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MAKEDONSKİ BROD'DAKİ AZ. NİKOLA KİLİSESi 
YA DA HlDlR BABA TÜRBESi'NİN TARİHİ 

KONUSUNDAKi İKİLEMLER 

Dilemmas about the History of the Hıdır Baba Tom b or 
St. Nicolas Church in Makedenski Brod 

Elizabeta KONESKA 

ÖZET 

İkilem, Makedenski Brod'da bulunan Az. Nikola Kilisesi ya da başka tabirle Hıdır Baba 
Türbesi'ne aittir. Bu mabedi, bugün kendi din! tesisi olarak Hristyanlar da Müslümanlar 
da ziyaret etmektedirler. Adı geçen mabette kutlanan en büyük bayram; Hristiyanlann 
Gjurgjovden, Müslümanlarm ise Hıdırellez adıyla 06 Mayıs günü kutladıklan gündür. 

Anahtar Keliıneler: Tekke, Baba, Hristiyanlık, Tasawuf 

ABSTRACT 

In Makedenski Brod, located in the westem part of Macedonia there is a church 
which the Christians from the town respect it is a church called Saint Nikolas, and the 
Moslems as Turbe on H'd'r Baba, which belongs to the Bektashi Dervish order. 

In the data given in the published articles, from the preserved legends, as well as 
the state in is in the last few years, the dilemmas about the earliest history of the church 
remained. Namely, a question arise, was it formed at first asa tekke dedicated to H'd'r 
baba, or at the same place, before the arrival of the Turks, there was an older Christian 
temple, the church of St. Nikolas or St.IIiya. 

The suppositions that there was a church before the arrival of the Turks in this area 
are supported by data for an existence of the St.IIiya church in the midelle Ages in Brod, 
which later on have been ruined and built a tekke on the same place. Also, there is a 
supposition the tekke H'd'r baba was built on the foundations of the Urashets Monas
tery, which stopped its activity towards the end of the 15th century, though the location 
cannot be confirmed to this supposition the prevented legends with the local Christian 
population certify for building the church of St. Nikolas, especially the oldest one, noted 
by Marko Tsepenkov during the second half of the XIX century. 

The supposition that the temple has been built as a tekke relies upon the published 
references where the author could not find any data for the existence of the named abo
ut churches in the Middle ages, as well as to the published Turkish document of 1544 
about the existence of H'd'r baba. In case that there was not any church on that place 
before the building of tekke, there is a possibility during naming of the temple there was 
a connection between the saint Nikolas with the Bektashi baba. Such connections bet
ween Bektashi and Christian saints are supposed to be noted in the references, but also 
in practice. In fact, there is a possibility to use the name of St. Nikolas in ord er to respect 
and connect the cult of this saint with that one to H'd'r baba with the Bektashs. As an 
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addition data for this represents the example with the Bektashi Dikmen baba teche at the 
viiiage of Kanatlartsi, near Prilep, which was named by the local Bektashis with a name 
more, second name - St. Nikolas. This tekke, according to the legend presents with the 
Bektashi, has got its origin from the H'd'r baba tekke in Brod. 

In the case of naming this temple with St. Nikolas- H'd'r baba, the author thinks that 
there is a connection of the Christian with Muslim saint, which represents a belief that 
have been lasting for centurie.ş_ even to the present day. 

Key Words: Lodge, Baba, History, Christianity, Mysticism 

Makedonski Brod'da şehirdeki Hristiyanlann Az. Nikola, çevredeki Müslü
maniann ise Hıdır Baba Bektaşi Türbesi olarak kabul ettikleri bir mabet bu
lunmaktadır. Osmanlılann Balkaniara gelişinden önce aynı yerde, Osmanlılann 
Balkaniara gelişiyle tekkeye dönüştürülen, XX. yüzyılda ise yeniden kilise olarak 
devreye sokulan Az. Nikola Kilisesi'nin bulunduğuna inanan Hristiyanlar, bu ma
bedin kilise olduğuna inanmaktadırlar. Genelde Bektaşi tarikatı mensubu Müslü
manlar ise mabedin kuruluşundan bu yana bugün olduğu gibi sadece tekke oldu
ğuna inanmaktadırlar. Bugün, Hristiyanlar da Müslümanlar da adı geçen mabedi 
ziyaret ediyor, onu kullanıyor ve onurıla özdeşleşiyor. Bu mabette 6 Mayıs günü 
kutlanan en büyük bayram Hristiyanlann Gjurgjovden (Az. Gjorgji- Az. Yorgi), 
Müslümaniann ise Hıdıreli ez günüdür. 

