
SEYYiD ALi SULTAN 

onun en yakın dostlarından biridir. Veld
yetnume'de Seyyid Rüstem Gazi'ye en az 
Seyyid Ali Sultan kadar, belki ondan daha 
fazla yer ayrılmıştır. Osmanlı tarihlerinde 
adından söz edilen Kara Rüstem ile aynı 
kişi olması kuwetle muhtemel olan Seyyid 
Rüstem Gazi fetih ve gazalarda Seyyid Ali 
Sultan'ın en büyük yardımcısıdır. Bazan 
kendi adına fetihler gerçekleştirdiği gö
rülen Seyyid Rüstem aynı zamanda hu
kuki meselelerle de ilgilenmekte, bir an
lamda gazilerin kazaskerliğini yapmakta
dır. O, dağ başında kurduğu tekkede fa
aliyet gösteren bir "torlak"tır. Seyyid Ali 
Sultan'ın bir diğer arkadaşı olan Fakih Ab
düssamed gazi-dervişlerin imamıdır. Mür
ted Kalesi'ni büyük kahramanlıklar göste
rerek ele geçiren Tahir, Gazi Evrenos, Sey
yid Zal, Seyyid Ahmed, Seyyid Hamza, Sey
yid Ufkl ve Seyyid Furkıye isimlerinden söz 
edilen diğer arkadaşlarıdır. Seyyid Ali Sul
tan ve arkadaşlarının yaptığı fetihler son
raki dönemlerde yazılan Bektaşi nefesle
rinde yer bulmuş, şairler onu "Rumeli ga
zilerinin şahı" diye nitelendirmiştir. 

Veldyetndme'de yer alan ifadelerden 
Seyyid Ali Sultan ve arkadaşlarının kalen
deri bir meşrebe sahip oldukları anlaşıl
maktadır. Bununla birlikte namaz konu
sunda son derece titiz davrandıkları ve şa
rap içmedikleri ısrarla vurgulanır (s . 18-

19, 27-28) . Diktiği bir okun yeşerip ağaç 
haline gelmesi, bir nara atarak kale bur
cunu yıkması, Dimetoka Kalesi'ne ateş yağ
dırması, kayadan su çıkarması, kılıcıyla ka
yayı ikiye bölmesi gibi kerametlerinden sık
ça bahsedilir. Bektaşi nefeslerinde hayatı
na dair hemen hemen hiç bilgi bulunma
yan Sadık Abdal'ın bu tekkede yaşadığı 
ve ona intisap ettiği belirtilmektedir (Er
gun, s. 207-208). Ancak şiirlerinde 883 
(1478) yılında vefat ettiği bilinen atman 
Baba'dan söz eden ve XVI. yüzyılda yaşa
dığı anlaşılan · Sadık Abdal'ın onun müridi 
oiması mümkün değildir. 

Bektaşi geleneğinde Seyyid Ali Sultan on 
iki posttan ikincisi olan aşçı postunun sa
hibi, Rum ilinin gözcüsü olmuş ve kurdu
ğu tekke en önemli dört Bektaşi tekke~ 
sinden biri olarak kabul edilmiştir (Ocak, 
Bektaş! Menakıbnamelerinde İslam Önce
si İnanç Motifleri, s. 1 3). Yaşadığı dönemde 
Bektaşilik'le ilişkisinin hangi düzeyde oldu
ğu bilinmemekle beraber sonraki devirde 
bu gelenek içerisinde önemli bir yer edin
miştir. Kurduğu tekke Bektaşiliğin Balkan 
coğrafyasında yayılmasında etkili olmuş 
merkezlerden biridir. Bu misyonu doğru
dan Seyyid Ali Sultan'ın şahsına bağlayan
lar da vardır. Mesela Birge onu Sarı Sal-
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tuk ile beraber Balkan coğrafyasında Bek
taşi yolunun ilk temsilcileri arasında sa
yar (The Bektashi Order, s. 5 ı) . S. FarGki, 
Bektaşiliğin Osmanlı fetihlerinin Balkan 
yarımadasında yayılmasını sağlayan gazi
ler zümresiyle bağlantılı olduğunu ve Kı
zıl Deli adıyla Bektaşi menakıbnamelerine 
girdiğini söyler (Anadolu'da Bektaşflik, s. 

