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ÖNSÖZ

Son birkaç yıldır hemen her günümde bir şekilde 
kendisine yer bulan Ahmed Sırrı Dedebaba (v. 1963) is-
miyle ilk defa ne zaman karşılaştığımı hatırlamıyorum. 
Muhtemelen Bursa’da Bektâşîlik konusu üzerine çalışır-
ken okumuş olduğum makalelerden veya kitaplardan biri 
bu mühim zât ile beni buluşturdu. Vesile her ne olursa 
olsun, son nefesine değin yürüdüğü yolun hakkını ver-
meye çalışan, bu uğurda bütün varlığını ortaya koyabilme 
erdemine sahip bir “er(en) kişi” ile geç de olsa yolumun 
kesişmiş olmasını ziyadesiyle önemsiyorum.  Ahmed Sırrı 
Dedebaba üzerinde çalışırken tanıma imkânı bulduğum 
ve en az onun kadar tesiri altında kaldığım diğer bir vefâ 
timsali ise, Sırrı Dedebaba’dan babalık icâzeti alan ve  bir 
müddet Mısır’daki tekkede mürşidi ile beraber yaşadıktan 
sonra ABD’ye giderek burada ilk olarak bir Bektâşî tekke-
si açan Receb Ferdî Baba’dır (v. 1995). “Yürüdüğü yolun 
hakkını vermek”, “vefa sahibi olmak” gibi hayatı anlamlı 
kılan  niteliklerin her geçen gün mumla aranır hâle geldiği 
günümüz dünyasında, söz konusu özelliklere sahip ender 
şahsiyetler arasında yer aldıkları için, gerek Sırrı Dedeba-
ba, gerekse Recep Ferdî Baba’nın tasavvuf tarihi açısından 
önemli simâlar  olduklarına yürekten inanıyorum. 

Kendine  özgü yöntemler geliştirerek erdemli in-
sanlar yetiştirmeyi amaçlayan Bektâşîlik, neşv ü nemâ 
bulmasından itibaren siyasetle yakın ilişki içerisinde ol-
muştur. Zaman zaman çeşitli engellemelerle karşılaşan 
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Bektâşîliğin Mısır serüveninin sona erişi de, büyük oranda 
bu siyasî ilişkilerden dolayı olmuştur. Bundan dolayıdır 
ki, yaklaşık beş asırlık bir mevcudiyetin ardından Mısır’ın 
son Bektâşî dervişi ve aynı zamanda son postnişîni olan 
Ahmed Sırrı Dedebaba’nın hayata gözlerini yummasıyla 
bu topraklardaki Bektâşî varlığı da nihayete ermiştir. 

Mısır’da Bektâşî geleneğinin son temsilcisi olan Ah-
med Sırrı Dedebaba bizlere, Mısır Bektâşîlerinden yâdigâr 
olmak üzere, er-Risâletü’l-Ahmediyye isimli eserini ve ne-
feslerini bırakmıştır.  Genel olarak Bektâşî tarîkati, özelde 
ise Mısır Bektâşîliği ve bilhassa da son dönemdeki geliş-
meler hakkında ilk elden bilgilerin aktarıldığı er-Risâletü’l-
Ahmediyye, ilk defa 1934 yılında Türkçe ve Arapça olmak 
üzere iki dilde birden neşredilmiş, ardından 1939 ve 1959 
senelerinde muhtevası değiştirilerek yalnızca Arapça ola-
rak yayımlanmıştır. Daha önce herhangi bir dile çevrilme-
miş olan er-Risâletü’l-Ahmediyye, zaman zaman araştırma-
cılara kaynaklık etmişse de maalesef bu alana ilgi duyan 
okuyucu tarafından yeterince tanınma imkânı bulama-
mıştır. Elinizdeki tercüme ile sözü edilen bu eksikliğin gi-
derilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmanın giriş bölümünde Ahmed Sırrı Dede-
baba’nın biyografisine; ikinci bölümde, sözünü ettiğimiz 
er-Risâletü’l-Ahmediyye’nin çevirisine yer verilmiştir; üçün-
cü bölümde ise, Dedebaba’nın irad ettiği nefesleri, kendi-
sine ithafen kaleme alınan şiirler ve bazı nesirler bulun-
maktadır. Bu bölümdeki yazılar, ilk kez bu çalışma ile gün 
yüzüne çıkacak olup Kahraman Özkök Beyefendi tarafın-
dan hazırlanmıştır. 

