
BBUULLGGAARR‹‹SSTTAANN’’DDAA ‹‹NNAANNÇÇ ÖÖNNDDEERRLLEERR‹‹
((2299 MMaarrtt // 33 NNiissaann 22000000 TTaarriihhlleerriinnddee))

‹‹LLEE YYAAPPIILLAANN SSÖÖYYLLEEfifi‹‹LLEERR
AAyyhhaann AAYYDDIINN**

ÖÖZZEETT

Bu çal›flma Bulgaristan’›n farkl› yörelerinde yap›lan saha çal›flmalar› ba¤lam›nda gerçeklefltirilen
röportajlar› içermektedir. Yaz› fiücaaddin Veli Oca¤› ile ba¤lant›l› Otman Baba, Demir Baba, Akyaz›l›
Sultan ve Musa Baba zaviyeleri etraf›nda oluflan ritüellik ve inançsal profili tan›mlama ve de¤erlendir-
me aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

AAnnaahhttaarr KKeelliimmeelleerr:: fiücaaddin Veli, Otman Baba, Demir Baba, Akyaz›l› Sultan, Musa Baba, Alevi-
lik- Bektaflilik

AABBSSTTRRAACCTT

This research includes the reports which took place in different regions of Bulgaria.It is important
as it defines and evaluates the beliefs and rituals occured around Otman Baba, Demir Baba, Akyaz›l›
Sultan and Musa Baba Zaviyes which are related to the family tree of fiücaaddin Veli.

KKeeyy WWoorrddss:: fiücaaddin Veli, Otman Baba, Demir Baba, Akyaz›l› Sultan, Musa Baba, Alevism-Bek-
tashisim.

GG‹‹RR‹‹fifi

Köklerini Orta Asya’da, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi’nin temsil etti¤i dü-
flünsel ö¤retiden alan Alevilik-Bektaflilik kültürü, Anadolu’da karizmatik tarihsel
temsilini Hac› Bektafl Veli’nin flahs›nda bulur. Hac› Bektafl Veli merkezli düflünce
gelene¤i, yüzlerce Türkmen Dedesi arac›l›¤› ile 13. yüzy›ldan itibaren Anado-
lu’nun farkl› yörelerinde temellenme imkân› kazan›r.

14. ve 15. yüzy›llar Alevi-Bektafli düflüncesinin onlarca Türkmen dervifli arac›-
l›¤› ile Rumeli topraklar›nda, Balkan co¤rafyas›nda geliflti¤i dönemlerdir.

Balkan co¤rafyas› içerisinde özellikle Bulgaristan, Alevi-Bektafli felsefesinin
önemli inanç kültür birimlerinin olufltu¤u yöredir. Bu inanç kültür merkezleri çev-
resinde baflta Otman Baba olmak üzere Demir Baba, Akyaz›l› Sultan, Musa Baba
gibi önemli Alevi-Bektafli inanç kültleri oluflmufltur.

Saha(Alan) çal›flmalar› bilimsel anlamda geleneksel Alevilik-Bektaflilik kültürü-
nün düflün ürünlerini tespit etmek ve tan›mlamak için önemlidir.

Bu çal›flmada fiücaaddin Veli Oca¤› ile tarihsel düflünsel ba¤lant›lar› olan Bul-
garistan’›n belli bölge Alevi-Bektafli inanç merkezleri etraf›nda yaflayanlarla yap›-
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lan röportajlar yay›nlanmaktad›r. Bu özelli¤i ile çal›flma, devam ede gelen düflün
unsurlar› hakk›nda bilgi vermesi aç›s›ndan orijinallik tafl›r.

HHAASSKKOOVVAA

29.03.2000 

KKAARRAALLAARR KKÖÖYYÜÜ (Otman Baba Türbesi Yak›nlar›)

AAHHMMEETT HHAASSAANN FFEERRHHAATT ((BBAABBAA))

Kaç Yafl›ndas›n›z?

60.

Do¤ma büyüme bural› m›s›n›z?

Dedelerimiz Haskova’dan gelme.

Kaç y›ld›r babal›k yap›yorsunuz?

8 y›ld›r.

Ne iflten emeklisiniz?

Reflberlikten emekliyiz.

Dedenizin, baban›z›n babal›kla ilgisi var m›yd›?

Yoktu. 

Baba olman›z için nas›l karar verildi, nas›l seçim oldu?

Ben zakirlik yapt›m. Burada önceden Hüseyin Baba vard›, o istedi. Benim reh-
berim Ömer Baba idi, onu yapt›lar baba. O Zeytinburnu’na gitti, gidince bana söy-
ledi, seni buraya mürflit yapal›m senden baflka mürflitlik yapacak kifli yok, diye.
Ben de kabul ettim. 

Siz cemi cemaati nas›l, ne zaman ve nerede yap›yorsunuz?

Türbede bizim ayr› odam›z var, oraya toplan›r›z. Mart›n 21’inde Sultan Nevruz
yapar›z, ayr›ca aflure yapar›z.

Nevruzda oruç var m›?

Yok.

Muharrem orucunu ne zaman tutars›n›z?

Ayhan Ayd›n
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Kurban bayram›ndan 19 gün sonra tutar›z.

Nas›l tutuyorsunuz?

Su içmeyiz.

Kaç gün tutuyorsunuz?

Üç gün, befl gün, yedi gün tutanlar var. Ben yedi gün tutar›m.

Cemin belli günleri var m›?

Halk hangi gün isterse o zaman yapar›z.

En son ne zaman cem yapt›n›z?

Nevruza 25 gün kala topland›k.

Halk size mi gelip söyledi, erkân›n›z nas›l oldu?

Halk teflkilatland›rd›, kendi aralar›nda karar alm›fllar, gelip bana söylediler.

Ne yapars›n›z?

Sohbet ederiz, Kur’an okuruz, semah döneriz.

On iki hizmet dedi¤imiz belli adamlar›n bir hizmeti oluyor mu?

Mürflit mürflitli¤ini bilir, onun kap›c›s› var, çalg›c›s› var, aflç›s› var.

Kurban keser misiniz?

Evet. 

Lokmay› erkândan önce mi da¤›t›rs›n›z, yoksa sonra m›?

K›rklar semah›n› döndükten sonra. 

Musahiplik bilir misiniz?

Bilmeyiz.

Gençler, çocuklar ceme girer mi?

Girer.

Hangi nefesleri okursunuz?

Kur’an-› Kerim (Dua okunuyor.)

Mum yak›yor musunuz?
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Yak›yoruz.

Post dualar›n›z var m›?

Var. 

Bir Sünni gelse size dese ki; K›z›lbafll›k nedir, siz ne cevap verirsiniz?

Bizim sürdü¤ümüz yol Alevi yolu.

Nedir Alevi yolu?

Do¤ruluk, sevgi, kardefllik yolu.

Bu yol nereden kald›?

Muhammed Ali’den kald›.

Kimdir Muhammed Ali?

Ali, Alevili¤in piridir.

AABBDD‹‹ RRAAKK‹‹PP AABBDD‹‹ (Zakir)

Kaç yafl›ndas›n›z?

91.

Sizin soyunuzda dedelik, babal›k var m›?

Hepsi dede.

Soy nereye ba¤l›?

Otman Baba’ya ba¤l›y›z.

Zakirlik yapmaya ne zaman bafllad›n›z?

17 yafl›ndan beri devam ediyorum.

Bu köyde devaml› olur mu cem, cemaat?

Olurdu.

Bir Sünni (Sofu) size sorsa “K›z›lbafll›k nedir?” diye, siz ne cevap verirsiniz?

Her fleyi veririz o da flaflar kal›r. 

Sanma sofu bizim rafizemiz yoktur, 

Derde noksan de¤ildir naflad›m›z, 

Ayhan Ayd›n
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Ol sebepten dertlidendir ad›m›z. 

Ali ile Muhammed’in yolcusuyuz biz.

AAhhmmeett HHeezzaarrffeenn:: Anadolu ‹mam Hasan ise, Rumeli ‹mam Hüseyin’dir. Bunla-
r› birbirinden ay›rmadan hizmet etmeliyiz. 

AAKKPPIINNAARR MMAAHHAALLLLEESS‹‹

AAHHMMEETT AALL‹‹ OOSSMMAANN HHAAMMZZAA ((BBAABBAA))

HHAASSAANN AASSAARR ((BBAABBAA))

Ahmet Hamza Baba, siz ne zaman baba oldunuz?

3 sene oldu.

Daha önceden sizin ailenizde böyle bir gelenek var m›yd›?

Kay›npederim babad›r.

‹smi nedir?

Murtaza Ali.

Kendisi nerede?

Vefat etti.

Ne zaman vefat etti?

4 sene oluyor, onun yerine beni oturttular. 

Murtaza Efendi’nin yolu, erkân› nas›ld›?

Çok güzel çal›fl›rd›.

Akp›nar Mahallesi’nde kaç tane Alevi var?

Benim bildi¤im 15 hane.

Hasan Baba size ba¤l› kaç hane var?

20-25 çift, Türkiye’ye göç eden 10 çift var.

Ahmet Baba size ba¤l› kaç çift var?

23 çift talip var.

Sizin babal›¤a geliflinizi kim istedi?
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Canlar istedi.

Tören yapt›n›z m›?

Oturturken tören yapt›k, kurban kestik.

Kurban keserken ne yap›yorsunuz?

Dualar okuyoruz, mürflitler posta geçiriyorlar.

Sizin tan›d›¤›n›z mürflit babalar m›?

Babalar. 

Kimdir sizin mürflidiniz?

Zeynel Dede beni geçirdi, Hüseyin Dede posta oturttu.

Posta oturmak için mutlak kurban laz›m, o kurban›n postunu tabaktan geçiri-

yorlar.

Ahmet Ali Osman Hamza Baba, kaç yafl›ndas›n›z?

57.

Sizin taliplerinizle cem erkân yürütmeniz hangi günler oluyor?

Cumartesi günleri yapar›z.

Siz çal›fl›yor musunuz?

Çal›fl›yorum.

Efliniz var m›?

Var.

Kaç çocu¤unuz var?

2 çocu¤um var.

Hangi evde yap›yorsunuz erkân›n›z›?

Kendi evimde ayr› odam var, orada yap›yorum.

Musahiplik sizde yok galiba?

Yok bizde.

HHaassaann AASSAARRLLII BBAABBAA:: Musahiplik Türkiye’de baflka çeflit, burada baflka çeflit.

Ayhan Ayd›n
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Burada nedir mesela?

Burada Bektafli, Babai dedi¤imiz gibi musahip cemleri var.

HH.. SSaayygg››:: Deliorman bölgesinde musahiplik çift menzillidir, kad›n-erkek bir
kurbanla ikrar verir beraber musahip olur; dört kifli kad›nl› erkekli, dört can bir can
olur. Sizde de yola girecek olan talip kendinden önce ikrar vermifl birisini rehber
tutar, ana-baba gibi, kendi evlad› anas› babas› gibi o da musahipli¤in baflka bir
flekli. 

(Dua okunuyor).

Do¤ma büyüme Bulgaristanl› m›s›n›z?

Ben Elmal›’dan gelmeyim.

Elmal› nerede?

K›rcaali taraf›ndan.

Orada babalar var m›?

Bektafli babalar›n›n bafl› asl›nda orada.

Kimdir o? 

Mehmet Ali Baba.

Orada m› yafl›yor?

Benim bulunmufl oldu¤um köyde yafl›yor.

Hangi köyde?

Kazerler köyü, Bulgarcas› Çobanka.

Hasan Baba siz ne anlat›rs›n›z; Alevi, Bektafli, K›z›lbafl deyince?

HHaassaann AAssaarr BBaabbaa:: Sevgi, dostluk, muhabbet, eflitlik, kardefllik, kad›n-erkek bir. 

Biz kad›nlar› bac›m›z gibi severiz. ‹nsan›n gönlü temiz olduktan sonra problem
kalmaz. 

fiair diyor ki; “iyilik kalkmakla difl çürütme, el-yüz y›kamakla sabun eritme yü-
re¤inde murdar oldu¤u zaman.”

Do¤ru söz bu, biz böyleyiz; ayr› gayr› yok, kad›n-erkek eflittir. 

Siz hangi dergâha ba¤l›s›n›z?
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Otman Baba’ya ba¤l›y›z.

Ne anlat›l›r Otman Baba için Akkad›nlar’da. Buralarda insan neden sever Ot-
man Baba’y›, onu neden ça¤›r›rlar dualar›yla beraber. Kimmifl Otman Baba?

Otman Baba insanlar aras›nda eflitlik ba¤larm›fl, ayr›m yapmazm›fl, cömertmifl
ve cömertli¤i için de “Gani” derler, kap›s› herkese aç›km›fl. ‹nsanlar› seven birisiy-
mifl. Bizler burada iki kurban keseriz, Bektafliler bir kurban keserler. ‹krarda ana
bac›n›n beline kemer ba¤lar›z;

Beline ba¤lam›fl nurdan bir kemer. 

‹çmiflim doluyu yüre¤im yanar. 

Herkes sevdi¤inden bir dolu umar.

Bir sen iç sevdi¤im bir de bana ver.

Siz nereden gördünüz, ortamlarda bulundunuz mu?

Biz hep beraber muhabbetlerdeyiz.

Ne zamandan beri hat›rl›yorsunuz?

25 seneden beri zakirlik yapt›m. Çalg›c›m›z, üstad›m›z Abdal Samat. On ‹ki
‹mamlar’›n lakab› var; ‹mam Hasan aflç›, ‹mam Hüseyin ç›rakç› bafl›, ‹mam Cafer
zakir, ‹mam Bak›r dem da¤›t›r. 

Bizde bunlar yok, onun için biz çok geri kalm›fl›z; bizde yedi post var, biz bi-
rimiz Bektafli babas›, birimiz fleyh. 

Birisi yedi hizmet diyor, di¤eri on iki hizmet diyor, bir di¤eri de ikisi farkl› di-
yor. 

Siz Babaîlik’ten bahsettiniz, Babailik nedir?

Bizim yolumuz gene ayn› yol. 

Babailer, Baba ‹lyas’› ast›ktan sonra Deliorman, Dobruca ve Rumeli’ne da¤›ld›-
lar; onun için biz Babailer az›nl›¤›z. 

Hac› Bektafl ve kardefli Mentefl yetifltikten sonra Bektaflilik ilerliyor, biz Babailer
geri kal›yoruz. 

Bektaflilik ilerliyor ama Hac› Bektafl-› Veli’nin ölümünden sonra onlar Tahtac›-
lar, Yörükler gibi kollara ayr›l›yor; yaln›z bizim Babailer ikrara imana geldi¤i za-
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man çiftler iki kurban kesiyor, Bektafliler birer kurban kesiyor. ‹krar imana gelecek
iki gence iki kurban laz›m. 

Neden 7 post var?

Ç›rakç› baba, kap›c› baba, pervane baba, aflç›, süpürgeci, dede, sucu.

Yedi hizmeti neye ba¤l›yorsunuz?

‹mam Hüseyin Ç›rakç› Baba.

Ahmet Ali Osman Hamza, on iki hizmet yürüyor diyorsunuz ve Bektafli’yiz di-
yorsunuz. On iki hizmetin manas› nedir?

On ‹ki ‹mamlara ba¤l›l›kt›r, bunlar›n hepsinin vazifesi var. 

On ‹ki ‹mamlar›n ayr› ayr› ne vazifeleri var?

Birinci mürflit, ikinci Muhammed deriz biz mürflidin peflinde. ‹mam Hüseyin,
‹mam Hasan, Zeynel Abidin, ‹mam Bak›r, ‹mam Cafer, ‹mam Musa Kâz›m, Ali R›-
za, Muhammet Taki, Ali Naki. Bunlar On ‹ki ‹mamlar.

Hac› Bektafl-› Veli’yi ne kabul ediyorsunuz?

Bize yol göstermifl.

Otman Baba ile ne gibi ba¤lant›s› var?

Hepsi er, evliya, güce kuvvete sahip kifliler.

Sizin talipleriniz Otman Baba’y› niye ziyaret ediyorlar?

Kuvvetine, kudretine, yolunu izliyorlar.

Ahmet Baba sofular diyorsunuz. Sünniler var, namazl›lar var, camiye gidenler
var; bunlar size nas›l bak›yor? Bu bölgede K›z›lbafllara, Alevilere ne diyorlar?

Ayr›l›k var.

Söz söylerler mi, komfluluk var m›?

Komfluluk vard›r ama k›z al›p-verme iflleri biraz güç. Gençler birbirlerini sev-
mifllerse anne-baba raz›s› yok ama zorla evlenirler, onun için iyi görünmüyor.

Siz zakirlikte ne yapars›n›z?

Zakirlikte Kur’an’lar nefesler söyleriz.

Siz Kur’an’a nefes diyorsunuz?
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Evet, sizde deyifl derler. Bizim burada pek fazla okumufllu¤umuz yok.

Muharrem var m› sizde?

Var tabi, olmaz olur mu?

Muharrem’i ne zaman tutuyorsunuz?

Aya girdikten sonra

Ne zaman gireceksiniz?

Nisan›n 5’inde girece¤iz.

Neye göre tespit ediyorsunuz?

‹mam Hüseyin Bayram› deriz. 

Sabit tarihiniz var m›, her zaman nisanda m› tutuyorsunuz, dönüyor mu?

Kurban bayram›ndan 19 gün sonra.

Kaç gün oruç tutuyorsunuz?

O düflebilir, 8-9.

Siz kaç gün tutuyorsunuz?

HHaassaann AAssaarr BBaabbaa:: Ben 3-5 gün tutar›m.

Sizde flart nedir?

Bir damla su içmemek; ama biz hoflaf içeriz.

Nevruz var m›?

Tabi var.

Nedir nevruz?

Hz. Ali’nin do¤umu.

Ne zaman bafllar?

5 Martta bafllar.

Oruç tutar m›s›n›z?

4 gün nevruz orucu var.

H›z›r ‹lyas bilir misiniz?

Ayhan Ayd›n
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Biliriz ama oruç yoktur. 

HHaassaann BBaabbaa:: 31 Ocaktan flubata kadar H›z›r orucu var.

Bir çocuk do¤du¤u zaman bir fley yapar m›s›n›z?

Yok. 

Bir insan öldü¤ü zaman ne yap›yorsunuz?

Üçünü, beflini, yedisini, k›rk›n›, on ikisini, y›l›n›.

Ne yapars›n›z?

Kurban keseriz k›rk›nda.

Ne kurban› kesiyorsunuz?

Öleni anmak için koç kesilir.

Koçu dualar m›s›n›z?

Dualar›z.

Ne duas› mesela?

fiimdi o dualar› burada söylemek olmaz.

Kurban› kestiniz, lokma ettiniz; baflka ne yapars›n›z?

Bütün aile topland›¤› zaman yer içeriz.

Dua var m›?

Duas› var, Kur’an’› var.

Bayram›n›z var m›?

Sizin yapt›¤›n›z gibi bayram yapar›z.

Bayram namaz› var m›?

Var.

Sünnilerle mi k›l›yorsunuz?

Evet.

Camide mi k›l›yorsunuz?

Evet.
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Cami var m› bu mahallede?

Bu mahallede yok, çarfl›da iki tane var.

Sünni çok mu Akp›nar’da?

Sünni bizden fazla.

Baflka hangi topluluklar var?

Bulgarlar, Çingeneler.

Anlafl›yor musunuz?

Anlafl›yoruz.

Hasan Baba siz de buyurun.

Benim ifl yerimde birisi bana k›z›lbafl dedi. Ben o zamanlar daha acemiyim, bil-
gisizim, askerden yeni gelmiflim ona tam karfl›l›k veremedim; ama bir Bulgar pat-
ronum vard›r öbürüne o cevap verdi, dedi ki; “K›z›lbafllar demokrat, tahsilli, ayd›n
görüfllü insanlard›r. K›z›lbafl ortam›na rastlarsan seni yedirirler, içirirler, yatak ve-
rirler”. 

O zaman biz anlamazd›k. Dergâhlara kat›l›rd›k ama haberdar de¤ildik. Kitab›-
m›z yok, haberimiz yok.

Babalar toplan›r m›, birbirlerini benimserler mi?

Tabi toplan›r›z nevruzda babalarla Otman Baba da toplan›r, ibadet ederiz, ta-
vuk kurban ederiz.

Nevruzun kurban› tavuk mu olur?

Evet, biz böyleyiz. CCeebbrraaiill kkuurrbbaann›› tavuk olur.

Siz yedi hizmet var diyorsunuz, di¤eri on iki hizmet diyor; bir araya gelip ko-
nuflmuyor musunuz bunu ikisini birleyelim diye?

HHaassaann AAssaarr:: Yok; o Bektafli dedesi, ben Babai dedesi. 

Burada Alevilerin, Türklerin hâli vakti ve geçimleri nas›ld›r?

Biz zorlu¤a katlanmaya al›flm›fl›z.

Hangi ifllerde çal›fl›yor Aleviler?

Her iflte çal›flabilir, yeter ki ifl olsun.

Ayhan Ayd›n
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Kendi ifli olan az m›?

Kendi ifli olan bu zamana kadar yoktu, hepsi devlet ifli. 

fiu anda ifller kötü mü?

Geçim çok kötü, iflsizlik var.

Türkler askere gidiyor mu?

Gider tabi.

Ne kadar askerlik yap›yorsunuz?

18 ay.

Bulgarlar gibi mi?

Ayn›s›. 

Okullarda Bulgar ve Türk kar›fl›k m›?

Kar›fl›k.

Okullar ve e¤itim nas›l?

Türkçeyi yasaklad›lar ve ço¤u çocuk Türkçe e¤itim görmedi. 

Ben çocuklar›m› evde okuttum Türkçe ö¤rensinler diye, ö¤rendiler; Türkçe de

var Bulgarca da, ikisini de biliyorlar. 

Hususi Türk okulu yok. Bizim zaman›m›zda Türk okulu vard›, temel Türkçe idi;

ama yine Bulgarca görürdük, Frans›zca, Rusça görürdük. 

Frans›zca yayg›n m› burada?

Yayg›n. Otman Baba’n›n tarihleri eski Türkçe ama ben bilmiyorum, eski Türk-

çe bilseydim yeter.

Bulgaristan’da biraz gerileme var; ama Türklere karfl› da bir yumuflama var gi-
bi geliyor bana, siz ne dersiniz?

Eskisi gibi de¤il, flimdi biraz daha iyi. 

HH.. SSaayygg››:: 1911 y›l›nda fiücaaddin Veli Dergâh›’nda fieyh Nuri Efendi Bulgaris-

tan’a geliyor, bunlar ‹mam R›za soyundan geliyorlar bir ocakzade. 

Bütün buralar› dolafl›yor ve irflat ediyor.
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Dulova’dan Karalardan Molla Ahmet Baba Haskova’dan Mihman Dede, Çor-
lu’da avukat Faik Bey var onun dedesi. Mihman Dede ile ikisi gidiyorlar, fiücaad-
din Veli Dergâh›’nda k›rk gün kal›yorlar, kurban kesiyorlar, oran›n mührü ile ica-
zetli olarak buraya geliyorlar. 

Molla Ahmet Baba o yörenin halifesi oluyor.

Mihman Dede de bu yörenin halifesi oluyor. 

Bugün buras› fiücaaddin’e ba¤l›d›r, oras› da fiücaaddin Veli Dergâh›’na ba¤l›-
d›r. Bugün Çorlu’daki bizim buradan gelen babalar›n hizmetinin bafl›n› Nevzat
Efendi okuyor.

Nevzat Efendi’ye ba¤l› belki üç bin tane talip, elli tane baba var; erkân yürütü-
yor, erkân›nda 200 kifli oluyor. 

‹mam Cafer Buyru¤u’na göre soyu evlad-› resule ç›kmayan birisi ocak say›lmaz.
Otman Baba evlenmemifltir, Otman Baba mücerrettir. 

HHaassaann BBaabbaa:: Otman Baba’n›n k›z› varm›fl.

HH..SS:: Neredeymifl? Bal›m Sultan mücerretti. Bunlar›n soyu evlad›-› Resul olma-
d›¤› için bunlar›n yerine baflkalar› oturdu, baflkalar› yürüttü. 

HHaassaann BBaabbaa:: Ayhan Bey bakar m›s›n, tarih tarihe uymuyor?

Uymuyor, uymuyor.

HHaassaann BBaabbaa:: Otman Baba mücerrettir diyor. 

Biz çift kurban kesiyoruz, Bektafliler tek kurban kesiyor dedik; çifte kurban kes-
mek bize nereden düflüyor? Otman Baba’n›n k›z› varm›fl ama evlenmeden önce ik-
rar alm›fl. Geç vakit evleniyor, daha sonra kocas› da ikrar al›yor. Çift kurban bize
buradan kalma. 

