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Öz
Bektaşi tarikatı mensupları Meşhed’de ve diğer imamların türbelerinin yanında tekke açmışlardır.
Bu tekkeler ve buralarda yerleşik dervişler hakkında ve onların bu kutsal mekânlar ve ziyaretçilerle
olan münasebetleri hakkında şimdiye kadar kapsamlı bir araştırma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu
çalışmada tarihsel rivayetler ve İmam Rıza türbesinde bulunan ve günümüze ulaşan arşiv belgeleri
kullanılarak İmam Rıza türbesindeki Bektaşi tekkesi, dervişleri ve türbe teşkilatıyla olan ilişkileri
incelenecek ve bunun yanı sıra bu belgelerdeki bilgiler literatüre kazandırılacaktır.
Araştırmalar Bektaşi tarikatının başı olan Hacı Bektaş’ın İmam Rıza soyundan gelen seyyitlerden
ve Nişaburlu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla Bektaşi tarikatçıları İmam Rıza’ya özel bir
ilgi duyarlardı. Onlardan bir gurup muhtemelen I. Şah Tahmasb döneminde İmam Rıza’yı ziyaret
etmeye geldiklerinde, İmam’ın türbesinin kuzey yönünde yer alan ve Katlgâh veya Gusülgâh adlı
kutsal bir mezarlık ortasında bulunan ve Safavi döneminde Bektaşi Tekkesi olarak bilinen bir eve
yerleşmişlerdir.
Bu tekke Pehlevi dönemine kadar duruyordu ve oradaki dervişler Asitan-ı Kuds-i Razavi tarafından
maddi olarak desteklenirlerdi. Onlara fukara ve dervişlere adanmış vakıf gelirlerinden yardım
yapılmaktaydı. Bunun yanı sıra türbeyi ziyarete gelen diğer Bektaşi dervişlerinin de kalacak yerleri
ve iaşeleri türbe tarafından sağlanmaktaydı. Safevi döneminde başlayan ve günümüzde de devam
eden Suffa ve Hutbe törenlerinin Bektaşilerin türbenin yanındaki tekkelerinde icra ettikleri ayinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İmam Rıza, Asitan-ı Kuds-i Razavi, Bektaşi Dervişleri, Tekke.
Abstract
Adherents of the Bektashi Order have built convents (tekkeler) in Mashhad and other cities near
to the burial places and shrines of Shi’i Imams. Often, little is known about these convents, and
the knowledge on the Bektashi group of dervishes settled in these places remains fragmented. To
date, there is no comprehensive study concerning the connections between dervishes and shrines
and between dervishes and worshippers visiting the sacred sites. This study aims to shed light on
the Bektashi dervishes in the shrine of Imam Riza and their convent and explore their associations
with local institutions, including Astan Quds Razavi, which the official organization is charged with
shrine patronage. The aim is to do so by using historical narrations and archival documents and
other records preserved in the Archive Center of this organization, hoping that these unprocessed
documents will enrich the related literature.
According to some historians, Hacı Bektaş, the eponym of the Bektashi Order, was born in Nishabur
of Khorasan and is a biological descendant of Imam Riza, known as Seyyid. Dervishes and Bektashi
Order affiliates were devout followers of the Imams; therefore, they had an special reverence and
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devotion to Imam Riza. During the reign of Shah Tahmasb I, when a group of them came to visit
Imam Reza, they settled in a house known as the Bektashi Tekke in the Safavid period and is located
in the middle of a sacred cemetery called Katlgâh or Ghusulgah, to the north of the Imam’s tomb.
This convent stood until the Pahlavi period, and Astan-i Quds-i Razavi financially supported the
dervishes. They received aid from the religious endowments and charitable donations (waqf).
Moreover, Astan-i Quds-i Razavi and shrine’s custodian provided other Bektashi dervishes visiting
local Shiʿi pilgrimage sites with rest houses and necessary subsistence. It is believed that the Suffa
and Hutba ceremonies, which started in the Safavid period and continue today, originated primarily
from the rituals and observances performed by Bektashis in their convent next to the tomb.
Keywords: Imam Riza, Astan Quds Razavi, Bektashi Dervishes, Convents, Tekke.

