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TAKDİM 

 
Önce yazılara, sonra sözlere ve ardından da insanlara dokunmanın 

heyecanını tatmış… Hiçbir şeyin uzaktan göründüğü gibi olmadığını 

tecrübe etmiş bazı tanışlardan sonra, insan geriye doğru gibip elde 

kalanlarla teselli bulmuş… Masumiyetten mahrumiyete suiniyetten 

samimiyete, dünden bugüne yuvarlanan hayatlara “Ne kadar güzel 

hazırlanmış bir an” dedirtecek kadar keyif katmış birisi olarak diyorum 

ki: “Bir şeyin kıymetini ancak onun değerini bilen anlar, onun değeri 

bilenin yanında kıymetlidir”. İşte Es-Seyyid Mevlana İsmail Hakkı 

Çağırgan Veli Hazretleri, bizim kıymetlimiz, bizim atamız, soyumuzun 

tepe noktasıdır; Bundan sonra bilmeyenlerin bilecekleri, aranacakları, 

ellerini açıp huzura gidecekleri ve dualarında yer verecekleri büyük evliya, 

büyük veli olarak kendi kurduğu köyünde bağrında kıyameti bekleyecek 

ve tüm Zıharlılara manevi desteğini esirgemeyecektir.  

 

Gökyüzü gibi kucaklayıcı, rahmeti ve mağfireti bol, her sözü 

çisenti misali arındıran, güneş ışığı gibi imanı yayan, gönül odacıkları 

halelerle süslü, yıldızların çevrelediği ay gibi semalarımıza insan 

yansıması atamız Es-Seyyid Mevlana İsmail Hakkı Çağırgan Veli 

Hazretleri’ni daha iyi anlamalı, öğrenmeli ve tanımalıyız. Bu düşünce ve 

anlayıştan hareketle; Atamızı daha iyi öğrenmek, anlamak ve unutmamak 



için herşeyi senaryoya bağlamak fevkalade önemlidir. Okunan veya 

dinlenen herşey bir süre sonra unutulur. Ancak, bu tür çalışmalar bir 

kronoloji içerisinde seneryoya bağlanırsa uzun süre akıllarda kalır, Kolay 

kolay unutulmaz. 

 

İşte “Çağırgan Baba Bir Anadolu Alpereni” bu anlayış içerisinde 

kaleme alınmıştır. Bize ve bizden sonraki nesle ışık tutması bakımından 

önemlidir. Öz vatanımız neresi, nereden ve nasıl gelmişiz, yaşadığımız 

yeri kim seçmiş, kısaca biz kimiz? Sorusunun cevabını bu kitapta bulmak 

mümkün olacaktır. Geniş ve uzun bir çalışmanın sonucu olan bu değerli 

eser araştırmalara dayalı olarak hazırlanmıştır. 

 

Kıymetli dostum ve arkadaşım Murat Dursun Tosun’a 

teşekkürlerimle birlikte sevgilerimi sunuyorum. Bu sadece benim değil 

tüm Fevzi Çakmak Köylülerinin hem de tüm okuyucuların dilekleridir. 

 

Değerli “Velimizin” anılmasının ve anlatılmasının yanında 

öğrenilmesi için daha önce yazılan ve şimdi hazırlanan bu esere ilave 

olarak kompozisyon, şiir yarışmaları ve gösteri eserleri oluşturulmalıdır. 

Bu fevkalede faydalı olur. Böylelikle gençlerimiz soyumuzu ve atalarımızı 

bizzat yaşayarak öğrenirler ve sonraki nesillere yol göstererek örnek 

olurlar.  

 

Bu arada şunu ifade etmek istiyorum: Bu büyük zat köyünü 

kurduktan sonra Tepe Mahalle’ye yerleşmiş ve bir zaviye kurmuştur. 

Tasavvufu ve İslam dinini öğretmiş, yetiştirdiği talebelerini İslam dinini 

yaymak için görevlendirmiş ve Anadolu’nun birçok yerine göndermiştir.  

 

Bu zaviye şu anda maalesef harabe durumdadır. Bize düşen görev 

süratle burayı orijinal haline getirmektir. Bununla ilgili çalışmalar 

başlatılmıştır.  Es-Seyyid Mevlana İsmail Hakkı Çağırgan Veli 

Hazretleri’nin etkinlikleri her yıl Temmuz ayının ikinci Pazar günü 

yapılacaktır. Umuyor ve ümit ediyorum ki her sene artan bir çoşku ve sevgi 

seliyle artarak devam edecektir.  

 

Saygılarımla 

Adem Darama 

Emekli Kurmay Albay 



TEŞEKKÜR 

 
Asırlar öncesinden başlayarak Zıhar (Fevzi Çakmak) köyünden bir 

kandil misali bölgemizi aydınlatmış olan mana âleminin önderi ve 

temsilcisi Çağırgan Baba Horasan medreselerinde zahiri ve bâtınî ilimleri 

birlikte okumuş; fıkıh, kelam, kıraat, sebebi nüzul, hadis, astronomi, dinler 

tarihi, hukuk ve tıp konularında bilgi sahibi olarak Anadolu’ya gelmiştir. 

Bir İslam müderrisi olarak aynı zamanda askeri özeliklere de sahip olup, 

Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına katkı sağlamıştır. 

 

Zıhar (Fevzi Çakmak) köyü merkez olmak üzere bölge insanını 

eğitmiş, ahlak ve adalet olmadan İslam’ın hakkıyla yaşanamayacağını 

öğretmiştir. Yaşamı boyunca bir tebliğci, çağıran olarak insanları İslam’a 

çağırmış, davet etmiştir. Bu nedenle de mahlası “Çağırgan” olmuştur. 

 

Kerbela zulmünün karanlığından Zeynel Abidin (r.a) ile nur tekrar 

doğmuş, güneş ve ay misali Musa Kazım (r.a) ve nesebinin ışığı ile Orta 

Asya steplerinden Anadolu’ya ve Balkanlara yönelmiştir. “Hacı Bektaş-ı 

Veli”, “Geyikli Baba”, “Barak Gazi”, “Somuncu Baba”, “Taptuk 

Emre”, “Mevlana”, “Yunus Emre”, “Çağırgan Baba”, “Sarı Saltuk”, 

“Gül Baba”, “Abdal Musa”, “Emir Sultan” ve “Şeyh Edebali” gibi 

nice alperenler ile Anadolu’ya ve Balkanlara “Türk-İslam 

Medeniyeti”nin tohumları atılarak yeşertilmesi sağlanmıştır. Yukarıdaki 

Allah dostu alperenler “Pir-i Sultan Ahmet Yesevi”nin dergâhında 

yetişerek bu coğrafyayı Türkleştirip İslamlaştırmışlardır.    

 



Çağırgan Baba Hz. Peygamberin torunu olarak İslam’ın 

bayraktarlığını yapmış, ondan sonra gelen nesli de aynı görevi icra etmek 

üzere etrafa dağılarak adlarına tesis edilen zaviye vakıflarında hizmeti 

devam ettirmişlerdir. Bu anlamda “Zıhar (Fevzi Çakmak) Köyü” 

seçilmiş, şanslı bir köydür. Bizlere düşen görev de bu bilinçle köyümüzde 

yaşamış “Ehl-i Beyt”e gereken ihtimamı göstermek Çağırgan Baba 

kültürünün ve tarihsel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını 

sağlamaktır. 

 

Bu cümleden olarak Çağırgan Baba’yı ve Alucra’nın sahip olduğu 

değerleri anlatan tarihi roman özelliğindeki bu kitabı hazırlayan 

“Araştırmacı-Yazar Murat Dursun Tosun”a kurucusu olduğum ve 

başkanlığını yaptığım  “Çağırgan Baba Derneği” adına teşekkür eder, 

başarılarının devamını dilerim. Saygılarımla, 

 

                                                                 Erdem Ekşi 
        Alucra 4 Kasım 2017 

             (15 Safer 1439) 

 

 



ÖNSÖZ: 

 

 03.09.2017 tarihinde Alucra’nın eski adıyla Zıhar yeni adıyla Fevzi 

Çakmak köyünde ilk kez gerçekleştirilen Çağırgan Baba’yı Anma Günü 

yapıldı. 

 

 Çağırgan Baba olarak anılan Es-Seyyid Mevlana Şeyh Çağırgan 

İsmail Hakkı Veli Hazretleri 1342 tarihli vakfiye ile köyün kurucusudur. 

Uzun yıllar da bölgenin İslamlaşması için çalışmış, çabalamış köye olduğu 

kadar yakın ve uzak çevresine de hizmetleri dokunmuş, etkilemiştir. 

 

 Kendisinin bölgemize olan hizmetleri ortada iken bizler onun için 

üstümüze düşeni tam olarak yapabilmiş değiliz. Ancak bu sene itibarıyla 

bu eksiklik giderilmeye çalışılarak onun adına çok güzel bir anma 

proğramı düzenlendi. Katılımcıların gözüne, gönlüne hitap eden proğram 

akışı içinde ilâhiler dinlendi, konuşmalar yapıldı, türbe ziyareti 

gerçekleştirildi. En önemlisi de Çağırgan Baba ve tüm Müslümanlar için 

daha önceden okunan hatimlerin, kelime-i tevhidlerin ve selâvat-ı 

şeriflerin duaları yapıldı. 

 

 Misafirlere yapılan ikramdan sonra sohbet edildi. Sohbet 

ortamında Çağırgan Baba için farklı etkinlikler de yapılsa, örneğin 

yarışmalar düzenlense, tiyatro gösterisi yapılsa hatta hakkında bir roman 

yazılsa daha iyi olur denildiğinde tarihi roman yazma sorumluluğunu ben 

üstlendim.  

 

 20’nin üzerinde tarihi araştırma kitabına imza atmış birisi olarak 

Çağırgan Baba romanı benim bu tarzdaki ilk çalışmam oldu. Allah nasip 

etti ve bu tarihi roman ortaya çıktı. Yazı yazmaya alışık birisi olarak çok 

zorlandığımı söyleyemem. Ancak hazırlanan kitabın değerlendirmesini 

yapacak olan nihayetinde okuyucudur.  

 

Beğenileceğini umarım. 

 

Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

01 Kasım 2017  

 



 

 
 



ÖZGEÇMİŞ 

 
Murat Dursun Tosun 

 

30.07.1961 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlkokulu ve Ortaokulu 

Çeliktepe'de okudu. Liseyi ise, Gültepe Endüstri Meslek Lisesinde 1977 

yılında tamamladı. 

 

27 Mart 1978 tarihinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde 17 

yaşındayken sözleşmeli teknisyen olarak göreve başladı. 1981–82 yılları 

arasında askerlik görevini yaptı. 

 

1983 yılında tekrar sözleşmeli teknisyen olarak AKM'de göreve 

başladı. 1984 yılında çıkan bir Kanun'dan yararlanarak Memuriyete geçti. 

1990 yılında girdiği ÖSYM sınavı neticesi Açık Öğretim Fakültesi'ne kayıt 

yaptırdı ve 1994 yılında mezun oldu. Akabinde Gebze Yüksek Teknoloji 

Enstitüsü İşletme Bölümünde Yüksek Lisans Hakkı kazandı ve 3 yıllık 

eğitimden sonra 1997 yılında Bilim Uzmanı olarak mezun oldu. 

 

İş hayatında ise, 13 yıllık teknik hizmet çalışmasından sonra 

Emniyet ve Bakım Şef Yardımcısı, Sivil Savunma Amiri, Fiziki Güvenlik 



Amiri görevlerinde bulundu. 1997 yılında Şube Müdürü oldu. 1998'den 

sonra İdari ve Mali İşler ile Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlerinde 

bulundu. Aynı zamanda 7 yıl süre ile Beyoğlu İstiklal Caddesinde bulunan 

ve 4/5'inden fazlası Maliye Hazinesine ait olan 54 bağımsız bölümlü 

Kastel İs Merkezi'nde (Atlas Pasajı) kamu adına yöneticilik yaptı.  Nisan 

2006'da emekliye ayrıldı. 

 

2 Bloğunda yayınlanmış 1200’ün üzerinde çalışması vardır. 

Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın Hayatı, Çağırgan Baba Es-Seyyid İsmail 

Hakkı Çağırgan Veli, Arşiv Belgelerinde Mindeval-Çamoluk 

Tarihi,  Arşiv Belgelerinde Alucra-Alucra Tarihi, Alucra’nın Emektar 

Şahsiyetleri-İz Bırakanlar, Arşiv Belgelerinde Karahisar-i Şarki-

Şebinkarahisar Tarihi, Arşiv Belgelerinde Anadolu'ya Kafkas Göçleri 

İskânları Köle ve Cariyelik Sorunu, Kethüdazâde Mehmet Emin Ağa-

Tirebolu Voyvodası ve Şebinkarahisar Kaymakamı, Halepli Bir Osmanlı 

Paşası Mellahzâde Mehmed Mer'i Paşa  Hayatı ve Hatırlattıkları, Ermeni 

Olaylarının Gelişimi ve Şebinkarahisar'da Yaşananlar (2 Cilt), Suşehri 

Tarihi Yazılarım, Arşiv Belgelerinde Alaplı, Kasımpaşa Tarihi Yazılarım, 

Alucra Gürbulak Köyü  Nam-ı Diğer Feygas, Hanuk Şeyh Mehmed, 

Osmanlıca Arşiv Belgelerinde Gümüşhane, Yaşananlar ve Ayrıntıları 

1695-1928 (2 Cilt), Osmanlı Döneminde Alucra'da Kaymakamlıkla İlgili 

Yaşananlar Sosyal Tarihin İzleri, Arşiv Belgelerinde Giresun Yaşananlar 

ve Ayrıntıları (2 Cilt), Arşivden Günümüze Yansıyanlar Konular-Olaylar-

Detaylar 1, Halil Rıfat Paşa, Arşivden Günümüze Yansıyanlar Konular-

Olaylar-Detaylar 2, Sadr-ı İslam Es-Seyyid Hasan Paşa ve Çağırgan Baba 

Bir Anadolu Alpereni Tarihi Roman isimli basılı 22 kitabı bulunmaktadır.  

 

Bunun yanında baskıya hazır Şeyh-i Şeyrani isimli çalışması olup, 

Osmanlının Dilinden Trabzon-Yomra-Arsin Yaşananlar ve Ayrıntıları 

isimli kitap çalışması da devam etmektedir. 

 

Ayrıca yaklaşık 8 senedir Naht (Hatt-ı Ahşap) sanatıyla da 

ilgilenmekte olup, 2 kez İstanbul'da 1 kez  Şebinkarahisar'da 1 kez de 

Alucra'da sergi açtı. 2015 yılı yaz döneminde Şebinkarahisar Halk Eğitim 

Merkezinde Naht (Hatt-ı Ahşap) kursu verdi. 

 

Blok adresleri:  

muratdursuntosun.wordpress.com / alucradantarihebakis.wordpress.com 
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GİRİŞ: 

 

Tarihi olayları roman tarzında anlatmak okumayı sevdirmek ve 

yaygınlaştırmak için son zamanlarda kullanılan bir tekniktir. Tarihi romanı 

hikâye tarzında anlatmak yani hikâye etmek bir konuyu ayrıntılarıyla 

anlatmak demektir. Tarihi romanlar tarihi gerçekleri çarpıtmadan, aslına 

uygun olarak biraz da hayal gücünü kullanarak yapılan anlatımlardır. 

 

Tarihi bilmek özellikle dinler tarihini bilmek bir toplumun fertleri için 

olmazsa olmaz bir gereksinimdir. Belirli bazı kesimlerin ısrarla ama art niyetle 

geçmişimizi unutturmaya çalışmak için geçmiş gitmiş bırakın şu masalları 

günümüze bakalım sözlerine çok fazla itibar etmemek gerekir. Batılı 

toplumların teşvikiyle bize bu yönde telkinlerde bulunulsa da onlar 4 bin yıllık 

tahrif edilmiş inançlarına sıkı sıkıya bağlıdırlar ve ona ulaşabilmek için de 

çalışıp çabalamaktadırlar. Bu nedenle tarih sosyal hafızanın korunması için 

önemli bir bilim dalıdır. 

 

Tarihini ve kültürünü bilmeyen, unutan toplumların başka kültürlerin 

potasında eriyerek yok olacağı malumdur. Kökü cürümüş veya zayıflamış bir 

ağacın uzun süre ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Tarihe ve geçmiş 

değerlere sahip çıkılması lazımdır. Tarih ders almak için vardır. 

 

Bu düşünceden hareketle hazırlanan tarihi roman için ön hazırlık 

yapılmış, genel tarihi literatür taranarak veri oluşturulmuş ve eldeki bilgiler 

doğrultusunda genel tarihi bilgi verilerek Çağırgan Baba bahsine giriş 

yapılmıştır. Çağırgan Baba kimdir, onu Alucra’ya getiren sebepler nelerdir? 

burada ne gibi görevler üstlenmiş ve neleri başarmıştır? bunlar anlatılmıştır.  

 

Bu anlatımın roman tarzında yapılmış olmasındaki amaç konuya 

akıcılık kazandırmak ve okuyucuda merak uyandırmaktır. Bu sayede hem 

Çağırgan Baba tanıtılmış hem onun sayesinde genel tarihimizle birlikte Alucra 

tarihi hakkında bilgi verilmiş, hem de Çağırgan Baba’nın yaşadığı dönemde 

yaptığı öğretici-eğitici vasfı vesile kılınarak bu olgu günümüze taşınarak aynı 

istikamette topluma mesaj verilmeye çalışılmıştır.  
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ÖZET: 

 

Türklerin Anadolu’daki varlığı hakkında muhtelif tarihler 

verilmektedir. Bunlar milattan önce 4 ila 12 bin yıl öncesine kadar 

inebilmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan saha araştırmalarıyla 

Anadolu’nun pek çok yerinde Türklere ait kaya resimleri bulunmuştur. 

Türkler nerede çok yoğunlukta yaşadılarsa, orada çok fazla kaya resimleri ve 

yazıtları bıraktılar. Türk boylarına ait bu kaya resimlerinin kökeni milattan 

önce 4 binli yıllara kadar uzanmaktadır.  

 

Türklerin yaşadığı muhtelif bölgeler olan Abakan, Altaylar, 

Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın bir kısmı, Azerbaycan ve 

Anadolu olmak üzere pek çok mekânda bunun örnekleri görülmektedir. 

Anadolu'nun büyük kesiminde bulunan Türklere ait kaya resimleri ve yazıtları 

milattan önceki çağlardan itibaren milattan sonraki devirlerde Anadolu'nun 

nasıl Türkleştiğini ispat etmektedir.1 

 

Anadolu’da milattan önce 2.500 yıl öncesinden itibaren yaşamış olan 

Hattilerin de Türk olabileceği tahmin edilmektedir. Hattiler, Hititlerden ayrı 

olub, Hititler (Etiler) Hattileri yenerek onların topraklarına hakim olmuşlardır. 

Ancak Hatti kültüründen de etkilenmişlerdir.2  Hattilerin önemli kentlerinden 

olan Alişar isminde geçmişte Alucra’ya, şimdi ise Şebinkarahisar’a bağlı bir 

köy bulunduğu hatırlandığında Hatti ülkesinin sınırlarının Alucra’yı da 

kapsadığı düşünülebilir.  

 

Bunu destekleyen diğer bir olgu da Alişar’a yakın bir bölge olan 

Balcana yakınlarında bulunan İsola (Güneyören) köyünün Hititlere ait 

Dukkahama kenti olabileceği tahminleridir.3 

 

Türklerin Hun İmparatoru Atilla önderliğinde Anadolu’nun 

kuzeyinden ve içlerinden geçerek Kuzey Avrupa’ya kadar gidip Batı Hun 

Devletini kurması Türklerin Anadolu’ya çok önceleri ayak bastığının delilidir. 

                                                           
1 http://www.orhunyazitlari.com/damgalarin-gocu.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mSiZ8zYnULg 

https://servetsomuncuoglu.wordpress.com/tag/damgalarin-gocu-kurgan/ 
2 https://www.turkcebilgi.com/hattiler 
3 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/01/08/alucra-ve-hititler/ 

https://www.youtube.com/watch?v=mSiZ8zYnULg
http://www.orhunyazitlari.com/damgalarin-gocu.html
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İstanbul’da bulunan Ayasofya Camii’nin bulunduğu yerde Hun Devleti’nin 

çadırı olduğu ve bunu anlaşmalarla kazandığı, Ayasofya, kilise olarak ilk kez 

inşa edildiğinde de ona atfen 2. Katta bulunan balkon mermerlerine Göktürk 

Alfabesi ile bir yazı yazıldığı da bilinmektedir.4    

 

İslamiyet öncesi dönemde Türkler Gök Tengri (Gök Tanrı) inancına 

sahiptiler. Daha sonra dinlerin ortaya çıkışıyla beraber Musevilik ve 

Hristiyanlık’dan etkilenerek bu dinlere dahil olarak asimile olanlar oldu. 

Örneğin Hazar Türk Devletinin ve Kırım civarında yaşayan Karayların da 

Musevi inancında olduğu bilinmektedir.  

 

Keza Bizans ordusunda da paralı asker olanlar ile Karadeniz’in 

muhtelif yerlerine yerleşmiş Türklerden Hıristiyan olarak aidiyetlerini 

kaybetmiş ve Rumlaşmış olanlar da bulunmaktadır. Karaman Türkleri de bu 

nevi örneklerdendir.   

 

7. Yüzyıldan itibaren İslamla tanışan Türkler, daha önceki inançları 

olan Gök Tanrı inancında olduğu gibi tek bir Yaratıcıyı benimseyen ve kabul 

eden İslamiyetin inanç sistemini benimsemekte zorlanmadılar ve peyderpey 

Müslüman oldular. Zaman içerisinde de İslamiyetin en büyük destekçisi ve 

savunucusu oldular.  İlk Müslüman olan Türk devleti ise Karahanlılardır.  

 

Türkler birbirleriyle olan çekişmeleri ve diğer değişik nedenlerle 

sürekli batıya ve kuzeybatıya doğru bir göç hareketi içinde olmuştur. 

Anadolu’ya esas göç hareketi ise Cengizhan’ın Moğol-İlhanlı Devletini 

kurmasından sonra başlattığı acımasız istila hareketinden sonraya 

rastlamaktadır. Bu göçler bir anda olmamış, özellikle Büyük Selçuklu 

Devleti’nin kurulmasından sonra olmuştur.  

 

26 Ağustos 1071 tarihinde Cuma günü Sultan Alpaslan ile Roma 

imparatoru Romen Diyojen arasında yapılan Malazgirt Savaşı’ndan önce 

Anadolu’nun muhtelif yerlerinde önemli bir Türk-Müslüman nüfusu olmasına 

karşın bunlar Selçuklu’ya tabi değillerdi. Alucra’nın da 1041 yılında 

fethedildiği ancak o an için kalıcı olmadığı da hatırlanmalıdır.  

 

                                                           
4 Ayasofya’nın Temeli, http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=3373 
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1071’den sonra ise Sultan Alpaslan komutanlarına bağımsız fetih izni 

vermiş ve kısa süre sonra Ege kıyılarından, Akdenize ve Karadenize kadar 

yayılan Türk beylikleri kurulmuştur. Bu arada Büyük Selçuklu Devleti 

yıkılarak 4 parçaya ayrılmıştır. Bunlar:  Irak Selçukluları (1092-1194), 

Kirman Selçukluları (1092-1187), Suriye Selçukluları (1092-1117) ve 

Anadolu Selçukluları (1075-1308)’dir.  

 

1243 yılına gelindiğinde ise Anadolu Selçuklu Devleti’nin 

zaaflarından yararlanan Moğollar Anadolu’ya girdiler. Kösedağ’da yapılan 

savaşta Selçuklu devletini yenerek kendisine vergi verir duruma düşürmüş ve 

Anadolu’yu yüz yıla varan bir süre ile esir etmiştir. Moğollar Anadolu’da 

inanılmaz zulümler yaptılar. Müslüman olanlara yaptıkları zulümler ise diğer 

milletlere yaptıklarından çok fazla ve acımasızdı. Bu baskılar İslami yaşantıyı 

da olumsuz etkiledi. İslami kurumlar yıkıldı, yakıldı, halkın yaşantısı olumsuz 

etkilendi.  

 

Moğol-İlhanlı Devleti Mahmud Gazan Han zamanında Müslüman 

olunca bu yakıcılık, yıkıcılık ve baskılar kısmen hafifledi ise de esaret devam 

etti. 1335 yılında Ebu Said Bahadır Han’ın vefatından sonra doğan yönetim 

boşluğu nedeniyle bölgesel İlhanlı komutanları baş kaldırarak bağımsız 

hareket etmeğe başladılar ve bir süre sonra da kendi Sultanlıklarını ilan ettiler.  

Bu şekilde Anadolu’da yeniden beylikler doğmaya başladı.  

 

Alucra civarı da Alaaddin Eretna Bey’in hükümranlığı altına girdi. 

Çağırgan Baba’nın Alucra’ya gelip Zıhar köyüne yerleşmesi ve tekkesini 

açması da bu döneme denk gelmektedir.   
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1.BÖLÜM 

GENEL TÜRK TARİHİ 

 

Türklerin Anadolu’daki varlığı milattan önce 12 bin5 ila 4 bin yıl 

öncesine kadar inmektedir. Geçtiğimiz yıllarda yapılan saha araştırmalarıyla 

Anadolu’nun pek çok yerinde Türklere ait kaya resimleri bulundu. Türk 

boylarına ait bu kaya resimlerinin kökeni milattan önce 4 binli yıllara kadar 

uzanmaktadır.6  

 
Kırgızistan Saymalıtaş Kaya Resmi   

 
Ankara/Güdül/Salihler Köyü'ndeki Kayalarda Kayı Damgası 

                                                           
5 Ömer Özkaya, Güneş Gazetesi, 13 Temmuz 2017, s.8 
6 http://www.tariheyolculuk.org/2013/04/milattan-once-anadoluda-turkler.html 

http://www.tariheyolculuk.org/2013/04/milattan-once-anadoluda-turkler.html
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Türkler için yüksek yerler her zaman kutsal bölgeler olarak kabul 

edilmiş, ibadet yerleri olarak kullanılmıştır. Bu bölgelerin Orta Asya'daki 

benzerleri Anadolu'da da mevcuttur. Anadolu'daki yüksek yerler, buraya 

takriben M.Ö 3000 ila M.S 1000 yılları arasında gelen Türklerin ibadet yerleri 

olarak kullanılmış, buradaki taşlara onlar tarafından dini ayin resimleri ve dua-

dilek cümlecikleri işlenmiştir. Alucra’nın muhtelif tepelerinde Burga Baba, 

Tulu’ Baba, Akıl Baba gibi ziyaretler de bu kabil yerlerdendir.  

 

Kaya resimlerinin arasında Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügâti't-

Türk'te tasvir ettiği Türk boyları damgalarına sık sık rastlanması bu kaya 

resimlerinin işaret ettiği Anadolu'daki Türk varlığının 1071 öncesinde siyasî 

bir devlet yapısından ziyade yalnızca kültürel ve sosyal bir özelliğe sahip 

olduğunu da bir anlamda göstermektedir. 

 

Türklerin yaşadığı muhtelif bölgeler olan Abakan, Altaylar, 

Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'ın bir kısmı, Azerbaycan ve 

Anadolu olmak üzere pek çok mekânda bunun örnekleri görülmektedir. 

Anadolu'nun büyük kesiminde bulunan Türklere ait kaya resimleri ve yazıtları 

milattan önceki çağlardan itibaren milattan sonraki devirlerde Anadolu'nun 

nasıl Türkleştiğine delil teşkil etmektedir.7 

 

Diğer taraftan Anadolu’da milattan önce 2.500 yıl öncesinden itibaren 

yaşamış olan Hattilerin de Türk olabileceği tahmin edilmektedir. Hattiler, 

Hititlerden ayrı olup, Hititler (Etiler), Hattileri yenerek onların topraklarına 

hakim olmuştur. Ancak Hatti kültüründen de etkilenmişlerdir.8  Hattilerin 

önemli kentlerinden olan Alişar isminde geçmişte Alucra’ya şimdi ise 

Şebinkarahisar’a bağlı bir köy bulunduğu hatırlandığında Hatti ülkesinin 

sınırlarının Alucra’yı da kapsadığı düşünülebilir.  

 

                                                           
7 http://www.orhunyazitlari.com/damgalarin-gocu.html 

https://www.youtube.com/watch?v=mSiZ8zYnULg 

https://servetsomuncuoglu.wordpress.com/tag/damgalarin-gocu-kurgan/ 
8 https://www.turkcebilgi.com/hattiler 

http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/hititler-174 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSiZ8zYnULg
http://www.orhunyazitlari.com/damgalarin-gocu.html
http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/hititler-174
https://www.turkcebilgi.com/hattiler
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Bunu destekleyen diğer bir olgu da Alişar’a yakın bir bölge olan 

Balcana yakınlarında bulunan İsola (Güneygören) köyünün Hititlere ait 

Dukkahama kenti olabileceğidir.9 

 

Pers imparatoru Kurus'un M.Ö. 547’de Lidya kralı Krezüs'ü yenip 

Anadolu'yu eline geçirmesine kadar Batı Anadolu'da İyonlar, Karyalılar, 

Frigler, Lidyalılar; Doğu Anadolu'da Asurlular ve Urartular hüküm 

sürmekteydiler.  

 

Anadolu, M.Ö. 547-333 arasında iki asır müddetle Perslerin elinde 

kaldı. M.Ö. 333’te İskender'in eline geçti. Nihayet M.Ö. 395’te Roma 

İmparatorluğu ikiye ayrılınca Anadolu, Doğu Roma’nın yeni Bizans'ın elinde 

kaldı.  

 

Türklerin Hun İmparatoru Atilla önderliğinde Anadolu’nun 

kuzeyinden ve içlerinden geçerek Kuzey Avrupa’ya kadar gidip Batı Hun 

Devletini kurması Türklerin Anadolu’ya çok önceleri ayak bastığının delilidir. 

İstanbul’da bulunan Ayasofya Camii’nin bulunduğu yerde Hun Devleti’nin 

çadırı olduğu ve bunu anlaşmalarla kazandığı, Ayasofya, kilise olarak ilk kez 

inşa edildiğinde de ona atfen 2. katta bulunan balkon mermerlerine Göktürk 

Alfabesi ile bir yazı yazıldığı da bilinmektedir.10    

 

İslamiyet öncesi dönemde Türkler Gök Tengri (Gök Tanrı) inancına 

sahiptiler. Daha sonra dinlerin ortaya çıkışıyla beraber Musevilik ve 

Hristiyanlık’dan etkilenerek bu dinlere dahil olarak asimile olanlar oldu. 

Örneğin Hazar Türk Devletinin ve Kırım civarında yaşayan Karayların da 

Musevi inancında olduğu bilinmektedir.  

 

Keza Bizans ordusunda da paralı asker olanlar ile Karadeniz’in 

muhtelif yerlerine yerleşmiş Türklerden Hristiyan olarak aidiyetlerini 

kaybetmiş ve Rumlaşmış olanlar da bulunmaktadır. Karaman Türkleri de bu 

nevi örneklerdendir.   

 

                                                           
9 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/01/08/alucra-ve-hititler/ 

http://baydin2.blogspot.com.tr/2014/02/guneygoren-koyu-dukkammam.html 
10 Ayasofya’nın Temeli, http://www.onaltiyildiz.com/haber.php?haber_id=3373 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/01/08/alucra-ve-hititler/
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7. Yüzyıldan itibaren İslamla tanışan Türkler, daha önceki inançları 

olan Gök Tanrı inancında olduğu gibi tek bir Yaratıcıyı kabul eden İslamiyetin 

inanç sistemini benimsemekte zorlanmadılar ve peyderpey Müslüman oldular. 

Zaman içerisinde de İslamiyetin en büyük destekçisi ve savunucusu 

konumuna yükseldiler.  İlk Müslüman olan devlet ise Karahanlılardır.  

 

Türkler birbirleriyle olan çekişmeleri ve diğer değişik nedenlerle 

sürekli batıya ve kuzeybatıya doğru bir göç hareketi içinde olmuştur. 

Anadolu’ya esas göç hareketi ise Cengizhan’ın Moğol-İlhanlı Devletini 

kurmasından sonra başlattığı acımasız istila hareketinden sonraya 

rastlamaktadır. Bu göçler bir anda olmamış, özellikle Büyük Selçuklu 

Devleti’nin kurulmasından sonra hızlanmıştır.  

 

Uzlar, Oğuzlar olarak bilinen kadim Ötüken boyu Göktürk Devletinin 

yıkılmasından sonra Asya'da tutunamamış, batıya doğru göç ederek kuzey 

Karadeniz sahillerine kadar ulaşmış, 1068 yılında Kıpçaklar tarafından 

yıkılarak Doğu Avrupa'ya dağılmışlardır. 

 

Uzlar, Hazar Denizi’nin doğusuna kadar ulaştığında Hazar Devleti 

bölgesine hakim ve güçlü bir devlet olarak varlığını devam ettiriyordu. Uzlar, 

kalabalık kitleleriyle Hazar Devletinin himayesine girerek ticaret yollarını 

koruyor ve sınır güvenliği görevlerini üstleniyordu.  

 

Uz ordusunun Subaşısı (Baş Komutanı) Selçuk Bey, Uzların 

hakimiyetini ele geçirmek için Uz hanedanlığıyla mücadele içerisine girişti. 

Yaşı oldukça genç olan Selçuk Bey, iyi bir savaşçıydı ancak Han olabilmek 

için yeterli güce sahip değildi. Selçuk Bey bu mücadelesinde muvaffak 

olamayıp mağlup olunca tâbi’ olduğu Kınık boyuyla birlikte başkent Yenikent 

den sürüldü.  

 

Selçuk Bey, sürgün edildiği Cend şehrinde hakimiyetini genişletmiş ve 

Şehrin hakimi durumuna gelmişti. Üstelik Kınık boyu ve Selçuk Bey, burada 

Müslüman olan Sasaniler ve Karahanlılar ile münasebetleri vesilesiyle 

İslam dini ile tanışıp gönüllü olarak İslamiyeti seçmişti.   

 

Kısa sürede Cend şehrinin hâkimi durumuna gelen Selçuk Bey, vergi 

tahsil etmek için gelen Oğuz elçilerini kovarak vergi vermeyeceğini ve 
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gayrimüslim bir toplum oldukları için kendileriyle cihat edeceklerini ilan etti. 

Bu aynı zamanda bir bağımsızlık ilanıydı. Zira Oğuz Yabguluğuna bağlı olan 

Cend şehrinin vergi vermemesi, Yabguluğa bağımlılığı reddetmek anlamına 

da geliyordu.  

 

Bu durum civarındaki diğer Türk Devletleriyle olan mücadelelerini 

olumsuz etkilediğinden bir süre sonra Uzların tarih sahnesinden silinmesinin 

kapısını araladı. Ancak Asya Türklerinin en kalabalık boylarından biri 

olan Oğuzlar (Uzlar), mücadeleler ve göçlerle Avrupa’nın Kuzeyine 

kadar ulaşıp, yıkıldıktan sonra Doğu Avrupa’daki Türklüğün temellerini 

oluşturdular.11 
 

Selçuk Bey’in Sasani-Karahanlı mücadelesinde elde ettiği bozkırlar, 

Karahanlıların 999 yılında Sasanileri tam olarak yıkmasıyla Selçuk Bey ve 

Kınık Boyu’nun resmi hakimiyet alanı haline geldi. Sasaniler’den boşalan 

bölgeyi Karahanlılardan önce sahiplenen Selçuk Bey, tebaası ile birlikte 

Horasan’a yerleşip bu bölgeyi yurt edindi. Selçuk Bey ve Kınık boyu, artık 

müstakil bir güç ve hakimiyet alanları kesinleşmiş bir beylik olarak 

anılıyordu. 

 

 Selçuk Bey’in ölümünden sonra oğlu Arslan Bey 1009’da yerine geçti 

ise de kendisine kurulan bir tuzak sonucu Gazneli Mahmut tarafından 1025 

yılında esir edilerek Kalincar kalesinde hapsedildi. Arslan Bey’in öldürülmesi 

üzerine Kınık boyu lidersiz kalarak dağıldı. Bir anlamda Kut’suz kaldılar12 ve 

eski güçlerini kaybederek yaşadıkları bölgelerin hakimiyetini elinde 

bulunduran devlet ve beyliklerin tebaası haline geldiler.  

 

Arslan Bey’in kardeşi, Selçuk Bey’in diğer oğlu olan Mikail’in 

oğulları Tuğrul Bey Çağrı Beyler, ortaya çıkan otorite boşluğunu doldurmak 

                                                           
11 http://www.turktarihim.com/Uzlar.html 
12 Türk devlet geleneğinde ülkeyi yönetme yetkisinin hükümdarlara, Tanrı tarafından verildiği 

inancına “kut” denilir. Kut, kutsal yaşam gücü, bereket, hayat verici, mübareklik, canlılık gibi 

anlamlar taşımaktadır. Beylerin, padişahların ve soylarının kanı kut’lu sayıldığından, 

hanedandan birisi idam edileceği zaman boynu kılıçla vurulmaz, yay kirişiyle boğularak 

öldürülür, kanı dökülemezdi. Bu gelenekte aslında İslami inanıştaki kader ve idarecilere itaat 

ilkesinin de izdüşümü bulunmaktadır. Bu gelenek Osmanlı’da yeniçeri isyanlarıyla bozulmuş 

ve padişahlara olmadık muameleler yapıldına şahit olunmuştur. http://nenedir.com.tr/kut-

nedir/ 

http://www.turktarihim.com/Uzlar.html
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için genç yaşta bu büyük vazifeyi üstlenerek Selçuklu Beyliğinin liderliğini 

üstlendiler. Selçuklu Beyliğinin tekrar ayağa kalkması 10 yıl sürdü. 

 

            Tuğrul ve Çağrı Beyler dönemi 1030’dan 1063’e kadar devam etti. 

Gazne Sultanından izin almadan Horasan’a yerleştiler. Türk Töresi gereği 

Boylar, yerleşecekleri bölgelere Büyük Kağanlarının izni olmaksızın göç 

edemezlerdi. Selçukluların bu eylemi bir anlamda başkaldırı ve isyan olarak 

nitelendirilebilecek şiddette bir itaatsizlikti. Gazne Sultanı Mesut Han, 

Selçukluların Horasan’a izinsiz olarak yerleşmelerine önce müsamaha 

gösterdi. Güçlendikçe kalabalıklaşan Selçuklular, Horasan’dan sonra Merv ve 

Nesa şehirlerine de girdiler. Gazne Sultanı Mesut Han, Tuğrul Bey’in 

mektubuna cevap dahi vermeden ordularını hazırlayarak 1035’de 

Selçukluların üzerine sefere gönderdi.  

 

            Tuğrul Bey ve ordusu, Gazne Ordusunu Nesa şehrinin girişinde 

karşıladı ve Meydan Muharebesi şeklinde cereyan eden bu savaşta Gazne 

Ordusu  ağır bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Bu mağlubiyetin 

ardından Gazne Sultanı, Tuğrul Bey’in kendisine gönderdiği mektubu 

cevaplayarak Horasan, Merv ve Nesa şehirlerinde kendilerine oturma ve 

barınma izni verdiğini bildirdi.  

 

             1037’de Gazne ordusu, 1035 yılında Nesa’da mağlup olan orduya 

göre çok daha güçlüydü ancak aradan geçen süre zarfında Selçuklular da 

güçlenmişlerdi. Gazne Ordusu ile Selçuklu ordusu, Sarah şehrinde, 1035 

yılındaki gibi yine bir meydan muharebesi ile karşı karşıya geldiler. Gazne 

Ordusu, bu savaştan da ağır bir mağlubiyet alarak geri çekilmek zorunda kaldı. 

Selçukluların bu zaferi Büyük Selçuklu Devletinin doğuşu anlamına 

geliyordu. Tuğrul Bey kendisini Büyük Kağan ve Sultan, kardeşi Çağrı Bey’i 

de ortak kağan ilan ederek Büyük Selçuklu Devletinin bağımsızlığını ilan etti.  

 

Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında Devlet haline gelerek 

Nişabur’da bağımsızlığını ilan etti ve Bağdat kentini başkent yaparak önce 

Mezopotamya, sonrasında Anadolu ve İç Asya boylarına kadar sınırlarını 

genişleterek dönemin en büyük Türk Devleti haline geldi.  

 

Gazne Sultanı Mesut Han, önceleri bir beylik olarak kendisinden 

toprak isteyen Selçukluların karşısında zor duruma düştü. 1037’deki ağır 
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mağlubiyetin ardından yapılan bir hazırlık neticesinde çoğunluğu atlı 

süvarilerden oluşan 100.000 kişilik bir ordu hazırladı. Bu kez ordusunun 

başına kendisi geçti ve ordusunun tüm gücünü seferber ederek Selçukluların 

üzerine taarruza kalktı ise de yine başarılı olamadı ve savaş meydanından 

kaçtı. Bilahare askerleri tarafından öldürüldü. Tarihe Dandanakan Savaşı 

olarak geçen bu hadise hem Gazne Devletinin yıkılma sürecini başlattı hem 

de Türk Dünyasının en büyük güçlerinden biri olan Büyük Selçuklu Devletini 

Bozkır İmparatorluğundan Cihan Devletine dönüştürdü. 

 

            Dandanakan Savaşını kazanan Selçuklular, Mesut Han’ın geri 

dönmeyerek saltanatına sahip çıkmamasını bir fırsat olarak değerlendirip 

Gazne sarayına girerek Gazne Devletinin hazinesini savaş ganimeti olarak 

aldılar. Bu sayede Selçuklular artık hem geniş bir bölgeyi hakimiyetleri altına 

aldı hem de Gazne ganimetleriyle hazinesini doldurdu.  

 

            11. Yüzyılda varlığını devam ettiren 6 Türk Devleti bulunmaktaydı. 

Karahanlılar Maveraünnehir’de, Peçenekler Kuzey Karadeniz’de, Uzlar 

Balkanlarda, Kıpçaklar ise Kafkasların doğusu ve Karadeniz’in Kuzey’inde, 

Gazneliler Hindistan-Pakistan bölgesinde, Selçuklular ise İran-Türkistan 

coğrafyasında hüküm sürmekteydiler. Bu devletlerin en güçlüsü ve en uzun 

ömürlüsü Büyük Selçuklu Devleti oldu. 

