
ABDAL MURAD 

Abdal Murad Haziresi-Bursa 

duğu yere defnedilmiştir. Menkıbelere 

konu olan kocaman kılıcı ile yılan şek
lindeki tunç topuzunun xvıı. yüzyılda 

türbede bulunduğu söylenmekte ise de 
XIX. yüzyılın sonlarında bunların orta
dan kalktığı anlaşılmaktadır. Avrupalı 

seyyahlara dayanarak bilgi veren Has
luck ile Beliğ'in ve Evliya Çelebi'nin kı· 

lıçla ilgili rivayetleri farklıdır. 

Evliya Çelebi, Abdal Murad adına Or
han Gazi tarafından yaptırılan tekkeye 
yine Orhan Gazi'nin binden fazla bakır 
kapkacak vakfettiğini, ·çevresinin bir 
mesire yeri olduğunu anlatırken, tekke
nin o devirde Bektaşiler'in elinde bu
lunduğunu söyler. Aşıkpaşazade ile Şa
kiiik Tercümesi'nde farklı bilgiler bu
lunmakla birlikte, gerek bunlarda, ge
rekse Ali ve Hoca Sadeddin'de Abdal 
Murad'ın Hacı Bektaş-ı Veli ile olan 
münasebetine dair bir işaret yoktur. 
XX. yüzyılın başlarına kadar Bektaşi 

tekkesi olarak varlığını sürdüren Abdal 
Murad Tekkesi, XVII. yüzyılın ikinci yarı
sından önce Bektaşiler'in eline geçmiş 
olmalıdır. Türbe ve zaviyenin, Alacahır
ka semtinin yukarısında bulunan kireç 
ocağının üst tarafında bugün yalnızca 
kalıntıları vardır. 
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ABDALMOSA 

Menkıbeleri Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve 
BektAşi an'anesinde önemli bir yeri olan 

Anadolu abdallarından biri. 
L _j 

Abdal Musa'nın gerçek şahsiyeti, ta
rihi diye ileri sürülen rivayetlerin men
kıbe ve şahsi yorumlara dayanması do
layısıyla çok müphemdir. Beliğ'in, Bur
sa'nın fethinden önce Buhara'dan gelen 
kırk abdaldan biri olarak gösterdiği Ab
dal Musa. Aşıkpaşazade'de Bektaşi ola
rak zikredilir. Taşköprizade, Ali ve Hoca 
Sadeddin gibi tarihçiler, onun Bursa'nın 
fethinde Sultim Orhan'la birlikte oldu
ğuna ve Geyikli Baba ile aralarında ya
kın bir münasebetin bulunduğuna işa
ret ederler .. Meşhur Bektaşi velisi Kay
gusuz Abdal'ın Abdal Musa'dan icazet 
alışı, Kaygusuz Abdal Menakıbı'nda 
genişçe anlatılmaktadır. Bazı Bektaşi 

kaynaklarında ve Finike yakınlarındaki 
Kafi Baba Tekkesi kitabesinde Abdal 
Musa "pir-i sani" lakabı ile anılmakta ve 
kurduğu tekke, Bektaşiliğin dört der
gahından biri sayılmaktadır. Bektaşi 
ayini icra edilirken çevreye serilen on 
iki posttan on birincisinin Ayakçı Şah 

Abdal Musa Sultan Postu şeklinde ad
landırılması , onun Bektaşiler arasındaki 
yerinin önemini göstermektedir. 

Abdal Musa ile ilgili rivayetler hem 
Teke (Antalya), hem de Bursa ve çevre
sinde teşekkül etmiştir. Bursa'daki Ab
dal Musa ile Elmalı'daki Abdal Musa' nın 

iki ayrı şahıs olduğu iddiası, Bursa ve 
Elmalı'da Abdal Musa adına bağlanan 
iki ayrı türbenin varlığını açıklamak 

maksadıyla ortaya atılmış olmalıdır. As
len Azerbaycan'ın Hoy şehrinden olan, 
pirinin de Yatağan Baba adında meş
hur bir veli olçiuğu kaydedilen Abdal 
Musa ile ilgili an'ane ve menkıbelerin 
Bursa ve Teke gibi iki ayrı yörede yer
leşmiş olmasını, yukarıdaki rivayetin ta
kip ettiği seyri göstermesi bakımından 
ele almak daha doğru olur. Hükümet 
merkezi Bursa çevresinde doğan Abdal 
Musa an'anesinin eskiden beri hetero
doks (Sünni olmayan) Türk oymakları
nın yaşadığı Aydın taraflarına intikal et
tiği ve yine o vasıta ile koyu bir Şii-Batı
ni merkezi olan Teke civarına girerek 
yerleştiği söylenebilir. Bu tür inançlara 
bağlı Tahtacılar zümresinin buralarda 
yoğun olarak bulunduğu düşünülürse 

konu daha iyi anlaşılmış olur. 

