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şeyhi Mehmed Lutfi Baba’ya intisap etti. 

Ardından şeyhinin izniyle Anadolu’ya gi-

dip Hacı Bektâş-ı Velî’nin türbesini ziyaret 

etti. Anadolu’da bulunduğu iki yıl boyunca 

tarikat büyüklerinin meclislerine katıldı. 

1922’de Tarsus’a gitti. Tarsus Bektaşî 

Tekkesi’nin şeyhi Sâdık Baba vefat edin-

ce Mehmed Lutfi Baba’dan aldığı icâzetle 

burada şeyhlik makamına geçti. Kaygu-

suz Sultan Bektaşî Tekkesi şeyhi Mehme d 

Lutfi Baba’nın kendisine bir mektup yaza-

rak artık iyice yaşlandığını ve Mısır’a gelip 

tekkenin bazı işlerini üstlenmesini istedi-

ğini bildirmesi üzerine Kahire’ye döndü. 

1925’te hastalandı. Doktorların hava deği-

şimi tavsiye etmeleri üzerine Arnavutluk’a 

gitti. Altı ay sonra Bağdat, Kerbelâ ve 

Necef’i ziyaret edip tekrar Mısır’a dön-

dü. Ancak nükseden sağlık sorunları yü-

zünden Selânik’e gitti. Bu sırada Selânik 

yakınlarında bulunan Katerina Bektaşî 

Tekkesi’nin şeyhi Câfer Baba vefat edip 

şeyhlik makamı boş kaldığından bu tek-

keye şeyh tayin edildi. Sağlığı düzelinceye 

kadar yaklaşık iki yıl burada kaldı ve Şeyh 

Mehmed Lutfi Baba’nın davetine uyarak 

Mısır’a döndü.

Türkiye’de tarikatların yasaklanmasın-

dan sonra Bektaşî tarikatının merkezi 

haline dönüşen Arnavutluk’ta Sâlih Niyazi 

Dedebaba 1942’de İtalyanlar tarafından 

öldürülmüş, ardından halifesi Abbas Hil-

mi Baba da vefat edince tarikat şeyhsiz 

kalmıştı. Bu süreçte Bektaşîlik içerisinde 

yaşanan ayrışma ve bunun neticesinde 

ortaya çıkan problemlere çözüm bulmak 

amacıyla, 30 Ocak 1949’da Kahire’de Kay-

gusuz Sultan Tekkesi’nde Bektaşî tarikatı 

temsilcilerinin katılımıyla Arnavutluk’ta 

yaşanan olayların değerlendirildiği bir 

toplantı yapıldı. Bu toplantıda Arnavut-

luk’taki komünist rejimin tayin ettiği bir 

kişinin Bektaşîliği temsil edemeyeceğine 

ve de debabalık makamı için en uygun 

adayı n Ahmed Sırrı Baba olduğuna ka-

rar verildi. Bu gelişmenin ardından Kay-

gusuz Sultan Tekkesi bütün dünyadaki 

Bektaşîliğin merkezi durumuna geldi ve 

Ahmed Sırrı Baba bu seçim sonrasında 

dünya Bekta şîler’inin lideri unvanını aldı. 

Ahmed Sırrı Baba, 1950’de seçimleri ka-

zanan Demokrat Parti’nin daveti üzerine 

Türkiye’ye gitti. Bu sırada böbrek ra-

hatsızlığı yüzün den bir süre İstanbul’da 

tedavi gördü. Yalova’da Cumhurbaşkanı 

Celâl Bayar ile görüştü. 4 Ekim 1952’de 

İstanbul’da Merdivenköy’de bir dostu-

nun evinde Bek ta şî âyini icra ettikleri 

gerekçesiyle yaklaşık otuz kişiyle birlikte 

ele alın mış tır. 4. Pe mu li han Khitt hah 

Nahd la tul Ula ma (Ja kar ta 1983). Bir ön-

ce ki eser le ben zer ko nu la rı içe rir. 5. Is lam, 

Pan ca si la dan Uk hu wah Is la mi yah (Ja-
kar ta 1985). İslâmi yet ile Pan ca si la’nın ça-

tış ma dı ğı yö nün de ki gö rüş le ri ni ve İslâm 

kar deş li ği ni ko nu alan ya zı la rın dan olu şur. 

6. Zik rü’l-³åfilîn. Ya za rın ta sav vu fa da ir 

gö rüş le ri ni içe ren kü çük bir risâle si dir. Ah-

med Sıddîk’ın teşkilâ tın Ehl-i sün net çiz gi-

si ni ele alan Arah Per ju an gan NU dan 

Ah lu Sun nah wal Ja ma ah ad lı bir ki ta bı 

da ha var dır.
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ÿİs ma il Hak kı Gök soy

– —AHMED SIRRI BABA
(1895-1963)

Bektaþî tarikatýnýn
Mýsýr’daki son þeyhi.˜ ™

Arnavutluk’un Leskovik şehrine bağl ı 

Glina köyünde doğdu. Babası, Çoçoli Efen-

di’nin oğlu Şâhin Efendi’dir. İlk öğrenimini 

köyünde yaptı. On yedi yaşında babasının 

rızasıyla Bektaşî tarikatına intisap etti. 

