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Tekke ve hankah anlamında 
kullanılan bir tasavvuf terimi 

(bk. HANKAH; TEKKE). 
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r HARAHAT ı 
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Ziya Paşa'nın 
(ö. 1880) 

klasik Türk, Fars ve Arap şiiri için 

L 
düzenlediği antoloji. 

_j 

Ziya Paşa. yıllar boyunca seçip topladı
ğı İslami edebiyatın üç büyük diliyle yazıl
mış şiirleri kendisine bütün ikbal kapıla
rının kapandığı, üzüntü ve hastalıkları ile 
bir köşeye çekilmiş bulunduğu bir za
manda düzene sokarak üç cilt halinde ya
yımlamıştır (istanbul ı 291- ı 292). Eserin 
başına ayrıca edebi görüşlerini belirten 
mesnevi şeklinde 795 beyitlik bir man
zum mukaddime ilave etmiştir. 

Bu geniş kapsamlı antolojide metinler 
nazım şekillerine göre tertip edildiğin
den 1. cilt sadece kasidelere ayrılmıştır. 
Burada yirmi iki şairin Türkçe, otuz sekiz 
şairin Farsça. otuz yedi şairin Arapça ka
sideleri bulunmaktadır. Eserde şiirlerine 
yer verilen şairler mahlaslarına göre al-
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fabetik olarak sıralanmıştır. Bir şairin bir
den fazla kasidesi alınmışsa birkaç istis
na hariç bunların kafiyelerine göre tertip 
edilmesi yoluna gidilmiştir. Arap şairle
rinden bir kısmı isimleri. bir kısmı da kün
yeleriyle şöhret bulduğundan bunların 
sıralanmasında bazan kaçınılmaz tertip
siziikiere düşülmüştür. ı. ciltte Ziya Pa
şa'nın kendisiyle beraber Hakkı, Nevres 
ve Kazım Paşa'dan başka çağdaşı diğer 
Türk şairlerinden örnek vermeyişi dikkat 
çekmektedir. ll. cilt. kaside ve mesnevi 
dışında kalan çeşitli nazım türlerindeki 
şiirlerden oluşmaktadır. Türkçe ve Fars
ça şiirler "terklbat, terclat. tesdlsat. tah
mlsat. kıtaat, rubaiyyat. gazeliyyat, eb
yat" olmak üzere sıralanmış. Arapça şiir
ler de "mukattaat, gazeliyyat. ebyat" 
başlıkları altında toplanmıştır. Burada 
393'ü Türkçe, 374'ü Farsça. 34S'i Arap
ça toplam 1112 şiir seçilmiş bulunmak
tadır. Arapça şiirlerdeki istisnalar dışın
da bu ciltte de şair adına göre alfabetik 
sıralamaya uyulmuştur. Bu kısımda Ziya 
Paşa'nın kendilerinden örnekler aldığı 
çağdaşı şairler Şeyhülislam Arif Hikmet, 
Cevdet Paşa, Hersekli Arif Hikmet. Yeni
şehirli Avni Bey, Leskofçalı Galib, Kazım 
Paşa. Mahmud Nedim Paşa. Yusuf Kamil 
Paşa ve Osman Nevres Efendi' dir. Namık 
Kemal'den ise sadece heveskarlık çağın
da yazdığı üç beyitle bir gazele yer veril
miştir. Antolojinin lll. cildi, yine mahlas
lara göre bir tertipte mesnevilerden ya
pılmış seçmeleri ihtiva etmektedir. Bu 
ciltte on yedisi Türkçe, otuz altısı Farsça 
olmak üzere toplam elli üç eserden ör
nekler bulunmaktadır. 

