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Kemahlı Şeyh İbrahim 
Hakkı'nın Serencamı 

Ali BİRİNCİ 

II. Meşrutiyet devrinde bir kitabı yasakla
narak memleketi Kemah'a sürülen ve eceliyle ölü
münü takiben istiklal Mahkemesi kararıyla cese
dinin mezardan çıkarılarak asıldığına dair hakkında 
dedikodu çıkarılan Erzincan Mevlevihanesi Post
nişini Kemahlı İbrahim Hakkı Efendi, hiç şüphesiz, 
yakın tarihimizin tanınması gereken şahsiyetleri a
rasındadır. 

Hayat Hikayesi: 

İbrahim Hakkı, Erzincan'a bağlı Kemah 
kazasının, sonradan Parmakkaya ismi verilen 
Müşekrek köyünde 1275'de (Rumi-Senenin ilk gü
nü 12 Mart J 859'dur) dünyaya geldi. 1 

Kendi ifadesine göre künyesi Şeyh Ebü'l
Kemal el- Kemahi İbrahim Hakkı bin Hasan bin 
İbrahim bin Süleyman bin Abdulgani el-Arabl'dir. 
Annesi Fatma Kamer Hatun'dur.2 

Tahsiline yedi -sekiz yaşlarında iken ho
cası el -Hace Feyzullah Efendinin derslerine de
vamla başladı.' Hocasının, köyünden ayrılıp Erzin
can'a taşınması üzerine, İbrahim Hakkı da Erzin
can'a gitti. Bu sırada hoc~sının İstanbul'dan icazet 
alarak Erzincan'a gelen oğlu Mustafa Zühdi Efen
di'nin derslerine devam etti ve icazet almağa mu
vaffak oldu. Bu meyanda eser yazacak derecede A
rapça ve Farsça da öğrendi. 

i. Hakkı birçok defa Hacca gitti. Bu es
nada Şam ve Mısır ulemasından da ilim tahsil e
derek tefsir,_ hadis tasavvuf sahasındaki bilgisini 
derinleştirdi. İlk defa 1299 senesi ramazanında (17 
Temmuz-15 Ağustos 1882) İzmir' den gittiği 
Hacc' da Hacc'ın usülüne (menasık- hacc) dair A
rapça, Farsça ve Türkçe izahatta bulunması Mek
ke ulemasını hayrette bırakmıştı. Bu meyanda şöh
reti yayılan i. Hakkı, İzmir, Bursa, Sivas, Trabzon 
gibi birbirinden ve Erzincan'dan çok uzak şehirle
re de ramazanlarda davet olunmuş, sohbetleri bü
yük alaka görmüştü. 1313 zilhiccesinde (14 Mayıs
ı 1 Haziran 1896) Konya'yı ziyaretinde kendisine 
sikke ve hilat giydirilmesinden altı sene sonra, 
yüzyinni senedir metruk ve sönük bir halde bulu
nan Erzirııcan Mevlevihanesinin ihya ve imarına, 

1319 saferinde (20 Mayıs-17 ~aziran 1901 ), me
mur edildi. Dergahın bitişiğine yedi odalı bir 
Oarü'l-mesnevi; memleketi Kemah' a da onüç odalı 
bir medrese inşasına muvaffak oldu. Medreseye, 
büyük oğlu Mehmed Kemaleddin'e izafeten Ke
maliye ismini vermişti 

il. Meşrutiyetin ilanından sonra Erzincan 
Mevlevihanesinin Evkafa dair işlerini takip etmek 
için 1328 Şabanında ( 8 Ağustos-5 Eylül 191 O) ls
tanbul'a gelen i. Hakkı, aynı ayın son cumasında 
(2 Eylül 191 O) namazdan sonra devrin padişahı 
Mehmed Reşad ile Şeyhülislam Musa Kazıın'ın ve 
devlet adamları ile ulemanın da huzurunda, Beşik-

. taş'daki Sinan Paşa Camii'nde, mesnevi okumuş ve 
bilahare bir müddet daha bu şehirde kalmıştır.4 

1910-191 1 kışında, 191 1 senesinin ilk ay
larında "Erzincan Mevlevlhanesi Postnişini 

Kemahi Ebü' l-Kemal İbrahim Hakkı" imzasıyla 
İstanbul'da 1329'da (Hicri senenin ilk günü 2 Ocak 
1911), Şemsü'l-İrşad li-Sultan Reşad ismiyle 
basılan 32 sayfalık risale siyasetin havasını bir
denbire ısıtmış ve müellifi i.Hakkı'yı Erzincandaki 
postundan doğum yeri Kemah'a savurmuştur. Aynı 
risalede ifade ettiğine göre (S.5) 15 sene önce yine 
Sinan .Paşa Camii'ndeki bir va'zından ötürü birinci 
defa olarak Erzincan'a sürgün edilerek mecburi i
kamete tabi tutulmuştur. 

