
SEYYiD BEY 

BİBLİYOGRAFYA : 

Seyyid Bey, UsQI-i Fıkıh: f\lledhal, İstanbul1333 , 
s. 55; Vatan, İstanbul9 Mart 1341/ 1925; ikdam, 
İstanbul9- 10 Mart 1341/ 1925; /VIillfNevsal (1341 
Sene-i f\llaliyesine f\llahsus) , Dördüncü Sene, is
tanbul 1341 , s. 23; Celal Bayar, Ben de Yazdım, 

İstanbul 1965, 1, 122; Naşit Hakkı Uluğ, Üç Bü
yük Devrim, istanbul 1973, s. 100; Hasan Rıza 
Soyak, Atatürk 'ten Hatıralar, İstanbul 1973, 1, 
182; Osman Öztürk, Osmanlı Hukuk Tarihinde 
f\llecelle, istanbul 1973, s. 96; Bilal N. Şimşir, f\llal
ta Sürgün/eri, Ankara 1985, s. 179, 183; Feroz 
Ahmad, ittihat ve Terakki: 1908-1914 (tre. Nu
ran Yavuz). İ stanbul1986 , s. 156-157, 289-290; 
Mazhar Müfıt Kansu, Erzurum'dan Ölümüne Ka
dar Atatürk'le Beraber, Ankara 1988,1, 142, 144; 
Tarık Zafer 1\ınaya , Türkiye'de Siyasal Partiler, is
tanbul1989, lll , 379; Sami Erdem, Seyyid Bey'in 
islam Hukuku Sahasındaki Çalışmalarının De
ğeri (yüksek li sans tezi, ı 993). MÜ Sosyal Bilim
ler Enstitüsü; a.mlf., "Cumhuriyet'e Geçiş Süre
cinde Hilafet Teorisine Alternatif Yaklaşımlar: 
Seyyid Bey örneği ( ı9 22- ı924 )", Divan: ilmi 
Araştırmalar, sy. 2, istanbul 1996, s. 119-146; 
Türk Parlamento Tarihi: TB/VIf\11-11. Dönem 1923-
1927 (haz. Kazım Öztürk). Ankara 1995, lll , 445-
446; Türk Hukuk ve Siyaset Adamı Seyit Bey 
Sempozyumu: 16 f\llayıs 1997 (haz. Osman Ka
raden iz v.dğr. ). İzmir 1999; Hüseyin Cahit Yalçın, 
"Tanıdıklanm : Seyyid Bey" , Yedigün, sy. 183, 
İstanbul 1936, s. 16; İsmail Kara, "Seyyid Bey 
(Çelebizade Mehmed)", Yaşamları ve Yapıtla

rıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, İstanbul 1999, 
ll , 529-530. r;ı;ı 

IJ!1II!.I SAMiERDEM 

SEYYİD BURHANEDDİN 
( w;.~' w~ .r. .i;... ) 

Seyyid Burhanüddin Hüseyn 
Muhakkık-ı Tirmizi 

(ö . 639/ 1241) 

L Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin şeyhi._j 

561 ( 1166) veya 565 ( 1169) yılında Tir
miz'de doğdu. Seyyid Kasım Tirmizi'nin 
torunu, Seyyid Hasan Tirmizi'nin oğludur 
(Sahih Ahmed Dede, s. 123) . Soyu Hz. Hü
seyin'e dayandığından "Seyyid" ve "Hüsey
nl" nisbeterinin yanı sıra kalplerdeki sırları 
bilmesi veya Şems-i Tebrizl'nin Konya'ya 
gelişini Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye ön
ceden haber vermesi dolayısıyla "seyyid-i 
sırdan" , Mevlana tarafından anıldığı üze
re "Burhaneddin, burhan- ı din, burhan" 
ve tahkik ehli bir sufi olduğunu belirten 
"muhakkık" lakaplarıyla tanınır. Tirmiz'de 
ilim tahsilinden sonra 605'te (1208) Belh'e 
giderek Mevlana'nın babası Sultanülulema 
Bahaeddin Veled'e intisap etti. Kırk gün 
sohbetinde bulunup icazet almasının ardın
dan Tirmiz'e döndü. Ertesi yıl tekrar Belh'e 
gelip burada iki üç yıl kadar kaldı. Bu dö
nemde henüz çocuk yaşlardaki Mevlana'
nın atabegliğini üstlendL Bahaeddin Ve-
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led'in ailesiyle birlikte Belh'ten hicret et
mesi üzerine Tirmiz'e yerleşti (616/ 1219). 