Bu teşebbüsün temel gayesi, Kaygusuz Abdal ile baş-
layan bir geleneğin son temsilcisinin eserlerinden istifa-
deyle, Anadolu merkezli İslâm yorumunun çeşitli formla-
rından biri olan Bektâşîliğin Mısır coğrafyasındaki varlığı 
ve faaliyetleri üzerine gerçekleştirilecek yeni çalışmaların 
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vücut bulmasına katkı sağlamaktır. Bu cümleden olmak 
üzere, tercüme yolu ile başka bir dile aktarılan metinlerin 
orijinallerindeki hususiyetleri büyük oranda kaybettikleri 
bilinen bir gerçektir. Elinizdeki tercüme için de söz konu-
su hüküm geçerlidir. Binaenaleyh bütün dikkat ve özene 
rağmen hatalardan berî olmayan bu çalışmada mevcut 
kusur ve eksiklikler mütercime aittir. Bu duygu ve düşün-
celer ışığında eserin okuyucuyla buluşması noktasında-
ki desteklerinden dolayı Kahraman Özkök Beyefendi’ye 
sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. 

27/03/2013
Bursa

Salih Çift
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A. Ahmed Sırrı Dedebaba’nın Hayatı 

Kaygusuz Abdal’la (v. 1444 ?) Mısır’a giren ve yakla-
şık beş yüz yıl boyunca bu coğrafyada faaliyet gösteren 
Bektâşîliğin, buradaki son mürşidi ve aynı zamanda son 
temsilcisi olan Ahmed Sırrı Dedebaba, Arnavutluk’un 
Leskovik şehrine bağlı Glina köyünde, 1313/1895 senesin-
de dünyaya geldi.1 Babası, Çoçoli Efendi’nin oğlu Şâhin 
Efendi’dir. İlk eğitimini kendi memleketinde tamamla-
dıktan sonra 17 yaşında iken babasının da rızâsını ala-
rak Bektâşî tarîkatine intisâp etti. Daha sonra Leskovik’te 
bulunan Bektâşî tekkesinin mürşidi Süleyman Baba’nın 
yanına giderek burada bir sene ikamet etti. Bu şehirde 
bulunduğu dönemde, Yunanlılar Leskovik şehrini ele ge-
çirip civardaki şehirlere saldırmaya başlayınca, Süleyman 
Baba ve diğer dervişlerle birlikte Yanya’ya göçmek zorun-
da kaldı. Ahmed Sırrı Dedebaba, Yanya’da kısa bir süre 
kaldıktan sonra Priştine’deki Bektâşî tekkesi postnişîni 
Şaban Baba’ya hitaben yazılmış bir mektupla birlikte bu 
şehre giderek kendisinden ahid aldı. 

1332/1913 senesinde Yunanlılar bu bölgeyi de ele 
geçirince mürşidi Şaban Baba’nın refakatinde, savaş or-
tamından uzaklaşmak maksadıyla İtalya’ya gitti ve Sal-

1 Burada Ahmed Sırrı Dedebaba’nın biyografisiyle ilgili nak-
ledilecek olan bilgilerin ilk bölümü, yani mürşidi Mehmed 
Lütfî Baba’dan makamını devralıncaya kadar olan kısmı bü-
yük oranda kendisinin beyânlarına dayanılarak hazırlanmış-
tır. Ahmed Sırrı Dedebaba ilk olarak 1934 yılında neşrettiği 
eserinde hem kendisinin hem de mürşidinin kısa biyogra-
filerine yer vermiş, eserin 1959 yılındaki baskısında da bu 
bilgileri kısmen tekrarlamıştır. Bk. er-Risâletü’l-Ahmediyye fî 
Târihi’t-Tarîkati’l-Aliyyeti’l-Bektâşiyye, Kahire 1934, (Arapça 
bölüm, s. 29-32, Türkçe bölüm, s. 24-28); 1959, s. 57-58.
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somaggiore kasabasında dört ay kadar kaldı. Daha sonra 
buradan Mısır’ın Kahire şehrine geçti ve Kaygusuz Sul-
tan Tekkesi’ne yerleşerek tekkenin o dönemdeki mürşidi 
olan Mehmed Lütfî Baba’ya (v. 1941) intisâp etti.2 Bilaha-
re mürşidinden seyahat izni alıp ilk olarak Hacı Bektâş-ı 
Velî’nin Anadolu’daki makamını ziyaret etmek amacıyla 
Türkiye’ye gitti. Burada kaldığı iki sene boyunca tarîkat 
büyüklerinin meclislerine katılarak bu rûhânî ortamla-
rın manevî feyzinden istifade etmeye çalıştı. 1341/1922-
23 senesinde buradan yola çıkıp Tarsus’a gitti. Tarsus’ta 
bulunduğu sırada, buradaki Bektâşî tekkesinin mürşidi 
olan Sâdık Baba’nın vefatı üzerine mürşidi Mehmed Lütfî 
Baba’dan aldığı icâzetle bu tekkede bir müddet görev yaptı. 

