
 

Uluslararası Sosyal Ara�tırmalar Dergisi 

The Journal of International Social Research 

Cilt: 4   Sayı: 16           Volume: 4   Issue: 16  

Kı� 2011                        Winter 2011 

AMASYA YÖRES� ÖRNE��NDE ALEVÎ/BEKTA�Î KÜLTÜRÜNDE �NANÇ MERKEZLER� ∗∗∗∗      
 

THE FAITH CENTERS IN THE ALAWI/BEKTASHI CULTURE IN THE CASE OF AMASYA 
REGION  

Harun YILDIZ ∗∗∗∗∗∗∗∗         

 
Özet 

Bu makale, ülkemizde zengin bir geçmi�e sahip olan Alevî/Bekta�î kültürünün halen canlı bir �ekilde 
ya�adı�ı Amasya yöresindeki inanç merkezlerini de�i�ik boyutlarıyla ele alarak tanıtmayı hedeflemektedir. Zira 
bu yörede inanç merkezlerinde, Alevî/Bekta�îler arasında tarih boyunca kendi kültür, inanç ve geleneklerinin 
önderli�ini yaparak onları çe�itli �ekillerde yönlendirmi� olan inanç önderleri diyebilece�imiz manevi 
rehberlerin türbeleri bulunmaktadır. Bu çerçevede, Merzifon Pîrî Baba türbesi, Amasya Baba �lyas türbesi ile 
Hamdullah Efendi türbesi, Gümü�hacıköy Pîr Ali Bircivan türbesi ile Amasya’nın Yassıçal (Yaylagöl) 
beldesinde bulunan Ergona� Baba ile Fedai Baba türbeleri ele alınmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: Alevî/Bekta�î kültürü, Ehl-i Beyt, inanç merkezi, türbe, halk inanı�ları. 

 

Abstract 

This article aims to examine and introduce the faith centers in Amasya region that Alawi/Bektashi 
culture lives at the present time actively with its different dimensions. By reason of, there are spiritual guide 
tombs that has directed Alawi/Bektashi communities at various pattern among them in faith centers of this 
region. In this context, Merzifon Piri Baba tomb, Amasya Baba �lyas tomb, Hamdullah Efendi tomb, 
Gümü�hacıköy Pir Ali Bircivan tomb, Ergona� Baba  tomb and Fedai Baba tomb has been dealt.  

Key Words: Alawi/Bektashi Culture, Ahl al-Bayt, Faith Center, Tomb, Folk Believes.  

 

 Giri� 

Üzerinde ya�adı�ımız Anadolu co�rafyası, yüzyıllar boyunca bir çok kültür ile din ve inanç 
sisteminin bulu�tu�u önemli bir co�rafyadır. Bu co�rafyada geleneksel kültür ve inanç sistemlerinin tarih 
boyunca nesillerden nesillere aktarılmasında, inanç merkezlerinin ve bu merkezlerin temsil etti�i inanç ve 
de�er yargılarının ciddi bir rolü vardır. Bu çerçevede pek çok inanç, kültür ve gelene�in ülkemizin 
de�i�ik bölge ve yörelerinde önemli ve kayda de�er inanç merkezleri bulunmaktadır.  

Ülkemizde de�i�ik yörelerde görülen bu inanç merkezleri, morfolojik (yapısal) açıdan, türbe ve 
yatırlar, kutsal görülen ulu a�açlar, ta�lık arazi, kaya ve tepeler ile sular ve çe�melerden meydana 
gelmektedir. Bu inanç merkezlerinin etrafında ise, daha çok türbe, yatır ve mezar ziyaretleri ile kurban 
ibadeti gibi ritüeller ortaya çıkmaktadır. Bu ritüellerin içinde özellikle türbe ve yatırlara büyük önem 
verilir; bu yüzden yatırların etrafında adanılan kurbanlar, hayır dualar e�li�inde tı�lanır/kesilir. Bu tür 
ziyaretlerin temelinde, önemli ölçüde kutsal olanı arama, ona yönelme ve ondan bir �eyler bekleme 
psikolojisi bulunmaktadır. Bu yüzden türbe ve yatırlara gelenler, orada bulunan ki�ilerin Hakk’a yakın 
kimseler oldu�una inandıklarından, onların yüzü suyu hürmetine dua ederek Allah’tan �ifa beklerler. Bu 
�ekilde bu inanç merkezleri etrafında önemli bir halk inanı�ları yelpazesi ortaya çıkar.  
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�nanç merkezlerinde yatan insanlar, birer inanç önderi olarak kabul edilir ve inanç önderlerinin 
halk arasında çok etkili oldu�u görülür. Bunda da, inanç önderlerinin hayattayken gösterdiklerine inanılan 
ola�anüstü bazı güçlerinin/kerametlerinin rolü büyüktür. �nanç önderleri, bir din büyü�ü, bir eren, 
toplumun ileri gelen bir ki�isi, bir a�ık, ozan, bilge bir ki�i veya bir �ehit olabildi�i gibi, sıradan bir insan 
da olabilmektedir (Ba�göz, 1998: 1-8; Kalafat, 1998: 227-235; I�ık, 2007: II, 774-779; Gökbel, 2002:  
376). Her �eyden önce bu inanç önderlerinden bir kısmı hakkında elde edilen bilgiler, efsanevi nitelikte 
olup kesin bilgiler de�ildir. Bu yüzden de yöre insanı, onlar hakkında önemli ölçüde bazı menkıbeler 
meydana getirmi�tir. �nanç önderlerinin bir kısmı ise, tarihsel ve do�ru bilgilerle ortaya 
konulabilmektedirler. 

Alevî/Bekta�îler arasında Tanrı’ya yakın bir �ahsiyet olarak dü�ünülen erenlerin bazı ola�anüstü 
güçlere sahip oldu�una inanılır. Örnek olarak birer inanç önderi olan erenler, hastaları iyile�tirir, aynı 
anda farklı yerlerde görülebilir, az olan yiyece�i ço�altarak çok ki�iyi doyurabilir, kısa zamanda uzun yol 
alır, ta�ları yürütür, yılanı kamçı yapar, zaman zaman don de�i�tirir, ölüleri diriltir, ayrıca yoktan var 
edebilir (Er, 2006: 30-32). Bu yüzden Amasya yöresindeki Alevî/Bekta�î çevrelerin, bu inanç 
merkezlerini �u amaçlarla ziyaret ettikleri görülmektedir; Evlenemeyenlerin kısmetlerinin açılması, 
çocu�u olmayanların çocuk sahibi olmaları, hem psikolojik hem de fiziksel her çe�it hastalıktan kurtulma, 
mali sıkıntısı olanların rahatlı�a ula�ması ve malın mülkün ço�alması, tarladaki ürünlerin daha bol ve 
bereketli olması için ya�mur duasına çıkmak, türbedeki inanç önderlerinin ruhlarına fatiha ve dua 
okuyarak sevap kazanmak, ayrıca �efaatlarına ula�ma beklentisi, maddi ve manevi sıkıntılarla bela ve 
de�i�ik musibetlerden korunmak. Bu amaçlarla buralarda kurbanlar kesilip, çevredeki a�açlara bez ve 
çaputlar ba�lanır, bazı yerlere mumlar yakılır, ayrıca bazı türbelerin duvarlarına de�i�ik dilekler tutularak 
ta� yapı�tırılır.1 Bu tür yerlerde tüm kalbiyle inanıp dua eden kimselerin dua ve dileklerinin kabul olaca�ı 
inanı�ı yaygındır. Ayrıca bu tür yerlerin hiçbir �eyi alınıp götürülmez, çünkü alanın bunun zararını bir gün 
görece�ine inanılır.  