Harô.bdt çift sütuna dizilmiş, büyük 
'ebattaki toplam 1227 sayfalık hacmi ve 
Türk, Fars, Arap edebiyatlarından bir ara
ya getirdiği seçkin örneklerle Tanzimat'
tan sonraki yılların en geniş kapsamlı an
tolojisidir. Ziya Paşa. yerine getirdiği bu 
hizmetle isminin ebedlleşeceğine ve ese
rinin şiir heveslilerine yol göstereceğine 
inanır. Harô.bô.t'ın en önemli yönünü, bir 
bakıma edebiyat tarihi mahiyetini taşı
yan, küçük bir eser kabul edilebilecek ka
dar uzun mukaddimesi teşkil eder. Bu 
mukaddime şiir sanatı ve Türk edebiyatı 
hakkında devrine göre çok önemli ve dik
kate değer görüşler taşımaktadır. Dokuz 
bölüme ayrılan mukaddimede tevhid, mü
nacat ve na'ttan sonra "Sebeb-i Tertib-i 
Harô.bô.t" bölümünde Ziya Paşa eserini 
hazırlamaktaki gayesini, kendisinin şiire 
nasıl başlayıp bu yolda nasıl yetiştiğini, 
antolojisinde nasıl bir usul takip ettiğini 
ve eserine neden Harô.bô.t adını verdi-

ğini anlatır. "Meşrut Lı Ahval-i Şairl" bö
lümünde şiir ve şairlik hakkındaki dü
şüncelerini belirttikten sonra. "Ahval-i 
Eş'ar-ı Türki" ve "Ahval-i Şuara-yı Rum" 
bölümlerinde Osmanlı şiirinin zaman için
de geçirdiği merhaleler ve gelişme saf
halarına dair görüşleriyle edebi zümre
ler ve zihniyetieri temsil eden çeşitli şair
ler hakkındaki tesbit ve değerlendirme
lerini ortaya koyar. Osmanlı Türkçesi ve 
edebiyatının Çağatay Türkçesi ile olan 
münasebetine işaret etmesi yanında Ça
ğatay edebiyatından şiir örneklerine yer 
vermesi Harô.bô.t'ın ayrıca dikkat çeken 
bir tarafıdır. Ziya Paşa. divan şiirindeki 
tekamülü anlatırken Ahmed Paşa. Neca
ti Bey. Zatl. Baki, Fuzuıı. N abi, Nefi. Şey
hülislam Yahya. Şeyhülislam Bahal Meh
med Efendi, Nedim, Şeyh Galib, Ragıb 
Paşa ve Keçecizade İzzet Molla'ya kadar 
uzanan çizgi üzerindeki şairleri överek 
yüceltir. Ayrıca divan şiirinin edebi dil, 
nazım tekniği. geçirdiği tekamül devre
leri ve edebi zümreler bakımından özet 
şeklinde bir tarihçesini yapar. Ziya Paşa'
nın buradaki görüş ve değerlendirmeleri 
kendinden sonraki müellifler tarafından 
uzun süre tekrarlanagelmiştir. 

Ziya Paşa. 1860'1ardan sonra Türk şii
rinde kendini gösteren yenileşme hare
ketinden mukaddimede hiç bahsetme
diği gibi antoloji kısmında bununla ilgili 
örneklere de yer vermemiştir. Bu sebep
le Harô.bô.t'ın gayesi eski şiirin diriltilme
si olarak görülmüş ve Namık Kemal ta
rafından hem mukaddimesi hem de se
çip aldığı örnekler yönünden şiddetle ten
kide uğramıştır. Namık Kemal. Tahrib-i 
Harô.bô.t (1291/1874) ve Ta'kib (1293/ 
18 7 6) adlı iki risalesiyle esere ardarda h ü
cum eder (bu iki risalenin yazılış safha
ları hakkında geniş bilgi için bk. Akün, Na
mık Kemal'in Mektubları, tür.yer.). Büs
bütün haksız olmamakla beraber yeni ne
silden şairterin şiirlerinden ve kendi eser
lerinden çocukluk çağında yazıp değer 
vermediğini belirttiği bir gazel dışında 
hiçbir örneğe yer verilmemesi gibi hissi 
sebeplerle yazılan, tesir ve yankıları gü
nümüze kadar gelmiş olan bu tenkitie
rin büyük ölçüde sübjektif nitelikte oldu
ğu göz ardı edilemez. Ziya Paşa. Namık 
Kemal'in bu suçlamalarına yetmiş dört 
beyitlik bir manzume ile cevap vermişse 
de bu manzume yayımianmamıştır (Bil
gegil, Ziya Paşa, s. 204-205). 