1. Giriş
Küçük Asya’nın Selçuklu hâkimiyetine girmesiyle, Orta Asya’dan farklı
inançlara sahip büyük Türk kabileleri oraya akın etti. Daha sonra Moğolların
Maveraünnehir ve Horasan’ı işgal etmesiyle farklı düşünce ve fikirlere sahip çok sayıda
insan Küçük Asya’ya kaçtı. Bu göçmenler arasında, Hacı Bektaş ve kardeşi Menteş,
Baha Veled ve oğlu Mevlâna Celaleddin Belhî dâhil olmak üzere önde gelen bilginler
ve arifler de vardı.1 Anadolu Selçuklu hükümdarlarının hoşgörüsü, mutasavvıflara ve
irfan ehline olan saygısı nedeniyle, fikirlerini onların hâkimiyet alanlarında yaydılar.
Hacı Bektaş, kendisiyle aynı coğrafyanın insanları olan Mevlâna Celaleddin Belhî ve
Baba Rasulullah olarak da bilinen Halife Baba İshak ile iletişim sağladı. Amasya’da
Babai isyanının lideri olan Baba İshak’a katıldı ve büyük olasılıkla Selçuklulara karşı
yükselen ve Babailerin katliamına yol açan isyanda yer aldı. Babailer arasındaki
etkisinden dolayı onlardan geri kalanlarını yeniden toplamayı başardı ve daha sonra
Bektaşi olarak adlandırılan bir tarikat kurdu. Hacı Bektaş nihayet H. 669 veya 738’de
Karahöyük köyünde öldü ve köyün adı Hacıbektaş olarak değiştirildi. (Şirvani, 152)
Bektaşi tarikatının gelişmesinde çok sayıda faktör rol oynadı. Bunların en
önemlilerinden biri Anadolu’da da varlığını sürdüren ehlibeyt merkezli tarikatlar ve
Hacı Bektaş’ın seyyit kökenli olmasıydı. Hacı Bektaş’ın başından beri Şiiliğe mensup
olması pek olası görünmüyor, ancak o, zamanın diğer sufileri olan Attar ve Rumi
gibi seyyittir. Bağdat hilafetinin yıkılması ve Moğolların dini hoşgörüsü ve özgür
düşünme alanı Küçük Asya’da farklı fikirlerin ifade edilmesi, özellikle köylülerin ve
göçebelerin buna özel bir ilgi göstermesi nedeniyle ehlibeyt merkezli sufi topluluğun
orada büyümesine neden oldu. Bu nedenle Hacı Bektaş Veli, seyyit kökenli olması ve
benimsediği ehlibeyt merkezli tarikatı yaklaşımıyla ilgi odağı olmuştur. Ölümünden
sonra Bektaşilik olarak bilinen tarikatı Hicri 8. yüzyıldan itibaren Anadolu’ya yayıldı.
Özellikle 9. ve 13. yüzyıllar arasında, geniş bir dini ve siyasi etkiye sahip oldu.
Şimdiye kadar Bektaşi tarikatı ve Şii mezhebi arasındaki ilişki hakkında
makaleler yazılmış ve bazı kitaplarda bu ilişkiden bahsedilmiştir, ancak İmam Rıza
(a.s) ile Bektaşi tarikatı arasındaki ilişki ve özellikle onların Asitan-ı Kuds’ta Safeviler
döneminden Kaçarların sonlarına kadarki varlıkları ve tekkeleri hakkında herhangi bir
kaynak yoktur. Bu konudaki en son makale, Mayıs 2014’te Bursa’da İran-Türkiye
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Tarihsel İlişkileri Konferansı’nda sunduğum ve daha sonra İslam Araştırmaları
Dergisi’nde yayımlanan bir makaleydi (Nakdi, 1393:154-177). O makalenin bazı
eksiklikleri vardı ve sadece İran’da yayımlandı, şimdi ise bazı eklemeler yaparak başka
bir yaklaşımla konuyu tekrar ele alacağım. Böylece bu makalenin amacı, aşağıdaki
soruların cevabını araştırmak olacaktır: Bu tarikatın İmam Rıza (a.s)’ya olan ilgisinin
kökeni nedir? Bektaşiler ne zamandan beri İmam Rıza’nın (a.s) Meşhed’deki türbesine
gidiyorlardı ve ne zamandan beri bazıları oraya yerleşip orada tekke yaptılar? Bu
tekkenin ve dervişlerinin farklı dönemlerdeki durumu nasıl olmuştur?
2. Hacı Bektaş Veli ve Bektaşi Tarikatı ve İmam Rıza (a.s) ile İlişkileri
Hicri dokuzuncu asırdan önce, hiçbir kaynakta Hacı Bektaş’ın seyyit olduğu ve
İmam Rıza ile olan ilişkisinden bahsedilmemiştir. Hacı Bektaş hakkında bilgi veren
en eski kaynak, Hicri sekizinci yüzyıl kaynaklarından olan Menakibu’l-Arifin kitabı
olup, burada Hacı Bektaş’ın soyundan söz edilmeksizin sadece Hacı Bektaş’ın adı
ve Horasan kökenli olduğundan bahsedilmektedir (Eflâkî, 1362: 1/381). Bundan
sonra ilk defa, muhtemelen dokuzuncu Kamerî asırda yazılmış olan Hacı Bektaş
Menakıpnamesi adlı eserde Hacı Bektaş’ın soyu şu şekilde belirtilmektedir: “Kendisi
Seyyit Muhammed’in (İbrahim Sani) oğludur ve Seyyit Muhammed, Musa Sani’nin
oğludur ve Musa Sani, İbrahim Mukerrem Mucab’ın oğludur ve İbrahim Mucab, Ali
ibn-i Musa el-Rıza’nın küçük erkek kardeşi ve aynı ebeveynden, Musa Kazım’ın
oğludur” (Velayetname, 2011: 60).
Velayetname kitabı, soy kütüğü kaynakları ve daha önceki tarih kaynaklarının
hiçbirinde bulunmayan engin ve ilginç bilgiler içermektedir. Örneğin Bektaş’ın
büyük dedesi ve Musa Kazım’ın oğlu olan İbrahim Mucab, Nişabur’da ikamet etmiş
ve bu şehrin hükümdarı olmuştur. Onun oğlu Musa Sani, Hazret-i Rıza’nın Horasan
seyahatinde ona Nişabur’da ev sahipliği etmiştir. Velayetname’de Musa Sani’yle
ilgili şu cümleler geçmektedir: “Musa Sani’nin emriyle ağırlama sofrası süslendi
(serildi) ve her türlü yemek pişirilip dizildi. Hazret buyurdu: ‘Ben oruçluyum. Musa’,
‘Bizim için ye’ dedi. Hazret onun için biraz yemek yedi ve dua etti! ve kendisine
getirilen şerbetten içmedi. İmam gittikten sonra o şerbeti Musa Sani’nin karısı içti ve
o şerbetin bereketiyle Bektaş’ın babası olan Seyyit Muhammed adında bir oğlu oldu”
(Velayetname, 2011: 63). Bektaş’ın yaşadığı tarihinin Hicri yedinci yüzyılda olduğu
düşünülürse, babasının H. 201 dolaylarında doğmuş olup İmam Rıza’nın (a.s) çağdaşı
olduğu düşünülemez. Ayrıca onun oğlu olan Bektaş yedinci yüzyılda yani yaklaşık
450 yıl sonra yaşamıştır. Oysa Bektaş ve Musa Sani arasında yaklaşık 12 ila 15 kuşak
olması gerekmektedir.
Bir soyağacı kaynağında İmam Rıza’ya (a.s) bağlanan Bektaş ile İmam Rıza
arasında on kuşak bulunmaktadır. Söz konusu kaynak bu şekildedir: Bektaş, Şeyh
Lokman Perende, Hoca Ahmet Yesevi (ö. 562 H.), Hoca Yusuf Hamedani (ö. 535
H.), Şeyh Ebu Ali Farmedi (ö. 477 H.), Şeyh Abulhasan Harekani (ö. 425 H), Şeyh
Abulkasım Gurkani, Şeyh Ebu Osman Magribi (373 H.), Şeyh Ebu Ali Katib-i Mısri
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(ö. 349 H), Ebu Ali Rudbari (ö: 320 H), Şeyh Cüneyt Bağdadi (ö: 297 H.), İmam Rıza
(a.s) Başka bir soy ağacı kaynağında ise İmam Ali (a.s) ile arasında 15 kuşak olarak
nakledilmiştir. Her iki eserde de İmam Rıza (a.s) ile arasında en az 400 yıllık zaman
bulunmaktadır (Muhbir-i Dezfuli, 1389: 103).
Zeyn’el-Abidin Şirvani (H. 1194-1253), Hacı Bektaş’ı çeşitli vasıtalar ile Ali
el-Rıza’nın soyundan saymış (Şirvani, s. 152) ve ondan sonra Masum Alişah Şirazi
(1270-1444 H.) ona Hacı Bektaş Veli olarak meşhur olan “Seyyit Muhammed Razavi”
demiş ve Şirvani’nin görüşünü tekrarlamıştır. (Shirazi, 2/345-346) Ama Reyhanet’ulEdeb kitabının yazarı onu Kazımiyye seyyitlerden saymıştır (Muderris Tebrizi, 1374:
6/2).
Bazı kaynakların Bektaş’ı İbrahim ibn Musa Kazım’ın (a.s) soyundan geldiğini
kaydettiklerini göz önünde bulundurduğumuzda, İbrahim’in soyundan İshak ibn
Musa ibn İshak ibn İbrahim ibn Musa ibn İbrahim ibn Musa el-Kazım adında bir
kişinin olduğu ve Âve şehrinden Nişabur’a gelip oraya yerleştiği görülmektedir (İbni
Tabataba, 1367: 336). Onun Musa adında bir oğlu vardı. Ayrıca İshak’ın Muhammed
adında bir oğlu vardı ve Nişabur’da ikamet ediyordu ve Nişabur şeyhlerinden
sayılmaktaydı (ö. 405). Bütün bunlara rağmen tarihsel kaynaklar ve bilgi eksikliği
nedeniyle Hacı Bektaş’ın, Nişabur’un Musevi seyyitleri kolundan geldiğini söylemek
mümkün değildir.
Bostân’üs -Seyâha ve Tarikat’ül Hakayık gibi diğer bazı kaynaklar, Bektaş’ın
Razavi seyyitlerden olduğunu kabul etmişlerdir. Gerçi İbni Tabataba (Kameri, 5.
yy) Nişabur’da Razavi seyyitlerden olan Abbas bin Cafer bin Ali bin Muhammed
bin Ali el-Naki bin Muhammed el-Cevat bin Ali bin Musa el-Rıza adlı bir seyyitten
bahsetmiştir ancak Hacı Bektaş’ın, İmam Rıza soyundan gelen bu seyyit veya
Nişabur’a yerleşmiş diğer Razavi seyyitler ile bağının olduğu konusunda kesin bir
şey söylemek mümkün değildir.
Yukarıda zikrolunan bilgilerden özetle eldeki soyağaçları ve tarihsel verilere
göre Hacı Bektaş’ın soyu hakkında kesin bir kanaate varmanın mümkün olmadığı
sonucuna varılabilir. Genel olarak Bektaşi tarikatının İmam Rıza’yı kendi
kutuplarından saydıklarını söyleyebiliriz. Hacı Bektaş’ı İmam Rıza veya onun kardeşi
olan İbrahim’in soyundan saydıklarını, özellikle Balım Sultan (ö. 922 H.) adlı bir
kişinin bu tarikatı şekillendirip pekiştirdiğini ve bazı yenilikler eklediğini göz önünde
bulundurursak bu zamandan beri tarikat inanç ve uygulamalarına daha fazla Şii
unsurlar yerleşmiştir.
Velayetname’de Bektaşilerin imamlarla, özellikle de İmam Rıza (a.s) ile olan
bağları Bektaşilerin kullandıkları özel eşya ve bu eşyanın Hacı Bektaş’a ne şekilde
intikal ettiğini anlatma şeklinde de yer almıştır. Buna göre taç (Elif-i tac), hırka,
kandil, sofra, alem ve seccade Allah tarafından Peygamber’e (a.s) sonra Murtaza
Ali’ye, ondan oğulları Hasan ve Hüseyin’e, sonra sırasıyla Seccad, Bakır, Sadık,
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Kazım ve son olarak onun oğlu Ali el-Rıza’ya intikal etmiştir. Ali el-Rıza (a.s) bu
eşyaları Türkistan piri, Ahmet Yesevi’ye vermiş ve ondan da bir kerametle Hacı
Bektaş’a intikal etmiştir. İlginçtir ki, Bektaşiler arasında başından beri tanınan ve
saygı duyulan on iki imamdan sadece sekizi zikredilmektedir. Birge kendi eserinde
Hacı Bektaş’ın türbesinin sekizgen olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Hacı Bektaş ve
Abdal Musa tekkelerinin orta çatısı yine sekizgendir. On iki köşe olarak inşa edilen ilk
türbe, Balım Sultan’ın Türbesidir (Birge, 1937: 177). Bektaşilerin Balım Sultan’dan
önce sekiz imamı Hacı Bektaş’ın ataları olarak bildikleri ortadadır. Ayrıca Masum
Alişah’ın dediğine göre Bektaşi inancında yükseliş mertebelerinden birisi İmam
Rıza’nın (a.s) türbesinin ziyareti olduğu zikredilmiştir. (Masum Alişah, 1 / 347).
3. Bektaşi Dervişlerinin Meşhed’e Gelişi
Bektaşi mezhebinin önderinin Horasanlı olduğu ve kökleri Horasan’ın
Melameti tarikatına dayanmasına rağmen ne orada ve ne de İran’da yayılabilmiştir.
Özellikle Safeviler tarafından on iki imam Şiiliğinin resmileştirilmesi ve ayrıca I.
Şah Abbas Safavi döneminden itibaren mutasavvıflar üzerindeki baskı ile bu tarikat,
diğer tarikatlar gibi veya olması gerektiği gibi İran’da varlığını sürdürememiştir. Bu
tarikata ait olduğu bilinen ve Safevi coğrafyasının doğusu, merkezi ve batısında,
Meşhed, İsfahan ve Hoy kentlerinde bulunan üç tekke ile ilgili bilgiler mevcuttur
(Mukaddem, 1389:109).
Tarihi verilere göre tespit edilen İmam Rıza’yı ziyaret eden ilk Bektaşi grup,
kırk kişiden oluşan ve kendisi Mevlevi tarikatı mensubu olan Divane Muhammed
Çelebi önderliğinde olmuştur. Bu grubun Meşhed’e yaptıkları ziyaretin zamanı
hakkında bilgi bulunmamaktadır. Ancak kesin olan konu şu ki, Divane Muhammed
Çelebi Timurluların son dönemleri ile Safevilerin ilk dönemlerine denk gelen bir
dönemde Horasan’da yaşamıştır. Bu dönemde Timurlular ile Özbekler ve Özbekler
ile Safeviler arasında çatışmalar vardı. H. 916’da Horasan ve Meşhed’in Şah İsmail
tarafından fethedilmesi ve ardından I. Tahmasb’ın Horasan üzerinde tam hâkimiyet
sağlamasıyla bu bölge Safevi hükümdarlığının bir parçası haline geldi. Şah Tahmasb,
Razavi türbesinin idari ve mali teşkilatına yeni bir düzen vermeyi, türbenin inşası ve
türbeye ziyaretin yaygınlaşması için önemli tedbirler almaya başarmıştır. Bu dönemde
Osmanlı sarayıyla olan ilişkiler barışçıl olmuştur. Öte yandan Horasan Timurlular
döneminin sonlarına doğru Özbeklerin işgal çabalarına maruz kalmıştır. Şah İsmail
ve Tahmasb bir yandan bu işgal girişimlerini püskürtüp durdurmak için Horasan
cephesinde savaşırken diğer yandan da Osmanlılarla savaşta olmuşlardır. Bu nedenle,
Divane Muhammed Çelebi’nin bu dönemde yaklaşık 80 kişilik bir kervanla Horasan’a
ziyarete gelmiş olması pek olası görünmemektedir. Dolayısıyla bu yolculuğun 10.
yüzyılın ikinci yarısında ve Şah Tahmasb’ın hükümdarlığının sonlarında yapılmış
olması gerekmektedir. Sonuç olarak bu dönemde Mevlevi tarikatına bağlı olan
Divane Muhammed Çelebi, Mevlevi tarikatı mensubu olan kırk dervişle birlikte Hacı
Bektaş tekkesine gitmiş, yanına kırk Bektaşi dervişi de alarak Irak’a geçmiştir. Necef,
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Kerbela, Bağdat ve Samarra’daki ehlibeyt imamları ziyaret ettikten sonra İmam Ali
ibn Musa el-Rıza’yı ziyaret etmek üzere Meşhed’e gitmiştir. Muhammed Çelebi
Meşhed’de saygı ile ağırlanmış, Kalenderiler onu sevgi ile karşılamışlardır. Türbede
bulunan iki bayrak, bir kazan ve birkaç vakfiye eşyası kendisine hediye edilmiştir.
Ziyaret sırasında şu dörtlüğü söylemiştir:
گر چشمۀ خورشید شود بی نور است
چشمی که ز درگـاه رضـا مهجور است
در دایـرۀ عیـن کــرم محشـور است
جانی که به خدمت سپرد حلقه به گوش
Çeviri: “Rıza’nın dergâhından uzak olan göz, güneş kaynağı olsa bile ışıksız
kalır. Kendisini ona hizmet etmek için adayan kimse, (kulağına kölelik simgesi olarak
halka takan kimse), mahşer günün kendisine kerem ve cömertlikle yaklaşılacaktır.”
Mevlevi mutasavvıfları sağda, Bektaşiler ise solda sıralanmışken Meşhed’den
ayrılmıştır. Bayraklardan biri Derviş Muhammed adlı bir Mevlevi derviş tarafından
tutulmuş, diğer bayrak ise Ali al-Rumi adlı bir Bektaşi derviş tarafından tutulmuştur
(Gölpınarlı, 1366: 147, Sakıp Dede, 1283: 22).
Sakıp Dede’nin Sefine adlı kitabına göre, Divane Muhammed Çelebi’nin
Karahisar’daki dergâhında, her yıl muharrem ayında, Meşhed’de kendisine hediye
edilen kazanda yemekler pişirilip dağıtılmıştır (Sakıp Dede, 1283: 56). Şöyle:
“Horasan’da Muhammed Çelebi’ye verilen kaplar tekkedeydi ve üzerlerinde
‘Asitan-ı Ali İbni Musa el-Rıza Vakfı’ ibaresi görülüyordu. Yangında zarar görmüş
olan bayrakların ağaçları kubbenin sağ ve sol tarafındaydı, İmam Rıza’ya adanmış
kazan muharrem ayında pilav pişirmek için kullanılıyordu” (Sakıp Dede, 1283: 23,
25, Gölpınarlı, 1366: 154)2.
Ancak şunu belirtmek gerekir ki daha öncesinde Timurlular döneminde Şahruh
ve haleflerinin İmam Rıza türbesine ve Meşhed’e göstermiş oldukları ilgiden dolayı
bu şehir İslam dünyasının önemli şehirlerinden biri haline geldi. Bu dönemde
türbenin yönetimi Musevi ve Razavi seyyitlerinin elinde olmuş, türbeyi tanıtmak,
onarmak ve ziyarete gelenleri kabul etmek için büyük çaba göstermişlerdir (Handmir,
1362: 4/333). Bu dönemde türbeyi ziyarete gelen gruplar arasında Şii mutasavvıf
dervişleri de bulunmuştur. Her zaman çok iyi karşılanmışlardır. Gittikleri her yerde
iyi karşılandıkları ve ilgi uyandırdıkları için kendilerine bayraklar hediye edilmiştir
(Nakdi, 1392: 308). Bu nedenle, aynı geleneğe göre türbeye gelen Mevlevi ve Bektaşi
dervişlerine, Şiiliği yaymak için İmam Rıza türbesine vakfedilmiş olan alem (bayrak)
ve kazanlardan hediye edilmiş ve bunlar daha sonra Bektaşi törenlerinde teberrük
olarak kullanılmıştır.
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4. İmam Rıza Türbesinde Bulunan Katlgah/Gusülgah Mezarlığındaki
Bektaşi Tekkesi
Asitan-ı Kuds-i Razavi arşiv merkezinde Safeviler dönemi ve daha sonrasına ait
olan Bektaşi tekkesi ve dervişlerinin isimlerinin kaydedildiği idari ve mali belgeler
bulunmaktadır. Bu tekke aynı zamanda Katlgah ve Gusülgah tekkesi olarak da
bilinmekteydi (Belge No: 35057; 28645; 33272; 32269). Burada bu tekkenin ne zaman
ve neden mezarlığın ortasında yapıldığı gibi bazı sorular ortaya çıkmaktadır. Burası
Neden Katlgah ve Gusülgah tekkesi olarak bilinmektedir? Hangi tarzda inşa edilmiş,
hangi dervişler orada yaşamış ve hangi kaynaklardan maddi destek sağlanmıştır? Ne
tür törenler icra edilmiş, Osmanlı hükümetiyle ilişkileri nasıl olmuş ve tekkenin sonu
nereye varmıştır?
Bektaşi tekkesinin bulunduğu yer Katlgah veya Gusülgah denilen bir mezarlığın
ortasında, Razavi türbesinin tam kuzey tarafında ve günümüzde Sahn-ı Hidayet,
Rızvan Bahçesi ve Şeyh Tabersi u dönüşünün bulunduğu mekânda yer almıştır.
Bu mezarlığın Katlgah veya Gusülgah olarak adlandırılmasıyla ilgili olarak İmam
Rıza’nın şehit edilip buraya defnedildiği zamana geri dönmek gerekir. İmam Rıza’nın,
günümüzdeki mezarına defnedilmeden önce, H. 193’te Abbasi Halifesi Harun Reşid
buraya defnedilmiştir. Bazı kaynaklara göre, Harun’un mezarı Humeyd ibni Ebi
Ğanem Ta’i’nin evinde veya Cüneyt ibni Abdurrahman’ın sarayında veya o sırada
Sanabad köyü ile Nogan şehri arasında bulunan Humeyd ibni Kahtabe’nin sarayında
yer almaktaydı (İbni Havkal, 1987: 169 , Taberi, 1375: 12/9 -. 5368). Taberi, “ElMuttakib”in, yani İmam Rıza ve Harun’un mezarı olan yerin Humeyd ibni Ebi Ğanem
Ta’i’nin evinde olduğunu yazmıştır (Taberi, 1375: 8/344). İbni Hurdadbih, Kudame
ve İbni Rista gibi coğrafyacılar “El-Muttakib”’den bahsetmişlerdir (İbni Hurdadbih,
1371: 26 , İbni Rista, 1380: 201 , Kudame bin Cafer, 1370: 41;).
Harun’un defnedilmesinden sonra oğlu Me’mun (H. 218-198 hükümdarlığı)
babasının mezarı üzerine bir türbe ve kubbe yaptırdı. İmam Rıza Merv’e hicret ederken
Humid İbn Kahtaba’nın evine vardığında Harun er-Raşid’in kabrinin bulunduğu
kubbeye girerek kendi mezarının yerini belirlediği söylenmektedir (İbni Babuye,
1373: 303/2). Daha sonra H. 202 yılında Me’mun, İmam Rıza ile birlikte Merv’den
Medine’ye gitmek için yola çıkmış ve yolda önce babası Harun Reşid’in türbesinde
birkaç gün kalmıştır (Taberi, 1375: 13/5675). Burada İmam Rıza’yı zehirleyerek şehit
etmiş ve cenazesini babasının kabrinin üst kısmında defnetmiştir (İbni Babuye, 1373:
2/303).
İmam Rıza şahadeti sırasında Humid veya Cüneyt’in saray bahçesindeki evinde
olmuş ve na’şı bahçeden akan suyla yıkanmıştır (İbni Babuye, 1373: 2/697). Kaynaklar
bu suyun yer altı su kaynağı olduğunu ileri sürmektedir. Aynı kaynaklara göre bu
su kaynağı beşinci yüzyılda yapılmıştır ve Gazneli Sultan Mahmud’un kâtiplerinden
Ebu’l-Hasan el-Iraki onu yeniden ihya etmiştir (Beyhaki, 1989: 3/830). Böylelikle,
H. 997’de Özbek Hanı Abd’ul-Muhammed’in yaptığı katliamının kurbanlarının
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kutsal türbede gömülmesi nedeniyle buranın “Katlgah” olarak tanındığını ve
türbenin güneydeki sakinlerin katliamdan sağ kurtuldukları için o kısma “Eydgah”
adının verilmesi gibi bazı yazarlar tarafından ortaya atılan iddialar asılsız ifadelerdir
(Bistami, 1315: 36 , Horasani, 1382: 416). Zira bu tarihten önce Beyhaki, H. 548’de
Şeyh Tabersi’nin kabrinin Meşhed’deki Katlgah mescidinin yanında olduğundan
bahsetmiştir (Beyhaki, 1361: 242).
Kadı Ahmed Kumi, adı geçen mezarlıktan H. 961 yılında Gusülgah adıyla
bahsetmiştir (Kumî, 1363: 1/551). Kumi’ye göre İmam Rıza şimdi Kademgah
Okulu olarak bilinen konumda, Kuran’ı yazıp çoğaltmış ve onun gelirinden
türbesinin yakınında bulunan ve Gusülgah olarak bilinen araziyi satın almış ve orayı
Müslümanları defnetmeye adamıştır. Kumi, bu arazinin imamın na’şının yıkandığı
yerin yanında olduğunu ve orada insanların ziyaret ve ibadet ettikleri bir mescidin
bulunduğunu belirtmiştir (Kumî, 1359: 5-14).
Safevi Şahı I. Şah Tahmasb Hicri 966’da Katlgah mezarlığını çevrelemek,
böylece insanların ve hayvanların mezarlığın içinden geçmesini önlemek için, yüz
Tebriz tümeni değerinde meblağı Meşhed’e Abulfeth Sultan İbrahim Mirza’nın veziri
Şerefuddin Hüseyin Hüseyni el-Kumi’ye gönderdi (Kumî, 1359: 5-14).
İtimad’us-Saltana, bu mezarlığın ortasındaki yapıyla ilgili; “ Şimdi Bektaşilerin
tekkesi olarak biliniyor. Söylentilere göre bu ev Humeyd ibni Kahtabe’nin evi, aynı
zamanda Hazreti Rıza’nın ikametgâhıdır. İçinde yeşil bir taş olan bir odası vardır ve bu
taşa Hz. Rıza’nın mübarek karnını sürttüğü bilinmektedir. Ayrıca bu odanın duvarına
ayak izinin bulunduğu beyaz bir taş takılmıştır. Her iki taş ziyaret edilmektedir.” diye
bahsetmiştir (İtimad’us-Saltanat, 1362: 2/417).
Söylenenlerden anlaşılıyor ki, türbenin mütevellileri, İmam Rıza’nın evi,
şehit edildiği ve gusül yeri olan mukaddes türbede Bektaşilere bir tekke yeri tahsis
etmişlerdir. Daha sonra çevresinde oluşan mezarlığa da bu nedenle Katlgah, Gusülgah
adı verilmiştir. Bu bakımdan Bektaşi tekkesi kutsal bir yer olarak bilinip ziyaretçilerin
uğradığı bir mekân olmuştur.
Kaynaklardan da anlaşılacağı gibi, Bektaşiler tekkesinde muhtemelen Bektaşi
olan Hacı Nazar Türkman da dâhil olmak üzere (Türkmen adı Bektaşi olduğunun bir
göstergesi sayılabilir.) bazı kişilerin mezarı bulunmaktadır. Bektaşi tekkesinin duvarına
asılı taşa kazılmış bir vakıfnameden, burada adı geçen kişinin bir aile mezarlığında
bulunduğu sonucuna varılır. Taştaki metin şöyledir: “Takva şiar Hacı el-Haremeyn
el-Şerifeyn, Hacı Hak Nazar Türkman Bektaşi tekkesindeki türbeyi kendisine ve
çocuklarına vakfetmiştir, başkasının bu mezarda hakkı ve tasarrufu yoktur, türbeye
izinsiz defin yapılanlar Peygamber (a.s.)’ın şefaatinden mahrum kalsın ve Allah’ın ve
Resul’ün lanetine uğrasın!3”.

