Iıez idi[1
']. Ker~~ 

ü · sehaveti dahi ahlak-ı aliyesi . nispetinde idi ::~e. bunun üzerine _sarıklı 
cübbeli efendilerin her tabakasından karınlarınt doyurmak için dergahı:. 
na giderler ve Baba onlara . .dal;ıa çokjltifat ve fazla· ikra~arda buhıİıur 
idi. 

Mustafa Babil, yetmiş sekiz s~n~--y~Ş~~;Ş, . clii-lıi~ -· ~-e~;;~·~fu;Şidiik 
yapmış ve bine · kari.b canıara nasib vermiş ve· 1337 se.nesinin . nısfı~ga 
göçmüştür[18]. , _ 

Dergah'ın postu vakıfname mucibince ekber ev~ada ait ol.p1akla, sı-:

:ra, biraderi Hayreddin Bey'e geliyor idi. O _ise Baba'nın rıhletinge ~ıa
ricte bulunmuş ve Harb-i umftmi'nip. ı;n~anaatı üzerine Girid'e gelmeği 
te'hire·-:-mecbftr kalmıştı. «Mümanaatın refinde ise mübaqele kıyame7 
tinin nefiri de çalınınağa başlamış olduğundan gelrneğe lüzU~. kalm~m~ş 
ve bu sftretle Mağaralı-Köy Dergahı da kapanıp gitmişti. 

[17] Bu yolda geçirdiği macera.ıardan biri şudur : Kandiye'de Kiidiri şeyhlerin~ 
den İbrahim Kapudan-zade Mehmed Baba, işret kullandığmdan vaktin kadıSı .. Süley
man Haki Efendi -mutasarrıf-i liva Hasan Tahsin Paşa 1le konuşup verdikleri karar 
üzerine- bir gün onu mahkeme-i şer'iyyeye celb ile bizzat kendisi -bii çok hakaret
arniz sözler ve mua:melelerden sonra- tacını bırkasını Çikanp alnu§ ve yüzüıı,e · tükür
mUş ondan sonra elleriyle ayaklanyla; onu:ite ite başı açık sırtı hırkas~z mahke~eden 
kovmuı;ı idi. Bir gün bu kadı, mutasarrıfla beraber tenezzühe çıkıp D.erga.h'a geımfş 
bulUndular. Baba, tabiatı üzre izzet ü ·ııtra.m ne onian kabili e-dip' konuŞiıi-Iarken, 
Radı'ya· ettiği ·muamele-i gayr-ı layıkadan dolayı öyle bir hitabe yapı:İuş ve mes'eleyi 
tavzih ile öyİe beyanatta bulunmuş idi kl, Kadı, sonunda yerinden kalkıp titrek bil: 
vaziyetle Baba'nın huzll.runa varmış, eteklerine sarılmış, afvını dilemiş idi. 'Baba dahi: 

. - «Seni ne ben afv edebiliripı, ne başkası. Ne Allah'ın rahmanlığı, ne rahimliği; 
ne de .. Muhanimed'in. şefiü'l-müznibinlİği Seni afv edecek ancak Mehmed Baba .ken; 
disidir. Senin necatın, selametin ancak onun afvın&· bağlıdır. Muhakkak bil ki, seiılıi 
cennetin ve cehennemin bugün Mehmed Baba'nın elinde bulunuyor. Adalet-i isla~ 
hükmü bu 'yoldadır ve mutassarrifa' dahi: ·. . . . . . 

- «sen de vicd.iinına müracaat et. icab edeni yap yahut istediğini»; · 
Kadı kadılığıyla· ve mutasarnf mutasarrıflığıyla· kaldı ve Mehmed Baba da on-

lara. d~v~~ı .kaldı. Baba ... ;:~aııh~r~n .. ~.ür~t~i."~~Üsad~ i,U: .. ad.~ .. gönd~rtp M~hmed 
Baba'yı Derga.Iıına aldırdı.: Kendisine bir--oda tah-sis ile ra.hatln:i teinlıı. etti ve De·~: 
gah'ın adamlarından birini hizmetine. koŞturdu. ve ·aylarca :·orada ·aııkoyn{llş bulundu. 

İşte Mus'tafa Baba öyle ali bir run taşır bir Bektaşi idi. ' · 
Şurası karilii-i kiramın malümu ola ki, kadı ve mtitasarnf ikisi de işrete · roüp" 

t~la idi . . Hatta başkS; i§lerde de y~~4iğerine arkıı:daşl~ eder ı erdi .. Bütüp buraları . ~an-

diye . mqslümanlannca malümdur. . . . . ·. . 
· .. ÜSJ Bu satırlan yazan· fakir dahi, bine yakın evla.d;i. manev'iyesinden -sekiz 

yüz on sekİzincisl- olmak · şerefiyle İnüftehir u inagrüriım. !sm-i mübarekleri yAd 
olunmuş iken · hürmet-i rfİha.niyemi hiızür-ı ·manevisine: tak<lini fariza-i ' ubüıİiyetiİni 
eda ederim. RUhun şad u aba.d ola, himmetin hazır .u_ nazır ola . . Allah eyvallah. · 
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Hanya Dergahı 

Geçen mebhasta beyan olunduğu fu:re Muştafa Dede, Mağaralı-köy 
Dergahı'm te'sis ve güşad ettikten sonra Hanya'ya gitg. Muhibleri da
yet ederek keyfiyeti kendil~rine anlattı ve hamn· bulunduğu Koca İbra
him Dede'nin mektubunu da gösterdi. Muhibler büyük sevinç Üe muva
fakat ettiler. Bunun üzerine Hünkar Camii medreseleri içinde bir daire 
kiralanıp zaviye ittihaz olundu (1237). 

Dede, orada bir ay kadar kalmış; ondan sonra aralarmda hasıl olan 
muvafakat üzerine senede muayyen bir defa ve lüzfımu halinde baŞka 
vakitlerde dahi bizzat kendisi oraya gidüp .icap edeceği kadar kalDıağa 
karar verildi. İkinci derecede· kalan yani vekaletle görülebilen işlerin 

tesviyesi için .uınfunun muhabbetini kazanmış birisini makamma kalın 
pıraktı ve aynı tesisatı yapmak. için oradan mufarakatle Resnio'ya doğru 
hareket etti. Buraları aşağıda Resmo mebhasinde yazılacaktır. 

Otuz beş sene devam ·eden mürşidliği imtidadınca her sene Hanya'ya 
gider, .bir müddet orada kalır, talip olan canıara nasib verir ve vekaletle 
görülemeyen uıntir-ı tarikatı rüyet ve tesviye eder idi. . 