HH..SS:: Ortada bu bilgiler yok, bunlar sadece konuflmalar. Sizin inançlar›n›za bir
fley getirecek de¤ilim, yanl›fl anlamay›n. 

Otman Baba mücerrettir, Otman Baba hiç evlenmemifltir. Evlenmedi¤i, kendi
soyundan yerine bir postniflin b›rakmad›¤› için onun yerine devaml› postniflin ola-
rak baflkalar› kalm›flt›r. Otman Baba mücerret oldu¤u için vasiyet etmifltir fiücaad-
din Dergâh›’na ba¤lan›n diye. Mihman Dede, Molla Ahmet Dede o flekil gittiler
oraya, oradan icazet ald›lar. 

HHaassaann BBaabbaa:: Hac› Bektafl-› Veli de mücerret mi?
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Mücerret oldu¤u söyleniyor.

AAhhmmeett HHeezzaarrffeenn:: Deliorman’dan buraya hangi y›llar gelmeye bafllad›lar insan-
lar?

‹‹ssiimmssiizz:: Ezelden beri buraya gelirlermifl dedemlerden duyard›m. O zamanlar
otobüs yok, trenle gelirlermifl. 

AA..HH:: Ben 1925’ten beri Demir Baba’ya topland›klar›n› biliyorum. Bulgaris-
tan’da o zaman yetkili Muhtar Baba, Demir Baba’ya eylül aylar›nda orada topla-
n›rlard›. 1940’ta Almanlar Bulgaristan’a kak›nç yap›nca, bu defa Denizlerden Hay-
dar Baba’ya gitmeye bafllad›lar. 

Denizler, Tutrakan’da. Haydar Baba Muhtar Baba’dan üstündü. Muhtar Baba
Uflak’ta yedek subaym›fl. I.Dünya Savafl›’nda Yunanlar buralar› iflgal edince Cafer
Tayyar Pafla esir oluyor, subaylar kaç›yor; fakat bu türbeler de kapat›l›yor, yedek
subay geri dönmüyor, Kemaller’de kal›yor. 1940’ta Hakk› Beylerin taraf› Silistre’ye
kadar al›n›nca Muhtar Baba öldü. Haydar Baba idare etti ve Demir Baba’ya topla-
n›rlard›. Hatta Alvanlar’da bütün herkes yollara dökülür, oraya gelirlerdi. Belki si-
zin buraya da gelirlerdi, K›zana’ya da giderlerdi, Akyaz›l›ya’da giderlerdi, Musa
Baba’ya da giderlerdi. 

KKAARRAALLAARR

31 MART 2000/1 N‹SAN 2000

BBAABBAALLAARR TTOOPPLLAANNTTIISSII,,

BBAABBAALLAARRLLAA TTOOPPLLUU SSÖÖYYLLEEfifi‹‹LLEERR

Karalar’da, daha önce haber verildi¤i için civar köylerden de gelip toplanan ba-
balarla bir toplant› yap›ld›. Toplant›da Ayhan Ayd›n, Hakk› Sayg›, Ahmet Hezar-
fen birer konuflma yapt›lar. Daha sonra toplant›ya kat›lan babalardan konuflma
yapmalar› istense de, ço¤u çekingen davrand›. Birçok kez ricalarla baz›lar› görüfl-
lerini aktar›rken; as›l, akflam yap›lan birebir söyleflide babalar›n görüfllerine ulafl›l-
maya çal›fl›ld›. 

AAhhmmeett HHEEZZAARRFFEENN

Say›n canlar! Uzun y›llar ö¤retmenlik yapt›¤›m için oturunca konuflam›yorum,
ayakta konuflaca¤›m. 
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Ayhan Bey de anlatt›, ben de bu topra¤›n insan›y›m. 

Köyüm Razgrad kazas› Yunus Abdal, flimdi Yonkova diyorlar. 

Razgrad ve Kemaller’de rüfltiyeyi okuduktan sonra, Türkiye’ye kaçmaya çal›fl-
t›k bir grup insan; ama gidemedik. Ben de fiumnu’daki Nüvvap Okuluna gitmeye
mecbur kald›m; fakat Nüvvap okulunda Alevi-Bektafli ö¤renciler de vard›. Hatta
Bulgar ve Çekoslovakya’dan bile gelen vard›; çünkü o eski Osmanl›ca’y› ö¤retirdi.
Yeni harfler yasakt› orada. Biz de istemeyerek eski yaz›y› ö¤renmifl olduk. 1951’de
göçmenlik ç›k›nca Türkiye’ye gittik ve benim bu kendi kendime okuduklar›m zi-
yan oldu. Derken Anadolu’nun birçok yerinde ö¤retmenlik yapt›ktan sonra ‹stan-
bul’a geldim ve emekli olunca ifl aramaya bafllad›m.

Osmanl› Arflivi aç›ld› insan ar›yorlard›, ben de hemen müracaat ettim. Me¤er
Bulgaristan’dan gelip Nüvvap bitirenleri önce al›rlarm›fl. Onlar kendileri imam-ha-
tip okullar› açm›fllar, ilahiyat açm›fllar; ama Arapça okuyorlar. 1940’ta Romanya
s›n›r hakk› verdi, Tutrakan kazas›, Küçük Kaynarca’da kald›m. Küçük Kaynarca’da
hepimizin dedelerini a¤latan anlaflma yap›ld›, topraklar›m›z› ellerimizden ald›lar.
Ben vazife yaparken hep o ac›y› içimde duydum. 

Okulu bitirdikten sonra halk için çal›flaca¤›m diyerek ö¤retmenli¤i düflündüm.
1946’da K›z›lburun’da rüfltiye aç›ld› ve ö¤retmen olarak orada da çal›flt›m. 

Emekli olduktan sonra Osmanl› Arflivi’nde çal›flt›m. Osmanl› Arflivi’nden de yafl
haddinden dolay› ç›k›nca, art›k kendi ad›ma Osmanl› Arflivi’nde bizim Rumeli’ye
ait ne belgeler varsa onlar› toplayay›m dedim ve bafllad›m onlar› toplamaya. Da-
ha çok Alevi-Bektaflilere ait belgeleri toplamaya bafllad›m. ‹leride belki kitaplar›m
yay›nland›ktan sonra sizler de okuyacaks›n›z. (Ne sevindirici bir hadisedir ki, de-
¤erinin hakk› tam verilemezse de, bu de¤erli yazar›m›z›n 2005 y›l›na girerken 6 ki-
tab›n›n yay›nlan›fl›n›n sevincini onun gerçek sevenleri ve bu bilgilerin halka ulafl-
mas›n› arzulayanlar olarak büyük bir aflkla karfl›lad›k. Ayhan Ayd›n).

Buraya eski Osmanl› yönetimi zaman›nda “çardak yönetimi” deniyor. Hatta
Kamerliler Çardak Gazetesi ç›kard› Silistre’de Deliorman gazetesi ç›kard› böyle
birçok köylerin ismi geçiyor. 1996’da Cem Vakf›’nda vazifeye bafllad›m. Rumeli-
deki insanlar›n sesini duyurmaya çal›fl›yoruz biz orada. 90’l› y›llarda Yusuf Babin-
li diye bir milletvekili vard›, Alevi-Bektaflilerdendi bu. Kad›köy Hac› Bektafl-› Veli
Derne¤i’nde bir konferans verecekmifl. Bana bir davetiye yollam›fl, gittim. Konfe-
rans›n konusu Anadolu Alevili¤i. Konuflmalar oldu, sorular soruldu. Ben dedim ki;
siz Anadolu Alevili¤i dediniz; ama Rumeli Alevili¤i de var. Onlardan hiç bahset-
mediniz. Ben onlar› hiç bilmiyorum dedi; me¤er tafll› tarladan bir baba varm›fl, is-

Ayhan Ayd›n

216 Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî / 2006-37



mini flimdi hat›rlam›yorum, o da ayn› itiraz› yapt›, dedi ki; sen Anadolu Alevili¤i-
ni biliyorsun, Rumeli Alevili¤ini neden bilmiyorsun? Daha sonra bir konuflma yap-
t›m. Orada bir hayli ilgi çektim. Rumeli’nin Türkleflmesinde Alevi-Bektaflili¤in çok
hizmeti var. 

Cem Vakf›’nda bir harita yapt›k, nerede hangi tekkeler varsa belirttik. Alevi der-
viflleri k›l›k-k›yafet biliyor. Macaristan’da ve Romanya’da gitti¤i yerlerde nerede
geçitler var, ordu mu var, kale mi var; arkadan baflkalar›na bildiriyor ve böylelikle
yard›m ediyor. 

Anadolu’da ö¤retmenlik yaparken yurt d›fl›ndaki Türkleri anlatmaya çal›fl›r›z.
Birçok müfettifl ne laz›m onlar diyordu. Ben de bunlar› göz ard› etmeyelim, onlar
çok önemli diye itiraz edince soruflturma bile açt›lar bana; fakat flimdi görüyorsu-
nuz televizyonlarda, kitaplarda art›k anlat›l›yor. Biz do¤ru yolda imifliz, hep sizin
sesinizi duyurmaya çal›fl›yoruz. Demir Baba’ya geliyorsunuz, ben onu 1925’ten
beri biliyorum. Demir Baba ne hâlde idi. 1970’te geldi¤imde gittik b›rakmad›lar,
94’te geldim her taraf›n› de¤ifltirmifller. Onlara sahip ç›kal›m. Osmanl› Arflivi’nde
bu tekkelerin vak›f arazilerini ç›kard›m. K›z›l Deli’nin 24 tane dolab›, korular›, or-
manlar› var. Hüseyin Baba en zengin burada, Osmanl› padiflahlar› Kanuni’ye ge-
linceye kadar, Fatih’e gelinceye kadar Rumelideki tekkelere isyanlarda arazilerini
alm›fllar. Siz Türk dünyas›nda Türklü¤ü en iyi yaflatans›n›z. Baflkalar› hep artlaflt›-
r›yor. 

Ayhan Ayd›n: fiimdi sizleri dinleyerek, fikirlerinizi almak istiyoruz. 

Sizlerin de fikirlerinizi almak isteriz, isminizi de söyleyin?

HHaalliimm SSüülleeyymmaann

Biz Bulgaristan’da yafl›yoruz. Okumam›z Türkçe, hayat›m›z Bulgarlarla kar›fl›k. 

Biz 20 y›ld›r babay›z. Bizim iflledi¤imiz ifllerde Türkçe anl›yoruz, okuyoruz. 

Kur’an’› Latince okuyorlar, eski Türkçe okuyorlar. Biz kendi yöremizde bu
Arapça Kur’an’›, Latince istiyoruz. Çevirebilir misiniz, bizlere Kur’an gönderebilir
misiniz?

Bizde önceki gibi Arapça okumufl hocalar ve insanlar›m›z kalmad›. 

MMuuhhaarrrreemm KKaarraaggöözz

14 seneden beri ben de babay›m. Kulhuvallah’› okuyoruz; ama ne demek ol-
du¤unu biz de bilmiyoruz.
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Mesela “Yâsin” okuyoruz Cuma akflamlar›, onun da ne demek oldu¤unu bilmi-
yoruz Kur’an okuyoruz, ama anlam›yoruz. Takvim var, aflure ay› Muharrem ay›
var; on gün yaz›yor biz yap›yoruz on iki gün. 

AAllii RR››zzaa BBaabbaa

Baltac› Yeniköy’denim, 13 y›ld›r babay›m. On iki gün tuttu¤umuz oruç, iki gün
de onlar için tutarsak on dört gün oluyor. Kûfe’de Müslim Akil’in aflure kitab› var,
orada öyle yaz›l›. Biz öyle görmüflüz, böyle iflliyoruz; siz ç›kar›n bir kanun öyle ya-
pal›m.

RReecceepp AAssllaann

5 y›ld›r babal›k yap›yorum. Biz, Sultan Nevruz Bayram›n› ne zaman kutlayaca-
¤›m›z› bilmiyoruz. 21 Mart m› olacak, 22-23 mü? Cuma akflamlar› toplant›lar›m›z
oluyor. Tarikten geçmemiz sadece cuma günü mü kabul, yoksa pazartesi günü de
kabul mü? Pazartesi Peygamber’in do¤umu; yani pazartesi geçmek makbul mü-
dür? Cuma akflamlar›, pazartesi akflamlar› kurban yapabilir miyiz?

SSaallmmaann ‹‹bbrraahhiimm KKöössee

Çernik-Karalar. 19 y›ld›r babay›m. Muharrem ay› eskiden on iki gün tutulurdu,
sonra döndü iki gün ileri al›nd›. Onuncu gün bafllad›lar kaynatmaya, bu tarihler
denk gelmedi¤i için insanlar birbirine yapacak bir fleyler. 

AAllii YYuussuuff

Çernik Köyü’nden, 3 y›ld›r babay›m. Hasan Baba’n›n cemine girdim, Kanar-
ya’da kendisi oraya yüksek tahsilli insanlar geldi dediler ki; cemiyet iyiymifl ama
neden daha önce bilmiyorduk. Gelen gençler bu ifllere meraklans›n. Ayr› tabaklar-
da yemek yiyelim, tepside de¤il de masada yiyelim dediler. Ayr›ca sakka suyu da
içilmesin, d›flar› serpilsin dediler. Türkiye’de bir yenilik yapsak iyi olur.

RReeffiikk SSaalliihh

Çernik Köyü’ndenim. 7 senelik babay›m. Tarik suyunu içmeyece¤iz gibi mese-
leler, dedelerden babalardan aktar›lm›fl.

AABBDDUULLLLAAHH HHAASSAANN AABBDDUULLLLAAHH

Duloval›y›m. 1938’de do¤dum, 79’da baba oldum. 86’da mürflitlik ald›m. O
zamandan beri çal›fl›yoruz, toplan›p yol-erkân hakk›nda konufluyoruz, fikir al›fl-ve-
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rifli yap›yoruz. 1986’da Sofya’da mektebe gittim. O günden bu güne çal›fl›yoruz.
Ben oldum mu, polis de gelse kimse bir fley demez. Bizim yolumuzdan, erkân›-
m›zdan Hristiyanlar korkar. 

Babalarla toplan›p konufluyorsunuz, ayn› zamanda size ba¤l› babalar var. Bu
civarda kaç tane baba var?

Dulova’da 10 tane var. Biz Musa Baba’y› ça¤›r›r›z. 

Karalar, Dulova, Baltac› Yeniköy, Sö¤ütcü, Kolobina; bunlar Alevi köyleri. Bafl-
ka Alevi köyü var m›?

Çarflambal›lar var. Sevar, Kastç›lar, Yeniceköy.

Abdullah Baba, buralarda kaç baba var?

Bilmiyorum. 

Çarflambal›lar dedi¤iniz nedir?

‹badetlerini Babailer pazartesi ve cuma akflam› yaparlar, Çarflambal›lar ise sal›
günü yaparlar. 

Fatma Ana’n›n do¤umu olarak m› kabul ediyorlar?

Evet. 

Erkân›na girdiniz mi, fark var m›?

‹badet esnas›nda gülbenkler çekerken el ele tutarlar. 

Siz de Babai yolunu sürüyorsunuz ve perflembe akflam› yap›yorsunuz de¤il mi?

Pazar akflam›, bir de perflembe akflam› yap›yoruz.

Her pazar ve perflembe akflam› erkân yürür mü?

Yürür. Gelen gelir. Her ay›n bafl›nda tarik bayram› yapar›z; yani görgü isteyen
gelir. Bize abdestsiz derler.

Tarik nas›l bir fleydir?

Bir ay içinde tarikten geçmemifl ve e¤er ölmüfl ise, baba günahkâr de¤il; çünkü
baba onu ça¤›rm›fl o gelmemifl. O zaman baba o ay›n bafl›nda bayram yapmaz. 

Bizim Babailer bir tarihte k›l›çtan geçmifller; bir tarihte 40 bin, bir tarihte 80 bin
kifli. Mesela; Selçuklular zaman›nda bizim Babailer silinmifl. Hac› Bektafl-› Veli ç›-
k›yor meydana din üzerine dil üzerine insanlar unutmufl ayaklanma bast›r›yor, ifl-
te o zaman Babailer silinmifl. 
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Abdullah Baba, bu kadar baba (Çarflambal›lar hariç) ayn› erkân› sürdürüyor; ya-
ni ayn› kurallar› uyguluyorlar. Siz ne dersiniz?

Onlar ayr›, onlar bizden sakl›yorlar gizli yap›yorlar. 

Babalara taliplerini siz mi paylaflt›r›yorsunuz? Talipler kendileri mi seçiyorlar
babay›; yoksa babalar m› talipleri seçiyor?

Bir cemiyetin babas› Hakk’a yürüyor. Dedeler kendi aralar›nda otururlar; ama
birbirlerinden tarik alamazlar. D›flar›da kalm›fl bir talip var, ben sözüm geçen bir
babaya söylerim. Git flu adam› al derim, al›rlar. 

Bir talibin 15 yafl›ndan 20 yafl›na kadar sözü yoktur. Ne zaman musahip olur-
sa o cemiyette onun da hakk› var. 

Evliler efli ile gelirse sizin erkân›n›z ne oluyor, törenleriniz oluyor mu?

Musahip oluncaya kadar ceme al›r›z al›fls›n diye. 20 yafllar›nda musahipsiz, ik-
rars›z biz onun üstüne hizmet okumay›z. Hizmette onun hakk› yok. Musahip oldu
mu söz al›r konuflur. Onun babas› gelir, ana-bac› gelir; peflkir getirir baba ile gö-
rüflür, insanlarla görüflür, cemiyete ba¤lan›r. Sonra musahip olur, o babaya ba¤la-
n›r. Bir yere gidecek olsa ondan izin al›r, birtak›m ifller yapar. 

Diyelim ki taliplerinizi sorguluyorsunuz. Sorgulamada ne yap›yorsunuz, ne di-
yorsunuz? Talip, baba huzurunda kendi özünü dara çekerek, sorguland›¤›n› hisse-
derek ne yap›yor? Her baban›n kaç tane talibi var?

40 talip var benim. 37 çift, 20 çift de¤ifliyor. 

Birbirleriyle kardefl varsa silinsin, olmayan varsa niyaz etsin deriz. Sonra veba-
li boynuna ederiz. Talip, baba ile görüflür yerine oturur. 

Kaç hizmet sahibiniz var?

12 tane: gözcü, tarikçi, ç›rakç›, zakir olsun di¤erleri önemli de¤il.

Herkese göre mi görev veriyorsunuz?

Cem erenleri ile baba karar veriyor, hangisi hangi görevi tafl›yacaksa o görev
veriliyor. 

Hizmet sahipleri kendi hizmetlerini biliyorlar her cemde de ayn› hizmet sahip-
leri ayn› hizmetleri görüyor. Babailik... Siz bu yoldan geldi¤inizi söylüyorsunuz.
Babailik, Bektaflilik nedir, sizin yolunu sürdü¤ünüz inanç hakk›nda neler söylersi-
niz?
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Muhammed-Ali yolu deriz. 

Mesela Allah -Muhammet -Ali ad›na üç ç›rak uyar›z. 

Bir insan iki üç hizmet getirebilir. Gözcü kalkm›fl Allah eyvallah da yapar, du-
as›n› biliyorsa dua da okur. 

Bu yolun ulular› var; fiücaaddin Veli’ler, Abdal Musa’lar, Hac› Bektafl-› Ve-
li’ler... Yine buradaki pirler var. Bu ulular dergâh kurmufllar zaman›nda. Sizin bu-
gün yürüttü¤ünüz hizmetleri o dergâhlar çevresinde yürütmüfller. 

Kendiniz bir dergâha m› ba¤l›s›n›z?

Nevzat Efendi’ye ba¤l›y›m. (Eskiflehir’deki Sultan fiücaaddin Veli Dergâh›’n›n
flu andaki postniflini.) Haskova’da Otman Baba’ya gittim kald›m.

Otman Baba’dan m› el ald›n›z, bu nas›l oldu?

Buradan 10 araba gittik, kazan kaynatt›k. Hasan Baba benim rehberimdir. Ot-
man Baba buran›n postniflini. 

fiücaaddin Veli ve Otman Baba’ya ba¤l› olarak erkân yürütüyorsunuz; erkânla-
r› nas›l ö¤rendiniz, bu yola girifliniz nas›l oldu?

Mürflit Ali Baba vard›, rehberimiz Mehmet Baba vard›, onlar e¤itti bizi. O göç-
tü dünyadan baflkas› girdi, sonra ben oturdum 79’da.

Bir halifenin; yani babalar›n bafl›nda olan kiflinin seçimi nas›l oluyor?

‹nsanlar›n iste¤i ile oluyor. Nevzat Efendi geldi, babalara sordu. ‹steyen var m›,
yok mu diye. O zaman 38 tane baba vard›. Babalara niyaz ettirdi; benim sözüm-
den ç›kmayacaklar›na, beni seçeceklerine dair. Bana da niyaz ol, dedi. Bütün hep-
sini bir tutaca¤›na, ayr›-gayr› yapmayaca¤›na dair söz ver, dedi. Böylece Nevzat
Efendi’nin huzurunda, buradaki babalar›n bafl›na halife yap›ld›m. 

Nevzat Baba fiücaaddin Veli Dergâh›’n›n postniflini olarak kabul ediliyor. Siz
de mürflit ve onun buradaki halifesi olarak kabul ediliyorsunuz. 

Siz ne biliyorsunuz; Otman Baba’lar, Hac› Bektafl’lar, daha nice ulular, pirler
kimlerdir?

Biz Otman Baba’ya ba¤l›y›z.

Siz hem Otman Baba’ya, hem de fiücaaddin Veli Dergâh›’na m› ba¤l›s›n›z?

Bizler Otman Baba’ya ba¤l›y›z.
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Baba nas›l olunur, buna siz mi karar veriyorsunuz?

Baba olacak kimse hürmetli, sözü dinlenen, a¤›r bafll› kimse olacak.

Siz ‹mam Cafer Buyru¤u üzerine mi gidiyorsunuz, baflka bir buyruk kitap var
m›?

Baflka buyruk kitap yok, biz ‹mam Cafer Buyru¤u üzerine gidiyoruz. 

SSEELLMMAANN ‹‹BBRRAAHH‹‹MM KKÖÖSSEE

Kaç yafl›ndas›n›z?

Pederimden ve hâlimden oldum bi hane, medet cülbah yand› kaine. 1931’de
kaane, çok flükür, hamd olsun geldim cihana. Berzahtan kuruturum ç›kt›m aradan,
18 yafl›nda do¤dum anadan, Molla Ahmet’in Mustafa Baba’dan çok flükür, hamd
olsun bir yere kadar geldik. 

Yafl›m 31, ikrar vermem de 18.

18 yafl›nda ikrar verip bu yola girerken; y›llar önce neler hissettiniz, hangi duy-
gular içindeydiniz?

Küçüklükten bafllad›m zakirlik yapmaya, ihtiyarlarla konuflmaya. Sonra babam
öldü, ben zakirlik yapt›m. Bu hâli istemedim, baflkas›n› seçtik. Sonra yeniden üs-
tüme doland›. Usul usul gidiyoruz. Bafllad›k yolu erkân› korumaya. Babal›k yapa-
r›z bu âlemden; Mustafa Baba gitti, Halil Baba geldi. O da göçünce bafllad›m ta-
lip ikrara getirdim, üç çift talibim vard›. Sonra Halil Baba bana bir icazet verdi. Bu
icazeti babalarla, imzalarla al›r›m elime. Giderim Otman Baba’ya, oradan Kerim
Baba’dan gelirim Karalar’a. O zaman Hasan daha baba olmam›flt›. Sonra burada
ikilik ç›kt›. Birtak›m dedi Murtaza Baba Abdullah’tan ileri. Ben dedim; o benim
milletim, b›rak›n bana ben yapay›m, ben edeyim. Bu mürflitlik bize yak›n daim sa-
y›l›yor. Bu icazeti 82’de ald›m; Murtaza Baba ayr›ld›, sonra Abdullah Baba’ya b›-
rakt›. 

Zakirlik nedir?

Zakirlik, ‹mam Cafer postundad›r. Devran çevirir, nefesler söyler, saz çalar. 

Cemlerde saz d›fl›nda bir fley var m›?

Yok.

Ceminize giren kaç talibiniz var flu anda?
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30 hane var. 

Talipleriniz bir erkek ya da bir kad›n de¤il de o hanedekilerde mi girmifl olu-
yor?

Hanede vard›r; 3 kifli, 2 kifli. 

fiiir yazar m›s›n›z?

Yazar›z.

Cemlerde deyifl okunuyor; buna baz› bölgelerde Kur’an, düvaz deniliyor. Bu-
rada ne deniliyor?

Burada da düvaz deniliyor.