Pîri Hacı Bektâş-ı Velî’nin makamındaki ikameti ve 
Tarsus’ta görev yaptığı süre zarfında, mürşidi Mehmed 
Lütfî Baba iyice yaşlanmış olduğundan, Ahmed Sırrı 
Dedebaba’ya bir mektup yazarak kendisinden Mısır’a 
dönüp tekkenin işlerini üstlenmesini talep eder. O da 
mürşidinin bu arzusuna binaen Tarsus’taki postnişînlik 
makamını terk ederek Kahire’ye geri döner. 1343/1925 se-
nesinde hastalanan Ahmed Sırrı Dedebaba, doktorların 
hava değişikliğinin sıhhatine iyi geleceğini söylemeleri 
üzerine Arnavutluk’a gidip altı ay kadar orada kaldık-
tan sonra Bağdat, Kerbelâ ve Necef’i ziyaret ederek tek-
rar Mısır’a gelir. Nükseden sağlık sorunları nedeniyle 
bu defa Selanik’e gider ve yakında bulunan Katerin’de 
Câfer Baba vefat edip makamı boş kaldığından buradaki 
Bektâşî tekkesine postnişîn olarak tayin edilir. Hastalığı 
geçip, şikâyetleri sona erinceye değin iki yıl boyunca bu 
tekkedeki vazifesine devam eden Ahmed Sırrı Dedebaba, 
mürşidi Mehmed Lütfî Baba’nın davetine icabetle Mısır’a 
geri döner.

2 Mehmed Lütfî Baba hakkında bk. Ahmed Sırrı Baba, er-
Risâletü’l-Ahmediyye, Kahire 1934, (Arapça bölüm, s. 18-22, 
Türkçe bölüm, s. 12-16), 1959, s. 56-57.
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Bektâşî Tarîkati’nin Tarihi Hakkında 
Ahmediyye Risâlesi

[3] Bismillâhirrahmânirrahîm 

O’na sığınırız

Giriş

el-Hamdü lillâhi’llezî hedânâ li-hâzâ ve mâ künnâ li-
nehtediye lev lâ en-hedânallâh.34 Ve mâ tevfîkî illâ billâh35 ve 
huve hasbunâ ve ni‘me’l-vekîl: Hamd, bizi buna eriştiren 
Allah’a mahsustur. Eğer Allah’ın bizi eriştirmesi olmasay-
dı, biz hidâyete ermiş olamazdık.  Başarı ancak Allah’tan-
dır, O bize yeter, O ne güzel vekildir.

Bizi peygamberlerin ve velîlerin (Allah dostlarının/
erenlerin) yoluna sevk eden, bize Allah dostlarının ve 
O’na erenlerin tuttukları yola girme nimetini bağışlayan, 
âriflerin gönüllerinin semâsını hakikat ve irfân sırlarının 
yıldızlarıyla donatan, tasavvuf yolunda yürüyenlerin 
(sâliklerin) kalplerini yakîn ve hidâyet nurlarıyla aydın-
latan Allah’a hamd olsun. Bizi hak ve yakîn yoluna irşâd 
eden, apaçık şerîat âdâbıyla bizi edeplendiren Efendimiz, 
Resûlümüz Muhammed sallallâhu aleyhi ve selleme, onun 
temiz âilesine, hayırlı ashâbına ve kıyamet gününe değin 
ona tâbi olan iyi insanlara (ebrâr) salât ve selâm olsun. 

34 *Arâf 7/43.
35 *Hûd 11/88.
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İstihârede bulundum ve Allah’a ve şerefli Peygam-
ber’in rûhâniyetine tevessül etmek sûretiyle, er-Risâletü’l-
Ahmediyye fî Tarîhi’t-Tarîkati’l-Aliyyeti’l-Bektâşiyye bi-Mısri’l-
Mahrûsa isimli eserin yayınlanması işine niyetlendim. 
Birinci baskıyı Türkçe ve Arapça olmak üzere iki dilde 
1352/1934 senesinde neşrettim. Eserin bu yeni kisvesiyle 
yayınlanması işinde bana manevî oğlum, Abdîn Sarayı 
Tarih Arşivi mütercimleri reisi Mahmûd Nef‘î Efendi36 
yardımda bulundu. Kısa süre içerisinde, kitabın bu baskı-
sı tükendi. Eser Türkiye’de, Mısır’da ve Doğu memleketle-
rinde yoğun ilgi gördü.