Ülkemizde Alevî/Bekta�î çevrelerde inanç merkezlerine yönelik böylesine bir ilginin 
gösterilmesi, öyle anla�ılmaktadır ki, di�er bazı inanç ve geleneklerde oldu�u gibi, eski Türk inançlarıyla 
ilgilidir. Zira Orta Asya’daki ilk Türk devletlerini kuran Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar, da�ları Tanrı 
makamı olarak gördüklerinden dolayı onlara saygı ve hürmet gösterip, ölülerini de tanrıya yakın olmaları 
amacıyla hep yüksek tepelere gömerlerdi. Onlara göre bu mekanlar, insanüstü varlıkların ve ilahların 
mekanı, hatta ilahlarla temas kurulan yerler olduklarından dolayı esrarlı ve gizem dolu yerlerdi; bu 
yüzden ba�ları sıkı�tı�ında, örnek olarak, tarlaları kuraklıktan kavruldu�undan dolayı dara dü�tüklerinde, 
buralara ko�arlar, dualar yapar ve de�i�ik dilekler de bulunurlardı (�nan, 1995: 177-188; Ocak, 1983: 70-
71; Eröz, 1977: 350-368). Amasya yöresindeki Alevî köylerine bakıldı�ında da bir çok türbe ve yatırın 
genellikle da� ve tepelerde bulunması, aynı inanı� ve e�ilimlerin günümüzdeki devamı gibi algılanabilir.  

Bu çalı�mamızda biz, ülkemizde zengin bir geçmi�e sahip olan Alevî/Bekta�î kültürünün halen 
canlı bir �ekilde varlı�ını sürdürdü�ü, önemli bir bölgemiz olan Amasya yöresindeki inanç merkezlerini 
de�i�ik boyutlarıyla ele alarak tanıtmaya çalı�aca�ız. Zira Amasya yöresi, Anadolu’nun Türkle�mesi ve 
�slamla�ması sürecinde ilk dönemlerden ba�layarak, hem Alevî/Bekta�î, hem de Sünnî toplulukların 
önemli ya�am alanlarından birini olu�turmu�tur. Bu süreçte Horasan Erenleri, Gazi Alperenler veya 
velîler dedi�imiz inanç önderlerinin çok önemli rolleri bulunmaktadır. 

Amasya yöresinde bulunan bu merkezlerde, bu çevrede ya�ayan Alevî/Bekta�îler’in kültür, inanç 
ve geleneklerinin olu�masında önemli rolleri olan inanç önderlerinin türbeleri bulunmaktadır. Yöreye 
�öyle ku�bakı�ı bir �ekilde bakıldı�ında hem il merkezi ve ilçelerde, hem de Alevî/Bekta�î köylerinin 
neredeyse tamamında türbe ve yatırların bulundu�u görülür. Bu �ekilde özellikle manevi yönden üstün 
olduklarına inanılan bu inanç önderlerine ait türbeler, Amasya ilinin dört bir yanına yayılmı� durumdadır. 
Burada hemen �unu belirtelim ki Amasya, gerek Sünnî, gerekse Alevî/Bekta�î olsun, inanç merkezlerinin 
yaygınlı�ı açısından ülkemizin önde gelen illerinden birisidir. Bu inanç merkezleri içinde ilk anda akla 
gelenleri ise, Merzifon Pîrî Baba türbesi, Amasya Baba �lyas türbesi ile Hamdullah Efendi türbesi, 
Gümü�hacıköy Pîr Ali Bircivan türbesi ile Amasya’nın Yassıçal beldesinde bulunan Ergona� Baba 
(Seyyid Mustafa) türbesi ile Fedai Baba türbeleridir.  

 

 

                                                 
1 Böyle yerlerde e�er ta� yapı�ırsa dile�in kabul oldu�una; yapı�mazsa kabul olmadı�ına inanılmaktadır. Ayrıca bu tür yerlerin genel 

özellik ve toplumsal fonksiyonları için bkz., Tu�cu, 1999:  236-238; Kalafat, 1998: 227-235. 
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1. Pîrî Baba Türbesi 

XV. yüzyılda ya�adı�ı tahmin edilen Pîrî Baba’nın ya�amı ve tarihsel ki�ili�i ile ilgili ayrıntılı 
bilgilere sahip de�iliz. Yalnız, Suraiya Faroqhı’nin de ifade etti�i gibi, Bekta�î gelene�inden geldi�ini 
söyleyebilece�imiz Pîrî Baba ile ilgili az da olsa önemli olan bilgiler, bize iki farklı kanaldan gelmi�tir. 
Bunların ilki, �stanbul Topkapı Sarayı kütüphanesinde bulunan ve 18 varaklık bir elyazması olan 
Menâkıb-ı Pîrî Baba/Velâyetnâme isimli eser; ikincisi ise, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde yer alan 
bilgi ve rivayetlerdir (Faroqhi, 2001: 125-127).  

Menâkıb-ı Piri Baba, Pîrî Baba’nın müritlerinden biri olan �amluo�lu Hoca �brahim adında bir 
ki�i tarafından, XVI. yüzyıl ba�larında yazılmı� oldu�u tahmin edilen 18 varaklık el yazması bir eserdir. 
Orijinal nüshası, Topkapı Sarayı Kütüphanesi, Hazine bölümünde 1313 numarada kayıtlı bulunmaktadır. 
Eser, Pîrî Baba’nın velîli�ini, menkabevî hayatını ve bu çerçevede ilgi çekici menkabelerini anlatmakta 
olup ara�tırmacı Muzaffer Do�anba� tarafından günümüz Türkçesine çevrilerek yayınlanmı�tır 
(Do�anba�, 2007: 161-181). 