i. Hakkı'nın, "tertip eylediği risale ile 
Meşrutiyet-i idare aleyhinde birçok telkinat-ı 

müheyyicede bulunduğu" anlaşıldığından Mülki 
Ceza Kanunun 55. ve 66. maddeleri mucibince , 
Divan-ı Harb-i Örfi tarafından müebbeden nefyine 
(sürgün) karar verilmişti (5Nisan 1911).5 Harbiye 
Nezareti Dahifiye Nezaretine mahkeme kararını 
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göndererek gereğinin yapılmasını istemişti ( 15 Ni
san ). Bu arada Emıiiyet-i Umumiye Müdüriyeti ile 
Merkez Kumandanlığı da vaziyetten haberdar e
dilmiştir.6 

Kemah'a sürgün edilmesinin üzerinden 
daha bir ay geçmeden Kaymakamlığa verdiği .20 
Mayıs 191 1 tarihli istidasında İ. Hakkı, bir sene
den beri ayrı kalmış olduğu Erzincan'daki evinin 
işlerinin yüzüstü kalmış olduğunu, alacak ve vere
cek işlerinin bulunduğunu ifade ederek bu gibi 
işlerinin tesviyesi ve iaşesi için ailesi tarafından 
kat'I bir şekilde çağrıldığından ötürü şimdilik bir 
müddetcik de olsa mu-
vakkaten Erzincan'a 
avdeti babında ruhsat 
istiyordu. Kemah 
Kaymakamı İbrahim 
Hüsnü bin Şerif, Er
zincan Mutasarrıflığına 
gönderdiği yazıdaki 

mütalaası da yine 
Şeyh' in arzusuna daha 
kuvvetli bir mesned 
teşkil ediyordu. Kay
makama göre evvelce 
Kemah'ta bulunan 
Şeyh bazılarının ken
disine gücenmelerine 
ve kırı imalarına sebep 
olduğu için hala aley
hinde bulunanlar vardı. 

Bu sebeple bir düş

manlık ve kötülük 
kapısı açılırsa bunun 
sayısız mahzuru bahis 
mevzuu olabilirdi. Di
ğer taraftan . ailesinin' 

, . .·. , 
· .. : , ı 

;Jrfi:;· 
1.: 

l 
' 

Erzincan' da, kendisinin Kemah'ta zaruret ve mü,. 
zayaka. içinde bırakılmalarından müteesir olan 
Şeyh'in selameti bakımından ve zabıta kuvvetinin 
kifayetsizliğinden dolayı kolayca firar edebileceği 
de hatıra geliyordu. Binaenaleyh şimdilik muvak
katen de olsa avdeti için izin verilebilirdi (2 Hazi-
ran 1911).7 

· 

Bu gerekçeleri isabetli ve mantıki olarak 
kabul eden Erzincan Mutasarrıfı Esad Rauf Bey, 
kaymakamın tahriratını aynen Erzurum Valiliğine 
takdim etmiş ise de (10 Haziran 1911) gidişat bir
denbire tersine dönmüştür.8 Vali Mehmet Hilal 

Bey'e göre Mutasarrıflık, kaymakamlığın tahrirat 
mealini tasvip ederek kendisine göndermişti. 
Halbuki, sözün doğrusu, gerçek çok farklıydı. Dev
re çıktığında uğradığı Kemah'ta Şeyh Efendi ilede 
görüşmüş, uğradığı ebedi sürgün (nefy-i müebbet) 
cezasından uslanmadığını an lamıştı. "Kemah'ta a
lakası olmadığı için orada bırakılması caiz olama
yacağl gibi Erzincan'da da senelerce Mevlevi der
gahı postnişlnliğinde bulunarak pekçoklarıyla ülfet 
ve insiyet hasıletmiş olmasına binaen mıntıkasının 
Erzincari'a tahvilini mahzurdan salim addedileme
yeceğinden merkumun diğer bir vilayete nefyi hu
susuna müsaade buyurulması ve badema bu suretle 

gönderilecek eşhas 

hakkında" malumat 
. -, verilmesi lilzCımunun . ~·:: 

Emniyet-i Umumiye 
"~l~:f· Müdüriyetine tebliğini ... ,, . 

.. ·,. ·. 