Mevlevl kaynaklarında onun bu tarihten iti
baren sürekli cezbe ve sekr halinde yaşa
dığı, inzivaya çekildiği , sekr halinden sah
va geçip sekiz yıl kadar öğretim ve irşad 
faaliyetinde bulunduğu , daha sonra Ana
dolu'ya gittiği kaydedilmektedir. 

Menakıbnamelerde Seyyid Burhaned
din'in Anadolu'ya gitme sebebi hakkında 
çeşitli rivayetler yer almaktadır. Şeyhi Ba
haeddin Veled'in 18 Reblülahir 628 (23 Şu
bat 1231 ) cuma günü Konya'da vefat etti
ğini aynı gün Tirmiz'de ders verirken, ''Ya
zık yazık, şeyhim bu toprak aleminden te
miz aleme göçtü" diyerek keşfetmesi ve 
bir gece rüyasında şeyhinin, "Benim Ce
laleddin'imi yalnız bırakrnışsın ve onu ko
rumak konusunda kusur ediyorsun" hita
bını duyması birkaç dostu ile beraber Kon
ya'ya gitmesinde etken olmuştur (FerT
dOn-i Sipehsa lar, s. 11 8; Ahmed EflakT, 1. 

56-57, 73). Sultan Veled'e göre Tirmiz ulu
larından birinin Bahaeddin Veled'in Kon
ya'da olduğunu bildirmesi üzerine Anado
lu'ya gitmeye karar vermiştir ( İbtidana

me, s. 245). Bu yıllarda Maveraünnehir ve 
Horasan'ı kasıp kavuran Moğol akınlarının 
onun hicret etmesinde etkili olduğu da 
ileri sürülmüştür (DMBİ, XII, 60) . Seyyid 
Burhi!ıneddin şeyhinin vefatından bir yıl 
sonra Konya'ya ulaştığı, Sincari Mescidi'n
de inzivaya çekildiği, bu sırada Larende'
de bulunan Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye 
mektup yazarak orasının Moğol istilası se
bebiyle oturmaya elverişli olmayacağını be
lirtip onu Konya'ya çağırdığı, bazı kaynak
larda Konya'ya gelmeden önce Kayseri'ye 
uğrayıp bir süre şehrin yöneticisi Sahib is
fahi!ınl'nin evinde kaldığı kaydedilmekte
dir. Seyyid Burhi!ıneddin, Mevlana'ya baba
sının hem zahir hem hal ilimlerinde kamil 
bir şeyh olduğunu . kendisinin zahir ilimle
rinde elde ettiği üstün dereceyi hal ilimle
rinde de kazanması gerektiğini söylemiş, 
bunun üzerine Mevlana kendisine intisap 
etmiştir (Fer!dOn-i Sipehsalar, s. ı 18; Sul
tan Veled, s. 248) . Efli!ıki, Mevlana'nın ona 
daha Belh'te iken intisap etmiş olabileceği
ni söyler (Ariflerin Menkıbeleri, ı , 59) . Sey
yid Burhi!ıneddin ertesi yıl zahir ilimlerin
de daha da ilerlemesi için Mevlana'yı Dı
maşk'a gönderdi. Kendisinin, 630 (1233) 
yılında gerçekleştiği anlaşılan bu seyahat 
sırasında Kayseri'ye kadar Mevlana'ya re
fakat ettiği belirtilmektedir. Seyyid Bur
haneddin'in, halifenin elçisi olarak Anado
lu'ya gelen ve Konya'da Bahaeddin Veled'in 
kabrini ziyaret ettikten sonra Kayseri'ye 

uğrayan Şehi!ıbeddin es-Sühreverdi ile gö
rüştüğü , bu görüşme sırasında hiç konuş
madıkları (Feridun- i Sipehsa lar, s. 11 9). 

Sühreverdl'nin bunun sırrını soran mürid
lerine Seyyid Burhi!ıneddin'in, "Hal ehli ya
nında kal dili değil hal dili lazımdır" sözü
nü naklettiği rivayet edilir (Ahmed Eflakl, 
I, 74; Sahih Ahmed Dede, s. 155) . Ancak 
Sühreverdl'nin Konya'ya 1221 , Seyyid Bur
haneddin'in ise 1232'de geldiği bilindiğine 
göre bu görüşmenin Anadolu'da yapılmış 
olması mümkün görünmemektedir (Göl
pınarlı , Mevlana Celaleddin, s. 45) . 