Oğlu Ali Baba dahi a:yriı program ~erine yürüdü :ve ondört senelik 
mürşidJ.iği müddetince Hanya'ya gider · idi. · 
. Kezalik Mustafa Ba}?a da o yolda hareket etti ve o dahi elli bir sene 
süren ri:ıürşidlığinde Hanya seferlerini yapmadar.ı geri kalmaçlı. 

Peder ile oğlu ve hafidinin tam b~ asır i.ıİıtidad etmiş ola~ mürşid
likleri müddetince Hanya ile millhakatı sekenesinden zükfır ve ~as l;>in 
altı yüzü mütecaviz canlar nasib almış. _bul~d.u.. ' '· 

Sonunda Hanya Dergahı dahi ~besi buiunduğu Mağaralı-köy Der
gahı'nın felaketine uğra!i) ve o da ~_apandı, maziye, -~aiıştı. 

Resmo Dergahı 

Mustafa ·Dede, Hanya şUbesini te'sis ettikteli ·sonra· Resmo kasaba
sma gitti ve ikinci şfı.beyi kurdu (1237). 

· Dede'nin Resmo'da bu te'sisi ilk defa yahut' yeni bir şey olarak vu
·ku'a gelmiyordiı. O tarihten yarım asır ve ·küstir sene bir zan:i.an evvel 
orada tarikatın neşrine başlanılmış .ve bir düzüye doğru devam edip git- · 
mekte iken Dede çıka geldi; şUbesini teşkil etti. 

· Buralarmı tarihleri sırasınca takip edip araştıracağız. En önce tari
·katı neşretmek için Resmo'ya gelen· zat Gelibolu'nun Keşan kasabasın
dan Seyyid Mehmed Emin Baba · isminde bir mürşiddir. 1178 tarihinde 
geldi. Nereden geldiği belli değildir. Kasabanın dışarısında Veliyüddin 
Paşa camii medreselerinden birinde ikamet ederek tarikatın ayinini ic-
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raya başladı ve aynı zamanda zuhfır eden taliplere nasi~ ·vel'meğe d~ 
vam etti. Yirmi sene kadar. bu hizmeti görmüş ve 1199'da Hakk'a yürü-
muŞttC~ · . :· . :.· ... ~ .·· . . . · · . .- ·. · ·· : · · 

1~01 s~ıiesi~de Ama~ya:;lı s~ıilı Dede geİdi ve ayiJ.l .. İnecİresed~ otUı-Ciu·. 
o çı~hi . ~n . iki sene : ayiiHn. icras.ında ve tarikatın · neşdn"de ·bulunmuş -y·e 
;ı2_ı:l t~rihhıCie göÇDıü§tu. , .. · ·· · · ... · ·· ·· ,. · J ..... ·•• • · • -"· : · 

· 1214 seriesinde Kandiye'li. Kanber. Baba, · .Aıitalya'nın EİIDalı ıdıs~:
basında. Abdal MUsa asitanesinden geldi.' V e o da. ·o medresede on sekiz 
Şene ~ _hi~~~tı~: inüşta~l' buluneiu ~e . i232'de dÜnyadan iitü, · ... ~- _;· 
· .... 1233'_çl.e, Hahya'nıiı S~d~ ·adacı_gı ~.ek~p.e~ind~ı:{ Hacı !Pr~lıim Decie, l{_e~ 
~a~ik .Abdal MU.Sa asitanesinden geldi ve ayiı'ı medresede doku2:. sene mÜd:
ô,eıçe o h~metleıiştigal etti ~~ - 1242;de' göÇtü. ·. . . :: .. ·: . . . ' ··.~: 

. . B~ ;z:atın ~ürşidliği e~nas~nda idi ki Mustafa b~d.~' ikinci ş'ub~SlnJ, 
te;sis' etme.~ için Han ya: [ d~h] : Ç~a.-geİdi 'd.237). Haiıy~{'da yapmiŞ oİ.du~ 
_pibi burada da. ~ulii}?~ei'i: topladı; keyfiye~i · sö~ledi : ye_ taşı~ığı me~tubü 
da gösterdi. Kezalik onlar da · sevindiler· ·ve memniıniyetle ·muvafa:ıtat 

~ttiler. '-:İ3un~ 'fuerin~ z~viye .te'sis o'lui:idU:' ve . aynı progtam· düsttı.rli'l~ 
arqe~ .. ~ut'!lldu. Qndan :_soı:i.r_a p~de, Hanya'd~ _yaptığı gi~i_;n1aJ{3:~!n'a: bir 
kaim bıraktı ve Karıdiye'de kendi dergaııın·a' avdet et:ti. · · · 

Bu sfıretle Resmo'nun dahil . ·ve haricinde iki. ·,t·eşkilat yapii.m1·Ş ve 
·ikki -de iŞierine deva~ edrıişti: Bi~ t·araftaıi M~~tafa ri'ede her· s.eıie:Han-... . . . . . ( . . .. . . . ... . ' ' . . . . . ... ~ 

ya'~3:k; lj~zmeti!l~ bitfr~eiı sq~a R~~~o'ya gelir y~ ·ora~in :da· i§i:lli gö~ 
~P _ gi~,er~i. ;K~ndisini istil}laf eden .oglu 'Aıj . ve ' ha!idi ~ust~fl}: ~aba.'~ıır 
aynı yolda har'eket"ettiler. . . .. . .. 

. Öbür taraftan Hacı Thrahlm :ri~cie . dahi günİük iŞine .f!siia verriı.~di 
~e ~o~\i' istihi~f ecieri.ier· d~İır hizİneÜerirlde · ı:nüd~vidı' bulundu.:·' , .. , , 

Bu hal R~sriio.'niıii .. Şimdiki :Hacı 1 Has~h Bab~ ' ·riergahini'n ·t:e•sisilie 
kadar devam etti ve bu dergahın te'sisinden sonra 1\q:ağaralı-köy'Un şu
besi ilga olunduğu gibi yekdiğerini takip ile hariçten·· ·gelen· 'i:nlirŞidler 
dahi' .gelmez -öldu .. ve :Haci ·Hasan Baba'nın .müe!?sesesi tarikatın neşrinde 
yapyalnız ve müstakil kalmıştı. .. 