Düvazlarda kimin ismi geçiyor, kimin düvaz›n› okuyorsunuz?

Musa Baba Sultan’› okuruz.

Kimlerden okursunuz?

On ‹ki ‹mamlar› okuruz. (burada bir ozandan fliir okuma de¤il, ulu flah›slar›n is-
minin geçmesi kastedilir.)

Evleneceklere bir dua veriyor musunuz?

Vard›r duas›.

Bir kifli Hakk’a yürüdü¤ü zaman hangi erkân yürür?

K›rk›n›, ellisini yapar›z.

Taliplerinizden bir kifli Hakk’a yürüdü diyelim,  ölüyü ne yapars›n›z?

Önce onu dardan indirirler, toplan›rlar borcu varsa öderler. Bunlar bizde yok.

Ölen kiflinin namaz›n› k›l›yor musunuz?

Ölenin namaz›n› k›larlar.

Namaz› kim k›ld›r›r?

‹mam.

‹mam olmad›¤› zaman kim k›ld›r›r?

‹mam olmad›¤› zaman k›lmazlar. Beklerler ya da baflka yerden bir imam geti-
rirler.
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Sünnilerden mi gelir?

Onlardan da gelir.

‹mam olmad›¤› zaman ne yap›l›yor?

Sünnilerden gelir. Baba da yapabilir bu ifli; ama biz imam bekliyoruz. 

Yedisinde ne yapars›n›z?

Yedisi geldi mi toplan›r›z, bir kurban keseriz, insanlara yediririz; Kur’an okunur

sonra. K›rk› gelir, onda da toplan›p kurban keseriz. O zaman kimi münasip görür-

lerse seçerler; çünkü talipler babay› isterse seçerler. Kur’an okunur, akflam› k›lar›z.

Bedri Noyan diyor ki; “ölüm sevgiliye kavuflmak.”

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Hz. Peygamber’imiz diyor ki; “Ya Ali! Ben art›k Hakk’a yürüyece-

¤im, emir geldi. Sak›n üzülmeyin. Müminin ölümü, bir haneden di¤er haneye göç-

meye benzer.” yani bir bedenden baflka bir bedene geçecek. 

‹simsiz: Berzah âlemini aç›klar m›s›n›z?

HH.. SS:: Bu âlemde yiyip, içip, yafl›yoruz; bir yaflam sürdürüyoruz. Bana flu âlem-

de Hakk› dediler, size Ahmet dediler... Biz bu bedenimize biz diyoruz. Asl›nda bu

beden biz de¤il; bizde bir biz var, bizden içeri. Bende bir ben var benden içeri.

Bizim görevimiz insanlar› irflat etmek. 

AAHHMMEETT SSAAKKAALLLLII ((KKÖÖYY ‹‹MMAAMMII))

Köyün imam› Ahmet Sakall› ne söyler?

Köküm Sünni. ‹nsan dünyaya ahreti kazanmak için ve Allah’a yaklaflmak için

gelmifl.

Hz. Peygamber’in yüzü suyuna bütün kâinatlar olmufl. Cenab-› Hakk, “kâinat

yok olduktan sonra yeniden insanlar› yarat›r›m.” diyor. Neden? ‹nsan daima bir sa-

vafl içerisinde ahireti kazanmak için, Allah’a yaklaflmak için çal›fl›r; bunu da yal-

n›z kendi nefsi ile mücadele ederek kazan›r. 

Bu hususta konuflulacak çok fleyler var. 

‹nsan Allah’a nas›l yaklaflabilir? Daima kulluk yapmas›yla yaklaflabilir; yani te-

miz bir kul olabilmek için, Allah’a kulluk yapmak zorundas›n. 
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‹nsan›n ahretini kazanabilmesi için, burada kendi nefsi ile mücadele etmesi la-

z›m. 

‹nsan kendini her fleye haz›r buldu mu, çok çabuk iflas eder. Birçok fleyi kolay

elde etmeye çal›fl›yoruz. Onun için de bu bize böyle kolay veriliyor. Bunun bir

k›ymeti yok gibi. 

Dünya, ahireti kazanmak için bir tarlad›r; burada ne ekersen ahirette onu biçe-

ceksin. Cennet ve cehennem buradad›r, diyor baz›lar›. 

‹slam’›n flartlar›ndan olan tevhit, risalet ve ahirete imandan biri eksik ise, insan

tam Müslüman olamaz.

Ben böyle bir düflünce ile yaflarsam ahireti kazanmak için hiçbir fley yapmam,

yaln›z dünyada iyi yaflamak için elimden geleni koymam. Mesela; ben yalan söy-

lemekten de, çalmaktan da elimi koymam. Dilime, elime, belime sahip olmam.

Benim iyi yaflamam için ne laz›msa yapar›m. Cenab-› Hakk, insan›n her günah›n›

af edebilir; yaln›z “kul hakk›n›” affetmez. 

HH..SS:: Kur’an’da bir ayet var; Allah yolunda cihat edin, buyruluyor. Bunun ma-

nas› nedir acaba?

‹nsan kendi nefsi ile mücadele etmeli. Baflkas› için bir fleyler yapmal›s›n.

Cihad-› ekber deniliyor, siz nelere uyuyorsunuz? ‹nsanlar› neye davet ediyorsu-
nuz burada? Bir Alevi-Bektafli köyünde, Sünni kökenli olsan›z da, bu insanlarla
kaynaflm›fl ve bu köyün de imaml›¤›n› yapan birisi olarak, inanç esaslar›n›z neler-
dir? Namaz deyince ne anl›yorsunuz?

Namaz deyince; Allah ile kul aras›nda münasebet kurmay› anl›yoruz. Sünni

inançlara göre, ‹slamiyette baflkas›n› vas›ta olarak kullanma lüzumu yok. ‹nanç; in-

san›n Allah’a karfl› inanc›.

Siz Sünni kökenli bir insan olarak, böyle bir köyde nas›l yorumluyorsunuz,
oruç nedir?

Oruç; bir ibadet, Allah’a karfl› kulluk borcunu ödeme. Cem ise; ‹slamiyette top-

lu bir flekilde ibadet etmek. Toplu hâlde ibadet etmekten maksat; burada temiz ha-

lis bir insan›n bulunmas›, bunun yüzü suyuna dua etmekte bulunan bir insan›n du-

as›n›n da kabul olmas›d›r. Onun için de birlik hakk›na bir fley okunuyor. 
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MMUUSSTTAAFFAA  SSAALL‹‹MM MMUURRTTAAZZAA ((BBAABBAA))

Karalar’dan›m. fiimdi baba olmam›n sebebinden bafllayay›m.

Annemin babas› Maksut Pehlivan, Amerika’ya kadar gitmifl çok büyük bir peh-

livanm›fl. Alt› ay Türkiye’de durmufl. Ondan sonra onlar beni yetifltirdi biraz. Ba-

bam da dedem de Bektafli. Haydar Baba geldikten sonra dedemi bulmufl, Maksut

dedemi bulmufl. Onlarda kalm›fl 5-6 ay. Ondan sonra ben askerden döndükten

sonra, dedemi kaybettim. ‹flte geçtik baflka bir ceme, Muharrem Baba’n›n cemine.

Orada on alt› sene had›ml›k yapt›m. Ondan sonra beni de¤ifltirdiler, gözcü oldum.

Gözcülükten sonra baba dedi, seni ben baba yapaca¤›m. Benim de abilerim var

önümde; daha âlimler, okumufllar. Ben onlar›n önüne gelmem falan, ›rak oldum

babadan. ‹flte o da bu âlemden gittikten sonra bütün talipler çöktü benim bafl›ma,

baba olacaks›n diye. Ben de biraz inat ettim, abilerim var önümde dedim. 

Ondan sonra bir akflam rüyamda, dedem ve ninemi gördüm. Dedem geldi,

Haydar Baba’n›n tac›n› geçirdi bana. Kavuniçi bir taç. Bu dedi, Haydar Baba’n›n.

Bu sende duracak dedi. Ben nas›l soka¤a ç›kaca¤›m dedim, hay›r bu sana yak›fl›r

dedi. Ondan sonra baba oldum. Tak›ld›k on iki seneden beri babal›k yap›yorum.

Yollar› büyüklerimizden gördü¤ümüz gibi sürmeye çal›fl›yoruz.

Alevilik-Bektaflilikte kurban kesmenin önemi nedir?

Kurban yapacak olduktan sonra kurbanc› ç›kar keser kurbanlar›. Onunla bey-

lik kurban›, a¤manlar›m›z› toplad›k. Hasat›m›z›, bereketimizi koyduk ambarlar›m›-

za. Bir kurban yapar›z, baba geçirir bizi, temizlenir, biz de talipleri geçiririz. On-

dan sonra kurban› kurbanc›ya söyleriz, flu akflam kurban yapaca¤›z. Sabahleyin gi-

der dualar›yla keser kurban›. Duas› da, Muhammed-Ali u¤runa teksin, bizi dergâh-

tan ay›rma ey gani. fieyh ferman›, Halil ‹brahim delili, Cebrail tekbiri; Allahu Ek-

ber, Allahu Ekber, Alahu Ekber deriz. Üç kere tekbir getirir. Üç kere de (Arapça

söyledi) onu söyler, tekbir getiririz. Onlar bir kere ayak tutarlar, biz de onlara an-

lat›r›z iflitti¤imiz kadar dedelerden. Ehlibeyt hakk›nda, muhabbet hakk›nda, evliya-

lar hakk›nda anlat›r›z.

Kaç talibiniz var, kaç çift?

28 oldu. 

21 marttan sonra benim anlad›¤›m kadar›yla bir serbest b›rakma var talipleri. 
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Dileyen gelmiyor mu nevruzdan sonra? 

‹steyen gelir; yani cuma akflam›, pazar akflam› uyar›r›m. Gelen varsa k›lar›z ak-
flam›.

Yani siz on iki ay boyunca devam eder misiniz? 

K›rklarda k›rk mum yakar›z, flamdan› var k›rk budak. 

Sultan Nevruz’da k›rk mum yakar›m. Üç tane de Allah-Muhammed-Ali aflk›na
içerde yakar›z. fiimdiye kadar biz d›flar›dan bir gelin al›rsak belki ufla¤› olmad›,
anas›n› içeri sokmak yok bizde; ama flimdi her fley Türkiye’de aç›kland›, her fley. 

Ne kadar benimsersek Alevili¤i, ne kadar ço¤alt›rsak o kadar daha k›ymetli de-
mek ki. fiimdi ben akflam› k›larken yahut da muhabbete bafllayacakken d›flar›dan
bir kifli gelirse, saklan›n okumay›n. Etmeyin bu do¤ru de¤il bence. fiimdi geldikten
sonra bizim dualar›m›zdan ne anlayacak; mesela biz Allah’›n emri neyse onu oku-
yoruz. Biz buraya s›rr›n› saklayan erdir diyelim; yahut da bak, gözcüyü tembihle.
D›flar›dan, baflka kimse gelmesin. 

Gençlerin ilgileri var m›, siz onlar› cezbetmek için bir fleyler yap›yor musunuz?

MMuussttaaffaa BBaabbaa:: Gençleri benimseye çal›fl›yoruz, hepsini uyarmaya çal›fl›yoruz.
Onlar›n çi¤li¤inden gitmek daha k›ymetli bir fley oluyor.

Türkiye’ye gittiniz mi hiç? 

3 defa gezmeye gittim.. 

Bu bölgedeki bütün Alevi köyleri birbiriyle dan›fl›kl› m›, birbirlerini tan›rlar m›? 

Dan›fl›kl›. Birbirlerini tan›rlar, severler. Alevilik; k›ymetli, insanlar› kaynaflt›r›c›
ve kavuflturucu bir fley. fieriatla, tarikatla ayn› nokta. Zaten Hz. ‹mam Ali’yi yetifl-
tiren Hz. Peygamber. fieriat hakikat, tarikat, marifet demek.

HHAASSAANN AASSAARRLLII ((BBAABBAA))

1941 do¤umluyum. Haskova’ya befl yafl›nda gelmiflim. Vakit geldi fiehzade ol-
duk. K›z kardeflime damat geldiler, gittik babama izin ald›k. Dedik böyle böyle, ik-
rar sahibi olaca¤›z. O ifle kar›flmad›; iki üç sene ikrar vermek yok, sonra tamam.
Neyse ikrar ald›k; ama dedemiz Kerim Dede, Selman Dede’nin dedi¤i gibi Talip
Dede’den ikrar ald›k. Talip getirdik, dedi hiç vaktim kalmad›. Tez elden k›rklar ka-
rar ald›lar, sen olacaks›n dediler. Ufak toplanamay›z falan filan dedik. Her fleyde
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kan ak›tmay›z; mesela nevruzda kan ak›t›lmaz. Yeni mürflit oldu¤um gün, Bektafli-
Babai dedelerini gezdim. En sonunda Kerim Dede’nin kardefli var Musa Dede. O
eski Türkçeyi söker. Dedim, Kerim Dede’nin fleyleri var m› sende? Dedi, var. fiim-
di ç›kar bakay›m dualar›n› falan, dedim. Ben bundan öteye gitmem. Neyse flimdi
canlara bütün yat›rlar› afla¤› yukar› gezdirdim. 

Bütün yat›rlar›m›z burada; Akyaz›l› Baba, Demir Baba, ‹lhan Baba, Musa Baba,
Elmal› Baba, H›d›r Baba var. 

Vakit geldi kaçmaya bafllad›k. Biraz azald›k, sonra gençlerle beraber kalabal›k
olduk. Afla¤› yukar› 20-25 çift can var; ama en büyük göbek gene buradas›n›z. Bi-
zim bütün Bektaflileri, Babaileri toplasak bu kadar kalabal›k olmay›z. Bizim Baba-
ilerden orada befl dede var. Biraz önce bahsettiler, ben size anlatay›m dedeler bu-
radas›n›z. 

Siz Otman Baba’dan ne zamandan beri el al›yorsunuz? 

BBaaflflkkaa BBiirrii:: Ahmet Baba’n›n vaktinde, sizin baba eren Ahmet Baba giderler Sul-
tan fiücaaddin’e, orada dururlar. 20-30 gün dururlar. Kendi nezihlerinizden nezih-
ledi. fiimdi o Âdem Baba, Ahmet Baba’n›n yan›nda. Âdem Baba’ya verirler icaze-
ti, sen de Ahmet Baba’ya irflat et derler.

HHaassaann BBaabbaa:: Niçin burada ikilik oldu¤unu anlamad›m; mesela Abdullah De-
de’nin ve senin flahadetnamende Otman Baba mührü var. 

Niçin flimdi ikilik oldu, oras›n› anlamad›m.

BBaaflflkkaa BBiirrii:: Orada m›?

HHAAKKKKII BBAABBAA

fiimdi bak›n. 1911 y›l›nda fiücaaddin Veli Dergâh›’ndan fieyh Nur Efendi bura-
ya önceden geliyor. Bu yöreyi, Haskova K›rcali yöresini bölüflüyorlar. Ondan son-
ra Haskova’dan Mihman Dede (bugün Çorlu’da Avukat Faik var, onun dedesi), bu-
radan da Molla Ahmet Baba kalk›yorlar, fiücaaddin Dergâh›’na gidiyorlar. fiücaad-
din Dergâh›’nda bunlar k›rk gün hizmet ediyorlar. ‹flte biraz önce söyledi¤iniz gi-
bi orada kurbanlar›n› kesiyorlar, oradan icazet al›yorlar. Molla Ahmet Baba bu yö-
reye halife olarak gönderiliyor. Mihman Dede de o yöreye halife olarak gönderili-
yor. fiimdi bu Hasan Baba’yla da konufltuk 

Otman Baba mücerretti. Otman Baba’n›n k›z› var diyenler oldu. Bütün tarih ki-
taplar›nda, her yerde Otman Baba evlendi ve çolu¤u çocu¤u var diyen birisini bu-
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lamazs›n›z. Yoktur çünkü. Bal›m Sultan mücerretti, Otman Baba mücerretti. fiim-
di Otman Baba mücerret oldu¤u için, ikisi de Kalenderi kökenlidir. Kendisi vasiyet
ediyor, bana ba¤l› olanlar fiücaaddin Veli’ye hizmet verdirebilirler; çünkü kendi
soyundan, yerine bir postniflin b›rakm›yor. Kendi soyundan biri yok dergâhta. fiim-
di Kalenderi kökenli olduklar› için, ayn› fiücaaddin’e ba¤lan›yor. fiücaaddin Veli
de Eskiflehir de burayla fazla bir gelip gitme yok. Nuri Efendi geliyorlar, bu yöreyi
irflat ediyorlar. Ondan sonra 1925 y›l›nda fieyh Nuri Efendi’nin o¤lu fieyh Hakk›
Efendi oraya geliyor yine hizmet sahipleriyle beraber. Hatta bizim beraber getirdi-
¤imiz; her köyde, hangi tarihte hangi baba varm›fl, o babalara hangi talipler ba¤-
l›ym›fl flu anda hepsinin bir doküman› var. fiimdi buraya ba¤l›l›k bu flekilde oluyor.
Molla Ahmet Baba bu âlemden gidince Mustafa Baba’ya, ondan sonra Ali Baba’ya,
ondan sonra Murtaza Baba’ya, ondan da size geçiyor. Bu hiyerarfli devam ediyor.
Gitmiflsiniz, Mihman Dede’nin oraya b›rakm›fl oldu¤u miras› yürüten insanlardan
bafl›n›z› okutmuflsunuz, bunda bir sak›nca yok; çünkü o baba ondan daha yüksek-
tir. O ondan yüksektir, aralar›nda bir fleyler vard›r. 

Evet, hiç konuflmayanlar var. Onlar da bir fleyler anlats›nlar. Kendilerini tan›t-
s›nlar.

SSEEYY‹‹TT AALL‹‹ SSAALL‹‹HH MMEEHHMMEETT ((BBAABBAA))

Seyit Ali Salih Mehmet. 1940 do¤umluyum. Karalar’da do¤dum, dedem babay-
d›. Babam yaflland›, flimdi ben onun yerine vekilim. fiimdi herkes bir fleyler anlat-
t›. 

Vahdetin s›rr›na ereyim dersen

Vücudun flehrine gireyim dersen

Cümle âlemi  göreyim dersen

Önce kendini aynen görmen gerek. Bizi daha genifl izah etti.

HHAAKKKKII BBAABBAA

Bak›n burada vahdetin s›rr›na ermek için Allah’›n birli¤ine birlik tektir, ahatt›r.
Allah demek bir demektir. Allah birdir; ama Allah’›n birli¤ini biz öyle bir flah›s gi-
bi düflünmüyoruz. Mesela ben karfl›mdaki insana, insan diyorum. ‹nsan›n içerisin-
de bir mikroorganizma vard›r, her gün hareket içindedir. Hepsi bir yaflam›n deva-
m›, bu küçük evren sensin, kâinat sensin. Bu evrendeki organlar senin organlar›n,
her an bir hareket hâlinde bir ifl görüyor; fakat biz bunlar› söylerken hiç birisini
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söylemiyoruz, isimlerini saym›yoruz. Karfl›m›zda bir a¤aç var; a¤ac›n gövdesi var,
dallar› var, yapraklar› var, çiçekleri var, meyvesi var. Biz bunlar›n tek tek ismini
söylemek yerine a¤aç diyoruz. A¤aç dedi¤imiz zaman bunu anl›yoruz. fiimdi Al-
lah dedi¤imiz zaman da bu evrende ne varsa, en ufak zerreye var›ncaya kadar
hepsinin ad›n› söylemifl oluyoruz; ama onlara Allah demiyoruz. Ahmet, Mehmet;
onlara bu isimleri biz uydurduk, biz söyledik. Ona kufl dedik, ördek dedik, insan
dedik. fiimdi bunlar, bütün bu evrendeki her fley Allah’›n organlar›. Nas›l bizim içi-
mizdeki o mikroorganizmalar kendili¤inden bir fleyler oluyorsa, bu evren de ken-
dili¤inden bir düzen içerisinde çal›fl›yor. Bunlar›n içerisinde fluurlular var, fluursuz-
lar var; fluurlular insan, insan anl›yor. Peygamber gönderiyor Cenab-› Allah ona,
emir gönderiyor. Peygamberlerin baz›lar› sözlü olarak Allah’›n buyruklar›n› anla-
t›yor, baz›lar› da yaz›l› olarak; yani insanlar› e¤itiyor. Cenab-› Allah, peygamber
göndermemiflsem bir topluma, o toplumu yarg›lamam; ancak bir peygamber gön-
derece¤im ona gerçekleri anlatt›raca¤›m, ondan sonra yarg›lar›m ben, diyor. fiim-
di bir de fluursuzlar var; cisimler, nebatlar, hayvanlar. Bunlara kendi hayat› boyun-
ca yapaca¤› ifller Cenab-› Allah taraf›ndan daha önceden içgüdüsel olarak bildiril-
mifltir. O daha yumurtadan ç›kar ç›kmaz ne yapaca¤›n› biliyordur. Bunlar› bu fle-
kilde izah ettik. Biz bunlar›n hepsine, teker teker adlar›n› söylemeden, Allah diyo-
ruz; bir birlik sonuçta. Vahdetin s›rr›na ereyim dersen, bu birli¤i anlaman laz›m.
Benim, dergide, bu konuda çok genifl yaz›lar›m var. Allah’› anlatm›fl›md›r befl
madde alt›nda. Allah’› anlatabilmem için bir misket örne¤im vard›r. De¤iflik de¤i-
flik örneklerle, birinden anlamazsa birinden anlar; birli¤e oradan ulafl. Vahdetin
s›rr›na ereyim dersen, birli¤i orada kavra. Birli¤i kavrad›ktan sonra vücudun flehri-
ne gireyim dersen, bu bir âlem, her fley insan. Cenab-› Allah kendisini insanda te-
celli ettirdi ve bütün mahlûkat› ve evreni insan›n emrine verdi. Sen Allah’›n yeryü-
zündeki halifesisin. Bakara suresi 34’te “Ben seni halife yapt›m” buyuruluyor. Me-
leklere de diyor ki; “Ben ona ruhumdan üfledi¤im zaman derhal secde edin”. Me-
leklerin hepsi secde etti, iblis hariç. Biz cemlerimizde secdeyi, bundan dolay› in-
sana yap›yoruz. ‹nsana yapt›¤›m›z secde Abdullah Baba’ya ya da baflka bir baba-
ya de¤il, Allah’a. Allah, ben sana flah damar›ndan daha yak›n›m, diyor. Ne demek
biliyorsun. Ben sendeyim, ama sen Allah de¤ilsin; çünkü sen zerrelerden bir tane-
sisin. Biz, bir taneye, Allah diyemiyoruz. Bütün topluma birden Allah diyoruz; ama
varl›klar› varl›k olarak, Allah’› da Allah olarak bilece¤iz ve ismini hiçbir zaman
unutmayaca¤›z.  

fiimdi flöylesine bir düflünün: Sofram›za gelen g›dalar›n hepsinin kökü toprak-
tad›r. Bunlar suyla beslenir, güneflin alt›nda pifler, havan›n oksijenini al›r. Ne diyor
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Kur’an’da; ben dua ettim. Bütün bitkilerin özünü topla getir, öyle bir g›da yap ki;
hem g›da hem de flifa olsun. Onlar›, o özü o toplad›; sana getirdi, sen yedin. 

Yedin mi bütün bitkileri, sebzeleri yiyorsun; suyu içiyorsun. G›da olarak ald›-
¤›n her fley senin vücudunda enerji oluyor. Bu enerjiyi vücut kullan›yor; fakat bu-
nun biraz fazlas› oldu¤u zaman bu fazlal›k insanda, ama yaln›zca insanda de¤il
bütün varl›klarda, bir cinsî cazibeye dönüflüyor. O cinsî cazibeden sonra bir çift-
leflme; art›k bunlar› aç›k konuflaca¤›z. Yüce Allah diyor ki; ben seni bir damla su-
dan yaratt›m. ‹flte o bir damla su, ana rahmine düflüyor. O düflen su, senin o dört
unsurdan ald›¤›n g›dalar›n özü. Bunlar senin vücudunda cevher oluyor. O cevhe-
ri kullan›yorsun, fazlas› da rahimlere dökülüyor. Kur’an’da yine Nur suresi 35’te;
“Allah diledi¤ini kendi nuruna kavuflturur.” buyruluyor. Cenab-› Allah kimi bili-
yorsa, o zerrelerden kaç tanesini biliyorsa, ona ne yap›yor? 120 gün sonra kendi
ruhundan üflüyor. Üfledim diyor Kur’an’da; art›k bunlar gizleyecek fleyler de¤il.
fiimdi, dört unsurdan yaratt›m demesinin sebebi budur; ald›¤›n g›dalard›r, her iflin
bafl› mutfaktan geçer. 

