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Anadolu'da kurulan bazı tarikatlarda 
belli bir mertebeye ulaşan dervişlere 

verilen unvan. 

Türkler arasında halka yol gösteren 
tecrübeli ve bilgili kişilere eskiden beri 
ata ve baba denirdi. Bu iki unvanın ilk 
Yesevi dervişleri hakkında kullanıldığı 

bilinmektedir. Daha sonraki dönemler
de dede unvanı da ata ve baba gibi bir 
saygı ifadesi olarak kullanılmıştır. Me
sela Korkut Ata'ya aynı zamanda Dede 
Korkut denilmekteydi. Türkçe olan de
de kelimesinin dedegan şeklindeki Fars
ça çoğul şekli de kullanılmıştır. 

Dede unvanının yaygın olarak kulla
nıldığı tarikatlar Mevlevı1ik ve Bektaşi
lik'tir. Mevlevilik'te ikrar verip bin bir gün 
hizmetini bitirdikten sonra çile çıkarmış, 
dervişlik payesine erişerek dergahta hüc
re sahibi olmuş salike dede veya derviş 
adı verilir. Bu tarikatta aşağıdan yuka
rıya muhiblik, dervişlik, şeyhlik ve hali
felik şeklinde sıralanan dereeelerin ikin
cisinde yani dervişlik derecesinde bulu
nan salike dede adı da verilir. Pir maka
mında bulunan şeyh, Mevlana 'yı örnek 
alarak bizzat müridieri terbiye ve sülOk
lerini idareyle meşgul olmadığından bu 
iş Konya'da tarikatçı dedeye, diğer yer
lerde aşçıbaşı da denilen aşçı dedeye ait 
olurdu. Mevlevilik'te dervişler aldıkları 

görevlere göre tarikatçı dede, aşçı dede, 
kazancı dede, halife dede gibi unvanlarla 
anılırlardı. Mevlevilik'te çile doldurup de
delik derecesine ulaşan bir muhib için 
özel bir merasim düzenlenip gülbanklar 
çekme bir tarikat geleneği idi. 

Dede ve dede baba unvanı Bektaşilik'
te de kullanılır. Bu tarikata bağlı olan
ların sahip olduklan unvaniara göre de
receleri şöyledir: Aşık, talib, muhib, der
viş, baba, halife, dede baba. Hacıbektaş 
Tekkesi'nde pir postunda oturan mü
cerred Bektaşi babasına dede baba de
nir. Burada oturan ilk mücerred dede 
baba Sersem Ali Baba Dede'dir (ö. 1588). 

Kırşehir'de Hacı Bektaş Tekkesi'ne bağ
lı dergaha Dedebağı adı verilir. 

Dede unvanı az da olsa diğer bazı ta
rikat şeyhleri hakkında da kullanılmış
tır. Halvetiyye'den Dede Ömer ROşeni, 
Bayramiyye'den Dede ömer Sikkini bu 
unvanla meşhur olmuşlardı. Şeyh Bed
reddin'in müridierinden Börklüce Mus
tafa da Dede Sultan unvanıyla tanınırdı. 
Bundan başka 1567' de Bursa' da vefat 
eden Amasyalı Kara Dede, 1734'te yine 
aynı yerde vefat eden Erzurumlu Dede 
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Mehmed Efendi ile Dede Cöngi de ule
mactan oldukları halde bu unvanla meş
hur olmuşlardır. 

Aleviler ve kızılbaşlar tabi oldukları din 
adamlarına dede derler. Alevilik'te de
deler ocakzadedir. Bir kimsenin dede ol
ması için dede soyundan gelmesi şart
tır. Aleviler genellikle dedelerin Hz. Ali 
soyundan geldiğini kabul ederler. Dede
lerin Alevi ve kızılbaşların dini hayatın
da çok önemli bir fonksiyonları vardır. 
Kendilerini dede tanıyanlardan ikrar alır, 
ayinleri idare eder, bağlıları arasında çı
kan anlaşmazlıkları çözümleme husu
sunda hakemlik yapar, suçlu görülenle
ri "düşkün ederler" (uyarırlar). 