نعلین صفت از سجدۀ دلخواه کند
تا تربت من کار قدمگاه کند
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Çeviri: “Kim ki Necef Şahı’nın kapısına yol bulsa, o sevgiliye secde etmek için
yüzünü ayakkabı yapar (yüzü üste gider). Onun ayak izini kendi mezar taşıma şu
sebepten alıp götürdüm ki; benim mezarım kademgah (ayak izi yeri) olduğu için hep
ziyaret edilsin.” (İtimad’us-Saltanat 1362: 558/2)
H. 1304 yılında Buharalı hacı ve seyahatname yazarı Abdulgani Mirzayef, Katlgah
mezarlığından ve beyaz bir taştaki ayak izinin bulunduğu Bektaşilerin tekkesinden de
söz eder ve şöyle der: “Bu ayak izinin Emir el-Mü’minin Ali ibni Abi Talib’in ayak
izi olduğu söyleniyor. O taşı insanların ziyaret ettiği bir duvara yerleştirmişler ve ayak
izi taşa öylesine kazınmış ki, hamura kazınmış gibi görünüyor. Taşa ne kadar uzaktan
bakılırsa, o kadar daha iyi görünür. Zehrin acısıyla İmam Rıza’nın Mübarek göğsüne
sürdüğü taş buraya yerleştirilmiş. İnsanlar taşı alıp göğüslerine sürüyorlar. Sadece
helalzade olan kişilerin taşı kaldırabildikleri söylenir. Taşın ağırlığı üççeyrekten iki
yarım buhara siri (sir: bir ölçü birimi) kadardır” (Mirzayef, 1353: 129).
H. 1330’a ait başka bir seyahatnamede de şöyle bahsedilmektedir: “Katlgah
veya Gusülgah olarak bilinir. Mezarlığın yerinin Hazreti Rıza tarafından satın alınıp
vakfedildiği ve mezarlığın ortasında Bektaşi tekkesi olarak bilinen binanın bulunduğu
vakayinamelerde zikredilmektedir. Humeyd ibni Kahtabe’ye ait bir ev ve Hazretin
ikametgâhı olduğu söylenir. İçinde mübarek karnına sürtüldüğü söylenen yeşil bir taş
bulunan bir oda var. Ayrıca ayak izinin bulunduğu ve o odanın duvarına yerleştirilen
bir taş mevcuttur. Her iki taş ziyaret edilmektedir. Ve o mezarlıkta sayısız seyyitler,
âlimler, faziletli kişiler, arifler, yerli, yabancı arif ve halka ait mezarlar bulunmaktadır.”
(Lahici, 1385: 66).
Neyse ki İmam Rıza türbesi ve ilgili binalarının, Katlgah/Gusülgah’ın yerini
ve Bektaşi tekkesi ve çevresindeki binaların konumunu gösteren H. 1284 yılı
Rebiülevvel ayına ait çok değerli bir harita günümüze kadar ulaşmıştır. Ayrıca, söz
konusu mezarlıktan, tarihi belgelerde ve kitaplarda anlatılan, Katlgah mezarlığı ve
Bektaşi tekkesi de dâhil olmak üzere, yapıların haritasını gösteren Kaçar dönemine
ait değerli fotoğraflar da mevcuttur.
Fotoğraflara göre, Bektaşi tekkesi dikdörtgen ve tuğladan yapılmış yüksek
duvarlı bir yapıdır ve Kuzeydoğu-Güneybatı yönünde yapılmıştır. Tekkenin misafir
konaklama yeri güney tarafında yer alır ve kuzey tarafında muhtemelen Bektaşi
dervişlerinin evi olan binalar görünmektedir. Tekkenin avlusu kuzey ve güney binaları
arasında yer almaktadır ve güneydoğu cephesinin köşesi L şeklindedir. Çatı ahşap
üzerine oturmaktadır. Zülfikar Mühendis’in haritasına göre Bektaşi Tekkesi yaklaşık
32 metre uzunluğunda ve 17.5 metre genişliğinde olmuş, Katlgah mezarlığının
yaklaşık 560 metrekarelik bir alanını kapsamaktadır. Bunun yaklaşık 183 metrekaresi
(17.5 x 10 metre) törenin yapıldığı alana tahsis edilmiştir ve muhtemelen kutsal taşları
barındıran yerdir.
İmam Rıza Camii, Bektaşi tekkesinin güney tarafında biraz uzakta yer
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almaktadır. Beyhaki, Şeyh Tabersi’nin defnedilmesi vesilesiyle ilk defa H. 548
yılında “türbesinin orada, Katlgah mescidinin yanında olduğunu” (Beyhaki, 1363:
242) zikretmektedir. Bundan sonra Safevi Şahı I. Şah Tahmasb devrinde Kadı Ahmet
Kumi, bu caminin insanların ziyaret ve ibadet ettiği Katlgah arazilerinin yanında
bulunduğunu belirtmektedir (Kumi, 1359: 1/551, Kumi, 5-14). Cami, H. 1011 yılında
Şah Abbas’ın Mir Ahırbaşı olan Mehdi Kulu Bey çabalarıyla onarılmıştır. Alirıza
Abbasi’nin el yazısıyla yazılmış nefis taş kitabesi şimdi Asitan-ı Kuds Müzesi’nde
sergilenmektedir (İtimad’us-Saltanat, 1362: cilt 1/534; Horasani, 1382: 666). Bu cami
ile Bektaşi tekkesi arasında, önde gelen Şii âlimlerinden Şeyh Tabresi’nin türbesi
bulunmaktadır.
Ancak Asitan-i Kuds’un idari ve mali belgelerinde bu tekke ile ilgili kayıtlar
Safeviler döneminden ve H. 1061’den Kaçar döneminin sonuna kadardır. Bu
Tekke’den H. 1145’e kadar yani Afşarlar dönemine kadar Mübarek Gusülgah Tekkesi
ve daha sonra Mübarek Katlgah Tekkesi olarak söz edilmiştir (Belge No: 33264, s.
142; 37725, s. 52 ve 253).