AALL‹‹ YYUUSSUUFF SSÜÜLLEEYYMMAANN

Üç senelik babay›m. Baba oca¤›m›z› bilseydik, geçmiflteki çok bilgili babalar›n
dizinde otururduk. Bu, hiç ak›ldan geçmedik bir fley oldu. Eskiden öyleydi ki bir-
çok kad›n›n aras›nda çal›flt›k. Konfeksiyonda 200 kad›n, baz› çapk›nl›k yapard›k.
Yine böyle bir toplumda kad›nlar bafllad› gülmeye. Niye güldünüz diye sordum.
Senin sözlerini hat›rlad›k. Bak ak›la gelmeyecek bir fleyden baba olduk. Babam›z
vefat etti, baba olduk. Olmam›z›n sebebi de flu; talibanlar seçim yapt›lar kimse ra-
z› olmad›, gelmedi. Ben de kabul ettim babal›¤›. Dedim hadi sizi da¤›tmayay›m,
kabul ettik. Bilgimiz çok olmasa da talibana gönlümüz aç›k bu anlamda. Sizin sa-
yenizde daha fazla kitap al›p okuyaca¤›z, bilgiyi artt›raca¤›z. Bilgiyi artt›r›nca da
talibana böyle anlataca¤›z. Benim flimdi Hakk› Baba gibi bilgim olsa da bafllasam
iki akflamda bir anlatmaya, onlar ceme, ifllerini b›rak›p gelirler. Bu bilgileri onlara
aktarmak ve onlar›n da bu bilgileri bilmelerini sa¤lamak laz›m. Bizim çocuklar
Bulgarca’s›n› okuyor, okullara gidiyor, buralara gelmiyor. Akl› bafl›nda, askerli¤ini
bitirmifl, talip olmufl, hepsini olmufl gelse ve yoklasa eflikleri; mesela on haneden
onu da genç olacak, yirmi olaca¤›z. ‹flte bizde bu biraz zay›f gidiyor. Neden o ko-
münizm döneminde bizler ürkütülmüfltük. Biz o dönemde babaya da gidemezdik
zaten. ‹flte böyle bilgimiz bu yönden daha az kald›; ama yine de Allah’a flükür ba-
bal›¤a erdik. Bundan ötede ne olur bilemem. 
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Bundan ötede Muhammed-Ali’nin didar›na ereceksiniz. O yüzden de çok çal›-
flacaks›n›z; yani taliplerden daha çok ifl düflüyor babalara. Evet, Seyit Ali Sultan de-
dik; ne diyeceksiniz düflündünüz biraz herhâlde. 

‹nflallah biz de sizin yard›m›n›zla, yollad›¤›n›z kitaplarla, daha baflka din kitap-
lar›yla talipleri uyarmaya çal›flaca¤›z. 

Talipler babalara neler sorar? 

Mesela biz bafltan ibadete geldik; zakir üçler nefesini söyler. Zakir yoksa saz-
s›z söyleriz. Bizden selam olsun mümin canlara, hakikat talibi ol, Müflteri hakikat
talibi bir nas›l olur acaba? Mesela ibadet her talibin kulluk borcu. Bir insan özünü,
çalmamak, yalan söylememek, kapmak, ikrara nas›l veriyor bu yolda Hak Muham-
med Ali yoluna gitmesini öneriyoruz. 

Talipler size de¤iflik konularda sorular soruyorlar m›? Bir babayla talipler ara-
s›ndaki iliflkiler nas›l? Talip size aç›labiliyor mu, meselesini size getirebiliyor mu? 

Talipler devaml› soruyorlar. Bizim bilmedi¤imiz fleyleri onlar bize söylerler; s›-
cakl›k, kaynaflma var arada. 

Evet bu konuda babalar bir fley söyleyecek mi, flimdi talipler farkl› fleyler soru-
yorlar m›?

Soruyorlar. 

Evet Abdullah Baba. 

Soruyorlar. Bazen biz de, eski kafayla babalara soru sorulmaz, diyoruz. fiunu
söylüyorum: Hz. Ali öyle demifl, yeryüzüne on kitap indi. Kitab›n birisi insanlarda,
dokuzu bende; ama ben onlardan daha iyi bilirim demifl. Kim gelip sorarsa sorsun
bana. Baba, akl›na soran talibe söyleyecek, oturdu¤u postu pak edecek. 

Evet, flimdi bu hizmet yürütenlere soru sormam›z daha güzel olacak. Gözcüsü-
nüz, isminiz?

AALL‹‹ VVEELL‹‹

Ali Veli birbirine uymufl, ne güzel. Ali Veli ne der bu gözcülük konusunda?

1944 do¤umluyum, Dulovo’da do¤muflum,, baban›n vekiliyim. Baban›n gözcü-
lü¤ünü, tarikçili¤ini yapar›m. 

Ne yapars›n tarikçilikte, gözcülükte?
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Gözcülükte akflam kalkar›m, vazifeyi görürüm; mesela nasihat ederim cema-
ate. Seslensin, dinlensin, orada gürültü olmas›n; yapt›¤›m›z muhabbetleri dinleye-
lim. Evliyalar hakk›nda konufluyoruz, onlar› dinlesinler.

Uyar›yorsunuz yani? 

Uyar›yoruz. Benim dile¤im böyle fleyler konuflulmas›n. 

Gözcünün duas› var m›, ne duas› bilirsiniz mesela?

Evet. Duay› babaya okurum. Eyvallah baba deyifl tutaca¤›z, edebi erkân olacak-
lar. 

Bismiflah Allah, Allah elimiz elde, özümüz darda, yüzümüz yerde, dinimiz
mürvette, pirimiz kuvvette. Bizde akl› olan kardafl varsa, akl›n› als›n, bizi de¤iflik
hâllere koymas›n. Kerem evliyan›n ya Ali hü, derim babaya. Gözcüden davac›
olan varsa söylesin, derim; mesela ben bir yanl›fll›k yapt›msa, yahut da orada dar-
g›n varsa. 

Yani gözcü gözetleyecek, gözünü açacak? 

Evet, yani konuflulmas›n baflka yerde.

O zaman gözcü, baba kadar talipleri izleyecek. Baba da zaten bu hizmet sa-
hiplerinin içinden geçti¤ine göre tarik daha a¤›r. 

Ben tarikçiyim; ama benim üstüme gözcülük için dua okunmad›. Gözcü vefat
etti, onun yerine böyle. 

Duas› var m›?

Bismiflah Allah Allah; her ber cemali Muhammed; cemali kadir; Hasan, Hüse-
yin; Allahümme selavat. Allahume Salli Muhammed; yani Ali-Muhammed, günah-
kâr gün günahlar›m›z affola. Ya Muhammed Mustafa; Ali’de yatt›k, Hüseyin Ker-
bela’da s›r. Günahlar›m›z için tövbe ya Rabbim, tövbe esta¤furullah, esta¤furullah,
esta¤furullah. ‹zni hanifi nefes üstaz iman, erkân tarikat, evliya, destur flah yemini
ile, o bana baba de “Pençe Ali” der. Ben befl tarik çekerim. Halka talip tarik çubu-
¤unu öper; Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali derim. 

Peki tarik ne demek biliyor musunuz manas›n›? Nereden kald›, piri kimdir?

fiimdi piri ‹mam Bak›r. 

(Kasetim kalmad›.)
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Tamam düfle düfle bende günahkâr günahlar›m›z› affet. Ya Muhammed Musta-
fa, flifa senden ya Resullullah, derim. Tari¤in pak olsun. Tarikçi bunu üç defa öper. 

Tarik hangi a¤açtan yap›l›r? 

Tu¤ba a¤ac›ndan yap›l›r. 

HHaakkkk›› BBaabbaa:: Tu¤ba a¤ac› var m› buralarda? 

Tu¤ba a¤ac›ndan yap›l›r. 

HHaakkkk›› BBaabbaa:: Orada söyleyen oldu, öyle bir a¤aç yok. 

K›z›lc›k dal›ndan yap›l›r. 

Gözcü vefat etti¤i vakitte beni böyle b›rakt›lar. fiimdi diyelim bir insan ç›kacak.
Dua okutmad›m; çünkü benim geri dönmeye hakk›m yok. Ben baba olabilirim me-
sela. Zaten beni yirmi sene önce baba yapacaklard›; ama Allah günah yazmas›n.

EEBBAADDUULLLLAAHH EEYYÜÜPP SSAALL‹‹HH 

1960’ta Sofya Üniversitesi’nde Tarih Fakültesi’ni bitirdim. 35 sene tarih ö¤ret-
menli¤im var. 

Sizde okullar kaç y›l?

11’di; ama flimdi 12 yapt›lar. Bizim köyde lise yoktu; 8’e kadar burada, köyde
okuduk. 

Burada kaç y›l görev yapt›n›z?

35 y›l. 

35 y›l ayn› yerde nas›l görev yapt›n›z? 

Çal›flarak. 

Türkiye’de böyle bir fley yok; orada bir kifli ayn› yerde, bu kadar çok süre gö-
rev yürütemiyor. 

Askerden geldikten sonra birkaç sene baflka yerde görev yapt›m; fakat daha faz-
la burada yapt›m. Daha küçükken dedemle, babamla beraber gitti¤im vard› bu yo-
la; fakat mektebe gittim, ondan sonra askere gittim. Bir de tabi ö¤retmen olduktan
sonra bu yola gitmeyi yasak ettiler bize. Camiye gidelim, böyle bir yere gidelim;
katiyen. Sadece ö¤retmenler de¤il; bütün bu arkadafllar, Bulgarlar bile kiliseye git-
mediler. Komünizm, diktatörlük zaman›nda yasakt›. 1990’da bu rejim düfltü, ben
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de zaten 1995’in bafl›nda emekli oldum. Emekli olduktan sonra, bizim bir komflu-
muz var Ali ‹brahim Baba, gittik oraya bir akflam. Sen bu yola devam et, al sana
birkaç kitap vereyim dedi. O zaman kadar benim böyle kitap okudu¤um yoktu.
Türk Konsoloslu¤undan tarih kitaplar› veriyorlard› bana. Daha çok Türkiye Os-
manl› tarihini, Kemal’e kadar. Kemal’den sonra tarihini, lise tarihini okudum. ‹flte
o zaman bende böyle bir merak uyand›, ben ondan sonra bafllad›m komflu baba-
ya gitmeye. 1990’dan bu yana kadar, s›rayla gitmeye bafllad›m ve çeflitli kitaplar
geçti elimden. Bafllad›m Türkiye’den al›flverifl yapmaya. Muhammed’in hayat›,
Ali’nin hayat›, dört-befl ‹mam Cafer Buyru¤u geçti elime. Hac› Bektafl-› Veli’nin ki-
taplar› geçti elime. Böyle çok kitap; Kerbela Vakas›, Hatice Ana’n›n hayat›, Fat›ma
Ana’n›n hayat›. ‹slam’›n do¤uflundan bafllay›p anlatmaya bafllad›m bunlar› insan-
lara. Dedim ben ne kadar fazla ö¤renirsem, o kadar insan da ö¤renir. Böyle baflla-
d› bizim cem de. Daha sonra da Süleyman Baba’n›n ceminde bafllad›m, iki y›ld›r
oraya gidiyorum. Onun da fazla bilgisi var oldu¤unu, o bana ben ona derken, in-
sanlar› yak›nlaflt›rd›k. Bizim cem de afla¤› yukar› köydeki en tekmil cemlerden bi-
risi. ‹nsanlar tekmil gelirler her akflam 25-30 kifli. Ondan sonra bafllad›lar beni da-
vet etmeye. Ö¤rendiklerimi anlat›rd›m insanlara, insanlar da seslerlerdi. Bende o
zaman, daha fazla merak uyan›rd›; daha fazla okuyay›m, daha fazla anlatay›m di-
ye. Cemde de zakirlik hariç her fleyi yapabilirim; babal›¤› da, tarikçili¤i de, gözcü-
lü¤ü de, sakicili¤i de yapar›m. Hiçbir zaman zakirlik yapmad›m; ama torunumu
zakir yapt›m. Daha bafllarken 8. s›n›fa giderdi. Ald›m bir saz, onu verdim bir zaki-
rin yan›na. Ayn› zamanda da Kur’an dersine yollad›m, Kur’an da ö¤rettim ona.
Okulda olmad›¤› zamanlar bizimle beraber gider, nefesleri söyler. Onu haz›rlam›-
fl›m; yeni nefesler ürettim ona. Kitaplarda yeni yeni nefesler var. Abdal Musa kita-
b›ndan olsun, Pir Sultan Abdal kitab›ndan olsun, Hac› Bektafl-› Veli kitab›ndan ol-
sun çeflitli nefesleri ö¤rettim. 

Evet, hocam çok güzel. Tarihçi olman›z›n verdi¤i avantajla zaten hemen mese-
leyi anlad›n›z. Uzmanl›k alan›n›z nedir; umumi tarih mi, dünya tarihi mi? Ö¤ret-
men oldu¤unuza göre burada bir farkl›l›k var. 

Bulgaristan tarihi ve eski Yunan tarihi. 

Evet, bu yolun inceliklerini siz daha çok bir ayd›n olarak, okuyarak, inceleye-
rek, çevrenize anlatarak içli d›fll› daha farkl› bir sentez oluflturmuflsunuz. 

Ben mesela bunlar› okuduktan sonra senelerle biliyorum. 

Peki bu Bulgar tarihi içerisinde inançlara iliflkin neler var?
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Bulgar tarihinde yaln›z Muhammed’in ad›, do¤mas› ve Müslümanl›¤› yaymas›
geçer. ‹sa peygamber komünizm zaman›nda; do¤mam›fl, yaflamam›fl kabul edili-
yordu; ama flimdi, komünizm devri bittikten sonra, ‹sa peygamberi de tarihe ald›-
lar. fiimdi onlarla da bafll›yor. Zaten 8. s›n›f da onunla bafll›yor, ‹sa’n›n do¤mas›y-
la. 

Bulgar tarihi içerisinde baflka bir fley yok mu?

Osmanl› tarihi var. 1396’da Bulgaristan’›n düflmesiyle bafllar; kurtulmas›na ka-
dar bütün Bulgarlar›n savafllar›n›, eziyetlerini anlat›r. 

Ö¤retmen olarak siz bu babalar›n, erkânlar›n birli¤inin sa¤lanmas› ve gençle-
rin bu yola kazand›r›lmas› konusunda ne söylersiniz? 

Biz babalar›n birli¤inin sa¤lanmas› için konufltuk. Babalar böyle toplans›nlar da
onlara anlatal›m hakikati. Mesela bir çok yerde efsaneler konufluluyor, Hz. Ali’yi
Allahlaflt›r›yorlar. Efsanelerin hakikatlerini konuflmak laz›m babalarla. Böyle ko-
nufltuk; fakat buna muvaffak olamad›k. 

Önemli olan gençler, gençleri nas›l kazanaca¤›z? 

Gençleri kazanmak için biraz yenilikleri kabul etmek laz›m, cemlerimizde ye-
nileflme laz›m. Ayn› zamanda babalarla konufltuktan sonra, gençleri de hemen
böyle sokaktan tutup da blazerli¤e ba¤lamayal›m. Onlar da az›c›k haz›rlan›p me-
raklans›n ki, ondan sonra ne yap›lmas› gerekiyorsa yap›ls›n. 

Peki eski kufla¤› biraz suçluyorsunuz?

Evet. 

Deliorman’daki Alevi-Türk köylerinde bulunan gençlerin çeliflkileri nedir? Bu
gençlerin sorunlar› ne, bu babalar onlar› nas›l bu yola kazand›racak, inceliklerine
e¤ilebiliyorlar m›?

Gençlerin en büyük sorunu bugün iflsizlik oldu¤undan, gençler daha çok, köy-
lerden flehre ifl aramaya gidiyorlar. Böylelikle de yaln›z kal›yorlar. Gençler daima
babalara tabidir, onlar›n anlatt›klar›na inan›yorlar; yani hiçbir vakit babas›z ifl yap-
m›yorlar. 

Size çok teflekkür ediyoruz bir ayd›n olarak. 

MMEEHHMMEETT AALL‹‹ KKAARRAATTAAfifi

1932’de Karalar’da do¤dum. 

Ayhan Ayd›n
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Bana söz kalmad› desem yalan olmaz. Çünkü 8-10 baba var, onlar daha bilgi-
li, daha varl›kl›. Akl›mda ne varsa söylerim size. Tarikat yolundan açt›k, tarikat yo-
lundan söyleyelim. Onlar›n tekrar› olur; ama ne de olsa hayvanlar koklafla kokla-
fla, insanlar konufla konufla anlafl›rm›fl. Bizim bir Murtaza Hoca’m›z vard›, flimdi
Türkiye’de; rahmetli bir babas› vard›, çok iyiydi. fiimdi bir laf aç›ld›. Böyle tarikat
yolundan gençler gelmiyor, gençler sokulmuyor, dedi. Sami Hoca dedi ki; komflu-
lar, ben bütün talebeleri toplar›m tarikat yoluna. Ne yapars›n? 13’e pay ederim, ilk
el yapar›m, dedi. Sofram aç›ls›n dedi. Masalar› ayr› koyar›m; çatal›n›, barda¤›n›
önüne, dedi. Onlar› da al›flt›r›n; onlar sofraya m› gelir, kaç tane sofra kurarsan›z
gelmezler, dedi. Gençlerin ço¤u bafllad› itiraz etmeye. Ben baz› yerde konuflurum.
Bizim taraftakiler çok itiraz ettiler, dediler ki; tarikat yolundan sapmay›z, ne gör-
düysek onu iflleyece¤iz. Ben onlara anlat›r›m baz› yerlerde, babalardan sonra. fiu
tarikat, bu tarikat yolu 500-1000 senedir; mesela hep bir yerde, bir makamda gi-
diyor. Tarikat yolunda eriyip gidersin. 1940-1944-1946 senelerinde mumla durur-
duk. Lambam›z, elektri¤imiz, televizyonumuz, hiçbir fleyimiz yok. Tarikat yolun-
day›z, iki söz konuflup da bat›rmak laz›m de¤il, bat›rmayaca¤›z. 

Çok sa¤ olas›n, var olas›n; hepinize teflekkür ediyorum. 

Bu muhabbete kat›ld›n›z; bunlar› yazaca¤›z, çizece¤iz. Bunlardan yararlanaca-
¤›z. 

Bir ad›m atal›m dedik. 

CCAAFFEERRLLEERR

1 May›s 2000

SSAALL‹‹HH FFIIÇÇIICCII

Burada cemler, erkânlar yürüyor mu, yap›l›yor mu? Sizin sa¤l›¤›n›z biraz bozuk
ama, devam ediyor musunuz cem yürütmeye?

Gücümüz yetti¤i kadar yap›yoruz.

Kaç y›ld›r yap›yorsunuz babal›k hizmetini?

50 y›ld›r posttay›m, hizmet etmeye çal›fl›yorum.

Hizmete bafllaman›z nas›l oldu?

O zaman›n geçimine göre iyiydi. O zamanlar halk cahildi, bilgisizdi, kitap yok-
tu.
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Bizim kendi taliplerimiz beni seçtiler. Benim dedem baba idi, babam›n da 10

senelik babal›¤› var. 

Hizmetinizi ne zamanlar yapars›n›z?

Güz vakti geldi¤i zaman. 

Do¤ma büyüme bural› m›s›n›z?

Evet dedem, babam bural›; ama bizim sülale Üyüklü’den gelmifl, ‹sperih’in öte

yan›nda.

Bu mahalle kar›fl›k m›? (Alevi-Sünni manas›nda).

Buras› kar›fl›k de¤il.

Her dedenin kendine ait talipleri mi var?

Evet.

Mesela bir dedenin talipleri ço¤ald›; nas›l olacak, cemlerin yürümesi için bafl-
ka bir dede nas›l atan›yor, siz mi karar veriyorsunuz, birini yetifltiriyor musunuz?

Kalabal›k olduktan sonra karar al›n›r.

Burada kaç baba var?

10 baba var.

‹simlerini bilir misiniz?

Salih F›ç›c›, Ali Kedik, Kamber Kadir, Musa Ramadan, Mehmet Salih, Nuh fie-

remet. 

fiimdi de Bektaflileri sayay›m; Hüseyin Karasar, Tahir Mokan, Mehmet Nebi,

Mehmet Ali, Hasan Hüseyin Öküzcü.

Bunlar›n (Bektafliler) cemleri ile sizinki de¤iflik galiba?

Biraz de¤iflik.

Buradaki babalarla sizin cemleriniz de¤iflik mi?

De¤iflik de¤il, ayn›.

Sizde mürflide ne denir?

Büyük baba.

Ayhan Ayd›n
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Di¤er babalar size mi ba¤l›, gelip size dan›fl›r m›?

Gelir konuflur, dan›fl›r.

Talipleri siz mi ay›r›yorsunuz?

Onlar zamanla ayr›lm›fl.

Yenileri gelirse ne oluyor?

Biz yol gösteriyoruz.

Siz musahipli¤i (blazer) bilir misiniz?

Biliyoruz.

Ceme girmek için musahiplik flart m›?

fiart de¤il.

Her erkâna girebiliyor mu, her fleyi yapabiliyor mu?

Musahipsiz olan tarikte, üç tarik çekiliyor. Geri kalan ifllerde beraber; yani mu-

sahipsiz olana hizmet burada da verilmiyor.

Sizin kaç çift talibiniz var?

10 talibim var. Baz›s› tek, baz›s› çift.

Siz bir dergâha ba¤l› m›s›n›z, cemlerinizde kimi ça¤›r›rs›n›z?

Demir Baba Sultan’› ça¤›r›r›z.

Sizin mürflidiniz, piriniz ya da rehber edindi¤iniz, ba¤l› oldu¤unuz bir baflka
baba, dede var m›; Türkiye’de olsun, buralarda olsun?

Dedelerimiz zamanla Haskovo’ya ba¤lanm›fl. Biz oraya gider, Otman Baba

Tekkesi’nin etraf›ndaki taliban› idare eden Talip Baba’dan el al›r›z. 

HHÜÜSSEEYY‹‹NN FFIIÇÇIICCII ((VVeekkiill DDeeddee))

Buradaki cem cemaate talep çok mu, cemlerinizi ne zaman yapars›n›z?

Perflembe ve pazar günleri yapar›z.

Burada çarflambal› var m›?

Var.
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Bektafliler, çarflambal› m›?

Evet.

Bektafli babalarla sizin aran›zdaki iliflkiler nas›ld›r?

Ba¤lant›lar›m›z güzel. Eskiden Çarflambal›larla Perflembeliler, k›z al›p vermez-
lermifl. 

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Biliyorsunuz eskiden kitap denen bir fley kalmam›fl bu yörede.
fieyh Safi Buyru¤u kalm›fl, “Kara Kapl›” diyorlard›. Muratl›’da F›ç›c›lardan Ahmet
Baba vard›; o eski, ilk gidenlerden. Caferler’de fiükrü Baba vard›, sizin onlar› bil-
meniz laz›m. 

Siz atadan, dededen ne duydunuz? Mesela Otman Baba’y› ve Demir Baba’y›
ça¤›r›yorsunuz. Bu ulular kimlerdir, ne getirmifller, ne yapm›fllar?

fiimdi bir fley diyemeyece¤im; 90 yafl›nday›m. 

Hüseyin Baba, siz kaç yafl›ndas›n›z?

81.

Siz bu yol içinde yetifltiniz mi?

Ben babam›n kanaatinde iken bu yola hizmet ederdim, flimdi hizmetleri ben ifl-
liyorum. Akflamlar› ben k›ld›r›yorum; çünkü babam yatakta. 

Size kim destur verdi?

Abim.

Perflembe akflamlar› m› yapars›n›z?

Evet.

Her perflembe akflam› toplan›r m›s›n›z?

Evet. Mesela nevruz bayram›ndan sonra arzu eden,  merak› ve vakti olan gelir;
fakat ben gelirim, ç›ra¤› yakar›m, namaz› k›lar›z.

Namaz› nas›l k›lars›n›z?

Gizli s›rd›r, faafl edilmez.

Di¤er babalarla ayn› erkân m› yap›yorsunuz?

Zaman geçtikçe dualar de¤ifliyor.
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Onlar›n erkân›n›, yolunu sürüyorsunuz. Musahip olmay›nca hizmet verilmez,
tarik çekilmez; tarikleri ne zaman çekersiniz?

Perflembe akflamlar› cumaya karfl›.

Her perflembe çeker misiniz?

Ayda bir çekeriz. Tarik çekmek Babai tarikat›nda ekim ay›nda bir defa olur.