Bugünkü mabet binası Makedonski Brod'un güneybatısında, şehrin büyük bir 
bölümünün görüldüğü yüksek bir düzlükte bulunmaktadır. Zemini, kenarlan 6,5 
metre uzunluğunda olan bir kare şeklindedir. Batı tarafında küçük ve alçak kapı
dan oluşan bir girişi vardır. Doğu tarafında ise boyut ve hacmiyle binanın zemin 
ölçülerine orantılı olmadığından binayla kıyasla daha geç dönemlerde yapıldığı 
açıkça anlaşılan küçük yan çember şeklinde bir apsid bulunmaktadır. Binanın, 
güney tarafında bulunan sadece bir tane uzun dörtgen penceresi vardır. Pence
renin metal parmaklıklan vardır ve alçak konumdadır. Binanın içindeki zemin, 
taş karelerle kaplı olup iki merdiven basamağı kadar araziden daha yüksek ko
numdadır. Binanın güney-doğu tarafında, Müslümanlara göre Hıdır Baba'ya ait 
bir mezar bulunmaktadır. Mimarisinin özellikleri ve binanın içinde tür be olduğu 
izlenimini veren bir mezann bulunması, bugünkü binanın XIX. yüzyılda veya XX. 
yüzyılın başında büyük bir olasılıkla türbe (mezar) olarak yapıldığını göstermek
tedir. Bugün ise söz konusu tesiste paralel olarak Hristiyan belirtileri ve Bektaşi 
derviş tarikatına ait belirtiler (mezann etrafında seccadeler, tespihler, İmam Hü-

ı Kuran"a göre, Hızır itaat eden köle, iyi insan, HazretiMusa ile diyaloğu olan yüce bir varlıkbr. Kehf Suresi, ayet 61-82, Kur'an ·ı 
Kerim ve Açıklamalı Meali, Editör Mehmet KIUÇ, 4. Baskı, lstanbulı991, 30D-303; Bektaşi'lere göre Hızır gizemli abıhayattan 
içen bir yaratıkbr. O, insanlara yardım eden koruyucu ruhtur. Anadolu'da Hızır genelde Hıistiyan Aziz Georgi ile eş tutulmaktadır 
ve hem Hıistiyanlar hem Müslümanlar tarafından saygı görmektedir. Müslümanlar Hızır ve İl;oas'ın insanlan koruduklan ve çektikleri 
çilelerden kurtardıkianna inanırlar. Hızır'ın yeryüzünde, İlyas'ın ise su yüzünde ... Y~da bir defa, Hıdıreilez gecesi, ikisi de bir araya 
getir, ardından da herbiri insanlığa yardım etme görevine döner. John Kinsley BİR GE, The Bektashi Ord er of Dervis hes, London 
1965, 119, 264; Bu inanç Makedonya dervişlerinde kabul görm~tür; Hızır'ın halk arasındeki adı Hıdır' dır. Bu aynı zaman, yeşil 
anlamı taşıyan erkek adıdır; Abdula [KALJİ], Turcizmi u srpsko-hrvatskom jeziku, Sarajevo 1966, 324; Yazımızda, halk arasında 
en çok lrullan~an ve en çok benimsenen Hıdır ismini lrullanrnayı uygun gördük. Hızır adına, Hizir, Haydar, Adar, Adır şekilleriye de 
rastlamak mümkündür. 
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seyin ve Hazreti Ali'nin resimleri) bulunmaktadır. Ancak, kiliseye dönüştürülme
sinden sonra binada Hristiyan belirtileri hakimdir. 