Dahiliye Nezaretinden 
ist~rham ediyordu ( 17 
Haziran 19) 1)9. Vali 
bir müddet sonra bu 
arizasına ek olarak 
Dahiliye'ye gönderdiği 
telgrafla (7 Temmuz 
1911). Şeyh'in yeni 
taleplerini bildirmek 
zorunda kalmıştı.Şeyh , 

muteber kefalete· rabt 
ile Erzincan'a' gelme
sine ve, artık postnişin 
de olmadığı için, ge
çimini temin maksa
dıyla seyahatine izin 
verilmesini istiyordu. 
Şayet kalebent ise altı 
nüfuslu ailesinin iaşe-

sini hükümetten bekli-
yordu. Valiliğin mütaliisı ise yine aynıydı.10 

Ancak Vali gibi düşünmeyenler ve Şeyh 
için çırpınanlar da vardı. İlk şaşkınlık geçer geç
mez bütün Erzincan'ın hissiyatına ve teessürüne 
mümessil olanlar Sadarete ilk istidayı gönderdiler 
(8 Temmuz 1911 ). Şeyh sahipsiz değildi. Vali'nin 
de ifade ettiği gibi "pekçoklarıyla ülfet ve ünsiyet 
hası l" ve pekçok gönül fethetmişti. 

İstidaya göre " mümaileyh haddizatında 
sel im ti 't-tab, müstakim il' 1-efkiir, nadirü' 1-emiisil, 
alim ve fazıl daiyandan "idi. " Cezbe-i hali ve teb-
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liğdeki istiğrakı mensubat-ı mahfiyeye müstenid 
olmayan gayriihtiyari telifi düçar-ı mesaib etmiş ve 
bu ise kendisine bir ders-i ibret" olmuştu. Artık 
tebliğinde itidal vardı ve Meşrutiyet hilafına hare
keti bahis mev~u değildi. Bunun içindir ki kusu
runun affı ve düştüğü girdaptan kurtarılması husu
sunda gereken delalet ve inayet Sadrazamdan, u
mum Erzincan ahalisi adına, istirham olunuyordu. 
İstidamın altında dikkate değer imzalar vardı: Şeyh 
Fehmi Efendizade Ahmed Fevzi, Kadiri 
hülefasından Mehmed Arif, Nakşibendi 

Hülefasından Mehmed Müştak, Müftü Dairesi Mü
dürü ve üç tüccar: İbrahim Rıfat ibn Şerif, es-Seyid 

· Mehmed Kamil, Mehmed Tayyib. 11 

istidaya bir cevap gelmemesi cesaretleri 
kırmamış, bu defa 22 Temmuz'da Dahiliye Neza
retine, bir sureti de Meşihat Makamına gönderilen. 
bir telgraf çekilerek aynı talepler, yine aynı karar
lılıkla, bu defa İyd-i Milli (23 Temmuz Bayramı) 
hürmetine ve Erzincan'da bikes kalan çocukları li
sanından istirham olunmuştu. Erzincan ve tabii 
temsilcileri, Divan-ı Harb-i Örfı'ye karşı yekvücut 
olmuş, üç 1 isanda şiir yazan, biraz meczub, daha 
çok cazib olan cerbezeli sohbetleriyle gönüllere gi
ren Mevlevi Şeyh'ini ısrarla talep ediyordu. Telg
rafın altında da nerdeyse aynı temsilcilerin imzalar 
vardı; Şeyh Fehmi Efendizade Ahmed Fevzi, Nakşi 
Şeyhi Sami, Kadiri Şeyhi Mehmed, Ulemadan Ö
mer Lütfi, ulemadan Mehmed Müştak, tüccardan 
Kamil". 

Meşrutiyet postunun yeni sahiplerine karşı 
postunu koruyan Mevlevi--.Şeyhi Harb-.i Umu
mi 'de,Cihad-ı Mukaddes ilanmdan (14 Kasım. 

1914) sonra, bu defa kendi rıtasıyla, Erzincan ' ı 

terketti ve Cihad davetine katıldı. Cihad hakkın
daki yolculuğunu ve heyecanlarını anlattığı risale
sine yine Sultan Reşad'a izaleten bir isim verdi: 
Tuhfetü'r- Reşad fi Fezailic- C ihad(!! s.)12 

Cezasının affından sonra da heyecanın
dan birşey kaybetmeyen i. Hakkı, 11 Ocak 1915 
Pazartesi günü Cihad için Kanal Seferine ( Mısır) 
katılmak üzere Mevlevihane'den Mevlevi gönüllü
leriyle hareket etti. Bu esnada altı yaşında bulunan 
oğlu Abdülbaki'nin sağ elinde kılıç, sol elinde 
Sancağ-ı Resfil bulunuyor; naatlar okunuyor, tekbir 
getiriliyordu. Gönüllüler, Askeri Saray Meydanın
dan onbinden fazla cemaat tarafından selamet dua
ları okunarak yolcu edildiler. 