Menâkıb-ı Pîrî Baba’ya göre Pîrî Baba, Merzifon’un Narince köyünden olup yedi-sekiz 
ya�larında bir çocuk iken annesi onu Merzifon’a götürüp bir ya�makçının yanına çırak olarak verir. 
Küçük ya�larından itibaren ibadet ehli ve keramet sahibi bir erendir. Öyle ki, ö�le namazlarını Kabe’de 
kılar ve tekrar gelip sanatı ile me�gul olurdu (Do�anba�, 2007: 167-168). Yöredeki Alevî/Bekta�î 
topluluklarına göre ise o, on iki imamlardan biri olan Musa Kâzım evlatlarından olup Horasan 
erenlerindendir. Annesi, Gülbahar Sultandır. Önce Ahmed Yesevî’den, sonra Lokman Perende’den 
tasavvufî e�itim almı�tır ki, benzer bilgileri bize hem Evliya Çelebi, hem de Fuat Köprülü verir (Evliya 
Çelebi, 1975: II, 631; Köprülü, 1981: 46). Yine gelene�e göre, Hacı Bekta� Velî’nin daveti üzerine 
Anadolu’ya �slamiyeti yaymak amacıyla dervi�leriyle birlikte gelerek Hacı Bekta� Velî tarafından 
Merzifon civarına yerle�tirilmi�tir. Burada bir zaviye kurarak yalnızca �slamiyeti yaymakla kalmamı�, 
Merzifon halkına dokumacılı�ı da ö�retmi�tir. Merzifon halkına dokumacılı�ı ö�retmesi, onun ahi 
olabilece�ini akla getirmektedir. Bu yüzden sanatkâr ile esnafın pîri olarak kabul edilmi�tir. Ömrünün 
büyük bir kısmını Merzifon’da Eski Hamam civarındaki bir mahallede geçirmi� olan Pîrî Baba, rivayete 
göre önceleri suyu çok az olup damla damla akan bu hamamı, ola�anüstü bir �ekilde tamir etmi�tir. Pîrî 
Baba’nın okuma yazması olmamasına ra�men, hem istisnai bir dinî bilgisi, hem de önemli bir manevi 
gücü vardır. Bu anlamda o, kendi kendini yeti�tirmi� olan sıra dı�ı bir insandır. Ayrıca yine Çorum 
Osmancık’ta türbesi bulunan Koyun Baba ile de musahiptir.2 O’nun ya�amı boyunca evlenmedi�i ve bu 
�ekilde öldü�ü anla�ılmaktadır. Söylentiye göre yapmı� oldu�u hizmetlerden dolayı devlet erkânı, 
kendisine büyük de�er vermi�tir (Evliya Çelebi, 1975: II, 631; Hüsameddin Efendi, 1328-1330: I, 326-
327; Do�anay, 2000: 49-53; Piro�lu, 1992: 8-12; Faroqhi, 2001: 122-123; Onarlı, 1987: 18; Bayram, 
1999: 60-61). Tüm bunların yanında günümüzde Merzifon ilçesinin Oymaa�aç köyünde ya�ayanlar, Pîrî 
Baba’nın soyundan geldiklerini söylemektedirler (Yıldız, 2004: 210). Ayrıca Amasya yöresinde yeti�mi� 
bir ozan olan Kul Fakir (1873-1938), Pîrî Baba evlatlarından bir dededir ve A�ık Kul Fakir mahlası ile 
pek çok �iir yazmı� deyi�ler söylemi�tir (Akta�- Yücel, 1991: 5-18; I�ık, 2007: II, 785). Menâkıb-ı Pîrî 
Baba’da anlatılanlar ı�ı�ında, Pîrî Baba’nın Fatih Sultan Mehmet ve Koyun Baba ile aynı dönemlerde 
ya�adı�ı sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Menâkıbnâme’ye bakıldı�ında Pîrî Baba, ola�anüstü güçleri olan önemli bir mutasavvıftır. 
Örnek olarak Pîrî Baba, daha çocukken bir kunduracı olan ustası için Kabe’ye evde ustasının hanımının 
hazırlamı� oldu�u helvayı ola�anüstü bir �ekilde ula�tırır, yine ustasına Kerbelâ’daki �mam Hüseyin 
çe�mesinden su getirir, kendisini dövmeye çalı�an ustasının bir gözünü �ehadet parma�ıyla i�aret edip kör 
eder. Yine çıplak elleriyle eski hamamda ta�a bir çivi çakar, katıldı�ı piknikte ola�anüstü bir �ekilde 
kebap pi�irir, ayrıca zaman zaman güvercin donunda/kılı�ında görünür, önceleri suyu damla damla akan 
eski hamamı, ola�anüstü güçleri ile tamir eder, tüm bunların yanında Fatih Sultan Mehmed’e �stanbul’un 
fethini önceden haber verir (Faroqhi, 2001: 126, 133-134; Do�anba�, 2007: 168-172). 

Evliya Çelebi ise, Pîrî Baba ile ilgili olarak bize �u bilgileri vermektedir: 

      “Horasan’dan Türk Türkmen Hoca Ahmed Yesevî’nin izni ile Rum’a gelip 
Merzifon’un kuzeyinde �ehre bakan yüksek bir yerde yerle�ir. Bazen hamamlarda 
yatar, ilahi meczûb bir arif-i billah idi. Adı geçen Pîr’in bir çok menkıbeleri vardır. 
Hâlâ türbesi büyük kubbelerle örtülü, meydan, mutfak ve dervi� odalarıyla donanmı� 

                                                 
2 Koyun Baba ile ilgili olarak bkz., Do�anay, 2000: 88-97; Sava�, 2004: 199-217; Çıplak, 2000; �ahin, 2002: 229-230; Babinger, 

1988:  881. 



 

 

 
 

- 474 - 

 

olup, her gece iki yüz adam konup göçer. �ki yüzün üzerinde ba�ı açık dervi�i vardır. 
Aziz hazretlerinin nurlu kubbelerine girip bir Yasin-i �erif okuyarak ruhaniyetlerinden 
yardım istedim. Kabrinde misk kokusundan adamın dima�ı kokulanır. Kabrinin dört 
çevresi sanatlı �amdan ve kandillerle süslüdür. Hâlâ fakirlik hırkası, dolap içinde 
saklıdır. 
      Ben Peygamber sülalesi a�ı�ı oldu�umdan “el-Fakru fahrî (Fakirlik, benim 
iftiharımdır)” hadisine uyarak küstahça ve fakirlerinin izni ile, Aziz sultan’ın 
bozdo�anî keçe külah tacını tekbir ile tekke-ni�în3 (Memi Dede can) ba�ıma koydu. 
Bütün dervi�ler, gülbank çekip hayır dua ettiler. Türbesi, kârgir binadır” (Evliya 
Çelebi, 1975: II, 631). 