Mabedin tarihi yeteri kadar bilinmemektedir. Bu yüzden de geçmisi konu
sunda birçok ikilem mevcuttur. Ulaşabildiğimiz yazılı eserlerde, Osmanlılann bu 
bölgelere gelmelerinden önce Makedonski Brod'da Az. Nikola adında bir ki
lisenin bulunduğuna dair bilgiye rastlanamamıştır. Sadece, muhtemelen bölge 
köylerinin İslamiaştırma süreci esnasında yıkılan ve tekkeye dönüştürülen Brod 
(Poreçe) köyünde Aziz İliya adında bir kilisenin adı geçmektedir. 2 Dolayısıyla, 
Orta Çağda Makedonski Brod'da kilisenin olmadığı ihtimali konusunda bir fikir 
oluşturulmaktadır. Diğer yandan ise, yöre halkı arasında orta çağda Aziz Nikola 
Kilisesi'nin varoluşu hususunda güçlü bir inanç vardır, bu inancın tek dayanağı da 
söz konusu kilisenin yapılışı ile ilgili halk arasında hala korunmuş rivayetlerdir. 
Belli ölçüde, Osmanlılann yeni fethellikleri topraklardaki daha eski mabetierin 
temelleri üzerine kendi mabetierini inşa etme konusundaki yaygın uygulamalan 
bu tür fikirler için dayanak olarak alınmaktadır. 

Söz konusu mabedin yüzyıllar boyunca Hıdır Baba T ekkesi olarak varlığı
nı sürdürdüğünü kesinlikle söyleyebiliriz. Bu gerçek, "Hızır Baba, başka adıyla 
Nikola Baba Zaviyesi3. Adı geçen zaviyeyi Brod Köyü yakınlannda Hızır Baba 
adıyla bilinen derviş kurmuştur. Burası yolculann konakladıklan ve misafir edil
dikleri yerdir. Eski sultan tahrir defterlerinde zaviyenin tarlalan, bağlan, bahçele
ri, korulan (ormanlan) değirmeni ve çayırlanndan uşur ve vergi alınmaması yaz
maktadır. Yapılan denetlernede adı geçen bannakta yolculara misafirperverlik 
gösteren ve orılara hizmet sunan derviş Ali Baba yaşamaktadır. Şimdi yolculara 
hizmet eden adı geçen zaviyenin hizmetiileri ve yakınında yaşayanlar zaviyenin 
şeyhi Ali Baba, Veli Dede, Hasan Abdal, Hüdaverdi Dede, Hüseyin Dede, Aşık 
Dede, Pervane Abdal' dır. 7 kişi. "5 içeriğinde 1544 yılına ait Osmanlı Türkçesi 
ile yazılı bir yazının aktanldığı A. Stojanovski tarafından yayımlanan belge ile 
kanıtianmaktadır. 

Kiçevo (Kırçova) nahiyesine bağlı Brod köyündeki aynı zaviyeye (tekkeye) 
ait 1568-69 yılı tahrir defterinin içeriği yukanda alıntısı yapılan 1544 yılına ait 
belgenin içeriği ile büyük ölçüde örtüşmektedir. Sadece iki fark gözetilmektedir: 
Birinci fark, Hızır Baba adının yanında artık Nikola Baba adının yer almadığı 
yazının başında bulunmaktadır. İkinci fark ise yolculara hizmet veren müritlerin 
sayısı ve kimlikleri (zaviyenin şeyhi Velı: Dede, Kuli Abdal, Sultan Kuli Abdal, 
Piri Dede, Derviş Abdal, Atık Abdal, Hızır Dede, Bali Dede, Mehmed Abdal)6 

hakkındaki farktır. Bu belgeye göre tekkenin şeyhiVeli Dede'dir, zaviyedeki per
sonel sayısı ise 1544 yılına kıyasla dokuza çıkmıştır. 

11Ba.H CHEfAPOB, Jfcnropılja lfQ OxpuÔclülma apxııenucKonuja~nanıpujapımlja, T. n. 1932, BTopo $oronınuo U3,!13HUe, Co$ıtia 1995, 
450; feopm TPAF!EB, ı\lauacnızıpume 60 J\laKeiJouılja, Coıfnıja 1933, 143; Hnııja BEJIEB, flpez.1eô ua cpeduo&eJ..TJsmıme ırpKsu u 
.11auacmupuso •\faKeôouuja, Cıronje 1990 (daha eski yazılı kaynak.Jarla). 

