*GÜL BABA VE GELENEKSEL KURBANI.
Refik Engin
Trakya’da yapılan kurban geleneklerinin biride GÜL BABA kurbanıdır. Kırklareli’nin Kofçaz ilçesinin
AHMETLER köyünde yapılmaktadır. Genelde Topçu baba kurbanından sonra yapılmaktadır.Topçu Baba ve Gül
Baba kurbanlarının Amuca kabilesinde ne zamandan beri yapıldığı bilinmemektedir.Amuca Kabilesinin bir çok
yatıra her yıl kurbanlar kesip tığladıkları bilinmektedir. Bazıları büyük göç sonrası kaybolmuştur. Trakya da
geleneksel kurbanlar içinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin Aydın (Hoca aydın)köyünde yapılan Ali Baba ,Edirne
Meriç te Dallık diğer adı ile Kara Baba kurbanı,Musulca’da yapılan Otman Baba Kurbanı ve Babaeski’nin Mutlu
köyde yapılan Bolca ana veya diğer adı ile Bolca nine kurbanları hala yapılmaya çalışılmaktadır. Gül Baba kurbanı
Topçu Baba kurbanında hizmet eden köylerce tertiplenmekte ve yapıl maktadır.Tüm ilgili köy ve kasabalara
muhtarlıkça posta ve telefon ile duyurulur.Tüm Trakya’nın her yanından gelen olur.
En çok kabilenin İstanbul’da ki mensupları gelmektedir. Yine de Edirne tarafı Bektaşilerinin Amucalar’ın
kurbanları ile kendi yaptıkları kurbanları bilip tanıdıkları söylenemez.Buna zamanın ulaşım araçlarının yetersiz
olmaları, günümüzde ise oluşan olumsuz yapılanmalardan iyi yapılamayan tanıtımlar neden olmuştur. Gül baba
kurbanında Ahmetler,Topçular ve Tatlıpınar köyleri hizmet etmektedir.Gül Baba kurbanı Topçu baba kurbanı kadar
tanınmamak tadır.Onun kadar ilgi görmemesi gelenlere konaklama yerlerinin olmaması ayrıca ilk olarak Topçu Baba
nın yapılması ekonomik güçlüklerden halkın bu geleneğe gelmesini engellemektedir.Geleneğin yapılmağı alan da
bazı tesislerin yapılması halinde bu geleneğimizin halkımızın kaynaşması açısından iyi olacaktır.Yinede bu kurbana
gelenler yanlarında adak kurbanları ile birlikte ,kuru fasulye,pirinç, hoşaflık malzeme ve toz şeker getirmektedir
Kesilen kur ban derileri açık artırma ile satılmaktadır.parası Topçu Baba kurbanındaki gibi gelecek yıl
yapılacak kurbana harcanmak için ayrılmakta dır.Bir ara pazartesi yapılmış ise de perşembe ye alınmıştır.kurbanlar
tığlandığı zaman tüm yemekler ile birlikte orada bulunan halka verilir.Amuca Kabilesinin kurban geleneklerinden
olan girdi ve çıktı perşembe kurbanları da perşembe günleri kesilir. Topçu ve Gül Baba ya ilk gelen kurbana
tekbirlenme yapılır. Kurban dağıtımı Topçu Babadakinin aynısıdır.Ahmetlere köyü Amucalar’ın Trakya’da
kurdukları ilk köydür.Amuca Kabilesini Balkanlara getiren Karaoğlu Abdal Ahmet babanın ismi köye
verilmiştir.Bu konuda geniş açıklama Ahmetler köyü tarihçesinde verilmiştir.Köyün en yüksek yerinde GÜL
BABANIN yatırı bulunmakta dır.Gül Baba türbesi devletinde yardımı ile 1991 yılında yeniden yapılmıştır.
Türbenin ilk yapılışı sırasında yönünü defalarca değiştirmiştir.Rüyasında bazı kişilere görünerek bu günkü
halinde yön verilmiş.Yörenin üç yatırının da baş taraflarında ki yönleri sanki bir merkeze doğru gibi aynı merkeze
dönecek şekildedir. Trakya’da mezarlıklar da mevtanın yüzü doğu ya bakar.Baş kısmı batıda olduğu halde
yatırların yönleri belirsizdir.Ahmetler köyü daha evvelki yerinden en son olarak bugünkü yerine kurulmuş. Gül
Baba’nın türbesinin alt tarafında bir çeşmesi de vardır. Suyu gür ve soğuktur.Adına ERENLER PINARI diyorlar.