Hacı İbrahim Dede'nin. irtilialinden: üç sene • soİlra, yani :1245' tarihin
de Sivaslı Salih:Dede gelmişti-. Ve ·mutad· olduğu üzre ayni'medreseqe otu
rtıp ~ürşidlik sürı:qüştü. Geldiğinin ikinci senesinde· şimdiki .Hacı Hasan 
Baba'nın dergahı mahallinde kendi p·arasıyla . bir tarla satin alınış ve.iler
gah olmak üzre ve ·iki ·göz .banede~ ibaret küçük bit şey yaptı: ve medre
sederi · taşırup orada postuniı : serdi. 1251 tarihinde Hazret-i Pir'in·.asitane-
sine gitti ve orada .bulunur iken nefiri - çalıhdı, göçtü. . · · · 

1253'de . .Seyyid .Ali Sultan asitanesinin ekmekcisi Sivas'lı HüSeyin 
Dede:geİdi ve selefiniıi yapmış .olduğu iki ·gözlü dairede oturdti,-.niürşidlik 
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sü:rdü. ·Bu· zat ·arasını . bir kat daha: tevsi ·ettiği gibi·-.ittisaUnde bir tar~a 
dahi"" alip· bahçe haline· iftağ ve·imar etti. Çepçevre ·bir de duvar: çekere~ 
muhafaza altına aldı .. Dokuz sene ·hizmet görmüş ve 126Wde irtiba.l .. et~ 
inişti. . . . . . \ :,· · . . ·: 

1263 senesinde Kandiyeli Nfunan-oğlu Arif .Baba, J?ir~eyi'nden ~geldi 
~e o dahf bazı inŞaat vücrida· getirip. müesseseyi tevsi etti. J~u zat, me'
.zUn-r ulema.dan -olup· ~ürşidlikten eVv-el 'Kandiye'nin ·niüteaddit ··kaza :ni
yabetlerinde ·.bulunmuş idi. 1ntikali m·azbfıt değildir . . · . . : · ·. '-. 

· Ne zaman ki Hacı Hasan Baba ortaya çıktı ve şimdiki ö;in.uazzam 
dergaht vücuda getirdi. ··Pir-evi'nin 'postunda mürşid bulunari meşhfıı: .ıru; 
rabi. Mi · Dede;niiı müracaatı üzerine, Mağaralı-köy Dergahı'mn Resmoı.:. 
daki ştıbesi ilga olundu ve tarikatın ayinL ile neşri hizmetleri· Hacı Ha,. 
sa.n Baba· Dergahuıa nrtinhasır kaldı.:· :. ' ··; .. 

· Hacı Hasan Baba; Resmo zadeganıiıdan Usta-zade ailesine:.mensup 
bir· Hasan. Bey iken Resmo güinrüğü niüdür.ü bulirnuyordu. 'Maneviyet . ale
Iriilıde uğradığı v~ reyü!l-ayn"gördüğü bazı ·har!kalar üZerine me~mu.r.iyeti 
terk ile dervişliğe sülfı.k etmiş ve Hazret-i 'Pir'in asitanesine giderek bir 
müddet orada kalmış· idt · Seyr,.;i silluk .gördükten sonra mürşid Turabi Ali 
Dede'den icazetname alıp Resmo'ya avdet etti ve şimdiki muazzam ve zeri ... 
gin Dergahı vücuda getirip postunu serdi oturdu. 

Bir taraftan tarikatın ayinini icrada ve öbür taraftan taliplere nasib 
verınede kaldı. 1322 tarihinde irtihal etti [10]. 

Ondan sonra Pir-evi'ne olunan müracaat üzerine Birecikli Hüseyin 
Baba geldi: M;übadele. kıyameti bu zatın ·mürşidliğinde kopmuş , olmakla, 

o da:hi emanetlerini alıp · oradan ··savuştu :Ve Hacı Hasan Baba'riın 'q nam
dar dergahı, cEmnet-misal letafetF. ve azameti :ile orada terk · edildi: : . ·· 
· ' · İbrahim Baba· J)ergifu : · , :.-. · ... .. · · 

' .. Bektaşi tarikatının· Girid!de· en ziyade parla:dığı. Safvet İlhami-. Ba
ba'nın mürşidliği (1299-1322) zamanı sonlarında, Horasanlı Dergah.ı.'na 

. gitmiş olanlar,: otui ile kirık• yaşları arasında güler yüzlü, latifeci~·-cinaslı 

sohb'etle:d şever~ . iltifat .ile muamele eder~ her müracaat ·edene hizmet et~ 
rneğe hazır, hasılı yekta ve mümtaz bir mengfışlü derviş görmüş.olurlar 
idi. : ... ; .. ; .:'· ..... .. .. .. . . .. ','/. 
· · · ·O Kandiye'nin· Viano kö}'ünden. b.ir derviş. İbrahim idi. Küçük yaŞm
dan beri, babası tarafından Derg!h'a terk ü teberru; · edilniiş .idi:·0rada 
büyüdü, nasib aldı, .derviş, oldu. ·1305· tarihinde' -yirmi· beş yaŞında iken 

. ., 

. [:1,9] M~al~n.İı:l' sôn~d.a' Resmo.~ De~ga.ıu:· kitiı.beleii sırasında Haci ıra:san Baba 
ttirbesi'niİı k.İtabesi, gerek ·kendisi' ve . gerek··· Dergahı . hakltında · bir · çok' ~aiO~atı 
c8.ıİıi.dir.:. ·:-. . :'<.. .' , . ,. :. . . .. · .• 
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seyahate çıkıp makamat-ı aliye'nin ziyaretine gitmiş sonra Kandiye'ye 
avdet ederek uzun bir müddet Horasanlı Dergahı'nda kaldı. Derviş !br_a· 
him mürşidliğe aşık olmakla her daim onu düşünüyor ve bir güiı, büyü
düğü, feyzini görmüş olduğu Horasanlı Dergahı'nın postuna geçer oturur 
fikrini besleyip duruyordu. ·. 

Ne zaman ki :pergah'ın mürşidi Abidin Baba, 13Ş4'te ·vefat ·,etti ve 
arzuladığı posta naü olamadı, o dahi İzmir'in Tire kasabasına gittj·ve. ora-

. daki Derga.h'ın mfuşidi halife İbrahim Hüsnü .Baba'dan mürşid payesini 
ibraz v~ icazetnamesini alıp İbrahim Baba olarak avdet etti ve Horasan'lı 
Dergahı'nın bir buçuk kilometre garbinde· evvelce inşa etmiş olduğu bir., 
kaç gözden ibaret bir evi Derga.h'a ifrağ ederek orada ayin icra etmeğe 
ve ~asib verrneğe ı başladı (1337). . · . 

Bir yirmi kadar cana nasib verdikten sonra, biçarenin talihinden 
olacaktır ki, daha üç sene mürşidlik sürmemiş iken. 'bir kış gecesi iki üç 
refik ile musahere eder iken biriktirmiş olduğu nakl olunmakta olan nu.; 
küdunu almak için birkaç hiristiyan birden bire içeriye hücum ederek 
hepsini katı etmiş oldular (1340). 

