KEŞAN VE ÇEVRESİNDE TEKKE VE YATIRLAR.
Refik Engin

Osmanlı hükümdarı 1.ci Murat zamanında Lala Şahin Paşa yönetiminde bir ordu Edirne üzerine
gönderilmiştir . Sazlı dere de yapılan savaşta 1363 yılında Edirne ele geçirilmiştir.
1.Murat ve Paşaları Edirne’yi aldıklarından bir mescit ve dergâh yapmışlardır. Burası Tarik-i Bektaş
Meşahir ,yani Bektaşi tarikatının ziyaret edilen kutsal bir yeri olmuştur . İlk tekke ve mescitten iz
kalmamıştır .Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş dönemlerinde ,Edirne’nin alınması ile birlikte hemen
tekkeler kurulmaya başlanmıştır . Zamanla Tekkeleri yıkılmış ,türbeleri kalmıştır .1930-1940 yılları
arasında tekke ve zaviyeler yıkılırken , bu türbelerde yıkılmıştır . Bu gün bu türbelerin , büyük bir
çoğunluğunun yerinde apartmanlar vardır . (Özkan,1995:)
Bu gün Edirne ili ,ilçe ve köylerinde tespit ettiğimiz tekke yatır ve zaviye sayısı 294 adettir. Bu sayı 2014
yılında 551 adettir.
Edirne ilinde Ammariye ,Bayramiye ,Bedeviye ,Bektaşiye , Celvetiye Ekberiye ,Halvetiye ,Kadirye
,Kübreviye ,Mevleviye ,Nakşiyye ,Rufaiye , Sadiye ,Suhreverdiye ,Sunusiye ,Şazliye ,Urusiye
,Vesvakiye , Zerkaviye , gibi tarikatlar dergah tekke zaviye kurmuş tarikatların liderleri halk arasında
evliya mertebesine ulaşmış kabul edilmiştir. Günümüzde Trakya ve Balkanlarda ermiş ve evliya kabul
edilen kişiler eskiden Dede , Şeyh ve Baba olarak anıldığını yazılı kayıtlarda görüyoruz. Günümüzde ise
tamamına yakını Baba lakaplı olarak görmekteyiz. (İdrisoğlu, 166-173)
Keşan ilçesinde tekke ve yatırlar.
KEŞAN TEKKESİ. Keşan’da küçük bir Bektaşi tekkesidir. Hasluck, bir Türk baba ile Arnavut kökenli
dervişlerce yönetildiğini belirtir .
ERŞEN BABA TEKKESİ . Osmanlı döneminde Paşa livası Keşan kazasında kurulmuş Bektaşi tekkesidir
. (Öz,2001:234)
Başbakanlık Osmanlı Arşivi maliyeden müdevver muhallefat 9771 nolu defterine göre ERŞEN BABA ve
AKÇA BABA TEKKELERİ kaydı şu şekildedir.
Ersen Baba Akça Baba Tekkeleri kayıtlarına göre; Keşan Kazasında şubat ayında tespit edilen hayvanat
ve zahirelerden muhtaç kişilerin ihtiyaçlarına yetecek kadar ayrılan bahçe çiçeklerinden geri kalanı;
makbuz karşılığı kayda geçirilerek hesap edilerek, eşyaların sayımı yapılmış ferman-ı şer,ife göre deftere
kayıt edilmiştir .
Bakımlı hayvanlar ve hububat vesaire .
Hayvanat 17958 kuruş
Çeşitli erzakların bir bölümüne 181667,5 kuruş münasip görülmüş , diğer bir bölümüne ise
1 333 361 kuruş ayrılması münasip görülerek teslime dilmiştir . Çirmen Livasına bağlı Eski Zağra ve
Yeni kazalarında ki Bektaşi tekkelerinin kayıtlardan intikal eden paraların teslim olunduğuna dair verilen
ifadeler kabul edilmiştir . 17 Şubat sene 1827 .