Pîrî Baba’nın Merzifon ilçesinin Nusratiye mahallesinde ilçeye bakan yüksekçe bir mevkide yer 
alan türbesinin kesin yapım tarihi hakkında bir bilgiye sahip de�iliz. Fakat yöreyi tanıyan Sanat tarihçisi 
Muzaffer Do�anba�’a göre mimari özelliklerinden hareketle, yapının XV. yüzyılda yapılmı� oldu�u 
tahmin edilebilir (Do�anba�, 2001: 109). Pîrî Baba Menâkıbnâmesi’ne bakıldı�ında türbeyi yaptıran, 
�amluo�lu Hoca �brahim’dir (Do�anba�, 2007: 169). Daha sonraki yüzyıllarda türbenin tarihi, 
kurucusunun ailesinin farklı üyeleri arasındaki uzun mücadelelerle karakterize edilmi�tir. Bu süreçte 
tekkenin sahip oldu�u mal ve servetlerin kontrolü, önemli bir de�ere ula�mı� görünmektedir (Faroqhı, 
124).  

Pîrî Baba türbesi, iki katlı bir yapıya sahip olup Pîrî Baba’nın sandukası, üst katta bulunmaktadır. 
Alı�ılmı�ın dı�ında yüksek ve geni� bir �ekilde yapılmı� ve ayrıca ye�il renkli bir örtü ile de kapatılmı� 
olan sandukanın üzerinde oldukça eski dönemlere ait oldu�u anla�ılan geyik boynuzları vardır. Türbenin 
alt katında ise, bakımlı bir kurban pi�irme yeri ile cenazelik kısmı bulunur. Türbe, ayrıca içerisinde çok 
sayıda a�aç bulunan geni� bir bahçeye sahiptir. Bahçenin içinde bir mescid ve mescidin yanında kuruluk 
ve mutfak gibi bölümler de vardır. Türbenin yakınında yakın dönemde yaptırılmı� bir cem evi, güney 
kısmında da bir hazîre, yani mezarlık yer almaktadır (Onarlı, 1997: 18-21; Do�anba�, 2001: 108-109). 

Ayrıca türbe, Do�anba�’ın ifadesiyle, erken Osmanlı dönemi mimari üslubunu yansıtır. Kare 
mekanlı ve üzeri tek kubbeli olan türbenin içinde de�i�ik süslemelerle bol renkli duvar resimleri 
bulunmakta olup bunlar, ziyaret edenlerin hemen ilgisini çekmektedir. Bunlar da, Türk resim sanatının 
seçkin örneklerini olu�tururlar (Do�anba�, 2001: 109-110). Duvar resimleri, Hz. Ali, on iki imam, 
Atatürk, Alevîli�i simgeleyen sancak, ke�kül, kılıç, boynuz, asa, teslim ta�ı ve 12 kö�eli külâh gibi 
resimlerden meydana gelmektedir. Buradaki kılıçlar, sıradan birer kılıç olmayıp Hz. Ali’nin a�zı çatal 
olan Zülfikâr kılıcını andırmaktadır. Yine burada ke�kül motifi üzerine yazılmı� iki satırlık bir yazı da 
bulunmakta olup Osmanlıca olan yazı �öyle okunmaktadır: 

“Zâir, gir bu makama ba-hulûs, ba-ihtirâm 
  Kıl ziyaret merkad-ı Pîrî Baba zır bu makam”. 

Günümüz Türkçesi ile ifade edersek: 

“Ziyaretçi, bu makama gönül temizli�i ve hürmet ile gir 
  Ziyaret et bu makamın altında olan Pîrî Baba’nın mezarını”. 

Türbe içindeki süslemeleri yapan ki�i, imzasını türbenin giri� kapısının üzerinde bulunan 
kitâbeye atmı� olan Nakkâ� �brahim isimli bir sanatkârdır. Bu kitâbedeki tarihten de anla�ılaca�ı gibi 
türbe, 1322/1906 yılında bir onarım geçirmi�tir. Ayrıca türbe, 1977 yılında Vakıflar Genel Müdürlü�ü 
tarafından olmak üzere bir onarım daha geçirmi�tir (Do�anba�, 2001: 109-110).  

Pîrî Baba türbesi, tüm bu özelliklerinin yanı sıra, sadece Amasya içinden de�il, ba�ta Çorum ve 
Yozgat gibi kom�u il ve ilçelerden, hem Alevî hem de Sünnî olmak üzere her kesimden insanın akın akın 
ziyaret etti�i önemli bir bölgesel inanç merkezi olma özelli�ine sahiptir. Burayı ve di�er inanç 
merkezlerini ziyarete gelen insanların geleneksel olarak yapmı� oldukları bazı ritüeller vardır. Türbeye 
gelen insanlar, bu yüzden türbe kapısı önünde el ve dizleri üzerine çökerek yere e�ilip içeri girerler, bu 
�ekilde ellerini türbenin her yerine sürerek, yine mekanın her tarafını öptükten sonra, sonunda yüzleri 
türbeye dönük bir �ekilde dı�arı çıkarlar. Ayrıca türbeyi ziyaret eden insanlar, burada mumlar yakarak 
de�i�ik dileklerde bulunur ve Allah için adadıkları kurbanlarını hayır dualarıyla tı�larlar. Halk arasında 
türbenin yürüyemeyen ya da geceleri çok a�layan çocuklar ile akıl hastalı�ına tutulanlar için faydalı 

                                                 
3 Farsça bir ifade olan tekke-ni�în kavramı, tekkede oturan, tekkede ikamet eden dervi�lere denilmektedir. Bkz., Cebecio�lu, 1997:  

708.  
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oldu�u ve buraya getirildiklerinde iyile�tikleri inanı�ı yaygındır (Yıldız, 2004: 209; Bayram, 1999: 60; 
Yurt Ansiklopedisi, 1981: I, 484). Tüm bu özelliklerinden hareketle Pîrî Baba türbesi, genel olarak farklı 
dinî toplulukların aynı mekanda bir arada ya�amalarına imkan veren bir özelli�e sahip olu�undan dolayı, 
ülkemizde ciddi bir sosyal bütünle�me i�levi görmektedir (Ta��ın, 2004: 1095-1108).  