Leskovik Bektaşî Tekkesi’nin şeyhi Sü ley-

man Baba’nın yanında bir yıl kaldıktan 

sonra Yunanlılar’ın Leskovik’i ele geçirip 

civardaki şehirlere saldırmaları üzerine 

Şeyh Süleyman Baba ve diğer dervişlerle 

birlikte Yanya’ya göç etti. Burada da kısa 

bir süre kaldı; ardından Priştine Bektaşî 

Tekkesi şeyhi Şâban Baba’ya hitaben yazıl-

mış bir mektupla birlikte Priştine’ye gitti 

ve kendisinden el aldı. 1913’te Yunanlılar 

bu bölgeyi de ele geçirince Şâban Baba 

ile birlikte İtalya’ya gidip dört ay kadar 

Salsomaggiore kasabasında kaldı. Daha 

sonra Kahire’ye geçerek Kaygusuz Sultan 

Bektaşî Tekkesi’ne yerleşti ve tekkenin 

ulemâ men sup la rı ara sın da köp rü va zi fe si 

gör müş tür. Onun li der li ği dö ne min de teş-

kilât di ğer dinî grup la ra kar deş lik duy gu-

la rıy la yak laş mış, özel lik le ara la rın da dinî 

an la yış fark lı lık la rı bu lu nan Mu ham me-

diy ye ile ya kın iliş ki ler kur muş tur. Ah med 

Sıddîk’ın dinî ve fikrî ge li şi min de ağa be yi 

Mahfûz Sıddîk, Neh da tü’l-ulemâ’nın ku-

ru cu la rın dan KH Hâşim Eş‘arî ve oğ lu KH 

Vâhid Hâşim, Pa su ru an lı âlim KH Ab dül-

hamîd gi bi ge le nek sel din âlim le ri nin et ki si 

var dır. Si yasî ta vır la rın da ise uz laş tır ma-

cı özel lik le riy le ta nı nan En do nez ya’nın ilk 

dev let baş ka nı Su kar no ile Mu ham med 

Hat ta ve Su tan Şah rir gi bi dev let adam la-

rı nın et ki le ri nin ol du ğu be lir ti lir.

Ah med Sıddîk, ge le nek sel İslâm dü-

şün ce sin de ki “va sat / ta vas sut, iti dal, 

tevâzün” gi bi kav ram la rı kul la na rak mes-

lek ha ya tın da ılım lı lık, or ta yol, den ge li ol-

ma, sa kin lik ve ağır baş lı lık pren sip le ri ni ön 

pla na çı kar mış, İslâm’ın uz laş ma cı ve hoş-

gö rü lü ya pı sı nın te mel di na mik le ri ka bul 

et ti ği bu pren sip le ri da ha çok yö ne ti ci ler le 

kar şı kar şı ya ge lin di ğin de bir müs lü ma nın 

ta kip et me si ge re ken il ke ler ola rak gör-

müş tür. Ona gö re bu pren sip ler ki şi ye 

in san lı ğın çe şit li li ği nin ka bu lü nü, baş ka-

la rı na say gı yı ve on la rı an la ma ya ça lış ma-

yı öğ ret mek te; si ya set ala nın da dev le tin 

mu ha fa za sı nı, Al lah’ın emir le ri ne açık ça 

ay kı rı ha re ket et me dik çe mev cut dev let 

baş ka nı na say gı yı ve hü kü met le rin yap tık-

la rı yan lış la rın uy gun yol la dü zel til me si ni 

ön gör mek te dir. Di ğer ta raf tan müs lü man 

top lu mun mânevî ve dinî ha ya tı nı teh li ke-

ye so ka bi le cek fi kir ve ha re ket le re kar şı 

her za man uya nık olun ma sı nı tav si ye et-

miş tir. Bu gö rüş le rin en et ki li bi çi mi, onun 

1980 yı lın da Neh da tü’l-ulemâ’nın ha re ket 

çiz gi si ola rak sun du ğu Khitt hah Nahd li-

yah ad lı ese rin de yer al mış tır. 