İslâm dünyasının dört bir yanındaki ihvânın (Bektâşî 
tarîkatına mensup kardeşlerin) istekleri doğrultusunda 
ikinci baskıyı Arapça olarak, 1358/1939 senesinde ger-
çekleştirdim. Bu baskıda, tarihî mâlumat ile ilgili bölümü 
genişlettim ve Mukattam Dağı’nın eteğinde, Selahaddîn 
Kalesi’nin arkasında bulunan Efendimiz Abdullah el-
Meğâvirî Tekkesi’yle ilgili tasvirlere ağırlık verdim. [4] 
Bu ikinci baskıda, zarif fotoğraflar da kullandım. Burada 
ayrıca Abdullah el-Meğâvirî adıyla şöhret kazanan Allah 
dostu Kaygusuz Sultan’ın bazı şiirlerine de yer verdim. 
İkinci baskı da oldukça revaç gördü ve aynı şekilde kısa 
sürede tükendi.

Yakınında bulunan cephanelikte meydana gelen pat-
lamadan dolayı Meğâvirî Tekkesi’nin maruz kaldığı yı-
kım neticesinde hasar gören yerlerin tamiri için gerekli 
olan yüksek miktardaki meblağ, bize ağır bir sorumluluk 
yüklemişti. Sonunda tekke asıl yerinden Maadi semtine37 

36 *Mahmûd Nef‘î Efendi hakkında giriş bölümünde bilgi veril-
miştir. 

37 *O dönem için Kahire’nin şehir merkezine uzak bir bölgede 
yer alan Besâtîn semtindeki kabristanda bulunan Bektâşî me-
zar taşları, Ahmed Sırrı Dedebaba tarafından yerleştirildik-
leri hâlleriyle günümüzde kardeşinin torunları tarafından 
ilk günkü hâlleriyle muhafaza edilmektedir. Bu mekân aynı 
zamanda Ahmed Sırrı Baba’nın Kahire’de ikamet etmekte 
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A) Bektâşî Tarîkati’nin Kurucusu

[7] Yüce Bektâşî Tarîkati, Efendimiz, sığınağımız, 
evliyânın sultanı ve seçkinlerin bürhânı, hakikat erlerinin 
önderi, tarîkat mensuplarının rehberi, en büyük kutub, 
en ulu gavs, nûrânî varlık, Sübhânî sır, Seyyid Hünkâr 
Hacı Muhammed Bektâş-ı Velî el-Horasânî en-Nişâbûrî 
kaddesallâhu sırrahu’l-âliye (Allah yüce sırrını takdis etsin) 
dayanır.

Kendisi, kerâmet ve velâyet ehli arasında sayısız 
hârikulâde hâlleri ve sınırsız kerâmetleriyle büyük bir 
şöhret kazanmıştı.38 Osmanlı’nın ikinci sultanı olan Orhan 
zamanında (726-761/1326-1360) yaşamıştı. Bu sultanın dö-
nemi, büyük âlimlerin çokluğu ve parlak kerâmetleri olan 
evliyânın fazlalığı ile meşhurdur. Bununla birlikte Hacı 
Bektâş-ı Velî bunların en seçkini ve kerâmetleri en fazla 
olanı idi.39 

Büyük mürşidimiz, yüce rehberimiz, asil bir anne 
ve babadan dünyaya gelmişti. Babası Seyyid İbrahim es-
Sânî, Kâzımî seyyidlerindendi. Kendisi ilmi ile âmil olan 
meşhur âlimlerdendi. Yaşadığı bölgenin emîri/idarecisi 
idi. Annesi Seyyide Hâtime, güzellik, olgunluk ve takvâ 
bakımından eşsiz olmasının yanında, zâhir ve bâtın ilim-
lerinde de söz sahibi idi. Bu hanımefendi asil bir soydan 
gelmekteydi. Nişâbur âlimlerinin büyüklerinden, verâ ve 
takvâ sahibi Şeyh Ahmed en-Nişâbûrî’nin kızıydı.40