 

2. Baba �lyas Türbesi 

Baba �lyas, bilindi�i gibi, Anadolu’ya XIII. yüzyılda Anadolu Selçukluları devrinde, 
Horasan’dan geni� bir Türkmen kitlesi ile birlikte gelmi�, bugün türbesinin bulundu�u �lyas/Çat köyü 
çevresine yerle�mi� ve burada kurdu�u zaviyede bir Vefâî4 �eyhi olarak faaliyetlerini sürdürmü� olan 
önemli bir Türkmen babasıdır. Baba �lyas’ın bu süreçte Türkmenler üzerinde önemli bir etkisi olup 
Türkmenler de, Baba �lyas’a sarsılmaz bir inançla ba�lı idiler. Baba �lyas’ın �öhreti burada her geçen gün 
artmakta olup ünü Anadolu’da her yere yayılmı�, adeta onu ve taraftarlarını bilmeyen kalmamı�tı. Öyle ki 
torunlarından olup aynı zamanda önemli bir tarihçi olan Elvan Çelebi (760/1359)’nin bize verdi�i 
bilgilere göre, ba�ta o dönemin hükümdarı olan I. Alaattin Keykubat olmak üzere pek çok devlet 
adamının onunla görü�meyi istedikleri, hatta I. Alaattin Keykubat ile Baba �lyas’ın görü�tükleri ve 
böylece Selçuklu yönetimi ile Türkmenler arasında güzel ili�kiler ve iyi bir diyalog ortamının 
olu�turuldu�u anla�ılmaktadır (Elvan Çelebi, 1995: 30-31). 

Ya�adı�ı dönemin tarihsel kaynaklarına bakıldı�ında Baba �lyas’ın �u özellikleri göze 
çarpmaktadır; O, genellikle zühd ve takva sahibi bir sûfî olarak üstün ahlaki özelliklere sahip, duaları 
makbul ve kerametleri açık, yüksek ir�ad ve ikna kabiliyeti olan bir mür�ittir. Çevresindeki insanlara 
de�i�ik iyilikleri olmakla beraber onlardan hiçbir �ey beklemeyen ve kabul de etmeyen bir halk önderi 
olmasının yanında, mesle�i çobanlık olan ve otlattı�ı koyunlara bile �efkat ve merhametle davranacak 
derecede hak ve hukuka titiz bir �ekilde riayet eden sıra dı�ı bir insandır (Ebûl-Ferac, 1987: II, 539; �bn 
Bîbî, 1996: II, 49-50; Â�ık Pa�azâde, 1332/1914: 199). Baba �lyas, her zaman psikolojik yönden hüzünlü 
olup bu yüzden gözü ya�lı ve zayıf cüsseli biri idi. Konu�urken kısık ve alçak bir sesle konu�urdu; 
çevresinde de yemek ve içmekten el çekmi�, açlı�a ve susuzlu�a dayanan biri olarak tanınırdı (�bn Bîbî, 
1996: II, 49).   

Kendisine Baba Rasul de denilen Baba �lyas, I. Alaattin Keykubat’tan sonra Anadolu 
Selçukluları’nın ba�ına geçen II. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Türkmenler ile Selçuklu yönetimi 
arasındaki ili�kilerin bozulması sonucunda ortaya çıkan geni� çaplı Babaîler Ayaklanması esnasında 
öldürülmü� ve cesedi de Amasya kalesine asılmı�tır (638/1240).5  

Baba �lyas’ın ölümünden sonra kendisi için yaptırılan türbesi, Babaîler hareketi açısından çok 
önemli bir tarihsel mekan olan Amasya’nın Merkeze ba�lı eski ismiyle Çat, yeni ismiyle �lyas 
köyündedir. Baba �lyas’ın mezarı, daha sonra en küçük o�lu olan Muhlis Pa�a (VII/XIII. yüzyıl sonları) 
tarafından türbeye dönü�türülmü�tür. Oldukça sade ve basit bir binanın içerisinde bulunan türbe, yine son 
derece sade ve gösteri�siz bir sandukaya sahiptir. Sandukanın üzerinde ise, tıpkı Pîrî Baba türbesindeki 
gibi, oldukça eski dönemlere ait oldu�u anla�ılan geyik boynuzları vardır. Böylesine önemli bir ki�ilik 
olmasına ra�men Baba �lyas’a ait olan bu türbe, halk arasında pek bilinmez. Bu yüzden genel yapısı ve 
konumu itibariyle Türk Sanat Tarihi açısından müstesna bir örnektir (Menç, 2000: 68; Do�anba�, 1998: 
19). Yörede tarihsel �ahsiyeti unutulmu� olan Baba �lyas’ın Hızır �lyas ile aynı ki�i oldu�unu 
inanıldı�ından dolayı, türbenin halk arasındaki di�er bir ismi, Hızır-�lyas türbesidir (Yıldız, 2004: 209; 
Yurt Ansiklopedisi, 1981: I, 484).  

Baba �lyas’ın türbesine Sarılık evliyası ya da sarılık yatırı gibi isimler de verilir. Bu nedenle her 
yıl Mayıs ayının ilk haftasında türbenin bulundu�u �lyas köyü Sarılık mevkiinde Hıdrellez �enlikleri 
yapılır. Ayrıca türbenin sarılık hastalı�ına yakalananlar için faydalı oldu�una inanıldı�ından dolayı, 
özellikle sarılık hastaları tarafından da ziyaret edilir (Menç, 2000: 68; Amasya �l Yıllı�ı, 1973: 128). 

 

                                                 
4 Vefâîlik, XII. yüzyılın ikinci yarısına do�ru Seyyid Ebû’l-Vefâ Ba�dâdî (501/1107) tarafından kurulmu� olup, özellikle Anadolu 

Türkmen çevreleri arasında yayılmı� olan Kalenderîlik ve Haydarîlik gibi gayr-i sünnî mahiyetteki tarikatlarla benzer özelikler 
ta�ıyan ve XIV. yüzyılda dahi mevcudiyetini sürdüren önemli bir tarikattır. Bkz., Köprülü, 1338/1922: 56-63; Ocak, 1994:  347-
348.   