Anılan zaviyenin emlâkının 1829 senesindeki hasılatı ve masrafları İstanbul’a arz edilmek üzere kayıt
olunduğundan dolayı bu emir şerif verilmiştir . 19 eylül 1831
Anılan tekkelerin civarında birikmiş olan 264 .. ve ...kuruş meblağı mutasarrıf tarafına teslim edilmiş
olduğu kayda geçirilmiş ve devredilen evraklar arasında olduğu şerh edilmiştir . (Daştan,1996:21)
(DERMUZ DEDE) DOMUZ DERE TEKKESİ. Fredericj Vıllıam Hasluk’un eseri günümüzde
1991,1995 ve 2000 yıllarında çeşitli adlarla tercüme edilmiş.2000 yılında yapılan tercümede diğerlerinde
Domuz Deresi denildiği halde bu tercüme de Dermuz Dede adı geçmektedir. Keşan yakınlarında bir

Bektaşi tekkesidir. 1911 lerde bir şeyh ve 4 dervişi vardır. Bunun tarihinin Bektaşilerin gasp etmeleri
konusuyla ilgili olarak özel bir önemi vardır. Sağlam bir tanıkla yerel söylencelere göre bu tekke
zamanında Aya Yorgi’ye adanan Küçük bir Rum manastırıymış. Buranın yakınındaki Hıristiyan Çiltik
köyünün nüfuzunu azaltan bir veba salgını sırasında veya bundan sonra Bektaşiler mansatıra yerleşmiş
Öyleyse bunun 1836-39 da yer alan ve hala hatırlanan Rumeli’deki son veba salgını da olması mümkündür
. (Hasluck,2000:28)
Çiltik bu günkü Çeltik köyüdür .
ALİ BABA. Domuz Dere Vadisinde gömülüdür . Osman Babanın(Bulgaristan’daki Otman Babanın)
Müridi olduğuna göre o da Gaziler arasına giriyor.1
AMEL (Emel)BABA
Trakya’nın fethi esnasında burada savaşıp ölen alp erenlerden olduğuna
inanılmaktadır. Mezarı dilek dilenip adak adanması amacıyla ziyaret edilip, mum yakılır ve bez bağlanır.
ALEMDAR BABA. Trakya’nın fethi esnasında burada savaşıp ölen Alp erenlerden olduğuna
inanılmaktadır. Mezarı dilek dilenip adak adanması amacıyla ziyaret edilip, mum yakılır ve bez bağlanır.
GARİP BABA. Trakya’nın fethi esnasında burada savaşıp ölen Alp erenlerden olduğuna inanılmaktadır.
Mezarı dilek dilenip adak adanması amacıyla ziyaret edilip, mum yakılır ve bez bağlanır.
MERCAN BABA. Mercan köyü yakının da olup Trakya’nın fethi esnasında burada savaşıp ölen Alp
erenlerden olduğuna inanılmaktadır. Mezarı dilek dilenip adak adanması amacıyla ziyaret edilip, mum
yakılır ve bez bağlanır.
SARI KIZ .Halk arasında Sarı Kız mevkiinde bir mezarı olduğuna inanılmaktadır. Gerek Sarı Kız
mezarına gerekse bu bölgede bulunan ağaçlara özellikle hıdrellez günü bez bağlanır ve dileklerde
bulunulur. Ayni mevkiinde bir de Sarı Kız deresi bulunmaktadır. Önceki yıllarda tüm yıl akan dere şu
anda yaz mevsiminde kurumaktadır. Hayırsever kişilerce bu mevkide yapılan çeşmeler Sarı kız çeşmeleri
olarak bilinmekte ve suyunun şifalı olduğuna inanılmaktadır. Halk arasında Sarı Kızla ilgili birçok
söylence bulunmaktadır. Bu söylencelere göre Sarı Kız bitkilerden ilaç yaparak salgın hastalıklar
zamanında halka şifa dağıtan bir kişi imiş. Diğer bir söylenceye göre ise Osmanlı döneminde savaşlar
sırasında sevgilisini kaybetmesi üzerine çok üzülmüş ve çıldırmış. Bu nedenle bu mevkide geçmiş yıllarda
çıldır da denmekteymiş. Tekirdağ ili merkezinde de bir Sarı kız yatırı vardır .Pek çok il ve ilçelerde Sarı kız
yatırları bulunmaktadır .