Foto 1: Bektaşi Tekkesinin Haritası
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Bu belgelere göre Bektaşi Tekkesi’nin, tekkede yaşayan ve yüksek bir
konuma sahip Bektaşi dervişleri arasından Şah’ın veya Asitan-i Kuds-i Razavi’nin
kayyumunun seçtiği bir kayyumu vardı. H. 1181 yılına ait ve o dönemdeki Asitan-i
Kuds kayyumundan, Derviş Rıza Ali Bektaşi’nin görevinin tekkeyi temizlemek,
çatısındaki karı süpürmek, tekkeyi onarmak ve hasarı önlemek olduğunu belirten bir
yazı kalmıştır (Belge No: 36752, s. 7 ve 8)
Bektaşi tekkesine atıfta bulunan son belge H. 1305 tarihine aittir ( Belge 15773).
Ancak bu tekkenin adı H. 1330 yılına ait bir kaynakta geçmektedir (Lahici, 1385: 66).

Foto 2: Türbenin kuzey kısmında bulunan Katlgah/Gusülgah’ın içindeki Bektaşi tekkesi
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Foto 3: İmam Rıza türbesinin Katlgah mezarlığındaki Bektaşi tekkesinin konumu (Asitan-ı Kuds-i
Razavi, Belge no. 776. Kameri 1284 yılı. Ağa Rıza Akkas-başı)

Tekkenin Şemsi 1309 yılına kadar durduğu ancak bu yılda Katlgah Mezarlığı
ile birlikte Rıza Şah’ın emriyle yıkılmış olduğu ve büyük bir kısmının türbenin
genişletilmiş meydanını oluşturduğu bilinmektedir. Mezarlığın terk edilmiş
arazilerinin bir kısmı kademeli olarak tesviye edilerek çitle çevrilmiş, ağaç ve çiçek
dikilmesiyle Rızvan Bahçesi adını almıştır (Motaman, 1348: 215; Muderris Razavi,
1386: 57 ve 178). Şemsi 1327 yılında bu bahçenin bir kısmı Kültür Dairesi’ne
verilmiş (Belge 68069) ve buraya Gazali adında bir okul yaptırılmıştır (Atarodi,
1373: 1/263). 1330’larda Ayetullah Mirza Hüseyin Fakih-i Sebzevari, bu bahçeyi
Asitan-i Kuds’tan devralarak orada bir okul ve mezarlık inşa etmiştir (Nevkani ve
Nasıri, 1346: 74 , Khojasteh Mobasheri, 1345: 342-344). Şemsi 1354 yılında Asitan-ı
Kuds mütevelli naibi Abdülazim Valian, türbenin meydanını inşa etmek için Rızvan
Bahçesi’nin avlusunu ve okulu yıkarak yeşil alana dönüştürmüştür (Atarodi, 1373:
1/363 , Mahvan, 1383: 551).
Mezarlığın yıkılmasından sonraki kayıtlarda Yeşil Türbe olarak bilinen bir
türbe oluşturulduğu ve bu türbede daha önce Bektaşi tekkesinde var olan bir taştan
bahsedildiği belirtilmiştir. İmamın zehirlendiği zaman karnını bu taşla ovuşturduğuna
inanılıyordu. Yeşil türbe Seyyit Fahreddin’in türbesi olarak da biliniyordu ve
aynalar ile süslenmişti ancak türbe etraftaki yıkım nedeniyle harap oldu. Bu yıkımda
0.60x2x2.50 m boyutlarında tek parça, dikdörtgen, düz levha halinde olan mezar
taşı barındıran bir soğutma odası (serdap) ortaya çıkmıştır. Mezar taşının tüm yüzeyi
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Sülüs ve Nesih yazıları ile yazılmış, mezar sahibinin adı ve ölüm tarihi belirtilmiştir.
Taş yazılarına göre mezara gömülü olan kişi Musevi seyyitlerden olan ve Rebiülevvel
915 tarihinde şehit olan Seyyit Nizamuddin Alişah’tır. Bu kişi, dördüncü yüzyıldan
Timurlular döneminin sonuna kadar İmam Rıza türbesinin işlerinden sorumlu olan
Hamza ibni Musa el-Kazım’ın soyundan gelen Musevi seyyitlerdendir.
Seyyit Nizamuddin Alişah hakkında herhangi bir bilgi bulunmamakla birlikte,
Alişah’ın muhtemelen Özbekler tarafından şehadetinden 50 yıl sonra yazılmış olan
Sirâc el-Ensab kitabında, Nizamuddin Derviş Ali Bey adı, bu ailenin üyelerinden biri
ve Meşhed’in mütevellisi olarak geçmektedir (Kia Gilani, 1409: 76 , Rızayi-i Borjaki,
1388: 105). Yukarıdaki bilgilerden amaç, Hicri 1284 yılına ait harita ile türbenin
mevcut haritaları karşılaştırıldığında, Yeşil Türbe olarak yeniden adlandırılan Şeyh
Tabersi ve Bektaşi tekkesinin, tahribata rağmen hala ayakta olduğunu göstermektir.
Ancak Şeyh Tebersi’nin türbesi yapılması planlanan alt geçit ve cadde üzerindeki
konumu nedeniyle taşınmıştır. Fakat şimdi Yeşil Türbe olarak adlandırılan Bektaşi
tekkesi, yalnızca Nizamuddin Ali Şah’ın mezar taşının tutulduğu Rızvan Bahçesi’nin
köşesinde bir mahzen olarak günümüze kadar ulaşmıştır. Ayak izi (kademgah) taşı ve
yeşil taş dâhil Bektaşi tekkesinin başka eserlerinden hiçbir ize rastlanmamıştır.

Foto 4: İnkilab (Atik) avlusu kuzeyinde bulunan Bektaşi tekkesinin konumu (Kaçar dönemine ait
resim)
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5. Astan-i Kuds’ün Bektaşi Dervişleri
Kaçar öncesi kitaplarda Meşhed’in Katlgah’ında yaşayan Bektaşi dervişlerinden
bahsedilmese de Safevi döneminden sonraki Razavi türbesinin idari ve mali
belgelerinde bunlara atıfta bulunulmaktadır ve bu bölümde bu konu incelenecektir.