 

İslam dünyasının liderliği Hilafet Makamında idi. Hilafet makamı ise 

Abbasi Devletinin himayesinde bulunuyordu. Halife Kaim, Abbasilerin 

içinde bulunduğu zor durum üzerine Tuğrul Bey’den yardım talep etti. 

Tuğrul Bey, Halife Kaim bi-Emrullah’ın talebi üzerine bizzat ordusunun 

başına geçerek Büveyhioğullarının Abbasiler üzerindeki baskısını ortadan 

kaldırmak için Bağdat’a girdi. Selçukluların Bağdat’a girmesi üzerine Büyük 

Selçuklu Devleti ile baş etmesi mümkün olmayan Şii Büveyhioğulları 

Bağdat’ı terk ettiler.  

 

            Ortak Kağan Çağrı Bey 1060 yılında, Büyük Kağan ve Sultan Tuğrul 

Bey ise 1063 yılında vefat ederek Türk Dünyasına bir Cihan Devleti miras 

bırakarak hayata gözlerini yumdular. Vefatlarından önce 1018’de Çağrı Bey 

Karadeniz bölgelerinde bir keşif seferi yaptı. 1041’de İbrahim Yinal 

Alucra’da dahil olmak üzere bazı bölgeleri fethetti. Bundan sonra 1063 ile 

1072 yılları arasında Sultan Alparslan dönemi başladı. Bu dönem içinde 
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yaşanan en önemli olay 1071’de gerçekleşen Malazgirt Savaşıdır. Yakın 

tarihimiz açısından Malazgirt Savaşı ve Selçuklu tarihi çok önemlidir. 

 
Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovasında Selçuklu 

Sultanı Alparslan ve Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen arasında 

gerçekleşmiş ve Anadolu’nun Türklere yurt olmasını sağlamış olan meydan 

savaşıdır. 

 

Selçuklular, Malazgirt Savaşından önce yeni sınır komşuları Doğu 

Roma’ya sık sık gaza seferleri düzenliyorlardı. Selçuklular Anadolu’nun 

içlerine doğru akınlarını ilerletirken Doğu Roma politik karışıklıklar 

içerisindeydi. Ülkenin yönetimi dul kalan Bizans İmparatoriçesi Eudoxia’nin 

elindeydi. Onun evleneceği kişi Doğu Roma İmparatoru olacaktı. Doğu 

Romalı idareciler, ülkedeki otorite boşluğunu tamamlamak ve yeni 

İmparatoru seçmek için Eudoxia’e pek çok damat adayı teklifinde bulundular 

ise de Edoxia, teklif edilen damat adaylarının yerine hapis tutulan Doğu Roma 

kumandanı Romen Diyojen’le evlenmeyi tercih etti. 

 

Bu tarihlerde Selçuklular Anadolu’nun içlerine doğru seferlerini 

arttırmış, Kars, Ege hatta Marmara’ya kadar akınlar yapar duruma gelmişti. 

Romen Diyojen, göreve geldikten sonra Selçuklu akınlarına karşı koymak için 

seferler düzenledi. Selçuklu akınlarıyla düşen ileri karakol kalelerini kontrol 

altına almak amacıyla 1068 yılında Kars’ı, 1069’da Pozantı’yı yine 1069’da 

Palu’yu, 1070’de Kayseri’yi kontrol altına aldı.  
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Romen Diyojen ise büyük Doğu Seferi için uzun süredir devam ettiği 

hazırlıklarını tamamlamış, İmparatorluk askerlerinin arasında Peçenek ve 

Uz’lardan tertip ettiği çoğu paralı askerlerden oluşan 70.000 kişilik bir orduyla 

Selçuklular üzerine sefere çıkmıştı. Anadoluda yaşayan diğer bir azınlık olan 

Ermeniler ise bu seferberliğe yanaşmamıştı. Romen Diyojen, ordularıyla 

birlikte Sivas’a ulaşınca tabiyeti kabul etmedikleri için Ermeni Prenslerini ve 

tebasını kılıçtan geçirerek öldürdü. 

  

Doğu Roma Ordusu, paralı askerlerle birlikte 70.000 kişilik bir orduyla 

Malazgirt ovasının kuzeyinde konuşlanmıştı. Selçuklu ordusunun askeri gücü 

ise sadece 40.000 kişiden ibaretti. Peçenek ve Uz Türkleri ise Roma 

İmparatorluğu ordusu içerisinde sıkça görev yapmaktaydı. Üstelik Roma 

ordusunun en önemli savaş stratejisti Magistors Tarkhal’da bir Peçenek Türkü 

idi. Alparslan’ın teklifini olumlu karşılayan Peçenek ve Uz birlikleri Roma 

ordusu içerisinde konuşlanmış ancak Selçuklular için mücadele etmeye karar 

vermişlerdi.  

 

Romen Diyojen, Alparslan’ın elçilerine “Sulh müzakerelerini Rey’de 

yapacağım. Ordumu İsfahan’da kışlatıp Hemedan’da sulayacağım” demesi 

üzerine Selçuklu elçileri de “Atlarınızı Hemedan’da kışlayacaklarından ben 

de eminim, fakat sizin nerede kışlayacağınızı bilemiyorum” demişti. Sultan 

Alparslan artık tüm hazırlıklarını tamamlamış, İslamın sancaktarlığını da 

üstlendiği bu savaşta Halifeden dua talep etmiş, Halife de İslam ülkelerine 

Cuma hutbesinde okunacak duayı camilere göndermişti.  

 

Sultan Alparslan ise dua ederek savaşa hazırlanmıştı: 

 

“Ya Rabbi! Sana tevekkül ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor 

ve senin uğrunda cihad ediyorum. Ya Rabbi! Niyetim halistir. Bana yardım 

et; sözlerimde hilaf varsa beni kahret.” 

 

Yapılan savaşta zafer Alparslan’a müyesser oldu. Savaşta Romen 

Diyojen, fazla dayanamayıp yenilgiyi kabul etti ve askerleriyle birlikte yaralı 

vaziyette esir alındı ve bilahare salıverildi.  

 

Malazgirt savaşından önce Anadolu’nun muhtelif yerlerinde önemli 

bir Türk-Müslüman nüfusu olmasına karşın bunlar Selçuklu’ya tabi değillerdi. 
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Alucra’nın da 1041 yılında fethedildiği ancak bu durumun o an için kalıcı 

olmadığı da hatırlanmalıdır.  

 

1071’den sonra ise Sultan Alpaslan komutanlarına bağımsız fetih izni 

vermiş ve kısa süre sonra Ege kıyılarından, Akdeniz ve Karadeniz’e kadar 

yayılan Türk beylikleri kurulmuştur. Selçuklu komutanı Kutalmışoğlu 

Süleyman Şah (I. Süleyman Şah) ise Anadolu’daki fetihleri daha da batıya 

yayarak 1075’te İznik’i Bizans’tan alarak başkent yapmış ve Anadolu 

Selçuklu devletini resmen kurmuştu. 

 
Süleyman Şah Hazretleri 

Bu nedenle “Malazgirt Savaşı” Selçuklulara Anadolu’nun tapusunu 

vermiştir. İlerleyen 20 yıl içerisinde hızla Anadolu içlerine göç hareketleri 

başlatılarak Türkleştirilen Anadolu, İç Asyadaki diğer Türk devletlerinin de 

göçleriyle bir Türk yurduna dönüştü.13  

 

Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizans toprakları üzerindeki seferleri 

İslam Dünyasında da büyük yankı uyandırdı. İslam Âleminin Halifesi 

Mekke’de Hutbeyi Hilafet Makamı ve Selçuklu Sultanı adına okuttu. 
Halifenin bu davranışı, Selçukluların İslam Dünyasının en büyük gücü haline 

gelmesi hasebiyle İslam Sancaktarlığı vazifesinin Selçuklular Tarafından 

gerçekleştirildiğinin ilanı olarak yorumlandı. Sultan Alparslan, bir ihanet 

                                                           
13 http://www.turktarihim.com/Malazgirt_Sava%C5%9F%C4%B1.html 

http://www.turktarihim.com/Malazgirt_Sava%C5%9F%C4%B1.html
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sonucu kumandanlarından biri tarafından 25 Kasım 1072’de hançerle 

öldürüldü.  

 

         Alparslan’ın beklenmeyen erken ölümü üzerine yerine oğlu Melikşah 

(1072-1092) geçti. Melikşah, 1092 yılında kim olduğu belirlenemeyen bir kişi 

tarafından zehirlenerek öldürüldü. Yemeğine karıştırılan zehirle öldürülen 

Melikşah, hâkimiyet sürdüğü 20 yıl boyunca Büyük Selçuklu Devletini Türk 

Tarihinin yüz ölçümü bakımından En Büyük Coğrafyasına sahip ülkesi haline 

getirmişti.  

 

Melikşah devrinde Anadolu'nun fethinin tamamlanması hareketi hızla 

sürdü. Süleyman Şah'a yaptığı yardımlarla Anadolu bir İslam beldesi 

durumuna geldi. Onun emriyle Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu.  

 

Ömrünü İslam dini için yararlı işler yapmaya adayan Melikşah her 

zaman şu şekilde dua etmekteydi: Ya Rab, eğer İslam'a faydalı olacaksam, 

bana yardım et, muzaffer kıl. Eğer karşımdaki hasmım faydalı olacaksa, ona 

yardım et, onu muzaffer kıl." 

 

Melikşah'ın en güçlü vezirlerinden Nizamülmülk 1092'de Hasan 

Sabbah'a bağlı fedailerce öldürüldü. Aynı yıl, yani 20 Kasım 1092'de otuz yedi 

yaşındayken kimliği belirsiz kişilerce zehirlenerek Melikşah da  öldürüldü. 

Cenazesi İsfahan'a götürüldü ve kendisinin yaptırdığı medresesinin yanındaki 

türbede toprağa verildi. 

 
Sultan Melikşah 
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Melikşah öldüğünde arkasında Marmara Denizi’nden Kafkaslara, 

Balkaş-Issık gölünden Kuzey Afrika’ya uzanan muazzam büyüklükte bir 

Devlet bıraktı. 

 

          Selçuklunun yıkılmasında Mısır’da bulunan Fatımilerin Batınilik adı 

verilen sapkın bir inanış ile isyan hareketinin de katkısı bulunmaktadır. Bu 

inanışın en önemli aktörlerinden biri olan Hasan Sabbah, muhtelif bitkilerle 

imal ettiği uyuşturucu ve tesirli maddeleri kullanarak fedailer yetiştiriyor, 

aldıkları uyuşturucuların tesiriyle doğa üstü halisünasyonlar gören fedailer 

Hasan Sabbah’ı tartışılmaz bir lider olarak görerek onun için kolayca ölüme 

atlıyorlardı. Hasan Sabbah, etrafında topladığı hizmetkarlarıyla İran’ın 

Alamut şehrindeki Alamut Kalesini zapt edip yerleşerek yetiştirdiği fedailerle 

Büyük Selçuklu Devletinin siyasi, askeri ve din önderlerine suikastlar 

düzenledi. Selçuklunun en önemli veziri olan Nizamülmülk’ü de 1092’de 

öldürdüler. Nizâmülmülk, Nizamiye Medreselerinin fikir babasıydı. Ayrıca 

devlet yönetimine ilişkin de öngörüleri bulunmaktaydı. 

 

Melikşah’ın ölümü ile başlayan ayaklanmalar ve isyanlar, Haçlı 

Seferleriyle daha da içinden çıkılamaz bir durumun ortaya çıkmasına sebep 

oldu. Berkyaruk, Haçlı seferlerine karşı direniş gösteremeyince Filistin ve 

Suriye’nin bir bölümü Haçlı ordusunun denetimi altına girdi.  

 

           Çok genç yaşta Selçukluların hükümdarı olan Berkyaruk, 1104 yılında 

öldüğünde sadece 25 yaşındaydı. Berkyaruk’un ölümü üzerine yerine kardeşi 

Mehmed Tapar geçti. Mehmed Tapar’ın 14 yıllık hâkimiyeti sürecinde Büyük 

Selçuklu Devletinin zayıflaması ve bölünmesi durdurulamadı (1118).  

 

          Mehmet Tapar’ın ölümünden sonra yerine oğlu Mahmud geçti ancak 

Melikşah’ın oğlu, Mehmed Tapar’ın kardeşi Horasan Maliki (Valisi) Sencer, 

yeğeni Mahmut’u tahttan indirerek yerine kendisi geçti ve yeğeni Mahmut’u 

himayesi altına alarak Irak Selçuklularının sultanı ilan etti.  

 

            Sultan Sencer’in Karahıtaylılar’a mağlup olmasıyla otorite boşluğu 

tekrar ortaya çıktı. Büyük Selçuklu Devletinde yüksek vergiler sebebiyle isyan 

eden Oğuzlar vergi vermeyi reddedip daha geniş hakimiyet alanı talep edince 

Büyük Selçuklu Devleti’nin hakimiyetine son darbe vurulmuş oldu. 

Ayaklanan Oğuzlar, soydaşları olan Sultan Sencer’i esir alıp 1153’de Horasan 



ÇAĞIRGAN BABA BİR ANADOLU ALPERENİ TARİHİ ROMAN 

17 
 

bölgesini zapt etti. Oğuzlara esir düşen Sultan Sencer, bir süre sonra serbest 

bırakılsa da kısa süre sonra vefat etti ve Büyük Selçuklu Devleti 1157’de tam 

anlamıyla yıkılmış oldu. Selçuklu Devleti yıkılmasıyla zamanla boylar ve 

aşiretlere kadar bölünerek Anadolu Beylikleri dönemini başlattı. 

 

Anadolu Selçukluları (1075-1308), bölünen diğer Selçuklu 

Devletlerinin aksine Melikşah’ın ölümünden daha önce bağımsızlığını ilan 

etmişti. Malazgirt Savaşından sonra Anadolu içlerine taarruz eden Anadolu 

Selçukluları, Büyük Selçuklu Devletini kuran Tuğrul ve Çağrı Bey’lerin 

amcası Arslan Yabgu’nun torunu Süleyman Şah (Kutalmış’ın oğlu) 

komutanlığında İznik’e kadar ilerlemiş ve 1075 yılında bağımsızlığını ilan 

ederek Büyük Selçuklu Devletinin Bizans sınırında Anadolu Selçuklu 

Devletinin temellerini atmıştı.  

 

Süleyman Şah’ın oğlu 1. Kılıçarslan, 1075 yılında İznik’te 

bağımsızlığını ilan ederek Anadolu Selçuklu Devletinin ilk hükümdarı oldu. 

İlerleyen yıllarda hakimiyet alanını genişleterek Konya’yı başkent yaptı. 1308 

yılında İlhanlılar tarafından yıkıldı.14 Yıkıma giden süreç ayrıca önem 

arzettiğinden bu husus daha detaylı olarak incelenecektir. 

 

 

                                                           
14http://www.turktarihim.com/B%C3%BCy%C3%BCk_Sel%C3%A7uklu_Devleti.html  

http://www.turktarihim.com/B%C3%BCy%C3%BCk_Sel%C3%A7uklu_Devleti.html
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 Moğol hükümdarı Cengiz Han, Harezmşahlılar ile Selçukluların 

arasına ihtilaf meydana getirmek amacıyla askerlerine Harezm askerlerinin 

kıyafetlerini giydirerek Selçuklu şehirlerini istila ve talan hareketlerine girişti. 

Böylelikle Anadolu Selçukluları ile Harezmşah Devleti arasında düşmanlık 

meydana gelmesini sağladılar.  

 

           Harezmşah Sultanı Celalettin Harezm, Alaettin Keykubat’a, bu 

saldırıların kendisi tarafından gerçekleştirilmediğini belirten mektuplar 

gönderse de Sultan Keykubat, kendisine itibar etmeyerek saldırıların 

sorumlusu olarak Harezmşahlıları sorumlu tutmaya devam etti. Moğolların 

giriştikleri bu hile işe yaramış ve Anadolu Selçukluları ile Harezmşahlıların 

arasına husumet girmesine neden olmuştu. 

 

 Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaettin Keykubat ile Harezmşahlılar 

hükümdarı Celalettin Harezm arasında giderek artan husumet, Ahlat Kalesi 

meselesi ile tehdit içeren mektuplaşmalarla hat safhaya ulaşmıştı. Bunun 

üzerine Sultan Keykubat, ordusunun başına geçerek düşman haline gelen 

Harezmşah tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla Erzincan üzerine sefere 

çıktı. Selçuklu taarruzuna hazırlıklı olan Celalettin Harezm, Selçuklu 

Ordusunu Erzincan yakınlarındaki Yassı Çemen ovasında karşıladı.  

 

 Harezmşahlılar, her ne kadar güçlü bir devlet geçmişleri olsa da Moğol 

İstilalarıyla oldukça zayıflamışlardı. Üstelik Türk ve Müslüman olan 

Harezmşahlılar Devletinin ordusu, kendileri gibi Türk ve Müslüman olan 

Anadolu Selçukluları ile savaşmaktan kaçınıyordu. Anadolu Selçuklu Devleti 

ise en parlak dönemini yaşıyordu ve Anadolu’nun büyük kısmına hakim 

durumdaydı. 1230 yılında meydana gelen Yassı Çemen Savaşı sonunda ağır 

bir yenilgiye uğrayan Harezmşah Hükümdarı Celalettin Harezm, savaşın 

sonundaki ağır mağlubiyetin üzerine hem düşmanlarından hem de kendi 

askerlerinden kaçmak zorunda kaldı. Beraberinde kendisine bağlı birkaç asker 

alabilen Celalettin Harezm, savaş meydanından kaçabilse de kaçış yolunda 

yolunu kesen atlı hırsızlar tarafından öldürüldü.  

 

 Yassı Çemen Savaşı neticesinde Harezmşah Devleti tamamen yıkılmış 

ve Anadolu Selçuklu Devleti, sınırlarını Ahlat, Bitlis, Van, Malazgirt ve 

Tiflis’e kadar genişletmişti. Ancak Harezmşahlıları İç Asya’dan koparıp 

Anadolu’ya sürükleyen Moğollar ile karşı karşıya gelmelerine sebep oldu. 
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Nitekim Harezmşahlıların ortadan kalkmasıyla Yassı Çemen Savaşından 13 

yıl sonra gerçekleşen Kösedağ Savaşı ile Moğollar Anadolu’ya girerek 

Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılma sürecine girmesine sebep oldu.15  

 
 

Türk tarihini incelediğimizde ortaya çıkan durum şudur ki; Türkler hep 

birbiriyle çekişmişler, düşmanlarına karşı birlik içinde olamamışlardır. Oysa 

güçbirliği yapabilme dirayetini gösterebilselerdi tarihin akışı başka yönde 

tazahür edebilirdi. Alaaddin Keykubat’ın işin sonunu düşünmeden yaptığı bu 

hamlesi ona galibiyet getirmiş olsa da Moğollarla arasında tampon devlet olan 

Harezmşahların yıkılışına  sebebiyet vererek kısa süre sonrasında kendi 

devletinin esir duruma düşmesine ve bilahare yıkılmasına neden oldu. 

Timur’da Altunordu devletini yıkarak Rusların önünü açtı. Bu durumlardan 

günümüz için de çıkarılacak dersler vardır.  

 

                                                           
15http://www.turktarihim.com/Yass%C4%B1_%C3%87emen_Sava%C5%9F%C4%B1.html 
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1231 yılında Sultan Alaaddin Keykubat zamanında Moğol 

komutanlarından Bayçu Noyan’ın komutasındaki Moğol ordusu ilk olarak 

Erzurum’u talan etti, erkekleri kılıçtan geçirdi, kadınları esir aldı. Noyan ilk 

seferinde kış yaklaştığı için Anadolu’da kalmayarak Azarbaycan’ın Mugan 

sahrasındaki karargâhına geri döndü. 

 

İkinci seferi 1242’de Gıyasettin Keyhüsrev zamanında oldu ve bu 

seferine de Erzurum’un işgaliyle başlayarak Bayburt, Kelkit, (Alucra) yolu ile 

Şebinkarahisar üzerinden devam etti. 1243’deki Kösedağ Savaşını kazanınca 

da Sivas ve Kayseri’yi de yağmaladı, insanlık dışı davranışlarını devam ettirdi. 

 
II.Gıyaseddin Keyhüsrev 

Selçuklu bu yenilgi üzerine Moğollarla yapılan ağır antlaşma ile sulh 

sağlanabildi Antlaşmaya göre, günde bin altın, bin koyun bin keçi, bin inek 

verilmek Anadolu’da bulundurulacak bir Moğol valisinin ve yanındakilerin 

maaş ve masrafları ödemeyi kabul etti. 

 

Binaen-aleyh Cengiz soyundan ve Kubilay’ın torunlarından Bayçu 

Noyan (Bayconohin), Büyük Han tarafından Anadolu umumi valisi olarak 

tayin olundu. Moğollardan bir kısım kuvvette Anadolu’ya yerleştirildi. 

Moğollar halkta can ve mal emniyeti bırakmadılar. Bu gelişmeden sonra 

Karahisar-i Şarki toprakları da Moğol egemenliğine girdi. Bayçu Noyan, 

Anadolu Genel Valisi olunca Karaboğa adlı komutanını Karahisar-i Şarki’ye 

bey olarak atadı. 

 

Kösedağ yenilgisinden sonra Selçuklular daha önce aldıkları 

vergilerden mahrum oldular ve kendileri vergi verir duruma düştüler. 
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Moğollar izledikleri siyasetle Selçuklu Şehzadelerinin ve diğer beyliklerin 

birbirleriyle güç mücadelesi yapmasına fırsat vererek Anadolu’da Moğol 

hâkimiyetini daha da güçlendirdiler. Yeri geldiğinde de Selçuklu memleketini 

kardeşler arasında paylaştırdılar. 

 

Hülagu’nun ölümünden sonra 1265 yılında, inanç olarak Budist olan 

Abaka Han tahta geçti. Abaka’nın devletin kuruluşunda da çok büyük katkıları 

olmuştu. Abaka Han tahtta kaldığı sürede Müslüman olan Altunordu ve 

onun müttefiki olan Memlüklerle savaştı. Abaka döneminden akıllarda 

kalan en önemli gelişme Memlük Sultanı Baybars Anadolu seferi 

düzenlediğinde İlhanlı ve Memlük orduları arasındaki katliam gibi 

çarpışmalardır.  

 

Moğollar, Karamanoğulları ile de savaşmış ve 1276’da Karamanoğlu 

Mehmet Bey Moğollara galebe çalmışdı. Onun bu cesareti diğer beyliklere de 

cesaret verdi. Bu sırada Memlük Sultanı Melik Zahir Baybars Anadolu’ya 

girdi. Moğollar, Memlük Sultanı Baybars’ın üzerine yürürken Selçuklu 

ordusunu da yanına aldıysa da onlara güvenmeyerek yalnız başlarına savaşa 

girdiler.  

 

Melik Baybars, Moğollarla Elbistan Ovasında yaptığı savaşı kazanarak 

onların pek çok komutanlarını öldürdü. Bunun üzerine Abaka Han büyük bir 

ordu ile Anadolu’ya girdi. Bu arada Memlüklüler çekilmişti. Abaka Han 

hırsını Erzurum ve Sivas’tan çıkartarak en aşağı ikiyüzbin kişiyi katletti.  

 

Abaka Han 1282 yılında hayatını kaybettiğinde yerine Müslüman 

olan kardeşi Ahmed Teküdar geçti. Fakat Ahmed Teküdar’ın 

hükümdarlığını kabul etmeyen yeğeni Argun amcasına karşı aldığı galibiyet 

neticesinde tahta oturdu. Ancak Argun’un sonu gelmeyen israf ve 

harcamalarını karşılamak için Yahudi olan veziri Sa’dü-d Devle koyduğu yeni 

vergilerle halkı iyiden iyiye hükümdara düşman etmişti.  

 

Anadolu halkı Moğollara verilen vergilerin altından kalkamayarak 

eziliyor, verilemeyen borç birikerek külliyetli yekûn teşil ediyordu. Uç beyleri 

Selçukluyu tanımayarak kendi başlarına buyruk davranmaya başladılar. 

İlhanlılara her sene bir miktar para ve hediye göndermek suretiyle kendilerini 

taarruz ve müdahaleden uzak tuttular. Moğollara olan vergiyi ödeyemeyen 
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devlet halkın malına el koyuyordu. Moğollarda ödenemeyen vergiyi 

toparlayabilmek için Anadolu’yu dolaşarak bu bahane ile çapul (yağma) 

yapıyorlardı. 

 

Selçuklu vezirinin tayin hakkı da Selçuk hükümdarından alınmıştı. 

Kazvinli Fahrettin ve Mücirüddin Emirşah yetkili kılınmışsa da ifrata 

kaçtıklarından halktan gelen şikâyetleri değerlendiren Argun Han, Kazvin’i 

idam ettirmiş ve Mücirüddin’i azletmişti.  

 

1294 yılında Çin’de bulunan Moğol hükümdarı Kubilay Han’ın ölümü 

üzerine İlhanlılar merkezden gittikçe uzaklaştı. 1295’e gelindiğinde Argun 

Han’ın oğlu Horasan Valisi Şehzade Gazan Han İlhanlığı ele geçirdi. Çok 

geçmeden Mahmud Gazan Han döneminde İlhanlıların İslam ile tanışmasını 

sağladı ve İlhanlılar  bütünüyle Müslümanlığı benimsediler. 

 

Moğol Kumandanı Balto, Gazan Han’a karşı muhalefete geçti ve 

Selçuk hükümdarı olan Gıyaseddin Mesud’u da yanına aldı. Bu ikili yenilince 

Mesud, Hamedan kalesine hapsedildi ve yerine Selçuk ailesinden kimse 

getirilmedi ve Selçuk vilayetleri dörde ayrılarak doğrudan doğruya idare 

edildi.  

 

Bu dört bölgenin umumi nezaretine 1296’da yeniden Mucirüddin Emir 

Şah getirildi. Bu hal halkta umumi hoşnutsuzluk doğurdu. Bunun üzerine 

Sultanlığı iade etti ve Feramerz’in oğlu olup, o tarihte yanında bulunan 

Alaaddin Keykubat’ı 1296’da Selçuklu hükümdarı ilan etti. Alaaddin 

Keykubat, Gazan Han’ın kızıyla da evlenince şımardı. Bunun üzerine 

İsfahan’da zorunlu ikâmete tabi tutuldu ve ikinci defa Gıyaseddin Mesud 

1302’de Selçuklu Sultanı oldu.  

 

Kayseri’de oturmaktayken 1308’de öldü. Yerine kimse tayin edilmedi, 

umumi vali atandı. Anadolu Selçuklu devleti de bu şekilde yıkılmış oldu. 

Şehzadeler ayaklanmasın diye Emir Çobanoğlu Timurtaş 1317’den itibaren 

ele geçirdiği şehzadeleri öldürttü. Karamanoğulları yanına kaçan bazılarına da 

onlar tarafından iltifat edilmedi. Ancak Anadolu beylikler döneminin de kapısı 

aralandı.  
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Selçukluları tasvir eden bir çizim 

 

Moğol-İlhanlıların Anadolu’ya verdiği zararın haddi hesabı yoktur. 

Çok cana, mala kastetmişlerdir. Geride bıraktıkları bir eserleri de 

bulunmamaktadır. Netice olarak Moğollar Anadolu’yu yüz yıla varan bir süre 

ile esir ettiler ve inanılmaz zulümler yaptılar. Müslüman olanlara yaptıkları 

zulümler ise diğer milletlere yaptıklarından çok fazla ve acımasızdı. Bu 

baskılar İslami yaşantıyı da olumsuz etkiledi. İslami kurumlar yıkıldı, yakıldı, 

halkın yaşantısı olumsuz etkilendi.  

 

Mahmud Gazan Han’ın Müslüman olmasından sonra bu yakıcılık, 

yıkıcılık ve baskılar kısmen hafifledi ise de esaret devam etti. 1304 yılında 

Gazan Han hayatını kaybedince yerine kardeşi Olcaytu geçti. Bizans 

İmparatoru, Osman Bey’e karşılık Olcatu ile ittifak kurmak adına kızı 

Maria’yı İlhanlılara gelin olarak gönderdi.  

 

1316 yılında Olcaytu hayatını kaybedince çocuk yaşta olan oğlu Ebu 

Said Bahadır Han tahta çıktı. 1335 yılında Ebu Said hayatını kaybettiğinde 

varisi olmadığından İlhanlı Devleti dağılma sürecine girdi. 1335 yılında Ebu 

Said bahadır Han’ın vefatından sonra doğan yönetim boşluğu nedeniyle 
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bölgesel İlhanlı komutanları baş kaldırarak bağımsız hareket etmeye 

başladılar ve bir süre sonra da kendi Sultanlıklarını ilan ettiler.  Bu şekilde 

Anadolu’da yeniden beylikler doğmaya başladı.  

 

Uygur kökenli olan Alaaddin Eretna’da beyliğini bu şekilde kurdu. 

1343 yılına gelindiğinde Eretna Beyliği Sivas ve Erzincan’ı ele geçirdikten 

sonra bağımsızlığını ilan etti.16  

 

Alucra civarı da Alaaddin Eretna Bey’in hükümranlığı altına girdi. 

Çağırgan Baba’nın Alucra’ya gelip Zıhar köyüne yerleşmesi ve tekkesini 

açması da bu döneme denk gelmektedir.   

 
İlhanlı Devleti Hükümdarları 

Hülagu (1258-1265) 

Abaka (1262-1282) (Budist) 

Ahmed Tegüdar (1282-1284) 

Argun (1284-1291) 

Geyhatu (1291-1295) 

Baydu (1295) 

Mahmud Gazan (1295-1304) 

Muhammed Hüdabende (Olcaytu) (1304-1316) 

Ebu Said Bahadır (1317-1335) 

                                                           
16 http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/ilhanlilar-devleti-buyuk-kaganli-1429 
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2.BÖLÜM 

ALUCRA’NIN ÖZEL TARİHİ 

 

Alucra, tarihi Roma yolu üzerinde bulunmakta olup, zaman içinde 

Persliler, Bizanslılar, Selçuklular, Mengücekliler, tekrar Selçuklular, 

Moğollar, Alaaddin Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin Ahmet Devleti17, 

Osmanlılar18, Timur, Mutahharten Emirliği19, Karakoyunlular20, 

Akkoyunlular21 ve tekrar Osmanlılar tarafından da kullanılmıştır.22 Bu 

nedenle kadim geçmişi olan bir yol güzergâhıdır.23 Osmanlı’daki adı İran 

Caddesidir.24 Buradan geçen yol Tebriz’e kadar uzanmaktaydı.  

 

Civarımız pek çok tarihi olaya da tanıklık etmiştir. Fatih Sultan 

Mehmet 1461’de Trabzon Seferine giderken buradan itibaren Akyatak 

Yaylasından geçerek Gümüşhane tarafına doğru ilerlemiştir. Keza Fatih 

Sultan Mehmet’in Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’la yaptığı Otlukbeli 

Savaşı da aslında Hacı Hasan Köyü düzlüğünde yapılmıştır.25 Yavuz Sultan 

Selim 1514 yılında Şah İsmail ile yaptığı Çaldıran Savaşı sonrasında 

Şiran’dan gelerek Çalgan köyünde ve Zıhar’dan geçerek Alucra’da ve 

sonrasında Balcana’da konaklamıştır.26 1539 yılında Kanuni Sultan 

                                                           
17 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-devletinin-genel-

durumu/ 
18https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-

ve-alucra/ 
19 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-doneminde-

sebinkarahisar-ve-alucra/ 
20 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/22/karakoyunlular-donemi-ve-

sebinkarahisar/ 
21 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-

sebinkarahisar/ 
22https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/30/osmanli-menzil-yollari-ve-karahisar-

alucra-guzergahi/ 
23 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-

ordular-gecti/ 
24 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/21/alucra-tarihinden-sayfalar-26/ (İran 

Caddesi 3.belge) 
25 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-

ve-alucra/ 
26 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/25/alucazada-alucarada-yavuz-sultan-

selimin-ayak-izleri/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/22/karakoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/25/alucazada-alucarada-yavuz-sultan-selimin-ayak-izleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-devletinin-genel-durumu/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/24/akkoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/30/osmanli-menzil-yollari-ve-karahisar-alucra-guzergahi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/21/alucra-tarihinden-sayfalar-26/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/sebinkarahisar-ve-alucradan-ne-ordular-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/22/karakoyunlular-donemi-ve-sebinkarahisar/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/25/alucazada-alucarada-yavuz-sultan-selimin-ayak-izleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/04/03/osmanli-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/kadi-burhanettin-devletinin-genel-durumu/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/19/mutahharten-emirligi-doneminde-sebinkarahisar-ve-alucra/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/30/osmanli-menzil-yollari-ve-karahisar-alucra-guzergahi/
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Süleyman’ın Şehzadesi Bayezid’de babasıyla anlaşmazlığa düşünce 

Şebinkarahisar’dan itibaren Alucra’dan ve buradan geçip İran’a kaçmıştır.27 

1610 yılında ise Kuyucu Murat Paşa Celali İsyancılarını Şebinkarahisar’dan 

itibaren kovalayıp Karahasan Geçidi’nde cenge tutuşmuş, kaçanlarla da 

Otlukbeli Savaşının yaşandığı Hacı Hasan Köyü (Gelvaris) düzlüğünde bir 

daha savaşarak isyancıları etkisiz hale getirmiştir.28 Yine aynı yerde geçmişte 

Sipahilik Vakfı olduğuna yönelik kayıtlar da bulunmaktadır.29 1828-1829 

Osmanlı-Rus Savaşında Zıhar Tekkesi cepheye giden ve cepheden dönen 

askerlerimize de hizmet etmiş, onlara sıcak çorba vermiş, istirahatlerini temin 

etmiştir.30 Fevzi Çakmak (Zıhar) köyü son olarak Birinci Dünya Savaşı 

esnasında karargâh binalarıyla kolordumuza ve Mareşal Fevzi Çakmak’a ev 

sahipliği yapmıştır. Köy adını da Mareşal Fevzi Çakmak’tan almaktadır. 

 

Halife Kaim bi-Emrillah’ın teşvikiyle Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul 

Bey’in zamanında Çağrı Bey ilk olarak 1018 yılında Karadeniz bölgesinde 

keşif yaparak bölgenin coğrafi ve nüfus yapısı hakkında bilgi toplamıştır. 

1041 yılında ise İbrahim Yinal tarafından Alucra’nın Eşküne köyüne kadar 

olan alan fethetmiştir.31 Bu arada doğuda Moğol baskısının etkisiyle 

bölgemize ve Anadolu’ya yoğun bir Türk göçü yaşanmıştır. Bu şekilde bir 

anlamda 1071 Malazgirt Zaferi’nin ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin zeminini 

de hazırlamıştır. 

 

Malazgirt Zaferinden sonra bölgemizde ilk olarak Danişmentliler ve 

Mengücekliler hakimiyet kurdular.32 Sonrasında bir ara bölgemiz Trabzon’da 

bulunan Rum İmparatorluğu hakimiyetine geçmiş ise de sonrasında 

Mengücekliler tarafından yeniden fethedilmiştir. Fethin anısına da 

Şebinkarahisar Bağlar’daki Behramşah Camii inşa edilmiştir. Bölgemiz 1228 

                                                           
27 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/28/sehzade-bayezidde-karahisar-ve-

alucradan-gecmis/ 
28 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-gecti/ 
29 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-tarihinden-sayfalar-20-alucra-

gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/ 
30 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/16/bir-hatt-i-humayunda-1828-1829-

osmanli-rusya-savasinin-izleri/ 
31 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-

alucranin-eskune-koyu/ 
32 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/menguceklerin-sebinkarahisarin-ve-

cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/menguceklerin-sebinkarahisarin-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-tarihinden-sayfalar-20-alucra-gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/28/sehzade-bayezidde-karahisar-ve-alucradan-gecmis/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-eskune-koyu/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/kuyucu-murad-pasa-alucradan-gecti/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/07/alucra-tarihinden-sayfalar-20-alucra-gelvarisde-bir-sipahi-egitim-merkezi/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/14/halife-el-kaim-bi-emrillah-ve-alucranin-eskune-koyu/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/16/bir-hatt-i-humayunda-1828-1829-osmanli-rusya-savasinin-izleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/16/bir-hatt-i-humayunda-1828-1829-osmanli-rusya-savasinin-izleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/28/sehzade-bayezidde-karahisar-ve-alucradan-gecmis/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/menguceklerin-sebinkarahisarin-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi/
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yılına kadar Mengüceklilerin Erzincan kolu hakimiyetine ve sonrasında 

Selçukluların hakimiyetine girdi.33 Ancak bu durum çok uzun sürmedi ve 

1243 yılında Moğollar  Gıyasettin Keyhüsrev’in sultanlığında Selçuklularla  

Kösedağ’da yaptıkları savaşı kazanınca Anadolu 100 yıla yakın adeta 

Moğolların esiri oldu.34 Moğollar yakıcı ve yıkıcılıklarıyla Anadolu isyanına 

yapmadıklarını bırakmadılar bunun yanında ağır vergiler aldılar. Bu süre 

içinde Anadolu’daki İslami hayat da büyük yara aldı. İslami kurumlarda 

bundan olumsuz etkilendi.  

 

Moğolların Gazan Han zamanında 1295’de büyük oranda İslamiyete 

geçmelerine kadar bu baskılar devam etti. Ancak bunun öncesinde Sinop ve 

civarındaki Pervaneoğulları Beyliğinin kurucusu olan  Mühezzibettin Ali 

Kaşi’nin oğlu Muinüddin Süleyman, Moğollar içerisinde önemli mevkiler 

elde ederek önce Tokat sonra buna ilave olarak Erzincan muhafızı oldu ve 

Pervane unvanını aldı. Muinüddin Pervane, Moğollarla arası açılarak 1277 

yılında başı vurularak öldürülmeden önce Şebinkarahisar’da onun 

ıktalarındandı. Anadolu’nun muhtelif yerlerinde kendisine ait çok sayıda vakıf 

eserleri bulunmaktadır.35 Muineddin Pervane’nin Erzincan ve Karahisar’da 

bulunduğu dönemde bölgemizde de İslami vakıfların temelinin atıldığı 

söylenilebilir.  

 

1316 yılında Ebu Said Bahadır Han’ın Moğol tahtına geçmesi ve 1335 

yılında varissiz ölmesi üzerine Anadolu’da da idari anlamda değişiklikler 

yaşandı. Bu süreçte Alaaddin Eretna vekil olarak bölgeyi yönetirken 1343 

yılında sultanlığını ilan ederek bölgemizi hakimiyeti altına aldı.36  

 

Çağırgan  Baba Vakfının kuruluş tarihinin 1342 yılı olduğunu 

hatırladığımızda adına kurulan vakfın Eretnalılar döneminde kurulmuş olduğu 

kesindir. Vakıf senedinde bulunan bir ifade yoruma muhtaçtır. Bu ifade “Allah 

onun kabrini nurlandırsın”dır. Vakıf senedindeki bu ifade Çağırgan Baba’nın 

                                                           
33 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/selcuklularin-kogonya-

sebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi-2/ 
34 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/16/mogol-ordularinin-anadolu-

sebinkarahisar-ve-yakin-cevresi-uzerindeki-etkileri/ 
35 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar-tarihi/ 
36 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-durumu-

sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/selcuklularin-kogonya-sebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi-2/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/27/selcuklularin-kogonya-sebinkarahisar-ve-cevresinin-turklesmesine-olan-katkisi-2/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-durumu-sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/16/mogol-ordularinin-anadolu-sebinkarahisar-ve-yakin-cevresi-uzerindeki-etkileri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/16/mogol-ordularinin-anadolu-sebinkarahisar-ve-yakin-cevresi-uzerindeki-etkileri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-durumu-sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/17/sebinkarahisar-tarihi/
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bu tarihden önce vefat etmiş olabileceğini düşündürse de bu konuda kesin bir 

yargıya varmak zordur. Ancak Osmanlıca muhtelif belgelerde vefat etmiş 

büyük zatlardan bahsederken “Tabe Serahu” (Allah kabrini nurlandırsın) 

notu yazılmaktadır. Bu nedenle 1342’den önce Çağırgan Baba’nın vefat etmiş 

olduğu fakat onun adına hürmeten vakfın sonradan kurulmuş olduğu da 

ihtimal dahilinde olmakla birlikte zayıf bir veri olarak görülmektedir.37  

 
Çağırgan Baba Zaviyesine ait elimizdeki vakıf senedi sonradan 

istinsah yoluyla çoğaltılmış belgedir. Zira Vakıflar Genel Müdürlüğü vakfı 

tescil etmeden önce vakıf senedinin sağ tarafında bulunan mührün tescili için 

mühür tatbik defterlerinin bulunduğu İstanbul Müftülüğüne yollamıştır. 

Burada yapılan incelemede mührün Şer’iye Sicilleri Arşivindeki 10 Numaralı 

Mühür Tatbik Defteri’nde kayıtlı Musa Kazım’a ait olduğu anlaşılmıştır. Bu 

nedenle vakıf senedinin daha sonra çoğaltıldığı kesindir. Yakın zamanda vakıf 

senedinin mühür kısmında yaptığım incelemede Musa Kazım’ın Alucra 

                                                           
37 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/cagirgan-babanin-vakif-senedindeki-

sir/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/cagirgan-babanin-vakif-senedindeki-sir/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/04/23/cagirgan-babanin-vakif-senedindeki-sir/
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Müftüsü olduğu anlaşılmıştır. Yenilemenin nedeni “Tecdid-i Berevat” yani 

beratların yenilenmesi olabilir.  

 

Sivas Salnamesinde (yıllığında) Çağırgan Baba ve Çomaklı Baba’nın 

Alucra’da medfun olduğu yazmakta olmasına karşın doğum ve ölümlerine 

ilişkin detaylı bilgi verilmemiştir.38 Çağırgan Baba’nın adı parekende 

belgelerde de geçerken Çomaklı Baba hakkında başka bilgi bulunmamaktadır. 

