
likle Nlşabur melametlleri tarafından kul
lanılmaya başlamıştır. IV. (X.) yüzyılın ilk 
yarısında yaşayan Horasarılı süfı Abdullah 
b. Muhammed b. Münazil kaynaklarda 
"pir-i ehl-i melamet. pir-i melametiyan" di
ye anılmaktadır. Horasan süfıleri arasında 
şeyh kelimesi V. (Xl.) asırdan sonra yaygın
Iık kazanmıştır. Farsça ilk tasawuf klasik
lerinden Hücvlrl'nin Keşfü '1-maJ:ıcılb'un 

da ve Muhammed b. Münewer'in Esrô.
rü't-tevJ:ıid'inde şeyh ve pir kelimelerinin 
aynı anlamda ve birlikte kullanıldığı görül
mektedir (Nasrullah Pürcevadl. V, 892-
893) Horasarılı süfıler bulundukları coğ

rafi bölgeye veya doğum yerlerine nisbet 
edilerek "pir" kelimesiyle birlikte anılmıştır. 
Mesela Ahmed Yesevl'ye "pir-i Türkistan", 
Menô.zilü's-sô.'irin müellifi Hace Abdul
lah En sari'ye "pir-i Herat". Şeyh Nasür'a 
"pir-i Gühistan" lakabı verilmiştir. 

Pir terimi mürşid, murad, veli. mürebbi. 
şeyh, hadi. kutub, gavs, delll-i rah, hızr-ı 
rah gibi yakın anlamlı kelimeler için de söz 
konusu olan zahiri ve batıni manaya sa
hiptir. Zahiri anlamda pir seyrü sütükü ta
mamlayıp insanları Hak yoluna irşad eden 
kimsedir (İsmail Rusuhi Ankarav!, s. 28) 
Bu kullanımıyla pir "tarikat şeyhi" anlamı
na gelir. Pir mücerret bir şahsiyet ya da 
manevi ve ilahi bir ilke de olabilir. Bu plrin 
batıni manasıdır. Mevlana Celaleddin-i Ru
m!, "Pir senin aşkındır. saçı sakalı ak olan 
değil. Pir yüz binlerce ümitsizin elinden 
tutarıdır" derken (Mesneuf, V, 278) kelime
yi hem batıni hem zahiri anlamıyla kul
lanmıştır. Plrin delalet ettiği rehber olma, 
irşat etme anlamı varlığın iki temel görü
nümü olan zahir ve batında çeşitli varlık 
suretlerine bürünür. İlahi fiilierin atemde 
tasarrufta bulunmasına mazhar oldukları, 
ulühiyyetin müşahede edilmesi ve bilin
mesinde insanlara manen rehberlik yap
tıkları için Cebrail. akl-ı faal, kutub, gavs 
ve Hızır'a da pir denilmiştir. Nitekim Hü
seyin Vaiz-i Kaşifı Fütüvvetnô.me-yi Sul

tani'de (s. 61 ı Hızır'ı Musa'nın, Cebrail'i 
Hz. Peygamber'in plri olarak tanıtmakta
dır. 

Pir teriminin şeriat, tarikat, marifet ve 
hakikat açısından dörtlü tasrıifi yapılmış
tır. Şeriatın dört plri Hz. Adem, İbrahim. 
Musa ve Hz. Muhammed; tarikatın dört 
plri Cebrail, Mikail. İsrfıfil ve Azrail'dir. Fe
rlddüddin Attar. Hafız-ı Şlrazl, Şems-i Teb
riz! ve Mevlana Celaleddin-i Rumi m arife
tin plrleridir. Başka bir tasnife göre mari
fet pirleri beştir : Şah Kasım-ı Envar, Mev
lana Celaleddin-i Rumi. Şems-i Tebriz!. 
Ferldüddin Attar ve Sa'dl-i Şlrazl (Ferl]un

de Peyam, s. 58-59: Resa'il-i Ciuanmerdan, 

s. 226-227, 231-232) Hz. Ali'nin kendile
rine hilafet hırkası verdiğine inanılan Hz. 
Hasan, Hüseyin. Kümeyl b. Ziyad ve Ha
san-ı Basri'ye "çehar pir" denir (Tehanevl, 
l, 737) 