Eflaki, Sahib İsfahi!ınl'nin Halep'te Hal
laviyye, Dımaşk'ta Mukaddemiyye medre
selerinde dört veya yedi yıl ders aldıktan 
sonra Kayseri 'ye dönen Mevlana'yı sara
yında misafir etmek istediğini, Seyyid Bur
hi!ıneddin 'in buna razı olmadığını, ilirnde 
babasını geçtiğini , "ledün ilminden inciler 
saçması için" halvete girmesi gerektiğini 
söyleyerekonu toplam 1001 günde ardar
da üç defa halvete soktuğu nu, halvet son
rasında, "Bütün ilimlerde eşi benzeri bu
lunmayan bir insan oldun; haydi yürü. in
sanların ruhunu taze bir hayat ve hesap
sız bir rahmete garket; bu silret alemi
nin ölülerini kendi mana ve aşkınla dirilt" 
dediğini, ardından birlikte Konya'ya gittik
lerini, Seyyid Burhaneddin'in burada ona 
irşad için icazet verdiğini kaydeder (Arifle
rinMenkıbeleri, l , 8 1-84, 89). SahihAhmed 
Dede'ye göre 639 ( 124 1-42) yılında ger
çekleşen bu olay sırasında Mevlana otuz 
altı, Seyyid Burhi!ıneddin yetmiş beş yaşın

dadır (Meu leuflerin Tarihi, s. 159). Konya'
da müridi Selahaddin-i ZerkCıb'un evinde 
misafir kaldığı sırada. "Halimi sana. kalimi 
Mevlana'ya bağışladım" diyerek kendisin
den iki mirasın intikal ettiğini ifade eden 
Seyyid Burhi!ıneddin 'in daha sonra Kayse
ri'ye yerleşmek istediği, Mevlana'nın buna 
razı olmadığı, bunun üzerine onun. "Bura
ya kuwetli bir aslan yöneldi; ben de bir 
aslanım, birbirimizle geçinemeyiz, onun 
için gitmek istiyorum" diyerek onu razı et
tiği , bu sözüyle Şems-i Tebrizi'nin Konya'
ya geleceğini beş yıl önceden haber ver
diği rivayet edilir ( FerTdOn-i Sipehsalar, s. 
120). Mevlana'nın siyasi ortamdan duydu
ğu endişeden dolayı şeyhinin Kayseri'ye 
gitme isteğine karşı çıktığı ileri sürülmüş
tür. Bu iddiaya göre Mevlana, kendisi gi
bi ahilere muhalif olan Seyyid Burhaned
din'in ahi ve Türkmen zümrelerine destek 
veren L Alaeddin Keykubad'ın iktidarı za
manında Kayseri'ye gitmesine izin verme
miş. onun Kayseri'ye son gelişi Keykubad'ın 
öldürülmesi ve ahilerin tasfiyesi üzerine 



gerçekleşmiştir (Akşit , XIX/ I [2004]. s. 7) . 

Bir diğer rivayete göre Seyyid Burhaned
din, Kayseri 'de Sahib İsfahan'i'yi vezirlik 
makamına getiren ve şehirde büyük tah
ribat yapan Moğollar'a tıpkı Mevlana gi
bi sempati duymakta, Türkmenler'e mu
halif olan çevreleri himaye eden Moğollar 
bu yüzden kendisine saygı gösterip ayak
larına para saçmaktadır (Bayram , s. 88) 
Moğollar'ın onun ayaklarına para saçtık
ları iddiası Efiakl'nin bir rivayetinin çarpı
tılmış bir yorumuna dayandırılmaktadır 
(Ariflerin Menkıbeleri, ı , 68) Halbuki Mev
lana Celaleddin-i Rüm'i gibi Seyyid Burha
neddin'in de ahi-Türkmen zümreleri ve 
M oğallar'la ilgili tavrı olayları tasawufi ve 
batıni perspektiften yorumlamaktan iba
ret olup siyasal ve sosyal kaygıların bir so
nucu değildir. 