ı 92). Ahmet Yaşar Ocak kendisini Kaygu
suz Abdal. Sultan Şücaüddin Baba gibi 
XIV-XV. yüzyıllarda yaşamış bir Kalender! 
şeyhi yahut Proto-Bektaşl diye tanımlar 
(Osmanlı İmparatorluğu 'nda Maljinal Sa
filik, S. 88) 

Seyyid Ali Sultan'ın Bektaşi geleneği 
üzerindeki etkisi Alevi-Bektaşi nefeslerin
de açık şekilde görülmektedir. XVI-XVII. 
yüzyıl Bektaşi şairi Kul Himmet bir nefe
sinde onun Hacı Bektaş-ı Veli'nin tacına 
sahip olduğunu vurgular. Virani onu Rum 
erenlerinin şahı ve gaziler serdan diye ni
teler. Seyyid Ali Sultan'ın adı Pir Sultan Ab
dal'ın şiirlerinde de geçer. Geda Musli, Fa
kir Edna. Kazak Abdal. Kasım!, Gurbi, Mah
rem Oğlu, Münlre ve Yusuf Dede gibi Kı
zılbaş-Alevi şairlerinin nefeslerinde de Sey
yid Ali Sultan'dan benzer ifadelerle söz 
edilmiştir. Onun Bektaşi geleneği içerisin
de bu kadar yoğun biçimde yer bulmasın
da Bektaşiliğin asıl kurucusu olarak kabul 
edilen Balım Sultan'ın etkisi olduğu tah
min edilebilir. Melikoff, dergah çevresin
deki HurGfi inancına mensup bazı şairle
rin çokluğundan hareketle dergah civarın
da etkin bir HurGfilik merkezi bulundu
ğunu ifade etmekteyse de bu yoğunluğun 
Seyyid Ali Sultan ile alakasının olup olma
dığı konusunda yeterli bilgi yoktur. Malat
ya'nın Şeyh Hasanlı köyünde Seyyid Ali'ye 
izafe edilen bir ocağın mevcudiyeti ve İs
kilip, Samsun, Kırıkkale, Malatya, Maraş. 
Adana yöresinde bu ocağın mensuplarının 
bulunması, onun sadece Balkanlar'da de
ğil Anadolu'da da saygı duyulan bir şah
siyet olduğunu göstermektedir. 
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SEYYİD AZİM ŞİRVANI 
(1835-1888) 

Azeri şairi, eğitimci. .J 

9 Temmuz 183S'te Şamahı'da doğdu. 
Din alimi olan babası Seyyid Mehmed, 
Azim henüz yedi yaşında iken vefat edin
ce Dağıstan'ın Yahsay köyünde din görev
lisi olarak çalışan dedesi Molla Hüseyin onu 
yanına alarak öğrenimiyle bizzat meşgul 
oldu. Burada Arapça. Farsça okuyan ve yö
redeki bazı dillere aşina olan Azim 18S3'te 
annesi Gülsüm Hanım'la Şamahı'ya dön
dü. 18S6'da dini bilgisini ilerietmek ve Şi
ller'ce önemli sayılan mekanları ziyaret et
mek amacıyla lrak'a gitti. Birkaç yıl Necef. 
Kerbela, Bağdat. Şam ve istanbul'da ka
lıp tahsilini tamamladıktan sonra memle
ketine döndü. 

18S7'de hac için gittiği Mekke ve Medi
ne'de bir müddet kaldı. Şiirlerine de yan
sıyan bu ziyaretin ardından Kahire'ye git
ti ve ileri gelen din alimleriyle görüştü. Se
yahatleri sırasında Osmanlı Devleti'nin ve 
İslam dünyasının içinde bulunduğu siyasi, 
içtimai durumu gördü; aydınların ve din 
bilginlerinin düşüncelerini öğrendi. istan-



bul ve Kahire gibi merkezlerdeki yeni dü
şünce hareketlerinden etkilendi. Yaşadığı 
Kafkasya'yı ve Azerbaycan'ı diğer islam ül
keleriyle mukayese edip Kafkasya muhi
tinin fikri ve dini bakımdan geriliğini an
layınca kültürel ve sosyal problemlere ilgi 
d uyarak öğretmenlik yapmayı tercih etti. 
Şamahı'da bir özel okul açtı (1869-1870). 
Burada okuttuğu dersler ve kullandığı yön
temler, Rus okullarından ziyade eğitimi 
sırasında yakından tanıma imkanı buldu
ğu Osmanlı mekteplerindeki yeni sistemin 
(usul-i cedid) etkilerini taşıyordu. nitekim 
Kafkasya'da tarih, coğrafya. fizik, mate
matik gibi dersleri müslüman mekteple
rine sokan ilk öğretmenlerden biri oldu. 