İbrahim Baba Derga.hı dahi sair müesseseler gibi mübadele tUfanin
da söndü gitti. 

!CMAL- NETİCE • · 

Bektaşi tarikatının Girid'de intişarı · 1060 tarihinde başlamıştır. Neş: 
rine iptida eden, Pir-evi'nin Girid fethi ordusuna ıilhak ettiği bir .. bektaşi 
kafilesinin reisi Horasani-zade Mevlana DerviŞ Ali Dede'dir . . ·· · · 

Bu maksat üzerine inşa olunan Ocak dahi, Kandiye'nin üç· buçuk kilo
metre cenubunda «Hoı:asanlı Dergahı» adıyla bilinen muazzam bir mües
sesedir. 

Dergahı da inşa edeiı zat, Girid fethi ordusu başkumandam Setdar-ı 
ekrem Gazi Hüseyin Paşa'dır ki kendi masrafıyla vücuda _ getirmiŞ ve 
teberru etmişti. 

Horasani-zade bu Dergah'da postunu sermiş, çerağ uyarmış, gülbank 
çekmiş, ayini icra edip güşadını yapmış ve ·kendisi "posta oturup taliblere 
nasib verrneğe başlamıştı. 

!şte bektaşilik bu sfıretle Girid'e gelmiş, yerleşmiş ve zaman geçtik-
çe dal budak peyda ederek Ada'nın her ellietinde intişar etmişti. _ 

Horasan'lı Derga.hı'nm postuna gelip göçen mürşidler bir asırdan zi
yade tarikatın neşr ü tamiminde yapyalnız bulunurken, 1178 tarihinde 
Resmo kalesinde bir ikinci teşebbüs başgösterd!. Keşanlı bir Seyyid Meh-



. B~KTAŞiL1GiN GİRİD'DE İNTİŞARl 65 

med Emin Baba geldi, kasabanın dışarısınd~i Veliyüddin Paşa _Camii 
medreselerinde oturdu ve orada ayinin İcrasına ve talibleri yetiştirrneğe 
başladı. 

Üçüncü teşebbüs olmak üzre 1236 senesinde Kandiye'nin Mağaralı
Köy zadeganından bir Mustafa Bey zuh'Ur etti, Antalya'nın Elmalı kasa
basındaki Abdal Musa asitanesine gitti, tarikata intisab etti, derviş oldu, 
seyr-i süluk gördü, mürşidlik payesine erdi; sonra asitane'nin mürşidi 
tarafından aldığı emir üzerine tarikatı neşre çalışmak üzere icazetname
sini alıp köyüne avdet. etti ve o dahi orada ayni işi görmeye başlaji~. Bun
dan b~şka Hanya v·e Resmo'ya giderek oralarda da birer şube güşad ettL 

Bu son zamanlarda dahi "1337'de Kandiye'de bir İbrahim "Baba ortaya 
çıktı ve o da Horasanlı ·Dergahı kurbünde yeni bir dergah açarak orada 
ayin yapmağa ve canlar yetiştirrneğe başladı. 

Beyan olunan teşebbüsler, güşadlar devam etti; kezalik bu maksat 
üzerine inşa olu~an d~rgahlar dahi bu' son zamana kadar feyz ü umran 
içinde mevcudiyetlerini muhafaza etmişler; bir mürşit gö.çtllli.çe . yerine 
başkası gelir ve bu suretle takip olunan işin icrasına gayret ölunur ve 
tarikatın i~tişar ve taamümü tedricen. terakki ederek büyük semereler 
vermiştir: · · · 

Ne zaman ki Lozan. Konferansı'nın: «Mübadele,..i ahali Protokolü» 
mey~ana _~ıktı; s~ir isl~m- ~ües~~sele~i g~~i ·bu de~gahlar· d3.hi ş~Şaalı feyz 
ü umranlarıyla binlerce muhibleriyle fenaya mahkum olmuşlar ve bu 1342 
senesinde ifnalatı kuw~dı;:n· fiile .. ç1karılmıştı. 

Şimdi Tarikatın neşrr· için yapılan burica teşebbüslerden e~de edilen 
neticeye: bir nazar etmemiz lazız;ı geliyor : 
. Bektaşi tarikatın~n Horasanlı · Dergahı'nda en ziyade parladığı za
man, 1299'dan 1322 tarihiİiE~ :kadar imtidad ·eden Safvet İlhami Baba'nın 
mUrşidliği müddetidir: Kezillk M~iaralı-Köy 'ue Hanya . ve :R:~smo ·kale-
lerinin 4erga~Iarı da -a~ ·za:rpanda parlamışlardır. · 

O es~alarda bulunan tarikat müntesiplerinin adedini _:_velev. tahmini 
olsun- anlama~ için_.e11 .zi~ade vukuf ve tecrübe sahibi v_e inuh_akem.eli diJ.
şünen muliibler ile istişareler. yaptım. Bunlar uztiiı. uzadı ya . iriüza~er~t ve 
mutalaattan sonra, en kuvvetli tahminlere göre, bütün Girid adasinda 
bulunan erkek ve dişi muhiblerin umtımu onbine baliğ olabildiğine karar . 
vermişler ve mıntakalara stıret-i taksinl.ıeri dahi şudur : 

500 
500 

6~~6 

Kandiye kalesi 
Nenemenos kazası 
.Padye_ kazası 
Monofaç kazası 

Güney Doğu Al•rupa Araştırmalan F. 5 
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Kandiye millhakatı 
100 
500 
150 
250 

1600 . ' ! 
. :: 

10.000 . 

Maleviz .i . . 
Kenoriyo 
!stiye· ~ve Yerapetra kaza1arL 
:"Resmo kalesi ve -kazaları. >. 
-Han ya kalesi . ve kazalar[; •, . : -

. . . .. .... . . 

. ~.: .. : .... . 

... -.... 

ve ''binneÜ~~ de~ek ~luyor ·ki: Giİ-ld'in. . o aral~k~aki . s~Jr~eiı bi~ ·Tfu:k ~~~ 
fllsunun yüzde· .~n iki buçugu ··bektaŞi_ iarikahmi;_·İriüp.tesip· ~Ul~uyor idi. 

.· !' · .: • ı :: . .• • . · . .. • ... . . . . ;. · . . . · ' ,,.. 