Foto 5: Bektaşi Tekkesinin Yıkılmış Konumu

Bektaşi dervişlerinin Meşhed’e gelişleri ve Katlgah mezarlığında ikametleri
ile ilgili kesin ve net bir tarih yoktur. Ancak Bektaşilik tarihi üzerine yapılan bir
araştırma, bu tarikatın bazı dervişlerinin, Hicri 10. yüzyılın ikinci yarısında, Şah
Tahmasb’ın hükümdarlığı sırasında Divane Muhammed Çelebi’nin liderliğinde
Mevlevi dervişleriyle birlikte Meşhed’e geldiklerini ortaya koymaktadır. Timurlular
döneminde İmam Rıza’nın türbesinin ziyareti ve hizmetçileri tarafından karşılanmaları
ile ilgili haberler olduğu düşünülürse, bu dönemde Bektaşi dervişlerinin de İmam
Rıza’yı ziyarete gelmeleri olasıdır.
5.1. Safevi Döneminde Bektaşi Dervişleri
Safevilerin iktidara gelmesiyle birlikte Bektaşiler de doğal olarak bu hükümeti
desteklediler ve karşılığında Safeviler tarafından destek gördüler. Bu bağlantının bir
örneğini ‘Alemârâ-yı Şah İsmail Safevi kitabında yapılan atıfta görebilmekteyiz. Bu
kitapta Konstantaniye’de bulunan ve iki bin müridi olan Dede Muhammed adlı bir
dervişin kendisini desteklediği belirtilmektedir (Anonim, 1384: 41).
Bu sırada Anadolu ve Rumeli’deki Kızılbaş ve Bektaşi zümreler Safeviler
lehine tebligat/propaganda yapıyorlardı, İran şahına tabi ve onun emrinde olmayı
şeran vacip biliyorlardı, onu destekleyip; adaklarını ona gönderiyorlardı. Onun adına
isyan çıkarıp, ayaklanıyorlardı ve yenildikleri veya fırsat buldukları takdirde İran’a
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kaçıyorlardı. Genel olarak, Osmanlılar, kasaba ve şehirlerde yaşayan Bektaşilere zarar
vermemekle birlikte, Sultan Selim döneminden itibaren Alevilere karşı sıkı bir takip
politikası izlemişlerdi (Sefat Gol, 1381: 330).
Asitan-i Kuds belgelerinde Bektaşi dervişlerinden “Dede”, “Balım” ve “Baba”
unvanları ile bahsedilmektedir (Belge No: 28645; 35273). Bu unvanların Balım
Sultan (Ö. 922 H.) ile kardeşi ve halefi Kalender Çelebi zamanından beri ortaya çıkıp
kullanılmaya başlandığı ve bu dönemin Safevi hükümdarlığının başlangıç yıllarına
denk geldiği açıktır. Kalender Çelebi’nin vefatından yirmi üç yıl sonra Hacı Bektaş
tekkesinde “Dedebaba” olarak bilinen bir makam kurulur ve bu makam tarikata
Balım Sultan’ın müritlerinden Sersem Ali Baba adlı bir derviş tarafından ilave edilir
(Subhani ve Ensari, 1355:523).
Böylece Hicri 10. yüzyıldan itibaren Bektaşi tarikatının merkezi gücü ikiye
bölündü, yani Alevileri ve Bektaşileri ayıran Balım Sultan’ın getirdiği erkân, çelebiler
ve dedebabalar tarafından tamamlandı. Çelebiler ile dedebabalar arasındaki ilişki
bazen dostça ve çoğu zaman düşmancaydı ve çelebi konumuna ulaşanlar, Bektaşi
halifeliği için kaçınılmaz olarak dedebabadan icazet alıyorlardı. Safevilerin etkisinde
olup, gerçekten de batıl ve yüzeysel inançlara sahip olan ve Osmanlı hükümdarlarını
meşru hükümdar olarak görmeyen Aleviler; çelebiler ve dedebabaları takip etmiş, bir
başka deyişle kadim ilkeleri korumuşlardır (Gölpınarlı, 1366: 156).
Ayrıca Safevî hükümdarı Şah Tahmasb dönemine ait bazı Osmanlı arşiv
belgeleri, Osmanlı Devleti’nin İran’a bağlı Bektaşileri takip ettiklerini göstermektedir
(Ahmet Refik, 1373: 62). Bektaşilerin İmam Rıza’ya olan inançları ve Hacı Bektaş
ile İmam arasındaki iddia edilen bağlantı düşünüldüğünde, diğer yandan Osmanlıların
baskısına maruz kaldıkları ve Şah Tahmasb’ın desteğini aldıkları göz önünde
bulundurulduğunda, belki de tam bu zamanda Meşhed’e gitmeye karar verdikleri ve
İmam Rıza türbesinde bulunan Katlgah mezarlığında bir yer edinip, burada kaldıkları
ve Bektaşiliğin dedebaba halifelik makamını üstlendikleri söylenebilir.
Balım Sultan’dan sonra tekke erkânı değişti ve “Hazretin Yolunun Takipçileri”
olarak adlandırdıkları on iki makamın (on iki Bektaşi semah-hanesi) simgesi olarak
on iki hane oluşturuldu. Daha sonra bu sayı sekize düştü. Dervişler kendi babalarının,
babalar da dedebabanın idaresindeydiler (Subhani ve Ensari, 1355: 526). Bektaşi
tarikatında beş makam vardır, bunlardan ilki Muhib makamıdır. Muhib sadece cem
törenine katılır. İkinci makam derviş ve üçüncüsü makam babadır. Dördüncüsü
Tecerrüd makamıdır. Asitan-i Kuds belgelerinde, diğer Bektaşi dervişleri adına onların
maaşlarını alan dervişe “Dede Balım”, “Hacı Bektaş” ve “Baba Dost” unvanlarının
verildiği görülmektedir. (Belge No: 28645; 35273; 16992; 21418).
Bektaşi tarikatına giriş için düzenlenen ikrar merasiminde, gün batımından sonra
yapılan törenlerden birinde, dervişler rütbelerine göre meydan olarak adlandırılan
büyük bir odaya girerler ve baba on iki imamın isimlerini içeren bir Salavat-name
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okur ve törenin sonunda mürşit veya katılanlardan biri yeri temizliyormuş gibi
süpürgeyi yere sürer ve böylece tarikata girme töreni son bulur (Subhani ve Ensari,
1355: 529). Benzer bir tören ise Safevi döneminden beri İmam Rıza türbesinde Suffa
adıyla düzenlenmektedir. Şöyle ki, gün batımından sonra Asitan-i Kuds muhafızları,
türbeye bağlı Darü’l-Hifaz’ın girişinde on iki kişi ve bir Hatip olarak toplanırlar ve
laleleri (çerağları) yakarlar. Her muhafız birkaç ayet okur ve her biri okuduktan sonra
on iki imam salavat-namesi okunur ve sonunda ise hepsi Darü’l-Hifaz’ı süpürmeye
başlarlar. Topluca Kur’an-ı Kerim okuma geleneği Safevi döneminden öncesine
dayanmış olmalıdır. Görünen o ki Suffa töreninin Asitan-i Kuds’ta yaygınlaşması
Şah Tahmasb Safevi (930 – 984) döneminden beri görülmektedir. Çünkü kendisi
ciddiyetle türbenin işleriyle ilgilenirdi. O şahsen zamanını Asitan’ın işlerini ilerletmek
ve koordine etmek için harcardı (Kumi, 1363: 1/581) ve oradaki vakıfları ve idari
işleri kurumsallaştırdı. (Khouzani Esfahani: 74). Bu dönemden itibaren on iki imam
Şii âlim ve fakihlerin sayılarının artması nedeniyle yavaş yavaş tasavvufi akımlar
etkisini yitirmeye başladı ancak Nurbahşiyye ve Nimetullahi hanedanları gibi Şii
tasavvuf akımları halen devam edebiliyorlardı ( Zerrinkub, 1366: 232). Şah Abbas
kendisini büyük Sufi ve Kelb-i Asitan-ı Ali (Hz. Ali’nin kapısının köpeği) olarak
adlandırırdı. Onun döneminde ve onun emriyle Hurufiler katledildi ve bu tarikatın
birçok takipçisi inançlarını gizlemeye zorlandı ve Bektaşi mezhebine geçmek onların
kaçış yollarından biriydi (Anousheh, 1375: 3/389).
5.2. Safevi Dönemi Arşiv Belgelerinde İmam Rıza Türbesindeki Bektaşi
Dervişler
Asitan-i Kuds’un arşiv merkezinde yer alan belgeler Şah Abbas döneminden
ve H. 1000 yılından sonrasına aittir, ancak Bektaşi ve Katlgah tekkesinden H. 1069’a
kadar, yani ikinci Şah Abbas’ın (1077-1052) hükümdarlık dönemine kadar, bir belge
bulunmamaktadır. Bu dönemde Bektaşilerle ilgili Hicri 1069’dan Hicri 1094’e kadar
toplam 18 belge (mali makbuz) mevcuttur. Bu dönemde Bektaşi dervişleri, Asitan-i
Kuds’tan görev ve ödenek almış, isimleri ayrı ayrı zikredilmiştir (Belge No: 34501,
s. 55 ve 56).
İlk belge Hicri 1069 ve Hicri 1070 yıllarına ait olup, Asitan-i Kuds
haznedarlarının (erzak depo sorumlusu) gelir ve giderlerinin tutulduğu muhasebe
evrakından ibarettir. Bu belge Gusülgah (Katlgah) tekkesi dervişlerine ve diğerlerine
ödenek yapıldığını göstermektedir. Bu belgede İmam Kulu Bektaşi ve Müslim adlı
iki Bektaşi dervişinin adı geçmiştir. Yukarıda zikredilen belgeye göre, Hicri 1061
yılının Cemaziülevvel ayında İmam Kulu Bektaşi’ye, tekkenin dervişlerinin maaşını
ödemek için, dönemin hükümdarı İkinci Şah Abbas’ın verdiği emirle 6 tümen nakit,
genellikle eşit miktarlarda 15 harvar (300 kiloya denk gelen bir ölçü birimi) buğday
ve 15 harvar arpadan oluşan 30 harvar yıllık tahıl tahsis edilmiştir. Bu meblağ, Bektaşi
dervişlerinin temsilcisi veya en üst rütbelisi tarafından, onlar adına Asitan-i Kuds
haznedarı tarafından makbuz karşılığında verilmekteydi. (Belge No: 33364, s. 142
ve 137)
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Hicri 1074 yılı, Muharrem ayı ile ilgili bir belgede, Şah’ın emrine istinaden
3 harvar tahıl alan Derviş Muhammed Ali Bektaşi’nin oğlu Derviş Muhammed
Rıza’dan bahsedilmiştir. Aynı belgede Şevval 1087 tarihinde Safevi şahının emriyle
üç harvar tahıl alan Bihruz oğlu Beratali’den bahsedilmektedir (Belge No:1/32269).
Safevi dönemine ait Asitan-i Kuds Arşiv Merkezi’ndeki Bektaşiler ile ilgili
son arşiv belgesi, Hicri 1084 yılı (Bars/Kaplan yılı) Recep ayında düzenlenmiş olan
bir makbuzdan ibarettir. Bu makbuzda Dede Balım Bektaşi’nin adı geçmektedir
(Mühür yazısı: Dede Balım Gulam Ali 1079). Bu belgeye göre Dede Balım Bektaşi
adlı dervişe yıllık 30 harvar (15 buğday ve 15 arpa olmak üzere) tahsis edilmiştir.
Belgenin arkasında, Asitan-i Kuds’ün mütevellisi Takiyüddin Muhammed Razavi,
Asitan-i Kuds’ün Müstevfi’sine (mali işler ile uğraşan ve teslim tesellüm sorumlusu)
söz konusu miktarı ödemesi talimatını vermiştir (Belge No: 30436, s. 245).
Bektaşi dervişlerine ayrılmış özel bir vakfiye bulunmadığı için Asitan-i Kuds’a
ait vakfiye gelirlerinden veya yolda kalanlara ve fakirlere tahsis edilen vakıflardan
kendilerine yardım tahsis edilmiştir. Dolayısıyla Safevi döneminde, Bektaşi
dervişlerine verilen nakdi meblağların, Timurlular döneminden kalma ve üçü de
Asitan-i Kuds’a vakfedilen Emir Alişir Nevayi, Mir-şeyhim ve Küluh değirmenleri
ile Meşhed’de bulunan Şah-fil tarlası ve Hekim tarlasından temin edildiği, erzak
tahsislerinin ise Türbet-i Cam’a bağlı Sercird ve Semencan tarlaları ve Meşhed’in
Künh-i Bist ve Sengur tarlalarından yapıldığı anlaşılmaktadır.
5.3. Avşarlar Dönemi Razavi Türbesindeki Bektaşi Dervişler
Bu döneme ait ilk belgeler, H 1142-1143 yıllarına ait olup, Şah pervançesine
(ferman) göre Gusülgah tekkesi Bektaşi dervişleri için Hicri 1143 Rebiülevvel
tarihinde Asitan-i Kuds tarafından yapılan tahsis “ödeme beratı” (çek) şeklindedir.
Bu dönemde Bektaşi dervişlerinin ödemeleri Safevi döneminde olduğu gibi ve aynı
talimatlara dayanarak devam etmiştir. Bektaşi dervişlerine yine yılda 6 tümen nakit
ve otuz harvar erzak (arpa ve buğday) tahsis edildiği görülmektedir. Bu belgede,
Meşhed’in Sufla (aşağı) caddesinde bulunan dükkân kiracıları ve yine Meşhed’de
bulunan Cenabud Miyan tarlalarının kiracılarına, adı geçen dervişlere 6 tümen ve 30
harvar ödenmesi için emir verilmiştir (Belge No: 1/35057).
İkinci belge ise Hicri 1146 tarihlidir ve bir önceki ödeme emrinde olduğu gibi
(Hicri 1145 yılı, zilkade ayı) Asitan-i Kuds’ün gelirlerinden yılda altı Irak tümeni
Baba-Dost adlı Bektaşi’ye ödenmesi hakkındadır. Bu miktarın ödenmesi için Haffafan
(haffaf: ayakkabıcı) Çarşı ve Meşhed’in Sufla caddesindeki dükkân kiracılarına
emir verilmiştir (Belge No:1/35273). Başka bir belgede yine Hicri 1147’de Katlgah
tekkesi Bektaşi dervişleri zikredilmiştir. Bu belgede, 1146 yılında Zilhicce ayında
