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müfredô.ti İbn lfanbel eş-Şeybô.nf. Han
beli fıkhına dairdir (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll , 499) 9. Tarfku'l-ihtidô.' bi-ah
kdmi'J- imame ve'l- ikti da'. Hanefi fık
hıyla ilgilidir (Süleymaniye Ktp., Heki moğ

lu, nr. 934) 10. Risal e fi'l-mfkat (Brockel
mann, GAL, ll , 488) 11. Sebflü'r -reşad ila 
nefci'l- cibô.d. Mev'iza ve ahlaka dairdir 
(İskenderiye 1288; Kah i re 1305) 

B) Diğer İliıniere Dair Eserleri. 1. Mün
tehe'l-irôdat min tahkiki esmô.'i'J-is
ti cô.rô.t (Süleymaniye K tp ., .Uileli, nr. 2995) 
Z. Hilyetü 'l-lübbi'J-maşıJ.n bi -şerl:Ji 'l

Cevheri 'l- meknun. Ah da rf' nin Celaled
din-i Kazvinf'ye ait Tell]işü 'l-miftah_'ın 

manzum şekli olan el- Cevherü '1-m ek
nun adlı eserinin şerh i dir (Kah i re 1285, 
1305) 3. !iô.h_u'l-mübhem min me cô.ni's
Süllem. Ahdarf'nin mantığa dair eserine 
yapılmış şerhlerin en meşhurudur (Mekke 
1312). 4 . Şerh_u'r-Risô.leti's-Semerlf-an

diyye. La~tü 'l-cevô.hiri's-seniyye cale'r
Risaleti 's -Semerkandiyye diye de bili
nir (Kahire ı 273) s. cAynü'l-h_ayatffis
tinbô.ti 'l-miyah. Jeoloji 'ye dairdir (Sü
leymaniye Ktp., Hekimoğlu, nr. 934) 6. cİk
dü'l-fera ' id ffma li'l-müselles mine 'İ
feva 'id. Geometriyle ilgilidir (Süleyma
niye Ktp., Hamidiye, nr. 825). 7. el-Kela
mü'l- yesir if cilaci'J -ma~cade ve'l-be
vasfr. Tıbba dairdir (Brockelmann, GAL 
Suppl., ll, 499) 
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DEMİR, Kemal Tahir 

(bk. KEMAL TAHiR). 

DEMİR BABA TEKKESİ 

Bulgaristan' ın 
Deliorman bölgesinde bulunan 

ve Rumeli Bektaşiliği'nin 
önemli merkezlerinden biri olan tekke. 

~ 

ı 

L ~ 

Günümüzde Bulgaristan sınırları için
de kalan Demir Baba Tekkesi ülkenin 
kuzeydoğusunda Deliorman bölgesinde, 
Tuna boyundaki Rusçuk'u Edirne'ye bağ
layan yolun üzerinde Razgrad (Hezargrad) 
şehri yakınlarındaki lsperih ( Kemaller 1 
Kemanlar) köyünde bulunmaktadır. En
gebeli bir konumu olan ve sık orman
larla kaplı bulunan Deliorman derinliği 

ne nüfuz edilmesi güç, dışarıya kapalı bir 
bölgedir. Eski Osmanlı metinlerinde "Ağaç 
denizi" olarak anılan bu yöre yapısından 
ötürü Osmanlı tarihi boyunca çeşitli Ba
tıni zümrelerin sığınağı olmuş, özellikle 
Şeyh Bedreddin Simavi isyanının geliş

mesinde önemli rol oynamış. isyanın bas
tırılmasının ardından yüzyıllar boyunca 
Bedreddini zümreleri gizliden gizliye ba
rındırmaya devam etmiştir. Öte yandan 
Rumeli topraklarında fetih ve kolanizas
yon hareketlerine katılan Akyazılı Sul
tan. Otman Baba, Kademli Baba Sultan 
gibi Rum abdalları zümresine bağlı Ka
lenderi şeyhlerinin de Deliorman ve çev
resine yerleşerek tekkelerini kurdukları 
görülmektedir. Bektaşiliğin Balım Sul
tan tarafından teşkilatiandınidığı XVI. 
yüzyıl başlarından itibaren daha önceki 
dönemlerde etkinliği görülen çeşitli he-