Sonra k›rdaki ifller bitince ilk kurban; yani harman kurban› deriz, o olur. Gelecek

seneye tohum ekme haz›rl›¤› oldu¤u zaman, ona karfl› tarikten geçerler; sonra aflu-

reye geçerler, k›rklara geçerler, Nevruz Bayram›na bir de ‹mam Hüseyin’in için.

Muharrem ay›nda oruç tutar m›s›n›z?

Tutan tutar; ama oruç tutmak fazla yok buralarda.

AALL‹‹ BBAABBAA

Ali Baba kaç y›ld›r babal›k yap›yorsunuz?

10 y›ld›r.

Nas›l baba oldunuz?

Talipler istedi, biz de bafl babaya dan›flt›k; o da kabul etti.

Siz daha önceden cemlerde görev ald›n›z m›?

Gözcü idim.

Kaç y›l gözcülük yapt›n›z?

15 y›la yak›n gözcülük yapt›m.

Gözcülükte ne idi göreviniz, gözcü kimdir?

Akflam›n k›l›naca¤›n› (Nevruz Bayram›) haber edeceksin, Hz. Ali efendimizin

do¤um günü.

Ne zaman yapars›n›z?

21 ve 22 mart akflam› yapar›z.

Sizin göreviniz o insanlar› toparlamak m›?

Ne zaman akflam› k›laca¤›z; baba bana söyler, ben de onun dediklerini yapar-

d›m akflam› k›ld›rmak için.
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Dualar bilir misiniz?

Gözcü duas› var.

fiimdi baba oldunuz, kaç talibiniz var?

11 çift talibim var.

Siz hangi dergâha ba¤l›s›n›z, kimi rehber bilirsiniz?

Otman Baba’ya ba¤l›y›z. Buras› Demir Baba’ya çeker; ama bizim kolumuz Ot-
man Baba’ya ba¤l›.

Otman Baba’y› ziyaret eder misiniz?

Ederiz.

Ne zaman ziyaret edersiniz?

Her sene gidemeyiz; ama gidince de kurban keseriz. Kimin ne zaman vakti
olursa, o zaman gider.

Muharrem bilir misiniz?

Evet.

Oruç tutar m›s›n›z?

Tutar›z.

Kaç gün tutars›n›z?

11 gün Zeynel Âbidin için tutar›z. Aflure ve afl pifliririz, bununla beraber kur-
ban keseriz; ama biz büyük kurban kesmeyiz, tavuk keseriz.

Siz hangi ulular›n ismini ça¤›r›rs›n›z?

Demir Baba, Otman Baba, Denizlerli Ali Baba.

Demir baba olsun, Akyaz›l› olsun; 7 köfleli. Nedir yedi köfle, yedi post?

Biz 7. imama kadar gideriz.

Cemlerde zakir var m›?

Var.

Kur’an okunur mu?

‹steyen olursa okur.
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Siz postta ana bac› ile yan yana m› oturuyorsunuz?

Yan yana oturuyoruz.

Size ba¤l› kaç hizmet sahibi var?

Ateflçi, musahip olmayan insanlar yapar; sakac›, su, gözcü, ç›ra¤c›, afl pifliren-
ler.

Afl ne zaman pifler?

Muharrem ay›n›n 10’unda afl pifler.

Nevruzda kurban keser misiniz?

Keseriz; ama biz yumurta ile yapar›z, 40 yumurta yap›l›r. Hz. Muhammed ne-
rede bulmufl Hz. Ali efendiyi? Miraçtan dönerken, k›rklarda bulmufl. ‹flte biz oruç-
tan dolay› yumurta ve tavukla kat›l›r›z.

Nefeslerde Pir Sultan geçer mi?

Hepsinden okunur.

Elinizde eski kitaplardan var m›?

Eski kitaplardan yok. fiimdiki kitaplar var.

MMEESS‹‹MM MMAAHHEELLLLEE ((MMIIDDRROOVVAA))

1 Nisan 2000

HHÜÜSSEEYY‹‹NN NNEEBB‹‹ ((BBAABBAA))

400 hane, 2000 can var diyorsunuz buran›n nüfusu için. Bu güzel insanlar, bu
güzel gençler, bu yola erkâna ba¤l› insanlar; yani inanç var öyle mi?

Var. 

Okul var m›?

Okul var. 

Kaç y›ll›k ?

8 y›ll›k.

Kaç çocu¤unuz var? 

Benim iki k›z›m var.
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Nerelerdeler?

Çocuklar burada. Çocu¤umun biri ev ald› Rusçuk’tan, orada yaflayacak.

Çal›fl›yor? Çal›fl›yor.

Hâliniz, keyfiniz iyi mi?

‹yi. 

Kaç talibiniz var?

Bütün köy benim talibim, mürflit olarak. 

Mürflit babas› m›s›n›z? 

Evet.

Otman Baba’ya m› ba¤l›s›n›z?

Otman Baba’ya ba¤l›y›z, Hasan Baba (Asarl›) biliyor.

Cemleriniz, erkânlar›n›z yürüyor; talipleriniz geliyor; ayn› sevgi, sayg› yürüyor.

Hepsi aflure yaparlar, k›rklar yaparlar. 

Babay› siz mi yap›yorsunuz?

Ben yap›yorum. 

Musahip ayn›, hiç fark etmez musahiplik erkân› var; burada da yürüyor flart.

Musahibi ben ba¤lar›m.

Gelenekleriniz, dü¤ünleriniz, bizim törelerimiz devam ediyor mu?

Eski gelenekler var.

De¤iflmedi mi?

De¤iflmedi. Nas›l b›rakt›larsa aynen devam ediyor. 

‹nanc›n›z, gelene¤iniz, töreniz ayn› m›?

Her sene Otman Baba’ya gideriz. ‹ki reis, üç reis.

Ne zaman gidersiniz?

Ne zaman olursa.

Kurban keser misiniz orada?
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Kurban keseriz tabi.

Taliplerle mi gidersiniz?

Taliplerle, dedelerle, babalarla gideriz.

Beraber, ortak m› gidersiniz?

fiimdi çok iflimiz var, asl›nda gitmiyoruz. Baflka zaman gidiyoruz; belki alt› se-
fer, belki sekiz sefer. Otman Baba’ya belki de daha çok gitmiflimdir.

Demir Baba var, Akyaz›l› Baba var; bunlar› nas›l bilirsiniz?

Akyaz›l› Baba var, onlar›n iyi iflleri var.

Türkiye’ye gittiniz mi ?

Türkiye’ye gezmeye gittim. 9-10 gün gezdim oralarda.

Nerelere gittiniz?

Subafl›’na gittik; ‹stanbul’da teyzelerim var, oralara gittik. 

BBaaflflkkaa bbiirrii: Subafl›’n›n yar›s› bu köyden.

Subafl› nereye ba¤l› Hakk› Baba?

Yalova’ya ba¤l›.

Yalova’ya ba¤l› Subafl›, Karamürsel.

HHaakkkk›› BBaabbaa:: Nasif Hasan vard› öldü. Kamber Baba vard› buradan. fiimdi onun
yerine biz gidiyoruz; 5-6 ihtiyar var, tarikten geçiriyoruz onlar›, senede bir kere b›-
rak›p geliyoruz. Gençler kabul ettirmiyor babal›¤› yafll›lara. Hasan Baba da Kam-
ber Baba da bu köyden gitti. 

Sultan fiücaaddin’e gelir misiniz?

fiüca’ya gideriz. ‹yi bilir bu, bu oraya ba¤l›. 

Yolunuz aç›k olsun de. Buraya kadar geldik ya, bir dua ver bakal›m bize baba
erenler. 

Bak flimdi, Hü Allah! Erenler, Hak-Muhammed-Ali u¤rak dil, iman, itikat, sab›r,
ayin-i ceminde; gerçek erenlerin keremine, On ‹ki ‹mamlar›n keremine, Ya Ali hü! 

Bafl›m gözüm üstüne; inflallah hay›r dualar›n kabul olur, güle güle gideriz.

Hakk› Baba, bir dua da sen oku bize. Oku ba¤›rarak, sesini yükselt baba, bir
dua oku.
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HHAAKKKKII SSAAYYGGII

Benim duam bir de kabul olmazsa? Ben baflka türlü dua okuyay›m. Allah Al-
lah, ilahi ya Rabbim! 

Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) Efendimizin yüzü suyu
hürmetine, ‹mam Ali Keremullah’›n icazetlerinin hazretlerinin yüzü suyu hürmeti-
ne, Haticetü’l-Kübrâ, Fât›matü’l-Zöhre hazretlerinin yüzü suyu hürmetine. ‹mam
Hasan, ‹mam Hüseyin Efendilerimizin; ‹mam Zeyne’l Âbidin hazretlerinin, ‹mam
Muhammed Bâk›r hazretlerinin, ‹mam Cafer es-Sâd›k hazretlerinin yüzü suyu hür-
metine, 

‹mam Musa-y› Kâz›m, ‹mam R›zâ Muhammed Tâkî, ‹mam Ali Nâkî, ‹mam Ha-
san el-Askerî, ‹mam Muhammed Mehdî sahip zaman hazretlerinin yüzü suyu hür-
metlerine. Bugüne kadar gelmifl geçmifl evliyan›n, enbiyan›n yüzü suyu hürmeti-
ne; ulu üstad›m›z Hünkâr Hac› Bektafl-› Veli, fiücaaddin Veli, Otman Baba, Demir
Baba, H›z›r Baba, Akyaz›l› Sultan, K›z›ldeli Sultan, Bal›m Sultan ve bütün erenle-
rin, enbiyalar›n yüzü suyu hürmetine. ‹lahi ya Rabbim! Bizleri didar›ndan, katar›n-
dan ay›rma; bizlere vücut sa¤l›¤›, gönül flenli¤i, sa¤l›k, sefahat, birlik, ben dizar,
din, iman, itikat, hay›rlar nasip eyle. 

Ey Ulu Allah’›m! Düfltü¤ümüz yerden kald›r, namertlere muhtaç etme. Dertle-
rimize deva, hastalar›m›za flifa, borçlar›m›za edalar ihsan eyle. Bizleri münkir, mü-
naf›k flerrinden muhafaza eyle. Umduklar›m›za nail eyle, her ifllerimizi hay›r ve
tebdil eyle. Dualar›m›z›, niyazlar›m›z›, sohbetlerimizi dergâh-› izzettinde kabul ve
makbul eyle. ‹lahi ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi payidar eyle; gökte rahmeti-
ni, yerde bereketini bizlerden esirgeme. Ordular›m›z›; karada, havada, denizde
muzaffer eyle. 

Ülkemizin, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün ruhunu flad eyle. Nur u ne-
bi Muhammed pirimiz; üstad›m›z Hünkâr Hac› Bektafl Veli, fiücaaddin Veli, Ot-
man Baba, Demir Baba, H›z›r Baba, Akyaz›l› Sultan, K›z›ldeli Sultan, Bal›m Sul-
tan’›n ve bütün erenlerin, evliyalar›n himmetleri ve hidayetleri üzerimize haz›r ve
naz›r insin. Yüce Allah flefaatler versin; çocuklar›n›zla, torunlar›n›zla uzun ömür-
ler versin. Bizleri bu birlikten, bu güzellikten ay›rmas›n. Buradaki 14 babayla dem
devran sürmek nasip etsin. Dem devran›n›z yürüye, Hakk-Muhammed-Ali yolu-
muzdan ay›rmaya erenler. Eyvallah baba, güzel dualar›n›z böyle olsun. 

Size de sa¤l›k, s›hhat, afiyet vere. Hakk› Baba’n›n da dedi¤i gibi, Hak-Muham-
med-Ali yolundan yürüye. Ehl-i beytin yolu yürüye. Cemlerimiz, cemaatlerimiz
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perflembeleri, cumalar›, pazarlar›; her ne zaman olursa hep birdir, devam eyleye.
Gençlerimiz, çocuklar›m›z bu yoldan ayr›lmaya. 

YYEENN‹‹CCEEKKÖÖYY

1 Nisan 2000 

AAHHMMEETT SSÜÜLLEEYYMMAANN ‹‹SSMMAA‹‹LL ((BBAABBAA))

Ahmet Süleyman Baba nas›ls›n›z; hâliniz, vaktiniz, keyfiniz nas›l?

fiükür hâlimize, Allah verdi. 

Kaç yafl›ndas›n›z?

81 yafl›nday›m. 

AAhhmmeett HHeezzaarrffeenn

Nerede yapt›n askerli¤i?

Ben Bulgaristan’da yapt›m, Sofya’da.

Kaç y›ld›r babas›n›z?

Ben 1962 y›l›nda posta oturdum. 

38 y›l olmufl. Siz nereden el tuttunuz?

Biz de Hac› Bektafl’tan el tuttuk. 

Baba oldu¤unuz zaman da Hac› Bektafl’tan m› ald›n›z? 

Evet. 

Siz o dergâha m› ba¤l›s›n›z? 

Hac› Bektafl’a ba¤l›y›z.

Peki, cemlere bu bölgeden, buradan kimi ça¤›r›rs›n›z; Demir Baba, Otman Ba-
ba, Akyaz›l› Sultan, Denizerli Ali Hekim Baba ya da buraya yak›n olan var m›? 

Demir Baba olsun, Otman Baba olsun, Ali Baba olsun; hepsini ça¤›r›r›z, ay›r-
m›yoruz yani. 

Sizin kaç talibiniz var?

70 can var.
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Baflka baba var m› burada? 

Var. 

Kimler var?

Yusuf Baba, Sabri Baba, Süleyman Baba; hepsi çarflamban›n babas›d›r. Çarflam-
balar oturuyordu; ama Nakflî. 

Sabri ile Süleyman “Tarik Ehli” dediniz, ne demek?

HHaakkkk›› BBaabbaa

Bizden demek.

Ama bir farkl›l›k var herhâlde; siz Çarflambal›, onlar Perflembeli mi?

Onlar flimdi Nakflibendî. 

HHaakkkk›› BBaabbaa

Nakflîler ama Bektaflili¤i kabullenmifller.

HHaakkkk›› BBaabbaa

Diyelim ki Hz. Ali’nin k›z› onlara gitmifl kocaya, onlardan buraya birilerini al-
m›fllar; ayn› insanlar bunlar. Öyle söylüyorlar; semahlar› ayn›, niyaza geliflleri ay-
n›. Hasan Dede Haskova’dan. 

Buras› kaç hane baba?

220 hane. 

Kaç can var?

1100 can.

Hepsi Babai mi?

Evet, bizde hiç yanl›fl yok. Kalmad› bizde, bizim köyümüz temiz K›z›lbafl köyü.

Temiz K›z›lbafl köyünde, dört baba var öyle mi? 

4 tane var. 

Siz çarflambal›s›n›z de¤il mi, onlar ne zaman yap›yorlar?

Onlar pazartesi yaparlar, Pazartesililer. 
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248 Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî / 2006-37



Yani perflembe ve pazar akflamlar› yap›yorlar; siz çarflamba akflam› m› yap›yor-
sunuz? 

Hem çarflamba akflam› hem de cuma akflam›.  

(Alevi olsun, Bektafli olsun her perflembe akflam› cem yap›yorlar; ama baz›lar›
pazar› pazartesiye ba¤layan gece, baz›lar› ise sal›y› çarflambaya ba¤layan gece de
cem yap›yorlar. (Ayhan Ayd›n)

BB‹‹SSEERRTTSS‹‹,, KKAAZZCCIILLAARR

1 Nisan 2000

Bir nefesçik söyleyeyim,
Dinlemezsen neyleyeyim.
Aflk deryas›n› boylayay›m,
Ummana dalmaya geldim.

Vilayet sofras›nda bir a¤aç gördüm,
Yedi buda¤› var, on iki dal›.
Can mevyesi derler asl›m›z odur,
Bir ad› Muhammed meyvesi Ali.

Bin bir türlü çiçek anda aç›l›r,
Kimi irfan okur, kimi seçilir.
Ali ile Muhammed birli¤e gelince,
K›rklar huzurunda ikrar verince.

Aflk›n flarab› bu mecliste içilir,
Gözcüsü Muhammed, sakisi Ali.
Dost elçi peygamber ayan olunca,
Rehberimiz Muhammed, mürflidimiz Ali.

AALL‹‹fifi BBAABBAA

Kaç yafl›ndas›n›z Alifl Baba, ne zamand›r babal›k yap›yorsunuz?

70 yafl›nday›m, befl senedir babay›m.

Ne zaman evlendiniz?
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50 y›l oldu.

Yola hangi babayla girdiniz?

Babamla girdim.

‹smi neydi baban›z›n?

Adil Baba. 

Elli y›lda yol konusunda bir fleyler de¤iflti mi?

Ayn› fleyler. 

Peki, sizin kaç talibiniz var?

20 çift.

fiimdi siz Çarflambal› m›s›n›z?

Çarflamba. 

Tamamen mi Çarflambal›s›n›z? 

Biz temiziz. 

Pir olarak kimi tan›rs›n›z, kimi ça¤›r›rs›n›z cemlerinizde duaya; Otman Baba
m›, Demir Baba m›, Hac› Bektafl m›? Daha çok hangisine niyaz edersiniz gülbenk-
lerinizde?

Pirimiz Hz. Ali’ye. 

HHaakkkk›› BBaabbaa

Di¤erleri de çokça yâd ediliyor. 

Kimler yâd ediliyor en çok? En çok kimin ismi geçiyor dualar›n içinde; hangi
pirlerin, babalar›n?

Hz. Ali.

Otman Baba, H›z›r Baba, Hac› Bektafl yok mu dualar›n›zda? Kimi seslendirirsi-
niz. 

Kendiniz Ali Baba’y› bilir misiniz, gider misiniz, sever misiniz?

Gideriz, bütün babalar dört köy Osman Baba’ya gitti. 

Hangi dört köy? 
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Buradan iki otobüs.

Yani bu köyler birbiriyle haberli mi?

MMeemmiiflfl EEffeennddii ((MMiimmiiflfloovv))

Belki gülbenklerde bir baflkal›k var; fakat evliyalar, pirler, özellikle Koyun Ba-
ba’ya varana kadar hepsi, yâd ediliyor. 

Peki, musahip olanlar kurban keser mi?

MMeemmiiflfl EEffeennddii

Keser. Talipler de keser; ama bu yüzden bizde kurbandan ç›kar›lm›fl bir mürflit
bulmak laz›m önce. 

Bir can, bir talip, bir Alevi öldü¤ü zaman ne yap›l›r?

Öldü¤ü zaman tarikten geçiririz. 

Hüseyin Baba, ölene bizim Alevi-Babai dualar›n› m› yap›yorsunuz? 

Babai dualar› yap›yoruz.

Ne dualar› yap›yorsunuz. 

Cenaze namaz›na var›ncaya kadar. 

Cenaze namaz›n› sizi mi k›ld›r›yorsunuz?

Hocam›z k›ld›r›yor.

Hocan›z Sünni mi?

De¤il.

Baba m›?

Baba. 

‹çinizden bir baba m› cenaze namaz›n› k›ld›r›yor?

MMeemmiiflfl MMeemmiiflfloovv

Hay›r, art›k Sünnilefliyoruz, hoca kar›fl›k. Cenaze namazlar›n› camide Sünni
flartlar›yla k›l›yorlar; çünkü genifl halk kitlesi var önünde. Alevilerin hizmeti, ab-
desti ve tercüman› olur. Onun bafl›nda yap›lan bu dualar› babalar yapar; fakat ar-
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t›k avludan, içeriden ç›kt› soka¤a bir kere; araba üstüne kondu. Sünnilerle kar›fl›k
beraber götürülüyor, beraber defnediliyor.

AAyynn›› mmeezzaarrll››¤¤aa mm››??

Hay›r. Biz gene beraberiz; fakat onlar da istedikleri zaman gelebiliyorlar cena-
zemize. Bizde arzu ederlerse, mecburi de¤il. Dualar›m›z› orada okuyanlar, gene
bizleriz. Sonunda, okunan bütün dualardan sonra “Yasin-i fierif” okunuyor; çünkü
hac›, hoca, bilgili insan kalmad›. Mekteplerde de çocuklar›m›z yok art›k. Kendi
dualar›m›z› yukar›dan afla¤›ya kadar yap›yoruz. Sünnice yap›l›yor; fakat biz bunu
be¤enmiyorsak Türkçe yap›yoruz. 

HHÜÜSSEEYY‹‹NN BBAABBAA

Hüseyin Baba, siz kaç yafl›ndas›n›z?

80.

Ana Sultan, efliniz yafl›yor mu?

Yafl›yor. 

Kaç y›ld›r babas›n›z?

15. 

Baban›zda babal›k var m›?

Benim dedem zaten baba idi. 45 sene babal›¤› var. 

Dedem öldükten sonra belki 40 sene amcam yapt›, o b›rakt›. Benim 15 sene ol-
du. 

Bu nas›l oluyor; mesela onlar m› icazet veriyor, sen baba ol, diyorlar. Babal›k
size, baba ölmeden önce mi yoksa öldükten sonra m› geçiyor?

Öldü mü onun naafl›n›, tariklere ay›r›yor. 

MMEEMM‹‹fifi AA⁄⁄AA

Ayhan Bey; Babailik sultanl›¤›n devam›, dededen o¤ula. Halk kimi münasip
gördüyse onu baba yapar. Biz erbabiyeyiz, Bektafliler bel evlad›. 

Siz o zaman baban›z›n ceminde taliptiniz? 
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Tabi, 42’den beri burada kat›l›yorum.

Peki hangi hizmetteydiniz?

Ben gözcülük de yapt›m, sakilik de yapt›m, ateflçilik de yapt›m, sakkal›k da
yapt›m.

Di¤er yerlere de sorduk, baba olacak kifli mutlaka hizmet sahibi olmal›; yani
baba olacak kiflinin çera¤c›, gözcü olmas› laz›m. Baba onlar›n içinden mi seçili-
yor?

Tabi, onlar›n içinden seçiliyor.

Normal olarak seçilmiyor mu?

S›ran geldi mi yap›yorsun. ‹ster istemez ona verirler, onun çaresiz.

Hizmet alanlardan seçiyorlar babay› öyle mi, yoksa fark etmiyor mu?

Hizmet almayana yok.

BBaaflflkkaa bbiirrii:: Ama hizmetlerin sonuncusu beklenmiyor. Belki de sen onun gözcü-
sü, ateflçisisin; ama erbabsan seçiliyorsun. fiimdi gencecik iki çocu¤umuz var, bel-
ki de ateflçi; ama cemaat can onu lay›k görmüfl, erbab görmüfl seçiliyor, kabul
ederse olur.

Ateflçiden baba olabiliyor mu? 

Baflka yerde olmuyor, burada oluyor. 

Herhâlde bunlar›n bir kural› olacak, herkes baba olam›yor; nedir bunun kura-
l›, neyi gözetirler babal›k için?

40 sene hizmet ediyorsun cemde, ondan sonra kofltura kofltura onun bafl›n› gö-
rüyorsun. 

Genellikle kaç talipleri var babalar›n? Veli Baba, Mehmet Baba, ‹brahim Baba
var de¤il mi flu an burada? En fazla kaç oluyor?

Bunlar›n en fazla 25-30 talibi oluyor. 

Zakirler, zakirlik makam› di¤erlerinden ayr›l›yor; ba¤lamay› nas›l ö¤reniyorlar? 

Küçükten bafllan›r, merak edenlerin hepsi zakirdir.

Peki zakirler, siz ne diyorsunuz; nefes mi, duvaz m›, deyifl mi?

Nefes. 
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BBaaflflkkaa BBiirrii:: On ‹ki ‹mamlar’›n ismini yâd eden bir nefese, duvazla deniyor. Bir
kere duvazla söylendi mi bir cemde; arkadan alelade nefesler söylenmez, bir ne-
fes söylenir.

En çok hangi ozandan söylüyorsunuz? 

Kul Himmetî, Pir Sultan, fiah Hatayî; hepsi de geçer. 

Siz nas›l ö¤rendiniz; meraktan m›, yoksa sorarak m›? 

Okuyarak. 

Kitap var m›yd›?

Ben kendim yazd›m.

Nevruz bilir misiniz, yapar m›s›n›z?

Yapar›z. 

Nevruzu ne diye yapars›n›z?

K›rklar Bayram›.

Hz. Ali’nin do¤umu mu dersiniz?

Evet. 

21’de mi yapars›n›z?

Biz sal› akflam›, cumartesi akflam› yapar›z. 

MMeemmiiflfl AA¤¤aa

Sünniler yap›ncaya kadar yapmam›z laz›m; yani bizim önce yapmam›z gerek-
li.

Kurban t›¤lar m›s›n›z, keser misiniz?

Keseriz. 

21 Martta ne yap›yorsunuz? Nevruzu nas›l kutluyorsunuz? K›rklar bayram›n›
nas›l kutluyorsunuz?

K›rklarda, Cebrail kurban›.

