






T . C . 

E L A Z I Ğ V A L İ L İ Ğ İ 

E L A Z I Ğ E Ğ İ T İ M , S A N A T , K Ü L T Ü R , A R A Ş T I R M A . 

T A M T M A V E H İ Z M E T V A K F I 

( E L E S K A V ) 

Y A Y I N N O : 8 

«« «« HAnPUT KULTunumE 
OİA] ALİMLERİ 

GüNERkAN AYDOĞMUŞ 

E L A Z I Ğ - 1 9 9 8 



BU KİTAP BAŞBAKANLIK TANITMA 

FONUNDAN SAĞUNAN MADDİ 

KATKILARLA BASTIRILMIŞTIR. 

ISBN : 9 7 5 ^ 9 4 4 7 6 ' 8 ' 1 
Bilgisayar Dizgi : M E T dizqi 

IVİEhlVlET EMİN TARKAN 
Basl<ı :ÇAq OfsET MAîbAACilık 

GAZİ CAcJdEsi ZiR[Hiloqlu PASAJI N O : 2 Î E L A Z İ Ğ 

TEI: 0 ( 4 2 4 ) 2 Î 8 0 8 8 5 - 2 1 2 1 7 5 1 FAX: 2 5 6 8 6 4 1 



İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sunuş ^ 
Önsöz... • VII 

G İ R İ Ş 
A - Harput ve Çevresinin Kısa Tarihi 1 
B - Harput Kültürü Nedir ? 2 
C - Harput ve Çevresindeki Dini Yapı 6 

I. B Ö L Ü M 
HARPUT KÜLTIJRİJNDE ETKİLİ OLAN MÜDERRİSLER, MÜFTÜLER VE 
DİĞER DİNİ ŞAHSİYETLER 

- Dağıstanlı Hoca 15 
- Büyül< Hacı Ali Efendi 18 
- Müftü Mahmut Nedim Efendi 20 
- Hacı Hafız Osman Fevzi Efendi 22 
- Müftü Hacı Ömer Nalmi Efendi 25 
- Hacı Hafız Abdulhamit Hamdi Efendi 31 
- Hacı Hafız Ömer Efendi 34 
- Hacı İbrahim Lebib Efendi 34 
- Hacı Abdullatif Lütfi Harpnti 35 
- Büyük Hacı Mehmet Nuri Efendi 36 
• Müftü Mehmet Faik Efendi 36 
- Müderris Hüseyin Efendi 39 
- Hafız Ahmet Ferit Efendi 47 
- Hacı Tevfik Efendi 49 
- Hafız Mehmet Ali Efendi (Sefil Hoca) 55 
- Müftü Mehmet Kemalettin Efendi 57 
- Hoca Abdullah Efendi 60 
• Ahmet Muhlis Efendi (Saçlızade) 60 
- Müftü Hüseyin Erkenci Efendi 61 
- Semerci Hoca (Fevzi Çitçi) 65 
- Müftü Hacı Ömer Bilginoğlu , 70 

II. B Ö L Ü M 
M U T A S A V V I F L A R A AİT T Ü R B E L E R 

- Arap Baba 75 
- Mansur Baba 81 
- Nadir Baba 87 
- Pir Hasan 91 
- Ahmet Yesevi ve Şeyh Hasan Türbesi 96 



H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

• Bayram Baba Hazretleri 99 
• Molla Ahmet Peykeri Hazretleri 105 
• Şeyh Ali Sebdi Hazretleri 1 1 ' 
• Mahmut Samini Hazretleri 119 
• İmam Efendi (Hafız Osman Bedrettin) 129 
• Miyadmlr Mehmet Efendi 151 
• Kâzım Efendi 157 
• Hacı Saadettin Efendi 163 
- Seyyid Ahmet Çapaltçuri Hazretleri 167 
• Beyzade Hazretleri 179 
• Hacı Cuma Efendi 193 
• Akçakirazlı Şeyh Hacı Ali Efendi 199 
• Hacı Ömer Hüdai Baba 203 
-TayyarBaba 211 
- Hacı Muharrem Hilmi Efendi 225 
• Hacı Hulusi Efendi 237 
- Koca Seyyid Ahmet Hazretleri 239 
- Pir Cemal Abdal Hazretleri 239 
•Garip Baba 241 
- Munzur Baba 243 
- Haydar Baba 244 
- Demirci Mustafa Efendi 245 

III. B Ö L Ü M 
Ş E H İ T TÜR B E L E R İ 

- Abdulvehhap Gazi Hazretleri 249 
- Muhammed El Kattali Hazretleri 255 
- Ankuzu Baba 259 
- Şeyh Hasan (Şeyh Hacı Hasan Baba) 263 
•HıdırBaba 267 
• Fatih Ahmet Baba 269 
Üi7an Baba 277 
Beşikli Baba 281 
Kaynaklar 282 
Sözlü Kaynaklar 285 
index 290 



SUNUŞ 

S U N U Ş -
TDe-ğe-Aı o k u f l a r ; ze-ng\n v e k ö k l ü b i ı ' kü l+ük 'e s a K i p 

b u l u n a n £\azığ ve. yöt^e.s'\n\n k a y b o l a n ve. y a ş a y a n kü l tü ı* 
de.Qe.Ae.v\n\ o r t a y a ç ı k a K ' m a k v e t a n ı t m a k k e r ( S l a z ı ğ -
l ı ' n ı n g ö ı ' e v i o\duğiA kac la^* b i z y ö n e t i c i l e f ' i n d e g ö f ' e v i o\-
Aı\Qi\na i n a n ı y o ^ * u z , B u s e b e p l e y ö f e k ü l t ü f ' ü n e k i z m e t 
e d e c e k o l a n k e r t ü r l ü ç a b a n ı n d e s t e k ç i s i o l d u k v e o l a 
c a ğ ı z . B u g ü n " •Hai 'put K ü l t ü m " d i y e a d l a n d ı r ı l a n y ö r e 
k ü l t ü r ü y O r t a y \ s y a ' d a n g e l e n v e t a r i k i g e l i ş i m i ç e r i s i n 
d e g ü n ü m ü z e k a d a r iA\aşan g e l i ş m i ş b i r k ü l t ü r d ü r , t a r i 
ki s ü r e ç i ç e r i s i n d e b u k ü l t ü r e e t k i e d e n | ^ a k t ö r l e r i b u l u p 
o r t a y a ç ı k a r m a k -[-"larput k ü l t ü r ü n ü t a n ı m a k b a k ı m ı n d a n 
d a ö n e m l i b i r adm'\d\y', ^u.nı\n X ü r k k ü l t ü r ü n e d e ö n e m l i 
k a t k ı l a r ı o l a c a ğ ı i n a n c ı n d a y ı z . 

• { - l a r p u t K ü l t ü r ü n e e t k i e d e n - f a k t ö r l e r d e n b i r i o l a n 
d i n i y ö n ü b u g ü n e k a d a r g e n i ş b i r ş e k i l d e a r a ş t ı r ı l m a 
m ı ş t ı r . Ğ d e b i y a t v e m u s i k i s a k a s ı n d a ^ a s k e r i y s i y a s i v e 
m ü k e n d i s l i k s a k a l a r ı n d a v e d a k a i s m i n i s a y a m a y a c a ğ ı 
m ı z b i r ç o k s a k a l a r d a b ü y ü k a l i m v e d e v l e t adayy\\ay^\ 
y e t i ş t i r e n + - l a r p u t v e ç e v r e s i ş ü p k e s i z d i n i v e ilmi s a k a 
l a r d a d a ç o k k ı y m e t l i a l i m l e r y e t i ş t i r m i ş t i r . B u n l a r ı n b i r 
ç o ğ u s a d e c e y a ş a d ı k l a r ı y ö r e y e d e ğ i l , ü l k e m i z e d e b ü 
y ü k k i z m e t l e r d e b u l u n m u ş l a r d ı r , B u g ü n b i r ç o ğ u unLA^u-
l a n b u zailann o g ü n k ü y a ş a y ı ş l a r ı , t o p l u m a v e r d i k l e r i 
k l a r n e t l e r , at'U.alat^mda b ı r a k t ı k l a r ı e s e r l e r k e r y ö n ü y l e 
y e n i k u ş a k l a r a t a n ı t ı l m a l ı d ı r k i , toplumumuz g e ç m i ş i i l e 
o l a n b u k ü l t ü r b a ğ l a r ı n ı k o p a r m a s ı n , ^ e n i n e s i l l e r b u 
d e ğ e r l i ş a k s i y e t l e r i t a n ı y a r a k k e n d i n e v e m i l l e t i n e o l a n 
g ü v e n i n i t a z e l e s i n , a y r ı c a b u k ü l t ü r d e ğ e r l e r i n i k e n d i n 
d e n s o n r a k i n e s i l l e r e alitay^ma ge.ye.g'\ d u y s u n . 



HARPUT K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

B i r d i ğ e r ö n e m l i koı-\u d a ç a g ı m ı z d o y g e l i ş m e k t e 

o l a n Onanç X u r İ 2 ; m l d i r . Ç e ş i f l i d i n l e r e m e n s u p m i l l e t l e r 

b u İLAnztn d a h n ı ü l k e l e r i n i n k a l k ı n m a s ı n d a v e d a k a b i r 

ç o k \<oniA\ay^c\a b i r s e k t ö r o l a r a k g ö r m e k t e d i r l e r . B u l<o-
niAc!ıa £-\az\g v e y ö r e s i i s e ç o k d e ğ e r l i d i n i ş a h s i y e t l e r i 

yağy^inda \Dat^\y\cl\ryna\<^ad]r. B u n l a r m il e k o n o n - v i s i n e d e 

j - a y d a l ı o l a b i l m e s i i ç i n ö n c e b u d e ğ e r l i k i ş i l e r i n t a n ı t ı l 

m a s ı g e r e k t i ğ i n e i n a n ı y o r u z . B u amaçla s a d e c e - f - l a r -

p u t ' t a k i t ü r b e l e r d e y a t a n z a t l a r ı d e ğ i l ^ - h l a r p u t K ü l t ü r 

a l a n ı i ç e r i s i n d e k i d i ğ e r z a t l a r ı d a t a n ı m a k t a j - a y d a v a r 

d ı r . H e m b u g ü n ç e ş i t l i k i ş i l e r i'at^af\nclan b u t ü r b e l e r i n 

b a k ı m ı ü s t l e n i l e r e k g e l e n z i y a r e t ç i l e r e {:ıuı^ada y a t a n 

z a t l a r K a k k ı n d a d o ğ r u v e a n l a ş ı l ı r b i l g i l e r v e r i l e m e m e k 

t e d i r . C7ş te b ö y l e s i b i r a>^aş^\ı^yy\a b u y a n l ı ş b i l g i l e n d i r m e 

l e r e d e m a n i o l a c a k t ı r , a y r ı c a o k u y u c u l a r ı m ı z b u e s e r i 

o k u r k e n H a r p u t ' u n d i n a l i m l e r i n i n b ö l g e k ü l t ü r ü n e o l a n 

e t k i l e r i n i d e ö ğ r e n e c e ğ i i n a n c ı n d a y ı z . 

D e ğ e r l i o\<iAAar, b ö y l e s i b i r a r a ş t ı r m a y ı b i r y ı l d a n 

| - a z l a b i r s ü r e d e yapan d e ğ e r l i a r a ş t ı r m a c ı v e yazav' 
( M Ü n e r k a n }A\^(DCÂ]V[İA^'a b u ç a l ı ş m a l a r ı s ı r a s ı n d a 

v a l i l i k o l a r a k g e r e k l i d e s t e ğ i s a ğ l a m a y ı b i r g ö r e v o l a 

r a k d ü ş ü n d ü k . Elazığ K ü l t ü r ü n d e ö n e m l i b i r y e r i o l a c a 

ğ ı n a i n a n d ı ğ ı m ı z b u k ı y m e t l i e s e r i Ğ ^ L - Ğ ^ S K A V o l a r a k 

s i z d e ğ e r l i oi^iAyiACiAlat^a s u n m a k t a n m u t l u l u k t ^ n A y u y o r i A Z . 
BiAnun g i b i d a U a n i c e e s e r l e r i n b i r k ü l t ü r ş e k r i o l a n 

(£-\az\ğ'a k a z a n d ı r ı l m a s ı d i l e ğ i i le e n d e r i n s a y g ı l a r ı m ı 

sunay^}yn. 

M. Lütfullah BİLGİN 
Elazığ Valisi 



H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

KİTAP HAKKINDA... 
Maddi kültür mirasının yanısıra manevi l<ültür mirası yönünden 

çok zengin bir merkez olan Harput, Türk-İslam kültürü bakımından çok 
önemli bir yere sahiptir. 

Harput'taki maddi kültür mirası sadece Selçuklu, Beylikler Devri 
ve Osmanlı dönemini değil, onlardan önceki Bizans, Roma, Hitit, Sü
mer vb. dönemleri de kapsamaktadır. Bu güzide yerleşim yerinde en 
az yedi farklı maddi kültür katmanı tespit etmek mümkündür. Bu kültür 
ürünlerinin tamamını korumak bir insanlık borcudur. Harput'taki İslam 
öncesi döneme ait olan Roma, Bizans vb. eserleri korumak gerektiği 
gibi İslam sonrası döneme ait Selçuklu, Beylikler dönemi ve Osmanlı
lara ait eserleri de korumak ve yaşatmak milli ve dini görevimizdir. 

Harput gibi dar bir mekanda camisi, medresesi, türbesi vb. eser
leri bu kadar yoğun olarak bir arada bulunan ikinci bir yer bulmak ol
dukça zordur. Yapılan çalışmalar neticesinde kırkı aşkın cami, medre
se, türbe vb. tarihi eserin varlığı tespit edilen Harput gibi bir yere, her
hangi bir batı ülkesi sahip olsa bu şehri korumaya alır, tarihi dokuyu 
zedelemeden yeniden imar ederdi. Yılların, hatta asırların ihmaline uğ
ramış, paha biçilemeyecek kadar kıymetli Harput eserlerinin değerinin 
Devlet yetkilileri ve Elazığlılar tarafından takdir edilmesi ve bunların en 
kısa zamanda aslına uygun biçimde yeniden imar edilmesi gerekir dü
şüncesindeyim. 
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Harput'ta maddi kültür mirasının yanısıra en az onun kadar zen
gin manevi kültür mirası da mevcuttur. Harput, Selçuklular ve Beylikler 
döneminden itibaren tarihe adını yazdırmış devlet adamları ve ilim 
adamları yetiştirmiştir. Çubuk bey ve Belek bey gibi şahsiyetlerle birlik
te adı zikredilmeyen birçok şehidin kanı ile sulanarak vatan haline geti
rilen Harput'ta yetişmiş yüzlerce ilim adamı mevcuttur. Harput medre
selerinde yetişen bu ilim adamları yazmış oldukları eserler ile İslam 
dünyasına büyük katkıda bulunmuşlardır. Anadolu'nun Türk-İslamlaş-
masından büyük katkıları olan kolonizatör dervişler J-larput'ta derin iz
ler bırakmışlar ve burada çeşitli tasavvuf ekollerinin yerleşmesine se
bep olmuşlardır. 

Günerkan A Y D O Ğ M U Ş tarafından kaleme alınmış olan elinizde
ki bu eser Harput'taki manevi kültür mirasını ortaya koymaya çalışan 
bir çalışmadır. Şimdiye kadar Harput'un yetiştirmiş olduğu ilim adamla
rını, askeri şahsiyetleri, şehitleri ve tasavvuf alimlerini tanıtan bu eserin 
çok geç kalmış bir çalışma olduğunu ifade ediyor,'bu kıymetli çalışma-
âmdan dolayı Günerkan beyi tebrik ediyorum. 

Prof . D r . Şaban K U Z G U N 

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fal(ültesi Dekanı 
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H A R P U T H A K K I N D A YENİ BİR ESER DAHA 

Asırlar boyunca zengin bir kültür ve medeniyeti bağrında taşıyan 
güzel Harput'un tanıtımına katkı sağlayacak yeni bir eserin daha hazır
landığını görmüş olmanın sevinciyle bu cümleleri yazıyorum. Gerçek
ten çoğu zaman birkaç kavmin birlikte yaşadığı bu yerleşim merkezi 
tarihi, coğrafyası, abideleri, ilim müesseseleri, alimleri, şairleri, zengin 
folkloru, sanat değerleri, aile yapısı, örf ve adetleriyle araştırılması ge
reken bir açık hava müzesidir. Eğer bugün Elazığ için çevresi bilim ve 
kültür bakımından gıbta edilir bir konumda ise bunda Harput'un payı 
unutulmamalıdır. Çünkü Harput 1071 Malazgirt zaferinden sonra daha 
da hareketlenmiş, siyasi ve stratejik öneminden dolayı İslam'ın Anado
lu'ya yayılmasına zemin hazırlamıştır. 

Böylece Harput 20.nci asrın başına kadar İlmiye sınıfının merke
zi, efendiliğin, zerafetin ve hoşgörünün adresi olmuştur. Zira güçlü ve 
dürüst bir millet olmanın ortak paydası olan dil, din, tarih şuuru, sami
miyet, mertlik ruhu, ahde vefa ve kardeşlik duyguları, Harput sayesin
de günümüze ulaşmıştır. Harput'a ait bu değerleri canlandırmak ve her 
bir değeri günümüzde geçerli olan ilgi alanına taşımak amacıyla araş
tırma mahsulü olan her türlü çalışmanın önemli bir yeri vardır. Ayrıca 
çağımızda inanç turizmi ayrı bir sektör olarak insanlığın ilgi alanına gir
miş bulunmaktadır. Harput bu yönüyle de bir cazibe merkezi olabile
cek bilim, kültür, tasavvuf, şiir, kaside, edebiyat ve inanç birikimine sa-
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hibtir. Kanaatımca bu eser, Harput ve Elazığ'a gelecek yerli ve yaban
cı ziyaretçiler için duyurucu bir kaynak olacaktır. Şu ana kadar Harput 
hakkında yapılan çalışmalara böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu. 
Samimi temennimiz bu çalışmaların bilimsel ve daha kapsamlı bir bi
çimde artarak devam etmesidir.Elazığ Valiliğince başlatılan bu çalış
ma, Harput tarihinde benzeri az görülen örnek bir uygulamadır. Eseri 
hazırlamakla görevlendirilen Günerkan A Y D O Ğ M U Ş büyük bir gayret 
göstererek hem alan taraması yapmış, hem mevcut Ansiklopedik kay
nakları tetkik etmiş, hem de halen yaşayan insanların bilgi, görgü ve 
hatıralarına baş vurmuştur. Kitabı incelerken gördüğüm kadarıyla ge
nel muhteva olarak Harput kültürü, sosyal yapısı, bilim ve tasavvuf iliş
kisi, bölgede yetişen ilim adamları, mutasavvıflar ve türbeler üzerinde 
durulmuştur. Çalışma alanı olarak sadece Harput değil bugünkü Ela
zığ merkez, İlçeler hatta köylere kadar gidilerek bilgiler elde edilmiştir. 

Bu kitabın yayınlanmasıyla Harput kültür haylatının tanınması 
açısından yeni bir pencere daha açılmış bulunmaktadır. Bu kültürel ve 
sosyal çalışmanın kuvveden fiile geçmesini sağlayan Sayın Valimiz IVI. 
Lütfullah BİLGİN'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Ayrıca eserle ilgili ça
lışmalarda plân ve koordineyi sağlayan Vali Yardımcısı Abdulkadir 
TOPÇU'ya, büyük bir azim ve gayretle bu çalışmayı tamamlayan Gü
nerkan AYDOĞMUŞ'a ve emeği geçen herkese teşekkür ederken Har
put ve kültürü hakkında daha nice güzel çalışmaların beklentisi ve te
mennisi içinde olduğumu da belirtmek istiyorum. 

Doç. Dr . F i k r e t K A R A M A N 

Elazığ Müftüsü 



Ö N S Ö Z 

YAZARIN ÖNSÖZÜ 
Değerli'okurlar; okuyacağınız hu kitap geniş bir alan taraması 

yapılarak hazırlandı. Bu çalışma esnasında birçok ilçe ve köyler zi
yaret edilerek çok sayıda canlı kaynağın görüşlerine başvuruldu. Ay
rıca bu çalışmalar yürütülürken konumuzla ilgili olan çeşitli yazılı 
kaynaklar toplandı. Bütün bu uğraşmamıza rağmen eksik kalan nok
talarımız şüphesiz olmuştur. Belki kitaba konu olan zatların dışında 
incelemediğimiz büyük zatlar da mevcuttur. Değişik yörelerde yaptı
ğımız hu araştırmalarımıza konu olan şahısların bilgilerini toplamak 
zor olsa da, bir yıldan fazla bir sürede çalışmalarımızı sonuçlandır
dık. 

Çok sayıda din ve tasavvuf âlimlerinin yetiştiği hu toprakları 
adım adım gezerek sizlere hu eseri hazırlamaya çalıştık. Buna rağ
men bizim de eksiklerimizin olduğuna inanıyor, siz değerli okurları
mızdan şimdiden özür diliyoruz. Ayrıca Hakk'ın rahmetine kavuşan 
din ve tasavvuf alimlerimizin de affına sığınıyoruz. Sayın Valimiz 
Lütfullah Bilgin bu görevi bize tevdi ederken ne kadar büyük bir so
rumluluğun altına girdiğimizin farkındaydık. Bütün hu ifadelerimize 
rağmen her türlü eleştiriye açığız. Bizim inancımız şu ki, uzun za
mandır el atılmayan bir konuya el atıldı. Zaman geç de olsa bir ek
sikliğin giderilmesi yönünde önemli bir adımdır. Gelecek yılların 
bundan daha iyi eserleri Elazığ'a kazandırmasını bütün kalbimizle te
menni ediyoruz. 
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Bu eserin hazırlanmasında bize hem görev hem de bazı imkânlar 
vererek çalışmalarımızı kolaylaştıran değerli Valimiz Lütfullah 
Bilgin'e, Vali Yardımcımız Abdulkadir Topçuya, tl Müftümüz 
Fikret Karaman'a, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof Dr. Şaban Kuzgun'a, ilimiz deftertart Kenan Bilgehan'a bu 
çalışmalarımıza araç vererek yardımcı olan daire müdürlerine, bizimle 
köy köy dolasan araçların şoförlerine, bütün bunlardan başka bize 
yazılı kaynak temin eden, sözlü kaynaklık yapan bütün 
hemşehrilerimize, ayrıca kaynak bulmada bize yardımcı olan Bedret
tin Keleştimur'a, köy çalışmalarımıza zaman zaman gelerek refakat 
eden Elazığ'ın kültür dünyasının yakından tanıdığı Şener Bulut'a, bu 
eserin hazırlanmasında bize danışmanlık yapma lütfunda bulunan ili
miz Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Görevlilerinden sayın 
Doç. Dr. Beşir Aşan Bey'e, bu kitabın basımı sırasında bize tashih 
konusunda yardımcı olan Edebiyat Öğretmeni Yusuf Dursun'a, ki
taptaki fotoğrafların çekimini yapan Ahmet Bayat'a ve bu eserin 
başlangıç çalışmalarından bitimine kadar bizimle alan çalışmasına 
katılan ve yazılı kaynak toplayarak bize büyük yardımda bulunan F.Ü. 
Tarih Bölümü öğrencisi Yurdal Demirel'e, ayrıca isimlerini 
hatırlayamadığımız bütün hemşehrilerimize sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 
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G İ R İ Ş 
A - H A R P U T V E Ç E V R E S İ N İ N K I S A T A R İ H İ 

Harput ve çevresi Türklerden önce Arap islâm ordulannm 
akınlarına sahne olmuştur. Yöre tarihini araştırdığımız zaman 
Türklerden önce burada tam anlamıyla İslâm fütuhatının 
gerçekleşmediğini görürüz. Tarihin bu dönemi biraz karanlıktadu". Nu
rettin Ardıçoğlu "Harput Tarihi" adlı eserinde; 7. asır ortalarında 
yani Hz. Ömer zamanında Arapların bu yöreyi feth ettiğini, buralara 
bir süre hakim olduklarını ama, bu hakimiyetin etnik bir karekter 
taşımadığını kaydeder, Emevi ve Abbasi dönemlerinde ise buralann bir 
sınır bölgesi olduğunu belirtir. Bu gün için o dönemlere ait çok fazla 
bir bilgi ve belgeye ulaşamadığımız için bu dönemleri biz de tarihin 
karanlıklanna bırakıyoruz. Ama eminiz ki önemli olaylann cereyan 
ettiği Arap islâm ordulannm akınlannda, bir çok şehitler bırakılarak 
geri dönülmüştür. Bu gün yörede türbeleri bulunan bazı ziyaretlerin o 
dönemlerden kaldığım söyleyebiliriz. 

Yine Harput ve çevresi 1018 lerde başlayan Türkmen akmlarma 
sahne olurken, yapılan büyük savaşlarda tıpkı Arap islâm ordularmın 
gelişlerinde olduğu gibi çok sayıda şehitler verilmiştir. Bu türbelerin 
bir kısmmı dönemleri itiban ile ayırmak oldukça zordur. 

Haiput ve yöresi ilk defa Çubuk Beğ tarafmdan fethedilir. Bila
hare çeşitli entrikalarla geri alınan Harput'u ikinci defa Balak Gazi 
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llOO'lü yılların başında fetheder. Bu topraklar böylece önce 
Selçuklular, daha sonra Osmanlıların hakimiyetinde kalır. Osmanlı'nın 
400 sene kadar süren bu hakimiyeti bu yörenin en canlı ve en mamur 
dönemidir. Selçuklu ve Osmanlılar'dan bugüne birçok cami, çeşme, 
hamam ve türbeler yıkılmadan kalmıştır. O dönemleri günümüze 
taşıyan bu belgelerin bir kısmı bugün Harput ve çevresinde ayaktadır. 

Harput Doğu Anadolu'da din ve kültür bakımından önemli bir 
merkez halindeydi. Özellikle Osmanh döneminde burada çeşitli okullar 
açılarak îslâm âlimleri, askeri ve sanat alanlannda önemli şahsiyetler 
yetişti. Osmanlının çöküşe geçmesiyle birlikte tüm imparatorluk 
sınurlan içinde başlayan kaoslu yıllar şüphesiz Harput'u da etkiledi. 
Bunun neticesi olarak bu boşluk dönemlerinde yetişen ve isimleri 
günümüze kadar gelen mutasavvıf ve âlimler çıktı. Bu değerli 
şahsiyetler Harput ve çevresinin sosyal yaşayışını, kültürünü önemli 
ölçüde etkilediler. Bugün Harput kültürü diye ifade ettiğimiz soylu 
kültürde onların büyük paylan vardır. Bundan sonraki bölümlerde 
okuyacağınız bu değerli şahsiyetleri sizlere önemli yönleriyle 
tamtmaya çalışacağız. 

B . H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N E D İ R ? 

Elazığ ve yöresinde çok sık kullanılan bir sözdür. Köklü bir 
kültür yapısını ifade etmektedir. Kültür kelimesinin sözlük anlamı ise 
çok geniş bir şekilde tarif edilir. Genelde bir milletin nesilden nesile 
aktardığı, gelenek halinde devam eden maddi ve manevi varlıklannm, 
değerlerinin bütünü; inanç, fikir, bilgi, sanat, adet ve gelenekleri, 
bütünüyle yaşayış ve davranış şekli. Ayrıca; "Bir millete şahsiyetini 
veren, diğer milletler arasındaki farkı tesbite yarayan, tarihin seyri 
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içerisinde teşekkül etmiş kendine has maddi ve manevi varlık ve 
değerlerin ahenkli bütünüdür."^^^ 

Yöremizde eskiden beri kullandığımız "Harput Kültürü" ifadesi 
aslında Türk Kültürü dışında başka bir kültürü ifade etmemektedir. 
Niçin Türk Kültürü değil de Harput Kültürü diye soracak olursanız, 
bunu geniş bir perspektifte ele almamız gerekir. Yukarıda da ifade 
ettiğimiz gibi Türk Kültürü'nden ayn bir kültürü ifade etmeyen Harput 
Kültürü, diğer yörelere göre asırlardır değişmeyen bazı değerlerin 
dışında zamanın kültür alışverişi sonucu kendine has bazı özellikler 
oluşturmuştur. Bu oluşan yeni değerleri eskiden beri yaşatılan Türk 
Kültürü imbiğinden geçirerek tarihi geleneklerinden kopmamaya özen 
göstermiştir. Dışa açılan bir yapısıyla sosyal ve kültürel konularda 
süzgecini iyi ayarlayabilmiştir. Bu sebeple Harput doğudaki diğer 
şehirlerden farklıdır. İşte biz gelişen bu kültür farkından dolayı yöre 
kültürüne "Harput Kültürü" ifadesini kullanıyoruz. 

Harput Kültürü denilince şüphesiz eski Harput'un yerleşim alanı 
içerisinde oluşan ve sadece bu şehrin insanlarını içine alan bir anlam 
düşünülmemektedir. Bu kültürün Harput şehri dışına taşan bir coğrafi 
alanı da vardır. Harput çok eski merkez olduğu için bu merkezle bir
çok konuda alışverişlerde bulunan çevre il ve ilçelerde bu kültürden et
kilenmişlerdir. Böylece Harput Kültürü Kemaliye'den Bingöl'e, 
Maden'den Malatya'ya kadar geniş bir alan üzerinde etkili olmuştur. 
Dolayısıyla Harput Kültürü geniş bir coğrafi alanın kültürüdür. Bu 
kültürü temsil eden en önemli merkez ise Harput'tur. İşte bu sebepten 
adma "Harput Kültürü" denilmiştir. 

1- Prof. Dr. Emin Bilgiç, "Kültür Davamız", s. 27. 
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Bu kültürün temeline konulan taşlan tarihin derinliklerinde bu
luruz. Bize göre bu kültürün alt yapısmda ÇubukoğuUarı'nm, Artu-
koğullannm ve köklü bir Orta Asya Kültürü'nün ağu", yerinden kalk
mayan taşlan vardır, işte bu temel taşlar üzerine kurulan Harput 
Kültürü asu-lardır yıkılmadan ayakta durmaktadır. Bizler Harput ve 
çevresinde yaptığımız bazı incelemelerde Orta Asya Türk Kültürü'nün 
önemli izlerini gördük. Buna Harput Kültürü'nü oluşturan her konuda 
rasthyoruz. 

Kültürü etkileyen önemli faktörlere gelince; bunlar: 

a) Kahtımsal yani ırki faktörler 

b) Yaşatılan dini inançlar 

c) Coğrafi özellikler 

ç) Sosyal ilişkiler 

d) Eğitim 

e) Gelenek ve göreneklerdir. 

Burada yazılan maddeleri belki çoğaltabiliriz ama, bize göre en 
önemli unsurlar bunlardır. Bugün Harput Kültürü diye ifade ettiğimiz 
yöresel kültürün oluşmasmda şüphesiz yukanda sıraladığımız faktörler 
etkili olmuştur. Selçuklu göçleriyle Harput ve çevresine getirilen Orta 
Asya Türk Kültürü'nün ırki ve dini özellikleri Harput ve çevresinde he
men hissedilir. Harput Kültürü'nde göze çarpan diğer bir özellik de, 
Selçuklu Türk Kültürü'nün özünde olan bediî zevklere karşı ilgidir. 
Bunlar musiki, edebiyat, mimari tarz ve el sanatlandır. Bu konularda 
bugüne kadar Harput yöresiyle ilgili bazı araştırma ve derleme 
çalışmaları yapılmıştır, tshak Sunguroğlu, Fikret Memişoğlu 
gibi değerli araştırmacı ve derlemecelerin yanmda dil ve edebiyat konu
sunda da çeşitli çalışmalara rastlıyoruz. Oysa Harput Kültürü'nün 
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oluşmasında bunlar kadar önemli bir faktör olan dini cephesi fazla 
araştınimamıştır. İshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollarında" adlı 
eserinde bazı dini şahsiyetlere değinilmişse de bu konuda köklü bir 
araştırma yapılmamıştır. Oysa yörede yetişen dini şahsiyetler Harput 
Kültürü'ne çok şeyler vermişlerdir. Bunlan asla inkâr edemeyiz. Bu 
değerli zatların hayatlarını tek tek incelediğimiz zaman Harputlu'nun o 
dönemlerdeki yaşantısını, inanç yapısını, kültürel seviyesini, ilgi alan
larını çok rahat bir şekilde görebiliriz. Yüzyıllardan beri günümüze ka
dar nesilden nesile aktanlırak getirilen bu anlayış ve davranış şekli 
bugün de-yaşatılmaya çalışılmaktadır. Yöre insanîanmn edebiyata, mu
sikiye olan ilgisi dün olduğu gibi bugün de sürmektedir. Harput in
sanının sosyalleşmesi, dışa açılması ise diğer bölgelere göre daha faz
ladır. Özellikle Osmanlının son dönemlerinde Anadolu insanının 
İstanbul'a, Avrupaya yönelmesi karşısında Harputlu Avrupayı da 
aşarak Amerika Birleşik Devletlerine kadar gitmiş, bunun neticesi ola
rak sosyalleşme ve ilmi konularda büyük gelişmeler kaydetmiştir. 
Ayrıca bu konularda taasup içerisinde olmadığını da göstermiştir. Har-
put'ta yetişmiş medrese ve din alimlerinin hemen hemen tamamına 
yakını kendi branşlarının dışında edebi konularda da önemli eserler ver
mişlerdir. Harputlu'nun şiire olan ilgi ve kabiliyeti divan şiirini, Fuzu-
li'yi halka .sevdirmiş, Harput ve çevresinde yetişen Tasavvuf alimleri 
Yunus gibi halk tarzı tasavvuf şiirleri yerine, divan tarzı tasavvuf 
şiirleri yazmışlardır. Bu kitabı okurken sizlere bu tür örneklerden 
bazılanm sunacağız. 

Bütün bu izahattan sonra Haiput Kültürü konusunda diyeceğimiz 
şudur: Belli bir yöreyi içine alan bu kültürün Anadolu'daki diğer 
yörelerden farkı, çevresindeki diğer illerin kültür seviyesini aşarak 
Asya Türk Kültürü'nün temellerine oturup, büyük bir gelişme 
göstermesidir. Bu gelişme hemen hemen her sahada olmuştur Onun 
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için biz bu kitapta Harput Kültürü'nün önemli bir cephesini oluşturan 
dini yapısını az da olsa gözler önüne sermeye çahştık. Yorumu değerli 
okuyuculara bırakıyoruz. Bu konuda elinizdeki eseri yazarken çok iddi
alı olmadığımızı ama ilk eser olması bakımından affedileceğimizi 
umarak saygılarımızı sunuyoruz. 

C - H A R P U T V E Ç E V R E S İ N D E K İ D İ N İ Y A P I 

Elazığ ve çevresinde yaptığımız araştırmalarda halkın "ziyaret" 
tabir ettiği yatır ya da velileri dört grupta mütalâa ettik. 

1- Tasavvuf mensuplarına ait türbeler 

2 - Şehitlere ait türbeler 

3- Hakkında geniş bilgi edinemediğimiz türbeler 

4- Din alimlerine ait mezarlar. 

Tasavvuf âlimlerinin bulunduğu türbeler genelde tarikatlara 
mensup şeyh ya da mürşitlere aittir. Tarikat silsilesi içerisinde yerleri 
bulunan şeyh yahut mürşit diye sınıflandırılan bu zatlann bir kısmı 
"Yesevi", bir kısmı "Kadiri", bir kısmı da "Nakşi" tarikatına men
suptur. Bunlann içinde bir kaç tarikatın kurallannı benimseyenlere de 
rastladık. Araştırmalarımızda bunun tarikat geleneğine aykırı 
düşmediğini, tasavvuf ehli bazı kişilerden de öğrenmiş bulunuyoruz. 

Tarikatları geniş bir perspektifte incelediğimiz zaman 
görülecektir ki bu kurumlann, islâm'ın yayılışında, fetihlerin amacına 
uygun bir şekilde gerçekleşmesinde, islâm düşüncesinin bilinmeyen 
sırlarının ortaya çıkanimasında, "Allah" inancının güçlenmesinde, 
toplumlann ahlâki çöküşünün önlenmesinde, bozulan devlet nizammm 
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ve otoritesinin tessisinde, insan zekasının ufuklannı zoriamasmda çok 
büyük etkileri olmuştur. Türklerin Islâmı kabulünde bile tasavvufa 
bağb şeyhlerin ve dervişlerin rolleri asla inkâr edilemez. Özellikle tari
katlar Türk devlet yapısında ve imparatoriuğun gelişmesinde önemli 
görevler yapmışlardır. Osmanlı Imparatorluğu'nun kuruluşunda bile 
tarikat bağlannın etkili olduğu tarih araştırmacılarmca ortaya konul
muştur. Anadolu'nun fethi sırasında, Moğol istilasının kaoslu 
günlerinde Türk şeyh ve dervişleri sadece tespih çeken mistik bir 
düşüncede olmamış, onlar büyük İslâm düşüncesine "Alperenlik"i 
katmışlardır. O dönemler araştırıldığında görülecektir ki, bunlar 
sınırlan beklemiş, kaleler fethetmiş, akınlara katılmışlardır. Böylece 
Anadolu ve Rumeli'de başlatılan fütuhatın kolaylaşması sağlanmıştır. 
İçerde de asu-lar sürecek huzura kavuşulmuştur. 

Belirtmek istediğimiz bir diğer önemli nokta da; yetişen 
büyük âlim ve mutasavvıfların belli dönemlerde daha çok 
görüldüğüdür. Özellikle devlet düzeni ve otoritesinin or
tadan kalktığı, inanç boşluklarının yaşandığı, kamu 
ahlâkı ve kurallarının yok olduğu, savaşların yoğun bir 
şekilde sürdüğü, halkın büyük bir umutsuzluğa sürüklen
diği dönemlerde büyük tslâm âlimlerinin ve muta
savvıfların daha çok yetiştiğini görürüz. Olaya bu 
doğrultudan bakacak olursak, Selçukluların Anadolu'yu 
fetihleri sırasında Selçuklu hakimiyetinin ortadan kalk
tığı, Osmanlı devletinin kuruluşunun başladığı ve yine 
Osmanlı Imparatorluğu'nun çöküşünden dolayı yaşanan 
boşluk dönemlerinde bu durumun çoğaldığına daha net 
bir şekilde rastlıyoruz. Elazığ ve yöresinde de o dönem
lerde büyük İslâm mutasavvıfları yetişmiş ve bunlar 
günümüze kadar etkili olmuşlardır. Bugün Elazığ ve yöresinde 
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medfun bulunan bu zatlann büyük bir çoğunluğu o dönemlerde yetişen 
kişilerdir. Bu arada yörede bulunan ziyaretgâhlann bir kısmı da Arap 
îslâm ordulannın ve Asya'dan Anadolu'ya fethe gelen Türk ordulannm 
yaptıklan savaşlar sırasında şehit düşen asker ve komutanlara aittir. 
Bunlan konumuz içerisinde tek tek anlatacağız. Biz bu kitapta sadece 
mutasavvıf ve şehit türbelerine yer vermedik. Ayn bir bölüm halinde 
araştuma ilkelerine sadık kalarak büyük din âlimlerini de taratacağız. 

Söze büyük mutasavvıflan yetiştiren tarikatlardan başlamıştık. 
Biz bu çalışmamızda Elazığ ve yöresinde yaygın olan iki tarikata rast
ladık. Konumuzun başında da belirttiğimiz gibi biri "Kadirilik", 
diğeri de "Nakşiiik"tir. 

Tarikatlann doğuş ve yayıbşlannı incelediğimiz zaman bunlann 
dinlerin doğuş ve yayılışlanndan ayn şeyler olduğunu görürüz. Din
lerde bir kurucu olmasına rağmen, tarikatlarda tam anlamıyla bir kuru
cu yoktur. Yani tarikatlar sadece bir kişinin sistem ya da kurallara 
bağladığı inançlar manzumesi değildir. Tarihi süreç içerisinde çeşitli 
kurallar ve usuller eklenip çıkanlan bir zikir ve yaşayış piramitidir. Bu 
piramitin tepesinde "şeyh", "pir" ya da "mürşid", alt kısmında ise 
"Halife", "Derviş", "Mürid" gibi kişiler vardır. Kendine has kural-
lan, yaşayış felsefesi ve zikirleri olan tarikatlar, İslâm inancında belli 
bir temele oturtulmuştur. Bu temel Kur'an ve sünnet temelidir. Farkh 
olan şey bu temelden hareketle Tann'ya ulaşma yollarıdu-. Yollann 
farklı olmasma karşılık ulaşılmak istenen hedef hepsinde aynıdu .̂ Ta-
savvufi bir düşünceyi temsil eden tarikatlarda cennete ulaşma yerine; 
"Allaha ulaşma", "Allah aşkı" "Bir olma", "Kopan parçalann asd ye
rine ulaşması", "Vahdet-i Vücut" görüşü ön plana çıkar. Bu görüşü 
Yunus Emre bir dörtlüğünde çok güzel bir şekilde dile getirir: 
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"Cennet cennet dedikleri 
Birkaç evle bir kaç huri 
isteyene ver onları 
Bana seni gerek seni" 

Çeşitli merhalelerden geçilerek Allah'a ulaşılan bu yol, önce nef
sin terbiyesi ile başlar. Her basamakta büyük çabalar harcanır. Tüm 
bunlar mutlaka bir mürşit gözetiminde yapılmalıdu*. 

Tarikatları incelediğimiz zaman dikkat çeken bir diğer konu da 
"seyidlik" meselesidir. Özellikle tarikat şeyhlerinin "Seyidlik" 
sıfatıyla taçlandırılması Anadolu tasavvuf geleneğinde oldukça 
yaygındır. Şeyhin vereceği "Halifelik" görevi bir çabayla elde edil
diğine göre, kendisinden sonra temsil yetkisi alan her halifenin 
"Seyyid"liğe bağlanması düşündürücüdür. Bazı İslâm âlimleri bu ko
nuyu tartışmaya açmışlardır. "Seyyidlik" konusu hakkında Ord. 
Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Osmanlı Devleti'nin İlmiye 
Teşkilatı" adlı eserinde şöyle diyor; "Nakibü-I eşraflar eyalet, 
sancak ve kazalardaki yine "seyyid" veya "şeriflerden 
olan kaymakamları vasıtasıyla Türkiyedeki bütün 
"seyyid" ve "şeriflerin isimlerini havi defterleri tutar
lardı. "Evladı Peygamberandan olanların ellerinde 
"siyadet" beratı denilen ve o sülaleye mensup olduğunu 
gösteren hüccetleri vardı. "Sadattan" olduğunu iddia eden 
kimse bu iddiasını seyyidlerden olan şahitlerle isbat ede
rek Nakibü-1 eşraf defterine kayıt yaptırırdı. " Harput ve 
çevresinde "seyyidhk" beratı olan bazı ziyaretlerde medfun zatlara rast
ladık. Bunlann bir kısmının Arap İslâm ordularının Anadolu'ya fethe 
gelişleri sırasında burada öldükleri, ya da şehit düştükleri düşünülebilir. 
Bugün Selçuklu ordulan içerisinde de seyyidler olduğu söylenmektedir. 
Bu konuyu bir kenera koyarak Elazığ ve çevresinde yaygın olan tari
katlara kısaca bir göz atalım: 

1- SÖZEN, Metin; "Elazığ MoUakendi Bucağında Şeyh Ahmet Peykeri Külliyesi", 
İsmail Hakkı Uzunçarşı l ı 'ya Armağan", Ankara 1988, s.:421-435. 
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K A D İ R İ T A R İ K A T I 

Kadiri ismi tarikatm kurucusu sayılan Abdulkadir Geyla-
ni'den gelmektedir. Kendisi büyük bir îslâm mutasavvıfıdır. 1077 
yılında Bağdat'da doğmuştur. Daha çok Hanbeli fıkhı üzerine tahsil 
görmüş, hayatı boyunca vermiş olduğu vaazları "el-Fethür-Rabbani" 
adh eserde toplamıştır. Bir tarikat niteliği taşıyan zikir usûlleri, bütün 
adap ve erkânı ile daha sonra bir tarikat şekline dönüştürülmüştür. 
Bağdat'ta başlayan Kadirilik, hızlı bir şekilde yayılarak Suriye, Kuzey 
Afrika, Hindistan, Anadolu ve Balkanlara kadar yayılmıştır. Kadirilik, 
gayn müslimlerin gönül fethinde büyük roller oynamıştu-. Anadolu'ya 
girişi ise Türk sufilerinden Eşrefoğlu Abdullah Rumi tarafından 
olmuştur. Tarih olarak 1400 lü yıllara rastlar. 

Kadirilik tarikatı günümüze gelene kadar bazı değişikliklere 
uğramıştır. Bunlardan en önemlisi tarikat şeyhinin, bulunduğu 
yöredeki insanların gelenek, ruhsal ve sosyal yapılarına göre zikrin 
şeklinde yaptığı değişikliktir. Tabii olarak bu durum Kadirilik'te ufak 
tefek zikir değişimlerine neden olmuşsa da, buna Kadirilik'in cevaz ver
diği söylenmektedir. Bunun yanında diğer tarikatlarda görülen tasavvufî 
düşünce bu tarikatta da temel almır. 

Elazığ'da bilinen ilk kadiri Şeyhi Kövenkli Hacı Ömer Hûdaî 
Baha'dır. Bu tarikat Arapkir ve Urfa'dan yöreye girmiştir. En son ola
rak bu tarikatın şeyhliğini Tayyar Baba yürütmüştür. Bugün halen 
bu tarikat Elazığ'da yaşatılmaktadır. Biz bu tarikatın Kövenk'li Hacı 
Ömer Hûdaî'den önce Elazığ'a girdiği hakkında bilgi edinemedik. 
Yine mevcut başka tarikatların yörede etkili olup olmadığını 
öğrenemedik. 
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G İ R İ Ş 
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N A K Ş İ B E N D İ T A R İ K A T I 

Bu tarikatm kurucusu olarak nitelendirilen Muhammed Ba-
haeddin Nakşibend'dir. Kendisi Buhara civarındaki Kaşr-i Arifan 
köyünde doğmuştur. Tarikatm ismi tıpkı Kadirilikde olduğu gibi kuru
cu şeyhin adından gelir. Nakşilik ilk Türk tarikatı sayılan Yesevi-
liğin de bir koludur. Tarikat araştırmacılanna göre Anadolu'da hızlı bir 
şekilde yayılmasımn bir sebebi de Yesevilikten gelmesidir. Yani Asya 
kökenli olmasıdır. Türkiyedeki diğer büyük tarikatlar olan Mevlevi
lik, Bektaşilik, Halvetilik gibi daha birçok tarikatler kök olarak 
Yesevilikten türemiştir. Bu tarikatlann hepsinde de Yeseviliğin etkileri 
vardır. Nakşibendiliğin kurucusu Muhammed Bahaeddin 
Nakşiben de Buhara'lıdır. Lakabı olan Nakşibend sıfatının nak-
kaşhktan dolayı konulup konulmadığını kesin olarak bilemiyoruz. 

Muhammed Bahaeddin Türkistan'da birçok hocadan dersler alır. 
İlk hocası Amir Kulal'du". Daha sonra Mevlana Arif Dikgira-
ni'nin sohbetlerine katılır. Hadis derslerini ise Bahaddin 
Kışlaki'den öğrenir. Yine bu hocaların yanında Yesevi tarikatı 
şeyhlerinden Kuşam Şeyh ve Halil Ata'dan da dersler almıştır. 
Bunların sohbetlerinde uzun yıllar bulunur. Çok geniş din ve tasavvuf 
bilgisine sahip olan Muhammed Bahaeddin, kısa zamanda etrafına 
büyük taraftar toplar. Ölümünden bir gün önce kendisinden sonra Mu
hammed Parsa'ya tabi olmalannı istemiş, 2 Mart 1389 yılında 
Buhara'da vefat etmiştir. Vefat ettiği tarihte 73 yaşında idi. 

Oldukça mütevazı bir hayat süren Bahaeddin Nakşibend 
hayatı süresince misafire büyük saygı göstermiş, haramdan son derece 
sakınmış, hediye getirenlere ise hediye ile mukabelede bulunmuştur. 
Kendisi sünnet akidelerine sıkı sıkıya bağlı idi. Kendisinden sonra ku
ruculuğunu yaptığı tarikatı Hindistan, Irak, Orta Asya, Suriye ve Ana
dolu'da hızh bu- şekilde yayıldı. 



H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

Nakşilik tarikatı, ilk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında 
Ubeyduliah Ahrar Taşkenti'nin halifelerinden Molla İlahi 
vasıtasıyla Osmanlı topraklanna girdi. Türkiye'deki en yaygın kolu ise 
Mevlâna Halid el Bağdadi'den gelen Halidiye koludur. Elazığ ve 
yöresine de bu koldan gelerek Palulu Şeyh Ali Sebdi vasıtasıyla 
girmiştir. Yine bu koldan Elazığ'da Şeyh Samini Hazretleri, Os
man Bedrettin (İmam Efendi) Hazretleri gibi büyük mutasavvıflar 
yetişmiştir. Bu gün de bu tarikat yörede devam etmektedir. 
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I . B O L Ü M 

BirinGİ Bölüm 

HARPUT KÜLTÜRÜNDE 
ETKİLİ OlAN MÜDERRİSLER. 

MÜFTÜLER VE DİĞER 
DİNİ ŞAHSİYETLER 
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D A Ğ I S T A N L I H O C A 

DAĞISTANLI HOCA 
(Dağıstanlı Hacı Hafız M e h m e t E fend i ) 

Harput'un Meteris Mezarlığı diye adlandınlan yukan mezarlıkta. 
Beyzade aile mezarlığının hemen yanı başmda medfundur. Etrafı ihata 
duvarı ile çevrili bulunan bu bölüm, Dağıstanlı Hoca'nın aile me
zarlığıdır. 

Mezar, kesme taş bloklardan yapıhnış sanduka şeklindedir. Baş 
kısmında "Şahide" diye adlandmlan kitabe taşı vardır. Bu taş burada ya
tan şahsın ulemadan bir zat olduğunu belirtir şekilde yapılmıştır. San
dukanın üst kısmı açıktır. 

D A Ğ I S T A N L I H O C A K İ M D İ R ? 

Dağıstanh Hoca yaşadığı devrin en büyük âlimlerinden biridir. 
1778 yılında Harput'ta doğmuştur. Esas adı Hacı Hafız Mehmet Efen-
di'dir. Dedeleri "Dağıstan", dan geldiği için "Dağıstanlı Hoca" 
adıyla namlanmıştır. İlk tahsilini Harput'ta yapar. Daha sonra Kayse-
ri'ye giderek oranın sayılı âlimlerinden Sadık Efendi'den ders alu-. 
Sadık Efendi, 1768 yılında Kayseri'nin Hasbek Mahallesi'nde 
dünyaya gehniştir. Dağıstanlı Hoca'dan on yaş büyüktür. Bu zat tahsi
lini Ürgüp, Amasya, Ankara ve İstanbul'da tamamlayarak Kayseri'ye 
dönmüş, elli yıldan fazla bir süre Kayseri'de ilim ve irfanın ışığı 
olmuştur. Bir çok ünlü talebeler yetiştiren Mehmet Sadık Efendi, 
Dağıstanlı Hoca'ya da ışık tutmuştur. 
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H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

Dağıstanlı Hoca Kayseri'den sonra Mısır'a gitmiş, oradaki 
âlimlerden çeşitli dersler alarak Halep'e geçmiştir. Halep'te 
"Haddatzade" namı ile ünlü bir hocanın rahle-i tedrisinden de geçerek 
Harput'a geri dönmüştür. Gerek Kayseri'deki hocası Mehmet Sadık 
Efendî'den, gerekse Mısu- ve Halep'teki hocalarından aldığı bilgi ve 
icazetlerle Harput'ta sayılı bir ilim adamı olmuştur. Kendisi zahiri 
ilimlerin yanında, batmî ilimlerin de âlimiydi. O, yaşadığı dönemde 
Haiput'ta büyük bir otorite idi. Tahsilini tamamlayarak döndükten son
ra ilk olarak Sara Hatun Medresesi Müderrisliğine, daha sonra İbrahim 
Paşa Medresesi müderrisliğine getirildi. Dağıstanlı Hoca topladığı bu 
ilmi Harput'ta yayarak yörenin ilim ve kültürünün gelişmesinde 
büyük pay sahibi olmuştur. O, değerli din âlimi ve mutasavvıf Bey
zade Hazretleri 'ni , Dellalzade Müftü Mehmet Efendi'yi, 
Ebcizade Hacı Tevfik Efendi'yi ve Harputlu Şair Nusret 
Ebubekir'i yetiştirmiştir. Bunlardan başka onun daha bir çok kişide 
emeği vardır. Ölüm döşeğinde iken kendi yerine müderrisliğe Beyzade 
Hacı Ali Efendi'nin getirilmesini tavsiye etmiştir. Dağıstanlı 
Hoca'nın yetiştirdiği büyük zatlara bakarak kendisinin de Nakşi Tari-
kaüna bağb olduğunu sanıyoruz. O icazeti Kayseri'deki hocası Sadık 
Efendi'den almıştır. Dağıstanlı Hoca'nın bugünkü Sara Hatun Ca-
mii'nin yeniden yapılışında büyük hizmetleri vardu". Daha önce Sara 
Hatun Camii'nin yerinde eski ve ahşap bir mescid bulunmakta idi. Bu 
mescidi eskiden Uzun Hasan'ın annesi Sara Hatun yaptırmıştı. Bu 
durum kitabeden de anlaşılmaktadu-.(l) Hicri 993 yılında bir onarım 
görmüş, daha sonra üzerinden üç asır gibi bir zaman geçince mescid 
yeniden harabeye dönmüştür. Mescidin bu durumu ulema arasında 
konuşulmaya başlanınca devrin müftüsü Hacı Ahmet Efendi başta 
olmak üzere, Dağıstanlı Hoca'nın da önderliğinde yeniden buraya 

Islıak Sunguroğlu, Harput Y o l l a r ı n d a , Cilt:l, Sayfa: 285, Elazığ Kültür ve 
Tanıtma Vakfı Yayınlan, İstanbul 1958. 
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D A Ğ I S T A N L I H O C A 

yakışır bir caminin yapım çalışmalan başlatüu-. Eski mescid yıkılarak 
çevresi satın alınır. Böylece cami alanı genişletilmiş olur. Yeni 
yapılan Sara Hatun Camii'nin kıblesini Dağistanh Hoca'nın çizdiği ri
vayet edilmektedir, inşaat su"asında taş siitunlann Elazığ'ın merkezine 
bağlı "Körpe Köyü"nden getirildiği söylenir. Bununla ilgili bir de 
rivayet anlatılmaktadır. O günkü imkânlar içerisinde öküz arabaları ile 
taşınan bu taş sütunların Harput'a nakli esnasında öküzler Harput'un 
altındaki dik rampayı çıkamayarak bugünkü Saray mevkiinde yatarlar. 
Bütün uğraşmalara rağmen bir türlü öküzler yerlerinden kalkmaz. Bu
nun üzerine Dağıstanlı Hoca bizzat bu hayvanlann yanına gelerek bir 
süre Kur'an okur ve hayvanları sevip sutlarını okşar. Budan sonra 
öküzler yerlerinden kalkarak hiç mola vermeden Sara Hatun Camii 
önüne kadar gelirler. Büyük bir çabadan sonra cami 1843 yıllarında ta
mamlanarak yeniden ibadete açılır. 

Dağıstanlı Hacı Hafız Mehmet Efendi 90 yıl yaşadıktan 
sonra 1868 tarihinde Harput'ta vefat eder. Bugünkü yeri olan Meteris 
Mezarlığında kendilerine aynlan bölüme götürülerek defnedilmiştir. 
Onun ölüm tarihi konusunda tshak Sunguroğlu 1865 yılını 
söylemektedir. Oysa onun 1778 tarihinde Harput'ta doğup, 90 yıl 
yaşadığını bizzat yine İshak Sunguroğlu kendisi "Harput Yol
larında" isimli eserinin ikinci cildinde belirtmiştir. 1778 yılında 
doğup, 90 yıl yaşayan bir kişinin 1865 yerine, 1868 tarihinde ölmüş 
olması gerekir. Biz bunu bir baskı hatası değilse, dalgınlık olarak nite
liyoruz. 

Bu değerli zatın kabri halk tarafından bir süre ziyaret edilmiş, 
Harputlular ona gereken değeri hem sağlığında, hem de ölümünden 
sonra vermişlerdir. Dağıstanh Hoca'nm evlüikten iki kızı dünyaya gel
miştir. 
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H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

BÜYÜK HACI ALİ EFENDİ 
Harput Akyol mezarlığında medfundur. Ölmeden önce mezannm 

kazılacağı yeri göstermiş, bu mezar çukurunun içerisinden bir taş 
çıkacağım, bu taşın başına dikilmesini istemiştir. Vasiyeti yerine geti
rildiğinde mezar çukurundan söylediği gibi bir taşın çıktığını ve bu 
taşın mezanna dikildiğini belirtirler. 

B Ü Y Ü K H A C I A L İ E F E N D İ K İ M D İ R ? 

1784 yılında Harput'ta doğmuştur. Babası Hacı Mahmut 
Efendi'dir. îlk tahsilini Harput'taki Zahriye Medresesi'nde yapmıştır. 
Müftü Hacı Yusuf Efendi'den icazet aldıktan sonra Malatya'ya 
giderek orada tanınmış bir şahsiyet olan Müderris Süleyman 
Efendi'den dersler alır. Daha sonra Antep'e gider. Burada Mustafa 
Sağir hocada okur. Büyük Hacı Ali Efendi bununla da yetinmeyerek 
İstanbul'a gider. Orada Harputlu Hacı Abdurrahman Efendi'den 
usûl ve füruğ derslerini alu-. Bunlardan başka hadis dersleri de görür. 
Hacı Abdurrahman Efendi'de seyrü sülûkunu tamamlayarak icaze
tini alır. O dört başı mamur bir zat olarak Harput'a geri döner. 

Büyük Hacı Ali Efendi Haıput'a gelir gelmez, Ömeriye Medrese
si Müderrisliğine tayin edilir. Burada yüzlerce talebe yetiştirmiş, bir 
kaç kişiye de icazet vermiştir. Bazı kayıtlarda onun Harput'ta müftülük 
yaptığına da rastlamaktayız. Büyük Hacı Ali Efendi Harput'un 
yetiştkdigi kutup denilebilecek seviyede kişilerinden birisidir. Ayrıca 
tasavvufta merhaleler katederek önemli bir yere gelmiştir. Gerek Bey
zade Hacı Ali Efendi, gerekse Dellalzade Müftü Mehmet 
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B Ü Y Ü K H A C I A L İ E F E N D İ 

Efendi, ondan ders almışlardır. Merhum Müftü Kemâlettin 
Efendi'nin ifadesine göre; zahiri ve batini ilimlerde en üst dereceye 
gelmiş üç kişiden birisi Büyük Hacı Ali Efendi'dir. Diğer ikisi ise, 
Dağıstanlı Hoca ve Hacı Abdulhamit Hamdi Efendi'dir. Tabi 
Müftü Kemâlettin Efendi bu değerlendirmeyi yaşadığı zamana 
göre yapmıştır. Tanzimat'tan sonra yeni kanun ve nizamlann şark vi
layetlerinde tatbikine başlanınca bir vergi meselesi yüzünden Büyük 
Hacı Ali Efendi, Müftü Hacı Yunus Efendi, Hacı Mehmet 
Efendi ve Ömer Naimi Efendi Konya'ya zorunlu ikâmete tabi tu
tulurlar, çok geçmeden mecUsten çıkarılan yeni kararla af edilirler. 

Büyük Hacı Aü Efendi 1850 yılmda Gürcübey Mahallesinde bu
lunan Surp Karabet Ermeni Kilisesi'nin bir meselesi yüzünden 
İstanbul'a gider, Bab-ı Aü ve Saray nezdinde yaptığı görüşmeler sonu
cunda bu kilisenin yıkılmasına karar aldırarak döner. Harput'a önemü 
hizmetlerde bulunan bu değerli zat, 1874 yılında vefat eder. Büyük 
Hacı Ali Efendi'nin cenaze namazı Sara Hatun Camii'nde kılınırken, 
cami önündeki meydan ve sokaklar insanlarla dolmuştur. Cenaze na
mazı küındıktan sonra halk tabutu eller üzerinde, kabrinin bulunduğu 
Akyol Mezarlığı'na kadar götürerek defnederler. 