: : ZEYL 

~or~ De~galu~~ ~aınma:meşi(:0] :=···. · · · ·- -.... 
Nişa.n·.:.ı şerif-i ?.li-Şan7ı sami-inekan-J sultani ~ve 'ttigrş.-yı garra.:yı· 

cihan~sitan-i bakani bi'l-avni'r-rabbaiıi ' ve bi's'-sfireti's-saİneda'.rii hUkmü 
ol~~- ki ·; . - ... · . , c. : • . . . · .. : • __ _' , . ·_ · . , . • ·:· . . : . ' ; 

Çün Hazret-i Hüda-yı hayy-i ılasir ve ceriab-ı hudavend-i haya~:-Jlabş-ı 
bi~:vezir .ve huve ala, l.ti.Uli şey'in k~dir. . . . . . . . . .. ---~ . · 
, . Benjnı z_at-i J;ıil3;fe_t-m~abiıpi , <diına ceal~ld, 7üılift;te-iı ti'l-ard; .teşr~
f(yle maiiir.:~ : ri;ıti,ik 'ü"tac~ u ~.er~r· ve m~~tih:.i ; er?ak-ı 'ml,lkadqer~7i P:avass 
U avamı yed:.i İhÜe}ryedillle· t~sli,m Ü tesbir fdüp «Ve cahi4u ji . reMli'lla7?i 
t~'emvalikum ve ~nfi.s.i~?um» ·n~ss-ı Şedfiyle gaz'& vü çihadi fermaiı'':ve cii
nıid-ı ' misret-ni.ev'ıidun:iun süyıif-ı ~~fer.-vürıiçluna, . «N rısrun . mir? 4-llahi 
ve f.ethun karib»,. qeşareti [kilk-i] kudret:-i -e~eli [ile] ta~ir oJun.dÜğu 
mümayan olup bi-avı:tiiiahi'~-Melikİ'İ-e_kper .. Giİ-id _'ceziresi feth .. ·ü .. te_şhir 
oillilliıati, mliyesser . olmagia . sevarni-i 'esıla,m~ . cev~mi-i' ehl-i . islani.' .ye 
nieabid~i'evsan, ıriesaciq-i er bab-~ imin olup )rura ve' ·:QJ.ez~ri'i müc'edq~~en 
tahrir ve defter-i icmal u rinifassala~~evkaf .ve errilak :ve havas ve zeamet 
v~' ~ir'· olınaıi: ~re _:ıi:ayd ü tast~'.olunup m.~riıaıi:k-i_ İnahrıi~a~iÔ~~~ni:: 
ye'ye _ni~~m tı i;ni,illi.a.I.r~ .. oJİıi.a:)f· JI~zı:~t-:i. ~-~qk·{ :ı:rp.itl~k_.. 'ia~in~ı . saa9et~ 
encammıa; D:iüyesser.ü ıiasi~ eyie~L ·' ·· . .. .. ~ . ' . .. ,_ . ·. . 

• ; .. • · ' • · o; ; •• • 

Fe-hamden l~~u iu~me ha~e~· li3hu · :.~ 
Ala ma heddna "tari'ka'n nicim . . . ' 
Ve §'iikren lehu §'iimme §'iikren le~u .. . 
Ala ma k [en] ana riilde'l-kerfmi . . ' . 

(' . 

[20] Kandiye Mahkeme-i §er'iyyesinin onuncu cild s·icillinde kayıdlı. blan suret~ 
-ten aynen ve harfiyyen nakledilmi§tir. ' · · ' ,. · ·:": ;_ı(, 

. ı 
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Fe-la-cer.em bu me.vhibe-i ilahi ve cezile-i.: burhaninin eda-yı şükrü 
!Çin zimmet-i. aliyye-i. şahaneme .va:~ip ü · ehe~ ... oıd~ ki. arP'~e-i . ib!d . lııa~ 
yet-i · ihs.anınl~ · ber-mur&a ~lai~~>Bi~aen,.aıa· z!Hk ~alik-i ~esaİik-i magti .. 
ret, malik~i millk-i hakikat, iftiharü·ı~arifin fi'İ~afak saarü;!~vasılin . bi~ı~J.~~ 
tihkak merhum Hacı Bektaş-ı Veli kaddes Allahu sırrehu'l-azizin fu.kara
sin~aı;ı rafi'-i tevki;-i refiü'ş-şan'ı hftkiDrl, kıdvetü;s~siıı~lıa>i's-~aİih~ .. Der
rt(A~~ z~de . saı~lı~iıu Qr~u~Y! ıi~~yfuıuıPa geiüp ~eş .. s.~neden:be~.:9iı:~~ 
~.~.~i~es.i!.l4~ . bektaş fukarasıyla leyl ü n~har,, asakip-~ , nusz:et-encam~ı~ 
muzaffer ü mansur ve a'da-yı bed-nihadın münhezim ü-m~~UJ: o~aları
n~· ed'iye-i haliseden . hali o!ma.dıklar~dan maa~ar .müceddeden ~in5: olu
~an.kal'~nin kurbünde h~sbeten l~ll§.hi teala· bir tekye büny~d idüp eyyam 
u ıeyal izdiyid-ı ömr li 'cievletim ·ve fmtid~d-~ · izz u şevketim· da'va~ına bn: 
gudüvvi ve'l-asal müdavemet ü iştigal üzre olup, lakin ziyade fakirü'l-hal 
ve bab-ı maişette muztaribü'l-ahyal olm~arıyla Kandiye sancağında Ped
ya nahiyesinde Voni :o.am karye" tekyel~rine vakf ve kendillerinin hakk-ı 
meşrfıtaları olmak , babında istid'a-yi inayet etmeğin . haldarında mezid 
ahayet:.i mülflk~m· zUhtıra ,gelüp zikr oluria'ii ' karye 'cfzyeden: maada hu
dfıd ' u s~nuru ve 'aşar \1 rus(ımu ve .. evladii!l:-evlad re.%,y~sı ve. i.spençesiyle 
tekye-i mezbfıreye .vakf ve va ki' olan . mahsfılat u rü~fı.ınatı " ve tekyede 
sa:kin' olan fuJiaranın malınet ve sai~ levazımatina fueşrfıt . olmak üzre bu 
vakıfnam e-: i hümayfın,~ı ~evhibet-ma}rrfın.u . ·verdim :ve .buyuı:d~ ki zikr 
oluılan Voni·nam karye, ·~izyesinden gaYri r~~ya \re "ev1ad "e· evlad-ı''İ·e~ya
sı. :ve. ·is,Benç~~iyle .:ve sın:u.rı dahilinde olan ; arazi. ve : eşcilr.;.,ı ~üsmire . ve 
gq.yr-:i müsmiresi ve uyfın ve· enhar ve· taria ve cibali · v~. bağ u ):ıa~çe ve 
zeytÜnlükleri ve aşar:..ı şer'iyye ve rüsiun'atı .ve ·yava:··:ve kaçkuii 've inai-ı 
gaib v.e·. "mal-ı .mefküd ve. müjdeganesi ve beytü'l-m3.1-i amme ve resm-i 
asiyab· ~~resm-i iru.Y'are· ve .re~m-i a,rft.san~ \;e :tapti-yı'"zEm~ın · ve deşt-bani 
ve.bad:..ı heva Ve'Sair n;ıüteveçeihatı ve bi'l-'cüln.1e . amme--i::hukük-ı şer'iyye 
ve. -rüsfımuyle mefrfızü'l-kalem ve maktfı'ü~l-kadem serbesti olmak üzre 