BBaaflflkkaa BBiirrii:: Kurban bayram›nda her zaman derler, ‹smail’i kurban yapt›lar. Bir
evlat veriyorum ona, verince o zaman kurban yapt›lar. Meydana geldi; ama k›ya-
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mad› Hz. ‹brahim. Bir deve kesti; ama ahdini yerine getireceksin dendi, rüyas›nda
gördü. 100 koyun kesti, ahdini yerine getirdi.

MMeemmiiflfl AA¤¤aa

Elleri k›nal›, saçlar› belde, denizi ziyneti yoktu gülde. 

Muharrem var m›, oruç var m›? 

Oruç vard›r. 

Kaç gün tutars›n›z? 

10 gün. 

Yaklafl›yor; hangi hesaba göre tutars›n›z, neyi hesap al›rs›n›z? 

Yas›n› tutar›z. 

Neyi hesap al›rs›n›z, ne zaman bafllayacak.

Hz. Ali namaz k›larken, onu öldürdüler camide. Yar›n akflam bafllayaca¤›z. 

Bütün babalar taliplerini geçirecek mi; yani öbür gün mü bafll›yor? 

Gök ay›n onu. 

Gök ay ne?

Miladi takvime bakar›z. 

HHaakkkk›› BBaabbaa

Normal olarak 6’s›nda bafllayacak, Kurban Bayram›’ndan 20 gün sonra. Biz git-
ti¤imiz her yerde kurban bayram›n›n 1. gününden itibaren 20 gün sayar›z ve aflu-
re ondan sonra bafllar.

Siz aya m› bakars›n›z?

Gök ay›na bakar›z.

HHaakkkk›› BBaabbaa

Kesinlikle miladi takvim takip ediliyor. Bayramdan sonra 20 gün sayarsan, yi-
ne ayn› güne geliyor; ama en iyisi buradaki takvime bakmak. 
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BBaaflflkkaa bbiirrii

Onun günü yok; o takvimde nas›l geçti¤ini flafl›r›rsan bir kurban keseceksin.

HHaakkkk›› BBaabbaa

Hüseyin Baba, kaç gün tutuluyor? 

12 gün. 

12’den sonra kurban keser misiniz?

Biz kurban keseriz, Cebrail kurban›.

Tavuk veya horoz olabilir mi? 

Olabilir. 

Kurban› ceme mi getiriyorlar?

MMeemmiiflfl AA¤¤aa

Ceme getiriyorlar, taksim ediyor han›mlar.

Muharreme tarik geçilmiyor diyorsunuz, buralarda geçebilirsiniz o zaman?

Buralarda geçeriz; ama bu 7’sinde geçemeyiz. 

Bir muharremde tarikin alt›ndan geçilmiyor mu? 

Muharreme kadar geçilmiyor. 

Bu aralarda, yak›n bir yerde geçseniz? 

Pazartesi geçece¤iz. 

‹ki gün kal›yor, olur mu? Buradaki tarih oynuyor. Aflure günü 12 gün. 

Üçüncü gün. 

MMOOMM‹‹NNAA

2 Nisan 2000

KKIIZZ AANNAA TTÜÜRRBBEESS‹‹

Bugün, 2 Nisan 2000. Momina’da, “K›z Ana Türbesi”ndeyiz. 

Ayhan Ayd›n

256 Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî / 2006-37



K›z Ana Türbesi’nin türbedar› Halime Ana’yla bir söylefli yapaca¤›z, bizi bekli-
yor. Türbede kurban kesen Türkleri de buluyoruz, onlarla da sohbet ediyoruz. Ah-
met Hezarfen türbeyi ve türbenin bafl›ndaki kitabeyi inceliyor. Lokmalar sonunda
da Hakk› Sayg› dualar ediyor. 

Siz hangi köydensiniz?

Biz Tekke’den. fiimdi anlatay›m m›?

K›z Ana hakk›nda anlat›n›z. 

K›z Ana’n›n hakk›nda anlat›yorum. ‹ki dede gezmeye gidiyorlar. Sonra di¤er
babas› geldi, k›z›m Zöhre, (Zöhre imifl onun ad›.) Zöhre le¤eni getir, Zöhre abdest
alal›m, demifl. Getiriyor, abdest al›yorlar. Sonra o insanlar, suyu çok sapa bir yere
atma, demifl. O da kald›r›p içiveriyor, içti¤inden geliyor buraya. Buraya geliyor, bir
kadife kese buluyor; ona Allah taraf›ndan bir kadife kesesi. O, onun yiyintisi ol-
mufl. Onu emermifl. Sonra onu iki avc› görüyor ve onu tüfekle vurmak istiyorlar.
Orada durun, vurmay›n onu, o benim yiyintim demifl; vurmam›fllar. Gidiyorlar, so-
ruyorlar; Zöhre sen neredensin be k›z›m, diyorlar. Ben Davutlar’dan›m demifl. Bir-
kaç gün geçiyor, o insanlar gidiyor Davutlar’a. Sizin buradan kay›p ufla¤›n›z var
m›, diye soruyorlar. Var, demifller. Peki, ad› ne demifller. Zöhre, demifller. Demifl-
ler filan yere gideceksiniz, orada bulacaks›n›z onu; bir karaca kesesinin yan›nda.
Sonra geliyorlar; hiç a¤lamay›n bana, demifl. Bu benim yiyintim; nas›l istersem öy-
le yapaca¤›z, tak›l›n arkama, demifl. Geliyorlar, görüyorlar. Türbeyi de babas› yap-
t›rm›fl. 

Halime Ana kaç y›ld›r buradas›n?

5 sene oldum, ben burada. 

Daha evvel var m›yd›n?

Yoktum, baflkas› vard›. 

Baflkas› kimdi, tan›yor musun, sizin köyden mi?

Ya, Hanife Abla var.

Yani sizin köyden mi? 

Yine bizim köyden. Onlar da Türkiye’ye gitti, onlar da durdu; ben de küçük-
lükten beri biliyorum. 

Her zaman açar m›s›n›z buray›? 
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Her gün açm›yoruz, kurban geldi mi aç›yoruz. Pazartesi akflam›, cuma akflam›

gelip mum yak›yorum.

Dua biliyor musunuz? 

Biliyorum. 

Yoksa sizi köyde mi buluyorlar? 

Köyde buluyorlar, hayk›r›yorlar, geliyorlar eve. 

Buralara hangi köylerden geliyorlar?

Osmanpazar›’ndan, çok yerden geliyorlar. 

Adlar›n› söyler misiniz?

Nas›l bileyim ki adlar›n›; Razgrad taraf›ndan, fiumnu’dan, Artova’dan, Cu-

ma’dan, Preslav’dan, Alvanlar’dan geliyorlar.

Burada baflka hangi Türk köyleri var? 

Buradan öte yok. Gayri burada, Tükendim var, buraya yak›n Akmehmet köyü

var.

AAhhmmeett HHeezzaarrffeenn

Çobandere nerelerde?

Çobandere uzak. Oradan da kurban geliyor. Kim ad›yorsa o getiriyor. 

Burada m› kesiyorlar? 

Burada kesiyorlar. 

Dilek mi diliyorlar, burada ne istiyorlar?

‹steyenler istiyorlar, mevlit okuyorlar. Kimin ne zoru varsa, onu istiyor. 

Aç›ktan de¤il de gizliden mi istiyorlar?

Gizliden istiyorlar. 

Kimler gelir; kad›n-erkek gelir mi?

Gelir, herkes gelir; Bulgar bile gelir. 

Evet. Çok sa¤ olun, hizmetleriniz kabul olsun, Hakk defterine yaz›ls›n. 
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258 Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî / 2006-37



KK››zz AAnnaa TTüürrbbeessii’’nniinn kkaapp››ss››nn››nn üüssttüünnddee bbiirr kkiittaabbee vvaarr.. ((AAhhmmeett BBeeyy ookkuuyyoorr..))

AAhhmmeett HHeezzaarrffeenn

Bu yaz› 1800’li y›llara ait olacak. 

Ama yaz› orijinal mi?

AAhhmmeett HHeezzaarrffeenn

Orijinal. Bu yaz› eksik geliyor bana. 

HHaakkkk›› BBaabbaa

Lokmalar› ald›ktan sonra da dua ederiz. Hakk erenlerin yedirip içirene, piflirip
götürene, arz edip oca¤a gelene; dilde dileklerini, gönülde muratlar›n› versin.
Hakk erenlerin K›z Ana’n›n yüzü suyu hürmetine, Demir Baba’n›n yüzü suyu hür-
metine, Otman Baba’n›n yüzü suyu hürmetine kurban sahiplerinin kurbanlar›n›
kabul etsin. Hak erenlerin bu an› sahiplerine, annelerine Halil ‹brahim bereketi
versin. 

Aileleri dolsun taflmas›n, arts›n eksilmesin; her fley gönüllerince olsun. Kurban-
lar›, Hakk’›n dergâh›nda kabul olsun. Bütün evliyalar, erenler flefaatçimiz olsun.
Yedik içtik, hakk›n›z› helal edin. 

Allah, Allah. Hadi sa¤l›cakla kal›n. Allah kabul etsin. ‹flte bu da flans›m›z; bel-
ki de arasak, gerçi yak›nm›fl Hüseyin Bey’in de. 

KKOOTTEELL

AALLVVAANNLLAARR //YYAABBLLOONNOOVVAA 

2 Nisan 2000.

HHAASSAANN BBAABBAA

Buraya genel olarak Gerlovo deniyor. Türk köyü çok mu bu yörede?

Bir hayli. 30 dolay›nda.

Burada türbeler var m›?

Var. 

Nedir isimleri?
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Koçlu Baba Türbesi.

Ne kadar uzakl›kta buraya, yak›n m›?

Yak›n. 

Baflka hangileri var? 

Topuz Baba, Hasan Baba, Ali Baba, Hüseyin Baba, H›z›r Naz›r Babalar, Baba
Hasan, Alvan Baba, Nemdeli Baba.

Bu köyün tarihini biliyor musunuz?

Deliller yok elimizde. Baz› tahminî rakamlar var; tahminlere göre, flöyle 1000
y›ldan fazla. 

Gerçi yan›m›zda tarihçi var, buralar›n da tarihini yaz›yor Ahmet Hezarfen. O
da bir yorum yürütebilir. Buradaki K›z›lbafl köyleri çok eski de¤il mi, ellerinde bir
sürü belge var? 

AAhhmmeett HHeezzaarrffeenn

Evet; ama daha çok Deliorman’a ait. Bu Gerlova, Tozluk hakk›nda çok az bel-
gem var.

‹‹bbrraahhiimm BBaabbaa

Burada, bizim üç köyün etraf›nda 18 babam›z var. Yüksekte oldu¤u için Ali Ba-
ba’m›z gözcüdür. Oradan bafllayarak Ali Baba, Koçlu Baba onlar› yazd›ktan son-
ra, s›ral›yorum. Burada Topuz Baba, K›z Türbe’miz vard›; Haz›r Naz›r Babalar›n
yan›nda. K›z Türbesi’nden sonra K›z Baba, Nemdeli Baba, Hüseyin Baba, Hasan
Baba, Baba Hasan, Alvan Baba, Veli Baba, Küçükler’de Gül Baba var. 

Bir kifli suç iflleyince ne yapars›n›z? 

Oturak yapar›z onu. Ceme getirmeyiz. Bu oturak oluncaya kadar, bar›fl›k deni-
len bir fley var. Cem yap›l›nca bar›fl›k yap›l›yor. Mahalle bar›fl›klar›, ondan sonra
köy bar›fl›¤›. Bütün köyün birbiriyle bar›flmas› laz›m. Güzin oluyor bunlar, ondan
sonra da cemler bafll›yor. Bar›fla kim raz›, kim raz› de¤il; ona oturak veriliyor. 

Mesela zakir saz m› çal›yor? 

Saz çal›yor. 

Deyifller, duvazlar, nefesler kimden okunur?
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Hz. Ali’den, Pir Sultan’dan okunur. 

Peki, kimi ça¤›r›yorsunuz dualar›n›zda; Demir Baba, K›z Ana, Otman Baba is-
mi geçiyor mu?

Geçer. 

K›z Ana da geçer mi?

Geçmiyor; ama Demir Baba, Otman Baba geçer. 

BBiirriinnccii kkiiflflii:: K›z Ana için topland›ktan sonra, onun için sözler söyleniyor. De-
mir Baba’ya gidildi¤i zaman. 

Oralara m› gidiliyor mesela? 

Evet. 

O hâlde; siz talipleri toplay›p, zaman zaman m› gidiyorsunuz? 

BBiirriinnccii kkiiflflii:: Tutar›z bir otobüs, gideriz. Dualar, nefesler söylenir; kurbanlar ke-
silir; yiyilip, içilir. 

Peki, Hz. Ali hakk›nda ne bilirsiniz? 

Hz. Ali bizim babam›zd›r. 

Niçin?

Ali’yi herkes sever. 

Hz. Ali’yi hangi yönden seversiniz? 

Ali, K›z›lbafll›¤›n töresi; o bafllatt›. 

BBaaflflkkaa bbiirrii:: Biz de o k›ymetli örnekleri verdi¤i için severiz. 

Hac› Bektafl’› sever misiniz?

Onu da severiz. 

Niçin?

O da Hz. Ali’nin de¤erli bir k›sm›. 

‹‹kkiinnccii kkiiflflii:: ‹flte bu baflka kitaplar da gösteriyor, cumaya yazm›fllar; ama çok faz-
la yazm›yorlar; çünkü bir kitap ç›kt›ktan sonra, buradaki kifliler, ben gayret ede-
mem o kitap hakk›nda fikrimi, laz›md›r, yazay›m ben. Bunlar; bu korkudan çok gi-
remiyorlar, her hakikati de ö¤renemiyorlar. Dokunakl› bir fley yok bu kitapta. Yab-
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lonovo’ya karfl› hususi hizmet var bu tür fleylerde. Çok özür dileyerek konufluyo-

rum; Yablonovo’dan bir yere giden kiflilere(benim dedelerimden, amcalar›mdan

duyduklar›m sözler), kökten diye, her yerde hususi yerler ayr›l›yor. 

Do¤rudur. Güzel, buyur devam edelim; bu yolun erkân›n›n incelikleri var. Öy-

le her talip gelip, iflte küskün olmadan girilecek, görülecek, edilecek; her fley ku-

ral› kural›na uygulanacak. Herkesi alt› hizmetli seçmiyorsunuz herhâlde. Kimleri

seçiyorsunuz alt› hizmetli olarak? 

BBiirriinnccii kkiiflflii:: Diyelim ki bafll›kta, yahut da tekkeye ç›kma deriz biz; bayramda,

oradaki insanlar, bunlar› ay›r›yor. Mesela sen rehber olacaks›n, bu gözcü olacak.

Kim ay›r›yor?

Köyün insanlar› ay›r›yor. 

Herkes mi, köyün insanlar› m›, ço¤unlu¤un sesi mi?

Ço¤unluk ve talipler ay›r›yor. 

Ben babaya dönmek istiyorum; peki, dedeniz de babal›k yapm›fl m›?

Yapm›fl. 

Baban›z babal›k yapm›fl m›?

Babam yapmad›, dedem yapt›. Dedem Cemal Amcama el verdi. Dedemden

sonra o sürdürdü. 

Yaz/k›fl devam eder mi hizmetleriniz, cemleriniz?

‹cap ederse devam eder. 

Daha çok hangi mevsimde devam eder?

Daha çok k›fl.

Nevruz var m› sizde?

Var, Sultan Nevruz.

Ne zaman?

Yar›n akflam Sultan Nevruza gidece¤im. 

Muharrem bilir misiniz? Buradaki insanlar muharrem orucu tutarlar m›? Ço¤un-
lukla kaç gün tutarlar?
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Biliriz tabi. Tutarlar. Muharremi tutan 11 gün. 

Siz kaç gün tutuyorsunuz?

‹cap ederse 11 gün tutar›m, 100 gün de tutar›m. 

Niçin icap ederse?

Mesela hastalan›rsam ben, kendimiz.

Kendiniz mi biliyorsunuz kendinizi?

Ondan sonra icap eder ilaç içerim, sonra tutamam. 

En fazla 11 gün mü tutars›n›z?

En fazla 11 gün. 

On iki de¤il? 

On ikinci gün, yar›m gün tutulur. 

Ne zaman bafll›yorsunuz?

6 Nisan’da.

Her sene mi 6 nisanda?

Her sene de¤il. 

Neye göre dönüyor?

Bilmiyorum. 

Siz gelecek sene ne zaman tutacaks›n›z muharremi?

Onu takvimlerden takip edece¤iz. 

‹‹kkiinnccii kkiiflflii:: Kurban bayram›ndan sonra 20. gün aflure bafll›yor. Bayramlara göre
nas›l düflerse, ondan sonra tutulur. 

MMUUSSTTAAFFAA KKEELLOO⁄⁄LLAANN

fiimdi ben bunlara yine tamamlama yapmak istiyorum. Geçmifl sosyalist zama-
n›nda dilimiz, dinimiz, her fley yasakland› bize. Hatta biz korkard›k Türkçe konufl-
maya, yasaklad›lar. Camimizden afla¤› inerseniz; orada On ‹ki ‹mamlar›n resimle-
ri vard›, yap›lm›fl sözleri vard›. Onlar› boyad›lar o zamanlar. Üstlerini boyad›lar
kim oldu¤u görülmesin diye. ‹flte bunlar bizi hakikaten geride b›rakt›. Demokrasi
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geldikten sonra da bir aç›kl›k ilerledi, biraz daha hürriyet ilerledi. Art›k bizim di-
nimize kar›flan yok; ama bu geri kalma insanlarda öyle dereceye ç›km›fl ki, onla-
r›n aras›na girip de faaliyet gösterecek imkânlar az bulunur. Cemlere gelmiyor,
baflka yerlere gelmiyor; bayram namaz›na geliyor. Bayram namaz›nda sözde ko-
nuflan oluyor. Bizim yapt›¤›m›z böyle fleyleri birli¤e davet ediyorum. Herkesin be-
raber gelmesi laz›m, bu dini bilmesi laz›m, bu yolda gitmesi laz›m, gibi ifller. Ümit
ediyoruz ki bunlar ilerde düzelir. ‹nflallah düzelir. Genç bir kardeflimiz var, size te-
flekkür ediyoruz baba. 

Buradaki kültürü de izliyoruz; bakmay›n biz Anadolu’dan ilgisiz de¤iliz. Nas›l-
s›n›z; hâliniz, keyfiniz nas›l?

Benim biraz mizahi yan›m a¤›r bas›yor. 

Karpuz kabu¤u muydu?

Karpuz kabu¤u. 

‹lgilenenlere de gösteriyorum. 

Ona benzer, akflam buradan radyodan, yine beni de konuflmufllar, beni de se-
lamlam›fllar orada dostlar›m. Çal›fl›yoruz kardeflimle; bizim, edebiyat yaratm›fl bir
çevremiz yok. 

Buras› Türkiye’den güzel; ama düzen bozuk. Yoksa bu memleket oradan güzel.
Bafltan bafla gezdim memleketinizi; bu kadar a¤aç, bu kadar güzel toprak yok Tür-
kiye’de. Da¤l›k alan çok. Bilirsiniz; geldiniz, gördünüz. Gerçe¤i konuflal›m; ama
düzeni zay›f. Buran›n havas›, suyu daha baflka. Buraya geldik, inflallah bir daha ge-
liriz. 

Atalar›m›z demifl; ne güzeldi bu düzen, gelmese onu bozan, diye. ‹yi bozanlar
da geliyor. 

Evet, hocam buyurun. fiimdi anlat›lara girdiniz. Daha çok anlat›lar var; yani öy-
küler, fliirler ve biraz esprili f›kralar ve ona benzer fleyler.

Fabllar. Bunlarla da flimdilik çal›fl›yorum. Meydan oldu¤u zamanda, efkârlan-
d›¤›m›z zamanda, yaflatabildi¤im zamanda u¤rafl›yoruz. E¤er Tanr› müsaade edip
de bir kitapca¤›z ç›karabilirsek, belki de olur. 26-27 dolay›nda fliirim olacak. Bu
hususta da alk›fllayanlar var, burada ç›kan dergiler taraf›ndan böyle hürmet görü-
yorum. Hakikaten destek de buluyorum bir yere kadar. Deste¤im de yaln›z ruhi
destek. Onlar da bir yere kadar. Beni iflte onlar yaflat›yor. Aksi takdirde hepten di-
ri ölmüfl hâlde gezinmemiz laz›m.. 
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Evet; burada, bu ülkede, bu güzel toprak parças›nda yafl›yoruz; yani inanc›m›-
z›, kültürümüzü yaflatal›m diyoruz. Gençler de Türkiye’de oldu¤u için, bir zay›fla-
ma var. ‹lgisizlik var, okumaya karfl›. 

Evet, burada hiç olmazsa geçen y›llarda, Demir Baba’da gösteriler oldu ve ora-
ya davet ettiler bizi. Oradan da yank›lar çok güzeldi. Sonradan rahmetli oldu, fla-
ir yazd›: Yablanova kolektifini, Yablanova türkülerini dinleyin ve onlara yard›mda
bulunun; çünkü onlarda bir fleyler var, diye. May›s ay›nda Eski Cuma’da yine gös-
teriler olacak. Tam tarihi yazm›yor, oraya haz›rl›k yapmaya bafllad›k; ama afla¤›
yukar› bir 7-8 y›l, onlar benim bütün arzum, folklorumuzu unutmayal›m. Folkloru
olmayan bir millet, folklorunu yitirmifl bir millet, art›k milletten say›lmaz benim
için. Bunun için de folklor ve hatta semah gösterileri yapal›m. Görsünler ki Alevi-
ler ne boynuzlu, ne uzun diflli. Hakikaten de son iki kitapta da bu ifllere de¤iniyor
Mehmet Beytullah. Alevilerin niçin camileri yokmufl, niçin ifllerini böyle gizli ya-
parlarm›fl, diye. Herkes taraf›ndan horlanan kifliler olmufllar senelerce, y›llarca. 

Peki, bizim buradaki gelene¤imizi, görene¤imizi, türkülerimizi, manilerimizi,
giysilerimizi derlediniz mi, derliyor musunuz hepinize soruyorum? 

fiimdi afla¤› yukar› 500 dolay›nda türkü ve 200 dolay›nda hiç olmazsa nefes
derleyebildik. Küçükler’den de istiyoruz, yaln›z bu köyden istemiyoruz; onlarda
baflka fleyler de oluyor. Onlar› toplayal›m bir yere diye bunlar› çal›fl›yoruz; bunla-
r› kendi vakf›m›z ad›yla bast›rmak, kitaplaflt›rmak fleklinde gelecek nesillere b›ra-
kal›m. Ve onlar› hatta sizin yard›m›n›zla orada da bir mukayese edelim. Bu ses ne-
reden gelmifl, burada m› koymufllar, insanlar aras›nda m› yarat›lm›fl. Mesela öyle
bir flark› var, halk türküsü gibi geçiyor orada. “Yedi iklim dört köflede ben dedem
Ali’yi gördüm” diye. Biz de o nefes gibi söylenir makam› hepten baflkad›r. ‹flte bun-
lar› bir derleyip toplamak, bir kitap hâline getirmek istiyoruz. Gelifltiler, zenginle-
diler. Onlar da yaln›z para peflinde kofluyorlar, böyle kültürel meyilleri yok. Böy-
le fleylere sevgi yok, kültür bana ne getirir diyor.

Ama çal›flmalar›n›z var, derlemeleriniz, toparlamalar›n›z var. Büyük zorluk bu-
rada; para zorlu¤u da çekilmifl olsa as›l zorluk bu. Siz emeklisiniz ö¤retmensiniz. 

Bu alt›nc› y›l›. 

Tar›mla u¤rafl›yor musunuz? Topra¤› iflliyor musunuz?

Kendim tar›mla u¤raflm›yorum. Topra¤›m›z da ifllenmiyor; bizde toprak da yok. 

Kendinize yetecek kadar da yok mu?
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Yok, kendimize kadar ç›karam›yoruz. 

Niçin?

Onlar› makineyle çal›flt›rmak laz›m.

Size toprak verdiler mi; topra¤›n›z var m›?

Toprak verdiler. 

Para karfl›l›¤›nda m› verdiler?

Para karfl›l›¤›nda de¤il; ama sözde herkes topra¤›n› ald›. 

Sizin ne kadar topra¤›n›z var mesela?

23 dekar kadar.

Ama iflleyemiyorsunuz?

‹flleyemiyoruz. Babamdan kalma; dört kardefle afla¤› yukar› 7 dekar düflüyor. 

Bulgar hükümeti mi da¤›tt› bunu? 

Bulgar hükümeti burada toprak da¤›tma komisyonu kurdu, onlar yapt›lar bu ifli;
ama normal olmad›. 