Eflakl. Seyyid Burhaneddin'in, Kayseri'
de Sultan Alaeddin Keykubad'ın eşi Mah
peri Hatun tarafından yaptırılan Huand 
Hatun Camii bitişiğinde halen müze ola
rak kullanılan medresede ders okuttuğu
nu, Mükremin mahallesindeki günümü
ze sadece tonaziarı intikal eden Hakırdak
lı Camii'nde imamlık yaptığını, istiğrak ha
linden dolayı namazda uzun müddet dur
ması sebebiyle cemaatten affını isteyerek 
görevi terkedip cami yanındaki halvetha
nede inzivaya çekildiğini kaydeder (a.g.e., 

ı . 61-62) Kayseri Mevlevınanesi bu halvet
hanenin arsası üzerine inşa edilmiştir (Kü
çük, s. 280) 

Seyyid Burhaneddin'in vefat tarihi tam 
olarak tesbit edilememekle birlikte İbti
daname'de ve Efl3k'i'deki bilgilere göre 
onun Bahaeddin Veled'in vefatından bir yıl 
sonra Konya'ya geldiği, dokuz yıl burada 
Mevlana'ya şeyhlik yaptığı dikkate alına
rak 638 ( 1241 ) yılı sonları veya 639 ( 1241 ) 
yılı başlarında öldüğü söylenebilir. Eflakl, 
Sahib İsfahan'i'nin onun kabrinin üzerine 
bir türbe inşa ettirmek istediğini, rüyasın
da gördüğü Seyyid Burhaneddin'nin bunu 
reddetmesi dolayısıyla bundan vazgeçtiği
ni söyler (Ariflerin Menkıbeleri, 1, 69-70) . 

Şimdiki türbe 1892 yılında Ankara Valisi 
Abidin Paşa'nın yardımıyla Kayseri muta
sarrıfı Mehmed Nazım Paşa tarafından yap
tırılmış , Farsça kitabesi Ali Em'ir'i Efendi 
hattıyla yazılmıştır. 

Sahib İsfahan'i, Seyyid Burh3neddin ve
fat ettikten kırk gün sonra Mevlana'ya bir 
mektup gönderdi, Mevlana Kayseri'ye gi
derek şeyhinin kitaplarını Sahib İsfahan'i'
den aldı ve birkaçını kendisine bağışladık
tan sonra Konya'ya döndü (a.g.e., ı , 70-71 ). 

Sultan Veled , Mevlana'nın Seyyid Burha-

neddin'in vefatıyla tek başına kaldığını. ya
nıp yakılarak Şems-i Tebr'iz'i Konya'ya gelin
ceye kadar beş yıl riyazet hayatı yaşadığını, 
bu sırada kendisinden sayısız kerametler 
zuhur ettiğini, bununla birlikte irşad faali
yetinden geri durmayıp halka vaaz verme
yi, ulema, yönetici ve esnaf kesiminden 
olan müridleriyle sohbet etmeyi sürdür
düğünü söyler (İbtidaname, s. 247-249) 

Seyyid Burhaneddin'in adı Efiakl'nin kay
dettiği Mevleviyye silsilesinde yer alırken 
(Ariflerin Menkıbeleri, ll , 599) , Sipehsalar'ın 
Risale'sindeki silsilenamede (s 18) bulun
mamaktadır. Ahmet Avni Konuk'a göre 
Seyyid Burhaneddin. Mevlana'nın yegane 
mürşidi, Şems-i Tebr'iz'i onun sohbet arka
daşıdır. Mevlana'nın babasının da Seyyid 
Burhaneddin'in müridi olduğu , Şam ve 
Hicaz seferinde onlarla birlikte bulundu
ğu, Dımaşk'ta öldüğü, ölümünden önce on
lara Rum diyarına gitmeyi tavsiye ettiğine 
dair rivayetler doğru değildir (Devl etşah , 

ll , 249) 