RÜSTEM BABA .Mecidiye köyündedir . Rüstem Baba 15. Yüz yıl başlarında buraya yerleşen bir Bektaşi
piri olduğuna inanılmaktadır. Türbe dilek dileyip adak adamak için ziyaret edilir ve mum yakılıp bez
bağlanır. 2
Başbakanlık Osmanlı Arşivi maliyeden müdevver muhallefat 9771nolu defterine göre Rüstem Baba ve
Okçu Baba ya ait kayıtlar şu şekildedir .
Keşan’da bulunan Rüstem ve Okçu Baba
45 ve 4 6 seneleri hâsılatı bundan böyle gerekli tahkikat yapılarak kayıttan düşülerek hazine dairesine
ilm-i haberi verildi 6 Nisan 1827 .
Zaviyenin toplam 43 senesi karları gelirleri fazlası hesap edilerek resmi evrakla birlikte acele ve çabuk
bir şekilde resmi mercilere ulaştırma emri verilmiştir . 5 Ocak1831.
Anılan zaviyenin 1828 senesi hâsılatı şerefli insanların zimmetinde olduğundan tahsili hususunda
yüksek emirler verilmiştir. 9Nisan sene 1831.
Zaviyenin emlakından 1830 yılına ait olan gelirler tespit edilerek kayda geçirilmek suretiyle tahsil
edilmesi emir verilmiştir 19 Eylül 1831 .
Rüstem Baba Zaviyesindeki eşyaların kaydı listeye geçirilmiştir .
25695 guruş
Masrafları
03675 guruş
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22020 guruş
OKÇU BABA Zaviyesindeki eşyaların kaydı listeye geçirilmiştir .
488 guruş
Masrafları 90 guruş
398 guruş
1831 senesinde bedel karşılığı şahıslara verilen zaviyenin gelirleri Keşan 2750 kuruş kanuna uygun
olarak borç senetleri yeni emlak defterine kayıt olunmuştur . Nisan 1831 .
Anılan zaviyenin emlak gelirleri tüm 20 000 kuruş peşin bedelle verilip sebepleri izah edilerek i
Mustafa Baba Efendi Hazretlerine satış yapılarak zapt ve takrir için senet defterine kaydedilmiştir .
Anılan zaviyenin bağlı ve kayıtlı olan emlakının gelirlerinin tümü 1500 kuruş karşılığı acele olarak
yapılmak suretiyle Keremüddin Mehmedzade Efendi ile 3 cemaat mensubuna satış yapılmak üzere zapta
geçirilerek Padişah mülk defterine işlenmiş ahkam defterine kayd olunmuştur .Nisan 18131 . Yekûn :
25168 Kuruş
Anılan zaviyenin üzerine Padişah defterine 2Nisan 1845 Mülknâme-i hümayûn (okunamıyor) yazısı
işlenmiştir .
Anılan zaviyenin hudutları içinde beyan edilen rahmetle yad edilen kimseler tarafından emri şerifin
açıklanması geniş bir şekilde yapılarak ahkam defterine kayd olunmuştur . 8 Eylül 1831.
Anılan zaviye ile bi’l –cümle Bektaşi zaviyelerinin uyacağı hükümler ve küçük tekkeler şimdiye kadar
olunmak ve bundan böyle emanete alınmıştır .
Hazine tarafından ilam berat medrese ve mezraların açıklamaları askeri makamlara gelir dairesine
emlâkı hümayûn defterine verilen haberlerin açıklaması beyanındadır . 9 Ocak 1827.
Emlâk ve arazisinin 1826 senesinden 1829 senesine kadar hâsılatlarının tahsili şeklinde verilen emir
şerif hükmündedir 22 Aralık 1833 . (Daştan,1996:45)
Zaviye-i HACI SULTAN Keşan kazası bölüm 1.