"Harabat Mukaddimesi" ile Ziya Paşa'
nın bundan altı yıl önce yazdığı "Şiir ve 
İnşa" adlı makalesini (Hürriyet, nr. 11, 20 
Cemaziyelevvel ı 285) mukayese eden 



Ahmed Harndi Tanpınar. mukaddimeyi 
acele ile yazılmış sakat bir eser olarak gö
rür. içindeki hükümlerin mühim bir kıs
mını da yanlış bulur ve bunu. Tanzimat'
la birlikte başlayan yeni şiir cereyanı kar
şısında eskinin diriltilmesi gayreti şeklin
de yorumlar. Buna karşılık M. Kaya Bil
gegil, Harô.bat Karşısında Nô.mık Ke
mô.l (i stanbul 1972) adlı kapsamlı araş
tırması ile. Namık Kemal'in Harô.bô.t'a 
yönelttiği tenkitleri inceleyerek haklı ol
duğu taraflar yanında çok haksız ve ha
talı bulduğu yönleri tesbit etmiş. esasen 
son demlerini yaşayan divan edebiyatını 
yıkma amacı ile yazdığı yazılarda, bu ede
biyata kuwetli bir vukufu olduğu sanılan 
Namık Kemal'in bu alandaki bilgi yeter
sizliklerini ve düştüğü yanlışları göster
miştir. Bilgegil'in tesbitlerinden hareket
le, Ziya Paşa'nın mukaddimede ileri sür
düğü devrine göre önemli ve dikkate de
ğer fikirler üzerinde Namık Kemal'in la
yıkıyla durmadan tenkitlerde bulunduğu 
söylenebilir. 

Harabat mukaddimesi. "Kitabhane-i 
Ebüzziya" serisi içinde Mukaddime-i Ha
rô.bô.t adı altında müstakil olarak basıl
mıştır (istanbul 1311 ). Yeni harflerle ya
pılan yayınında ise pek çok okuma hatası 
bulunmaktadır (Göçgün. s. 53-1 05) Ziya 
Paşa hakkındaki eserlerin yanı sıra çeşit
li antolojilerde de mukaddimeden yeni 
harflerle verilmiş bazı kısımlar yer almak
tadır. Çaylak Tevfik, HarCıbat'ta mevcut 
Osmanlı şairlerine ait şiirlerden seçtiği 
beyitleri kafiye sırasına göre düzenleye
rek Tahric-i Harô.bô.t adıyla bir antoloji 
oluşturmuştur; (istanbul 1300). 
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HARABATi BABA TEKKESİ 

Rumeli'de Bektaşiliğin 
en önemli merkezlerinden 

biri olan tekke. 
_j 

Günümüzde Makedonya sınırları için
de kalan tekke, Kalkandelen'in (Tetovo) gü
neybatısındaki Tekke mahallesinde bu
lunmaktadır. Kaynakların büyük bir kıs
mında Harabati Baba Tekkesi (Siav dil 
lerindeki kaynaklarda Arabati Baba Teki
ja). bazılarında ise Sersem Ali Baba Tek
kesi adlarıyla zikredilen tekkenin ilk ba
nisi kabul edilen Sersem Ali Baba ile ikin
ci banisi Harabati Baba hakkında yeterli 
bilgi yoktur. 

Tekke, muhtemelen Dimetoka Bektaşi 
Asitanesi 'nde yetişip 958'de (1551) Kal
kandelen'e gelen Sersem Ali Baba tara
fından kurulmuştur. Sersem Ali Baba'nın 
Kanuni Sultan Süleyman'ın veziri veya ha
nımı Mah-ı Devran Sultan'ın kardeşi ol
duğu. sultanın ısrarına rağmen görevin
den ayrıldığı, çeşitli tekkeleri dolaştığı. 
en sonunda Kalkandelen'den Necef'e gi
dip orada vefat ettiği rivayet edilmekte
dir. Sadettin Nüzhet Ergun'un. 958'de 
( 1551) Hacı Bektaş Tekkes i babası olup 
977'de (1569) muhtemelen Kalkandelen'
de vefat ettiğini söylediği Sersem Ali Ba
ba bu zat olmalıdır. 