Onun ölümünden sonra bu değerli zatın eksikliği hemen hisse
dilmiş, bunun neticesi olarak halk uzun yıllar onun kabrini ziyarete 
gitmişlerdir. 
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H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

MÜFTÜ MAHMUT NEDİM EFENDİ 
(SAĞIR MÜFTÜ) 

Harput'ta doğmuştur, âlim bir zattır. 1835 yıhnda başlayan Os-
manlı-Rus savaşlarına katılmak üzere cepheye gider. Kars yöresinde 
savaşırken yaralanu". Daha sonra vefat edince Pasinler'deki mezarlığa 
defnedilir. Torunlarından Salih Ünlü'nün ifadesine göre orada kendi
sine bir türbe yapılarak kitabesine: "Harputlu Sağır Müftü 
Ragıp Efendi" ibaresi yazılmıştır. 

lyiÜFTÜ I V 1 A H M U T NEDİM EFENDİ KİMDİR? 

Babası Hacı Hasan Efendi isminde âlim bir zattır. Doğum 
tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Babası Hacı Hasan Efen
di'nin ölüm tarihi ise 1786'dır. Babasından aldığı icazet sırasındaki 
yaşma bakılu-sa, 1760'larda doğduğu tahmin edilmektedir. Onun 
yetişmesinde Hacı Hasan Efendi büyük rol oynamıştır. Kısa za
manda Tevfikiye Medresesi Müderrisliğine getirilir. O, Harput'ta 
yüzlerce öğrenciyi yetiştirdikten sonra, bir kaç kişiye de icazet ver
miştir. Bazı rivayetlere göre geçirdiği bir hastalıktan dolayı kulağı 
sağır olur. Bu sebeple müftülüğe atanu-. Bu konudaki bir başka riva
yette ise: Müftülüğü esnasında hanımın biri bir konu hakkında bilgi 
edinmek üzere. Müftü Mahmut Nedim Efendi'nin yanına gelir. Kadm o 
esnada sesli olarak yellenince Müftü Mahmut Nedim Efendi kadının 
mahcup olmaması için kendisini sağır olarak göstermeye çalışu-. Kadm 
bağırarak konuştukça O, "Daha hızlı söyle, benim kulağım ağır işitir" 
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M Ü F T Ü M A H M U T N E D İ M E F E N D İ 

der. Kadın müftünün yamndan ayrıldıktan sonra etrafa, "Bizim Müftü 
sagırmış" diye yayar. Böylece Müftü Mahmut Nedim Efendi'nin ismi 
"Sağır Müftü" olarak kalu-. 

Dedeleri Halep tarafından gelen bir Türk ailesidir. O, kısa za
manda Harput'taki âlim ve büyük zatlar arasmda şöhret bulur. Oldukça 
tevazu sahibi, olgun ve agu-başlı bir kişiUğe sahiptir. Onun bir diğer 
yönü de vatansever, cesur ve fedakâr olmasıdu-. 1853 yılında Rus 
savaşı başlayınca gönüllü olarak cepheye gider. Kars yöresinde Ruslar
la yapılan bir muharebede yaralanu-. Bir müddet sonra kurtulamayarak 
vefat eder. Cenazesi Pasinler'deki mezarlığa defnedilir. Kendisinin 
"Halveti" tarikatının önemli zatlarından biri olduğu söylenmektedir. 
O, savaşa giderken kendisine bağlı 300,400 kadar Harput'lunun da bir
likte gittiği anlatılmaktadır. 

Bu savaş sırasında, dolu dizgin, en önde düşmanla yiğitçe 
savaştığını söylerler. Savaştan sonra kendisiyle gidenlerin ancak 30 ya 
da 40 kişisi geri gelebilmiştir. Onun harp sırasındaki kahra
manlıklarını geri dönenler uzun yıllar Harputlulara anlatmışlardır. 
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H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

H A C I H A F I Z O S M A N FEVZİ EFENDİ 

Harput'un yetiştirdiği diğer bir zat da Hacı Hafız Osman Fevzi 
Efendi'dir. 1798 tarihinde Harput'ta doğmuştur. Babası İbrahim 
Efendi'dir. îlk ve medrese tahsilini Harput'ta yapmıştır. İcazetini 
aldıktan sonra Esadiye Medresesi'nin ilk bölümünde hocalık yapmış, 
bir taraftan da ilim sahasında kendisini yetiştirerek yükselmiştir. Har
putlular ona "Ayaklı kütüphane" demişlerdir. Fıkıh ve hadis iUm-
lerine hakkıyla vakıftı. Fatiha sûresini yedi şekilde tefsir etmiştir. 
Bütün bunlann yanında iyi bir hattatdır. O, tasavvuf konusunda da 
kendisini yetiştirerek önemli hk makama erişmiştir. Halk arasında bir 
sıkıntısı olan onun yanına gelip mânevi yardun isterlerdi. Bu değerH 
zat 1885 yılında vefat ederek Meteris Mezarlığı'ndaki aile kabris
tanlığına defnedildi. 
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Bu dünyadan gider olduk 

Kalanlara selam olsun 

Bizim için hayır dua 

Kılanlara selam olsun 

Selam verile kastımıza 

Gider olduk dostumuza 

Namaz için üstümüze 

Duranlara selam olsun 

Yunus Emre 

- 23 -





M Ü F T Ü H A C I Ö M E R N A İ M İ E F E N D İ 

MÜFTÜ H A C I ÖMER NAİMİ EFENDİ 

Müftü Hacı Ömer Naimi Efendi resmi kayıtlara göre 16. 
Yüzyılda Harput'ta ilim adamı olarak şöhret kazanmış, EfendigiUer 
ailesinden Müftü Hacı Ahmet Efendi'nin büyük oğlu olup, 1802 
(1216 H.) yılında Harput'da dünyaya gelmiştir. Mensup olduğu aileye 
önceleri "tmamzade" daha sonra bu aileden yetişen bir çok zatın 
müftülük yapmalan nedeni ile "Müftügil"-ve sonra da "Efendigil" 
denilmiştir. 

Kaside-i Bürde Şârihi olarak da bilinen Müftü Hacı Ömer Naimi 
Efendi, babası Hacı Ahmet Efendi'den ders görmüş; tâlim ve ted
rise çok meraklı olup, fitraten de çok zeki olması dolayısıyla emsali 
arasında kendisinden çok sene önce derse başlamış olanlara yetişmiş, 
hatta onlan geride bırakmıştır. Fakat babasının fetva işlerinin yoğun 
olması nedeniyle ondan yeteri kadar düzenli bir şekilde ders ala
mamıştır. Bunun üzerine o zamanlar âlimlerin çok olduğu Antep 
şehrine gitmeye karar verir. Bu husustaki düşüncesini babasına açarak 
onun muvafakatini isteyince, babası hiç beklemediği bu teşebbüs 
karşısında hayretler içinde kalmış ve oğlunun bu arzu ve iradesini 
kırmamak için muvafakat etmiştir. Bunun üzerine o Antep'e gidip, 
büyük âlimlerden Küçük Hafız Necip Efendi'den ders görüp ica
zet almış, aynı zamanda Antep'in tüm âlimleri ile tanışarak, onlarla 
ilmi sohbetlerde bulunmuştur. O yıllarda Anadolu'nun birçok yerinde 
devam eden Yeniçeri Isyanlan 1819 (1234 H.) yılmda Antep'e de sira
yet etmiş, şehir halkında; bilhassa ilim adamlarmda huzur bırakmamış, 
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sonuçta isyanlann önüne gecikmeyince Naimi Efendi'nin hocası 
Hafız Necip Efendi dahil birçok ilim adamı yok yere 
öldürülmüştür. Naimi Efendi, gerek hocası ve yakından tanıdığı birçok 
ihm erbabının bu haksız akibeti, gerekse bu insanlardan aldığı zevk ve 
feyzi kaybetmesinden dolayı son derece müteessir olmuş; bu yüzden 
bir fu-satını bularak arkadaşı Hoğu (Yurtbaşı) lu meşhur şair Rahmi 
Harputi ile Kayseri'ye gitmiştir. O yıllarda Kayseri de Antep gibi 
iUm erbabının çok olduğu bir yerdir. 

Naimi Efendi, sekiz yıl gibi uzun bir süre Kayseri'de kalarak 
Hoca Kasım Efendi, Gözübüyükzade Hacı Vahdi Efendi ve 
Sarı Abdullahzade Mehmed Efendi gibi meşhur âlimlerden ders 
alıp tahsilini tamamladıktan sonra, hocası Kâzım Efendi'den de ica
zet alarak 1826 (1242 H.) yıhnda Harput'a dönmüştür. Harput'ta ecdadı 
gibi tâlim ve tedrise başlamış, kısa bir süre sonra da Harput Müftüsü 
olarak 15 yıl bu görevde kalmıştır. Naimi Efendi fazıl, kâmil ve ilmî 
seviyesinin yüksek olmasının yanında hatip ve latifeci bir yapıya sa
hipti. Gerek normal konuşmalannda, gerekse vaazlannda zarif fıkra ve 
latifeler anlatırdı. Aşağıda sunacağımız şu olay ne kadar anlamhdır: 
Naimi Efendi Kayseri'ye gidip Öoca Kasım Efendi'ye müracaat 
ettiğinde, talebin çokluğu yüzünden medresede boş oda bulunmamış, 
bu yüzden kendisine karanlık, rutubetli ve dar bir hücre tahsis edil
mişti. Bu durum Naimi Efendi'nin canını sıkmış, Arapça şu beyti 
yazıp hocasımn rahlesi üzerine bu-akmıştır. 

A'teyteni hûcreten ve hüve minelkeremi 

Lakinnehâ zîkatun kelkabri fizzülemi^^^ 

I- Manası: Kereminizden bana bir tıücre verdiniz, lakin bu hücre karanlık bir 
kabir gibi dardır. 
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Hocası bu beyti okuyunca, Naimi Efendi'nin zekâ, kabiliyet ve 
bilgisi hakkında hükmünü vermiş ve daha sonra fazilet ve istidadını 
takdiren, kendi özel hücresini ona tahsis etmiştir. 

Müftü Hacı Ömer Naimi Efendi Arap, Fars ve Türk edebiyatına 
vakıf olduğundan birçok eser yazmış, bazı çalışmaları aşağıya 
çıkarılmıştır 

1- Kayseri ulemasından Hacı Vahdi Efendi'nin Rübu 
Risalesi adlı eserini şerhetmiş, 

2- Yine bu zatın ilmi münazara ve adaptan bahseden Velediye 
Hicabisi adlı eserini tahşiye etmiş fakat tamamlayamamıştır. 

3- Asıl şöhretinin kaynağı 1826 (1241 H.) yılında ve tahsili 
sırasında imamı Bosiri^^) "Kaside-i Bürde"sine yazdığı "Elasidetü'ş-
Şehde Fi Kasideti'l-Bürde"^^^ adlı şerhidir. Gerek üslup ve ifade
si, gerekse bentlerin erişilemeyecek derecede olması o bütün mesele
lerin zarif ve latif bir surette hal ve beyanı dolayısıyla bu kasidenin, 
bundan evvelki şerhlere nazaran kıyas kabul etmez derecede üstünlüğü 
zamanın uleması tarafından kabul edilmiştir. 

İmamı Bosiri, aslen Kuzey Afrikalıdır. Ecdadı oradan göç ederek Mısır'a 
yerleşmiş, kendisi de Mısır'da yetişmiştir. Şiirde fevkalade bir mahareti varmış; 
Hz. Peygamberi raedih yolunda birçok kasideler yazmıştır. Bunlardan en 
meşhuru Kaside-i Bürde daha doğrusu "Kaside-i Hüre"sidir. Büre, hastanın iy
ileşmesi demektir. 

Ömer Naimi Efendi Hicaz'a gidericen Mısır'a uğramış. Mısır Hidivi Mehmet Ali 
Paşa, Ömer Naimi Efendi'yi bir gün sarayına yemeğe davet etmiş. Bu ziyafette 
Mısır Müftüsü allame-i Bacuri'yi de bulundurmuş; Türk ve Arap âlimlerinin ilmi 
derecelerini ölçmek üzere mübaheseler açmış ve bazı meseleler hakkında fikirle
rini sormuş. Bu denemede Ömer Naimi Efendi'nin üstün geldiği tevatüren nakle
dilmektedir. 

• 27 -



H A R P U T K Ü L T Ü R Ü N D E D İ N A L İ M L E R İ 

En son eseri, Çemişgezeklizâde Mustafa Raci Efendi ta
rafından yazılıp 1866 (1259 H.) yılında Elazığ'da bastırılan 
"Manzume-i Naima"sıdır ki; çocuk ahlâk ve terbiyesinden, İslam 
akidesinden ve diğer bazı dini konulan ihtiva eden 46 sayfalık manzum 
bir eserdir. 

Ömer Naimi Efendi 1843 (1259 H.) yılında Hicaz'a gidip-
gelirken Halep, Şam, Mıstf ve Hicaz'da birçok Arap ve Acem alemiyle 
görüşüp tanışarak onlann takdirim kazanmış, bilhassa 1843 (1259 H.) 
yılında Şam'da meşhur muhaddis Kiziri Abdurrahman Efendi ile 
görüşerek ondan icazet almıştır. 

Ömer Naimi Efendi'nin gazel yazdığı ve birçok gazelinin 
olduğu,̂ "*̂  ayırca ömrünü ihne vakfederek birçok talebe yetiştirdiği ve 
bunlara icazet verdiği daha sonra kürsüsünü oğlu Hacı Abdulhamit 
Efendi'ye terkettiği söylenir. Naimi Efendi yaşlıhğında çok zayıf 
düşmüş, vücudunda birçok hastalık ortaya çıkmış ve aynca iki gözü de 
görmez olmuştur. O halinde dahi durmadan çahşmış ve "Manzume-i 
Naima"sını o yıllarda yazmıştır. Bir asra yakın yaşamasına rağmen, 
hafızası hayatının sonuna kadar bozulmamıştır. Zekâ ve ferasetinin 
üstünlüğünü şu misal bizlere göstermektedir; Oğlu Hacı Abulha-
mit Efendi, başında çok kiymetli bir taç olan bir gelinin, evlerine 
geldiğini rüyasında görmüş ve sabah erken rüyasmı tabir ettirmek için 
heyecanla babasının koşmuştur. O, babasına rüyasını anlatmca; Ömer 
Naimi Efendi tebessümle, "Heyecana lüzum yok, Mısır'da "Tacülarus" 
nammda bir kitap neşredilmiştir, demek bize de gönderiyorlar" şeklinde 

4- îshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, İstanbul 1958, C. II, s. 153. 
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cevap verir. Oğlu bu tabire hayran olarak intizarda iken hakikaten bir
kaç gün sonra kitap posta ile evlerine gelmiştir. 

Ömer Naimi Efendi ömrünün sonunu, köşesine çekilerek iba
detle geçirmiş, nihayet 1882 (11 Cemeziyelahir 1299) günü Cuma ge
cesi 83 yaşmda gözlerini hayata kapamıştır. 
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H A C I H A F I Z ABDULHAMİT HAMDİ EFENDİ 

Harput'taki Meteris mezarlığında medfundur. Mezan taş sanduka 
şeklinde olup, üzeri açıktır. Baş şahidesindeki kitabeyi oğlu Müftü 
Kemalettin Efendi şiir şeklinde tarih düşürerek yazmıştır. Ki-
tabe'nin metni şöyledir: 

"Ey zair-i ibret l<arin 
Bir zattır ki, burda defin. 

Abdulhamit Efendi kim 
Allâme-i asr-ı güzin. 

Olduğuyçün mevti ile 
Alem umum üzre hazin. 

Tarihini yazdı Kemâl 
Ağladı cümle mümin. 

1902-1320. 

H A C I H A F I Z A B D U L H A M İ T H A M D İ E F E N D İ 
K İ M D İ R ? 

1829 yılında Harput'ta doğmuştur. Babası Ömer Naimi 
Efendi Harput'un değerli âlimlerinden birisidir. Ömer Naimi 
Efendi tahsilini Antep ve Kayeri'de tamamlayarak Harput'a gelmiş, 
sonra da Harput müftüsü olmuştur, işte Hacı Hafız Abdulhamit Hamdi 
Efendi böyle bir ailenin oğludur. Onun ilk tahsili ile babası yakından 
ilgilenmiş, medresede gösterdiği üstün başarısından dolayı genç 
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yaşında okulda ders vermeye mezun kıimmışür. Daha 18 yaşmda iken 
Arap, Fars ve Divan edebiyatı üzerinde çok çalışarak kaside, gazel ve 
kıta örnekleri yazmışır. Onun bir divan teşkil edecek kadar şiirleri 
vardır. Babası Ömer Naimi Efendi'nin ona gösterdiği ihtimamla 
ilmi ve dini sahada mesafeler katetmiştir. Kısa zamanda "âiim-i 
kül" mertebesine ulaşmış ve babası Ömer Naimi Efendi'den 12 
ilim üzerine icazet ahnıştır. Bütün bunlann yanında Harput'un sayıh 
hocalanndan biri olan Hafız Yusuf Efendi'den de dersler alarak 
müderrislik mertebesine kadar yükseür. O ilk önce MoUaköyü'ndeki 
Ahmet Peykerci Medresesi'nde müderrislik yapmaya başlamış, bir ara 
kendisinin bir meseleden dolayı şikayet edihnesi üzerine, İstanbul'a ka
dar giderek devrin büyük edebiyatçı ve düşünürlerinden tbnülemin 
Kemal Bey'in Paşa olan babası ile görüşerek onun takdir ve hay
ranlığını kazanır. Bu görüşmeden sonra kendisine medrese yapımı için 
bir miktar para verilerek tekrar Harput'a yollann-. O, verilen bu parayla 
Harput'a gelerek Kâmil Paşa Medresesi'ni yeniden genişletip 
düzenlenmiş ve buranın müderrisi olmuştur. 1867 yılında babası 
Ömer Naimi Efendi ile birlikte lüzum üzerine yeniden İstanbul'a 
giderek Yusuf Kâmil Paşa'ya misafir olur. Bu Paşa'dan da büyük ilti
fatlar gören Abdulhamit Hamdi Efendi, İstanbul'un âlim ve edebi-
yatçılan ile tanışıp bunların hüsn-ü kabul ve saygılarına mazhar 
olmuştur, tbnülemin Mahmut Kemal, Abdulhamit Hamdi Efendi 
için bir yazısında şöyle demektedir; "İstanbul'da ve vilayetlerde 
mülakat ettiğim efazıl-ı ulema arasında Abdulhamit 
Hamdi Efendi zahiri ve batini mamur ve Türklüğün me-
dar-ı iftiharı olan enderülmesal bir allâmedir."^') Meşhur 
şair Rahmi Harputi de ona methiye dolu şiirler yazmıştu-. Onun 

1- tshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, C. II, s. 159. 
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şöhreti memleket dışma da taşarak bir çok âlimlerin görüş aldığı 
değerli bir zat olur. Aynca Osmanlı vezirlerinden Sırrı ve Abdünafi 
Paşalarla gıyabi olarak dost olmuş, bu saray erkânı bazen yazdıklan 
eserlerini ona yollayarak görüşünü almışlardır. Daha sonra Sırrı 
Paşa Diyarbakır'a vali olarak geldikten sonra Abdulhamit Hamdi 
Efendi'yi özel olarak çağmp misafir etmiştir. Onun hayatı boyunca 15 
kişiye ilim icazeti verdiği söylenir. Bunların bazılan şunlardır; iki 
oğlu Hacı Mehmet Sait ve Kemalettin Efendi ile Alaftar-
zade Mahmut Efendi, Çorbacızade Mustafa Efendi, Koç 
Ali Mehmet Efendi, Akçakirazlı Hacı Hüseyin Efendi, 
Kirazzade Hacı Tevfik Evendi, Kâmilzade Hafız Ahmet 
Ferit Efendi ve Alhanzade Seyfi Efendi'dir. 

Abdulhamit Hamdi Efendi daha ihtiyarlamadan romatizma has
talığına tutulur. Bu hastalık onu oldukça yıpratınca bir süre medresede 
sadece hadis, tefsir ve fıkıh gibi derslere girer. Daha sonra müderrisliği 
oğlu Kemalettin Efendi'ye bırakarak evine çekilir. Onun bu has-
tahğı giderek ağırlaşmca, Harput'un dini ve ilmi çevreleri büyük bir 
üzüntüye düşerler. Nitekim 25 gün süren bu ağır hastalıktan sonra 29 
Nisan 1902 tarihinde vefat eder. 

O, vefat ettiği akşam bütün camilerde selat-u selâm verilip, bu 
değerli zatın ölümü aynı anda her tarafa duyurulmuştur. Harput'lular 
Hacı Hafız Abdulhamit Hamdi Efendi'nin ölümü üzerine oldukça 
müteessir olmuşlardır. Ertesi günü öğlen namazını müteakip cenaze 
namazı Meteris Mezarlığına yakın olan meydanda, kalabalık bir kitle
nin katılımıyla kılınarak bugünkü yerine defnedilir. 

73 yıllık süre içerisinde binlerce talebe yetiştirmiştir. Bu talebe
lerin birçoğu sonradan Harput'un ilim hayatında önemli kişiler oldular. 
Ağınlı Müderris Hüseyin Efendi'de O'nun rahle-i tedrisinden 
geçen din âlimlerinden biridir. Bu kıymetli zatın aynca 13 adet dini ve 
ilmi eserleri ile birlikte, şiirlerini içine alan divançesi vardır. 
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HACI HAFIZ ÖMER EFENDİ 
1830 tarihinde Harput'ta doğdu. Babası Hacı Hafız Yusuf 

Efendi'dir. ilk tahsilini babasından görerek küçük yaşta Kur'an-ı Keri
mi hıfz etti. Babası daha çocuk denecek yaşta onu hacca götürmüş, 
dönerken tahsil için Mısır'da bırakarak geri gelmiştir. Hacı Hafız Ömer 
Efendi orada bir yıl kaldıktan sonra tekrar Harput'a döner. O, 
müderrislik yerine maarife intisab ederek muallimliği seçer. Keban, 
Pertek ve Malatya'da muallimlik yaptıktan sonra Elazığ sultanisinde 
Arabi, din dersleri ve Kur'an-ı Kerim derslerine girer. O aynı zamanda 
iyi bir hattattır. 1895 tarihinde vefat ederek Meteris Mezarlığı'ndaki 
aile kabristanhğma defnedilir. 

HACI İBRAHİM LEBİB EFENDİ 
1839 tarihinde Harput'ta doğmuştur. Lakaplarına "Kör Hali-

loğuUan" denir. Harput'un yetiştirdiği önemli âlimlerden biridir. 
Tahsilini Harput'un çeşitli medreselerinde ve değerii âlimlerinde ta
mamlamıştır. O yılların sayılı âlimlerden biri olan ibrahim Hulusi 
Efendi'den de icazet alır. Daha sonra Askeri Rüştiye'de ilm-i sarf, 
mantık, din ve tatbikatı Arabiye derslerine girer, önün buradaki ho
calığı tam 30 yıl devam etmiştir, ö , hayatı boyunca çok sayıda ilmi 
ve dini eserler de yazmıştır. Hacı İbrahim Lebib Efendi, Har
put'un ihm hayatında önemli bir yere sahiptu-. 1902 yıhnda vefat ede
rek, Fatih Ahmet yolu üzerindeki aile kabristanhğma defnedildi. 
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H. ABDULLATÎF LÜTFİ HARPUTİ 
1842 yılında Harput'ta doğdu. Kendisi zeki, dirayetli ve ilme 

hevesli bkiydi. Müftü Ömer Naimi Efendi'den ders aldıktan sonra 
İstanbul'a giderek Fatih medreselerinde okudu. Tahsilini ikmâl ettikten 
sonra Adana'ya gelip orada evlendi. Daha sonra tekrar İstanbul'a 
dönerek Beyazıt medreselerinden birinde müderrislik yaptı. îstanbulda 
iken Ticaret ve Nafıa Nazırlarından Zihni Paşa'nm ilmi 
müşavirliğini yaparken bu Paşanm Selanik'e vali olması üzerine ken
disi de Selanik'e gitti. 1901 yılında tekrar İstanbul'a döndü "Darül 
fünun'da ilm-i kelam fi Akaid-i Ehl-ül İslam" adıyla çok 
kıymetli bir eser yazdı. Bu kitap basıldıktan sonra bh: altın liraya 
satılarak kısa zamanda tükendi. Onun başka eserleri de vardu". Kendisi 
daha sonra sarayda huzur hocahğı yapmıştır. AbduUatif Lütfi Efendi 
Harput'ta iken Beyzade Hazretleri'nden aldığı Nakşi derslerini 
İstanbul'da Şeyhülislam Üryanizade Ahmet Esad Efendi'de 
devam ettirmiş, Yenikapı'da Şeyh Hacı Necip Efendi'ye de gide
rek seyr-i sülûkunu tamamlamıştır. Halveti tarikatından da icazet 
aldığı söylenir. Bu değerli şahsiyetin herkese karşı güler yüzlü, 
mütevazi ve yardım sever biri olduğu anlatılmaktadu-. 1914 tarihinde 
İstanbul'da vefat ederek Merkez Efendi Mezarhğı'na defnedilmiştir. 
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BÜYÜK HACI M E H M E T NURİ EFENDİ 

Büyük âlim ve mutasavvıf Beyzade Hazretleri'nin büyük 
oğludur. 1853 yılında Harput'ta doğmuştur. Tahsilini îbrahim Paşa 
Medresesi'nde yapmış, kısa zamanda hükümet erkânı ve halk arasında 
sevilip sayılan bir zat olmuştur. 1881 yıhnda vilayet maarif komisyo
nu başkanlığına getirilmiş, daha sonra Tunceli yöresi mutasamflığma 
vekaleten bakmıştır. Babası Büyük Beyzade'nin ölümünden sonra 
müderrisliğe getirihniştk. O, Harput'u temsilen iki devre de mebusluk 
yapmıştu-. Çok sayıda divan edebiyatı tarzında şiirleri vardu*. Şeyh 
Sait tsyanı sırasında bizzat Atatürk'ün emirleriyle Elazığ Vali
liğine vekaleten bakmıştır. Mehmet Nuri Efendi 1938 tarihinde vefat 
ederek Harput'taki aile kabristanlığma defnedildi. Kardeşi Bahaettin 
Efendi de yanlanndadu-. 

MÜFTÜ MEHMET FAİK EFENDİ 
1857 yılında Harput'ta doğmuştur. Tellalzade Müftü Hacı 

Mehmet Efendi'nin oğludur. Önce Süleyman Paşa Medresesi'nde, 
daha sonra Kurşunlu Cami Medresesi'nde tahsilini tamamladı. Aynca 
Karaçorlu Hacı Mehmet Efendi'den de dersler alarak ilmini 
geliştirmiştir. Babasının ölümü üzerine müftülük görevine getirilir. 
Faik Efendi zengin bir aileye mensuptur. 1907 tarihinde Mamu-
ratülaziz Vilayeti Evkaf Komisyon Reisüği'ne ve mahkeme azalığına, 
daha sonra Malatya Sultansuyu Çiftliği Müdürlügü'ne atanır. Harput'ta 
Darülhilafe açılınca bu okulun mantık, hadis ve edebiyat hocalığına 
gelir. Kendisi aynı zamanda çok iyi bir şekilde divan şiirleri yazmıştu". 
1928 yıhnda vefat ederek, Harput Akyol Mezarhğı'na defnedildi. 
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Yalancı dünyaya konup göçenler 
Ne söylerler, ne bir haber verirler 
IJzerinde türlij otlar bitenler 
Ne söylerler, ne bir haber verirler 

Toprağa gark olmuş nazik tenleri 
Söylemeden kalmış tatlı dilleri 
Gelin, bu duadan unutman bunları 
Ne söylerler, ne bir haber verirler. 

Yunus der ki gör taktirin işleri 
Dökülmüştür kirpikleri kaşlan 
Başlan ucunda hece taşları 
Ne söylerler, ne bir haber verirler. 

Yunus Emre 
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M Ü D E R R İ S 
HÜSEYİN EFENDİ 
Mezan Kemaliye (Eğin) dedir. Etrafı 

yeşilliklerle çevrili Kemaliye mezarlığının 
yukarı kısmında medfundur. Taş sanduka 
şeklindeki mezann baş şahidesinde kısa bir 
kitabesi vardır. Bu kitabede: " A ğ ı n 
müderrisi ve Kemaliye Müftüsü 
Hüseyin Hüsnü Efendi'nin ruhuna 
fatiha- 1935" ibaresi yazılıdır. Aynca mezann baş şahidesi bir din 
âlimi olduğunu gösterir şekilde yapılmıştır. Sandukanın üst kısmı 
açiktu-. 

M Ü D E R R İ S H Ü S E Y İ N E F E N D İ K İ M D İ R ? 

Elazığ'ın Ağın ilçesi doğumlu olan Müderris Hüseyin Efendi, 
1858 yılında dünyaya gelmiştir. Babası "Büyük Hoca" namı ile 
tanınan Hüseyin Efendidir. Annesi ise Ayşe Hanımdır. Ailesi Ağm'm 
ileri gelen eşraflanndan biridir. Lâkaplanna "Hocagil" denir. Ağın'ın 
merkezinden olan Müderris Hüseyin Efendi, bugün kendi adının veril
diği, "Müderris Hüseyin Efendi Mahallesi" doğumludur. 
Esas adı Hüseyin Hüsnü'dür. Babasının da hoca olması nedeni ile bir
birlerinden ayırmak için babasına "Büyük Hoca" denmiştir. Babası 
Hüseyin Hoca, okumaya düşkün biriydi. Bu sebeple sekiz yaşına 
kadar oğlu Hüseyin Efendi'ye ilk eğitimini kendisi vermiştir. Sekiz 
yaşından sonra oğlunu ilim ve irfanını artmnak için Harput'a yol
lamış, Harput'un tanınmış medreselerinden bki olan Kâmil Paşa Med-
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resesi'ne kaydederek tahsiline burada devam ettirmiştir. Kâmil Paşa 
Medresesi'nde devrin büyük âlimlerinden biri sayılan Hacı Abdul
hamit Hamdi Efendi müderris idi. Onun babası Ömer Naimi 
Efendi de âlim bir zattı. İşte böyle sağlam ve bilgili hocaların eline 
düşen Müderris Hüseyin Efendi, köklü bir eğitim almaya başladı. 
Medresedeki tek arkadaşı ise hocası Abdulhamit Efendi'in oğlu olan 
Kemâl Efendi'dir. İlerde Harput'un sayılı âlimleridne biri olacak 
olan Kemâl Efendi (Kemâlettin Efendi), ilim ve takva yönünden Har
put'ta az yetişen âlimlerden birisidir. Bu zat daha sonra Harput'a müftü 
olunca, "Müftü Kemâlettin Efendi" diye anılmıştır. Harput'ta 
bunlara "EfendigiIIer" sülalesi denir.^^) Abdulhamit Hamdi 
Efendi Ağm'dan gelen Hüseyin Efendi'yi çok beğenmiş, ondaki 
zekâya hayran kalmıştır. Küçük yaşta medreseye gelen Hüseyin Efen
di'ye gerekli sevgi ve ilgiyi göstererek Ağm'ı özletmemiştir. Tam beş 
yıl Abdulhamit Hamdi Efendi gibi değerli bir hocadan dersler alu-. 
Medreseyi bitirince hocasının gördüğü lüzum üzerine daha büyük bir 
ilim merkezi olan İstanbul'a gider. O, artık tahsilinin kalan bölümünü 
İstanbul'da tamamlayacaktır. Buraya geldigmde ona Beyazıt medresele
rini tavsiye ederler. Bunun üzerine Beyazıt medreselerinden birine 
kaydını yaptırır. Harput'tan sağlam bir temelle geldiği için. Müderris 
Hüseyin Efendi burada kısa zamanda kendisini gösterir. Biz İstanbul'da 
ki hocalarının isimlerini öğrenmedik. Fakat o devrin sayılı bocalan 
olduğundan şüphe yoktur. Çünkü Müderris Hüseyin Efendi buradaki 
okulunda da başanh ohnuş, kısa zamanda istanbul gibi bir yerde tahsi
lini ikmâl ederek "Devriye Müderrisliği" görevine getirilmiştir. 
Onun istanbul'daki yükselişi hızlı bir şekilde devam eder. Bir süre son
ra Ayasofya gibi büyük ve merkezi bir camiye vaiz olarak atanır. O, 

1- İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, C.II, s. 4. 
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kürsüsünde yaptığı konuşmalarla istanbulluların dikkatini çeker. 
Vaazını dinlemek için diğer camilerin cemaati yavaş yavaş Ayasof-
ya'ya kayarlar. Hüseyin Efendi burada edindiği büyük bir bilgi biriki
miyle vaazlannı sürdürür. Nitekim halkın ona gösterdiği sevgi ve ilgi 
padişah sarayına kadar ulaşır. Bir cuma günü: "Bir hükümdarın ta-
baası altındaki insanlara adil muamelesi" konusunda bir vaaz 
hazırlar. Kürsüden konuşmasına başlayacağı sırada Sultan 
Abdülhamit'in camiye girdiğini görür. Bu durumu gelin bizzat 
Müderris Hüseyin Efendi'nin kendi ifadesinden dinleyelim: "Mevzuya 
kendimi örnekleriyle hazu-lamıştım. Birden Sultan Abdulhamit'i 
karşımda buldum. Heyecanlanmış, ne konuşacağımı şaşırmıştım. Zira 
bir tarafta hükümdarların maiyetine adil davranmalan, diğer tarafta ise 
Padişah Abdulhamit duruyordu. Onu tahrik edici ufak bir hata benim 
için kötü şeyler getirebilirdi. Heyecanımın had safhasında rahmetli 
babamın bir sözü birden bire şimşek gibi kafamda çaktı: "Oğlum 
herhangi bir topluluğa hitap ettiğin zaman bu toplu
luğun insanlarını mezar taşı olarak kabul edeceksin" 
demişti. Heyecanım bir anda zail oldu. Hiçbir şeyden çekinmeden ko
nuya girdim. Ve gayet rahat mevzuyu bitirdim."(2) 

Onun vaazlarını İstanbul'un uleması ve seçkin kişileri de her 
cuma gelir dinlerlerdi. Hitabeti oldukça iyiydi. Elazığlılar'ın da akın 
akın geldikleri bu cami dolardı. 

Bir gün bir saray arabası Müderris Hüseyin Efendi'yi alıp 
götürdü. Bu götürülüşten dolayı hemşehrileri korktular. Fakat o, bir 
süre sonra tekrar kürsüye çıkınca üzüntüleri sevince dönüştü. Namaz 
sonrası çevresini alarak götürülme sebebini kendisinden dinlediler. 
Onu padişahın en yakın adamı olan Hacı Ali Paşa çağutmıştı. Be-

2- Ağın Dergisi, Temmuz-Ağustos 1996, Ankara, s. 16. 
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lirtildiğine göre bu çağınima işini bizzat Sultan Abdulhamit em
retmiştir. Hüseyin Efendi'den saray erkânma bir kaç gün vaaz ve nasi
hat etmesini istemişlerdir. Bu arada padişahm en yakmı olan Hacı 
Ali Paşa ona bir dileği varsa yerine getireceğini söyler. Bu teklif 
karşısmda Müderris Hüseyin Efendi durumu bir de Ağmdaki babasma 
bildirmek ister. O, bugüne kadar baba sözünden hiç çıkmamıştır. Sa
raydan aynidıktan sonra aradan günler geçer. Bir gün Ağm'daki babası 
Büyük Hoca Efendi'den kendisine bir mektup gelir. Büyük Hoca 
Efend i mektubunda: "Oğlum, şeyhülislâm dahi olsan 
gözümde yok. Memleketine dön, biraz da memleketine 
hizmet et." diyerek onu Ağın'a çağırmaktadır. Müderris Hüseyin 
Efendi bu mektubu alur almaz doğru Hacı Ali Paşa'nın yanına 
koşar, ona babasından gelen mektubu okur. Hacı Ali Paşa şaşırır, 
çünkü böyle bir fırsatı herkes değerlendirmek ister. Hüseyin Efendi 
Ali Paşa'ya: "Bana bir iyilik yapacaksanız babamın da ar
zusuna uyacak mahiyette olsun. Sizden bunu istirham 
e d e r i m . " deyince, Ali Paşa: "tyi ama, nasıl bir şey ol
masını i s t i yo r sunuz?" der. Müderris Hüseyin Efendi 
konuşmalannı önceden tasarlamış olacak ki: "Ağın'da bir medrese 
yaptırırsanız, ben de vücudumu vakfetmek suretiyle hiz
met ederim." diye karşılık verir. Hacı Ali Paşa, Hüseyin Efen
di'nin bu arzusunu yerine getirmek üzere kafi miktarda parayı vererek 
onu 1880 yahut 1881 yılında Ağın'a yollar. Hüseyin Efendi medrese
nin yapımına başladığı sıra Ağın halkı da ona yardımcı olurlar. Kısa 
zamanda iki katlı olarak yapılan medresenin plân ve projesini Müderris 
Hüseyin Efendi bizzat kendisi hazırlamıştır. Hüseyin Efendi buranın 
fahri müderrisi olur. Daha sonra Ali Paşa'ya yazdığı bir mektupta 
inşaattan bir miktar paranın arttığını, istemeleri halinde artan bu par
anın iade edileceğini, yahut bir miktar daha yollandığı taktirde Ağın 
Kasabası'nın lüzumlu olan bazı işlerinin yapılabileceğini bildirir. Bu 
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mektup üzerine istanbul'dan bir miktar daha para gelir. Hüseyin Efendi 
gelen bu parayla birlikte artan parayı Aşağı Cami ve Koçan Cami-
si'nin yapımı ile cami çevresindeki han ve dükkanlann yapımında kul-
lamr. Böylece bu iki cami ve medresenin masraflanna karşılık bir gelir 
kaynağı sağlanmış olur. Özellikle istanbul'da kendisine büyük ilgi 
gösteren, medrese ve camilerin yapım masraflannı saray bütçesinden 
karşılayan Hacı Ali Paşa'ya duyduğu minnet borcunu, o medreseye 
onun admı vererek ödemeye çalışmıştır. 

Hüseyin Efendi Ağın gibi o zamanın küçücük bir kasabasına 
böyle bir medreseyi kazandırdığı için mutludur. Medresenin bahçesine 
su getirerek şadırvan yaptmr. Aynca bahçesini ağaçlandırmaya çalışu:. 
Özel yapıhmş mermer üzerine altın yaldızla yazılmış medrese kitabesi
ni o günün imkânları ile istanbul'dan getirterek medresenin giriş 
kapısına astmr. Şairliği de bulunan Müderris Hüseyin Efendi, kitabe
deki metni bizzat kendisi yazmıştu-. Metin aynen şöyledir: 

"Yaptı sultan-ı zaman bendesi bu medreseyi 

Kurenadan Ali Bey, zat-i mekânm meşrap 

Ali Bey Medresesi namıyla yad olunur 

Maden-i marifet ve mekteb-i irfanı adep 

Çıktı bir dane bu meydan-ı sehavette bina 

Bunda tahsil olunur cümle ilim say ile hep." ) 

1308-(1882) 

Müderris Hüseyin Efendi 1910 yıhna kadar hiç bir ücret alma
dan bu medresede çalışmıştır. 1910 yılmda ilim sahibi olmak hakkını 
kazananlara ayrılan paradan önce 100 kuruş, 1918 yılmda ise 200 

3- Ağın D e r g i s i , Eylül-Ekim 1996, Ankara, s. 22. 
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kuruş gibi sembolik bir maaş almaya başlar. Kendisini vakfettiği bu 
medresede cumhuriyete kadar binlerce insan yetiştirir. O, Ağm Kasa-
bası'nda çok değerli hocalarla birlikte çalıştı. Ağın insanlannın oku
maya olan düşkünlüklerinde Müderris Hüseyin Efendi'nin büyük payı 
vardır. Ağmlımn okuyup aydmlanması için medresesine binlerce kitap 
topladı. Bu kitapların büyük bir kısmı bugün Ankara İlahiyat 
Fakültesi Kütüphanesine bağışlanmıştır. 1926 yılında medreselerin 
lağvı üzerine bu bina ilkokul olarak Ağın halkına uzun bir süre daha 
hizmete devam etti. 1960'da İkokul binası başka bir yerde yapılınca, 
Müderris Hüseyin Efendi'nin büyük oğlu olan Anayasa Mahkemesi 
üyesi Şeref Hocaoğlu bu eski medrese binasını yıktırarak yerine 
kendi imkânlan ile El Sanatlan Eğitim Merkezi binasını yaptırdı. 
Bugün bu bina Fırat Üniversitesi'ne bağlı bir yüksek okul için 
hazırlanmaktadır. 

Bu değerli din âlimi Arapça ve Farsça'nm yanında Rumca'yı da 
bilmekteydi. Özellikle Yunan medeniyetini iyi okumuştu. İlim adam-
lan, mutasavvıflar sık sık onu ziyarete gelirlerdi. Belli ki, Müderris 
Hüseyin Efendi'nin ilminden ve sohbetlerinden büyük zevk ahyorlardı. 
Osmanlı sadrazamlarından meşhur Sait Paşa Elazığ'da vali iken, 
Müderris Hüseyin Efendi'yi ziyaret etmek amacıyla 2 Nisan 1913 
yılında Ağın'a teşrif ettiler. Onun buradaki kitaplığını görünce hayran 
kalarak ona büyük iltifatlarda bulundular. Elazığ Vaüliği yapan, sonra 
İstanbul'da Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) hocalığına geçen Ali 
Avni Bey'le ömürlerinin sonuna kadar görüştüler. Bunlardan başka 
eski mebuslardan Sabit Sağıroğlu, Kemâl Gedeleç onunla 
ilişkilerini kesmemişlerdir. 
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Harput meşayıhlarından büyük Nakşi Şeyhi tmam Efendi ile 
tanışmalan ise oldukça ilginçtir: 

Bir gün İmam Efendi Ağm'a gelir. Onun Ağın'da çok sayıda 
müridi vardır. Bunlardan birisi de Hasip Bey'dir. tmam Efendi o 
akşam Hasip Bey'in evinde yemeğe kalacaktır. Hasip Bey, birini 
yollayarak Müderris Hüseyin Efendi'yi de yemeğe çağmr. Zaten öteden 
beri gerek Müderris Hüseyin Efendi, gerekse tmam Efendi birbirleri
ni görmek istemektedirler. Müderris Hüseyin Efendi bunu fırsat bilerek 
kalkıp gelir, tmam Efendi o akşam Müderris Hüseyin Efendi'ye ilti
fatlarda bulunur. Yemekte yan yana otururlar. Müderris Hüseyin Efendi 
büyük bir âlim olduğu için İmam Efendi'nin bilgisini ölçmek ister. 
Sohbet ederlerken tmam Efendi'ye gittikçe ağırlaşan sorular sorar. 
Tamamını cevaplandıran tmam Efendi, bundan hiç alınmaz. O, 
Müderris Hüseyin Efendi'nin âlim bir zat olduğunu zaten bilmektedir. 
Kendisinin Hüseym Efendi'ye verebileceği fazla bir şeyi yoktur. Orada 
ikisi arasında bir muhabbet başlar. Artık Müderris Hüseyin Efendi de 
onun veH bir zat olduğunu anlamıştır. O akşam oracıkta İmam Efen
di'ye intisab eder. Aynı gece İmam Efendi onu sülûka sokar. Sülûka 
girdiği odada Hüseyin Efendi bakar ki. Peygamber Efendimiz 
karşısında oturmaktadır. Bir anda kendinden geçerek: "Göster cema
lin aşıka" diye bir gazel okumaya başlar, tmam Efendi odaya gir
diği zaman Müderris Hüseyin Efendi titremektedir. Ona: "Ya Ho
cam." der, "Biz kaç senedir O'nun huzurundayız." 

tmam Efendi, Ağın'dan Kamaliye'ye geçerken her seferinde 
Müderris Hüseyin Efendi'yi yanına alırdı. Kafile onlann biraz arka-
lanndan giderdi. Bazı kaynaklar tmam Efendi'nin Müderris Hüseyin 
Efendi'ye icazet verdiğini de söylerler. 
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Müderris Hüseyin Efendi'nin yapturdığı Ali Paşa Medresesi 
Cumhuriyetten sonra ilkokula çevrilince o bir müddet aşağı camide ho
calık yaptı. Daha sonra Kemaliye Müftülüğü'ne atandı. Orada 
Şemsettin Günaltay gibi değerli insanlar ondan yararlandılar. 1935 
yılında Kemaliye'deki müftülük görevi esnasında bir kalp krizi sonucu 
Hakk'm rahmetine kavuştu. Kemâliyeliler onu çok sevdikleri için ce
nazesini vermediler. 

Bu gün hayatı bir roman kadar uzun olan Müderris Hüseyin 
Efendi, Kemaliye'deki kabrinde yatinaktadır. 

Müderris Hüseyin Efendi'nin babası Büyük Hoca, t mam 
Efendi ile daha önce tanışmıştı, tmam Efendi'nin Büyük 
Hoca'ya karşı muhabbeti vardı. Bir gün onun ölüm haberini alınca 
çük üzüldü. Ve onun arkasından şu şiiri yazdı: 

"Huda-i icri-i emrin alınca eyledi rihlet 
Dlriğa gitti dünyadan hemen ol zat-ı melek haslet. 

Vücudu feyzi meşruni pir idi ilm ile anın 
Ederdi ilmû mevlâyı cihanda neşre çok gayret. 

Sezadır şanına anın denülse seyyidi sani 
Kim ol rütbe verilmişti ana, bu ilm ile hayet. 

Ulumun menbaı, hem ödeniydi, hüsn-ü ahlâkın 
Cihan pür matem oldu ihletinden doldu hem zulmet. 

Edip mahi Resulullahta azmi misali yar 
Cihan içre civarı hakka erdi o veli sırat. 

Ziyaret kıl, oku bir fatiha ruhu şerifi için 
Hûda ede anın kabri mûnirin revazi cennet. 

Olup mûrgi gönül tarih dedim efgân ile Bedri 
Hüseyin Efendi de yahu cihandan eyledi rihlet. 

O s m e n B e d r e t t i n ( İ m a m E f e n d i ) 
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HAFIZ AHMET FERİT EFENDİ 
1859 yılında Harput'ta doğdu. Babası Hacı Hafız, Harput'un 

tanınmış zatlarından Mustafa Zühtü Efendi'nin oğludur. Hacı 
Hafızoğlu, Ferit'e Kur'an-ı Kerimi hıfz ettirmiş, daha sonra me
drese tahsiline başlatarak Büyük Kâmil Hoca ve Hacı Abdul
hamit Efendi'den dersler aldırmıştu*. O, Arabi ve Farisi Edebiyata 
meylederek bu konuya da yönelmiştir. Ahmet Ferit efendi, çok zeki 
ve çalışkan biriydi. Bütün bunlardan başka onun aynca hattatlığı da 
vardı. Bağdat Vali ve askeri kumandanhğma atanan Nusret Paşa, 
Harput'tan geçerken onu tanıması üzerine yanına alarak hususi kâtip ve 
imamlık yapmak üzere Bağdat'a götürür. Burada üç sene çalıştıktan 
sonra tekrar Harput'a dönen Ahmet Ferit Efendi, Sultani Mektebinde 
Hüsn-ü hat hocaglıgma başlar. O, bir süre sonra kendisini tamamen 
edebiyata vererek Hacı Hayri Bey'le birlikte şiirler yazmıştır. 

Ahmet Ferit Efendi, 1910 yılında Tunceli yöresi Müdde-i Umu
miliğine terfien tayin edilir. Burada yedi sene kaldıktan sonra sırasıyla; 
1916 senesinde Çankın Bidayet Ceza Mahkemesi reisliğine, 1918 
yıhnda Burdur Ceza Mahkemesi riyasetine ve nihayet 1921 yılında da 
Elazığ'a gelerek Elazığ Ceza Mahkemesi Savcılığına atanır. Bunlardan 
başka daha birçok görevlerde bulunan Hafız Ahmet Ferit Efendi, 1921 
yıhnda vefat ederek hakkın rahmetine kavuşmuştur. 
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H A C I TEVFİK EFENDİ 

Harput Meteris Mezarhğı'nda bulunan 
Beyzade aile kabristanlığuıın yanında med
fundur. Taş sanduka şeklindeki mezannın 
baş şahidesi sonradan mermer üzerine kitabe 
yazılarak dikilmiştir. Bu kitabede; 
"Çubuk-i Hafız Emirzade El hac el 
Seyyid Mehmet Tevfik Nakşibend-i 
Halid-i Hazretleri, Ruhuna el fatiha-1951" ibaresi vardu-. 
Sandukanın üst kısmı açıktır. 

H A C I T E V F İ K E F E N D İ K İ M D İ R ? 

1864 yılında Harput'ta doğmuştur. Emin Hafızgiller ailesin
den olan Hacı Tevfik Efendi'nin babası Ahmet Fehmi Efendi'dir. 
Anne tarafı Uzun Hasan'a dayanu". ilk tahsilinden sonra medreseye 
kaydolarak medrese tahsilini tamamlar. Daha sonra Harput'un ileri ge
len âlimlerinden dersler alır. Bunlardan birisi de Beyzade Hacı Ali 
Rıza Efendi'dir. Onun rahle-i tedrisinden geçer. Aynca Beyzade 
Hazretleri'nden icazet alır. O, sadece tasavvuf konusunda kendisini 
yetiştirmekle kalmamış, Arapça lisan ve kavaidini de geliştirmiştir. 
Tasavvufta Nakşi tarikatını seçerek Mahmut Samini Hazretle-
ri'ne intisab eder. Büyük Nakşi Şeyhi Samini Hazretleri'nin 
ölümü üzerine tmam Efendi ve Alay Müftüsü Hacı Said 
Efendi'ye gider. Bu konuda onun iyi yetişmesini sağlayan bocalan 
öyle sıradan kişiler değildir. Tasavvufta en üst mertebelere ulaşmış zat
lardır. Hacı Tevfik Efendi, gerek ilmi, gerekse dini yönden mükemmel 
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bir şekilde yetişmiştir. Edindiği bu bilgiler daha sonra onu mülkiye 
idadisinin Arabi, mantık ve din dersleri hocalığına kadar yükseltir. 
Görev yaptığı bu okullarda binlerce talebe yetiştirir. 

O, yaşadığı süre içerisinde hiç kimsenin kalbini kırmamış, gayet 
tevazzu sahibi bir insandı. Onun yüksek sesle konuştuğunu gören ol
mamıştır. Derse girdiği zaman öğrencilerine kızıp bağırmaz ama, 
sınıftaki öğrenciler ona saygı duyarak dersini dinlerlerdi, tshak Sun
guroğlu onun yetiştirdiği öğrencilerden biridir. Hacı Tevfik Efen
di'nin derse girişini şöyle ifade eder; "Ona Harput'ta "Karıncayı in
citmeyen hoca" derlerdi. Onun dersine daima ürpertici bir korku 
içinde son derece terbiyeli olarak girip çıkardık. O, hiç kimseyi 
dövmezdi. Fena söz de söylemezdi. Bağırmazdı, çağırmazdı. Böyle ol
masına rağmen sınıfta çıt yoktu. Sınıfta gürültü olmayınca da dersler
den hepimiz istifade ederdik."(l) 

O, Harput'un ovaya taşınışını baştan sona görmüş ve yaşamış, 
buna ziyadesiyle üzüldüğü halde kendisi de sonunda Elazığ'a inmek zo
runda kalmıştı. Cumhuriyetten sonra bir süre Harput ve Elazığ'da 
manifaturacılık yaptı. Daha sonra eski îzzetpaşa Camii'nde haftanın 
belli günleri vaazlar vererek halkı irşat etmeye çalıştı. Elazığ halkı ona 
büyük bir sevgi ve saygı göstermiştir. O İslâm dinini mantık ölçüleri 
içerisinde kavrayarak kendi hayatını da bu temele oturtmuştur. Hacı 
Tevfik Efendi'nin ilmi ve dini kişiliğinin yanında edebi yönü de vardır. 
Arada sırada divan tarzı şiirler de yazmıştır. O, AUah'm kendisine ver
diği ömrü ilim ve irfan yolunda geçirdi. Bu uğurda gösterdiği gayret ve 
kudreti takdire şayandır. Diyebiliriz ki. Hacı Tevfik Efendi Harput'un 
en son âlim ve mutasavvıflanndan biridir. 

1- İshak Sunguroğlu, a.g.e., C. 11, s. 240. 
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Bir gün Samimi Hazretleri'ne giderek intisab eder. Fakat 
kısa bir süre sonra bu büyük zatı kaybeder. Bunun üzerine Ulukent'te 
bir başka şeyh bulur ve ona bağlanu". Bu durumu Çemişgezek'te bulu
nan tmam Efendi'ye bir mektupla bildirince, tmam Efendi onu 
Çemişgezek'e çağırır. Hacı Tevfik Efendi Harput'tan kalkarak 
Çemişgezek'e kadar gider, tmam Efendi onunla bir kaç gün konuşur. 
Mürşidini değiştirmesini iyi karşılamamıştu-. Hacı Tevfik Efendi'ye; 
"Bir kılıç düşün ki kındadır, kıhç kından çıktı mı, nere
ye değse keser. Kendini toparlamaya bak. Samini Hazret
leri gibi birinin dersini bırakıpta ne olduğu bilinmeyen 
birine bağlanacaksın. Olmaz, yine eskisi gibi yap."der. 
Bunun üzerine son gittiği şeyhe bir daha uğramaz. Daha sonra tmam 
Efendi Harput'a yerleşince onun yanından aynimaz. Birlikte idadide 
tefsir ve hadis dersleri vermeye başlarlar. Hacı Tevfik Efendi tarikat-
lann bir çoğunu inceleyerek öğrenmiş ama, Nakşilikte karar kılmıştır. 

O, ömrünün son zamanlarında çok yaşlı olmasma rağmen vakit 
namazlannı camide kılmaya çalışu-dı. Bazen birinin yardımıyla dinlene 
dinlene gelirdi. Bir gün Elazığ Müftüsü Hacı Ömer Bilginoğlu; 
"Efendi, yaşlısın, camiye gelip gitmen zor. Evde kılsan 
olmaz mı?" deyince. Hacı Tevfik Efendi; "Bu millet beni 
görüpde insaf ede. Belki benim böyle sürüne sürüne ca
miye geldiğimi görürlerse onlar da gelirler. Bir de şunun 
için geliyorum; camide dua ederken, "Ya Rabbi, cemaatten din 
ehli bir zat varsa dualarımı kabul et." diyorum. Belki hoca da 
ehli vukufsa dualarım kabul olur. tşte bu hâlimle bunun 
için camiye geliyorum." der. 

Onun en önemli hususiyeüerinden birisi hiçbir zaman hediye kai-
bul etmemesiydi. Eski müftülerden Hacı Halil Bilginoğlu bu 
değerli zattan dersler alarak ihninden yararlanmaya çalışmıştır. Onun 
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yetişdirdiği diğer zatlardan biri de, "Semerci Hoca" namıyla tanınan 
Fevzi Çitci'dir. 

Hacı Tevfik Efendi, yakın dostlarına mezarının baş tarafına 
yazıh bir kitabe konulmamasını tavsiye etmiştir. Ölmeden önce mezar 
yerini belirlemiş, fazla taşlı olduğunu görünce yakınlanna eziyet 
vermemek için mezar yerini kendisi kazdmnıştır. 

Evet, Harput'un son uleması olan Hacı Tevfik Efendi 15 Tem
muz 1951 tarihinde vefat ederek Hak'km rahmetine kavuşmuştur. 
Cenazesi çok kalabalık bir kitlenin elleri üzerinde Harput'a kadar 
götürülerek bugünkü yerine defnedildi. 

Ömer Naimi Efendi bu zatın ölümü üzerine Turan Gazete
sinde şu şiirini yaymlatmıştu-. 

"Yurdun aziz hocası Hacı Tevfik Efendi 
Göçtü cihandan eyvalı, Hacı Tevfik Efendi. 

Ilm-i ledünle zahir toplandı sinesinde 
Son ilmi aldı gitti Hacı Tevfik Efendi. 

Ahlâk-ı fazileyle herkes tanırdı zatın 
Aleme örnek olsun Hacı Tevfik Efendi. 

Tarih-i rihlat'ın yazdı Ömer Naimi 
Yarabbi yarın olsun Hacı Tevfik Efendi. 
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H A C I T E V F İ K E F E N D İ ' N İ N V A S İ Y E T N A M E S İ 

21 Kanuni evvel 1335 11 Zilkade 1385 

Bi'avinallah vasiyetnamedir 

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ellezi hedânelil-imani 
ve ilâ el-islâm vehüve el-hay ellezi layemut vel yenâm vessalatü ves
selam alâ habibina ve resulina Muhammedün seyyidül enam ve ala ali-
hi ve evladihi ve ezvacihi ve eshabihi el alâm amma bad: 

Oğlum Mahmud Samini, iş bu vasiyetlerimi can ve gönülden 
kabul ve icra ederseniz dünya ve ahirette aziz olursunuz ve darlık 
görmezsiniz: 

1- İmân ve İslâm ve ehl-i sünnet vel cemâat mezhebi ve itikadı 
üzre sabit mesa'il-i diniyeni öğrenesiniz. Münkirlerin sözüne aldan-
mayasınız. 

2- Namaz, oruç, zekat ve inşaallah hac ve sair ferâiz-i ilâhiyyeyi 
yapmakta zerre kadar kusur ve tembellik etmeyesiniz. Her birinin nice 
esrar ve faidesi var. 

3- Her halde cami ve cemaatten aynimayıp, ölümü unutma-
yasınız. Bu fani âleme bel bağlanmaz. Bu kimseye kalmaz. Aziz ömrü 
kahvelerde geçirmeye gelmez. Sonu pişmanlıktır. 

4- Alış verişinde doğru olup, yalan katmayıp kimseyi aldatmay-
asmız. Alacak vereceğe sahib olasın, borcunu acele edesin. Mesleğin 
değişmeyip kanaat edesin. 

5- Valide ve hemşirelerine riayet edip şeriatı Muhammediyye 
üzre miraslannı veresiniz. Dükkânın sermayesi senindir. Validenizin 
nikâh ve cihazı çıktıktan sonra ev ile eşya kalır. 
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6- Yüz seksen lira vasiyyet ediyorum, bolca sarf edesiniz. Evde 
dolap da çay kutusundadu-. On lirası Merzukanmdu-. Yüz keffaret içün, 
altmış da namaz fitresi. Şalvanmm cebinde altı madeni lira vardır. 
Sekseni durur. Kabrimi şehirde babamın yamna kazın. 

7- Dükkâmn sermayesi Mahmudundur. Hane ile eşyasını şeriat-ı 
garra üzre taksim ediniz. İsterseniz her birinize dörder yüz lira Mah-
muddan almız. Ev ve eşya Mahmuda kalsın. 

8- Her halde dinine sahib ol. Dinsizlerin yolu asılsız, körlük, bir 
helaka doğru gitmektedir. Din-i mübin-i Muhammedi yüz yirmi dört 
bin peygamber ve milyarlarca evliya ve ehl-i keramet ve şuleha ve 
ulema ve meşayihin ittifakiyle Cenab-ı Allahm kullanna vaz ettiği 
hak dinidir ki, nice ehl-i keşf ve keramet yetiştirmiştir. 

Dünyada mütedeyyin olmak en büyük saadettir. Kahvelerde 
ömürlerim geçirenlerin sonu pişmanlık ve mezelletir. 

Oğlum! aşını, eşini, işini bil. Bulunduğun mesleği 
değiştirmeyesin. Hele hükümet ve kontrat işlerine hiç kanşmayasın. 
Sermayeni, paranı, mesleğini gizleyip kimseye söylemeyesin. 

Subhane rabbike rabbül izzeti ammaye sefune vesselamün alel 
mürselin vel hamdüliUahi rabbül alemin. 

23 Kanuni evvel 1355 12 Zilkade 1385 

El mûşi el fakir 

El'azizzade Harputî Emin Hafız Zade 

El-Hac Tevfik İbni Ahmed Efendi 

(İmza) 
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H A F I Z M E H M E T ALİ 
EFENDİ (Sef i l H o c a ) 

1865 yılında Merkez Gözebaşı 
Köyü'nde doğmuştur, ilk tahsilini köyde 
yaptıktan sonra Harput'taki Kâmil Paşa 
Medresesi'ne devam eder. Müderris Ab
dulhamit Hamdi Efendi ve Mehmet Efendi'den dersler alır. 
Beyzade Efendi ile sohbetlere katılarak dini yönden kendisini 
yetiştirmeye çalışır. O, dini içerikli şiirler de yazmıştır. Onun ölüm 
gerçeğini vurgulayan şiirlerinden biri şöyledir; 

"Dünya kalsa Muhammed'e kalırdı 
Can satılsa Karun gider alırdı 
Ecele çareyi Lokman bulurdu 
Buna ölüm derler yoktur çaresi, 
Ölüm dediğin kasaptır dar-ül feryada 
Gelir arar bulur seni orada 
Ey, Hoca ... nöbet gelir elbet bir gün sana da." 