Anılan zaviyenin malları eşyası emlakı mahallinde yazılmış miktarları eklenerek tanzim oluna geldiği
ve anılan yerin sayım fazlası olarak tespit edilen tekke hayvanat değeri (bedeli) olarak 1412 Kuruşun tahsili
Emin Dede ye bırakılmış olduğundan anılan.. (Daştan,1996:94)
Uzunköprü deki yatır ve tekkeler.
AT BABA. Uzunköprü ilçesinde Hıdırellez yeri mevkiinde AT Baba, yatırları vardır. Trakya’da Ehli
Beyt yolu erkanına bağlı köy ve yerleşim merkezlerinde bir yatır veya bir yatırın
nazarlaması
bulunmaktadır. (Bağman,2005:199)
KUM BABA .Uzunköprü yöresinin alınması sırasında şehit olan Serdengeçti Türk akıncısı. 1357. Kırk
Erenler , serden geçti akıncılar , Rumeli’ne geçtiklerinde , atının heybesine kum doldurup , yakın
savaşlarda düşman askerinin gözlerine hışımla kum atarak , onları iş görmez hale getirerek saf dışı eden
bir yiğit varmış. KUM BABA diye anılır.
Bir gün arkadaşları demiş ki “ Din-i mübini İslâma bu yolda hizmet ettim , Heybedeki kumlarım nerede
tükenirse bizimde vazifemiz orada bitecek” ..der. Son avuç kumunu da , Uzunköprü’nün bulunduğu
yörede Kafirlerle yaptığı savaşta serptiğinde vade sona erip şehitlik şerbetini içer ve onu arkadaşları
hemen oraya defnederler. Uzunköprü’de KUM BABA diye halen ziyaret edilir .Kum Baba ile ilgili
Uzunköprü’de günümüze kadar halk arasında söylene gelen bir (söylence) rivayet de vardır. Rumeli’ye
geçen ilk kırk kişilik sal, karşıya geçmek üzere sahilden ayrılır . Sala binmeye yetişemeyen Kumbaba
atından iner.
Heybesini omzuna alır . Heybesinden tarlasına buğday eker gibi denizin üzerine kum serpmeye başlar .
Denizde bir yol olur .Böylece Kum baba bu yol üzerinde yürüyerek,salla Rumeli’ye geçen arkadaşlarına

yetişir . Kırk erenler arasında yeri olan serdengeçti ,savaşçı ,kolonizatör Türk Dervişi Kum baba
Rumeli’nin fethinde Uzunköprü yöresinin alınışına kadar tüm savaşlara katılmıştır.
ETHEM BEY Yatırı .Akıncı Subaylarından birine ait olduğuna inanılan türbe Ethemi çeşme denilen
mevkidedir.
GAZİ MAHMUT BABA belediye parkındadır. Burada şehit düşen bir akıncı Komutanı Olduğuna
inanılmaktadır.
GÜL BABA .İlçenin Muradiye mahallesindedir.
MEHMET DEDE Akıncı
Erlerinden birine ait olduğuna ait olduğuna inanılan türbe Aşcı oğlu
mahallesindedir.
PARDUDAR İBRAHİM BEY. Akıncı Subaylarından birine ait olduğuna inanılan türbe Parpudar bayırın
yanındaki yüksek bir tepededir.
SALİ BABA Hoca mahallesinde bir şahsa ait olan evin bahçesindedir. Akıncı erlerinden birinin mezarı
Olduğu inanılmaktadır .3
GAZİ MAHMU. BABA. İlçenin köprü başındaki mezarlıkta türbesinde gömülüdür.
RUFAİ DERGAHI Feridettin dergahı da denir. Ayrıca Gülşeni zaviyesi en eski kuruluşlardandır.
(Bağman,2005:199)
Meriç ilçesindeki yatır ve tekkeler.
