
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. 
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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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1913'te Demirhisar' dan bir görünüş ve Demirhisar· da Osmanlı dönemine ait bir tas köprü (L'Illu<tcatıon . 2 Aout 19131 

147 hane. otuz dört mücerred müslü
mana karşılık 261 hane. 118 mücerred 
hıristiyan yaşıyordu. Bu tahrirlere göre 
kasabanın umumi nüfusu )0!_ yüzyılda 

1 SOO iken XVI. yüzyıl sonlarında 2SOO'ü 
bulmuş, müslüman Türk nüfusu ise 
1444 'ten bu yana nisbeten büyük bir 
artış göstermişti. 

1668 ilkbaharında kasabaya gelen Ev
liya Çelebi yeterli bilgi vermez. Ona gö
re kalesi hala ayaktadır. ancak artık bu
rası sınırdan uzakta iç bölgede (iç il) kal
dığından askeri garnizon yoktur. Ayrıca 
kasabada camiler. medreseler. hamam
lar. tekkeler. hanlar varsa da Evliya Çe
lebi bunların isim yerlerini boş bırakır 

ve burada 1600 ev olduğunu yazar. An
cak bu son rakamı şüpheyle karşılamak 
gerekir. )0!11. yüzyılın ortalarında Rume
li kesiminde Osmanlı medreselerini gös
teren bir listede Şit Çelebi Medresesi'nin 
burada bulunduğu ve kasabanın küçük 
bir islami öğretim merkezi haline geldi
ği anlaşılmaktadır. Ayrıca Demirhisar'
da ve ona tabi köylerde Tanrı dağı ve 
Selanik yörük teşekküllerine bağlı Türk 
kolonileri de yerleşmiş durumdaydı. XVI. 
yüzyıla ait kayıtlara göre burada 11 00-
1400 kişiden oluşan dokuz yörük ocağı 
bulunuyordu. 

Osmanlı dönemi Demirhisar'ı hakkın
da daha ayrıntılı bilgi. XIX. yüzyıl sonları 
ve XX. yüzyıl başlarına ait salnamelerde 
yer almaktadır. 1303 ( 1885-86) tarihli 
Selanik Vildyeti Salndmesi'nde De
mirhisar kazasının 13.81 O müslüman. 
26.000 hıristiyan Bulgar ve Vlah nüfusu 
ve yetmiş sekiz köyü bulunduğu belir
tilmektedir. 1324 ( 1906) salnamesinde 
ise kasabada 3000'ini müslümanların 

oluşturduğu 4650 kişinin yaşadığı ve 733 
evin yer aldığı kayıtlıdır. Ayrıca bu sıra
larda burada altı cami, dört medrese. 
müslümanlara ait üç, hıristiyanlara ait 
dört mektep. bir kilise, 297 dükkan ve 
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bir de hamam vardı. Halkının çoğu tica
retle. ziraatla ve dericilikle uğraşıyordu. 
Artık Osmanlı-Bulgar sınırı yakınında bir 
noktada yer aldığı için artan önemi do
layısıyla Sultan ll. Abdülhamid dönemin
de burada bir kışla ve askeri hastahane 
yaptırılmıştı. 1900'de kasabayı gören et
nograf Vasil Kancev burada 3300 Türk. 
1200 Bulgar. 450 Çerkez. 350 Rum. 120 
Vlah ve 420 Çingene'nin yaşadığını ya
zar. Bundan da kasabanın toplam nü
fusunun 5840 ve bu nüfus içinde Türk
ler'in nisbetinin % 57 olduğu anlaşılmak
tadır. Bulgarlar'ın büyük bir kısmı Bul
gar Eksarhlığı'na değil Rum patrikha
nesine bağlıydı. Bu sebeple bunlar Yu
nan istatistiklerinde Rum olarak göste
rilmişti. 

ı. Balkan savaşları sırasında kasaba 
Bulgar ordusunun işgaline uğradı. 1913'-

Demirhisar'daki XVI. yüzyıla ait çi fte hamamın planı 

(M. Kiel arşivi) 

--Mevcut 
' -- duvarlar 

7 

· ,·-,-. 

~Yıkılmış 
~ duvarlar ' ·--· · 

te burada müslüman nüfus hemen hiç 
kalmadı. Tamamıyla tahrip edilen ve nü
fusu oldukça azalan Demirhisar 1918'
den sonra büyük bir köy halinde yeni
den inşa edildi ve buraya Anadolu'dan 
gelen Rumlar yerleştirildi. Kasabada Os
manlı dönemi yapılarından sadece 1232'
de 118 ı 6- ı 7) tamir edildiğini belirten ki
tabesiyle bir taş köprü ve XVI. yüzyıl ya
pısı bir çifte hamamın harabeleri bugü
ne ulaşabilmiştir. Ayrıca Demirhisar' a 
18 km. kadar uzaklıkta olup Güney Yu
nan-Bulgar sınırı yakınında bulunan An
gistron köyünde 11 9l8'den önceki ismi 
Çengel köy) 996'da ( 1587 -88) Aşık Meh
med'in ve ondan sonra Katib Çelebi ve 
Evliya Çelebi'nin zikrettiği )0!1. yüzyıl ya
pısı bir Osmanlı ılıca hamarnı hala ayak
tadır ve bugün de kullanılmaktadır. De
mirhisar, tarihi literatürde sık sık görül
düğü gibi. bir Osmanlı madencilik mer
kezi olarak şöhret kazanmış Kalkidiki 
yarımadasındaki Siderokapsa ile karış

tırılmamalıdır. 
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Ebü'l -Beka Kemalüdd!n Muhammed 
b. Musa b. İsa el-Kahirl eş - Şafii 

(ö. 808/1405) 

Hayatü'l-hayevan adlı 
meşhur eserin yazarı, 

Mısırlı hadis ve fıkıh alimi. 
_j 

7 42 ( 1341) yılı başlarında Nil deltasın
daki Semennüd kasabası yakınında bu
lunan Demire adlı iki köyden kuzeyde
kinde doğdu . Doğum tarihi bazı kaynak
larda 745 (1344) ve İbn Kadi Şühbe ile 
İbn Hacer tarafından 750 ( 1349) şeklin
de verilirse de Sehavi, Demiri'nin kendi 
el yazısıyla bir notta doğum tarihini 742 