 

Bununla birlikte Çubuk Köyü (Feygas- Gürbulak Köyü) Gulami 

Yakub Efendi Vakfı’na ait vakfiye senedinde “Meşâyih-i Kirâmın Medâr-ı 

İftiharı” denilmesi ve 1365 tarihinde kurulan zaviyenin Çağırgan Baba 

Zaviyesine bağlı kılınmış olması ve Çağırgan Baba’nın ruhuna atfedilmesi bu 

tarihden önce vefat ettiğini düşündürmektedir. Bu vakıf kaydına istinaden 

(dayanarak) Çağırgan Baba’nın 56 yaşında iken vefat ettiği, ondan sonra aynı 

adı taşıyan oğlunun babasına nisbetle Çağırgan Baba olarak kabul edildiği ve 

isimlendirildiği ve Fatih Sultan Mehmed’in Trabzon Seferi sırasında kendisi 

“Pir-i Fâni” iken Fatih Sultan Mehmet ile sohbet ve istişare ettiği ve bizzat 

Trabzon seferine katıldığı rivayet edilmektedir. Bu rivayetlerde Çağırgan 

Baba’nın kerametleri anlatılmaktadır. Buna göre Çağırgan Baba, Trabzon’un 

fethinin de manevi önderi konumundadır. Trabzon’un fethini önceden 

müjdelemiştir.39   

 

Baba Çağırgan’ı Zıhar köyüne getiren sebeplere gelince; Moğolların 

Anadolu insanına ve İslami yaşantıya verdiği hasarın telafisi için Ahmed 

Maturidi ve Ahmed Yesevi40 anlayışının temsilcisi Alperenler-Seyyidler41 

daha önce Anadolu’ya gelmiş ve durumu yakinen bilen Anadolu erenleri 

tarafından Anadolu’ya davet edilmişler, onlarda davete icabetle gelerek uygun 

bulunan yerlerde hizmet vermeye başlamışlardır. Bu teşvikde dönemi 

itibarıyla en büyük pay sahibi Sultan Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh 

Edebali Hazretleridir. Bu zatlar Alperen olmaları nedeniyle müritleriyle 

birlikte bir uc beyi gibi hem savaşarak bölgelerini elde tutmaya çalışmışlar 

                                                           
38 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/09/salnamelerde-alucra-2/ 
39 http://www.karadenizolay.com/gezigozlem/tekkedeki-feryad-eden-evliya-cagirgan-baba-

h176.html 
40 Matüridiye göre iman; "kalp ile tasdik dil ile ikrar " (açıkça söyleme) dir. 
41 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-

alucra-genel-degerlendirme/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/09/salnamelerde-alucra-2/
http://www.karadenizolay.com/gezigozlem/tekkedeki-feryad-eden-evliya-cagirgan-baba-h176.html
http://www.karadenizolay.com/gezigozlem/tekkedeki-feryad-eden-evliya-cagirgan-baba-h176.html
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-degerlendirme/
http://www.turkcebilgi.com/kalp_ile_tasdik_dil_ile_ikrar
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/02/25/vakiflar-seyyidler-dervisler-ve-alucra-genel-degerlendirme/
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hem de ilimleriyle etraflarını irşad etmişlerdir. Bunun en büyük kanıtı 

Çağırgan Baba’nın türbesi civarında bulunan çok sayıda gönül ereni 

askerlerinin-müritlerinin mezarlarıdır.42   

 

Yegâne gayeleri İ’la-yi Kelimetullah olan ve cihan devleti 

mevkuresiyle hareket eden Horasan erenleri aynı zamanda iyi yetişmiş, 

donanımlı ve cesur insanlardı. Bu kişiler ilmi ve savaşçı yönleri yanında alın 

teri ve el emeğiyle Anadolu topraklarını şenlendirmek için gayret göstermiş 

her yönüyle üretici kişilerdi. Boş ve tenha yerlerde özellikle geçiş 

güzergâhlarında zaviyeler kurarak ve oralarda tarlalar ihdas ederek ekin-

bostan yetiştirip, hayvancılık yaparak elde edilen gelirle gelip geçenlere 

yemek yedirir, onları misafir ederlerdi. Halka karşı cömertlikleri, geniş 

hoşgörüleri, yardım sever olmaları ile çevrelerinde bulunan gayrimüslimlerin 

dahi kalplerini kazanmayı bilmişlerdi.  

 

Çağırgan Baba da aynı özellikleri taşıyan bir ulvi şahsiyet olarak Allah 

rızası için çalışmış, Zıhar köyünde yaktığı kıvılcım ile etki alanını genişleterek 

diğer başka yerlerde evlatlarıyla da hizmet vermeye devam etmiştir.43 

Alucra’nın Boyluca (Zun) köyünde torunu Seyyit Mahmud Çağırgan 

Hazretlerinin yaşadığı bilinmektedir. Keza Gümüşhane’nin Tekke beldesinde 

Seydi Mahmud Çağırgan Hazreteleri ve Bayburt’un Şurut köyünde yine aynı 

adla Çağırgan Baba ismiyle maruf (bilinen) zatlara ait türbeler bulunmaktadır. 

Bu da Çağırgan Baba neslinin bölgemizin irşadı hususunda önemli bir görev 

üstlendiklerini göstermektedir. Çağırgan Baba, İslami yaşantının ve ahlak 

anlayışının gördüğü zararı tamir ve restorasyon görevini yerine getirmiştir.  

 

Çağırgan Baba’nın aynı zamanda Seyyid olması da kendisine duyulan 

hürmetin artmasına neden olmuştur. Üzücü Kerbela olayından sonra Seyyid 

ve Şeriflerin Arabistan coğrafyasından Türk coğrafyasına hicret ettikleri 

bilinmektedir. Türkler kendilerini Hz. Peygamberin emaneti olarak görüp 

onlara pozitif ayrımcılık yapmıştır. Hatta Osmanlı’da Nakibü’l-eşraf teşkilatı 

kurularak hem Seyyidlerin hukuku korunmak istenmiş hem de Seyyidliğin, 

                                                           
42 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/01/12/es-seyyid-ismail-hakki-cagirgan-

veli/ 
43https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-velileri-cagirgan-

baba-ve-seyyid-mahmut-cagirgan/ 
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https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/04/23/alucranin-cagirgan-velileri-cagirgan-baba-ve-seyyid-mahmut-cagirgan/
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Seyyid olmayanlar tarafından suistimal edilmesinin önüne geçilmeye 

çalışılmıştır.  

 

Bu cümleden olarak Seyyidler, Türklerin arasında uzun yıllar yaşarken 

kız alıp kız vererek Seyyidliğin Türklere de geçmesine vesile olmuştur. 

Çağırgan Baba’nın Dulkadirli Beyliği içindeki Çağırganlu Cemaati ile bağı 

olma ihtimali aynı zamanda Seyyid olması gerçeğini değiştirmez. 

 

Daha sonraki yıllarda bir tevafuk olarak Dulkadirlilerin Alucra ile 

yolları tekrar buluşmuştur. Önceleri yaylak olarak Halep ve Maraş 

taraflarından Alucra civarına gelen Dulkadirli boylarından bir vesileyle 

buralarda kalanlar olmuştur. Ayrıca Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran 

Savaşı’ndan sonra Dulkadirli Devletine son vermesine müteakib Kanuni 

Sultan Süleyman döneminde kervancılar Alucra güzergâhındaki köylerin 

eşkıya etkisiyle boşaldığını belirtmişlerdir.44 Bunun üzerine Erzurum 

Beylerbeyi Dulkadirli Mehmed Bey’e yazılan yazıyla Alucra’nın yeniden 

şenlendirilmesi istenilmiştir. Verilen emir üzerine güneyden Dulkadirli 

boylarının Alucra’ya getirildiğinin kuvvetli emareleri bulunmaktadır. Bunun 

en büyük kanıtı 16. Y.Y.’da kurulan ve her biri Dulkadirli boyu ismi olan 

Haculu ve Allu köyleridir.45        

 

Çağırgan Baba yaşadığı süre içinde insanları inanca, ibadete, 

yardımlaşmaya, çalışmaya, infaka ve insan olmanın gereğini yapmaya 

çağırdığı için mahlası Çağırgan Baba olmuştur. Adına kurulan zaviye 

kendisinden sonra da yüzyıllarca aynı doğrultuda hizmet vermeye devam 

etmiştir. Hiç şüphesiz vakfın kuruluşundan sonra bölgemizde çok sayıda 

devlet gelip geçmiş olmasına karşın, tamamının Müslüman olması vakfa saygı 

gösterildiği ve faaliyetinin devam etmesine yardımcı olunduğunu 

göstermektedir. Vakıfla ilgili elimizdeki son yazışma 1838 tarihlidir. Bu da en 

azından 1850’lere kadar vakfın ve evlad-ı Çağırgan’ın Zıhar köyünde 

faaliyette bulunduğunu göstermektedir. Vakfın ve evlad-ı Çağırgan’ın Zıhar 

                                                           
44https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/03/04/alucara-koyunden-alucra-kazasina-

giden-surecte-one-cikanlar/  
45 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/02/16/dulkadirogullari-ile-alucra-arasinda-

bir-iliski-olabilir-mi/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/03/17/alucra-tarihi-ve-dulkadirli-alucra-

iliskisi/ 
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köyündeki varlığının-faaliyetlerinin Sultan II. Mahmud döneminden sonra son 

bulunduğunu göstermektedir.  

 

Günümüzde Çağırgan Baba’nın torunları olan Zıhar (Zuhr) yani Fevzi 

Çakmak köyünün fertleri de dedelerinin yolunda, onun şahsında olan 

hasletleri yaşatmaya çalışmaktadır.  Aslıda vakıf senedinde onlara bu konuda 

bir yükümlülük de yüklenmiştir. Vakıf senedinde “Çağırgan Baba 

Zaviyesi’nin bulunduğu köyün haneleri zaviye sakinlerinin yemek ihtiyacını 

teminle yükümlüdür” ifadesi bulunmaktadır. Zaviye sakinlerine ilişkin 

günümüzde bilgi bulunmadığından yapılacak en güzel uygulama Çağırgan 

Baba’yı anma etkinliklerine katkıda bulunmaktır. Zıhar köyünün adı bazı 

belgelerde Zuhr olarak da geçmektedir. Zuhr, sahavetli şerefli olmaktır. 

Sahavet ise cömertlik, el açıklığı, muhtaç olanlara çok ihsan etmek 

anlamlarına gelmektedir.46  

 

Çağırgan Baba kültürünün gelecek nesillere taşınması toplum geleceği 

açısından da önem arzetmektedir. Milli ve manevi değerlerimiz açısından 

zengin bir geçmişe sahibiz. Bunu Allah’ın bir lütfu olarak görmeli ve bize 

bahşedilen değerlere sahip çıkmalıyız. 

 

Vakıf kültürünün yaşatılması da bir başka önemli hususdur. Vakfa 

verilen zararda vebal vardır.47 Hele de söz konusu Çağırgan Baba olunca bu 

konuda daha da bir özen gösterilmesi gereklidir. 

 

Feygas köyünde medfun Gulami Yakup Efendi, Çağırgan Baba için 

“Meşayih-i Kiramın Medar-ı İftiharı” ifadesini kullanarak vakfını onun 

zaviyesine meşrut (bağlı) kılmıştır. Bu nedenle onların bu iradesine bizlerin 

de saygı duyarak aradaki engelleri kaldırmamız gerekmektedir.  

 

Alucra’daki üçüncüsü eski vakfımız ise 1501 Tarihli Boyluca (Zun) 

köyü vakfıdır. Bunların haricinde Alucra’da aktif olmayan ancak belgelerden 

takip edebildiğimiz başka vakıflarda bulunmaktadır.48  

 

                                                           
46https://muratdursuntosun.wordpress.com/2015/10/03/erzurum-ahkam-defterinden-zihar-

fevzi-cakmak-koyune-ait-yazismalar/ 
47 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/10/vakfa-vakif-olmak/ 
48 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/27/alucranin-kayip-vakiflari/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/10/vakfa-vakif-olmak/
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3.BÖLÜM 

SEYYİDLİK KAVRAMI VE SEYYİDLİĞİN YAYILIŞI 

 7. yy.da Araplarla ve İslamiyet’le tanışan Türkler, bu ilişkinin 

gelişmesiyle İslamiyet’i benimsemeye başladılar. Karahanlı Hakanı Satuk 

Buğra Han’ın 920’de İslamiyet’i resmen kabul etmesinden sonra 

Maveraünnehir civarında yaşayan Türkler kitleler halinde İslamiyet’i kabul 

etmeye başladı. Karanlılar ise İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti oldu. 

 

Türkler İslamiyetle tanıştıkdan sonra Hz. Peygamberin Ehli-Beyti ile 

de tanıştılar. Ehli-Beyt, Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselamın aile 

fertlerine denir. Kızı Hazret-i Fatıma ile Hazret-i Ali ve bunların evlatları olan 

Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin, onların çocukları ve kıyamete kadar 

gelecek torunlarının hepsine de Ehli-Beyt denir. 

 

 Resulullah efendimizin soyu, Hazret-i Fatıma'dan devam etti. Hazret-i 

Hasan'ın çocuklarına ve torunlarına Şerif, Hazret-i Hüseyin'in nesline de 

Seyyid denir. Peygamber efendimizin temiz ve mübarek kanını taşıyan 

Seyyidler ve Şerifler, çeşitli ülkelerde yaşamaktadır. Her biri güzel ahlak 

numunesi olup, yurdumuzda da sayıları pek çoktur. Bunlarda Resulullah 

efendimizin zerreleri vardır.  

 

Seyyid: 

“Şerefli oldu”, “kavmine ve başkalarına Seyyid oldu” anlamlarına gelir.    

Biri Seyyid, biri Şerif ana babaya sahip olan çocuğa “Seyyid Şerif” ünvanı 

verilir. 

Seyyidetü’n-nisa (Kadınların Efendisi) Hazreti Fatma için kullanılan bir 

ünvandır. 

Şerif: 

 “Şerefli olan” demektir.   

Seyyide: 

“Saygın, muhterem kadın, Peygamber (s.a.v.) sülalesinden gelen ve O'nun 

izinden giden temiz kadın, hanım.” demektir. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) soyundan gelen kadınlar da başlarına yeşil bir alâmet 

takıyorlardı. Şerif ve Seyyidler her zaman yeşil sarıkla gezmeye mecburdu.49 

                                                           
49 http://www.nedirnedemek.com/seyyide-nedir-seyyide-ne-demek 
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Arapça olan seyyid kelimesi Türkçe’de ‘efendi, bey, ileri gelen baş, 

reis’ gibi anlamlara da gelmektedir. Hadis-i şeriflerde bu ifade, ‘kabile 

başkanı, topluluğun ileri gelen seçkin kimseleri’ gibi manalarda kullanılmıştır.  

 

Müşrikler, Rasulullah (s.a.v.)'ı kastederek ebter (nesli kesik)" dediler. 

Bu olaydan önce Rasulullah (s.a.v.)'ın Hz. Hatice'den dünyaya gelen oğlu 

Abdullah vefat etmişti. Onlar oğlu olmayan kimseler için ebter (nesli kesik) 

tabirini kullanırlardı. Bunun üzerine Allahû Teala “Kevser Suresi”ni indirdi. 

 

Okunuşu 

Bismillahirrahmânirrahîm. 

1- İnnâ a'taynâkel kevser 

2- Fesalli lirabbike venhar 

3- İnne şânieke hüvel'ebter 

Anlamı 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle. 

1- Muhakkak Biz, sana Kevseri'i verdik. 

2- Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kes! 

3- Doğrusu sana kin besleyendir soyu kesik olan! 

 

Tefsir alimleri genelde Kevser Suresindeki kevseri Cennet 

ırmaklarının kaynağı veya havz-ı kevserde olduğu gibi kevser havuzu ki, özü 

su olarak çevirmiş olsa da ayetin geliş nedenine baktığımızda kevserin Hazreti 

Fatma’yı işaret ettiği açıktır. Zira kevserin bereket anlamı da bulunmaktadır.  

 

Bu nedenledir ki yalnızca anne tarafından Seyyit olmanın da mümkün 

olduğu kanaati kabul görmüştür. Erzurumlu İbrahim Hakkı (1703-1780) ve 

Abdülkadir Geylani Hazretleri (1078-1166) de anne tarafından Seyyiddirler.50 

 

Fatıma, Cennet hatunlarının üstünü, Hasan ve Hüseyin de Cennet 

gençlerinin yüksekleridir. [Hadis-i Şerif, ravisi (nakledeni) Tirmizi] 

Ya Rabbi, Hasan ile Hüseyin'i seviyorum. Sen de sev. Bunları sevenleri 

de sev. [Hadis-i Şerif, ravisi (nakledeni) Tirmizi] 

 

                                                           
50 http://a9.com.tr/oku/4212/Makaleler/Hz-Muhammed-(sav)-in-kutlu-soyu-Seyyidler 
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Yusuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi) adlı eserinde 

Seyyidler için “Peygamber’in neslidir, bunlara hürmet edersen devlet ve 

saâdete kavuşursun. Bunları pek çok ve gönülden sev, iyi bak ve 

yardımda bulun. Bunlar, Ehl-i Beyt’tir. Peygamber’in uğurudur. Ey 

kardeş! Sen de onları, Sevgili Peygamber hakkı için sev.” demiştir. 

 

Dört halife döneminde İslam ahlakını tebliğ etmek için Asya ve 

Afrika’nın pek çok bölgesine giden Müslümanlar oldu. Bu tebliğ yolculukları 

bilhassa Hz. Ömer (ra) ve Hz. Osman (ra) zamanında iyice yoğunlaştı. Kur’an 

ahlakını tüm insanlara anlatmak için yola çıkanların arasında pek çok Seyyid 

de bulundu. Bu Seyyidler çoğunlukla gittikleri bölgelere yerleştiler ve o 

bölgenin yerli halkıyla kaynaştılar. 

 

Ancak göç eden Seyyidlerin büyük çoğunluğu, göç eden diğer 

Müslümanlar gibi, Dört Halife Dönemi’nden sonra başa gelen Emevilerin katı 

tutumu nedeniyle Arabistan’dan ayrıldılar. Hz. Hasan (ra)’nın ve Hz. Hüseyin 

(ra)’in şehit edilmelerinden sonra, Seyyidlerin göç hareketleri iyice hız 

kazandı. 

 

Hz. Ali, Hz. Osman’ın katillerini bulmamakla suçlanmıştı. Hz. Ali ve 

Muaviye arasında gerçekleşen Sıffin Savaşı’nın ardından Müslüman 

dünyasında ayrılıklar baş gösterdi ve İslam dünyası iki ayrı yönetim tarafından 

idare edilmeye başlandı. Kûfe, Hz. Ali’nin halifeliğinde, Şam başkent olmak 

üzere Hz. Muaviye’nin yönetimindeydi. Hz. Ali bir harici tarafından 

öldürülünce, Hz. Hasan halifeliği Hz. Muaviye’ye bırakmak zorunda kaldı. 

Fakat Muaviye’den sonra halifelik, Hz. Ali’nin diğer oğlu Hz. Hüseyin’e 

devredilecekti. Ancak Muaviye sözünde durmayarak halifeliği oğlu Yezid’e 

devredince ihtilaf (anlaşmazlık) büyüdü. 

 

Yezid’in halifeliği ile halifelik makamını saltanat usulüne çevrilmiş 

oluyordu. Kûfe halkı ise Hz. Ali’ye sıkı sıkıya bağlı olduklarından Yezid’in 

halifeliğini tanımak istemediler. Bunun üzerine yanına ailesini de alarak 

Kûfe’ye giden Hz. Hüseyin’in ordusu ile Yezid’in ordusu Kerbela’da 

karşılaştı.  

 

Kerbela Olayı ya da Kerbela Katliamı olarak bilinen olay, 680 

tarihinde (Hicri 61, 10 Muharrem) Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve 
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Emevi Devleti halifesi Yezid’in ordularının çarpışmasıdır. Bu savaşta Hz. 

Hüseyin şehit edildi. Hz. Hüseyin’in ordusunda bulunan 70 adama karşılık, 

Yezid’in ordusunda 4500 kişi bulunmaktaydı. 

 

İmam Zeynel Abidin “Kerbela Faciası”ndan kurtulan Ehli-Beyt 

neslinden çocuklar hariç tek erkek kişidir. Kerbela faciasında İmam Zeynel 

Abidin (21) yaşlarında ve üstelik hasta idi. Hasta olmasına rağmen çıkıp 

savaşmak istedi ise babası Hz. Hüseyin izin vermedi. 

  

Hazreti Hüseyin “Ey sevgili oğlum bugün Senin Kerbela da şehit 

olmana izin yoktur çünkü Ehli-Beyt nesli seninle devam edecektir beni ve 

Kerbela Şehitlerin’in İmamı sen olacaksın. Bizleri kefenleyip cenazeleri  

kaldırma görevi sana düşmektedir, dedi.  

 

Neticede herkesin bildiği facia yaşandı. Kerbela Olayı ile İslam 

dünyasında mezhep ayrılığı derinleştirdi. Olayın ardından Sünni-Şii çatışması 

ortaya çıktı ve Şia hareketi doğdu.51  

 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in emanetleri 681’de Kerbelâ’da Hz. 

Hüseyin’in şehit edilmesi sonucu Türkistan’a göç eden Hz. Peygamber’in 

torunları lehine, Horasan ve Mâverâünnehir bölgelerinde geniş bir kamuoyu 

oluştu. Emevîler tarafından mağdur edilen Ehl-i Beyt’in İslâm’a davet 

çağrıları, mağdûr ve mazlûmun yanında yer alan Türkler arasında büyük bir 

rağbet gördü.  

 

Kerbela olayından sonra pek çok Seyyid, Türk devletlerine sığınmış, 

buralardaki yerel halk ile kaynaşmıştı. Hatta kimi zaman, Kafkasya’da 

kurulan Nogay Hanlığı’nda olduğu gibi devletin kurucuları arasında da yer 

aldılar. Seyyidler gittikleri yerlerde Kur’an’ın anlamını, Hz. Peygamber’in 

sünnetini, İslâm’ın temel prensiplerini, sade bir dille çevrelerindeki insanlara 

anlattılar.  

 

Orta Asya’da sevgi ve saygı ile muamele gören Peygamber nesli, daha 

sonra İslâm’ın yeni coğrafyalara yayılması, yeni gönüllere girmesi amacıyla 

Anadolu’ya geldiler.  

                                                           
51http://www.tarihiolaylar.com/tarihi-olaylar/kerbela-olayi-98  



ÇAĞIRGAN BABA BİR ANADOLU ALPERENİ TARİHİ ROMAN 

37 
 

 

Horasan üzerinden Anadolu’ya gelen “Seyyidlik Kurumu”, Hz. 

Hüseyin soyundan gelen Ehli-Beyt’le Türkmen oymakları arasında, kız alıp 

kız verilmesiyle oluştu.  

 

Anadolu topraklarında yaşayan Seyyidler daha ziyade ulema (din 

bilginleri) sınıfına mensupturlar. Genelde imamlık, hatiplik, kadılık, 

müftülük, medrese hocalığı gibi görevlerde bulunmuşlardır. Seyyidler İslam 

dinini tebliğ eden bir peygamberin torunları durumunda olduklarından bazı 

değerlerin de vekili konumdadırlar.  

 

İdareciler ve halk, Seyyidleri de askeri sınıfa mensupmuş gibi 

değerlendirmişler ve onlara büyük bir itibar göstermişlerdir. Tüm vergilerden 

ve harçlardan muaf tutulmuşlardır. Devlet herhangi bir maddi sıkıntı 

yaşamamaları için kendilerine aylık bağlamıştır. 

 

Kur’an ve sünnetin öngördüğü din esaslarını, Ehli-Beyt’in adâlet, 

hoşgörü ve muhabbete dayalı yorumlarından öğrenen nesiller, Yüce 

Peygamber’in önderliğine ve Hz. Ali’nin evlatlarına bağlılıklarını tarih 

boyunca devam ettirmişlerdir. 

 

Ehli-Beyt neslinden gelen Seyyid ve Şeriflere, Selçuklu ve Osmanlı 

Devletleri tarafından icâzetnâmeler verilerek, gereken sevgi ve saygıyı 

görmeleri temin edilmiştir. Bu sevgi ve saygı, onların İslâm dininin öğretimi 

konusundaki etkinliklerine büyük güç kazandırmıştır. Hz. Peygamber (s.a.v.) 

ve Hz. Ali neslinden gelen Seyyid Battal Gâzî, Anadolu’yu Müslüman Türk’e 

açan yeşil sarıklı kahramanlardan birisidir.52 

 

“Sâdat-ı Kiram” Selçuklu Sultanı III. Keykubat tarafından Osman 

Gazi’ye gönderilen menşurun ortalarında Seyyidlerle alakalı bazı ibarelere yer 

vermiş ve Seyyidlere gereken hürmetin gösterilmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

 

“Sâdat-ı İzâm (Sadat-ı Kiram) ki, semere-i şecere-i neseb-i Mustafavî 

ve netice-i mukeddemât-ı haseb-i Nebevî’dirler. Anları muazzez ve muhterem 

tutup, mezak-ı cânı anların riâyetleriyle şehdkâm ve revâk-ı revânı anların 

                                                           
52 http://www.diyanet.gov.tr/tr/icerik/kulturumuzde-ehl-i-beyt-sevgisi/6665 
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himayeti sebebi ile sidre-makâm edüp, i’zâz ve ikramlarını zahr-i ahret ittihâz 

eyleye…” 

 

Seyyid olduğunu iddia eden herkes hakkında detaylı incelemeler 

yapılmıştır. Bu uygulamanın nedeni müteseyyidlerin (sahte Seyyidlerin) 

önüne geçebilmek içindir. Bunun için Seyyid ve Şeriflerin silsilelerini ve 

Secere-i Tayyibe denilen soy kütüklerini kaydedip koruyan nakübüleşraf 

isimli bir müessese kurulmuştur. Bu taklitciliğin asıl nedeni Seyyidlere 

gösterilen itibar ve her konuda tanınan ayrıcalıklardır. 

 

Günlük hayatta Seyyidler başlarına yeşil sarık sararlardı. Seyyid 

olmayanların yeşil sarık sarmaları ise yasaktı. Seyyid ve Şeriflere has olan 

“başa yeşil sarma” ile onların toplum içinde ayırt edilebilmesi sağlanmış ve 

kendilerini ilk görüşte dahi tanıtmasına imkan sağlanmıştır. Böylelikle onlara 

karşı vaki olabilecek herhangi bir hata veya kusurun önüne geçilmek 

amaçlanmıştır. 

 

Padişahlar, Sâdât-ı Kiram’a hususi bir tazim ve muhabbet 

beslemişlerdir. Kendilerine tanınan vergi muafiyeti ile, Sâdât’ın dünyevi 

geçimlerine katkıda bulunulmuştur. Herhangi bir mesleğe mensubiyeti 

olmayanlar, devlet tarafında istihdam edilmiş ve rızıklarının temininde her 

zaman kolaylık yolu gösterilmiştir. 

 

Resmi olarak Nikabet Müessesesinin Yıldırım Bayezid döneminde 

kurulduğu belirtilmektedir. Bu vazifeye ilk tayin edilen şahıs ise, Hazreti 

Hüseyin’in soyundan olan ve Bağdadî ismiyle maruf Seyyid Ali Natta’dır. Bu 

kişi, Bayezid döneminde Bağdat’tan Bursa’ya hicret etmiş ve Nakibü’l-Eşraf 

tayin edilmiştir. Yıldırım Bayezid’in damadı olan Emir Sultan’da Seyyid’tir.  

 

Osmanlı ülkesinde Sâdât’ın soy kütükleri Nakib Efendi Ceridesi’ne 

kaydediliyor, te’dibi (cezalandırılması) lazım gelen Seyyid ve Şerifler, der-

dest edilip Nikabet Dairesi’ne gönderiliyordu. Osmanlı, onlara olan şefkat ve 

merhametinden ceza tatbik olunmazdan evvel başlarındaki yeşil sarığı 

çıkartır, evvela salavat getirerek ve öperek bir kenara koyar, daha sonra ne 

lazım geliyorsa onu icra ederdi. Onların cezalarının tatbikinde böyle muamele 

görmelerinin yegâne sebebi, hiç şüphesiz Hazreti Peygambere ve onun iki 

torununa olan muhabbet ve edepti. 
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Nakibü’l-eşraftan sonra Seyyidlerin en büyük amiri olan ve Alemdar 

ünvanı verilen kişiler, sefer sırasında saraydan çıkarak ordu ile beraber 

gidecek olan Sancak-ı Şerif’i taşırlardı. Sancak-ı şerifin gidiş ve gelişinde, 

Nakibü’l-eşraf Efendi ile Seyyid ve Şerifler sancak merasimine katılarak 

tekbir alıp salavat getirirlerdi. Nitekim onların dualarının kabule şayan olduğu 

herkesce kabul edilirdi.  

 

Türklerin arasında yüzlerce yıl kalan ve kız alıp kız vererek Seyyidliği 

Türklere de geçiren bunun yanında kendileri de Türkleşen Seyyidler 

Türklerde hakim olan ahlak ve seciyeyi de özümsediler. Bu cümleden olarak 

İmam Maturidi ve Hoca Ahmed Yesevi’nin İslami anlayış yorumu 

kapsamında şekillendiler. Bu öğretiler doğrultusunda Peygamber ahlakı ile 

Türklerin İslamla birlikte şekillenen inanç dünyasını da Anadolu’da 

yaygınlaştırdılar, kökleştirdiler. 

 

Ebu Mansur Muhammed bin Muhammed bin Mahmud el-Maturidî, 

Semerkant şehrinin Maturid köyünde doğdu. Hicri 238 (M. 853)’de doğduğu 

kabul edilen Maturidi’nin ölüm tarihi 333 (M. 944)’tür. Kendisinin aslen Ebu 

Eyyüb El-Ensari’nin soyundan yani Medineli olduğu ve Semerkant’a 

yerleştiği rivayet edilmektedir.53 

 

Ehl-i Sünnet'in İtikadî ekollerinden Maturidiyye'nin kurucusu kabul 

edilen Ebû Mansûr el-Maturidi (v.333/944), inanç silsilesinde İmam-ı A'zam 

Ebû Hanîfe (v.l50/767)'yi anlayan, itikadî görüşlerini dönemine, çağına ve 

daha sonraki dönemlere aktaran bir âlimdir. Mâtürîdî, kelâm, tefsir, fıkıh gibi 

konularda Kur'ân bütünlüğünü merkeze alan rasyonel ve dengeli yorumlarıyla 

tarihi süreç içerisinde gelişen Ehl-i Sünnet çizgisinin oluşumuna büyük 

katkılar sağlamıştır.  

 

Maturidi’ye göre:  

-Allah ihtiyarî olan işleri yaratmaya, kulların iradelerini sebep kılmıştır (cüz’i 

irade). İrademizin sebep olması da Allah’ın iradesi iledir (külli irade). Allah 

Hâkîm’dir, Âlîm’dir.  

                                                           
53 https://www.mumsema.org/diger-islam-alimleri/127296-imam-i-maturidi-hayati-ve-

eserleri.html 
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-Peygamberliğin şartlarından birisi erkek olmaktır. Kadınlar nebi olamazlar. 

Hz. Meryem, Hz. Asiye, Hz. Sare, Hz. Hacer, Hz. Havva ve Hz. Musa’nın 

annesine vahiy gelmiştir; fakat nebi değildirler. 

-Allah insanı en güzel şekilde yaratmış ve kâinatı onun emrine vermiştir. 

Yaratıcısının varlığına ve birliğine inanma yeteneğiyle onun zihnine 

hamdetme nimetlere şükretme bilincini yerleştirmiştir.  

-O'nun yaratılış hikmeti ibadet, hamd ve şükürdür. Kişi sabah akşam, darlıkta 

sabretmeli, bollukta ve her durumda şükretmelidir.  

-Allah Teâlâ hayal ile düşünülmekten münezzehtir, uzaktır. O, akılla 

düşünelemez, fikirle tefekkür edilemez, herhangi bir şeye benzetilemez.54 

 

Maturidiye göre iman; "kalp ile tasdik dil ile ikrar " (açıkça söyleme) 

dır. Diliyle ikrar ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen kimse mümin değildir. 

Kur'an-ı Kerim'de, "İnanç, henüz gönüllerinize yerleşmedi" (Hucurat 

suresi/14) ayetiyle imanın kalp ile ilgili olduğuna işaret edilir.  

 

Ayrıca, "İşte Allah imanı bunların (gönüllerine), kalplerine 

yazmış...(Mücadele suresi/22) ayetinde de iman kelimesi kalbe izafe 

edilmiştir. Bu durumda imanın gerçek rüknü "kalp ile tasdik" tir. İman, tasdik 

etme, onaylamadır. İman tasdik olunca, aksi de tekzib yani inkar ve 

yalanlama olacaktır. Tekzib, düzeltme değil de sadece "inkar" niyetiyle ifade 

ediliyorsa bunun anlamı da (dini yönden) küfür'dür.  

 

             Maturidi, Kitab üt-Tevhid adlı eserinde "İmanın kalp ile tasdik veya 

marifet olduğu meselesi" başlığı altında, sadece bilmenin iman için 

yetersizliğini anlatır. Zira bir şeyin mahiyetini bilmek onu tasdik etmek 

anlamına gelmez. Bu sebeple kalpteki iman bilmeden başka bir şeydir. Yani, 

kalpteki iman ile bilmenin (bilginin) mahiyetleri ayrıdır. Ancak bilgi, kalple 

tasdikin meydana gelmesinde önemli rol oynar. Zira cehalet de bazan 

inkarcılığın sebebi olabilmektedir. Maturidi'ye göre hürriyet, iman ve küfrün 

varlık şartıdır. Yani iman ve küfür tercihle olur. 

 

            Maturidi iman ile ameli birbirinden ayırır. Amelin imandan bir parça 

olması ve imanın artıp eksilmesi konusunda Maturidi, görüşlerini 

benimsediği Ebu Hanife 'ye uyar. Ebu Hanife ve Maturidi'ye göre iman ve 

                                                           
54 http://www.fikih.info/imam-maturidi-kimdir/ 

http://www.turkcebilgi.com/iman
http://www.turkcebilgi.com/k%C3%BCf%C3%BCr
http://www.turkcebilgi.com/kalp_ile_tasdik_dil_ile_ikrar
http://www.turkcebilgi.com/ebu_hanife
http://www.turkcebilgi.com/k%C3%BCf%C3%BCr
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amel ayrı şeylerdir. Çünkü bir ayette ( Ve men yu'min b'illahi ve ya'mel 

salihen) "...Allah'a iman eden ve yararlı iş işleyen...(Talak Suresi/11)" 

buyruğuyla imanı amelden ayırmış, "yararlı iş işleyen" ifadesi "iman eden" 

ifadesinden ve ile ayrılmıştır. Ayette geçen imandan maksat, kalp ile 

tasdik tir.  

 

            Maturidi'ye göre adam öldürmek, zina etmek, içki içmek... gibi büyük 

günahlar (günah-ı kebair) da mümini imandan çıkarmaz. Allah’ın emirler ve 

yasaklarına inanan kimse bunlara uymaz, bunları uygulamazsa dinden çıkmaz, 

günahkar olur. Günahkar olan kimse tevbe ile kurtulabilir.  

 

-Allah, Kur'an-ı Kerim'inde, "'Sizi yaratan O'dur, kiminiz inkarcı (kâfir), 

kiminiz mümindir. Ey inananlar! Mutluluğa ermeniz için hepiniz tevbe ederek 

Allah'ın hükmüne dönün" ayetleriyle müminlerin, işledikleri günahlardan 

tevbeyle affedileceklerini müjdeler. Yani, Allah'ın emirlerini uygalamayan 

veya uygulayamayan müminler günahkar olurlar. Kafirlik  (küfr) ise 

yalanlamayla, inkarla olur. 

-Allah'ın varlığı ve bilinmesi İslam dininde iman esaslarının 

başında Allah'a iman  gelir.  

-Mümin; öncesi ve sonrası olmayan (ezeli ve ebedi), her şeyi yoktan var eden 

ve zat'ı, sıfatları ve fiileri yönlerinden bir olan Allah'a imanla yükümlüdür.  

 

           Allah'ın varlığı, 'Birliği (tevhid), yaratıcılığı konusunda birçok ayetler 

vardır: (En'am suresi/101; Zumer suresi/62; Bakara suresi/117; Âl-i imran 

suresi/189; Maide suresi/18, 40, 120... gibi). 

 

            Allah'ın varlığı ve birliği mantık kurallarıyla da (akılla) ispatlanabilir. 

Kainattaki varlıkların hareketlerini düzenleyen, bir nizam ve ahenk içerisinde 

bulunmalarını ve her birinin ayrı ayrı ve diğerlerine zarar vermeksizin görev 

yapmalarını sağlayan, her şeyin üstünde bir varlık var ki, O da, eşi ve benzeri 

olmayan Yüce Allah’dır. 

 

Maturidiye göre iman; "kalp ile tasdik dil ile ikrar " (açıkça söyleme) dir. 

 

Ahmed Yesevi’nin ise 1093'le doğduğu kabul edilmekledir. Hz. Ali 

neslinden olanlara "Hâce" dendiğinden Ahmed Yesevi de Hoca Ahmed 

Yesevi diye bilinir. Ahmed Yesevî'nin ilk intisabı ve feyz kaynağı Arslan 

http://www.turkcebilgi.com/iman
http://www.turkcebilgi.com/kalp_ile_tasdik
http://www.turkcebilgi.com/tevhid
http://www.turkcebilgi.com/ve
http://www.turkcebilgi.com/ve
http://www.turkcebilgi.com/kalp_ile_tasdik_dil_ile_ikrar
http://www.turkcebilgi.com/kalp_ile_tasdik
http://www.turkcebilgi.com/kafirlik
http://www.turkcebilgi.com/allah
http://www.turkcebilgi.com/allah
http://www.turkcebilgi.com/m%C3%BCmin
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Baha'dır. İlk şeyhinin vefatından sonra Gazâlî ile pîrdaş olan Buhârâ'nın 

meşhur şeyhi Yûsuf Hemedânî'ye intisâb etti. Yesevî'nin Yûsuf Hemedâniye 

intisabı 504/1110 yılından sonra olmalıdır.  

 

İlk adı "Yesi" olan Türkistan şehri, Dünya Türklüğü'nün ortak manevi atası 

olan Ahmed Yesevi'nin şehridir. Ahmed Yesevi için "Türkistan'ın Piri" ve 

"Türkistan'ın Hazreti" denilirdi.  

 

Sultan Sencer'in vefatından sonra Selçuklu devleti dağılmaya, yerinde 

bir takım beylikler kurulmaya ve Türkistan bölgesinde Harezmşahlar kuvvetli 

bir İslâm devleti haline gelmeye başladı. XII. asırda Buhara ve Türkistan, 

Karahanlılar idâresindeydi. İslami ilimlerin merkezi konumuna gelen Buhara, 

İslâm ülkelerinin her yanından gelen binlerce talebeyle dolup taşıyordu. 

Horasan, Buhârâ ve Semerkant bölgesi, Hicri II. asırdan îtibâren ilim merkezi 

hâline gelmiş ve pek çok mutasavvıf bu bölgede yetişmiştir. 

 

Ahmed Yesevî'nin yaşadığı yıllar, Bağdat'ta merkezî otoritenin zaafa 

uğradığı; Büyük Selçuklu İmparatorluğunun kurulduğu; tasavvufun tarikatlar 

şeklinde teessüs ettiği yıllardır. Fikrî-sünnî tasavvufun kurucusu İmâm-ı 

Gazzâlî (0.505/1111) ve ilk tarikat kurucuları Abdulkadir Geylânî 

(ö.561/1165) ve Ahmed er-Rifâî (0.575/1182) bu dönemde yetişmişlerdir. 

 

Ahmed Yesevi çoğu kişinin Arapça ve Farsça yazdığı bir dönemde, 12. 

yüzyılda Türkçe hikmetler yazmıştır. 

 

"Sevmiyorlar alimler sizin Türkçe dilini 

Erenlerden işitsen açar gönül ilini 

Ayet, hadis anlamı Türkçe olsa duyarlar 

Anlamına erenler başı eğip uyarlar." 

 

Ahmed Yesevi anlayışında: 

-Kadın ve erkek işte, üretimde birlikte olduğu gibi, mescitte, mecliste ve 

dergahta da birlikte olmuşlardır. Kadın, hayatın dışına itilmemişlir. Ahmet 

Yesevi anlayışında dinin on temelinden biri de bilimdir. 

-İslam'a içtenlike sarılmak, onu yaşatmak; ancak başka din mensuplarına ve 

bütün insanlara da şefkat ve hoşgörüyle bakmak vardır. 
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Bu konuda onun düstûru “kâfir olsa da insanı incitme, kalp kıran kişileri 

Allah sevmez”dir. 

 

Ahmed Yesevi, yetiştirdiği öğrencilerini, öğreticiler olarak Türk 

dünyası'na göndermiş, Milletimiz arasında İslam'ı yaymış, yeni bir ruh ile 

donanmış olan insanlarımızın büyük bir gelişme ortaya koymalarını 

sağlamıştır. Timurluların da, Osmanlıların da temelinde Yesevi ruhaniyyeti 

vardır. Ahmed Yesevi, İslam'ın dosdoğru yolu olan İslam'ın Türk yorumunu 

ortaya çıkarmıştır. 

 

Ahmed Yesevi’nin yedi ilkesi: 

-Birincisi, Allah'a aşkla yöneliş. "Aşkı olmayanın ne dini vardır ne de imanı." 

-İkincisi, ihlas... Yani, içtenlikli Müslümanlık. Riya'dan, gösterişten uzak, 

sadece Allah için olan Müslümanlık. "Gösterişçi son nefesinde imanını 

yitirir." 

-Üçüncüsü, insan sevgisi. İnsan var edilenlerin en kutlusudur. Çünkü insan, 

varlığın özü, özetidir... 