Abdal Müsa·n ın kabri-Antalya/ Elmalı 

Abdal Masa'nın tarihi şahsiyetini kıs
men de olsa aydınlatabilecek iki belge 
vardır. Bunlardan. birincisi, Denizli'de 
bir çeşmenin sağ duvarında bulunan ve 
harap bir tekkeye ait olduğu tahmin 
edilen 811 ( 1408) tarihli kitabede eş

Şeyh Mustafa Abdal Musa adının bu
lunmasıdır. Orhan Gazi ile birlikte Bur
sa'nın fethine katıldığı söylenen bir 
kimsenin bu tarihlerde hayatta olması 
düşünülemez. Fatih devrinde Teke-ili'ne 
ait resmi bir belgede ise Finike yakınla
rındaki Abdal Musa Tekkesi'nden bah
sedilmektedir. Burada zikredilen tekke, 
Finike yakınlarında bulunan ve kitabe
sinden 181 S'te tamir edildiği anlaşılan 
Kafi Baba Tekkesi olmalıdır. Bu belge, 
adı geçen tekkenin XIV. yüzyıl ortaların
da kurulduğunu göstermektedir. Elma
lı'daki Abdal Musa Tekkesi ise. Evliya 
Çelebi'nin de belirttiği gibi, XVII. yüzyıl 
ortalarında çok gelişmiş olup burada 
Ehl-i sünnet esaslarına bağlı üç yüzden 
fazla mücerred• derviş yaşamakta idi. 
Elmalı yakınlarındaki tekkenin Bektaşi
liğin XVI. yüzyıldaki gellşmesinden son
ra ku~ulduğu ve Abdal Musa ile ilgili ri
vayetlerin yavaş yavaş Finike:den bura
ya intikal\ ettiği tahmin edilmektedir. 
Finike der~ahı ile ilgili rivayetlerin XVII. 
yüzyılda bil~, devam ettiği. Evliya Çele
bi'deki bir kayıtta görülmektedir. Usta
zade Yunus Bey'in verdiği bilgilerden. 
XVlll. yüzyıl sonlarından itibaren Girit 
Bektaşi şeyhlerinin Elmalı dergahında 

yetiştikleri ve burasının XIX. yüzyılın ilk 
yarısında faaliyette olduğu anlaşılmak
tadır. Yeniçeri Ocağı'nın ilgası ve Bek
taşi tekkelerinin kapatılmasından sonra 
Nakşiler'in eline geçtiği tahmin edilen 
Elmalı Abdal Musa Te~kesi'nin 1911'ler
de harabe halinde olduğu, bir türbedarı 
bulunduğu, vakıf gelirlerinin de yılda 

otuz bin kuruşu geçtiği bilinmektedir. 
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ABDAL MUSA TEKKESİ 

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı 
Tekke (Teke) köyünde XIV. yüzyılda 

kurulmuş bir Bektaşi tekkesi. 

Kuruluş tarihi bilinmiyor. Ancak Kay
gusuz Abdal'ın Bursa'nın fethine ( 1326) 

katıldıktan sonra bu tekkede Abdal 
Müsa'ya intisap ettiği yolundaki bilgi
den, tekkenin XIV. yüzyılın ikinci yarı
sında mevcut olduğu sonucuna varıl

maktadır. Evliya Çelebi Seyahatna
mesi ile Teke Vilayeti Vakıflan Tahrir 
Defteri'nden tekkenin, kuruluşunu ta
kip eden zaman içerisinde büyük bir 
gelişme gösterdiği ve XVII. yüzyılda 

zengin vakıflara sahip tam teşekküllü 
bir Bektaşi asitanesi durumuna geldiği 
öğrenilmektedir. Yine, Tekke köyünün 
de aslında bu tekkeye vakfedilmiş bir 
köy olduğu bilinmektedir. Tekkenin 
önemi ve bundan kaynaklanan zengin
liği, adını taşıdığı ve türbesini barındır
dığı Abdal Müsa'nın. Anadolu başta ol
mak üzere çok geniş bir alana yayılmış 
olan efsanevl şöhretine dayanmakta
dır. Burada "şeyhin nazargahı" kabul 
edilen ve şifalı olduğuna inanılan bir su 
kuyusunun bulunması da ziyaretçi sa
yısını, dolayısıyla tekkenin önemini ar
tıran bir husustur. Tekkenin gördüğü 
itibara dair çok geniş bilgiler veren Ev
liya Çelebi, ocağının hiç sönmemiş ol
duğunu ve burada pişen "baba çorba
sı"nın misafirlere ilk günden beri ikram 
edilegeldiğini yazmaktadır. 