terodoks (riifizi) zümreleri bünyesinde 
erittiği, bu arada Anadolu'da ve Rume
li'de yaşayan birçok Kalenderi şeyhinin 
hatırasına ve tekkesine sahip çıktığı an
laşılmaktadır. Nitekim Deliorman ve çev
resi Arnavutluk'la beraber Rumeli 'de 
Bektaşiliğin en fazla yayıldığı yöre ol
muş, bu çevrede birçok Bektaşi tekkesi 
kurulmuştur. Bunların en önemlilerinden 
biri olan Demir Baba Tekkesi'nin banisi 
kabul edilen Hasan Demir (Timur) Baba'
nın hayatı ve şahsiyeti hakkında yeterli 
bilgi yoktur. XIX. yüzyılda tekkeyi ziya
ret eden F. Kanitz ve K J_ Jirecek gibi 
Batılı müelliflerin eserleri birbirleriyle 
çelişen. belirli bir coğrafi ve kronolojik 
çerçeveye oturtulmayan büyük ölçüde 
menkıbevi bilgiler ihtiva etmektedir. Bu 
bilgilerin değerlendirilmesinden Demir 
Baba'nın XV. yüzyıl sonlarında doğdu

ğu . babasının Akyazılı Sultan dervişle

rinden Hacı Dede, annesinin yine bu yö
redeki tekke şeyhlerinden Turan Hali
fe'nin kızı Zahide Dürdane Hatun oldu
ğu . babası gibi kendisinin de Akyazılı 

Sultan'a intisap ettiği. hilafet aldıktan 
sonra tekkesini kurduğu. Kanuni Sultan 
Süleyman devrinde dervişleriyle bera
ber Rumeli serhadlerinde gazalara ka
tıldığı . bu arada Budin'in fethinde (1539) 
bulunarak burada bir tekke tesis ettiği , 

çevre halkı tarafından çok sevilip sayı
lan, velayetine inanılan bir kişi olduğu 
söylenebilir. Ayrıca Deliorman bölgesinin 
Osmanlı güreşçilik tarihinde çok önemli 
bir yere sahip olması, yöreden çok sayı
da ünlü pehlivanın yetişmesi , Demir Ba
ba ' nın da menakıbnamelerde ve halk 
arasında yaygın r ivayetlerde çok güçlü 
kuwetli olduğunun belirtilmesi ve "Peh
livan Baba" lakabı ile anılması. tekkesi
nin bir tür güreşçilik merkezi niteliği de 
taşıdığını , Demir Baba'nın Deliorman'
daki pehlivanlık geleneğinin piri olarak 
kabul edildiğini düşündürmektedir. 

Tekkenin inşa tarihi tesbit edileme
mektedir. F. Kanitz. tekkenin ll. Mahmud 
devrinde kurulduğunu. Abdülmecid dev
rinde metrük kaldıktan sonra Abdüla
ziz'in bir fermanı ile tekrar açıldığını ile
r i sürerek kuruluş dönemi hususunda 
hataya düşmüş. K J. Jirece de bu görüş
ten hareketle. 1806-1812 Osmanlı- Rus 
Savaşı'nda Tepedelenli Ali Paşa'ya karşı 
duran. Varna yakınlarında Bektaşi tari
katına bağlı Paşa Baba Tekkesi'nin ba
nisi " Paşa Pehlivan Baba" lakaplı Rus
çuklu Pehlivan ibrahim Paşa'yı (ö 1820) 

Demir Baba ile karıştırarak yanlış bir so
nuca varmıştır. Demir Baba ' nın hayatı-



na ilişkin var sayımlardan ve türbesinin 
mimari özelliklerinden yola çıkarak tek
kenin XVI. yüzyılın ikinci çeyreği içinde 
tesis edilmiş olduğu kabul edilebilir. Tür
benin dışında kalan ve türbeye oranla 
daha az itina gösterildiği anlaşılan bö
lümler sonraki yüzyıllarda yenilenmiş ol
malıdır. Yeniçeriliğin kaldırılmasından 

( 1826) sonra bütün Bektaşi tekkeleri gi
bi Demir Baba Tekkesi 'nin de kapatıldı
ğı. yaklaşık yarım yüzyıl sonra Bektaşi
liğe karşı müsamahakar olan Abdülaziz 
devrinde tekrar canlandığı anlaşılmakta

dır. Deliorman yöresindeki Bektaşiler' in 

ve kızılbaşların Demir Baba Tekkesi'ne 
büyük bir bağlılık gösterdikleri. türbeye 
akın akın ziyaretçilerin geldiği. adakla
rın adandığı . yeni doğan çocuklara. sağ
lıklı. güçlü kuwetli olmaları için Demir 
Baba ' nın sandukası üzerinde bir müd
det bekletilen elbiselerin giydirildiği ve 
evliliklerinin hayırlı olması için geliniere 
sanduka üzerine bırakılan gelinlikler giy
dirildiği bilinmektedir. 