Pınar ve orman Gül Baba türbesinin dibindedir.Gül Baba ile bulduğumuz tüm bilgileri aynen aktarıyoruz.
<< GÜL BABA ‘nın burada ki yatırının nazarlama olduğu tüm köy halkınca bilinmektedir.Asıl makamının
Macaristan’da ki Budin şehrindedir.Ahmetler köyünde bu günkü yerine rüyasında bazı kişilerden kendisine bir
türbe yapılmasını istediği söylenmektedir.Bazı eksikleri Kırklareli deki yetkilerin yardımları ile tamamlandığında
halkın kaynaşması açısından büyük yarar sağlayacaktır. Gül Baba’nın bir Bektaşi babası olduğunu bildiklerini,
halen Macaristan’ın fethi sırasında şehit olduğunu tüm köy halkı bilmektedir.
<<GÜL BABA Trakya’ya fetih için geçtiği zaman gezdiği yöre halkını ve milletleri de tanımak için fetih olmadığı
zamanlarda gezip görüp onlarla oturup muhabbetler etmekte imiş.
Yine böyle gezi esnasında yolu Kırkkiliseye bağlı(Kırklareli’ne veya o zamanın adlarından olan KIRKİMESNE ye)
KEŞİRLİK bu günkü adı ile Kofçağız ilçesi civarına geliyor. Kırda rastladığı bir çobana yöre halkları hakkında bazı
bilgiler soruyor. Çoban dilinin döndüğü aklının erdiği kadarıyla orada bulunan milletleri anlatıyor.Anlatırken de bu
yörede bir halk var adlarına AMUCA diyorlar kendi aralarında akraba olmamak şartı ile 7 nesil sayıp
evleniyorlar.Dışarıya kız vermedikleri .gibi dışarıdan kız almıyorlar diyor.
GÜL Baba’nın bu bilgi dikkatini çekiyor.O zamanlar Amucalar’ın tümü ŞEYH BEDREDDİN’i yolu erkanına
devam ediyorlarmış. Kofçağız ilçesine bağlı Ahmetler köyü de bu tarikatın Amucalar’da ki merkezi durumunda
imiş.Ahmetler köyünden DERVİŞ VELİ diye biri ile tanışıyor.Derviş Veli aynı zamanda Şeyh Bedreddin’i yolu
erkanında DEDE makamında imiş.Aralarında çok iyi dostluk oluşuyor.GÜL BABA Derviş Veli’ye yolunuza sahip
çıkın birlik olun diye tembihlerde bulunmuş.Gül Baba lakabı da tarikat lakabı ile benzerlik göstermesi o yöre halkının
da yakınlığına sevgisine yol açmış.Aradan ne kadar yıllar geçmiş

bilinmez derviş veli Hakk’a yürüyor(Vefat ediyor.)
Vefatını duyurmak için sela verilmeye başlanmış.Aşağıdaki olaylarda bundan sonra oluşmuştur.Gül Baba elinde
güller ile sala okunmaya başladığı zaman köye geliyor.<< .>>İki parantez arasındaki bilgi 31 ocak 1998 günü
Kırklareli’nin Kızılcıkdere köyünde DERVİŞ Veli’nin torunundan Haydar Karaman’dan yazılmıştır.Bu kayıt ile Gül
Babanın niçin bu köy de nazarlaması olduğu anlatılmaya çalışılmıştır. Gül Baba yakınlık duyduğu bu halkı gösterdiği
kerameti ile ispat etmiş. Amucalar’da ona günümüze kadar gelen kurban geleneği ile sevgi lerini ve saygılarını
ispatlamışlardır.Evliyanın yattığı yerde değil anıldığı yerde var olur inancı burada görülmektedir.Derviş Velinin vefatı
ardından bazı kişler vefatı söyleyenlere nasıl olur ben biraz evvel onun testisinden filan yerde su içtim deyerek onun
vefat ettiği denildiği anlarda ermişliğini gösterdiğine hüküm etmişler. 1
GÜL BABA Ahmetler köyüne tarihi bilinmeyen bir zamanda geliyor.Eskilerin deyimi ile zemherir ayının
karlı bir kış günü köye geldiği söylenmektedir.