HHÜÜSSEEYY‹‹NN ÂÂfifiIIKK

Peki, Hüseyin Bey, siz ne yap›yorsunuz?

Ben çal›fl›yorum, ö¤retmenim. 

Tabii, ald›¤›n›z ücretin d›fl›nda yine kendi topra¤›n›zla ya da baflka bir fleyle u¤-
rafl›yor musunuz?

Yok, baflka bir fleyle ilgilenemiyorum fazla. 

Burada kaç›nc› s›n›fa kadar okul var? 

8. s›n›fa kadar bizde. 

Daha yükse¤i için çocuklar nereye gidiyor? 

Kotel’e gidiyor çocuklar. 

Günlük gidip gelen var m›; yoksa orada m› kal›yorlar?

Orada kal›yorlar. 
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Orada kaça kadar okuyorlar?

11–12. s›n›fa kadar okuyorlar. 

Burada üniversite okuyanlar var m›? Nerede okuyorlar daha çok?

Var. fiumnu’da okuyorlar. fiumnu bize daha yak›n. 

Ö¤retmenlik okulunda m› okuyorlar? 

Evet. 

Kaç tane üniversite ö¤renciniz var? Bunu Cemal Beye soral›m; o, gençlerle da-
ha ilgili herhalde? 

Hüseyin abim daha iyi bilir. Okul oldukça ekseriyetle çocuk. fiimdi okumaya
bafllayan fazla oldu da kimisi okuyor, kimisi bitiriyor, kimisi devam ediyor; ben
pek fark›nda olmuyorum. 

Siz ne iflle u¤rafl›yorsunuz? 

Ben belediye iflçisiyim. 

BBaaflflkkaa bbiirrii:: fiimdi, tahminlere göre de¤il de afla¤› yukar› bizim yüksek tahsil ç›-
karm›fl kifliler 80’in üstünde bizim köyde. 

80’in üstünde. Peki, burada yaflayanlar ne kadar?

Burada 80’in 35’i Türkiye’de bulunuyor, kalan› buralarda. 

Peki, buralardan baflka flehirlere göç var m›?

BBaaflflkkaa bbiirrii:: Var. Az da olmufl olsa da var. 

Var yani, iflsizlikten dolay› herhalde?

Elbette. 

Büyük flehirlerde ifl var m›, bulabiliyorlar m›? 

Büyük flehirde orada ne de olsa zahutlarda, fabrikalarda, kuluçlukta çal›fl›rlar. 

Kuluçluk derken?

‹nflaatta çal›fl›rlar. Fakat bu ilçeye göç ancak flimdiden sonra büyük bir sorun
oldu. Yani milletimizin ekonomi problemi. Bütün köyümüzün ben öyle hesap edi-
yorum ki Bulgaristan’›n neresine gitsek köyümüzden insan bulunacak. Tüm dev-
letleri gezinmifl olsak insan bulunacak. Çünkü Almanyas›’nda da var baflka Hol-
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landas›’nda da var, Türkiye’de de var. Gidiyorlar bir ay diye orada kal›p çal›fl›yor-
lar. Böyle iflte herkes bir ekmek ç›karma savafl›nda. 

Tamam. 

BBaaflflkkaa bbiirrii:: Bu ekonomik sorunlara bir çözüm yolu aray›p bulamazsak hakika-
ten köylerimiz boflalacak. 

‹nsanlar yavafl yavafl iyice b›kt›. Çünkü Bulgar idaresi komünist rejimden daha
kötü flu anda, bafltanbafla Bulgar s›n›rlar›n› geçtik. Dedim ya dünya kadar toprak,
yar›s› ifllenmifl, yar›s› ifllenmemifl böyle baya¤› sorunlar›n›z var. Buyurun sizi din-
leyelim. 

fiu kitab›m›n de¤erini aç›klayay›m, nelerden bahsediyorum. 

BBaaflflkkaa bbiirrii:: Kitab›n de¤eri; bütün hayat›ndan bahsediyor. Hayat›nda yard›m et-
ti¤i insanlara çeflitli flekilde yard›mda bulunmalar›, hasta kiflilere, baflka böyle kor-
ku geçirmifl kiflilere, çeflitli hastal›klar› olan kiflilere yard›mlar› yaz›yor. Bunlar›n
köylerinin, hepsinin ad› yaz›yor.

Evet, buyurun. 

fiimdi fakir bir ailede do¤dum. 23 yafl›na girdi¤im hâlde Hakk ifllerinden baflla-
d›m birtak›m malumatlar s›rlar ald›m. Oradan da bu s›rlar›n icab›n› anlayabilme-
miz için birtak›m yard›mlar yapmaya bafllad›k. Bu yard›mlar netice vermeye bafl-
lad›, düzelmeler oldu, memnun kalanlar oldu. Hatta flu Varnal› kad›n, hasta hâlin-
de geldi benim yan›ma. Bütün el ayaktan, hayattan ümidi kesmifl. Geldi benim ya-
n›ma geldikten sonra a¤l›yor, s›zl›yor hatta hayattan ümidi kestim diyor. Benim ha-
n›m›ma demifl ki kendime silah ald›m yok edeyim diye. Yok dedik sen düzelecek-
sin. ‹flte bizim oradan dedi ki bir yard›m›m›z oldu ona. Ben dedim ona gel benim
yan›ma. Üç defa bana gel filan gün, filan gün kad›n düzeldi. Düzeldikten sonra ki-
tab› üstlendi, Bulgarcas›n› yazd›rmaya karar verdi. fiimdi masraflar› kendine ait. ‹fl-
te bu gibi hayat›m› anlatt›m sonra burada mucizeler var. Hakikaten var, demek ki
göze çarpacak sade; bizde aray›p da gelip de flu nedir nas›ld›r ve de sen kimsin di-
yen yoktur. 

Çok teflekkür ediyoruz. 

HHAASSAANN FFEEDDAALL MMOOLLLLAA ((BBAABBAA))

Baba esas sana geldik. Bu K›z›lbafl köyünde babas›n›z, kaç yafl›ndas›n›z? 
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59 yafl›nday›m. 

Kaç y›ld›r babas›n›z. 

9 y›ld›r babay›m. 

Kimden el ald›n›z?

Ben el almaya Hac› Bektafl’a da gittim. Orada bizim kökten sülaleden bir dede
vard›, Hamza Molla Dede. Dedenin Muratl›’da mezar›. Ondan el ald›m. Burada
bizim köyden de Otman Baba’da bir Zeynel Baba vard› o flimdi b›rakm›fl ondan da
el ald›m. Ondan sonra da zaten dedeler, babalar bafllad›. fiimdi el almay›nca hak
verilmeyince. 

Nas›l ald›n›z, mesela el al›rken ne yapt›n›z?

Koç kurban kestik. 

Siz mi babal›¤a talip oldunuz? 

Evet. 

Onlar da verdi mi?

Evet. 

Size bir belge verdiler mi?

Belge vermediler. Ama Hac› Bektafl’tan bir belge verdiler. 

Belgeniz var. 

Burada flimdi dedeli¤in babal›¤›n kökü biziz. 

Atadan m› geliyor? 

Tabi, atadan geliyor. 

Baban›z, dedeniz de mi öyleydi?

Tabi. 

Ayn› soy, ayn› ocak. Sizi ziyaret ederler miydi önceden?

Tabi. 

Peki, amcalar›n›za geçti mi?

Geçti tabi. Amcama geçti. Onlar›n hepsi Türkiye’de kald›, amcam›n çocuklar›. 
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Ondan sonra bu komünist rejim geldi, biraz kösteklendi dedelik, babal›k. On-
dan sonra birden h›zland›. Amcam›n çocu¤unu tayin ettik; dedeyi burada kökten
âdet oldu¤u için köylü seçer. Dedeyi onun çocu¤unu seçtiler. Fakat ikisi de kalkt›
Türkiye’ye gitti. 

Ondan sonra beni ay›rd›lar, sonra ben de Hac› Bektafl’a Türkiye’ye el almaya
amcamlara gittim. Ondan sonra üç köyün babas› ben oldum. 

fiimdi üç köy sana m› ba¤l›? fiimdi hangi günlerde, neler yap›yorsun? 

Cemler yap›yoruz. fiimdi k›rklar yap›yoruz. 

Bütün köylü size talip mi olmufl oluyor? 

Benim talibim olmufl oluyor. 

Üç köy de baba olarak sizi mi biliyor? 

Evet, beni biliyorlar. 

Öyleyse cemlerinize kaç kifli kat›l›r? 

fiimdi cemlere baya¤› insan kat›l›yor. Fakat biz flimdi köy büyük oldu¤u için
befl alt› yerde cem yap›yoruz. 

Evlerde mi yap›yorsunuz? 

Evlerde yap›yoruz. 

Hangi günler yap›yorsunuz?

Fark etmiyor. Mesela ne zaman ifle gidiyorlar, onun da fark›na varmak laz›m,
mesela Cuma günü iflten gelirler. Cumartesi günü olabilir. 

Mesela talipler toplan›p sizi mi ça¤›r›yorlar, biz cem yapaca¤›z, m› diyorlar;
yoksa siz mi istiyorsunuz?

Onlar istiyorlar, cem yapaca¤›z. Ondan sonra da ben de izin veririm onlara; fa-
lan yerde yapaca¤›z. Toplan›p orada cemi yürütürüz. 

Alevi dedelerine, K›z›lbafl dedelerine benziyor sizinki babal›ktan ziyade. 

Peki, bu taliplerin hepsini görüyor musunuz, sorguluyor musunuz, cemi nas›l
yürütüyorsunuz? fiimdi ceme geldi sizi sevenler, cemi yürütmek istiyorlar. Herkes
girebilir mi o kap›dan içeri? 

Herkes girer. Mesela ele yap›flma deriz biz, flimdi bilmiyorum sizde de var m›?
Ondan sonra ele yap›flm›flsa gelebilir, ele yap›flmad›ysa giremez. 
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Nas›l olacak ele yap›flmas›?

Gelecek benim yan›ma rehberle beraber, ben ona sual soraca¤›m, kitaptan su-
alleri var, sormak için. Ondan sonra benim yan›ma talip olacak. Ben dua yapaca-
¤›m ona, bana talip olacak. 

Yeni girenler için mi?

Evet, yine girenler için. Mesela flimdi ikrard›r, biz flimdi kafadar fley ederiz. Mu-
sahip oraya giremez. Kafadar olarak girsen dünyada giremez. 

Ben onu diyorum iflte, flart› var. Nas›l oluyor, bu kafadar olmak için ne yap›yor-
lar?

Onlar› söylememiz günah. 

Tamam oldu. Ama bekârlar girebiliyor mu ceme?

Giremezler. 

Asla hizmet de alam›yor do¤al olarak. 

Bekâr mesela kar›s› ölmüfl gelir, ceme gelir ya bir geliyor, ya iki geliyor ya da
hiç gelmiyor. 

Peki, size yard›mc› olan hizmet sahipleri var m›? Onlar kimlerdir? 

Var. Emifl Ali rehberim benim. Alego¤lu Yusuf o da zakir. 

Kaç y›ld›r zakir, seninle beraber? 

9 y›ld›r, benimle bafllad›. 

Onun kardefli var Ali. O da mumcu. Ondan sonra gözcü var. Onlar on iki tane
olmas› gerekli; ama bende flimdi 6 tane yeterli.         

Alt› tanesi mutlaka her cemde olur mu?

Tabi, her cemde oluyor. 

Peki, günah dediniz ama kurban kesme mi var, musahip olurken?

Kurban kesmeden olmuyor. 

Nas›l kesiyorlar meydana m› getiriyorlar? Dua m› ediyorsun? 

Dua ediyorum. Fakat flimdi diyelim ki Veletler’de (buraya yak›n köy) oras›
uzak, onun oras› kurbanc› o biliyor dualar›. 
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Ben son akflam gitti mi, oray› musahiplik yapmaya gittim mi, ne zaman yiyecek
olsa ayr› duas›n› yap›yorum. Kurban duas›n› yapar›m, ondan sonra yemekçi insan-
lara yemek da¤›t›r. 

Yemekçi akflam yeme¤ini cemden sonra m› da¤›t›r? 

Afla¤› yukar› saat 10-11’e do¤ru yemekleri da¤›t›rlar. 

Peki, muhtelif zamanda senede bütün taliplerinizi sorguya çekiyor musunuz?

Yok. Öyle bütün talipleri sorguya çekmeyiz. 

Tarik var m› sizde? 

Var. 

Talipler tarikten ne zaman geçiyor?

Bizde tarikten geçenler sadece musahip olanlar. 

Sadece musahipler, kaç defa tarik vurursun? 

Bir defa. 

Tarik nedir, tarikin piri var m›?

Vard›r, rehberi vard›r. 

Tarik ne demek, hangi a¤açtan yap›l›yor burada?

Ayva a¤ac›ndan yap›l›r, bu garipça¤dan yap›l›yor. Garipça¤, yaban sö¤üdüdür.  

HHAASSKKÖÖYY,, PPAAfifiAAKKÖÖYY

2 Nisan 2000

MMUUHH‹‹TTTT‹‹NN SSEELL‹‹MM BBEEKK‹‹RR ((BBAABBAA))

Kaç yafl›ndas›n›z?

71 yafl›nday›m. 

Kaç y›ld›r babas›n›z? 

25’den fazla. 

fiimdi 25 y›l öncesine dönersek sizin soyunuzda babal›k var m›? 

Soyumuzda yok. 

Ayhan Ayd›n

272 Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî / 2006-37



25 y›l önce babal›¤a nas›l bafllad›n›z? Daha do¤rusu babal›¤a gelmeden önce,
kaç y›ld›r bu yolun, bu erkân›n, bu cemaatin içindesiniz?

Bizim bir ikrara girmemiz tarihledir. 

Ne zaman.

25’den ileri.

25’den ileri ne zaman ileri, evlilikle mi bafll›yor?

Evlilikten sonra. 

Yafl›n›z kaçt›, ikrar ald›¤›n›zda?

Hemen 35-40 bile yoktu.

Evlilikten sonra m› biraz zaman geçti mi, 40 yafl›nda m› evlendin?

23-24 yafl›nda evlendim.

Siz de nas›ld›?

Bizde öyle de¤il.

fiimdi sen evlendin ceme cemaate kaç yafl›nda bafllad›n›z; yani bir baba huzu-
runa ne zaman girdiniz?

Baba huzuruna hat›rlamam biraz zor. 

Ama evlendikten sonra oldu o zaman, hemen evlenir evlenmez girmediniz?

Girmedim. fiimdi evlenirken ikrar verirler baz› yerler. Biz de öyle de¤il.

Bu köyde mi öyle de¤il, sizde mi öyle de¤il? 

Burada olan ne zaman bir çal›m vakti gelirse ikrara gelir.

Siz mi karar verirsiniz, köy mü karar verir, baba m› karar verir? 

Kendimiz karar veririz. 

Kendi özün isterse karar verirsin. Sen diyorsun ki 35–40 aralar›yd›. fiimdi nas›l
oldu?

Eflimle beraber, bakt›k burada bizden daha ileri de muhabbetler yap›l›rd›. Mu-
habbetler var, Hüseyin Dede vard›, Kerim Dede, eski dedeler vard›. Bizde de hep
gene bu Alevi yolunun insanlar›ndan oldu¤umuzdan herhalde ki hep merak vard›.
Karar ald›k.
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Kiminle beraber karar ald›n›z, eflinizle beraber mi karar ald›n›z? Sonra hangi
babaya baflvurdunuz?

Eflimizle beraber. Ondan sonra kalk›yoruz burada biz talip turab rehber tutma-

m›z laz›m. Biz de yol gösterici bir insan var. 

Tamam, o cemdeki birisi mi olacak. 

Cemde afla¤› yukar›. Ona baflvurduk o kabul ederse ondan sonra babaya söy-

lüyor.

Babaya söylüyor o kabul ederse giriyorsunuz?

Seçme zaman› iflte.

Nas›l oldu hat›rl›yor musunuz, o törene girme nas›l oldu, o ceme girmen, dâ-
hil olman?

Kolay de¤il de gene güzel bir olay.

Kurban kestin mi hat›rl›yor musun?

Kurban kesilir bizde, 2 tane kurban keseriz. Biz flimdi Babai koluyuz, Babai ko-

lunda kurban 2 kere kesilir. 

fiimdi ne kestiniz hat›rl›yor musunuz? 

Koç kestik. 2 koç kesersin, o bu akflam ikrara girersin.

Dede ne yapt› size; mesela, ilk girdi¤iniz zaman tarik mi vurdu, sorgu mu yap-
t›, sual mi etti? Cemaatin kabul etmesi kolay olmaz. 

Soru soracak, sen de ne derse onun dedi¤ine tabisin. 

Kaç kere tarikten geçtiniz hat›rl›yor musunuz?

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Bafl okutma.

Bafl okutma m›, nas›l olur o bafl okutma?

Bafl okutmak rehberimiz oldu¤u yerde d›flar›dan kap›dan getirir.

Sizi kap›dan içeri o mu al›r?

O al›r, onun duas›yla mürflidin yan›na kadar gelir. Mürflidin yan›na vard›¤›n za-

man iflte elinden tuttu¤u hâlde teslim verir. Mürflidin bafl›na oturursun sende e¤i-

lirsin mürflidin duas› var, ondan sonra duay› eder.
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Cemaate sorar m› sizin nas›l oldu¤unuzu, sordu mu?

Sorar. Nas›l, diye sorar. Ondan sonra iflte e¤ildi¤in zaman da bafl›nda tac›n›
okur. ‹flte canlarda kabul eder.

Baban›n talipleri çok kalabal›k m›yd›, kaç kifliydiler, hat›rl›yor musun?

Gene 40–50 kifli vard›.

Peki, o zamanlardan bu zamana bir de¤ifliklik oldu mu? Ayn› fleyi göre göre ay-
n› fleyi mi uygulad›n›z bir farkl›l›k oldu mu bugünlere? Mesela dualarda, kurban-
larda?

Farkl›l›k pek olmad›. Yaln›z insanlar biraz azald›, merak o kadar kalmad›.

Peki, bu köyde tek siz mi babas›n›z?

Burada tek. ‹nsanlar göçmen olunca biraz azald›k, köyde çok az kald›. Merak
da yok zaten.

Peki, bir görev ald›n›z m›? Baba sizi ceme ald›ktan sonra sizi izledi, zamanla
görev verdi mi? Görev derken çera¤c›, gözcü on iki hizmetten?

Yok, bizde 7 hizmet var. 

7 hizmet mi var nelerdir bu hizmetler?

Kap›c›, gözcü, pervaneci, aflc›, kurbanc›, süpürgeci, demci.

Bu 7 tane hizmet sahibinin de ayr› ayr› dualar› olur mu? Bu insanlar hizmet gö-
rürken dua okurlar m›?

Bunlar ayr›, kendileri okumazlar, dede okur. 

Hizmet görürken dede okur.

Dede okur hizmetlerine.

Hizmetlerin aras›nda kad›n var m›d›r?

Vard›r, var çünkü süpürgeci kad›nd›r. Su koyucusu olur.

Musahiplik var m›d›r burada, kafadar, bilezer var m›d›r?

Yok. 

Yani kardefl bir aile, kar› koca kardefl oluyor?

Öyle bir fley yok.
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Peki, ibadetinizi hangi günler yap›yorsunuz? Yoksa böyle bir zaman yok mu?

Bir ayr› zaman yok. En çok Cumartesi yap›l›r.

Yoksa her Perflembe ya da her hafta yapmaz m›s›n›z?

Yapars›n. Her hafta da yapars›n; fakat her zaman yapamazs›n.

Peki, siz bu kadar hizmet yürüttükten sonra 71 yafl›ndas›n›z; diyorsunuz ki 25
y›ld›r bu hizmetlerin içindeyim. Nas›l oldu siniz babal›¤a geçifliniz, siz mi istedi-
niz, talipler mi istedi, bu göreve nas›l geldiniz?

fiimdi ben isteyemem, babal›¤a oturmaya kimse isteyemez. 

Siz isteyemiyorsunuz; ama baflka köyler istiyor da onun için söylüyorum. 

Burada toplant› veya muhabbetin canlar› vard›r. Bunlar›n hepsi kalk›yor cem-
lerin içinde olan insanlar, bunlar karar görüyorlar. Diyelim bu akflam bizim mu-
habbetimiz var, iyi ama bu muhabbetin içinden seçiliyorum; bir can ya da flu ada-
m› karar verelim…

Yani bir baba nas›l olmal›d›r?

Bir baba iyi ahlakl›, iyi bir insan olmal›d›r.

Evet, Muhittin Baba kendinden önceki baban›n Kerim Baba oldu¤unu ve baba-
n›n iyi ahlakl›, iyi bir insan olmas› gerekti¤ini söyledi. Kerim Baba gerek bu köye
gerekse Haskova’daki taliplerine yetiflemiyordu. Farkl› farkl› çok say›da talipleri ol-
du¤u için Paflaköy’deki talipleri de mahrum kalmas›n diye onun sa¤l›¤›nda 40-50
çift aras›nda seçim oldu. Aralar›nda karar verip Muhittin Baba’y› seçtiler. Buralar-
dakiler de mahrum kalacakt›, buradakiler de Ehlibeyt yolundan, Babailer yolundan
mahrum kalmas›n diye siz taliplerin iste¤iyle baba seçildiniz. Peki, flimdi soruyo-
rum, burada Kerim Baba sa¤ oldu¤u için mi sizin töreninizi o yapt›? Yani somut
olarak bir tören, cem mi yapt›n›z, ikrar m› verdiniz, kurban m› kestiniz, nas›l oldu? 

Bir cemde, bir toplant›da. 

Özel bir cem de¤il mi? Mesela sizin baba oldu¤unuzu ilan eden bir cem de¤il
mi, normal bir cemde mi?

Normal bir cemde karar veriliyor; çünkü Kerim Dedenin bir sözü var. Kerim
Dede yafll› oldu¤u hâlinde müsaade eder ki aray›n bulun bir can seçin bu dergâ-
h›n içinden. ‹flte bizim de dergâhta karar canlar›n karar› beni seçtiler. 

Seçildiniz, peki ceme eflinizle mi girdiniz?
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Eflimle girdim. 

Peki, anayla girdiniz mi ceme?

Önce eflle, sonra dedelik postuna tek girilir. 

fiimdi oturdunuz, kurban›n›z› kestiniz, dualar edildi, niyazlaflmalar, semahlar
oldu. O zaman talipler size ba¤lanm›fl oldu de¤il mi?

Evet. 

Talipler size ba¤land›¤›na göre, siz de y›llardan beri bu talipleri tan›yorsunuz. 

Devaml› hep yap›yoruz. 

Mesela talipken ne görevdeydiniz. O alt› hizmetten bir göreviniz var m›yd›? Ba-
ba hizmetinden önce göreviniz var m›yd›? 

Demciydim, yani sakiydim. 

Kaç y›l yürüttünüz bu görevi. 

7-8 y›l kadar vard›r. 

Sakinin duas› var m›? 

Saki duas›, dem duas›.

Ö¤rendiniz mi?

O zaman ö¤rendik. Evet. 

Ne zaman ö¤rendiniz. 

Bafllarken ö¤rendik. 

Bafllarken ö¤retti mi baba size. 

Baba ö¤retmezse zaten nas›l bafllayaca¤›z. 

Peki, bu zaman içerisinde Kerim Baba ekseri ne zaman nas›l cem yürütürdü? 

Kerim Dedede cem çok güzel çok hofltu. Biz ondan memnunduk. Ama dedik
ya yaflland›¤› hâlinde bize teklif yapt›, b›rakt›. 

Ne zamanlar, hangi vakitler, haftada m›, y›lda m› bu cem erkân› yürütürdü. Ne
zamanlar yürütürdü, talipleri mi isterdi, kendi mi isterdi, kendi mi toplard›. Yoksa
kimse bir fley demeden Kerim Baba’n›n evinde mi yoksa bir baflkas›n›n evinde mi
toplan›rd›n›z? 
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Biz ileri daha ileri Kerim Dede ile ayr› ayr› bir yerde yap›l›yordu cem.

Çünkü bu kadar her bir hane ceme uygun de¤ildi. Hatta daha ileri flimdi Kerim
Dede’nin zaman›nda büyük cem evi vard›. Daima kendi evinde yap›l›rd›. Her gün
olamaz. Bofl zamana getirmek için cumartesi yap›l›rd›. 

Cumartesi yapard›n›z haftada bir gün mü yapard›n›z?

Her hafta yapamazs›n ki.

Yok, onu demiyorum. Haftada bir gün mü yapard›n›z? 

Bir gün. 