[8] Muhterem vâlideleri onu, evliliklerinin üstünden 
yirmi dört yıl geçtikten sonra dünyaya getirmişti. Zira bu 
uzun müddet boyunca Allah kendisine başka evlât ver-
memişti. Annesi onu Horasan’ın Nişâbur şehrinde, ebced 

38 Taşköprülü, Şakâyık-ı Nu‘mâniyye, I, 44. 
39 Süleyman Şem’dânî-zâde, Müri’t-Tevârîh, İstanbul 1338, s. 388.
40 Ahmed Rif‘at, Mir’âtü’l-Mekâsıd fî Def‘i’l-Mefâsid, s. 181.
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mıştır.73 Daha sonra, [19]   “Bektâşiyye” kelimesinin ebced 
hesabıyla karşılığı olan 738/1337 senesinde ebedî âleme 
göç etmişler74 ve tekkedeki kabirlerine defnedilmişlerdir.

B) Hacıbektâş İlçesindeki Büyük Tekke

Allah dostu Hacı Bektâş-ı Velî’nin vefat ettiği dönem-
de bu tekke küçük bir zâviyeden ibaretti. Daha sonra yavaş 
yavaş genişlemeye başlayarak Bektâşîliğin usûl ve âdâbını 
tespit etmiş olan “Balım Sultan” zamanında tarîkatin mer-
kezi (âsitânesi) hâline gelmiştir. Balım Sultan, tekke ile il-
gili hususlarda düzenlemeler yapmış, uyulması gereken 
kuralları belirlemiştir ki bu yola mensup olanlar iğne ucu 
kadar dahi bu kurallardan sapmazlar. Bu sayede tarîkat 
gelişmiş, mürîd ve dervişlerin sayısı artmıştı. İçerisinde 
mutfak, fırın, kiler, ahırlar, aşevi, ibadet ve zikir mekanla-
rı için bağımsız birimlerin yer aldığı geniş bir alan tekkeye 
ilâve edilmişti. Oraya ayrıca, bakımlarını dervişlerin üst-
lendiği tarlalar, bahçeler ve üzüm bağları da eklenmişti.

Daha sonra Hacı Bektâş-ı Velî’nin kabri üzerine Sel-
çuklu mîmârisi tarzında yüksekçe bir türbe inşa edilmiş-
tir. Türbenin yan tarafına ise büyük bir mescid yapılmış-
tır. Mescidin kapısının üzerinde bulunan mermer levhaya 
Arapça olarak şu tarih nakşedilmiştir: “Bu kul, lütfuna 
şükretmek maksadıyla Allah için bir mescid bina etti. Ta-
mamlanma vaktinin tarihini söyledi: Bu Allah için bir 
mesciddir. 960/1553. Bu mübarek mescidi âriflerin sultanı 
Hacı Bektâş-ı Velî Horasânî’nin (Allah kabrini nurlandırsın) 
avizesinin yanında en yüce sultan, Selîm Hân oğlu Sul-
tan Süleyman Şâh’ın zamanında inşa etti. [20]  Yâsînâbâd 
emîri Abdullah oğlu Murad, sene 960.”75

73 Birge, s. 34.
74 Besim Atalay, Türk Büyükleri, s. 48.
75 Hâmid Zübeyr, Türkiyât Mecmuası, II (1928), s. 365.
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Allah Teâlâ’dan, bizleri, doğru yola iletmesini, asil 
elçisi olan yüce Habibi’nin; kendisine yakın kıldığı 
dostlarının rûhâniyetlerinin bereketiyle hep birlik-
te bu yüce tarîkate hizmette bizi başarılı kılmasını 
diliyoruz. Allah’ın rahmeti ve rızâsı bizlerden önce 
imanla yaşamış olan (Allah hepsinin bereketinden bizleri 
nasiplendirsin) şeyhlerimizin üzerine olsun.”94 [33]   

C) Mısır’da Bektâşî Tarîkati

“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men 
eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır.” 