İnsanın derdiyle dertlenmek insana hizmet, İslam'ın tam kendisidir. 

"Garip, fakir, yetimleri Elçi sordu 

O gece Mirac'a çıkıp Allah'ı gördü 

Geri döndüğünde yine fakirlerin halini sordu 

Gariplerin izini arayıp geldim ben de..." 

-Dördüncüsü, hoşgörü... İnsanların din, dil, renk, cinsiyet farklılığından ötürü 

horlanmaması, farklılıkların kavga konusu yapılmaması. 

"Sünnet imiş, kafir de olsa, insanı incitme 

Gönlü katı, kalp inciticilerden Allah şikayetçi." 

-Beşincisi; kadın ve erkek eşitliği... Ahmed Yesevi anlayışında kadın ve erkek 

işte, üretimde, mecliste, dergâhta birliktedir. 

-Altıncısı, emek ve işin kutsallığı. Ahmed Yesevi yolunda kişinin geçiminin 

öz emeğiyle olması ve çalışması esastır. Hazret, binlerce öğrenci yetiştirirken 

geçimini kendi ürettiği kaşık ve kepçelerle sağlıyordu. 

-Yedincisi, bilim... Dinin on esasından biri de bilimdir. Bilim insanı Allah'a 

ulaştıran ve varlığı bilerek Yaratanı bilmeyi sağlayan yoldur. 

 

Çağırgan Baba olarak bilinen Es-Seyyid Mevlana Şeyh İsmail Hakkı 

Çağıgan Veli de bu ekolün temsilcilerindendir. 
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Senin aşkın kâmu derde devadır ya Rasul-Allah 

Senin kapında hacetler revâdır, ya Resul-Allah 

 

Yüzünden şâz (kuvvet) olur kullar, derdinden açılır güller 

Seninle dertli gönüller şifâdır, yâ Resul-Allah 

 

Meliksin padişahlara tabibsin türlü dertlere  

Şefaatinin günahlara şifadır, ya Resul-Allah 

 

Halil (dost) hutunda (balığında) ni’metin Derviş elinde hulkın (ahlakın) 

Musa elinde heybetin asadır, ya Resul-Allah 

 

Ey güneş kâmu yıldız seni gözler gece gündüz 

Senin sözünden gayri söz hatadır, ya Resul-Allah 

 

Seni sevenlerin nazı geçer, makbul olur sözü  

Seni sevmeyenin yüzü karadır, ya Resul-Allah 
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4.BÖLÜM  

ÇAĞIRGAN BABA BİR ANADOLU ALPERENİ (TARİHİ ROMAN) 

 

Celaleddin Harezmşah zamanında 1228 yılında Seyyid Adulkadir ile bir 

Kınık kızı olan Gülbanu Hatun evlendiler. Bu evlilikten Seyyide Şahbanu 

dünyaya geldi. Seyyide Şahbanu Hatun’da 1255 yılında Kıpçaklardan soylu 

bir Türk olan Buğra Bey ile evlendi. Bu evlilikten de Seyyid Kudbeddin 

dünyaya geldi. Seyyid Kudbeddin ise 1280 yılında Kınıkların Çağırganlu 

cemaatinden annesi Seyyide olan Aybüke Hatunla evlendi. Bu evlilikten de 

Seyyid Abdurrahman dünyaya geldi. Seyyid Abdurrrahman da yine bir Türk 

kızı ve Seyyide olan Bigen Hatun’la 1308 yılında evlendi ve bu evlilikten 

1309 yılında Seyyid İsmail Hakkı doğdu. 

 

Harzemşahlar 1230 yılında Anadolu Selçuklu devleti tarafından 

yıkılması üzerine Moğol tehlikesi başgösterince Seyyid Abdülkadir, hanımı 

Gülbanu Hatun ve kızı Şahbanu ile birlikte daha batıya Selçuklu topraklarına 

hicret etti.   

 

Moğol İstilalarıyla İç Asya’dan sürülen Harezmşahlar Devletinin 

devlet adamları ve soyluları, Anadolu Selçuklu Devletinin himayesi altına 

girmek için Anadolu’ya hareket etmişlerdi. Bunların içinde Seyyidler, 

Seyyideler ve ilim adamları da bulunmaktaydı. 

 

Ancak Moğol baskısının Anadolu’ya da uzanması ve 1243 yılında 

yapılan Kösedağ Savaşı ile Anadolu Selçuklularının Moğol tabiiyyeti altına 

girmesiyle bu kez Halep’e  hicret ettiler.  

 

Bir iki nesil sonra aileden Seyyid Kudbeddin, Moğolların, Mahmut 

Gazan Han zamanında İslamlaşması üzerine manevi bir işaretle Horasan’a 

döndü.  Seyyid Kudbeddin’in oğlu Seyyid Abdurrahman’ın Seyyide Bigen 

Hatunla olan evliliğinden doğan ve sonradan Çağırgan Baba olarak tesmiye 

olunacak (isimlendirilecek) olan Seyyid İsmail Hakkı günümüzde İran 

sınırları içerisinde kalan Horasan’da 1309 yılında tevellüd eyledi (doğdu).  
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İsmail Hakkı’nın doğduğu Horasan Bölgesi55 İslam alimlerinin çokça 

bulunduğu bir ilim yuvasıydı. Genç yaşında burada döneminin en iyi 

alimlerinden eğitim aldı. Ebû Muhammed’e56 talebe oldu. Zekâsı ve 

kendisinde olan Allah vergisi kabiliyeti ile kısa sürede derslerini ikmal ederek 

kemâlata57 erdi.   

 

Türkçenin yanında Arapça ve Farça’ya da hakimiyet sağlayarak pek çok 

ilmi ve dini kitapları hıfzetti. Özellikle İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam 

Maturidi ve Ahmed Yesevi’nin eserlerini okumaya önem verdi.  

 

Bu nedenle bahse konu alimlerin çizgisini kendisine rehber edindi. 

Kendisi gibi bu ekolü rehber edinmiş dönemin hocalarına intisab etti 

(bağlandı). 16 yaşına geldiğinde tekâmül eden ilminin yanında hocalarının 

                                                           
55 Horasan, İran'ın doğusunda ve kuzeydoğusunda yer alan bölgeye verilen isim. Sasaniler 

zamanında ülkenin kuzeydoğuna bu isim verildi. Horasan kelimesi birleşik bir kelimedir. Hor: 

güneş ve âsân: doğan kelimelerinin birleşmesinden ortaya çıkan Farsça bir 

terkiptir. “Güneş’in doğduğu yer (meşrık),  güneş ülkesi, doğu bölgesi” anlamına gelir.  
56Horasan velîlerinden. İsmi Ali, künyesi Ebû Muhammed'dir. Lakabı Radiyüddîn, mahlası 

ise Nâtikî'dir. Nesebi, Peygamber efendimize dayanır. Horasan civârında Uçyar köyünde 

doğdu. Doğum târihi belli değildir. İlim tahsîli için Tebriz'e gitti. Zamânın âlimlerinden ilim 

öğrendi, tahsîlini tamamladıktan sonra Herat'a kâdı tâyin edildi. Ali Nâtikî, kâdı iken bir rüyâ 

gördü. Rüyâsında kıyâmet kopmuştu. Halk, Arasat meydanında toplanmıştı. Günahkârların 

hesapları görülmüş olanlarını zebanîler yakalayıp Cehennem ateşine atmak için 

götürüyorlardı. Cehennem'e müstahak olanların başında kâdı tâifesi geliyordu. Bir ara, sıra 

Herât'ın eski kâdısına geldi. Bu zât kollarından sürüklenerek götürülürken feryad içinde Ali 

Nâtikî'yi de göstererek; "Benim yerime kâdı olan budur. Bunu da benimle ateşe atın!" deyince, 

Zebânîler Seyyid Ali'yi de yakalayıp sürüklemeye başladılar. O da feryâd içinde yardım 

istemeye başladı. Bu sırada bir zât gelip, onun ellerini çözüp, zebânîlerin elinden kurtardı. 

Seyyid Ali heyecan içinde uyandı. Hemen tövbe ve istiğfâr etti. Sonra kâdılıktan ayrılarak 

rüyâsındaki zâtı aramaya başladı.Soranlara kâdılıktan ayrılış sebebini hiç söylemedi. Bir 

köyden geçerken, yanına bir zât gelip; "Sizi hocam istiyor." diyerek Ali Nâtikî'yi berâberinde 

bir dergâha götürdü. Ali Nâtikî ile hocasının huzûruna girdi. O zât; "Rüyânda gördüğün o zâta 

çok benziyor muyuz?" buyurunca, Ali Nâtikî'nin o anda aklı başından gitti. Hemen o zâtın 

elini öperek, ona talebe oldu. Ondan tasavvuf yolunu öğrenerek, yüksek mertebelere kavuştu. 

Sonra hocası tarafından insanlara doğru yolu anlatmakla vazîfelendirildi. Seyyid Ali Nâtikî, 

insanlara doğru yolu anlatmakla vazîfeli olduğu Horasan'da iken, 1378 (H.780) senesinde 

vefât etti. Niko denen köyde gömülüdür. 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Evliyalar-Ansiklopedisi/Detay/Iran-Horasan-ALI-

NATIKI/987 
57  Faziletler, iyilikler, mükemmellikler. Ahlâk ve huy güzellikleri.  

http://www.osmanlicaturkce.com/?k=kemalat&t=%40 

http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Evliyalar-Ansiklopedisi/Detay/Iran-Horasan-ALI-NATIKI/987
http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Evliyalar-Ansiklopedisi/Detay/Iran-Horasan-ALI-NATIKI/987
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tavsiyesiyle kılıç kullanmakta da maharet kazandı. Fiziği ile yaşıtları arasında 

farkedilir nitelikde gösterişli nur cemal (güzel yüzlü) bir delikanlı oldu. 

Bileğini bükebilmek her yiğidin harcı değildi. Dönem her zamankinden fazla, 

güçlü olanın ayakta kalabildiği  bir zaman dilimi olduğundan babası Seyyid 

Abdurrahman, İsmail Hakkı’nın eğitimiyle olduğu kadar  fiziksel gelişimi ve 

kılıç kullanmaktaki becerisinin gelişmesi için de çaba göstermiş ve her iki 

cihetde de başarılı olmasını sağlayarak onu hayata hazırlamıştı.  

 

İsmail Hakkı 17 yaşına geldiğinde hocası Şeyh Ebu Muhammed ona 

Horasan’daki vaktinin  tamam olduğunu ve Anadolu’ya gitmesi gerektiğini 

kısmetinin orada olduğunu söyledi. Ve ona nasihatte bulundu: 

 

-İsmail Hakkı, yaşının genç oluşu seni tedirgin etmesin Peygamberimiz Hz. 

Muhammed (s.a.v.), Mus’ab bin Umeyr-i Medine halkına İslamı anlatması 

için gönderdiğinde o da çok gençti ama Medine halkının Müslüman olmasını 

sağlayarak Mekke’den Medine’ye hicretin de alt yapısını hazırlamış oldu.58 

Sen de ileride çok önemli işler başaracaksın. Sen kutlu bir neslin evladısın, 

Seyyidsin. İlminle, ahlakında, davranışınla şahsında bir araya gelmiş insani 

özelliklerinle nesillere örnek olacak ve insanlara yol göstereceksin. 

 

-Ey! İsmail Hakkı, ilim yaymak için Anadolu’ya gidecek olan ilk kişi sen 

değilsin. Senden önce de pek çok Horasan Erenleri, Alp-Eren ve fetihlerin 

öncüsü olarak Anadolu’da yurt tuttular, gedip yerleştikleri yerlerde 

cömertlikleri, engin hoşgörüleri ve iyi kalplilikleri ile çevrelerinde bulunan 

gayrimüslimlerin de kalplerini fethettiler ve onlar için birer bilge kurtarıcı 

oldular. 

 

-Şimdi sen de aynı şekilde bu görevi üstleneceksin, gün gelecek savaşacak, 

gün gelecek çeşitlü zorluklarla mücadele edeceksin. Ama her vakit saygı 

göreceksin. Senin ana gayen İ’la-yi Kelimetullah oldukça bu zorluklar senin 

için her daim kolay aşılacaktır. Bunları hiçbir zaman aklından çıkartma. 

 

                                                           
58 Birinci Akabe bî’atı denilen görüşmeden sonra, Medîneliler kendilerine Kur’ân-ı kerîm ve 

İslâmiyet’i öğretecek bir öğretmen istediler. Peygamber efendimiz, bu iş için, Mus’ab bin 

Umeyr’i vazifelendirdiler. Mus’ab bin Umeyr, Medîne’de fevkalâde bir gayretle pek çok 

kimsenin müslüman olmasına vesile oldu.  
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-Anadolu’ya olan yolculuğun sırasında değişik yerlere uğrayacak farklı 

kişilerle tanışacaksın. Her daim yolun aydınlık olacak, mürşitlerin sana 

yardımcı olacaklar. İlk duragın Bağdad’dır. Buradan Halep ve Şam’a geç. 

Hacı olmak isteyenler de yola çıkmaya başladılar, sen de Şam’da çok 

oyalanmadan onlara katıl ve Hacı ol. Sonra doğruca Anadolu’ya Antalya’ya 

gel. Orada mürşidin Abdâl Musa seni bekliyor olacak. Onun da seni 

tanıştıracağı kişiler olacak ve ilerideki yaşamın şekillenecek dedi ve kendisini 

Şeyh olarak atadığını belirtti.  

 

-Şeyh Ebu Muhammed aldığı kararı Seyyid İsmail Hakkı’nın babası Seyyid 

Abdulkadir’e tefhim ederek (anlatarak) bilgilendirdi.   

  

 Bunun üzerine, Seyyid Abdulkadir, Seyyid İsmail Hakkı’ya izin 

vermek gerektiğini anlayarak durumu Seyyide Bigen Hatun’la istişare ederek 

en kısa zamanda Seyyid İsmail Hakkı’nın yola çıkması için hazırlık yaptılar. 

Seyyid İsmail Hakkı, anne ve babasının ellerinden öperek ve onların 

hazırladığı heybesini ve yolda ıslanmaması için keçi kılından örülmüş 

heybenin içine koyduğu kitaplarını59 alarak yola çıkmak üzere Şeyhi Ebu 

Muhammed’in yanına vardı.  

 

-Şeyh Ebu Muhammed, İsmail Hakkı’ya hitaben: Ya Şeyh Seyyid İsmail 

Hakkı, dergâhımızda bulunan 9 arkadaşın da sana refakat etmek üzere 

hazırlandılar, hepsi ana babalarından ve benden helallık aldılar. Zor yollardan 

geçecek birbirinize ihtiyacınız olacak. Sana yüklenen görev tek başına 

başarmakta zorlanacağın bir vazife olduğundan arkadaşların her konuda sana 

destek olacaklar. Gerçi sana tabi olacaklar, bu 9 kişi ile sınırlı kalmayacak 

gittiğin yerlerde de senin bu kutlu vazifenin sevabından istifade etmek için 

sana tabi olanlar olacak. Benden yana bütün haklarım helal olsun. Varın artık 

yola çıkın. Yolcu yolunda gerektir. 

 

 Bunun üzerine Şeyh Seyyid İsmail Hakkı, kendisine intisab eden 9 

müridanıyla beraber yola koyuldu. İlk hedefleri Bağdad, Halep ve Şam oldu. 

                                                           
59 İmam Maturidi (845 Semerkant/944 Semerkant) Kitabü’t-Tevhid ve Tevlatul Kur’an - 

Yusuf Has Hacib (1021 Balasagun/Kırgızistan-1070 Kaşgar/Çin) Kutadgu Bilig – Hace 

Ahmed Yesevi (1093 Kazakistan-1166 Türkistan) Divan-ı Hikmet  
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Mekkeye doğru yola çıkmadan önce buralarda bir ay kaldılar. Şam’da kaldığı 

süre içinde Kadirilik60 hakkındaki bilgilerini takviye etme fırsatı buldu.  

 

 Şeyh Seyyid İsmail Hakkı müridleriyle birlikte Hac vazifesini ifa 

etmek üzere yola çıktı. Yol üzerinde olduğu için önce Medine’ye uğrayarak 

Peygamber Efendimizi ziyaret ettiler. Birkaç gün orada kaldıkdan ve dünyanın 

muhtelif yerlerinden kendileri gibi Hac vazifesi için gelen diğer hacı 

adaylarıyla kaynaştılar. Akabinde Mekke’ye giden bir Hac kervanına dahil 

olarak yola çıktılar. Buradaki vazifelerini ikmal ettikten sonra Anadolu’ya 

doğru yola koyuldular. 

 

 Anadolu yolduluğu esnasında çöl urbanları (bedeviler) yollarını kesti 

ise de nasıl bir çetin cevizlere çattıklarını yaşadıkları kılıç mücadelesi 

sonrasında anladılar. Nihayetinde Anadolu topraklarına adım attıklarında 

şeyhinin tavsiyesi üzerine Abdal Musa’yı61 görmeye gitti. Bir süre de burada 

kaldılar ve ilmi sohbetlere katıldılar.  

 

 Abdal Musa, bir gün Şeyh Seyyid İsmail Hakkı’ya burada da hizmetin 

tamam oldu, hazırlanın hep birlikte mürşid-i kâmil zamanın efendisi Şeyh 

                                                           
60 Kadirîlik ya da Kadirîyye, Pir Seyyid Abdülkâdir Geylânî Hazretleri tarafından 12. 

yüzyılın başlarında kurulan ve silsilesini Hz. Ali’ye dayandıran sufîlik/tasavvuf yoludur. 

Sünni bir tarikattır. Kadirîlik tasavvufta, sesli (cehri, açık) zikir usulünü benimsemiştir. Bir 

gün Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (sav), Hz. Ali el-Mûrtezâ Kerremallahu 

veche ile otururlarken: 

- Ya Ali! Gözlerini yum ve beni dinle. Sonra bu söylediklerimi üç defa da sen söyle ben 

dinleyeyim, buyurdu. Sonra gözlerini yumarak yüksek sesle üç defa: 

- La ilahe İllallah, dedi. Daha sonra Ali gözlerini yumdu ve yüksek sesle üç defa: 

- La ilahe İllallah, dedi. Resulü Ekrem de Ali’yi dinledi. 

http://sifahane.org/kadirilik/ 
61Abdal Mûsâ, XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamıştır. Horasan’dan 

geldiği, Antalya’nın Elmalı Kazası Tekke Köyü’nde dergâhını kurduğu ve burada Anadolu’yu 

aydınlatacak “Alp-Erenler”ler yetiştirdiği bilinmektedir. Onun doğum yeri de bir rivayete 

göre Azerbaycan’ın Hoy şehridir ki, bu durum Tâcü’t-Tevârih’te; “Abdal Mûsâ bilâd-ı 

Acem’den Hoy’da tevellüd eylemişlerdir.” şeklinde belirtilmiştir. Doğum tarihinin tahmini 

tespiti için aşağıdaki tarihi ve menkıbevî bilgileri verebiliriz. Abdal Mûsâ, Geyikli Baba’nın 

hemşerisi ve yaşıtıdır. Rivayetlere göre her ikisi de 1326’da Bursa’nın fethine iştirak etmişler 

ve bazı kerametleri beraberce göstermişlerdir. Bu beraberlik ve tarihî olaylar sebebiyledir ki, 

Abdal Mûsâ’nın 1325’lerde Orhan Gâzî ile beraber bir “gazâ”da bulunduğu sırada onun 

yaşının 35-40 civarında olduğu rivayet edilmektedir. 

  

https://www.turkedebiyati.org/abdal-musa.html
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Edebali Hazretlerinin yanına Bilecik’e gideceğiz, kendisi pir-i fani’dir, sana 

nasihatları olacaktır dedi. 

 

 Şeyh Seyyid İsmail Hakkı, Şeyh Edebali’nin adını daha önceden 

bildiğinden içini bir heyecan kapladı ve kendisiyle tanışmak için 

sabırsızlanmaya başladı. Ancak oraya gitmeleri için daha birkaç gün 

olduğundan izin alarak önce Konya’ya gitti ve Mevlâna hazretlerinin türbesini 

ziyaret etti, orada Mevlana Celaledin-i Rumi Hazretlerinin iki kitabından satın 

aldı.62 Tekkeyi gezdi bilgi aldı. Oradan Manisa’ya gitti. Manisa’da Harezmli 

Türkmenlerin kurduğu Saruhanoğulları63 Beyliği bulunmaktaydı. 

Harzemşahlar Horasan bölgesinde bulunduğu dönemde ataları da orada 

olduğundan büyüklerinden dinlediği üzere  içinde olan hasretliği gidermek 

istedi ve birkaç gün sonra geriye dönerek şeyhiyle birlikte Bilecik’e doğru 

yola çıktı.  

 

 

                                                           
62 Mevlâna Celaleddin-i Rumî (1207 Belh/1273 Konya) Mevnevi ve Fih-i Mâ-fih 
63 Yrd.Doç.Dr.Ali O. Balkanlı, Selçukludan Osmanlı’ya Ekonomik ve Toplumsal Yapının 

Gelişimi, 2.53 

Saruhan Bey Harezmlilerin kumandanı ve Selçukluların uç beyi idi. 1310 yılında kurulan 

beyliğin kurucusudur. Manisa vilayeti ile Menemen, Kemalpaşa ve Foça dolaylarında hüküm 

sürdü 1410 yılında Osmanlılara katıldığı bilinmektedir.  

https://www.turkcebilgi.com/saruhano%C4%9Fullar%C4%B1_beyli%C4%9Fi 
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 Bilecik’e varıp da Şeyh Edebali’nin  huzuruna çıktıklarında bir süre 

karşılıklı bir hasretin oluşturduğu uzun bir bakışma oldu. Kendini toparlayan 

Şeyh Seyyid İsmail Hakkı gereken saygı ve hürmeti göstererek edeple geriye 

çekildi. Beraber geldiği Şeyh Abdal Musa da aynı tevazu ve edeple Şeyh 

Edebali’yi selamladı.  

 
Şeyh Edebali Hazretlerinin bir tasviri 

Şeyh Edebali, gel bakalım Şeyh Çağırgan, nicedir seni bekleriz, 

yanıbaşıma otur dedi. Kendisine hitap edildiğini anlayamayan Şeyh Seyyid 

İsmail Hakkı önce bir afalladı ise de Şeyh Abdal Musa’nın hadi seni sesledi 

demesi üzerine toparlanarak Şeyh Edebali’nin dizi dibine oturdu. Kendisine 

ilk defa bu şekilde hitap edildiği için halen olup bitenin farkına varamamıştı. 

Şeyh Edebali durumu anlayınca gel evladım sana neden öyle dediğimi şimdi 

anlayacaksın dedi ve konuşmaya başladı: 

-Ey! Seyyid İsmail Hakkı, sana Şeyh Çağırgan diye hitap ettim zira sen İnşa-

Allahû Te’âlâ yüksek makamlara ereceksin. Ben pir-i faniyim ama senin 

neslin de bereketli olacak. İnşa-Allah. 

 

Üç şey vardır ki, bunlar bir velî kulda arttıkça, güzel hâlleri artar: 

-Makâmı yükseldikçe, tevâzusu artar. 

-Malı çoğaldıkça, cömertliği artar. 

-Ömrü uzadıkça, hizmeti artar. 
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-Bunları unutmayasın. Bizler makamda mansıpta gözleri olan insanlar değiliz 

Elhamdülillah. Malda mülkte de gözümüz yoktur. Allah (C.C.) indinde 

makbul bir kul olabilmek için elinden geldiği kadar çalışan kişileriz. Sen ve 

burada olan cümle hazirun da öyledir.  

-Ya Şeyh Çağırgan! Bilir misin bu buluşmamızın hikmeti nedir? Öncelikle 

Allah’ın takdiridir. Sana düşen önemli görevi tebliğ etmek bizlere nasipmiş. 

Sana bundan sonra Şeyh Çağırgan denilecek, yaşın kemale erince Çağırdan 

Baba olarak anılacaksın. Ömrün bereketli olduğu gibi neslin de bereketli 

olacak. Soyun zaten kutlu olduğu gibi soyundan gelenler de senin hizmetini 

yüzyıllarca devam ettirecekler.  

-Eşiğine nice nice sultanlar gelecek, hepsinden hürmet ve iltifat göreceksin. 

Seninle birlikte olanlarda bu iltifata nail olacaklar. Gideceğin yer uzak 

diyarlardır. Oraya Alucra derler. Tarihi Roma yolu üzerinde olduğundan 

geleni geçeni eksik olmaz. Ancak Bizansın bakiyesi (kalanı) gayrimüslim 

nüfusu çoktur. Sizler Alp-Eren’siniz, alim insanlar olduğunuz kadar savaşçı 

olarak da yetiştirildiniz. Bir elinizde Kur’an-ı Kerim bir elinizde kılıcınız 

bulunmaktadır. Gittiğiniz yerde uzun süre uç-beyi olacaksınız. Bu nedenle zor 

günleriniz de olsa bi-mennihi teâlâ (Allah’ın yardımıyla) bunları aşmak size 

kolay olacaktır. Burada size katılmak isteyenler de bulunacaktır.  

-Zaten kim istemez böyle kutlu yolculuğa çıkmayı, bu sevaba nail olmayı öyle 

değil mi? Gideceğiniz yerin adını  Zuhr (Zıhar) olarak belirleyiniz. Burayı 

sizler yerleşerek şenlendireceksiniz. Aslında 1041’de buralara İslam mührü 

vuruldu. Selçuklu Komutanı Çağrı Bey buraları fethetti ve ezan okuyarak 

İslam toprağı yaptı.  

-Zuhr ne demektir bili misiniz? Zuhr sahavetli olmak, cömert olmaktır. Buraya 

yerleşenler her daim bu özelliğe sahip kişiler olacak, yetimi sevecek, açları 

doyuracak, Allah rızası için mallarını infak etmekden geri durmayacaklardır.  

-Sizler alınteriniz ve el emeğinizle buraları ekip biçecek sürekli üreteceksiniz. 

Ürettiğinizin ihtiyacınızdan fazlasını paylaşacaksınız. Ana gayeniz İ'la-yi 

Kelimetullah olacaktır. Bunun için ekonomik ve sosyal olarak gelişecek 

bölgenizi imar edeceksiniz. Bu imar sadece yapılaşmayla değil, Moğol 

etkisiyle uğranılan sosyal dokunun tamiriyle de olacaktır. Unutmayınız ki 
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cihad sadece kılıçla değil, aynı zamanda hoşgörü, ikram ve ihsanla da 

yapılabilmektedir. Bu nedenle inanarak gelen geçen yolcu ve misafirlerin 

karşılıksız ihtiyaçlarını karşılayınız.  

-Gideceğiniz yer stratejik açıdan da önemli bir yer olduğundan zaviyenizi 

kurun. Orada kalıcı olacağınızdan her türlü teşkilatlanmanızı en kısa zamanda 

tamamlayınız. Sizlerin oradaki varlığınız ileride oraların fethini de 

kolaylaştıracak hatta sizin yardımınız da olacaktır. 

-Bunun için hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için hemen ölecekmiş gibi de 

ahiretiniz için çalışınız. En ücra köşeleri bile bağ-bahçelerle imar ve inşa edin 

ki insanlar sizinle birlikte yaşamak için can atsınlar. Yaşantınızla da onlara 

örnek olun, sizden etkilensinler. Merhameti hiçbir zaman elden bırakmayın, 

yumuşak kalpli olun. Allah merhametlilerin en merhametlisidir, 

merhametlileri de sever. Zaten değilmidir ki merhamet etmeyene meramet 

olunmaz.  

-Sizlerin itibarı size yeter. Hiçbir zaman devlet kapısına muhtaç olmayın, 

kendi kendinize yetin. Bununla birlikte size yapılan ihsanı da geri çevirmek 

uygun olmaz. Size yapılan ihsan, ihtiyaç sahiplerinin hakkıdır.  

-Düsturunuz (umumi kaideniz) her daim: iman, amel ve ahlak olsun. İman-

amel ve ahlak münasebetlerinde iman esastır. Onun korunması ve kalpte 

kökleşmesi için de amel gereklidir. Düşünce alanından eylem ve hareket 

alanına çıkamamış olan iman, meyvesiz bir ağaca benzer. Kalpte mevcut olan 

iman ışığının hiç sönmeden parlaması, giderek gücünü artırması için de salih 

amel ve güzel ahlakla beslenmesi gerekir. Çünkü salih amel, samimi imanın 

bir göstergesidir. Salih amel, imanımızın güçlenmesini ve ahlaken 

olgunlaşmamızı sağlar. Kişi ahlaken zayıfsa imanı da zayıf demektir. Bu 

sözlerim hepinizedir. Hazreti peygamber için Kalem Suresinde “Sen elbette 

yüce bir ahlâk üzeresin” denilmiştir. Bizler de onun ümmeti olarak onun 

ahlakı ile ahlaklanmalıyız. 

-Hepiniz ilim irfan sahibi olduğunuz halde neden size nasihatte bulunduğumu 

merak edebilirsiniz. Bu benim evsahipliği hakkımdır. Sizlerde misafirliğin 

kuralı olarak beni dinlediniz. Hem yaşıma hem de ilmime hürmet ettiniz. 

Sizlerin de hürmet edenleri çok olsun. 
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-Sizlere son tavsiyem buradan giderken size katılanlarla birlikte oraya 

vardığınızda hepiniz evlenip kendisine bir aile kursun. Peygamber efendimiz 

ümmetinin çokluğuyla övünür.64 Ancak çocuklarınızı da İslam terbiyesi ile 

edeblendirerek onları da cehennem ateşinden korumak ebeveyn olarak sizin 

boynunuzun borcudur.65 

 

-Buyrun sofra hazırmış, yoldan geldiniz, hele bir karnınızı doyurun. Birazdan 

bir misafirimiz daha gelecek. Kendisi hem Osmanlı Bey’idir, hem de 

torunumdur. Kızım Mal Hatun’un66 oğludur. Onun da size söyleyecekleri var 

dedi. 

 

 Sofradan henüz kalkılmıştı ki Orhan Gazi geldi. Allah’ın selamı ile 

herkesi selamladıkdan sonra dedesi Şeyh Edebali’nin elini öptü ve kendisine 

ayrılan yere oturdu. Sonra tanışma faslı oldu.  

 
Sultan Orhan Gazi Hazretlerinin bir tasviri 

                                                           
64 "Evleniniz, çoğalınız, çünkü ben kıyamet gününde sizin çokluğunuzla iftihar edeceğim." 

(Beyhakî, VII/81) 
65 “Servet ve oğullarınız, dünya hayatının süsüdür; ebediyet vadeden iyi işler ise, Rabbinin 

nezdinde sevapça daha hayırlı, ümit bağlamaya da daha lâyıktır.” (Kehf, 18/46) 
66 Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun, ya da Kameriye Hâtun, İkinci Osmanlı padişahı 

Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'in 1280'de evlendiği ilk eşidir. Şeyh Edebali’nin 

kızıdır.  
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-Şeyh Çağırgan’a hitaben senden Din-i Mübiyn-i İslamın ve memleketin 

beklentisi çoktur. Sen seçilmiş birisin. İlm-i Havas67 ve İlm-i Ledün68 ile 

uğraşan ehl-i ilmin (ilim sahiplerinin) işaret ettiğine göre siz varacağınız 

menzilinizde, bölgede İslamın yeniden yeşermesine ve kökleşmesine vesile 

olacaksınız. Bunun yanında o bölgeler de zamanı geldiğinde torunum 

tarafından fethedilecektir. Allah’ın izni keremiyle senin evladın da o kutlu 

Fatih’i karşılayacak kendisine müjdeci ve yardımcı olacaktır.    

 

-Bunun için öncelikle yapacağın şey, yol boyunca zaviye-vakıfların yapıları 

ile hizmet anlayışlarını inceleyerek özümsemek ve kendi kuracağınız zaviye 

için fikir oluşturmaktır. Bakın büyük oğlum Süleyman Şah (Gazi)69 de 

buradadır. Kendi henüz yaşca küçük olsa da Allah’ın izni ile bahadır bir 

komutan olacaktır. Allah nasib eder de oğlu olur ise adını Nasireddin koymayı 

ahdettik.  

 

-Bu nedenle Allah’dan hayır umarak kuruluş için ihtiyacınız olacağını 

düşünerek size onun adına 5 kese altın vereceğim. Allah rızası için bunu kabul 

ediniz. Yer satın alınmasında ve diğer ihtiyaçlarda bu işinize yarayacaktır. 

Binaberin (bunla birlikte) öncelikle yerleşin yurt tutun kendinizi sevdirin. 

Vakfiyenin kuruluşu için zamana ihtiyaç olsa da zaman sizin lehinize 

işleyecektir. Ayrıca size ilm-i cifr70 erbabının ve müneccimlerin71 bilgisi 

dahilinde hazırlanan bir tılsımlı gömlek ile 1 altın süslemeli Kur’an-ı Kerim 

                                                           
67 Havass İlmi: Herkes tarafından açıkça bilinmesinde sakıncalar olan ve Kur'an-ı Kerim'in 

bâtıni (görünmeyen) yüzünü anlamaya yönelik bir ilim dalıdır. 
68 Ledün İlmi: Akıl veya nakil yoluyla değil, kalple ve doğrudan Allah'ın ihsanı olan ilimdirr. 

Gayb ilmi.  
69http://turkbilimi.com/gelibolu-fatihi-gazi-suleyman-pasa-ve-osmanli-imparatorlugu-

yukselis-doneminde-karanlik-donem.html 
70 İlm-i cifr: Ansiklopedilerde, "gelecekte vuku bulacak olayları değişik metotlarla 

öğrettiğine inanılan ilmin adı" olarak tanımlanır. Hz. Ali ile Cafer es-Sadık'a nisbet edilen 

eserlere de genellikle "el-Cifr" denilmektedir. Sosyolog İbn Haldun'a göre ilm-i cifr, bir 

disiplinden ziyade, şahsi kabiliyetle alakalıdır. Mukaddime adlı eserinde ilm-i cifrin ilham ve 

keşif ile ilişkisi üzerinde durmuştur. Haldun'a göre cifr ilmi sadece belli birikim ve kabiliyet 

sahibi olan insanlar tarafından kullanılırsa doğru sonuç verecektir. Bu konuda Ebced 

hesabından da faydalanılır. Ebced hesabında her harfin bir sayısal değeri bulunmaktadır. 
71 Müneccimbaşı: Devlet işlerinde padişahın cülusu, harp ilânı, ordunun hareketi, sadrazam 

tayini ve denize gemi, indirilmesi ve diğer önemli olaylarda uğurlu zamanı tespit eden ve 

takvim tertibinden sorumlu olan kimse. 
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ve 7 tane de kitap72 hediyemiz olacaktır. Yine müneccimlerimizin tahminine 

göre yerinize yerleştikten sonra acele etmeyiniz vakfın kuruluşu için bir süre 

beklemeniz gerekecektir.  

 

-Giderken buradan da size katılmak isteyen 9 Alp-Eren73 hazır bulunmaktadır. 

Yanındakilerle birlikte 18 Alp-Erenin olacak ki bunlar sana güç katacaklardır. 

Yolunuz üzerinde sayıldığından Elbistan’a uğrayın ve Dulkadirli Zeyneddin 

Karaca Bey74 ile tanışın. Kendisi henüz beyliğini kurmamış ise de yakın 

zamanda kurması da mümkündür. Onun da desteğini arkanıza almakta fayda 

bulunmaktadır. Hem yanında senin kabilen Çağurganlu Cemaatinden de çok 

kişi bulunmaktadır.75 Kim bilir belki kısmetiniz de oradadır. İleride onlarla 

bizim de akrabalığımız76 olacağı gibi senin evlatların zamanında da oralardan 

                                                           
72 Abdulkadir Ceylani (1077 Gilan/İran-1166 Bağdat/Irak) Sirru’l-Esrar ve Mazharu’l-

Envâr, Mektubat ve el-Gunye li’t-Talibin - Muhyiddin ibn Arabi (1165 Mursiya/Endülüs 

(İspanya)-1240 Şam/Suriye) Kitabu’l- Esfâr – İmam Gazali (1058 Tus-İran/1111 Tus-İran) 

İhya’u Ulumid-din – Ebu Hanife (699 Kufe/Irak-767 Bağdat/Irak) El-Fıkh-ül-Ebsat, 

Vasiyyet-i Nukirru 
73 Alp-Eren: Av avlar, kuş kuşlar, çadırda otururdu. Bazen çeşitli sebeblerle dünyaya 

gönderilmiş ve Allahın temsilcisi gibi adalet sağlamak üzere çalışmışlardır. Seyyid Battal 

Gazi Destanında anlatıldığı gibi. Türklerin İslamiyeti kabulü ile beraber bilek gücü yerini 

iman gücüne bırakmıştır. Bu nedenle Türklerin Müslümanlığı kabul etmesiyle beraber Alp 

tanımlaması değişerek Alp-Eren olmuştur. Eski destanlarda Tanrı’dan (Allah’tan) Kut alan 

(güç ve yetki) Alp, İslamiyetle birlikte Allah’ın yardımı ile bir veli şahıs konumuna gelmiştir. 

Alp genelde soyludur, savaş kurallarına riayet eder, zayıfı korur, hileye başvurmaz. Zamanla 

Alp Tipi Gazi’ye dönüşmüştür. Al-Erenler ölmez şehit olur anlayışı hakimdir. 
74 Zeyneddin Karaca Bey: Türkmen beyi. 1337-1522 arasında Elbistan-Maraş-Malatya 

bölgesinde hüküm süren Dulkadiroğulları Beyliği'nin kurucusudur. Beyliğin kurucusu 

Zeyneddin Karaca Bey, Eratna Beyin elinden Elbistan’ı aldıktan sonra Melik üz-Zahir 

ünvanıyla 1348 yılında hükümdarlığını ilan etti. 1353’te Kahire’de 83 yaşlarındayken 

öldürüldü. Orhan Gazi ile çağdaştır. 
75 Dulkadirli ulusunu meydana getiren 26 taifeden birisi olan Çağırgan taifesine mensub 22 

ayrı cemaat bulunmaktadır. 

https://www.academia.edu/862493/XVI._Y%C3%9CZYILDA_MARA%C5%9E_VE_%C3

%87EVRES%C4%B0NDE_DULKAD%C4%B0RL%C4%B0_T%C3%9CRKMENLER%

C4%B0 

Beğdili boyuna mensub Çağırganlı Cemaati bazı kaynaklarda Bozulus Türkmenleri arasında 

da gösterilmiştir.  

http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=64&t=799 
76 Devlet Hatun, Yıldırım Bayezid, Emine Hatun, Çelebi I. Mehmed, Alime Hatun II.Murad, 

Sitti Mükrime Hatun, Fatih Sultan Mehmed, Ayşe Gülbahar Hatun, II. Bayezid’la 

evlenmişlerdir. Yavuz Sultan Selim’in annesidir. Ayşe Hatun da, II.Murad’ın annesi Emine 

http://www.turktoresi.com/viewtopic.php?f=64&t=799
https://www.academia.edu/862493/XVI._Y%C3%9CZYILDA_MARA%C5%9E_VE_%C3%87EVRES%C4%B0NDE_DULKAD%C4%B0RL%C4%B0_T%C3%9CRKMENLER%C4%B0
https://www.academia.edu/862493/XVI._Y%C3%9CZYILDA_MARA%C5%9E_VE_%C3%87EVRES%C4%B0NDE_DULKAD%C4%B0RL%C4%B0_T%C3%9CRKMENLER%C4%B0
https://www.academia.edu/862493/XVI._Y%C3%9CZYILDA_MARA%C5%9E_VE_%C3%87EVRES%C4%B0NDE_DULKAD%C4%B0RL%C4%B0_T%C3%9CRKMENLER%C4%B0
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gelip Alucra’ya yerleşenler olabilir. Zaman nelere kadirdir. Doğrusunu Allah 

bilir. 

 

-Oradan  Moğol-İlhanlı Devleti’nin Han’ı Ebu Said Bahadır Han’ın77 yanına 

gideceksin. Sana bir menşur verilecek (mektup). Bunu ona arzettiğinde 

gerekeni yapacaktır. Moğollar, Anadolu’ya çok zarar verdiler ise de 

Müslümanlığı kabul ettikten sonra kötü huyları değişti, İslamla birlikte 

yumuşadılar. Ama yine de Anadolu’da 9 Moğol Tümeni bulunmaktadır ve 

beylikler üzerindeki baskıları devam etmektedir.  

 

-Ebu Said Bahadır Han, Konya’da bulunan Mevlana türbe ve tekkesine bir 

Nisan Tası78 hediye etmiş olup, tarikatlar vasıtasıyla kendisiyle temas 

kurulduğundan senin oraya yerleşmene yardımcı olacak ve sana yer 

vereceklerdir. Akçeniz tüm bu işler için yeterli olacaktır.  