Tarikatların teşekkülünden sonra pir kav
ramı kurumsal bir anlam kazanmış. tarikat 
kurucusuna pir ya da pir-i tarikat adı veril
miştir. Mesela Abdülkadir-i Geylani Kadi
rlliğin. Ahmed er-Rifal Riffılliğin, Şah Ba
haeddin Nakşbend Nakşibendlliğin, Ebü'l
Hasan eş-Şazell Şazellliğin. Mevlana Cela
leddin-i Rumi Mevlevlliğin. Hacı Bektaş-ı 
Veli Bektaşlliğin. Hacı Bayram-ı Veli Bay
ramiliğin plridir. Plrin bu anlamı diğer arı
lamlarından daha yaygındır. Halvetilik ve 
M evievilik örneğinde olduğu gibi bazı tari
katlarda tarikat kurucusuna "pir-i ewel". 
tarikatı pir-i ewele tabi olarak düşünce. 
adab ve erkan açısından yenileyene "pir-i 
sani" denilir. Mesela Halvetllik'te Ömer el
Halvetl tarikatın pir-i eweli. Yahya-yı Şir
vanl pir-i sanisi dir. Tarikat pirinin türbesi
nin bulunduğu dergaha "pir evi, pir ma
kamı, huzur, huzur-ı pir" adı verilmiştir. Pl
rin vasıfları bazı benzetmelerle anlatılmış
tır. "Yaz mevsimi. bahar serinliği, ay, dürr-i 
yekta" bunlardan bazılarıdır. Manevi sim
yanın üstadı olarak kabul edilen pir için 
"kibrit-i ahmer" (simya ilminde bakırı altı
na dönüştürmekte kullanılan bir madde) 
kullanımı Ferldüddin Attar'da görülen bir 
başka tabirdir. 

Meslek grupları , fütüwet erbabı ve Ahi 
teşkilatında her esnaf zümresinin ilk ma
nevi ustası ve zanaatkarı vardır, bu kişiye 
o zanaatın plri denilir. Mesela Hz. Adem 
çiftçilerin, Nuh gemicilerin, İdrls terzilerin, 
Davüd demirci ve zırhçıların, Lokman he
kimlerin, Selman-ı Farisi berberlerin, Ahi 
Evran debbağ esnafının plri sayılır. Hallac- ı 

Mansur hallaçiarın plri kabul edilir. Fütüv
vet ve esnaf teşkilatında civanmerdlere 
şed bağlayan kimseye "pir-i şed" denir. Es
kiden esnafın plrin adının geçtiği, "Her se
herde besmeteyle açılır dükkanı m ız 1 Haz
ret-i (Şazell'dir) plrimiz üstadımız" beytinin 
levha olarak asılması bir gelenekti. 

Tasawuf edebiyatında pir kelimesi muh
telif terkipler içinde kullanılmış. bu terkip
lerden farklı manalar taşıyan mecazlar tü
retilmiştir. "İlahi aşk şarabını sunan kamil 
mürşid" anlamında "pir-i meygede. pir-i 
meyfürüş. pir-i badefürüş, pir-i meyhane"; 
"salikleri ilahi aşk ateşinde yakan insan-ı 
kamil" anlamında "pir-i mugan"; "kalende
r! ve melametl tavrın baskın olduğu şeyh" 
anlamında "pir-i harabat"; "ledün ilmiyle 
manevi zevkler veren. kainatın ezen ve 
ebedl neşesini sağlayan kimse" anlamın-
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da "pir-i dihkan" bu tür mecazlar arasında 
zikredilebilir. Pir teriminin çeşitli dini akım
ların önderleri için de kullanıldığı görül
mektedir. Zerdüştllik'te dini lidere "pir-i 
mugan". Hıristiyanlık'ta manastır hayatı 
yaşayan rahiplere "pir-i deyr" adı verilir. Bu 
tabirler tasawuf şiirinde mecaz olarak da 
kullanılmıştır. Nizari İsmailller. İran tasav
vufundan etkilenerek dalleri. imam ve hüc
cetleri pir unvanıyla anmıştır. 
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~ SAFi ARPAGUŞ 

PiR ALİ AKSARA Yi 
(ö. 945/1539) 

Bayrami Melamiliği'ne mensup sufi. 
L ~ 

Müridierinden Abdurrahman el-Askeri 
şeyhinin 94S'te (ı 539) altmış üç yaşında 
öldüğünü kaydeder (Erünsal, s. 200). Bu 
bilgiden hareketle onun 882 (1477) yı
lında doğduğu söylenebilir. Kaynaklarda 
Aksaray'da dünyaya geldiği belirtilir. Ab
dülbaki Gölpınarlı. Aksaray'da bulunan tür
besindeki mezar kitabesine dayanarak asıl 
adının Bahaeddin Ali olduğunu yazarsa da 
(MelamTlik ue MelamTler, s. 45) Bayrami 
Melamlliği'ne dair kaynaklarda adı Alaed
din Ali şeklinde kaydedilmiştir. Abdurrah
man el-Askeri onun halk arasında Sultan 
Pir Ali diye tanındığını belirtir (Erünsal, s. 
200) Bayrami Melamlliği geleneğinde ömer 
Dede Sikklnl ve Bünyamin Ayaş!' den son
ra kutbiyyet makamına geçtiği kabul edi
len Pir Ali Aksarayi'nin gençlik yılları ve 
mürşidi Bünyamin Ayaşl'ye nasıl intisap 
ettiği konusunda bilgi yoktur. 
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Kaynaklarda onun İbrahim b. Edhem'i 
kastederek, "Benim devrimde yaşamış ol
saydı hükümdarlığı terketmesine izin ver
mezdim, sadık bir müridin dünya saltana
tını terketmesi gerekmez" ve, "Cennetin 
dört ırmağı benim hanemde mevcuttur" 
dediği , ayrıca mehdllik davası güttüğü ge
rekçesiyle Kanı~ınl Sultan Süleyman'a şi
kayet edildiği belirtilir. Rivayete göre du
rumu tahkik etmek için bir heyet gönde
rilmiş , fakat bir sonuç alınamamış , Ka
nOn! Sultan Süleyman İran seferine çıktı
ğında konuyla bizzat ilgilenmiş ve tebdll-i 
kıyafet Pir Ali Aksarayi'yi ziyaret etmiş , 