Zaviye- küçük bannak, tek.ke. Typck"' -E:uapch7.1 pe'IUZJK, noıı pat..."'BO,!lCTBO na CTojau POMAHCKH, Co$ıtia 1962, 652. 
5 AneKcaanap CTOJA.fiOBCKH, E.ııuo nOTBpı:teuo npenaıme, ı\ly:ıejcn:u z..7acuuK ua Jfcmopuc~o.ıwm .uy:ıej ua ı\loKeOomljo, 4, Ct.unje ı 979, 

53-57; Belgenin aslı Istanbul Ba!ibakanlık Arşivinde muhafaza edilme~1edir. 
6 T_1pc~o..-ıı Oo~o.J~lteumu :ıo ııcmopujama uo Afal·:eOoucn:uom uapoO, Onwııpeu nonııceu .ııe$rep Ja C11.uncımDT cauuaK o.ıı 1568-69 ro.ıımıa, T. 

HB, Kll. 1111, llpeso.u pe.uaKuııja ıı ıro"eımıp: AııeKcaHJlap CTOJAHOBCK!1, CKonje 1988, 380. 
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Stojanovski'nin söz konusu metninde XV. yüzyıl tahrir defterlerinde Brod 
köyü bölgesinde Uraşica (Oraşec) Manasbn'nın adının geçtiği belirtilmektedir. 
1467/68 yılında Uraşıca Manastm'nda sadece iki rahip varmış7 , 1481 yılına 
kadar da manastır tamamen viran, yani rahipsiz kalmıştır. 8 Burada, yazının mü
ellifi belki de Az. Nikola'ya adanmış ve viran kalan bu manastmn yerine birkaç 
on yıl sonra Bektaşilerin Hıdır Baba Tekkesi'ni kurduklan varsayımını ortaya 
atmaktadır. 

Nikola Kilisesi'nin mevcudiyeti konusundaki bu varsayımı, Cepenkov (Make
don halk rivayetleri derleyicisi ç.a.) tarafından kayda alınan ve söz konusu yerde 
Az. Nikola adında bir manasbnn ve mabetin olduğunu anlatan tekke hususunda 
rivayet,9 P. Jovanoviç tarafından 1926 yılında Brod Köyü'nde yaptığı araştırma
lan esnasında kayda alınan rivayet10 ve bugün dahi hala birçok değişik şekilleriyle 
halk arasında anlatılan bu rivayetler desteklemektedirler .n 

Bugün ağızlarda dolaşan bir Bektaşi rivayetine göre ise mabet önceden tekke 
olarak kurulmuştur. 12 Bektaşilere göre Az. Nikola ve Hıdır Baba buluşmuşlar, 
"gönülleri banşmış" ve Makedonski Brod'daki bu mabette kalmışlarP 

7 Typck'1l Ook)~\leHnm3a ııcnıopııjama ua AfaKe0ouc~ı..'1ıom uapoO, Onmııpeu nonncen ııeıtrrep Ja CıroncKJıOT cauuaK on 1568-69 ro.uıma, T. 
HB, ırn.llli, llpeao.ıı pe.ııaıauua ıı ~<n>ıeırrap: Ane•-caıı.nap CTOJAHOBCKH, Cmnje 1988, 380. 

5 İstanbul Başbakanlık Arşivincieki oıjinallerinden çekilmiş ve Üsküp'te Makedonya Arşivinde muhafaza edilen 274 fotokopi, Tapu 
defteri No.l6., Ane>-caıuıap CTOJAHOBCKH, Eınıo .... , 56. 

'Mabet konusunda rivayet içeren en eski yazılı belge XIX. yy.ın ikinci yansında Marko Cepenkov tarafından kaleme alınmıştır. Bu 
rivayette, "Eski zamanlarda Az. Nikola mabedi ile birlikte bir manastır vardı. Türkler Kiçevo'ya geldiğinde bir Türk derviş olmuş, 
manasiıra gitıniş ve onu tekkeye çevinniş ... Dervişlerin sayısı çoğaldıktan sonra zamanı gebniş ve yaşlı derviş öbür dünyaya göç 
ebniş. Onu tekkede gömmüşler ve orada bugün yeşil çuha ile örtülü mezan durur. Bundan böyle Türkler Hıdır Baba Tekkesi'ni, 
Bulgarlar eski zamandan beri Aziz Nikola Manasbn'nı kutsal yer olarak kabul ederler. Tekkeye uğrayan her yolcuya dervişler iki 
sornun ekmek verirdi. T ekkenin tarlalarında ekin biçildiğinde komşu köylerden Az. Nikola'ya yardıma gelirler". Mapm K. Ueneııma, 
AfaKedouc~o."ll uapoOuıı ):lt o nt6op6ıı, Tipenaımja, KH. 7, Maxe.rı,oucırn ırnnra. CKOnje 1972, 1 79~ l 80. 

