
MEHMED ALi HiLMi DEDEBABA 

1 
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(1842-1907) 

Son dönem Bektaşi şairlerinden. 
L ~ 

İstanbul'da Sultanahmet yakınlarında 
Göngörmez mahallesinde doğdu. Aynı 
mahallenin imamı olan Nuri Efendi ile 
Emine Bacı'nın oğludur. İlk eğitimini aile 
çevresinden aldı , daha sonra annesi ve 
babası gibi o da Aşçı Ali Baba'nın rehber
fiğinde Merdivenköy Şahkulu Sultan Der
gahı postnişini Hacı Hasan Baba'ya inti
sap ederek henüz on dört yaşında iken 
Bektaşiliğe girdi (I 856). 1858'de Hasan 
Baba'nın. ardından onun yerine geçen 
Hacı Ali Baba'nın vefatı üzerine 1863 yı
lında Şahkulu Sultan Dergahı postnişinli
ğine getirildi. Aynı yıl Hacı Bektaş-ı Veli 
Dergahı'na giderek postnişin Hacı Türabi 
Ali Dedebaba'nın rehberfiğiyle ikrar alıp 
Bektaşi geleneği üzere mücerred oldu . 
İstanbul'daki irşad vazifesini yürütürken 
1869'da tekrar Hacı Bektaş-ı Veli Derga
hı'na gitti. bu defa Türbedar Mehmed 
Yesarl Baba'nın rehberfiğinde Selanikli 
Hacı Hasan Dedebaba'dan hilafet aldı. Ta
rikat hayatındaki bu gelişmeleri kendisi 
bir manzumesinde, "Hamdü Iiilah devrim 
itmam eyleyip devraneden 1 Plrim ihsan 
etti doğdum Hilmi dört kez anadan" bey
tiyle dile getirmiştir (dünyaya gelişi , inti
sa bı. mücerretliği, halifeliği). 

Mehmed Ali Hilmi Baba, Perişan Hfıfız 
Ali Baba'nın dedebabalıktan uzaklaştırıl

ması üzerine üç yıl kadar Hacı Bektaş-ı 
Veli Dergahı'nda dedebabalıkyapmış. bir 
süre sonra geri dönerek Şahkulu Sultan 
Dergahı'nda postnişinliğini sürdürmüş

tür. Bu tarihten itibaren dedebaba ola
rak anılan Mehmed Ali Hilmi Baba Ana
dolu'nun çeşitli yerlerindeki muhip, der
viş ve babalardan toplattığı paralarla 
Şahkulu Sultan Dergahı ' nı yeniden inşa 
ettirmiş. dergahın çevresinde satın aldı
ğı geniş arazide bağ ve bahçeler kurdur
m uştur. Bundan dolayı kaynaklar kendi-
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sini Şahkulu Sultan Dergahı'nın ikinci ba
nisi olarak da zikreder. Nitekim dergah 
onun dedebabalığı sırasında mücerretlik 
erkanı da uygulanan önemli bir Bektaşi 
merkezi haline gelmiştir. 

21 Şubat 1907 tarihinde vefat eden 
Mehmed Ali Hilmi Dedebaba önce Şahku
lu Sultan Dergahı ' nın kış meydanı deni
len kısmına defnedilmiş, naaşı daha son
ra aynı semtte inşa ettirdiği Gözcü Baba 
Türbesi bahçesindeki safaya nakledilmiş
tir. Ölüm tarihi mezar taşında 22 Ocak 
1907 şeklinde yazılı olduğu halde matbu 
divanının başındaki biyografisinde 21 Şu

bat 1907 olarak kaydedilmişti r. 

Şiirlerinde Bektaşi şiiri geleneğini ön 
plana çıkaran Mehmed Ali Hilmi Dedeba
ba'nın "Hilmi" mahlasıyla yazdığı gazel, 
muaşşer, müseddes, muhammes, mu
rabba, tahmls, mersiye, nasihatname, 
tarih, kıta. müfred ve koşma tarzındaki 
manzumelerden meydana gelen müret
tep bir divanı vardır. Aruz vezniyle yaz
dıklarında büyük ölçüde Niyazi-i Mısrl ve 
Türab'i'den, koşmalarında ise XIX. yüzyı
lın bir kısım mutasawıf şairlerinden et
kilendiği görülmektedir. Divanını ölümün
den sonra, Şahkulu Dergahı 'nda aşçılık 

yapan Filibeli Ahmed Mehdi Baba Mer
hum Mehmed A li Hilmi D edebaba'
nın Divanı adıyla yayımiarnıştır (istan
bul 1327). Eser 1986'da Bedri Noyan ta
rafından, kütüphanesinde bulunan yaz
ma bir nüsha esas alınarak şiirlerin açık

lamalı ve mensur şekilleriyle birlikte 
Mehmet Ali Hilmi Dedebaba Divanı 
ismiyle İstanbul'da tekrar neşredilmiştir. 
Divanda yer alan iki Kerbela mersiyesin
den 1899'da, diğeri tarihsiz olmak üzere 
iki defa müstakil halde basılm ıştır. Meh
med Ali Hilmi'nin. yoğun Ehl-i beyt sevgi
siyle lirik bir söyleyiş tarzının hakim oldu
ğu bazı nefesleri bestelenerek uzun süre 
tekkelerde okunmuş, XIX. yüzyıl sonu ile 
XX. yüzyıl başlarına ait çeşitli yazma mec
mualarla cönklerde de birçok şiirine yer 
verilmiştir. 
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(bk. KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA). 

~ 

r 
MEHMED ALİ PAŞA CAMii 

--, 

Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın 
Kahire'de Osmanlı seliit in camileri 

L 
planında yaptırdığı cami. 

~ 

Şehrin bütününe hakim konumdaki Ka
hire Kalesi'nde (Kal 'atülcebel) yer alan ca
minin inşaatına, kuzeybatıda yer alan ha
rim giriş kapısı üzerinde mevcut manzum 
Osmanlıca kitabesine göre Mehmed Ali 
Paşa ' nın emriyle 1246'da ( 1830) başlan
mıştır. Mehmed Ali Paşa'nın vefat ettiği 
1849 yılına kadar ancak kaba inşaatı ta
mamlanabilen camide Hidiv I. Abbas Hil
mi tarafından mermer kaplamalar, kub
be içlerindeki kalem işleri ve Mehmed Ali 
Paşa 'nın kabrini kuşatan pirinç parmak
lıkyaptırılmıştır. 1863'te Hidiv İsmail Pa
şa bakır dökme kapıları yaptırmış . Sul
tan Abdülaziz'in Mısır' ı ziyareti sırasında 
minberin soluna bir maksüre ilave edi!-

. miştir. Hidiv Tevfik Paşa zamanında 
1879'da avlu merrnerieri yenilenmiş . 

kubbe kurşunları değiştirilmiştir. 1931-
1939 yıllarında caminin kubbe ve kemer
leri tamir görmüştür. 

İ stanbul'dan getirtilen Mimar Yusuf 
Boşnak başkanlığında bir usta ekibi tara
fından yapımı gerçekleştirilen cami kub
beli bir har imle şadırvanlı bir avludan 
meydana gelmektedir. Her kenan 41 m . 
ölçüsünde olan kare planlı harim, dört fil 
ayağına oturan 21 m . çapında ve zemin
den 52 m. yüksekliğinde bir merkezi ku b
be ile dört yarım kubbe tarafından örtü!-

Mehmed Ali Paşa Camii - Kahire 1 Mısır . 