Zemherir:Gün dönümünden sonraki şiddetli soğuklar,karakış 22 aralık ile 31 ocağa kadar olan zamana verilen
addır. (Develioğlu,1982:67)
Ahmetler köyü sakinleri eskiden köyde 3 ay karların kalkmadığını söylemektedirler.Macaristan seferinde 1541
yılında şehit olduğu tarih kayıtlarında belirtiliyor. Çünkü Amucalar en eski yazılı kayıta göre 1491 yılında resmi
olarak buralarda kayıtlara geçmişlerdir.Geniş açıklama için Malkoçlar köyü tarihçesine bakınız. Bu yıllarda şehit
olduğu zaman Ahmetler köyünde görünmüş olabilir. Halk arasında Erenlerin yattığı yerde değil anılacağı yerde
yaşar gözükür inancı vardır denilir ve inanılır. İnancın bittiği yerde orayı Evliya terk eder derler. Zaman karakış
aylardan zemheridir.Elinde güller ile bir Bektaşi babası köye geliyor.O an da yukarda anlatmaya çalıştığımız Derviş
Velinin selası okunmaktadır. Bunu gören halk onun etrafını sarıyor.Bu ayda bu kadar gülü nereden bulduğunu
soruyorlar. Çünkü o civarda o zaman açan gül bilinmiyormuş. Onlara bu gün türbesinin bulunduğu Güllü tepeden
topladığını söylemiş.Bu gül Baba tepesi olarak anılıyor.Halk önceleri ona inanmak istememiş.Ama elindeki gülleri
görünce gidip görmek istemişler.Ahmetler köyü o zaman bu günkü yerinde değilmiş.Köy o zaman Mangırlar
denilen yerde bulunuyormuş. Araları biraz olmasına rağmen eli ayağı tutan herkes güllü tepeye gidip
bakmışlar.Bir de ne görsünler hakikatten tepenin tamamı güller ile dolup taşmış.Koşup Baba Erenlere bunu
bildirmek istemişler.Ama onları kötü bir sürpriz beklemektedir.Çünkü Güllü Baba onlar gelene kadar Hakk’a
yürümüş.Ona son hizmetlerini yaparak Güllü tepeye defnetmişler.O yılan sonra her yıl haziranın ikinci haftası
kurbanlar keserek onu anıp ondan dilekler dilemişler. Kurban günün gecesi etraf köylerde muhabbetler
açılır.Kurbanlar adaklar tığlanır.Zamanla Güllü Baba GÜL BABA ya dönüşmüş. Aradan bir müddet geçtikten
sonra bana bir türbe yapın, ben burada yağmurun yaşın altında ıslanıyorum diye rüyada bazı kişilere gözükmüş..
yıllarda zamanın yapı tekniğine göre bir türbe yapılmış.Bu gün Ahmetler köyü haricinde Türkiye sınırları
içinde pek çok Gül baba nazarlaması vardır.Bir çok evliyanın aynı adı taşıyan yatırları olması bunların
nazarlamamı yoksa gerçekten burada bir kişi bu adla mı yaşadığı bilinmemektedir. Gül Babanın doğduğu yer
olarak bilinen Isparta’nın Serin kent ilçesine bağlı Uluğbey kasabasında üzeri açık bir nazarlaması
bulunmaktadır.İzmir’in Kemal Paşa ilçesinde Hamza Baba köyünde de bir nazarlaması vardır. Tekirdağ’ın
Hayrabolu ilçesinde Hisar mahallesinde geniş avlu porto kapılı bir çiftlik evinin bahçesindedir.Etrafı mermerle
çevrili (Üstüvaneli) bir mezar taşı bulunmaktadır. Bu mezar taşının kullanıldığı dönemler 16.cı asrı vermek
tedir.Zat hakkında yapılan neşriyat Dünden bu güne Mehmet Serez,Caferzade Mehmet Tevfik bey.Hayrabolu
tarihi.Rıfkı Melilk Meriç Trakya’da tarihi eserler.(Caferzadeden alıntılar) Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Tarım
kredi kooperatifinin ve yanında yapılan Gül baba tesislerinin bulunduğu yerde adı na mum yakılan sandukalı bir
mezara sahipti.Malkara Belediye reislerinden Hasan Tütüncü burasını arsası ile birlik te tarım krediye bina
yapmak üzere bir şahsa sattıktan sonra kabir yok edildi.Neticede Gül Babanın kabrinin yok olmasına ön ayak
olanlar elim facialara uğramışlar. (2).