6. Sayfa 

Mevrevi gönüllülerini Kemah'ta halk ve 
ünlü Sağırzade ailesi karşıladı. Eğin'de yine aynı 
alakayı gören gönüllüler Harput'ta Sağırzade aile
sinden Vali Sabit (Sağıroğlu) Bey tarafından iltifat 
ve ikram gördükten sonra, büyük alkışlarla karşı
lanıp uğurlandıkları şehirlerden; ezcümle Arapgir, 
Malatya, Antep, Kilis ve Halep'ten ve bunlara 
bağlı nahiye ve köylerden geçerek 1915 senesinin 
Şubat ayı ·içinde Şam'a geldiler. 13 

Gönüllülerin Kanal Seferinde neler yap
tıkları ve Şeyh İbrahim Hakkı'nın son seneleri 
hakkında tek bildiğimiz Kemah'a sürülmesine se
bep olan risalesi Şemsü'l-İrşad Ii-Sultan Reşad'ın 
(Ankara, 1339 26 s. İkaz Matbaası) yeniden basıl
dığı hakkındaçlır. Ancak bu baskının nasıl bir 
aksisadası olduğu hakkında bir bilgiye sahip deği
liz.14 

Şeyh İbrahim Hakkı gerçekten de dik
katte değer bir şahsiyetti. Türkçe, Arapça ve Farsça 
manzum ve mensur eserler yazmış ve bunların bir 
kısmını da bastırmıştı. Yaşadığı maceralı hayatı 

olmasa bile sadece bu eserleri dolayısıyla bile ha
yatı tetkike değer görünmektedir. 

Divanındaki bir şiiri (Sakiname-i Hakkı) 
iç dünyasının bir tercümanı olarak nakledilebilir: 

Sakiya sun şevkile peymaneler gelsin bize 
Bade-i aşk nfış eden mestaneler gelsin bize 

Boynuna seng-i melametler hamayil eyleyip 
Kuşe küşe çağrışan divaneler gelsin bize 

Varlığın yokluğa verip kendisin mahveyleyen 
Mesken-i Uşşak olan viraneler gelsin bize 

Aşıkım maşuk dilinden aleme saldım saıa 
Can u başın terk eden merdaneler gelsin bize 

Hakkıya Hakka buyurmuş Pirimiz Molla-yı Rum 
Cah u cennet bilmeyen atşaneler gelsin bize 

İbrahim Hakkı altmış beş yaşının içinde, 
en büyük acı ile karşılaşmadan, yani Tekke ve Za
viyelerin kapatılmasından (2 Eylül 1925) onbir ay 
önce 14 Ekim 1924'de (15 Rebiyü'l-evvel 1343) 
Erzincan'da dar-ı ukbaya sefer etti ve Terzi Baba 
Kabristanında taife-i hamuşane katıldı. 
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Ancak Mevlevi Şeyhinin çilesi bundan 
sonra da devam etİniş; önce mahkemede, rüyasında 
Peygamber Efendimizi gördüğü için, müd.afaasını 

okumaktan vazgeçtiği ve ertesi gün de vefat etti
ği,gerçeğin tespiti için mezarının açılıp kapatıldığı 
yazılmıştır. 15 

İrtihalinden yetmiş sene sonra ise 
hakkındakı dedikodular tam bir faciaya tahvil e
dilmiş ve bu defa 1926 senesinin ikinci yarısında, 
şahit veya seyirci sıfatıyla muhatab bile olmadığı 
İstiklal Mahkemesi tarafından, hayatında ele geçiri
lemediği için, gömüldükten sonra mezarından ce
sedinin nası l çıkarılıp asıldığına dair tafsilatlı ve 
teferruatlı sayfalar16 ve senaryolar17 yazılmıştır. " 
Böyl~si bir zulme Dünya tan.ık olmadı" başlığı 18 

altındaki acıklı sayfalarda bulunmayan tek şey ger
çeğin kırıntısıdır ve bu en büyük teselli vesiledir. 
Bu başlıktan alınabilecek bir ilhamla son söz ola
rak şu söylenebilir: Orhun Abidelerinden beri Türk 
lisanıyla bu denli bir tarihi yalan yazılmamıştır. 19() 

p ipnotlar: 

1- Şeyh i. Hakkı·nın doğum senesini ve ölüm tarihini. 