NASUH VE AŞÇI BABALAR. Nasuhbey köyü Aşçı Mahmut baba. Nasuh baba iki mezardan
oluşmaktadır. Birisi Karababa'ya diğeri ise Aşçı Mahmut babaya aittir. Kırklar olarak ta bilinir ve Hacı
Bektaş’ın müritleri olarak kabul edilirler. Söylenceye göre Trakya Osmanlı Ordularından önce bu kişiler
tarafından fethedilmiştir. Kırklar olarak bilinen bu kişiler Gelibolu'dan Rumeli'ne geçmek için sazlardan bir
sal yaparlar. Rumeli'ne geçerken önlerine bir çocuk çıkarak kendisinin de onlarla birlikte gelmek istediğini
söyler; ancak onlar bunu kabul etmezler. Bunun üzerine çocuk avuncunda ki kum tanelerini denize atınca
deniz yarılır ve önlerinde bir yol açılır. Bunun üzerine kırklar çocuğun da keramet ehli biri olduğunu
anlarlar ve yanlarına onu da alıp 41 kişi olurlar. Türbenin bugünkü yerine ulaştıkların da düşmanla
karşılaşırlar ve savaşa başlarlar. Savaş Sırasında iki kişi ölür. İşte bu iki kişi Karababa ve Aşçı Mahmut
babadır. Şu anda içi kovuk olan boş ağaca sancaklarını Asarlar. Bu nedenle bu ağaca sancak ağacı da denir.
Sancak ağacı Ve Karababalar'ın etrafı Ağaçlarla çevrilidir. Çevrede bulunan bu ağaçlar kesilmez. Türbe
yanında bulunan dilek ağacının da (ayva ağacı) Kesilmesi günahtır ve kesenlerin felç olacağına inanılır.
Ziyarete gelenler bu dilek ağaçlarına dileklerini sembolize eden çorap, mendil, beşik vb. Asarlar. Her yıl
hıdrellezde yapılan şenlikler onların adına yapılır. Bu şenliklere her yöreden(İstanbul, Bursa, Sivas, çevre
iller vs.) Ziyaretçi gelir ve kurban kesip dua eder, dileklerde bulunurlar. Buna dallık günü de denilir. Dallık
günü gelenler yiyeceklerini beraberinde getirirler. Türbenin çevresine yapılan yer evleri (tek katlı)
Ziyaretçilerin kalmasına uygundur.
Karababalar'ın öldükten sonra da keramet gösterdiklerine
inanılmaktadır. Söylenceye göre balkan savaşı sırasında düşman her tarafı İşgal edip ve hatta yan köy Ede
köy halkını Kılıçtan geçirdiği halde bu köye girmeye cesaret edememişler ve "sizin askerlerinizden değil
ama yeşil çuhalı Askerlerden korkuyoruz" demişler .4
Enez ilçesindeki yatır ve tekkeler .
YUNUS KAPTAN TÜRBESİ. İlk bakışta boş bir arazi tesiri bırakan bu düzlükte dağılmış vaziyette bir
çok eski Türk mezar taşına rastlanması , buranın eski mezarlık olduğunu gösterir . Buradaki tek yapı ,
etrafı moloz taşlardan alçak bir duvarla çevrili , çok ufak ,üzeri kubbe ile örtülü bir türbedir. Türbenin dış
duvarları dibinde yere dağılmış vaziyette , mermerden Türk mezar sandukaları , lahit ve mezar taşlarına
rastlanır. Türbenin bahçesi içinde bir kuyu ile , kırık bir kadın mezar taşı daha görülür. Türbenin içinde ve
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dışında hiçbir yazı bulunmuyor. Enez mezarlığında bu tek türbe binası derhal söyleyeyim ki yapı itibarıyla
bir Türk eseri değildir. Bu eski şapel çok küçük ölçüde olmasına rağmen her aksamı tamam bir kilise
halindedir. Enez’de türbe haline getirilen Bizans eseri türbe şapelin çok yakın benzerlerine muhtelif
yerlerde rastlamak kabildir. Şu halde Bizans devrinden kaldığı muhakkak olan bu küçük bina , bu kalenin
fethinden sonra bir Müslüman türbesi mahiyeti almıştır. Enez’in yeli halkı buraya Yunus Kaptan türbesi
demektedir.