sohbet sırasında kendisinden zuhur eden 
bazı olağan üstü hadiseler sonunda onun 
büyük bir veli olduğunu aniayarak kendi
sini İstanbul'a davet etmiş, bunu kabul 
etmeyince oğlu İsmail Ma'şQki'yi gönder
mesini istemiştir (Sarı Abdullah Efendi, s. 
246-249 ; La'llzade , vr. ı 33b- ı 34b; Müsta
kimzade, vr. Jüb- ı ı b) 

Bu görüşmenin ardından İsmail Ma'şQ
ki'yi İstanbul'a gönderen Pir Ali Aksara
yi'nin altı ay kadar sonra vefat ettiği kay
dedilir. Ataı ve M üstakimzade onun ölüm 
tarihini 934 ( 1528) olarak verirler. Abdül
baki Gölpınarlı mezar kitabesinde yer alan 
"es-said eş-şehld" ibaresinden hareketle 
mehdilik iddiasıyla şehid edildiğini ifade 
etmekte (Melamflik ve Melamfler, s. 45), 
Ahmet Yaşar Ocak da bu görüşe katılmak

tadır (Osmanlı Toplumunda Ztndtklar ve 
Mülhidler, s. 27ı-272) . Ancak Abdurrah
man el-Askerl'nin Mir'atü'l-ışk'ında onun 
ölüm tarihi ve ölüm şekli şüpheye mahal 
bırakmayacak açıklıkta ortaya konulmuş
tur. Buna göre Pir Ali Aksaray\'. 26 Şaban 
945 ( 1 7 Ocak 1539) tarihinde Kayseri' de ha
lifelerinden Dedemzade Hacı Hayreddin'in 
evinde vefat etmiş, cenazesi vasiyeti üze
rine Aksaraya götürülerek türbesinin bu
lunduğu yere defnedilmiştir (Erünsal, s. 
200) 

Kendisinden bahseden eserlerde yer alan 
ifadelerden Pir Ali Aksarayi'nin geniş bir 
nüfuza sahip olduğu ve ona çok sayıda ki
şinin intisap ettiği anlaşılmaktadır. Dün
yevl meseleler konusunda kendisine da
nışmak için hıristiyan ahaliden gelenlerin 
varlığı şöhretinin oldukça geniş bir çevre
ye yayıldığını göstermektedir. Mir'atü'l
ışk'ta onun feyiz ve tasarrufundan etra
fında bulunan herkesin istifade ettiği be
lirtilmektedir. Melaml geleneğinde "haki
kat-i Muhammediyye"nin varisi ve keramet 
sahibi bir şahsiyet olarak nitelendirilen Pir 
Ali Aksarayi'nin (Sarı Abdullah Efendi, s. 
246 ; Müstakimzade. vr. ıob ) son derece 
güçlü bir cezbeye sahip olduğu ve bazan 
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günlerce kendinden geçmiş bir halde kal
dığı ifade edilmektedir (Erünsal. s. 187-

ı88). Vahdet-i vücOd onun tasawuf anla
yışının temelini oluşturur. Ona göre in
san-ı kamil gerçek evliyadır, insan-ı kamile 
muhabbet ise zata muhabbettir (a.g.e., 

S. ı98). 

Mir'atü'l-ışk'ta Pir Ali'nin tasawuf an
layışında şeriatın çok önemli bir yeri ol
duğu ve bu çizginin dışına taşmaya izin 
vermediği ısrarla vurgulanır. Kendisi çev
resindekileri bu konuda sık sık uyarmış, 

"Erenler, şeriatın dışında olan bizden de
ğildir dediler, bu fakir dahi böyle deriz, şe
riatın dışına çıkanı iki gözümün biri dahi 
olsa çıkarırım , tarikime ilhad karıştığını 
istemem" diyerek (a.g.e., s. ı ı2. ı94) bu 
konudaki hassasiyetini ortaya koymuştur. 
Muhabbet ve sohbete çok önem vermiş, 
sohbetlerinde sık sık aşkı işlemiştir. Ona 
göre benimsedikleri yol aşk yoludur ve bu 
aşkın serçeşmesi Hz. Ali'dir (a.g.e., s. ı 93). 