(Âl-i İmrân 3/104)

Oturanlardan koyu renk hırkalı zât, Mehmed Lütfi Baba. 
Solda yerde oturan, Ahmed Sırrı Dedebaba. (Dervişlik zamanı) 

(Kahraman Özkök Arşivi)

94 *Metni imzalayan ve mühürleyen halîfebabaların isimleri: 
Halîfe Mücerred Ahmed Sırrı Baba (Kaygusuz Postnişîni), 
Halîfe Hafız Tahsin Baba (Şahkulu Postnişîni), Halîfe Ekrem 
Ramazanoğlu Baba (Başıbüyük Postnişîni), Halîfe Hüseyin 
Kâzım Baba (Masumlar Postnişîni), Halîfe Veli Can Baba 
(Katerin Postnişîni), Halîfe Mücerred Tâhir Baba (Sonradan 
Katerin Postnişîni), Halîfe Mücerred Sadi Seyfi Baba (Reni 
Dergâhı Postnişîni), Halîfe Yusuf Fahir Ataer Baba (İnadiye 
Postnişîni). Bk. Koca, Şevki, Bektâşîlik ve Bektâşî Dergâhları, İs-
tanbul, 2005, s. 95.   
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Meğâvirî Tekkesi. 
(Dursun Gümüşoğlu Arşivi)

Meğâvirî Tekkesi cümle kapısı. 
(Dursun Gümüşoğlu Arşivi)
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 Bektâşî Kabristanı. 
(Salih Çift Arşivi)

7. Mukattam Bektâşî Tekkesi’nden Nakledilen Mezar 
Taşları ve Sahiplerinin İsimleri

1. Muhammed Atâ Bey (v. Zilkade 1334/1916): Emîr Abdül- 
     halîm’in daire vekili. 
2. Seyyide Fâtıma (v. 1272/1855-56): Kaygusuz Sultan Tekkesi       
    mensuplarından.
3. El-Hâc Muhammed b. el-Hâc İsmail Ağa Giritli (v. 1292/1875-
    76).
4. el-Hâc Hüseyin-zâde (v. 1286/1869-70).
5. Osman Giritli (v. 1322/1904-5).
6. Şaban Baba (v. 16 Muharrem 1332/1913): Arnavutluk’taki Priş
    tina tekkesi şeyhi.
7. Derviş Necîb Ahî Kâzım Baba (v. 1302/1884-85). Dedebağı 
    hizmetkârı.
8. Mehmed Sâdık Baba (v. Muharrem 1276/1859).
9. Ali Baba (v. 1285/1868-69).
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Ahmed Sırrı Dedebaba, Tekke’nin sohbet odasında.
(Salih Çift Arşivi)

D) Bektâşî Tarîkati’nin Usûlü

Yüce Bektâşî tarîkati, arınmış Ehl-i Beyt’in (Allah hep-
sinden râzı olsun) yoludur. Bu tarîkat, hak ve müsamahakâr 
şerîatin emirleriyle Peygamber’in sünnetine bağlılık üzeri-
ne kurulmuştur. Her türlü hâl ve harekette bid’atlerden 
(din içerisinde ve din adına sonradan uydurulmuş şey-
lerden) sakınmak bu yolda esastır. Bu tarîkate intisâpla 
amaçlanan şey, mütemadiyen Allah’ın yüce ismini zikre 
devam etmek sûretiyle Allah’a ermektir (vuslat). 

Bu yüce tarîkatimizin usûlü, âdâbı ve kendine özgü 
kuralları vardır. Bunlar, nefsin arındırılması ve eğitilme-
si gerektiği, dinî ve dünyevî görevler gibi hususları içerir. 
Tâlip, bir mürşidin gözetimi ve denetiminde, bütün kötü 
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F) Tarîkat Büyüklerinden Bazılarının Biyografileri

 Kitabımızın baş tarafında Bektâşî tarîkatinin kuru-
cusu Hacı Muhammed Bektâş-ı Velî el-Horasanî’nin Allah 
bizi onun feyzinden faydalandırsın hayat hikâyesi hakkın-
da yeterince bilgi vermiştik. Ardından Mısır’da Bektâşî 
tarîkatinin yerleşmesini sağlayan Şeyh Kaygusuz Sultan’ın 
biyografisine dâir de kâfi miktarda mâlumat naklettik. 
Şimdi ise, hem ibret niteliğinde olması hem de tarihsel 
bilgi aktarmak amacıyla yüce Bektâşî tarîkatinin önde 
gelen şahsiyetlerinden bazılarının kısa hayat hikâyelerini 
kardeşlerimize takdim etmek bizim için mutluluk vesilesi 
olacaktır.

 1. Hacım Sultan

Asıl adı Recep’tir. Efendimiz ve dayanağımız Hacı 
Bektâş-ı Velî ile birlikte Anadolu’ya gelen Allah dostla-
rından biridir. Onun, Efendimizin akrabalarından olduğu 
da söylenmektedir. Ayrıca Hacı Bektâş-ı Velî’nin bu erene 
bâtın kılıcını verdiği şeklinde sağlam bir rivâyet de vardır. 
Bu kılıç tahtadan imâl edilmişti. Efendimiz bu kılıçla tek-
keyi koruma görevini ona vermişti. Bunun üzerine o kılıcı 
eline almış ve tebessüm ederek şöyle demişti: “Acaba bu 
kılıç ne işe yarar ki?”