ödeme makbuzu düzenlenmiştir. Buna göre 1147 Muharrem ayında, Meşhed’de Sufla
Caddesi ile Haffafan ve Bezzazan (bezzaz: kumaşçı) v.s. çarşılarındaki dükkânların
kiracılarına 6 tümen ve 30 harvar (15 harvar buğday ve 15 harvar arpa) ödeme
yükümlüğü yer almıştır (Belge No:3/35317).
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Hicri 1160’tan günümüze ulaşan bir vakfiye tomarı, Nadir Şah’ın yeğeni ve
halefi Alişah-ı Afşar’ın talimatıyla düzenlenmiştir. Razavi türbesine bağışlar adadığı
vakfiyenin son kısım hariç, geri kalan bölümleri Safevi dönemiyle ilgilidir. Bu
düzenlemede Bektaşi dervişlerin alacağı 6 tümen nakit ve 30 harvar tahıl maddesi,
şeyhler ve seyyitlere yapılan ödemeler ile aynı başlık altında yer almaktadır (Tumar-ı
Alişahi, 1380: 83). Bu belge, Safevi dönemi türbe gelirlerinin tanzimi esaslarına
dayandığı için Bektaşi dervişlerine tahsis edilen ödemenin o dönemde de aynı
olduğunu göstermektedir. Safevi dönemi ve Nadir Şah dönemine ait makbuz belgeleri
ve kayıtlar bu iddiayı doğrulamaktadır. Bu düzenleme (tomar) ve ödeme emri türbenin
ödeme talimatlarına dâhil edilmiş ve Bektaşi dervişlerine yapılan ödemeler, bu
düzenlemeye dayandırılmaktadır. Örneğin Hicri 1162’de Bektaşi kökenli dervişlerden
Gulam Hüseyin adlı birine Alişahi düzenlemesine göre ödeme yapılmıştır (Belge No:
1/35758).
Ayrıca Hicri 1172 ve Hicri 1176 yıllarında düzenlenmiş olan belgelerde Bektaşi
dervişlerine söz konusu miktarın (6 tümen nakit ve 30 harvar erzak) ödendiğinden
bahsedilmektedir (Belge No: 37371, 1/36640).
Hicri 1176 tarihli bir belgede ise biri Atik avlusunda (şimdiki adıyla İnkilab
avlusu) diğeri ise Bektaşi havuzunun üzerinde (nerede olduğu belli değildir,
muhtemelen Bektaşi tekkesinin avlusundadır) olmak üzere iki havuzdan söz
edilmektedir. Bu belgeye göre ikinci havuz kiralanmıştır (Belge No:1/39680).
Genellikle yılın sıcak mevsimlerinde, havuzların üzerinde ziyaret-nameler okunur ve
dua meclisleri düzenlenirdi.
Son olarak, Bektaşi tekkesi dervişlerin maaşlarının dayandığı özel bir vakfiye
bulunmadığından, ödemeleri türbenin vakıf gelirlerinden, fukaraya tahsis edilen vakıf
gelirlerinden Meşhed’in Cinabed-i Miyan-Velayet meyve bahçeleri gelirlerinden,
Turuk ve Mifrenkah ve İscil-i Buluk-i Curmeken ve Meşhed’in Ahlumed köyündeki
mal ve tarla gelirlerinden yapılmıştır. Ödeme belgelerinden anlaşılan şu ki bu dönemde
ödemeler yılda birkaç defaya bölünerek yapılmıştır hâlbuki Safevi döneminde düzenli
olarak ve yıllık ödenmiştir.
5.4. Kaçar Döneminde İmam Rıza Türbesinin Bektaşi Dervişleri
Asitan-ı Kuds arşiv merkezinde Kaçar dönemine ait Bektaşilerle ilgili iki tür
belge bulunmaktadır. Bunlardan biri Katlgah mezarlığındaki Bektaşi tekkesinde sakin
olan dervişlere yapılan ödemeler ve diğeri, başka bölgelerden İmam Rıza türbesine
ziyaret etmek için gelen ve yol masrafları için destek talebinde bulunan kişilere
yapılan ödeme belgeleridir. İlk belge 1300 yılı Zilkade ayında düzenlenmiş olup,
İstanbul’dan İlyas, Süleyman Han ve Hüseyin adlı üç Bektaşi dervişinin Meşhed’e
gelip birinin hasta olduğu ile ilgilidir. Onların anlattıklarına göre, seyahatlerinin
başlangıcından yaklaşık altı ay geçmiş ve bu nedenle maddi sıkıntı içinde olduklarını
ve yardım istediklerini beyan etmektelerdir (Belge No: 36/23800). Belgede bulunan
beyanlardan dervişlerin bu sürenin tamamını Meşhed’de geçirip geçirmedikleri ile
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ilgili bilgi bulunmamaktadır. Ancak dervişler genellikle çoğu zamanlarını yolculukta
geçirirler.
Başka bir belgede, kendisini Kazımeyn türbesinin anahtarcısı (mütevellisi)
olarak tanıtan kişinin bu üç derviş hakkında, müsaade ve yardım edilmesini talep
etmektedir (Belge No: 13/23779).
Bir başka belge ise Hicri 1305 yılında düzenlenmiş bir dilekçeden ibarettir.
Buna göre İstanbullu Derviş Muhammed ve Derviş Selman Bektaşi kutsal mekânları
ziyaretleri kapsamında (Irak’taki Atabat-ı Aliyat) İmam Rıza’yı ziyaret etmeye
geldiklerini ve yolculuk için ayırdıkları paranın bittiğini arz ederler.
Bu belgeyle ilgili ilginç olan konu ise dervişlerin dillerinin Türkçe olduğunu,
Farsça bilmediklerini ve Mirza Hasan Şirazi, Necef ve Kerbela ulemasından müstahak
olduklarına dair bilgiler ihtiva etmesidir. Bu belgeye derkenar olarak Asitan-ı Kuds’ün
mütevellisi ve nakit paraların alınması ve teslim edilmesinden sorumlu Hacı Molla
Muhammed Ali adlı tahvildara dervişlere üç bin dinar para ve beş men (ölçü birimi)
ekmek verilmesini ve ayrıca ziyaretçi konukevinden kendilerine on gün boyunca
öğlen ve akşam yemeği verilmesini emretmiştir (Belge No: 24105, S. 5 ve 6).
Yine başka bir derviş Hicri 1308 yılı, Muharrem ayında yardım talep etmiştir
(Belge No:7/24295). Bu yardımlar fukaraya ve yolda kalanlara tahsis edilen vakıflar
ve vakıf gelirlerinden karşılanmaktaydı. Bu vakıf türüne örnek olarak Nizam’uddevlet adlı vakfı sayabiliriz. Bu vakıf gelirleri fukaraya ve türbeye ziyarete gelen
İranlı ve diğer bazı bölgelere bağlı ziyaretçilere tahsis edilmiştir. Bu ziyaretçiler
Maveraünnehir Türkleri, Hicaz, Haremeyn ve Atabat-ı Aliyat sakini on iki imam Şii
inancı mensuplarından ibarettir.
Yukarıdaki belgelere konu olan dervişlerin türbeyi ziyaretleri süresince
Katlgah’taki Bektaşi tekkesinin misafiri olup olmadıkları konusu hakkında belgelerde
bilgi bulunmamaktadır.
İmam Rıza türbesinin Bektaşi tekkesindeki dervişlere ait belgeler ise Hicri
1313 yılının Cemaziülevvel ayından itibaren mevcuttur. Bu yılda mühür yazısı “Hacı
Bektaş 1307” şeklinde olan Hacı Derviş Bektaş türbenin tahvildarı (hazine sorumlusu)
olan Mirza Muhammed’den üç bin dinar ve on men buğday teslim almıştır (Belge
No: 21418/1). Ayrıca bahsi geçen Bektaşi derviş yine Hicri 1318 yılının Safer ayında
on men ekmek ve üç bin dinar nakit para teslim almıştır (Belge No: 16992/1). Hacı
Alirıza Bektaşi adlı dervişten yine Hicri 1318 ve 1321 yıllarına ait iki belge mevcuttur.
Bu iki belgeye göre kendisine mezkûr meblağ ve erzaklar Asitan-ı Kuds tarafından
tahsis edilmiştir (Belge No: 16977 ve 17282).
Daha ilginç olan konu şu ki, Hicri 1308 yılına ait bir belgede Hacı Rıza Bektaşi
ve Hacı Mecnun Bektaşi adlı iki derviş türbenin hizmetçileri listesinde isimleri geçmiş
ve kendilerine ödeme tahsis edilmiştir (Belge No: 16050).
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Türbenin Bektaşi dervişleriyle ilgili son belge ise Hicri 1322 yılının Muharrem
ayında düzenlenmiştir. Bu belgeye göre Derviş Ali Ekber Bektaşi’ye Asitan-ı Kuds
tarafından ve Nizam’ud-devlet vakfı gelirlerinden beş tümen yardım yapılmıştır
(Belge No: 44638/1).
Sonuç olarak Safevi, Afşar ve Kaçar dönemlerinde Bektaşilere yapılan
ödemeler ve verilen erzak karşılaştırıldığında, Safevî ve Afşarlar dönemlerinde söz
konusu ödemenin 6 tümen ve 30 harvar buğday ve arpa olduğu anlaşılmaktadır. Kaçar
döneminde ise bu meblağ dalgalı olmakla birlikte parçalar halinde ödenmekteydi ve
bu dönem sonuna kadar devam ettiği görülmektedir (Belge No: 44638, 16992, 21418,
3664).
Görünen o ki, Nasırî (Nasır’üd-Din Şah dönemi) döneminin sonlarına doğru
ve Astan-ı Kuds’te yapılan reformlarla birlikte Bektaşi tarikatını giderek ününü
ve itibarını yitirmiş ve dervişlerin bir kısmı türbenin resmi hizmetçileri statüsüne
yönelmişlerdir.
6. Sonuç
Bu çalışma Bektaşi tarikatının İmam Rıza (a.s) ve Astan-i Kuds ile yakın bir ilişkisi
olduğunu göstermektedir. Bu bağlantının işaretlerinden biri, Hacı Bektaş’ın İmam
Rıza veya İmam Musa soyuna dayanan seyyitlerinden olması ile bağlantılıdır. Hacı
Bektaş’ın seyyit olmasıyla ilgili sunulan soyağacının tarihsel gerçekler ve şecereler
ile örtüşmemesine rağmen, Nişabur ve Meşhed’in o dönemde Musevi ve İmam Rıza
soyundan gelen seyyitler ve Melameti tarikatının merkezi olduğu için Hacı Bektaş’ın
söz konusu seyyitler veya Melameti dervişlerinden olması düşünülebilmektedir. Buna
ilaveten Safevî ve Balım Sultan’dan (ölüm: Hicri 922) önce Bektaşiler, sekiz İmamı
Hacı Bektaş’ın ataları olarak biliyorlardı ve tarikatta yükseliş mertebelerinden birisi
olarak İmam Rıza’nın (a.s) türbesini ziyaret ederlerdi. Ayrıca Bektaşi tarikatı İmam
Rıza’yı kutuplarından birisi olarak kabul ederlerdi.
İran’da Şiiliğin resmi statü kazanması ve Safevilerin Meşhed’e özel ilgi
göstermesiyle, bu tarikata mensup dervişlerin İmam Rıza’yı (a.s) ziyaret etme fırsatı
doğmuş ve Osmanlılar ile Safeviler arasındaki rekabet nedeniyle, bu tarikata mensup
birçok derviş ilgi ve hürmetle karşılandılar ve ziyarete gittiklerinde kendilerine uzun
süre Muharrem törenlerinde kullandıkları kazan ve alem gibi hediyeler verildi.
Bu dönemden itibaren bir kısım Bektaşi, türbenin en mukaddes yerinde (İmamın
mezarından sonra gelen en kutsal yer) yani türbenin kuzey tarafında Katlgah/Gusülgah
denilen bir mezarlığın ortasındaki bir evde devamlı olarak kaldıkları için orası Bektaşi
Tekkesi olarak adlandırıldı. Bu tekkenin bulunduğu yer bazı kaynaklara göre İmam
Rıza’nın şehit edildiği yerdir ve kademgah ve yeşil taş gibi bazı simgelere ev sahipliği
yapmaktaydı.
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Hicri 1061’den Kaçar döneminin sonuna kadar, Astan-ı Kuds’ün arşiv
merkezinde bu tekke ve dervişleriyle ilgili idari ve mali nitelikte belgeler mevcuttur.
Bu belgelere göre, zikrolunan yerde bulunan tekke dervişlere tahsis edilmişti ve
dervişlere türbe vakıfları gelirlerinden fukaraya tahsis edilen para ve erzaktan nakit ve
erzak olarak (buğday ve arpa) yararlanırlardı. Bu hisseleri dervişleri temsilen “dede”
veya “baba” olarak adlandırılan dervişlerin önderleri teslim alırlardı. Sözü edilen
tekkenin türbedeki konumu ve boyutunu gösteren ve Kaçar dönemine ait bazı harita
ve resimler günümüze kadar ulaşmıştır.
Bu tekke Hicri 1309 yılı sonrasında Katlgah mezarlığının yıkılmasıyla birlikte
kaybolmuştur. Ancak Rızvan olarak bilinen ve aynı mezarlık yerinde inşa edilen
mezarlığın içinde Kabr-i sebz (yeşil mezar) olarak adlandırılan mezarın büyük olasılıkla
Bektaşi tekkesinin kalıntıları olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Kaçar dönemine ait yine
bazı belgelerde bu dönemde başka Bektaşi dervişlerinin de türbeyi ziyarete geldikleri
ve kendilerine türbe vakıfları gelirlerinden tahsis edildiği yer almaktadır. Yine Safevi
döneminden beri türbede icra edilen ve Suffa ve Hutbe olarak bilinen zikirlerin de
Bektaşilerin Salavat-name adlı törenlerinden esinlendiği ve ondan kaynaklandığı
düşünülmektedir ancak bu konun daha fazla araştırılması gerekmektedir.
Sonnotlar
Mevlana Celaleddin Belhî ve Mevlana Celaleddin Rumî’ aynı kişidir.
Divane Muhammed Çelebi’nin dervişlerinden olan Sadık Dede, İmam Rıza’nın türbesi ziyareti sırasında Farsça
bir gazel söylemiş ve Ehl-i Beyt’e olan sevgisinden bahsetmiştir:
1
2