Anadolu'da Sünni halk arasında da de
de inancı önemli bir yere sahiptir. Ermiş 
bir kişi olarak düşünülen dedelerin ölüm
lerinden sonra da insanlara yardımcı ve 
yararlı olacaklarına inanıldığından yatır 

diye bilinen kabirieri ziyaret edilerek bu
ralarda mumlar yakılır, çaputlar bağla
mr, dua edilir ve dilekte bulunulur. Me
zarlarını bozan veya buralarda uygunsuz 
işler yapanları cezalandırdıklarına inanı

lır. İslam'da yeri olmayan bu tür inanç
lar, alimierin karşı çıkmalarına rağmen 
hala halk arasında yaşamaktadır. Bu 
inançların da etkisiyle Anadolu'da çeşit
li kasabalara, köylere, dağlara, bölgele
re, semt ve mahallelere Dedeağaç, Him
metdede, Dedeli (Ağrı, Patnos'un bir bu
cağı), Dedegül (Batı Toroslar'da bir tepe), 
Sinandede (Bursa'da bir semt) gibi adlar 
verilmiştir. 
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DEDECÖNGI 

Kemalüddi'n İbrahim 
b. Bahşl b. İbrahim 

(ö. 975/1567) 

Osmanlı hukukçusu. 
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Dede Efendi, Dede Halife ve Kara De
de lakaplarıyla da tanınır. X. (XVI.) yüz
yılın başında Amasya'nın Sonusa (Uiuköy) 
köyünde doğdu. 920 (1514) yılına kadar 

deri tabaklama işiyle uğraştıktan sonra 
ilim tahsiline başladı. Hanefi fıkhı, tefsir 
ve Arap edebiyatı sahalarında uzman
laştı. 935'te (1528-29) mülazım olarak 
göreve başladığı Bursa Bayezid Paşa 

Medresesi'nde daha sonra müderrisliğe 
yükseldi. Tire Kara Kadı Medresesi ve 
Merzifon Sultaniyesi'nde devam ettirdi
ği bu görevinin ardından 950'de (1543) 
Diyarbekir, iki yıl sonra da Halep Hüsrev 
Paşa medreselerinde müftü ve müder
ris oldu. 957 (1550) yılında Süleymaniy
ye-i İznik payesiyle taltif edildi: Rebiü
lahir 965'te (Şubat 1558) Kefe müftülü
ğüne getirildi. Cemaziyelahir 971 'de (Ocak 
1564) hakkında verilen azil kararı daha 
sonra geri alınan Dede Cöngr, yaşlılık se
bebiyle istifasını sunduğu 972 Zilhicce
sine (Temmuz 1565) kadar bu son göre
vinde kaldı. Ömrünün geri kalan devre
sini inziva halinde geçirdiği Bursa'da ve
fat etti. 

Eserleri. 1. es- Siyasetü 'ş - şer c iyye. 
Arapça olarak kaleme alınan eser Siya
setname adıyla da bilinmektedir. Türk
çe'ye yapılmış üç ayrı tercümesi olup bun
lar Arapça aslından daha meşhurdur. 

Seyyid Sebzi Mehmed Efendi (ö. 1091/ 

1680) tarafından yapılan ilk çevirisi en 
tanınmış alanıdır. İsmail Müfid Efendi'
ye (ö . 1217/ 1802-1803) ait olan ikincisi, 
önceki gibi aslına sadık kalınarak yapıl
mıştır. ÜsiObu birincisinden ağır olma
sına rağmen ayrıntılı olduğu için daha 
kolay anlaşılmaktadır. Üçüncü tercüme 
Meşrepzade Arif Efendi (ö . 1275/ 1858) 

tarafından serbest bir şekilde ve geniş
letilerek yapılmıştır. Aynı zamanda Mec
lis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin üyesi 
olan Arif Efendi, adeta yeniden kaleme 
aldığı eseri bir kanun metni gibi işlemiş
tir. Müstakil baskısı yapılan bu tercüme 
(İstanbul 1275) daha sonra Ahmet Akgün
düz'ün Osmanlı Kanunnameleri adlı 

eserinde, mütercimi tarafından çıkarılan 
kısımlar diğer çevirilerden ikmal edilmek 
suretiyle yeniden yayımlanmıştır (IV, 127-