Niçin soruyorum siz de bilmezsiniz belki. Baz›lar› 2–3 gün yap›yor. Ben mera-
k›m onlar› ö¤renmek size tuhaf geliyor olabilir. 

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Deliorman yöresinde cuma akflam› perflembe günün akflam› bir de
pazar gününün akflam› pazartesi; cuma günü akflam› ve pazartesi diyorlar. Biz de-
vaml› toplan›r›z, akflam namaz›m› k›lar›z sohbet ederiz, cem ayini yapar›z diyor-
lar. Ayr›ca zaman› gelince belirli zamanlarda kurbanlar›m›z var, ölmüfllerimizin
k›rk›n›, y›l›n›, yedisini onlar ayr› diyorlar; ama cuma akflam› ve pazartesi akflam›
muhakkak cem toplan›r namaz k›lar›z diyorlar. 

Sizinki demek haftada bir gün, cumartesi günleri. 

Cumartesi akflam› yap›l›r; çünkü ifl zaman›nda muhabbet yap›lmaz. Çünkü bafl-
ka zamanda ifle gidilir. 

Ne güzel bir fley yakalad›k. Demek ki böyle sen ne dersen de ben zenginlik di-
yorum buna. Bak cumartesi akflam diyorlar. 

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Dün akflamkiler belki. Cumartesi ve sal› günü kesinlikle cem yap-
may›z o günü günaht›r derler. Onlar bunu söyledi, ben de cemlerimi genellikle cu-
martesi ve pazar gününe getiriyorum. Niye herkes çal›fl›yor, o günler bofl? Ama
ibadet gecesi perflembe ve pazartesi; ama ben cumartesi pazar› seçiyorum niye?
Benim taliplerim çal›fl›yorlar. Cumartesi akflam› sal› günü akflam› kesinlikle bir fley
yapmay›z diyorlar. 

Peki, mesela eskiden beri Muharremi, Nevruzu bilir misiniz? 

Nevruz hep biliriz. Fakat bilmesine biliriz; ama flimdi çok yerlerde de¤ifliklik
var gibi anlafl›l›yor. 

Öyle Türkiye’ye de öyle. Her tarafta de¤iflik de¤iflik.
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fiimdi çok yerlerde bize soru bile sorarlar. Neden bu Nevruz yap›l›r, manas› ne-
dir? Burada olsa hep bu sözler geçer. Kimisi der baflka yerlerden ben televizyonda
dinledim kimisi Hz. Ali’nin do¤du¤u gün kimisi de iflte Hz. Ali’nin evlendi¤i gün
dedi. Birisi demek orada yazar konufltu yaz mevsiminin günlerin bir oldu¤u za-
manda, iflte bunun için yapar›z demek istedi. fiimdi biz de yapar›z, nas›l neye de-
di¤i gibi Nevruzun manas›n› iyice tam anlam›yla.

Neyse siz ayn› zamanda m› tutars›n›z? Dede sen onu b›rak Kerim Babayla ay-
n› zamanda m› tutuyorsunuz? Hiç de¤iflmedi mi?

21 Mart. Bir de burada bizde kullan›rlar. Yine dedi¤iniz gibi 21 Mart Nevruz,
H›drelleze 45 gün kal›nca yap›l›r diye. Kurban bayram›ndan 20 gün geçti¤inde
bafllan›r. 

Muharrem?

Afla¤› yukar› 4–5 gün müsaadesi var. Bu 45’e düflünce yapars›n Nevruzu. On-
dan sonra gayri yap›lmas› gerek.

Peki, bu Muharrem var, aflure var m›? 

Aflure flimdi de burada ay›n 6’s›nda bafll›yor, aflure giriyor; orucumuz var. ‹flte
12 gün bir orucumuz var. Bak flimdi 12 gün söylenir. Çünkü 12 imam olmufl de-
mi önceden bafltan 12 imam yokmufl. Herhalde 12 imam gelmemifller. Sonra 12
imam oldu¤unda flimdi insanlar 12 imam› tamamlam›fllar. Bir de 12 imam›n fleyi
de var. fiah Hüseyin Kerbela’da flehit düflüyor. 12 gün esir alm›fllar, susuz kalm›fl.
Demek 12 gün esir kalm›fllar 12 günden sonra da onu flehit ediyorlar. Onun için
12 gün orucu tutulur. 

Çok güzel. Biri gelse, bir sofu ya da bir Bulgar; siz Babai yolu diyorsunuz ne-
dir bu sizin tuttu¤unuz yol dese ne dersiniz?

Babaili¤in nereden kald›¤›n› tam bilmiyorum. Alevilikte bir yolda gitmemifller.
Diyelim iktidara bir Alevi gelmifl, Alevi Hz. Ali yolunu bafllatm›fl. Sonradan ç›km›fl
musahibi var Tedredenisi var, Bayramesi var, Mevlanesi var, Hüseynisi var; iflte
7–8 kadar çok kol var. Neden 7–8 kola ayr›lm›fl? Baflkas› daha öyle karar görür
mü? Ben oras›n› bilemeyece¤im. Sonra Bektafli’si ç›km›fl. 

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Bektafli sonra ç›kmam›fl. 

Ne zaman dünyaya gelmifl Hac› Bektafl? Kaç›nc› sene. 

1200’lü y›llarda. 
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Bir de çok fley anlayamad›m. Bu yazarlar›n kitaplar›nda çok de¤ifliklik var. fiim-
di kitab›n birisini okursan Bektafli diye söz oldu, bir yerde 1212. senede Hac› Bek-
tafl’›n do¤mas›, bir yerde de 1248 veriyor. fiimdi ne gibi de¤ifliklikler yapm›fllar. 

BBaaflflkkaa bbiirrii:: Laf›n›z› kesiyorum affedin beni. Demek istedi¤im bizde bak de¤iflik-
likler çok olmufl. Neden flimdi ben onu izah edeyim. Neden biz bir kolda gitme-
mifliz, siz belki daha iyi biliyorsunuz. 

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Muhittin Efendi flimdiye kadar çok güzel fleyler söyledi. fiimdi
onun neyi söyleyip neyi söylemedi¤i o kadar önemli de¤il. Ete kemi¤e büründüm,
Yunus’un dedi¤i gibi tek fley burada kitaba çok ihtiyaç var. Yeni kaynaklara çok ih-
tiyaç var, kaynaklar derken ticari amaçl› yaz›lm›fl öyle abur cubur kitaplar de¤il.
Gerçek kaynaklar laz›m. fiimdi Muhittin Efendinin samimi olarak a¤z›ndan ç›kan
sözler çok do¤ru. Buraya gerçek bilgiler laz›m. Siz de yolda gelirken ayn› fleyi söy-
lediniz. Ama falan adam profesör, bilmem kim kitap yazm›fl; adam sadece satmak,
para kazanmak için yazm›fl. Benim gibi çantaya doldurup da koliyi sabahtan ak-
flama kadar bedava da¤›tmam›fl. 

MMuuhhiittttiinn BBaabbaa:: YYazarlar gelmifl, yaln›z bizim Alevi yolundan yazmam›fllar.
Öbürlerinden de yazm›fllar para ç›karmak için. ‹yi ama bu kitab› gerçek gibi yaz-
mam›fl. Kimden nas›l duyduysa öyle yazm›fl. fiimdi al›yoruz okumak için.

fiimdi flu anda size ba¤l› kaç çift can var?

Bana ba¤l› burada on çift can var; ama hepsi gelmiyor. 

Kaç Alevi hanesi var? 300 var m›?

Yok. Bütün 400.

Hane, ama bizde Bulgar, Çingene…

Peki, Alevi hane?

Alevi 100 bile yok. 

Ben buray› Alevi diye biliyorum. Tamam, on tane çiftiniz var. Siz ekseri cumar-
tesi günleri toplan›rs›n›z. Peki, siz her cumartesi günü bu evde mi yapars›n›z? 

Her hafta yapmay›z; bir zaman seçilir yine. 

Yani taliplerle siz mi kararlaflt›r›rs›n›z, onlar m› teklif eder; yoksa siz mi söyler-
siniz?

Post sahipleri var, onlar gelirler konufluruz. Muhabbeti yapal›m m› yapmal›y›m
m›?
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Siz her hafta mum yakm›yor musunuz?

Yak›yoruz. 

Cem yap›lsa da yap›lmasa da m› yak›yorsunuz?

Ç›rakç› yakar. Her hafta uyand›rm›yorum. 

Yani cem oldu¤u zaman cemde çera¤ç› uyand›r›yor?

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Her pazartesi günü pazar günü benim ailem benim vekilim evde
çera¤› yak›yorlar. Bu, yaz k›fl gece gündüz ben hasta olsam, ben ölüm yata¤›mda
olsam birisi benim çera¤›m› o evde muhakkak uyand›r›r. 

BBaaflflkkaa bbiirrii:: Ben de her cuma günü çera¤ yakar›m. 

Siz dediniz ki sakiciyim, 7 y›l boyunca sakilik yapt›m, dem yapt›m; bu görevi
niçin yapt›n›z? Bunun manas› nedir? Evet, niçin sakilik var?

Cem topland›¤› zaman rak›y›, cemi elefltirmek. Hizmeti yapmak, hizmeti Hakk
için yapmak.

PP‹‹RR SSEEFFAA (Zakir)

Kaç yafl›ndas›n›z? 

68 yafl›nday›m. 

Peki, kaç y›ld›r zakirlik yap›yorsunuz?

Afla¤› yukar› 23 yafl›nda ikrar oldum, bu meydana geldim; ama ondan önce ba-
bam zakirdi, onunla beraber ufak tefek çalard›m. 23 yafl›ndayken ikrarbende gel-
dim; o zamandan beri zakirlik yapar›m. O zamana kadar yapard›m; ama babam›n
yan›nda Bulgaristan’da çalard›m. Ama art›k zaman geldi evlendikten sonra 23 ya-
fl›nda ikrarbende dedim ald›m postumu bafllad›m imam Cafer’le. fiimdi bana bunu
Allah vermediyse ben bunu ne kadar yapmak istesem vermeyecek. fiimdi bu bana
geldikten sonra Hasan Dede koymufl bir gün cumartesi günü yapacaks›n de¤il mi
muhabbetini, diye bana haber geldi, ben gene ona diyorum ki, bizim dedemiz bu-
gün koydu. 23 yafl›nda ikrarbende geldi. Ben geldikten sonra evlendikten sonra
Kerim Baban›n k›z›yla Babailer taraf›na bafllad›m zakirlik yapmaya. Sonra demek
istediler ki biz sonra Babai’ye döndü, neden; çünkü Babailere zakirlik yapmaya
bafllad›. Demek ki Bektafli daha büyük mertebedeymifl. Muhittin Dedenin, bunlar
Omurzal dedi¤im dedenin bu Babailerden çok fark› var; da¤dan gelme Bektafliler
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var, onlar hepten baflka. fiimdi bu akflam kap›ma biri gelse, haftaya cumartesi an-
nemin k›rk›n› yapaca¤›m dese, ben onu geri çevirsem; san›rs›n ki bu cana Allah
azap verip gökten vuracak. Ben sana bunu verdim de niçin çevirirsin bu can› di-
ye, anlad›n m›? Bunlar bilirler görün çek kendine ya cuma akflam› seninkini de ya-
paca¤›m yahut filan gün seninkini de yapaca¤›m pazar günü akflamleyin; ama flim-
di ortada var ay›r bunu kendine. Öbür türlü iki akflam arka arkaya dayanaca¤›m
ben buna, bunu bilmek laz›m. Allah’›m bin bereket versin 68 yafl›na girdim. Al-
lah’›n bana verdi¤i flimdiye kadar bu canlar hepsi bilirler ki o kadar cemler ne ka-
dar içti¤imi, içmedi¤imi, bilmedi¤imi de hele ki k›rklara geldikten sonra, k›rklar
demek ne demek sen bunun manas›n› bilirsen k›rklar›n manas›n› bilip de bugün
bir can babas›n›n k›rk›n› yapar yahut y›l›n› yapars›n de¤il mi? Ama bana Allah ver-
miflse niçin ben bu insanlar› burada gücendireyim. Ben saz›m› b›rak›yorum de¤il
mi bu akflam cem var de¤il mi saz›m› buraya dayal› b›rak›yorum devlet ifline gidi-
yorum. Ertesi gün saz› buradan al›n öbür muhabbete onun yan›na gidiyorum dev-
let ifline. Oraya gidip iflimi yap›yorum akflamleyin gene geliyorum öbür ceme. Al-
lah bana mecallik vermedi 68 yafl›ma kadar vermedi diyorum. Nedir bu? Ben ken-
di kendime flafl›yorum buna. Bu yaflta size yemin içiyorum.

Hizmetleriniz hak kat›na yaz›ls›n.

Bizi ne kadar güvendi¤imiz varsa belki Hasan Dede belki Muhittin Dede; ama
evvela biz Otman Babaya ba¤lanm›fl›z, evvela ona inan›yoruz.  fiu senin topra¤›n-
da yafl›yoruz, her noksanl›¤›m›z bizim, hep bizim flu Alevilerimizin ifli. Demin si-
ze fley düzdüm diye Otman Babay› b›rakaca¤›m diye a¤lar›m. Ben giderim Kuran-
lar söylerim, k›rklar çeviririm, kurbanlar kesilir, bu kurban neye kesilir manas›n› bi-
lesin. Ey erenler kabul edin kurban›m›z› ey Otman Baba kabul et bizim kurbanla-
r›m›z› ben bunlar› söylerim. 

Biz bunu yapar›z evvela Otman Baba ondan sonra biz bu dedelerle iflimizi bi-
tiririz. Ama nereden geçiriliflini anlatt›ray›m: Zaman›n birinde bu Otman Baba bu
kadar çal›fl›rken yine zaman gelmifl, Türkiye’de de oldu bu, tekkeleri kapatt›lar, bu
Otman Babay› da kapatt›lar. Dedelerin hepsini u¤ratm›fllar, kitaplar›n hepsini ç›-
kartm›fllar köyün orta yerine y›¤m›fllar. Otman Baban›n ne kadar kitab› var hepsi-
ni y›¤m›fllar, bir atefl vermifller yakm›fllar. Bak flimdi bir kitap üstünden kor giriyor
bu kitab› orta yerinden delmifl afla¤› bir kad›n da orada çifte güderken bakm›fl bir
kitap alm›fl. Burada Bobolar’da bir dede vard›, bu hakiki dedeydi. Bu kitab› yollu-
yorlar Bobolar’a. Otman Babadan 22 dede var, öbürlerinin hepsini u¤ratm›fllar, di-
¤er 2 dedeyi u¤ratmam›fllar. Buradan Edirne’ye haber salm›fllar, demifller ki hepsi-

Ayhan Ayd›n

282 Türk Kültürü ve Hac› Bektafl Velî / 2006-37



ni u¤ratt› 2 dede var buna demifller gitmeyelim. Buradan Edirne’ye haber ettiler de-
mifller ki bunlar› Edirne’ye hapse yollay›n. Zaman gelmifl yollam›fllar. 

DDeeddee:: Yine zaman geliyor bunu kapat›yorlar, kapatt›ktan sonra padiflah Sultan
Murat’a görünmüfl rüyas›nda. Görmüfl ki iki dedeyi, var sal bunlar›. fiimdi bunlar›
salacak, bu demifl Otman Baban›n iki dervifli gelsinler buraya. Ça¤›rm›fl demifl bak
sizi sal›yorum, flimdi ben buraya salaca¤›m herkes evine gidecek Otman Babaya
gitmeyecek. Biri gidiyor gel burada konufl diyor Bulgarca, Türkçe Tatarca diyor, bi-
ri gene Pundiçek derler birisi var, oraya gidiyorlar. Geliyorlar bunlar, mesele ta-
mam. Zaman gelmifl birisi demifl, tekkeleri aç›yorlar siz de aç›n. ‹yi ama buras›n›n
mesela Babaileri Otman Babadan nasibini al›yor, meydan açarken evvela ki mey-
dan açacaklar, evvela birlik yapacaklar. Madem Otman Babadan al›yorlar nasibi-
ni, gidip Tatar köyünde bir kavalc› al›n kavalc›ndan nasibinizi, tekkeyi gidip aça-
l›m. Kavalc›ya gitmifller kavalc› demifl ben kaybettim. Ben evlendim gideceksiniz
Pundiçek’e Pundiçek’ten ekmekçi babadan nasibinizi alacaks›n›z, açacaks›n›z tek-
keyi demifl.

Evvela bu Tatar köyüne gelmifl. Köye Alevi gelmifl bir ahbab› varm›fl. Demifl ki
al beni yan›na, al›r›m demifl bak üç çocu¤u varm›fl ona da bir odac›k vermifl geçi-
nirlermifl. Tekkeler aç›l›rken buradan nasip alacak olduktan sonra Pundiçek’e gi-
deceksiniz, oradan ekmekçiden nasibinizi alacaks›n›z ondan sonra gidip tekkeni-
zi açacaks›n›z. Buradan gider ekmekçiye derler bile bile meseleyi al. Bir zaman
sonra açm›fllar muhabbetlerini yapm›fllar; ama ekmekçi art›k ihtiyarlam›fl. Otman
Babaya gelmifl orada yaparm›fl hizmet. ‹htiyarlad›ktan sonra beni Pundiçek’e götü-
rün demifl; benim orada hallolmam laz›m, burada kendi insanlar› varm›fl, orada
ölece¤im demifl. Ona bir zaman bir öküz arabas› tutup götürmüfller Pundiçek’e.
Götürdükten bir zaman sonra ölüyor. Öldükten sonra her köye haber etmifller ek-
mekçi öldü. Pundiçek’te k›rk›n› yapacaklar, gelen dervifller gelsinler. Ama buradan
Paflaköyü’nden üç tane dervifl dedelerle gidiyor; ama flimdi o akflam k›rka gidiyor-
lar, onun k›rk›n› yapacaklar. Pundiçek yak›nlar›nda bir çeflme varm›fl, bir de elin-
de bir testi. Bir de bakm›fllar ekmekçi elinde testi ile suya geliyor. Ah demifller bu
ne ola biz bu akflam geldik, onun k›rk›n› yapmaya bu adam testi elinde suya geli-
yor. Oturuyorlar o da geliyor onlar›n yan›na, çocuklar hofl geldiniz birer sigara iç-
mifller; ama üçü de birbirlerine bakarlar. Biz k›rk›na geldik; ama bu sa¤ hemen bi-
rer tane sigara içmifller ekmekçi demifl ki; bak›n bana çocuklar sizi gidece¤iniz yer-
de beklerler gidin. Ondan sonra bunlar alm›fllar bafl›n› bir bakm›fllar hakikaten
evinde cem bekliyorlar bunlar›. Hemen içeride canlardan biri su istemifl susam›fl,
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susad›ktan sonra demifl susad›m birine ç›k k›ra bak bir testi su getir; birde bakm›fl-
lar bir testi su kap›n›n arkas›nda duruyor. Alm›fl o testiyi buradan gidenler o testi-
yi bilmifller o adam buraya o testiyle gelen adam. O zaman anl›yorlar ki kerame-
tine ermifl, k›rklara kar›flm›fl. 

fiimdi onun için dedim 68 yafl›na girdim, bu canlar da bilirler. Gitti¤imiz yere
Hasan Dedeyle beraber gidiyoruz, iki yere gidiyoruz. Muhittin Dede burada bir de
baflka bir yere zannedersem ki bu erenler yoluna bu yola itikat ediyorum. Mesela
hiç kusurum yok gibi, çok flükür. 

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Hay›r dileklerimizi, bu güzel sohbetlerimizi, lokmalar›m›z›, dem-
lerimizi, devranlar›m›z› o sizin anlatt›¤›n›z güzel sohbetleri dergâh›nda kabul et. 

DDeeddee:: Ben giderim o gider Hasan Dedenin muhabbetini de yapar›m. Hasan
Dedenin kar›s›na derim, git nene telefonla haber ver, benim orada çocu¤um var,
ikide muhabbet da¤›ld› beni arabayla al›r getirir buraya. ‹ki de mi üçte mi telefon
ederler gelir beni al›rlar. 

HHaakkkk›› SSaayygg››:: Siz buradas›n›z, flu anda Çorlu’da Ekrem var. Ekrem’in buradan
hangi köyden gitti¤ini bilmiyorum. Ama buradan 1989 göçmenlerinden Ahmetvar
baba oldu, flimdi Çorlu’da. Biraz önce söyledim babas› bu köylü, annesi ya Alan-
narili ya Günefl köylü yahut da Beyköylü. fiimdi tam olarak bilmiyorum. 

DDeeddee:: Bize rüya gibi geliyor bunu iyi bil. 

Nas›l oldu nelerle karfl›laflt›n›z, bu hizmet ‹mam Cafer Sad›k hizmeti dediniz,
kimlerden deyifller, duvazlar okudunuz bugüne kadar; bu cemlerde hangi babala-
ra hizmet ettiniz? (Siz devam edin sohbete.)

fiimdi bak babacan Allah’›m raz› olsun. Biz bu yerde k›s›lm›fl›z, sen biraz önce
siz bile bile dedin; ama bu topraklar bizim hakikaten de, bizim ‹mam Caferlerde
bu var. Biz bunu bellemifliz. Gelin erenler bir olal›m, münkire k›l›ç çalal›m; eren-
ler evvela bir cem yaparlar ki birlik olduktan sonra orada kimin nas›l kusuru var-
m›fl falan aralar›nda söylerler. Erenler gönlümüzü ald›, kalbimiz nur ile doldu, göz-
lerimiz güzel gördü cenneti; gelin erenler bir olal›m münkire k›l›ç çalal›m. fiimdi
burada biz üçünü biliyoruz. K›rk, birlik, post muhabbet olmadan birincisini al›yo-
ruz ki birlik yap›yoruz. ‹kincisi Sultan Nevruz yapar›z, üçüncüsü bir çorbay› yapa-
r›z. Mesela diyoruz Sultan Nevruz’da uyan Alim uyan, zaman›n geldi yeflil revan
gibi bendinden boflan, dolafl flimdi Yemen’i yeflile döflen, iyiyle türlüler kuflan uyan
Alim zaman›n geldi. Yezit’in bafl›na darbeler y›k›l›r, müminlerin kalbi s›ra çekilir,

Ayhan Ayd›n
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sanca¤›m›z Kazova’ya dikilir. Uyan Alim uyan zaman›n geldi. Ondan sonra geli-
riz bir fleyler yapar›z çorbalar yapar›z.

Ne vakit yapars›n›z çorbay›.

BBaaflflkkaa bbiirrii:: 36 senede bir araya geliyor. 

DDeeddee:: fiimdi mesela çorbaya geldik de¤il mi flimdi biz burada bunun matemi-
ni ne kadar tutuyoruz ne kadar tutmuyoruz; ama Allah’›m bin bereket versin bu
kadar›n› kaybetmedik diye biz kendi kendimizle gurur duyuyoruz. ‹yi söyledik Ali
için; ama flimdi Sultan Nevruz’a geldi, çorbaya geldi. Bu çorbada sen bilmen la-
z›m hepsini, sen bunlar›n hepsini bilince flimdi bak temiz yerlerde nas›l; ama flim-
di buradakiler Babai dedeleridir. fiimdi bizde baba erenler muhabbetinde birinci
olarak Otman Baba’n›n erkân›na göre hizmetlerimizi yapar›z. 

DD‹‹PPNNOOTTLLAARR

* Gazeteci-Yazar
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Sabahleyin ç›kt›m hay›rl› yola  
Hoc’efendi beni yan›nda bile
Efli¤ine geldim yüz süre süre
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

Efli¤ine geldim ey Sücah Baba
Bize yard›m eyle ey Bari Huda
Üst yan›nda yatan Peygamber dede
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

Üst yan›nda yatan Ahmed-i Üryan
Can bahçesi vard›r afl›ka seyran
S›tma suyu vard›r dertlere derman
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

Bal p›nar› vard›r ak›yor ballar
Üçler kap›s›nda kudüm çalarlar
Delikli tafl›na kurban keserler
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

Çilehanesi vard›r çille çekecek
Menezgah› vard›r pilav dökecek
Derviflleri vard›r hakka yetecek
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

fiad›rvan› vard›r cas verip akar
Derviflleri vard›r semah›n tutar
Ekmekçi Baba da gülbengin çeker
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

Meydanda kufllar çark verip döner 
Döner de mevladan dile¤in diler
Her akflam namaz› kandiller yanar
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

‹çeriden içeriye kap›s›
Mekke Medine’ye benzer yap›s›
Cenneti alaya benzer kokusu
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

ÖÖkkssüüzz ZZeeyynneepp bunu böyle söyledi
Söyledi de Hakk’a niyaz eyledi
Komflulardan sermayesin dernedi
Sultan Sücah gibi ere u¤rad›m.

ÖÖkkssüüzz ZZeeyynneepp BBaacc››
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