Dipsiz gölü olarak da cınılan Dirnitro
va vadisinde. Zavet tepesinin sarp ka
yalıklarla kaplı eteğinde kurulan tekke 
avlusuna. solda yüksek bir ihata duvarı, 
sağda bir yerli kaya kitlesiyle kuşatıl 

mış bulunan kemerli cümle kapısından 
girilmektedir. ihata duvarının solunda 
hazire, kaya kitlesinin sağında tekkenin 
iaşe ve ikamete mahsus bölümlerini (der
viş odaları. şeyh odas ı . mihmanevi, aşevi, 
kil erevi vb.) barındırdığı anlaşılan iki kat
lı iki yapı yer almaktadır. Bu yapıların 
zemin kat duvarları ahşap hatıllı moloz 
taşla örülmüş, üst katları ahşap duvar
larla inşa edilmiş, avluya bakan cephe. 
bütün mekanların açıldığı ahşap direkli 
fevkani bir sofa (hayat) ile donatılmıştır. 
Eski fotoğraflarda görülen. ancak konu
mu kesinlik kazanmayan çokgen planlı , 

etrafı direkli ve korkuluklu bir sundur
ma ile kuşatılmış, basık piramit çatılı ve 
alemli binanın ayinlerin icra edildiği mey
danevi olduğu söylenebilir. 

Tekkenin mimari açıdan en ilginç un
suru Demir Baba'nın türbesidir. Türbe. 

Deliorman· da 
Demir Baba 
Türbesi · 
Bulgaristan 

ikisi de sekizgen prizma biçiminde olan. 
kubbe örtülü esas türbe ile piramit ça
tılı (kü lahlı ) bir giriş bölümünden mey
dana gelir. Girişin önünde iki sütuna da
yanan. kırma çatılı bir sundurma bulun
maktadır. Kubbe ile külah kurşun. sun
cturma ise kiremit kaplıdır. Antik bir la
hitten devşirme olduğu söylenen türbe 
kapısı üzerinde "la feta illa Ali la seyfe 
illa zülfikar" ibaresinin bulunduğu nak
ledilmektedir. Demir Baba'nın sanduka
sı oldukça büyük tutulmuş, çevresi Bek
taşi terminolojisinde " çerağ" adı verilen 
on iki adet şamdanla kuşatılmıştır. On 
iki imarnın ruhaniyetlerini remzeden bu 
çerağlardan başka aynı sembolizmden 
kaynaklanan on iki kollu büyük bir şam
dan ile "taht-ı Muhammed" denilen üç 
basamak üzerinde dizili çerağlar da bu
lunmaktadır. Sandukanın baş ucunda on 
iki dilimli hüseyni taç, ayak ucunda bir 
çift madeni pabuç ile iki bıçak yer al
makta. türbenin duvarlarında çeşitli lev
haların yanı sıra teber ve mızrak gibi ga
zi dervişlerin alametleri olan tarikat eş
yası da görülmektedir. Türbenin içinde 
bir de adak sandığı vardır. Demir Baba 
Türbesi, kesme taş örgüsü. çokgenlerin 
hakim olduğu tasarımı ve oranları ile Do
ğu Rumeli 'deki diğer bir önemli Bektaşi 
merkezi olan Akyazılı Sultan Asitanesi'n
deki türbe ile benzerlik gösterir. Ancak 
Akyazılı Sultan Asitanesi ·nde sekizgen 
yerine Bektaşi sembolizminde önemli 
yeri olan yedi sayısından hareketle ye
digenin tercih edildiği görülmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

F. Kanitz. Donau ·Bulgarien und der Balkan, 
Leipzig 1882, III, 329 vd.; K. J. Jirecek. Das Fürs· 
tenthum Bu/garien, Viyana 1891 , s. 1414; F. 
W. Hasluck. Christian ity and Islam under the 
Sultans, Oxford 1929, s. 522; a.mlf. . "Geogra
phical Distribution of the Bektashi", Annual 
of the British School at Athens, XXI, London 
1914·16, s. 84·124 (104): F. Babinger. Rume· 
lische Studien, Berlin 1938; a.mlf.. "Das Bek
taschi-Kloster Demir Baba", Mitteilungen des 
Seminars {ü r Orientalische Sprachen, XXXlV, 
Berlin 1931 , s. 1·10 ; aynı makale: Aufstatze 
und Abhandungen zur Geschichte Südosteuro· 
pas und der Leuante von Franz Babinger, 1, Mü· 
nih 1962, s. 88·96; Murat Sertoğlu , Bektaş ilik, 