Bu gün Macaristanda kalan tek abidemiz GÜL BABA türbesine gidiyoruz.Margit köprüsü karşısında GÜL
BABA UTCA (GÜL BABA caddesi)ve Margit caddelerinin kesiştiği yerden tür beye çıkılıyor.Gaziyan-ı Rum
(Anandolu Gazilerinin) sonuncularındandır. Fatih devrinden beri gazalara iştirak etmiş .
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Kanuni ile H.948 ,miladi 2 eylül 1541 tarihinde Budin’in fethinin takiben kılınan ilk cuma namazında ruhunu
teslim etmiş.Evliya Çelebinin anlattığına göre, askerin teşkil ettiği cemaat o kadar kalabalık imiş ki ,fethiye
camiinden ta GÜL BABA‘nın şimdiki türbesinin bulunduğu yere kadar bütün Budin’i kaplamış. Kanuni Budin
Beylerbeyliği Hi’la tını giydirirken verdiği emir ve nasihatleri “Gül Baba Budin gözcüsü olup himmetleri hazır ve
nazır ola” duasıyla ve Fatiha
ile tamamlanmıştır. Yazarın izlenimlerinde anlattıklarından Gül Baba’nın bahçe sinin güller ile dolu olduğunu
,türbede yalnız başına yatmakta olduğunu ,sanduka örtüsünün 1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarafından
gönderildiğini öğreniyoruz. (Serez,2002)
Macaristan’ın yayımladığı bültendeki Türbe resimleri Ahmetler köyünde yapı ile birbirine benzemektedir.
Budapeşte’nin (GÜLLER TEPESİ)nde bulunan türbede yatan GÜL Baba’nın Osmanlı ordusunun Budin şehrini
fethi etmesinden sadece 9 gün sonra öldüğü Kanuni Sultan Süleyman‘ın emri ile inşa edilen bu türbeye
defnedildiğini bildiriyor .(Noyan,?:3)
halde yukarıdaki iki kayıtta da Budin’in fethi 2 Eylül 1541 günü olduğuna göre,GÜL BABA 11 Eylül 1541 günü
vefat etmiştir.
Bedri Noyan Dede Babanın yayımladığı Veli Baba Menakıpnamesinde ve Türk dünyası araştırmaları dergisinde
1991 yılı 52 ci sayısında Bayram Ürekli’nin Gül Baba ve Veli Baba ya ait şeceresin de geniş açıklamalar vardır.
Her iki kaynakçada doğum yerinin Isparta’nın Serinkent ilçesinin Uluğbey köyünde doğduğu adının CAFER
olduğu lakabının GÜL BABA olduğu yazmaktadır.Ali ve Hasan adında iki oğlunun bulunduğu soy şeceresi Hz Ali
ye dayanmaktadır.Soy şeceresinde pek çok ünlü kişiler vardır.Battal gazi ile Amca oğludur.
1996 yılından bu yana türbede yeniden düzenleme çalışmaları sonunda Macaristan’daki Gül Baba Türbesi
Türkiye Cumhuriyeti tarafından restero edilerek Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 4.9.1997 günü
ziyarete açılmıştır.
Kırklareli’nin Beyci köyünden Hasan Hüseyin Arslan’ın GÜL BABA ‘ya yazdığı nefesi yazıyoruz.