5 Baba �lyas’ın ki�ili�i ve tasavvufî hüviyeti ile ilgili olarak bkz., Elvan Çelebi, 1995: 13-60; Mustafa Vâzıh Efendi, 813: 63-65; 
Ocak, 1996:  94-105; Cahen, 1970: 197-198; Ocak, 1991: 368. 
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3. Hamdullah Efendi Türbesi 

Amasya içindeki Hamdullah Efendi türbesi de, hem yöredeki hem de çevre illerden gelen 
Alevî/Bekta�î çevrelerin çok sık ziyaret etti�i inanç merkezlerinden biridir. Alevî/Bekta�î çevreler 
arasında ismi saygı ile anılan Hamdullah Efendi, Hacı Bekta� Velî dergâhının 23. post-ni�îni olup 1824 
yılında Feyzullah Çelebi’nin Hakk’a yürümesi üzerine Hacı Bekta� Velî Dergâhı’na post-ni�în olmu� bir 
Bekta�î �eyhidir. Önce yeniçeri ocakları, ardından Bekta�î tekkelerinin kapatılması sonucunda 1827 
yılında II. Mahmut tarafından çıkarılan bir fermanla Amasya’ya sürgün edilmi�tir. Asıl adı Mehmet 
Hamdi olan Hamdullah Çelebi, burada mecburi ikamete tabi oldu�u için Alevî/Bekta�î gelene�ine göre, 
1836 yılındaki ölümüne kadar, ya�amını burada geçirmi�tir (Ulusoy, 1986: 92-93; Koçak, 2000: 73).6 Bu 
süreçte o, Amasya’da halk arasında dinî sohbetler yapmı�tır. Yine onun pek çok keramet gösterdi�i 
anlatılır. Aynı zamanda iyi bir �air olan Hamdullah Çelebi’nin Hakk’a yürümesinden sonra bu çevrede 
ya�ayan Alevîler, 1847 yılında mezarının üzerine bir türbe yaptırmı�lardır. Sürgüne giderken beraberinde 
çok sayıda kitap ve belge götürdü�ü bilinen Hamdullah Çelebi’nin erkek evladı olmadı�ı, soyu belki de 
kız tarafından devam etti�i için götürmü� oldu�u kitap ve belgeler zamanımıza kadar korunamamı�tır 
(Koçak, 2000: 71-77; Do�anba�, 2001: 105). 

Halk arasında anlatılan söylentilere göre Hamdullah Çelebi, “öldü�ümde benim türbemi yapın, 
e�er yaptırmazsanız Amasya’yı sel alır” demi�ti. Ancak Amasya halkı ile vali, bunu önemsemedikleri için 
türbeyi yapmamı�lardı. Bunun üzerine Hamdullah Çelebi’nin ölümünden sonra Amasya’yı büyük bir sel 
almı� ve bu olaydan sonra �imdiki türbe yapılmı�tır (Kutano�lu, 1999: 21). 

Yine Hamdullah Çelebi, bir Ramazan ayında bir grup insanla dinî sohbet yaparken “ben size kısa 
�eyleri öyle uzun anlatırım ki �a�arsınız” demi�, ancak çevresindekiler buna inanmamı�lar. Bunun üzerine 
Hamdullah Çelebi, besmele konusunu üç buçuk gün boyunca anlatmı� ve buna ra�men konuyu 
bitirememi�tir (Kutano�lu, 1999: 21; Koçak, 2000: 73-75). 

Hamdullah Çelebi, duygu yüklü bir dünyaya sahip oldu�undan dolayı, yüre�i ve kalemi güçlü 
olan �air ruhlu bir Hak a�ı�ıdır. Onun �iirlerinde insan sevgisi ba�ta olmak üzere, Tevhid, Kur’an, Ehl-i 
Beyt ve on iki imamlar ön planda yer almaktadır. Amasya’ya sürgüne gelinceye kadar “Hamdullah” 
mahlasını; sürgünden sonra ise, “Hasretî” mahlasını kullanmı�tır. Bu da, memleketi olan Hacı Bekta�’a 
hasretinden dolayı olsa gerektir. �iirlerinden onun iç dünyasının çok geni� ve zengin oldu�u 
anla�ılmaktadır. Hamdullah Çelebi’nin özellikle miraçlama ve tevhid türündeki deyi�leri, Alevî/Bekta�î 
cemlerinde söylenmektedir (Do�anba�, 2001: 108; Koçak, 2000: 71).7 

Amasya ili Mehmet Pa�a mahallesinde bulunan Hamdullah Efendi türbesine Bekta� Baba türbesi 
diyenler de vardır. Ancak Bekta� Baba, Hamdullah Çelebi’nin dedesidir. Önceleri sade bir mezar iken 
1868 yılında burası türbeye dönü�türülmü�tür. Kare planlı tek kubbeli olan türbe, bir avlu duvarıyla 
çevrili olup kuruluk, ocak ve kesim yeri gibi bölümlere de sahiptir. Türbe içinde üzeri ye�il örtülerle 
örtülmü� iki tane ah�ap sanduka bulunmakta olup bu sandukalardan önde olanın Hamdullah Çelebi’ye; 
di�erinin ise, e�i Güleser Hanım’a ait oldu�u söylenir. Türbe içerisinde dikkati çeken ilk �ey, duvarlardaki 
kalem i�i bezemeler olup bu bezemeler, türbenin beden duvarları ve kubbeye geçi�i sa�layan tromplarla 
kubbe içerisine i�lenmi�tir. Kubbe içerisinde en ortada bir yıldız ve bu yıldızın etrafında dört tane 
yuvarlak madalyon vardır. Bu madalyonlar içerisinde on iki imamlara ait isimler göze çarpar. Bunlarla 
birlikte ilk üç halifenin adlarının da bulunması, dikkat çekicidir. Sanat tarihçisi Muzaffer Do�anba�’a 
göre Alevî/Bekta�î gelene�ine uygun olmayan bu durum, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlü�ü 
tarafından gerçekle�tirilen onarımlardan dolayı ortaya çıkmı� olmalıdır (Do�anba�, 2001: 106-107). 
Türbe, gerçekten de de�i�ik zamanlarda orijinal biçiminden uzakla�acak �ekilde tadilata u�ramı�tır. 
Örnek olarak daha önce kuzeydo�u yönünde olan giri� kapısı, tadilatlar sırasında anla�ılmayan bir 
nedenle türbe içindeki mihrap yıkılarak güneybatı yönüne alınmı�tır (Menç, 2000: 338).      

Hamdullah Efendi türbesi, Amasya’da hem Alevî hem de Sünnîler tarafından ziyaret 
edilmektedir. Türbede tüm kalbiyle inanan ve samimi bir �ekilde dua eden insanların duası ile dile�inin 
kabul olaca�ı inancı, halk arasında yaygındır. Burada her tür dilek ve sıkıntı için dua edilir ve adak 
kurbanları kesilir (Kutano�lu, 1999: 21).   

                                                 
6 Alevî/Bekta�î gelene�indeki bu bilgilerden farklı olarak Suraiya Faroqhı ve Irene Mélikoff, Hamdullah Çelebi’nin 1833 tarihinde 

affedilerek Hacı Bekta�’a döndü�ünü ve ömrünün geri kalan kısmını burada geçirdi�ini söylemektedirler. Bkz., Faroqhı, 2003: 
173, 176; Mélikoff, 1994: 236, 238; ayrıca Hülya Küçük de Ba�bakanlık Osmanlı Ar�ivinde yapmı� oldu�u bazı çalı�malardan 
hareketle aynı kanaatte oldu�unu belirtmektedir. Bkz., Küçük, 2003: 36. 