 

-Müderrislerimiz senin için bir vakıfname hazırladılar. Bu vakıfnameyi de 

menşûrla birlikte Ebu Said Bahadır Han’a sunun, onun da onayını alın. Eğer 

talebi olursa vakıfnameye eklersiniz. Vakfiyenin ana hükümlerine 

                                                           
Hatun gibi Osmanlı Sarayında Vâlide Sultan olmuştur. 1453’te Elbistan’da doğmuş, 1515’te 

Trabzon’da ölmüştür. Trabzon’da yaptırdığı Hatuniye (Ayşe Hatun) camiindeki türbesinde 

gömülüdür. Ayşe Hatun; bu camiden başka, Trabzon’da medrese ve imaret, Manisa’da 

tımarhane, İstanbul Beyazid’te hamam vs. yaptırmıştır.  

http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/DULKAD%C4%B0RO%C4%9EULLARI%20B

EYL%C4%B0%C4%9E%C4%B0 
77 İlhanlı Devleti’nin son büyük hükümdarı olarak kabul edilen Ebû Said Bahadır Han şair, 

mûsikişinas ve aynı zamanda hattattı. İlim adamlarını ve edipleri himaye etmiş, bu sebeple 

şairler tarafından adına kasideler yazılmış ve eserler telif edilmiştir. Zamanında İran ve 

Azerbaycan’da birçok eser meydana getirilmiştir. Ebû Said bu yönüyle Azerbaycan ve 

Anadolu halkının gönlünü kazanmış, hatta ismi Azerbaycan’da dört âdil sultandan biri olarak 

anılmıştır. Ayrıca babası Olcaytu Han zamanında devletin âdeta resmî mezhebi haline gelen 

Şiîliği terkederek Sünnîliği seçmiş, İslâmiyet’in yayılması için samimiyetle çalışmış, içki, 

kumar ve fuhuşu yasaklamıştır. Vâris bırakmadan 30 Kasım 1335’de ölümü hânedan 

mensupları arasında kavgalara, devletin parçalanmasına ve yerini mahallî hânedanların 

almasına sebep oldu. Şair Ahmedî Ebû Said Han hakkında, “Bû Saîd Şah ki ulu sultandı / Adı 

dillerde Bahâdır Handı” der  

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=100219 
78 Nisan ayında yağan yağmurların toğlandığı brozdan yapılma kazandır. Biriken bu yağmur 

suyu şifa niyetine içilmektedir. Mevlana Müzesinde bulunan bu tas-kazan İlhanlı Han’ı Ebu 

Said Bahadır Han tarafından hediye edilmiştir. http://www.radikal.com.tr/konya-

haber/mevlana-muzesinin-sifa-kabi-nisan-tasi-1339694/ 

http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/DULKAD%C4%B0RO%C4%9EULLARI%20BEYL%C4%B0%C4%9E%C4%B0
http://www.osmanlimedeniyeti.com/Bilgi/DULKAD%C4%B0RO%C4%9EULLARI%20BEYL%C4%B0%C4%9E%C4%B0
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dokunmadıkça tashih edebilirsiniz (düzenleme yapabilirsiniz). Zaten öyle 

devran (devir, zaman) dönecek ki, çok beylerle tanışacağın umulur. Bi-iznillah 

(Allahın izni ile) İslam dini oralarda ebedi olacaktır. Binaberin (bundan 

dolayı) bölgede hüküm sürecek Bey’ler, Müslüman olacaktır. Vakıfnamenin, 

vakfiye bölümünü oku bakalım, burada olan her yaradılan işitsin.  

 
Ebu Said Bahadır Han’ın Mevlana Tekkesine Hediye Ettiği Nisan Tası 

 

“Mevlâna Sultan Said ki; o tevhid ehlinin namusunu koruyan sultanların 

sultanı, din ve dünya işlerinin yardımcısı olan Sultan Osman Şah Oğlu Sultan 

Orhan, Allah Onun hükmünü ve vilayetini daim kılsın, saltanatı te'yid edüb 

dostlarına ve yardımcılarına güç versin. Gücünü kıyamete kadar daim eylesin. 

Cenab-ı hak onu fetih ve zaferlerle aziz eylesin onun zamanında Süleymanşah 

oğlu Nasıreddin büyük saygıya mazhar oldu. Çünkü o babasının kendisi ile 

istişare ettiği değerde kişiliğe sahipti”.79 

 

-Evet! Hüküm kesindir. Vakfiye Allahû Teâlâ’nın rızası gözetilerek 

hazırlandığından hiç kimsenin itirazı olmayacaktır. Allah, yar ve yardımcınız 

olsun. Sana bir de emanet veriyorum. Bunu iyi sakla ve çocuklarına da ilet. 

Günü geldiğinde zaviyenizden-tekkenizden alınacak. Onun sahibi oraya 

geldiğinde zaten anlaşılacaktır. 

 

                                                           
79 Vakıfnamenin tam metni ve örneği ekler bölündedir. 
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 Bu tanışmalar, iltifatlar, ihsanlar ve hayır dualardan sonra Şeyh Seyyid 

Çağırgan İsmail Hakkı ve onun davasına destek olmak amacıyla yanında 

bulunan 18 tabi’isi, hazirun ile birlikte oradakilerle gerektiği gibi helalleşerek 

ve Allah’a ısmarlaşarak yola çıktılar. Menzillerini Konya, Kayseri, Sivas, 

Malatya olarak belirlediler. Oradan güneye inip Zeyneddin Karaca Bey’i 

bulmak amacındaydılar. Artık hedefleri belliydi ama zamanları da vardı. 

Amaçları Selçuklu hanlarını, tekke ve zaviyelerini inceleyerek işleyiş 

hakkında bilgi toplamak ve en iyi şekilde hizmet verecek kurumu oluşturmak 

için deneyim ve tecrübe kazanmaktı.  

 

 Uğradıkları yerlerde edindikleri izlenimle misafirleri ağırlamak için 

yatakhane, mutfak ve yemekhane, toplantı salonu, çilehaneler, anbar ve erzak 

depoları, su küpleri, buğdaylarını öğütmek için değirmen, kab-kacak, kendi 

ihtiyaçları için haneler, cami, medrese binası ve tarım aletlerine ihtiyaçları 

olduğunu anlayarak her biri için mikdar belirlediler. Ancak bunları Alucra’ya 

yakın pazarlardan temin etmenin daha uygun olacağını değerlendirerek 

Zeyneddin Karaca Bey’i bulmak üzere harekete geçtiler. Yol boyunca da 

mümkün olduğunca dikkatli hareket ederek Moğollarla karşılaşıp gereksiz 

yere savaşmaktan kaçındılar. Mecbur olmadıkca da kimseye ilişmemeye özen 

gösterdiler.  

 

 Nihayet sorup soruşturup Zeyneddin Karaca Bey’i buldular. Şeyh 

Seyyid Çağırgan, Karaca Bey’in alplerine, beylerine uzak diyarlardan selam 

getirdiğini ve görüşmek istediğini belirtti.   

 

 Alpler: Kim diyelim diye sorunca Şeyh Seyyid Çağırgan dersiniz dedi. 

Bu sözü duyan alpler birden kendilerine çeki düzen verip daha bir saygılı 

olarak onları buyur edip misafir çadırına aldılar.  Zira Çağırganlu cemaatine 

mensub olanlar kendi içlerinde de bulunduğundan bu tanımlama onlarda bir 

çağrışım yapmıştı.  

 

 Nihayet içlerinden bey’in huzuruna çıkmağa izinli olanı beylerinin 

yanına giderek durumu anlattı ve kendisiyle gürüşmek isteyen olduğunu 

belirtti. Bey de misafiri bekletmek uygun olmaz Şeyh Seyyid Çağırgan’ı 

yanıma davet edin, diğer alplerle siz ilgilenin bilahare benin onların yanına 

gelip tanışacağımı da söyle dedi. 
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 Misafir çadırına geri gelen muhafız Seyyid Çağırgan’a buyrun beyimiz 

müsaidmiş sizi bekliyor, kendisi de daha sonra gelip diğer alplerle tanışacağını 

belirtti demesiyle ikisi beraber Zeyneddin Karaca Bey’in yanına gittiler. 

Zeyneddin Karaca Bey ayakta ve çadırının kapısı önünde olduğu halde 

merakla Şeyh Çağırgan’ı bekliyordu. Kısa bir süre birbirlerine baktıktan sonra 

bey, karşısında duran nur yüzlü delikanlıya hitaben hoş gelmişsiniz diyerek 

sıcak ve samimi bir şekilde onu kucakladı ve içeriye buyur etti. Çadırda sadece 

ikisi bulunduğu halde uzunca bir süre sohbet ettiler. Şeyh Çağırgan üzerinde 

olan selamları iletti ve kendisine tebliğ edilen görevden bahsetti.  

 

-Zeyneddin Karaca Bey de bulunduğumuz bölgeler Moğol’dan sonra çok 

çekişmeli bir hale geldi, herkes birbiriyle mücadele eder halde, güçlü ve birlik 

olanlar ayakta durabiliyor diye mukabelede bulundu. Akabinde sizin üzerinize 

aldığınız görevi yerine getireceğinizden şüphem yok. Bu iş Allah’ın takdiridir 

şüphesiz dedi ve ilave etti:  

 

-Biz üzerimize düşeni her vakit yapmaya hazırız. Siz öncelikle üzerinize 

düşeni yapınız, Allah’ın yardımı eksik olmayacaktır. Sizler yol yorgunusunuz, 

simdi akşam yemeğinizi yiyin, itirahat edin. Sabah kahvaltıyı birlikye yaparız 

İnşa-Allah diye ilave etti. Nöbetçi demesiyle de içeri gelen muhafıza Seyyid 

Çağırgan’ı emanet ederek misafir çadırına kadar eşlik etmesini, yemek 

ihtiyaçları ve istirahatleri için ne gerekiyorsa yapılmasını tembihledi. Ayrıca 

sabah kahvaltısını hep birlikte yapacaklarını da söyleyerek gerekli 

hazırlıkların ona göre yapılmasını istedi. 

 

 Sabah ezanı ile kalkılarak namaz kılındıktan sonra günün ışımasıyla 

birlikte herkes hazırlanan sofraya gittiğinde Zeyneddin Karaca Bey, ev 

sahipliğinin gerektirdiği şekilde onları bekliyordu. Hep birlikte sofraya 

oturdular. Ev sahibinin Ya-Bismillah haydi buyurun demesiyle kahvaltıya 

başlandı. Kahvaltısını bitiren Elhamdülillah diyerek geriye çekilmesiyle masa 

boşalınca Zeyneddin Karaca Bey, şeyhinizle akşam tanıştık, sizlerle de 

tanışalım, sıradan kendinizi tanıtın bakalım dedi. 

 

Bunun üzerine sağdan itibaren isimlerini sırasıyla söylemeğe 

başladılar: Ben Celayir (gün görmüş), ben Börklü (saygıdeğer), ben Aytuk 

(hatip), ben Hasan, ben Acar (gayretli), ben İbrahim, ben Hüseyin, ben Alpagu 

(gözü pek), ben Osman, ben Ömer, ben Arıca (soylu), ben Basagar (ağırbaşlı), 
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ben Başkara (sert kişilikli), ben Yusuf, ben Demirhan, ben Dumrul (efkârlı), 

ben Gürbüz (sağlıklı), ben  Kaşgar (üstün vasıflı) diye kendilerini tanıttılar. 

Herkes sırasıyla ismini söylediğinde bey başıyla tevazû içinde her birini 

selamladı.  

 

-Tanışma faslından sonra bey: hepiniz cemaatimize hoş geldiniz, sizi 

ağırlamaktan ve misafir etmekten son derece memnun oldum. Sizler bize 

Allah’ın birer ihsanısınız. Misafir 10 tane gitirir birini yer 9’unu bırakırmış 

derler. O nedenle sizler bizim bereketimiz olacaksınız İnşa-Allah. Bu nedenle 

sıkılmadan istediğiniz kadar yanımızda kalabilirsiniz dedi ve Seyyid 

Çağırgan’a hitaben seninle tekrar özel görüşmek istiyorum ne dersin dedi.   

 

-Seyyid Çağırgan da memnuniyetle efendim diyerek karşılık verdi 

mukabelede bulundu. Birlikte bey çadırına geçtiler. Bey, bilir misin senin 

geldiğini işiten cemaatimizdeki Çağırganluların temsilcileri seninle tanışmak 

için bana haber yollamışlar, sanırım büyük bir iştiyakla (arzuyla) kendilerimi 

çağırmamı beklerler deyince, Seyyid Çağırgan aman efendim ben de şimdi 

meraklandım demesi üzerine bey, onları çadıra davet etti. 

 

-Uzun yıllar birinin yolunu gözleyenlerin hasretliği ile içeri giren Çağırganlu 

cemaati fertleri Seyyid Çağırgan’a sarıldılar kuçaklaştılar. Onu kendilerinin 

gurbete gitmiş de dönmüş bir ferdi gibi kabul ettiler.  

 

-Bu şekilde birkaç gün geçtikten sonra bey artık onların gitmek için müsaade 

isteyeceklerini hallerinden sezdiğinden Seyyid Çağırgan’a hitaben: Ya Seyyid 

anlarım ki üzeriniz aldığınız görevinizin heyecanı sizi sarmıştır, yola çıkmak 

için sabırsızlanırsınız dediğinde, Seyyid Çağırgan başıyla onu onaylar gibi bir 

karşılık verdi. Bey bunu anladığım için sana bir teklifin olacak. Hepiniz genç 

ve bekarsınız sen dahil içinizden bazılarınızı sizlere uygun ehl-i namus 

kızlarımızla evlendirmek isterim. Aramızda senin gibi nesebi Seyyid olan 

Kıpçak kökenli Seyyide bir kızımız var. Onu sana münasip gördüm, ne dersin 

dedi. Bu sözü işiten Seyyid Çağırgan’ın aklına Bilecik’te kendisine yapılan 

nasihat geldi ve münasiptir siz uygun bulduktan sonra kabulümdür, dedi ve 

arkadaşlarımla da görüşüp onların fikirlerini de almak isterim diye ilave etti.  

 

-Bey, elbette biz uygun gördük ama sizlerin de münasip bir ortamda gelin 

adaylarıyla görüşüp konuşmanız için hazırlık yapalım ki gönülsüz iş olmasın 
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dedi. Seyyid Çağırgan müsaade isteyerek arkadaşlarının yanına vardığında 

durumu onlara anlattı. İçlerinden 5 alp bu öneriye olumlu yaklaştı, diğerleri 

yerleştiğimiz yerde düzen kurduktan sonra evlenmeyi düşündüklerini 

belirttiler. Sonuç bey’e iletildi ve damat adayları ile gelin adayları 

görüştürülerek Türk töresi gereği birbirlerine tanıtıldı. Olumsuz bir durum 

olmayınca da nikâhların kıyılmasına karar verildi.  

 

 Seyyid Çağırgan, Seyyide Ceren Hatun ile, Börklü, Aykız Hatun ile, 

Yusuf, Başak Hatun ile, Hasan, Çiğdem Hatun ile, Gürbüz Gelincik Hatun ile, 

Ömer ise Güler Hatun ile nikâhlandılar. Birkaç gün sonra da hep birlikte yola 

çıktılar. Yola çıkmadan önce helalleşildi, ısmarlaşıldı. Zeyneddin Karaca Bey, 

son olarak bizim kabilemizden Keygune taraflarına yazın yayla için gidenler 

ve bilahare orada kalanlar bulunmaktadır. Bu bağın ileride de devam edeceğini 

umuyorum. Kıpçaklardan oralarda dağınık vaziyette olanlar vardır. Bunların 

bir kısmı göçebedir, yerleşik hayata geçememişlerdir. Ama senin 

oluşturacağın yerleşik düzen için onları arayıp bul. Her konuda onlara 

güvenebilirsin. Hayvancılıkla uğraşsalar da savaşçılardır diyerek Seyyid 

Çağırgana bir mikdar altın da verdi ve bizim hayrımız da budur dedikten sonra  

âlimi sevindirmesini de biliriz diyerek ayrıca iki de çok değerli kitap80 ile Küfi 

hatla yazılmış bir de Kur’an-ı Kerim hediye etti. Kitaplara çok sevinen Seyyid 

Çağırgan da hayrın Allah katında bereketlensin diyerek Keyguneye doğru 

yola çıktı.  

 

 İçlerinden bazılarının evlenmesiyle birlikte gelinlerin çeyizini ve 

çadırlarını da alarak yola çıkan kafilenin yükü ağırlaştığından yanlarına iki de 

araba almışlardı. Bu nedenle yolculukları öncekinden daha yavaş 

seyrediyordu. Sivas’a kadar 15 günde ancak ulaştılar. Moğol Genel Valisi’nin 

Keygune’de olduğunu öğrenmeleri üzerine oradan Hafik, Zara, Suşehri 

üzerinden Keygune’ye (Karahisar’a) doğru yola çıktılar. Keygune’ye 

gelmeleri de bir hafta kadar sürdü.  

 

Yollar bozuk olduğundan tekerlekli arabanın yürümesi bir hayli zor 

oluyordu. Keygune’ye yaklaştıklarında şeyhin muhafızları önlerini keserek 

yolculuklarının nereye olduğunu sordu. Seyyid Çağırgan öne çıkarak 

                                                           
80 Ebu Hanife Hazretlerinin Risale-i Redd-i Havaric ve Redd-i Kaderiyye ve Kitab-ül Âlim 

vel-Müteallim  
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kendisini tanıttı ve Ebu Said Bahadır Han’ın yanına girmek istediğini ama 

öncesinde onun temsilcisi olarak Keygune’de bulunan Emir Çoban-oğlu 

Timurtaş ile görüşmek istediğini belirtti ve çadırlarını kurarak konaklamaları 

için de yer göstermelerini istedi.  

 

 Muhafız komutanı kafile için yer gösterdikten sonra Seyyid Çağırgan’ı 

yanına alarak kaleye Timurtaş’ın81 yanına gittiler. İçeriye önce komutan girdi 

ve Seyyid Çağırgan isimli birisinin geldiğini ve kendisiyle görüşmek 

istediğini daha sonra da Ebu Said bahadır Han’ın yanına gideceğini 

söylediğini iletti.   

 

 Timurtaş içeriye al da görüşelim demesiyle Seyyid Çağırgan buyur 

edildi. Seyyid Çağırgan, selamun aleyküm deyince Timurtaş, Seyyid 

Çağıran’a hoş geldin dedi, sonra maksadını sordu. Seyyid Çağırgan ise manevi 

alemden aldığımız bir işaret üzerine maksadımız Alucra’nın ilerisinde uygun 

bir yere kalıcı olarak yerleşmektir. Bunun için Karabağ’da bulunan Ebu Said 

Bahadır Han’ın82 yanına gidip kendisine bazı selamlar ile bir mektup götürüp 

izin isteyeceğim ama öncesinde kendisinden talep edeceğim yeri tesbit edip, 

yanımdakileri orada kuracağım geçici iskân yerinde bırakmak istiyorum diye 

belirterek Timurtaş’dan izin istedi. 

 

 Bir süre olup biteni anlamaya çalışan ve duydukları karşısında şaşıran 

Timurtaş sizleri tanımıyorum ama doğru sözlü, dürüst ve Allah dostu birisi 

olduğun her halinden belli. Bu nedenle istediğiniz yerde kalmanız için size 

izin veriyorum, Han’ımızın yanına gittiğinde de ondan bize bir yazı getirirsen 

iyi olur diye temenni de bulundu. Elebette diye mukabelede bulunan Seyyid 

Çağırgan belinden çıkardığı gümüş muhafazayı uzattı ve Han’a ileteceğim 

mektup budur demesi üzerine, bir süre bunu elinde tutan Timurtaş, gerek 

yoktur, kime hitaben yazılmış ise sahibine iletirsiniz dedi. 

                                                           
81 İlhanlı Hükümdarı Ebu Said Han’ın (1317-1334) vezielerinden Emir Çoban’ın oğlu olan 

Timurtaş Anadolu Genel Valisi idi. 
82 Ebu said Bahadır Han: 1317 ile 1335 yılları arasında İlhanlı tahtında bulunan han 30 Kasım 

1335’de Karabağ’da vefat edince Sultaniye’de kendi yaptırdığı türbeye defnedildi. 
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 Sonuçtan son derece memnun olan Seyyid Çağırgan, muhafız 

komutanının gösterdiği yerde konakladık, bir süre bu tarihi Keygune şehrini 

gezmek, tanımak ve bilgi edimek istiyorum. Bu nedenle birkaç gün burada 

kalacağız bilginiz olsun dedi ve Timurtaş’ı selamlayarak dışarı çıktı.   

 

 Konaklama yerine geri döndüğünde çadırların kurulduğunu gördü. 

Ertesi gün Seyyid Çağırgan yanına Yusuf, Hasan ve Hüseyin’i alarak Keygune 

merkezine geldi. 
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Evler daha çok kalenin içinde iken kalenin eteklerinde de evler vardı. 

İş yerleri ise daha çok kale eteklerine yapılmıştı. Yine kalenin altında Taş 

Mescid bulunmaktaydı. Şehrin çok eski bir yerleşim yeri olduğu belliydi. 

Burada epeyce gayrimüslim nüfus da olduğunu gördü. Ekserisi şab 

madenlerinde çalışmaktaydı. Bunun yanında sanat erbabı da bir hayli fazlaydı. 

Buranın bölgenin alı-veriş merkezi olduğu her halinden belli olmaktaydı. 

Alucra’nın ne kadar uzakta olduğu, yollarının durumu hakkında da bilgi 

aldılar. Bu arada yollarının üzerinde Bağlar denilen mevkide Mengücekli 

Fahreddin Behramşah’ın yaptırdığı bir taş caami olduğunu ve oranın vakıf 

eseri olduğunu da öğrendiler. Yine buradaki sohbetlerinde Şeyh Edebali’nin 

vefatı haberini öğrendiler ve buna çok üzüldüler. 

 
Akşamın yaklaşması üzerine konak yerlerine döndükten sonra 

toplanarak hanımların da görüşünü alarak bir ihtiyaç listesi hazırladılar. Ertesi 

gün bu kez yanlarına ilk güne ilaveten Gürbüz ve Börklü’yü de alarak tekrar 

çarşıya geldiler. Hangi aletten, kap kacaktan kaç tane lazımsa aldılar, yiyecek 

tedariklerini de yaptıktan sonra arabalarına yüklediler. Ayrıca ustaları nerede 

bulabileceklerini, ev yapımı için gerekli malzemelerin nerede bulunduğunu da 

öğrendiler. Bol miktarda kâğıt, yazı mürekkebi ve kamış kalem de satın 

aldılar. Yine konak yerlerine döndüler ve yaptıkları değerlendirme sonunda 

sabahla çadırlarını söküp yola çıkmağa karar verdiler. Öyle de yaptılar konak 

yerlerine iki saat uzaklıkta bulunan Behramşah camisini ziyaret ettiler. Burada 

Şeyh Edebali için gıyabi cenaze namazı kıldılar. Caminin banisi hayır sahibi 

için ve tüm Müslümanlar için hayır-dua ettiler.   

 



ÇAĞIRGAN BABA BİR ANADOLU ALPERENİ TARİHİ ROMAN 

66 
 

Oradan tekrar Alucra’ya doğru yola çıktılar. Fakat bu yolculukları 

Balcana’ya kadar çok zor oldu. Yol çok dik ve dolambaçlı, üstelik sarp 

geçitlerden oluşmaktaydı. Alişar köyünün altında yolda karşılaştıkları 

köylüler tarafından Karahasan Geçidi’nden geçerken çok dikkati ve ihtiyatlı 

olmaları hususunda uyarıldılar. Zira burası hem sık orman hem de 

dargeçitlerden geçilerek aşılabilen bir menzildi.  

 

Seyyid Çağırgan kafilenin en önüne geçerek Ya Allah 

Euzübillahimineşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim diyerek dua 

okumaya başladı: “Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi sey’ün fil erdi ve 

lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim”, Euzü bikelimâtillahittammâti min 

şerri mâ haleka”, "Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim". 
Geçitten geçerken eşkıyalar tarafından gözlendiklerini farkettiler ama 

etraflarında bir koruma duvarı vardı, yerlerinden kıpırdayamadılar, selametle 

aralarından geçip gittiler.   

 

Nihayet Alucra’ya vardılar. Karşılarında yemyeşil, etrafı ağaçlık 

dağlık bir yer vardı. Yer biraz çukurdaydı. İçinden bir dere, orta yerde bir 

çeşmeden de güzel bir su akıyordu. Fakat burada evler yoktu. Evler daha çok 

yüksek yerlerdeydi ve çok da kalabalık yerler değildi. Burada tarlada çalışan 

birisine rastladılar. 

 

-Emmi, bu Alucra denilen yerde neden hiç ev yok? 

-Köylü, burada evler daha çok yükseklerdedir. Şu gördüğün karşı dağın 

ardında Kuvata denilen bölgede de birkaç köy vardır. Eşkıya korkusundan 

insanlar daha korunaklı yerlerde yaşıyorlar bende birazdan işimi bitirip şu 

karşıdaki Karatudar denilen köye gideceğim. Buralar daha çok ekip-biçmek 

için kullanılan bir arazidir cevabını verdi.  

-Peki emmi doğuya devam eden yol ne taraftadır?  

-Köylü, bakın şu sağ tarafta gördüğünüz tepenin ardından sağa doğru 

aştığınızda Karabörk köyünün Artabel yerleşiminden geçip patikadan Şiran’a 

doğru yola devam edin.  

-Emmi, oralarda yol üzerinde bir maden suyu olan yer varmış, biraz yüksekte 

ama geniş bir düzlüğü olan yer, suyu bol, orada bir de göçük varmış, orası 

nerededir? 
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-Köylü, dediğiniz yere ben hiç gitmedim ama anlatırlarken duydum, orası da 

dediğiniz gibi yol üzerinde boş bir arazidir. Buradan yaklaşık 10 km kadar 

mesafededir.  

-Emmi buranın en eski köyleri hangisidir?  

-Köylü, bu tarafda Koman, öte tarafta Karabörk’tür. Bunlar Mengüceklerden 

sonra kurulmuş köylerdir. Çok büyük değillerdir ama en eski köylerdir. 

Sonradan kurulanlarda var tabi ama şimdi aklıma gelen bunlardır. Olan diğer 

köylerde çok kalabalık değildir. 

-Peki emmi buranın halkı kimlerdendir? 

-Bazı köylerde az sayıda Rum vardır. Gayrimüslimler daha çok 

Keygune’dedir. Burada Türkler çoktur.  

-Emmi, Türkler hangi boydandır? 

-Kuman, Kıpçak, Yüreğir, Bayındır, Kınık, Bayat, Beydili, Eymür, Peçenek 

ve Salur’dur.83 Ama kıpçak hepsinden çoktur. Onun içindir ki burada Deşt-i 

Kıpçak da derler.84 

-Emmi, burada hangi köyde Cuma namazı kılıyorsunuz? 

-Köylü, şu arkada Zile denilen köyde ahşap bir cami var, oraya gidiyoruz. 

-Köylü, hep siz bana sordunuz ben de size bir soru sorayım. Yanınızdaki 

kadınlar da silahlıdır, siz savaşçısınız. Ama yanınızda göçünüz de vardır. 

Yolculuğunuz nereyedir? 

-Emmi, benim mahlasım Şeyh Seyyid Çağırgan, adım ise İsmail Hakkı’dır. 

İlahi bir işaretle 9 arkadaşımla birlikte Horasan’dan yola çıktım, Bağdad’ı, 

Halep’i Şam’ı, Hicaz’ı dolaştım Anadolu’ya geldim. Orada da Antalya, 

Konya, Manisa, Bilecik’de bulundum. Bilecikte 9 arkadaşım daha bize dahil 

oldu. Oradan güneye indim. Giderken Kayseri ve Sivas’a uğradım. Orada bazı 

arkadaşlarımla ben izdivaç yaptık, sayımız daha da arttı. Dönüşümde Sivas 

üzerinden Keygune’ye oradan da buraya geldim.   

-Köylü, yiğenim Seyyid olduğunu neden baştan söylemezsin. “Allahümme 

salli-âlâ Seyyidina Muhammed” Size bir hürmetsizliğim oldu ise kusuruma 

bakmayın, köylülük hali.  

-Emmi, o ne demek senden Allah razı olsun, bizi aydınlattın. Hakkını helal et, 

bizden yana sana helaldir.  

                                                           
83 Türklerin atası Oğuz Han’ın Gün Han, Ay Han, Yıldız Han, Gök Han, Dağ Han, Deniz Han 

adlarındaki 6 oğlunun her birinin de dört tane oğlu vardı. Bunların toplamı olan 24 torunu 

bilinen 24 Oğuz Boyunu meydana getirmişti.  
84 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/10/24/alucra-ve-dest-i-kipcak/ 
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-Benden de size helal, olsun. Bakın benim adım, Cafer’dir. Recep, Osman ve 

Ömer isimlerinde üç oğlum, Ayhatun, Gülhatun ve Günhatun isimlerinde de 

üç kızım var diye konuşmasını tamamladı. 

-Emmi Allah bağışlasın. Evlat berekettir, güçtür. Bu zamanda aile güçlü 

olacak ki devlet de güçlü olsun. İnşa-Allah seninle yine görüşeceğiz, kimbilir 

belki sana düğürcü de geliriz. 

-Köylü, beni kendinize bu konuda hısım kabul ederseniz bu benim için şeref 

olur. Hayırlısı Allah’dan. 

-Emmi, o zaman biz bu geçe burada konaklayalım sabahtan tekrar yolumuza 

devam ederiz dediler ve çadırları kurdular. Buz gibi suyu olan hafif bayır bir 

yerde geceyi geçirdiler ama buranın havası daha önce kaldıkları hiçbir yer gibi 

değildi. Havası temiz ama çok soğuktu, yaz ayı olmasına rağmen gece 

üşüdüklerini hissettiler. Ve sabahtan “Bismillahi, tevekkeltü Alallahi, La 

havle vela kuvvete illa billah ” (Ben, Allah’a tevekkül ettim güç ve kuvvet 

sadece Allah’ın lütuf ve ihsanıyladır) diyerek yola koyuldular. Bu son 

menzilleriydi. İçlerini bir heyecan kaplamıştı. Bir ömür kalacaklarını 

umdukları yere ulaşmak, orayı görmek için sabırsızlanıyorlardı.  

 

 
 

 Yollar bozuk, inişli çıkışlı ve dik yokuşlardan ibaret olduğundan zor 

bir yolculuktan sonra Çubuk denilen mevkiye geldiklerinde içlerinden bazıları 

burası düz ve geniş bir yermiş, her yer de yeşillik belli ki suyu bol bir yer, 
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zaten aşağıdan da ince bir dere akıyordu, aradığımız yer burası galiba 

dediğinde, Seyyid Çağırgan bana rüyamda meram olunan yer burası değil, 

daha ilerde olmalı dedi ve bir açıklama getirdi: Bizden sonra çok uzun 

sayılamayan bir zamanda burayı da şenlendirenler olacak. Onların şeyhi de ne 

güzel insandır. Bize de oldukça bağlıdır dedi. Bunu duyan arkadaşları 

birbirlerine baktılar ve Allahu Ekber dediler. 

 

 Önlerinde çok da yüksek olmayan bir tepe vardı. Zaten yol patika da 

olsa gide-gele iz oluşmuştu. Arada bazı su akan yerlerde de taş döşenerek 

suyun altından akması sağlanmış ve yol yine tesviye edilmişti. Belli ki 

insanların geliş geçişinin kolaylaştırılmasını düşünen hayır sahibi birileri 

vardır buralarda.    

 

 Nihayet tepeye çıktıklarında karşılarındaki geniş araziyi görünce aman 

Allah işte burası olmalı evet aradığımız yer burası diye yüksek sesle 

gönüllerinden geçeni ifade ettiler. Bir anda kalplerine malum olmuştu. 

“Elhamdülillahi Rabbil Alemin”  (Alemlerin Rabbine Hamdolsun) diye 

şükrettiler. 

 

 Bir süre orada kalıp etrafı temaşa ettiler, nazar-ı dikkatle incelediler. 

Orada hemen bir şura kurdular ve nasıl yapılanacaklarını iştişare ettiler. 

Konuşulan konular şöyleydi: 

-Yapılaşmayı şu tepenin eteklerine yapalım, karşıki araziler tarım için 

elverişlidir, oralara değişik hububatlar ve sebzeler ekeriz. Ancak evlerimiz de 

yola yakın olmasın ki gelen geçen rahatsız olmasın. Fakat ileride yapacağımız 

misafirhane tam yolun kenarında olmalıdır. 

-Sünnet üzere yolun genişliği 7 zira’dan85 az olmasın.  

-Her birimiz için ihtiyaca göre ev yapalım. 

-Muhtelif yerlere çeşme yapalım, ağaçları oyarak çanaklar yapalım gibi 

yoldan geçenlerin hayvanları ile diğer yabani hayvanlar da su içebilsinler. 

-Etraftaki köylerden hayvan satın alarak, ihtiyacımızı karşılayalım. 

-Hayvanlarımız için ahır yapalım. Misafirlerin hayvanları için de ayrı bir ahır 

olması lazım. 

-Cami öncelikli ihtiyaçtır. 

-Hamam da öyle. 

                                                           
85 Bir kolun dirseğinden orta parmak ucuna kadar uzunluk ölçüsü. (75-90 cm. kadar) 
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-Her ev için ve diğer müştemilat için yeteri kadar hela yapılması86 ve bunların 

gideri için çukur kazılması da lazımdır. Ancak üzerlerinin kapatılarak tedbir 

alınması ve belli aralıklarla temizlenmesi87, hatta etrafta bulacağımız kireç 

taşlarını öğüterek mikroplardan arındırılması da gerekir.  

-Misafirhane, dershane, yemekhane, mutfak, yemekhane88, anbarlar, vs. de 

lazımdır dediler. 

 

-Seyyid Çağırgan hepsi olur, hatta ihtiyaçlar doğrultusunda şimdi aklımıza 

gelmeyenler de hatırlanabilir, ancak öncelikli olarak çadırlarımızı kuralım ve 

zaruri ihtiyaçlarımız için gerekli yapılanmayı hazırlayalım. En kısa zamanda 

benim Karabağ’a Ebu Said Bahadır Han’ın yanına gidip görüşmem lazım. 

Şimdi haydi aşağıya inelim işe başlayalım. Ya Allah. 

 

 Ve nihayet soy soylayıp boy boylayacakları yere indiler ve çadırlarını 

kurdular. Seyyid Çağırganın çadırı ortaya diğerleri onun etrafına kuruldu. Zira 

Seyyid Çağıran Karabağ’a gideceği için hatunu onlara emanetti.  

 
Dönemin hatunlarını temsil eden bir tasvir 

                                                           
86Temizliğin o kadar dindarâne bir şekilde telkin edilmesi İslam mimarisini şehrin bir çok 

mahallerinde ve bilhassa camiler civarında (Edebhane) denilen bir çok umumi helalar inşasına 

mecbur etmiştir. Bu tabir (Haya yeri) manasına gelir ve Türklerin pek çok kullandıklarrı 

(Edepsiz) kelimesi de aynı köktendir.  
87 Çukura oğlak ciğeri atılarak bunun kendi kendine kurtlanması ve oluşan kurtların çukuru 

temizlemesi ve kendileri de bir süre sonra ölmesiyle yapılan doğal temizlik. Bilahare kireç te 

atılarak mikroplar öldürülür. Burada dikkat edilecek husus yapılan gider çukurlarının içme 

suyu kaynaklarına yakın olmamasıdır. Zira toprağa çekilen kirli su yeraltı sularını 

zehirleyebilmektedir. 
88 Türk geleneğinde sofradan kalkılır kalkılmaz mutlaka ellerle ağızlar yıkanır. Eskiden 

büyüklerin konaklarında ya gül-suyu veyahut güzel kokulu başka bir su da ikram edilirdi. 

Bunlarla da mendilin bir ucu ıslatılırdı.  
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Aradan 3-5 gün geçtikten sonra Seyyid Çağırgan Karabağ’a gitmeğe 

karar verdi. Alperenler, seninle hangilerimiz gelelim dediklerinde hiç birinizin 

gelmesine gerek yoktur. Ben kendim gideceğim Allah’ın izni ile. Sizler burada 

kalınız ve etrafınızı tanımaya çalışınız. Nerede kimler var, ne imkânlar ve ne 

gibi olumsuzluklar var tesbit ediniz. Özellikle yoldan gelip-geçen 

kervancılarla konuşunuz, onlara ihsanda bulununuz ve yakınlardaki pazarlar 

hakkında bilgi alınız. Hem onlara sorun bakalım bizim ihtiyaçlarımızı da 

temin edebilirler miymiş. Eğer temin ederiz derlerse onlara tembihleriz alır 

getirirler.  

 

Sizler kılıç, ok ve binicilik talimlerinizi ihmal etmeyiniz 

ibadetlerinizde gayretli olunuz, gaflete düşüp hepiniz yatmayınız, muhakkak 

aranızdan nöbetçi bırakınız “su uyur düşman uyumaz” diyerek onlara 

nasihatte bulundu. 

 

Orhan Gazi tarafından kendisine hediye edilen tılsımlı gömleği 

giydikten sonra, hatunuyla ve alperenleriyle helalleşen Seyyid Çağırgan, 

azığını aldı, oklarını koyduğu sadak ve yayını atının terkisine koydu, kılıçını 

da beline takarak atına bindi, hepiniz Allah’a emanet olunuz, selametle kalınız 

diyerek yola düştü. Geride kalanlarda hep bir ağızdan sen de Allah’a emanet 
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ol, Allah her daim yardımcın olsun, tez vakitte gidip tez vakitte selametle 

gelesin İnşa-Allah diye seslendiler. 

 

 Seyyid Çağırgan yola koyulur koyulmaz her birini ayrı Besmele ile 7 

defa Ayetel Kürsi okuyarak her okuyuşunda sağına, soluna, önüne, arkasına, 

üstüne, altına üfledi. Son  okuduğunla da kendini sarmaladı. Ardından da  

atalarından öğrendiği Cevşen duasını89 okudu ve içi rahat bir şekilde atını 

sürdü.  

 

 Yol uzaktı, önce Erzincan, Ardından Erzurum, Ağrı ve Bayezid 

üzerinden Karabağ’a doğru devam etti. Atla yolculuğu 1 aydan aşkın bir 

sürede gerçekleşti. Karabağ’a ulaştığında Ebu Said Bahadır Han’ın sarayını 

buldu ve muhafızlara kendisinin Anadolu Genel Valisi Timurtaş’ın yanından 

geldiğini ayrıca kendisine Sultan Orhan Gazinin mektubunu ve kendisiyle 

görüştükten sonra rahmet-i Rahmana kavuşan Şeyh Edebali’nin selamını 

getirdiğini söyledi.  

 

 Bunun üzerine onu, yabancı elçi ve konukların alındığı arz odasına 

aldılar, misafir ettiler. Han’ın özel hizmetinde olan muhafızlarından birini de 

Han’ın yanına yollayarak bilgi verdiler. Ebu Said Bahadır Han yanındaki 

misafirlerini gönderdikten sonra, yeni gelen ziyaretçinin içeri alınmasını 

emretti.  

 

 Nihayet Seyyid Çağırgan huzura çıktı, Allahın selamıyla “Selamun 

Aleyküm Büyük Han” dedi.  Ve aleyküm selam verahmetullahi veberakâtühü 

diye mukebelede bulunarak karşılandı.  

 

-Ebu Said Bahadır Han, hoş gelmişsin üzerinde selamlarımız ve bize iletilmek 

üzere getirdiğin mektup varmış, de hele selamlar ve mektup kimdendir? 

 

                                                           
89 Ya men tevada'a külli şey'in li-azametihi, Ya men estesleme külli şey'in li-kudretihi, Ya 

men zelle külli şey'in li-izzetihi, Ya men hada'a külli şey'in li-heybetihi, Ya men enkada külli 

şey'in li-heybetihi, Ya men enkade külli şey'in min haşyetihi, Ya men teşakkakati'l-cibal min 

mehafetihi, Ya men kameti's-semavat bi-emrihi, Ya men estakarrati'l-ardun bi-iznihi, Ya men 

yusebbihu'r-ra'du bi-hamdihi, Ya men la ya'tedi ala ehli memleketihi. Subhaneke ya ilahe illa 

ente el-gavsa el-gavsa hallisna Mine'n-nar. 



ÇAĞIRGAN BABA BİR ANADOLU ALPERENİ TARİHİ ROMAN 

73 
 

-Şeyh Çağırgan, Han Hazretleri selamın çoktur. Önce Şeyh Edebeali’nin ve 

Orhan Gazi Hazreterinin selamlarını iletirim. Bu da Orhan Gazi Hazretlerinin 

menşûrudur (mektubudur). 

 
Ebu Said Bahadır Han 

 

-Ebu Said Bahadır Han, Şeyh Efendi’nin de yakın zaman önce vefatları 

haberini aldık. Allah rahmet eylesin amin dedi ve önce senden dinleyelim, 

hikâyen nedir? 

-Han Hazretleri, adım Seyyid İsmail Çağırgan, mahlam ise Şeyh Çağırgan’dır. 

Aslen Horasanlıyım. Şeyhim ve hocam olan  Ebû Muhammed’in keramet ve 

isteğiyle Anadolu’ya geçtim. Orada Abdal Musa ile tanıştım. Onun vasıtası ile 

de Şeyh Edebali ve Sultan Orhan Gazi ile tanıştım. Bana Keyguneye bağlı 

Alucra’nın şarka uzanan yol üzerinde bir mevkiye yerleşerek orayı yurt 

tutmam ve vakıflaşmam tevcih edildi (görevi verildi). Bunun için de gerekli 

yerleri satın almak üzere hem altın verdiler hem de bu mektubu ve vakıf için 

hazırlanmış taslağı size iletmemi buyurdular.  

 

-Ebu Said Bahadır Han, senin vazifen belli ki sıradan bir iş değil ermişlerin 

kerametidir. Sizlerin de bu işe gönül koymuş olmanız bunun bir emaresidir. 
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Bu durumda bize de size yardımcı olmak düşer. Amma önce şu mektubu ve 

vakıf taslağını bir okuyayım bakalım ne demişler. 

-Evet, senin meziyetlerini övmüşler ve vakıf için sana yer tahsis etmemi İslam 

dini adına benden talep etmişler. Her ne kadar Han da olsam ben de bu dinin 

bir ferdiyim. Bu konuda üzerine düşeni yapmakla mükellefim. Atalarım 

geçmişte batıl dinlere mensup iken, Elhamdülillah Gazan Han’dan bu yana 

bizler Müslüman olduk. Binaealeyh bu bilinçle hareket etmekteyiz. 

 

Sizlerin kontrol edebileceğiniz topraklarda faailiyet göstermeniz için 

izin verdim. Bunu bir mektubumla oradaki genel valime de bildireceğim. Size 

kimse ilişemez. Ancak vakıf için yer satma hususunu biraz zamana bırakalım. 

Taslakta benim de görüş ve önerilerimin alınması iletilmiş. Buradan hareketle 

derim ki: Size oraya yerleşmek üzere izin verdim. Yer satma konusuna 

gelince, biz güçlü bir devletiz, bu yerden gelecek paraya ihtiyacımız yoktur. 