Sefil Hoca Cumhuriyet'ten sonra 1925 yılında merkez Kavak-
tepe ve Gözebaşı köylerinde imamet ve vaizlik görevine atanmıştır. 
Mal taksimi sırasında kardeşler arasında bir huzursuzluk çıkmasın diye 
kendisine yapılan haksızhğa ses çıkarmamış, bu sebepten ona 
köylüleri "Sefil Hoca" lakabını takmışlardu-. Sefil Hoca 1928 
ydmda görevi başındayken vefat eder. Mezan Gözebaşı köyündedir. 

- 55 -





H A F I Z M E H M E T A L İ E F E N D İ ( S e f i l H o c a ) 

MÜFTÜ M E H M E T KEMALETTİN EFENDİ 

Harput'un Meteris Mezarhğı'nda medfundur. Müftügillere ait 
özel kabristanlıktadır. Mezarı taş işçiliği ile yapümış sanduka 
şeklindedir. Baş şahidesinde: "Mamüratülaziz Müftüsü Mehmet 
Kemalettin Efendi'nin ruhuna fatiha-1355" ibaresi vardır. 
Kendisi ulamadan bir zat olduğu için baş şahidesi sanklı olarak 
yapılmıştır. 

M Ü F T Ü M . K E M A L E T T İ N E F E N D İ K İ M D İ R ? 

1867 yılında Harput'ta doğmuştur. Babası Hacı Abdulhamit 
Hamdi Efendi'dir. Harput'un sayıh âlimlerindendir. (Bu kitapta ba
basına aynca yer verilmiştir). Babası, Kemalettin Efendi'nin kabiliyeti
ni görerek onun iyi yetişmesi için büyük gayret gösterir. Daha on 
yaşında iken bir ramazan ayında ona: "Oğlum, ben ihtiyarladım, 
daha camiye gidemiyorum. Yarın eve misafirler gelecek. 
Sen yarın hem oruç tutacaksın, hem de akşam bize ha
timle namaz kıldıracaksın. Okuyacağın ilk cüzü şimdiden 
ezberle." Oğlu Kemalettin Kur'an'ın ilk cüzünü o gün ezberler. Bu 
görev ramazanın sonuna kadar devam edince, Kemalettin Efendi 
Kur'an-ı Kerimi bir ramazan boyunca hıfz etmiş olur. 

O, önce Harput'taki Cevheriye Medresesi dahilindeki okul 
öncesine ait bir mektebi bitirir. Daha sonra babasının müderrislik 
yaptığı Kâmil Paşa Medresesi'ne kaydolur. Kemalettin Efendi azimli 
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biridir, ilmin her türlüsünü öğrenmeye azmetmiştir. "Kaside-i 
Bürde" , "Kaside-i Mudariye" ve "Mizanüladil" gibi meşhur 
edebi eserleri ve birçok Arabi kasideleri ezberleyerek edebi yönünü te
kemmül ettirir. Onun dini bilgilerini babası vermektedir. Bu arada 
Şam ulemalarından Şeyhuşşuyuh Bedrettin Efendi'den ilmi ha
dis dersleri alarak bu yönünü de tamamlar. O, 1890 yılından itibaren 
fasılasız 40 yıl ramazan-ı şerefi hatimle kıldırmıştır. Bir süre sonra ba
basının ihtiyarlığı nedeni ile Kâmil Paşa Medresesi'nin tedrisatını hep
ten kendisi üstlenir. Babası Hacı Abdulhamit Hamdi Efendi'nin 
1902 yılında vefat etmesi üzerine çok üzülür. Bundan dolayı babasına 
bir şiir yazar. O ydlarda divan tarzı şiirler yazmaktadır. Harput'un di
van şairleri arasında onun önemli bir yeri vardır. 

Kemâlettin Efendi Kâmil Paşa Medresesi'nde müderrislik 
görevini sürdürürken onu, Sara Hatun Camiinde vaizlik ve Ders-i 
amhk görevine getiririer. O, böylece hem Kâmil Paşa Medresesinde 
Müderrislik görevini, hemde Sara Hatun camiinde vaizlik ve Ders-i 
amlık görevini birlikte yürütür. Daha sonra, 1899 yılında Askeri 
vRüştiye'de Arabi hocalığı, 1900 yılında yine aynı okulda kavaid ho
calığı yapar. 1908 yılında ise kadılık görevine vekaleten getirilir. O 
artık Harput'un sayılı âlimleri arasına girmiştir. 1909 yılında istinaf 
Mahkemeleri üyeliğine, 1916 yılında da Mamüratülaziz Müftülüğüne 
atanır. Aynı yıl içerisinde Harput'ta yeni açılan Darülhilafede (Yüksek 
okul) hadis, usul ve fıkıh derslerine girer. Müftü Kemâlettin Efendi il
mini geliştirip öğrenciler yetiştirirken, bh" yandan da kahcı eserler ver
miştir. O, nesir olarak yazdığı 33 adet ilmi, dini ve edebi eserin 
yanında, 6 adet de manzum eser yazmıştu-. O'da tıpkı babası gibi kendi 
oğlu Ömer Naimi Bey'i iyi yetiştir. (Bu zat daha sonra hukuku da 
bitirdikten sonra dini yönü ağır basarak İstanbul Beşiktaş Müftülüğü 
yapmışta) onu tahsilini artmnası için istanbul'a yollar. 
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Müftü Kemalettin Efendi bir gün hasta yatarken kendisini ziya
rete gelen Harput Müftüsüne: "Hiç bir şeye üzülmüyorum ama, 
bir tek şey beni üzüyor: O da ölüp gideceğim, şu kafam
daki bilgileri de birlikte götüreceğim. Elimde olsaydı bu 
bilgileri bir kaç kişiye dağıtabilseydim." demiştir. 

Müftü Kemalettin Efendi Hanköyü'nden evlenmiş, kendi kız 
kardeşini de Hanağalan'na vermiştir. 

O, gözündeki rahatsızlık yüzünden bir gün İstanbul'a gider. Bir 
türlü şifa bulamaz. İstanbul'da hastahanede yatarken bir gece rüyasında 
tmam Efendi'yi görür. O büyük mutasavvıf, elinde kahve tepsisi ile 
Müftü Kemalettin Efendi'nin odasına girer. Ona: "Kahveyi 
özlemişsindir, sana kahve getirdim." der. Müftü Kemalettin Efendi 
kahveyi içtikten sonra tmam Efendi'nin: "Telvesini gözüne sür 
ki iyileşsin." demesi üzerine fincanın dibindeki telveyi gözüne 
sürer. 

Sabah uyandığı zaman gözündeki ağnnın kesildiğini görür. Bu-
kaç gün sonra da tamamen iyileşir. Bu olaydan sonra Harput'a dönünce 
tmam Efendi'ye intisab eder. Âlim ve muvahhid bir zat olan 
Kemalettin Efendi, 2 Şubat 1939 tarihinde Hakk'ın rahmetine 
kavuşmuştur. 
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HOCA ABDULLAH EFENDİ 
1868 yılında Harput'ta doğmuştur. Tahsilini Şam'da tamamlaya

rak Şam rüştiyesinde öğretmenlik yaptı. O, batini ve zahiri ilimleri 
birleştirerek çalışmalarım bu doğrultuda devam ettirdi. Kısa zamanda 
Şam'ın meşhur âlimleri arasına girdi. 1954 yılında Şam'da vefat ederek 
oraya defnedildi. 

A H M E T MUHLİS EFENDİ (Saçlızade) 

1869 yılında Harput'ta doğmuştur. Babası Mehmet Zühtü 
Efendi'dir. İlk tahsilini babasmdna gördükten sonra İstanbul'a giderek 
Beyazıt medreselerinden birine kaydolur. Burada Harputlu Ahmet 
Hilmi Efendi'den dersler alır. İcazetini de buradan aldıktan sonra 
Harput'a geri döner. Arapça ve Farsçayı çok iyi bilir. İlk önce Şifaiye 
Medresesi'nde müderrisliğe başlar. Burada müderrislik yaparken diğer 
yandan da Sarahatun Camii'nde vaazlar verir. Harput halkı Ahmet 
Muhlis Efendi'yi verdiği vaazlardan dolayı çok sever. O, sık sık ulema 
meclislerinde bulunarak görüşlerini anlatu-. Bu arada edebiyat'a olan il
gisini de sürdürür. Divan tarzı şiirler yazar. Kısa zamanda Harput'un di
van şairleri araşma girmeyi başanr. Mehmet Muhlis Efendi Harput'un 
Elazığ'a taşınması sırasında Harput'u terketmeyerek orada kalır. Cum
huriyetten sonra Harput'taki Ulu Çmann bekçiliğini yaparak onun 
altmdan hiç ayrılmaz. Nihayet 1954 yılında sessiz soluksuz bir şekilde 
bu dünyadan göçerek Hakk'm rahmetine kavuşur. 
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MÜFTÜ HÜSEYİN ERKENCİ EFENDİ 

Elazığ ili merkezine bağlı Hal Köyü'nden Bekir Oğullanndandu-. 
Soyadı kanunu çıkınca Erkenci soy adını almıştır. 1883yılında Elazığ 
Hal Köyü'nde doğdu. Yasin Efendinin oğludur. Kur'an okumasını ba
basından öğrendi, hafızlığını babasının yanında bitirdi. Daha sonra 
İstanbul'a giderek Fatih dersiamlarından Bursalı Salih Efendi'nin 
halka-i tedrisinde bulunmuş. Ulum-i Arabiye yani gramer, sarf, nahiv, 
hadis, fıkıh, tefsir ve Osmanlıca edebiyat derslerini almış, usulü fıkıh, 
usulü hadis, feraiz ve intikal derslerini de başararak icazatname 
almıştır. Bunun yanında hüsni hat ve şiir de öğrenmiş olup, bunlardan 
da icazet almıştır. Daha sonra medrese-i mütahassisine (Süleymaniye) 
ye dahil olup Kelâm ve hikmet şubesinde neş'et etmiştir. Ruus imti
hanını da başarıyla kazanıp dersiam olmuştur. Fatih Medresesinde 
1331-1339 tarihine kadar dersiamlık ile sahn medresesi ilm-i içtima 
müderrisliği ile ibtidai medresesi ilmi içtima müderrisliği ve Arabi 
müderrisliği yapmıştır. 1339'da Mamüratülaziz ve Harput Darül Hilafe 
müderrisliğine, 1340 da İmam-Hatip muallimliğine, 1927 Arapgir ulu-
mi Arabiyye mektebi muallimliğine tayin edilmiş, 1931 de bu 
görevden istifa ederek Elazığ'a gelmiş, 1939 yılına kadar dersiamlıgı 
dolayısıyla Elazığ'da muhteUf camilerde vaizlik görevini yerine getir
miştir. 1939 yılı içinde Hakkâri müftülüğüne tayin edilmiştir. 1944 
tarihinde Elazığ'a bağlı Sivrice ilçesi müftülüğüne gelmiştir. 1949 
tarihinden 1961 tarihine kadar da Elazığ İl Müftülüğü görevini yapmış, 
1961 yıh içinde emekliye ayrılmış, 1964 tarihinde vefat etmiştir. 
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Cenaze namazı o dönemin müftüsü Hacı Ömer Bilginoğlu 
tarafından Yeni Camii'de kıldırılmıştır. Sank ve cübbe ile dışarda 
dolaşmak o döneme göre adet olmadığı halde müftünün emri ile bütün 
Elazığ'daki cami imamları sank ve cübbe giyerek cenaze namazını 
kılmaya başlamışlardır. Cenazesi camiden alınarak çok büyük İjir halk 
kitlesinin elleri üzerinde taşınarak Asri Mezarlığında hacı Muharrem 
Efendinin mezannm sol tarafında toprağa verilmiştir. Müftü Hüseyin 
Efendi gayet hâlim selim ve çok mütevazi bir insandı. Kimseyi incit
mek istemezdi. Kendi hayatından fedâkârlık eder, yine de başkalannı 
memnun ederdi. Yüksek İslam Enstitüleri ve İmam-Hatip okullannın 
açılması onu çok sevindirmiştir. Okumayı çok severdi. Doktorlar onu 
okumaktan men ettiği halde kendini okumaktan alıkoymamış ve de
vamlı olarak okumuştur. Elazığ İl Müftüsü iken o dönemin Diyanet 
İşleri Reisi olan Ahmet Hamdi Akseki ve daha sonra Diyanet 
İşleri Reisi olan Hasan Hüsnü Erdem ile aynı okullarda okumuş, 
aynı medreselerde dersiamlık yapmışlardır. Ahmet Hamdi Akseki 
Diyanet İşleri Başkanı olunca resmi bir yazı ile Hüseyin Efendi'nin 
Diyanet İşleri Başkanhğı'nın müşavere azalığına yani Din İşleri 
Yüksek Kurulu üyeliğine getirmek istemiştir. Fakat Hüseyin Efendi 
ben buraya layık değilim diyerek karşılık vermiştir. A. Hamdi Ak
seki benim yerime yani Diyanet İşleri Başkan'hğına layıksın diyerek 
ikinci mektubu yazmışsa da, bu teklifi kabul etmeyip Elazığ 
Müftülüğünde görevine devam etmiştir. Bunun yerine başkan H. 
Hüsnü Erdem'i Din İşleri Yüksek kurulu üyeliğine getirmiştir. 

Ruh hakkındaki risalesi 1975-1976 öğretim yılında Erzurum 
Yüksek İslam Enstitüsü 2/A sınıfı seminer çalışması olarak Mustafa 
Türkgülü tarafından öğrencisi Ahmet Bideci'ye seminer çalışması ola
rak verilmiş ve bugünkü yazıya çevrilmişti. 
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Kadir Mevlâm cemaline ermezsem, 
Yazık bana, hayıf bana, vah bana. 
Muradıma, maksuduma ermezsem, 
Yazık bana, hayıf bana, vah bana. 

Asi kulum, beratine bak derse 
Yijzün karası gör ne çok derse 
Yarınki gün arasâtdan çık derse, 
Yazık bana, hayıf bana, vah bana. 

Okumayıp beratımı şaşarsam 
Mahşer yerlerinde derde düşersem 
Salih kullanndan ayrı düşersem 
Yazık bana, hayıf bana, vah bana. 

Derviş Yunus arş yerine varırsam 
Yüzüm karaların orda görürsem 
Beratımı sol elimden alırsam 
Yazık bana, hayıf bana, vah bana. 

Y u n u s E m r e 
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SEMERCİ HOCA 
(FEYZİ ÇİTÇİ) 
Harput Meteris mezarlığında, Hacı 

Tevfik Efendi'nin yambaşmda medfundur. 
Beyzade'ye yakın bir yerdedir. Sanduka 
şeklinde olan mezannın baş şahidesinde: 
"Çitçizade Hacı M. Feyzi Rahmetullahi-
aleyh-1900-1969" ibaresi vardu-. 

S E M E R C İ H O C A K İ M D İ R ? 

1900 yılında Harput'ta dünyaya gelmiştir. Babasının adı Meh
met Efendi olup, Halep'te ticaretle uğraşırken orada vefat etmiştir. 
Annesi Kaime Hanım'du-. Semerci Hoca'nın tahsili ile annesi ilgilen
meye çalışmış, askerlik nedeni ile bu tahsili yanm kalmıştır. O, Har
put'un "Çitçizadeler" ailesine mensuptur. Ona ilk dersleri 
Müderris Halil Efendi verir. Medrese tahsilini tamamlayamadan 
vatani görevini yapmak üzere istanbul'a gider. Askerlik dönüşü bir 
müddet tmam Efendi'nin sohbetlerine katılır. Onun vefatı üzerine bu 
seferde Hacı Tevfik Efendi'ye intisab eder. Hacı Tevfik Efendi ta
savvuf ehli, takva sahibi biridir. Dini konularda oldukça bilgiü olan 
bu zattan dersler alır. Harput'ta ve Malatya Sürgü'de bir müddet ücretli 
imamlık görevi yaptıktan sonra Elazığ'a gelerek semercilik yapmaya 
başlar. Ona "Semerci Hoca" denmesinin nedeni de budur. Hoca 
Efendi, Arapça, sarf, nahiv, gramçr, tefsir, hadis, fıkıh, kelâm, akaid 
gibi konularda kendisini iyi yetiştirmiştir. O, Pertek ilçesine imam ol
arak atandıktan sonra diyanetin açtığı vaizlik sınavını kazanarak 
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Elazığ'a gelir. Bugünkü Saray Camii'nin yerinde bulunan Hapishane 
Camii'nde bu göreve başlar. İlk günlerde vaaz vermekte zorlandığmı 
belirtir. Bunun üzerine Hacı Tevfik Efendi'ye giderek durumunu 
bildirir. Kendi ifadesine göre o büyük zat kendisine bir kitap vererek 
buna çahşmasını ister. Feyzi Hoca bu kitabı okuduktan sonra çok ra
hat vaazlar verdeğini söylemektedir. 

Semerci Hoca, giderek hitabetini geliştirmiş, halkın anlayabi
leceği bir tarzda konuştuğu için sevilmeye başlamıştır. Vaaz konu
larını sosyal iUşkilerden, namaz, oruç, hac, zekat ve kurban gibi dini 
temellerden seçmiştir. Bu vaazlanyla kısa zamanda Elazığ'da şöhret 
buldu. O, sürekli okuyarak dini bilgilerini artırmaya devam etmiştir. O 
yıllarda merkezi sistemle vaaz verihnediğinden, diğer camilere de gide
rek bu vaazlarını sürdürür. Onun bu vaazlan Elazığ halkı üzerinde etki
li olmuştur. 

Semerci Hoca Aksaray'da bulunan ailesinden kalma bahçesinde 
yaz ve kış sürekli oturarak görevi dışındaki zamanlanm bahçesindeki 
işlere ayırmıştu-. 

1960 ihtilâli olduğu sabah, Elazığ müftüsü Hacı Ömer Bil-
ginoğlu'nun yerine müftülüğe vekaleten bakmaktaydı. Sabah sokağa 
çıkma yasağı konulduğu için Semerci Hoca evden çıkarak görevine 
gelememiştir. Bu yüzden Elazığ'da o sabah ezan okunmadığı için il
gililerce gerekli soruşturma yapılarak Bingöl'e tayin edilir. Bir yd son
ra tekrar Elazığ'a geri döner. 

O, müşkülü olan herkesin yardımına koşmuştur. Halkm araşma 
girerek onlann meseleleri ile yakmdan ilgilenmiş, çoğu zaman bu me
seleleri kürsüye taşıyarak, halkın sözcülüğünü yapmıştm 

Semerci Hoca oldukça alçak gönüllü biriydi. Emekli olduktan 
sonra bile halkın ona olan ilgi ve sevgisi devam etti. Onun Hacı 
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Tevfik Efendi'den icazetli olduğunu vefat ettiği güne kadar en 
yakuılan bile bilmiyordu. Hoca'nm ani vefatı Elazığ halkını derinden 
üzmüştür. O, öleceği günü sanki biliyordu. O gün çarşıya çıkarak 
üzerindeki parasını bu- fmnda bozdurmuş, bununla fitresini dağıtarak 
Hacı Tevfik Efendi'nin oğlu Mahmut Efendi'nin yanına gelip, 
hocasının kabri yanında yer istemiştir. Bizzat Mahmut Efendi'den 
söz aldıktan sonra bu seferde hamama giderek bir güzel temizlenip eve 
gelmiştir. O akşam kızı ve damadım yanma çağırarak onlara; kendisine 
emk vaki olursa vasiyetinin cebinde olduğunu ve herşeyi orda yazılana 
göre yapmalannı tembih etmiştir. Feyzi Hoca o akşam evde otururken 
bir köşeye çekilerek Nakşi usulünce son dersini de yapmış ve kimse
nin görmemesi için mendilini de yüzüne kapatmıştır. Çocuklannın 
gitme zamanı geldiğinde kızının yanında kalmasını istemiş, gece yansı 
geçtikten sonra yatağından kalkarak kıbleye dönmüş ve birşeyler 
mırıldanmaya başlamıştır. O su-ada hanımı uyanarak ondaki gayrı tabi
liği anlayınca çocuklarına seslenmiş. Semerci Hoca hanımına eliyle 
sus işareti yaparak ruhunu teslim etmiştir.. Yıl 1969'dur. 

O, oldukça uzun boylu, başı büyük, kaşlan kahn, sakalı gür ve 
uzun, geniş omuzlanyla pehUvan yapılı biriydi. Konuşmasında mahal
li bir şive kullanırdı. Onun vefat etmeden önce hazırladığı vasiyeti ol
dukça ilginçtir. Bizzat kendi eliyle yazdığı bu vasiyatnamesine şöyle 
başlar: "Vasiyetname Hüvel'muin, îşhat ve vasiyatname" dedikten 
sonra besmeleyi yazar, baş tarafına tmam Efendi'nin şu dörtlüğünü 
koyan 

"Döndüm sana ya müstean • 
Doğru kapma gelmişim. 
Lütuf dilerim el aman 
Doğru kapına gelmişim." 
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Daha sonra: "Ey benim din kardaşlarım ve akraba ve 
taalukat ve evlatlarım ve torunlarım: Cenab-ı Hak hazır 
ve nazır ve şahidimdir ki, ben ehli sünnet vel cemata iti
kat, samimi üzere bir mümin ve müvehit ve ahdi aciz 
müslümanım." dedikten sonra, ilahi emaneti teslim ederken Al
lah'ın rahmetine nail olmayı temenni ettiğini, şeytanın kendisini 
şaşırtmak istemesi halinde, kendisinin Allah'ın ve Resulünün yolunda 
olduğunu göstermesini yüce Allah'tan dilemiş, bütün cemaatin de 
kıyamet günü islâm olduğuna şahit olmasını temenni edip, bu 
bölümün son cümlesini kelime-i şehadet getirerek tamamlamıştır. 
Yine: "Bu fakir tarikat aliye-i Nakşibendiye nisbet ve 
fırkai nacisane mensubum. Bir günahkâr, mücrim alel ve 
zaif ibad haktır. Hazreti el haç Muhammed Tevfik-ul 
Harput-i Hazretleri'nin bendesiyim." ifadeleriyle Hacı Tevfik 
Efendi'ye intisaplı olduğunu açıklamıştır. Daha sonra AUahın 
bağışlamasına, Peygamber Efendimiz'in şefaatine güvendiğini, aynca: 
"Pirimiz Muhammed Bahaeddin Şah Nakşibend ve Şeyh 
Abdulkadir Geylani ve Mahmut el Miyadini ve Mürşidim 
el haç Mehmet Tevfik el Harput-i kaddesallahu esra-
reküm Hezeratmm şefaatçi olmalarını lütuf ve keremle
rinden dilerim." demiştir. Vasiyetnamenin bundan sonraki 
bölümünde: "Ben vefat ettikten sonra üzerime kızlarım ve 
torunlarım (erkek çocuğu yoktur) her cuma gecesi birer 
Yasin okuyasınız. Ve her zaman din kardeşlerim ve ak
rabalarım Kur'an-ı Azim-i şan okuyup, rahmetle yadedes-
iniz. Cümleye hakkım ve hukukum helal olsun." diyerek, 
mezannın hocası Hacı Tevfik Efendi'nin kabrinin yanın kazılmasını, 
bunun için oğlu Mahmut ve kardeşi oğlu Bahaeddin Efendilerden izin 
aldığmı söyler. Vasiyetnamenin son bölümünde borcunun olmadığını. 
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yine de musalla taşmda damatlannm "Borcu olanlara biz kefiliz" 
demelerini, cenaze masraflan için kime ne miktarda para verileceğini 
tek tek belirtir. Aynca: "Kırkmcı günü için yemek yapmak, 
ziyafet çekmek gerekmez." der. Çocuklanna ve torunlanna hayn 
iptal etmemelerini de söyler. 

Bu son bölümde mal taksimini nasıl yapacaklarını aynntılı bir 
şekilde açıklamıştır. Kitaplan konusunda da beş tane tefsir kitabının 
bir kitapçıda satılmasını, diğerlerinin, imamlara, müezzinlere, Kur'an 
talebelerine, bazılanm da müftülük kütüphanesine hediye edilmesini 
istemiştir. 
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MÜFTÜ HACI ÖMER 
B İ L G İ N O Ğ L U 

Harput Meteris mezarlığında medfun
dur. Mezarı tmam Efendi Türbesi'nin 
hemen alt kısmında Babası Müderris Ha
lil Efendi'nin mezarı ile yan yanadır. İki 
mezarın etrafı düzgün kesilmiş taşlarla 
çevrilidir. 

M Ü F T Ü H A C I Ö M E R B İ L G İ N O Ğ L U K İ M D İ R ? 

1903 yılında Elazığ'da doğmuştur. Babası Harput'un değerli 
âlimlerinden Müderris Halil Efendi'dir. Müftü Hacı Ömer Bilgi-
noğlu'nun yetişmesinde babasının büyük payı olmuştur. O, daha ilko
kul tahsili su^asmda Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek hafızlığa yükselmiş, 
daha sonra Darülhilafe'ye kaydolarak önce orta ve lise bölümünü, daha 
sonra yüksek kısmı bitirip Darülhilafe tahsilini tamamlamıştır. Müftü 
Hacı Ömer Bilginoğlu bir yandan tahsilini sürdürdüğü sırada, diğer 
yandan da Babası Müderris Halil Efendi'den özel olarak "fıkıh 
usulü" dersleri almış, Harput'un âlimlerinden Müftü Kemâlettin 
Efendi'den Kelâm ve felsefe dersleri. Müftü Faik Efendi'den özel 
olarak feraiz dersleri ve Sultan Abdülhamit'in huzur hafızlanndan Mol-
laköy'lü tsmail Efendi'den, Kur'an ilimlerini tahsil etmiştir. 
Böylece ilmini mükemmel bir şekilde geliştiren Hacı Ömer Bilgi
noğlu, diyebiliriz ki doğu illerinde Kur'an bilgisi ve ku-aatı yönünden 
en iyi zatlardan birisidir. Küçük yaşında iken babasının gözetiminde 
hıfz ettiği Kur'an-ı Kerim tilavetini sağlam ve çok iyi bir şekilde kav
ramış, değerli bir zattır. Yıllar boyu ramazan aylannda teravih namaz-

- 70 





H A R P U T KÜLTÜRÜNDE DİN ALİMLERİ 

Harput'un din âlimleri şüphesiz bu kadar değildir. Burada hayat-
lannı anlatamadığımız daha nice zatlar vardır. Bunlann bazıları isim 
olarak şöyledir; Beyzade Hacı Bahaeddin Efendi, Hoca tshak 
Efendi, Mehmet Cemaiettin Efendi, Mehmet Emin Efen
di, Hacı Abdurrahman Efendi, Müftü Mehmet Sait Efen
di, Hacı Ahmet Efendi, Hacı Hafız Mahmut Vahdi Efen
di, Hasan Burhanettin Cihangiri, Hafız Mehmet Sait 
Efendi, Tellalzade Müftü Mehmet Efendi, Müftü Mahmut 
Nedim Efendi, Kadı Mecdüddin-i Harputi, Muallim Mus
tafa Naci Efendi, Nami Mahmut Mithat Efendi, Muallim 
Hafız Tevfik Efendi, Müftü Sadullah Efendi, Müftü Hacı 
Yunus Efendi, Hacı Mehmet Efendi, Yusuf Şükrü Harpu
ti, Hacı Mehmet Sait Efendi, Muallim Hoca Ali Şefik 
Efendi, Hacı Abdullah Zühtü Efendi, Müsevvit Hoca Ah
met Efendi, Haddadzade Hacı Ahmet Efendi, Seyyid Ha
san Efendi, Hoca tshakEfiendi^ Hoca tbrahim Halil Efen
di, Müderris tbrahim Efendi, Hacı Hafız Mehmet Tevfik 
Efendi, Saçhzade Hacı Mehmet Zühtü Efendi, Hacı Meh
met Tevfik Efendi, Hacı Hafız Mehmet Ali Efendi, Koç 
Alizade Hoca Mehmet Efendi, Çorbacızade Mustafa Saf
fet Efendi, Hacı Ömer Şer'i Efendi, Muallim Hoca Ömer 
Avni Efendi, Hoca Said Efendi, Kirazzade Hacı Tevfik 
Efendi ve Hacı Zülfikar Efendilerdir. 
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- 73 -





A R A P B A B A 

ARAP BABA 
Harput merkezinde, Kurşunlu Camiin yüz metre kadar doğu isti

kametinde. Belediye otoparkımn hemen sağ tarafında adma inşa edilen 
mescidin zemin katında medfundur. Dik kayalıklann üzerine inşa edi
len bu anıtsal yapıya "Arap Baba" mescidi ve türbesi denir. Üst 
kısmı mescid, alt kısmı ise eskiden ölülerin konulduğu "körhane" tabir 
edilen bu Selçuklu eserine "Alaca Mescid" de denilirdi. Mescid 
bölümünün tavanı tonozlu ve tek kubbelidir. Bu tarihi yapı büyük bir 
titizlik gösterilerek kesme taşlardan inşa edilmiştir. Mescid 
bölümünün kapısı kuzeye, bodrum kat diye nitelendirilen zemin katın 
kapısı da güneye açılu-. Iç mekanı tek bir kubbe ile genişletilmiş, mih
rap nişi ve çevresi Selçuklu çinileriyle süslenmiştir. Aynca kubbe kor
nişleri ve kubbenin tamamı aynı çinilerle bezenmiştir. Bugün 
bu çinilerin büyük bir kısmı dökülerek ya da çalınarak yağma 
edilmiştir. BCare plânh olan Arap Baba mescidi Selçuklulardan 
IV. Kılıçaslan'm oğlu III Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında 
(Hicri 678 yıhnda) inşa edihniş olup, ön kısmında çatı seviyesine ka
dar ayakta duran minaresi yerden bir metre sonra tuğla ile örülmüştür. 
Mescidin giriş kapısı kemerli olup, çevresi kahverengi taşlarla 
örülüdür. Konya'daki benzerlerinin bir başka örneğidir. Mihrap 
kısmının sağ ve sol yanında bulunan birer küçük pencere dışında sol 
duvar kısmında da bir penceresi vardır. Arap Baba mescidi bayıra 
inşa edildiğinden ikinci kat sayılan mescid bölümü zemin kat 
görünümündedir. Bu sebeple esas zemin kata bodrum kat da denilmek
tedir. Bu bodrumun güneye açılan kapısı bir metre yüksekliğinde 
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olduğu için içerisi loş ve karanlık bir hale sokulmuştur. Zemin katın 
giriş kapısının hemen karşısında Arap Baba'ya ait sanduka bulunur. Bu 
bölümün zemini yerli taş bloklardan dolayı düzgün değildir. Arap 
Baha'nın ahşap sandukası yerdeki taş blok oyularak yerleştirilmiştir. 
Ağaçtan yapılan sanduka üstten menteşeli olduğundan ziyaretçiler ta
rafından açılarak ceset görülmektedir. Bugün yetkililerce çürümeyi 
önlemek amacıyla camekân içine ahnmıştır. 

A R A P B A B A KİMDİR? 

Bugün ne yazık ki Arap Baba hakkında elimizde kesin olmayan 
bilgiler vardır. Bunlann bazdan efsane niteliği taşıyan söylentilerden 
ibarettir. Onun 12(X)'lü ydlarda yaşadığı tahmin edilmektedir. Mescidin 
giriş kapısı üzerindeki kitabesinde burasını yaptıran zatın ismi 
"Yusuf bin Arabi Şah" olarak geçer.̂ ^) Bazılanna göre zemin kat
ta ahşap lahit içinde bulunan cesedin Arap Şah'a ait olduğu söylenir. 
Müze yetkilileri bu cesedin daha önce mumyalandığmı iddia ederler.(2) 
Bu konuda halkın inanışı ise çok farklıdır. Asimda bu güne kadar cese
din mumyalandığına ilişkin iddiaları doğrulayan herhangi bir tıbbi 
araştırma yapılmamıştır. Ayrıca halk arasmda mumyalandığına dair 
herhangi bir rivayet olmadığı gibi, mumyacılık konusunda da uzman 
bir kişinin görüşü yoktur. Cesedin bugünkü görünüşü et ve deri 
kısmının iskelet sistemine yapışarak kuruması şeklindedir. Bu haliyle 
kavherengi bir görüntüde olan cesedin baş kısmı kopmuş bir vaziyette 
yan tarafında durmaktadır, tshak Sunguroğlu Harput Yollannda adlı 
eserinde bu başın bu vücuda ait ohnadığını iddia eder.̂ ^) Cesedin bazı 
yerlerinde çürümeler başladığı yolunda Müze yeticililerinin görüşü 
vardu-.̂ "*) Bütün bu iddialara rağmen yedi asu-dan fazla bir zamandır bu 

1- İshak Sunguroğlu, a.g.e., c. 1, s. 314 
2- Ülker Ardıçoğlu, Elazığ Müzesi Müdürü, Basılmamış Harput Notlan 
3 - tshak Sunguroğlu, a.g.e.. Cilt 1, s. 314. 
4- Ülker Ardıçoğlu, Elazığ Müzesi Müdürü, Basılmamış Harput Notlan. 
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cesedin çürümeden zamana meydan okuması oldukça manidarda. Sine
ma sanatçılarından Türkan Şoray'ın Elazığ'daki filim çalışmaları 
su-asında Arap Baha'yı ziyaret ettikten sonra bunun bir mumya 
olduğunu söylemesi ve bir gün sonra attan düşerek boynunu kuması 
Arap Baba'nm gazabı olarak yorumlanmışın-. 

Arap Baba ile ilgili anlatılan önemli rivayetlerden birisi 
şöyledir: "Bir gün Harput ve çevresinde görülmemiş bir 
kuraklık olur. Bunun üzerine halk yağmur duasına çıkar 
ama bir türlü beklenen yağmur yağmaz, tşte bu sırada 
Harput'ta oturan Selvi isminde yaşlı bir kadm rüyasında 
birinin kendisine bir ölü başını keserek akarsuya at
masını söyler. Rüyayı gören kadın durumu şehrin ileri 
gelenlerine anlatır. Bunun üzerine o sıralar yeni ölmüş 
bulunan kimsesiz ve garip biri olan Arap Baha'nın 
başını keserek bir dereye atarlar. Günlerce yağan yağmur 
karşısında halk teleşa düşer. Bu sefer de yağmurun din
mesi için yalvarıp yakarmaya başlarlar. Ama yağmur bir 
türlü durmaz. Bilakis şiddetini giderek arttırır. Halk kor
ku içinde iken yine Selvi isimli yaşlı kadm bu kez 
rüyasında Arap Baha'yı görür. Bu zat kesilen başını tek
rar yerine konulmasını aksi halde hallerinin harap ola
cağını söyler. Bunun üzerin kesilen baş aranarak bulu
nur, tekrar getirilerek cesedin yanma konulması üzerine 
o şiddetli yağmurun durduğu görülür. O günden sonra 
yöre halkı Arap Baba dedikleri bu zata büyük bir saygı 
duyarlar. Onun Allahm sevgili kullarından biri ojlduğu 
kanaatine varılır. Arkasından buraya bir mescid ve türbe 
yapılarak balkın_ziyaretine açılır."(5) 

5- Islıak Sunguroğlu, Harput Yollarında, Cilt 1, s. 315. 
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Evet, Arap Baba ile ilgili anlatılan en ilginç hikayelerden biri 
budur, ishak Sungroğlu O'nun bir Selçuklu ümerasından mücahid ve 
muharip bir zat olabileceğini, yahut kitabede yazılan "Yusuf un babası 
Arap Şah" olduğunu söyler. Bazılanna göre ise, Arap Baha'nın Har
put'ta oturan fukaradan biri olduğu söylenir. Bir başka görüşe göre ise, 
"Körhane" tabir edilen ölü evinde uzun bir süre kalıp çürümeyen bir 
şahsa ait ceset olduğu iddia edilir. Arap Baba bize göre ya dini bir 
şahsiyettir, yahut Anadolu fatihlerinden biridir. Onun adına bu kadar 
güzel bir mescid ve türbenin yapılması boşuna değildir. 

Arap Baba Mescidi'nin kapı üstü kitabesinde yer alan şu ifade
ler bu mescidin mimannın duygu ve düşüncelerini veciz bir şekilde 
dile getirmektedir: "Allahın mescidlerini ancak Allah ve ahi-
ret gününe inanan, namazlarını kılan, zekatlarını veren 
ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler yapar ve 
imar ederler. Umarım ki: bunlar doğru yolu bulmuş ve 
hidayete ermiş kimselerdir. Bu metin ve ali bina, Selçuk 
sultanlarından din ve dünyası mamur ve abadan olan 
büyük sultan Kılıç Arslan'm oğlu Keyhüsrev'in za
manında onun istek ve emirleriyle, Şaban'ın torunu ve 
Arabi Şahın oğlu Yusuf tarafından hicretin 678. yılında 
y a p ı l m ı ş t ı r B u kitabede burasının yapımını bizzat Selçuklu 
hükümdan Keyhüsrev'in istediği açıkça beyan edilmiştir. Türbe ve 
mescidi inşa eden şahıs ise Arab Şah'm oğlu Yusuf tur. Türbeye bu 
kitabeyi yazan mimar Yusuf öyle sanıyoruz ki, türbede yatan bu 
şahsın babası Arab Şah olması halinde kitabede ondan da bahsederdi. 

6- Islıak Sunguroğlu, Harput Yollarında, Cilt 1, s. 313. 
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Arap Baha'nın kimliği ne olursa olsun, bugün için sadece kuru
yup kalan fakat, çürümeyen bu ceset buraya gelen ziyaretçileri hayrete 
düşürmektedir. Üstelik Arap Baha'yla ilgili yaşanmış olaylar kimile
rine göre tesadüf olarak nitelense bile, halkm bu zat hakkındaki inan
cını değiştirmemiştir. Ama şurası bir gerçek ki, bu zatm büyüklüğü 
onun adına Selçuklu hükümdan Keyhüsrev'in emriyle yaptırılan 
bugün için sanat değeri oldukça yüksek bu anıtsal yapıdan bellidir. 
Onu günümüze kadar taşıyarak ününü yurt sathına yayan çürümemiş 
cesedi tabiat kanunlarma aykırılığın da önemli bk ömeğidk. 
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MANSUR BABA 
Mansur Baba Harput'un merkezinde, Ulucami'nin kuzeydoğu 

yönünde medfundur. Türbe Selçuklulann türbe mimarisi özelliğinde, 
sekizgen kaideli, yan duvarlar üzerine oturtulan sekizgen kubbeli, çadu-
mimarisi şeklindedir. Daha önce burada Osmanlı kubbe özelliği 
taşıyan bir türbenin olduğu sanılmaktadır. Bugün yenisi yapılan 
türbede kesme taşlar kullanılmıştır. İki katlı olan Mansur Baba 
Türbesi'nin üst kısmı mescit, alt kısmı ise makam bölümüdür. Mescit 
bölümüne yandan yapılan merdivenlerle çıkılmakta, kapı ile merdiven 
bitimi arasında ufak bir sahanlık bulunmaktadır. Makam bölümüne 
geçişi sağlayan kapı, bu sahanlığın hemen altındadır. ArtukoğuUan 
döneminde burada Mansur Baha'ya ait başka bir türbenin bulunduğu ri
vayet edilir. Bu eski türbenin 1234 yılmda Selçuklu Sultanı Alaattin 
Keykubat tarafından şehrin zaptı sırasında tahrip edildiği, İbn-i 
Bibi ve Ebul Farec'e ait kaynaklarda da anlatılmaktadu". Şu andaki 
türbe ise 34 yıl kadar önce yapılmıştu:. 

M A N S U R B A B A K İ M D İ R ? 

Tarihi kayıtlarda Mansur Baba'nm kim olduğuna ait kesin hiç 
bir bilgi yoktur. Sadece 16. Yüzyıla ait 1518 tarihli bir defterde Man
sur Baba zaviyesi vakfına ait isme rastlanmıştır. Bu belgede bu zatm 
kim olduğu hakkında herhangi bir açıklama yoktur.(i) Bu belgeye göre 
1518 tarihinde var olan Mansur Baha'ya ait mescit, türbe ve zaviye 

1- Melımet Ali Ünal, 16. Yüzyılda Harput Sancağı s. 219, 220. 
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sonradan çeşitli nedenlerle yıkılıp harap olmuş ve yeri bir arsa şeklinde 
kalmıştır.(') tshak Sunguroğlu Mansur Baha'nın yerinin keşfini 
şöyle anlatmaktadır: "Vaktiyle camiin önündeki mezarlığa bitişik ev
lerden birisinde oturan Şahande nammda bir hanım, gece rüyasında: Ak 
sakallı, nurani yüzlü biri bu kadının evine girmiş ve kendisine hita
ben, "Üzerime pis sular döküyorsunuz, ya dökmeyiniz veya yerimi 
değiştiriniz" diye ihtarda bulunmuştur. Kadm rüya bu diyerek aldınş et
memiş. İkinci ve üçüncü gece aynı rüya tekrarlanmış, fakat üçüncü 
gece Şahande hanım cevaben: "Ben zavalh bir kadınım bu işi nasıl ya
pabilirim?" demesi üzerine: "Öyle ise git Beyzade'ye haber ver." diye
rek gözden kaybolmuş. Kadın rüyasından uyanıp korku ve heyecan 
içerisinde sabahı bulmuş. Sabah olunca Beyzade'nin konağına gitmiş 
ve hadiseyi Beyzade'ye olduğu gibi anlatmış. Beyzade hemen Hacı 
Hamit Efendi'ye, Müftü'ye ve Evkaf dairesine haber göndererek öğle 
namazını Ulu Cami'de kılmak üzere bunlan oraya davet etmiştir. Hacı 
Hamit Efendi, oğullan Hacı Mehmet Sait ve Kemal Efendileri de 
yanma alarak. Ulu Cami'ye gidip Beyzade'ye mülaki olmuşlar ve diğer 
zevatla birlikte namazdan sonra Evkaf dairesi odacısı Osman Ağa'nın 
getirdiği iki ameleye, Şahende hanımın gösterdiği mahal kazdmlınca 
büyük bir lahit meydana çıkmış. Lahidin içerisinde bir erkek, bir kadm 
ve iki de çocuk mezannın bulunduğu görülmüştür. Erkeğin mezan 
açıhnca asırlarca evvel gömülmüş olan bir cesedin, dün ölmüş gibi hiç 
bir tarafının çürümediği tesbit edilerek doğrudan doğruya telgrafla 
meşihata bildirilmiştir. Beş on gün sonra masrafı, cib-i hümayundan 
verilmek suretiyle üzerine bir türbe ve yanma bir zaviye yapılması 
hakkında irade-i saniye çdonış. Bunlar yapıhnca mezar taşma atfen is
minin Mansur olduğuna göre türbe ve zaviyeye de Mansuriye ismi ve
rilmiştir. Mansur Baba'nm cesedi ve yanındaki mezarlarda yatanlann 

2- İshak Sunguroğlu, Harput Yolarında, istanbul 1958. Cilt 1, s. 331-332. 
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kemikleri ile yapılan bu türbeye alındığı, kadının Mansur Baba'nm 
karısı ve iki çocuğun da kendi çocukları olduğu tesbit edilerek o 
günden itibaren burası ziyeretgah olmuştur." '̂'-' 

Bu hikayeden anlaşılacağı üzere bu zatm isminin "Mansur" 
olduğu keşfi sırasında çıkarılan mezar taşmdan anlaşılmaktadır. Har
put'un 1234 yılında Selçuklularca fethi esnasında harap edildiği 
düşünülürse, türbenin de daha önce Selçuklu beylikler döneminden 
kaldığı akla daha uygundur. Yaptığımız tarihi araştmnalarda beylikler 
döneminde "Mansur" ismine oldukça sık rastlıyoruz. Bizce Mansur 
Baba'nm Artuklular döneminde yaşamış olma ihtimali daha kuvveüi-
dir. Nurettin Ardıçoğlu "Harput Tarihi" adlı eserinde Alaattin 
Keykubat dönemini anlatu-ken şöyle diyor: "İbn Bibi'ye göre Alaat
tin Keykubat'ın 1224 senesinde Selçuk ümerasından bazılanm Kayse-
ri'de idam ettffdiği ve bazılanm ise devletin hudutlan haricine sürgün 
ettirdiği zaman bunlardan Emir Kemalettin Kamyar, Zahirud-
din Mansur ve diğer bazı ümera Harput hükümdanna iltica etmişler. 
Fakat Keykubat'ın Harput hükümdarına kızması üzerine bu ümera 
burayı terk ederek Ahlat'a gitmeye mecbur kalmıştır."^ Diyoruz ki, 
Kayseri'de diğer ümerayı idam ettiren Keykubat, emir vererek 
Zahirüddin Mansur'u da burada idam ettirmiş olmasın. Şayet böyle 
bir olay olmuş ise bu türbenin buna ait olduğu düşünülemez mi? 

Bir başka ihtimal de, Ahmet Yesevi'nin halifelerinden 
Mansur Ata'nm 1220'lerde yaşadığı ve Anadolu'ya gelerek 12 
Türkmen aşiretleriyle birlikte önce Mazgirt'e, daha sonra Harput'a 
yerleştiği şeklindedir. "İşte bu Mansur Baba o Mansur Ata 

3- îshak Sunguroğlu, a .g .e . , Cilt:l, s. 332-333. 
4- Nurettin Ardıçoğlu, "Harput Tarihi" s.: 74, Elazığ 1997. 
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olmaz mı?" diye belirtenler de varS^^ Bizce bu ihtimal de akla uygun 
düşmektedir. 

Biz bu iki görüşü de yaptığımız araştu-malarda akla uygun 
gördüğümüz için buraya aldık. Burada medfun bulunan Mansur 
Baha'nın gerçekte kim olduğunu araştu-macılar bulup çıkanriarsa 
büyük hizmette bulunmuş olacaklardır. 

S- Hamdi Başaran, H a r p u t K o n u l u A r a ş t ı r m a Ç a l ı ş m a l a r ı n a A i t 
B a s ı l m a m ı ş N o t l a r 
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Sanmayın Leylâ'yı, kalmış lânesiz: 
Ey gönüller, oldunuz son lâne, siz! 

İddir, seyyareden seyyareye 
Şimdi sultanlar gider, gerdûnesiz. 

Burda şi'r elfaza duymaz ihtiyaç... 
Aşkı söyler yerle gök, efsanesiz. 

Burda rüya kuşları, 
Öyle hürdürler ki dalsız, dânesiz 

Bir sükûnet, bir rükûdet âlemi 
Buldular ma'mûresiz, viranesiz. 

A . N ihat A S Y A 
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NADİR BABA 
Harput'ta bulunan Arap Baba Türbesi'nin doğu yönüne doğru, 50 

metre mesafede. Nadir Baba Türbesi'nde medfundur. Bu türbe 
dikdörtgen plânlı olup, ikinci defa inşa edilmiştir. Üzeri sac çatı ile 
örtülen bu türbe iki bölümden oluşur. Dış kapıdan sonraki ilk bölüm 
mescid bölümü olup, makam bölümüne buradan geçilir. Kabir kısmı 
ise ahşap sanduka ile kaplanmışür. 

N A D İ R B A B A K İ İ V I D İ R ? 

Nadir Baba'nm kimliği hakkında önemli bir bilgiye rastlanmaz. 
Bu zat hakkındaki tek bilgi İshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollannda" 
isimli eserinde vardır. İshak Sunguroğlu bu türbeyi tanıtırken Nadir 
Baba için; "Bu türbeye ait tatmin edici hiçbir kayda rasüamadım"(i) 
der. Buna rağmen biz bu zatı araştırırken onu tanıtabilecek bazı ip 
uçlarına ulaştdc. Bu ip uçlanndan birisi yine İshak Sunguroğlu'nun 
Harput Yollannda isimli eserinde vardır. O, Nadir Baba Türbesi'ni an
latırken kendi çocukluğunda buraya daha çok Ermeniler'in geldiğini, 
hasta çocuklarını bir süre türbe içerisinde bırakarak tekrar gelip 
aldıklannı, pazar günleri ise çevre köylerden de gelen Ermenilerle bu
rasının oldukça kalabalık olduğunu yazar. İkinci ipucu ise. Kadiri 
şeyhlerinden Tayyar Baha'nın anlatımında vardır. 1902 yılında doğup, 
1973 yıhnda vefat eden Tayyar Baba, zaman zaman hayatını anlaürken, 
Harput'ta oturduğu yıllarda Nadir Baba Türbesi'nde bazı din aümleriyle 

1- İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında C.l , Sayfa 333. 

- 87 -



H A R P U T KÜLTÜRÜNDE DİN ALİMLERİ 

sohbet toplantılan yaptıklanm, bu sohbet toplantılarına Yesevi tari
katına bagh kişilerle birlikte, Nakşi tarikatına mensup kişilerin de gel
diğini kaydeder ve kendisinin devamh bu türbede yattığını söyler. Bu
rada başından geçen bir olayı ise şöyle anlatu", "Burada yatıp 
kalktığım günlerden bir gece sandukanın başına giderek, 
Nadir Baba burada bu kadar kalıyorum bana niçin 
görünmüyorsun? üstelik rüyama bile girdiğin yok. Şayet 
bana görünmezsen mezarını kazacağım" der. Nitekim Tayyar 
Baba bir kazma kürek bularak mezan kazmaya başlar. Tam kemikler 
göründüğü esnada "Dur yapma" diye bir ses duyar. Bunun üzerine 
Tayyar Baba kendinden geçerek bayılır. Bu kendinden geçiş anında ken
disini Şeyhi Gollü Mustafa Baha'nın evinde görür. O sırada şeyhi çok 
ağu" hasta bir şekilde yatağında yatmaktadır. Tayyar Baba'nm an
latımına göre, yaşh ve Buhara sakalh bir zat parmağı ile Şeyhi'nin 
ağzına zemzem suyu damlatmaktadu". Oradakilere "Bu zat kimdir?" 
diye sorunca, odada bulunanlar bu zatm Nadir Baba olduğunu söylerler. 
Tayyar Baba Şeyhine doğru yaklaşır. Bunun üzerine Buhara zakallı zat 
Tayyar Baha'ya dönerek; "Tayyar, biz senin Şeyhine hizmet 
ediyoruz, sen bizim kabrimizi kazıyorsun bu nasıl iştir" 
der. Devrisi günü şeyhini ziyarete giden Tayyar Baba, onu ağır hasta 
olarak bulur. Biz bu bilgileri bizzat Tayyar Babanın oğlu A. Kadir 
ŞAŞMAZ beyden yorumsuz olarak aldık. 

Şimdi bu iki anlatımdan yola çıkarak Nadir Baba hakkındaki 
görüşlerimizi belirtelim: O, Osmanlı döneminde yaşamış olsa idi, 
günümüze kadar onun hakkında bazı bilgiler gelirdi. Üstelik bu zatlar 
için Osmanlıla'rca verilen tarikat beratı da yoktur. Nadir Baba 
Selçuklu döneminde yaşamış bir zattu". Onun Yesevi tarikatına 
mensup bir şeyh olma ihtimali kuvvetlidir. Anadolu'nun Türkleşip, 
İslamlaşmasında Yesevi Tarikatı'na mensup kişilerin büyük rolü 
olmuştur. Onlann gayri müslimlere yaklaşımı sebebi ile Anadoluda 
yaşayan birçok hristiyan müslümanlığı seçmişlerdir. İşte Ermeniler'in 
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de Nadir Baba'ya gösterdikleri ilgi buradan gelmektedir. Onun yaşadığı 
dönemden İshak Sunguroğlu'nun anlattığı 1900'lü yıllara kadar o ilgi 
nesilden nesile devam ederek gelmiştir. Tayyar Baba'nm anlatımında 
ise "Buhara sakallı" tasviri bu görüşü doğrular niteliktedir. 

19(X)'lü yılların başmda Harput'taki dini çevrelerin sık sık burada 
toplanarak sohbetler yapması, bunun geçmişten gelen bir gelenek 
olduğunu göstermesi bakımmdan önemlidir. 

Nadir Baba Anadolu'nun fethinden sonra Türkmen göçleriyle bir
likte Harput'a gelmişir. Onun I200'lü yıllarda yaşadığı tahmin edil
mektedir. Harput ve çevresinin Türkleşip, İslamlaşmasında diğer Yese
vi şeyhleri gibi onun da büyük payı vardır. Bu gün dahi Harput'u 
ziyarete gelenlerce türbesi ziyaret edilmektedir. 
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PİR HASAN 
Pir Hasan Türbesi Keban îlçesi'nin güneybatı yönündeki 

Gökbelen Köyü yakınında bulunmaktadır. Baskil ilçesi sınınna çok 
yakın olan bu ziyaretgâha hem Keban, hem de Baskil Ilçeleri'nden yol 
vardır. Türbenin bulunduğu dağın etrafı sarp yamaçlarla çevrilidir. 
Buna rağmen dağın üzeri düz kayalık bir yapıdadu-. Bu düzlüğün kuzey 
ucundaki türbeye stabilize bir yolla çıkılır. Türbe Karakaya Baraj 
Gölü'ne bakmaktadır. 

Taş işçiliği ile yapılmış olan Pir Hasan Türbesi, 1966 yılında 
inşa edilmiştir. Iç mekânı iki ana bölümden oluşur. Dış kapıdan giri
len bölüm demir cağlarla ikiye aynlarak avlu ve makam bölümü mey
dana getirilmiştk. Avlunun sol tarafındaki kapıdan mescid bölümüne 
geçilir. Avlu ve makam bölümü tek pencere ile aydınlatılmıştır. 
Türbede elektrik vardır. Aynca türbe dışında yığma taş duvarlarla 
çevrili küçük bir mezarlık bulunmaktadır. Buradaki mezarlar 1900 
yllanna aittir. Bektaşi geleneğinde yapılan bu mezarlarda mum yakma 
pencereleri vardır. 

P İ R H A S A N K İ M D İ R ? 

Pir Hasan Hazretleri'ne ait maalesef elimizde geniş bilgiler yok
tur. Bu zat hakkında en önemli yazdı belge 1465 yılında Osmanlılarca 
verilen "Siyaset Beratı"dır. Nakibul Eşraflarca düzenlenen bu berat 
iki sefer yenilenmiştir. En son yenileme tarihi 1849'dur. Bu berat ve 
yanında bulunan vakıf fermanı Gökbelen Köyü'nde Pir Hasan is
mindeki şahıstadır. Buna göre türbede yatan zatın ismi "Hasan 
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Zerrafi"dir. Tarikat silsilesi incelendiğinde hocasının "Şeyh Uma-
ri" olduğu görülür. Bu silsilede adı geçen şeyhlerin bazılarının isimle
ri ise şunlardır: Musa ve Muhammed Hanevi, Abduilah Haze-
vi, Kasım Halidi, Türkan i Hernidi , Pir Büvalvas, P i r 
Handemi, Pir Cüneydi, Mevlana Ahmet Teblisi. 

Yaptığımız araştumalara göre bunlann bağlı olduğu tarikat veya 
kol adını tespit edemedik. Bu zatın Orta Asya'dan gelen bir Yesevi 
şeyhi olma ihtimali kuvvetlidir. "Pir" unvanı genelde Orta Asya 
kökenU tarikatlarda görülür. Bize göre Pir Hasan Zerrafi, Yesevi, ya 
da, bu tarikatın kollarından birine mensup bir şeyhtir. Osmanlı 
döneminde verilen 1465 tarihh berata göre bu tarikat Horasan'dan 
başlayarak Malatya'ya kadar uzanan geniş bir sahaya yayılmıştu-.^^) 
Anadolu'daki birçok türbelerde medfun zatlar gibi bunda da seyyidlik 
ünvam vardır. Bu beratta Pir Hasan Zenafi için: "Büyük bir âlim, 
büyük bir veli, Allah'ın emirlerini yayan, konuşma
larıyla halkı irşad eden, kurtuluşa götüren iyi bir 
mürşid, Resul'ün soyundan, takva sahibi, keramet ehli 
bir evliya" denilmiştir. 

"Zerrafi" kelimesi Arapça olup, yaymak, saçmak, dağıtmak 
anlamına gelir. Bu sıfatın diğer tarikatlarda olduğu gibi bu zata sonra
dan verildiği kanaatindeyiz. Bu sıfatı almasının nedeni de, Islamın 
yayılması için gayret göstermesi, etrafına bilgi saçması, bilgi 
dağıtarak halkı irşad etmesi olabilir. 

Pir Hasan Zerrafi için verilen berat tarihi 1465 yılı olduğuna 
göre, bu değerli zat bu tarihten önce yaşamıştur. Gökbelen Köyü'ne 
yakın bulunan Dervişdere'deki Seyyid Kasım'a ait olduğu ileri 

1- Pir Hasan Zerrafi lıakkında 1465 yılında verilen tierat tercümesi. 
2- Adı geçen berat metni. 
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sürülen evde bazı eşyalar sergilenmektedir. Bunlar pash bir demir kılıç, 
sac ayağı, oldukça büyük bir maşa, tunç bir şamdan ve dört adet yaban 
keçisi boynuzudur. Bunu, şunun için belirttik. Türkistan'daki Ahmet 
Yesevi Türbesi'nin bir bölümünde medfun bulunan Kazaklann son 
hanlanndan Ablay Han'a ait kısımda tıpkı Seyit Kasım'a ait evde 
sergilenen eşyalar gibi bazı objeler vardu-. Orada da yabani koyunlann 
boynuzu, koyun postlan, kılıç, vesaire gibi şeyler görülür.(3) Bu bir 
Orta Asya geleneğidir. Seyyid Kasım'la Pir Hasan Zerrafi 1300'lü 
yıllarda yaşamışlardır. Biri büyük bir ihtimalle asker, diğeri ise Yesevi 
şeyhidir. 

Yüzyıllar boyu yöre halkının Pir Hasan Zerrafi'ye verdikleri 
değer boşuna değildir. Gökbelen köylüleri Kıbns Harekâtı esnasında 
ateşten bir topun ziyaretin olduğu yerden güneye doğru gittiğini, yine 
ateşten bir topun ziyaretin altındaki bir mağaraya düştüğünü söylerler. 

Bu zatla ilgili bizlerin şahit olduğu bir olayı burada anlatmadan 
geçemeyeceğiz: Bizi Pir Hasan Zerrafi Türbesi'ne götürmek üzere 
görevlendirilen Sağlık Müdüriüğü'ne ait aracm şoförü Reşit Aktürk ile 
Cuma sabahı yola çıktık. Aynı günü görevimizi tamamlayarak 
Elazığ'a döndük. Aradan dört beş ay gibi bir zaman geçtikten sonra bizi 
Pir Hasan Zerrafi'ye götüren şoför Reşit Aktürk'e rastladığımızda bizi 
hayretler içinde bırakan bir olay anlattı. Olay şöyleydi: Şoförümüz 
Reşit Aktürk uzun zamandır bel fıtığından rahatsız bir şekilde 
yaşıyormuş. Elazığ'dan Ankara GATA'ya kadar hangi hastaneye git
mişse, ameliyat önermişler. En sonunda Elazığ Fırat Üniversitesi'ne 
ait Araştırma Hastanesine ameliyat olmak üzere yatmış. Doktoru 
şoförümüz Raşit'i son bir kez fizik tedavisini denemek üzere hastane-

3 - Mustafa Uslu, "Pir-i Türkistan, Hoca Ahmet Yesevi", İstanbul 1997, 
s. 60. 
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den bir kaç günlüğüne çıkarmış. Reşit hastane çıkışından bir gün sonra 
Sağlık Müdürlüğü'ne gelince, onu bizi götürmek üzere görevlendir
mişler. Pir Hasan Zerrafi Hazretleri'ne ait türbeye gittiğimizde 
şoförümüz Reşit iki rekat namaz kılarak dua etti. Akşam eve 
döndüğünde gece saat üçe kadar yatamadığmı, vücudunda bir kaşmma-
nın ve kanncalanmanın olduğunu, gece saat üçten sonra ancak uyuya-
bildiğini belirtti. Sabah saat 6'da hanımının işe gidip gitmeyeceğini 
sorması üzerine, yatağından kalktığını ve yerinden dogruldugunda hiç 
bir ağnsmın kahnadığmı sevinerek anlatıyordu. O bu olaydan dört, beş 
ay sonra bizi gördüğünde kendisinde bel fıtığından eser kalmadığını 
hayreüer içinde sevinerek anlattı. 
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İlâhi bir aşk ver bana, 
Kandalığım bilmeyeyim; 
Yavu kılayım ben beni, 
İsteyüben bulmayayım. 

Aşkın bir od urdı cana, 
Uş yürürüm yana yana, 
Ciğerim gark oldu kana, 
Nice zân kılmayayım. 

Aşktır bu derdin dermanı 
Aşk yolunda verem canı 
Yunus Emre eydür bunu; 
Bir dem aşkşız olmayayım. 