Eser le ri. 1. Di se ki tar So al Idj tihad dan 

Taq lid (Ja kar ta 1950). Ah med Sıd dîk’ın 

dinî ko nu lar da ki gö rüş le riy le ic tihad ve 

tak lit gi bi kav ram lar üze ri ne yaptığı açık-

la ma la rı ih ti va eder. 2. Pe do man Per pi-

kir NU (Ja kar ta 1969). Neh da tü’l-ule mâ 

teş kilâtı nın ya pı sı ve he def le riy le il gi li ilk 

ese ri dir. 3. Khitt hah Nahd li yah (Ban gil 
1980). Mü el li fin te mel gö rüş le ri ni or ta ya 

ko yan en önem li ese ri dir. İlk de fa 1979 

yı lın da ba sı lan eser ya za rın çe şit li kon fe-

rans ve ko nuş ma la rın dan der len miş tir. 

Hac mi nin kü çük lü ğü ne rağ men Neh da-

tü’l-ulemâ kad ro la rı içe ri sin de bir re form 

ha re ke ti ge liş tir mek için reh ber ka bul edil-

miş tir. Eser de si ya set dı şı dinî bir ce mi-

yet ola rak Neh da tü’l-ulemâ’nın mis yo nu 

ve 1926 ta rih li ku ru luş tü zü ğü ne dö nü şü 
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bazı üst makamlara hitaben yazılmış di-

lekçelerin nüshaları ile bir kısmı kendisine 

ait şiirlerin yer aldığı defterler ve diğer 

evrakı ihtiva eden koleksiyon 1972’de 

Frederick de Jong ta rafından Kahire’de 

bir pazarda bulunarak satın alınmış ve 

Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’ne ba-

ğışlanmıştır (kayıt nr. MS, Or. 14385).
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ÿSalih Çift

– —AHMED UBEYD
( أ  )

Ahmed Ubeyd b. Muhammed
Hasen b. Yûsuf b. Ubeyd

(1893-1989)

Suriyeli yayýncý,
yazma eser uzmaný ve þair.˜ ™

27 Ha zi ran 1893’te Şam’da doğ du. So-

yunun Enes b. Mâlik’e da ya ndığı belirti-

lir. Hıf zı nı sıbyan mek te bin de ta mam la dı. 

Bu es na da baba sı ve fat edin ce ken di siy le 

an ne si ve ağa bey le ri il gi len di. Ar dın dan 

Reyhâni ye Med re se si’ne kay dol du. Bu yıl-

lar da şi ire alâ ka duy ma ya baş la dı ve bir 

ya rış ma da ödül ka zan dı. Ho ca sı Mu ham-

med Hayr et-Tab bâ‘ın teş vi kiy le kla sik şi ir 

kay nak la rı nı in ce le me ye ko yul du. Os mâ-

ni ye Med re se si’ ne gir dik ten son ra İslâm 

kül tü rü ne ait eser le ri in ce le me ar zu su da-

ha da art tı. Şi ire il gi si nin ya nı sı ra ta rihî 

ro man, ti yat ro gi bi alan lar la da meş gul 

ol du. Yurt için den ve yurt dı şın dan ki tap-

lar ge tir tir, bun la rı in ce ler, fih rist le ri ni çı-

ka rır, ba zı yer le ri ni ez ber ler di.

1908’de ağa be yi Se lim’in is te ği üze ri ne 

tıp öğ re ni mi ne ha zır lık ama cıy la Mek te bü 

daha fazla dayanamayacaklarını ileri sü-

rüp Amerika’daki yakınlarının yanına göç 

etti. Ahmed Sırrı Baba birkaç akraba ve 

dervişin ara sıra yaptığı ziyaretler dışında 

yalnız kaldı. Bu arada uzun süreden beri 

mustarip olduğu şeker hastalığı yüzün-

den bir ayağı kesildi. 1963 yılının Ocak ayı 

başlarında vefat etti; tekke hazîresinde 

Bektaşî tacı şeklinde yaptırdığı türbeye 

özel izinle defnedildi. Böylece Bektaşîlik 

Mısır’da sona ermiş oldu. Mezar taşına 

yazılan şiir, Ömer Hayyâm’ın rubâîlerini 

Arapça’ya tercüme edip yayımlayan dö-

nemin ünlü şairlerinden Ahmed Râmî 

tarafından kaleme alınmıştır.

