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ÖZET 

Bu makaledeki, yapılan araştırma da Tokat yöresi ele alınmaktadır. Tokat yöresinin geçirmiş olduğu 

tarihsel süreçten kısaca bahsedildikten sonra Hubyar Sultan’ın Anadolu’da yerleşimi ve ocağın tarihsel 

süreçleri menkıbe ve söylencelere dayanarak verilmektedir. Makalenin son kısmında ise beydili 

oymağından genel olarak bahsedildiği gibi yerleşim yerlerine ve oymağın tarihsel süreçlerine de yer 

verilmektedir. 

ABSTRACT 

Tokat region is dealt with in this study. After historical process in the Tokat region is shortly 

presented, Huybar Sultan’s settlement in Anatolia and the Order’s history are provided through 

legends and tales. In the last part of the article, general information on Beydili Tribe as well as 

information on its location and history are given.  

      GİRİŞ: 

      

       Anadolu büyük uygarlıkların hüküm sürdüğü bir coğrafyadır. Bin yıllık Türk hakimiyeti olmasına 

karşın toplumsal entegrasyon tam manasıyla tamamlanamamış, farklı kültürel özellikler, genel 

muhtevaya eklemlenmiş ve yaşatılarak günümüze kadar gelmiştir. Bir nevi kültürel alışım olmuş ve 

“Türk Ebrusu” şeklinde tezahür etmiştir. 1970’lerde başladığımız Alevilik araştırmaları çerçevesinde; 

Çorum-Amasya-Tokat-Sivas-Malatya-Tunceli güzergahındaki coğrafi havuzda üç yüz uygarlığın kültür 

izlerinin yaşadığına tanık olduk. Anadolu MÖ.10.500 yıllarına değin giden bir kavimler yumağı, 

hanedanlıklar, beylikler ve devletlerin gel-gitlerinin olduğu bereketli bir coğrafyadır. Orta-Asya Türk 

GökTapınağı’dan, Hitit-Urartu Tapınakları sanatsal özeliklerine ve dini ritüellerine değin uzanan bir 

kültür alışımı biçimiyle yaşaya gelmiştir. Örnegin Türk Bayrağı’nın hilal ve ayı; Hitit boğa 

boynozlarındaki güneş kursu ile Komegana Krallığının Nemrut dağındaki Arslan teleskopunun 

göğsündeki hilal ve yıldız benzerlik göstermektedir.  Frigya (Phryges:MÖ.12.-7.yy)’da dini inançlar 

arasında en önemli yeri tutan Ana Tanrıca Kybele kültü Greklerce benimsenerek günümüze değin 

gelir.Doğurganlığı simgeleyen kadın baş örtülerindeki üçgen motifleri Kibele’yi sembolize eder. 

Firiglerin Ana Tanrıça (Kibele) ile Hz.Fatıma’yla özdeşleştirilmesi ve 19. yüz yılda “don değiştirip” 

Anşa Bacı’da yaşatılması geleneği ülkemize özgün kültürü açısından bir önem taşımaktadır. Anşa 

Bacı ve Sıraçlar kültür ve inanç olarak tek başına incelemeye değer yaşayan bir olgudur.  

     Yerel alan araşırması yaptığımız yöre, Tokat’a bağlı olmasına karşın bir bölümü Sivas il sınırları 

dahilindedir. Tokat coğrafyasını çevreleyen Çorum, Amasya, Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat  illeri  Alevi 



toplumunun yoğunlukta yaşadığı bir bölgedir. Genel olarak bölgenin tarihi seyri şöyledir: Arkeolojik 

bulgulardan elde edilen verilere göre, yörede ilk yerleşim Neolitik Çağa (MÖ.8000-5500) değin 

uzadığını göstermektedir. Yöre MÖ.3000’lerde Hattilerin, MÖ.17. yüzyılda Hititlerin yurdu oldu. MÖ.7 

yüz yılda yöre Kimmer ve İskit istilasına uğrar. MÖ.6.yüz yıl başlarında Medlerin, aynı yüz yıl 

ortalarında Perslerin hakimiyetine girer. Daha sonra Kappadokia Krallığına bağlandı. Bölge uzun süre 

Pontus Krallığı ve Armenia yönetiminde kaldı. MÖ.66’da bölge Roma, bilahire Bizans eğemenliğine 

girdi. 8. Yüz yılda Arap akınlarına uğradı... 