Y u n u s E m r e 
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AHMET YESEVİ VE 
ŞEYH HASAN TÜRBESİ 
Baskil îlçesi'nin 60 km. batısmda bulunan Tabanbükü (Şeyh 

Hasan) Köyü'ndendir. Bu köy daha önce Karakaya Baraj alanı içinde 
kaldığından şimdiki yerine sonradan nakledilmiştir. Ahmet Yesevi 
Türbesi eski Tabanbükü Köyü'nün kuzeydoğusunda bulunan Garipler 
Mezarlığı'nm ortasında bulunuyordu.^^) Karakaya Barajı Kurtarma 
Kazıları esnasında Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim 
görevlilerinden Beşk Aşan Bey'in gösterdiği büyük gayretler sayesinde 
bu türbe yeni kurulan Tabanbükü Köyü Mezarhğı'na nakledilmiştir. 

Dikdörtgen plânlı olarak yapılan Ahmet Yesevi Türbesi'nin iç 
tavanı tonozlu olup, aynca duvarda bir mihrap nişi vardır. Türbeye üç 
basamaklı merdivenden çıkıldıktan sonra girilir. Kapının üzerinde "Pir-
i Pirân Serçeşmey-î Mürşidan Hoca Ahmet Yesevi, D. 1103 Ö. 1163" 
yazılı mermerden bir levha bulunmaktadır. Bu yazı sonradan latince 
harflerle yazılmıştır.*^^) Türbenin içerisinde yanyana iki mezar vardu .̂ 
Bu mezarlardan biri Ahmet Yesevi'ye, diğeri de Ahmet Yesevi'nin 
kardeşi Şeyh Hasan'a ait olduğu söylenir. Tabanbükü Köyü'nün diğer 
adı olan "Şeyh Hasan Köyü" ismi bu zattan dolayıdu". Salnamelerde 
"Şeyh Hasan Baba", "Şeyh Hasan Rezzakî" olarak geçer.Türbeye 
bitişik ikinci bir türbe daha vardu- ki, bu da Ahmet Yesevi Türbesi 
gibi kagir olarak inşa edilmiştir. Mezar şahidesinde "İntikale ila Rah-

1- Muhammed Beşir Aşan, "Tabanbükü (Şeyh Hasan Köyü Mezarhklan) , 
Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, Elazığ 1989, s. 148. 

2- Muhammed Beşir Aşan, a.g.e., s. 148. 
3 - Muhammed Beşir Aşan, a.g.e., s. 150. 
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metiUahi El Merhum El Mağfur Devir Ali Bin Süleyman Dede Bin 
Teslim Abdal" ibaresi yer almaktadır. Bu mezar Ahmet Yesevi soyun
dan gelen Teslim Abdal'ın torunu Derviş Ali'ye aittir. Yaşadığı tarih 
ise 1700'lü yıllardır. 

A H M E T YESEVİ KİMDİR? 
Ahmet Yesevi isminden de anlaşılacağı üzere Yesevi tarikatına 

mensup bir şeyhtir. Kitabeye göre 1103 yılında doğmuş, 1163 yılında 
vefat etmiştir. Doç. Dr. Beşir AŞAN bu köy hakkında yaptığı bir 
araştırmada Hatice Gültekin isimli ve 1890 doğumlu köy halkından 
olan bir kadından bize şu bilgileri aktarmaktadır. Hatice Gültekin; 
"Ben bu köylüyüm, burada doğdum ama, aslımız Selçuk. 
Nuşabur'dan, Horasan'dan gelmedir. Ecdadımız Garipler 
Mezarlığı'nda bulunan Şeyh Ahmet Yesevi ile birlikte 
buraya gelmiştir. Şeyh Ahmet Yesevi Horasan'dan atmış 
olduğu yanmış köseği (odun) Fırat kenarında bugünkü 
köyün yerine düşmüş, burada göğermiş, o'da ecdadımızla 
birlikte burayı vatan tutmuşlar." Bu ifadelerden de anlaşılacağı 
gibi köy halkı Horasan'dan gelen bir Türkmen boyundandır. Büyük bir 
ihtimalle Keban llçesi'nin Gökbelen Köyü'nde bulunan "Pir Hasan 
Zerrafi" ile aynı yıllarda yaşamışlardır. Ahmet Yesevi, aynı tarikata 
bağlı kişilerle birlikte bu köye gelerek burayı vatan tutmuşlardu". Bu 
ifadelere göre onun doğum yeri Horasan'dır. Ahmet Yesevi ismine ge
lince; Yesevi Tarikatı'nm kurucusu Ahmet Yesevi isminin bu zatta 
bulunması tesadüfi değildir. Bizce babasının Yesevi'ye bağh bir mürid 
olması nedeni ile bu isim verilmiş olabilir. Aynca onun Ahmet Yese-
vi'nin soyundan olma ihtimali de vardır. Kardeşi Şeyh Hasan'da tıpkı 
kardeşi gibi aynı tarikatın şeyhidir. Pir Hasan Zerrafi'de olduğu gibi 
onun isminin sonuna da tarikat geleneğince "Rezzaki" sıfatı eklen
miştir, bu köye ismini verdiğine göre o da önemli bir şahsiyettir. Bu 
zatlar hakkında elimizde maalesef geniş bir bilgi bulunamamaktadır.̂ "*^ 

4- M. Beşir AŞAN, a .g .e . , s. 148-150. 
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BAYRAM BABA HAZRETLERİ 
Çemişgezek îlçesi'nin Tekke Mahallesi'nde medfundur. Mezan 

taş sanduka şeklindedir. Bu taşlar Selçuklu motifleri ile süslenmiş 
olup, kabrin üzeri tonoz şeklinde hazırlanmış kapak taşı ile örtülüdür. 
Üzerinde Bayram Baha'ya ait bir kitabe ve Ayetelkürsü yazısı bulun
maktadır. Kabartma olarak yazılan bu yazılar zamanla aşmarak okuna
maz hale gelmiştir. Sandukanın etrafına sonradan bir sû a taş dizilerek 
dikdörtgen şeklinde bordürle çevrilmiştir. Ayak ve baş şahidelerinin 
sonradan kaybolduğu samlmaktadu". 

B A Y R A İ V I B A B A H A Z R E T L E R İ K İ I M D İ R ? 

Hacı Bayram Veli'nin müritlerinden biri olduğu söylenir. 
Aslen Kayserili olduğu yolunda rivayetler vardır.(l) Hacı Bayram Veli, 
1352-1429 yılları arasında yaşadığına göre, Bayram Baba'nm da bu 
yıllarda yaşamış olma ihtimali kuvvetlidir. Onun ölümü konusunda 
1462 tarihi gösterilmektedir. 

Bayram Baba hakkında anlatılan menkıbelerden biri şöyledir 

Bir gün halvethanesinde Hacı Bayram Veli coşar. İçindeki 
su- perdesi kalkınca ağlamaya başlar. Onun bu halini gören Bayram Ba
bada onunla birlikte ağlar. Hacı Bayram Veli bu hal içerisinde iken 
kendinden geçerek şöyle den 

1- Bütün Yönleriyle Çemişgezek, Çemişgezek Kalkmdırma ve Güzelleştiıme 
Demeği Yayınlan No: 1, s. 143, Eylül 1997. 
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"Noldu bu gönlüm, noldu bu gönlüm 
Tanrı aşkıyla doldu bu gönlüm. 

Yandı bu gönlüm, yandı bu gönlüm 
Yanmaya da derman buldu bu gönlüm. 

Bayramım imdi, Bayramım imdi 
Bayram ederler yar ile şimdi. 

Hamdüsenalar, hamdüsenalar 
Yar ile bayrama tıamdüsenaiar. 

Hacı Bayram Veli'nin yâr ile bayram etmesini ifade eden bu 
mısralara, Kayserili Bayram Baba dayanamayarak: "Efendi Hazret
leri, siz yâr ile bayram edersiniz, biz ağyar ile mi bay
ramdayız. Size Hacı Bayram derlerse, bize de Bayram 
Baba derler." deyip, aşka gelerek "ya hay, ya hay" çekmeye 
başlar. Onun tarikat kuralına uymayan bu hareketi Hacı Bayram Veli 
Hazretleri'ni hiddetlendirir: "Bre sabırsız, bre derbeder Bayram" 
der, "Sana vereceğim vazifenin hidayedi gülünç, nihayeti 
külünk, yatağın bir müddet küllük, seyahat mahallin çok 
şehirler, ikemetgâhm ve dünya evin ise Çemişgezek'tir. 
Mısır, Bağdat, Şam, Halep, Azarbeycan gezip, sonra 
Çeşmişgezek'e gideceksin. Nasibin olan külüngü yalçın 
kayaya sapla. Oranın adı Mai Bayram anılsın. Durma 
karşımda, seyahatin hayırlı olsun." Bu emir üzerine Bayram 
Baba yaptığından hicap duyarak, şeyhi Hacı Bayram Veli'nin elini 
öper ve dergâhtan ayrılır. Kayseri'ye gelerek anne ve babasmın kabirle
rini ziyaret eder. Sonra Mısu, Şam, Halep, İran ve Azerbaycan'a gider. 
Buralarda kalma sürelerini tamamladıktan sonra Erzurum'a gelir. Erzu
rumlular onu giydirir, banyo ettirir ve yolcu ederler. Yolda bir çeşme 
başında otururken Şeyhi Hacı Bayram Veli ona görünerek şöyle 
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der: "Bre derbeder, asıl zahmeti ve meşakati bundan sonra 
çekeceksin. Çemişgezek'e git, bu şehrin garbında dim
dik, heybetli duran yalçın kayaların eteğinde çalış. Tağar 
Çayı'ndan aptesini al. Hem dünya ve hem de ahiretine 
uğraş. Elindeki külüngü kayaya çarp, mai bayram akıt. 
Bahçe yap, ağaç dik, yorul, cezanı çek, mükafatını gör. 
Muradına er, bizi de unutma." der. 

Bu emri alan Bayram Baba, dağları aşar, bir gün gelip 
Çemişgezek'e ulaşır, ilk uğrak yeri Çukur Mahalle olur. Buradaki He-
sikoğulları'nda misafir kalu". Bir süre sonra dul bir kadınla evlenerek 
dünya evine girer. Şeyhi'nin gösterdiği yalçm kayalarm eteklerinde dur
madan, dinlenmeden çahşır. Onun bu susuz bayu-da bağ ve bahçe yeri 
yaptığını gören Çemişgezekliler Onunla alay ederler. Evlendiği hatun 
Bayram Baha'nın bu akıl almaz işine kızdığı için-onu eve almaz. O, 
bunlann hiç birine aldu-madan çalışmasına devam eder. Kayaların 
altındaki bayırda sekiler yaparak oralan düzeltir. Iş bittikten sonra 
Tağar Çayı'nda aptesini alu- ve gelip secdeye kapanır. Yüce Allah'a 
şöyle seslenir: "Yarabbi, kazma vurdukça Hak dedim. Top
rak açtıkça hamdettim. Yoruldukça aptes alıp namaz 
kıldım. Terledikçe alnımdan akan ter gözyaşıma karıştı. 
Şeyhimin emirlerini yapmakta kusur etmedim. Cahil 
halkın deli demelerine aldırış etmedim. Ey Yüce Al
lah'ım, kulunu halka karşı mahcup bırakma." der ve 
külüngü alarak "Ya Allah" deyip, dik kayanın ortasına saplar. O 
anda kaya yarılarak içinden su fışkırmaya başlar. Bunu gören 
Çemişgezek halkı oraya doğru koşar. Bayram Baha'ya karşı 
yaptıklanndan utanarak elini öpüp özür dilerier. Bayram Baba artık 
çektiği bütün zahmeti unutmuştur. Buradan akan suyla bahçeler 
yetiştirir. Ağaçlar meyve vermeye başlaymca ilk meyvesini yer ve An
kara'nın yolunu tutar. Şeyhinin huzuruna vardığında, Çemişgezek'te 
yaptıklanm tafsilatı bir şekilde anlatu-. Hacı Bayram Veli ona: "Bu 
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eziyetin bundan sonra mükafatını göreceksin, yalnız bir 
süre küllükte kalacaksın." der. Tekrar Çemişgezek'e döner. O, 
Müştak Köyü'nde kalan Molla Abdulgani ile işbirliği yaparak bu 
bölgede şiiliği yaymaya çalışan Derviş Hüseyin'e karşı mücadele 
eder.^^^ O sırada Ankara'daki derviş arkadaşı Şeyh Sami de 
Çemişgezek'e gelir. Bayram Baba çok geçmeden hastalanu". Ne yazık 
ki, bu hastalıktan kurtulamayarak 1462 yılında vefat eder. Ölmeden 
önce yaptığı vasiyet gereğince bugünkü yerine defnedihr. 

Onun ölümünden kısa bir süre sonra Bayram Baba ismi unutula
rak mezannın yeri mezbelilik haline dönüşür. Şeyhi Hacı Bayram 
Veli'nin dediği: "Bir süre daha küllükte kalacaksın." sözü 
gerçek olur. Ondan geriye sadece kayalardan çıkardığı "Bayram Baba 
Suyu" kalmıştır. 

Bir gün Osman Bedrettin Hazretleri Tabur İmamı olarak 
Çemişgezek'e gelir. Tarih 1904 ydlandu". Bayram Baba'mn ölümünden 
sonra 438 sene geçmiştir. Bu veli zat bu süre içerisinde küllük altında 
kalarak azap çeker. Osman Bedrettin Hazretleri (İmam Efendi) 
Çukur Mahallede oturan jandarma mülazimliğinden emekli Mehmet 
Efendi'nin yemeğine giderken Tekke Mahallesi'ndeki bu kül ve çöp te
peceğini görür. Yanındaki Hocazade Mehmet Ağa'ya: "Şimdi size 
Şeyh Tevfik Efendi'yi göndereceğim. Şu tümseği açın, 
bir mezar taşı çıkıncaya kadar kazın, sonra bana haber 
verin." der. İmam Efendi'nin dediği yapüır. Akşam olmadan mezar 
taşı bulunarak İmam Efendi'ye haber verilir, tmam Efendi mezann 
bulunduğu yere gelerek bu zatın kimliğini açıklar. Daha sonra 
çevresine ihata duvarı yaptınp mezan korumaya alu-. Artık Bayram 
Baba, şeyhine karşı işlediği suçun cezasını bitirerek çektiği eziyetlerin 
mükafatını görmüştür.(3) 

2- Bütün Yönler iy le Çemişgezek , s., 144 
3 - Bütün Yönler iy le Çemişgezek , s., 144 
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Bir şehre vardımki, adı denilmez 
Bir bahre daldımki lıaddi bulunmaz 
Müride dil oluban geri dönülmez 
Ölmezden ön öldüm el hamdülillah. 

Hakk'ın dergahına tutmuşum elim 
Gördüğüm halleri şerh eyler dilim 
Yokluk ummanına uğradı yolum 
Fena fillah oldum el hamdülillah. 

Yunus Emre'm kâmil oldu imanın 
Hazret-i Hakk'a vâsıl oldu canın 
Lâ-mekân şehridir şimdi mekânın 
Bekâbillah oldum el hamdülillah. 

Yunus Emre 
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MOLLA AHMET PEYKERİ HZ. 
Merkeze bağlı Mollakendi beldesinde medfundur. Elazığ'a 15 

km. uzaklıkta bulunan bu beldeye Elazığ-Bingöl karayolunun 14. km. 
sinden sonra sağa sapılarak gidilir. Türbesi tarihi bir caminin 
bahçesinde bulunmaktadır. Camiyle birlikte türbeyi IV. Murat'ın 
yaptırdığı rivayet edilir. Sekizgen plânlı olan Molla Ahmet Peykeri 
Hazretleri'nin türbesi sonradan bazı tamirler görmüştür.^^) Araştır
macıların ileri sürdüğü görüşlere göre burada daha önce böyle bir 
köyün olmadığı. Molla Ahmet Peykeri Hazretleri'nin Erzincan'dan 
gelerek buraya yerleşmesi ile birlikte buranın geliştiği ve şimdiki du
rumuna geldiği söylenir.^^) Yine çeşitli tarihi kaynaklarda bu değerli 
zatın ismiyle burada bir vakıf külliyesi bulunduğu, müştemilatı 
içerisinde medrese ve zaviye ile birlikte cami ve türbenin olduğu belir-
tilir.*̂ )̂ Bugün bunlardan sadece cami ve türbe ayaktadır. Yrd. Doç. Dr. 
Mehmet Ali Ünal burasıyla ilgiü araştırmasmda medrese ve zaviyenin 
byük bir ihtimalle Selçuklular döneminde yapılmış olacağını iddia 
eder.(4> 

Bu külliye ile ilgili Osmalı dönemine ait kayıtlann bazısında 
burada medfun olan zatm isminin "Mevlana Ahmet Peykerci" 
olduğu, bazısında "Şeyh Ahmet Peykerci" olduğu, bazısında da 

1- Yrd. Doç. Dr. Melımet Ali Ünal, a.g.e., s. 216. 
2- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Ünal, a.g.c., s. 216. 
3- Metin Sözen, Elazığ Mollakendi Bucağında Şeyh Ahmet Peykeri Külliyesi, 

İsmail Hakkı Uzunçarşı l ı 'ya A r m a ğ a n , İstanbul, s. 421-435. 
4- Mehmet Ali Ünal, a.g.e., s. 216-218. 
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"Molla Ahmet Peykeri" olarak geçtiği ifade edilmektedir. Biz de 
bugünkü isminin "Mollakendi" olması sebebi ile bu zatın isminin 
de "Molla Ahmet Peykeri" olabileceği inancındayız. Yard. Doç. 
Dr. Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Dönemi XVI. yüzyda ait (III. Murat 
zamanı) 998 nolu tapu tahrir kayıüannda bu külliyenin zengin vakıflar 
arasmda yer aldığım söyler. 

M O L L A A H M E T P E Y K E R İ H Z . K İ M D İ R ? 

Bu gönül ereni hakkında bilgi veren tüm kaynaklar onun Erzin
can'dan geldiği konusunda ittifak ederler. Bunlardan sadece Metin 
Sözen Molla Ahmet Peykeri Hazretleri'nin Erzincan'ın Tercan 
ilçesine bağlı "Pekeriç" köyünden geldiği görüşündedir.^^^ Öyle 
sanıyoruz ki Metin Sözen bu iddiasını tasavvufta şeyhm isminin sonu
na gelen kelimenin o şeyhin memleketini ifade etmesinden yola 
çıkarak "Peykeri" yi "Pekeriçli" olarak düşünmüştür. Diğer kay-
naklann ileri sürdüğü görüşlere göre ise, onun Erzincan'ın merkezine 
bağlı "Mollaköy" de doğduğu, bugün bile bu köyün halen ayakta 
olduğu önemü bir belgedir.*^^^ "Peykeri" kelimesine gelince: bu ke
limenin sözlük anlamı; "Peri yüzlü", "Gayet güzel", "Yüz, 
çehre" diye açıklanır. Bize göre Peykeri kelimesi bu değerli zatın 
doğum yerini değil de, onun sıfatını, özelliğini anlatan bir kelimedir. 
Tarikatlarda bazı şeyhlere bu tür sıfatlar verilmektedir. 

5- Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi , Ağustos 1989, Sayı: 43, s. 145-
146-147. 

6- Metin Sözen, Elazığ Mollakendi Bucağında Şeyh Ahmet Peykeri Külliyesi, 
tsmai l Hakkı Uzunçarşı l ı 'ya Armağan , istanbul, s. 421-435. 
Doç, Dr. Metin Sözen, s. 421-435. 

7- Mehmet Ali Ünal, Türk Dünyası Araştırmaları 1986, Sayı: 43, s. 146. 
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Yaşadığı çağa gelince; bu konuda kesin bilgiler yoktur. Buna 
rağmen iki görüş ileri sürülmektedir. Bunlardan birinci görüşe göre 
onun IV Murat döneminde yaşadığı, tahminen 1637 yılında da 
öldüğü ileri sürülür. Halk rivayetlerine dayanan bu görüşe göre, 
IV. Murat'la ilgili bir de hikâye anlatılmaktadu-;'̂ *) 

IV. Murat Revan seferine çıkarken yolu Elazığ'dan geçer. Bu 
esnada bir süre bugünkü Yurtbaşı Beldesi'nde konaklar. Yörenin ileri 
gelenleriyle yaptığı sohbette bu yörede yaşayan bir meşayıhm olup ol-
madığmı sorar. Huzurda bulunanlar IV. Murat'a, Mollakendi'de Ah
met Peykeri Hazretleri isminde birinin bulunduğunu söylerler. Bunun 
üzerine IV. Murat, Molla Ahmet Peykeri Hazretleri'ni getirmeleri 
için emir buyurur. İstanbul'dan yanında getirdiği deli bir atı da Molla 
Ahmet Peykeri Hazretleri'ne yollayarak, onun bu ata bindirilip getiril
mesini ister. Bir müddet sonra Molla Ahmet Peykeri Hazretleri bindiği 
bu deli atla birlikte padişahın otağına varu-. Atın gayet uysal bir 
şekilde geldiğini gören IV. Murat, onun bir veü olduğuna hükmeder. 
Bunun üzerine Peykeri Hazretleri'yle bir süre sohbet edip, onu ağu-lar. 
Çıkûğı bu seferden başarılı bir şekilde dönmesi için ondan yardımcı ol
masını ister. Molla Ahmet Peykeri Hazretleri de IV. Murat'ın ordu
sunun başanh bir şekilde dönmesi için dua edeceğini ama, gelirlerken 
bir düşman başı getirmelerini ister. 

Günler geçer, Osmanlı ordusu Revan önlerine gelir. Şehrin 
alınması için şiddetli bir muhasara başlatılır. İşte tam bu su-ada Molla 
Ahmet Peykeri hazretleri medresede okuyan talebelerini alarak köyün 
dışındaki bir arpa tarlasına götürür. Öğrencilerine arpa başaklarını 
avuçlannda ovarak doğuya doğru üflemelerini söyler. Talebeler Molla 

8- İshak Sunguroğlu, a .g .e . , C. l, s. 151-152-153. 
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Ahmet Peykeri Hazretleri'nin dediğini yaparlar. Aradan günler, haftalar 
geçer. IV. Murat Revan'ı fethederek geri dönmüştür. Yeniden 
Elazığ'a geldiği zaman Molla Ahmet Peykeri Hazretleri'ni bulur ve 
ona: "Biz savaşırken çok zorda kaldık. Bize ne gibi bir yardımda bulun
dun Şeyh Efendi." der. Molla Ahmet Peykeri Hazretleri şöyle cevap 
verir: "Padişahım, siz savaşırken en zorlu anınızda bizler arpa 
kılçıklarmı düşmanın gözüne saplamışız. Şayet bir düşman kellesi ge-
tirdiyseniz göz kapaklannı açıp bakarsanız arpa kılçıklarını orada 
göreceksiniz." Hakikaten IV. Murat yanlannda getirdiği bir düşman 
kellesini huzura alarak göz kapaklarını kontrol eder ve gözlerinin 
içinde arpa kılçıklarını görünce, Mollakendi köyüne bir cami 
yapılması için emir buyurur. 

Aradan üç yıl geçer. IV. Murat bu kez Bağdat Seferine çıkar. 
Elazığ'a geldiğinde Molla Ahmet Peykeri Hazreüeri'ni yeniden görmek 
ister. Ne yazık ki onu bulamaz. Çünkü o değerli zat bk yıl önce vefat 
etmiştir. Kabrini ziyaret ederek dua eder ve buraya bir türbe yaptunr. 
Bugün ayakta duran bu türbe IV. Murat'ın yaptu-dığı türbedir. 

Molla Ahmet Peykeri Hazretleri'nin IV. Murat'la ilgili an-
latdan hikâyesi bu şekildedir. Hikâyeyi İshak Sunguroğlu "Harput 
Yollannda" adlı eserinde anlatmıştır. 

Molla Ahmet Peykeri ile ilgiü bir diğer görüş ise. Onun IV. 
Murat döneminde yaşamadığıdır. Bu görüşü savunanlara göre Molla 
Ahmet Peykeri Hazretleri IV. Murat'tan yüzyıl kadar önce 
yaşamıştır. Bu görüşü ileri sürenlerden Doç. Dr. Mehmet Ali 
Ünal delil olarak XVI. yüzyıla ait tapu kayıt belgeleri ve vergi defter
lerini gösterir. Bu belgelerde Molla Ahmet Peykeri adına bir vakıf 
külliyesi bulunduğunu, dolayısıyla onun XVI. yüzydda yaşamış ol
ması gerektiği üzerinde d u r u r . B u görüşe biz de katıhyoruz. 
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Evet, Molla Ahmet Peykeri ister IV. Murat devrinde yaşasm, 
isterse ondan yüz yd kadar önce yaşasm, IV. Murat'ın bu kıymetli 
zatın mezarını ziyaret ettiği bir gerçektir. Onun bir tarikat şeyhi 
olduğuna şüphe yoktur. İsminin başında bulunan "Molla" kelimesi 
onun medrese öğrenciliğine değil, büyük bir âlimliğine işarettir. Ken
disinin bağlı bulunduğu tarikat ve şeyhi ise maalesef tesbit edileme
miştir. Sanıyoruz tarikatlarda belirtilen şeyh silsilesi, onun adına 
düzenlenen berat ve ferman kaybolduğu için ortaya çıkmamışta. Erzin
can'dan Elazığ'a gelmesinin nedeni ise tarikat geleneklerine göre şeyhin 
halifesini bir yerde irşatla görevlendirmesi sonucudur. Muhtemelen 
Ahmet Peykeri Hazretleri'ni de Erzincan'daki Şeyhi Elazığ'da 
görevlendirmiştir. 

9- M. Ali Ünal, T ü r k D ü n y a s ı A r a ş t ı r m a l a r ı D e r g i s i , Ağustos 1986, Sayı: 
43, s. 145-146-147. 
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ŞEYH ALİ SEBDİ HAZRETLERİ 
Palu Îlçesi'nin üç kilometre doğusunda Murat Nehrine bakan bir 

tepe üzerinde medfundur. Türbenin bulunduğu yer, eski Palu yerleşim 
alanmm tam karşısmdadır. Türbe tuğla ve çimentodan inşa edilmiştir. 
Makam bölümünün üzeri betondan yapılmış bir kubbe ile kaplıdır. 
Diğer bölümlerin üzeri ise beton dökülerek dam şekhne getirilmiştir. 
İç mekanı birbirine geçişlerle üç bölüme aynlır. Bu bölümlerde Şeyh 
Ali Sebdi Hazretleri ve yakınlannm mezarlan vardu-. Mescit bölümü 
ayn inşa edilmiş olup, türbeye çok yakmdır. Aydınlatmalar önden üç 
büyük, yanlardan üç küçük pencereyle sağlanır.Türbenin içinde elek
triği, dışında ise akar suyu mevcuttur. 

Ş E Y H A L İ S E B D İ H A Z R E T L E R İ K İ M D İ R ? 

Rivayete göre Şeyh Ali Sebdi Hazretleri aslen eskiden Diyar
bakır'a, şimdi ise Mardin'in Savur ilçesine bağh " K ı r k d i r e k " 
köyündendir. Bu köye "Kırkdirek" adı. Şeyh Ali Sebdi Hazretleri 
Mevlana Halidi Bağdadi'nin kırkıncı halifesi olduğu için verilmiştir. 
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte hicri 1202 yılında 
doğduğu rivayet edilir. Babasının ismi Süleyman'du". Ali Sebdi Hazret
leri ilk derslerini babasından almış, daha sonra yöredeki tanınmış hoca
lara giderek bilgisini artumıştu-. Bunun üzerine Ku-kdirek Köyü'ndeki 
medresede hocahğa başlar. Bir gün köye gezginci kıyafetiyle bir ya
bancı gelir. Ali Sebdi Hazretleri bu yabancıyı misafir etmek için evine 
götürür. Onun olağan dışı halleri Ali Sebdi Hazretleri'nin dikkatini 
çekince kim olduğunu sorar. Gelen bu yabancı devrin büyük muta-
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savvıfı Mevtana Halid-i Bağdadi'den başkası değildir. Kendisinin 
Hindistan'dan geldiğini, şeyhi Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin 
emri üzerine buraya uğradığını, buradan da Şam'a gideceğini; çünkü 
Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin onu Şam halkını irşadla 
görevlendirdiğini açıklar. Ali Sebdi Hazretleri'ne Şeyhi Abdullah 
Dehlevi Hazretleri'nin kendisini de birlikte götürmesini istediğini 
söyleyince, Ali Sebdi Hazretleri tereddüt etmeden bu talebi kabul eder. 
İşte Şeyh Ali Sebdi Hazretleri'nin tasavvuf hayatı bu ziyaretle 
başlamış olur. 

Çağın en büyük mutasavvıf ve müceddidi olan Mevlana Hali
d-i Bağdadi aynı zamanda büyük bir veü ve İslâm alimidir. Kendisi 
Osman bin Affan soyundandır. Annesinin soyu da Hz. Ali'ye 
ulaşır. Miladi 1778 yıhnda Bağdat'ın kuzeyinde bulunan Zur şehrinde 
doğmuştur. Zahiri ve Batini iUmlerin tümü üzerinde uzun süre tahsil 
görmüş, devrin en büyük hocalarında yetişmiştir. Mevlana Halid-i 
Bağdadi Bağdat'taki tahsilinden sonra Hindistan'a da giderek büyük 
Nakşi mutasavvıfı Abdullah Dehlevi hazretlerinden icazet almıştır. 
Şeyhi "Abdullah Dehlevi"nin emri üzerine Şam'da görevlen
dirilmiş, bu görev için Şam'a giderken manevi emir üzerine o gün 
Diyarbakır'a bağlı olan Kırkdirek Köyü'ne uğrayarak Ali Sebdi Hazret
lerini de birlikte götürmüştür. 

Ali Sebdi Hazretleri Şam'da on bir yıl şeyhine hizmet etmiş, 
onun ilminden tasavvufi bilgisinden ve feyzinden gerektiği gibi fayda-
lanmışıtr. 

Bir gün Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Ali Sebdi 
Hazretlerini yanma çağırarak: "Senin süren tamamlanmıştır. 
Artık icazetini verelim git" deyince, Ali Sebdi Hazretleri: 
"Ben icazeti ne yapayım. Size hizmet etmek bana yeter." 
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der. Mevlâna Halid-i Bağdadi Hazretleri: "Annen rahatsızdır. Git 
anneni gör ve gel" der. Ali Sebdi Hazretleri şeyhinin bu sözü 
üzerine yola koyulur. Kırkdirek Köyü'ne geldiğinde annesini vefat 
etmiş bulur. Birkaç gün sonra tekrar Şam'a döner. Bakar ki bu süre 
içerisinde de şeyhi vefat etmiştir. Ama o büyük veli vefat etmeden 
önce Ali Sebdi Hazretleri'nin icazetini hazırlamış, onu Palu'da 
görevlendirdiğini vasiyet olarak bildirmiştir, icazetini Mevlâna Ha
lid-i Bağdadi Hazretleri'nin kardeşinden alan Şeyh Ali Sebdi Haz
retleri, tekrar yola koyularak uzun ve meşaketli bir yolculuktan sonra 
Palu'ya gelir. Şimdiki türbesinin hemen güney tarafındaki dere 
içerisinde bir ev yaparak önce burada kalu:. Daha sonra eski Palu'ya 
göç ederek ölümüne kadar tam 45 yıl burada halkı irşad eder. Şeyh Ali 
Sebdi Hazretleri 1871 yıhnda ebedi aleme göçerken, arkasında halife 
olarak Şeyh Samini Hazretlerini, Bingöl'ün Kür Köyü'nden 
Süleyman Efendi'yi, bu gün Harput'ta medfun bulunan Ahmet 
Çapakçuri Hazretleri'ni, Kovancılar ilçesi Mirmehmet Köyü'nden 
Cuma Efendi'yi bırakmıştu". 

Nakşilik tarikatı bölgeye ilk defa Ali Sebdi Hazretleri ile gir
miştir. Halk onda inanılması zor kerametler görmüş, onun bilgisinden 
ve feyzinden istifadeye çalışmıştır. Palu'da bozulan nizamı o yıllarda 
tesis ederek dini gerçek yönleriyle halka anlatmış, onun bu güzel 
tavırlan yüzünden birçok gayrimüslim Islâmla şereflenmiştir. Etkisi 
kendisinden sonrada devam ederek bölge dışına kadar taşmıştur. 

Hayatı boyunca dünya mahna hiç değer vermeyen Şeyh Ali Seb
di Hazretleri, bir kanş toprak bile satın almamıştu-. Onun paraya, pula 
değer vermemesi ile ilgili bir olay şöyle anlatıhr: 

Onun hakkında anlatılan kerametlerden bazılan şunlardır 
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Bir gün Şeylı Ali Sebdi Hazretleri'nin evinde kahve biter. 
Hanımı durumu kendisine bildirir. "Efendi, misafire ve
receğimiz bir kaşık kahve kalmadı." der. Şeyh Ali Sebdi Haz
retleri minderin altından bir miktar para çdcanr ve "Gidin bununla 
kahve alm." der. Kahve almaya giden kişi kahve satan dükkâna gel
diğin de: "Bu paraya kahve verirmisin?" deyince, dükkâncı 
şaşırarak: "Ne kadar istiyorsua?" der. Kahve almaya gelen kişi: 
"Valla Efendi dedi ki bu paraya kahve al gel" Dükkân sahi
bi: "Sen ne diyorsun." der. "Bu paraya bir yük kahve ge
lir!" 

Bir gün hanımlarından birisi Şeyh Ali Sebdi Hazretleri'ne 
çıkışarak: "Efendi, sen artık yaşlandın, çocuklanmız var, onlara kala
cak bir parça mülkümüz yok. Düşünüyorum ne yapacağız. Sen hep bu 
işlerle uğraşıyorsun." der. Ali Sebdi Hazretleri gayet sakin bir şekilde 
"Hanım, sen git bir bulgur çorbası pişir yiyelim, o işi sonra 
düşünürüz." diye cevap verir. O sıralar bulgur, pirinç gibi zahireler 
küplerde saklanırdı. Hanımı bulgur çorbası yapmak için kilere gider. 
Bulgur küpünün ağzını açtığında bir de ne görsün! Küp ağzına kadar 
altınla dolu değil mi. Şaşkınlık içinde tekrar geri döner: "Efendi, küpte 
bulgur yerine altın var." deyince, Ali Sebdi Hazretleri: "Hanım be
nim altında gözüm yok, istesem küplerin hepsi altınla 
dolar. Çocuklarım yeter ki benim yolumdan gitsinler. 
Onlara ne mal lazım, ne de mülk." demiştir. 

Yine bü gün Şeyh Ali Sebdi Hazretleri halifelerinden Bingöl'lü 
Abdullah Efendi'yi özlediğinden görmek ister. Oysa Halifesi Abdullah 
Efendi Bingöl'dedir. Samini Hazretleri'ni yanma çağu-arak: "Mahmut" 
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der. "Çık şu AbduUahı çağu-, ikindi ezanını okusun." Samini Hazretle
ri hiç tereddüt etmez. Dışarı çıkarak Bingöl'e doğru seslenir. 
"Abdullah, Efendi diyor ki gelsin ikindi ezanını okusun." Aradan çok 
kısa bir zaman geçer. Dışarıdan bir ezan sesi duyulur. Ezanı okuyan 
Bingöllü Şeyh Abdullah'tır. 

Ali Sebdi Hazretleri 'nin sevdiği müritlerinden biri 
de Samini Hazretleri'dir. Samini Hazretleri Ali Sebdi Hazret
leri'nden icazetini ahnca bir süre evine kapanarak dışan çıkmaz. De
vamlı ibadet ve taatla meşgul olur. Onun Ali Sebdi Hazretleri'nin 
yanına gelmediğini gören bazı müritler hemen dedikoduya başlarlar. 
"Bak icazeti alınca şeyhini unuttu." kimi de: "Demek ki Mahmut Sa
mini şeyhini icazet alana kadar sevmiş", "Mahmut Samini daha 
şeyhini tanımıyor. Ali Sebdi Hazretleri'nin bana vereceği bir şeyi yok 
diyormuş." diye dedikodu yaparlar. Bu dedikodulara Ali Sebdi Hazretle
ri'nin hanımı da katüu-. Şeyh Ali Sebdi Hazretleri bunlan duyar ama 
aldumaz. Bir gün hanımı Ali Sebdi Hazretleri'nin yanına gelerek: 
"Samini seni tanımıyormuş." deyince Aü Sebdi Hazretleri bakar ki 
dedikodu oldukça büyümüştür. Bunun üzerine müritlerinden Salih'i 
çağırarak: "Git Samini'nin sarığını sök, boynuna dola 
çarşının ortasından çekerek getir." der. Ali Sebdi Hazretleri'nin 
müridi söyleneni yapmak için Samini Hazretleri'nin evine gider. 
"Efendi seni istiyor" der. Samini Hazretleri hazırlanarak dışan 
çıkar: "Efendi beni nasıl istiyor" der. Derviş Salih: "Efendi 
dedi ki sarığını sök, boynuna dola ve çekerek getir." Sa
mini Hazretleri; "Efendi nasıl istiyorsa öyle yap" der. Derviş 
Salih sangı söker, Samini Hazretleri'nin boynuna dolayarak ara sokak
lardan çekip götürmek ister. Samini Hazretleri bunu anlayınca birden 
durur: "Efendi beni nereden götürmeni istedi?" der. Derviş 
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Salih: "Efendi çarşının ortasından getir dedi" der. Samini 
Hazretleri, biraz da hiddetlenerek; "Öyleyse Efendi beni nereden 
götürmeni istediyse sen de oradan götür." der. 

Bir süre sonra Ali Sebdi Hazretleri'nin hanımı pencereden 
baktığında şaşırır: "Efendi Efendi, bir ışık topu bizim eve 
doğru geliyor." diye seslenir. Ali Sebdi Hazretleri hiç aldırmaz. 
Aradan zaman geçer tekrar; "Efendi ışık topunun içinde iki 
kişi var bize geliyorlar." deyince Ali Sebdi Hazretleri, "Hanım 
bak kimdir o iki kişi?" dediği zaman, gelenler biraz daha yak
laşınca hanımı: "Biri Samini, öteki de Salih" der. 

Bu olaydan sonra bir daha kimse Samini Hazretleri'ni 
çekiştirmez. 

Palu beyleri. Şeyh Ali Sebdi Hazretleri'nin halk tarafından sevil
mesinden dolayı rahatsız olurlar. Zaten onun büyük bir veli 
olduğundan da şüphelidirler. Bey konağında Ali Sebdi Hazretleri'ne sin
sice bir plân hazulamr. Hem onun sahte bir şeyh olduğunu ispatlaya-
caklardu-, hem de o gece onu öldüreceklerdir. O büyük zatı akşam 
yemeğine davet ederler. Önceden murdar olmuş bir tavuğu pişirip 
önüne koyarlar. Ali Sebdi Hazretleri önüne konulan pişmiş tavuğu 
afiyetle yer. Beyler kendi aralarında durum muhakemesi yaparlar, derler 
ki: "Bu nasıl velidir. Yediği tavuğun murdar olduğunu bile anlaya
madı. Bu sahte bir şeyhtir. Artık öldürülmesi caizdir." Karar verirler, 
onu öldüreceklerdir. Beylerin büyüğü Ali Sebdi Hazretleri'nin yanına 
gelerek: "Şeyh Efendi, tavuk lezzetlimiydi?" diye sorar. Ali Sebdi Haz
retleri: "Çok güzeldi" der. Palu Beyi: "Afiyet olsun ama, o yediğin ta-
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vuk murdardı" deyince, Ali Sebdi Hazretleri beyi yanına çağırarak 
ağzını açar ve ona "Ağzımın içine bir bak hele ne 
görüyorsun?" der. Bey, Ali Sebdi Hazretleri'nin açılan ağzına doğru 
bakınca şaşırır: "Bir derya ve ortasında yüzen küçük bir ta
vuk var." der. Digerleride gelip bakarlar, aynı şeyi onlarda görürler. 
Ali Sebdi Hazretleri ağzını kapattıktan sonra: "Şimdi size soruy
orum?" der. "Gördüğünüz o tavuk deryayı kirletebilir mi?" 
Beyler yaptddanndan oldukça mahcup ve pişman olur, Ali Sebdi Haz
retleri'nin eline kapanırlar. 
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MAHMUT SAMİNİ HAZRETLERİ 
Palu ilçesi'nin 3 km doğusunda, Murat Nehri'nin kuzey ya-

kasmda bulunan bir düzlükte medfundur. Burası Eski Palu'ya ait bir 
mezarlıktır. Türbe tuğla ile inşa edilmiştir. Tavanı betonla örtülüdür. 
Türbe tavanının tam orta kısmında yine beton dökümü sivri 
sayılabilecek tarzda bir kubbe bulunmaktadır. İç kısmı çok küçük üç 
pencere ile aydınlatılmıştır. Şeyh Samini Türbesi kare plânlı ve iki 
mekânlıdu-. Türbenin bulunduğu mezarlık içerisinde akar su vardu. 

M A H M U T SAMİNİ HAZRETLERİ KİMDİR? 

Aslen Palu llçesi'nin eski adı Hun, yeni adı Beyhan beldesin-
dendir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. 1812 yılında 
doğduğu rivayet edilir. Tasavvufi gelişimini Nakşi Şeyhi Ali Seb
di Hazretleri'nin yanında tamamlamıştır. Esas adı Mahmut olan 
Şeyh Samini hazretleri'nin ismindeki "Samini" sıfatı tarikat ge
leneğine uygun olarak verilmiştir. Aynca Şeyh Ali Sebdi Hazret
leri'nin sekizinci halifesi olmasından dolayı verildiği de söylenir. 
"Samini"nin Arapça karşılığı sekizinci anlamına gelir. Onun tarikata 
girişi Ali Sebdi Hazretleri ile tanışmasından sonra başlar. 

Rivayete göre bir gün Şeyh Ali Sebdi Hazretleri o zaman
ki adı "Hun" olan bu köye davet edilir. Akşam Ali Sebdi Hazret
leri'ne bir yemek ziyafeti çekilir. Yemek esnasında Ali Sebdi Hazret
leri sofradaki taamlardan oluşan büyücek bir lokma hazırlar. Sofra 
etrafında oturanlara dönerek: "içinizde bu lokmayı bir seferde 
çiğnemeden yutacak kim var?" diye sorar. Sofra etrafındakilerin hiç bi-
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rinden ses çıkmaz. Bunlan kenarda seyretmekte olan Mahmut Samini 
Hazretleri: "Ben yutarım" der. Ali Sebdi hazretleri Samini'yi yanına 
çağırarak lokmayı kendi eliyle ağzına kor. Mahmut Samini Hazretleri 
ağzına konan bu lokmayı çiğnemeden yutar. Tasavvufçular bu lok
manın bir sır lokması olduğunu söylerler. Onu Şeyh Ali Sebdi 
Hazretleri'ne bağlayan bu lokmadu". Nitekim bu lokma Mahmut Sa
mini'yi Hun Köyü'nden alarak Palu'ya getirir. Ali Sebdi Hazretleri 
ona: "Ben seni zikirsiz ve fikh-siz kabul ettim." der. Daha henüz 
çocuklukla gençlik arasında sayılan Mahmut Samini Hazretleri şeyhine 
hizmet etmekten büyük bir zevk alır. Bazı kaynaklar Ali Sebdi Hazret
leri'nin ona akşam armut yedirdiğini söylerler. Ali Sebdi Hazretleri çok 
sayıdaki müritlerinin içinden en çok Samini'ye ilgi göstermiştir. Onda
ki ışığı Hun Köyü'ndeki ziyafette keşfeder. Mahmut Samini Hazretle
ri'nin Evlad-ı Resul zincirinden olduğunu iddia ederler. Bir rivayete 
göre, Mahmut Samini Hazretleri'nin dedesinin Diyarbakır'ın Derik 
tlçesi'nden gelerek Hun Köyü'ne yerleştiği söylenmektedir. 

Mahmut Samini, Şeyhi Ali Sebdi Hazretleri'ne bağlılıkta en 
ufak bir kusur etmemiş, kısa zamanda Ali Sebdi Hazretleri'nin en 
yakın müridi olmuşur. Şeyhle Samini arasındaki bu yakın diyalog, 
diğer müritler arasında kıskançlığa neden olur. Ali Sebdi Hazretleri 
bunu sezer ama, çoğu zaman bilmezlikten gelir. Mahmut Samini 
şeyhine olan bu bağlılığı yüzünden kısa zamanda derecesini artuır. 
Kur'an-ı hıfz ederek dini bilgisini de geliştirir. Onu en çok kıskanan 
müritlerden birisi Melekanlı Abdullah'tır. Ah Sebdi Hazretleri, Mah
mut Samini ve Melekanlı'nın evde yanlız bulunduğu bir sırada, Sami
ni'yi yanına çağu-arak: "Mahmut" der, "Yağmur yağacağa benziyor, şu 
damı çık da biraz loğla." Samini dama çıkar. Bir süre sonra damdan loğ 
sesi gelmeye başlayınca, Aü Sebdi Hazretleri, Melekanlıya seslenir: 
"Hele çık bak Samini damı loğluyor mu?" Melekanlı bir tavana bakar 
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bir de Ali Sebdi Hazretleri'ne: "Efendi, ses geliyor." der. Ali Sebdi 
Hazretleri: "Ben de sesi duyuyorum, sen yine de çık bir bak nasü 
loğluyor?" der. Melekanlı dama çıktığı zaman hayrette kalır. Mahmut 
Samini damın bir ucunda oturmuş, şehadet parmağı ile loğu bir oyana, 
bir buyana yönlendirerek damı loğlamaktadır. Lx)ğun kendi basma gid
ip geldiğini gören Melakanlı gerisin geri Ali Sebdi Hazretleri'nin 
yanına gelir. Daha ağzını açmadan Şeyhi: "Gördün mü Melakanlı?" 
der. Melekanlı biraz mahcup bir şekilde, "Evet" der. Ali Sebdi Hazret
leri devam ederek: "Sen de öyle dam loğlayabilir misin?" Melekanh: 
"Loğlayamam Efendi." der. Ali Sebdi Hazretleri: "Peki, Samini'yi 
niçin sevdiğimi şimdi anladınız mı? Bir daha Samini'yi kıskanmayın." 
der. 

Tarikatta her şeyin sadece dini bilgilerle olamayacağmı her mürit 
ne yazık ki anlayamaz. Şeyhe bağlılığın ve ona güvenin çok önemli 
olduğunu müritlerin bilmesi gerekir. Makamlann aşıknasında bu çok 
önemlidir. Şeyh Ali Sebdi Hazretleri diğer müritlerinin de bu 
kıskançhğı sürdürmeleri sonucunda bir gün yine dayanamaz, derviş Sa
lih'i Samini'ye yollayarak ona: "Samini'nin boynuna sangını dola, 
çarşmın ortasından çeke çeke getir." demişti. Derviş Salih Samini'nin 
evine geldiği zaman denileni yapıp yapmamakta bir müddet tereddüt 
geçirir. Ondaki bu tereddütü gören Samini Hazretleri: "Efendi beni 
nasıl istediyse sen de öyle götür." diyerek icazet almasına rağmen 
şeyhine bağlılığını bir kez daha gösterir. Bu hikâyeyi Ali Sebdi Haz
retleri bölümünde anlatmıştdc. 

Samini Hazreüeri kısa zamanda Şeyhi Ali Sebdi Hazretleri'nden 
icazetini alarak inzivaya çekilir. Şeyhi ona icazetini verirken: 
"Tuttuğun yol zor, Allah muvafak etsin." diyerek duada bulunmuştu. 
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Kışın Palu'da, yazın Murat'ın karşısındaki Palu bahçelerinde ka
lan Mahmut Samini, Şeyhinin ölümüne kadar irşad görevine 
başlamamıştır. Rivayete göre: "Samini" sıfatını icazetten sonra 
almıştır. Şeyh Ali Sebdi Hazretleri vefat edince, Palu bahçelerindeki 
evinin yamna minareli bir mescit yaptmr. Burada vakit namazlannı 
hem cemaatle eda eder, hem de mescide gelen bu cemaate vaaz verirdi. 
Bir süre sonra kışın Palu'ya göçmeyerek burada kalır. Onun derin bil
gisi ve tasavvufi düşüncesi sayesinde çok sayıda insan ona yürekten 
bağlanu-. Şeyhi Ali Sebdi Hazretleri gibi oda kendinden sonra değerli 
halifeler yetiştirir. Bunlardan bazıları: Hafız Osman Bedrettin 
(imam Efendi), Mustafa Naci Efendi, Miyadınlı Mehmet 
Efendi gibi mutasavvıflardu-. Bunlann içinde imam Efendi lakabıyla 
ünlü. Hafız Osman Bedrettin Hazretleri'nin ona intisabı ol
dukça ilginçtir. Hafız Osman Bedrettin Hazretleri'nin (imam Efendinin) 
Erzurum'dan gelerek Şeyh Mahmut Samini Hazretleri'ne teslim 
olması çok zor olur. Çünkü imam Efendi Erzurum'un değerli hoca ve 
mutasavvıflanndan dersler almış, zahiri ve batini ilimlerde kendini çok 
iyi yetiştirmiştir. Aynı zamanda hafız olan imam Efendi, dini ve tasav
vufi gelişmesini babası Selman-ı Sükuti den sonra Ahmet Me-
rami gibi değerli bir hocadan almıştı. O, Palu'ya geldiğinde epeyce 
doludur, ilk defa gördüğü Mahmut Samini Hazretleri'ne kolayca 
teslim olmamış, Mahmut Samini Hazretleri ise imam Efendi'nin 
içinden geçenleri bildiği için ona birçok kerametler göstermek zorunda 
kalmıştır. Mesela Palu'ya ilk geldiği günlerden birinde imam Efendi'ye 
"Hafız, misafirlik üç gün olur, seninki üç günü geçti. 
Bahçeye inde şu havuzun suyunu sal ve sebzelere su 
ver." der. imam Efendi tereddüt etmeden bahçeye iner, havuzu salarak 
sebzeleri sulamaya başlar. Bir süre sonra havuzdaki su biter ama, bakar 
ki sebzelerin yansı sulanmamıştır. Doğru Samini Hazretleri'nin yanma 
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koşar: "Efendi" der "Havuzun suyu bitti. Sebzelerin yansı 
ise sulanmadı." Samini Hazretleri tebessüm eder, "Hafız sen, ne 
diyorsun, o havuzdaki su sebzelerin tamamını suluyordu. 
Senin bir yanlışlığın var. Su bitmemiştir git bir bak." 
deyince, imam Efendi itiraz etmeden gerisin geri bahçeye iner, bakar ki 
havuz ağzına kadar suyla doludur. Aradan bir gün daha geçer. Şeyh Sa
mini Hazretleri bu sefer de imam Efendi'ye: "Git biraz bahçeden 
sebze topla getir ki yemek yapsınlar." der. imam Efendi 
Şeyhi Samini Hazretleri'ne dönerek: "Efendi sebzeleri dün su-
ladım. Daha çiçekteler." deyince, Samini Hazretleri: "Sen yine 
de git bir bak." der. imam Efendi bahçeye inip bakar ki ne görsün, 
dallannda taze taze patlıcanlar, domatesler durmuyor mu? 

işte imam Efendi'nin Samini'ye bağlıhğı bundan sonra başlar. 
Bu bağlılık şüphesiz Samini'nin büyük mutasavvıf oluşundan ileri ge
lir. Gelişen olaylara bakılırsa, imam Efendi onu önce kafasında 
düşündüğü çerçeveye oturtamamış, bu sebeple bir süre tereddüt 
geçirmiştir. Çünkü Samini Hazretleri çağın bilinen tarikat 
şeyhlerinden farklıdu-. Alçak gönüllülüğü, hitabeti, hoşgörüsü ile dik
kat çeker. Görünüş itiban ile kara kuru, dişleri dökük tütün içen biri
dir. O, en büyük feyzini Şeyh Ali Sebdi Hazretleri'nden almıştır. 
Bu değerü zat Palu'da vefat ederken yanından hiç aynimayan ilk halife
si Mustafa Naci Efendi yine başucundadır. 1895 yılında ebedi 
aleme göç eden Mahmut Samini Hazreüeri eski Palu mezarhğına def
nedilir. Ona hayatı boyunca sadakat gösteren Mustafa Naci Efendi 
ise, onun ölümü üzerine kendini büyük bir boşlukta hisseder. Samini 
Hazretleri'nin yıllarca su-daşı, gönül dostu olmuş, ona hizmet etmeyi 
tek gaye edinmiş bu zat, daha sonra Imain Efendi'nin yanma gelerek bu 
boşluğu doldurmaya çalışu". 
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Şeyh Samini Hazretleri ömrü boyunca yanma gelenlerin hepsine 
manevi değeri büyük olan nasihatlarda bulunmuştur. Onlara içlerinden 
dünya sevgisini çıkarmayı öğütlemiş, insanlara Allah sevgisiyle yak
laşmalarını söylemiştir. O, ömrünü hep manevi âlem için harcamış, 
hep iyilikten, güzellikten yana olmuştur. Halifesi olan Osman Be
drettin Hazretleri'ne (îmam Efendi'ye): "Hafız, ne söylersen 
söyle, hep kitaptan konuş. Bunda iki faide vardır: 

1- Sen aradan çıkmış olursun, böylece kendine gu
rur da gelmez. 

2- Birisi itiraz ederse başkasının sözü olduğu için 
nefsin araya girmez. Bu suretle hiddet ve can sıkıntısına 
düşmezsin." diyerek önemü nasihatlar yapmıştır. Yine halifelerine 
öğütler verirken; "Tasavvufta yol an kovanına benzer. Arı 
gibi bal yapmak, karınca gibi kanaatkar olmak lâzımdır. 
Bal yapma idrakine eriştiğinde ise, bu şifalı baldan 
Müslüman kardeşlerine tattırmak şarttır. Dünyanın ya
ratılışında büyük hikmetler vardır. Veliler iğnenin 
ufacık deliğinden Hindistanı seyrederler. Bu hâl ise 
âlem-i misalin altında bir hâldir. Âlem-i misal bunun 
üstündedir. Resül-u Ekrem Efendimiz'den nurlarını alır 
ve ondan sonra vahdet sarayının ezeli ve ebedi varlığında 
erirler." diyerek insanlara hizmeti ve Allah aşkını ön plâna 
çıkarmıştır. Hem cemaatini, hem gelecek nesilleri sahte şeyhlere karşı 
uyarmış: "Bir şeyhte üç şeye dikkat ediniz." diyerek bunlan 
şöyle sıralamışın-: 

"1- Kendine dünyalık verildiğinde hoşuna g i d i y o r 

mu? 

2- Sünnetlere amel ediyor ve onlara uyuyor mu? 
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3- En çok neyi seviyor? Dünyadan konuşulduğunda 
hoşlanıyorsa ondan uzak durun." 

tmam Efendi Şeyhi Mahmut Samini Hazretleri için şunları 
söylüyor: "Biz on sekiz sene yüksek huzurlarına gittik, 
geldik. Kendinde bir büyüklük duygusu katiyen 
görmedik. O, hiçbir zaman kendini Şeyh saymadı. Buna 
rağmen pek heybetli ve azametli görünürdü. Bazen derdi 
ki: "Dünyanın ne kadar harap olduğunu benden anlayın. 
Bir zaman Şeyh Ali Efendi gibi bir zatı muhterem bu 
halkı irşad ederdi . Şimdi ise biz bu halka söz 
söylüyoruz. Heyhat !.." 

Evet, O: İmam Efendi, Miyadınlı Mehmet Efendi ve Mustafa 
Naci Efendi gibi büyük zaüara emanetini verirken, gelecek nesillere de 
çok büyük mesajlar iletmiştir. 

Samini Hazretleri ile ilgili bazı rivayetler şunlardır. 

İmam Efendi Diyarbaku-'da askerlik görevini yaparken bir mürşit 
aramaktadır. Bir tavsiye üzerine Palu'da bulunan büyük Nakşi muta
savvıfı Şeyh Mahmut Samini Hazretleri'ni ziyarete gelir. Onun ge
leceğini Samini Hazretleri önceden rüyasında görmüştür. Yanında bu
lunan sadık bir müridi olan Mustafa Naci Efendi de İmam 
Efendi'nin geleceğim rüyasında göpnüştü. 

Samini Hazretleri'nin gördüğü rüya şöyle idi: Murat suyundan 
ark açarak bostan tarlası yapmaktadır. Tam o şuada bir yabancı kendi
sinden biraz yukarda su kanalı açarak oda bostan tarlası yapmak ister. 
Samini Hazreüeri: "Sen arkı yukanda açmışsm sofu, bize doğru yaklaş 
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ve arkını buradan aç." der. Bunun üzerine yabancı biraz naz eder ama, 
inerek arkı aşağıya açar ve Samini Hazretleri o arka da su bağlar. 
Samini Hazretleri gördüğü bu rüyayı şöyle yorumlar: "Mustafa, bu 
gün bize bir misafir gelecek. O gelen misafir bize teslim olmakta di
renecektir. Arkı aşağıdan açmasının yorumu ise o zatm sonunda bize 
teslim olacağını gösterir." der. Hakikaten o gün gelen misafir îmam 
Efendi'dir. Ve onun Samini Hazretleri'ne teslim olması oldukça güç 
olur. 

Mahmut Samini Hazretleri'nin, Seydili Köyü'nde sadık bir 
müridi vardır. Her cuma mutlaka şeyhinin mescidine gelip cumayı 
şeyhinin arkasmda kılarmış. Bir cuma günü yine şeyhine gelmeye ni
yetlenmiş. Her nasılsa biraz geç kalmış. (Seydili Köyü Murat Neh-
ri'nin karşı yakasında olduğu için çok aşağıdaki köprüden geçmesi ge
rekiyormuş.) Daha suyun karşısında iken ezan okunmaya başlamış. 
Bakmış köprüye daha epeyce bir mesafe var. "Eyvah," demiş: "Ne 
cami kaldı ne cuma. Şimdi ben ne yapacağım!" diyerek eşeğini Murat 
nehrine doğru sürerken, "Ya Samini yetiş" diye seslenmiş. O anda san
ki biri kendisini bir iple çekerek karşı kıyıya çıkanr. Hemen koşarak 
aptesini alır ve cuma namazına yetişir. Yine şeyhinin arkasında cuma 
namazını eda eder. Cemaat dağılırken Mahmut Samini Hazretleri Sey
dili Köyü'nden gelen müridine, "Sofu, sen hele biraz kaL" der. 
Herkes dağıldıktan sonra Samini Hazretleri: "Sofu bir daha geç 
kalma, benim işim gücüm yok da seninle mi uğraşa
cağım?" der. 

Yine bir gün müritlerinden birinin çocuğu Mahmut Samini Haz
retleri'nin evine gelir. "Efendi, babam çok hasta, bana şeyhimde üzüm 
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varsa biraz getir dedi." Samini Hazretleri biraz düşünür, sonra Mustafa 
Naci Efendi'ye: "Mustafa, bir sepet al bağa in, en alt köşedeki tevekten 
sepete üzüm koy getir ki çocuğa verelim." der. Mevsim kış olmasına 
rağmen Mustafa Naci Efendi tereddüt eüneden sepeti alır ve bağa iner. 
Şeyhinin söylediği teveğe gelir bakar ki, tevek karlarla kaplı: teveğin 
üzerindeki karlan temizler. Bir de ne görsün, dallannda salkım salkım 
taze üzümler durmakta. Sepeti doldurup döner. Mahmut Samini Haz
retleri üzümü çocuğa verdikten sonra: "Oğlum, babana selamımı 
söyle, yanna iyileşip yanıma gelecek." der. Çocuk gittikten sonra 
Mustafa Naci Efendi tekrar bağa iner. Niyeti biraz daha üzüm toplayıp 
müritlere ikram etmektir. Teveğin başına geldiğinde şaşınp kahr. Biraz 
önce üzüm topladığı tevekte üzüm kalmamıştır. Bu teveğe işaret ko
yar. Bu gün, o bağ kuruyup geçtiği halde üzüm topladığı 
o tevek halen üzüm vermektedir. 
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İMAM EFENDİ (HAFIZ OSIVIAN B E D R E T T I N ) 

Harput'ta Meteris Mezarlıgı'nın üst kısmında medfundur. 
Türbesi kare plânlı olup, üzeri büyük bir kubbe ile kapatılmıştır. 
Aydınlatması küçük bir pencereden ibarettir. Tek mekânlı olan bu 
türbede makam bölümü demir cağlarla ayrılmıştır. Türbe etrafında Har
put'un yetiştirdiği önemli zatlar yatmaktadu-. 

İ IUIAIUI E F E N D İ K İ I U I D İ R ? 