. hi h~· V~ vakf-ı-:~e~'fyiİ'e: v'akf idüp tekyenfn :Vakn ·V~ ·i'~ki' 'oian mahsfılat U 

rüsfıma.tı, iÇinde.sakiri. olan dervişanın,mafınet.ıve.~§,.ir levazımatuıın-hakk-ı 
meşrfıtu"ola. Madam ki mezkfır :DenriŞ Ali, hayatta ·-ve tekye:i ıriezbfırenin 
meşihati hizmetinde daim ve ka'im olur, karye-i mezl;ıfıreyi zapt: ve mah
sfılatı.ı:u ahz ü kabz idüp minval-i muharrer üzre fukaranın ~afınet ve saii 
levazımatına sarf eyliye. Ba'de'l-vefat her kim bektaşilerden tekye-i mez
bfırenin meşihati hizmetinde olup tekyede sakin olur ise ol zapt idüp, ila 
yevmi'l-mev'·fıd·.müstemid ü mümi'd v~ veeh-i mecrfıh ··üzre mutasarrıf ola
lar. Ol babda cevahir-i esdaf-ı hilafet-i kamrani ve kevakib-i burc-ı sal
tanat-ı cihan-hani olan benim evlad u ernead-ı ali-nijadımdan nisab-ı 
a'kab-ı haşmet-şiarımdan ve vüz-era-yı izam ve vükela-yı kirarn ve defter-
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daran-ı erkan-ı ma'delet-asa~ımdan ve ekabir u · ef~zıl ve cümle eili vü 
esafil ve mutasarrıfin ve -~evalf ve mÜbaşirin-i a'~aiimde~ hiç ferd-~aine~ 
men kan:e ve keyfe· ma kan mani' u . dafi' olmaya ve dahi i! . ta~rruz kıl
maya. 

Her kim tebdil ü tağ~ ·murad eder ise, «Fe-men beddelehu ba/de ·m.a, 
semiahu' . fe-innema i.wı.uhu . ala'iıezine yübeaiıii:Uiie'liu: . inne'ıuihe : 4~ı/iun 
Alifu» va' d-i ekyeciinin fehva-yı şedidi iİe dar~ynde Şerm-s~r ~ ıii~ıai ·li 
masir-i gazab-ı Hazret-i ·Rabbi'l-müteal olalar~ 'şÖyle bileler, alarnet-i şe:. 
rife itimad kılalar. · · · · 

Tahriren fi eva~nt-ı şehr-i cemaziyelahır sene sittin ve elf mine'l:·Hiı::
reti'n nebeviyye aleyhi efdalü's-sa:Iati ve ekmelÜ't-tahiy)Te. [Be-] kal'e-i 
sfır-.ı cedid. . .. 

.... ·, ) . 
·· f·• 

.....4:;ll Jl!l.l ı ..o. ~:·:'_,:S? ı _,. ı.. . · ·; ' .~_,.:it ı • ..i._ j ) _,u ı ~. ı.. .· 
..,-;ü)\.ı.ic. -'!.r!J\ t·f!ll· ~\JA ;;'Y\ j _r'"':':J\ ~ :.ıA J'-_J;\_,.. 
. J_j}\ ~lS' ~l..:_ll ctıl1 jl" j_j}l .. ,;.r.- ~1 ·.;~.· 

J;l_,.. j'-'YI ;_,!.;ll .:a j ;_f..ül _,ıı. 1.. 

.:-f_.J.All~; . Jı ~~~ ---::.5' .ı.,.,;.~ ı~\ c.r-u 
. .).. .) .i- ).) ) 'YLr- ) b~ -~ j jl V'!-> - . . -

~ll..i.. ..u.L~ ~) j - ~..i( _;\'1 . . . . ,. 
~lj\ ~ jl .)~.ll ........... ~, 

. . 
~~1.- ~J.);~ _~Wl ı:,l.4..; 

~l:.(_jı l..i.ıı. j ~ ~ .. :1.\_ .JA ı.. 

~'·J?~t~~~~ t.>~ely 
.. ·j\ · ·, 1 ·U\ ~.ut{J. 1 
J_J _ ,v~ ~ . ·. . 

' 
-·Jıüt. h-l.J" · hJ1 1 <:".;~· ~~f-.ı:" .J : v J_j. /'. , .. 

~~ ~~~~ ~- 4 .,..~, ~- jı 

~.S..ıl ;J::: Jl_.) [;.u .ri J ~ J\ ~ .d? ":;~ JA 
., 

~f rj_..r.-_ ;.,.,~ ·.)~_,);:-Yı 

. . \.!.~ q ~ e-". ~ 

. (Kandiye Mahkeme-i Şer'iyyesinin X. cUd siçi~de mukayyeddir.) .... 
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0~ t.>~;.:ı _,..., ._},i, . .;: J..!.~ J:-. .. tj._ 
o;jJI rk: \.)~\ ~·~1 ":"J~\ ~~ jc. 

. · . ~ 

~- ~1 0 ı>~ . ._,. y; -'..f t;~- r~.:ı 
•J)J\ iiJ.:ı-': .:.ıl:> 0_,_lJI ~ ..;L!.1, ~\ 

\yA'\' i? !ı)- j . 
Dergiih'ın dıı.ı kapısı ittisalinde bir çeşmenlndir. . . : 

·-,: . 

Resmo Derga.ııi'.nda 

I 

LiDI .~.ı.~- ); ;1 01.ı. .... ..:..!J 1 - . . - . 
l..v. c~ ;y .ı.:?' i ~~ ·~"-~ 

\:.: )'~ ~J; ;'b.} o.ı..:..olc-\ !J.:ı) _,f" 
Meydan-7vi'nin kapısı üzerind.edlr. 

..:...1; )i.;l ı.S.:ı~ ..... ,..~.ı~J- ..;l,_l.. 