          Yöreye ilk kez 1059 yılında yapılan Türkmen akınlarıyla yerleşim başladı. 11. Yüz yıl sonlarında 

bir süre Danişmendilerin yönetiminde kalan yöre; 1175’te Anadolu Selçukluların eğemenliğine girdi. 

         II. Keyhüsrev (1237-1246)’in kötü yönetimine karşı; Baba İshak önderliğinde 1239/40 yıllarında 

ayaklanan yöre halkı, Amasya’daki Baba İlyas’a bağlı Türkmenler’inde katılımıyla 1240 yılı 

sonbaharında Malya Ovası’nda Selçuklu ordusu ile yapılan savaşta yenilerek kılıçtan geçirilirler. 

Babailer Olayı yöre halkını etkilediği gibi, Selçuklu devletininde sonunu da hazırlar. 1243 Kösedağ 

Savaşı sonucu Anadolu tümden Moğolların denetimini kabul eder. İlhanlı eğenliği sırasında bölgede, 

Moğollara karşı  Türkmen ve Ahi direnişleri, ayaklanmaları başgösterir.Bu direnişler Hacı Bektaş Vel 

tarafından planlanır ve organize edilir. 1340’ta Eretna Beyliği’ne, 1388’de de Kadı Burhaneddin 

Devleti’ne yöre bağlandı. Akkoyunlu’lardan sonra 1399’da yöreyi Osmanlılar ele geçirdi. 1400 yılında 

yöre Timur’un ordularınca yağmalandı, yakılıp yıkıldı. Timur’un eğemenliğinde kalan yöre, bir süre 

Akkoyunlu akınlarına uğrar. 1413’de Osmanlı hakimiyetine girer. 1472 yılında tekrar Akkoyunlu 

akınlarına yöre maruz kalır. Bölge Akkoyunlu ile Osmanlı mücadele alanına dönüşen yörede 16. ve 17. 

yüzyılda büyük Celali Türkmen ayaklanmaları olur. Yavuz ve Kanuni dönemlerinde bölgede büyük 

çaplı katliamlar yapılır. Halk büyük zarar görür. Sivas Vilayetine bağlı Tokat sancağı halkı tarihte en 

büyük kırımlara uğrayan, zülmedilen Türkmen boyudur. 1920 yılında gerçekleşen Çapanoğlu 

Ayaklanması’na yöre halkı karşı koyarak; Mustafa Kemal’in başlattığı İstiklal Savaşı’nın yanında yer 

alırlar. Sıraç Türkmen Toplulukları; aynı zamanda Hacı Bektaş Veli Dergahı potnişini Ahmet 

Cemallettin Çelebi vasıtasıyla da Kuvayi Milliye hareketine nakti ve ayni yardımda bulunurlar. Kısaca 

özetlediğiz yöre tarihi böylesi bir süreç izlemiştir...      

      Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında; Hâce Ahmet Yesevi halifelerinin  büyük rolleri 

vardır. Orta-Asya Türkistan ve Horasan’dan hicret eden Türkmen babaları ve Oğuz boyları; Hazar 

Denizi’nin alt bölgesi Deylem’den geçerek El-Cezire-Akrat  (Irak-Suriye) güzergahı ile Anadolu’nun 

içlerine doğru yayılmışlardır. Kalabalık ve silahlı konar-göçer şekilde hareket eden Oğuz  göçebe 

boyları; Adana-Maraş-Malatya-Sivas-Yozgat-Tokat-Amasya-Çorum-Ankara’ya değin uzanan kavisteki 

coğrafyaya yerleşirler ya da dönemin Sultanlarınca iskan edilirler. Bu Türken boyları Selçuklu ve 

Osmanlı Devletleri’nin kuruluşlarında etkin olmuşlar, boy ve oymak Beyleri de fiilen devlet erkinde 

görev almışlardır. 1071’den 16. yüzyıla kadar devam eden Heterodoks Türkmen zümrelerin göçü; 

yerleşim bölgelerinde çeşitli lokal olaylara neden olduğu gibi, ülke genelinde de bazı isyanların 

ateşleyiçisi de olmuşlardır. Batınî, Alevi ve Bektaşi dede, baba, şeyh ve dervişleri kurdukları 

zaviyelerinin etrafında köyler kurarak bağlı oldukları Türkmen oymaklarını da buralara 

yerleştirmişlerdir.  

        Bugünkü Kazakistan’ın Türkistan bölgesinden Oğuz-Beydili boyu oymakları ile Anadolu (Rum)’a 

göçerek; Tokat’ın Almus yöresinde Gürgen Çukuru denilen ormanlık bir semte yerleşen Hubyar 



Sultan’da Hâce Ahmet Yesevi halifelerindendir. Hubyar Köyü’nde tarihsel olarak Beydili Sıraç 

topluluklarına ve Hubyar Dede Ocağı’na damgasını vuran Hubyar adında iki zat vardır. I.Hubyar Sultan 

13.yüzyılda, II.Hubyar Abdal 16.yüzyılda yaşamıştır. İki Hubyar’ın yaşam öyküsü, rivayetleri, 

menkıbeleri, kerametleri, ozanların deyişleri birbirine karışmıştır. I. Hubyar Sultan’ın yerleştiği ve 

mezarınında burada olduğuna inanılan Ormanlık yöre kutsal kabul edilmektedir.Kendi adıyla anılan 

bugünkü Hubyar Köyü’nü kuran II.Hubyar Abdal ise Horasan’dan gelen Hubyar Sultan’ın 

torunlarındandır.  

        16.Yüz yıl Osmanlı Tahrir Defterlerinde ve Aşiret iskanları ile ilgili kayıtlarda Konya’nın Turgud 

Kazası’nda “Hubyar Hubyarlı (Hubyarlu)” cemaati ile Sivası’ın Beydili ve Sarac isimli köyleri vardır. 

Ayrıca 1530 Rum Eyaleti olarak geçen “Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Yozgat, Sivas, Trabzon, 

Kemah, Bayburt, Malatya, Adıyaman” yörelerinde Beydili Boyu oba ve oymakları yerleşim birimleri 

olduğu gibi, konar-göçer halde yaylaklarda da bulunmaktadırlar.        

       Alevi inanışında; hulûl, tenasüh, don değiştirme gibi Batıni anlayışlar olduğundan; Hubyar Sultan, 

torunu Hubyar Abdal’ın bedeninde yeniden dünyaya gelmiştir. Bu Türkmen Şamanist inançtan dolayı 

“İki Hubyar” bir kabul edilerek yaşam söylenceleri tekleştirilmiştir. Bu nedenle uzun bir tarihsel zaman 

kesitine yayılmıştır. Bugün dahi Sıraç topluluklarında; Hubyar Sultan, Veli Baba, Anşa Bacı yaşayan 

birer gaip erenidir. 

Hubyar Sultan gaip olarak bu dünyada yaşadığı için; yeni doğan çocuklara Hubyar adını vermek 

toplulukça yasaklanmıştır. Sonradan sünnileşen Beydili köyleri çocuklarına Hubyar adını 

vermektedirler.    