Oğlu Ziyaettin Uz beyden aldığımız bilgiye göre imam Efendi 
aslen Erzurumlu'dur. Asd adı Osman Bedrettin'dir. Çemişgezek nüfus 
kayıtlarından alınan bilgiye göre, 1858 yılında Erzurum'un Abdurrah
man Ağa Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Baba Adı Se lman 
Sükuti, anne adı Esma Hanımdır.(') Osman Bedrettin dünyaya gel
diğinde âdet üzere kulağına ezan okunur. O, okunan bu ilk ezam duy
duğu zaman elini havaya kaldu-arak ezânm bitimine kadar indirme-
miştir. Doğumunda meydana gelen bazı hadiselere bakarak, bunlan 
ileride büyük bir zat olacağına işaret saymışlardır. Babası o küçükken 
vefat eder. ilk derslerini Erzurum'daki hocası Mehmet Tabir Efen
di'den alır. Dokuz yaşında iken Kur'an-ı Kerim'i ezberler ve hafız olur. 
Gittiği medresede sarf ve nahiv dersleri alarak Arapçayı öğrenmeye 
başlar. O, Arapça'yı öğrendikten sonra tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine 
yönelir, ilk defa "Hucurât" suresinin tefsirini okuyunca, bilmeden 
işleyeceği günahlardan korkarak az konuşmaya başladı. Hocası ve arka-
daşlan tarafından çok sevilirdi. Onun Islâmi iümlere olan meyli kısa 
zamanda kendisine çok şeyler öğretti. Bir gün hocası Mehmet Ta-
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hir Efendi: "Molla Hafız, bütün bildiklerimi sana öğrettim. Ayrıca 
bilmediklerimi de öğrettim. Çünkü sana öğretmek için ben de oku
dum. Bundan ötesine gidemiyorum. Artık senin benden fazla ilme sa
hip olan bir hocaya ihtiyacın var. Bugünden itibaren sana daha ders 
vermeyeceğim." der. Bunun üzerine Hafız Osman Bedrettin yeni bir 
hoca aramaya başlar. O, ilme doymak bilmeyen bir hırs içindedir. Ho-
casınm bırakmasından sonra bir boşluk içerisine düşer. Bir gün Allahü 
Tealâ'ya söyler yalvarır: "Yarabbi, dertliyim. Derdime derman 
için sana geldim, ya muin." diyerek yüce yaratandan yardım is
ter. 

Tarikatta emirler makamlann en üstünden gelir. Nerede görev 
verilirse oraya gidilir. İşte Osman Bedrettin'in bu duası Hakkı İlâhide 
değer bulur. Ona Buhara'dan Ahmet Merami adında değerii bir veli, 
hoca seçilmiştir. Onun aldığı bu görev, Osman Bedrettin'i kaldığı yer
den devam ettirme görevidir. Ahmet Merami Hazretleri kendisine 
ilâhi yoldan bildirilen bu görevleri yerine getirmek üzere, bir gece ha
bersizce Buhara'dan aynlır. Görev yeri olan Erzurum'a gelerek, Hasan-
kale'nin Bevelkasım Köyü'ne imam olur. İlmi ve takvası sayesinde 
kısa zamanda şöhrete kavuşur. Onun bu şöhreti Hafız Osman Bedret
tin'in kulağına kadar ulaşu. Bunun üzerine Hafız Osman Bedrettin Ha-
sankale'nin yolunu tutar. Bir namaz vakti köye gelerek camiye gider. 
İmamlık görevi yapan Merami Hazretleri, yetiştireceği gencin bu 
olduğunu anlar. Namaz bittiğinde Osman Bedrettin'e yaklaşarak: "Hafız 
Osman, hoş geldin." der. Osman Bedrettin hayreüer içerisinde onun 
elini öper. Ahmet Merami Hazretleri'ne: "Sizden ders almak is
tiyorum." der. Merami Hazretleri: "Ya Hafız, biz Buhara'dan 
buraya boşuna mı geldik!" diyerek Osman Bedrettini alıp evine 
götürür. Onu, evinde kendi usulünce imtihana çeker. Maksadı bilgisini 
yoklamaktu'. Ahmet Merami Hazreüeri onu yetiştiren hocayı överek: 
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"Hocan seni iyi yetiştirmiş. Ama Hafız şunu bilesin ki ilmin çeşidi 
çoktur. Bunlar inanan herkesi Hakk'a ulaştuır. Bizim sana vereceğimiz 
ilim tasavvufi ilmidir. Bunun da merhaleleri vardır. Biz ancak seni bel
li bir yere getiririz. Bu uzun yolu çabanla ve mürşidinle birlikte gide
ceksin. Unutma ki, meşakkatli bir yoldasın." deyip önündeki yolun 
çok zor bir yol olduğunu anlatmaya çalışu-. Bir süre sohbet ettikten 
sonra çalışma günlerini belirleyerek Ahmet Merami Hazretle
ri'nin yanından aynlu-. 

O, Bevelkasun Köyü'ne sürekli giderek derslerini hiç aksatmadı. 
Rivayete göre bir kış günü hocasına gitmek için yola çıktı. Yolun 
yansına gelmişti ki, şiddetli bir tipi ve sis onu iyice bunalttı. Osman 
Bedrettin elini açarak Hakk'a yalvarmaya başladı. O, her başı darda 
kaldığında bunu yapardı. Üzgün bir halde iken, yanında beyaz bir atlı 
gördü. Gelen bu atlı Osman Bedrettin'e: "Tut elimden" diyerek onu 
atın terkisine aldı. Bir müddet sonra Bevelkasım Köyü'nün girişinde 
Osman Bedrettin'i atından indirerek kaybolup gitti. Hocasınm kapışıra 
çaldığında, Merami Hazretleri ellerini kaldırmış onun için dua ediyor
du. Onu bir-den karşısında gören hocası, AUaha şükretmeye başladı. 
Hafız Osman Bedrettin yolda başından geçenleri Hocasına anlatınca: 
"Ya Hafız, o atlı Hızır'dı" dedikten sonra o gün Hafız Osman 
Bedrettin'e son dersini verdi. Ders bitince: "Benim görevim burada 
tamamlandı. Bundan sonraki yolu yeni bir mürşidle alman gerek. Sen 
artık kendine o mürşidi ara. Hak tealâ o mürşidi sana nasip edecektir. 
Benim Buhara'ya dönmem gerek. Oradakiler beni bekliyorlar." dedi. 
Hafız Osman Bedrettin hocası Ahmet Merami Hazretleri'nin bu 
sözlerinden dolayı oldukça üzüldü. Bevelkasım Köyü'nden aynlu-ken 
Ahmet Merami Hazretleri onu köyün dışına kadar uğurladı. 



HARPUT KÜLTÜRÜNDE DIN ALIMLERI 

Hafız Osman Bedrettin yine hocasız kalmıştır. Erzurum'a 
döndükten sonra yeniden bir mürşid aramaya koyulur. Yd 1877'dir. Ta
rihte " 9 3 Harbi" dediğimiz Osmanlı-Rus savaşı patlar. Ruslar Erzu
rum önlerine kadar gelirler. Erzurum'u müdafaa eden Gazi Ahmet 
Muhtar Paşa, Aziziye'de tabyalar hazırlamaktadır. O sabah tan yeri 
ağanrken Ayaz Paşa Camiinin minaresinden bir ezan sesi yükselir. Bu 
ezan-ı şerifteki efsunlu hava bütün Erzurum'da duyulur. Ertesi günü 
halk toplanarak silahlanır. Topluca Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın 
yanına giderler. O gün Aziziye tabyalanndaki savaşı anlatmak 
mümkün değildir. Ruslar Aziziye tabyalarına karşı denedikleri bu 
saldında Erzuruma giremezler. Gazi Ahmet Muhtar Paşa o sabah 
Ayaz Paşa Camiinden kimin ezan okuduğunu sorar. Cephe Komutanı 
Kurt tsmail Paşa: "Ben o sesi tanıyorum. Mualay Bahri Bey'in ku
mandasında bulunan biridir. Onu düşmana saldınrken gördüm, elinde 
silahı yoktu. En önde hücum ediyor, taşlarla saldırıyordu. Paşam, 
attığı her taş düşmana değiyor ve taşın değdiği düşman askeri, 
ölüyordu." deyince. Gazi Ahmet Muhtar Paşa: "Onu bana geti
rin." der. Hafız Osman Bedrettin'i bularak Paşanın karşısına getirirler. 
O değerli Paşa Hafıza iltifatlarda bulunur. Sonra da Hafız Osman Be
drettin'i 28. Alayın, üçüncü taburuna "Tabur İmamı" olarak tayin eder. 

Bu savaş esnasında Erzurum cephesine savaşmaya gelen bir çok 
veli zatlarla tanışır. 93 Harbi Hafız Osman Bedrettin'in hayatında 
önemli bir dönüm noktası olmuştur. Burada askerin ayakkablannı ta
mir eden bir eskici, ona büyük ilgi gösterir. Bu kişinin dini ve tasav
vufi bilgisi oldukça yüksektir. Bir ara bu gönül dostuyla birlikte Rus 
ordusuna esir düşerler. Kısa bir süre sonra arkadaştan ile birlikte 
kaçarak esaretten kurtulurlar. Erzurum'a geldiklerinde yeniden eski 
görevlerine dönerler. Çok geçmeden Sekizinci Alay Diyarbakır'a 
kaydınhr. Onun "imam Efendi" sıfatı bundan sonra başlar. O, her an 
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bir mürşid aramayı sürdürmektedir. Taburdaki tamirci arkadaşı onun 
yanlızlığını bir an olsun unutturur. Bir tek onunla gönlü ferah olur. 

Diyarbakır'daki görevi sırasında bir arkadaşı Palu'ya gideceğini 
söyleyince, İmam Efendi bunun sebebini sorar. Arkadaşı orada büyük 
bir şeyhin bulunduğunu, amacının bu büyük şeyhi ziyaret etmek 
olduğunu belirtir. İmam Efendi önce: "Öyle şeyhleri ben çok gördüm." 
der. Arkadaşının ısrarı üzerine İmam Efendi de gitmeye karar verir. Ve 
ikisi birlikte Palu'nun yolunu tutarlar. 

Onlar henüz Palu'ya varmamışken, büyük Nakşi mutasavvıfı 
Mahmut Samini Hazretleri yıllardır yanından aynlmayarak hiz
metini gören Mustafa Naci Efendi'yi çağırarak: "Hani sen bir kaç 
yıl önce bir rüya görmüştün batırtıyor musun?" dedi. Mustafa Naci 
Efendi gördüğü rüyayı hatırlayamadı. Mahmut Samini Hazretleri onun 
gördüğü rüyayı anlatınca, Mustafa Naci Efendi birden hatırlayıverdi. 
Mustafa Naci'nin gördüğü rüya şöyle idi: "Bir şehir meydanında gök 
yüzünden aşağıya doğru bir ip sarkıülmıştı. O sırada bir nida yükseldi: 
"Kim ki, bu ipi sıçrayarak tutarsa, o kurtuluşa erecektir ve cennete gir
ecektir." Meydanı dolduran herkes ipi tutmak için sıçnyordu. Ama hiç 
kimse ipin ucunu yakalayamıyordu. O sırada kalabalığın içinden biri 
sıçrayarak ipi tuttu. Kendisini aşağıda seyredenlere seslenerek: "Benim 
cübbeme sarılın sizi de çıkarayım." dedi. Meydanda bulunan herkes o 
kişinin cübbesine tutunmaya çahşıyordu. İşte Mustafa Naci Efen
di'nin gördüğü rüya buydu. Bu rüyayı o zaman Şeyhi Samini Hazretle
ri'ne anlatmıştı. 

Mahmut Samini Hazretleri Mustafa Naci Efendi'ye dönerek: 
"Bu gece ben de bir rüya gördüm." dedi. Mustafa Naci Efendi: 
"Hayırdır" deyince, Mahmut Samini Hazretleri gördüğü rüyayı 
anlatmaya başladı: "Murat kenannda bir bostan tarlamız var. Bu tarlaya 
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SU bağlamak için Murat'tan ark açıyoruz. O sırada hiç görmediğimiz 
biri bizden daha yukarıda bir bostan yeri hazırlıyor. Ben sana: 
"Mustafa, şu garibe söyle oraya su çıkmaz. Bostanını bizim bostanın 
yanma yapsm ki, bu arktan ona da su verelim." diyorum. Sen o garip 
kişiye durumu anlatıyorsun. Önce gelmek istemiyor. Ama sonunda o 
da gelip bizim bostanın yanını kazmaya başlıyor. Samini Hazretleri 
rüyasını anlattıktan sonra devam ediyor: "İşte senin rüyanda gördüğün 
o zat, benim rüyamda bostan yapan zattır. Şimdi Gülüşkür'ü geçerek 
bize doğru gelen iki kişi vardu:. Sen yukan düzlükte bunlan karşıla, 
bir bak. Şayet senin rüyanda gördüğün ipe sanlan kişi onlardan biri ise 
geriye dönerek onlardan önce gel ve bana haber ver. Öyle anlaşılıyor 
ki, bu zat bize bağlanmakta biraz zorluk çıkaracaktır. İlmimizi de alıp 
gidecektir." Bunun üzerine Mustafa Naci Efendi ata binerek 
Palu'nun üst tarafındaki düzlüğe çıkar. İleriden iki kişinin Palu'ya 
doğru gehnekte olduğunu görünce atını mahmuzlayarak onlann yanına 
vanr. Selam verdikten sonra bakar ki gelenlerden biri kendi rüyasında 
gördüğü zattır. Hızla geriye dönerek Şeyhi Mahmut Samini Haz
retleri'ne haber verir, imam Efendi'nin Harput toprağındaki hikâyesi 
işte bundan sonra başlar. 

Diyarbakır'dan başlayıp Palu'ya uzanan yolun sonunda, Mah
mut Samini Hazretleri'nin kapısına vanriar. Önce arkadaşı, sonra 
da imam Efendi şeyhin elini öper. İmam Efendi, Samini Hazretle
ri'nin yanına zahiri ve batini iUmlerle dolu olarak gehniştir. Bu sebep
le Mahmut Samini Hazretleri'ni incelemeye başlar. Uzun bir yol 
katederek geldikleri Şeyh Mahmut Samini Hazretleri, kara 
kuru, dişleri dökülmüş ve çürümüş biridir. Üstelik içtiği tütünden do
layı sakah ve bıyığı sarıya dönmüştür. O, içinden "Tütün içen 
şeyh olur mu?" diye düşünür. Bir müddet sonra kahve gelir, imam 
Efendi kahvesini içerken her nasılsa beyaz olan cübbesine bir miktar 
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kahve dökülür. Üzgün bir şekilde: "Mahvoldu cübbe." diye düşünür. 
Mahmut Samini Hazretleri: "Hafız, cübbeni çıkar da Mustafa te
mizlesin." der. O, cübbenin temizleneceğine inanmaz ama, yine de 
çıkarıp verir. Cübbe birkaç dakika sonra geri geldiği zaman bakar ki, 
kahve lekesinden eser kalmamıştu-. O gece İmam Efendi garip bir rüya 
görür. Rüyasında dünyadaki bütün nebatlar yüce Allah'a ibadet etmek
tedirler. Ne var ki tanımadığı bir bitki Allaha bir türlü secde etmez. 
Sabah uyandığı zaman Samini Hazretleri kahvesini içmektedir. Bir 
süre sonra İmam Efendi'ye: "Hafız bir ateş getir de şu AİIaha 
ibadet etmeyen otu yakalım" deyip ateş ister, tmam 
Efendi rüyasında gördüğü nebatın tütün olduğunu anlar, 
tş bununla da bitmez, tmam Efendi'ye: "Hafız, biz bu 
tütünü şunun için içiyoruz: buraya tütün içen birçok ih
van gelmektedir. Şayet ben içmemiş olsam, tütün içen 
ihvanların çoğu beni dinlemeyip tütün içmek için dışarı 
çıkacaklar. Halbuki şimdi hem tütünlerini içiyor, hem de 
oturup beni dinliyorlar. Bunun keyifçisi değilim. Sırf 
bunun için içiyorum." der. O gün cemaate İmam Efendi namaz 
kıldınnca, ihvanlar arasında bir fısıldaşma başlar. Bunlardan biri, Sa
mini Hazretlerinin ileri gelen müritlerinden Miyadınlı Mehmet Efen
di'ye misafirin niçin imamete geçtiğini sorar. Miyadınh Mehmet Efen
di: "O daha mürşid görmeden ilk devreyi kendi güzel 
ahlâkı ve istidadı ile bir hamlede atlatmıştır." diye cevap 
verir. İmam Efendi ve arkadaşı Samini Dergâhında tam üç gün misafir 
kalu-lar. Dördüncü günü dönmeyi düşünürken Samini Hazretleri İmam 
Efendi'ye: "Hafız, misafirlik üç gün olur. Bahçedeki sezbeler kurumak 
üzeredir. Havuzu sal da sebzeleri bir sula." der. İmam Efendi bir şey 
demeden bahçeye iner. Sebzelerin yansını sulamıştu" ki, havuzun suyu 
biter. Samini Hazretleri'nin huzuruna vararak: "Efendi, sebzelerin 
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yansı sulanmadı."der. Mahmut Samini Hazretleri: "Niçin" diye sorun
ca, o, havuzdaki suyun bittiğini söyler. Samini Hazretleri: "Hafız sen 
ne diyorsun?" der ve "O havuz bahçenin tamamını suluyor!. Bir 
yanlışlık var. Sen git havuza bir daha bak." der. İmam Efendi tekrar 
inip bakar ki, havuz ağzına kadar doludur. Onun Samini Hazretleri 
hakkındaki düşüncesi yavaş yavaş değişmeye başlar. 

İmam Efendi çaresiz dördüncü günde Palu'da kalu. Beşinci gün 
tekrar dönme hazırlığı yaparken, Mahmut Samini Hazretleri 
imam Efendi'yi tekrar çağınr: "Hafız, bahçeden biraz sebze topla getir 
ki, akşama yemek pişirsinler." imam Efendi önce: "Bahçeyi dün su-
ladım, sebzelerin hepsi çiçekteler." der ama, Samini Hazretleri: "Sen 
hele in bak" diye ısrar eder. imam efendi çaresiz bahçeye iner. Bakar ki, 
hakikaten domatesler, patlıcanlar, biberler dallannda olgunlaşmış va
ziyette sallanıyor. İşte o zaman imam Efendi anlar ki Mahmut Sa
mini Hazretleri büyük bir mürşid ve makam sahibi bir velidir. 
Artık hiç bir şüphesi kalmamıştır. Beşinci gün izinleri bittiği için 
döneceklerdir. Mahmut Samini Hazretleri ile vedalaşmaya giderken Sa
mini Hazretleri: "Hele durun bakahm, beş on gün daha buradasınız, bi
raz bekleyin." der. Arkasından Mustafa Naci Efendi elinde bir tel
grafla gelir. Telgraf imam Efendi'ye gelmiştir. Gelen bu telgrafı açarak 
orada okur. Telgrafta, birliklerinin Çemişgezek'e gideceği, bu sebeple 
on gün yol izni verildiği yazılıdır. Önce şaşınrlar. Palu'ya gelirken ara-
kadaşlanna kendilerinin Palu'da Samini Hazretleri'nin yanında ola
caklarını söylememişlerdir, işte bu telgrafı Diyarbakır'dan arkadaştan 
çekmiştir. Bunun üzerine mecburen bir kaç gün daha kalmaya karar ve
rirler. 

Akşam Samini Hazretleri İmam Efendi'ye bir konuşma yapar. 
Der ki: "Hafız, bir insan mağrur olmamılıdır. tlim alçak 
gönüllülük gerektirir, tlim bir mürşide tam teslimiyet-
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tir. Bir insanın başına, dişine değil, gönlüne bakacaksın. 
Gönlün kırılacak ama, gönül kırmayacaksın. Bu çileli 
yolda çileni doldurup, insan-ı kâmil olmak için çok 
çalışacaksın. Ama, asla mürşidsiz yola çıkmayacaksın." 

İmam Efendi aradığı mürşidi artık bulduğunu anlar. O akşam 
Mahmut Samini Hazretleri'ne intisab ederek teslim olur. Palu'daki 
günleri bitince Çemişgezek'e dönerler. Erzurum'dan kendisiyle birlikte 
gelen birliğin ayakkabı tamircisini arar fakat bulamaz. Onun Erzu
rum'a döndüğünü öğrenir. Bir anda dünyada yanlız kaldıgmı zanneder. 
Sonradan Samini Hazretleri aklına gelir ve rahatlar. 

O, Çemişgezek'te kaldığı süre içerisinde Çemişgezek'teki 
meşhur filozof ve şah" Nuzhet Dede ile tanışır. Dostluğunu ilerlete
rek onu Palu'ya Şeyhi Mahmut Samini Hazretleri'ne götürür. 
Nüzhet Dede'yi Mahmut Samini Hazretleri'ne intisap ettirdik
ten sonra döner. İmam Efendi, Samini Hazretleri'nin dergâhında 18 gün 
sulukta kalır. Suluk bittikten sonra Mahmut Samini Hazretleri 
İmam Efendi'ye: "Senin günlerin tamam. Bundan sonra tuttuğun bu 
yolda Allah senin yardımcın, Hızır yoldaşın olsun. Senin icazetini 
hazırladım. Mustafa Naci Efendi getirsin. Yalnız Harput'ta kalacaksın." 
diyerek İmam Efendi'ye Samini dergâhından gerekli icazet verilir. 

O, şeyhine zor bağlanmıştır ama, bağlandıktan sonra da ona hiç 
mi hiç kusur etmemiştir. Elinden geldiğince ziyaretine gitmiş, her 
seferinde gönlünü cilalayarak dönmüştür. Onun Samini Hazretleri'nden 
aldığı feyz İmam Efendi'yi rütbelerin en üstüne çıkarmıştu^. Samini'nin 
sır dolu dünyasım bir seferde değil, her gidişinde yeniden keşfetmiştir. 
Murat suyu kadar gür akan ilim pınarından bostanına yeterince su 
bağlayarak yeni yeni meyveler sunmuştur. Samini onun içini kavuran 
bir köz, önünü aydınlatan bir ışık olmuştur. Sonra da ona içinden ge
len şu şiiri yazmıştu-: 
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"Sâminiyiz, aşk iledir dâima ahvâlimiz 
Vecd-i Ahmed'le kurulmuş bezmimiz, meydânımız: 

Sâminî'yiz, kârımız şeb'de değil gün şebpere, 
Biz gulâm-î âfitab'ız ruz'dadır cevlânımız. 

Sâminî'yiz, dâima ünsû huzur'dur kârımız, 
Vahdeti kesrette bulmakdır bizim etvâr'ımız. 

Sâminî'yiz, seyri'imiz enfüs'tedir, âfâka biz. 
Etmeyiz atf-î nazar, cân icredir cananımız. 

Sâminîyiz, hemdem olmuş aşk ile kalb-î hazîn, 
Zevkeder dâim Huzûr-u Hakk'ladır esrarımız. 

Sâminî'yiz, kalmadî gayr, hem zuhur ettî Cemâl, 
Enfüsû âfâk'da birdir hem bizim seyrânımız. 

Sâminî'yiz, dide'den, dilden bıraktır gayri'yî, 
Veririz zâte sıfât'î, böyledir bâzâr'ımız. 

Sâminî'yiz, bilmişiz biz "Küntû kenzen" sırnnı, 
"Men Aref'den ders alub bulduk bugün "Dildâr"ımız. 

Sâminî'yiz, Badriyâ, biz gayriye baş eğmeyiz. 
Dû cihanda kâfî, vâfî sûdde-î Sultân'ımız. 
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Aruz kalıbı: Fâilâtün Fâilâtün Fâilâtün Fâilün 
Lügatçe : 
Bezm : Meclis Şeb : Gece 
Çün : Gibi Şebpere : Yarasa 
Gulâm : Çocuk, oğul Aftâb : Güneş 
Ruz : Gündüz Enfüs; Iç 
Afâk: Dış Dîde : Göz 
Dil : Gönül Dû Cihan : îki cihan 
Vâfî: Elverir, yeter Südde : Eşik, kapı 

Evet o, şeyhinin ölümünden sonra 1909 yıhnda emekli olup 
Çemişgezek'ten Harput'a gelir. Harput'un alimleri ona burada bir ev 
satın alu-lar. Onu sevenler akın akın Harput'ta ziyaretine gelerek elini 
öperler. Dini sohbetlerde etrafına hep ışık saçmıştır. Bir gün büyük 
islâm âlimi Ömer Nasuhi Bilmen Harput'a geldiğinde imam Efen
di'nin sohbetine katılmıştı, imam Efendi sohbet sırasında bir Ayet-i 
Kerime'yi açıklıyordu. Bu açıklama bir kaç saat sürünce, oturanlardan 
birisi Ömer Nasuhi Bilmen'e dönerek: "Efendi, biraz uzun olmadı 
mı?" deyince, Ömer Nasuhi Bilmen kendisine yakışu- bir şekilde cevap 
verdi: "isteyenler istediği yeri alsın." 

O, Harput'tan başlayarak, Keban, Ağın, Çemişgezek, 
Arapkir, Kemaliye (Eğin), Divriği, Kemah, Pertek, Hozat 
gibi büyük bir alanda halkı irşad etmeye çalıştı. Sık sık buralara gide
rek vaazlar verdi ve sohbetler y^ t ı . Hayatı boyunca on binlerce kişi 
ona intisap etti. insanlar ondan feyz almaya çalıştılar, imam Efendi 
artık Harput'un dini cephesinde önemü bir isim olmuştu. Büyük Nakşi 
mutasavvıfı Samini Hazretleri'nin ölümünden sonra onun en saddc 
müridi, sır kâtibi Mustafa Naci Efendi Harput'a gelerek imam Efen-
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di'nin yanında yer aldı. İmam Efendi'nin Erzurum'da başlayan hayatı, 
Diyarbakır, Çemişgezek, Tunceli'nin Pah Nahiyesi ve Harput'ta son 
buldu. Çemişgezek'e ilk geldiğinde "Burası benim Vatan-ı Sa-
nim" (yani ikinci vatanım) demişti ama emir büyük yerden gelince 
mecburen Harput'a gelmek zorunda kalmıştı. Onun Erzurum'dan beri 
topladığı ilmi, Elazığ'ın Palu ilçesindeki Samini Dergahı'nda kemâle 
ulaştı. Şeyhi Samini Hazretleri'nin ölümünden sonra Palu ile 
olan bağını hiç kesmedi. Sık sık şeyhinin kabrini ziyarete giderek dua 
okur, onun Palu'daki çocuktan ile hemhal olurdu. Her gittiğinde 
Palu'ya girmeden atından iner, ziyaretini yapüktan sonra Palu'yu terke-
deıken tekrar aüna binerek dönerdi. 

O, öleceği güne çoktan hazırlanmıştı. Ölüm onun için hasret
liğin bitişi, sevgiliye kavuşmaydı. Vasiyetini ölümünden bir kaç gün 
önce yazarak yastığının altına koymuştu. Hastahğı onu yatağa 
düşürdüğünde beklemesi fazla uzun sürmedi. Harput uleması onu bu 
hastalığında hiç yanlız koymadılar. Vefat edeceği gece yine İmam 
Efendi'de toplanmışlardı. Ama bu sefer sohbet yoktu. Kimsenin ağzım 
bıçak açmıyordu. İmam Efendi hepsini tath bir tebessümle süzdü. Bir 
müddet sonra onlara: "Beni yanlız bırakın" dedi. O sırada odada 
bulunan büyük âlim Müftü Kemal Efendi, Hacı Tevfik Efen
di, Hacı tbrahim Efendi ve diğerleri önce birbirlerine baktılar, 
sonra odayı boşaltarak dışan çıktılar. Bir süre bekledikten sonra odaya 
önce Müftü Kemal efendi girdi: aıkasmdan diğerleri. İmam Efendi artık 
dünyasını değişmişti. Bir kaç gün önce yazdığı vasiyetini yastığının 
altinda buldular. Tarihler 17 Ekim 1924'ü gösteriyordu.(i) 

1- Ziyaettin Uz. Elazığ (İmam Efendinin Oğlu) Yaş 77 
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Onun fiziki yapısı şöyleydi: ortadan uzun boylu, kaş ve kirpik
leri kara, gözleri elaydı. Heybetli bir bakışa sahipti. Bütün bu 
görünüşü içinde bile gayet mütevazı bir kişiliği vardı. Sakalı beyaz, 
yüzü top ve göğsü genişti. Sangı ve cübbesi beyazdı. Vücudu etrafa 
gül kokusu saçardı. Onu rüyada görenler kalküklannda odalannda gül 
kokusu bulurlarmış. Hanımı torunlanna onu anlatırken, çamaşu^lannın 
yıkandığı zaman müthiş bir gül kokusunun yayıldığını söylermiş. O, 
1911 yılında hac ziyaretini de yaparak Islâmm 5 şartından biri olan bu 
görevini de yerine getirmiştir. 

Bu büyük veli hayatı boyunca îslâmi şekilde yaşamış, 
ettafındakilerine de İslâm'ın ruhunu anlatan öğütler vermiştir. Kur'an 
ve sünneti kendisine rehber edinerek, tasavvufta derinliklere inmiştir. 
Büyük bir takva sahibidir. Tuttuğu yolda makamlann en yücesine 
erişmiş, büyük bu- velidir. İhvanlanna derslerini şu öğütlerle vermiştir. 
1) tlahi muhabbet, 2) Gönlüne dikkat, 3) Tam teslimi
yet, 4) Nefse muhalefet, 5) Say-ü gayret 6) Kesrete vah
det, 7) Çok salavat, 8) Tehvide müdavemet, 9) Az ye
mek, 10) Temiz giyinmek, 11) Halka menfaat, 12) 

Onun ölüm haberi bir gecede her tarafa yayddı. Ertesi günü Har
put'ta görülmemiş bir kalabalık toplandı. Müritleri ağlıyordu. Onu 
büyük bir huşu içinde Meteris Mezarhğı'na defnettiler. Arkasından 
bu-aktığı boşluk Harput'ta her geçen gün daha çok hissedildi. Mezan 
günlerce ziyaretçi akmma uğradı. Bugün dahi mübarek türbeleri hergün 
dolup dolup taşmaktadu-. 

O, kendinden sonra Kâzım Efendi'yi, Hacı Tevfik Efen
di'yi, Hacı Sadettin Efendi'yi, Mazhar Efendi'yi yetiştirmiştir. 
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Mütehallik olmak, 13) Mürşide itaat, 14) İhvana şefkat, 
15) Kadınlara nazar-ı ibret, 16) Zamana uymak, 17) 
Hükümete mutlak itaat, 18) Hasetten ari olmak, 19) 
Buğza beri olmak, 20) Komşu haklarını her şeyden 
önemli tutmak, 21) Sözünün eri olmak, 22) Nefsinin sa
hibi olmak, 23) Dünyayı atmamak, 24) Ahireti unutma
mak, 25) Doğruluktan şaşmamak, 26) Haddi aşmamak, 
27) Tefekkürle sükûn bulmak'tır. Derdi ki: "tşte başarının 
alfabesi bunlardır. Bunları yerine getirenler kurtuluşa 
ererler." Aynca Onun manzum olarak sualadığı nasihatlar da vardır: 
"Zihnar ilmine güvenme, fadlına kanma, dünyaya aldan
ma, nefsine uyma, şeytanı at, aşk ile yat, şevk ile kalk, 
peşinden gelenleri gözet, sapıkları düzelt, görüşlerin ma
rifet olsun." Onu yüce ber makama eriştiren yol bunlardı. 

Hafız Osman Bedrettin Hazreüeri aynı zamanda büyük bir tasav
vuf şairiydi. Onun tasavvuf içerikli çok sayıda şiirleri vardm Bu şiüler 
incelendiğinde görülecektir ki, tuttuğu yolun felsefesi şiirlerinde nakış 
nakış işlenmiştir. Bunlardan birkaç örnek aşağıdadır. Onun 
"Sohbetname"si, "Gülzar-ı Samini" isminde mektubatı ve 
"Gülbün-i trşad" ile "Meclis-i Samini" isimli beş ciltlik kasi
desi vardır. 
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Döndüm sana Yâ Müsteân, doğru kapînâ gelmişem: 
Lütfün dilerim El'aman, doğru kapîna gelmişem. 

Ben etmişem hadsiz günah, yok Sen'den özge birpenah. 
Ey rahmeti bol padişah, doğru kapînâ gelmişem. 

Geldim kapînâ bir garip, derd-î dil'e Sen'sin tabib, 
Reddeyleme Sen Yâ Mücib, doğru kapîna gelmişem. 

Ben eyledim cürmû hatâ, Sânâ yarar afv ü atâ, 
Irham bihakkıl (Hâ ve Tâ), doğru kapînâ gelmişem. 

Ozr'eyledim çün özüme, rahm'it Rahîm dilsûz'üme 
Urma günâhım yüzüme, doğru kapînâ gelmişem. 

Bir bendeyim gayet zelîl, rûy'im siyah ve hem hecîl 
Şah Nakşibendimdir delîl, doğru kapînâ gelmişem. 

Oldü işim cümle kusur, etmemişem ben hiç fütur, 
Yârab Senin âdın: "Gafur", doğru kapına gelmişem. 

Daldım kasel deryasına, uydum nefis kavgasına 
"Lâ-taknetû fetvasına, doğru kapına gelmişim. 

Derd-i dil'e sensin deva, <^il hastasına ver şifa, 
Yarab, bihakk-i Mustafa, doğru kapına gelmişim. 

Yandım İlâhî el aman, nâr-i firak'a ben yanam, 
Kârımdürür ah-û figan, doğru kapına gelmişim. 
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Nûşeyledim aşk câminî, sundu bana, Şeyh Samin 
Ver Sen de vuslat kâmım, doğru kapına gelmişim. 

Çektim siva'dan ben eli, buldum sana doğru yolu 
Münkir bana desün, deli... doğru kapına gelmişim. 

Yandırma nâr-i firkate, ir gör ilâhi vuslata 
Bahşit habibin hazrete, doğru kapinâ gelmişim. 

Ad ile san'dan geçmişem, hem masivan'dan geçmişem 
Cism ile candan geçmişem, doğru kapına gelmişem. 

Çektim bu denlhu firkati, bahşet ilâhi vuslatı 
Yarab, habibin hürmeti, doğru kapına gelmişem. 

Müznib, hakir, biçareyim; babında bir avareyim 
Yarab, kime yalvarayım, doğru kapına gelmişem 

Bedri gedayım ben zelil, kılmış beni cürmün alil 
Rahm'il bana sen ya Celil, Doğru kapına gelmişem. 

Hafız Osman Bedrettin 

Aruz kalıbı: Müstefilün Müstefilün Müstefilün Müstefilün 
Lügatçe: 
Müstean: Kendisinden yardım istenilen Alil : Hasta 
Hacîl: Utancından yüzü kızarmış Mücîb: icabet eden 
Penah : Sığınılacak yer Dilsûz: Yanan gönül 
Itâb: Azarlama, paylama Rûy: Yüz 
Destim bigîr: Elimi tut Destgîr: Elinden tutan 
Lâ-taknatü: ümit kesmeyiniz Kesel : Tembellik 
Nar-ı firkat: Ayrılık ateşi Kâm : Arzu 
Müznib: Günahkar Bâb : Kapı 

- 144 -



İMAM EFENDİ ( H A F I Z O S M A N BEDRETTİN) 

Terkedenler vârınî inşân olur. 
Vârınî tekeîmeyen tıayvan kalır. 

Pâdişâh olsan cihanda ey aziz, 
Baki kalmaz, en sonu viran olur. 

Lezzet-î fânî'ye gönül verme kim. 
Bunu seven hâk ile yeksan olur 

Zât-i Hakk'dan gayriye gönül veren, 
Hakk'a ermez, lâyık-I nirân olur, 

Dünya'nın vârîna mağrur olma sen, 
Çün bilirsin: "Küllü şey'in fân" olur. 

Bû cihân'ın vânnâ kim aldanır, 
Akıbet ânın işi husrân olur 

Tâc û taht île varılmaz Dost'a bil. 
Adet oldur, cân onâ kurbân olur 

Limeallah mektebinde okuyan, 
Kesret icre vâsıl-! Yezdan olur 

Fakr ile fahreyleyenler bilyakîn. 
Bil ki mânâda birer sultân olur 

Görmeyenler Yâr'inl bunda ayan, 
Anda dâhi göremez hirmân olur. 

Hafız Osman Bedrettin 
Aruz kalıbı : Fâilâtün Fâilâtün Fâilün 

Mran : Ateş Hirman : Mahrum 
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Tasavvuf disiplininde veli kişiler mecbur kalmadıkça keramet 
göstermeyi sevmezler. Çünkü keramet, müridin mürşide kolay yoldan 
bağlanmasını sağlar. Oysa, müridin mürşidine bağlanabilmesi için bir 
imtihandan geçmesi gerekir. Aynca mürit, zekâsını kullanarak iradesi
ni sergilemelidir. Mahmut Samini Hazretleri'nin İmam Efendi'ye 
gösterdiği kerametler, bir görevin yerine getirilmesi içindir. Burada iki 
görevli vardu-. Birincisi, Mahmut Samini Hazretleri, ikincisi, İmam 
Efendi'dir. İmam Efendi sonradan verilecek görev için hazırlanacaktur. 
işte onu sonraki görevlerine hazırlama işi Mahmut Samini Haz
retleri'ne verilmiştir. Samini Hazretleri bunu bildiği için keramet 
göstermek zomnda kalu-. 

imam Efendiye atfedilen pekçok keramet vardır. Bunlardan 
bazılan şunlardır 

Harput ulemasından Müftü Kemâl Efendi gözündeki bir ra
hatsızlık için İstanbul'a gider. Onu hastaneye yatu-ırlar. Hastalığı bir 
türlü iyleşmez. Büyük acılar içerisinde iken bir an için uykuya dalar. 
O, kısa uyku anında bir rüya görür. Gördüğü bu rüyada, imam Efendi 
elinde bir tepsi ve üzerinde bir fincan kahve ile hastahanedeki 
odasından içeri girer. Kemâl Efendi'ye: "Hafız, kalıveyi özlemişsindir. 
Sana kahve getirdim." der. Müftü Kemâl Efendi şaşınr, heyecan
dan kahvesini zorlukla içer. Kahve bittikten sonra İmam Efendi: 
"Telvesini gözüne sür, hiç bir şeyin kalmaz." der. Müftü Kemâl 
Efendi denileni yapar, imam Efendi fincanı alarak kapıdan çıkar. 
Kemâl Efendi hızla kapıya koşarak uğurlamak ister ama, koridorda 
kimseyi göremez. Bu su-ada da rüyadan uyanu-. Gözündeki ağnnın ke
sildiğini hisseder. Birkaç gün sonra da hiç bir şeyi kalmaz. Doktorlar 
bUe şaşmnışlardu-. Onlara: "Kahva telvesi iyileştirdi." der. 
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Yine îstanbulda iken bir rüya daha görür. Rüyasında Har-
put'tadu-. Kendisine, İmam Efendi'nin Ziyaeddin isminde bir oğlunun 
olduğunu söylerler. Sabah kalktığmda İstanbul'dan bir telgraf çeker. Bu 
telgrafında, İmam Efendi'nin bir oğlunun olup olmadıgmı, olmuş ise 
ne zaman doğduğunu ve isminin ne olduğunu sorar. Gelen cevapta, 
rüyayı gördüğü gece İmam Efendi'nin bir oğlunun olduğunu, kendisi
nin Ağın'da bulunması nedeni ile henüz isminin verilmediğini bildi
rirler. Müftü Kemâl Efendi Istanbuldan Harput'a döndüğü zaman, 
ilk olarak İmam Efendi'nin doğan oğluna hangi adın konulduğunu so
rar. Hayretler içinde "Ziyaettin" koyduklarını öğrenir. İmam Efendi'nin 
elini öpmeye gittiği zaman imam Efendi, Müftü Kemâl Efendi'ye: 
"Hoş geldin Kemâl Efendi, maşallah telve gözüne iyi 
gelmiştir" diyerek tebessüm eder. O, bu ziyaretten sonra İmam Efen
di'ye intisab etmiştir 

Yıl 1916, Birinci Cihan Harbi başlamış, Ruslar doğu cephesinde 
Bitlis'e kadar gelmişler. Bu şurada Ağınlı Kalaycızade Ahmet 
Efendi de bu cephede savaşmaktadır. Kışın bütün şiddeti sürerken 
asker aç ve perişan halde bozguna uğrar. Ağmlı Kalaycızade 
Ahmet Efendi bu sırada ıssız bir yerde nereye gideceğini kestiremez. 
O anda mürşidi İmam Efendi aklına gelir: "Ya tmam Efendi, im
dadıma yetiş!" der. O anda bir atlının kendisine doğru geldiğini 
görür. Bakar ki, gelen imam Efendi'dir. Bir anda sevinçle her şeyi unu
tur, imam Efendi'ye doğru koşar. O, elini Kalaycızade Ahmet 
Efendi'ye uzatarak: "Atla" der. Kalaycızade Ahmet Efendi, 
İmam Efendi'nin elini tutarak atın terkisine biner. Bir süre hiç 
konuşmadan giderler. Küçük bir tepenin önünde imam Efendi durarak: 

3 , Ziyaeddin Uz, Elazığ (İmam Efendinin Oğlu), Yaş: 77 
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"Ahmet, artık kurtuldun, bu tepenin arkasına gidecek
sin." der. Kalaycızade Ahmet attan indikten sonra bakar ki imam 
Efendi kaybolmuştur. Onun dediğini yaparak tepeyi aşar. Geldiği yer 
Bingöl'dür. Kamı oldukça aç olduğu için bir kapıyı çalmaya niyetlenir. 
Tam o sırada nöbet gezen askerler Ahmet'i alarak komutanlarına 
götürürler. Komutan onun perişan durumuna bakarak nereden geldiğini 
sorar. Ahmet Efendi Bitlis cephesinin dağıldığını, kendisinin mürşidi 
imam Efendi tarafından buraya kadar getirildiğini söyleyince, komutan 
şaşkınlık içerisinde: "Cephe ne zaman dağıldı?" der. Kalaycızade 
Ahmet Efendi, "iki saat kadar oldu" der. Komutan daha çok şaşınr. 
"Evladım, sen iki günlük yolu gelmişsin, ne iki saati!" der. Onun 
içinde bulunduğu durumu anlayarak izin verip memleketine yollar. O, 
doğru Harput'a gelir. Mürşidi imam Efendi'yi ziyarete gider, imam 
Efendi Kalaycızade Ahmet Efendi'yi karşısında görünce: "Hoşgeldin 
Ahmet Efendi" der ve ekler: "Artık kurtuldun değil mi?" 

(Çemişgezekli meşhur şair ve mutasavvuf Nüzhet Dede'den 
imam Efendi'nin oğlu Ziyaettin Efendi'ye nakil) 

imam Efendi Nüzhet Dede ve bir çok kişi Ağm'da bir evde soh-
betteler. Tıkhm tıklım dolu olan büyük bir salondadırlar. Sohbetin bir 
yerinde yaşlı bir adamla genç bir adam içeri girerek imam Efendi'ye 
yaklaşırlar. Önce yaşh, sonra genç adam imam Efendi'nin elini öperler, 
imam Efendi'nin yanına zorla sıkışarak Onunla sessizce 
konuşmaktadu-lar. Bir şeyler anlatu-larken imam Efendi bir ara sesini 
yükseltip: "Yahu ben Isamıyım, Musamıyım, ben nasıl edeyim?" der. 
Nüzhet Dede: "Efendi, sen ne isa'sın, ne de Musa'sın. Bu genci getir
mişler, himmet buyur." Bunun üzerine imam Efendi ayağa kalkarak bu 
iki adamla dışan çıkar. Bir süre sonra imam Efendi çıktığı bu iki 
adamla geri döner. Bu yaşh adamın öğretmen olan oğlunun gözleri kör 
olmuştur, imam Efendi'den gözlerinin açılması için yardım istemekte-
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dir. işte imam Efendi bu isteğe kızmıştu". Nüzhet Dede anlatmasma 
devam ederek Ziyaettin Efendi'ye şöyle der: Aradan sekiz ay 
geçtikten sonra o genci Elazığ'da gördüm. Gözleri görüyordu. Bana 
dedi ki: "O akşam imam Efendi Babamla beni dışarda ayn bir odaya 
aldı. Babama: "Senin bu çocuğun babasına asi, Allahı da inkâr ediyor. 
Bunun için gözleri kör olmuş." Hakikaten doğruyu söylüyordu. "Ben 
size bir dua öğreteceğim" dedi. Bunu altı ay okuyacak, bütün kötü 
düşüncelerinden vazgeçecek altı ay sonra gözleri açılınca doğru bana 
gelip intisab edecek." Dediğini yaptım ve gözlerim açıldı." 
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MİYADINLI MEHMED EFENDİ 
Şimdiki adı Yemişlik olan merkez "Miyadın" köyünün üst ta

rafında bir türbede medfundur. Bir tepe üzerinde bulunan Mehmet Efen
di türbesi dikdörtgen plânlıdır. Taş ve çamur işçiliği ile yapılan bu 
türbenin üzeri sac çatı ile kaplanmıştır, tç kısmı tek mekânlıdu-. Bu 
türbe 1920 yılında çok sevdiği müridlerinden tbrahim Halil 
Efendi'nin önderliğinde onu sevenler tarafından yapılmşıtır. Mehmet 
Efendi Türbesi'nin miman bir özelliği yoktur. Buraya sonradan elek
trik çekilmesine rağmen su alınamamıştır. 

M İ Y A D I N L I M E H M E T E F E N D İ K İ M D İ R ? 

O, 1838 yılında eski adı "Miyadın" olan Yemişlik Köyü'nde 
doğmuştur. Baba adı Osman Efendi, anne adı Emine Hanımdff. Merkez 
Aksaray mahallesinden Naile Hanım'la yaptığı evlilikten Mahmut ve 
Osman isminde iki oğlu olmuştur. Mehmet Efendi genç yaşında 
Palu'da bulunan Şeyh Samini Hazretleri'ne intisab ederek bu değerli 
şahsiyetten dersler alır. Onun Samini Hazretleri'ne intisabı ile ilgili bir 
rivayet şöyledir: 

Mehmet Efendi o yıllarda devlet adına bir görevle Palu'ya gider. 
Samini Hazretleri'nin evi önünden geçerken bahçesinde açmış bulunan 
güllere hayran kalu". Bu güller kendisine o kadar güzel görünür ki, bir 
süre onlan seyre dalar. Onun hayran hayran güllere baktığını gören 
Mahmut Samini Hazretleri, dışarı çıkarak Mehmet Efendi ile 
konuşur. Onun bu konuşması Mehmet Efendi'yi çok etkiler. Daha 
sonra bu büyük zata intisab ederek ondan dersler almaya başlar. Artık 
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Miyadın Köyü ile Palu arasındaki yol, Mehmet Efendi'nin oldukça sık 
gidip geldiği bir yol olur. Onun kabiliyeti ve şeyhine olan bağlılığı 
Samini Hazretleri'nin ona olan ilgisini artınr. Oğlu zaman zaman 
Miyadın'a gelerek Mehmet Efendi'nin evinde misafir kalır. Mehmet 
Efendi de oğlu Mahmut'u Samini Hazretleri'ne göndererek tasav
vufi bilgisini artumaya çalışu. Diğer yandan da şeyhine hizmet ettirir. 
Mahmut Samini Hazretleri oldukça gayretli gördüğü Miyadınlı 
Mehmet Efendi'yi bir çok imtihanlara tabi tutmuş, o her defasında bu 
imtihanlardan başarıyla çıkmıştır. Tarikat usulünce yapılan bu imti
hanlarda müridin sabn, sadakat ve nefsaniyeti ölçülürdü. İşte Miyadınh 
Mehmet Efendi İmam Efendi'den önce Samini Hazretleri'ne gelerek in
tisab etmişti. Onun şeyhine sadakati ve nefsiyle yaptığı savaştaki 
başarısı Samini Hazretleri'nin gözüne girmesini sağladı. Mehmet Efen
di'nin Samini Hazretleri'ne olan bağhlığını gösteren bir hikâye 
şöyledir: 

Bir gün Mehmet Efendi cuma namazını Palu'ya giderek şeyhinin 
arkasında kılmak ister. Yolda tanımadığı bir zata rastlar. Birlikte bir 
süre yol gittikten sonra bu yabancı kişi Mehmet Efendi'ye: "Cuma na-
mazmı ilk varacağımız köyde ben sana kıldırayım." der. Mehmet Efen
di; "Olmaz, ben cuma namazını şeyhimin arkasında 
kılacağım." deyince, yabancı: "Ben Hazreti Hızırım, gel be
nim arkamda kıl." der. Mehmet Efendi ona anlamlı bir cevap verir 
der ki; "Şayet sen Hazreti Hızır isen şimdiye kadar bana 
niçin görünmedin, bu gün göründü isen yine şeyhimin 
sayesinde göründün. Ben senin arkanda değil, yine 
şeyhimin arkasında kılacağım." 

O, uzun yıllar Samini Hazretlerine hizmet etti. Dervişler arasmda 
dedikodulardan uzak durarak hepsine örnek oldu. İmam Efendi'nin 
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(Hafız Osman Bedrettin) Mahmut Samini Hazretlerine misafir olarak 
geldiği ilk günlerde, onun mescidde imamet görevine geçmesini haz
medemeyen mürid arkadaşlanna karşı Samini Hazretleri'ni ve îmam 
Efendi'yi savundu. Onlara: "O, daha mürşid görmeden ilk dev
reyi kendi güzel ahlâkı ve istidadı ile bir hamlede at
latmıştır" diyerek dedikoduyu kesti. 

Evet, Miyadınlı Mehmet Efendi bu üstün ahlâk ve bilgisi ile 
hicri 1286 yılında Mahmut Samini Hazretleri'nden icazet alarak 
halkı irşadla yeticili kılınu-. Buna rağmen yine eskisi gibi sık sık 
Palu'ya giderek şeyhini ziyaret etmeye devam eder. Onun mütevazı bir 
kişiliği vardır. 

Fiziki durumuna gelince; o, orta boylu, geniş omuzlu, bumu bi
raz irice, ak sakallı olmasına rağmen güçlü ve kuvvetli biriydi. Bir 
yandan köyde ilmiyle halkı irşad ederken, diğer yandan 25 nüfusa bak
mak için bağ, bahçe ve tarlasında ziraatle uğraşırdı. Kendisine yardıma 
gelenlerin yardımlarını asla kabul etmez, onlan "siz misafirsiniz" diye
rek oturturdu. Getirilen hediyeleri ise hiç almazdı. Geceleri ibadet ve 
zikirle geçirir, üç dört saat ancak uyurdu. Kapısına gelen kim olursa 
olsun tann misafiri kabul ederek gerektiği gibi ağırlardı. O, her dav
ranışıyla insanlann gönüllerini feth etmeye çalışmıştu-. Gösterişi asla 
sevmez, bu tür tavırlar içinde olanlara ise çok acırdı. Onun sevdiği 
müridlerden biri olan tbrahim Halil Efendi bu konuya ilişkin 
şöyle bir olayı naklediyor: "İstanbul'dan gelirken ipek kumaştan 
yapılmış çok güzel bir abaniye almıştım. Mehmet Efendi'yi ziyarete 
giderken bu abani de üzerimdeydi. Bir ara bana; "Ne güzel bir abani." 
dedi. Şeyhimin beğendiğini sanarak onu orada bıraktım. Oğlu Osman 
Efendi arkamdan abaniyemi orada unuttuğumu seslenince, onu Meh
met Efendi'ye hediye bıraktığımı söyledim. Aradan bir süre zaman 
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geçti. Bir gün şimdiki zahire ambannm bulunduğu yerde Rüştiye mek
tebi vardı. Bu mektebin çeşmesinde abdest alu-ken benim abaniyi bir 
yoksulun sırtında gördüm. Kendisine bu güzel abaniyi nereden aldığını 
sordum. Bana; "Tadım Köyü'nden gelirken Miyadın'a 
uğramıştım. Mehmet Efendi bana akılsız birinin bunu 
orada unuttuğunu söyleyerek bu abaniyi bana hediye 
etti." dedi. Onun mala, mülke ve gösterişe ne kadar karşı olduğunu 
gösteren güzel bir örnektir. 

Miyadmlı Mehmet Efendi'nin ölüm tarihi kesin olarak bilinme
mektedir. O'nun 72 veya 77 yaşında vefat ettiği söylenir. Buna göre 
1913 yahut 1918 yıllarmda ölmüş olabileceği kuvvetli bir ihtimaldir. 
Bu değerli zat hayatının her parçasıyla insanlara örnek olmuştur. Ve
fatından sonra müridleri ona olan sevgilerinden dolayı bu günkü 
türt)esini yapmışlardır. 

Mehmet Efendi'nin sevdiği müridlerinden İbrahim Halil 
Efendi'nin oğlu Mehmet Lütfü Kılıç'tan nakledilen iki olayı bu
rada aynen aktanyoruz. 

"Babam birgün bana şöyle bir olay anlattı; Tahsilimi yapmak 
üzere Arapkir'den istanbul'a gitmiştim dedi. 14 yaşında olmama 
rağmen namazımı kılar, tasavvufa ilgi duyardım. Bir gece rüyamda 
yaşlı bir zat bana; "Oğlum, senin aradığın zat Miyadm'dadır. Gel ki se
ninle görüşelim." dedi. Uykudan uyandıktan sonra bir harita bularak 
Mi-yadm denen yeri aradım. Suriye'de böyle bir isme rastlayınca, 
Suriye nere, istanbul nere diyerek haritayı kapadım. Aradan yıllar 
geçti. Elazığ'a muallim olarak tayinim çıktı. Bir cuma günü rüştiye 
mektebinin bahçesinde iken tanımadığım bir zat bana: "ibrahim Halil 
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Efendi'yi tanıyor musun.?" diye sordu. O kişinin ben olduğumu 
söyleyince; "Miyadınlı Şeyh Mehmet Efendi seni bekliyor." dedi. 
Şaşırmıştım, çünkü istanbul'da gördüğüm rüyayı hatırladım. Meğerse 
burada da Miyadın denen bir yer varmış. Derhal bu köyün yerini 
öğrenerek yola koyuldum. Mehmet Efendi'yi "Yadigâr Bahçeleri" 
denilen bağlık ve bahçehk bir mevkide müridleriyle otururken buldum. 
Yanlarına yaklaşmca Mehmet Efendi yerinden kalkarak bana; "ibrahim 
Efendi hoş geldin" dedi. Şaşkınlığım daha da artmıştı. Ömrümde beni 
hiç görmeyen bu zat anladun ki beni çok iyi tanıyordu. Elini öptüm 
ve yanlarına iliştim. Bir ara bana dönerek; "tbrahim Efendi, Miy-
adın'ı haritada arıyorsun ama, buraya geldiğinde niçin 
sormuyorsun?" dedi. Bunun üzerine kendisinden mahcup bir tarzda 
özür dileyerek Mehmet Efendi'ye intisab ettim. 

Mehmet Efendi bü- gün Küçükcevizdere Köyü'ne gider. Köyün 
muhtarı o sıra bahçesindedir. Kendisine Miyadınh Mehmet Efendi'nin 
geldiğini söylerler, içinden "Yahu şimdi işin yoksa yemek hazurla." 
diye geçirir. Gönülsüz bir vaziyette bahçeden çıkarken cebine biraz erik 
çağalası kor. Niyeti Mehmet Efendi'ye bu erik çağalalannı vererek 
başından savmaktu-. Köye geldiğinde Mehmet Efendi muhtara: "Telaş 
etme muhtar, yemekten daha güzel şeyler var. Bize ekşi 
erik çağalası bile versen yeter." deyince muhtar düşündüğü 
şeylerden dolayı oldukça mahcup olur. 
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KÂZIM EFENDİ 
Kâzım Efendi, Harput'un Meteris Me-

zarlığın'da, İmam Efendi Türbesi'nin kuzey 
yönüne doğru 30-40 metre mesafede medfun-
dur.Türbesi değişik bir mimari tarzda 
yapılmıştır. Etrafı ihata duvarıyla çevrili 
özel bir kabristanlığın içerisindedir. 
Türbesinin üzeri kubbeli olup, altı sütun üzerine oturtulmuştur. 
Sütunların arası açıktır. Üst kısımlan sütunlar arası oluşturulan ke
merlerle kubbeye bağlanmıştır. Kubbenin tam altında bulunan mezar 
bölümü zeminden yirmi santimetre kadar yükseklikte daire şeklindeki 
bir kaide üzerindedir. Mezann çevresi, yine daire şeklinde demir bir ka
fesle çevrilmiştü-. Baş ve ayak kısmına kitabe konulmuştur. 

K A Z I M E F E N D İ K İ M D İ R ? 

Aslen Harputlu olan Kâzım Efendi'nin lâkaplarına 
"Iğıkilioğulları" denir. Kendisi Nakşi Tarikatının son şeyhlerinden 
biridir. Esas adı Musa Kâzım Efendi'dir. Halk ona sadece "Kâzım 
Efendi" der. O, İmam Efendi'nin son halifelerindendir. Babası Har-
pufta yemenicilik yapan Hüseyin Efendidir. 1894 tarihinde Harput'ta 
doğan Kâzım Efendi, tahsiüne buradaki okullarda devam ederek en son 
muallim mektebini de bitirip, Fransızca öğretmenliğine başlamıştır. 
Bir süre sonra İmam Efendi'ye intisap ederek ondan hem dini dersler 
ahnış, hem de imam Efendi'nin yanında o güzel sohbeüerden fayda
lanmıştır, imam Efendi'nin yanında bulunan Şeyh Samini Hazret-
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leri'nin sevgili sırdaş müridi Mustafa Naci Efendi ile de gönül 
bağı kurarak tarikatın usûl ve erkânmı öğrenmiş, kendisini bu konuda 
oldukça iyi yetiştirmiştir. Öğretmenlikle tarikatı birlikte götürmekte 
zorlanınca, Mustafa Naci Efendi'nin isteği üzerine öğretmenlikten 
istifa etmiştir. Onun gerek tmam Efendi'ye, gerekse Mustafa 
Naci Efendi'ye olan bağlıhğı en üst düzeydeydi. O, tmam Efen
di'den icazet aldıktan sonra da onunla olan ilişkisini eskisi gibi 
sürdürmüş, tmam Efendi'ye gösterdiği bağlılığm bir benzerini Mus
tafa Naci Efendi'ye göstermiştir. O biliyordu ki bağlandığı 
Şeyhleri tmam Efendi ve Mustafa Naci Efendi, Samini Haz
retleri'ne uzanan ince bü- yoldu. Bu yol Palu'da Samini Dergâhında 
birleşiyordu. Tarikat töresince icazetini yine de İmam Efendi'den 
almıştı. O, tmam Efendi ve Mustafa Naci Efendi 'nin 
ölümlerinden sonra kendisini boşlukta hissetti. Bu iki değerli muta
savvıf ona çok şeyi birlikte vermişlerdi. Bu sebeple bazı kişiler; " O 
icazetini Mustafa Naci Efendi'den aldı." diyorlardı. 