Ancak vakıf şartlarının yerine gelebilmesi için bu parayı sizden alır, şartları 

oluşturur, parayı da yine hayra harcarız. Fakat derim ki, para şimdilik sizde 

kalsın, vakıf işini biraz öteleyelim. Sen var git yerine yerleş, etrafını tanı, 

incele ve bölgeyi isimlendir ki vakıf senedinde vakfa ait yerleri de belirlemiş 

olalım, sınırı tayin edelim. Hz. Peygamberin sünnetidir, yaptığınız işi 

kaydedin der. Biz de bunu uygulayalım. Siz yapısal olarak da kuruluşunuzu 

tamamladıktan sonra kısmetse yeniden oturur vakıf hususunu resmi senede 

bağlarız. Yok ben ölür isem, sizler elinizdeki para ve size vereceğim yazı ile 

oraları yine satın alır vakıflaşırsınız. İnşa-Allah bu topraklar bundan sonra 

ilelebed İslam toprağı olacağından bu konuda size engel çıkaran olmayacaktır. 

Ne dersin? 

-Şeyh Çağırgan, Han Hazretleri çok güzel değerlendirdiniz. Söyleyecek 

sözüm yoktur. 

-Ebu Said Bahadır Han, burada ne kadar kalmayı düşünüyorsun? 

-Şeyh Çağırgan, Han Hazretleri ardımda yolumu gözleyenlerim var, hem de 

vazifem beni bekler. Onun içindir ki sizin karar yazınızı beklerim. Niyetim bir 

an önce geri dönmektir. Siz nasıl münasip buyurursanız. 

-Ebu Said Bahadır Han, tamam o zaman seni, bir iki gün misafir edelim bende 

götüreceğin yazıyı hazırlatayım, yazıyı alınca yola revan olursun İnşa-Allah. 

-Şeyh Çağıran, Han Hazretleri, Allah ikbalinizi daim, bahtınızı açık etsin.    

 

 İki gün sonra Şeyh Çağırgan, huzura davet edilir ve yer tahsisi 

mektubu kendisine verilerek Han tarafından yolculanır. Yolculanırken de 
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kendisine muhtelif ihsanlarda bulunularak kendisine ve dava arkadaşlarına 

hediyeler yollanılır. Ayrıca Şeyh Çağırgan’a İbn-i Sina’nın90 El-Kanun fi’t-

Tıp, (Hekimlik Yasası) Kitabü'l-Necat (Kurtuluş Kitabı), Risale fi-İlmü'l-

Ahlak (Ahlak Konusunda Kitapçık), İşarat ve'l-Tembihat (Belirtiler ve 

Uyarılar) Kitabü'ş-Şifa (Sağlık Kitabı) kitaplarının istinsahlarını (çoğaltılmış 

nüshalarını) kendisine hediye etti. Şeyh Çağırgan kitaplara çok sevindi. 

Horasan’da iken bu kitapları okumuştu ama bunlara sahip olmak başka bir 

duyguydu. 

 
Batıda Avisenna olarak bilinen İbn-i Sina’nın bir tasviri 

 

 Şeyh Çağırgan’ın geriye dönüşü de bir ayı aşkın bir sürede gerçekleşti. 

Sağ-salim geri dönünce herkes çok sevindi. Kucaklaştılar, hasret gidediler. 

 

-Şeyh Çağırgan, yol yorgunluğunu attıktan sonra şurâyı topladı. Hele deyin 

bakalım yokluğumda ne yaptınız, ne oldu bitti, dikkate değer bir havadis var 

mıdır? 

-Yusuf Alperen, söz alarak sen gittikten bir süre sonra Timurtaş geldi, ne yapar 

ne edersiniz diye bakmaya geldim dedi, seni sordu. Senin Karabağ’a gittiğini 

söyledik. Bir ihtiyacımız olup olmadığını sordu. Bize biraz çıra, kuru somun, 

dut kurusu ve ceviz getirdi gitti. Bizde etrafa keşif için çıktık. Yerleşim 

yerlerini tesbit ettik. Bulunduğumuz yerin her iki tarafından dere akmaktadır. 

                                                           
90 Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve becerinin çeşitli 

alanlarında seçkinleşmiş olan, İbn-i Sinâ (980-1037), matematik alanında matematiksel 

terimlerin tanımları; astronomi alanında ise duyarlı gözlemlerin yapılması konularıyla 

ilgilenmiştir. 

https://www.google.com.tr/search?q=El-Kanun+fi%27t-T%C4%B1b&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFmLXz9U3yLU0VuIEMQyN0kqytAQcS0sy8otC8p3y87P983IqATsukJEoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEl4WzhY7XAhUjJJoKHRtDAFIQxA0I6AEwHA
https://www.google.com.tr/search?q=El-Kanun+fi%27t-T%C4%B1b&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFmLXz9U3yLU0VuIEMQyN0kqytAQcS0sy8otC8p3y87P983IqATsukJEoAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiEl4WzhY7XAhUjJJoKHRtDAFIQxA0I6AEwHA
http://gelisenbeyin.net/matematikci-bilim-adamlari.html
http://gelisenbeyin.net/ibni-sina.html
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Buralarda değirmen inşa edebiliriz. Arka tarafta yakın bir yerde Karabörk 

köyü var, halkı Karapapaklı Türklerindendir. Oradan ihtiyacımız için biraz 

hayvan satın aldık. Çakmanus köyünden de tohumluk buğday, arpa, yulaf ve 

keten tohumu aldık.  

 

 Bizim batımızda orman içinde iki Rum köyü var. Bunlar Anastos ve 

Hordumu isimli köylerdir. Bunlardan da birkaç arı kovanı satın aldık. 

Hayvanlar için bir ahır çevirdik. Şark tarafında  biraz uzakta da Korzaf diye 

bir yer var oradan da köylülerden iki çoban köpeği aldık.  

 

-Şeyh Çağırgan sizin Korzaf dediğiniz yerin ötesinde de Karaca denilen (Ulu 

Şiran) bir yer daha vardır. Çok büyük olmayan bir yerleşim yeri ama 

Canca’dan (Gümüşhane’den) oraya mal gelirmiş. Bazı ihtiyaçlarımızı oradan 

temin edebiliriz. Bize çok uzaktır ama daha ileride Sadak diye de bir yer daha 

var, oranın da pazarı şenliklidir. Ama gidiş gelişi meşakkatli olur. Bize daha 

yakın olan Çalgan diye bir köy vardır. Oradan bazı yöresel ihtiyaçlarımızı 

temin edebiliriz. 

 

 Sizler iyi işler yapmışsınız. Esas yapacaklarımız bundan sonradır. Ama 

benim öncelikli olarak Keygune’ye gitmem ve Timurtaş’ı görmem gerek, eğer 

Sivas veya Kayseri’ye giderse görüşmemiz daha müşkil bir hal alır. Yarından 

tezi yok, gitmeliyim. Hasan, Hüseyin ve Yusuf siz de hazırlanın birlikte 

gidelim. Hem ihtiyaçlarımızı da oradan temin ederiz. Hatunlar da ne lazımsa 

tesbit etsinler.  

 

 Şafakla Keygune’ye doğru yola çıktılar 7-8 saatlik yolculuktan sonra 

ancak menzillerine varabildiler. O akşam bir tekkede misafir olarak kaldılar. 

Ertesi sabah Şeyh Çağırgan kalede bulunan Timurtaş’ın konağına gitti ve 

huzura çıktı.  

 

 -Şeyh Çağırgan, selamun aleyküm Emir Timurtaş Hazretleri, nasılsınız 

-Ve aleyküm selam Şeyh Çağırgan 

-Şeyh Çağırgan, ben Karabağ’a gittikten sonra ziyaretime gelmiş, hediyeler 

gitirmişsiniz. Çok sağ olunuz. 

-Timurtaş, sizin Han’ın yanına gideceğinizi bildiğim için arkadaşlarının 

ihtiyaçları olabileceğini düşündüm, hem siz bizim için Allah’ın misafirisiniz. 

Ne yaptın, Hanımızla görüşebildin mi? 
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-Şeyh Çağırgan, görüştüm bu mektubu okumanız için size yolladı. 

“Ben, İlhanlı hanı Ebu Said Bahadır Han,  

Mektubun sahibi olan Şeyh Çağırgan nam-ı diğer Seyyid İsmail Hakkı’ya 

yerleşeceği yerleri tahsis ettim, verdim. Buralar vakıf toprağı hükmündedir. 

Vakıflaşma Şeyhin ve Alperenlerinin buraya tamamen yerleşip, ihtiyaç 

duydukları yapılaşmalarını tamamladıktan sonra olacaktır. Kimse kendilerine 

ilişmeğe ve mektubumda belirttiğim hususlara riayet edip, dediklerime itimat 

kılalar. Eğer ömrüm vefa etmez ise buralarda hüküm sürecek beyler de buna 

uyalar. Vesselam”.  

 

-Timurtaş mektubu okuduktan sonra öpüp emrin başım üstüne hanım dedi ve 

kâtibini çağırdı. Kâtibe tez bu mektubu çoğaltıp altını onaylayasın. Çoğalttığın 

mektup bizde kalacak, aslını Şeyhe iade edelim dedi. 

 

 Mektup katip tarafından çoğaltıldıktan sonra aslı Şeyh Çağırgan’a iade 

edildi. Şeyh Çağırgan Timurtaş’ın yanından ayrılarak Alp-Erenleriyle birlikte 

Keygune çarşısına indi. Çarşıdan muhtelif ihtiyaçlarını temin ettiler ayrıca 

kandiller ve bunlar için birkaç kırba da rugan-ı zeyt (zeytin yağı) satın aldılar.  

 

 Keygune’de işleri bittikten sonra önce Tamzara’yı ziyaret edip 

çevrelerini tanımaya çalıştılar. Burası gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu 

dokumacılık yapılan ve madencilerin de yaşadığı bir yerdi. Oradan geriye 

aşağıya doğru inerek Mengücekli Fahreddin Behram Şah’ın kurduğu Avutmuş 

Mahallesinde bir süre konakladılar. Burada Norşin bahçeleri gezdiler. 

Alucra’ya doğru devam ederek Behram Şah Camisinde namaz kıldılar 

caminin banisine dua ettiler. Şeyh Çağırgan orada, İnşa-Allah ileride bu 

camilerde bizim yetiştirdiğimiz hocalar imamalık yaparlar diye de dua etti. 

Sonra tekrar yola revan oldular. Akşam hava kararmak üzereydi ki konak 

yerlerine vardılar. 

 

 Ertesi gün Şeyh Çağırgan, şurayı yopladı ve onlara bir konuşma yaptı: 

Arkadaşlarım, gönül erenlerim 1327 senesi başı itibarıyla epey bir süreci 

geride bıraktık. Önümüz açıldı çok şükür Mevlaya. Rehberimiz Kur’an-ı 

Kerim ve Hazreti Peygamberin Sünneti, töremiz atamız Oğuz Kaan’ın 

töresidir. Gayemiz Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bunun için ömrümüz 

yettiğince çalışıp çabalayacağız. Gelip geçenlere yardımcı olacak, onların 

sıkıntısına ortak olacağız.  
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Bi-iznillah hastaları tedavi edeceğiz. Hem öyle bir tedavi edeceğiz ki 

bu tedavi bedenlerini olduğu kadar kalplerini de ihtiva edecektir. Öncelikli 

hedefimiz, gelip geçtiğimiz yerlerde görüp incelediğimiz hanlar, zaviye ve 

vakıfların insan ihtiyaçları düşünülerek yapılmış yapılarının aynısını burada 

da tesis etmektir. Bu bugünden yarına olacak iş değildir. Binaberin (bu 

nedenle) hemen işe koyulmalıyız. Gerekli malzemeleri temin ederek, ihtiyaç 

duyulan ustaları getirmeliyiz. Ustalar gelmeden önce de onların kalacağı 

yerleri derme-çatma da olsa elimizden geldiği kadar bizler yapmalıyız.   

 

Bütün bu işleri tamamladıktan sonra asıl vazifemize başlamak için 

müslim ve gayrimüslim ayrımı yapmadan her köye haber salıp burada 

hastalara yardımcı olunduğunu, gelip geçen yolcuların 3 gün misafir edilerek 

kendilerinin ve hayvanlarının karnının doyurulacağını, Perşembe geceleri tabi 

olduğumuz Kadirilik üzere zikir ve dua yapılacağını bildireceğiz.  

 

Şunu da bilmenizi isterim ki: Diktiğimiz çınar, yaktığımız ateş zaman 

zaman solar gibi, söner gibi olsa da bi-iznillah bu ağacı sulayan, ateşi harlayan 

her zaman olacaktır. Bir zaman sonra öyle bir nesil yetişecek ki yapılan 

gençlik aşısıyla davamız yeniden canlanacak, ardımızdan hayır dua edenler 

çoğalacaktır. Umutsuzluk bizim işimiz değildir. Bizler insanların umudunu 

zinde tutmak için varız. Bu kutlu davada Allah her zaman yardımcımız 

olacaktır.  

 

Aylar ayları, yıllar yılları kovaladı. Şeyh Çağırgan ve arkadaşları Zuhr 

(Zıhar) adını verdikleri köyde bütün ihtiyaç duydukları yapılaşmayı 

tamamladılar. İlk hizmetleri gelip-geçen yolculara yönelik oldu.  

 

Kısa bir süre sonra Timurtaş, Anadolu’dan ayrılmış yerine de vekil 

olarak kayınbiraderi Alaaddin Eretna’yı bırakmıştı. Alaaddin Eretna Uygur 

Türkü, inançlı bir Müslümandı.91 Zaman zaman idaresi altında olan yerleri 

dolaşan Alaaddin Eretna’nın yolu tevafuken Şeyh Çağırgan’ın zaviyesine rast 

geldi. Kendisini duyar işitirdi ama bu kez görmek nasip olmuştu. Kendisini 

görünce çok etkilendi, gereken saygı ve hürmeti göstererek yapılan hizmetleri 

takdir etti ve müsaade ederseniz ben size Şeyh Çağırgan değil Çağırgan Baba 

                                                           
91 Timurtaş, yetkilerini aşarak şımarık davranmaya başlayınca babası Emir Çoban araya 

girerek affını sağlamıştı. Ancak Emir Çoban ölünce Ebu Said Bahadır Han’dan çekinen 

Timurtaş, yerine kayınbiraderi Eretna’yı bırakarak Memlüklülerin yanına iltica etti.  
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demek istiyorum. Siz insanlara babalık yapıyorsunuz size yakışan da budur. 

Bundan sonra size Çağırgan Baba denilmesini arzu ediyorum dedi. Dizinin 

dibine oturarak da kendisinden nasihat diledi.  

 

Çağırgan Baba ona hitaben “Rabbini hamd ile tesbih et, secde edicilerden ol 

ve ibâdet et. Gadap (kızgınlık) şeytandandır. Şeytan ise ateştendir.  Sen bey 

olarak merhametli olmayı seç. Merhametli ol ki, Allah da seni merhametiyle 

yargılasın. Unutma ki her nefis ölümü tadacaktır. Beylik de bir gün sona erer 

kişi yapıp ettikleriyle başbaşa kalır. Sana da bu kadar nasihat yeter. 

-Alaaddin Eretna, Çağırgan Baba az söyledin ama öz söyledin. Bilgeliğin 

sözlerinden de bellidir dedi ve yine tazim ve hürmetle zaviyeden ayrıldı. 

 

Aradan bir hayli zaman geçtikten sonra Şeyh Çağırgan bekâr olan 

diğer mürit alperenlerini de civar köylerdeki Türk kızlarıyla evlendirdi. Hepsi 

çoluk çocuk sahibi oldu. Şeyh Çağırgan’ın da iki oğlu iki kızı oldu. 

Oğullarının adını Yusuf ve Musa, kızlarının adını ise Hacer ve Altuncan Hatun 

koydu.  Oğulları yetişince Musa’yı Şurut’ta görevlendirdi. Onu da orada 

Çağırgan Baba olarak bildiler. Yusuf ise tekkede babasıyla kaldı. Babasının 

vefatından sonra ona da Çağırgan Baba dediler. 

 

Bu arada 1335 yılında Ebu Said Bahadır Han’ın vefat ettiği haber 

alındı. Ebu Said Bahadır Han’ın çocuğu olmadığından tahtın varisi de yoktu. 

Bu nedenle Han’ın vefatından sonra İlhanlı Hanlığında başlayan iktidar 

mücadelesi neticesi Anadolu’da ve diğer yerlerde onların adına yöneticilik 

yapanlar bağımsız davranmaya başladılar. Anadolu’nun bir bölümünde bu 

mücadeleyi kazanan Uygur Türkü Alaaddin Eretna oldu.92  

 

Rakipleriyle giriştiği mücadelede Memlüklü Sultanı’nın güçünü 

arkasına alan Alaaddin Eretna aldığı bu güçle daha rahat ve fiilen bağımsız 

hareket etmeye başlamıştı. Nihayet 1341’de Sultan ünvanıyla adına sikke 

kestirdi.93 

                                                           
92 Güneyde ise Dulkadirli Beyliği aynı şekilde davranmaya başladı ve 1337 yılında Zeyneddin 

Karaca Bey Beyliğini kurdu. Anadolunun diğer taraflarında da farklı beylikler kuruldu.  
93 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2012/01/24/eretna-devletinin-genel-durumu-

sarki-karahisar-ve-alucraya-etkileri/ 
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Alucra ve civarı Alaaddin Eretna Bey’in hükümranlığı içinde 

kaldığından Şeyh Çağırgan Zaviyesi de artık onun hükümranlık alanı 

içindeydi. Bunun üzerine Çağırgan Baba 3 alperen müridiyle birlikte Alaaddin 

Eretna Bey’in yanına gitti. Çağırgan Baba’nın bizzat tebrik için yanına 

gelmesinden son derece gururlanan Alaaddin Eretna, Çağırgan Baba’nın 

duasını istedi.  

 

-Çağırgan Baba, Alaaddin Eretna’ya hitaben artık zamanı geldi  

-Alaaddin Eretna neyin zamanı gelmiştir, Çağırgan Baba 

-Çağırgan Baba, bu şeref sana ait olacakmış   

-Alaaddin Eretna, Çağırgan Baba her sözünüzde bir keramet vardır, beni 

merakta bırakmayınız 

-Çağırgan Baba, biz bu topraklara ilahi bir işaretle geldik. Gelirken anamızı 

babamızı ve sevdiklerimizi ardımızda bıraktık. Gayemiz İla’yi 

Kelimetullahdır. Allah’ın rızasını kazanmaktır. Bunun için canla başla 

çalışmaktayız. Bu görev bize tevdi edildiğinde başımız üstüne, bu bizim için 

lütufdur dedik ve yola çıktık. Yola çıkarken de Şeyh Edebali’nin94 duasını, 

Orhan Gazi’nin yardım ve desteğini aldık.  

 

Şeyh edebali’nin kerameti üzerine yerleştiğimiz yerde bir zaviye vakfı 

kurmak üzere Orhan Gazi, oğlu Süleyman Şah’ın95 oğlu olursa onun adını 

koymayı ahdettikleri Nasireddin Bey adına maddi yardımda bulundu. Bu 

konuda Ebu Said Bahadır Han’a hitaben bir mektup yazdı. Ayrıca bir de taslak 

vakıf senedi hazırladılar. Ebu Said Bahadır Han’la görüşmeye Karabağ’a 

gittim. Yerleşmek için kendisinden izin aldık, ancak vakıf kuruluşu için acele 

etmeyin ve siz kuruluşunuzu tamamlayın ömrüm vefa ederse gerekeni yaparız 

dedi. Ancak ömrü vefa etmedi. Şimdi siz buraların beyisiniz bu size nasip 

oldu.    

   

Biz vakfımızın ihtiyacı olan yeri Süleyman Şah oğlu Nasirettin Bey 

adına satın almak isteriz. Bilirim ki sizin paraya ihtiyacınız yoktur. Ancak 

                                                           
94 Şeyh Edebali, Osman Bey’e yol göstermiş ve 1299 yılında kerametiyle Osmanlı Devletinin 

kuruluşunun fikir babası olmuştur. 
95 Süleyman Paşa, Gazi Süleyman Paşa veya Süleyman Gazi (1316  – 1357), Osmanlı Padişahı 

Orhan Gazi’nin büyük oğlu olup, annesi Nilüfer Hatun’dur. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye, 

başka bir deyişle Avrupa’ya geçişinin öncüsü ve sembolü olan şahsiyettir ve Rumeli Fatihi 

olarak bilinir. Doğanla avlanırken atından düşerek vefat etmiştir. 
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vakıf şartlarının yerine gelmesi için bu kuralı işletmemiz lazımdır. İhtiyacımız 

olan yerleri belirledik. Biz sefahat sürmek için değil hizmetin devamı için yere 

ihtiyaç duyduğumuzdan öteden beri kullandığımız yerin haricinde sizden yer 

talebinde bulunacak değiliz. Siz zaviye vakfımızı ziyaret ettiğinizde size 

anlatılan yerle aynı yerdir bu konuda müsterih olunuz. 

 

Alaaddin Eretna, Çağırgan Baba inanın kuruluş zamanının benim beyliğim 

dönemine denk gelmiş olmasından hem gurur duydum hem de kendimi nasipli 

hissettim. Bu hayıra ortak olmaktan son derece memnun olacağım. Katibimle 

birlikte gereken vakıf senedini istediğiniz gibi hazırlayın onaylayayım. Sizler 

de şahit olacakları belirleyin. Hayırlı uğurlu olsun. Hizmetlerinizin karşılığı 

Allah C.C. indinde makbul ve bereketli olur İnşa-Allah. 

 

 Ve evasıt-ı96 (Z) Zilhicce 742 (22 Mayıs 1342) tarihinde vakıf97 

kuruldu.98 Vakıf senedini alan Çağırgan Baba üzerindeki emaneti yerine 

teslim ettiğinin dönül ferahlığıyla rahatlayarak Rabbine şükretti ve müritleri 

ile Alucra’ya Zıhar köyüne avdet ettiler (döndüler). 

 

 Alucra’ya döndükten sonra yakın ve uzak çevredeki bütün köylere 

haber salınarak Zıhar köyündeki zaviyenin vakıf olarak faaliyete geçtiği, 

yolcuların konaklaması için imkân sağlandığı, misafirlerin zaviyenin 

mutfağından karınlarını doyurabileceği, hasta olanların tedavisi için yardımcı 

olunacağı, Cuma akşamları zaviyede zikir yapılacağı, Cuma günü camide 

Cuma namazı kınacağı ve gelenlerin 3 güne kadar misafir edilebileceği 

bildirildi.  

 

                                                           
96 Vasatlar, orta hal ve vaziyetler. 
97 Dönemi itibarıyla vakıf kurulması için “vakfiye” denilen bir hüccet (senet) düzenlenir ve bu metin vakfın 

kurucusu olan vâkıf ile şahitler tarafından imza edilerek mühürlenirdi. Vakfiyenin metninde kurulan bir 

müessesenin nasıl idare edileceği. ne türlü masraflar yapılacağı müessesede kaç adamın ve ne suretle 

çalıştırılacağı, bunlara nekadar aylık verileceği, bu aylıkların nerelerden alınacak gelirlerle karşılanacağı ve 

en son bu müesseseden kimlerin ve ne şekilde yararfanacağı konusunda birtakım  şartlar uzun uzadıya 

yazılırdı. Su-i istimallere çalışmalara meydan verilmemek için de vakfı idare edeceklerin yiyecekleri, 

giyecekleri ve oturacaktan yerler temin olunurdu. Vâkıfın koyduğu şartlara en zâlim ve en müstebit 

hükümdarlar bile dokunamazlar, vakfiyenin bir harfini bile değiştiremezlerdi, vakıf mallara el 

koyamazlardı. Vakfiyelerin başlanna veya sonlanna ayetler ve hadisler yazılması âdet idi. 
98 Vakıf senedinin örneği ve tam metni ekler bölümündedir. 
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 Bu şekilde Zıhar köyünde yeni bir sosyal yaşam da başlamış oldu. 

İnsanlar orası uzak gitsem, eve dönemem yollarda ne yaparım diye 

düşünmeden zaviyede hem dini sohbetlere katılmaya, hem zikir yapmaya hem 

de namazlarını kılarak sabahtan çıkıp evlerine gidebilmeye başladılar. Bu 

sayede Çağırgan Baba Zaviyesinin namı daha da yayıldı, gelen gidenler ve bu 

ocaktan istifade edenler çoğaldı. 

 

 Çağırgan Baba’nın sohbetinde bulunup onun nur yüzü karşısında içleri 

huzur dolan insanlar İslamı doğru kaynağından öğrendikleri için son derece 

memnun olarak oradan ayrılıyorlardı. Hele Çağırgan Baba’nın Horasan’dan 

yollara düşüp de Zıhar’a geldiğini öğrenenler bu işteki kerameti düşünerek ne 

kadar bahtiyar olduklarına seviniyorlardı. 

 

 Alimlerin sohbetinde bulunmayı seven ve onlara değer veren Alaaddin 

Eretna Bey, bir Perşembe akşamı Çağırgan Baba’yı ziyaret  ve onun sohbetine 

dahil olmak için tekkeye-zaviyeye geldi. Kendisi usul-i erkânla karşılandı, 

buyur edildi ve vakfın çorbası ile ahlat, arpa ve buğdayın öğütülmesiyle elde 

edilen kavutdan ikram edildi.  

-Alaaddin Eretna Bey, Çağırgan Baba maksadım bu gece burada kalmak, 

yarın Cuma namazını da kıldıktan sonra Keygune’ye dönmektir. Hem sizin 

sohbetinizde bulunmak zikrinize katılmak isterim. Bana anlatır mısın 

tekkenizdeki uygulamanız nedir? 

-Çağırgan Baba, bildiğin gibi biz Kadiri tekkesiyiz. Tekkemizde Cehri 

(aşikâr, sesli) zikir yapılmaktadır.99 Zikri genelde ben yönetirim. Ancak 

bazen şeyh oğlum da yönetir. Zikre başlamadan önce 1 defa Fatiha Suresi, 2 

defa Nasr Suresi, 3 defa İhlas Suresi, 1 defa Felak Suresi ve 1 defa da Nas 

Suresini okuruz.   

 

                                                           
99 Allahû Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de “Rabbini gönlünden, korkarak, gizli ve aşikâr, sabah ve 

akşam zikret, gafillerden olma” buyurmaktadır. Âlimler bu hususta ittifak halindedir. Bunun 

için üç müridin bir araya gelmesi yeterlidir. Zikrullahın, dergâh, cami veya mescid gibi 

yerlerde yapılması, zikre katılanların feyzinin çoğalmasına sebeptir. Zikri, mürşid, halife veya 

bunlar tarafından görevlendirilen bir kişi yönetir. Eğer böyle bir imkân yok ise cehri zikre 

oturacaklar kendi aralarında zikri yönetebilecek birini seçerler ve bir daire şeklinde otururlar. 

Zikrullah devam ettiği müddetçe zikredenler, başka bir şeyle ilgilenip dikkatlerinin 

dağılmaması için gözlerini kapatırlar. 
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Sonra rabıta yaparız. Zikrullah birimizden diğerine geçerken, Kelime-

i Şehâdet (Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden 

abduhu ve Resuluhu) söyleriz ve “İlahi ente maksudi ve rızake matlubi” 

(İlahım, maksadım Sen’sin ve talebim rızandır) diye duada bulunuruz.  

 

Ardından 100 defa, “Bismillahirrahmanirrahim” diyerek zikre 

başlarız ve yüz defa tekrar ederiz. Daha sonra 100 defa, “Estağfirullah” deriz 

ve bu sırada herkes işlediği günahı düşünerek Allah’tan affını niyaz eder. 

Zikrin sonunda “Estağfirullahe’l-azimel kerim ellezi lailaheilla hû, el 

hayle’l-gayyume ve etubu ileyh” der ve 100 defa, “Allahümme salli ala 

seyyidina Muhammedin100 ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim” diyerek zikre 

başlarız. Sonra Zikirde 1000 defa, “Lailahe illallah” denilir.  

 

Zikir “el-Melikülhakku’l-Mübin Muhammedü’r-rasulullah 

Sâdiku’l-Va’dü’l-Emin” denilir peşinden yine 500 defa, “Allah” ve sonunda 

“Celle Celalehû amme nevalehu vela ilahe gayruk” diye tamamlayarak 

Kur’an-ı Kerim okuruz. Nihayetinde dua ederiz.  

 

Duada yapılan zikirden, okunan salavat ve kelime-i tevhidlerden hâsıl 

olan sevab, başta Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin, Pir Abdulkadir Geylani 

(k.s.) Hazretlerinin, mürşidin ve tarikatte emeği geçenlerin mübarek 

ruhaniyetlerine bağışlanır. 

 

Ha birde tekkemizde müritlere verilen günlük dersler vardır. : 

 

Bunlar: Üç İhlas, bir Fatiha ve Rabıta, 100 defa 

Bismillahirrahmanirrahim, 100 defa tevbe-istiğfar, 100 defa Salavatı Şerife, 

300 ila 1000 Kelime-i Tevhid, 1000 ila 3000 arası Lafza-i Celâl, dua olarak 

günlük icra edilir. Bunların yanında müşkülatı olan, maddi manevi sıkıntılara 

düşen sofiler, günde 700 defa istiğfar çekerler. Bunun dayanağı da darda kalan 

kimselere Allah’ın ummadıkları yerden bir genişlik yaratacağı ve yine 

ummadıkları yerden hayır kapıları açacağına olan inançtır.  

 

                                                           
100 “Allahümme salli ala Muhammedin mahtelefel melevani veteagabel esrani ve 

kerraral cedidani vestekbelel fergadani ve belligu   ruhahu ve ervahe ehlibeytihi 

minnettahiyyete  vesselame vebarik vesellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesiren 

kesiren kesira.” 
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-Çağırgan Baba,  madem bizim zikir meclisimize dahil olmak istersin, haydi 

bakalım başlıyoruz etrafımda halka olun.  

 
Bismillahirrahmanirrahim. 

Ya Allah… Hû… 

Zikir bittikten sonra… 

-Çağırgan Baba, haydi hep beraber amin diyelim: 

Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim, La ilahe illallah 

Hû, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Allahım seni andık sana 

ta’zim ettik. Bunun için uzaktan ve yakından bir çok kişi meclisimize dahil 

oldu. Sen yaradan, gözeten ve işitensin. Bizim her halimiz sana malumdur. 

Senden gizli saklı hiçbir şey yoktur.  Merhameti sonsuz olan sensin. Senin 

engin merhametinden bağışlanma diliyoruz. Bizleri affet. Sen bizim 

bilmediklerimizi bilensin. Bizim işlerimizi yoluna koy. Her türlü kazadan ve 

şerden sana sığınırız. Allahım bu geceden hâsıl olan sevabı başta senin rızanı 

gözeterek Peygamberimiz (s.a.v.) efendimizin, Pirimiz Abdulkadir Geylani 

(k.s.) Hazretlerinin, şeyhlerim Ebu Muhammed, Abdal Musa ve Şeyh Edebali 

Hazretlerinin, bu vakfın kuruluşuna katkıda bulunan Sultan Orhan Gazi’nin, 
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Ebu Said Bahadır Han’ın, Vakfımızın esas sahipleri Süleyman Şah ve oğlu 

Nasireddin Bey’in,  Anadolu’da İslam davası için hizmet etmiş Hacı Bektaş 

Veli Hazretlerinin, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin, Mevlana Hazretlerinin 

ruhlarına hediye eyledik. Ayrıca Vakfımızın kuruluşunda desteğini, 

sonrasında da yardımlarını esirgemeyen Alaaddin Eretna Bey’in devlet ve 

ikbalini sağlam, hayırlarını kabul eyle. Burada bulunan diğer hazirun ile 

mürşidlerin ve bu zamana kadar vakfımıza-tekkemize emeği geçen ve bundan 

sonra da geçecek olanların işlerini âsân (kolay), yollarını açık, evlad-ı ıyalini 

hayırlı eyle. Bu zamana kadar bizleri anan, bundan sonra da anıp dualarını 

üzerimizden eksik etmeyenlerin, bundan sonra da anacak ve yardımlarını 

esirgemeyecek olanların dualarını katında kabul ve makbul eyle. Affetmeyi 

seven Allahım ümmet-i Muhammedi affet. Cennetinle, Cemalinle şereflendir. 

Amin.   

 

Size biraz da ölüm hakkında nasihat edeyim:  

 

Çıplak olarak doğmuş olan insan çıplak gidecektir, dünya malını 

toplamak neye yarar, tekrar bırakılacak okluktan sonra. Ey ölümlü, niçin 

kendini aldatıyorsun; sen burada iki günlük konuksun. Bilirsin ki, hayat ölmek 

içindir. Ölüm hazırlanmıştır, sadece vaktini bekliyor. Bir de bu dünya malının 

dine karşı kini vardır; dünyaya nail olunca din ihmal edilir; buna dikkat edin. 

Bu dünya insanın karşısına süslenerek çıkar; süslü bir gelin gibi gönlünü 

heyecanlandırır. 

 

Yola çıkan kişi yol üzerinde evini yapmaz; göç eden kişi de eşyasını 

evde bırakmaz. Bizler konuğuz, bu dünya bize misafirhanedir; misafirhanede 

çok fazla şey aranmaz. Peki dünya malını toplamak için neden can atıyoruz; 

ölüm ise bizi yakalamak için can atıyor. Geçmişle gelecek arasında ancak bir 

konak vardır, bir konaklık hayat için bu kadar gürültü etmeye ne gerek vardır. 

Bu dünya geçicidir, onu şimdiden geçti bilelim. Ölüm mutlaka gelecektir, 

artık onu karşımızda görelim. 

 

 Ertesi gün Cuma namazı sonrasında Alaaddin Eretna içi huzur dolmuş 

ve manen rahatlamış olarak yola çıkacaklarını belirterek izin istedi. Ve şeyhim 

Allah’a ısmarladık, bir daha görüşebilir miyiz bilemiyorum, hepimiz faniyiz. 

Bu nedenle helalleşelim, hakkınızı helal edin dedi ve gitmeden önce tekkeye 

ihsanda bulundu. 
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 Çağırgan Baba ile helalleştiler. Çağırgan Baba müridlerinden birine 

işaret ederek sultanın ihsanını alın, muharrem ayı yaklaşmakta, bununla 

aşurelik malzeme temin edin ayrıca civar köylerden yaşlı öküz bulup satın alın 

ve keserek bolca keşkek yapılsın. Gelene geçene ve tekkemizde kayıtlı olan 

muhtaçlara dağıtılsın dedi.101  

 

 1352 yılına gelindiğinde Alaaddin Eretna Bey’in vefat ettiği ve 

Kayseri’de defnedildiği haberi alındı.102 Onun için gıyabi cenaze namazı 

kılındı dualar edildi.  Alaaddin Eretna Bey’in vefatı ve ondan sonra yaşanan 

süreçteki iktidar mücadeleleri Çağırgan Baba Zaviyesini etkilemedi. Onlar 

aynı şekilde faaliyetlerine devam ettiler. Zira herkes biliyordu ki onların gelip 

geçici dünya işleriyle bir işi yoktu, kendilerini tamamen Allah’a adamış 

samimi Müslümanlardı.  

 

                                                           
101 Çağırgan Baba, dişi hayvan kesmektense yaşlı öküzlerin ve koçların kesilmesini teşvik 

etmiştir. Dişi ve doğurgan hayvanların ise korunarak çoğaltılmalarını teşvik etmiştir. Bu 

uygulama sonraki yıllarda Osmanlı zamanında padişah emri ile karar altına alınmıştır. Hatta 

Alucra’da bir kaymakam bu kurala uymadığı için soruşturma geçirmiştir. 

Murat Dursun Tosun, Osmanlı Döneminde Alucra’da Kaymakamlıkla İlgili Yaşananlar ve 

Sosyal Tarihin İzleri 
102Yerine oğlu Mehmed Bey geldi. Kardeşi Cafer ile taht mücadelesi yaptıysa da kazandı. 

1365 yılında öldürülünce yerine küçük yaştaki Alaaddin Ali tahta çıktı. 1378’de Kadı 

Burhaneddin Ahmed, Alaaddin Ali Bey’e vezir oldu. Alaaddin Ali Bey 1380’de ölünce yerine 

7 yaşındaki oğlu II. Mehmed getirildi. 1381’de Karahisar hakimi olan naib Kılıç Arslan’ı 

öldüren Kadı Burhaneddin Ahmed, II. Mehmed’e naib oldu. 1390’da II. Mehmed’i de 

öldürerek Eretna Devletine son verdi. Alaaddin Eretna 1352 yılında ölünce yerine geçen 

oğulları onun yerini tutamadı. Alaaddin Eretna, hayırlı bir adamdı, diyanet sahibi olup Allah 

için İslamiyet’in koruyucusu ve savunucusu idi. Meclisinde âlimler eksik olmazdı ve onlarla 

tartışarak fikirlerinden yararlanırdı.   
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103  

 

 Çağırgan Baba’nın Seyyid oğulları büyümüş ve onları çevre köylerden 

evlendirmişti. Kızı Seyyide Hacer ise sanki birini beklermiş gibi evlenmeye 

yanaşmamıştı. Kısmetini bekliyordu. 

 

 Günlerden bir gün bir kış günü Zaviyeye yorgun ve bitkin bir vaziyette 

bir genç delikanlı geldi. Onu gelirken görenler önünde bir kurt olduğunu ama 

zaviyeye yaklaştıklarında kurtun yolu değiştirip ortadan kaybolduğunu 

söylediler. Yeni gelen misafirle konuştuklarında adının Hace İbrahim Ata, 

olduğunu öğrendiler. Zor bir yolculuktan sonra Zıhar Köyündeki Seyyid 

Çağırgan (Es-Seyyid Mevlâna104 Şeyh Çağırgan-ı Veli İsmail Hakkı El 

Horasani) zaviyesine ulaşan Hace İbrahim Ata yol yorgunluğunu attıktan 

sonra Şeyh Çağırgan’ı görmek için huzura kabul edilmek istendiğini belirtti. 

 

 Hace İbrahim Ata, Çağırgan Baba’yı gördüğünde fark etti ki, 

rüyalarına giren kişi bu şeyh idi. Hace İbrahim Ata, Çağırgan baba’ya gayri 

ihtiyarı baba diye selam verdikten sonra rüyamdaki zat sizdiniz dedi. Hace 

                                                           
103 Kültür Bakanlığı Türk Büyükleri, Sultan Alaaddin Eretna, Yrd.Doç.Dr. Kemal Göde 

Kitapta anlatıldığına göre: Alaaddin Eretna öyle iri yarı bir adammış ki gören dev 

zannedermiş. Asla at çekmezmiş, bu nedenle tosuna binerek gezermiş. Saldığı gürzü yerinden 

10 adam kaldıramazmış. Babasının Tayçu Bahşi, annesinin Tükelti Hatun olduğu rivayet 

edilir. 
104 Mevlana: “Efendimiz, mevlâmız” mânâsında olan bu kelime, hürmeten büyük kimselere 

söylenmiştir. Hazret manasında da kullanılır. Seyyid nitelendirmesinde olduğu gibi bir saygı 

ifadesidir. 
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İbrahim Ata ve Seyyid Çağırgan Hazretleri, birbirlerine öylece baka kaldılar. 

Şeyh Çağırgan biz de seni bekleriz nerede kaldın diye mukabelede bulundu 

(karşılık verdi).     

-Çağırgan Baba, evet Hace İbrahim anlat bakalım senin hikâyen nedir. Anlat 

da dinleyelim hele. 

-Hace İbrahim, efendim ben aslen Ahmed Yesevi Hazretlerinin neslindenim.  

Yesevilik tarikatına müntesibim. Türkistan’ın Yesi kasabasında iken aldığım 

bir işaretle yola çıktım.  Buraya vasıl olana (ulaşana kadar) yolculuğum 

esnasında bir çok köy, kasaba ve şehirlere uğradım; Semerkant, Buhara, 

Tebriz, Bağdat, Şam, Halep, Diyarbakır, Ahlat, Erzurum Şehirlerinde bir çok 

âlim ve mütefekkir ile görüştüm ve sohbetlerinde bulundum. 4 yıl tamam 

olunca da kendimi burada buldum. Uzun bir süre bir kurt bana mihmandarlık 

yaptı yol gösterdi. Buraya yaklaşınca da döndü gitti. Sanırım benim kısmetim 

sizin yanınızdadır. 

-Çağırgan Baba, öyledir evladım, İnşa-Allah öyledir. 

 

Çağırgan Baba Hazretleri, hal ve hareketlerindeki ağırbaşlılığı, saygısı, 

bilgisi nedeniyle gün geçtikçe Hace İbrahim Ata’yı sevmeye başladı. Hace 

(Hoca) Ahmed Yesevi Hazretlerinin soyundan olması hasebiyle bir başka 

sahiplendi. Zira onun soyundan olmakla Seyyiddi aynı zamanda. Hace 

İbrahim Ata’da, ata dedesinin kokusu, edebi ve erkânı bulunuyordu. Seyyid 

Çağırgan Baba Hazretleri dergâhta iken huzura (içeri) Hace İbrahim Ata 

girdiğinde  Hace Ahmet Yesevi’ye olan muhabbet ve saygısından ayağa 

kalkarak Hace İbrahim Ata ile musafaha ederdi. Bu durumdan mahcub olan 

Hace İbrahim Ata, buna sebep olmamak için mümkün olduğunca huzura 

çıkmayıp, kapının önünde Çağırgan Baba’nın dışarı çıkmasını beklerdi.  

   

 Çağırgan Baba, damadı olacak kişinin Hace İbrahim Ata olduğunu 

anlayarak, durumu kızı Seyyide Hacer’e açtı. Seyyide Hacer’in babacığım sen 

uygun buldun isen bana söz düşmez demesi üzerine onun da rızasının 

olduğunu sezdi. Bu sefer uygun bir ortamda Hace İbrahim Ata’yı yanına 

çağırarak: 

 

-Bak evladım bir süredir yanımızdasın, asil bir soydan geliyorsun. Hal ve 

hareketlerinle de bunu her daim isbat ediyorsun. Biliyorsun benim evlenme 

çağında bir kızım var. Ben seni ona uygun buldum. Eğer sen de uygun 

bulursan sizin izdivacınızı gerçekleştirelim. Ne dersin? 
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-Hace İbrahim Ata, şeyh babam siz beni kendinize damat olarak uygun 

bulduktan sonra bu benim için şeref olur. 