       Her iki Hubyar dedeninde söylencelerini bu araştırma ve incelememizde belgeler ve tarihsel 

veriler çerçevesinde nesnel temellerine oturtmaya ve tarihsel olaylar ile örtüştürerek örgülemeye 

çalışacağız. Her ikimizin araştırmalarının ortak noktalarını baz alarak incelememizin ana omurgasını 

oluşturarak hareket odağı haline getirmeye çalıştık.   

    Anadolu’yu yurt edinen Orta-Asya kökenli Türkmen Kolonizatör dervişlerine baktığımızada hepsi bir 

Oğuz oymağının beyi veya dini önderidir. Hacı Bektaş Veli’nin soyu Çepni boyunun Bektaşlu ya da 

Hünkarlu oymağından olup ilk müridleride Çepni Türkmenleridir. Baba İlyas, Bayındır boyundandır ve 

etrafında örgütlenip  1240 yılında Malya Ovası’nda katliama uğrayanlar yine Türkmen oymaklarıdır. 

Şeyh Hasan, Bayat boyunun On-Er oymak beyidir ve Bayatların askeri ve dini önderidir. Baba İshak bir 

Şam Bayadı şeyhidir. Dede Kargın, Gargın boyundandır ve aynı adla dede ocağı kurucusudur. Kolu 

Açık Hacım Sultan Kınık boyundandır. Şah İsmail Sencanlı bir Türken Beyi’nin torunlarındandır. Karaca 

Ahmed Sultan yine bir Türkmen Beyidir.    12 Bin kişilik bir ordu ile Bizans  İmparatoruna yardıma 

giden; Kaligra Kalesini 5.000 kişiyle kuşatarak alan Saru Saltuk yine bir Türkmen beyidir. Merzifonlu 

Piri Baba Sarı-Bayındır oymağındandır. Nure Sufi, Karaman Türkmenleri’nin atasıdır. Dede Korkut ve 

ulu ozan Fuzuli, Bayat boyundandır. Keskinli Hasan Dede ve Dedemoğlu, Beydili boyundandır.(1) 

Gülşenî Tarikatının kurucusu İbrahim Gülşeni; kendisini peygamber soyuna  veya onun sahabesinden 

birine değil Oğuz-Ata’ya bağlamıştır. Rumeli’nde ölen Otman Baba’nın Oğuz dilini konuştuğu ve Oğuz-

Nâme usulünce şiirler okuduğunu biliyoruz.(2) Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasında Türkmenler’in 

yer almasını sağlayan; Ahi, Babai reislerinden Şeyh Edebali (Ö.1325), Dursun Fakih (Ö.1326), Abdal 



Murad, Abdal Musa, Geyikli Baba gibi alperenlerin önemli rolleri vardır.  Demek ki, ocakzade dedeler 

ya da büyük şeyhler ve babaların hepsi Türk soyludur. 

     Halkbilmi; alanı insan ve konusu özgün kültür olan, nesnel bilimsel yöntem anlayışı ve alana ilişkin 

özgü araştırma teknikleri aracılığıyla elde ettiği bulgulerla genellemeler düzeyinde kuramlara 

ulaşmayı amaçlayan, toplumsal bilimler içerisinde bir bilimdir. Bizde  araştırma alanımız olan, Beydili 

Oymakları ve Hubyar Ocağı’na özgü söylenceleri, nefesleri ve kültleri, adak ve ziyaret yerlerini, vb. gibi 

bulguları Etnografik, folklorik ve filolojik açıdan  "gerekircilik ve işlevsel ölçütlerle"  ele alarak, 

karanlık ve gizli kalmış yönlerini, inanç ve felsefi düşünce tarihini bu incelememizle ortaya çıkarmaya 

çalışacağız.       