ıo Jovanoviç'in anlatbğı rivayet: "Poreçe hallo o yörede bir zamanlar veba hastalığının kasıp kawrduğunu anlatırdı. Tam o zaman 
uzun ak sakallı bir yaşlı adam gelmiş ve ev yapmak için köylülerden bir arsa istemiş. Onlar Güney Brod'da ona arsa vennişler ve o 
orada ev yapmış. Yaşlı adam köylüleri veba hastalığından kurtaran Az. Nikola bniş ve köylüler, onlan vebadan kurtardığı için ona 
bir manasbr yapmışlar. Bu manasbr çok zenginmiş ve orada dokuz Krapa'lı papaz yaşarmış. • Daha sonralan Türkler manastın 
tekkeye dönüştürmüşler. Bunun için iki rivayet vardır. Bir rivayete göre bunu, dokuz Krapa'lı papazı öldilren Debreşte'li paşa, başka 
bir rivayele göre ise bunu koyunlaoyla Poreçe'ye gelen ve kışa yakalanan, dolayısıyla manasiırın başrahibinden orada kışı geçirmek 
için ricada bulunanDebre çobanlan yapmış . O, onlankabul etıniş, ama onlar onu öldilrmüş ve manasbn tekkeye çevinnişler. Buna 
rağmen Türkler Az. Nikola'yı kulsamaya ve Hıdır Baba adına olduğu gibi Az. Nikola adına da yemin etıneye devam etınişler. Jo
vanoviç şöyle bir sonuca vanyor. Brod Köyü ilk başta manasiıra sonra da tekkeye aitıniş" .llerap JOBAHOBH.K, "llopeqe", Hace;&a 
ıı nopeK..7D_, cnıanosnınunısa, ıın.. 28, Cpncn.'ll enmozpatjıct..'tl36opnuK, beorpan l 935, 243-335,/309-310. 

ıı Yerli Hristiyan halkın bugün anlatbğı rivayet mabetin kuruluşuyla ilgiliidir: " ... Ak sakallı yaşlı bir adam yakında bulunan m eşe orma
nında aleşin etrafında obıruyormuş. Oradan köyde veba hastalığının kasıp kavurduğundan ağlayan ve sızlayan insanlar geçiyormuş. 
Yaşlı dede bir öküz kesmel.?rini ve derisini şeritler haline kesip onlan birleştirmelerini ve bununla bir alan belideyip o alanı manasbr 
için vermelerini önenniş. Oylece veba yok olacakmış. Bunlar bunu yapmış ve veba hastalığı yok olmuş. Ardından da köy vadiden 
tepeye taşınmış. Yaşlı dede Az. Nikola imiş"; Yerli halktan birçoğu bu rivayeti anlattı; Buna benzer iki başka rivayet Y•ıınııllleH 
BecanK ua OY "Cs.K1wrenm OxpuiJcKıl' (Makedonski Brod) br. l, 2005, 5. yayımlanmıştır. 

12 Bektaşi Müsliimanlann anlatbklan rivayet tekkenln kuruluşu ile ilgilidir:" ... Hıdır B?ba geldiğinde haikın tümü Hristiyan olduğu için 
papaz kıyafetiyle gebniş. Etrafta çok sayıda ölünün, tabutun olduğunu görmüş. lnsanlara o kadar ölünün nedenini sorduğunda o 
yörede veba hastalığını olduğunu söylemişler. Papaz kıyafetinde olan adam hastalardan birini ziyaret e tın ek istemiş, bir dua okumuş 
ve hasta sağlığına kavuşmuş. Yavaş yavaş b_u zat tüm hastalan tedavi etıniş ve veba ortadan kalkmış. Obırduğu yer güneş ışınlanyla 
aydınlanırmış! Karametini gördüklerinde o Islam dinini yaymak için Horasan'dan geldiğini ve Hıdır Baba olduğunu söylemiş. Yap
tıklan iyikiikier kerş~ığı olarak ne istediğini sorduldannda, bir öküzün kesilmesini, derisinden ince bir sicim yapmalannı ve onunla 
belirlenebilecek kadar bir arazinin onun olmasını istemiş. Bu şekilde Hıdır Baba Tekkesi ve Türbesi'nin mekanı meydana gelmiş. 
Zamanında tekkenin insanların konaldadıklan ve kannlannı doyurduldan kanaldan varmış". 