Kemahlı Alimler adıyla bir kitap hazırlayan Tarihçi 

Ömer Menekşe dostuma borçluyum. 

2- Bu künyeyi kendi eserlerinde vermektedir: Mesela 

bkz: ŞemsU'l-İrşad li-Sultan Reşad, Dersaadet, 1329 

s.4 Mürettibin-i Osmaniye Matbaası 

3- Hayatına dair bilgiler için bkz: Divan-ı Ebu'l-Kenıa l , 

lstanbul. 1324 ( 1908) s.82-84; Divanının l 906'da 

basıldığını yazan Tahir Erdoğan Şahin (Erzincan 

Tarih i. Erzincan, 1987 s.275) yanılmaktadır. Vehbi 

Cem Aşkun (Terzibaba veErzincan Şairleri. Balıkesir. 

1956 .s.53-54) Divandaki bilgileri nakletmektedir. 

4- Şemsü'l-İrşad. s.4-5 

5- BOA, DH-SYS. Dosya Nu. 41. Sıra Nu.3 Ceza 

Kanununun 55. maddesi "Devlet-i Aliyyenin emniyet-i 

dahiliyesini ihlal eden cinayet ve cünhalar" 60. madde 

ise şifahi veya yazılı neşriyat yolu ile halkı tahrik 

hakkındadır. 

6- BOA, DH-SYS Dosya Nu. 41 , Sıra Nu.3 

7- BOA. DH-SYS Dosya Nu. 41. Sıra Nu.3 

8- BOA. DH-SYS Dosya Nu. 41 , Sıra Nu.3 

9- BOA. DH-SYS Dosya Nu. 41. Sıra Nu.3 

1 O- BOA. DH-SYS Dosya Nu. 41, Sıra Nu.3 

11- BOA. DH-SYS Dosya Nu. 41. Sıra Nu.3 

12-11 sayfalık risalesinin basıldığı yer ve senesi üze

rinde kayıtlı değildir. Harf şekline bakılırsa Şam veya 

Halep'te basılmış olmalıdır. İçinde Cennetü'l

Mücahidin adıyla Arapça (s.8) ve Türkçe (s.9) iki kısım 

bu lunmaktadır. fiatı bir kuruştur. 

13- Yolculuğun hikayesi için: Tuhfetü' l-Reşad fi 

Fezaili 'c-Cihad , s.2-5; Mevlevi gönüllüleri hakkında 

bir yazı için: Hafız İbrahim, "Cihad Hatıralarından: Bir 

Ketibe-i İclal-Mevlevi Gönüllüleri", Sebilür-Reşad. 

Sayı. 327 (5 Şubat 1330) s. 115-117. 

14- Kitabın üzerindeki sene hicri olmalıdır. 1923 senesi 

ortamında yani mali 1339'da basılmış olması ma'kul 

görünnıcmckted ir. 

15- Tahir Erdoğan Şahin. Erzincan Tarihi, Erzincan. 

1987 s.275-276; İbrahim Hakkı Merhum'un kitabesi 

okıınnı :ıy:ın mezar taşı resmi bu kitapla (s.291) bulun

maktadır. 

16- Hasan Hüseyin Ceylan, Cumhuriyet Dönemi Din 
' ve Devlet İlişk ileri, Ankara ( 1991) s.31-34. 21. baskı 

yapan kitapta. İ.' Hakkı 'nın sürgününe sebep olan kitabın 

ismi yanlıştır: Şemsil' I İ rya ila Sultan Reşad. Bu 

yanlışın ilk sahibi ·r.E.Şahindir (age. s.275). 

17- İbrahim Hakkı 'nın cesedinin asılması efsanesi Bize 

N:ısıl Kıydınız? isimli bir filme de sermaye olmuştur. 

Senaryo Emine Şenlikoğlu imzasını taşımaktadır. 

18- Başlık H.H. Ceylan ' ındır (age s.31) 

19- i. Hakkı·nın gördUğUmUz son manzum eseri Fars

ça'dır. Pend-i Pesendide der Fezail-i Ruze isimli ki

tabın (s.36) baskı yeri ve senesine işaret edilmemiştir. 

Matbu ve gayri matbu eserlerinin bir listesi Şemsü'I 

İrşad li-Sultan Reşad isimli eserinin 1339'da basılan 

nüshasının iç kapağında verilmiştir. Sürgününe sebep 

olan bu sonuncu kitap için müstakil bir yazı yazmayı 

düşündüğümüz için hakkında bilgi vermedik. 
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