212). es-Siyasetü'ş-şerciyye'nin aslı ve 
tercümelerinin Türkiye kütüphanelerin
de birçok yazma nüshası bulunmakta
dır (bk. Akgündüz, IV, 122-124). z. Risale 
ii emvali beyti'l-mal ve a~amihii ve 
a]Jktimihii ve maşaritihô.. Kanonr Sul
tan Süleyman'ın oğlu Şehzade Musta
fa'ya ithaf ettiği bu eser de Arapça olup 
devlet bütçesiyle ilgili şer'i hükümleri ih
tiva etmektedir. En önemlisi Süleyma
niye Kütüphanesi'nde olmak üzere (Esad 
Efendi, nr. 3560) birçok yazma nüshası 
bulunan eser Ahmet Akgündüz tarafın-



dan tercüme edilerek yayımlanmıştır (Os
manll Kanunname/eri, IV, 217-254). 3. f:lô.
şiye 'alô. Şer}ıj'l- 'İzzf fi't-taşrff li't- Tef
tiiziinf. İzzeddin ez-Zencani'nin sarf il
mine dair el- 'İzzf fi't- taşrif adlı eseri
ne Teftazan'f'nin yaptığı şerhin haşiyesi 
olup basılmıştır (İstanbul 1278, 1288; Bu
lak I 255). Eser cönk denilen bir çeşit 
deftere yazıldığı için Dede Cöngü diye 
de anılmaktadır. Sarf ilmiyle ilgili bazı 

Arapça terim ve kelimelerin geniş açık
lamalarına yer verdiğinden benzerlerin
den üstün kabul edilir. Yazıldığı tarih
ten son dönemlere kadar medrese ta
lebelerinin başvurduğu bir eser olup yay
gın bir şöhrete sahiptir. 4. f:ldşiye 'ald 
f:lô.şiyeti '1-ljayiili 'ald Şer}ıj '1 - 'A~a, id. 
Necmeddin en-Nesefi'nin 'A~a,idü'n
Neseff adlı eserine Teftazan'f'nin yaptı
ğı şerhe Hayall'nin yazdığı haşiyenin ha
şiyesidir (Süleymaniye Ktp., Gelibolulu Ta
hir Efendi, nr. 50, vr. 2-60). S. Risiiletü'l
vai'. Vaz'* ilmine dair bir r isale olup ba
sılmıştır (İ stanbul 1280. 1292. 1295, 1306, 
1309 ). 6. Lüccetü'l-fevii,id. Eserin bir 
nüshası bilinmektedi r (Süleymaniye Ktp ., 
Hasan Hüsnü Paşa. nr. 1439) 7. f:lô.şiye 

'ald Şerhi'l- Ciimi. Cemaleddin İbnü' ı
Hacib'in nahivle ilgili meşhur eseri el
Kiifiye'ye Abdurrahman - ı Cami'nin yap
tığı ve el-Fevii,idü':i-Ziyii,iyye, Mol-

la Ciimi veya Cô.mf gibi adlarla bilinen 
şerhin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp ., İz