Sohbetlerinde tasawufi eğitimde edebin 
rolünü sıkça dile getiren Pir Ali'ye göre 
dervişliğin temeli edeptir. Edebe ulaşma
nın yolu ise hoş olmayan fiillerden, nefsin 
kötülüklerinden kaçınmak ve fani olan bu 
dünyaya iltifat etmemektir (a.g .e., s. 78). 

Dervişlik yokluk, hiçlik, tevazu ve meske
nettir. Bu hasletlere benlik duygusunu, ki
bir ve kini gönülden atmakla sahip olunur 
(a.g .e. , s. 8 8 ) Pir Ali Aksaray], melamet 
yolunun gereği olarak dervişlerinin taç ve 
hırka giymelerine izin vermemiş, onların 
birer sanata sahip olarak halk içinde ça
lışmalarını istemiş, tekke ve hankah kur
mayı da kabul etmemiştir (a.g.e., s. ı 96) 

Bizzat kendisinin çiftçilikle meşgul olduğu 
bilinmektedir. 

Bayrami Melaml silsilesi Pir Ali Aksara
yi'den sonra oğlu İsmail Ma'şQki ile de
vam etmiştir. Silsilesi, İsmail Ma'şQki'den 
sonra kutbiyyet makamına geçen Ahmed 
Sarban'ın mensuplarından Şeyh Gazanfer'e 
ulaşan Emir Osman, İsmail Ma'şOki'nin kut
biyyetinden söz etmeksizin silsilede Pir Ali'
den sonra Sarban Ahmed'in ismini verir 
(Tarlkatname, vr. 32a·b ı . 939 (1532-33) yı
lında İstanbul'a gönderdiği Baba Hasan, 
Nebl SQfi. istanbul'da Bozdoğan Kemeri 
altında tekkesi olan damadı Yakub Helval, 
Şeyh Ahmed, Kayseri'de bulunan Ahi Ba
ba, Mehmed Abdal ve Dedemzade Hacı 
Hayreddin, Nalıncı Mehmed Dede, Pir Ali'
nin Mir'atü'l-ışk'ta adı geçen dervişleri 
arasında sayılabilir. 
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1.!/!l HAŞİM ŞAillN 

PiR ESAD KÜLLİYESİ 

Ko nya'da 

L 
Selçuklu devrine ait külliye. 

_j 

Kendi ismiyle anılan mahallede bulunan 
külliye, Selçuklu dönemi şeyhlerinden Pir 
Esad tarafından XIII. yüzyılın ikinci yarısın
da inşa ettirilmiş, mescid, türbe ve zElvi
yeden oluşan külliyeye daha sonra bir çeş
me ilave edilmiştir. Külliye yapılarından yal
nızca türbe günümüze ulaşmıştır. Vaktiy
le türbenin doğusundaki geniş bahçenin 
kuzeydoğu köşesinde yer alan mescid ker
piç bir yapı olup 1990'a kadar kullanılmış
tır. Aynı yılda türbenin güney tarafına in
şa edilen yeni caminin ibadete açılmasıy
la birlikte eski mescid tamamen yıktırıla
rak yok edilmiştir. Yeni cami, bu mahalle
de doğup büyüyen Ali Rıza Sahadır tara
fından annesi Şefi ka Sahadır adına yaptı
rılmış olup klasik Osmanlı mimarisi görü
nümünde ve orta büyüklüktedir. 

Dıştan 7 x 6 m. ebadında dört köşe bir 
yapı olan türbe moloz taş ve tuğla karışı
mı duvarlara sahip olup 1440 yılında ye
nilenmiştir. Türbenin kapısı doğu yönün
deki cephede yer alır. Kuzey, güney ve ba
tı duvarlarının alt taraflarında ikişer bü
yük pencere, üstte ise dört yönde birer kü
çük pencere vardı r. Alt sıra pencerelerin 
tam üzerinden ve üst sıra pencerelerin 
yarım metre altından kalın bir tahta ha
tıl yapıyı kuşatır. Türbenin üzeri tuğla ör
gülü çapraz bir tonazla örtülmüştür. Tür
benin içinde solda alçıdan yapılmış zarif 
bir cüz rafı görülür. Ortada Pir Esad'a ait 
üzeri beyaz sıvalı, üstü hörgüçlü basit bir 
sanduka bulunmaktadır. Bu sandukanın 
baş ucunda 662 ( 1264) tarihli, mermere 