Ma'aril adlı eserinde şeyhi Bahaeddin 
Veled'i övgüyle anan Seyyid Burhaneddin 
onun en üstün vetayet mertebesinde bu
lunduğunu müşahede ettiğini , Mevlana'ya 
ondan üstün bir dereceye ulaşması için 
dua etmediğini , zira bundan ötesinin bu
lunmadığını söylemiştir. Mevlana Celaled
din-i Rüml. "Piş, ol da bozulmadan kurtul. 
Yürü, Burhanedd'in-i Muhakkık gibi nur ol. 
Kendinden kurtuldun mu tamamıyla bur
han olursun. Kul yok oldu mu sultan olur" 
anlamındaki beytiyle (Mesnevi, ll , ı o ı , be
y it ı 3 ı 9- ı 320) şeyhinin ilahi hilafet mer
tebesine erdiğini. meşayihin kitaplarını ve 
sırlarını mütalaa etmekle birlikte muha
tapları üzerinde tesirli olmasını çokça mü
cahede ve riyazette bulunmasından kay
naklandığını belirtmiştir. Mevlana'nın oğlu 

Sultan Veled de ondan feyiz aldığını ifade 
etmiştir (İbtidaname, s. 226). Sipehsalar 
ve Efiakl'nin rivayetleriyle M a'arifteki söz
leri dikkate alındığında Seyyid Burhaned
din'in riyazete ve özellikle oruca büyük 
önem veren, daima cezbe, mecnunluk ve 
istiğrak hallerini tecrübe eden, tasawufu 
gerçek ilim ve bütün ilimierin zirvesi sa
yan, şatahat türünden sözleri bulunan, 
sohbetlerinde Sena'i'nin beyitlerinden sık
ça iktibaslar yapan, tıp bilgisine sahip, nük
tedan ve melamet neşvesi güçlü bir şahsi

yet olduğu anlaşılmaktadır. İsmail Ankara
Vi'ye göre Seyyid Burhaneddin zahirde ule
ma ve muhakkık meşayih kisvesinde, ba
tında fakr ve fena mertebesindedir (Şerh-i 
Mesnevi, ll , 209-210) . Kayseri'deki türbe 
kıtabesinde geçen, "Muhyidd'in-i Arab'i'-

SEYYİD BURHANEDDiN 

den sonra ikincidir" cümlesi onun tahkik 
ve temyiz ehli süfilerden olduğuna işaret 
eder. 

Seyyid Burhaneddin'in tasavvufi sohbet
lerinin zaptından meydana gelen, seyrü 
sülük ve marifetullah bahislerinin veciz 
sözlerle anlatıldığı, çoğunluğu Farsça. kıs
men Arapça yazılmış Ma'arif adlı eserinde 
Sena'i, Fer'idüddin Attar ve Nizarn'i-i Gen
eevi'den şiirlere, Hasan-ı Basri'den Saha
eddin Veled'e kadar meşhur süfilerin gö
rüşlerine yer verilmiştir. Eserdeki konu
lar. Bahaeddin Veled'in Ma'ôrifindeki ba
hisler ve Meşnevi'de anlatılan fikirlerle 
uyumludur. Meşnevi'de yer alan, savaş
ta bir müşrikin Hz. Ali'nin yüzüne tükür
mesi, lsa'nın, "En çetin şey nedir" soru
suna "öfke" diye cevap vermesi, Fahred
din er-Raz'i'yi kınayış. "ene" (ben) sözünün 
Firavun'un ağzında bir yalan, Hallac-ı Man
sur'un ağzında bir nur oluşu. sülükün sonu 
olup makamatın sonu olmadığı. seyr ila'lla
hın sonu bulunup seyr maa'llahın son bul
madığı gibi konular Ma'arifteki bahisle
rin etraflıca izahından ibarettir. Kitabın 
sonunda Muhammed ve Feth sürelerin
den bazı ayetlerin işar'i tefsiri bulunmak
tadır. Eserin S Muharrem 687 (10 Şubat 

1288) tarihli en eski nüshası (Mevlana Mü
zesi Ktp., nr. 2188) Argun b. Aydemir b. Ab
dullah el-Mevlev'i tarafından istinsah edil
miştir. Bed'iüzzaman Fürüzanfer'in açıkla
malarla neşrettiği eser (Tahran ı 340 h ş. ) 

Abdülbaki Gölpınarlı (Ankara ı 973) ve Ali 
Rıza Karabulut (Ankara 1995) tarafından 

Türkçe'ye çevrilmiştir. 
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li] SEMİH CEYHAN 

SEYYİD EBÜBEKİR DEDE 
(ö. 1189/ 1 775) 