· c~ j.L- ı.S'J.~r ~~ .;.ı.; .J.ıi J} 

a..;... ~. ':'r.L-' ,j_>...( ..il.!.ı.J)J ..f.J. 
ç. _ _,i ~. <:.J..,.J- )J~ ı.>..J,ı J:: ~ı 

..Jw:...ı -~ 1 "' ı.S..ıl ı ):i::.. . J v-. ~ J 

d'~ ~ ~- ~),._ ı.SJ;_,- ';'J~'~ 
ti.. '· jfi .ı; V"' ..;·ı .; .r. ,w ı c>-l!ı.l 
..J Y. ~- <:.J.rb- t}..ai c.>.d:i ~~
~~~ ';'J_)L:.~ *"..ı(Jts::::;. ~

~~ ..ılJ'I c>J)._\ YJ~I + ~t,,L. 
~'J!' .;,ı~ ı.>..ıl'J Jp cı;ı_,;..ı ~J'. 

...:.!~ J) t~- c>..ılS" ı/-_Jı; .,:.;)(;.. t 

II 

.. ~~ c> ..ıl ,ı J..-1_, ,j~~ ı.S~ _,} '-:''Y -"- j_,}_ 
cl!. .:..•j' (-J\.' ':'J~ı .:;ı~ ~JJ 

\n ~ ~ _;.'il ı.S~4- \ A j . . . 

lA..!.k L"~ ~ Yı ..J:-ı ;~ Y 
~ 

Lt-_t; • .JJ J t>lr·' ıS~I 0~ .r• 

~~0-=--.:.ı.r~ .~~J ~ '-;-'J..1._1c)=· 

~ı c:ı. • • ~ Jk <:.JI.) ~J~ ,r. 
~..ÜV"' <:.J)~j ı.S.J:i '-:'.J~ ·-~. <:.J.ri

~~ jl ,j.ı,'~ ı.>..ı=-:1 ~~ .,:.\,)$ 
,jJoJJ <:.J j~l ı.> .lll .:.:ik ı,S..ıll .::..../' 

J _,l. ı.S..ıl,ı '-:' ~' .,_? .:;,~ <:.J.ri

~:.! •il!: .,1; ':'.J~ı ~ ~_jl ola! 

r-.l" <:.JI.> ~~ r)Lı "='_,!('.:;~.n-!- ~..c; 
~_J,'i, ı ~_,:...-. oJ~j ,jJJiı )J~Jı 

,jl:-!l:.Ç ~J J'. c>~l ;lj~l_,;. ./. 

;... .. ~ ı.S~~ "'JY. ~j,) 4-;_,l.:~ 
- ';) l!.ı.S.J:iı.S~c_J.;~-._,i J~~ ';'J~ı..;.;_, 
. ı.?'.JL" <:.J,'i, J'".ı.:.!..ı J) <:.J~ JL 

';'J~ı .;u;l ._p:;. ~V"' İ ..r,-J\ 
~~ı:r- <:.J__,...;. ~J '-:' ,> -'!' .... ~<:.J;J~..ıl(' 

\ ~T • 4:- u-~1 \V J 
Hacı Hasan Baba'nın tii!:besi [R. ~8-19] ~tabesldlr. 
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(KitAbeler kalde-i mütteh.azaya tevfike~· ayı{en ve harlİyyen nakl oıunmıı~; hatta 
noktalarma bile illşilmeyip oldug-ıi gibi bırakılmıııtır). 

•• ~l •• .... · :• 

Hora.sanlı De_rgw'nda 
... ·' . 
I 

. :·'·: . . .... ... : ·· ·.:. 
J.;r!-~ rli.~lc J._!ı/ J. o.)d~ ı:.ı.,.:;J i~ ii..\ J. ·~·/>u; r}'
)~,_,.L.J.#A o~ IJ.JI cl:.._fl ~~ •.).; ·ji"~JJ.> L')/ _,.. o.>lj J .Lif-

ıS).,..J;J' ~> ~J-:--"'li ı.J>'(j.l ,ıS.fo_~ .J.._J . 
' • :,/ • t : • •'.( ... .c;_. • • .: •• • .: .. 

· ~:A'\' \•'\• \•oo· 
: 't.' ·..• ... . ·-... ·. : 

Horasıinıı ··suıtan'm tW:b~i ırapısı [bk. R. 5) . üze~indecıir. 
• • • • , ı. • • ' . _:.. :.. • • : .. ... •. - : ... • _::. • ' •• 1 ~ • • ':- : • 

' . 
~ • 1 ~-

rı> r ı:.ı~;;Jı ı:.ı'-JY. 
~) Üo.; j\ ~:J. \ JY.;_.J 

.ı.:.:.. JJ ~~. ~ . .;_,.Wl . ·. 
-~~-wı . , ·:-.. 

~ ,:' . \ • A~ .. 

• J. :,_ 

... 

II 

.·• 

. .. :' • ~ ....... ı! l i~ ... 

j~l _,. 

~pt;; ;1.) '-:"',~ı rı:? ~_lAı_ 

.:.k .ı ıS ..t::._l ı) y::- '-:"'.,.! u L; _, J' 
. .. ~ - . ..· : .. . - ,. . .... - .:- - . 

. : .~r.~?. ,~l:..\( ~...;;.j _,, 

: · .. ·~·) -~·J·) ~) ~" ı.J>l:.( 
Horasanlı Sultan'ın rİı.ezar .taşı~dadır. M~J:halllnde. verilen .. faf,sila.t . Ü;ı:erine, 1083 

yanlıştır. Doğz:usu 1082'dir. _ 

... . .. ; .- m ·· ·.·. -· ·: 

: \!t~~· u· u .:.:.·.u-1 · Ai ·;·-j 
. • J u--J. 

; ~~J :S ;ı~ :~;~ :~~:
::_, ,; ~ı;,; J.J...>. ~~~ 
· '.:.,C.. u'L:.~ ~/;.t)'- ~..,Jl 

< • •. : ' •• , •• 

\ •AO .ı..:- · . 
«Fu.ıili-a~yı b·e~t~iye;· kahıesinin alemd§.rı -bervlş .liiıried;in-.Ô3aka BabaJ adıyla 

marf.ıf türbesinin [bk. R. ll] ·içindeki :lne~ar t~ının kitaöesidir. 
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!bl ~~J:~ '":"'l~ 
IJ;I ô~ u·~;, · d-:,) · 

L'~ ~.IJI ~ı:. .j;B.c. ·0~1 · · 

.r:v 

_ ~I..O:.~d:J../~J' ._ıJ..\,1 ... . - . . . ... 

t·,L~ ~~, - ~-l.!.il r~,) 

. .. . \Y+l.. · ... 

DergAh'ın ikinci avlusundaki çe§nienlndi.r- ~bk. R.; 7·]. 

. "' . .. 
u~ s ..cil ıff ı.fU;_, ~..u · iS;i'.l · 

u~~) jk o..dJ:,~:LJ~ ":"'"!.) <.r 
u~,__( ){..ıl ·~! A.I;.J~ ·V" ..f'J V" R-

u ~.i.i) 4f\._..I~u;b -~ ;;~lı/".) - .... ... .. ~- ~ ..,_ 

~~ ).)·~--~}':.ı.. "'! J~I ·J-

V 

· 'ı:,~ı.::.;; t::..l:>l.ri> .r.~' ~\ !l;~ 