-Çağırgan Baba, tamam o zaman mesele anlaşılmıştır. Bu konuyu Seyyide 

Hacer’e de açtım o da makul buldu, kararı bana bıraktı. Bu durumda Allah’ın 

emri, Peygamber efendimizin kavli ile kızımı sana verdim. Hayırlı, uğurlu 

olsun. Burada kimsen olmadığından senin de baban sayılırım. Nikâhınız için 

hazırlık yapmaya başlayalım o zaman. Bu konuda oğullarımla da konuşayım, 

gelinlerimle beraber sana yardımcı olsunlar.  

 

 Nihayet Seyyid Hace İbrahim Ata105 ile Seyyide Hacer’in nikâhları 

kıyılarak dünya evine girmelerini sağlandı. Bu arada Çağırgan Baba’nın daha 

önce evlendirdiği oğullarından torunları da oldu. Bu evlilikten doğan çocuklar 

büyüdüğünde çevrelerine dağılarak Çağırgan Baba’nın yürüttüğü İ’la-yı 

kelimetullah106 mücadelesinin devamını sağladılar.  

 

Çağırgan Baba’nın oğulları ve kızından olan torunlarından 

Gümüşhane Köse ilçesine bağlı eski adı Şurut yeni adı Kabaktepe köyünde 

                                                           
105 Hace İbrahim Ata’nın yanında Bozkurt’dan söz edilence gözleri dolar ağlamaklı olurmuş. 

Hayatı boyunca hiçbir kurttan çekinmemiş, kurt sürülerinin içine dalmış ve onlarla oyun 

oynayabilmiştir. Rivayete göre Memişoğlu Kara Molla İsmail Efendi, Kurt Baba’yı en iyi 

bilendir. Hace İbrahim Ata’nın hayat hikâyelerini babası Müderris Şeyh Hacı Mahmut 

Efendi’den ve dedesi Müderris Şeyh Hacı Yusuf Efendi’den dinlemiştir. Yine Kara Molla 

İsmail Efendi’den rivayet edildiğine göre: Bir bahar mevsiminde Solaklı mahallesindeki 

evinden kışla önündeki Seyyid Çağırgan Baba Türbesini ve kabristanlığı ziyarete gittiğinde 

bir de bakar ki, 20’ye yakın kurt’tan oluşan bir sürü ona doğru gelmekteymiş. Bu durumdan 

çok korkmuş ve ne yapacağımı şaşırmış. Kurtlardan korunmak için alel acele kabristanlıktaki 

yaşlı çam ağaçlarından birinin üzerine çıkmış. Kurt sürüsü gelip üzerinde bulunduğu çam 

ağacının yanından geçerek az ilerdeki yaşlı ardıç ağacının orada toplanmış ve ardıç ağacının 

etrafında çember olmuşlar. Sonra da birden ulumaya başlamışlar. Bir süre uluduktan sonra 

dolu büyüklüğünde beyaz bir yiyecek göyen bulundukları yere yağmış. Kurt sürüsü yere 

yağan bu yiyecekten yemişler ve oradan ayrılmışlar. Şaşkınlıktan bir süre aşağıya inememiş. 

Kurtların oradan iyice uzaklaştığından emin olduktan sonra çam ağacından inmiş. Korkudan 

ve şakınlıktan dizlerinin bağı çözülmüş. Birden dedesinden ve babasından dinlediği Kurt Baba 

menkıbeleri aklıma gelmiş ve kayıp olan mezar yerini asırlar sonra tevafuken bulduğunu 

anlamış.  Gökten yağan dolu büyüklüğündeki yemişten arta kalanından kendisi de yemiş, tadı 

peynir tadına benziyormuş. Hayatımda hiç böyle lezzetli bir şey yediğimi hatırlamıyorum 

demiştir. Bu bilgiler Erdem Ekşi’nin Kurt Baba yazısından özetlenerek alınmıştır. 
106Allah kelâmının, İslâmiyetin ulviyetini ve hakikatlarının kıymetini bildirmek ve yaymak. 

Hakaik-ı Kur'âniye ve imâniyenin neşir ve tâmimine cehd ile çalışmak. Bu zamanda her bir 

mü'min İ'lâ-yı Kelimetullah ile mükelleftir.   
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Seyyid Ahmet Çağırgan, Koğans (Kale) nahiyesinde Hasan Çağırgan, Tekke 

Beldesinde Mahmud Çağırgan, Kürtün ilçesi Taşlıca köyü, Bayburt’un Singâh 

mahallesinde Nasuhî Çağırgan, Kop köyünde Mehmed Çağırgan, Zun 

Köyünde yaşamış Mahmud Çagırgan bu civarda bilinen Çağırgan Baba 

hafidlerindendir (torunlarındandır). Torunlarının bazılarının adları Seyyid 

Osman, Süleyman, Mustafa, Halil, Mehmed, Ahmed, Hasan ve 

Hüseyin’dir.107  

 

 Çağırgan Baba sünnet-i seniyyeye uygun olarak pazartesi ve Perşembe 

günleri oruç tutardı. Oruçlu olduğu günlerde de hastaları tedavi etmeye çalışır 

onlara bitkisel karışımlardan hazırladığı ilaçlar verirdi. Oruçlu iken hastalara 

bakmasının hikmetini ise Allah’a daha yakın olduğum bir zamanda 

uyguladığım tedavi ile birlikte ettiğim duanın daha makbul olacağına olan 

inancımdandır diye açıklamaktaydı.  

 

Yine böyle bir hasta kabul gününde birkaç hasta gelmişti. Çağırgan 

Baba’ya hastalar olduğunu haber verdiklerinde yanlarına gitti kendileriyle 

konuştu dinledi. 

-Çağırgan Baba, birinci hastaya hitaben: şikâyetin nedir? 

                                                           
107 Bu isimler bir önceki Çağırgan Baba kitabında kullandığımız arşiv belgelerinde geçen 

isimlerdir. Düşünenler için bu isim yapısında güzel bir ders bulunmaktadır. 
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-Hasta, Hunnak108 olmuşum, yutkunamıyorum.  

-Çağırgan Baba, soğuk su içmişsindir. Tuzlu su ile ve elma sirkesi ile gargara 

yap. Ayrıca papatya çayı iç. Yatmadan önce de Hatmigül çayı iç. İçtiğin çaylar 

çok sıcak olmasın. Şifan Allahtandır. 

-Çağırgan Baba, ikinci hastaya hitaben: Şikâyetin nedir? 

-Hasta, Behir109 sıkıntısı çekiyorum. 

-Çağırgan Baba, senin ya ciğerlerinde ya da kalbinde problemin olmalı. 

Yaşantına dikkat etmelisin. Temiz havada dur. Tozlu dumanlı ortamlarda 

kalmamaya bak. Sakın tütün içeyim deme. Nane çayı iç, içine bal koy. Civan 

perçemi çayına da devam et. Çok yemek yeme ki miden kalbine baskı 

yapmasın. Ayrıca çam akındırığı ile ardıç meyvesinden de aşırıya kaçmadan 

yemeye çalış. Bunların tatları acı olduğundan içine bal koyabilirisin. Şifan 

Allahtandır. 

-Çağırgan Baba, üçüncü hastaya hitaben: Şikâyetin nedir? 

-Hasta, efendim ben Büşter110 olmuşum. 

-Sen temizliğe dikkat etmiyor musun. Kendi beden temizliğine ve çevre 

temizliğine dikkat et. Evinin yakınlarında ahbun (gübre) biriktirme. Bunlar 

sinekleri ve zararlı haşeratı çekeceği için burada mikrop oluşup etrafa 

yayılabilir. Seni bir böcek de sokmuş olabilir. Senin hastalığın da bu 

sebeplerden birinden ileri gelmiş olmalıdır. Gerçi bu hastalık senden 

başkasına geçmese de etrafındakileri rahatsız edebilir. Papatya çiçeğini sirkeli 

suda beklet ve hasta olan yerlerine sür.  Tedavisi biraz uzun sürebilir 

endişelenme. Şifan Allahtandır. 

-Çağırgan Baba, müridlerine dönerek not aldınız mı hepsinin ilaçlarını 

verdiğim tarife göre hazırlayıp veriniz dedikten sonta tam odadan çıkıyordu 

ki dışarıdan bir inleme sesi işitildi. Hasta var, hasta var diye seslenildi ve 

içeriye iki büklüm olmuş birisini aldılar.  

-Kılık kıyafetinden köylü olmadığı hatta tüccara benziyen bu şahsa hitaben 

Çağırgan Baba, efendi adın nedir, sen de kimsin, şikâyetin nedir diye sordu. 

-Hasta, adım Yakub’dur. Tüccarım. Tebriz’den Keygune’ye mal getiririm. 

Yolda hastalandım. Ayak parmağıma el süremiyorum, çok açıyor bu nedenle 

çarık giyemiyorum, yürümekte zorlanıyorum. 

                                                           
108 Boğmaca. Bademcik iltihabı. 
109 Nefesi kesilip çok soluyan kimse. 
110 Kurdeşen. Pislikten veya kan bozukluğundan gelen kaşıntı hastalığı. 
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-Çağırgan Baba, Yakub Efendi, eti çok seviyorsun herhalde. Eti azaltman hatta 

bir süre perhiz yapıp hiç yememen lazım. Sen Nikris111 olmuşsun. Bu hastalık 

zengin hastalığıdır.  Keten tohumu kaynatılıp, soğuduğunda lapa halinde 

ağrıyan yerine sarılması lazım. Kiraz sapını, mısır püskülü ile kaynatıp 

soğuyunca bol bol içmelisin. Suyu da çok içmelisin ki hastalığın etkilerini 

vücudundan çabuk atasın. 

-Hasta Yakub Efendi, Allah razı olsun. Bilirim ki zaviyenizde 3 gün gelip 

geçeni misafir edersiniz. Benim bu vaziyette bir yere gitmem mümkün 

değildir. İzniniz olursa burada kalayım. Adamlarımdan birisi benimle 

ilgilenir. Hazırlanan ilaçları bana verir tedavime sizin gözetiminiz altında 

devam ederim. 

-Çağırgan Baba, elbette kalabilirsin. Senin durumun özeldir, buralarda da 

kimin kimsen olmadığından sen iyileşene kadar da kalabilirsin. Şifan 

Allahtandır. 

-Yakub Efendi, Allah razı olsun dedikten sonra, kâhyasına hitaben sen kervanı 

al Keygune’ye git malları teslim et. Ben burada şifa arayacağım der.  

 

 Çağırgan Baba burada hastalıkla ilgili de ders niteliğinde bir konuşma 

yapar: 

İnsan için hastalık ölümün arkadaşıdır. Hastalık ölümün ilk 

habercisidir; insan hastalandı mı ölüm yanıbaşındadır. Ölüme karşı ilaç ve 

deva fayda etseydi; otacılar ebediyen hayatta kalırdı. Bütün hasta olanlar 

ölseydi; dünyada rızık yiyecek insan kalmazdı. Öte yandan kişi ölüme karşı 

fidye verebilseydi, hükümdarlar fidye verip ölümden kurtulurdu.  

Ne kadar doğan varsa, ölmek için doğmuştur. Ölümlü kişilerin hepsi 

zamana rehindir. Çocuk anasından doğup adı verilince, yolcu olarak zaman 

atına biner. Bu dünya bir konaktır, sen kendini kervan say, bir kervan konakta 

ne kadar kalabilir. Ben toplamasını bildim, yemesini bilemedim, gönlüm 

geçti, son pişmanlık vermedi dememek için gafletten kurtulmak lazımdır. Az 

iyiliğe çok şükretmeli; nimet çok olursa kıymetini bilmeli, insan şükredince 

nimetin biri bin olur. Vücudun nasibi hep ağıdan girer, ruhun nasibiyse doğru 

sözdür ve kulaktan girer. Sözlerime iyi kulak verin. Düşünenler için 

sözlerimde ibret vardır. 

                                                           
111 Halk arasında gut veya damla hastalığı denir. Özellikle fazla kırmızı et yiyenlerde görülür.  
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 Aradan 15 gün geçtikten sonra iyileşen Yakub Efendi ayağa kalkarak 

gidebilecek hale gelmiştir ama içinden hiçbir yere gitmek gelmemektedir. Bir 

gün Çağırgan Baba’ya hitaben, ben ayağımdaki rahatsızlık için buraya gelmiş 

kalmıştım ama burada anladım ki benim kalbimin de tedaviye ihtiyacı vardır. 

Ticareti kâhyama devrederek burada yanınızda kalmak ve size katılmak 

istiyorum, beni talebeliğe kabul edermiziniz?  

 

 Çağırgan Baba, burası gönül erenlerinin dergâhıdır. Burada kalmak 

isteyene yok diyebilir miyiz, elbette kalabilirsin. Bu durumdan memnun olan 

Yakup Efendi, ben bu kapının ve Allah yolunun kölesiyim diyerek Gulami 

olarak kendisini tanımladı ve Gulami112 Yakub Efendi olarak kendisini 

isimlendirdi. Senelerce Çağırgan Baba’nın yanında kalarak ondan istifade etti. 

Sonrasında da Çağırgan Baba’nın diğer kızı Altuncan Hatun ile nikâhlanarak 

damat oldu.  

 

 Ancak her insan ölümü tadacaktı113. Öyle de oldu. Çağırgan Baba 56 

yaşında iken 1365 yılı başında vefat etti. Bunun üzerine oğlu Seyyid Yusuf, 

Şeyhliği aldı.114 Ve ondan sonra o da Çağırgan Baba olarak anılmaya başlandı. 

Baba Çağırgan’ın yaktığı ateşi artık o canlandırcaktı. Daha önce kardeşi Musa 

da Şurut’a gitmiş tekke açmıştı. Oralarda ona da Çağırgan Baba diyorlardı. 

 

Çağırgan Baba’nın yanında kalarak onun terbiyesi altında yetişen 

hayırsever ve güzel bir insan olan Gulami Yakub Efendi, Zıhar’a komşu 

Çubuk’u (Feygas köyü) Eretna Bey’inden satın alarak vakfetti. Vakfını da 

“Meşayih-i Kiramın Medar-ı İftiharı” olarak tanımladığı Çağırgan Baba 

Zaviyesine meşrut (bağlı) kıldı.115 Kendisi de daha sonra Çağırgan Gulami 

Yakub efendi olarak anılmaya başlandı. 

  

                                                           
112 Gulam: Köle 
113 Küllü nefsin zâikatul mevti sümme ileynâ türceûn (türceûne). Her can (nefis) ölümü 

tadacaktır. Sonunda Bize döneceksiniz. ANKEBUT Suresi 57. ayet 
114 Eski bir atasözüne göre: Babanın yeri ve adı oğula kalır. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib 

Kişi ölümsüz değildir, adı ölümsüzdür; adı ölümsüz olursa kişi de ölümsüz olur. Her 

yaşayan er geç ölüp toprağa düşecektir. Kişi iyi nam ile ölürse adı yaşar. 
115 Vakfiyesi ekler bölümündedir. Arıntılı bilgi için: 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/11/17/alucra-gurbulak-koyu-nam-i-diger-

cubuk-feygas-hanuk-seyh-mehmed/ 
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Aynı yıl Eretna Devletinde yaşanan kargaşalıklar neticesi Kadı 

Burhaneddin Ahmed116, Eretna I. Mehmet Bey tarafından 1365’de Kayseri 

kadısı yapıldıktan sonra II. Mehmed’e naib oldu. 1390’da II. Mehmed’i de 

öldürerek Eretna Devletine son verdi ve onun topraklarını elde ederek 

kendisini sultan ilan etti. Çok savaşçı bir yapıya sahipti. Yıldırım Beyazıd ile 

Çorum civarında yaptığı savaşı kazanmıştı.  

 
Timur dahi ondan çekindiğinden üzerine yürümekten çekinmişti. Az 

bir kuvvetle bir çok beylikle mücadele ediyordu. Mücadele içinde olduğu 

kişilerden biri de Erzincan Emiri Mutahharten’di. Timur’un bir ara 

Diyarbekir’ girmesini fırsat bilen ve tabi olan Mutahharten, Koyluhisar’a 

kadar işgal etmiştir. Bu Arada Çağırgan Baba zaviyesi ve tekkesinin olduğu 

yer de onun eline geçmişti. Ama Çağırgan Baba’ya saygısını göstermekten 

                                                           
116 Kadı Burhaneddin Ahmed Oğuzların Salur boyundandır (1344-1398). Kılıç ve kalem 

sahibi birisi olarak yetişmiştir.  Aslen babası Şemseddin Mehmed’de Kayseri kadısı idi. Onun 

babası Siraceddin Süleyman’da Kayseri kadısı olup, Alaaddin Eretna Bey tarafından Mısır’a 

gönderilen elçidir. Kadı Burhaneddin, 4 yaşında iken tahsiline başlamış, kısa zamanda Arapça 

ve Farsça öğrenmiştir. 12 yaşına girdiği zaman lugat, sarf, nahiv, meani, beyan, aruz, hesap, 

mantık, hikmet gibi ilimleri öğrenmişti. Eğitim işlerinden arta kalan zamanını ok atmak, kılıç 

kullanmak ve ata binmekle değerlendirmekte idi. 1358’de 14 yaşında iken babası ile birlikte 

Mısır’a gitti. Orada tahsiline devamla usul-i fıkh, feraiz, hadis, tefsir, heyet ve tıp derslerini 

görerek 4 mezhebe vukuf kesbetti. Oradan Şam’a gelerek tabiat, riyaziye ve ilahiyat dersleri 

gördü, Külliyat-ı Kanun’u okudu. 19 yaşında hacca gitti. 1364 yılında kemal bulmuş birisi 

olarak yeniden Kayseri’ye döndü. 21 yaşında iken 1365’de Eretna Mehmed Bey tarafından 

Kayseri kadılığına getirildi, aynı zamanda ona damat oldu. 
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başka bir şey yapmadı. Kısa süre sonra Timur geri çekilince Kadı 

Burhaneddin, Mutahharten üzerine yürüyerek onu sulha razı etti ve Keygune 

havalisini geri aldı. Kadı Burhaneddin o yıl Kösedağ’da yayla yapmaya karar 

verince Erzincan’dan gelirken Çağırgan Baba’ya da uğramıştı. Kendisi de 

âlim insandı ve âlimlere değer verirdi.  

 

 Tekkenin çorbasını içti, ahlatlı kavut117 ekmeğinden yedi. 

Tekkededeki dervişlerin hal ve hatırını sorduktan sonra Çağırgan Baba’dan 

dua istedi. Acelesinin sebebinin Devletinin merkezi olan Kayseri’ye yakın 

olmak istemesinden kaynaklandığını Anadolu’daki beylikler arasındaki 

çekişmelerin çok hararetli olduğu olarak belirtti. Tekkeye ihsanda bulunarak 

oradan ayrıldı. 

 
Kadı Burhaneddin Ahmed’ın bir tasviri 

Gerçekten de öyleydi ve topraklarının bir ucu Karadeniz’e 

uzandığından devamlı teyakkuz halinde olması gerekiyordu. Sonradan 

Akkoyunlu devletinin kuruluşunda da söz sahibi olacak Kara Yülük Osman 

onun adına savaşıyordu. Fakat bir gün bir meseleden dolayı araları açıldı ve 

Kara Yülük Osman izin almadan 600 adamıyla yanından ayrıldı. Bu duruma 

hiddetlenen Kadı Burhaneddin tedbirsizce onun peşine düştü ve Zara 

yakınlarında tuzağa düşürülerek 1398 yılında öldürüldü.  

 

Kadı Burhaneddin’in öldürülmesinden hemen sonra tahta kimin 

geçeceği meselesi ortaya çıkmış, devlet erkânı Sultan’ın hayatta olan çocuk 

                                                           
117 Kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununa yine aynı şekilde kurutulmuş ahlat unu katılmasıyla 

hazırlanan ekmek. 
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yaştaki tek oğlu Şehzade Alaaddin Ali Çelebiyi hükümdar ilan etmişti. 

Bu arada Akkoyunlu Kara Yülük Osman ise şehri muhasara etmeye ve ele 

geçirmeye çalıştı. Bu durum üzerine Kara Tatarlardan yardım istenmiş ise de 

Kara Yülük Osman Beğ, Kara Tatarları da yendi. Bir yandan Timur tehlikesi 

bir yandan da Kara Yülük Osman Bey’in muhasarası ile bunalan şehir halkı 

ve ümera meclisi aldığı kararla Osmanlı Padişahı Yıldırım (I.) Bayezid’den 

yardım istemeye karar verdiler. Yardım talebi üzerine I. Bayezid büyük oğlu 

Süleyman Çelebi’yi mühim bir kuvvetle Sivas’a gönderdi. Bu kuvvetler 

Akkoyunlu Kara Yülük Osman Bey’i mağlup etti. Şehir de Süleyman 

Çelebiye teslim oldu. Bu suretle devlet arazisinin tamamı da Osmanlı 

hâkimiyetine geçti. Ve tabi Alucra’da… 

 

Süleyman Çelebi, Karahisar’a gelerek kale komutanından bilgi aldı. 

Çağırgan Baba’nın Alucra’nın Zıhar köyündeki varlığını öğrenince de 

ziyaretine geldi. Çağırgan Baba Osmanlı hanedanından birinin ilk kez yanına 

gelmesinden son derece memnun oldu ve okuması için Vakıf senedini kendine 

takdim etti. Vakıf senedindeki Orhan Gazi ve oğlu Süleyman Şah ile torunu 

Nasireddin Bey’in isimlerini okuyunca da gözleri doldu ağlamaya başladı ve 

Allahû ekber, Allahım, Sen nelere kadirsin bu ne güzel tevafuk demekten 

kendisini alamadı. Hemen Seyyid Çağırgan Baba’nın elini öptü, gözlerinin 

içine baktı ve ata dedesini gören gözlere bakarak hüzünlendi. 

 

Çağırgan Baba evladım seni görmekten bizde son derece memnun 

olduk ama sizinle olan vuslatımız (kavuşmamız) kesikliğe uğrayacak ve 

hasretliğimiz korkarım ki biraz daha devam edecek dedi. Süleyman Çelebi 

buna üzüldü ise de Allah’ın takdiri ne ise ona razıyız dedi. O da tekkeye 

ihsanda bulunarak izninizle dönmek zorundayım, burada ata dedemlerin 

dostları olduğunu vardığımda babam Bayezid’a anlatmak için 

sabırsızlanıyorum diyerek adamlarıyla birlikte Keygune’ye doğru yola çıktı. 

 

Bu arada Anadolu için Emir Timur tehlikesi ortaya çıktı. Yıldırım 

Bayezid ile karşılıklı uzlaşmaz tutumları savaşı kaçınılmaz kılmaktaydı. Emir 

Her ikisinde de cengaverlik ruhu hakimdi. İki komutanda Türktü ama tarihin 

tekerrürü olarak Türkler ortak düşmanlarına karşı birlik olmayı 

başaramamışlar ve hep birbirlerinin gücünü kırmışlardır. 
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Emir Timur 

Neticede Emir Timur’da Yıldırım Bayezid ile savaşmak için filleri de 

ordusuna dahil ederek Anadolu’ya girdi. Onun da yolu Çağırgan Baba 

tekkesine düştü. Acımasız bir komutan da olsa âlimlere ve din adamlarına 

saygısı vardı. Kalabalık ordusu Zıhar topraklarına girmeden önce onlara sıkıca 

tenbihde bulundu ve sakın ola ki etrafa zarar vermeye kalkmayasınız. 

Hayvanlara da dikkat edin sağı solu yıkmasınlar diyerek saygıyla gelip 

Çağırgan Baba’nın dizi dibine oturdu. Çağırgan Baba ona da nasihatda 

bulundu. Sakın ola ki cengaverlik uğruna Müslüman kanı dökülmesine sebeb 

olmayın. Bunun vebali büyük olur, hesabı zor olur dedi.  

 

Ancak her şeye rağmen Osmanlı ordusu ile Timur’un ordusu 1402 

yılında Ankara’da karşılaştı. Timur’un ordusunda Osmanlı askerlerinin daha 

önce hiç görmediği o günün tankı denilebilecek filler vardı. Üstelik ordusunda 

bulunan Tatar askeri de ona ihanet ederek Timur’un yanına geçti. Neticede 

savaşı Emir Timur kazandı ve Yıldırım Bayezid’i esir etti. Esir etmekle de 

kalmadı. Bursa’ya kadar gelerek o zamanki başkenti darmadağın etti. 

Arşivleri yaktı. Bu yenilgiden sonra Osmanlı dağıldı. Şehzadelerin her biri 

yanına topladığı askerleriyle bağımsız davranmaya başladılar. Bu durum 11 

yıl sürdü. Fetret devri denilen bu devirden Osmanlı’yı Çelebi Mehmed 

kurtardı. Kardeşleriyle yaptığı savaşlar neticesi Osmanlı’yı yeniden kurdu. 

 

Bu arada Emir Timur 8 ay Anadolu’da kaldı. Bizansa varana kadar 

Anadolu’yu vergiye bağladı. Erzincan Emiri ile Karamanoğulları ve diğer bazı 

beylikler de Timurla beraber hareket ettiler. Bu arada Alucra civarı da 

Erzincan Emiri Mutahharten’in hükümranlığı altına girdi.  
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Yıldırım Bayezid, kahrından öldü. Hanımı ve hazinesi de Timur’un 

eline geçmişti. Anadolu halkı bu esarete daha fazla dayanamayınca tarikat 

liderleri ve Yıldırım Bayezid’in damadı olan Seyyid Emir Sultan Timur’un 

yanına çıkarak Anadolu’dan ayrılmasını ve Tatarları da yanında götürmesini 

istediler.118 Ve Timur bunun üzerine geldiği yoldan Anadolu’yu terketti. 

 

Timur’dan sonra da Anadolu’daki yer kapma mücadelesi devam etti. 

Yaptığı savaşlarda Timur’un iki oğlunu öldüren Karakoyunlu Kara Yusuf 

Karakoyunlu devletini 1410 yılında kurdu. Aynı Karahisar’ı da ele geçirdi. Bu 

kez Alucra ve Zıhar toprakları Karakoyunlu Kara Yusuf’un119 etki alanı içinde 

kaldı. O da Çağırgan Baba’ya karşı hürmette kusur etmedi. Sizler eskiden 

olduğu gibi istediğiniz şekilde zaviyenizde faaliyetinize devam edin diyerek 

çorbasını içti gitti.  

 

Karakoyunluların bölgemizdeki hakimiyeti çok uzun sürmedi bu kez 

1422 yılında Akkoyunlu Kara Yülük Osman bölgedeki hakimiyeti ele geçirdi. 

1443 yılında ise taht Uzun Hasan’a kısmet oldu.120 Uzun Hasan Keygune’yi 

çok sevdi. Hatta ona nisbetle bu şerin adı Karahisar-ı Hasan Dırazı121 olarak 

isimlendirildi. Bu nedenle sık sık Karahisar’a gidip gelmeye başladı. Her 

geçişinde de Çağırgan Babayı ziyaret etti çorbasından içti. Çağırgan Baba’ya 

büyük hürmet besledi. Birkaç kez de zaviyede kalarak zikre iştirak etti. Cuma 

namazını camisinde kıldı. Zaviye ile yakından ilgilendi eksik gördüğü şeyleri 

ikmal etti.  

                                                           
118 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/03/11/kirima-dair/ 
119 Kara Yusuf 1420 yılında öldü. Yerine ikinci oğlu İskender Mirza tahta geçirildi. 
120 Oğuzların Salur boyundan olan Uzun Hasan, yaptığı mücadeleler neticesinde Akkoyunlu 

tahtını ele geçirdi ve hükümdarlığı zamanında (1433-1478) Karakoyunlu Devletini ortadan 

kaldırıp geniş futuhat ile Fırat havalisinden Maveraünnehr’e kadar uzanan büyük ve kuvvetli 

bir imparatorluk kurmaya muvaffak oldu. Bundan sonra kendisine rakip olarak Osmanlıları 

gören Uzun Hasan, Osmanlı devletinin düşmanları ile işbirliğine başladı. Venediklilerle 

antlaşmalar yaparken Karamanoğullarını destekleme gayesiyle Osmanlı topraklarına 

akınlarda bulundu. Karakoyunlulardan sonra uzun bir zaman Akkoyunlular Osmanlılarla 

komşu oldular. Bunlarla Osmanlılar arasındaki münasebat hasmane olarak daha Kara Yülük 

Osman Bey’in aşiret reisliği zamanında Sivas’ı zapt etmek istemesiyle başlamıştı. 1420 

yılında ise, Erzincan Emiri Pir Ömer’in Kara Yülük Osman’a yenilmesiyle önce Erzincan 

bilahare 1422’de Karahisar’da Akkoyunlu idaresine geçti. 
121 Dıraz: Uzun, Uzun Hasan’ın Karahisarı 
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Uzun Hasan’ın bir tasviri 

Baba Çağırgan evladı Çağırgan Baba’dan sıklıkla kendisine nasihat 

etmesini isterdi. Evlad-ı Çağırgan Baba bir keresinde ona: 

  

Zâlimin rişte-i ikbâlini bir âh keser 

Mâni'-i rızk olanın rızkını Allah keser 

 

 Zalim olmaktan kaçın. Müslüman devletlere karşı ilişkilerinde seviyeli 

ol. Hele ki sakın Müslümanlara karşı, Müslüman olmayanlarla birliktelik 

yapma. Gücüne güvenip mağrur olma. Allah’ın cezası şiddetli olur. Ne 

olduğunu anlayamazsın. Bir de bakmışsın ki tepetakla olmuşsun.  

 

 Bey iki şey ile kendi beyliğini bozar, eğri yola girer ve doğru yoldan 

şaşar. Düşmanın yapamadığı fenalığı kişiye kendi inatçılığı yapar; bunun 

düşmandan farkı nedir, bu da düşmandır. Arslan itlere baş olursa, itlerin her 

biri karşısındakine arslan kesilir. Eğer arslanlara it baş olursa, o arslanların 

hepsi it gibi olur.  

Ey hükümdar! Memleket arzu edersen, ihtiyatlı ol; bu ihtiyat aynı 

zamanda şeriatın da emrettiği şeydir. Beylik çok iyi bir şeydir, fakat daha iyi 

olan yasadır ve onu doğru kullanmak gerekir.  Sözlerim sana ağır gelebilir 

ama bize gerçeği söylemek düşer. 

 Bu sözlerden biraz sarsılan Uzun Hasan, Çağırgan Baba’nın ona 

yaptığı uyarının farkına varamadığını zaman gösterdi.122  

                                                           
122Uzun Hasan, Sultan Mehmed’e karşı Karaman beylerinin hukukunu müdafaaya karar 

vererek Osmanlı hududuna tecavüz ile Tokat’a doğru ilerleyip, Timur zamanında yapılmış 

zulmün bir benzerini tekrar etti. Bu arada Koyulhisar’ı da zapt etti (1460). Daha bir yıl önce 

Uzun Hasan, kayınbiraderi David Kommen’in menfaati için Fatih’e bir elçilik heyeti 
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 Fatih Sultan Mehmed, Uzun Hasan arasında geçen gerginlikten sonra 

ordusuyla sefere çıkmış ve Koyulhisar’ı fethetmişti. Burada elçiler geldi. 

Elçilerle yapılan müzakere sonucu sulh sağlanınca Fatih Sultan Mehmed 

yolunu Trabzon’a çevirdi.   

 

 Fatih Sultan Mehmet Han, Trabzon Rum İmparatorluğuna son vermek 

için ordusu ile beraber Alucra’dan geçerek Hapen Gediği (geçidi) denilen yere 

ulaşarak Zıharşeyh Köyü (Fevzi Çakmak) hududundan içeri girdi. Bu durum 

haber alınınca karşılamaya çıkıldı. Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusu 

Çağırgan Baba’nın manevi tasarrufu altında olarak Kışla Önü denilen düzlüğe 

otağını kurdu. Zıhar zaviyesindeki mutfakta pişen bir kazan Haşıl Pilavıyla123 

koca ordu orada kaldıkları 3 gün boyunca doyuruldu. Ambardan getirilen bir 

heybe dolusu arpa ile atlar beslendi. Hiç şüphesiz bu keramet karşısında Fatih 

Sultan Mehmed Han ilk andan itibaren etkilendi. Seyyid Yusuf Çağırgan Baba 

onu içeri davet ettiğinde asıl süprizi orada yaşayacaktı.   

 

                                                           
göndermiş ve İmparatorun iki bin duka vergi borcunun bırakılmasını isteyerek Fatih’i 

gücendirmişti. Amasya’da Şehzade Bayezid adına kumandan olan Hızır Bey Trabzon’u 

basarak iki bin esir almıştı. O zaman İmparator olan Jan, kardeşi David’i yeni Osmanlı 

Padişahı Fatih’e göndererek yılda ikibin duka vergi karşılığı esirleri geri almıştı. Ayrıca 

Fatih’in büyük babası I. Mehmed’in uzun Hasan’ın dedesi Kara Yülük Osman’a vermekte 

olduğu ve 60 yıldır verilmeyen bin halı ile at örtülerini de birikmişiyle birlikte isteyince; Fatih 

elçilere “Haydi siz rahatça gidiniz, gelecek yıl ben kendim gelir, borcumu öderim” cevabını 

vermişti. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmed asıl hedef Trabzon olmak üzere harekete geçti. 

Buna hazırlık olarak da önce Sinop ve Kastamonu’yu aldı. Trabzona sefer yaptığı izlenimini 

vermemek için de Amasya, Sivas yolu ile Akkoyunlular’ın bir süre önce elde ettiği 

Koyulhisar’a gelerek üç günlük bir çarpışmadan sonra burayı fethetti (1461). Uzun Hasan 

Bey, Fatih’in bu hareketine önceden engel olmak istemiş ise de Yusufca Mirza ve Hurşit Bey 

kumandasındaki ilk kuvvetlerinin Şehzade Mustafa ve Lalası Gedik Ahmet ve Rumeli 

Beylerbeyi Mehmed Paşalar tarafından yok edilmesi üzerine işi barış yoluyla halletmek 

çaresini aramıştır. Bu barış çabalarının sonucu olarak Fatih’in orduğâhı Yassı Çimen’de 

kuruluyken Uzun Hasan’ın annesi Sare Hatun ve Çemişgezek Beyi Kürt Hasan’dan oluşan 

elçi heyetinin gelerek ricacı olması üzerine; Osmanlı memleketlerine ve onların himayeleri 

altında bulunan yerlere tecavüz etmemek ve Trabzon Rum İmparatorluğu’na yardımda 

bulunmamak şartıyla anlaşma yapıldı. Fatih bu antlaşmadan sonra kuzeye doğru yönelerek 

Trabzon’a yürüdü ve 15 Ağustos 1461 tarihinde Trabzon’u fethetti.  
123 Köyde bu pilava Hacer pilavı denilmektedir. İlk kez Çağırgan Baba’nın, Kurt Baba ile evli 

kızı Seyyide Hacer tarafından yapıldığı için bu adla anılmaktadır. Bulgurla yapılan bu pilava 

suda eritilmiş süzme yoğurt katılarak pişirilir, piştikten sonra üzerine tereyağı dökülerek 

dinlenmeye bırakılır.  
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Çağırgan Baba Seyyid Yusuf kendisine babası Çağırgan Baba Seyyid 

İsmail Hakkı’dan emaneten intikal eden sancağın sahibinin geldiğini 

anlayarak sizin bizde bir emanetiniz vardır. 150 seneye yakındır saklarız, onu 

size vereyim dediğinde Fatih Sultan Mehmed’in şaşkınlığı yüzünden 

okunuyordu. Babam ata dedeniz Orhan Gazi ile görüştüğünde kendisine 

verilmiş ve bir gün bunun sahibi gelip alır denilmiş. Anladım ki bunun sahibi 

sizsiniz. Daha önce Peygamber Efendimizin de müjdesine mazhar 

olmuşdunuz.124 Bu da sizin için bir başka müjdedir. İşittik ki Trabzon’u fethe 

gidermişsiniz. Zaferiniz kutlu olsun dedikten sonra kalkıp odadaki dolaptan 

çıkardığı sancak-ı şerifi öperek Fatih Sultan Mehmed’e verdi. Ve bir dua etti. 

 
İnşa-Allahu Te'ala 

Sahibü'l-fütuh (galibiyet sahibi) efendimiz 

Bi-emrillahi Te’ala (Allah’ın takdiriyle) Amin 

Ya Hû, Ya Hay, Hû, Hû, Hû 

 

                                                           
124 "Kostantîniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır! 

Onu fetheden askerler ne güzel askerlerdir!" 
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Trabzon’a sefere giderken bu sancağı da açtırasın. İnşa-Allah zafer 

sana kolay olacaktır. Sancağı alan Fatih Sultan Mehmed Han sancağı alıp, 

öpüp başına koydu.  

 
Sol tarafta: Besmele-i Şerif (Bismillahirrahmanirrahim)125 

Sağ tarafta: kelime-i tevhid (La ilahe illallah, Muhammedün-resululllah126 

Üst tarafta: Nasrun minallâhi ve fethun karîb (karîbun) ve beşşiril mü’minîn 

(mü’minîne) Ya Muhammed127 

Alt taraf: İnna fetehna leke fethen mübina128 

 

Sonra babacığım, görürüm ki çok yaşlısın ama gönlüm senin de 

bizimle sefere iştirakini (katılmanı) arzular. Asker evlatların senin bizimle 

birlikte olmandan memnun olacaklardır. Ne olur gel ve bize dualarınla destek 

ol.  

Sultanım çok yaşlandım, bilirim ki ömrümün sonuna geldim. Lakin 

Allah herkese nasip olmayacak kadar ömrümü uzun kıldı. Sanki siz beklerim. 

Eğer sefer sırasında vefat edersem de şehit olurum. Yok geri dönmem nasip 

olursa da ömrümü geçirdiğim Zıhar’da defnedilmeyi arzularım. Burada 

babam, kardeşlerim, birçok müridlerim, evlatlarım hatta torunlarım da 

defnedildi. Allah bilir ya benim de gönlüm burada defnedilmeyi arzular. 

Tamam, ben de sefere katılacağım.    

                                                           
125 “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile.” 
126 Allah’dan (C.C.) başka ilah yoktur, Muhammed (S.A.V.) onun kulu ve elçisidir 
127 Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih vardır. (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele! 
128 “Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.” 
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 Fatih Sultan Mehmet Han, Çağırgan Baba yanında olduğu halde 

Trabzon’a gidilecek güzergahtaki tehlikeleri ve alınacak önlemleri planladı. 

Rum İmparatoru’nun ordunun hareketini haber almaması için  de ordusu ile 

beraber geçeceği yerleşim yerlerinde önceden gerekli istihbaratı ve güvenliği 

aldırdı. Fatih Sultan Mehmed Han, Çağırgan Baba’ya Trabzon’un fethinin 

kendisine nasip olup olmayacağını yönündeki bir sorusuna Seyyid Yusuf 

Çağırgan Baba verdiği cevabda: sultanım yaptığım murakabe129 neticesine 

göre “Bi-iznillah Trabzon Kalesi teslim alınacaktır. Cenab-ı Allah zaferinizi 

daim eylesin” demiştir. Çağırgan Baba böylece Trabzon’un fethinin müjdesini 

sultana vermiştir. Sabah olduğunda ordu çadırları söküp, Seydi Ahmed 

Tepesi, Üçköprü (Çakmanus’da)130 mevkilerinden ilerleyerek Yassı-çimen 

(Akyatak) yaylasına ulaşıldı. Burada namaz kılan ordu, baltacı, hızarcı, 

kazmacı, ve kürekçilerin açtığı yoldan ilerleyerek Trabzon’a doğru hareket 

etti. Yukarıya çıktığında manzaraya hayran kalan Fatih Sultan Mehmed Han, 

çıktığı dağın adını Kengil (saf, temiz) Dağı olarak tesmiye etti (isimlendirdi). 

Sonra Kuvata tarafına (Zun köyü istikametine) doğru bakarak buralar da çok 

güzelmiş dedikten sonra Çağırgan Baba’ya hitaben ileride benim torunumla 

senin torunun bir tekke de buraya açarlar İnşa-Allah demiştir.131  

 

 Trabzon şehrine ulaşılırken yol üzerindeki rum köyleri ve manastırları 

sıkı kontrol altında tutuluyor ve imparatora bilgi uçurulmasına mani 

olunuyordu. Osmanlı ordusu temmuz ayının sonlarına doğru Trabzon önlerine 

gelindi ve kale kuşatıldı. İmparator şaşırmıştı, Fatih ve ordusunun Trabzon’u 

fethetmeye geleceğine dair her hangi bir istihbarata sahip değildi. Sadece 

Fatih’in ordusu ile Alucra’da olduğu, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan üzerine 

yürüdüğü bilgisi ve rahatlığı içindeydi. Fatih ile Uzun Hasan arasındaki iktidar 

kavgasını çok iyi bilen Trabzon Rum İmparatoru durumu böyle 

değerlendirdiğinden hazırlıksız yakalanmıştı. Kuşatma ve savaş yirmi gün 

kadar sürdü. Çaresizliğini gören Trabzon Rum İmparatoru, canının 

bağışlanması karşılığında Fatih Sultan Mehmed Han’dan necat (kurtuluş) aldı. 

Bu şekilde Trabzon 15 Ağustos 1461 tarihinde fethedildi.  