O dönemde Azeri Türkçesi'nde usQI-i ce
dlde uygun ders kitapları bulunmadığın
dan Farsça ve Azeri Türkçesi ile manzume
ler, manzum hikayeler yazdı; bunları ders 
kitabı olarak okuttu. 1873-187 4'te Rus hü
kümetinin Şamahı'da açtığı yeni tarz Rus
Tatar Mektebi'ne öğretmen tayin edildi. 
Bu mektepte din (şeriat) dersleriyle birlik
te Farsça ve Azeri Türkçesi okuttu. Müs
lüman talebelerin çağdaş ilimleri öğren
meleri için Rusça'yı da bilmeleri gereğine 
inandığından onların bu dili öğrenmeleri
ni istiyordu. Kendisi 1870'lerden itibaren 
Rusça öğrenmiş, hatta bu dilden tercü
meler yapmıştı. Bu arada Bakü'de Ha
sanbey Melikzade Zerdabl'nin Rusya'daki 
Türkler'in ilk Türkçe gazetesi olarak çı
kardığı Ekinçi'ye manzumeler ve yazılar 
göndererek onu destekledi, gazetenin ge
niş okuyucu kitlesine ulaşması için gay
ret gösterdi. 1877'de bu gazetenin kapa
tılması üzerine Ziya, Ziya-yi Kavkasiy
ye ve Keşkül gibi gazetelerde yazılarını 
sürdürdü. Ölümüne kadar öğretmenlik 
yaptı. Öğrencileri arasında Mirza Aliekber 
Sabir ve Sultan Mecid Ganlzade gibi şair 
ve yazarlar vardır. Seyyid Azim Şirvanl 1 
Haziran 1888'de vefat etti ve Şamahı'da
ki Şahandan Kabristanı'na defnedildi. 

Azeri edebiyatında döneminin en büyük 
klasik şairi olarak kabul edilen Seyyid Azim, 
Şamahı'daki şairler ve aydınlar topluluğu 
Beytüssafa'nın reisiydi. 18SS'ten itibaren 
eski tarzda yazdığı lirik gazelleri, kaside, 
kıta, rubal ve müseddesleriyle tanınmış
tır. Farsça şiirleri de bir divan teşkil ede
cek kadar çoktur. Şirvanl özellikle Rus me
m urlarının zulmünü, rüşvet ve suistimal
lerini, keyfi davranışlarını, cahil ve men
faatperest din görevlilerinin riyakarlıkla

rın ı acı ve alaycı bir dille eleştirdiği man
zumeleriyle ilgi çekmiştir. Bu tarz şiirlerin
de bazı kişileri adlarını belirterek sert bir 
şekilde hicvetmesi onları rahatsız etmiş, 

bu yüzden çeşitli baskılara maruz kalmış
tır. Şii-Sünni mezhep ihtilaflarına, Şiiler'in 
10 Muharrem'de kendilerine eziyet etme
lerine ve batı! itikadlara karşı çıktığı şiir
leri yüzünden cahil halk arasında zor du
rumlara düştüğü de olmuştur. 