  Araştırma konumuzun baş kahramanı olan Hubyar Sultan Ocağı kurucusu; Beydili boyunun beyi ve İç 

Anadolu bölgesinin genişçe bir yöresininde dini lideri olan, 13.yüz yılda yaşamış  Hubyar Sultan adlı bu 

ulu zat kimdir?.. Bugüne kadar bir Çerağ gibi yöreyi aydınlatan cemevinin, idamesini sağlayan 

evlatları  ve talip kitlesi kimlerdir?.. Töreleri, gelenek ve görenekleri, dini ritüelleri nelerdir?.. 

Araştırmamızda bu ve benzeri soruların cevaplarını vermeye çalışacağız...   

A. HUBYAR SULTAN OCAĞI’NIN KURULUŞ MENKIBESİ 

     I. HUBYAR SULTAN’IN HAYATI ve MENKIBESİ 

             Hubyar Sultan, Ahmet Yesevi ekolü mensubu Horasan Alp-Erenlerinden ulu bir Batınî babası 

olup, Türkmen Alevi Dede Ocağı kurucusudur. Hubyar Sultan’ın yaşam öyküsü daha çok menkıbeye 

dayanmaktadır. Yazılı kaynak olarak halen Hubyar Ocağı postnişin Şeyhi olan Mustafa Temel’de 

bulunan şeceresi ve soyundan gelen  Hubyar Abdal/Derviş ve evlatlarına ait Osmanlı dönemi belgeleri 

vardır. Yöreden derlediğimiz söylenceleri ve belgeleri, dönemsel tarih kesitiyle rabıtandırmaya 

çalışarak konuyu anlatmaya çalışacağız.   

         Birleşik bir kelime olan Hûbyâr’ın iki anlamı vardır. Hû: Allah anlamındadır. Hûb: güzel, hoş, iyi 

demektir. Yâr: yârân, dost, sevgili, ahbab, mahbûb, muhibb  ifade etmektedir. Hûbyâr ise birincisi 

dünyevi anlamda “Güzel Dost” demektir.(3) Türkmence; Huday (Hudaay): Allah, Hüda. Hudayyolı 

(Hudayyoolı): Allah için kesilen kurban. (4) Demektir ki eski Orta-Asya Türkçesinde ve lehçelerinde 

aynı anlamlara gelen benzer kelimeler vardır.   İkincisi ise manevi anlamda “Allah’ın sevgilisi”, 

“Allah’ın Güzel Dostu” ya da “Hakk Ereni”ni, Allah yolunda başını (serini) kurban etmeye hazır, kamil 

insanı ifade eder ki; Alevilerde bu manada “Hubyar Sultan”ı telakki etmişlerdir.     

        Hünkâr Hâce Bektaş-ı Veli (1209/10-1271/3) ile çağdaş olan Hubyar Sultan’ın Türkistan’da evli 

olduğuna dair bir rivayete rastlamadık. Bu durum Alevilik’te tek eşlilik anlayışından kaynaklanmış 

olabilirliğindendir. Bugünkü soyundan gelenlerin dağılımına baktığımızda birkaç evlilik yapmış 

olabilir.Çok eşli oduğunu söyleyen az sayıda da olsa yörede insan vardır. Ortak ittifak Hubyar Sultan, 

Anadolu’ya gelip yerleştikten sonra evlendiğidir. Karamanoğlu Mehmet Bey (Ö.1277) yöreyi irşat 

amacıyla Yalıncak Sultan adlı bir zatı gönderir. Bu zatta bugünkü Sivas’ın Hafik İlçesinin Yalıncak 

Köyü’ne yerleşerek dergahını kurar. Hubyar Sultan’da Yalıncak Sultan (Ö. 1283 )’ın kızı Gönül Ana ile 

evlenir ve soyu bu hatundan devam ederek bugünlere gelir. Bu evliktende anlaşılacağı gibi Hubyar 

Sultan ile büyük bir Türkçü olan Karamanoğlu Mehmet Bey arasında sıkı bir siyasi ilişki mevcuttur. 

Varolan bu ilişki bölgedeki halk hareketlerinede yansımıştır.               