                                                           
129 İç alemine dalarak tefekkür etmek (düşünmek).   
130 Fatih Sultan Mehmed Han, ordunun geçişi için burada üç ahşap köprü inşa ettirmiştir. 
131 Gerçekten’de Fatih Sultan Mehmed’in II. Bayezid’den olan torunu Yavuz Sultan Selim’in 

Trabzon valiliği sırasında Çağırgan Baba Seyyid Yusuf’un oğlu Seyyid Nizameddin’in oğlu, 

Seyyid Mahmud Çağırgan Hazretleri Zun köyünde bir tekke kurmuştur. Bu tekkeyi vakfetmek 

de Yavuz Sultan Selim’e nasip olmuştur. 
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 Fethin müyesser olması (kolaylıkla gerçekleşmesi) üzerine Çağırgan 

Baba evladı Seyyid Şeyh Yusuf, Fatih'in Trabzon'u fethine eşlik ettiği için132 

Kürtün yöresinde bir zaviye daha kurmasına izin verilerek, Kürtün nahiyesine 

bağlı Söğütönü, Uluköy, Çamçukuru, Halilbey, Suluca ve Taşlıca adlı yerleri 

vakfa bağışladı.  Çağırgan Baba Seyyid Şeyh Yusuf’’da oğullarından 

Nureddin’i buraya gönderdi. Diğer oğlu Seyyid Nizameddin de Zıhar 

tekkesinde babasının varisi olarak kaldı. 

  

 Bundan sonraki süreçte Çağırgan Baba Seyyid Şeyh Yusuf’da vefat 

etti, şeyhliğe oğlu Seyyid Nizameddin geçti.  

 

 Bu arada 1473 yılına gelindi. Fatih Sultan Mehmed Han, Uzun Hasan 

ile karşılaşmak üzere tekrar bölgeye geldi. Fakat bu kez Suşehri üzerinden 

Erzincan tarafına geçti. Burada gerçekleşen ilk karşılaşmada Fatih’in öncü 

kuvvetleri ihtiyatsızlığı neticesi yenilince. Fatih’in sulh isteğine Uzun 

Hasan’ın olumsuz cevap verdi. Bunun üzerine 7 gün kuzeye doğru yürünerek 

eski adıyla Gelvaris, yeni adıyla Hacı Hasan köyü düzlüğüne gelindi.133 İki 

ordu burada bir kez daha karşılaştı ve tarihte Otlukbeli olarak bilinen savaşı 

Fatih Sultan Mehmed Han kesin bir netice ile kazandı.134 

                                                           
132 Mehmet Fatsa, Çepnilerin Dini Mensubiyeti ve Kürtün’de Bir Tekke: Güvenç Abdal 

Meselesi s.34 
133 Hasan Tahsin Okutan, kitabında bu yerin aslında Kaledere Köyünün kuzey doğusunda ve 

Manuzara Köyünün kuzey batısına düşen Kelkit çayına iki buçuk saat uzaklıkta bulunan bir 

yer olan olduğunu yerinde yaptığı tespitlerle de bunu doğruladığını belirtmektedir. Bu yerle 

Tercan arasında 60 km. bir mesafe olduğu ve Tercan’ın batısına düştüğünü belirtmiştir. 

Bununla birlikte bazı kaynaklarda ilk çarpışmadan sonra Fatih’in uzun Hasan’a sulh teklif 

ettiği ancak onun kabul etmediği bunun üzerine 7 gün Kuzeye doğru hareket edilerek 

Otlukbeli denilen yere varıldığı belirtilmektedir. Ayrıca halk arasında bu yerin Hacı Hasan 

(Gelvaris) düzlüğü olduğu rivayet edilmektedir.  
134 Ancak sonraki dönemlerde Uzun Hasan, Karakoyunlu Cihanşah’ın Osmanlı ile dostluğunu 

bildiğinden onu öldürünce Osmanlıya zafername ile birlikte Cihanşah’ın komutanlarına ait 

birkaç kesik baş yolladı. Cihanşah’ın başını ise, Timur’un torunu Miranşah-zade Ebu Said’e 

yolladı. Bu durum Akkoyunlular’da adeta bir gelenekti. Uzun Hasan’ın dedesi Kara Yülük 

Osman, kendisine yenilen ve esir olan üç hükümdarın üçünü de öldürmüştü. Bunlar Tokat ve 

Sivas Hükümdarı Kadı Burhaneddin, Halep ve Şam Hükümdarı Melik Adil ve Mardin 

Hükümdarı Melik Zahir İsa idi. Uzun Hasan, üzerine gelen Timur’un torununu da bir 

derbentte tuzağa düşürerek ordusunu kâmilen yok, kendisini de esir etti. Bilahare başını 

kestirerek Mısır Sultanına gönderdi. Bu muvaffakiyetler Uzun Hasan’a çok gurur verdi, 

mağrurlandırdı. Osmanlı padişahına yazdığı mektupta Fatih’e Sultan ünvanını kullanmayıp 

sadece Bey diye tesmiye etti. Bundan sonra Uzun Hasan kendisine ilk hedef olarak Osmanlı 
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 Fatih Sultan Mehmed Han sefer dönüşünde yolu üzerinde olan 

Çağırgan Baba Tekkesine uğrayarak kabristanı ziyaret etti. Burada Çağırgan 

Baba’nın, evladlarının ve kabristanda medfun olan diğer Seyyid ve 

Seyyidelerin, mürüdlerin kabirlerini ziyaret etti, camide şükür namazı kıldı, 

bir süre itikafa çekilerek tefekkür etti. Sonra tekkeye ihsanda bulundu. 

Çağırgan Baba Şeyh Nureddin’e hitaben, Allah’ın bize nasip kıldığı bu zafer 

üzerine sefere gelirken geçtiğim Koyluhisar ve Suşehri’nin Büyükgüzel 

köylerine birer cami ve uğrayıp bir süre kalacağım Şebinkarahisar’da135 

kalede bir mescid ve şehirde büyükçe bir cami yaptırıp buraları vakfedeceğim. 

İsterim ki buralarda hocalık, müezzinlik ve devirhanlık yapacak kişiler sizin 

yekkenizde yetişmiş kişiler olsun. Şebinkarahisar’a ulaştığımda atayacağım 

kadıya emir vereceğim, kendisiyle irtibat halinde olun ve gerekli 

görevlendirmeleri yapın.  

  

Şeyh Nureddin siz nasıl münasib buyurursanız sultanım, biz gereğini 

yapar, zamanı geldiğinde hocalarımızı yollarız dedi. Öyle de yaptılar. 

 

 Tekke bundan sonraki süreçte tamamen Osmanlı yönetiminde ve 

himayesinde olarak faaliyetlerine devam etti, hizmetini kesintisiz devam 

ettirdi. Hizmet Çağırgan Baba’nın evlatlarından evlatlarına geçti. Bu sürede 

köye gelip yerleşenler çoğaldı. Aynı şekilde civardaki köylerde çoğalmaya 

nüfusları artmaya başladı.  

 

 Tekke ile ilgili en son yazışmalardan biri 1828-1829 Osmanlı-Rus 

Savaşı dönemine aittir. Ordumuzun Ruslar karşısında tutunamayarak 

Erzurum’un kaybedilmesi ve geri çekilinmesi üzerine askerlerimizin bir kısmı 

Karahisar’a giderken Zıhar tekkesi olarak belirtilmiş olan tekkede 

                                                           
ve ayrıca Memlüklü sultanlarının ülkelerini seçmiş bulunuyordu. Osmanlıları zayıf düşürmek 

için her tedbire başvurdu. Osmanlılarla ihtilaf halinde bulunanları himaye ederek onlara bilfiil 

askeri yardımda bulundu ve Osmanlılar aleyhine Hıristiyan devletlerle ittifak kurdu. 

Osmanlının Tokat’ta gümrük teşkilatı kurarak Tebriz-Trabzon İpek Yolu’nu tehdit etmeleri 

üzerine Rodos’taki St.Jean I’Hospitalier Şövalyelerine ve Kıbrıs Kralı’na müracaat etti ve 

ateşli silahlar almak maksadıyla da elçilerini Venedik’e gönderdi. Buna ilişkin Arapça 

yazılmış mektuplar halen mevcut bulunmaktadır.  
135 Şebinkarahisar adını burada çıkarılan şap madenine atfen Fatih Sultan Mehmed Han Verdi. 

Bu kararını Zıhar’da tefekkür halinde iken aldığı rivayet edilir. Şebinkarahisar’a vardığında 

Uzun Hasan’ın yenildiği haberi daha önce kendisine ulaştığından kale komutanı Darab Bey 

kalenin anahtarlarını getirip Fatih Sultan Mehmed Han’a teslim etti.  
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kalmışlardır. Bu savaş süresince Zıhar tekkesinin cephe ardında bir lojistik 

merkezi olduğu anlaşılmaktadır.  

 

 Daha sonra Çağırgan Baba evlatlarının mütevelli atamalarına ilişkin 

en son 1838 tarihli Osmanlı Arşivi kaynaklı belge bulunmaktadır. Arşivde 

yapılan araştırmalarda bu tarihten sonrasına ait belgeye tesadüf edilememiştir. 

Bu durumun izahı şöyle yapılabilir. Dönem Sultan II. Mahmud dönemidir. 

Sultan Mahmud zamanında 1835 yılında Osmanlının ilk nüfus sayımı 

yapılmıştır. Bu nüfus sayımında köyde Seyyid olarak gösterilen kimse 

bulunmamaktadır. Oysa 1838 tarihli belgelerden vakfın faaliyette olduğu ve 

Çakmanus dahil köyde seyyidlerin olduğu belirtilmiştir. Bu durumda II. 

Mahmud’un Seyyidlere ve zaviye vakıflarına karşı olumsuz bir yaklaşımın 

olduğu veya başladığı düşünülebilir.136 

 

Zıhar Tekkesi Birinci Dünya Savaşına kadar da faaliyetleri 

sürdürebilmiş, çok sayıda hocanın yetişmesine onların da yeni talebeler 

yetiştirmesine vesile olmuş köklü bir kurumdur.137 Ancak Cihan harbi olarak 

bilinen savaşın başlamasıyla Kafkas cephesinde başarılı olan Ruslar 

ilerlemeye devam edince Zıhar köyü merkez olmak üzere Mareşal Fevzi 

Çakmak komutasındaki kolordumuz burada konuşlanmıştır. Rusların, Şiran’a 

                                                           
136 Sultan II. Mahmud dönemi bir çok olaya tanık oldu. Bunlardan en önemlisi Yeniçeri 

ocağının kaldırılmasıdır. Yüzlerce yıllık ordu, bazı hataları var diye birden kaldırılınca, yeni 

kurulan ordu tecrübe kazanmadan Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa isyanı yaşanmış ve 

Mehmed Ali Paşa’nın önünde tutunamayan yeni ordu Bilecik’e kadar geri çekilmiştir. 

Neredeyse payiyatahtın tehlikeye düşmesi üzerine İngilizlerden arabuluculuk yapması 

istenilmiş ve bu şekilde İngilizlerin içişlerimize dahil olmasının önü açılmıştır. Sultan II. 

Mahmud döneminde yaşanan ikinci olay sosyal içeriklidir. II. Mahmud eski kıyafeti kaldırdı. 

Kavuk ve cübbe sadece din adamları tarafından giyilecekti. Memurlar ve halk başlarına fes 

örtecek, ayaklarına setre pantolon geçirecek, sırtlarına kaput ve İstanbulin giyeceklerdi. 

Kıyafette de Avrupalı gibi olma eğilimi böylece hız kazanmış oluyordu. Milletin asırlarla 

gelen alışkanlıklarını kırmaya kalkışması halk arasında infiale (gücenmeğe) neden 

olduğundan halk, Sultan II. Mahmud’a “Gâvur Padişah” demeye başladı. 
137 Amasya, Taşova, Durucasu köyünde türbesi bulunan Koca İbrahim Hoca Hazretleri de 

savaş nedeniyle göçedenlerden birisidir. Aslen Zülfikâroğulları kabilesinden olan hoca adına 

torunu Emekli Kurmay Albay Adem Darama tarafından bir türbe yaptırılmıştır.  

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/30/alucrali-koca-ibrahim-hoca-hazretleri/ 
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kadar gelmesi ve bir kısmını da işgal etmesiyle köylüler Amasya ve Tokat’a 

doğru mecburi hicrete tabi tutulmuştur.138  

 

Bu durumdan olumsuz etkilenen Zıhar Tekkesi de kapanma durumuyla 

karşı karşıya kalmıştır. Tekkenin son Şeyhi Hacı Hasan Efendidir.139 93 Harbi 

(1877-1878) öncesi Hacı Hasan Efendi, 400 genç müridini Zıhar’da bulunan 

Kışla mevki’indeki Süleyman Şah Camisi önünden dualarla Kafkasya 

Cephesi’ne Gazi Ahmed Muhtar Paşa komutasına harbe göndermiştir. 

Bunların kâmilen şehit olduğu rivayet edilmektedir. 

 

30 Kasım 1925 tarihinde de tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması 

kanunu çıkmıştır. Böylece yüzlerce yıldır devam eden bir dönem sona 

ermiştir. Konuyu bu boyuta getiren nedenlerin başında zamanla bazı tekke ve 

zaviyelerde yaşanan olumsuzluklar ve devlet aleyhine başlatılan faaliyetler 

gelmektedir. O günkü şartlarda buna ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Günümüde ise Çağırgan Baba’nın ve onun evlatlarının memleketin 

birliğini oluşturmak için yaptığı çalışmalar anlatılarak hatıraları zinde 

tutulmaya çalışılmaktadır. Bu çabaların sonucu olarak da arzulanan sonuç yeni 

neslin geçmişini tanıması milli ve manevi duygularının güçlenmesidir. 

 

Çağırgan Baba, dört kitabı bilen, tefsir ve hadis ilmine hakim, halk 

tababetinde ehil bir ilim sahibiydi. Derdi olanlar onun duasını alarak şifaya 

kavuşmayı beklerlerdi. Yağmur duasına çıktığında duası kabul olurdu. 

Düşman onun bulunduğu yere kötü niyetle gelmeğe cesaret edemezdi. Civarda 

yaşayan gayrimüslimler dahi ona saygı duyar hürmet gösterirlerdi. Çağırgan 

Baba yaşantısı ile etrafına örnek olmuş, çok sayıda gayrimüslimin İslamla 

şereflenmesine vesile olmuş güzide bir şahsiyettir. Onun dünya malına hiç 

meyli olmadı. Azla yetindi, hep şükretti. Çoğu günlerini itikafta dua ve 

ibadetle geçirerek İslam ümmeti ve beldelerinin selameti için dua etti.  

 

Allah onlardan razı olsun. Mevlâ’nın şefaat izni verdiği o günde 

“Makam-ı Mahmud”u Peygamberimize lütfedeceği gibi Çağırgan Baba’ya 

                                                           
138 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/02/08/i-dunya-savasinda-kafkas-cephesi-

alucranin-durumu/ 
139https://muratdursuntosun.wordpress.com/2016/05/10/alucrali-muderris-haci-hasan-efendi-

hazretleri/  
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Ehl-i Beyt’e ve müstesna kullarına da vereceği umulan şefaat izninden bizleri 

mahrum etmesin ve bizlere şefaate layık ameller nasip etsin. Âmin. 

 

"Ey Allah'ım; hamd, şükür ve övgülerim sanadır. Nimetleri veren sensin. 

Senden başka ilâh yoktur, sen birsin, samedsin. (Hiçbir şeye ihtiyacın yok, her 

şey sana muhtaçtır) Doğurmadın doğurulmadın, eşin ve benzerin yoktur. Sen, 

Hayy (varlığın ezelî ve ebedî) ve Kayyumsun (Bütün mahlûkatın idaresini 

yürüten, hepsini hesaba çekensin). Kâinatı yaratan, ayakta tutan sahibisin." 

Şehadet ettiğim bu hususlarla senden istiyorum, günahlarımı bağışla.  

"Ve ilâhiküm ilâhüv vâhidün, lâ ilahe illâ hüverrahmânür Rahiym." 

(Sizin Allah'ınız bir tek Allah'tır. O'ndan başka Allah yoktur. O, Rahman ve 

Rahim’dir.)   

"Sübhânallâh, Elhamdülillâh, Allâhü ekber, Lâ ilahe illallah, 

Estağfirullâh."  

"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilahe illallâhü vallâhü ekber, velâ 

havle velâ kuvvete illâ billâhil aziym." (Yüce Allah'ı teşbih eder, tenzih ederim. 

Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah büyüktür, çok yücedir.)  

“Lâ ilâhe illâllâhü vahdehûlâ şerikelehû, lehül mülkü velehül hamdü, 

yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyun lâ yemûtü, biyedihil hayrü ve hüve alâ 

küllü şey'in kadîr." ( Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O bir'dir, eşi ve ortağı 

yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. Öldüren de dirilten de O'dur, bütün 

hayırlar O'nun elindedir. O' her şeye kadirdir.)  

"Sübhânallâhi Rabbilâlemiyn." ve "Sübhanallâhi vebi hamdihî sübhanallâhil 

aziym." (Âlemlerin Rabbi olan Allah'ı teşbih ederim. O'na hamd ederim.)  

" Lâ ilahe illâlâhü vahdehûlâ şerikelehû, lehül mülkü velehül hamdü ve 

hüve alâ külli şey'in kadir." (Allah'tan başka ilâh yoktur. O, her şeye kadirdir, gücü 

her şeye yeter.)  

"Lâ ilâhe illallâhü vahdehûlâ şerikelehû, ehaden samedan yem yelid 

velem yûled, velem yekünlehû küfüven ehad”  

"Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbil arşii 

aziym." (Allah bana kâfidir, O'ndan başka ibadet edilecek hiçbir ilâh yoktur. O'na 

güvendim, O'na dayandım. O' büyük arşın sahibidir). 

"Lâ ilâhe illâ ente süphaneke innî küntü minezzâlimiyn." (Allah'ım senden 

başka ilâh yoktur, seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim).  
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ÇAĞIRGAN BABA’DAN NASİHATLER: 

 

-Ey Oğuz Kaan’ın torunları: Türk doğruluğu Kur’ân-ı-Kerîm ile İslâmiyyet 

ahkâmına istinâd eden (dayandıran) bir fazilettir. Türk’ün tarihî doğruluğu, 

yalnız Türk’e ve Müslümana karşı değil, cins ve mezhep tefrik edilmeksizin 

(ayırmaksızın) bilâ-istisnâ (istisnasız) bütün milletlere karşı tatbik edilen 

umumî bir şuur (anlayış, idrak) halindedir. Türk’ün dinine büyük bir sadakatle 

bağlı kalmasının sebebi  milliyetinin dininde ve mukadderatının (alın 

yazısının) imanında mündemic olduğunu (bulunduğunu) takdir etmesidir. 

İslam kelimesi Allah iradesine-idaresine teslim olmak manasına gelir.  

 

-Allah’ın külli iradesinin eseri olan kaza ve kadere yani mukadderata iman 

İslam esaslarındandır. Allah’ın takdir ettiği her şey miadı (zamanı) geldiğinde 

tahakkuk edecektir. Bununla birlikte Allah bazı ihtiyari hususları insanın cüz’i 

iradesine bırakmıştır. İnsan, bir ihtiyarî fiili istemedikçe-işlemedikçe Hak 

Teâlâ yaratmaz. Bu değişmez, İlâhî bir kanundur. 

 

- Daima iyilik ediniz, o sizden ayrılmayan bir arkadaş olsun. İyiliğin size 

bugün hiç zararı yoktur; fakat inanın ki, onun faydasını yarın göreceksiniz. 

Kötülük bugün size faydalı görünse bile, yarın zararını görürsünüz; bunu 

düşünüp anlayınız. İyilik sağ ve kötülük soldur; senin solunda cehennem 

vardır, cennet ise sağdadır. Aynı şekilde insanın sağ ve sol tarafında sevab ve 

günahlarını yazan Kiramen Kâtibin Melekleri vardır. Sol tarafında kötülükleri 

yazan melek Atid, sağ tarafında iyilikleri yazan melek Rakib’dir. Bugün kötü 

ne kadar huzur içinde olursa olsun, yarın pişman olur, azap çeker. Maazallah. 

İyi kişi ise ne kadar mağdur olursa olsun, yarın pişman olmaz ve huzura erer. 

Doğruluk bir sermayedir, tüm iyilikler bu sermayenin kârıdır. Bu kâr ile insan 

ölümsüz tadı bulmuştur. 

 

-Yazmalı, okumalı ve başkalarının sözünden yararlanmalı; insan bu şekilde 

bilge olur. O her türlü erdemi tam olarak bilmeli; kişi bu erdemlerle yüzünü 

ağartır. Çok kitap okumalı, söz söylemesini bilmeli. Kitabın kıymetini ancak 

bilgili bilir; akılsız insandan daha ne beklenir. Dünya malı ne kadar toplanırsa 

toplansın tükenir, biter. Söz kaleme alınırsa kalır, dünyayı gezinir. Misk ve 

bilgi birbirine benzer; insan bunları yanında gizli tutamaz. Miski gizlersen 

kokusundan belli olur; bilgiyi saklarsan, dili ayarlamasından (konuşmasından) 

belli olur.  
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-Düşman iki türlü olur, birinin düşmanı olursa ona tuzak kurulmuş demektir. 

Düşmanlardan biri din düşmanıdır, bu kâfir düşman her vakit düşmandır. Bir 

de çıkar yüzünden düşmanlık olur, bu düşmanlığı insan intikam hissiyle yapar. 

Kâfir düşmanla amansız mücadele etmelidir. Sana biri çıkarı için düşman 

olursa, ey cömert, sen kendi çıkarından vazgeç ve onunla barış. Düşmanın 

çıkarı sağlanırsa o sana yaklaşır, böylece onun zararı yerine faydası dokunur. 

Düşmanını dost etmeye gayret et, onunla barışarak emniyet ve huzur içinde 

yaşa. Biriyle düşman olmanın hiçbir faydası yoktur, bunu iyice bil. Faydası 

olmayan işe el sürme. Kendine düşman edinme, düşmanı olan kişinin başı bin 

türlü derde girer. İyi ve seçkin kişileri ahbap edin, insanın eşi ve arkadaşı kötü 

olursa sonunda pişman olur. 

 

-Bey’e veya taşan nehre komşu olma; hisara yakın durma, ey dürüst kalpli, bu 

üç komşuluktan sana fayda olmadığı gibi, bunlardan gelecek zarar da 

önlenemez. Ev almak istersen komşusunu sor; yer almak istersen suyunu sor. 

 

-İnsanın ağzı bir in gibidir; söz oradan çıktığında seher yeli gibi olur. Dünyaya 

yayılır ve artık toplanamaz; onu bütün halk duyar, artık örtülemez. Söz 

ağzından çıkmadan önce senin esirindir; ağzından çıktıktan sonra da sen onun 

esiri olursun.  

 

-Hayâ sahibi olan kişi kötü iş yapmaz. uygunsuz şeylere yaklaşmaz, 

başkalarına kabalık etmez. 

 

-Senden büyük yemeğe başladıktan sonra, sen elini uzat bak, âdet böyledir. 

Yemeğe sağ elini besmeleyle uzat. Böylece yemeğin bereketi artar, sen de 

zengin olursun. Başkasının önündeki lokmalara dokunma. Kendi önünde ne 

varsa, onu al ve ye. Sofrada bıçak çıkarma ve kemik sıyırma. Çok obur olma, 

çok da sünepe olma. Ne kadar tok olursa olsun, insan ikram edilen yemeği 

reddetmemelidir. Ey kardeş, yemeği adamına göre ikram et. Yemeği alınca 

ısır ve ufak ufak çiğne; sıcak yemeği ağzınla üfleme. Yemek yerken sofra 

üzerine sürünme; insanların huzurunu kaçırma, hareketlerine dikkat et. 

 

-Karın doyarsa arpa ve helva birdir. İster şeker, ister helva, ister arpa, darı 

yemiş olsun, doyup yatan sabah tekrar aç kalkar. 
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-Yedirip içirerek karınlarını doyurduktan sonra da boş göndermemeli; neyi 

varsa, onlara ihsanda bulunulmalıdır. 

 

-İnsan her önüne gelen yere sığınmamalıdır. Alel-acele sığınmak için bir yere 

girerse birde bakar ki girdiği yerin tavanı yokmuş. Mümin kişi bu duruma 

düşmemek için dikkatli olmalı gaflete düşmemelidir.  

 

 
 

"Fe inne mea'l-usri yüsran inne mea'l-usri yüsran" 

Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. 

el-İnşirah Suresi 94/5-6 

 

 
 

Men arefe nefsahu fegad arefe Rabbehu 

Nefsini bilen Rabbini bilir (Hadis-i Şerif) 
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SONUÇ: 

 

          Uzun ve gayretli bir çalışma neticesi hazırlanan bu tarihi roman 

sayesinde milattan önceki tarihlerden başlayarak İslam öncesi ve İslam sonrası 

genel tarihimiz ile Çağırgan Baba merkezli olarak onun kimliği, temsil ettiği 

inanç sistemi, yaşadığı toprakları savunmak için yaptığı mücadele, yaşantısı, 

nasıl bir kanaat önderi olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

 Çağırgan Baba hakkında daha önce de bir kitap yazmış birisi olarak 

Çağırgan Baba hayat anlayışının unutulmaması ve gelecek nesillere 

aktarılması gerektiği inancındayım. Toplumsal bozulmanın ve öz 

değerlerimizden kopuşun hız kazandığı günümüzde kültürel değerlerimiz olan 

bu zenginliğimize sahip çıkmalıyız. Bu nedenle hazırlanan bu kitabın özellikle 

gençlerimizi teşvik edeceği inancındayım. Zira Çağırgan Baba Alucra’nın 

sahip olduğu en önemli hazinelerindendir.   

 

Çağırgan Baba türbesi ve kabristanı günümüzde halk tarafından ziyaret 

edilen bölgenin önemli yerlerinden birisidir. Geçmişte 93 harbi sırasında 

cepheya giderken buradan geçen Enver Paşa ile 1914-1917 arasında muhtelif 

zamanlarda Zıhar köyündeki karargahta kalan Mareşal Fevzi Çakmak ile 

Kazım Karabekir Paşa da türbe ve kabristanı ziyaret edenlerdendir. 

 

Sanma ki “Karga Gak”, “Ördek Vak”, “Leylek Lak” diyor. Aslında hepsi 

“HAKK” diyor...! 

 
Seyyidleri temsilen çizilmiş bir minyatür 
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FEVZİ ÇAKMAK KÖYÜYLE İLGİLİ BİLGİLER 

 

 Zıhar köyünün adı; uzun zaman Zıhar köyünde kalarak kolorduyu sevk 

ve idare ettiği için Mareşal Fevzi Çakmak’a nisbetle 1980’li yıllarda Fevzi 

Çakmak Köyü olarak değiştirilmiştir. Köyün logosunda da bu nedenle 

Mareşal Fevzi Çakmak’ın fotoğrafı bulunmaktadır. 

 
 Fevzi Çakmak Köyü Alucra’dan Şiran istikametine doğru gider iken 

yolun sol tarafında kalmaktadır. Yol sapağından sonra 2 km ileridedir.  
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Yukarıdaki harita Birinci Dünya Savaşı sırasında hazırlanan bir harita 

paftasının köy ve civarına ait olan bölümüdür. Osmanlıca olarak hazırlanmış 

olan haritadaki yer isimleri okunarak karşılıkları yazılmıştır. 
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ÇAĞIRGAN BABA HAKKINDA KÖYDE ANLATILAN 

MENKIBELER: 

-Şeyh-i Şeyrani Hazretleri sıla-i rahim için memleketi Şiran’ın Sarıca köyüne 

gelirken Hapen Gediğine geldiğinde saygısızlık olur diye atından inerek 

türbeye kadar yaya olarak gelir, ziyaretini yapar sonra yoluna devam edermiş. 

-Hacı Hasan Efendi de her Cuma günü sabah şafakla birlikte Çağırgan 

Baba’nın türbesini ziyaret edermiş. 

-Türbenin kubbesi yılların verdiği etki ile bir gün çökmüş. Köylü bir süre bu 

duruma kayıtsız kalınca Ekşioğlu Osman Ağa’nın rüyasına girmiş ve hazretin 

sıkıntısı ona malum olmuş. Bunun üzerine Osman Ağa köylüyü toplayarak 

gerekli malzemeleri ve ustayı temin etmişler ve türbenin kubbesini 

yenilemişler. 

-1925’de Kâtip Paçaoğlu Hüseyin Efendi, yaz sıcağında bir gün türbenin 

yanından geçerken türbeye dönerek meczub bir ifadeyle oh ne güzel serin 

yerde yatıyorsun biz sıcaktan ve kuraklıktan kırılıyoruz der. Bir süre sonra 

hava kararır ve şiddetli bir yağmur yağmaya başlar, Hüseyin Efendi 

yağmurdan eve zor gider. 

-Sonraki yıllarda  bu menkıbeyi duyan biraz da itikatsız davranan birisi 

türbeye gelir girer ve rahat-lakayıt bir hareketle oh rahatın iyi dediğinde 

bağteten (aniden) ne olduysa sanki deprem oluyormuş gibi duvarların üzerine 

geldiğini ve kendisini sıktığını, dışarı çıkmak istediğinde kafasını duvarlara 

çarptığını ve kapıyı zor bulduğunu anlatmış.  

-1925 yılında tekke ve zaviye ve türbelerin kapatılması kararı alındıktan ve 

her yere tebliğ edildikten sonra, Zıhar’da da bir türbe140 olduğunu bilen 

Kaymakam köye gelerek Paçaoğlu Kâtip Hüseyin Efendi’ye durumu anlatır 

ve türbenin de kapısına kilit vur der. Hüseyin Efendi biraz durup, düşündükten 

sonra bunu ben yapamam, akşam yakındır hele sen bu akşam burada 

misafirimiz ol sabah olsun nasıl kilitlenecekse sen gereğini yaparsın diye de 

ilave eder. O gece orada kalan kaymakam gece rüyasında ne gördü ise sabah 

kalktığında türbeye gidip ziyaret etmiş, köydeki türbenin zaten kuytu yerde 

olduğunu belirttikden sonra, sandukası da oldukça eskimiş ben tahta ve çivi 

satın alıp bir usta ile göndereyim de sandukası yenilensin diyerek köyden 

ayrılmış. Hazretin üzerindeki sanduka o tarihte yapılan sandukadır.  

-Çağırgan Baba’nın aslanlarla çift yaptığı, geyiklerle harman savurduğuna 

yönelik rivayetler de bulunmaktadır. 

                                                           
140 Tekke Birinci Dünya Savaşı ile birlikte dağılmıştı. 
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EKLER: 

Zıhar Vakfiyyesi 

 
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHÎM 

Hamd mülkün ebedi maliki, haşmet ve azamet sahibi olan Allah'a mahsustur 

ki o Allahû Teâlâ âlemlerin rabbi olup onun mülkünde ortağı hükmünde naziri 

yoktur. Tevhid ehline çok çok ihsan eden ve onları bağışlayan ancak odur. 

Kıyamette asileri kahreden ve düşmanlarından öc alan yine odur. o zalimleri 

asla sevmez. Allahû Teâlânın fâni dünyada in'amına (ihsanına) mazhar olan 

kulları yoksulları doyurmak ve ashab-ı Ressulullahın yolunda giden salih 

fakirlerin kalplerini ferahlandırmak için hayır ve hasenat tesisleri ile tekkeler 

ve zaviyeler ibda’ ve icad etmek (tesis etmek) suretiyle ahiret azığını 

hazırlamışlardır. Daimi, sürekli ve aralıksız salât u selâm sahib-i şefaat, tac-ı 

asfıya Ebu'l-Kasım Ebu't Tahir ve Ebu't Tayyib ve Ebu İbrahim olan Mevlâna 

Muhammed Mustafa ve onun Aziz âline ve ashâbına olsun. Günlerden bir gün 

müminlerin yardımcısı ve fesadı, tagutları (insanları Allah’a karşı isyana 

sevkedenleri), baş kaldıranları Şeriat kılıcı ile yok eden Mevlâna Sultan Said 
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ki; o tevhid ehlinin namusunu koruyan sultanların sultanı, din ve dünya 

işlerinin yardımcısı olan Sultan Osman Şah Oğlu Sultan Orhan, Allah Onun 

hükümünü ve vilayetini daim kılsın, saltanatı te'yid edüb dostlarına ve 

yardımcılarına güç versin. Gücünü kıyamete kadar daim eylesin. Cenab-ı hak 

onu fetih ve zaferlerle aziz eylesin onun zamanında Süleymanşah oğlu 

Nasıreddin büyük saygıya mazhar oldu. Çünkü o babasının kendisi ile istişare 

ettiği değerde kişiliğe sahipti. O nun salim düşünceler ile te'sis ettiği 

müesseselerde nice faydalı insanlar yetişti. Keza gelip geçen ve sürekli kalan 

selef-i salihinin hizmetleri de bu tarzda vuku bulmakla kıyamete kadar 

faydalar sağlanmıştır. Onlar orada diledikleri gibi gece ve gündüz kalırlar, 

mevcut temiz taamdan (yemeklerden) israf etmeden yerler içerler ve Allahu 

Teâlânın "Yeyiniz içiniz, israf etmeyiniz" emr-i şerifine bu suretle imtisal 

ederler (uyarlar). Adı geçen zaviyede devamlı olarak cuma geceleri, mübarek 

bayram geceleri ve diğer mübarek gün ve gecelerde Cenab-ı Hakkı zikretmek 

için gecelerin eşrefi zevat-ı kiram nezdinde bilinmektedir. Nefs-i acizanem de 

bu duygulara icabet ederek bu zaviye ve ona ait mallan şer'an, sahihan, 

mübbeden, muhalleden vakfettim. Onu hiçbir şart-u istisna iptal edemez, 

hiçbir suret ve kayıtla ayıplanamaz. Vâkıf (bu zaviyeyi) gelip gidenlerin 

yedirilip içirilmesini evladına evlad-ı evladına neslen ba'de neslin ve batnen 

ba'de batnin ve Allah korusun onların inkırazından sonra erkek ve kız 

evlatlarının aslıhına ve onların inkırızından sonra meşahiyimiz ve kavmimizin 

Seyyidi olan Mevlâna Şeyh Çağırgan Baba'nın evladının aslahına şart 

kılmıştır. Allah onun kabrini nurlandırsın varacağı yeri de cennet-i a'la kılsın. 

Alucra kazasına tabi Ziharşeyh köyündeki zaviye vakfına ait Keygune’ye 

(Karahisar’a) ilhak edilen köyleri vakfetmiştir. Birinci sınırı: Çataltepe 

Yavşan Tunan (Türkçede) Yanık Söğüt(diye konuşulur) ve Kızılçeşmeye uza-

nır. Son Haddi Yumurcaktaş Kütükpmar Ortalık Çalda son bulur. (Nazalus) 

Nezefos boğazı ve Batıpınan ve Kalecik dibine bitişir ve bunun 

Hududu:Küçük sivri dolay tepesi Kalecikte son bulur ki o yalnız tepesi delik 

tahtada son bulur. Kandıralı Aşağıboğazı ve Köstektepesi ve Yeniyurt Karani 

ve Yanktaş Sırtı ve Tayran Gediğine Kadar uzanır. Hududun sonu kilise yerine 

ve Delice(çayı)Kenayi ve Armutluk düz ve uzun Çayırda son bulur. Kafir 

yurdu ve Çataltepeye kadar uzanır. Vakfa tabi olan ilhak edilen, ona dahil 

bulunan ve ondan çıkarılan ona bitişik ve ondan ayrı olan diğer yerlerin ve ona 

izafe olunan eteklerin ve tepelerin, bitki yetişen ve yetişmeyen araziler ile eski 

hakların hepsi örfi tekalifden (vergiden) muafdır. Adı geçen zaviyenin 

bulunduğu köyün haneleri zaviye sakinlerin yemek ihtiyaçlarını teminle 
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yükümlüdür. Divani yükümlülüklerin tamamından muaftır. Zaviyeye bağlı 

hane sahipleri zaruri ihtiyaçları dışında vakıftan bir habbe dahi talep 

edemezler. Bu zaviyeye bağlı mülkler kesin olarak habsen vakfedilmiş olup 

hiçbir şahıs müdahale edemez. Her ne şekilde olursa olsun satılamaz, rehin 

verilemez, hibe edilemez, temlik edilemez, iptal edilemez . Kim onun 

tebdiline ve tahribine teşebbüs ederse Allah'ın meleklerin ve bütün 

insanların laneti üzerine olsun. Cenab-ı Hak ondan ne orucu, ne sadakayı 

ne namazı, ne haccı ne cihadı kabul eder. İşte onlar zalimlerin ta 

kendisidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Kim Allah'ın indirdiği hükümler 

ile hükmetmez ise, işte onlar kafirlerin ta kendisidir" buyurmuştur. Allahû 

Teâlâ ona gazap etmiş ve ona lanet etmiştir ve onlara cehennemi hazırlamıştır. 

Cehenem gidilecek ne kötü yerdir. Onlan münafıkları azaplandırdığı gibi 

azablandıracaktır. 

 

Kadı tarafından yapılan murafaa (yüzleşme) sonucunda bu vakfın sahih vakıf 

olduğuna hükmedilmiştir. Ve bu hüküm yazılarak tescil edilmesi 

emredilmiştir. Bu vakfın sıhhatine şer'i deliller esas alınarak hükmedilmiştir. 

Meclis-işer-i şerifde hazır bulunan Müslümün cemaat bu vakfa aid hüküm ve 

kararlara ve onların geçerliliğine şahit olmuşlardır. 742 Yılının Zilhice ayının 

ortaların da yazılmıştır. 

 

ŞAHİTLER: 

Lütfı Vakfiyeye şahitlik etti. ve Abdulvehhab. ve Ömeroğlu Hasan, ve 

Mehmed oğlu Hamza Çelebi ve Ali oğlu Hüseyin ve Musa oğlu Osman ve 

Abdulkerim oğlu Abdullah ve Mehmed oğlu İsmail Şeyh ve Hasan oğlu 

Mevlana Şeyh Çelebi Musa. 
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Mutabıkun li-aslihi'l-âlî hazihi suretün kaziyyetüş-şerife  

Es-Seyyid el-Hac Musa Kâzım el-müvellâ hilafe bi-kaza-i Alucra maa 

mulhakatiha (Alucra kazası ve bağlı yerleri) nemekahu’l-fakir ileyhi azze 

şânuhu gafera leh(u) 

 

GİRESUN İLİ ALUCRA İLÇESİNDE KURULU YAKUP EFENDİ 

GULAMİ VAKFİYESİ’NİN DUA KISIMLARI HARİÇ SURETİDİR. 

 

…sahibü’l-hayrat vel-hasenat YAKUB EFENDİ GULAMİ  "Allah iyiliklerini 

çoğaltsın, feyiz ve berekâtını bizlere nasip etsin. Halis ve saf niyyetiyle, bütün 

engellerden arınmış olarak ÇUBUK Köyünün tamamını vakıf ve habs edüp, 

sınırlarını şöyle tahdit etmiştir. Evvela şark cihetinden başlayarak Çatal Tepe, 

sonra devam ederek Telçal’a varmakta, sonra inerek Evşen Pınarı’na 

varmakta, sonra uzayarak Çal Tarla’ya, sonra Yarımdıvar’a, sonra meşhur 

olan Öküzler Suyu'na, sonra Kuzkaya'ya, sonra Ördek Gölü’ne, sonra' Yer 

Göze’ye, sonra Karagünay’a Türkçesi İnceburun'a, sonra Anosdos Suyu’na, 

sonra Taşlık Bağı'na, sonra Çataltepe Yurdu’na uzayarak varmakta ve 

yetişmektektir. Bu sınırlarla mahdut olan köyün tamamını Vâkıf Yakup 
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Efendi Gulami, sahih bir vakıf olarak şer'i şerife uygun ve ebediyyen devam 

edecek şekilde Allah rızasına uygun olarak vakfetmiştir. Bu vakfı, Meşayih-

i Kiramın Medar-ı İftiharı olan ŞEYH ÇAĞIRGAN’ın ruhuna ithafen 

zaviyesine meşrut (bağlı) kılmıştır. Vakfın idare ve tevliyetini ise kendisine 

daha sonra seslen bade neslin ve batnen bade batnin çocuklarına şart kılmıştır. 

Neslinin son bulması halinde vakfın gallesinin (gelir fazlasının) fukara-i 

müsliminin en sadakatli ve müstakim kişilere (doğru yolda olanlarına) şart 

koşulduğu ifade edilmektedir. Bu vakfın şartlarını yerine getirmiyenlere 

………. Ayet-i Kerimesi gereğince Allah'ın, Meleklerin ve tüm insanların 

laneti olsun. 

Bu karar, şahitlerin de şehadetiyle Recep ayının 766 yılında verilmiştir. 

(Yediyüz altmış altı yılının Hicri Recep ayı) 

Bu vakfiyeye şahit olanların isimleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Ahmet Hakkı bini Mevlana Celal, Mevlana Musa, Mevlana Ali bini Hasan, 

Cemalullah bini Yakup, Şeyh Tursun bini…, Şeyh Alaaddin, Rceb bini Akif, 

Ziver Bey bini İsmail, Şeyh Ali bini şeyh İsmail 

İşbu vakfiye vakıflar meclisinin 26.4.1988 gün ve 440 sayılı yazıları üzerine 

kütüğe tescil edilmiştir.  
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“…Ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın…” (Lokman Suresi, 

31/33) 

“En tehlikeli düşman, bize benzeyip de bizden olmayandır.” ( Hz. Ali (ra)) 

Yeryüzünde hikayeler; GÖKLERDE ise HAKİKATLER vardır..." 

 

 
Yazar Murat Dursun Tosun tarafından çizilen bir resim 
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MÜNACAAT 

Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla başlamak istiyorum söze: O 

Allah ki; yaradan, koruyan, rızıklandıran, duyan ve görendir. O Allah ki; 

hep var idi, hep var olacak ve O’nun için son yokdur.  O Allah ki; her 

şeyin sonunu bilir, hesap gününün sahibidir. O Allah ki; bağışlamak için 

ufacık bir vesile bekler. O Allah ki; yarattığı cümle aleme adaletle 

hükmeder, zulmedenleri sevmez. O Allah ki; hiçbir kudret O’na karşı 

duramaz, karşı durmaya kalkanlar çetin azabıyla kahrolur. O Allah ki; 

dergâhına gelenleri, kendisine açılan elleri asla boş çevirmez. O Allah ki; 

verdiği nimetlere şükredenleri, yaradılış gayesini fikredenleri ve yüce 

adını zikredenleri darda koymaz, mutlaka bir felaha çıkarır. 
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1950 Yılına ait Çağırgan Baba Türbesi 
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