7 Ayrıca Hamdullah Çelebi’nin �iirlerinden de�i�ik örnekler için bkz., Koçak, 2000: 75-77. 
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4. Pîr Ali Bircivan Türbesi 

Pîr Ali Bircivan türbesi, Amasya’nın Gümü�hacıköy ilçesinin küçük bir orman köyü olan 
Sarayözü köyünde bulunmaktadır. Pîr Ali Bircivan’ın hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi sahibi de�iliz. 
Bununla beraber onunla ilgili bilgilerimiz, büyük ölçüde halk arasında anlatılan söylentilere 
dayanmaktadır. Yöre halkı, onun Horasan erenlerinden olup erken Osmanlı döneminde ya�adı�ını, aynı 
zamanda Gümü�hacıköy’de dergâhı bulunan Alevî/Bekta�î erenlerinden �ah Mahmud Velî’nin dört 
o�lundan en küçü�ü oldu�unu ve �mam Rıza’nın soyundan geldi�ini söylemektedirler. Yine onun 
Tokat/Erbaa’da türbesi bulunan ve Keçeci Baba olarak da bilinen Ahi Mahmud Velî’nın müridi oldu�u da 
kabul edilmektedir.8 Ali Bircivan, genç olmasına ra�men bilgi ve irfanı ile yörede ya�ayan büyük bir 
kitleyi kendisine ba�lamı� ve talip edinmi�tir. Yine anlatıya göre Ali Bircivan, çok kahraman bir insan 
oldu�undan dolayı genç ya�ta girdi�i bir sava�ta bacısı ile birlikte Hakk’a yürümü�tür. Bu yüzden ismi de 
buradan gelmi�, �ah Mahmud Velî, Anadolu’ya insanları ir�ad etmesi için gönderdi�i küçük o�lunun 
ba�arılarını duydu�unda “Benim Alim, tek bir civan (�ehitli�in son mertebesi, ba� tacı) dır” demi� ve 
böylece küçük o�lu, Pîr Ali Bircivan diye anılır olmu�tur. Ali Bircivan’ın talipleri de, onun ve karde�inin 
naa�ını alarak Sarayözü köyünde defnetmi�lerdir (Do�anba�, 2001: 111). Sarayözü köyünün �u an, 
neredeyse yarısı ocak-zâde olup Ali Pîr Civan ile aynı soydan gelmektedirler (Türkdo�an, 1995: 513-514; 
Onarlı, 2001: 60-61).  

Pîr Ali Bircivan’ın türbesi içindeki sandukaya bakıldı�ında sandukanın boyunun 8 metreyi 
buldu�u görülecektir. Bu durum, muhtemelen halkın evliyayı büyük görme duygusundan kaynaklanmakla 
birlikte, bununla ilgili halk arasında de�i�ik söylentiler de vardıır. Bunlardan birine göre, Ali Bircivan, bir 
gece türbenin mimarının rüyasına girmi� ve bacaklarının dı�arıda kalıp ü�üdü�ünü söylemi�; bunun 
üzerine mimar, sandukayı uzatmı�tır. Bir ba�ka söylentiye göre, Ali Bircivan’ın ayak ucuna kız karde�i 
defnedilmi�, daha sonra bunlar, birle�tirildi�inden dolayı sandukanın boyu uzamı�tır. Di�er bir söylentiye 
göre ise, Ali Bircivan’ın sekizinci imam Ali Rıza’nın soyundan gelmi� olması sebebiyle sandukası, 8 
metre uzunlu�unda yapılmı�tır.  

Sarayözü köyü içerisinde meyilli bir alanda kurulmu� olan türbeye beton basamaklı bir yoldan 
gidilir. Mevcut türbe binası, 1320/1902 yılında yapılmı�tır. Ah�ap tavanlı ve kiremit çatılı bir binası olan 
türbenin içi, dikdörtgen planlı olup oldukça kasvetlidir. �ç mekan, ah�ap korkuluklarla ikiye ayrılmı� olup 
sanduka, kuzey kısımda bulunmaktadır. Sandukanın üzeri, betonla sıvanmı� ve üzerine ye�il bir örtü 
serilmi�tir. Örtünün üzerinde ise, oldukça eski dönemlere ait oldu�u anla�ılan geyik boynuzları 
bulunmaktadır. Türbenin güneyde kalan bölümü ise, mescit olarak kullanılmaktadır. Burası aynı zamanda 
köyün camii görevini de yerine getirmektedir. Türbe mimarisi, kayda de�er bir özellik ta�ımamakla 
birlikte, türbenin iç duvarlarında oldukça yo�un bir �ekilde i�lenmi� rengârenk üzüm salkımı, karpuz, 
hurma ve yaprak gibi duvar resimlerinin yanında türbenin beden duvarlarında sancak, ke�kül, teber, kılıç, 
asa, teslim ta�ı ve on iki terekli külah gibi Alevî/Bekta�î geleneklerine uygun resimler yer almaktadır. Bu 
resimler, son devir Osmanlı resim sanatının örneklerinden olması nedeniyle anlamlıdır. Ayrıca bu 
resimler, Pîrî Baba türbesini hatırlatmakta ve aralarında büyük bir üslup benzerli�i bulunmakta olup bu 
benzerlik, Pîrî Baba’daki resimleri yapan Nakkâ� �brahim’i akla getirmektedir. Yine türbenin içinde on 
iki imamların isimlerinin yanında ilk üç halifenin isimleri de bulunmaktadır. Bu durum, tıpkı Hamdullah 
Efendi türbesinde oldu�u gibi, türbenin daha sonraki onarımlarında böyle bir �eyin yapılabilece�ini akla 
getirmektedir. Türbenin üst kısmında kurban kesme yeri, cem evi, a� evi ve küçük bir park 
bulunmaktadır. Ayrıca türbenin hemen a�a�ısında Dede Pınarı isminde hemen üzerinde dilek a�acı da 
olan bir çe�me bulunmakta olup çe�me suyunun, halk arasında �ifa verici oldu�una, zira so�uk algınlı�ına 
yakalanan insanları iyile�tirdi�ine, ayrıca a�acın da kutsallı�ına inanılmaktadır (Yıldız, 2004: 211-212).9 

Pîr Ali Bircivan türbesine hem Amasya içinden, hem de Amasya dı�ındaki yakın illerden 
ziyaretçiler gelerek, büyük saygı gösterirler ve de�i�ik dileklerle birlikte adaklarını burada keserler. 1994 
yılının Yaz sezonundan bu yana türbenin bulundu�u yerde köy muhtarlı�ının organizasyonuyla “Pîr Ali 
Bircivan �enlikleri” yapılmakta ve her yaz kalabalık bir topluluk e�li�inde geleneksel olarak kutlamalar 
düzenlenmektedir. 