O esnada yakınında bir katır durmaktaydı. Denemek 
maksadıyla tahta kılıçla katıra vurunca katır ortadan ikiye 
ayrıldı. [77] Olaya şâhit olanlar durumu büyük şeyhe ha-
ber verdiklerinde şeyh kendisine şu şekilde bir bedduada 
bulundu: “Elleri kurusun…”

Bunun üzerine onun iki eli birden felç oldu. Bu du-
ruma şâhit olan ihvân onun hâline üzüldüler ve kendisini 
affetmesi için şefaatçi olmak amacıyla şeyhin huzuruna 
çıktılar. Şeyh de bu talebi olumlu karşıladı ve şifa bulması 
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G) Bektâşî Virdi

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhumme ente’l-Evvelu fe-
leyse kableke şey’un. Ve ente’l-Âhiru fe-leyse ba’deke şey’-
un. Ve ente’z-Zâhiru fe-leyse fevkake şey’un. Ve ente’l-
Bâtinu fe-leyse dûneke şey’un. Yâ Kâinen kable külli şey’in. 
Ve yâ Bâkıyen ba’de külli şey’in. Yâ men Huve akrabu 
ileyhi min-habli’l-verîd. Yâ men Huve fa’âlun li-mâ yurîd. 
Yâ Men yehûlü beyne’l-mer’i ve kalbih. Yâ Men Huve bi’l-
manzari’l-a‘lâ ve Huve bi’l-ufuki’l-mübîn. Yâ Men leyse 
ke-mislihî şey’un. Ve Huve’s-semî‘ul’l-basîr. Yâ Men Huve 
alâ külli şey’in kadîr. İkdi hâcetî bi-hakki Muhammedin ve 
âlihi’t-tâhirîn.

“Ey Allah’ım! Sen Evvel’sin, seni önceleyen hiçbir şey 
yoktur. Sen Âhir’sin, Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen 
apaçık var olansın. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen 
gizli olansın (Bâtın), Senin ardında (Senden daha gizli 
olan) hiçbir şey yoktur. Sen yüce ve hükmedicisin. Ey her 
şeyden önce var olan ve her şeyden sonra da varlığını sür-
dürecek olan! Ey bana şah damarımdan daha yakın olan! 
Ey dilediğini dilediği gibi gerçekleştiren! Ey kalbiyle insan 
arasında perde olan! Ey apaçık ufukta müşâhede edilen en 
yüce varlık! Ey Kendisi gibi başka hiçbir varlığın mevcut 
olmadığı, lâyıkıyla işiten ve gören Rabbim!  Ey her şeye 
gücü yeten! Muhammed Mustafa ve onun temiz âilesinin 
hakkı için dileğimi gerçekleştir!”

Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme salli ve sellim ve 
zid ve bârik ale’n-Nebiyyi’l-ümmiyyi el-Arabiyyi el-Hâşi-
mî el-Kureşî el-Mekkî el-Medenî el-Ebtahî et-Tihâmî es-
Seyyidi’l-behiyyi es-Sirâci’l-mudîi el-kevkebi’d-dürriyyi 
sâhibi’l-vakâri ve’s-sekîneti el-medfûni bi-arzi’l-Medîneti el-
abdi’l-müeyyedi ve’r-Resûli’l-mesdûdi el-Mustafâ’l-emcedi 
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{1}

Nazarımda hep bu deniz
Hep bu dalgalar hesabsız
Her vapur geçer selâmsız
Keştîbânımız Kaygusuz

 Balık ister, efendimiz
 Âb-ı hayât, cânânımız

Dalgalara dalmış idim
Ben Yûnus ile kavuşdum
Hût’un karnında görüşdüm
Selâmet bir yola koşdum

 Balık ister, efendimiz
 Âb-ı hayât, cânânımız

Bu deniz dobdolu ni‘met
Bu kenâra geç! Selâmet
Tama‘kâr olma! Nedâmet
Âlem dilinde melâmet

 Balık ister, efendimiz
 Âb-ı hayât, cânânımız
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Sefîne-i Nûh’a girdim
Hep halka yoldaşlık etdim
Gürûh-i Nâcî’den oldum
Keştîbâna niyâz etdim