r~ ~i • ..\,ı o.A..:o y4>V" .};;1 J> 
J J,) /.j, ;1 ıf _,;.-':- +..ı.ı J.) ~~~~ 

~\ ıJrJJI..(':.:,.) ~~':/ J ıJb/ ol! 

~)ı;- ~...l).ı~_,...,~ ... 4~ "'~'ti"'~ 
. , ·~ 

~- · ( ·: "t.. ..:.- 1; ~~ . . ·. . . . . 
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Dergah'·ın ·:üçün·cu avliısı.indaki havuzun kitabesidir [R. 8]. Bu Havuzun üstü 
muahbaren kapatılmış ve -bugün :muteıiddit muslukları cami bir su hazinesidir. 

·. ~ . . ; 

··VI 

· ·~-= 1\.cl:L ~ cl J. ... r-'J -~.- --,ıs> . J . 

H orasani · Der.viş A,ll B_a}?a'pın jri.şa. . eylediği ca.:miin kap~ı . üz~rindedir [R. 9]. ·. . : . . . 

<$"'') T ~ (;_, cl'~~ jLI.J:.. 

<S"':I\J ;_, ~ A.IJI .::...ol:i ı; 

Aj JPS. ~l... ~. 
\YA\ 

VII 

J..i..:;_;. )2i d.:~J J-t:s; ~l. 
;~~t.. 1~ ;~ T ô_, .r:- ~.i

~...1.2-ljı 

D~rgA.h'ın ikinci avlusunun kapısı (~~ R. lOJ üzerindedir. 

vm 
\YAO J"l~ · cl'lil t?'J jL.. o_,\_j ~ l)""_:.J'~~ '-'J~~~ ; 

. . . -
DergAh'm üçüncü avlusu ortasındaki fıskıyeli Havuzun kitabesidir. 
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·pc 

ı.f). J . Jl. c.!i4>- '-:"l~ __ :ıı .. ;:...:.ıı ; 
·. ~; ~~I.JLI.J> .:.d"J ~ .:J.r.4~. :~ l~- _, :·. :.._· 
. . - . .. -

:. .. ; ~ : _.: -;J~:-:-!-- o~f: l:>\J\.:.._ 1.!.1;,~~--0:_~~- i.S::'~-~~-: : _·. -:·; 

~ \\"'Yi JJ~I-'0.' \'\' j 
Dergii.h'ın bahçelerinden b!_rinde büyük bir havuzun kitabesidir. Mehdi Abidin 

Baba 1323 ta:ihiiıden 1334 t.~ril1lne. ;kadar müz:şi~ _ b~unmuştur. . , ,.- · 

• 1 • • ~~a~ Köy·~ergaıtı'uda . . : .... 

.. ! •. . I . - . .... . ....... -II 
. --

.' : .. '·· -. :.· ·~ \ ·'!'OY· .. ' ı 
~ ·- -- .. -

·; ·~k_.\Y . ~..iJ_I ;\)~\) .. \~ 

D.ergii.h'ın dış kapısı [R. 14) 
üzerindedir. 

~~ jh..a.o 0~>- ·.J-~ 

<.S.2i r -.;.ı~ ~-'' ~ _;uı;.· 

' . ~qı.y. . . .. 

·:. o~~.r)~ JJ )~ ~-.d.lft... J;]::,~ ; 
_ ~~ ~~~ J; o.>?ı..S"')A ~i--=-::-~ 

_ .: _., . . \'\' oA .ı...:.-

m 

Dergii.h'ın mezarlığında Mustafa 
Dede'nin Türbesi karşısında bir me
zann_:kitii.besidir. 

~_r · jı...\ı_i .::.ıfa.> ı:_~i .::.-.-)'~ 

ı,S...\ı.> ~t.=.;\1.!.1.!. ..... .k-_,1 ~ ~ . 
- ..1 " \ 

. ı.S~.> &:_..ıt' ~_; ;1 ~_,\ ı.S~ ' 

rli. _r,!l ;..ıl~ YI ~S:/, 1 · 
. ·- . \~V' . .. ;~;: .: .. :·-·u ;·, : 

Müessis Mustafa D ede'nln. türbesi kapısının üzerindedir. 



ı. Kandiye'de Horasanlı DergAhı üzerindeki Yenikale (İnadiye). 

· · 2. Horasanlı ·Dergahı'nın şimal cebhesi. 



4. H~rasa.İllı · Derg8Jı.ı'nda Hou.sanli · Sultan Tür besi. 
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9. . Hoi:asaiııi DEirgiihi Camiinin kapısı üstündeki kitabe. 
. . . . ·. . . ;: .. : 
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10. 'Horasanlı Dergahı'nın .ikinci kapısı. 

11. Horasanlı Dergahı yakınında Saka Baba Türbesi. 





BEKTAŞ1LfGiN':'GİRİD'DE: İNTiŞARJ 

13. Mag-aralı-köy Dergaru'nın §iİnal cebhesi v~ . blinisi M~14fa. Dede T:ürb~s\. 
• • • •' \o • . : . 

14. Mağaralı-köy Dergiihı kapısı. 
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15. Mağaralı-köy Dergahı'nın üçüncü ve son mürşidi : Mustafa Baba. · 



BE~T AŞİLiG iN G1RiD'QE İNTişAıu SI 

Re:smo'da Hacı Hasan Baba· Dergahı'nın ışimalden 
1 Evliya Makamı'nın bulunduğu tepe, 
' . ·. 

V 
\ 
\ 

. -{ . 

.. 
D_ 

.; ... 

, .. 

17. Hacı Hasan Baba Dergahı'nın garb ve ışimAl cebheleri. 

Giiney Doğu Aı•rıtpa Araştırmaları F. 6 
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19. Hacı Hasan Baba Türbestnin 1çl. 



20. · nerga.ıı::bamsi Hacı Hasan Baba. 



BEKTAŞİLiöiN GİRİD.'PE İNTİŞARI ss 

21. ·Resmo;da>Lampa Mustafa Efendi. 
,. 
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23. ~Pir-evi» adıyle miiruf Hacı Bektaş Asitanesi. 