13 Bilgi veren kişiler: Musa Ali Paşoski, Derviş ve Muriezan Paşoski, Bektaşi babası, tezlerde vefaat eden Kiçevo'lu (Kıtrçova) Ziya 
Baba'nın oğullan. 
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Stojanovski'nin adı geçen metnindeki bilgilere göre Makedonski Brod'da 
ı 9ı8 yılına kadar zaviye (tekke) varmış. 14 Stojanovski, ı 979 yılında metni yaz
mak üzere tekkenin yerini ziyaret ettiğinde, o yerde yöre halkının aniattıkianna 
göre sadece "tekkenin kurucusu Haydar Baba'nın gömüldüğü" türbenin bulun
duğunu söylemektedir. Bu tekke, I. Dünya Savaşına kadar, yani Sırplann bu 
bölgeleri işgal etmelerine kadar, faal bir Bektaşi mabeti olarak ayakta kalmış
tır. Bundan sonra ise türbe büyük bir ihtimalle kiliseye dönüştürülmüştür. 15 Bu 
bilgiyi, XX. yüzyılın ikinci yansında bu bölgelerde araştırmalar yapan ve Hıdır 
Baba Tekkesi'ni deandığı "Sultanlann hakimiyeti zamanında Hristiyanlık ve İs
lam" adında başeserin yazan büyük İngiliz araştırmacısı Hasluck kanıtlamaktadır. 
Hasluck, tekkenin eskiden beri o yerde bulunduğunu, altı/yedi dervişin tekkede 
yaşadığını ve son babanın vefatından sonra kapandığını anlatıyor. Müteakiben 
Sırplar, o yerde daha eski bir kilisenin bulunduğu tahminini öne sürerek tekkeyi 
Az. Nikola Kilisesi'ne dönüştürmüşler. 16 İki dünya savaşı arasındaki dönemde 
tekkenin kiliseye dönüştürumesini etkileyen nedenler arasında, Brod'da Müs
lüman nüfusunun yaşamadığı ve halk arasında o yerde bir zamanlar Az. Nikola 
mabedinin bulunduğuna dair yaygın inancın olduğu gerçeklerini gösterebiliriz. 
Kilise yönetimine ait bir binanın inşası ile illgili 1939 yılına ait bir kilise yazısına 
göre, bu amaç için öngörülen arsanın, "Küçük kilise Az. Nikola" adıyla bilinen 
mabedin hemen aşağısında bulunduğu belirtilmektedir. 17 

İkinci Dünya Savaşı esnasında mabet, özellikle Bektaşi Müslümanlar tara
fından ziyaret edilmeye devam edilmesine rağmen, büyük ölçüde kendi haline 
bırakılmış ve dolayısıyla zamanla yıkıma maruz kalmıştır.l8 1970'li yıllannın so
nuna doğru ya da 1980'li yıllannın başında, muhtemelen tekkenin, dolayısıyla 
türbenin koruma altına alınması ve restore edilmesi girişiminde bulunulmuştur. 19 

Tahmin edilen girişime yetkili metropolit tesisin restore edilmesi için bir eylem ile 
cevap vermiştir. Bunun neticesinde, "Az. Nikola Kilise-Türbesi'nin" ı 984 yılında 
durum tespiti ili ilgili bir tutanak düzenlenmiş, tutanakta kiliseyi bekçi Hristina 
Terzioska'nın açtığı ve kilisenin içinde ilahi taht ve ikonalar yanı sıra çok sayıda 
"İslam inancına ait unsurlann" da bulunduğu yer almaktadır. Zemin yer yer koyun 
ve kuzu postlanyla örtülü, ortada ise inananiann zengin hediyeler bıraktıklan 
"gelişigüzel yapılmış Türk mezann" bulunduğu da tutanakta yazmaktadır. Tut-

14 Müelllf, sanat tarihçisi Udija Kumbaracı Bogoeviç tarafından 1976 yılında yerinde yapbğı araşabrmalannda tuttuğu notlanndan 
alınan bilgilere dayanmaktadır. Udija Kumbaraa, söz konusu bilgileri teyit etmi!;tir ve bu vesileyle kendisine teşekkür etmeyi borç 
biliyoruz. 