Geldik türbene GÜL BABA
Güllerini koklamaya
Senin gül yüzlü makamını
doya doya koklamaya
GÜL BABA ‘nın makamına
Gelenler yüz sürer ona
Zigreyle yalvar ona
GÜL BABA’mın makamına
GÜL BABA ‘mın makamına
Cümle alem gelir ona
Dualar ederler ona
Yardım eyle GÜL Babacığım
KUL HASAN HÜSEYİN zigreyle
Canların muhabbetiyle
GÜL BABA’ın demiyle
Coştu mest eyledi canıyla.
Kırklareli’nin Ahmetler köyünde ki GÜL BABA ile anlatılan bir çok olayı duymak olağandır.Biz bunlardan
sadece bir kaçını yazıyoruz.
Ahmetler köyünde çok fakir bir sığırtmaç varmış.Çocuğu olmuyormuş.Gül Baba ya adak adamış eğer bir oğlum
olursa bir inek keseceğim diye.Dileği kabul oluyor.Çocuk büyüyor.Bizim sığırtmaç adağı unutuyor.Bir gece

rüyasında Gül Baba adağı hatırlatıyor.Eli erip kesemiyor.Çok zamana varmıyor oğlu sığırların arkasından
kayboluyor.Aramadık yer bırakılmamış. Belli bir zaman sonra Gül Baba nıntürbesi yakınında vefat etmiş olarak
bulunmuş.
Bu yazacağımız olayı tanığından olayı banda alıp yazdık.
Tarikatlarda dem konusu her zaman bazı kişilerce tartışılmış.Yine böyle bir tartışmaya o yıl Kırklareli’nin
Lüleburgaz ilçesine bağlı Turgutbey köyünde Bedreddin Dergahı postuna oturan Kısmet baba ile Ahmetler köyünde
Hatip Şerif arasında Ahmetler köyünde tartışma başlamış. 1963 yılında olmuştur. Kısmet baba bir dem alalım Gül
baba’nın türbesine gidelim orada erkanımıza göre dem alalım.Bakalım dem var mı yok mu o bize bunu gösterir
diyor.O zamanlar bu türbe yerinde eski türbe varmış.Kapısına saf olup tekbir ile kapısını açıp niyazlar
kılınmış.Çerağı uyarılmış.Hatta demi (rakı yı) Kısmet babayla tartışan kendi alıp getirmiş.Orada erkanlarına göre 3
dolu içilmiş. Kelamlar edilmiş.Kur’anı Kerim okunmuş.Orada 8 kişi varmış.Belli bir an olmuş ki Kısmet Baba
(Aktaş) hariç birde bir köşede uyuklayan Kamber dede hariç herkese GÜL BABA görünmüş.Erkanlarda dem
hakkında idda eden Hatip Şerif bir an işte bak Gül Baba demeye başlıyor.Kısmet Baba ya niyaz da bulunuyormuş.Bu
niyaz yapışını Kısmet Baba ben o an göremedim. Görse idim
ben de o an korkabilirdim demişti.Hatip Şerif niyazlanarak duvara kadar çekiliyor.Oradakiler olayı
gördüklerinden niyaz edip çekilmeye başlıyorlar.En son kısmet Baba bende niyaz edip çıkmak için eğilince Gül
Baba yı eski kollu
terazi kefesinin içinde k endi etrafında fırıldak gibi dönerken gördüm dedi.Kendisine nasıl gördüğünü
sorduğumuzda başında bir sarığı vardı Bektaşi sarığı vardı dedi. ATATÜRK’ÜN resimlerine benziyordu dedi.Bu
halini oradakilerin Kamber Dede haricinde hepsi görmüşler.Kamber dede bu yola hizmet etmiş kişilerdendi ama hep
o an anlatıldığında bana niye görünmedi der ağlardı, dedi.