Mevlevi şeyhi. 
_j 

1117 (1705) yılında Kütahya'da doğdu. 
Kütahya'nın Köprüviran (Köprüören) köyün
de medfun Pir Baba Sultan-ı HorasanT
nin neslinden gelen babası Seyyid Ahmed 
Efendi, Halvet! şeyhi Bahş! Efendi'nin ha
lifesidir. Annesi Şerife Emine Hanım , Sey
yid Cafer Battal Gazi soyundan Seyyid Hü
seyin Efendi'nin kızıdır (Sahih Ahmed De
de, s. 206-207) . Seyyid Ebubekir 1133'te 
( 1721) Köprüviran'dan Tavşanlı kasabası
na giderek Sıdkı Dede'nin dervişi oldu. Da
ha sonra babasının delaletiyle diğer kar
deşleri Seyyid Ömer ve Osman Efendi ile 
birlikte Kütahya'ya geçip Mevlevlhane şey
hi Sakıb Dede'ye intisap etti. Onun vefa
tının ardından yerine geçen büyük oğlu 
Şeyh Ahmed Halis Efendi'ye biatını yeni
ledi. İcazet aldıktan sonra Konya'ya gitti 
ve Mevlev! Asitanesi postnişini Çelebi N. 
Mehmed Arif tarafından Mevlana Tür
besi'nin perdedarlık hizmetine getirildi. 
1159 (1746) yılında Mehmed Arif'in yerine 
geçen Ebubekir Çelebi tarafından Yenika
pı Mevlevlhanesi şeyhliğine tayin edilince 
kardeşi Osman Efendi ile beraber İstan
bul'a gitti. Ardından diğer kardeşi Ömer 
Efend.i oğlu Sahih Ahmed'i yanına alarak 
Kütahya'dan İstanbul'a geldi. Bu tarihten 
itibaren İ stanbul Mevlev! dergahlarında 
Kütahyalı şeyhler dönemi başlamış oldu. 
Ebubekir Dede, 1161 'de (ı 748) evlendiği 

Atike Hanım'ın üç yıl sonra vefatı üzerine 
Galata Mevlev!hanesi postnişini Sırri Ab
dülbaki Dede'nin küçük kızı Sa!de Hanım 
ile ikinci evliliğini yaptı, böylece iki mevle
vlhane arasında bir bağ kuruldu. Yenikapı 
Mevlevlhanesi'nde yaklaşık otuz yıl şeyhlik 
yapan Ebubekir Dede 3 Receb 1189 (30 

Ağustos 1775) tarihinde vefat etti ve Yeni
kapı Mevlev!hanesi haziresine defnedildi. 
"Zatı gibi bir ad!mü'l-mesel tarih oldu bu 1 
Eyleyip tekım!l devrin geçti Bubekr-i aziz" 
beyti vefatma tarih düşürülmüştür (a.g .e., 

s. 216-217) . Ebubekir Dede'nin Meratib-i 
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İnsaniyye ve Menakıb-ı Kudsiyye adlı 
bir eseri olduğu kaydedilmektedir (Meh
med Süreyya, ll, 428) . 

Seyyid Ebu Bekir Dede'nin Yenikapı Mev
levlhanesi'ne postnişin tayin edilmesinden 
tekkelerin kapatıldığı tarihe kadar ( ı 9 2 5) 
yaklaşık 180 yıl bu dergahın şeyhliği onun 
soyundan gelenler tarafından yürütülmüş

tür. Oğulları Ali Nutkl, Abdülbaki Nasır ve 
Abdürrahim Künh! dedeler sırasıyla Yeni
kapı Mevlevlhanesi'ne şeyh olmuş; Abdül
baki Nasır Dede neslinden Osman Sela
haddin Dede, Mehmed Celaleddin Dede 
ve Abdülbaki (Baykara) Dede aynı dergah
ta meşihat makamını üstlenmiştir. Ebu
bekir Dede'nin kardeşleri Seyyid Ömer ve 
Osman dedelerin neslinden de aynı kültür 
ve irfan dairesine mensup önemli şahsi
yetler yetişmiştir. Seyyid Ömer Dede'nin 
oğlu ve Mecmuatü't-tevarihi'l-Mevle
viyye müellifi Sahih Ahmed Dede, Yeni
kapı Mevlevlhanesi'nde aşçı dede olmuş, 
Ali Nutkl, Abdülbaki Nasır ve Şeyh Galib'in 
terbiyesinde önemli katkılarda bulunmuş