 Balık ister, efendimiz
 Âb-ı hayât, cânânımız

Sırrı tasavvuf  bilmem ben 
Ehl-i Beyt bendesiyem ben
Yetmiş üç fırkadanım ben
Lehu’l-hamd Bektâşiyem ben

 Balık ister, efendimiz
 Âb-ı hayât, cânânımız

4 Temmuz 1945 
İskenderiye’de Şâtıbî sâhilinde denizi seyrederken.
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{3}

Bana kuzum oldu kurbân 
Cânım fedâ, emr u fermân 
Şefâ‘atci Perverdigâr
Ver bir dolu Pîr’im Hünkâr
Aman Allâh Şâh-ı Merdân
Cânânıma cânım kurbân
 
 Merhaba cân nur-i cânân
 Derde dermân Şâh-ı Merdân

Vâsıl oldum düldül-i süvâr
Rasûlullâh! Göster dîdâr
Meydan gördüm durdum dîvân
Yalın ayak, başım üryân
Bu meydanda niyâzım var
Rûhum Mansûr cânım yalvar
 
 Merhaba cân nur-i cânân
 Derde dermân Şâh-ı Merdân
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Dört anâsır beyt-i Rahmân 
On iki bâbdır bu dükkân
Gâh açılur gâh açmaz yâr
Dokuz dahi işit ey yâr
Deri yağ kıl ilik et kan damâr
Kemik, sinir ey cân
 
 Merhaba cân nur-i cânân
 Derde dermân Şâh-ı Merdân

Üç yüz altmış damar beyân
Hem dört yüz kırk kemik devrân
Heft sad heft-âd heft a‘sâb var
Ortasında ciger bî-nâr 
Baş tabîbem Sırrı cânân
Destgîrim Şâh-ı Merdân

 Merhaba cân nur-i cânân
 Derde dermân Şâh-ı Merdân

4 Eylül 1945
27 Ramazan 1364
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Ek

Ahmed Sırrı Dedebaba’nın İcâzetnâmesi 
(Transkripsiyon)

“Mehmed Lütfi Baba tarafından, kendisinden sonra Kay-
gusuz Sultan Âsitânesi postnişîni olmasına dâir Ahmed 
Sırrı Dedebaba’ya verilen icâzetnâme. Sonunda, Salih Ni-
yazi Dedebaba’nın icâzetnâmeyi tasdîki yer almaktadır.”

İnnehû min Süleymâne ve innehû

Bismillâhirrahmânirrahîm

el-Hamdü lillâhi’llezî hedânâ li-hâzâ ve mâ künnâ li-
nehtediye lev lâ en-hedânâllah. Ve mâ tevfîkî illâ billâh ve huve 
hasbunâ ve ni‘me’l-vekîl. El-hamdü lillâhi’llezî hedânâ ilâ 
tarîki’l-enbiyâi ve’l-murselîn. Ve en‘amenâ ni‘mete’s-sülûki fî 
mesleki’l-evliyâi ve’l-mukarrabîn. Ve zeyyene semâe sudûri’l-
ârifîn bi-kevâkibi esrâri’l-hakâiki ve’l-irfân. Ve nevvera mişkâte 
kulûbi’s-sâlikîn bi-envâri’l-hidâyeti ve’l-îkân. Ve sallallahu alâ 
Rasûlinâ Muhammedini’llezî erşedenâ ilâ tarîki’l-hakki ve’l-
yakîn ve eddebenâ bi-âdâbi’ş-şer‘i’l-mübîn ve alâ âlihi’l-ethâri ve 
eshâbihi’l-ahyâri ilâ yevmi’d-dîn. 

Emmâ ba‘d masdar-ı kâinât ve mefhar-i mevcûdât 
rasûlü’s-sekaleyn ve hüden ve rahmeten li’l-âlemîn 
Habîb-i Hudâ şefî‘-i rûz-i cezâ Hazret-i Muhammedini’l-
Mustafâ sallallahu Te‘âlâ aleyhi ve sellem Efendimiz Haz-
retlerinin ravza-i ensâb-ı mutahharalarında perveriş-yâb 
olub pîşvây-ı tarîkat ve rehnümâ-yı Hâdî-i hakîkat olan 
hayru’l-beşer sâkî-i Kevser Esedullahi’l-gâlib Ali ibni Ebî 
Tâlib kerremellahu vechehu ve radıyallahu Te‘âlâ anh Efen-
dimiz Hazretlerinin hadîka-i sülâle-i Hâşimiyyelerinde 