" Bilgi veren ki!;i (Sande Vlaot -Uiah Sandel olarak bilinen ve doğum tarihi 1911 yılı olan Aleksandar Terzioski. E;i Hristina Terzi
oska XX. yy.ın SO'Ii yıllannın ortalanna kadar türbenin anahtannı saklıyanmış ve türbenin bakımını yapıyonnuş. Makedenski Brod 
ve Kiçevo'da 2005/06 yıllannda yerinde şahsi araşbnnalanm (ileride: M.Brod). 

17 ApxuepejcKO Ha.MecHUUITBO BO MaKeıı;oHCKII Epo.rı, 3amıcHnK ôp.7921/39 oıı 28.1 0.1939r. 

ıs A.T erzioski Kanatlar Köyü'nden gelen Bektaşileri çoğu kez, ibadet yapma şarilan olmadığı için türbeyi kısa bir ziyaretten sonra, 
türbenin yakınında olan evine kabul ettiğini ve onlann evinin ikinci kabndaki en büyük odada dua ederek ve ilahiler söyleyerek 
ibadetlerini yerine getirdiklerini anlatmışb. 

19 1981 yılından itibar~n Makec!onski Brod'da papaz görevinde pulunan Marko Trpkovski ile Makedenski Brod Kilise Kurulu üyele
rindenalınan billgi. Usküp'te Islam Dini Birliği (bundan böyle: rvzı dini-eğitim konulanndan sorumlu üst düzey yetkilisi Yalrub Seli
mavski ile yapılan )<onuşmada "Böyle bir girişim yapılmış olsa dahi büyük bir olasılıkla yerel bir Bektaşi inananlan grubu tarafından 
yapılmışbr, çünkü IVZ böyle bir girişimde bulunmamışbr." ifadede bulunulmuştur. 
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anakta, inanlann mezara Az. Nikola veya Haydar Baba mezan olarak taptıklan 
yer almaktadır. O zaman, mekanın merkezi yerinde bulunan yeşil boyalı tahta
dan yapılmış silindir şeklindeki ahşap sandukanın yeri bir metre kadar güney 
duvar istikametine doğru değiştirilmiştir. 20 1980 'li yıliann sonuna doğru tesis re
store edilmiş ve bu restorasyon esnasında ikenalann durduğu yer de yapılmıştır. 
Büyük bir olasılıkla o sırada doğu tarafında küçük apsid yapılmıştır. Bektaşi Derviş 
Tarikatı mensuplannın ifadelerinden binanın doğu tarafında apsidin yapıldığı ye
rde türbeye giriş kapısının 'bulunduğu anlaşılmaktadır. Giriş kapısının bu tarafta 
bulunması mantığa yatkındır, çünkü türbelere her zaman, başıyla batıya doğru 
defnedilenlerin ayaklan tarafından girildiği bilinmektedir. Bunun içindir ki bugün, 
mezara başı tarafından yaklaşıldığından, giriş kapısının batıda bulunması mantığa 
aykındır. 1994 yılında tesis, kilise olarak vaftiz edilmiştir. 

Yayımianmış eserlerde ve günümüze kadar intikal eden rivayetlerde bulunan 
bilgiler özetlendiğinde ve son yıllarda tespit edilen durumdan hareket ederek 
mabedin erken tarihi konusundaki açıklığa kavuşmamış ikilemlerin hala mevcut 
olduğunu görüyoruz. İkilem, bu mabedin baştan beri Hıdır Baba'ya adanmış 
tekke olarak mı kurulduğu yoksa o yerde Osmanlılann bu topraklara gelişinden 
önce daha eski Hristiyan mabedi Az. Nikola veya Az. İliya Kilisesi'nin mi bulun
duğu yönündedir. 