Harputlulann hızla "mezire"ye, yani Elazığ'a indikleri sırada 
Kâzım Efendi de Elazığ'a taşmdı. Kendi adıyla anılan "Kâzım Efen
di Sokak" ta iki katlı mütevazı bir evde kalıyordu. İmam Efendi'nin 
etrafındaki müridlerin bü çoğu Kâzım Efendi'nin etrafında toplanmaya 
başladılar. O, bu boşluk dönemlerinde büyük bir suskunluğa büründü. 
Oysa evi her taraftan gelen müridlerle dolup dolup boşalıyordu. Malat
ya'dan Adana'ya kadar çok geniş bü alanda müridleri vardı. Kâzım 
Efendi'yi yakından tanıyanlar bu müridlerin geliş gidişlerini şöyle ifade 
etmektedirler: "Onlar elleri boş gelmezdi ama, getirdikleri
ni de kendileri yer, öyle giderlerdi." Babasından ve 
hanımından kalan Yolçatmda, "Doğankuş"ta biraz arazisi vardı. Bura
lann hasılatından gelen buğdayın bü kilosunu dahi satmazdı. Evm ih-
tiyaçlan dışında artan kısmını faküe, fukaraya dağıtu-dı. Bü gün ona 
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Balıbey Köyü'nden gelenler; "Efendi, bizim köyde babanızdan 
kalma araziler var. Hep elalem ekip biçiyor, niçin sahip 
çıkmıyorsun?" dedikleri zaman tebessüm ederek; "Babamızın 
bile sahip çıkamadığı mala biz hiç sahip çıkmayız." diye 
karşüık vermişti. Hakikaten Kâzım Efendi bir gün olsun Balıbey'e 
giderek baba mallarına sahip çıkmamıştır. Bir süre sonra köye gelen 
tapulama memurlan bu arazileri o köyün insanlannın üzerine tapu ya
parak gitmişlerdir. Onun tasavvuf anlayışında "Dünya malı 
dünyanın kiridir, mülk ise Allahındır" düşüncesi yatar. Onun 
müridlerinin çokluğundan bahsetmiştik, bu konuda söylenenler şöyle; 
"Eğer Kâzım Efendi dünya malı isteseydi, Elazığ'ın en 
zengini olurdu." Hakikaten o bu dünyadan göçüp giderken iki kattı 
evinden başka hiçbir şey buakmamıştı. Hayatının belli bir dönemini 
eza ve cefa içerisinde geçiren Kâzım Efendi, bu süre içerisinde hiç kim
seye küsmemiş, bunu yüce Allah'ın kendisine bir imtihanı olarak 
görmüştür. Ayrıca onda pek az insanda görülen büyük bir hoşgörü 
vardı. Memleketin sarhoşuna da, berduşuna da çok sıcak yaklaşırdı. Ba
zen onlarla sohbet bile ederdi. Bir gün bir mevlitten gelirken karşı ta
rafta bir sarhoş yalpalayarak gidiyordu. Yanmdaki yaşh ve sakallı arka
daşını bırakıp sarhoşun yanına yaklaştı. Onunla bu süre konuştuktan 
sonra tekrar arkadaşının yanına döndü. Arkadaşı Kâzım Efendi'nin bu 
hareketini beğenmemiş olacak ki; "Efendi, bunlara selâm bile veril
mez." dedi. Kâzım Efendi gayet mülayim bir şekilde; "Baba, bunlar 
hoştur, iş ki biz hoş olalım. Hem ben onunla 
konuşmakla ne zarar ederim. Gidip konuşmasa idim ne 
kârım olurdu. Bunlar düşmüş insanlar. Baba, unutma ki 
tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır." dedi. Ondaki bu hoşgörü 
örneklerini saymakla bitiremeyiz. Yine bir gün medrese hocası Hacı 
Tevfik Efendi ile birlikte şimdiki Vali Fahri Bey Caddesi'nden ken-
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di evine doğru gelirlerken, (O su-alar böyle binalar yoktu) Ağa diye 
tanınan zatın evinin karşısında bir bahçe duvarı bulunmaktaydı. O du
varın dibinde Elazığ'da bir çok kimsenin tanıdığı Fehmi Baba is
minde bir sarhoş, elinde şarap şişesi, ufak ufak demleniyordu. Kâzım 
Efendi ile Hacı Tevfik Efendi kol kola girmişlerdi. Tam o sırada 
sarhoşun hizasına geldiklerinde Kâzım Efendi Hacı Tevfik Efen
di'nin kolundan çıkarak Fehmi Baha'ya doğru yürüdü. Cebinden bir 
şey çıkanp Fehmi Baha'ya verdi. Tekrar geri dönerek Hacı Tevfik 
Efendi'nin yanma geldi. Hacı Tevfik Efendi "Kâzım, onlara 
bir şey verme." dedL Kâzım Efendi hocasına dönerek; "Biz vere
lim. Bizim gibi kişilerin bunlara hoş görünmesi lazım. 
Yoksa onları kim doğru yola getirir." dedi. Bunun üzerine 
Hacı Tevfik Efendi hiç ses çıkarmadan onunla yürümeye devam 
etti. 

Evet, Kâzım Efendi işte bu tür hoşgörüsüyle bir çok insanı kötü 
yoldan kurtanp, onların hayatına düzen vermiştir, iyi bir hattattı. 
Aynca güzel resim yapardı. 

Bu değerli insan 1967 yıhnda ebedi aleme göçüp giderken Şeyh 
Ali Sebdi Hazretleri 'nden, Samini Hazretlerine, Samini 
Hazretlerinden, imam Efendi'ye, tmam Efendi'den, Kâzım 
Efendi'ye varan bu Nakşi kolu son şeyhini de muazzam 
bir cemaatle Elazığ'dan Harput'a uğurladı. Elazığ halkı 
tabutunu eller üzerinden beş kilometre götürerek Har
put'taki bugünkü yerine defnetti. 

Konu Kâzım Efendi'nin engin hoşgörüsünden açılmışken, eski 
Harput'ta yaşanmış ilginç bir olayı anlatmak istiyoruz. 
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Bir gün İmam Efendi'nin tek kaüı evinde Haıput'un dini çevreleri 
oturmuş sohbet ediyorlar. Aralarmda Çemişgezekli Meşhur Nüzhet 
Dede de var. Ev tek katlı olduğundan pencereler yola çok yakın bulu
nuyor. Sohbetin en tatlı yerinde sokaktan geçen bir sarhoş ağıza 
alınmayacak galiz küfürler savurarak geçer. Sarhoşun ağzından her 
küfür çıkışta cemaatte bulunanlar "Estağfirullah" çekerler. Onlar 
"Estağfirullah" derken Nüzhet Dede; "Elhamdülillah, El
hamdülillah" deyince ulema Nüzhet Dede'ye biraz da sitemvari bir 
şekilde; "Niçin Elhemdülüllah diyorsun Nüzhet Dede?" deyince. Dede; 
"O küfür nasıl olsa bir ağızdan çıkacaktı. Benim 
ağzımdan çıkmadığı için Allah-u Tealâ'ya harndedijor-
um." der. Bunun üzerine^maattekiler gülüşürler.< î) 

1- AtKİullalı Demirel, Elazığ, Yaş: 77 (Mustafa Naci Ef. Oğlu) 
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H. SAADETTİN EFENDİ 

Harput'un Meteris Mezarlığı'nda, 
imam Efendi Türbesi'nin giriş kapısı 
yanında medfundur. Mezannın tam orta ye
rinde bir kayısı ağacı bulunmaktadır. Su^adan 
bir mezar olup, ayak şahidesinde "irfan Hoca 
oğlu. Hacı Saadettin" yazmaktadır. Mezan 
imam Efendi Türbesi'nin kuzeybatı duvanna bitişiktir. 

H A C I S A A D E T T İ N E F E N D İ K İ M D İ R ? 

Aslen Harputludur. Doğum tarihi bilinmemektedir. Kendisi 
Sağır Müftüzadegillerden Hafız İrfan Efendi'nin oğludur. 
Âlim bir aileden gelmektedir. Babası Harput medreselerinde yetişmiş, 
hem hafız, hem de hocadır. O, oğlu Saadettin'in tahsili ile yakından il
gilenerek yetişmesinde ilk hocalığı yapmıştır. Babası öldükten sonra 
Saadettin Efendi'ye dedesi bakmış, yanm kalan tahsiliyle o ilgilen
miştir. Daha sonra tmam Efendi'ye intisab ederek, onun sadık 
müridlerinden olmuştur. Askerliğini yaptıktan sonra Harput'a gelerek 
"Şüşnaz Köyü"nden Aliye Hanımla evlenmiş, ondan bir çocuğu 
dünyaya gelmiş fakat ölmüştür. Merkez köylerden eski adı 
"Tilenzit"de imamhk görevine başlayan Saadettin Efendi, tmam 
Efendi'den aldığı icazet üzerine bir çok kişiye ders vermiştir. Onun 
ders verdiği kişilerin bazılan şunlardır: Hacı Tosun Efendi, Hacı 
Mehmet Nuri Göçer, Hacı Mustafa Nacar, Hafız Osman 
Efendi ve Halit Çakmak. Kendi eliyle yazdığı iki adet 
"Sohbetname"si vardır. 
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O, Tilenzit Köyü'nde imamlılc görevine başladdctan sonra 
ömrünün büyük bir kısmmı orada geçirmiştir. Tam 36 yıl imamlık 
görevi yapan Saadettin Efendi, iki defa hacca gitmiş, hurafe ve taasup-
tan uzak bir din adamıdır. Yetişmesinde daha çok tmam Efendi'nin 
rolü olmuştur, tmam Efendi'nin ölümünden sonra Kâzım Efendi 
ile ilişki kurmuş, şehre her gelişinde Kâzım Efendi'nin yanma gide
rek sohbetlerine katılmışür. O, müslümanlıgm manâsına uygun olarak 
yaşadı. Şeyhi tmam Efendi'nin yanına gömülmeyi vasiyet etti. 
29 Ekim 1968 tarihinde öldüğü zaman vasiyetine uyularak Harput'a 
getirildi. Onu yetiştiren büyük mutasavvıf tmam Efendi'nin türbesi 
bitişiğindeki yere defnedildi. 

Aslen Sivrice ilçesinin Güney Köyü'nden olan Hacı Halit 
Çakmak, Saadettin Efendi'nin talebesidir. Askerlik görevini Sam
sun'da yaparken bölüğün yüzbaşısı Halit Hoca'yı çağırır. Ona kantin 
görevini vermek ister. Halit Hoca, para yönünden mesuliyetli bir iş 
olduğu için ahnak istemez. Bir kaç bahane uydurunca, yüzbaşı, Halit 
Hoca'ya kızar. Arkadaştan ona "Alsa idin iyi olurdu. Bak Yüzbaşı 
sana çık kızdı." derler. Bunun üzerine Halit Hoca'nın canı çok 
sıkılu. O gece rüyasında yatakhaneye doğru gelir, içeri girdiği zaman 
bakar ki her taraf dağınık bir vaziyette, arkadaşlan ise yerlerde yatmak
tadır. Onlara: "Nedir bu perişan haliniz?" diye sorar. Onlar da "Bir 
adam geldi, bize bir baktı, onun bakışından böyle yerlere döküldük." 
derler. Halit Hoca, "Bu adam nereye gitti?" der. Onlar "Kantine git
ti" derler. Halit Hoca kantine gidip bakar ki, gelen kişi Saadettin 
Efendidir. Kendisini görünce: "Sen niçin böyle mahzunsun?" der. Halit 
Hoca o gün olam Saadettin Efendi'ye anlatu". Bunun üzerine Saadettin 
Efendi: "Sen merak etme, sana iki ay izin aldım. On gün 
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de yol hakkı, yetmiş gün eder. Çarşamba günü Elazığ'a 
geleceksin. Perşembe günü dinlenip, cuma günü yanıma 
uğrayacaksın." der. Halit Hoca sabah uyandığı vakit halen rüyanın 
tesirindedir. Arkadaşlanna: "Bana yeöniş gün izin çıkacak" deyince on
lar: "Halit Hoca ne diyorsun! Yüzbaşı sana öyle kızmış ki, bir gün 
bile izin vermez." derler. Halit Hoca onlarla iddiaya girer. Der ki: 
"Şayet yetmiş gün izin çıkmaz ise, beni eşek yapıp, üzerime binerek 
şu Samsun'un içerisinde gezdireceksiniz." 

Sabah içtiması için toplandıktan vakit yazıcı onbaşı elinde bir 
kağıtla gelir. Yüzbaşı bu kağıdı aldıktan sonra "Halit Çakmak kim
dir?" der. Bölükteki askerler, "Halit Hoca" derler. Haüt Hoca bü- adun 
ileri çıkar. Yüzbaşı bü kağıda, bü de Halit Hoca'ya bakar: "Yahu 
Hoca biz dün senin kalbini kırdık. Sana 60 gün izin var, 
on gün de yol hakkın, tam yetmiş günlük izine gidecek
sin. Haydi şimdi git hazırlığını yap." der. Halit Hoca tıpkı 
rüyasında gördüğü gibi çarşamba günü Elazığ'a gelü. Perşembe günü 
dinlenerek cuma günü hocası Saadettin Efendi'yi ziyarete gider. 0un 
karşısına asker elbisesi ile gitmiştü. Saadettin Efendi ona hoş geldin 
dedikten sonra: "Başka elbisen yok muydu?" der. Halit Hoca: 
"var" deyince: "Bununla burada namaz kılınmaz. Ancak or
duda bununla kılabilirsin. Eve gittiğinde bunları çıkarıp, 
bohçaya koyacaksın ve sivilleri giyeceksin," der. 
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SEYYİD AHMET ÇAPAKÇURİ HZ. 
Harput merkezinde tarihi Ulu Cami'nin bahçesinde medfundur. 

Daha önce türbesi Ulu Cami'nin batı duvarının kuzey köşesine bitişik 
bir yerde iken. Rahmetli Nurettin Ardıçoğlu tarafından caminin 
etrafını açmak amacı ile çıkarılarak yine Ulu Cami'nin batıya dönük 
duvannın güney köşesine yakın bir yerine kaldmlmıştır. Türbesi bu
lunmayan Ahmet Çapakçuri Hazretleri'nin mezarı, yerden 75 cm 
yüksekUğinde kesme taşlardan oluşan düzgün bir kaide üzerine oturtul
muştur. Mezar bölümü bu kaidenin tam orta yerinde olup, normal taş 
sanduka şeklindedir. Bu mezann çevresi kaide üzerinden itibaren demir 
kafesle çevrilmiştir. Ayak ve baş kısmında taştan yapılmış şahideler 
vardır. Baş kısmına yazdan kitabede: "Şeyh Çapakçuri demekle 
müştehir Seyyid Ahmet Kadesallahü'l alâ Hecegan-i 
nakşibendin rehberi zülcenaheyn serfirazı evliya sinni 
doksandörde varmış pir idi. Fakri fahri vadisinde dilrüba 
tarih oldu. tş bu kavli ol pirin özle gözle feyz-i hakkı 
kıl dua." 

Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretlerinin daha önceki türbesini 
îshak Sunguroğlu: Harput Yollarında adlı eserinde "Yareni 
yaptırmıştır." diye ifade eder. 

S E Y Y İ D A H M E T Ç A P A K Ç U R İ H Z . K İ M D İ R ? 

Aslen Bingöl'ün "Kür" köyündendir. 1827 ydmda doğmuştur. 
Dedelerinin Bağdatlı olduğu söylenir. Bu zata halk arasında 
"Çapakçurlu Şeyh", "Çapakçurlu Efendi" de denir. 
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Çocukluğunda doğduğu köy olan "Kür" de koyun çobanhğı yapmış, 
daha sonra dini bilgilere duyduğu ilgi sebebi ile köyünü terk etmiştir. 
Onun köyünü terk etmesi şöyledir: Bir gün dağda koyun otlatu^ken bir 
yabancı yanma gelerek onunla soiîbetedalar. Onun dini"konulara olan 
ilgisini görünce, Çapakçuri Hazretleri'nin Palu'daki Ali Sebdi Haz-
reHerTgegiderek ondan ders almasını ister. Seyyid Ahmet Çapakçuri 
bu olayı akşam babasına anlatır. Babası onu yanma alarak Palu'ya ge
lir. Şeyh Ali Sebdi Hazretleri'nin huzuruna varırlar. Devrin 
biîyukliikşr şeyhrÂn~SebdrHazretİeri bu genç çocuğu severek 
yanma ahr. Ondaki bu istek ve arzuyu da görünce, Çapakçuri Hazretle
rine gerekli ilgiyi göstermeye başlar. Kısa zamanda tarikatta 
yükselerek Ali Sebdi Hazretleri^nden gerekli icazeti alır. Ama O, 
bu icazetfalmasına rağmen şeyhini terketmez. Şeyhi ölene kadar ona 
hizmet eder. Nitekim Ali Sebdi Hazretleri'nin dünyasını 
değişmesi üzerine 1892 yılında Palu'dan aynlarak Harput'a gelir. Ulu 
Cami'ye çok yakın bir evde kalan Çapakçuri Hazretleri, yoksul bir 
hayat sürmeye başlar. Oturduğu ev tek katlı olup, içinde doğru dürüst 

sergisi de yoktur. Onu tanıyanlar boyunun uzuna yakın olduğunu, 
geniş omuzlu, el ve ayaklannın büyük ama kendisinin zayıf olduğunu 
söylerler. 

On dört yıl Harput'ta kalan Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretleri 
^jegimini Kur'an-ı Kerim yazarâFsâğlamıstır. 1906 yılîîîda Urfajm 
Siverek ilçesine gider. Sekiz yıla yakın orada kalır. 1913 yılında 
Urfa'nm Viranşehri'ne geçerek iki yıl da Viranşehir'de kalmıştır. Bu 
süre içerisinde Siverek ve Viranşehir'de halkı irşat etmekle meşgul 
olmuş, yerine Harput'ta Hacı TevfikJEfendi'yi vekil bırakmıştır. 
Tarihte 93 Harbi diye anılan Osmanlı-Rus Harbi çıkınca, Ruslar'ın 
Bingöl'e kadar gelmesi üzerine, Harput halkında büyük bir telaş 
toslamış^ûlema ve tasavvuf ehli_ki§iler cam'lere. kapanarak hatimler 
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Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretleri'nin hayatı, dünya yaşantısı 
yönünden yoksulluk ve perişanlık içerisinde geçmiştir. Ama onun 
üstün ahlâk ve fazileti, mütevaziliği ve dürstlüğü yüzünden Harput 
halkı tarafından sevilip sayılmış, ona büyük hürmet gösterilmiştir. O, 
Kur'an-ı Kerim'i çok iyi okur ve açıklar; yazısı ise hattat derecesinde
dir. Çapakçuri Hazretleri esasında yoksulluk içerisinde yaşamayı tasav
vufta bir yol olarak seçer. Yüce Peygamberin hayat tarzını kendisine 
örnek almış, hayatı boyunca dünya malına rağbet etmeyerek paradan. 

1- Alımet Aksın, Elazığ ve Çevresindeki Dini Şahsiyetler, F.Ü. Fen ve 

Edb. Fak. Tarih Bölümü Lisans Tezi 1986, Sayfa: 52. 

İndirip, günlerce dua etmişlerdir. İşte tam bu şuada Hacı Tevfik 
Efendi, Şeyhi Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretlerine bir mektup yaza
rak Harput halkının durumunu bildirmiş, yolladığı bu mektubunda: 
"Efendim, Rus askeri Bingöl'ü geçti. Buradaki ahalinin 
bir kısmı göç etti, bir kısmı cepheye gitti. Bir kısmı da 
bize gelip ne yapmaları gerektiğini soruyor. Biz de bazı 
kararsızlarla birlikte Harput'tan çıkalım mı?" diye ona sual 
soruyordu. Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretleri Urfa'dan yolladığı ceva
bi mektubunda: "Mektubunuzu aldık. AlIah-u Tealâ cepheye 
gidenden de, göç edenden de etmeyenden de razı olsun. 
Fakat, Ruslar artık ilerlemeyeceklerdir. tki gün sonra 
çekilip gidecekler. Harput'u terk etmeyin kardeşlerim." 
diyerek önemli bir keramette bulunmuştur. Gerçekten mektubun Har
put'a gehnesinden iki gün sonra top sesleri duyulmaz olmuş. Ruslar 
çıkan Bolşevik İhtilali nedeniyle çekip gitmişlerdir(i). O büyük kem-
met sahibi, devrin kutbijuJ91jjalm<fa tekrar Harputla-dönerek^lene 
kadarburada kalmıştu^ 
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puldan kaçmışto. Halk onu fukara olarak tanımıştu-. Evinde bir ten
cere, birkaç toprak kaptan başka mutfak eşyası olmamış, kendi 
üzerinde de bir tek iç çamaşın dışında başka bir iç çamaşın bulundur-
mamıştır. Çapakçuri Hazretleri yıkanacağı zaman yatağa girer, 
çamaşu-lan kuruyana kadar yataktan çıkmazmış. Yine çamaşırlannın 
yıkandığı bir gün, bir komşusu ona birkaç parça iç çamaşm hediye 
getirir. Hediyeyi getiren komşuları bunlan kızma verirken, o büyük 
zat birden yanlannda bitiverir. Gelen çamaşırlan münasip bir şekilde 
geri çevirir. Onun bir anda yataktan çıkıp, çamaşmnı giyerek, dışan 
çıkmasına kızı bile şaşırmıştır. Çapakçuri Hazretleri'ni fukaralık 
yaşamı ile ilgili çeşitli hikayeler anlatılu. 

Rivayete göre bir gün Harput'ta bir zat ona bir mecidiye vererek 
kendisine dua okumasını ister. O sıralar bir mecidiye 20 kuruş 
değerindedir. Çapakçuri Hazretleri verilen bu 20 kuruşun iki kuruşunu 
alır, gerisini veren zata: "Bunu götür çocuklanna bir şey alırsın." diye
rek iade eder. Çocuklan babalarmm bu parayı iade etmesine kızarlar. O 
kızlarına dönerek: "Yavrum siz olmasaydınız ben bu iki 
kuruşu da almazdım." diye cevap verir. Çapakçuri Hazretleri, 
gönlüne Allah sevgisinden başka hiç bir şey sokmamıştu-. Geceleri az 
uyur, zamanın büyük bir çoğunluğunu huzurda geçirerek tefekkür edip, 
teşbih çekerdi. Onun bir gün sut üstü yatarak uyuduğunu gören ol-

jnamıştır. Çok az uyuduğu zamanjile önüne birkaç yastığı üst üste 
koyarak, başını yaslayıp öyle uyurduJJnu yakinen tanıyanlar sadece 
öldüğü zaman sırtının yere geldiğini söylemişlerdir. O sık sık Ulu 
Caminin minareye yakm bölümünde kendisinin seçtiği hücreye çekilir, 
orada yalnızlığı tercih ederdi. Kendisine birşey sorulmadığı zaman 
konuşmaz, sorulduğu zaman da ulema derecesinde bilgili olduğunu 
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gösterirdi. Onun en sadılc halifelerinden birisi Hacı Tevfik Efendi 
idi. Bu büyük veli, yaşadığı süre içerisinde manevi yönünü hep gizle
mişti. Harputlular, onu fukara biri olarak tanımışlardır. Halbuki onda 
"Kutbiyet" , "Gavsiyet" ve "Ferdiyet" makamlarının tamamı 
vardı. O, nefes aldığı her anında nefsiyle cihadı birinci plâna çıkarmış, 
bu konuda kemâl derecesine ermişti. Kendisi Şafii mezhebinden ol-
masma rağmen bütün mezheplerin su-lanna vakıftı. Iç çamaşm ve elbi-

"sesTTeraaüguTîâîdeHd^^ etrafına misLgiM±OkuIar 

"sâ^^TÇevresine ahmlik ve şeyhlik görüntüsü de vermezdi. Halk ba
zen ona gelir dua isterlerdi. Çünkü onu tanıyanlar yaptığı duaların 
gerçekleştiğini gördükleri için sıkıntılı anlarında ona koşarak birkaç 
kuruş verir, kendileri için dua etmesini isterlerdi. O, verilen zekat ve 
dua paralanmn tamamını almaz, geri çevirirdi. Aldığı birkaç kuruşu da 
sırf çocuklarının nafakası için alırdı. Kim ki onun sohbetine 
katılmışsa, büyük bir velinin huzurunda olduğunu hissetmişti. OJıep 

^dizlerinin üstünde oturduğu için dizleri nasır bağlamıştu'.(^) 

Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretleri'nin son hastalığında sevdiği 
bir müridi olan Dabak Ahmet, bir tabak dolusu bal alarak ziyaretine 
gelir. Balı önce avluda bir yere bırakarak içeri girer. Seyyid Ahmet 
Çapakçuri Hazretleri Dabak Ahmet'i görür görmez: "Gel Ahmet, 
canım da bal istemişti, sağolasm." deyince, Ahmet Efendi bir 
yandan şaşmr, bir yandan da getirdiği balın makbule geçmesinden do
layı sevinir. Hemen dışan çıkarak avluda bu-aktığı bah alıp yanma ge
lir. Çapakçuri Hazretleri baldan bir parmak aldıktan sonra tabağı Da
bak Ahmet'e uzatarak: "Bunu götür evde çocuklann yesin." der. Son 

2- Mulıammed İhsan Oğuz, Manevi Cihad, Oğuz Yayınlan, 1993, 
Sayfa: 136-137. 
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günlerini yaşadığını kendisi de biliyordu. Sevgili müridi Dabak Ah
met yanından ayrılırken: "Bir kaç günlük misafirliğimiz 
kaldı. Hayırlısı yolcuyuz Ahmet." diyerek müritlerini ölüm 
anına hazırlamıştı.*^ )̂ 

Halifesi Hacı Tevfik Efendi onun ölüm halini şöyle nakle
diyor: "Efendi kırk gündür midesinden ağır hasta olarak yatıyordu. Hi
cri 1340 (Miladi 1921) Rebiü'l Evvel ayının 24. Cuma günü akşamı 
saat bir buçuk sıralannda bu fakiri istemişler. Birkaç kardeş ile birlikte 
yanlanna vardık. Hastalığını artmış bulduk ve çok üzüldük. Fakire hi
taben: "Biraz Kur'an oku dinleyelim." buyurdular. Ben de büyük bir 
üzüntü ile Kur'an-ı Azimüşan okudum. Sonunda "Allah senden razı ol
sun." dedi. Daha sonra "Artdc siz gidiniz" diyerek aynlmamızı istedi. 
Bunun üzerine ben gitmeyeceğimi belirttim. Bana: "Şimdilik bir 
alâmet yoktur, gerekirse seni isterim." diyerek beni uğurladı. Eve gel
dim. Büyük bir üzüntü içerisinde yatağa girdim. Uyur uyanık bir hal
deyken kapı çalındı. Hemen koştum, kapıyı çalan Şefik Efendiydi: 
"Şeyh Efendi seni istiyor." dedi. Birlikte huzuruna koştuk. Beni 
görünce: "Kur'an-ı Kerim oku" diye emir buyurdular. Hafız Şefik Efen
di ile birlikte iki tarafına geçerek Kur'an okumağa başladık. Bu sırada 
kızlan Fatma Hanım getirmiş olduğu zemzem suyundan bir iki damla 
ağzına koydu. Artık kavuşma vakti yakın olduğu için: "Kızım artık 
bunları verme. İhtiyaç kalmadı." buyurdular. Tam bu sırada 
yorgan altındaki ellerini göğsüne bağlayıp şaşılacak bir tazimde bulun
dular. Mübarek dilleri sessizce bir şey ile meşguldü. İşte bu dakikada 
Peygamber S.A.V. Efendimiz Hazretleri'nden kendilerine kadar gelen 
Nakşibendiye silsilesi büyüklerinin hepsinin orada hazır olduklannı 

3- Muhammed İhsan Oğuz, Manevi Cihad, Oğuz Yayınlan 1993, 
Sayfa: 154, 155. 156. 
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hissettim. Odası insanı mest eden nurlu bir hâl ile doldu. C U n d a s ^ h 
olan nefesi tamamlanarak ruhı^'üceleLyüçesj^jlen^ 

Devrin kutbu, bu büyük insan 94 yıllık ömrünü böylece ta
mamlayarak her daim huzurunda bulunduğu yüce Rabbine kavuştu. 

O, Bingöl'ün " K ü r " köyünde doğduğu için ona Seyyid Ahmet 
Kürî'de denmiştir. Hiçbir tekke ve dergâhı olmayan Çapakçuri Hazret
leri, müritlerine derslerini çeşitli yerlerde verirdi. Onun mezajı 
leHnenHrTjTu Caminin batijduvannın kuzeye yakın bir verine 
kazdılar. Etrafı güllerle çevrili idi. Daha sonra buraya yapılan türbe 
su-asında mezarını düzeltmek için yeniden kazdıkları vakit mübarek 
naaşlan yeni gömülmüş gibi taptaze duruyordu. Aradan yıllar geçti. 
Elazığın yetiştirdiği büyük kültür adamı, Türkiye Cumhuriyetinin İlk 
Turizm Bakanı Nurettin Ardıçoğlu bu türbeyi buradan kaldu-arak 
aynı duvann güney köşesine yakın bir yerine nakletti. Bu nakil 
işleminden hemen sonra yeni bir türbe yapılmamıştır. 

Bugün bu büyük tasavvuf alimi, büyük veü, Seyyid Ahmet 
Çapakçuri Hazretleri'nin kabri Harput'ta Ulu Cami'nin bahçesinde fazla 
gösterişü olmayan bü şekilde durmaktadu-. 

Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretleri'nin ölümünden yıllar sonra, 
Kastamonu'da alim ve mutasavvıf Muhammed ihsan Oğuz is
minde bir zat, "Manevi Cihad" isimli bir eser yazar. Bu eserde çok 
üginç şeyler anlatmaktadu-. Gelm bunlan hep bülikte bu eserin yazan 
Muhammed ihsan Oğuz'dan dinleyelim: 

4- Muhammed İhsan Oğuz, Manevi Cihad, Oğuz Yayınlan 1993, 
Sayfa: 154, 155, 156. 
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"Çocukluğumdan beri gönlümde Allah dostlanna karşı daima ar
tan bir sevgi ve manevi ilgi hüküm sürer. Onlann hayatlannı okumak
tan pek ziyade zevk alırdım. Bir gün bir nakşi şeyhine bağlandım. 
Daha sonra bu zatın şeyhlik taslayan biri olduğunu öğrenince, yeni bir 
mürşid aramaya başladım. Bulduğum ikinci şeyhte kısa bir süre sonra 
ahirete intikal edince tekrar mürşidi kâmil aramaya koyulduk. Kendime 
büyük bir âlim ve mürşid bulamamanm üzüntüsü içindeyken sonunda 
Hakk'ın yardımı ve izni ohnadan iyi bir mürşid bulamayacağıma ka
naat getirdim. Ve Allah-u Tealâ'ya yalvanp yakarmaya başladım. 1917 
yıh Rebiü'l Evvel ayının Peygamber Efendimizin doğum gününe rast
layan Pazartesi gecesi, boy abdesti alarak Hak Tealâ'ya göz yaşlanyla 
yalvanp yakarmaya başladım. Cenab-ı Hak o gece lütuf ve keremiyle 
mürşid-i kamilin ismini ve cismini belirledi. O gece manâ aleminde 
havada ve boşlukta beyaz bir zemin üzerine kahn ve siyah bir yazı ile 
"Seyyid Ahmet Kürdi" yazılı bir levha gösterdi. Yukarıdan 
görünmeyen bir kimse tarafından: "Bu isim mürşid ve insan-ı 
kâmil ismidir." diye seslendi. Sonra karşıda içerisi namaz seccadesi 
ile döşenmiş bir hücre belirdi ve derhal içine girildi. İçerde hücre derin-
Uğinde gayet nurani bir zat görünerek biraz sonra daşuayı çıktı. Önceki 
sesin sahibi yeniden seslenerek zamanın kutbu-1 Aktabı'nm bu zat 
olduğunu bildirdi. Büyük bir sevinçle "Kutbu-1 Aktab"a tabi olmak 
için hücreden dışan çıktım. 

Evet , Kastamonulu bu değerli insan Muhammed thsan 
Oğuz bundan sonrasını şöyle izah ediyor: "Bu zatın nerede olduğunu 
bana bildirmemişlerdi. Irak taraflannda duyduğum bir mürşid hakkmda 
bilgi edinmeye çalışıyordum. Harput'ta önceden tanıdığım Ulu Cami 
imamı Hacı Tevfîk Efendi'ye mektup yazarak bu mürşid hakkında 
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bilgi istemiştim. Bu arada gördüğüm rüyayı da mektubumda anlattım. 
Bu mektubumda oralarda: "Seyyid Ahmet Kürdi" diye birinin 
olup olmadığını sordum. Hacı Tevfik Efendi'den bana gelen cevap
ta: "Manâ aleminde görmüş olduğunuz zat bu gün burada ve hayattadır. 
Hakkında şu kadar bilgi verebilirim ki, kendisi seyyiddir. Soyu sağlam 
bir silsile ile Peygamber Efendimize ulaşır. Yaşı 90'ı geçmiş olup, 
mezhebi Şafiidir. İsmi Seyyid Ahmet Kürdi, hali fakir, ailesi kala-
bahktır. İhtiyacını ve zaruretini kimseye demez. Uçsuz bucaksız olan 
ilmini kimseye bildirmez. Fukara şekünde dolanır bir adamdır. Memle
ket bu zatın binlerce olağanüstü halini görmüştür. Bu fakir de bazı 
hallerine rastlamışta-." 

Muhammed İhsan Oğuz bu cevap üzerine oldukça sevinir. Ve 
Hacı Tevfik Efendi'ye Çapakçuri Hazretlerine verilmek üzere bir 
mektup yazar. Bu mektup Hacı Tevfik Efendi tarafından Seyyid 
Ahmet Çapakçuri Hazretleri'ne iletilir. Bu büyük veli, kendisine bir 
emir gelmedikçe cevap vermeyeceğini söyler. Uzun bir müddet bek
leyişten sonra Çapakçuri Hazretleri Muhammed thsan Oğuz'a hita
ben yazdığı mektupta kendisine intisabını kabul eder. Böylece ara-
lannda mektuplaşma başlar. O, Muhammed thsan Oğuz'a dersleri 
mektupla verir. Böylece Çapakçuri Hazretleri'nden gelen nakşilik kolu 
Kastamonu'da Muhammed thsan Oğuz vasıtasıyla yayılu-. 

Bir gün Seyyid Ahmet Çapakçuri Hazretleri Harput'ta bir 
dükkâna girer. Bir süre sonra ağlamaya başlar. Dükkân sahibi onun bu 
haline oldukça üzülür: "Nedir Efendi, bir derdin mi var?" der. 
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Çapakçuri Hazretleri göz yaşlarını silerek: "Yahu tmam Efendi 
gibi bir zat konuşurken, ben büyüklük duygusuyla onu 
dinlemeyip buraya geldim. Ben nasıl bir insanım? Bunu 
nasıl yaptım!. İşte ona ağlıyorum." der. 

Hacı Tevfik Efendi'den nakil: 

"Bir gün Fatih Ahmet Baha'nın türbedan Ahmet Efendi bana 
şöyle bir olay anlattı: "Türbeyi bir gün açmak için giderken hatmma 
Seyyid Ahmet Çapakçuri geldi. Kendi kendime şöyle dedim: "Bu Şeyh 
Efendi'yi herkes övüyor, halbuki bir gün olsun gelip de bu zatı ziyaret 
etmedi. Bu düşünce ile anahtarı çıkanp Fatih Ahmet Baba'mn türbesini 
açtım, içeri girdiğimde bir de baktım ki Seyyid Ahmet Çapakçuri Haz
retleri diz üzre oturmuş, başını şeyhül kainatın sandukasının baş ta
rafına dayamışlar. O anda şaşudım, koıicu ve ürperme ile hemen kapıyı 
kapatıp, kendimi daşua attım. Anahtan bende olan ve kapısmdan başka 
bir yerden içeri girihneyen bu türbeye Seyyid Hazreüerinin nasd ve ne 
şekilde girdiklerine akü erdiremeyerek hayrette kaldım."*^) 

Müridlerinden Hasan Efendi'den nakil: 

Ahirete gitmelerine yakın idi. Ziyaretleri şerefine ermek için hu-
zurlanna vardım. Biraz sohbetten sonra bana: "Hasan Efendi, ma
nevi alemde idim, yeni geliyorum. Bir an içinde olan 
şeyleri yıllarca söylesem tükenmez. Bir an bin yıl 

5- Mulıammed ihsan Oğuz, Manevi Cihad, İstanbul 1993, Sayfa: 145 
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gibi... Hasan Efendi ben bir ihtiyarım, zerre oldum, onu 
da üfürdüler, yok ettiler." deyip bir çok su-lardan ve gerçeklerden 
bahsettiler. Ondan sonra "Hasan Efendi, bunları canın 
sıkılmasın diye söylüyorum." buyurdular.^^) 

6- Muhammed İhsan Oğuz, Manevi Cihad, Istanljul 1993, s.152. 
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BEYZADE HAZRETLERİ 
(Büyük B e y z a d e Hacı Al i Rıza E f e n d i ) 

Harput'un Meteris Mezarlığı denilen yukarı mezarlıkta medfun
dur. Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi'nin vasiyeti üzerine kendisine türbe 
yapılmamıştır. Mezarlığın çevresi demir cağlarla çevrilerek aile kabris
tanlığı haline getirilmiştir. Buradaki şahidelerinin tamamı yeşile bo
yanmış olup, üzerlerinde kitabeleri vardır. Aile mezarlığının iç 
kısmının tabanına son yıllarda mermer taşlardan oluşan özel bir 
düzenleme yapılmıştır. Harput'un hemen üst kısmında bulunan Bey
zade Mezarlığı çıkışta sol taraftadır. 

B E Y Z A D E HAZRETLERİ KİMDİR? 

Esas adı Hacı Ali Rıza Efendi olan Beyzade'ye Büyük Beyzade 
Efendi de denmektedir. Baba adı Hacı Bakır (Hacı Bekir) dir. Aile 
kökü Türkistan'dan gelmedir. Dedeleri Özbekistan bölgesinden göç ede
rek önce Buhara'ya, daha sonra Mısu-'a gelmişlerdir. Bir müddet burada 
kaldıktan sonra 1798 yılında Napolyon'un Mısır'ı işgali üzerine kendi 
boylanna bağlı 40 kadar aile ile birlikte Şam, Halep, Urfa ve oradan da 
Musul'a gitmişlerdir. Bu gruptan bir kısmı Musul'da kalmayı tercih 
etmiş, diğer bir grup tekrar Türkistan'a dönmek için hazırlık yaparken 
Bakır Bey'in etrafındaki küçük bir grup da bunlardan aynlarak Har
put'a gelmiştir. Bu seyehatlardan oldukça yorgun bir şekilde Harput'a 
ulaşan Bakır Bey, burasını Islâmi ideallerine uygun bulduğu için 
yerleşmiştir. îlk defa iki kardeş Kurşunlu Medresesi'nde bir hücrede 
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beyaz külah imal ederek ailesinin maişetini karşüamaya çalışmış, bu 
arada kendilerini ilme vermeyi de ihmal etmemişlerdir.(^) 

Hacı Bakır'ın (Hacı Bekir) oğlu olan Beyzade Hacı Ali 
Rıza Efendi, 1810 yıhnda Harput'ta dünyaya geldi. Mehmet Efendi 
isminde bir de büyük kardeşi vardı. Babalarının ilme düşkünlüğü 
çocuklannı da ilme yöneltti. Beyzade Hazretleri önce Şeyhül Ulema 
Hacı Ali Efendi'den, daha sonra Harput'un büyük âlimi Dağıstanlı 
Hoca'dan dersler aldı. Kabiliyeti ve öğrenme arzusu yüzünden bu 
değerli hocaları Beyzade'yi çok sevdiler. Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi 
ilim tahsilini sürdürürken tasavvufa da ilgi duyuyordu. O, bu ilgiyi 
daha çok Dağıstanlı Hoca'dan almıştı. Kısa zamanda büyük merha
leler katetti. Durup dinlenmeden bilgisini gehştirdi. Dağıstanlı 
Hoca'nm en başanh talebelerinden birisiydi. Harput halkı kısa zaman
da Beyzade'yi sevmeye başladı. Ne var ki, Dağıstanlı Hoca ona 
icazetini vermeden ölmüştü. O, ölüm döşeğinde iken kendi yerine 
müderrisUge Beyzade'nin getirilmesini vasiyet etti. İbrahim Paşa Med
resesi sahibi Çötelizade Sırma Hatun'a: "Ben yakında 
öleceğim, ölümümden sonra müderrislik için bir çok 
dedikodular, hatta kavgalar olacaktır. Sana vasiyet edi
yorum, benim yerimi ancak Beyzade Ali Rıza doldurabi
lir. Müderrisliği ona vereceksin. Şayet başkalarına vere
cek olursan kıyamet gününde saçlarından tutup seni 
sürüm sürüm süründürürüm.(^) demişti. Hakikaten Dağıstanlı 
Hoca'nın ölümünden sonra dedikodular başladı. Bunun üzerine Beyzade 
Antep ulemasından olan Meşhur Küçük Ali Efendi'den gıyaben 
bir icazatname aldı. Bunun üzerine medresede müderrisüğe başladı. 

1- Istıak Sunguroğlu, Harput Yollarında, İstanbul 1958, Cilt 2, Sayfa: 110. 

2- îshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, İstanbul 1958, Cih 2, Sayfa: 112. 
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Onun ilk hanımı merkez Sannı Köyü beylerinden büinin kızı 
olan Emine Hanmıdu'. Bu köyde hanımmdan kalan oldukça geniş arazi
leri vardır. Ama o, bu arazilerle pek fazla ilgilenmemiştir. Önceleri bu 
arazileri köyde tembih ettiği kişiler çekip çevirmişler: daha sonra bu 
hanımından olan oğlu Mehmet Nuri Efendi büyüyünce bu işleri 
ona bırakmıştır. Beyzade Hazretleri'nin hanımı (Sannıh) öldükten son
ra evliliğini yine merkez Hoş Köyü'nden yapmıştır. Bu hanımından 
kalan arazilere de yine bu hanımının oğlu olan Baha Efendi (Bahaed-
din Efendi) bakmıştır. Baha Efendi"nin ilk hanımı Diyarbakırlıdır. 
O da tıpkı babası gibi ilk hanımı ölünce ikinci evliliğini Annesi'nin 
köyü olan Hoş Köyü'nden yapmıştu-. 

Beyzade Efendi kendisini tamamen ilme ve tasavvufa verdiği için 
dünya mahyla hiç ilgilenmemiştir. Harput'taki tek kath evini kendisi 
hac ziyaretine gittiği sırada oğlu yıktmrak iki kata çıkannca, oldukça 
üzülmüş, çocuklanna iki sebepten sitem etmiştir. Birincisi: "Beni 
şimdiden sonra dünyaya mı bağlayacaksınız?" İkincisi de: 
"Komşuların evinden yüksek oldu, onların yüzüne nasıl 
bakarım?" demiştir. Kendisi tasavvufta yüksek bir takvaya sahip idi. 
Yıllarca halkı irşat etti. On binlerce insana ilmi ve Müslümanlığı 
öğretti. Yaşadığı çağın en büyük âümlerinden birisiydi. Gerek Nakşi, 
gerekse Kadiri ve diğer tarikatlann usûl ve erkânmı en iyi şekilde bUen 
biriydi. 

Bir gün Urfah Nakşibendi şeyhlerinden Mehmet Rehavi 
Hazretleri Elazığ'ın Aksaray mahallesinde oturan Latif Ağa'nın 
konağına gelmişti. Latif Ağa Mehmet Rehavi Hazretleri'nin 
mürididir. Rehavi Hazretleri buradaki konuşmalardan Beyzade'nin 
ününü duyunca, onu Harput'tan Aksaray'a çağultı. (Aksaray o yıllarda 
ovada bü- köydür) Rehavi Hazretleri'nin çevresindekiler Beyzade'nin 
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gelmeyeceğini düşünerek: "Efendi, o büyük bir âlimdir. Sizi 
tanımayacağmdan gelmeyebilir." dediler. Rehavi Hazretleri: "Siz 
gidin çağırın, o gelir." dedi. Durum Harput'ta bulunan Bey
zade'ye iletilince: "Kimdir bu Urfalı Şeyh" diye sordu. Çağmnak 
için gelenler: "Efendi o Urfalı bir Nakşi şeyhidir. Bir de 
çubuğu var, tütün içiyor." dediler. Beyzade Hazretleri, "Allah, 
Allah, tütün de mi içiyor?" diye şaşkınlık gösterir. Sonra da 
kalkıp Aksaraylı Latif Efendi'nin konağına gelir. Mehmet Rehavi 
Hazretleri ile uzun bir halvete dalarlar. Bu Urfah Nakşi şeyhi bakar 
ki Beyzade Hazretleri ilmin güneşidir. Ona kendisinin vereceği bir şey 
yoktur. Urfa'ya dönükten bir müddet sonra, bu sefer de Beyzade Hazret
leri ve Latif Ağa Urfa'ya Rehavi Hazretleri'ni görmeye giderler. 
Orada tam yedi ay misafir olurlar. Bu süre içerisinde hep ilmi ve dini 
sohbetler yapılu. Gece yanlanna kadar süren bu sohbetlerden her ikisi 
de sonsuz zevk alırlar. Nihayet Mehmet Rehavi Hazretleri Bey
zade'ye inabe vererek Urfa'da onu sülûka sokar. Sülük süresi bittikten 
sonra Beyzade Hazretleri'ne gerekli icazeti verip, onu irşadla 
görevlendirir. 

Böylece, önce Harput'ta Şeyhül Ulema Ali Efendi ve 
Dağıstanlı Hoca'dan, daha sonra Urfa'daki Nakşibendi Şeyhi Meh
met Rehavi Hazretleri'nden gerekli ders ve icazeti alan Beyzade 
Hazretleri'nin, tarikat geleneğine uygun bir şekilde mürşidligi tasdik 
edilmiş olur. O, artık Harput ve çevresinde ünlü ve otoriter bir zattır. 
Herşey ondan sorulur. 

Bir gün ona Kövenk Köyü'nde, Hacı Ömer Hüdai Baba diye 
birinin çıkıp şeyhlik yaptığını, tarikatının da Kadirilik olduğunu 
söylerler. Bunun üzeriene Hacı Ömer Hüdai Baba'ya 40 sual yaza
rak yollar. O, gelen bu cevaplarla yetinmeyip bir cuma günü bizzat 
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Harput'a gelerek, zikirlerini göstermelerini ister. Bu olayı Hacı 
Ömer Hüdai Baba bölümünde anlattık. Beyzade Hazretleri çevrede 
uydurma şeyhlik yapanları da sıkı bir takibe almıştı. O, etrafında bu 
kadar ilgi ve itibar görmesine rağmen gösteriş ve ihtişamı asla sev
mezdi. HaUca karşı mütevazı idi. Herkese gerekli saygıyı gösterirdi. 
Evine gidip geUrken bile ara sokakları tercih eder, kendisinden dolayı 
kimsenin rahatsız olmasını istemezdi. Bu gidiş gelişlerde başını 
kaldmp hiç bir yana bakmazdı. Çok az konuşur, çok az tebessüm eder
di. Onun en çok dikkat ettiği şeylerden birisi de temizükti. îslâmiyetin 
temizlik konusundaki görüşlerini her fu-satta etrafına sık sık anlatırdı. 
O, hayatı boyunca çok değerli insanlar yetiştirdi. Harput'ta Ömer 
Naimi Efendi, Hafız Öge, Hacı Muharrem Hilmi Efendi 
üzerinde büyük emeği vardır. Aynca icazet verdiği kişiler de vardı. 
Bunlar, büyük oğlu Hacı Mehmet Nuri, Köse Sefer, Hacı 
Reşit, Mesevvit Ahmet, Kadızade Sadık, Hekimhan 
Müftüsü Kozagözzade Mahmut, Gergerizade Hacı Ali, 
Uzun Eminzade Alay Müftüsü Sait, Abduslelamzade 
Hakkı gibi zatlardu-.(^) 

Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi, uzun boylu, iri cüsseli, geniş 
omuzlu bir zattı. Gözleri elâ, sakah beyaz ve uzun, yüzü çok sevimli 
ve nuraniydi. Başına beyaz fes giyer, bu beyaz fesin üzerine kışın 
büyük ve yeşil sank, yazın beyaz sank sarardı. Üzerindeki elbisesi 
mavi ya da lacivert şalvar, yazın Antep alacasmdan iki etekli entari ya
hut limon küfü renginde cübbe idi. Sokağa çıktığı zaman elinde uzun 
bir asa bulunurdu. 

3 - Istıak Sunguroğlu, Harput Yollarında, İstanbul 1958, Cilt 2, Sayfa: 113. 
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Onun Islâmi konuda âlimliği, herkesin onu sevip sayması, bazı 
Ermenileri rahatsız ediyordu. Bunun üzerine şehirdeki Ermeni komi-
tacdar Beyzade'yi öldürmeye karar verirler. Bunun için silahlı dört beş 
Ermeni ona pusu hazu-layarak gecenin karanlığında dar sokaklardan bi
rinde öldüreceklerdir. Ermeni suikastçiler bakarlar ki o camiden 
çıktıktan sonra etrafında bir bölük asker onu konımaktadu". Plânlanm 
bir sonraki geceye ertelerler. İkinci gece de aynı durumla karşılaşınca, 
üçüncü geceye ertelerler. Beyzade durumu farkeder. Bir gece bunlan 
önüne katarak mahallelerine kadar kovalar. Böylece bu hain 
plânlanndan vazgeçerler. Halbuki Beyzade evine hep tek başına gidip 
gehnektedir. 

O, namazlannı ekseri Sara Hatun Camii'nde kılardı. Buranın 
anahtannm biri de kendisindeydi. Sara Hatun'un müezzini Perili Hafız 
her sabah ezan okumaya geldiğinde onu mihrabın önünde namaz 
küaıken görürdü. Bir gün ondan önce gehnek için karar verdi. Ezandan 
bir saat önce camiye geldi. Beyzade Hazretleri'ni yine mihrabın önünde 
görünce: "Yann daha erken geleyim" dedi. İkinci gece iki saat önce 
gelmesine rağmen gördü ki. Beyzade yine camidedir. Bunun üzerine 
Perili Hafız gece yarısı camiye gelmeye karar verir. Saat on iki 
su-alannda Sara Hatun'a gelir. Cebinden anahtan çıkanp kapıya açacağı 
sırada arkasından bir ses: "Dur açma" der. Perili Hafız biraz 
ürpererek dönüp arkasına bakar. Seslenen Beyzade'dir. "Hafız" der, 
"Kırk yıldır bu camiyi ilk ben açıyorum, bırakmam sen 
açasın." Bunun üzerine PeriU Hafız geri çekilerek camiyi Beyzade'nin 
açmasına müsade eder. 

Bu insan-ı kâmil, bu büyük veli ku-k yıldır camiye hep böyle 
gelerek, hem nafile namazlannı kıhnış, hem de teşbih çekmiştir. 
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Ona atfetilen kerametler saymakla bitmez. O hep ibadetini il
miyle süslemiş, yaptığı ibadetin manasına ermiş, fazıl ve ihsan sahibi, 
insan-ı kâmil biriydi. 

Bir gün gönül dostlarıyla birlikte dabahkane yolu üzerinden Fa
tih Ahmet Baha'ya ziyaret için yola koyulurlar. Dere Hamamı'na 
geldikleri vakit Beyzade Hazretleri durur. Bir müddet sessiz kaldıktan 
sonra çevresindeki dostlarına "Geri dönelim" der. Dostlan şaşu-fflar. 
Beyzade Hazretleri'ne niçin vazgeçtiğini sorarlar. O, "Fatih Ahmet 
Baba bize karşı geldi." der. Fatih Ahmet Baba ki, tmam-ı Hanefi'ye 
hizmet etmiş büyük bir zattu-. 

O fakirin, kimsesizlerin de dostuydu. Devamlı onlan gözetmiş, 
elinden geldiğince onlara gizli gizli yardım etmiştir. Özellikle 
köylerinden elde edilen erzakı Harput'ta fukaralara dağıtırdı. Bir sefe
rinde Hacc'a gitmek için niyetlenerek, para biriktirmeye başlar. Bir 
akşam hanımı komşulannm mutfağından gelen et kokusunu alınca 
Beyzade Hazretleri'ne: "iştahım çok çekti, bir lokma iste." der. Bey
zade: "Hanım yann olsun, et getireyim pişirirsin." diye cevap verir. 
Hanımı ısrarlı bir şekilde istemesini sürdürünce, Beyzade Hazretleri 
komşusunun kapısın çalar. Durumu komşusuna anlatu". Komşu biraz 
kızanr, mahcubiyet içerisinde: "Efendi, kusura bakma bu et size göre 
değil." der. Beyzade Hazretleri sebebini sorar. Komşusu, etin murdar 
bir et olduğunu, fakirlikten dolayı çocuklannın ısranna dayanamayarak 
getirip pişirdiklerini söyler. Bu duruma oldukça üzülen Beyzade Hazret
leri, biriktirdiği paranın bir kısmını gizlice komşusuna verir. Hacca 
gitme zamanı geldiğinde, Harput'tan hacca gidecek olan arkadaşlanna 
bu yıl hacca gitmekten vazgeçtiğini söyler. Arkadaştan hacca Beyzade-
siz giderler. Fakat orada Beyzade Hazretleri'ni bir kaç defa uzaktan 
görürler. Buna bir türlü mâna veremezler. Geri döndükleri zaman duru-
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mu Beyzade'ye sorarlar. O, Harput'ta fukara birine yardım ettiğini ve 
haca sadece parayla gidilmeyeceğini münasip bir şekilde izah eder. 
Onun bu anlatımından sonra o yıl Harput'ta hali vakti yerinde olan 
herkes fakir ve kimsesizlere bakmaya başlar. W 

Beyzade Hazretleri vatanseverliğin İslâm dininde önemli bir yeri 
olduğunu 1877 ydmda başlayan Osmanlı-Rus savaşında gösterdi. Har
put halkını konuşmalarıyla heyecana getiren Beyzade, başta kendisi ve 
oğlu Mehmet Nuri olmak üzere torunu Halit Efendi'yi de gönüllü 
yazdırarak Ruslar'a karşı savaşmak için Erzurum'a gitti. Harput'tan 
yola çıkan bu bir avuç gönüllü kahramanın at, silah ve diğer le-
vazımatmı bizzat Beyzade kendi bütçesinden karşılamıştır. Gittiği Er
zurum cephesinde büyük yararhiddar göstererek geri döndü. O böyle 
bir anda her müslümanın ne yapması gerektiğini göstermeye 
çahşmıştır. 

Beyzade Hazretleri uzun zamandır arzulayıp da çeşidi nedenlerle 
yapamadığı hac ziyareti için hazırlıklara başlar. Bu sefer oğlu Baha 
Efendi ve hacda hizmetlerini görecek evdeki yarduncısı Emin Efen
diyi de yanına alu. Para harcama işini oğlu Baha Efendi'ye havale 
etmiştir. Yol boyu çeşidi şehirlerde rastladıktan fakirlere verecekleri 
sadaka miktannı Beyzade Hazretleri tayin eder. Her yoksula üç kuruş, 
beş kuruş vererek yoUanna devam ederler. Bir gün genç biri onlardan 
sadaka ister. Beyzade oğlu Baha'ya dönerek: "Şuna yirmi kuruş ver" 
der. Baha Efendi tereddütsüz yirmi kuruşu çıkanr verir ama, içinden: 
"Yahu bu babamın işlerine de bir türlü akıl erdiremiyorum. Çok yok
sul görünen yaşh kimselere üç kuruş, beş kuruş ver diyor, bu aslan 
gibi gence yirmi kuruş ver dedi." diye geçirir. Bir müddet sonra Bey-

4- ishak Sunguroğlu, Harput Yollarında. İstanbul 1958, Cilt 2, Sayfa: 113. 
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zade Hazretleri oğluna dönerek: "Sen bu işlere karışma oğlum. 
Öncekiler parayı kendileri için istediler. Bu genç adam Hızır Aleyhise-
lam'du-. Topladığı paralan fukaralara dağıtacak." deyince, Baha Efen
di bakar ki babası kendi içinden geçenleri de bibnektedir. 

Uzun ve meşakketb bir yolculuktan sonra Mekke'ye ulaşırlar. 
Hac görevini ifa ettikten sonra dönüşte Medine'ye geçip yüce Peygam-
ber'in kabri şeriflerini ziyarete giderier. Beyzade önce tek başına 
türbenin kapısına gelir. Kapı önünde nöbetçiler vardır. Gelenler 
türbenin dışından ziyaretlerini yapıp giderler. Oysa Beyzade Hazretleri 
türbe kapısmm tam karşısında durunca, kapı kendiliğinden açılıverir. 
Nöbetçiler şaşmrlar. Beyzade Hazretleri açılan kapıdan içeri girer. Kapı 
tekrar kapanu". Bir süre sonra Beyzade yeniden açılan kapıdan dışan 
çdfar. Durumu şaşkınidc içinde seyreden nöbetçiler, hiç rastlamadıklan 
bu olayı oranın Osmanlı Paşası'na bildirirler. Padişahın bu konuda 
emri de vardır. Burada meydana gelebilecek her olağanüstü olayın ken
disine bildirilmesini istemiştir. Kısa bir süre sonra orada görev yapan 
"müşir" unvanlı Paşa, Beyzade Hazretleri'ni bulur. Büyük takva sahi
bi, çağın kutbunun kaldığı eve gelir. Önce Baha Efendi ve hiz
metçisinin dışan çıkmasını ister. Baha Efendi olanlara bir anlam 
veremez. Beyzade Hazretleri: "Emin Efendi kalsın. O bizden
dir." diyerek hizmetçiyi odada bırakır. Müşir içeride Beyzade Hazretle
ri ile bir süre konuşarak çıkıp gider. Peygamber Efendimizin kabri 
şerifleri şimdiye kadar iki kişiye açılmıştır. Bunlardan biri de Beyzade 
Hazretleridir. 

Aradan yıllar geçer. Baha Efendi'nin bu olaydan haberi yoktur. 
Beyzade Hazretleri'nin ölümünden bir. süre sonra hizmetçisi Emin 
Efendi Baha Efendi'yi ziyarete gelir, "Sana bir şey anlatacağım Baha 
Efendi." der. Sonra onu bahçede bir köşeye çekip Hac ziyareti su-asmda 
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Medine'de Osmanlı müşirinin niçin ziyarete geldiğini anlatır ve şöyle 
der: "Meğer Medine-i Münevverede Peygamberimizin ka
bri şerifinin kapısı kendiliğinden babanıza açılmış. Du
rumu öğrenen o müşir, babayı ziyarete geldiğinde bu 
kapının neden babanıza açıldığını sordu. Beyzade Efen
di'de dedi ki: "Eğer beni ümmetliğe kabul edersen huzu
runa al dedim." tşte o zaman kabri şerifin kapısı açılmış 
ve Beyzade Hazretleri içeri girerek bir müddet orada 
kalmış." 

Tabi aralannda daha başka konuşmalann geçip geçmediğini biz
ler bilemiyoruz. Hele Kabri Şerif içerisinde geçenler bir sır olarak 
kalmıştır. 

Bu olay Beyzade Hazretleri'nin 1904 yıhnda vefatından sonra or
taya çıkmıştu. O güne kadar bu zatın bu kadar derecesi yüksek bir veli 
olduğunu kestiremeyenler, onun kabrine koşmuşlardır. Bu ilim ve ir
fan güneşi kendi cenazesinde de büyüklüğünü göstererek, Harputlulara 
olağanüstü bir gün yaşatmıştır. Muazzam bir kalabalık Harput'un 
meydan ve sokaklanna sığmamıştu. Onu büyük bu üzüntü içerisinde 
şimdiki kabrinin bulunduğu yer olan Meteris Mezarlığına götürerek 
defnetmişlerdir. 

Beyzade Hazretleri'nin ölümüne Harput'ta bulunan büyük muta
savvıf tmam Efendi çok üzüldüğü için mezar taşına şu şiiri yazdı: 
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"Ey zair-i zül ihtiram 
Ihlâs ile oku müdam. 

Üstad-ı kül kutb-ı cihan 
Oldu dürûd-i kudsiyan. 

El hak velidir bimend 
Ali Rızayı fazlımend. 

Beyzade-i şöhretşiar 
Yarab bicahj çar-ı yar. 

(Veğfir lehû) tarih-i hem 
Kıl müstecap ya zülkerem. 

Adab ile gel ver selâm 
Veğfir lehû yevmelkıyam. 

Fahr-i sunuf-ı arifan 
Veğfir lehû yevmelkıyam. 

Rükn-i tarik-i yar-ı gar 
Veğfir lehû yemvelkıyam. 

Ağlayarak yazdı kalem 
"Veğfir lehu yevmel kıyam." 

(Taşın arkasındaki kitabe) 
"Beyzade Hacı Ali Rıza Efendinin ruhuna fatiha" 
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"Cenab-ı Riyaz-ı Nakşibendi 
Gürûh-ı haceganın ser bülendi. 

Ol idi mehbit-i feyz-i hudanm 
Fûyuzatı per attı şehri, kendi. 

Edüp irşad erişirdi hüdaya 
Nice dermadeganın derd-i mendi. 

Zamanın evhadi ol pir-i azam 
Cihanın kutbu Beyzade Efendi. 

Teveccüh eyleyüp hakka sıvadan 
Hüviyet buldu o samsam-ı hindi. 

Koyup aher fenayı hakka gitti 
Maarif mısnnın aynıyla kendi. 

Hesap et muhlis-i mucamle Bedri 
Olur tarih Riyaz-ı Nakşibendi" 

Diyarbakır'ın ileri gelen eşrafından biri olan Mesut Bey, Beyzade 
Hazretleri'nin ismini duyduğu için onu görmeye gelir. Akşam Beyzade 
Hazretleri'nin evinde misafir kalarak bir sohbet toplantısına katılır. 
Uzun süren bu sohbet gecesinden sonra Beyzade Hazretleri misafirini 
yatırır, kendisi de gece ibadetine çekilir. Bir süre sonra Mesut Bey 
uyanu- bakar ki. Beyzade Hazretleri namaz kılmaktadır. Tekrar yerine 
gelir ve yatar. Gecenin bir vaktinde yeniden uyanır, tekrar Beyzade'yi 
namazda görür. Bu durum bir kaç defa olunca içinden: "Be herif, başm 
göğe mi değecek?" der. Yattığı yerde bunlan mmldanu-ken bir de bakar 
ki gökyüzünde yıldızlar görünmektedir. Gözlerine inanamaz. Tekrar 
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bakar, yine yıldızlan görür. Oysa evin üzeri kapalıdır. Birden irkilir. 
Başmı yorganın altına sokar. Biraz vakit geçtikten sonra yeniden yor
ganın altından başını çıkanr ve bakar, bu sefer gökyüzünü değil, tavanı 
görür. Uykusu iyice kaçmışür. Beyzade Hazretleri'nin büyük bir zat 
olduğunu anlar. İçinden böyle bir zatın oğluna kızını vermeyi düşünür. 
Sabah olunca durumu Beyzade HazreÜeri'ne açar. Allah'da kısmet ettiği 
için Mesut Bey'in kızıyla Baha Efendi evlenirler. 