Harabati Baba.Te'«kesi Mescidi ile Harabati Baba türbesi
Kalkandelen 1 Makedonya 

HARABATI BABA TEKKESi 

Kaynaklarda tekkenin ikinci banisi ola
rak gösterilen Harabati Baba ( ö. ı 194/ 
1780). rivayete göre dört arkadaşı ile bir
likte Bektaşiliği yaymak için Rumeli'ye 
gitmiş. Kalkandelen'de iken yanan bir 
kandil görmüş, bunun Sersem Ali Baba'
nın ruhu olduğunu söyleyerek buraya 
onun için bir türbe yaptırmıştır. 

Tekkenin kuruluşu hakkında başka gö
rüşler de bulunmaktadır. Hasluck, Ser
sem Ali Baba'nın kabrinin Muharrib (Mu
harrem) Baba tarafından keşfedildiğini ve 
onun tavsiyesiyle 1248'de (1832) Rıza Pa
şa tarafından yaptırıldığını söyler. Krum 
Tomovski ve Galaba Palikruseva gibi araş
tırmacılar tekkenin 1799'da yaptınldığı 
görüşündedir. Ekrem Hakkı Ayverdi ise. 
XVI. yüzyılın sonlarına doğru yaptırılmış 
olan tekkenin Harabati Baba dönemin
de Receb Paşa tarafından genişletildiği
ni söyler. Nitekim Bektaşi şairlerinden Tü
rabi'nin (ö. 1285/ 1868-69) , "Receb Paşa 
ister gönülden yardım 1 Dergahında Ser
sem Ali Baba'ya" mısralarından tekkeyi 
ziyaret ederek yardımda bulunduğu an
laşılmaktadır. Halk arasında Recep Pa
şa'nın bu yardımıyla ilgili çeşitli menkı
beler anlatılır. Harabati Baba'dan sonra 
on bir şeyh in görev yaptığı tekkenin 1230 
(1815) tarihli vakfiyesi Kalkandelen Arşi
vi'ndedir (Arhiv na Gradot Tetovo) . 

H arabati Baba Tekkesi çeşitli yapılardan 
oluşan bir tarikat külliyesidir. 26.700 m2 '

lik bir alana kurulan külliye, 3 m. yüksek
liğinde mazgallı duvarlarla çevrilidir. Mo
laz taş duvarların kuşattığı avlunun dört 
tarafına birer kapı yerleştirilmiştir. Diğer 
Bektaşi tekkelerinin birçoğu gibi şehir 
merkezine uzak bir yerde kurulmuş olan 
Harabati Baba Tekkesi'nin ayni tarikata 
ait yapılardaki mimari geleneği sürdür
düğü görülmektedir. Avlunun kuzeybatı 
tarafında mescid, semahane ve iki türbe 
yer alır. Türbelerden. on iki köşeli gövde 
üzerine on iki dilimli kubbe ile örtülü ola
nı Sersem Ali Baba'ya aittir. Ancak Ser
sem Ali Baba'nın Necef'te vefat etmiş ol
duğu doğru ise bu yapı bir makam-tür be 
olmalıdır. Türbenin önündeki hazlrede 
Receb Paşa ile tekkenin şeyh ve dervişle
rine ait on bir mezar bulunmaktadır. Ha
iirenin doğusundaki ahşap direkiere otu
ran sofa içinde mevcut açık türbe Hara
bati Baba'ya aittir. Dikdörtgen planlı mes
cidle ahşap direkiere oturan son cemaat 
yeri arasındaki irtibat. ana eksen üzerin
de açılan bir kapı ile sağlanmıştır. Son 
restorasyonlarda mescidin duvar köşele
ri kesme taş, diğer bölümleri ise moloz 
taştan yapılmıştır. Ahşap ve profilli ke-
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