Tekkenin inşa edildiği tarihte ne gibi 
mimari özelliklere sahip olduğu kesin-

Abda l 

Mü sa 
Tekkes i 

likle bilinmemektedir. Ayrıca. binaların 
geçirmiş oldukları onarım ve değişik
likler hakkında da yeterli bilgi yoktur. 
Mevcut kitabe ve kayıtlardan, sırasıyla , 

1813'te Abdal Müsa'nın sandukasını 

kuşatan şebekenin yapıldığı. 1819'da 
şifalı su kuyusunun onarıldığı. tekkenin 
1826'da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bek
taşiliğin de lağvedilmesi üzerine kapa
tıldığı ve 187 4'te Sultan Abdülaziz ta
rafından ihya edildiği, daha sonra da ll. 
Abdülhamid ve 191 O'dcı Yüsuf Baba 
adlı bir şeyh tarafından tamir etiirildiği 
bilinmektedir. 1968'de de ayakta kal
mış tek binası olan türbe, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü'nce tamir edilerek ziya
rete açılmıştır. Tamir sırasında, bazı 

şahısların elinde bulunan ve Abdal Mü
sa'ya ait olduğu söylenen hırka ile tah 
ta kılıç da bir camekan içinde türbeye 
yerleştirilmiştir. Tekkenin 187 4'ten 
sonraki döneminde, binalarının arka 
arkaya sıralanan üç avlu içinde toplan
mış olduğu. birinci ve ikinci avluda 
mescid, meydanevi, derviş hücreleri, 
mihmanevi, aşevi, kiler, ekmekevi ve 
atevinin; üçüncü avluda ise türbe, hazi
re ve su kuyusunun bulunduğu izlerin
den belli olmaktadır. Bektaşiliğin mer
kezi olan Hacı Bektaş-ı Veli Külliyesi'nin 
pirevinde de görülen bu üç aviulu yerle
şim düzeninin, Abdal Müsa Tekke
si'nde başından beri mevcut olduğu ve 
1874'teki ihyası sırasında buna uyuldu
ğu tahmin edilebilir. Tekkenin kuru lu
şundan 1826'daki kapatılışına kadar 
uzanan ilk dönemden bugüne türbe, su 
kuyusu ve hazlre intikal edebilmiş, di
ğer bölümler yok olmuş veya kuwetl i 
bir ihtimalle kapatılışı sırasında yıkıl

mışlardır. 

İlk inşasından beri tekkenin çekirde
ğini teşkil eden türbe, XIV. yüzyılın i kin-

ABDAL MUSA TEKKESi 

ci yarısında , Abdal Müsa'nın hayatının 
sonlarına doğru veya ölümünü mütea
kip yapılmış olmalıdır. Tekeoğulları dö
nemine ait olduğu anlaşılan bu binanın 
mimarlsi. Selçuklu kümbetlerinin gele
neğini sürdürmektedir. Kare planlı ha
rimin üstünü örten ve içeriden t rompla
ra. dışarıdan da sekizgen kasnağa otu
ran kubbe, sekizgen piramit biçiminde 
bir külahla gizlenmişti r. Evliya Çelebi, 
bugün kurşunla kaplı olan bu külahın o 
devirde çartı tahtası ile örtü lü olduğu
nu yazmaktadır. Muntazam kesme taş
larla ve itinalı bir işçilikle örülmüş olan 
duvarların birinde kapı, diğerlerinde 

küçük ve basık birer pencere bulun
maktadır. Girişin iki yanına . biri tekke
nin Sultan Abdülaziz tarafından ihyası
na, diğeri 191 O yılındaki onarıma ait 
olan iki manzum kitabe yerleştirilmiş
tir. Türbenin içinde Abdal Müsa ile an
nesi, babası , kız kardeşi ve üniü halifesi 
Kaygusuz Abdal'a ait kitabesiz. sade 
görünümlü beş sanduka yer almakta
dır. Sandukaların en büyüğü Abdal Mü
sa'ya ait olup merkezde bulunmakta ve 
etrafını pirinçten yapılmış ajurlu bir şe 

beke çevrelemektedir. Türbenin önün
de, ortası alemli ve kubbe şeklinde, 

yanları ise meyilli çatı görünümünde 
olan bir ahşap örtü ile kaplı gi riş holü 
yer almaktadır. 1874'te tamamen yeni
lenmiş olduğu anlaşılan bu bölümde. 
Abda l Müsa'nın müntesiplerine ait bazı 
isimsiz lahitler bulunmaktadır. 

Tekkenin hazlresinde, bir kısmı top
rak altında kalmış birçok mezar taşı 
bulunmaktadır. Postnişinlere. dervişle

re ve bunların aile fertlerine ait olan bu 
taşların bir bölümü 1826'dan öneeye 
aittir. Bu tarihte Bektaşller'in mezar 
taşları da yeniçeriterin mezar taşlarıyla 
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