Osmanlılann bu topraklara gelişinden önce bu yerde kilisenin bulunduğuna 
dair varsayımlar, Brod'da Az. İliya Kilisesi'nin bulunduğuna dair Snegarov'un 
Orta Çağ'da Brod'da daha geç dönemlerde yıkılan ve yerine tekkenin yapıl
dığı Az. İliya Kilisesi'nin bulunduğu bilgiye ve Stojanovski'ye göre, adı geçen 
kilisenin ve Uraşec Manastın'nın yerinin tespit edilememesine rağmen Hı
dır Baba Tekkesi'nin XV. yüzyılda faaliyetinin kendiliğinden söndüğü Uraşec 
Manastın'nın yerine yapılmış olması olasılığına dayanmaktadır. Bu varsayımı, 
Az. Nikola Kilisesi'nin yapılmasına dair yerli Hristiyan halkın hafızasında yer alan 
rivayetler, özellikle XIX. yüzyılın ikinci yansında M. Cepenkov tarafından kayda 
alınmış bu konuda en eski rivayeti desteklemektedir. 

Mabedin tekke olarak kurulduğu tahmini, yayımianmış olan eserlerde Orta 
Çağ'da Az. Nikola Kilisesi'nin bulunduğuna dair bir bilginin olmamasına dayan
maktadır. Bu yerde Hıdır Baba,Tekkesi'nin yapılmasından önce kilisenin olma
ması kabul edildiğinde, bu mabedin Az. Nikola Hıdır Baba, olarak adiandml
ması büyük bir olasılıkla Hristiyan Aziz Nikola'nın Bektaşi evliyası Hıdır Baba ile 
sadece. ilişkilendirilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu tür örnek ve ifadelere hem 
yazılı kaynaklarda hem de canlı temaslarda rastlayabildik. Birçok araştırmacı, 
Bektaşi evliyalan ve Hristiyan azizierin ilişkilendirilmesinden hatta özdeş tutul
masından bahsetmektedir. Onlardan biri, Makedonya ve Kosova'da Bektaşiler 
arasında Az. Nikola hayranlığının korunduğunu yazan Max Choublier'dir.21 Bu 

"'M. Brod "Az. Nikola" kilisesinde 8.04.1984 tarihinde yapılan sayı numarasız tutanak. 
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konuda ünlü araştırmacı Hasluck Hristiyan azizierin ve Bektaşi evliyalann öz
deşleştirilmesi konusuna daha somut bir şekilde işaret etmektedir. 22 Buna göre, 
Brod'daki mabet konusunda da Az. Nikola adının, bu azize duyulan saygı ve 
bağlılığın BektaşileTin Hıdır Baba'ya duyduklan bağlılıkla ilişkilendirmesi amacıy
la kullanıldığı olasılığı söz konusu olabilir. Böyle bir ilişkilendirmeye ilave destek 
olarak, Pirlepe yakınlannda bulunan Kanatlar köyündeki yerli halkın Az. Nikola 
olarak ikinci adıyla da andığı Dikmen Baba T ekkesi örneğini gösterebiliriz. 23 

BektaşileTin anlattıklan rivayete göre, bu tekke Brod'daki Hıdır Baba Tekkesi'nin 
devamıdır. 

Tebliğimizin konusu olan bu mabedin Az. Nikola - Hıdır Baba olarak adlan
dmlması nedeninin gerçekten sadece Hristiyan bir azizin Müslüman bir evliya ile 
ilişkilendirilmesinde yatıyorsa, o zaman yüzyıllar boyunca sürebilen ve hatta gü
nümüz çağdaş koşullara da yansıyabilecek bir halk inancının hafızalarda bu kadar 
uzun süre ve derin iz bırakarak yaşamasının şaşırtıcı etkisi ortadadır. 

21 Dzemal CEHAJİC, Deruiski redoui u Jugoslouenskim zemfajma sa posebnim osurtom na Bosnu i Hercegouinu, Sarajevo 
1986, 173; M. CHOUBLiER, "Les Bektashies et la Rournelie", Reuue des Etudes /slamiques, 1, Paris 1927, 427-453,430. 

22 Frederik William HASLUCK, Christianity ... , 528. 
13 Kanatlar Köyü'nde 2003-2005 yıllan arasında yapılan şahsi araştırmalar ; Enmaôera KOHECKA, Typuırre - Eeı-.-rauııı eo cenoro 

Kamrmapuu, llcmopuja, XLI, 1-2, Coj)'3 na ııcropnqapırre na P.MaKeıı.oHnja. CA"'nje 2005,63-67. 
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