İstanbul 1969, s. 317 ; Ayverdi, Avrupa'da Os· 
man/ı Mi'm§.rf Eserleri IV, s. 52·53, 197; S. Sto
janov. "Kompleksnite izsledvanija v Kyzylbas
kija ManastırDemir Baba", Sbornik istorices· 
ki materiali, Razgrad 1984, s. 43·53; Bedri No
yan. Bektaş ilik Alevf/ik Nedir, Ankara 1987, s. 
528·540; 1. Mel ikoff. "Bulgaristan'da Delior
man Kızılbaş Topluluğu", Uyur idik Uyardı· 
lar Aleuflik·Bektaşflik Araştırmaları, İsta nbul 
1993, s. 139·1 50 ; M. Choublier. "Les Bekta
chis et la Roumelie", RE!, 1 (1927), s. 427 ·453. 

Iii M. B AHA T AN MAN 

L 

DEMiRHiSAR 

DEMİHHiSAR 

Yunanistan'ın Makedonya kesimindeki 
Siderokastro kasabasının 

Osmanlılar zamanındaki adı . 
_j 

Yunanistan Makedonyası'nda Serez'in 
kuzeybatı tarafında küçük bir kasaba 
olup 1383'ten 1912'ye kadar kaldığı Os
manlı idaresi altında bir kaza merkezi 
olarak önem kazanmıştır. Demirhisar ve
ya Timurhisar adı. Siderokastro'nun doğ
rudan Türkçe'ye çevrilmiş şeklidir. Bu 
isim ise kasabaya hakim bir kayalığın 
üstünde yer alan müstahkem Ortaçağ 
dönemi yapısı kalesiyle ilgilidir. Kale ile 
ilgili kayıtlara, Bizanslılar'ın Bulgar ve 
Sırplar'la yaptıkları mücadeleler sırasm
da rastlan ı r. Osmanlılar'ın burayı fetih
leri esnasında kale Sırp hakimiyeti altın
da bulunmaktaydı. ilk Osmanlı tarihleri 
Lala Şahin Paşa tarafından Kavala, Dra
ma. Serez ve Zihne gibi Makedonya'da
ki önemli şehirlerin zaptedildiğini belir
tirken Demirhisar'ın adını zikretmezler. 
Ancak bu kayıtlardan dalaylı olarak 1383 
yılı sonbaharındaki bu hareket sırasın
da Demirhisar ' ın da ele geçirildiği anla
şılmaktadır. Fetihten sonra buraya bir 
askeri garnizon yerleştirildiği gibi bir 
grup sivil müslüman nüfus da iskan edil
di. Bunlar daha sonra oldukça yoğunluk 
kazanacak olan müslüman Türk nüfu
sunun çekirdeğini teşkil etti. Bu arada 
muhtemelen anlaşma yoluyla ele geçi
rilmesi dolayısıyla kasabada kalabalık 

sayılabilecek bir hıristiyan nüfus da mev
cuttu. Nitekim çok eskiden beri bir ka
za merkezi olan kasabanın 1444 tahriri 
sırasında nüfusun çoğunluğunu gayri 
müslimler teşkil etmekteydi. Bu tarihte 
yirmi beş hane müslümana karşılık ka
sabada 13S hane, on üç bive (du l kadın ) 

hıristiyan nüfus yer almaktaydı. XV ve 
XVI. yüzyıl boyunca her iki kesimin nü
fuslarında artış görüldü. 14S3'te yetmiş 
dokuz hane, yirmi iki bive müslüman, 
162 hane yirmi dört mücerred (bekar) . 
yirmi altı bive hıristiyan; 1478 ·de 128 
hane. otuz dört bive müslüman. 149 ha
ne, on beş mücerred, altmış üç bive hı
ristiyan nüfusu bulunan kasaba XVI. yüz
yılda daha da gelişme gösterdi. XVI. yüz
yılın başlarında 1 S 19'da 122 hane. otuz 
üç mücerred müslüman. 20S hane, yir
mi yedi mücerred, otuz üç bive hıristi

yan ; 1 S30 ·da ise 1 08 hane. kırk sekiz 
mücerred müslüman. 2S2 hane. otuz 
sekiz mücerred. yirmi üç bive hıristiyan 
bulunuyordu. XVI. yüzyılın sonlarına doğ
ru nüfusu biraz daha arttı ; kasaba da 
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