• • • • 
Baha Efendi babası gibi takva sahibi bir zattır. Bir gün Hoş 

Köyü'nde otururlarken dostlanna şöyle bir olay anlatır: "Babam vefat 
etmişti, o anda odada kimse yoktu. Ayak ucuna oturmuştum. Te
fekküre daldım. İçimden: "Yarabbi, acep babam benden memnun gitti 
mi?" diye geçirdim. O şuada babamın iki ayağı havaya kalktı ve 
yüzümü aşağıya doğru sıvadı, sonra yerine indi. O an için kork
muştum ama, soğukkanlılığımı muhafaza ettim. Bu olaydan sonra 
artık içim rahat etmişti." 
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HACI CUMA EFENDİ 
Elazığ'a 60 km uzaklıkta bulunan Ko

vancılar ilçemize bağlı Mirmehmet 
Köyü'nde medfundur. Elazığ'dan Kovancılar 
ilçesine giderken ilçe merkezine 6 km. kala 
sola doğru aynlan asfalt bir yoldan gidilir. 
Bu yol yirmi beş kilometre sonra sizi Mir
mehmet köyüne ulaştırır. 

Hacı Cuma Efendi'nin türbesi köyün hemen kuzey yönündedir. 
Bu türbeyi önce Molla Bekir isminde biri yaptırmış, daha sonra 
bazı eklemeler yapılarak bugünkü halini almıştır. Bu türbeye en son 
yapılan ekleme 1970 yılında olmuştur. İki metre yüksekliğinde olan 
Hacı Cuma Efendi Türbesi'nin tavanı ahşap örtülüdür. Türbe taş ve 
topraktan yapümıştır. Makam bölümünün tavanı ise bozuk bir betonla 
kubbe görüntüsüne sokulmuştur. Eklemeler dışardan açık bir şekilde 
belli olmaktadır. Türbede makam bölümü dışında mescit ve ziya
retçilerin kalması için ayrılan iki bölüm daha vardır. Her bölümün 
kapısı dışardan olup, içerden birbirlerine geçişler yoktur. Türbenin 
elektriği vardu. 

H A C I C U M A E F E N D İ K İ M D İ R ? 

Aslen Kovancılar ilçesi, Mirmehmet Köyü'ndendir. Baba adı Ah
met, anne adı Nuriye'dir. 

1834 yıhnda dünyaya gelen Hacı Cuma Efendi, ilk tarikat dersle
rini zamanın büyük nakşi şeyhi olan Ali Sebdi Hazretleri'nden 
alır. Ali Sebdi Hazretleri büyük mutasavvıf Mevlana Halid-i 
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Bağdadi Hazretleri'nin halifesidir. işte Cuma Efendi ilk derslerini 
böylesi büyük bir şeyhten almıştır. Şeyh Ali Sebdi Hazretle
ri'nin ölümünden sonra ona dersleri Ali Sebdi Hazretleri'nin oğlu 
Hasan Efendi verir. Tasavvuf çevrelerinin naklettiğine göre Ali 
Sebdi Hazretleri'nin vefatından sonra Hacı Cuma Efendi ku-klann 
imamı mertebesine yükselmiştir. Yüz on yıl gibi uzun bir müddet 
yaşayan Cuma Efendi, 1944 yüında ebedi âleme göçer. 

Hacı Cuma Efendi oldukça mütevazı bir kişiüğe sahiptir. Hayatı 
boyunca sürekli ibadetle meşgul olmuş, ölene kadar da hep huzurda 
kalmıştır. Bu uzun ömrü süresince çevresinde çok sayıda insanı irşâd 
etmiş, onlara güzel ahlâkı, dürüst yaşamayı öğretmiştir. Onun bir 
diğer özelliği de alçak gönüllü olmasıdır. Kendinden sonra Avlavu'lu 
Topal Selim'i ve Haydar Baha'yı yetiştirdiği söylenir. Haydar 
Baba ashnda Kadiri Tarikatı üzerine yetişmesine rağmen, şeyhi onu 
sülûka sokmadan ölünce, manevi âlemde bu görev Hacı Cuma Efen
di'ye verilmiştir. Haydar Baba böylece eksik derslerini ve sülûka so-
kuhna işini Hacı Cuma Efendi'de tamamlamışın-. 

Haydar Baba ölüm döşeğinde iken Hacı Cuma Efendi'nin Mir-
mehmet'te oturan torunu Hasan Hüseyin Efendi. H a y d a r 
Baha'yı ziyarete gelir. Haydar Baba son şeyhi olan Hacı Cuma 
Efendi'nin torunlarına büyük değer vermiştir, işte Hasan Hüseyin 
Efendi'yi son gelişinde yanma çağu-arak onun hal ve hatırını sorduk
tan sonra ona: "Sana bir şey anlatacağım. Bunu ilk defa anlatıyorum" 
der. Sonra Haydar Baba anlatmaya başlar: 
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"Benimle birlikte ova köyünden bir arkadaş Hacı Cuma Efen
di'ye hizmet ediyoruz. Bazen arkadaşımla aramızda diyoruz ki: "Cuma 
Efendi'ye diyelim bize bir kerametini göstersin." Ama hiç bir zaman 
cesaret edip söyleyemiyoruz. Bir gün Cuma Efendi, ben ve arkadaşım 
Palu'dan Mirmehmet Köyü'ne geliyoruz. Bir su başına geldiğimizde 
Cuma Efendi atından indi ve suyun başına giderek elini yüzünü 
yıkamaya başladı. Biz ise biraz ötede yine bu keramet işini 
konuşuyorduk. Hacı Cuma Efendi bize illâ kerametini göstermeliydi. 
Bizim kendi aramızdaki bu konuşmamız onun dikkatini çekmiş olacak 
ki: "Kendi aranızda ne konuşuyorsunuz?" dedi. Arkadaşım 
nasıl olduysa cesaretle: "Efendi, bu kadar zamandır sana hiz
met ediyoruz, ne olur bize bir kerametini göster," dedi. 
Cuma Efendi: "Ben kimim, benim ne değerim var ki size 
keramet göstereyim." diye karşılık verdi. Arkadaşım: "Allah 
aşkına Efendi ne olur göster." dedi. O "Allahaşkına" kelime
si öyle içten çdctı ki. Cuma Efendi titremeye başladı, elini birden 
suyun önündeki birikintiye batırarak sudan canlı bir balık çıkardı ve 
elini tekrar suya soktu. Sonrada bize dönerek: "Bunu ömrünüzün 
sonuna kadar kimseye anlatmayın."dedi. Haydar Baba bu olayı 
anlattıktan sonra sözünü şöyle bağladı: "tşte Hüseyin Efendi, 
Cuma Efendi'nin böyle bir olayına şahit olduk." 

Bu ilginç olayı Haydar Baba, Hasan Hüseyin Efendi'ye 
anlattıktan bir gün sonra o da Haklan rahmetine kavuşmuştur. 

- 195 -



HARPUT KÜLTÜRÜNDE DİN ALİMLERİ 

Hacı Cuma Efendi hasta ve son günlerini yaşadığı su-ada kız to
rununu yanına çağınr Ona: "Kızun benim yatağımı dama serin, ben 
orada yatacağım." der. Kız torunu ve damadı önce şaşmrlar, sonra me
seleyi kendi aralarında tartışarak yatağı dama çıkarmaya karar verirler. 
Önce yatak, sonra Hacı Cuma Efendi sırtlanarak dama çıkanlır. O, 
yatağa yatar yatmaz onlardan bir ibrik su ister. Su dolu ibrik geldikten 
sonra torunu ve damadına dönerek: "Siz gidip yatın yavrum." der. Da
mat ve kız torunu damdan inerler. Ama ondaki bu durumu merak ettik
leri için Hacı Cuma Efendi'yi gözetlemeye alırlar. Gecenin ikisine 
doğru her taraf zifiri karanlığa bürünmüşken gökyüzünden beyaz bir 
ışğın dama doğru indiğini görürler. Arkasından beyaz ışıkla birlikte 
yeşil bir ışdi gökyüzüne doğru çıkıp gider. Kız torunu ve damadı bir 
anlık şaşkınlık geçirirler. Sonra ikisi biden dama çıkarak Hacı Cuma 
Efendi'ye bakmak isterler. Dama vardıklannda şaşkmlıklan dahada ar
tar. Cuma Efendi yatağında yoktur. Damı dolaşu-lar fakat Cuma Efen
diyi bulamazlar. Aşağı inip yeniden beklerler. Bir süre sonra aynı iki 
ışık yeniden dama iner. Bu sefer beyaz ışık tek başına gökyüzüne 
doğru yükselerek kaybolur. Bu olağanüstü olay her ikisini de şaşkına 
çevirir. Yeniden dama çıkarlar. Bir de bakarlar ki. Cuma Efendi 
yatağında oturmuş teşbih çekmektedir. Kız torunu: "Dede biraz önce 
yoktun, nereye gittin." diye sorunca. Cuma Efendi: "Ben bir yere git
medim yavrum, buradaydun." diye cevap verir. 
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Hacı Cuma Efendi 110 ydlık hayatını 1944 yılında noktalayarak 
Hak'kın rahmetine kavuşur. Ölümünden sonra aradan birkaç yıl geçince 
bir neden yüzünden Hacı Cuma Efendi'nin kabri yeniden açüu-. Bakar
lar ki ceset ilk gömüldüğü gibi taptazedir. Bunun üzerine torunlan ve 
köylüler tarafından oraya hemen bir türbe yaptırılır. 
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AKÇAKİRAZLI ŞEYH H. ALİ EFENDİ 
Elazığ merkez köylerinden eski adı "Perçenç", yeni adı Akçakiraz 

Beldesi mezarlığında medfundur. Ağaçlık ve yeşillikler içerisinde bulu
nan türbesi dört ana sütun üzerine oturtulmuş bir kubbeden ibarettir. 
Sütunlann arası açık ve üstten kubbeye doğru kemerlidir. Dört sütu
nun da taban aralan 75 cm yüksekliğinde duvarla çevrilmiştir. Bu du
varların üzerleri bir metre yüksekliğinde demir kafesle örülmüştür. Bu 
türbe çok eskiden yapılmış olup, sonradan orjinaline uygun şekilde 
restore edilmiştir. 

A K Ç A K İ R A Z L I Ş E Y H H A C I ALİ E F E N D İ 
K İ M D İ R ? 

Akçakirazlı (Perçençli) olan Şeyh Hacı AH Efendi'nin bazı kay-
naklaraî göre 1670 tarihinde doğduğu ve Harput medreselerinde tahsil 
gördükten sonra İstanbul'a giderek Beyazıt medreselerinde tahsiline de
vam ettiği rivayet edilir. Aynı soydan gelen Muammer Tuksavul; 
"Doğudan Batıya ve Sonrası" isimli eserinde, soylannın Karakoyunlu-
lara dayandığını, 17. yüzyılda ismail Beğ adında bir Türkmen'in 
atlılanyla IV. Murat'ın ordusunda Bağdat seferine katıldıklarını, 
savaştan sonra gelerek Harput yakınlanndaki Akçakiraz'a yerleştiklerini 
söyler. Şeyh Ali Efendi'nin işte bu İsmail Efendi'nin torunlarından 
biri olma ihtimali kuvvetlidir. Turksavul bu tezini doğrulamak için 

- 199 -



HARPUT KÜLTÜRÜNDE DİN ALİMLERİ 

babasının hayatta olduğu sırada Toroslardan bazı Türkmenlerin 
(Yörüklerin) babalarını ziyarete geldiklerini, bunlann kendi akrabalan 
olduğunu iddia eder . tsmail Beğ soyundan çeşitli din adamları, 
asker, subay ve öğretmenler yetişmiştir. 

tshak Sunguroğlu ise, "Harput Yollarında" isimli eserinde 
Şeyh Hacı Ah Efendi'nin "Şazeli" Tarikatına mensup bir şahsiyet 
olduğunu belirtirken, onun bu tarikata İstanbul'da iken intisab ederek 
icazet aldığını söyler. O, daha sonra memleketine dönerek Akçakiraz'da 
ömrünü tamamlamıştır. 

Bizim "Şazeli" tarikatı konusunda yaptıgmız araştırmalarda bu 
tarikatın kurucusunun Tunuslu Ebu-1 Hasan Şazeli isminde bir zat 
olduğunu, bu tarikatın daha çok Kuzey Afrika'da yayıldığını, İstanbul'a 
ise II. Abdulhamit döneminde girdiğini görüyoruz. Oysa Şeyh Hacı 
Ali Efendi'nin II. Abdulhamit döneminden çok önce yaşadığı 
düşünülürse, onun Sunguroğlu'nun ileri sürdüğü gibi "Şazeli" tar-
ikaüna mensubiyeti oldukça ilgi çekicidir. 

Şeyh Hacı Ah Efendi Akçakiraz'a döndükten sonra halkı irşat et
meye başlar. Bu arada kendi çocukları üzerinde de durarak onların tahsi
li ile yakından ilgilenir. Oğlu îshak Efendi'yi İstanbul'a yollayarak 
Fatih medreselerinde eğitim gördürür. îshak Efendi daha sonra 
Süleymaniye ve Beyazıt medreselerinde müderrislik yapar. O, kadılık 
görevinde de bulunduktan sonra Sultan Abdülhamit'in sarayına ka
dar uzanarak onun huzur hocası olur. Bu zatın aynca birçok konuda 
eserleri vardır. Kendisi bir ara memlekete döndükten sonra tekrar 
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İstanbul'a giderek orada vefat eder. Mezan Fatih Camii bahçesindedir. 
Gerek Hacı Ali Efendi'ye, gerekse oğlu tshak Efendi'ye Yüce 
Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. 
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HACI ÖMER HÜDAİ BABA 
Merkeze bağlı Kövenk Köyü'nde medfundur. Elazığ Bingöl Ka

rayolunun 15. km'sinden sağa doğru aynlan asfalt bir yoldan iki kilo
metre gittiğinizde. Hacı Ömer Hüdai Baba Türbesine gelirsiniz. Bu 
türbe çağdaş bir mimari tarzda yapdmıştu. Birbirinden ayn görünen üç 
kubbeli mekândan oluşur. Bu mekânlann içerden birbirlerine geçişleri 
sağlanmıştır. Türbe içerisinde Ömer Hüdai Baba'nm sanduka bölümü 
ve diğer halife ve müridlere ait sanduka mezarlar vardu. Ömer Hüdai 
Baba Türbesinde elektirk ve su bulunmaktadu-. 

H A C I ÖMER HÜDAİ B A B A KİMDİR? 

Aslen Elazığ'ın merkeze bağlı eski adı " M ü r ü " , yeni adı 
Yünlüce Köyü'nde doğmuştur. Çocukluğu ve gençliği bu köyde geçer. 
Doğum tarihi kesin olarak belirlenememiştir. Bazdan 1840-45 arası 
derken, bazdan da 1811, 1821, 1827 gibi farkh tarihleri gösterirler. 
Sadece üzerinde ittifak edilen nokta 1831 yılında Erzurum'dan Erzin
can'a "Kır Askerliği"' göreviyle gitmesidir. Şayet bu tarih dikkate 
alınırsa, onun 1811 yılında doğmuş olma ihtimali daha kuvvetlidir. 
Yaptığımız araştırmada onun ölümü de iki değişik tarihte 
gösterilmektedir. Bunlardan biri 1902 diğeri de 1907'dir. Çocukluk ve 
gençlik yülanna ait yeterince bilgi edinemedik. 

Hacı Ömer Hûdaî Baha'nın tasavvufa olan ilgisi Erzincan'da 
başlamıştır. O, Erzurum'dan Erzincan'a geldiği zaman devrin büyük 
mutasavvıfı "Terzi Baba"yla tanışır. Esas adı Hayati Vehbi olan 
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Terzi Baba, ona Nakşi tarikatı üzerine dersler verir. Onun tasavvufta 
aldığı ilk dersi, nefsiyle savaş üzerinedir. Bu savaşı kazanamayan bir 
mürid tarikatta hiçbir merhaleye ulaşamaz. İşte Ömer Hûdaî Baba bu 
savaşı kazanabilmek için hergün nefsmi yenmeye, arzulanna gem vur
maya gayret gösterir. Görev icabı araziye çıktığı zamanlarda taşların 
üzerine yatarak bedeni arzulara karşı direnç kazanır. O, bir gece 
rüyasında: "Ömer, senin zahiri vazifen bitti. Artık manevi vazifene 
başla." diye bir ses duyar. Sabah olunca doğru Terzi Baba'nm yanına 
koşar. Duyduğu bu sesi ona anlatır. Bunun üzerine Terzi Baba: 
"Senin bizimle olan işin bitmiştir. Bundan sonraki mürşidin Arap-
kirli Ömer Baha'dır." diyerek Hûdaî Baha'ya Arapkir'i gösterir. 
Askerüğini bitirdikten sonra Arapkir'e gelen Hûdaî Baba, burada Ömer 
Baha'yı bularak ona Terzi Baba'nın selâmını iletir. Rivayete göre 
Arapkirli Ömer Baba önce varlıklı bir kişi iken, bir paşa kızıyla 
evlenmiş, daha sonra Terzi Baha'ya intisab ederek tasavvuf dersleri 
almıştır. O artık madde âlemini bırakarak manen yükselmek için tüm 
maddi varlığını yoksullara dağıtmıştır. Elinde kalan tek değirmeni ile 
ancak maişetini karşılamaktadır. Böylece varlıkta ulaşamadığı yüce Al
lah'a, ancak yoklukta ulaşmıştır. Onu tanıyanlar büyük bir veli 
olduğunu söylerler. Değirmende un öğütürken bile devamlı zikir ve 
rabıta halindedir. Günlerden bir gün her nasılsa değirmenin suyu kesi
lir. Tam o sırada yoksul bir köylü buğday öğütmeye gelir. Değirmenin 
çalışmadığını görünce Ömer Baha'ya yalvarır: "Evde bir avuç un 
kalmadı, çocuklar ekmek bekler. Himmet et Ömer Baba, 
himmet et de akşama ekmek pişirsinler." der. Ömer Baba 
dışan çıkarak çaya şöyle bir bakar; görür ki suyun yeniden akması bir
kaç günlük iştir. Değirmene gelerek parmağını koca taşa uzatu", par
mak döndükçe taş da dönmeye başlar. Fakirin unu akşama varmadan 
öğütülür. İşte Arapkirli Ömer Baba böyle bir velidir. 

- 204 -



HACI ÖMER HÜDAİ BABA 

Kövenkli Ömer Hûdaî Baba Arapkir'deki bu yeni mürşidi ile 
tanıştıktan sonra ona bağlanu. O, Kövenk'te olduğu günlerde bile 
Arapkir'le olan bağını hiç kesmez. Senede bir kaç defa Arapkir'e gide
rek şeyhini ziyaret eder. Yine bir gün sutına bir çuval pamuk, eline bir 
ibrik bezir yağı alarak Arapkir'e doğru yola koyulur. O şuada Arap-
kirli Ömer Baha'nın hanımı beyinin yanına gelerek: "Efendi, evde 
ne kandile koyacak yağ, ne ip yapacak pamuk kaldı." der. Ömer Baba: 
"Yoldadır, birazdan gelir." der. Çok geçmeden Ömer Hûdaî Baba kapıyı 
çalar. Şeyhi Ömer Hûdaî Baba'nm sırtında pamuk çuvalı, elinde yağ 
dolu ibriği görünce: "Seni Hızır mı yolladı Hacı Ömer?" der. 
Hûdaî Baba Şeyhinin söylediği son kelimelere dikkat eder. Kendisine 
"Hacı Ömer" diye hitap etmiştir. Oysa şeyhi onun haca gitmediğini 
biliyordu. "Var bunda bir keramet" diyerek susar. Ziyaret süresi bittik
ten sonra Elazığ'a doğru yola koyulur. Keban'a varmadan Saraycık 
Köyü yakınlarında bulunan Malatya yol aynmma ulaşınca, bakar ki 
bir kafile yolda kalmıştır. Tali Paşa isminde askeri paşanın kafilesi-
dir. Görevliler yaylı tabir edilen bir arabayla ugraşmaktadular. Durumu 
bir süre uzaktan seyreder. Tamir ettikleri tekeri bir türlü yerine taka-
mazlar. Hûdaî Baba dayanamayarak yanlanna gelir, arabanın altına so
kularak, "Destur" deyip koca yayhyı omuzladıktan sonra tekeri ye
rine takar. Bu olayı seyreden Tali Paşa hayretler içinde kalır. Hûdaî 
Baba'ya: "Sofu, biz hicaza gidiyoruz, şayet gelmek ister
sen seni de götürelim." der. Hûdaî Baba hiç beklemediği bu teklif 
karşısında önce şaşınr, sonra Arapkirli Ömer Baba'nm sözleri 
akhna gelir ve sevinir. Tali Paşa'nın bu teklifini kabul eder. Hicaza 
giderken yol boyu şeyhi'nin "Hacı Ömer" diye hitabını düşünmüştür. 
O kerameti hep şeyhinde arayıp, şeyhinde bulur. Altı ay sonra hac 
dönüşü Elazığ'ın Göl Köyü yakmlanndan geçerken. Gollü Mustafa 
Efendi bu hac kafilesini uzaktaki bir alıç ağacının dibinden seyred-
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mektedir. Aradan birkaç gün geçince, köyün imamı ile birlikte Hacı 
Ömer Hûdaî Baba'yı ziyarete giderler. Hûdaî Baba'nm huzuruna vanp 
elini öperler. Göl Köyü'nün imamı Hûdaî Baha'ya: "Efendi, bizim 
Mustafa Efendi senden inabe almak istiyor." der. Hûdaî 
Baba Mustafa Efendi'ye bakar ve: "Biz onun dersini alıç 
ağacının dibinde verdik" der. Gerçekten GölIü Mustafa Efen
di Hacı Ömer Hûdaî Baha'nın en ileri gelen müridlerinden biri olur. 
Hûdaî Baba ona hep "Benim gezici çavuşum" diye hitap etmiştir. 

Hac dönüşünden bk yıl sonra Hûdaî Baba Arapkir'e giderek 
şeyhini ziyaret eder. Şeyhi onu kapıda oturmuş beklemektedir. Bu sefer 
Hûdaî Baba Şeyhini hüzünlü bulur. Bir iki gün sonra misafirlik biter 
ve aynlık vakti gelir. Arapkirli Ömer Baba, ona: "Hacı Ömer, 
vakit tamam. Benden alacağın kalmadı, timin kemâle 
ulaştı. Bir tek feyzin eksik. Onun da anahtarı Urfa'da 
dır. Gidip Osman Dede'den alacaksın. Var git işine, Al
lah dostun, hazreti Hızır yoldaşın olsun." der ve ikisi de 
gözleri yaşh bir şekilde aynlu-lar. 

Aradan yıllar geçer, Ömer Hûdaî Baha'nın bir gün Urfaya yolu 
düşer. Sokağın birinden geçerken bir evden zikk sesi duyar. Durarak 
bir süre dinler. İçeri girmeye karar verir. Açık olan kapıdan dalar içeri, 
bakar ki gözleri âmâ bir veli zat, zikir yönetmektedir. Hacı Ömer 
Hûdaî Baba bir kenara oturarak bunlan seyreder. Zikir bittikten sonra 
amâ zat: "Misafirimiz şöyle gelsin" deyip Hûdaî Baha'yı yanma 
çağınr. Hûdaî Baba bunlann kadirilik üzerine olduklannı anlamıştu". 
Bu piri fani zatm elini öpmek ister. Bu veli zat bırakmaz. Hûdaî 
Baha'ya çeşitli sualler sorar. Ömer Hûdaî Baba bir an kendini imtihan
da hisseder. İçinden biraz kızar ama ses çdcarmaz. Soru faslı bittikten 
sonra bu yaşlı veli; "Senin her bir şeyin tamam, bir tek 
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şeyin eksik" deyince, Hacı Ömer Hûdaî Baba; "Nedir o eksik 
olan?" diye sorar. Bu zat; "Senin feyzin eksik" der. Hacı Ömer 
Hûdaî Baba iyice hiddetlenir; "Onu da sen ver!" der. Bu hiddet 
karşısında O, gayet sakin; "Niye kızıyorsun Hacı Ömer, sana 
bu sandığın anahtarı Urfa'dadır, feyzini Dede Osman'dan 
alacaksın demediler mi?" deyince Hacı Ömer Hûdaî Baha'nın 
dünyası başına yıkılu". Hemen eline sanlarak af diler. Bu zatın Dede 
Osman olduğunu geç de olsa anlamıştu. Dede Osman; "Merak etme 
Hacı Ömer, feyzini tez alıp gideceksin." der. 

Evet, Hacı Ömer Hûdaî Baba yıllar sonra eksik olan feyzini 
Urfa'da Dede Osman'dan alarak köyüne döner. Dede Osman Efendi 
vefat edene kadar Urfa'ya gidiş gelişini kesmez. Böylece Erzincan'dan 
Nakşibendilik'le başlayan yol, Urfa'da Kadirilik'te biter. Hacı Ömer 
Hûdaî Baba baklanda anlatılan bir rivayete göre O, Rufailiği de uygu-
lamaktadu". Ama bilinen tek şey. Hacı Ömer Hûdaî Baba'nm en son 
feyzini aldığı şeyhi Urfalı Dede Osman'du. Zikri ise Kadirilik 
üzerinedir. 

Eski adıyla Kövenk, yeni adıyla Güntaşı Köyü'ne yerleşen Hacı 
Ömer Hûdaî Baba, burada uzun yıllar halkı irşad eder. Bu süre 
içerisinde GöUü Mustafa Baha'yı, Akçakirazlı (Perçençli) Mu
hammed Baha'yı, Palulu Muhammed Baha'yı, Tebecüklü 
Mehmet Baha'yı, Kürklü Hacı Muhammed Baha'yı, Dere-
boğazı köyünden Hamza Baha'yı, Harputlu Abdullah Fahri 
Baha 'yı , tzolu'iu Muhammed Emin Baha'yı ve Şükrü 
Baha 'yı yetiştirir. Bunlardan Gollü Mustafa Baba, Tayyar 
Baha'yı yetiştirerek Kadirilik Tarikatını günümüze taşu-. Bir diğer 
kolu ise Harputlu Abdullah Fahri Babayla Malatya'ya gider. Sarıldı 
Muharrem Hilmi Efendi de buradan yetişerek sonradan kendisi 
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Süleyman Ateş'i yetiştirmiştir. Tarikatm Kürklü Hacı Mu
hammed Baha'dan devam eden diğer bir kolu ise, Trabzon'a kadar 
ulaşıp bugünkü icmal Dergisi ve Mesaj TV etrafında toplanan Prof. 
Haydar Baş grubunu oluşturur. 

Hacı Ömer Hûdaî Baba bir gün hac ziyaretinde iken kâbeyi tavaf 
esnasında arkasmdan bir ses duyar: "Hacı Ömer, Hacı Ömer bana inti
sap et seni Hakk'a ulaştırayım." Hacı Ömer Hûdaî Baba; "Efendi be
nim şeyhim ulu bir kişidir. Zamanı gelince o da beni Hakk'a ulaştınr." 
diye karşılık verir. Ama merak duygusuyla dönüp arkasına bakar ki ne 
görsün, kendisine seslenen. Şeyhi Arapkirli Ömer Baba değil mi
dir.? O halen kendisinin şeyhine bağlı olup olmadığı konusunda denen
mekte olduğunu anlamakta gecikmez. 

Bir gün Harput'ta Beyzade Hazretleri'ne "Kövenk'te Hacı 
Ömer Hûdaî Baba diye birinin Kadirilik üzerine tekke açtığını, birçok 
insanı etrafına toplayarak zikir yaptıklanm" söylerler. Bunun üzerine 
Beyzade Hazretleri dini konuda kırk sual yazarak cevaplaması için Hacı 
Ömer Hûdaî Baha'ya yollar. Beyzade Hazretleri Harput ve 
çevresinde dini yönden otoriter ve âlim bir zattır. Sorular Ömer Hûdaî 
Baba dergâhında cevaplanarak geri gelir. Beyzade Hazretleri bunun
la da yetinmez bu seferde der ki; "Önümüzdeki Cuma'ya Sara Hatun'a 
gelsinler onlann bir devranını göreyim." Hacı Ömer Hûdaî Baba gel
mez ama, ihvanlannı Harput'a yollar. Bunlan halk da merak etmekte
dir. Bir grup ihvan, önde tarikat sancağı, arkalannda müritler ve elle-
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rinde elvaneler, çupaneler, kudümler Harput halkma bir geçit töreni ya
parlar. Cuma namazı kılmdıktan sonra cami içinde bir zikir sergilenir. 
Beyzade bunlan sonuna kadar seyreder. Zikir bittikten sonra ihvânlann 
başında gelen Palulu Muhammed Baba'ya; "Ömer Baba'ya selamımı 
götürün. Kadiriliği bu minval üzre yürütsün" der. 
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TAYYAR BABA 
Harput'tan Meteris Mezarlığına 

çıkılırken Beyzade Kabristanlığı'nın güney 
batı yönünde medfundur. Türbe Elazığ'a ba
kan bir düzlük üzerinde bulunmaktadır. 

Tayyar Baba Türbesi dikdörtgen plânlı 
inşa edilerek üzeri sacdan yapdmış çatı ile kaplanmıştu". Duvarlarda 
kesme taş ve beton işçiliği vardır. Çevresi özel kabristanldc olarak 
ayrıldığından etrafına ihata duvarı çevrilmiştü. Türbe modern bir 
yapıdadu. Başkaca bir mimari özelhği yoktur. 

T A Y Y A R B A B A KİMDİR? 

Aslen Harputludur. Babası buranın tanınmış " M ü c a z -
oğuUarı" ailesinden gelir. Baba adı "Hız ı r" , halk arasında ise 
"Hıdır" olarak bilinir. Okumaya ilgi duyan iyi bir aileden gelmekte
dir. İlk eğitimini kendi aile çevresinden alır. Ağabeyi Hacı Mehmet, 
Hacı Ömer Hûdaî Baha'nın yanında yetişmiştir. Dolayısıyla Ka
dirilik tarikatına meyli ağabeyi Hacı Mehmet'ten gelir. Daha çocuk 
yaşta iken ağabeyi onu Ömer Hûdaî Baha'nın yanına götürür. 
Büyük kadiri Şeyhi Ömer Hûdaî Baba onu kucağına alarak sever, 
sonra da ağabeyine dönerek: "Buna iyi bakın. Bu benim 
oğlumdur." der. Ağabeyi bir süre sonra Şam'a Sancak Beyi olarak 
gider ve oradaki bir muharebede şehit düşer. Tayyar Baba genç yaşta 
babasını da kaybeder. Artık ailenin geçim yükü Tayyar Baba'nm omuz-
larındadu. O şualar merkez Gümüşbağlar köyünde bir yazlık evle bir-
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likte bağ ve bahçeleri vardır. Aynca merkeze bağlı eski "Habusu" 
köyünde de verimli arazileri bulunmaktadır. Aile yükü Tayyar Baba'nm 
omuzlanna binince, bir süre çiftçilikle uğraşır. Daha sonra bu arazileri 
yancıya vererek Harput'a gelir. Burada o devrin önemli bir mesleği 
olan "Dabaklık"ı öğrenir. Bir müddet dericilikle uğraşmaya başlar. 
Akşamlan Harput ulemasının sık sık yaptıkları dini toplantılara 
katılır. Bu toplantdar neticesinde tasavvufa ilgi duyar. Bir gün 
komşusu Mazhar Efendi ile birlikte bir mürşide bağlanmaya karar 
verirler. Ne var ki, Mazhar Efendi Şeyh Samini Hazretle-
rin'nin halifesi Mustafa Naci Efendi'ye, Tayyar Baba da Ömer 
Hûdaî Baha'nın halifesi GöUü Mustafa Baha'ya intisap ederler. 
Yani, Mazhar Efendi Nakşi Tarikatını, Tayyar Baba da Kadiri Tari
katını seçer. Gollü Mustafa Baha'ya bağhlığı sırasında "Habusu" 
köyündeki arazilerini satarak Harput'ta dabaklığa başlamıştır. Sık sık 
Göl Köyü'ne giderek mürşidi ile birlikte olur. Onun tslâma olan ilk 
hizmeti bü- Ermeni gencini müslüman etmekle başlar. Tayyar Baha'ya 
olan sevgi ve muhabbeti bu Ermeniyi sonunda müslümanlık üıancma 
getüü. Bu arada Tayyar Baba Harput'taki Nadir Baba dergâhına 
yerleşü. Burası Kadiri ve Yesevi Tarikatı mensuplannm oturup sohbet 
ettiği bü yerdü. Tayyar Baba o günleri anlatuken buraya Kadiri ve Ye-
sevilerin geldiğini söyler. Ve başından geçen şöyle üginç bü olayı an
latır: "Bir akşam yapayanhzdım. Türbede Nadir Baha'nın 
kabrinin basındaydım. Ona: "Neden bana gözükmüyorsun?" diye
rek düşünmeye başladım. Kendi kendime, acaba bu sandukanm içi boş 
mu? dedim. Sonra da: "Varsan bana görün, yoksa kabrini ka
zacağım." dedim. Görünmeyince oradan bü kazma bularak Nadir 
Baba'nm kabrini kazmaya başladım. KemUderi görünmüştü ki, bü ses: 
"Dur yapma" dedi. Kendimden geçmiştim. O anda bü baktım ki 
şeyhimin evindeyim. Kendileri hasta yatıyorlar. Tanımadığım Buhara 
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sakallı bir zat, şeyhimin ağzına pamukla zemzem suyu damlatıyor. 
Oradakilere: "Bu zat kimdir?" diye soruyorum. Bana: "Nadir 
Baba"dır. diyorlar. Bu zatın yanına varınca bana dönerek: "Tayyar, 
biz senin şeyhine hizmet ediyoruz, sen bizim kabrimizi 
kazıyorsun, bu nasıl iştir?" diyor. Tabi kendime gelince tekrar 
toprağı kabre doldurdum. Sonra da şeyhimi ziyarete gittim. Hakikaten 
şeyhim Gollü Mustafa Kâzım Baba çok ağır hasta idi. Bu ilginç 
olayı Tayyar Baba yıllar sonra anlatıyor. 

Gün gelir. Tayyar Baba askerlik görevine gider. Onun askerliği 
Diyarbaku, Mardin ve Midyat yörelerinde geçmiştir. Asker de olsa git
tiği her yerde bir gönül dostu arar. Bir gün Midyat çevresinde bulun
duğu sırada halktan birine burada meşayıhtan birinin olup olmadığını 
sorar. Ona; "İlerde bir mağarada bir fakih var" derler. Tarif edilen 
mağarayı bulur. Mağannın içerisi karanlıktır. Ama, ilerde bir ışdc 
görür. O ışığa doğru gittiğinde orayı aydınlatan ışığın orada oturan 
zatın yüzünden yayıldığını farkeder. Yaklaşınca o zat kendisine: "Gel 
Tayyar Baba gel... Seni bekliyordum. Ben seni görmeye gelecektim 
ama, çok ihtiyarım." der. Sanki kuk yıldır birbirini arayan sevgili gibi 
hemhal olurlar. Tayyar Baba bu olayı anlatırken: "Onun yanında 
çok zevkler yaşadım. Bazen onun bedeninin kaybol
duğunu gözlerimle gördüm. Bazen kendi bedenimin yok 
olduğunu farkediyordum." der. 
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Harput'un Elazığ'a taşındığı günler o askerliğini bitirerek tekrar 
Elazığ'a döner. Kâzım Efendi ona eski izzet Paşa Camii yanmda bir 
hücre ayarlar. Artık Tayyar Baba günlerinin büyük bir kısmını bu 
hücrede geçirir. Kısa zamanda bu hücre onun sohbet meclisi olur. Bu 
sıralar Gollü Mustafa Baha'dan da icazet almıştu-. Yağmurlu, 
fu-tınalı bir gece bu hücresinde iken bir köpek kapıyı tırmalayıp 
sızlanmaya başlar. Onun imtihanı henüz bitmemiştir. O, köpeğin 
ıslanarak üşüdüğünü ve içeri girmek istediğini zanneder. Kapıyı açar 
ama, köpek içeri girmez. Tayyar Baha'yı çağım gibi bir hal içindedir. 
Başına abasını geçirerek dışan çıkar. Bunun üzerine köpek yürümeye 
başlar. Köpek önde, Tayyar Baba aıkada giderler. Bir süre soma şehri 
çıkarak bugünkü Yıldız Bağları mevkiine varırlar. O su-alar oralar 
bomboş, dağhk, derelik bir yerdir. Bu yağmur ve futınada Tayyar Baba 
bir ses duyar. Bu bir kadın feryadıdu:. Bu: yandan ağlar, bir yandan da 
"imdat, beni kurtaran yok mu?" diye seslenir. Yanına yaklaştığında 
şaşuır kalır. Kadm bu yağmur ve fırtınada çmlçıplaktu. Üstelik orada 
bir ağaca bağlanmıştır. Tayyar Baha'nın geldiğini görünce: "Allah 
aşkına çıplağım, bana bakmayasın." der. Tayyar Baba: "Korkma yav-
mm geldim." der ve derhal kadmın iplerini çözer. Sırtındaki abayı ona 
giydirir. Kadının başından kötü bir olay geçmiştir. Onu evinin bulun
duğu sokağa kadar getirip bırakır. Kadm: "Efendi kimseye 
söylemeyesin, ben senin abanı yann getü-irim," der. Tayyar Baba 
dönerken tefekküre dalar. Der ki, "Allah o kadın kulunu kurtar
mak için bir köpeği bir de beni seçti." O, bu ibret verici 
olayı yaşadığı için arada müridlerine: "Allah murat ederse, 
köpeği getirir, kapını tırmalatır ve seni dardan kurtarır." 
derdi. 

- 214 -



TAYYAR BABA 

Tayyar Baba bir süre eski îzzetpaşa Camiinin bir hücresinde 
kaldditan sonra önce bir ev bularak kiraya çıkar. Daha sonra Mustafa 
Paşa Mahallesi'nde bir ev satın alarak taşmu". Kısa zamanda çevresinde 
her kesimden büyük bir mürid topluluğu oluşur. O, kırk yaşında iken 
Erzurum göçmenlerinden Yusuf Efendi'nin kızı Feride Hanımla evle
nir. Bundan Tabir ve Abdulkadk isminde iki oğlu dünyaya gelk. 

Onun Mustafa Paşa'daki evinde hiç misafiri eksik olmazdı. Ge
lenlerin çoğuna bizzat kendisi hizmet eder, onları hoş tutmaya gayret 
gösterirdi. Oldukça alçak gönüllüydü. Zengin, fakir, büyük, küçük 
ayumadan herkesle sohbet eder, onlann hatırlannı sorardı. Evi herkese 
açıktı. Büyük bir hoşgörüye sahipti. Bilgisi, görgüsü ve yaşayışı ile 
tam bir müslümandı. 

Bir gece komşusu Ermeni Anton Usta kapısını çalar: 
"Baba'ya geldim. Baba evde mi?" der. Evde olduğunu öğrenince içeri 
girer. Tayyar Baba bir grup müridi ile oturmaktadu. Anton Usta'dan 
geliş sebebini sorar. Anton Usta üzüntülü bir halde Tayyar Baba'ya: 
"Babam çok hasta, beni sana yolladı. Dedi ki. Tayyar 
Baba'ya git, onda îsa nefesi vardır. Bu suya üflesin al 
getir." Tayyar Baba getirilen suya okuyup üfler ve Anton Usta'ya ve
rir. Ertesi sabah Anton Usta'nm babasım ziyarete de gider. Bu değerii 
insan her fani gibi 1973 ydmda ömrünü tamamlayarak ebedi âleme 
göçüp gitti. O, son nefesini verirken: "Neylersen tenime eyle, 
kalbimi viran eyleme." diye yalvarıyordu. 
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Bir ramazan aymda Tayyar Baba eşeğine oruç tutturmaya karar 
verir. Akşamdan akşama önüne yem doldurur, suyunu verir. Sahurdan 
sonra önünü temizler. Bir ay sonra bayram günü sutma binerek Har
put'a çıkar. Orada Allah-u Teâla'ya şöyle niyazda bulunur: 
" R a b b i m , oruçtan kasıt aç ve susuz kalmak ise, eşek ola
rak yarattığın bu canlı Tayyar kulundan daha iyi oruç 
tuttu. Yok eğer oruç bunun ötesinde bir şey ise, ne olur 
bana bu sırrı bildir." O, oruç konusu geçtiği zaman 
çevresindekilere: "Hamdolsun, Rabbim bana orucun hikmeti
ni bildirdL" dermiş. 

Tayyar Baba, ibadetlerini genellikle gizli yapmaya gayret 
gösterirdi, " ibadet gösteriş değildir. Zevk işidir." diye 
açıklardı. O, hayatı boyunca kesinlikle mezhep aynmı, tarikat aynmı 
yapmamış, sadece günah içinde olan insanlara acımış ve onlann kurtu
luşu için zaman zaman dua etmiştir. 

Bir gün yine Ermeni komşusu olan Saatçi Foto namı ile bili
nen kişi kapısını çalar. İçeri girdikten sonra Tayyar Baba'nın elini öper 
ve bir köşeye geçerek oturur. Biraz sonra koynundan çıkardığı rakı 
şişesini açarak içmeye başlar. Tayyar Baba'nin müridleri o anda Efendi 
orada olmasa Ermeni Poto'yu döve döve dışan atacaklar. Tayyar 
Baba durumu farkedince: "Oğlum Feyzi, git mutfaktan bir bardak getir, 
rahat içsin." der. Bardak gelince Ermeni Poto rakısını bardaktan 
içmeye başlar. Aradan uzun bir süre geçer. Ermeni Usta kalkıp gider. 
Tayyar Baba kızmış bulunan müridlerine dönerek: "Ne oldu yani, 
en fazla bardak kirlendi. Yıkarsınız temizlenir, olmazsa 
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kırarsınız. Evi de havalandırırsanız koku gider. Ama o 
evimize gelmiş Tanrı misafiridir. Misafire iyi davranmak 
lâzım" der. Onun bu hoş görüsü oldukça ilginçtir. 

Müridlerden Hacı Mustafa Özbay'dan nakledildiğine 
göre: 

"1954 ydıydı. Şapka yapıp satıyordum. Bazen de eski elbiseleri 
bozarak kumaşını yıkayıp sonra da ütüleyerek şapka dikiyordum. Bir 
gün eski bir pantolonu söküp, temizledim ve ütüleyerek bir şapka 
yaptım. Yaninız şapkanın bir kenanna gelen kumaş biraz incelmişti. 
Şapkayı satılmak üzere dükkâna astım. Öğlen namazına giderken 
dükkandaki kardeşime, müşteri gelirse bunu üç liradan, diğerlerini do
kuz liradan satmasını söyledim. Namaz dönüşü masanın üzerinde do
kuz lira görünce, kardeşime hangi şapkayı sattığını sordum. Bana üç 
liraya satmasını söylediğim şapkayı tarif etti. Baktığımda şapka ye
rinde yoktu. Şaşırdım!. Kardeşime: "Bire adam, ben sana onu üç liraya 
sat demedim mi?" diye çıkıştım. Sattığı adamı tanıyıp tanımadığını 
sordum. Tanımadığını söyledi. "Eyvah" dedim, "Sen beni mahvettin" 
Parayı masanın üzerinden aldığım gibi dışan fırladım. Niyetim komşu 
olan Aga'yı da yanıma alarak Efendi'ye gidecektim. Bakahm o bu işe 
ne diyecekti. Ağa'nın dükkânına gelince gördüm ki Tayyar Baba orada 
oturuyor. Malatya'dan gelen hocalarla birlikte sohbet ediyorlar. Önce 
ses çıkarmadan yanlanna iliştim. Tayyar Baba hocalara bir hikâye an
latmaya başladı: "Size bir şey anlatayım.": "Adamın biri esnaflık 
yapıyor ve bir şey üretiyor. Yapüğının üzerine birşeyler sürerek 
saüyor. Bir gün yine emek verip malı yapıyor. Ama malda biraz anza 
var. Camiye giderken dükkandaki kişiye diyor ki: "Müşteri gelirse 
bunu üç kuruşa, diğerlerini dokuz kuruşa satacaksın." Dükkân sahibi 
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camiden dönünce baJayor ki üç kuruşa ver dediği mal dokuz kuruşa 
satılmış. Korku ve telaşa düşüyor. Gidip Efendiye durumu anlatayım, 
bu para helâl mi, haram mı?" Tayyar Baba devamla: "Bu para helâldir" 
deyince Malatyalı hocalar: "ispatla Tayyar Efendi, neden helaldir?" 
Tayyar Baba devam ediyor: "Eğer emek vermeden alıp satsa idi, beş 
kuruşa aldığı malı ancak dokuz kuruşa satabilirdi. Fazlasına satamazdı. 
Oysa Peygamber Efendimiz: "Emeğin pahası olmaz." buyuruyor. Bu 
adam buna emek vermiş, bunun için dokuz kuruşa satüğı bu mal ha
ram değildir." diye bitirince Hacı Mustafa Efendi avucundaki terden 
ıslanmış parayı Tayyar Baha'ya uzatarak: "Efendi, sen beni an-
laüyorsun. Bu iş benim başıma geldi." diyor. Tayyar Baba gayet sa
kin: "Yok Mustafa yok, ben seni nerden bileyim. Ben 
Harputlu Berber Hıdır'ın oğluyum." diyor. Mustafa Efendi ha 
bire: "Sen beni anlatıyorsun" dedikçe. Haydar Baba: "Yahu ben ber
ber Hıdırın oğluyum, ben kimim?." diyor. 

Tayyar Baba bir gün şöyle bir olay anlatıyor: 

"Mehmet Efendi adındaki bir dostum bir gün bana gelerek: 
"Tayyar Efendi falanın taziyesine gidelim" dedi. Birükte çıktık. Yalnız 
Rabbime söz vermiştim. Tayyar kulunun nefsini herkesten aşağı tuta
caktım. Yürüyerek Harput Caddesi'ne geldik. Mehmet Efendi: "Bu ge
lenleri tanıyor musun?" dedi. Başımı kaldırdım baktım: 
"Tanımıyorum" dedim. Mehmet Efendi devam etti: "Bunlar kan ko
cadır. Kahveye birlikte gidiyorlar. Erkek çalgı çalarken, kansı türkü 
söylüyor." Mehmet Efendi'ye dedim ki: "Herşeye cömertlik olur ama, 
namusa da cömertlik olmaz." Birde baktım (Parmağını ağzına sokup 
çıkararak) anadan dogma üryanım. Daha birşey diyemedim. Mehmet 
Efendi'ye: "Sen taziyeye git, benim bir abdest tazelemem gerekti." di-
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yerek doğru hücreye geldim. Kitapları kanştırdım, birşey bulamadım. 
Efendim bana demişti ki: "Tayyar, çaresis kaldığın vakit kaUc abdest 
al, iki rekât namaz kıl. Sdantı ve zorluklar gider." Kalkıp abdest aldım 
ve iki rekat namaza durdum. Tam secdeye varınca, arkamdan bir ses: 
"Tayyar, sen nefsini ondan da aşağı tutmayınca yol ala
mazsın." Sonra kendi kendime dedim ki: "O yine dört duvar 
arasında yapıyor. Bana fırsat geçse ben meydanda ya
parım. Ben ondan daha aşağıyım, herkesten de aşağıyım, 
bin kere tövbe..." Cenab-ı Hak lütfetti yine eski halime döndüm. 

Nazif Esen'den NakI edildiğine göre: 

1951 yüında önce Bingöl'e, sonra Niğde'nin Bor kazasına asker 
olarak gidiyorum. Nakil şurasında Bingöl'den Elazığ'a geldik. İki saat
lik rötarımız var. Muhafız onbaşıya dedim ki: "Burada bir akrabam var 
görüp geleceğim. Zorla izin aldım. Niyetim Tayyar Baha'yı görüp son
ra Niğde'ye gitmekti. Efendinin yanma geldim, bana: "Nereye verdi
ler?" dedi. Ben Bor ilçesini söylemeden "Niğde'ye" dedim. Güldü: 
"Niye öyle korka korka gidiyorsun, Bor iyi bir yerdir. Havası, suyu 
tıpkı sizin Palu'ya benzer." Tayyar Baha'dan aynlacagı zaman: "Nazif, 
o ki Bor'a gidiyorsun, sana iki tembihatım var. Birincisi , orada 
"Kuddisi Baba" diye bir zat yatıyor, önceleri orası türbeydi. Şimdi 
sanmıyorum ki orada türbe kalsın. Onun kabri şerifine bir uğra, benim 
selamımı ilet. İkinci isteğime gelince, orada Kuddisi Efendi'nin yo
lunda giden Ahmet Efendi diye bir zat var, bir de onu bularak selamımı 
ilet." Biz çekip Bor'a gittik. İzinlerde askerin gidebileceği bir kalive 
vardı. O sıralar asker çayı beş kuruş, sivil çayı on kuruştu. Tabi aske
rin çayı açdc oluyordu. İlk gidişimde bana açdc bir çay getirdiler. Çayı 
döküp parasını koydum. İkinci gidişimde yine açık çay gelince yine 
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döktüm. Ocaktaki çaycı yanıma gelerek: "Asker, bu çayı niçin 
döküyorsun?" dedi. Kendisi orta yaşh bir adamdı. Ona: "Bana sivil çayı 
getir, sivil parası al." dedim. Adamla dost olduk. Sürekli bana ocağın 
yanında bir sandalye ayırmıştı "Bundan sonra buraya her gelişte bu 
sandalye senin." dedi. Bor'da "Paşa Camisi" diye büyük bir cami 
vardı. Bir gün izin çıkışı o camiye giderek namaz kıldım. Niyetim 
başta imam olmak üzere, yaşh kimselere Kuddisi Efendi'nin 
türbesini sormaktı. Nitekim cami çakışında kime sordumsa Kuddisi 
Efendiyi tanıyan çdcmadı. Müftü'ye gittim, ne yazık ki o da tanımadı. 
Canım çok sdcdmıştı. Doğru kahvehaneye geldim. Baba bana bir iş 
söyledi yerine getiremiyorum diye üzgündüm. Ocakçı dalıp gittiğimi 
görmüş olacak ki: "Nazif Onbaşı" diye seslendi. Adama döndüm, biraz 
da kızarak: "Böyle memleket olmaz." dedim. "Burada bir tek büyük zat 
var, onu da kimse tanımıyor." Ocakçı "Kim?" dedi. Olayı olduğu gibi 
anlattım. Başladı gözlerinden yaş akmaya. Bana: "Gel" diyerek dışan 
çıkardı. Eliyle bir kaç yüz metre ilerde büyük bir binayı gösterdi: 
"Kuddisi Efendi'nin türbesi önce orada idi. Bor büyüyünce türbeyi 
yıkarak asri mezarlığa naklettiler. Zaten o eski yeri de mezarldctı." 
Bana Ahmet Efendi'nin dükkânını tarif etti. Ahmet Efendi saatçilik 
yapıyordu. Onun dükkânma gittiğim de: "Buyur asker ağa." dedi. "Ben 
Elazığhyım, Tayyar Baba'nm sana selamı var." dedim. Biraz düşündü: 
"Hangi Tayyar?" dedi. Ben de: "Caferi Tayyar Baba" diye karşılık 
verdim. Yeniden düşündü. Sonra "Yaa, Tayyar Baba büyük bir adam, 
hayır duasını alın size yeter." dedi. Olayı onunla da konuştuk. Bana 
Kuddisi Baba'nm mezannı tarif etti. Ne yazık ki izme gelene kadar 
o büyük zaü gidip ziyaret edemedim. îzin için memlekete geldiğimde. 
Tayyar Baba beni görür görmez: "Ben sana küsmüşüm." dedi. "Niçin 
Baba?" dedim. Biraz üzgün bir şekilde: "Sana iki şey söyledim birini 
yerine getirmedin. Emanete ihanetin cezazı ağırdır." dedi. İzinden 
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döndüğümde arkadaşlarımı da yanıma alarak Asri Mezarlığın yolunu 
tuttum. Birlikte mezar taşlannı okumaya çalışıyoruz. Tabi esas mak
sadımız Kuddisi Baba'yı aramaktı. Buraya nakli sırasında türbesi 
yıkıhnca ikinci defa türbe yaptumamışlardı. Neticede bulduk. Ben Ya-
sin-i Şerif okumaya başladım. Nefsim ise, okuma burası değil, diyor. 
İçimden: "Ya Kuddisi Baba" dedim. "Doğru ise bana işaret ver." O anda 
ayağımın altından üç defa "güm, güm, güm" diye bir ses geldi. Rahat
lamıştım. Dönerken asker arkadaşlarımdan birisi yaklaştı, "Nazif' dedi, 
"Yasin-i Şerifin falan yerinde alttan gelen sesi ben de duydum." 
Ağlamaya başlamıştım. 

Netice olarak, askerlik bitip Elazığ'a döndüğümde, Baha'yı ziya
rete gittim. Beni görür görmez, gülmeye başladı: "Nazif, işte şimdi 
yüz akı ile geldin. Mezan epeyce aradınız ama sonunda da buldunuz. 
Allah sizden razı olsun." dedi. 
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Ben Tayyar'dan aldım dersi 
Geni emalımın tersi 
Müderrisler müderrisi 
Ne şanlısın Efendim sen. 

Fetirru'dan cüret aldık 
İnsan-ı Kâmil'e vardık 
Aynel yakinden ders aldık 
Ne şanlısın Efendim sen. 

Evliyanın göz bebeği 
Bizlere çoktur emeği 
Makbul idi her dileği 
Ne şanlısın Efendim sen. 

Efendiler efendisi 
Gavs-ı Âzmdı kendisi 
Seray-i hak mühendisi 
Ne şanlısın Sultanım sen. 

Sohbetleri gayet giran 
Dinleyenler oldu giryan 
Müridan hep sana hayran 
Ne şanlısın Sultanım sen. 
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Cemâline bakılmazdı 
Kemâline doyulmazdı 
Kerameti sayılmazdı 
Ne büyüksün Sultanım sen. 

Kim anın aşkına düşe 
Aşkın ateşine pişe 
Yanmaz başka bir ateşe 
Ne şanlısın Sultanım sen. 

Firakın oduna yandık 
Bir an canımız sandık 
O nasıl can ki dayandık 
Ne şanlısm Sultanım sen. 

Hasan Özdemir 
(Cip Köyü) 
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HACI MUHARREM 
HİLMİ EFENDİ 

Asri mezarlığın, giriş kapısına yüz 
metre mesafede medfundur. Türbesi altıgen 
plânlıdır. Üzeri kubbe ile kaph bulunan bu 
türbeyi, Konyalı müritlerinin yaptırdığı 
söylenir. Çevre düzenlemesi oldukça güzel 
yapdmıştu. Giriş kısmında sacdan yapdan kemerli bir gölgelik vardır, 
îç kısmı özenli bir şekilde dizayn edilmiş, türbe aydınlatması ise iki 
pencere ile sağlanmıştır. Sanduka kısmı süt beyazı bir taşla kaplana
rak, baş tarafına dikdörtgen şeklinde taş bir kitabe konulmuştur. Mu
harrem HUmi Efendi'nin bu türbesi son yıllarda inşa edildi. 

H A C I M U H A R R E M HİLMİ EFENDİ KİMDİR? 

Bu değerli zat, Elazığ'ın merkeze bağlı Sarılı Köyü'nde 
doğmuştur. Kendi notuna göre doğum tarihi 1878'dir. Vefat ettiği za
man aile çevresi onun 85-90 yaşlarında olduğunu söylemişlerdir. Bu 
ifadeler doğru ise, onun doğum tarihinin daha önce olması gerekir. 

Aile lâkapları "Sipahigi l ler"dir . Babası Köse Ahmet 
Efendi'dir. Ailevi bazı nedenlerden dolayı Sanlı Köyü'nü terkederek 
önce "Sofular Köyü"ne, daha sonra "Gurbet Mezrası"na göç 
etmişlerdir. Kendisi bu su-ada 8-10 yaşlannda idi. Bir gün arkadaşlan 
ile koyun otlatırken öğrendiği sûreleri okuyup, dervişler gibi " H û " 
çekiyorlardı. O sırada birden yanlannda bir ihtiyar belirir. Çocuklan 
çevresine toplayarak ilerde her birinin ne olacağmı söylemeye başlar. 
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Sıra Muharrem Hilmi Efendi'ye geünce; bu yaşh zat onun okuyarak 
ilerleyeceğini söyler. Kendi admm da "Ahmet Zeyneddin" olduğunu be
lirttikten sonra kaybolur. Muharrem Hilmi Efendi kendi ifadesiyle ilk 
feyzini bu zattan almıştır. Bir gün Sofular Köyü'nde oturduklan su-ada 
devrin büyük kadiri Şeyhi Hacı Ömer Hûdaî Baba bu köye gelir. 
Herkes gibi Muharrem Hilmi Efendide giderek bu zatm ehni öper. O 
su-alarda 15-20 yaşları arasındadır. Muharrem Hilmi Efendi Ömer 
Hûdaî Baba'nm yanına gelerek: "Nereye gidiyorsunuz, ben 
sizi nerede ve nasıl bulurum?" deyince, Ömer Hûdaî Baba: 
"Benim bir çengelim vardır, onu senin kalbine takar, 
seni bana doğru çekerim." der. Bu olaydan bir süre sonra Muhar
rem Hilmi Efendi'nin gönlü Ömer Hûdaî Baba'yı arzular. Bu arzu 
her gün biraz daha fazlalaşmca, nihayet dayanamayıp bir gün erkenden 
kalkar ve Kövenk Köyü'ne doğru yola koyulur. Günlerden cumadu-. 
Nasıl olsa Hûdaî Baba camiye gelecektü-. Camiye doğru yaklaşu-ken 
Ömer Hûdaî Baba'nın evinin önünden geçer. O büyük veli o sırada 
kapının önünde durmaktadır. Muharrem Hilmi Efendi'yi görünce: 
"Gel benim müridim gel... Gördün mü nasıl çengeli 
takıp seni buraya çektim." der. O gün Hûdaî Baha'ya intisab 
eder. Daha sonra sık sık Kövenk Köyü'ne giderek Ömer Hûdaî 
Baba'yı ziyaret eder. Muharrem Hilmi Efendi bu ziyareüerinden sonra 
kendisinde bazı hâl değişikliklerinin olduğunu söyler. Onun şeyhine 
olan bu bağlılığı makamını da giderek yüceltir. Ondaki bu hızlı 
gelişme, kendisini Hoca Ömer Hûdaî Baba'nm su- kâtipliğine ka
dar yükseltir. Muharrem Hilmi Efendi bu durumu bir beyiti ile şöyle 
açıklar: 

"HûdaîBaba eş şahım, kasr-ı cennette bir güldür 

Muharrem sırrîkâtibi, ona demde bülbüldür." 
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O, Sofular Köyü'nden sonra bir kaç köy daha gezerek, 1905 
ydında Harput'a yerleşir. Burada Hacı Abdullah Efendi'nin medre
sesine giderek ilim tahsiline başlar. Orada çeşitli dersler görür. Bu ara
da Kövenk'teki şeyhi ile olan bağını da hiç kesmez. Zahui ve Batini 
ilimlerde âlim ve devrin büyük mutasavvıfı Beyzade Hazretleri de 
ona ders verir. Ünlü bir nakşi şeyhi olan Beyzade Hazretleri, Har
put'ta bir medresede müderrislik yapmaktadır. Muharrem Hilmi Efendi 
bir yandan zahiri ve batini bilgilerini artırmaya devam ederken, diğer 
yandan da bir camide müezzinlik yapar. Onun her ay maaşını muntaza
man Beyzade Hazretleri vermektedir. Gün gelir, Ömer Hûdaî 
Baba onun sülûkunu tamamlayarak üzerine kendi mühürü basılı bir 
icazetname verir. Diyanet işleri eski Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Ateş bu icazamameyi bizzat kendisinin gördüğünü söylemektedir 

Muharrem Hihni Efendi, devrin iki büyük mutasavvıfı olan Ka
diri Şeyhi Ömer Hûdai Baba ve Nakşi Şeyhi Beyzade Hazretle
ri'nin tezgâhından geçerek şekillenir. Onun diğer bir yönü de edebiyata 
olan ilgisidir. Hayatı boyunca çok güzel şiirler yazmıştır. Tasavvufi 
nitelikteki bu şiirlerinde "sırrî" mahlasını kullanır. Bu mahlası niçin 
kullandığını kendisi şöyle izah eder: "Çocukluğumda kalbimde iki 
noktayı düşünmekte idim. Birincisi Hz. Peygamber'e o kadar muhab
betim vardı ki, ekseri geceleri rüyamda denizlerde yüzerek Hz. Peygam-
ber'in türbesinin saçaklanna kadar gider, göremeyip geri dönerdim. Bu 
hâl bir hayli müddet sürdü. Nihayet Türbe-i saadeti ziyaret etmem 
mümkün olmuştu. 

ikincisi, Pir-i Geylâni'ye olan büyük muhabbetim dolayısıyla 
bir fusat ve arkadaş arayıp, Bağdat'a gitmeyi arzu ettim. Bir gün 
köyden çdctım. Kalbim üzüntülü idi. Bu hâl içinde Elazığ'a geldim. 
Büyük meydandaki kule önünde bir saraç dükkamnm duvanna ellerimi 
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arkamdan tutarak yaslanmış, Bağdat'a gitme düşüncesine dalmıştım. 
Bir zat elime "Alikurna kağıdı" üzerine gayet güzel yazılmış 
zarfsız bir yazı verdi. Bu bir manzume idi. Hayret âleminde 
olduğumdan bu kağıdı verene kim olduğunu sormadım. O da birşey de
medi. Manzume: "Muharrem Sırr-î Hûda" şeklinde başlıyordu. 
Veren de Bağdat'lı biri idi. Onu Pir-i Geylâni'nin ruhaniyeti ver
mişti bana. O andan itibaren şiirlerimde "s ı r r î" mahlasını kul
landım." 