Kilisenin (Fatih Camiinin)doğusundan kalenin halen yıkık yerinden Türkler içeriye girerken Kaptan-ı
Derya Yunus şehit olmuştur. Cesedi tekke olan yere defnedilmiş, ondan sonra burası Türk mezarlığı olmuş.
Kalenin yanında Yunus Kaptanın şehit olduğu kanının aktığı yere (halen mum yakılan yer) şehit mezarı
denilmiş.
Evvelce türbenin yanında bir tekke olduğu anlaşılmaktadır ki bu gün bu binadan hiçbir iz kalmamıştır.
(Eyice,1963:150,151,152)
KAPTAN-I DERYA YUNUS BEY . İlk Türk deniz kumandanları hakkında bilgiler yeterli değildir.
İstanbul başarısızlığından dolayı azl edilen Baltaoğlu Süleyman Bey’i, kaynaklardan anlaşıldığına göre
Hamza Bey takip etmiş, onu da 1445 baharında azli üzerine Has Yunus Bey’in kaptan nasbettiği
anlaşılmaktadır. Has Yunus Bey’in aslen İspanyol olduğu hakkındaki kaydı doğruluk derecesini kontrol a
imkan bulunmuyor. Kendisini yakından tanıyan ve hatta belki de dostu olan , Fatih’in biyograf yasını
yazan İmroz’lu Kritoboulos pek meşhur kroniğinde , onun kaptanlığının ilk günlerinde Sakız açıklarında
fırtınada 25 gemi kaybetmesinin gözden düşmesinin baş sebebi olarak gösterir. Fakat bu olmakla beraber
daha başka sebeplerden yüzünden pek az sonra Yunus Beyin gazaba uğrayarak idam olduğunu da
sözlerine ekler. Bu sırada Edirne’de bulunan Fatih idam emrini buradan gönderdiğine göre Yunus Bey
Enez’de veya Kuzey adalar denizinde idam edilmiş olması muhtemeldir. Bu takdirde de gövdesi orada
başı ise Edirne’de defin edilmiş olmalıdır. Enez’de türbeye Fatih’in kaptanı Yunus Kaptana denilmesi
bunu desteklemektedir. Böylece Enez’de Yunus Kaptan veya Yunus <<Baba>> türbesi etrafında tarihi
çerçeveye uyan bir halk inanışının doğduğu ve günümüze yaşadığına ihtimal verilir.
(Eyice,1963:150,151,152)
YAVAŞ (YUNUS)BABA TEKKESİ.Enez’in kenar mahallelerinde bir Bektaşi tekkesidir. Hıristiyanlar
da “Aziz Euploua Kilisesi” olarak adlandırarak saygı duyarlar . (Öz,2001:234)
İpsala ilçesindeki Yatır ve tekkeler.
İPSALALI ŞEYH MUSLİHUDDİN ZAVİYESİ .Aynı adı taşıyan Edirne’nin İpsala ilçesinde “İnsanları
uyandırma yolunda çaba gösterenlerden biriydi. İpsala’da gömülüdür. (Parmaksızoğlu,1992:193)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Yunus Baba (Yavaş)
Kaptanı Derya Yunus Kaptan
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Kara Baba(Nasuh Bey)
Kara Baba
Kara Hızır Baba
Maya Baba
Nazar Baba
Ethem Baba
Gazi Mahmut Baba
Gül Baba
Kum Baba
Mehmet Dede
Pardudar İbrahim Baba
Sali Baba yatırı
Temel Baba

Keşan
Keşan
Keşan
Keşan
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Meriç
Uzunköprü
Uzunköprü
Uzunköprü
Uzunköprü
Uzunköprü
Uzunköprü
Uzunköprü
Uzunköprü

Mercan
Mecidiye
Nasuh bey
Umurca
Küçük Altıağaç
Nasuh Bey
Umurca
Nasuh Bey
Büyükaltı Ağaç

Yeniköy
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