 

 

                                                 
8 Keçeci Baba ile ilgili olarak bkz., Yaman, 2006: 118; Aksüt, 2009:  250-251; Yücel, 2003; Do�anay, 2000: 71-82; Pehlivan, 2002: 

733-753; Keskin, 2000: 215-216; Ulu, 1997: 20-22. 
9 Ayrıca Pîr Ali Bircivan ile ilgili geni� bilgi için bkz., Türkdo�an, 1995: 513-515; Onarlı, 2001: 60-65; Do�anba�, 2001: 110-112. 
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5. Ergona� Baba Türbesi 

Ergona� Baba türbesi, Amasya ilinin �irin bir beldesi olan Yassıçal (Yaylagöl) beldesindedir. Bu 
türbe, oldukça sade ve basit bir konutun içerisinde yer almakta olup oda biçiminde biraz geni�tir. Son 
derece sade ve gösteri�siz bir sandukaya sahiptir.  

Türbede medfun bulunan ki�i, aslında Ergona� Baba’nın kendisi olmayıp Ergona� Baba’nın o�lu 
Seyyid Mustafa, türbede bulunmaktadır. Fakat buna ra�men hem resmi kayıtlarda, hem de halk arasında 
bu türbenin Ergona� Baba’ya ait oldu�u ifade edilmektedir. Oysa Ergona� Baba denilen ve Horasan 
erenlerinden olan Ergona� Seyyid Bâlî’nin türbesi, Ta�ova ilçesine ba�lı Uluköy’de bulunmaktadır. Halk 
arasındaki söylentilere göre Ergona� Baba, Horasan’dan buraya geldikten sonra ya�amı boyunca yöre 
halkını ir�ad etmi�, bu �ekilde yörede ya�ayan Hıristiyanlar’ın da Müslüman olmasını sa�lamı�tır. 

Ergona� Baba’nın çocuklarından Seyyid Mehmet, Ordu’nun Ünye ilçesi Alan köyünde, di�er bir 
o�lu Amasya Merkez Uygur kasabasında, yine bir o�lu ve bir kızı da Sarıme�e (Efte) köyünde medfun 
bulunmaktadırlar (Do�anba�, 2001: 112).  

Ergona� Baba türbesine Amasya içinden ve dı�ındaki yakın illerden sürekli ziyaretçiler gelerek 
dua ederler ve de�i�ik dileklerle birlikte adaklarını keserler. Aynı zamanda halk arasında türbenin felç 
hastaları için iyi oldu�u inanı�ı yaygın oldu�undan dolayı, genellikle felç geçiren hastalar burayı ziyaret 
ederek bir gece burada kalırlar (Güne�, 2002: 47). 

 

6. Fedai Baba Türbesi  

Fedai Baba türbesi, tıpkı Ergona� baba gibi, Amasya’nın Yassıçal (Yaylagöl) beldesindedir. 
Türbe, mekan olarak beldenin hemen hemen ortasında bir yerde bulunmaktadır. 

Asıl ismi Hüseyin Gümü� olan Fedai Baba, yörenin yeti�tirmi� oldu�u önemli bir Alevî/Bekta�î 
erenidir. Babası Kona� o�lu �smail; annesi, soylu bir ailenin kızı olan Zehra Bacı’dır. Bu isim, ona 
Ta�ova’ya ba�lı Uluköy’de türbesi bulunan Horasan erenlerinden Ergona� Seyyid Bâlî evladı olması 
sebebiyle verilmi�tir. Ailesinin tek o�lu olması nedeniyle babası, onun okumasına çok önem vermi�, bu 
yüzden Fedai Baba’yı Amasya’nın içinde bulunan Kapıa�a medresesine göndermi�tir. Fedai Baba, burada 
iki yıl e�itim gördükten sonra kendini tamamen tasavvufa vermi�tir. Bundan sonra Tokat/Erbaa Keçeci 
Baba evlatlarından olan Derûnî Baba’dan ders almı�, onun yanında yeti�mi�, böylece asıl e�itimini 
Keçeci Baba dergâhında almı�tır. Fedai Baba, 85 yıllık ömrünü okumak, yazmak ve seyahat etmekle 
geçirmi�tir. Babasının vefatından sonra çiftçilikle u�ra�mı�, özellikle kı� aylarında köy kasaba demeden 
gezmi� ve 26 Ekim 1940 tarihinde Hakk’a yürümü�tür. Fedai Baba, aynı zamanda önemli bir halk ozanı 
oldu�undan dolayı, güzel �iir ve deyi�leri vardır. Bu �iir ve deyi�leri, �u an halen ya�amakta olan 
Abdullah Çelebi, Amasya’lı Fedai Baba Divanı ismiyle yayınlamı�tır (Çelebi, 1991: 12-25; Do�anay, 
2000: 133; Pehlivan, 2002: 735).  

Fedai Baba türbesine hem Amasya içinden, hem de Amasya dı�ındaki yakın illerden sürekli 
ziyaretçiler gelerek de�i�ik dileklerle birlikte adaklarını burada keserler ve türbeye de büyük saygı 
gösterirler. 

 

 Sonuç 

Sonuç olarak Amasya ilinde bulunan Alevî/Bekta�î kültürüne ait olan inanç merkezleri, ba�ta 
yöre halkı olmak üzere pek çok ki�i tarafından kadın-erkek kalabalık gruplar halinde, de�i�ik amaçlar 
do�rultusunda, sık sık ziyaret edilmektedir. Bu mekanları ziyarete gelen Alevî/Bekta�îler’in buralarda 
geleneksel olarak yapmı� oldukları bazı ritüeller vardır. Bu anlayı�ın bir gere�i olarak ziyaretçiler, mekan 
içlerine girdikten sonra özel bir dikkat ve hassasiyetle bu ritüelleri yerine getirirler. Yine söz konusu 
mekanlarda, Hıdrellez ve bahar kutlamaları ile yayla göçleri �enlikleri gibi kutlamalar da 
yapılmaktadırlar. Tüm bunlarla birlikte bu inanç ve ritüeller üzerinde, �slam kültürü ba�ta olmak üzere 
Türklerin tarih boyunca tanımı� ve benimsemi� oldu�u de�i�ik din ve kültürler ile Anadolu’daki eski 
payen kültürlerinin de bir takım etkilerinin oldu�u söylenebilir. 
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