tur. Sahih Ahmed Dede'nin oğlu Kudre
tullah Dede ile torun u Ataullah Dede, Gala
ta Mevlev!hanesi'nde postnişinlik yapmış
tır. Seyyid Ebubekir Dede'nin küçük kar
deşi Osman Dede'nin üç oğlundan Tarikat
çı Mehmed Dede, Yenikapı Mevlev!hane
si'nde neyzenbaşı olmuş, Şükufeci Hüse
yin Dede ve ayinhan Raif Dede çeşitli gö
revler üstlenmiştir (Ali Nutkl Ded e - Ab
dül baki Nasır Dede , s. 28-29). Ebubekir 
ve Osman Dede nesiinin Yenikapı Mevle
v!hanesi 'nde, Ömer Dede nesiinin Galata 
Mevlevlhanesi'nde postnişin olmasıyla Kü
tahyalı Mevlev! ailesi her iki dergaha da 
hakim olmuştur. Ebubekir Dede ailesi bir
çok bürokratın Mevlevlliğe intisabını temin 
etmiş, bu sayede Mevlevllik devlet tara
fından desteklenen itibarlı bir kurum ol
ma özelliğini son dönemlere kadar sürdür
müştür. 
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IJll!1!!l SEZAİ KüçÜK 

L 

SEYYİD EMIR ALİ 

(bk. EMIR ALİ, Seyyid). 

SEYYİD HARUN 
(ö. 720/ 1320) 

_j 

L Seydişehir' in kurucusu, mutasavvıf. _j 

Hayatı hakkında bilinenler, kardeşi Sey
yid Bedreddin'in dokuzuncu kuşaktan to
runu Abdülkerlm b. Şeyh Musa'nın 962 
(1555) yılında kaleme aldığı Makiilat-ı Sey
yid Harun adlı esere dayanmaktadır. Ab
dülkerlm b. Şeyh Musa eserini Seyyid Ha
run hakkında p!rlerden, sfılihlerden ve aziz
lerden duyduğu bilgilerden derleyerek oluş
turduğu Farsça evrakı Türkçe'ye çevirmek 
suretiyle yazdığım belirtmektedir (Maka
Lat, S. 22) . 

Makiiiafta Seyyid Harun'un baba tara
fından İmam Musa el-Kazım'ın, anne ta
rafından Veysel Karani'nin soyundan gel
diği ifade edilir. Esere göre Seyyid Harun, 
Horasan civarında adil bir hükümdar iken 
atalarının mezarını ziyareti sırasında ga
ibden gelen bir ses tarafından kendisine 
Anadolu'ya giderek Küpe dağı civarında 
bir şehir kurmasının emredilmesi üzerine 
emirliği terkederek yanında kırk dervişi ve 
kardeşi olduğu halde yollara düşer (s. 23 -

24). Bir bulutun rehberliğinde Bağdat'a 
gelir ve burada anne tarafından Veysel Ka
ran!, baba tarafından İmam Ca'fer es-Sa
dık soyuna mensup Şeyh Emir Alaeddin'in 
misafiri olur. Kırk gün Bağdat'ta kaldıktan 
sonra Konya'ya gitmek için yola çıkar. Yol 
boyunca Türkimen nüfusun yoğun oldu
ğu bölgelerde pek çok köy ve bu köylerde 
tekkeler kurar. Nihayet 702 (1302) yılı ci
varında Konya'ya gelir. Ahmed Fakih'in tür
besini ziyaret eder. Yaklaşık iki yıl Konya'da 
kalıp 705 (1305) yılının ilkbaharında (Bay
rakdar, s. 280) Küpe dağı civarına ulaşır. 

Elite (Vervelit) isimli antik bir şehrin kalın

tılarını kullanarak halifelerinin ve bölge hal
kının yardımıyla Seydişehir' i kurar. Seyyid 
Harun'un Seydişehir'e geldiği s ırada böl
gede Eşrefoğlu Hükümdan Mübarizüddin 
Mehmed Bey ( 1302-1320) hüküm sürmek
teydi. 

Makiilat'ta şehrin kuruluşu sırasında 
Seyyid Harun'un pek çok keramet göster
diği ve bazı ilahi işaretlerle kendisine şeh

rin planının verildiği aktarılır, şehrin kuru
luşu ayrıntılı biçimde anlatılır (s. 36-53). 

Seyyid Harun şehrin ilk nüvesi olarak ka
le, mescid, medrese, zaviye, hamam ve ba-