Çok sayıda yabancı dil bildiği ve ente-

lektüel bir kimliğe sahip olduğu belirtilen 

Ahmed Sırrı Baba’nın eserindeki ifadele-

rinden ve kendisini tanıyanların verdikleri 

bilgilerden hareketle aşırılıktan uzak bir 

tasavvufî görüşe sahip olduğu ve yine 

bu doğrultudaki Bektaşîlik anlayışından 

yana tavır aldığı söylenebilir. Muhteme-

len bu yaklaşımı sebebiyle postnişinliği 

döneminde Kahire’deki Bektaşî Dergâhı, 

Kral Fârûk ve Kahire’de ikamet etmekte 

olan devrik Arnavutluk kralı Ahmed Zogu 

başta olmak üzere Mısır’ın birçok devlet 

adamı ve bürokratı ile edebiyat ve sanat 

dünyasının ünlü simalarının zaman za-

man bir araya geldiği bir mekân haline 

gelmişti. Bu süre içinde kendisine inti-

sap edenler arasında İttihat ve Terakkî 

Cemiyeti’nin ilk kadrolarında yer alan eski 

valilerden İhsan Adil Serter ve Kavalalılar 

hânedanına mensup Hidiv İsmâil’in toru-

nu Prens Kemâleddin Hüseyin gibi önem-

li şahsiyetlerin varlığı bilinmektedir . Bu 

bağlantı sebebiyle Kral Ahmed Zogu’nun 

kız kardeşi Prenses Rûhiye ile Prens Ke-

mâleddin Hüseyin tekke ha zî resine def-

nedilmiştir.

Ahmed Sırrı Baba’nın Hacı Bektâş-ı Ve-

lî’nin hayatı, tarikatın tarihî gelişimi ve 

Mısır Bektaşîliği hakkında bilgiler ihti va 

eden er-Risâletü’l-Ahmediyye fî târî-

hi’t-tarîkati’l-aliyyeti’l-Bektâşiyye adlı 

eseri 1934 yılında Kahire’de Türkçe ve 

Arapça olarak bir arada neşredilmiştir. 

Bu baskıda, müellifin otobiyografisiyle 

kendisinden önceki postnişin Mehmed 

Lutfi Baba’nın biyografisi de yer almak-

tadır. Dördüncü ve son baskıda müellif 

esere tarikatın âdâb ve erkânına dair 

bölümler eklemiş ve Arapça olarak ya-

yımlamıştır (Kahire 1959). Sırrı Baba’nın 

Mısır’daki Bektaşî Dergâhı’na mensup 

dervişlerin künyeleri, tekke kütüphane-

sinde bulunan kitapların listesi, burayı 

ziyaret eden meşhur simaların kayıtları, 

tutuklandı. Bu olayın ardından mahke-

me kararıyla Türkiye’den sürgün edildi. 

1953 yılı Aralık ayında kırgınlık içinde 

Kahire’ye döndüğünde Bektaşîliğin Mı-

sır’daki çöküşü başlamıştı. 1952’de Mı-

sır’da gerçekleştiri len askerî darbeyle 

tekkenin başlıca hâmisi olan Kral Fârûk 

tahtından indirilip sürgü ne gönderilmiş, 

bir diğer destekçisi Arnavutluk’un dev-

rik kralı Ahmed Zogu, Mısır’ı terketmek 

zorunda kalmıştı. Ayrıca önemli mev-

kilerde bulunup tekkeyle bağlantıları 

olan kimseler yeni yönetimle birlikte bu 

mevkilerini kaybetmişlerdi. Vakıflarla il-

gili yeni kanunların çıkarılmasıyla tekke 

gelirlerinden mahrum kaldı, yönetimin 

tutumu yüzünden daha önce tekkeye ge-

lip gidenlerin sayısında da önemli ölçüde 

azalma oldu.

1957 yılı başlarında Süveyş savaşının 

hemen ardından tekkenin asıl çöküşü 

gerçekleşti. Tekkenin bulunduğu arazi 

istimlâk edilip askerî alan haline getiril-

di. Tekkede son olarak kalmakta olan 

Ahmed Sırrı Baba’ya ve beş müridine, 

daha önce Mısır kraliyet ailesine ait olan 

Kahire’nin güneyindeki Meâdî semtinin 

dış mahallelerinde bulunan bir villa tahsis 

edilmiş, ayrıca kendilerine peşin olarak 

1000 cüneyh verilmiş, diğer giderleri için 

de 50 cüneyh aylık bağlanmıştı. Ancak 

ödeme Vakıflar Bakanlığı tarafından 1959 

yılının Mayıs ayına kadar askıya alındı. 

Aynı yılın Aralık ayında ödenmeye başla-

nan söz konusu aylık bu defa 10 cüneyhe 

düşürüldü. Bu da her anlamda tekkenin 

sonunun geldiğine işaret ediyordu. Ah-

med Sırrı Baba dönemin Vakıflar bakanı-

na durumun düzeltilmesi için çeşitli di-

lekçeler gönderdi. Bunlardan bir sonuç 

alamayınca bizzat Devlet Başkanı Cemâl 

Abdünnâsır’a hitaben dilekçeler kaleme 

aldı. Ancak bütün teşebbüsler sonuçsuz 

kaldı. Bu arada dervişlerinden üçü vefat 

etti, diğer ikisi de bu sıkıntılı duruma 

Ahmed

Sırrı Baba
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