ما شاهباز حضرت داور قلندریم

خاص از برای آل پیمبر قلندریم

باشیم صادقی به طریق حسینیان

ما در وفای احمد و حیدر قنلدریم

Çeviri: Biz Hak hazretinin kalenderleriyiz. Özellikle Peygamberin soyundan gelenlerin (Ehl-i Beyt’in)
kalenderleriyiz. Hüseynilerin (İmam Hüseyin’in soyundan) yoluna hep sadık kalırız. Ahmet’e (Peygamber) ve
Haydar’a (Hazreti Ali) vefa yolunda kalenderiz.
Divane Muhammed Çelebi gibi Necef, Kerbela ve Horasan’a gitmiş ve Medine’de Peygamber’in mezarını ve
diğer imamları ziyaret etmiş olan, öncesinde Gülşeni tarikatından olup daha sonra Mevlevi tarikatına katılmış olan
Yusuf Sineçak hakkında Aşık Çelebi şöyle der: Hicri 954 yılında Muharrem ayının 10. gününde, aynı tarikatın
müritlerinden olan “Şuri” ve “Günahi” Mevlevileri Sütlüce’de Yusuf Sineçak’ın gömülü olduğu mezarlıkta
toplanıp pilavlar pişirdiler ve ardından semah ederlerdi. Daha sonar başlarını kazımış olan bir gurup İmam
Hüseyin’in sevgisi ve Horasan Şahı’nın yani İmam Rıza’nın hasretiyle kafaları ve göğüslerini kılıç ile yarmışlardı.
Kafalarını kazımamış olanlar bunu yapmaktan imtina ederdi. Kanlı bir yas tutmuşlardı (Gölpınarlı, 1366: 1 - 280).
3
Bu kitapta adı geçen tekkelerden bir diğeri ise Asitan-ı Kuds’un mimarbaşısı olan Hacı Ağacan tekkesidir. Mirza
Musa Han’ın mütevelliliğini üstlenerek yapılmıştır (mütevellisi olduğu yıllar: 1247-1262). Bu tekkeye bağlı olan
vakıflar şöyledir: Meşhur Hacı Ağacan hamamı, Katlgah yanındaki çarşı, İmaret tarlası ve Katlgah çarşısının
dükkânları. Bu vakfın mütevellisi, hizmetçisi ve denetçisi vardı. Diğeri ise Cafer Han tekkesidir. Onun vakfiyesi
ise tekkeyle bitişik bir dükkân idi. Bu dükkânın on tümen geliri vardı ve işleticisi Muhammed Ali Türk idi ve geliri
taziyelerde kullanılırdı. (İtimad’ut-Tuliyet; 1379/3)
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1/35273, 3/35317, 1/35758, 1/39680, 36/23800, 13/ 23779, 24105, sayfa 5 ve
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EK: Belgeler
Astan-i Kuds-i Razevi Arşiv Merkezindeki Bektaşi Belgelerinin Metin ve
Görüntüleri
Bu bölümde türbenin arşiv merkezinde bulunan ve Safevi dönemi sonrasına ait
bazı arşiv belgelerinin resimleri ve içeriği aktarılmaktadır.
A. Safevi Dönemi Belgeleri
1. Hicri 1069 ve 1070 yılına ait 33272/4 numaralı belge; Asitan-ı Kuds’un
haznedarlarının gelir ve gider listesi; Derviş Müslim Bektaş’a yapılan tahsis, bir
harvar ve yetmiş bir men: bir harvar buğday ve yetmiş bir men arpa.
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2. 1069 tarihli ve 33264/142 numaralı belge: 1061 ve 1070 Kameri yıllarında
Bektaşi tekkesinin Bektaşi derviş ve şeyhlerine ödenen maaş ve tahsisler.
«هو انجام مهمات و معامالت سرکار فیضآثار سنه تنگوزئیل 9601
توجیهات و مقررات  /توجیهات  /وظیفه  /موالی و مشایخ  /ذکور
درویشان تکیه غسلگاه مبارک و غیره .درویشان تکیه غسلگاه مبارک از قرار پروانچه اشرف به
تاریخ شهر جمادی االولی سنه  1601به شرحی که در محاسبه ئیالن ئیل ثبت شد .از بابت وظیفه درویش
 .سی خروار :شش تومان .جنس:امام قلی بکتاشی که موافق پروانچه اشرف مقرر بود .نقد
تعفر باّتک هک نآ دیسر حرش هب هّلغ راورخ یس رارق هب  1070هنس رفص رهش خیرات هبضبق هجو
بجوم هب هاگره نمض و هروکذم هفصانم هّلغ راورخ یس رارق هب یکلملا یفوتسم یراثآ قیفوت هانپ یلاعم و
طبض و تبث رتفد رد لیئ زوگنت هلماعم رد ار هروکدم هجو ضبق .دش رارقرب و رمتسم سدقا فرشا هچناورپ
».دوش هداد هاوخنت تقو نیا رد هک بجوم نیا رب ،هدومن
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3. Muharrem 1074 ve Şevval 1087 tarihli ve 32269/1 numaralı belge: Asitan-ı
Kuds tarafından Bektaşi tekkesi dervişlerine tahsis edilen maaş ve ödemeler
«هو .انجام مهمات و معامالت سرکار فیضآثار سنه قویئیل.
توجیهات و مقررات  /توجیهات  /مرسوم بکتاشیان
درویشان محمد رضا و غیره
درویشان محمد رضا ولد درویش محمدعلی به موجب پروانچه اشرف به تاریخ شهر محرم الحرام
سنه  4701به شرح محاسبه توشقانئیل سابق و نسخه معروضه.
غله سه من / .قبض.
درویش براتعلی ولد بهروز از قرار پروانچه اشرف به تاریخ شهر شوال سنه  .7801به شرح
محاسبه بنچیئیل سابقو نسخه معروضه.
غله سه من .فوت شد / .قبض».
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4. Recep 1084 tarihli ve 28645/3 ile 28645/5 numaralı belgeler: Asitan-ı Kuds
tarafından mübarek Gusülgah’taki Bektaşi tekkesi dervişlerine ödeme yapılması.
«هو ،فیضآثار
شمسا ً الفلک السیاده و النقابته و النجابته واالفاده و االفاضه و الحقایق و و المعارف و االقبال
میرزا شاه تقیالدین محمدالرضوی المتولی
مقدار سی خروار غله مناصفه از بابت وظیفه سرکار در معامله سنه اودئیل به معرفت وکالء
عالیحضرت سامی رتبت معالی منزلت سیادت و نقابت االقبال پناه نجابت و هدایت و اجالل عالیجاه حقایق
و معارف آگاه عالیجاه اسالمی و اسالمیان مالذ ملجاء الفقراء و المساکین عون الضعفاء و المستحقین واصل
و عاید دده بالم بیکتاشی و غیره درویشان ساکن تکیه غسلگاه مبارک شد و این چند کلمه حسب القبض قلمی
گردید تا عندالحاجت حجت بوده باشد .به تاریخ شهر رجب المرجب سنه »4801
Mühür Yazısı:

«دده بالم غالم علی بود»9701 .

.
Belgenin arkasındaki Asitan-i Kuds’ün mütevellisinin ödeme emri:

« هو .سی خروار کتّاب نجابت و رفعت و متعالی پناه توفیق آثاری رفیع مقداری
مستوفی القابی به مقدار سی خروار غله مناصفه وظیفه مذبوره ضمن هرگاه موافق سواد
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افرادی که به جواب صواب مقرون گشته بر قرار شد در معامله سنه اودئیل تنخواه داده
براتی داده شود».
Köşeli mühür yazısı:

«تقی الدین محمد الرضوی».

Belgenin sağ köşesindeki yazı:

«قبض اودئیل وظیفه دهده بالم و غیره درویشان تکیه غسلگاه».

Belgede bulunan bilgilere dayanarak asıl makbuzun kaybolduğunu ve onun
yerine yeni bir makbuz kesildiğini ve kayıp makbuz bulunduğunda yenisinin artık
geçerliliğinin olmayacağını anlamaktayız. Belgenin yazısı bu şekildedir:

«شمساالفلک السیاده و النجابه و النقابه و االیاله و االفاضه و الحقایق و المعارف و
ّ
العز و االقبال میرزا شاه تقیالدین محمد رضوی المتولی
مقدار سی خروار غلّه مناصفه از سرکار فیضآثار در معامله اودیئیل به معرفت
وکالء عالیحضرت متعالی منزلت سامی رتبت سیادت و نقابت پناه نجابت و هدایت دستگاه
حقایق و معارف آگاه عالیجاهاسالم مالذی ملجاء الفقراء و المساکین عون الضعفاء و
المستحقین واصل و عاید دهده بالم و غیره درویشان بکتاشی ساکن تکیه غسلگاه مبارک شد و
این چند کلمه جهت قبض قلمی شد تا وقت حاجت حجت بوده باشد .به تاریخ سلخ شهر رجب
المرجب سنه .»4801
Oval mührün yazısı:

«العبد تاج الدین الموسوی الخادم .»6601

Belgenin sağ kısmındaki derkenar:

«قبض مقرره و مضمون متن قلمی شده بود و متن سند که تلف شده و چنانچه ظاهر شود حکم یکی
از درجه اعتبار ساقط خواهد بود».
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Belgenin arkasında Asitan-i Kuds’ün mütevellisi olan Taki’yudin Muhammed
el-Razavi’nin ödeme emri bu şekildedir:
«هو .سی خروار ُکتّاب نجابت و رفعت و متعالی پناه توفیق آثاری رفیع مقداری مستوفی القابی به
مقدار سی خروار غله مناصفه وظیفه مذبوره ضمن هرگاه موافق سواد افرادی که به جواب صواب مقرون

گشته بر قرار باشد در معامله سنه اودئیل تنخواه صادر براتی داده شود».