Eserleri. 1. Tezkire. 188S'te tamamla
nan eserde Azerbaycan' da, Osmanlı ülke
sinde, iran'da ve kısmen Türkistan'da ye
tişen Türk şairlerinden 270 civarında kişi
nin kısa hal tercümesi ve şiirlerinden ör
nekler bulunmaktadır. z. Tarih-i Şirvan. 
1884-1887 yılları arasında kaleme alınan 
ve bugün mevcut olmayan eserin bir bö
lümü, daha 1884'te Vladimir Bezmenov 
tarafından Rusça'ya çevrilerek Tiflis'te bir 
arkeoloji-tarih dergisinde bastırılmıştır. 3. 
Rebiü 'I-etfal (Şeriat). Didaktik manzume 
ve hikayelerden oluşan bu ders kitabı ya
yımlanması için Bakü-Dağıstan Mekteple
ri Müdürlüğü'ne gönderilmiş, ancak eser, 
içinde siyasi fikirler bulunduğu gerekçesiy
le yazarının Şeki'deki öğretmenlik işinden 
uzaklaştınlmasına sebep olmuştur. Da
ha sonra geliştirHip 1883'te tamamlanan 
esere Tô.cü'l-kulUb adı verilmiştir. Sey
yid Azim'in şiirleri toplu halde ölümünden 
sonra yayımlanmış, oğlu Cafer bazı hikaye 
ve temsillerini 189S'te Tiflis'te Mecmua-i 
Seyyid Azim Şirvani adıyla neşretmiş, 
eser aynı yıl Tebriz'de de basılmıştır. Diva
nı Habib Sadıkoğlu tarafından düzenlene
rek 1897' de Tebriz' de yayımlanrnış, 1902'
de Bakü'de Gazeliyyat-ı Seyid Azim neş
redilmiştir. Külliyatının nisbeten tam bas
kısı Azerbaycan İlimler Akademisi yayınla
rı arasında çıkmıştır: Seyyid Azim Şirva
ni: Eserleri (I-lll, Bakü 1967-1974). Külli
yatı neşre hazırlayan Süleyman Rüstemov 
ı. cildinin başına şairin hayatı ve eserleri 
hakkında bir inceleme eklemiştir. ı. ciltte 
klasik tarzda gazelleri, ll. ciltte satirik man
zumeleri, manzum hikayeleri, bazı hadi
selere bağlı olarak yazılmış şiirleri, kasi
deleri, manzum ve mensur mektupları, 
Rebiü'l-etfô.l adlı eseri, lll. ciltte Tezki
re'si bulunmaktadır. Seyyid Azim'in 1954 
yılında kendisine ait arşiv kayıtları arasın
da bulunan Farsça divanı henüz basılma
mıştır. 
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Eskişehir Seyit gazi' de 
XIII. yüzyılın başlarında 

kurulan külliye. _j 

Üçler tepesinin yamacında ve kayalık bir 
alanda inşa edilmiştir. Rivayete göre Erne
vi kumandanı Seyyid Battal Gazi VIII. yüz
yılda bu mevkide şehid düşmüş, Selçuklu 
Sultanı 1. Gıyasedd.in Keyhusrev'in eşi Üm
mühan Hatun buraya onun için Xlll. yüz
yılın başlarında bir türbe, cami ve medre
se yaptırmış. kendisi daha sonra bu med
resenin eyvanı durumundaki türbesine 
gömülmüştür. Külliyenin çekirdeği Ana
dolu Selçuklu döneminde oluşmaya başla
mış, XVI. yüzyılın başlarında Osmanlı dev
rinde eklenen yapılar ve ardından resto
rasyonlarla günümüzdeki halini almıştır. 
Külliyede Seyyid Battal Gazi Türbesi, ca
mi, iki çilehane, türbedar odası, Mihaloğul
ları Türbesi, Ümmühan Hatun Medresesi 
ve Tür besi, Kadıncık Ana, Kesikbaşlar ve 
Çoban Baba türbeleri, Bektaşi Dergahı, 
aşevi, fırın ve medrese odaları duvarlarla 
çevrili açık bir avlunun güney, doğu ve ku
zey yönlerinde yer almaktadır. Avluda med
rese odaları önünde bir şadırvan kalıntısı, 
ayrıca Kadıncık Ana Türbesi'ne yakın ko
numda lahitten devşirilen bir çeşme mev
cuttur. Arazinin meyilli konumundan dola
yı doğu ve güney yönler indeki yapılar al
tında depo-kiler şeklinde kullanılan me
kanlar oluşturulmuştur. 

Külliyeye kuzeydoğu ve güneybatıdaki 
iki kapıyla ulaşılmaktadır. Kuzeydoğudaki 
kemerli giriş duvar payelerine oturan sivri 
kemerlerle her biri kare planlı beş bölüme 
ayrılmış, kuzey-güney doğrultusunda iki 
katlı düzenlenmiş rampalı bir yoldur. Yo
lun dışa bakan doğu cephesinde ilk üç ke
mer dışarı açılırken diğer ikisi örülerek ka
patı! mıştır. Kuzeyde yer alan ilk kemerin 
doğu köşesinde konsol üzerinde bir aslan 
heykeli bulunurken dördüncü kemer örüle
rek üzerinde mermer kitabe bulunan dik
dörtgen söveli ve lentolu bir kapı haline ge
tirilmiştir. Yolun üst katı her birinin üzeri 
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