Bu halini Hatip şerife ayağına basarak sessizce gösteriyor. Gül Baba türbenin dışına çıkılınca da onlarla
geliyor.Kısmet Baba müsaade isteyince bir kuş gibi yatırına doğru süzülüp gözden kayboluyor.
gece yazımızın başında anlattığımız gibi görülmemiş bir kar yağmaya başlıyor.Her taraf diz boyu kar
oluyor.O yıl sadece Ahmetler köyünden Gül Baba geleneksel kurbanında 30 taneden fazla kurban kesilmiş . 2
Tekkelerin kapatıldığı yıllarda 1930 yılında Gül Baba nın türbesine o zaman köyde bulunan jandarmalar kilit
vuruyorlar. Üstünde mühürlüyorlar.Sabahına bakıyorlar kapı açık. Araştırıyorlar açanı gören yok.Israrla oradaki
komutan yeniden mühürlüyor kapı sabahı açılıyor.En sonunda komutanın ağzı ters şekilde yamulunca oradan alıp
götürdükten sonra bir daha kapısına kimse kilit vuramamış. Topçu ve Gül Baba da kapılarına kilit
vurdurmamışlardır. 3
Bu GÜL BABA nefesi CAHİT ÖZTELLİ’nin Bektaşi Gülleri kitabının 124 .Sayfasından alımıştır.Yazar burada
PİR GAİP ABDAL’ ın PİR SULTAN ABDAL’IN oğullarından olarak göstererek 16 cı yüzyılda yaşadığını
mezarının DERSİM de olduğunu belirtmektedir.
*.Burada bir açıklama yapmakta yarar görüyoruz.Çünkü Balkanlarda da yaşamış SİVAS’IN Banazlı PİR
SULTAN dan 100 yıl evvel yaşamış SEREZ’li PİR SULTAN ABDAL vardır.Ayrıca bu şairin büyük bir ihtimal ile
Serez civarından olması akla yakındır. Çünkü Banazlı Pir Sultanın Balkanlardaki Gül Baba dan haberi o yıllarda
haberi pek olacağı sanılmamaktadır.Ayrıca Cahit Öztelli bu eserinde Serezli Pir Sultan ‘dan hiç bahsetmemekte
yanlızca Banazlı Pir Sultan’a değinmektedir. Ayrıca bu gün Bulgaristan sınırının hemen içinde kalan ve AMUCA
KABİLE’sinin ilk kurduğu köylerden olan GAİBLER köyü de adını GAYBI BABA dan almaktadır.Bu köyümüz
halk arasında hala GAYBILAR,KAYBILAR ve GAİBLER olarak anılmaktadır. Hıdırellezlerde Hıdırellezin
kapanışında Gaib Babanın adı anılıyor.
ŞEYH BEDREDDİN’ilerin zikirlerinde ve dualarında GAİB BABA nın adı geçmektedir. Pir gaib Abdal’ın adına
Cahit Öztelli’nin bu eseri haricinde rastlamıyoruz.Yazarın pek çok araştırması Vahit Lütfi Salcı’ nın
araştırmalarındandır. Bunda da yukarıda açıkladığımız bilgilere çıkılmaktadır. Bu yazdığımız nefesin Trakya yöresin
den alındığını sanıyoruz.Çünkü bu eserdeki nefeslerin çoğunluğu bunu göstermektedir. Bu nefesin Vahit Dede’nin
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büyük bir ihtimalle Çorlu’daki Babai tarikatının fertlerinden aldığını sanıyoruz.Bu nefes ile Çorlu Babaileri Sema
dönmektedirler.Bu nefesi Kılavuzlu köyünde Halife Halil Tiryaki Babanın dergahında misafir olarak gelen Çorlunun
Paşaalan köylüleri zakir dervişlerinin sazı eşliğinde dönmüşlerdi.
Gelin bu gün dost iline varalım
Arşa direk zarım GÜL BABA
Yarimden ayrıldım feryat ederim
Kalmadı namus ve arım GÜL BABA
Kan revandır gözümüzde yaşımız
Bir araya gelmez oldu beşimiz
Şimdiden geri Hü demektir işimiz
Gel dinim imanım,nurum GÜL BABA
Geleydi aklım dört köşe bürürsün
İstekliye muradını verirsin
Dini süruru,Muhammed’in nurusun
Gel dinim ,imanım ,yarim GÜL BABA
PİR GAİB ABDAL’ım çekerler yasın
Turnada kalmıştır senin göz yaşın
Geleydi aklım dört köşe gezersin
Gel dinim , imanım, nurum GÜL BABA.
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Bu yazımımız Nefes dergisinin 1996 yılında 31.sayısında yayımlanmıştı.Özüne sadık kalınarak genişletilerek
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