mir, nr. 693). 8. Hoşiye 'aıa Şer}ıj'l-lsii
gılcf li'l- Kiiti. Hüsameddin Hasan el
Katl'nin, Esfrüddin el-Ebher'f'nin mantı
ğa dair meşhur eseri 1siigii.ci'ye yaptığı 
şerhin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp .. Ge
libolu lu Tahir Efendi. nr. 85. vr. 25-56). 9. 
f:ldşiye 'ald Şerhi Kutbi'd-dfn ' ale 'ş
Şemsiyye. Kutbüddin er- Razi'ni n, Ali b. 
ömer el-Katibi'nin mantıkla ilgili meş
hur eseri Şemsiyye'ye yaptığı şerhin ha
şiyesidir (Süleymaniye Ktp., Hafld Efendi. 
nr. 33 ). 10. Risiile fi'l-benc ve'l-l)aşfş 
ve tal)rimihô. Keyif verici özelliği olan 
ban otu ve ondan elde edilen uyuşturu
cunun yenilmesinin hükmünü inceleyen 
bir risaledir (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali 
Paşa, nr. 1192. vr. 44 -51 ). 
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DEDE KORKUT 

1 
DEDECÖNGÜ 

ı 

Zenciini'nin sarf ilmine dair 
el- ' izzi fi't- tasrif adlı eserine 
Teftazani'nin yazdığı şerhe, 

Dede Cöngi (ö. 975 / 1567) tarafından 
yapılan haşiye 

L 
(bk. DEDE CÖNGİ). 

_j 

1 
DEDE EFENDi, Hammamizade 

ı 

(bk. İSMAiL DEDE EFENDi, 
Hammamizade). 

_j L 

1 
DEDEKORKUT 

ı 

Türk edebiyatında kendi adıyla 
anılan hikayelerin aniatıcısı 

L 
yarı efsanevi bilge kişi. 

_j 

Kitab-ı Dedem Korkud aJQ Usdn-ı 
Tiiife-i Oğuziin başlığını taşıyan eserin 
çeşitli yerlerinde "dede", giriş bölümün
de dört defa "ata" unvanıyla anılan De
de Korkut'un hayatı hakkında tarihi kay
naklardaki bilgiler farklılıklar gösterir 
(Korkut kelimesinin etimolojisi ve anlamla
rı için bk. Gökyay, s. CXIV vd.; Mihrali Se
yidof. s. 179 vd ) 

Dede Korkut. Reşfdüddin'in Ciimi 'u't
teviiril] 'inde Oğuzlar'ın Bayat boyundan, 
Ebülgazi Sahadır Han'ın Şecere-i Terii
kime'sinde ise Kayı boyundan gösteri
lir. Bahrü 'l-ensiib, Bayındır Han'ın Dış 
Oğuz - İç Oğuz beylerini saydıktan son
ra Dede Korkut'un bunların şeyhi oldu
ğunu söyler. Müneccimbaşı, Edirneli Rü
hf'ye dayanarak ondan "Türkmen kaba
ili beyninde KorkudAta nam bir ehl-i hal 
azfz var idi" diye söz eder. Saltukname'
de Dede Korkut Osmanlılar'la aynı soy
dan gösterilir ve Osmanlılar' ın soyu Oğuz
lar'la birlikte İshak peygamberin oğlu is ' e 
bağlanır. Hacı Bektaş Vilô.yetniimesi'n
de Korkut Ata. Oğuz padişahı Bayındır 
Han ve onun beylerbeyi Kazan ile birlik
te anılır ve bunların ölümüyle Oğuz ce
maatinin dağıldığı söylenir . 

Cami'u 't -tevô.rıl]'e göre Dede Korkut. 
Oğuz hükümdarlarının onuncusu olan 
Kayı İnal Han ' ın başmüşaviridir. Oğuz 
kütüğünde on dördüncü han olarak ge
len ve doksan yıl hükümdarlık yapmış 

olan Kanlı Yavguy da bütün ömrü bo
yunca Korkut'u müşavir sıfatıyla yanın
da bulundurmuştur. Dede Korkut' la il
gili bir menkıbede Hz. Peygamber'le çağ
daş olarak gösterilen Kayı İnal Han müs
lüman olmuş ve iki vezirini Peygamber'e 
elçi göndermiştir. Zeki Velidi Togan. De-
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