Muharrem Hilmi Efendi 1906 tarihinde Erzurum'a askerlik 
görevi için gider. Orada önce tabur kâtipliği yapar. Oldukça güzel 
yazısı ve dini bilgisi dolayısıyla paşanın dikkatini çeker. Açılan bir 
sınavı kazanarak tabur imamlığı görevine atanu-. O, yeni bir görevle 
bu seferde Bitlis'e gider. Orada yörenin mutasavvıfı Abdu'l Gaffur 
Hoca ile dost olur. Orada Muhammed Kübrevi'ye de intisap ederek 
çile çdcanr. Aynca o, bu değerli zattan icazet alu-. Muharrem Hilmi 
Efendi, 1912 yılında Elazığ'da depo taburunu kurmakla görevlendi
rildiğinden tekrar gelir. Burada bir süre kaldıktan sonra bu sefer de 
görevli olarak Yemen'e gider. Orada da Tabur imamlığı görevini 
sürdürür. Bu arada Arap çocuklanna Türkçe öğretmenliği de yapmak
tadır. O yıllarda Yemen'de meydana gelen kuraklık nedeni ile Yemen 
halkı yağmur duasına çıkarlar. Fakat bir damla yağmur yağmaz. Paşa, 
Muharrem Hilmi Efendi'yi yanına çağurarak: "Bir de sen yağmur duası 
düzenle" der. Muharrem Hilmi Efendi paşadan bazı şartlann oluşturul
masını isteyerek hazırlıklara başlar. Büyük bir kalabahğm katıldığı bu 
yağmur duasından önce Araplara, sonra Türklere ayn ayn nasihatlerde 
bulunur. Bu yağmur duasmdaki konuşması ile herkesi etkilemeyi 
başarmıştır. O, dua esnasında öyle bir yalvardı ki, bir süre sonra bar
daktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Bu olay Araplar 
üzerinde oldukça etki yaptı. Muharrem Hilmi Efendi'yi her 
gördüklerinde etrafındakilere: "Bu salih bir adamdır." diyorlardı. 
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Yemen'den sonra Hicaz bölgesine atanan Muharrem Hihni Efen
di, Medine-i Münevvere'de bir buçuk yıl kaldı. Bu sırada görmeyi çok 
arzuladığı Peygamber Efendimizin mübarek türbesini ziyare etti. Şansı 
yaver gittiği için askeri kişiliğinden faydalanarak türbenin içine kadar 
girme saadetine kavuştu. Kendisi bu lütfü şöyle izah etmektedir: 

"Hicaz bölgesine atanmadan önce yüce Peygamber'e hasret dolu 
bir şiir yazmıştım. Bu şiirim şöyleydi: 

Ey benim şem-î dilim ruh-î revanim Mustafa, 

Kime vardım ise bu derdime derman demedi, 

td-î vuslata ne lıacet, gayriye kurban içün. 

Muharrem sırr-î kulun ravzana yüz sürmek içün, 

Gelmişem kapına lütfeyle, sultanım Mustafa, 

Senden aldım bu derdi, kanı dermanım Mustafa 

Kâ'be'ye kurban gerekse işte canım Mustafa 

Kıl şefa'at ki, gel şems-î tabanım Mustafa 

Bu şiirin hemen akabinde Yüce Mevlâ'nın izini ile Hicaz 
bölgesine atandım." diyor. 

Onun Rabb'ine olan baghlığı, yüce Peygambere olan sevgisi ve 
tasavvufi düşüncesi, her arzusunda yüce Allah'ın ona yardımcı ol
masına vesile olmuştur. Görünmez bir güç sanki onun elinden tutarak 
her işinde yardımcı olur. O, büyükbir aşkla ohnasmı istediği iki arzu
suna da ulaşmıştu". Muharrem Hilmi Efendi Hicaz bölgesinden sonra 
tekrar Erzurum'a döner. 1925-1926 tarihine kadar Erzurum'da kalarak 
tabur imamlığından emekli olur ve Elazığ'a döner. 
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28 Şubat 1928 tarihli kendi el yazısı ile yazılmış 
bir dilekçesinde, bize emeklilikten sonraki hayatı 
hakkında bazı bilgiler vermektedir. Muharrem Hilmi 
Efendi bu dilekçede: "Elazığ Merkez Hastanesi Baş He
kimliği" ne baş vurarak emeklilikten sonra iş istemiştir. 
Harf inkılâbından sonra Latince el yazısı ile yazdığı bu dilekçesine 
bakılırsa, onun oldukça güzel bir yazısı olduğu görülür. O, 27 sene 
askeriyede tabur imamlığı yaptığını, bu süre içerisinde ailesinin vefat 
ettiğini, oğlunun Elazığ'da ortaokul tahsiline devam ettiğini, kendisi
nin Erzurum'da olması sebebi ile bizzat çocuğuyla ilgilenebilmek için 
emekli olmak zorunda kaldığını, emekli maaşının geçinmesine kafi 
gelmemesi sebebi ile Elazığ Merkez Hastanesi Tabur İmamlığına ta
yininin yapılmasını istemektedir. Elazığ Merkez Hastanesine verdiği 
bu dilekçeden sonra ona tekrar görev verihnemesi üzerine evinden fazla 
dışan çıkmayarak kendisini devamlı okumaya ve yazmaya verdiğini 
görürüz. Onun ilim ve feyzinden çok kimseler istifade etmişlerlerdir. 
Bunlardan birisi de Merkez Tadım Köyü doğumlu olan Diyanet İşleri 
eski Başkanlarından Prof. Dr. Süleyman Ateş'tir. Oldukça zengin 
bir kitaplığa sahip bulunan Muhanem Hihni Efendi, tasavvufa, fera-
ize, vaaza dair eserler yazmıştır. Onun en önemli eserleri Mev'iza-i 
Hilmiyye, Divan-ı Hüdâyi, Menazilu's Sâlikin, Maka-
mat-i Ezkâr-i tlahiyye Li Salikit Tarikatil Kadiriye, He-
diyyetu'z Zakirin ve bunların dışında Nakşi Tarikatı'na dair bazı ri
saleleri vardır. 

O, önce kendi köyünde Naciye Hanımla evlenmiş, bu 
hanunından bebek yaşta ölen oğluyla birlikte iki oğlu olmuştur. Daha 
sonra hanımı ölünce merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in akrabası 
olan Hacı Nuriye Hanımla evlenerek ikinci evliüğini yapmışıtr. 

1- Muharrem Hilmi Efendi. Devlet Hastahanesi İmamhğma atama talep di
lekçesinin fotokopisi 
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Muharrem Hilmi Efendi Nakşi usulüyle ders verirdi. Elazığ'da il
miyle tanındı. Birçok imamlar ve vaizler onun Arabi ihninden ve ferai-
zinden istifade etmişlerdir. Kendisinin belirttiğine göre üç zata icazet 
vermiştir. Bunlardan birisi Karadeniz tarafından bir zat olup, ikincisi 
yine Karadenizli fakat Erzurum'da kalan Ali Rıza Pirimoğlu'dur. 
Bu zat da bir çok kişiyi irşad ettikten sonra 1951 ydında vefat etmiştir. 
Prof. Dr. Süleyman Ateş'ede bir icazetname bırakmış, bu icazet
nameyi parmağı ile mühürleyerek vermiştir. 

Hacı Muharrem Hilmi Efendi'nin şiirlerinden bazı örnekler: 

"Hak yoğurmuş aşk ile bu can-u bünyadım benim 
Ta ezelden saf kılmış din-ü îmanım benim. 

Bülbülân-ı aşk içinde bi-zebân zikreylerim 
Lâ mekân şehrinde tutar bi-ni şanım benim. 

Afi tâb-ı aşk doğunca kalbimi rûşen kılar 
Zevk olur her neş'esinden ilm-ü irfanım benim. 

Katresi cihan değer, bir aşka duçar olmuşum 
Zevk olur içtikçe her an cism ile canım benim. 

Alem-i lâhût pirinin sakisi oldum ben bugün 
Aşk şarabını sunar bir ke's-i Rab'banım benim. 

Sırrî der etmez aram hiç gayrı şeyden murğ-i can 
Nur-i Hak'tan feyz alur çün kalb-i hazanım benim. 
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"Aşkın sahrasıdır yerlerimiz 

Nurdan külah giyer pirlerimiz 

Seyran içün semavata çıkup, 

Görür Arşu Allah gözlerimiz. 

Hûcan Allah Allah, hü can Allah 

Canlar sana suna kurban Allah. 

Bir demde bu cihanı gezeriz 

Kimde aşk ateşi var sezeriz 

Kalplere girer cevlân ederiz 

Kudrettir bu bizim sırlarımız. 

Hücan Allah Allah, hû can Allah 

Canlar sana suna kurban Allah. 

Canı canana teslim ederiz 

Huzurullah'a varup gideriz 

Cemali Hazreti s&yrederiz 

Hakkı zikreder bu dillerimiz. 
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Hûcan Allah Allah, hû can Allah 

Canlar sana suna kurban Allah. 

Dideden akan yaş umman olur 

Açulur kalp gözü seyran olur 

Gönüller bu hale hayran olur 

Aşk-ı Hak'tır bizim yollarımız. 

Hûcan Allah Allah, hû can Allah 

Canlar sana suna kurban Allah. 

Sırrî aşkın ile sekrar olur 

Zikreder mazhar-i gufran olur 

Nazar-i didar-i Rahman olur 

Nisbet kokusudur Rahman olur 

Hûcan Allah Allah, hû can Allah 

Canlar sana suna kurban Allah. 
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• • • • 
Alem-i dilde acep l<âşlıânemiz vardır bizim. 

Can atar şem-i dile pervanemiz vardır bizim. 

Val(t-i seherde açılur aşıl<-ı sadıklara 

Bade dolu aşk ile meyhanemiz vardır bizim. 

Şeb olunca çekilûrüz kuşe-i inzivaya 

Sohbet-i dildar için gamhanemiz vardur bizim. 

Rind-meşrep dû cihanı ferfc eden abdal gibi 

Iklim-i dili gezen divanemiz vardur bizim. 

Alem-i kalbe sefer et Sırrîya gör hikmeti 

Sun-Î Hak'la bir imarethanemiz vardur bizim. 
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Geldi geçti ömrüm benim 
Şol yel esip geçmiş gibi 
Hele bana şöyle geldi 
Bir göz yumup açmış gibi 

Üş bu söze Hak tanıktır 
Bu can gövdeye konuktur 
Bir gün ola çıka gide 
Kafesten kuş uçmuş gibi 

Bir hastaya vardın ise 
Bir içim su verdin ise 
Yarın anda karşı gele 
Hak şarabın içmiş gibi 

Bir miskin gördün ise 
Bir eskice verdin ise 
Yarın anda karşı gele 
Hülle donun biçmiş gibi 

Yunus Emre bu dünyada 
İki kişi kalır derler 
Meğer Hızır llyas ola 
Ab-ı hayat içmiş gibi 

Y u n u s Emre 
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Ruhuna El Fatiha" 

HACI HULUSİ 
E F E N D İ 

Harput'un Meteris Me
zarhğı'nda, İmam Efendi Türbesi'nin 
hemen kuzey yönünde medfundur. 
Türbesi yoktur. Aile mezarlığı olan 
bu parselin etrafı demir cağlarla 
çevrilmiştir. Kabri sanduka biçimin
dedir. Baş tarafındaki şahide taşında: 
"Risale-i Nurun birinci talebesi. 
Emekli Albay Es Seyyid İbrahim Hulusi Yahyagil 
yazısı bulunmaktadu-. 

H A C I HULUSİ EFENDİ KİMDİR? 

Aslen Harpuüu'dur. 1895 yıhnda doğmuştur. Birinci Cihan Har
binde Kafkas ve Çanakkale Muhabereleri'nde bulundu. 1925 yılında 
Harbokulu'na girerek subayhğı seçti. En son 1950 yıhnda albaylıktan 
emekli oldu. Esas adı Hulusi Yahyagil olan Hacı Hulusi Efendi, 
Said-i Nursi'nin ilk talebesidir. Onu, 1930 yıllarında görev yaptığı. 
Eğridir Komando Birliğinde tanıdı. Daha sonra Said-i Nursi ile 
mektuplaştı. Kendi ifadesi ile o, Said-i Nursi'yi 6 defa görüp 
konuşmuştur. Hacı Hulusi'nin ismi Said-i Nursi'nin risalelerinde 
"Hulusi Bey" olarak geçer. Askeri kişiliğinin yanında, dini yönü de 
oldukça kuvvetli bir şahsiyettir. Babası Nakşi Tarikatı'na mensuptur. 
O ayrıca tasavvufi içerikli şiirler de yazmıştu-. Said-i Nursi'nin 
yanına ilk gittiğinde onu bir Şeyh olarak tasavvur etmiş ve ona intisab 
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etmeyi düşünmüştür. Ama onunla ilk karşdaşmasmda Hacı Hulusi 
Efendi'yi: "Ben şeyh değilim, tmamım, imamım..." diyerek 
şaşırtmıştır. 

Elazığ'da oturan Hacı Hulusi Efendi, ömrü boyunca kendisini 
"Nurculuk" a adamış, onun dergâhmdan birçok ögrencUer yetişmiştir. 
Said-i Nursi'nin ilk talebesi olması bakımından nurcu camiada 
önemli bir şahsiyet olarak tanınır. 25 Temmuz 1986 yılında Elazığ'da 
vefat etmiş, onu sevenler ve ona inananlar. Hacı Hulusi Efendi'yi 
bugünkü kabrinin bulunduğu yere götürerek defnetmişlerdir. 
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MUNZUR BABA 
Kovancılar ilçesinin Topağaç Köyü'nde medfundur. Dikdörtgen 

plânlı olan bu türbe iki mekânhdu". Bunlardan biri makam, diğeri mes
cid bölümüdür. Makam bölümünün üst kısmı kubbeli, mescid 
bölümünün üzeri ise beton dam şeklindedir. Türbe beton ve taş işçiliği 
ile yapılmıştır. Giriş kısmınm ön tarafı balkon şeklinde sahanlıktu-. 

M U N Z U R B A B A KİMDİR? 

Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Anlatılan rivayetlere 
göre onun 1600 yıllannda yaşadığı tahmin edilir. Baba admın Mahmut 
olduğu, Hüseyin ve Mustafa isminde iki oğlunun bulunduğu, 
oğullanndan Hüseyin'in Harput'a gelerek yerleştiği, Harput'ta çok 
sayıda ulema yetiştiren Müftügiller soyunun Hüseyin Efendi'den 
geldiği tshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollarında" adlı eserinin 2. 
cildinde de anlatılır. 

Onun hakkındaki hikâyelere bakılırsa, Munzur Baba tasavvuf 
ehli biridir. Hakkındaki hikâyelerden biri şöyledir: Bir gün köye gelen 
askerlere kazanda kaynamakta olan kavurmadan ikram etmek ister. 
Askerlerin; "Kavurmayı beklemeye vaktimiz yok." demeleri 
üzerine, Munzur Baba kaynayan kavurma kazanma kolunu sokarak 
kanştmr ve bir avuç sıcak kavurmayı avucunda askerlere ikram eder. 

Bugün köyde onun diktiği söylenen bir kuşburnu ağacmın halen 
yaz kış yeşil kaldığı iddia edilmektedir. Onunla ilgili daha bir çok 
hikâyeler vardu-. Munzur Baha'nın bizce bir tarikat mensubu olma ihti
mali daha kuvvetlidk. 
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DEMİRCİ MUSTAFA 
E F E N D İ 

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde 
doğmuştur. Dedeleri İran tarafından gelen 
Türkmenlerdendir. Babası Yusuf Efendi, Ak
saray'da doğup büyümüştür, icaplarına 
"tçağasıgiller" denir. Annesi Tayyibe 
Hanım merkeze bağh Yünlüce Köyü'ndendir. Demirci Mustafa Efendi 
1913 yılında Aksaray Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Çocuk 
yaşlannda kendisine demirciliği meslek olarak seçmiş, 17 yaşma gel
diğinde usta olmuştur. Bu yıllarda kendi el emeği ile yaptığı "dehre"yi 
yanına alarak Ömer Hûdaî Baha'nın halifelerinden Tepecüklü 
Muhammet Baba'ya götürür. O, Demirci Mustafa Baba'ya yakın 
ilgi gösterir. Bu ilk gidişinde Muhammed Baba'ya bağlanarak ondan 
dersler alır. Kendisine Kadiriliği seçen Demirci Mustafa Efendi, şeyhi 
öldükten sonra Perçençli Muhammet Baba'nm yanma gitmeye 
başlar. O aynca Ömer Hûdai Baha'nın önemli halifelerinden biri 
olan Palulu Muhammed Baba ile de temastadır. Demirci Mustafa 
Efendi'yi sülûka Palulu Muhammed Baba sokar. Otuz yaşında hac zi
yaretini yerine getiren Demirci Mustafa Efendi, 1950 ydında Bağdat'a 
giderek Abdulkadir Geylâni Hazretleri'nin türbesini ziyaret eder. 
1960 ydında Bağdat'a ikinci ziyaretini yaparak burada yirmi gün kalu. 
Abdulkadir Geylâni'nin torunlarından Hüseyin Fevzi Paşa 
Demirci Mustafa Efendi'ye özel olarak ilgi gösterir. 1964 yıhnda ikin
ci defa hacca giderek kutsal yerleri yeniden tavaf eder. 
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O, büyük mutasavvıflardan Tayyar Baba, Muharrem Hil
mi Efendi, Perçençli Muhammet Baba, Palulu Muhammed 
Baba ve Hacı Tevfik Efendi ile çok yakın ilişkiler içinde bulun
muş, Ömer Hûdaî Baha'nın tarikat sancağı en son kendisinde 
kalmıştır. Onun, beş tarikat üzerine ilmi vardır. 

Demirci Mustafa Baba yanma gelen herkese misafir gözüyle 
bakar, onlann her derdiyle ilgilenirdi. Kendisini asla büyük görmezdi. 
Yeri geldiğinde sdc sık "Ben demirciyim." derdi. İsnanlara hep 
dürüst olmalannı tavsiye ederdi. Dergâhına üzüntülü giren, sevinçli 
çıkardı. Günlerini ibadet ve taatla geçirirdi. Bir gün müridlerinin getir
diği kiraz kurtlu çdanca, cebinden para vererek aym tezgahtan kiraz ge
tirtti. Gelen kirazlann hiçbirisi kurtlu çıkmadı. Müritlerine "Helâl 
kazanırsanız paranız telef olmaz." dedi. Onun sevdiği dost-
lanndan birisi de Hafız Abdullah Efendi'dir. 

Hanımı hasta yatıyordu. Çocuklanna: "Anneniz nasıl?" diye 
sordu. Çocuklanndan hanımı hakkında bilgi aldıktan sonra onlara 
dönerek: "Bundan sonra ona sahip olun." dedi. Çocukları bu 
sözün mânâsını bir gün sonra anladüar. Çünkü Demirci Mustaf Efendi 
ertesi günü gece 02.30 sıralannda şehadet getirerek dünyasını değişti. 
Tarih 19 Kasım 1986 idi. Türbesi Asri Mezarlığı'ndadu-. 
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Abdulvehhab Gazi'nin mağara içerisindeki sandukası 3 metre 
uzunluğunda olup, baş ve ayak uçlarmda herhangi bir kitabe yoktur. 

A B D U L V E H H A B GAZİ HAZRETLERİ KİMDİR? 

Bu değerli zatın tıpkı Yunus Emre gibi bugün yurdun birçok ye
rinde mezan bulunmaktadu-. Bu yerler başta Baskil ilçemiz olmak 
üzere, Sivas, Akşehir, Bayburt ve îzniktir. Yrd. Doç. Dr. Necati 
Demir ve Kutlu Özen'in birlikte hazırladdcIan "Hz. Peygamber'in 
Sancaktan Abdulvehhab Gazi Hazretleri ve Gazâ Arkadaştan" isimli 
kitap 1996 Sivas baskılı olup, bu kıymetli şahsiyet hakkında yapılan 
en geniş araştuma eseridir. Bu ve diğer kaynaklann belirttiğine göre 
Abdulvehhab Gazi Hazretleri tıpkı istanbul'da Eyyup Sultan 
semtinde medfun Ebu Eyyuh el-Ensari Hazretleri gibi Peygam
ber Efendimize sancaktarlık yapmıştır. Anadolu'nun fethinde Battal 
Gazi ile birlikte savaşan Abdulvehhab Gazi Hazretleri, yine 
onunla birlikte Malatya'nın fethinde bulunmuş, bu yörede yapılan 
birçok savaşlarda tek başına komutanlık yapmıştu-. Bugün onun birçok 
yönünü bizlere sunan Hikmet Tanyu, Beşir Ayvazoğlu, Vehbi 
Cem Aşkun, Müjgan Üçer, Ali Şahin Canozan, Hüseyin 
Çelik, Saliha Çmargil ve Necdet Buluz gibi değerli araştırmacı 
ve yazarlar çıkmıştır. 

Arap islâm ordulannm Anadolu'yu fethe yönelik savaşlannda 
Abdulvehhab Gazi Hazretleri'nin gösterdiği başarı ve kahramanlıklar 
destanlaşarak günümüze kadar gelmiştir. Bu destanlann en önemlileri; 
"Müseyyeb-nâme" , "Bat ta l -nâme" , "Dan i şmend-nâme" , 
"Mirkatu-I cihad" ve "Saltuk-nâme"dir. Ayrca Teberi 'nin 
"Tarihü-r Rusul-i ve'l Mülüki" ile tbnü-1 Kesir'in "El-
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Bidayeti! ven Nihayetü fi't Tarihi" adlı kitaplan da onun askeri 
yönünü anlatmaktadır. Bu eserler Abdulvehhab Gazi'nin Anadolu'da 
yaptığı savaşlarda M. 731 yılında şehit düştüğünü belirtirler. Arap 
kaynaklanndan Camîû'd-Düvel'in vermiş olduğu bilgiye göre; Ab
dulvehhab Gazi, Battal Gazi ile birlikte Sivas'taki bir savaşta 
Battal Gazi'nin kendisini yalnız koyması üzerine yanındaki az bir 
kuvvetle savaşırken şehit düştüğünü söyler.(') 

Hz. Ebubekir döneminde başlayan Anadolu'ya yönelik savaşlar, 
Emeviler ve Abbasiler döneminde de devam etmiştir. Belazuri, Yakubi 
ve Taberi gibi müelUflerin klasik tarih kaynağı olan eserlerinde 642 ve 
707 ydlan arasında Asya'ya yönelik fetihler sırasında Arap İslâm ordu-
lanna Türklerin de katıldıklarını, hatta birçok yerde İslâm ordularına 
komutanlık yaptıklarını belirtirler. Yine 756-757 ydlannda El Cezire 
valisi olan Abdullah b. İbrahim Haüfe Mansur'un emriyle Malatya'ya, 
758-760 yıllarında ise Adana'ya Horasan birliklerini yerleştirdiğini, 
760'ta ise Abbasilerin Doğu Anadolu valilik ordusunu Türkmenlerden 
kurduğunu söyler. İşte Abdulvehhab Gazi Hazreüeri'nin de yer aldığı 
bu savaşlarda Türklerin Arap ordularıyla omuz omuza savaştıkları bu 
kaynaklarca belgelenmiştir.(^^ 

Bazı kaynaklar bu değerli komutanın Sivas yakınlarında şehit 
düştüğünü ileri sürerken, bazı kaynaklarda ise sadece Anadolu'da şehit 
düştüğü ama yerinin belirtilmediğini görürüz. Abdu lvehhab 
Gazi'nin yaptığı savaşların büyük bir çoğunluğu Malatya ve 
çevresinde geçmiştir. Bu ilde üzün ha süre kaldığmı belirten bazı kay
naklar onun Fırat Nehri kıyısında bir ev yaptırdığını, bu yörede Bi-

1- Necati Demir - Kutlu Özen, Hz. Peygamberin Sancalitarı Abdulvelı l ıab 
Gazi Hazretleri ve Gaza Arkadaşları , Sivas 1996, s. 17. 

2- Necati Demir - Kutlu Özen, a.g.e., Sivas-1996, s. 18-19. 
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zanslılarla sürekli savaştığını kaydederler. Yine bu kaynaklara göre 
Malatya şehrinin Abdulvehhab Gazi tarafından defalarca fethedildiği 
belirtilmektedir. Bütün bu tarihi ve destansı bilgilerden yola çıkacak 
olursak; onun daha çok savaşlannın bu yörede geçmesi bu değerli 
komutanın bu yörede şehit düşme ihtimalinin kuvvetlenmesine yol 
açar. Aynca onun hakkındaki destansı bilgilere göre yarah bir vaziyette 
bir dağa çıktığını, Ona bir bizans Kayser kızınm geceleri su taşıdığını, 
bu dağda yarah vaziyette iken su getiren Kayser kızının Bizansidar ta
rafmdan öldürüldüğünü, daha sonra onun da burada şehit olduğunu be
lirtirler. Bu gün bu doğrultuda yöre halkı tarafından çeşitli hikâyeler 
anlatılmaktadır. Abdulvehhab Gazi'nin medfun bulunduğu 
mağaramn alt tarafında yer alan Zeynep Hatun Türbesi ise bu hikâyeyi 
doğrulamaktadır. Bu türbedeki hatunun Abdulvehhab Gazi'ye su 
taşıyan Kayser kızı olduğu, bunun daha sonra müslüman sayılarak 
adının Zeynep olarak değiştirildiği yöre halkınca belirtilir. 

- 252 -









HARPUT KÜLTÜRÜNDE DİN ALİMLERİ 

taki soy kütüğünde babası Muhammed Bakır olarak belirtilmiştir. Mu
hammed Kattali Hazretleri'nin asıl adı Ali'dir. Babası olan Mu
hammed Bakır ise büyük bir hadis ve fdah âlimidir. Bugünkü sahih 
birçok hadislere kaynaklık etmiştir. Keramet sahibi ve büyük bir veli
dir. Devrin hükümdan Ömer bin Abdulaziz bir çok konuda Mu
hammed Bakır'a fikir danışmıştu. Ondan birçok konuda yardımlar 
görmüştür.(l) Muhammed Kattali Hazretleri böylesi değerli bir 
babanın evladıdu. Kendisi Resul soyundan olmasına rağmen islâm or-
dulanyla birlikte birçok savaşlara katılmış, basanlar göstermiştir. 

işte Islâmm yaydması amacıyla Anadolu'ya yönelik akınlardan 
birinde, tahminen genç yaşta görev alarak bugünkü Kartaldere 
yakınlarında Bizanslılarla yapdan bir savaşta şe.ıit düştüğü 
söylenir. Muhammed Kattali Hazretleri şehit düştüğü bu yere 
defnedilir. Şehadet tarihi ise muhtemelen Miladi takvimine göre 700 
lerin başıdu. 

Bugün birçok yerden bu türbeyi ziyarete gelen insanlar kurbanlar 
keserek yüce Allah'tan Muhammed Kattali'nin yüzü suyu 
hürmetine yardımlar istemektedirler. Aynca Evladı Resul olmasının da 
bu ziyaretlerde büyük payı vardu. 

1- Hayati Ülkü, "İslam Tarihi", İstanbul 1979, s. 431. 
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ANKUZU BABA 

Harput'un beş kilometre doğusunda kendi ismiyle anılan 
"Ankuzu Tepesi" nin üzerinde medfundıu:. Kayalarla kaplı bulunan 
bu tepe Harput çevresinin en yüksek yeridir. Türbe bu tepenin en üst 
kısmında bulunan bir düzlük üzerindedir. Duvarlan taşlarla ve betonla 
örülerek inşa edilmiş, tavanı ise eğimli bir beton tabiiye ile ka
patılmıştır. Oldukça küçük olan Ankuzu Baba Türbesi tek mekânh 
olup, elektriği ve suyu yoktur. Ayrıca türbeye herhangi bü: şekilde 
taşıt yolu yapılmamıştır. 

A N K U Z U B A B A KİMDİR? 

Harput'ta tarihi bilinmeyen türbelerden birisi de "Ankuzu 
Baba" türbesidir. 16. Yüzyüda türbenin hemen yambaşmda bir zaviye 
olduğu çeşUli kayıtlarda geçer. Bugün bu zaviyeden hiç bü eser kal
mamıştır. Evliya Çelebi meşhur "Seyahatname"sinde bu zaviye ve 
türbeden bahseder. Burası Osmanlı Dönemine ait çeşitli kayıtlarda 
değişik isimlerle anılmıştır. Başvekalet Arşivi tapu defterinde "Ey 
Kuzu"(i) denildiği gibi Hicri 1115 tarihli bü başka vesikada da 
"Aynül Kuzat" olarak isimlendüilmiştir.^^^ Bazı rivayetlere göre 
onun 8. ve 9. yüzydlarda Arap-Bizans savaşlan esnasında Arap ordu
larına katılan bü asker olduğu ve burada şehit düştüğü belütilir.^^) An-

1- Mehmet Ali Ünal, 16. Yüzyılda Harput Sancağı, s. 216-217. 
2 - Mehmet Ali Ünal, a.g.e., s. 216-217. 
3 - Mehmet Ali tjnal, a.g.e., s. 216-217. 
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kuzu Baba Dağı'nın yamacında bulunan bir kaya üzerindeki at nalına 
benzeyen çukurluğun Ankuzu Baba'nm atının izi ve taşlar üzerinde 
bulunan kırmızı lekelerin de Ankuzu Baba'nm yaralarından damlayan 
kan izleri olduğu yolunda bazı efsaneler anlatdu. 

Harput çevresinde Ankuzu Babayla ilgili anlatılan bazı keramet
ler halkın buraya karşı gösterdiği ilginin boş olmadığına işarettir. 
İshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollarında" isimli eserinde bu
rasının çok eski ydlarda daha çok ziyaret edildiği, burada halkın piknik 
yapıp, kurbanlar kestiği anlatılu-. Bugün bu ziyaretgâha araba yolunun 
olmaması, aynca ziyaret çevresinde içme suyunun bulunmaması bu 
ziyaretçi sayısını oldukça düşürrnüştür. 
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ŞEYH HASAN ( Ş E Y H H A C I H A S A N B A B A ) 

Çevrede "Şeyh Hasan" diye tanınır. Bu zata "Hacı Hasan 
Baba" da denilir. Türbesi Baskil Îlçesi'nin hemen üst kısmında (Kuzey 
Yönünde) Yatılı Bölge Okulu'nun yan tarafındadır. Şu andaki türbesi 
son yıllarda inşa edilmiş olup, gerek iç mekânı, gerekse dış görünüşü 
itibariyle büyük bir evi andırmaktadır. Binanın elektriği ve ön 
kısmında kaynak suyu vardır. Mescit duvanna bitişik olarak sonradan 
bir minare eklenmiştir. Giriş kapısından başlayan avlu yanm duvarla 
iki mekâna aynimış olup, alçaklı, yüksekli zeminlerden oluşur. Avlu
nun sol tarafındaki bir kapıdan mescit bölümüne, ikinci kapıdan da 
makam bölümüne geçilir. Bu bölümün tavan kısmı tonozludur. 
Aydınlatma pencereleri yoktur. Giriş kapısı 1 m. yüksekliğindedir. 
Avlunun sağ tarafında bulunan iki kapıyla da misafirhane bölümlerine 
geçilir. Bu türbede dikkati çeken husus makam bölümünde bulunan bir 
pencere nişi ile ateş yakmak için yapılan ocak kısmıdır. Mescid 
bölümünde aydınlatmayı sağlayan küçüklü büyüklü 7 pencere vardır. 

Ş E Y H H A S A N B A B A KİMDİR? 

Bu büyük zat hakkında yaptığımız araştırmalarda ne yazık ki çok 
geniş bilgilere sahip olamadık. Sadece Osmanh döneminde verilen be
rat ve fermandan bu zatı tanımaya çahşacağız. Osmanhiarın ilk 
döneminde bu zat hakkında verilen bir ferman ve beratla burası vakfa 
bağlanmıştu". M. 1329 tarihli bir belgede vakfın bakıcılığına Mehmet 
isimli bir şahıs getirilmiştir. Aynca buranın masraflan için büyük bir 
arazi tahsis edilmiştir. 
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Şeyh Hasan Baba verilen bu berata göre Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed'in amcası Hz. Abbas'ın soyundandu-. Berattaki soy 
kütüğüne bakılırsa babası Hacı Seyyid Mustafa'dır. Oğlu olarak Davud 
ismi geçmektedir. Başkaca oğlu ya da kızmm olup olmadığı belirtil
memiştir. Yine bu soy kütüğünde Şeyh Hasan'm oğlu Davut, Da-
vut'un oğlu Mehmet, Mehmet'in oğlu da Arap Baba olarak isimlen
dirilmiştir. Harput'da ki Arap Baba'nm Şeyh Hasan soyundan gelmesi 
dolayısıyla de bunun Peygamber Efendimizin Amcası Abbas'a kadar 
ulaşması oldukça ilginçtu. Bir diğer ilginç nokta da, Arap Baha'nın 
oğlu Bedri, Bedri'nin oğlu Hasan, Hasan'm oğlu İshak, Ishak'm oğlu 
da Balak Gazi olarak belirtilmesidir. Oysa Balak Gazi Artu-
koğullanndan Behram Bey'in oğludur. llOO'lü yıllarda yaşadığı bi
linen Balak Gazi'nin bir Türkmen boyu olan Artuklu soyundan 
olduğuna şüphe yoktur. Bize göre bu soy kütüğünde büyük bir 
yanlışlık vardır. Tarihi kaynaklarda Balak Gazi'nin Artuk Bey'in to
runu olduğu, babasının da Behram Bey olarak geçtiği bilinmektedir. 
Bu konuyu değerli okuyuculanmızın yorumuna buakıyoruz. 

Şeyh Hasan'a gelince; öyle anlaşılıyor ki bu zat Türkler'in Ana
dolu'ya gelişlerinden çok önce burada medfundu. Çünkü Balak Gazi 
ile Şeyh Hasan arasında en az 150 yılhk bir zaman farkı vardu-. Bu da 
Selçuklulardan öncesine yani Arap islâm ordularının Anadolu'ya 
yönelik yaptıkları akınlara rastlar. Tıpkı Maden Kartaldere'deki Mu
hammed Kattali Hz. ve Baskil ilçesi Çevre ve Baluşağı köylerinin 
yakınındaki medfun bulunan Abdulvehhab Gazi Hz. gibi. İslâm 
ordulannm yöredeki fetihleri sırasmda Şeyh Hasan Baba'mn da burada 
şehit düştüğü ya da vefat ettiği sanılmaktadu^. Bu berat ve fermanı 
Türkçeleştirip mescit bölümüne asan Halis Osmanlı isimli şahsın 
da belirttiğine göre. Şeyh Hasan rütbeli bir asker olup, kahraman bir 
islâm savaşçısıdır. Arap ordularının Anadolu'yu fetihlerinde görev 
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aldığı düşünülmektedir. Hakkında yazılan rivayetlere göre; "Hacı Ha
san Baba sabah namazını Malatya'da, öğle namazını 
Mekke'de, ikindi namazını yine Malatya'da kılarmış." Bu 
yazılı ifadede Malatya îli geçtiğine göre, Battal Gazi ya da Abdulveh
hab Gazi'nin Malatya'yı fetihlerinden sonra bunlarla birlikte Malatya'da 
ikâmet ettiği, aynı ordularda savaştığı ihtimali akla gelir. Yine bu 
yazılı belgede belirtildiğine göre; Şeyh Hacı Hasan Baba kara yılanı 
atına kamçı olarak kullanırmış. Böylece kendisinin korkusuz bir yiğit, 
ikindi vaktine kadar Mekke'ye gidip gelebilecek ölçüde büyük bir veli 
olduğu vurgulanmaya çalışılmıştır. Hakkında başkaca bir yazdı kay
nağa rastlanmadı. 

Bugün çok sayıda insan bu türbeyi ziyarete gelmektedir. Daha 
çok ruhsal rahatsızlddan olanların ve felç geçirenlerin iyileşmesi için 
gelinir. Ziyaretçilerin büyük bir kısmı geceyi türbe içerisinde yatarak 
geçirirler. O gece gördükleri rüyalardan çıkanlan mesajla hastalarmın 
iyileşip iyileşemeyeceğini anlarlar. Her yd artarak devam eden hu ziya-
reüer esnasında kurbanlar kesilir, mescit bölümünde namaz kılmarak 
dualar edilir. 





HIDIR BABA 
Elazığ'ın 30 km kuzeybatısında bulunan Hıdffbaba Köyü'ne yak

laşık 2 km mesafede bir tepe üzerinde medfundur. Türbesi 1990 
yıllannda köylülerin yardımıyla yapılmıştu-. Burası daha çok bir anıt 
mezar niteUğindedir. Çevresi ihata duvanyla çevrilerek duvar üzerine 
betondan yapılan bahçe çiti konulmuştur. Tabanı beton ve mermer 
mozayikle kaplıdır. Sanduka biçimindeki mezar iki basamaklı kaide 
üzerine oturtulmuştur. Üzeri açık olan Hıdır Baba türbesi ahşıla gelen 
Türk Türbe geleneği dışında yapılmış olmasına rağmen plân olarak 
Türk İslâm amt mezar geleneğine uygundur. 

H I D I R B A B A KİMDİR? 

Bugüne kadar yaşadığı zaman ve kim olduğu hakkmda kesin bir 
bilgiye ulaşdamadı. Halk arasındaki söylentilere bakılu-sa, onun İslâm 
ordulannm Anadolu'ya yaptıklan akınlar su-asmda vefat ettiği tahmin 
edilmektedü-. Büyük bir ihtimalle Battal Gazi, ya da Abdülvehap 
Gazi'nin kumandanlık yaptığı İslâm ordulannda bir askerdir. Rivayete 
göre Hüseyin Gazi isminde bir komutanın birliğinde savaşırken 
"Mahan" adında bir Bizansh komutanı yenerler. Malatya'ya geri dönüş 
sırasında Hıdır Baha'nın yaralı olması ya da başka bir nedenle ölmesi 
sonucu bugünkü yerine defnedilir. Halkın anlattığına göre o günden 
bugüne kadar bazı olağanüstü olaylann görühnesi üzerine burası ziya-
retgâh olarak bilinir.^'^ 

1- Erdal Ateş, (öğretmen), K ö j Derlemesi Notları . 
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FATİH AHMET BABA 
Harput'tan Karataş ve Serince köyleri istikametine giden yolun 

birinci kilometresinden sonra sola aynlan yoldan beşyüz metre gidil
diğinde, Fatih Ahmet Baba türbesine vanrsmız. Bu değerli zat, sulak, 
bağlık ve bahçelik bir derenin yamacında bulunan mütevazı bir türbede 
medfundur. Türbenin çevresi ağaçlı ve serin bir yerdir. Fatih Ahmet 
Baba türbesinin hemen yanında akar bir çeşme vardu. Türbenin elek
triği mevcuttur. Dış görünüşü itibariyle dikdörtgen plânlı olan bu 
türbe iki bölümden meydana gelir. Makam ve mescid bölümü birbirine 
bitişik olup, her iki bölüme de kuzey cephesinden açılan iki ayn 
kapıdan girilir. Makam bölümünün iç mekânı altıgen plânlıdır. Giriş 
kapısının ön kısmında üstü ve yanlan kapalı olan küçük bir sahanidc 
vardır. Makam bölümüne açılan giriş kapısı yaklaşık bir metre 
yüksekliğinde, 75 cm genişliğindedir. Burasının daha önceden üst 
katının da olduğu rivayet edilir. Türbenin dışa açılan penceresi yoktur. 
Bitişiğinde bulunan mescid bölümüne kemerU bir kapıdan girilir. Fa
tih Ahmet Baba Türbesi daha önceleri harap bir halde iken sonradan 
onarılarak şimdiki hale getirilmiştir. Türbenin giriş bölümündeki du
vanna bu zat hakkında İshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollannda" 
kitabından ahnma bilgiler yazılmıştır. Türbe çevresinde akarsuyun ve 
çmas ağaçlannın bulunması buraya gelen ziyaretçilerin piknik yapma-
lanna imkân vermektedir. 

FATİH A H M E T B A B A KİMDİR? 

Halk arasında "Fet Ahmet Baba" ya da, "Fethi Ahmet Baba" gibi 
isimlerle anılu. Burası senelerden beri halkın önem verdiği Harputtaki 
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ziyeretgâhlardan biridir. Peygamber neslinden olduğu iddia edilir. Fatih 
Ahmet Baba Miladi 1220 yıhnda Türkistan'ın "Belh" şehrinde 
doğmuştur, tshak Sunguroğlu'na göre " P e r e v a t " yahut 
"Parba t " şehrinde Şeyh Ali al-Remeytani Hazretleri'ne inti
sap etmiş, ismi Ahmet, tarikatı "Hecegan"dır. Mezhebi Hanefi olup, 
Ebu Hanefi'nin hizmetinde bulunmuş, Ilhanhlar döneminde Miladi 
1313 yıhnda burada şehid edilmiştir. Aynı yerin sağ tarafında on arka
daşı da onunla birlikte yaralanarak şehid düşerken, "96 yaşındaydı" de
nilmektedir. Bu bilgiler tshak Sunguroğlu'nun "Harput Yollannda" 
adlı eserinden alınarak yazılmıştır. Sunguroğlu kitabındaki 
açıklamasında; "tbrahim Hakkı Hazretleri'nin kütüphanesinde 
bulunan tevliyetnamede zikrolunur ki; Erzurum ve havalisi Tebriz'e 
merbut (bağlı) iken ol zamanın hükümdan (Aras)ın bir kısmını Halil 
Divani'nin türbesine vakfetmiş imiş, bu vakıfname de Halil Diva
ni Hazretleri'nin Evlad-ı Resulden olduğu ve silsilesi tamamen 
yazılı bulunduğu gibi mensup bulunduğu şeyhi de Fatih Ahmet 
Herberdi'dir. 

Harput'un meşhur âlim ve mutasavvıflanndan Beyzade Hacı 
Ali Rıza Efendi, Fatih Ahmet'in hüviyeri hakkında ihvanı kka-
miyle vaki olan keşifleri neticesinde elde edilen hal tercümesinde şöyle 
söyler: "Sen bil ki Harput kasabası civarında medfun ve 
Fatih Ahmet namiyle meşhur olan zat, "Perevat" veya 
" P a r b a t " şehrinde Şeyhül Kainat ünvaniyle anılan 
"Aliyürremeytani" nin talebelerindendir. Kendisi "Belh" 
de doğmuş, ismi Ahmet, tarikatı "Hecegan"dır . Mu
hammed Hellacul-Belhi (Tanrı sırrını mukadeles etsin) 
vasıtasiyle Hazirati Azizan Hoca Aliyürremeytani den in
tisap etmiş, onun ahbah ve yakınlarından on kişi de 
türbenin üst tarafındaki mezarlıkta medfundurlar. Kendisi 
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sadat-ı kiramdan (Peygamber neslinden) olup, sağ tarafmdan 
yaralanarak şehit düşmüş ve aynı yere defnedilmiştir. 
Mensup olduğu mezhep Hanefi mezhebi olup, Bağdat'ta 
medfun bulunan ve mezhebin banisi olan İmam-ı Azam 
Ebu Hanefi Hazretleri'nin hizmetinde de bulunmuştur. 96 
yaşma erişmiştir. Bazı ihvanlarla beraber yaptığımız 
keşifte böyle zahir (aşikar) olmuştur. Ben fakir Ali 
Beyzade ki, Nakşibendi Tarikatının müceddidi Mevlana 
Halid'e mensubum. Cenab-ı Hak onu af ve mağfiret 
etsin."(i> 

Bütün bu bilgilerden anlaşıldıgmına göre Beyzade Hacı Ali 
Rıza Efendi nakşi tarikatında görülen keşif yeteneğini ihvanları ile 
birlikte kullanarak, "Fatih Ahmet Baba" hakkında bize bilgi ver
mişlerdir. Fatih Ahmet Baba'nm bağh bulunduğu "Hecegan" tarikatı 
ise Nakşibendilik gibi Yeseviliğin bir koludur. Şayet burada yazılanlar 
doğru ise, Fatih Ahmet Baha'nın hocası "Aliyürremeytani" Hazret
leri aynı zamanda Nakşiliğin kurucusu Bahaeddin Nakşibendi'nin 
de hocasıdu. İşte Fatih Ahmet Baba böyle bir zat tarafından 
yetiştirilmiştir. Onun kişiliğini sadece tasavvufi yönden ele ahnamak 
lâzımdu. O aynı zamanda askeri yönüyle de kuvvethdir. Bu değerli zat 
Anadolu'nun, Türkler tarafından fethi şuasında Orta Asya'dan kalkarak 
Anadolu'ya gelmiş, tasavvufun miskinlik olmadığım bizzat fetihidf' 
katılarak göstermiştir. Büyük bir ihtimalle Bizanshlarla savaşuken şu 
an medfun bulunduğu yerde on askeriyle birlikte şehit düşmüştür. 
1970'li yıllarda bu türbeyi ziyarete gittiğimde Fatih Ahmet Baba 
türbesine giden yol düzeltilerek asfalt yapdıyordu. Yolda karayollarma 
ait bir ekip beni araçlarına aldılar. Türbeye doğru giderken yol boyu 

1- Evl iyalar Ansi ldopedis i , Türkiye Gazetesi Yay., îst. 1992, s. 148. 
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bana oldukça ilginç bir olayı anlattılar. KarayoUannın iş makinalan, 
Fatih Ahmet Baba türbesinin hemen üstünden geçirmeye çalıştıklan 
yola gelince makina sürücüleri burada hastalanmışlardu-. Bunun üzerine 
kazma ve kürekle o bölge kazılmaya başlanmış, bir süre sonra toprak 
altından çürümemiş cesetler çıkınca şaşınp kalmışlardır. Bunu bana 
bizzat olayı gören karayolları yetkilileri anlattılar. Bunun üzerine o 
bölge briket bir duvarla çevrilerek yol biraz daha üst kısımdan 
geçirilmiştir, tşte bugün Fatih Ahmet Baba türbesinin üst kısmında 
bulunan briketle çevirdi bölüm sanıyoruz Fatih Ahmet Babayla bir
ükte şehid düşen on askere aittir. 

Burada şunu belirtmeden geçmek istemiyoruz: bugün otobüsle 
Ankara veya İstanbul'a on, yahut yümi saatte giden insanlar "helak ol
dum" demekteler. Oysa, ta, Orta Asya'dan at sutında Anadolu'ya fethe 
gelen bu gaziler ve şehitler ordusu kutsal bü ideal için kıhç sal
lamışlardı. Onlara göre bu topraklar garip bü diyardı. Burada şehit 
düştükleri zaman olann aç ya da susuz olup olmadıklannı büemiyoruz. 
Onlar şanü tarihünizin şerefle yad edeceği kahramanlardff. Bizler onlara 
olan borcumuzu hiç olmazsa bü fatiha veya Yasin-i şerif okuyarak bir 
nebze olsun ödemeye çalışalun. 

Fatih Ahmet Babayla ilgili bugün bazı menkıbeler vardır. Bun
lardan büisini tshak Sunguroğlu "Harput Yollannda" isimli 
kitabmda şöyle anlatmaktadır 

"Harput'un ilk kaymakamı Şevki Bey ehli keyf bü insanmış. 
Bü yıl yazı geçümek üzere Hacı HaliloğuUannm bahçelerinden büini 
yazlık olarak küalamış. Cuma akşamlan dostlannı da yanma alarak 
bahçeye gidip demlenümiş. Yme böyle bü gün dostlanyla gündüzden 
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çilingir sofrasını kurmuşlar. Bir süre sonra içkinin de verdiği 
sarhoşlukla Fatih Ahmet Baha'nın türbesine yakm yeşil bir alanı 
gözüne kestirmiş. Yanındaki arkadaşlanna içki âlemine o yeşillik yerde 
devam etmek istediğini söylemiş. Dostları orasının Fatih Ahmet 
Baba'ya çok yakm olduğunu, ve bu işin orada olamayacağını 
söylemelerine rağmen Şevki Bey'e dinletememişler. Neticede içki so
frası oraya taşınmış. Geç vakte kadar içip eğlendikten sonra gidip 
yatmışlar. Sabah olunca bir de bakmışlar ki. Şevki Bey'in yüzü 
çarpdmış. Kaymakam Şevki Bey bütün doktorlan dolaştığı halde bir 
çare bulamamış. Neticede bu derdin Fatih Ahmet Baha'dan geldiğine 
kanaat getirerek türbesini onartıp, yanıbaşma da bir çeşme yaptırmış. 
Fatih Ahmet Baha'nın türbesine sürekli gelerek af dilemiş. Bunun 
üzerine eski sağlığına yeniden kavuşarak içkiyi de bırakmış." tshak 
Sunguroğlu anlattığı bu olayı Harput'ta herkesin bildiğini belirt-
mektedir.(2) 

Fatih Ahmet Baba hakkında anlatılan bir başka rivayet de 
şöyledir: 

Sivas dolaylarında oturan bir zat, bir süre Fatih Ahmet Baha'yı 
rüyasında görmeye başlar. Fatih Ahmet Baba ona cesedinin Harput'ta 
olduğunu, zamanla üzerinin dere yatağından gelen kum ve toprakla dol
duğunu, şimdi dere yatağmdan gelen suyun kendisini rahatsız ettiğini, 
mutlaka buradan çıkaniması gerektiğini ikaz edip duruyormuş. Bu Si
vaslı vatandaş bir gün dayanamayarak Sivas'tan kalkıp Harput'a gel
miş. Rüyasmda gördüğü yeri kısa zamanda bularak durumu bazı Har
putlulara anlaünış. Konu ile ilgilenenler bu Sivas'hnm gösterdiği yeri 

2- tshak Sunguroğlu, "Harput Yollarında", CUt 1, s. 326. 
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kazınca Fatih Ahmet Baba'nm çürümemiş cesediyle karşılaşmışlar. Bu 
olayın üzerine dere yatağında bulunan bu ceset buradan kaldmlarak bi
raz yukandaki bayu-a defnedilmiş. Sonra da yerine bir türbe yapılıp 
ziyarete açılmış. 

O Fatih Ahmet Baba hakkında bazı kişiler çeşitU iddialar ileri 
sürerler, 'nun Anadolu'nun fethi su-asmda burada şehit düştüğü görüşü 
en kuvvetli ihtimaldir. "Feta" kelimesi Arapça da: genç, yiğit, mert, 
kahraman, cesur anlamına gelir. Kur'an ve Hadislerde ise övücü 
vasıflar olarak kullanılmıştır. Bu kelimeyi Fatih olarak düşünüp, bir 
yeri Fethederek alan kişi anlamı bize göre daha makul ve mantıklı gel
mektedir. 

3 - Istıak Sunguroğlu, "Harput Yollarında", Cilt 1, s. 326. 
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ÜRYAN BABA 
Harput'a çıkarken "Kayabaşı" tabir edilen dik kayalıklara varma

dan sağa doğru 100 m. kadar yürüdüğünüzde tepenin Harput'a bakan 
yamacında medfundur. Makam bölümünü oluşturan yapı kayalıklar 
içindeki bir mağaranın türbeye dönüştürülmesi ile meydana getiril
miştir. Bu kayaIddara Harput'un yerli halkı eskiden "Tilki Kaya
lıkları" derdi.(^^ Buranın hemen yambaşmda eski bir mezarlık vardu-. 
Üryan Baba Türbesi ile ilgiü tarihi kayıtlara baktığımızda burada bir 
hücre ve mescid bölümünün bulunduğu yazılıdu-. Bugün ise makam 
bölümünün bitişiğinde bulunan tek katlı taş ve moloz kanşımı olan 
yapı, Üryan Baba türbedannın kaldığı küçük bir evdü. tshak Sungu
roğlu Harput Yollannda adlı eserinin birinci cildinde türbe yanında 
bulunan mescidin eskiden tekke olarak kullanıldığını kaydeder. Bugün 
hücre ve mescid bölümü yıkılmıştu:. Türbenin giriş kapısı dikdörtgen 
taştan yapılmış iki yan sütun üzerine konulan yanm kemerli taş blok
tan oluşmuştur. Bu giriş kapısını oluşturan taş blokta; "Allahm 
ariflerinden ve AUaha karşı olan muhabbet sırrının 
âlimlerinden, cömertliği itibariyle de Allahm sevdiği 
kullardan tsmail'in torunu, Ömer'in oğlu Hafız Mu
hammed büyük şehadet rütbesine nail olarak burada 
ölmüştür. Tanrı sırrını mukaddes etsin.'^^) yazısı bulunmak
tadır. Türbe mezann keşfinden hemen sonra hicri 1278 yılında 
yapılmışür. Güiş kapısından sonra hemen sağ tarafta mezar sandukası 
vardu-. 

1- İshak Sunguroğlu, Harput Yol larında, Cilt 1, s. 336. 
2- İshak Sunguroğlu, Harput Yollarında, Cilt 1, s. 339. 
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ÜRYAN B A B A KİİVIDİR? 

Üryan Baba, öncesi bilinmeyen, mezan ise sonradan bir rüya ile 
keşfedilen meçhul bir zattır. Bu sebeple bu kişi hakkında geniş bir bil
giye rastlanılamadı. Elimizdeki tek bilgi ise tshak Sunguroğlu'nun 
Harput Yollarında adlı eserinin birinci cildinde mevcuttur. Değerli 
hemşehrimiz tshak Sunguroğlu'nun derlediği bu bilgilere göre; 
Harput'un Alaca Mescid Mahallesinde bir evde oturan Hacı Ali 
namındaki zat, bir gece rüyasında üç lüle çeşmenin önünde dururken 
caddeden bir devecinin yulan elinde kendine doğru geldiğmi, yanma ge
lince devesini çökerttiğini ve Hacı Ali'yi üzerine bindirerek Üryan 
Baba'nm bulunduğu yere buaktığını ve sonra gözden kaybolduğunu 
görür. Bu rüyanın bir kaç gece ayniyle tekrarlanması Haca Ali'yi hay
retler içerisinde bırakmış ise de korkusundan derdini kimseye 
açamamıştu". 

Nihayet bir arefe günü kazma kürekle oğlu Süleymanı'da yanma 
alarak Üryan Baba semtindeki aile mezarlığına giderler. Harap ve 
düzeltilmesi gereken mezarları yaptıktan sonra. Hacı Ali oğluna: 
"Evladım! üç gecedir rüyamda bir deveci beni üç lülenin 
önünde devesine bindirerek tam şuracığa getirip indiriyor 
ve gözümün önünde kayboluyor. Gel kazalım bakalım ne 
çıkacak?" demesi üzerine Süleyman kazmaya sanhyor ve bir taraftan 
kazıyor, bir taraftan küreği ile toprağı atıyor. Çukur birbuçuk metre 
kadar derinleşince bir delik açılıyor. Deügi genişletiyorlar. Ortaya bir 
lahit çıkıyor. Lahidin içerisinde bütün vaziyette çürümemiş ve bozul
mamış bir cesedin bulunduğunu, yanında çok eski devirlere ait bir 
deste ok olduğunu ve bu okların yalnız ahşap kısımlarının 
çürüdüğünü, demir kısımlannm ise sapa sağlam kaldığını görüyorlar. 
Üzerini muvakkatan kapatarak şehre dönünce hadiseyi Müftüye ve 
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şehrin büyüklerine haber veriyorlar. Tetkik neticesinde bu zatın 
mücahit ve aynı zamanda mazannenden (büyük ermişlerden) bir kimse 
olduğuna hükmedilerek bir mescid ve bir de sıbyen mektebi 
yaptırılıyor. Lâhidin içerisindeki hüviyetine ait bir şey bulunamadığı 
için kendisine "Üryan Baba" deniliyor. Burası o günden beri de ziy-
aretgâh oluyor."^^) 

Evet, îshak Sunguroğlu bize bu bilgileri verdikten sonra de
vamla. Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi'nin sonradan mânevi 
keşifleri neticesinde bu zatın Allahm sevdiği kullardan İsmail'in toru
nu, Ömer'in oğlu Hafız Muhammed olduğunu ve burada şehid 
düştüğünü açıklıyor. Tabi Hafız Muhammed'in hayatı hakkındaki bilgi 
ise su- olarak kahyor. Nakşi tarikatına mensup ulu kişilerin keşif yete
neklerinin bulunduğu tasavvuf kitaplannda yazdıdu-. Eyyüb-el En-
sari Hazretleri'nin mezarının böylesi bir keşifle ortaya çıkarıldığı 
bilinmektedir. Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi'nin bu 
açıklamalarından sonra türbesinin giriş kapısı üzerine Arapça harflerle 
yazılan bu keşfi. Üryan Baba Türbesi'nin girişinde yazmıştık. Bu şehid 
mezannı gördüğü rüya ile keşfeden Hacı Ali Efendi daha sonra 
uzun bir süre Üryan Baba'nm türbedarlığını yapmıştır. Onun 
ölümünden sonra 1896 yılında bu görevi oğlu Süleyman üstlenmiştir. 
Bugün dahi aynı sülaleden gelen kişiler bu türbenin bakımını yapmak-
tadu-lar. Eskiden olduğu gibi bugün de Harput'a türbe ziyaretlerine ge
lenler genellikle Üryan Baba'yı ziyaret etmektedirler. 

Bütün bu bilgi ve açdclamçılann ışığı altında "Üryan Baba" 
ismi verilen bu zatm Selçuklular'm Anadolu'yu fethi su-asmda burada 
Bizanslılarla savaşu-ken şehid düştüğü ve aynı yere gömüldüğü ihti
mali kuvvethdir. 

3- İshak Sunguroğlu, H a r p u t Y o l l a r ı n d a , Cilt 1, s. 338. 
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BEŞİKLİ BABA 
Harput'taki Balak Gazi heykeli yanmda medfundur. Türbe 

plânsız bir şekilde taş işçiliği ile yapdmıştır. Küçük bir penceresi 
vardu". Giriş kapısı da o nisbette küçüktür. Türbe önceden yapılan şekli 
üzerine onanm görmüştür. Mimari bir özelliği yoktur. 

BEŞİK B A B A KİMDİR? 

tshak Sunguroğlu "Harput Yollannda" isimli eserinin 1. cil
dinin 324. sayfasında bu türbenin bulunduğu yerde bir ailenin topluca 
şehit edildiğini söyler. Burada yatan şehit zatlann Arap ordulannm 
Harput'u fetihleri sırasında öldürüldükleri ileri sürülmektedir. Türbede 
bulunan beşikten dolayı buraya "Beşikli Baba" denilmiştir. 

Harput'ta haklannda pek fazla bilgi bulunmayan daha birçok 
türbeler vardır. Bunlann büyük bir kısmı İslâm ordularının, yahut 
Selçuklular'm Anadolu'ya yönelik fetihleri su-asında şehid olan zatlara 
veya tasavvufi yönleri ön plânda olan din âlimlerine aittir. Bunlardan 
bazılan: Zahiri Baba, Murat Baba, Ahi Musa, İbrahim Baba, Nazır 
Baba, Şeyh Şerafettin, Seyyid Kasım gibi isimlerdir. Aynca bunlardan 
başka Elazığ merkezinde Sah Baba, Çarşamba Baba ve Uluova'da Ev
liya Baba ile Kuzova'da Kepektaş Köyü üzerinde Selvi Baba ziya-
retgâhlan bulunur. 
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