Köşeli Mührün yazısı:

«تقیالدین محمدالرضوی».

Belgenin sağ köşesindeki yazı:
«قبض اود ئیل وظیفه ده ده بالم و غیره درویشان تکیه غسلگاه مبارک».
B. Avşarlı Dönemi Belgeleri
1. 1142-3 yılları, 35057/1 numaralı belge: Asitan-ı Kuds tarafından mübarek
Gusülgah tekkesi Bektaşi dervişlerine nakit ve erzak tahsis edilmesi hakkında.
«افتتاح مهمات و معامالت سرکار فیضآثار سنه ایتئیل
توجیهات و مقررات  /توجیهات
درویشان بکتاشی تکیه غسلگاه مبارک موافق طومار تقسیم
نقد  6تومان .جنس سی خروار.
قبض  /قبض به تاریخ شهر شوال 2411به رقم رسید.
مقررا ً به موجب برات  6تومان.
مستأجران :دکاکین خیابان سفال و غیره از بابت وجه اجاره هذهالسنه به قسطالشهور برسانید که
شرح مجری است.
قبض که به رقم رسید به قید آن که یک خروار غله باشد مقررا ً به موجب پروانچه به تاریخ شهر
ربیع االول سنه  .3411سیخروار .مقررا موافق تعلیقچه  02خروار .گندم  01خروار ،جو  01خروار.رعایا
و ضابطان هذه السنه سنه طرق برسانید :گندم  01خروار .مستأجران مزرعه جنابد میان والیت از قرار
نوشته برات :جو  01خروار».
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2. 1146 Ateş yılı, 35273/1 numaralı belge: Asitan-ı Kuds tarafından Katlgah
tekkesi Bektaşi dervişlerine ödeme ve maaş tahsis edilmesi hakkında.
«انجام مهمات و معامالت و توجیهات سرکار فیضآثار سنه اودئیل
توجیهات و مقررات  /توجیهات  /وظیفه
درویشان بکتاشی تکیه قتلگاه مبارک موافق طومار تقسیم
نقد شش تومان ،جنس :غله سی خروار
قبض  /قبض به تاریخ شهر ذیحجه سنه  5411به اسم بابادوست آنکه مبلغ شش تومان عراقی
که همه ساله از مداخل سرکار در وجه داعی بابادوست بیکتاشی مقرر است .در معامله ادویئیل به معرفت
وکالء عالیجاه متولی واصل و عاید گردید به شرح رقم عالی به تاریخ شهر صفر المظفر سنه  6411آنکه
کتّاب عالیحضرت سالله النجبائی قبض را در دفتر سرکار ثبت و ضبط نموده مبلغ را موافق استمرار
ساداتبوده برات داده قلمی نمایند.
مقرراًبرات به تاریخ شهر ربیع االول سنه  6411شش تومان.
مستأجران دکاکین بازار خفافان و خیابان سفالء بابت وجه اجاره هذهالسنه به قسط الشهور
برسانید.
انبادار هذه السنه سرکار موهبت آثار برسانید :سی خروا .گندم  51خروار ،جو  51خروار.
اصل  61خروار  34من و  9سیر .بذر  71خروار  72من از قرار حاشیه برات.
کرایه  3خروار و  65من و  13سیر .بذر دو خروار و  37من».
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3. 1147 Kaplan yılı, 35317/3 numaralı belge: Asitan-ı Kuds tarafından Katlgah
tekkesi Bektaşi dervişlerine ödeme ve maaş tahsis edilmesi hakkında.
«افتتاح مهمات و تنسیق معامالت سرکار اعجاز مراد بارس ئیل
توجیهات و مقررات  /توجیهات  /وظیفه
درویشان بکتاشی تکیه قتلگاه مبارک موافق طومار تقسیم
نقد 6 :تومان ،جنس  03خروار
قبوض  /قبض به تاریخ شهر ذیحجه الحرام سنه  6411که به رقم رسید مقررا ً به موجب برات به
تاریخ شهر محرم الحرام سنه  7411شش تومان .مستأجران دکاکین خیابان سفالء و بازار خفافان و بزازان
و غیره از بابت وجه هذه السنه به قسط الشهور برسانید.
قبض به تاریخ شهر شعبان المعظم سنه  7411که به رقم برسانید.
مقررا ً به موجب برات :سی خروار .گندم  51خروار ،جو  51خروار.
انباردار هذهالسنه سرکار بعد از وضع کرایه معمولی برسانید».
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4. Zilhicce 1162 tarihli ve 35758/1 numaralı belge: Bektaşi tekkesi dervişlerinden
birisine Asitan-ı Kuds tarafından ödeme yapılması hakkında.
«هو
ئیل.. سررشته سنه
 وظیفه/  توجیهات/ توجیهات و مقررات
درویشان بیکتاشی به اسم درویش غالم حسین
. خروار03  جنس. تومان6 نقد
2611  برات شهر ذیحجه سنه/ قبض
 تومان51 / سه تومان و دو هزار دینار سالی
».انباردار سرکار برسانید
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5. 1172 yılı ve 37371 numaralı belge: Bektaşi tekkesi v.b. dervişlere ödeme
yapılması hakkında.
«نقد  71تومان و  0058دینار
جنس  21خروار و  08من
گندم  9خروار و  02من ،جو سه خروار و  06من.
مشهد مقدس  3خروار :گندم دو خروار ،جو  1خروار.
والیات  9خروار و  08من .گندم  7خروار و  02من ،جو دو خروار و  06من.
درویشان تکیه بکاشیه نقد  6تومان ،جنس  03خروار.
گندم  2خروار ،جو یک خروار».

6. 1176 yılı ve 36640/1 numaralı belge: Asitan-ı Kuds tarafından Bektaşi tekkesi
dervişlerine nakit ve erzak tahsisi hakkında.
«درویشان تکیه بکتاشی و غیره
نقد  31تومان و پنج هزار دینار ،جنس و غیره چهارده خروار
درویشان تکیه بکتاشی نقد  6تومان ،جنس  03خروار».
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C. Kaçar Dönemi Belgeleri
1. 1271 yılı ve 39680/1 numaralı belge: İndirim yapılması hakkında.
«سررشته معامالت سرکار فیض آثار سنه توشقان ئیل
توجیهات و مقررات  /توجیهات  /تخفیف  /اعطای تخفیف
اعطای تخفیف در وجه عالیحضرت آقا سید میرزا خان زیارت نامه خوان از بابت مال الصلح خانه
باالی حوض بکتاشیه سی تومان سه ساله
از قرار برات به تاریخ شهر ذی الحجه الحرامسنه 1721حواله عالیجاه میرزا حسنعلی تحویلدار
کل از بابت مال الصلح خانه باالی حوض صحن عتیق سی تومان».
2. Cemaziyülevvel 1313 yılı ve 21418/1 numaralı belge: Asitan-ı Kuds tarafından
Hacı Derviş Bektaş’a maaş ve ödeme yapılması hakkında.
«الواصل به توسط سرکار فیضآثار صدرالعلیه آقا میرزا محمد تحویلدار کل آستانه مبارکه از بابت
شهریه دعاگو حاجی درویش بکطاش از بابت شهر جمادی االول
نقد  3هزار دینار  .گندم ده من .
برات صادر شد .مبلغ ده من گندم است و مبلغ سه هزار دینار نقد .بتاریخ چهارم شهر جماداالول
سنه .»3131
Mühür yazısı:
«درویش حاجی بکتاشی .»7031
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Belgeye derkenar olarak yazılan not:
«به موجب سه هزار دینار نقد و مقدار ده من جنس در وجه حاجی درویش بکطاشی از بابت شهر
جماداالول  4131صحیح است».
Derkenardaki mührün yazısı:
«داود الحسینی .»3031

3. Sefer 1318 yılı ve 16992/1 numaralı belge: Asitan-ı Kuds tarafından Hacı
Rıza Bektaşi’ye ödeme yapılması hakkında.
«از بابت شهریه ماه محرم الحرام به توسط مقرب الخاقان به آقای نصیرالتولیه.
مقدار ده من نان و سه قران پول به این جانب حاجی درویش بکتاشی رسیده است سنه .»8131
Mühür yazısı:
«عبده حاجی رضا بکتاشی».

Sağdaki derkenar:

«موازی سه هزار نقد وده من گندم صحیح است» .سجع مهر« :بهاء التولیه».
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Belgenin başında bulunan yazı:
«صحیح است گندم از قرار خرواری چهار تومان نقد بدهید».

4. Sefer 1318 yılı ve 16992/1 numaralı belge: Derviş Hacı Bektaş’a ödeme
yapılması hakkında.
«از بابت شهریه ماه صفرالمظفر مبلغ سه قران پول و ده من نان به جهت درویش بکتاشی برسد
از توسط تحویلدار آستانه مبارکه»
«برات صادر شد»
«مقدار ده من نان و سه قران نقد برسد .فی سنه  .»8131سجع مهر «عبده حاجی رضا بکتاشی»
Sağdaki derkenar:
«سه هزار دینار و ده من گندم صحیح است» .سجع مهر« :بهاءالتولیه».
Soldaki derkenar:
«صحیح است .گندم از قرار خرواری چهارده تومان بدهید».
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5. Muharrem 1322 tarihli ve 44638/1 numaralı belge: Asitan-ı Kuds’ün Derviş
Ali Ekber Bektaşi’ye yardımları hakkında.
«مبلغ پنج تومان رایج از بابت موقوفه مرحوم نظام الدوله بر حسب امر حضرت اشرف واال
و اطالع جناب مستطاب شریعتمدار آقای حاج شیخ عبدالحسین مدظله توسط خیرالحاج حاجی علی اکبر
مخبرالدوله به تحویلدار کل سرکار فیض آثار واصل درویش علی اکبر بکتاشی گردید فی شهر محرم الحرام
».2231
Belgenin başında bulunan sağdaki derkenar:
Belgenin başındaki yazı:

.»«مبلغ پنج تومان صحیح است

Belgenin arka yüzünde bulunan yazı ve mühür yazısı:

»... «بسم هللا تعالی

.» «یا معین الغرباء،»«ثبت شد
Asitan-i Kuds-i Razavi arşiv merkezinde derviş Hacı Rıza Bektaş’la ilgili 1318
ve 1321 yıllarına ait, 16977 ve 17282 numaralı iki adet başka belge mevcuttur. Bu
belgelerde kendisine ödeme yapıldığı bilgisi verilmiştir.
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6. 24295/7 numaralı belge:
«قربان خاکپای مبارکت شوم .عریضه اقل السادات درویش سید حسن بکطاشی[بکتاشی] رومی
زوار سید بکتاشی اهل روم به خاکپای حضرت اشرف امجد اسفد ارفع ایالت
عریضه اقل السادات ّ
کبرا – روحنا فداه – که اقل السادات سید بکطاشی در مشهد مقدس ،یک ماه ناخوش شدم و آنچه خورده خرجی
راه داشتم ،تمام شد .به عالوه در صحن مقدس ،کفشهای اقل السادات [را] به سرقت بردند و شش ماه را از
مشهد مقدس تا روم تا والیت اقل السادات می باشد .استدعا از مراحم بی کران حضرت اشرف واال – روحنا
فداه – دارم که خرجی ارهی مرحمت شود که بتوانم خود را در والیت برسانم .در هر منزل دعاگوی وجود
مبارک باشم .الباقی عمرکم [ناخوانا]».
Sağ üst köşedeki yazı:
«تحویلدار کل ،مبلغ سه هزار نقد داده ،از دفترخانه برات صادر نمایید .شهر محرم الحرام ».8031
Oval mührün yazısı:
«محمدتقی».
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