         

       1. Hâce Ahmet Yesevi ile Hubyar Sultan Söylencesi: 

            

           Ahmet küçük yaşta Ahmed Yesevi’nin dergahında eğitilir ve onun halifeleri arasında yer alır. Bir 

gün “Hak-Muhammed-Ali meydanı”nda Ahmed Yesevi cem yürütürken öğrencisi Ahmet dara durur, 

sitemden geçer, aklanır, pür-ü pak olur. Bunun üzerine Ahmet Yesevi öğrencisi Ahmet’e bundan böyle 

senin adın “Hubyar” olsun der: Ve Cemevi ocağında yanmakta olan “Çam Köseğisi”ni  “Tüğünük” 

deliğinden göğe doğru fırlatarak; bu köseğinin 

düştüğü Rum diyarındaki “Balhşıh” yöre senin yurdun git orayı irşat et ve “Sultan”lığını kur der. 

Hubyar (Ahmet)’de hazırlıklarını yaparak, Hocasını hayır duasını alır, elini öperek; Rum (Anadolu)’ya 

doğru yola koylulur... Bugünkü İran-Irak-Suriye güzergahıyla Fırat-Dicle havzasında kona göçe Kemah-

Sivas üzerinden mücadeleler sonucu yöreye gelir. Köseği; Tozanlının başında Tekeli yaylası altında 

eski ismi Balışıh (Balhşıh), şimdiki ismi Hubyar köyü denen yere düşer. Bu ulu ucu yanık çam köseğisi, 

Hubyar Sultan gelip niyaz ettikten sonra yeşerir ağacı olur dal budak salar. Buranın adını Hubyar 

Sultan’a mihmandarı olan “Hızır Sersem”in ismini  koyarlar. “Sersem” ve “Kul” gibi bazı lakablar Alevi 

terminolojisinde Allah’a yakın Abdal anlamında kullanılmaktadır. Burada kullanılış anlamı olarak “Hızır 

peygamberi”de çağrıştırmaktadır. Merzifon’un Yakup Köyü’nde Hızır Sersem adı ile anılan bir türbe 

vardır.   

        Balhşıh adı muhtemelen Hubyar Sultan’ın Orta-Asya’dan geldiği kent veya yörenin adıdır ki 

buraya da önce bu adı vermişlerdir. Torunlarından birinin adı da Buğnat (Buynat)’tır ki; 

V.V.Barthold’un Türkistan adlı eserinde benzer isimler oldukça fazladır. Kanımızca bu iki ad 

anayurtları Orta-Asya izlerinin kalıntılarıdır. (5) Buynat’ ın  Balkı-Buhara’ ya ser asker olarak gittiği  ve 

bir daha dönmediği tüm Hubyarlılar tarafından anlatılmaktadır. 

        Hubyar Sultan’ın bugünkü Afganistan’ın Bedahşah yöresinde ve Anadolu’da Hacı Bektaş ile 

Moğollara karşı savaştıkları anlatılmaktadır. Hatta, Hâce Ahmet Yesevi  nefesoğlu Kudbettin Haydar’ 

ın bizzat  Hubyar Sultan olduğu yörede anlatılmaktadır. Hacı Bektaş’ın 360 halifesinden bir olan Huy 

Ata’ın Hubyar Sultan olduğunu ocakzade dedeler ve kocalar söylemektedirler. Bu anlatılanların gerçek 

olup olmadığına dair elimizde yeterli kanıt yoktur.  “Vilayetnâme”de Hacı Bektaş Veli ile Kudbettin 

Haydar söylencesi anlatılmaktadır.( 6.a.b) Muhtemelen o dönemde Hacı Bektaş, Kudbettin Haydar ve 

Hubyar Sultan birlikte Moğollara karşı savaşmış olabilirler. Çünkü bölgeyi 1220 yıllarında Moğollar 

istila etmişlerdir.(7)Hubyar Sultan bu tarihlerde yöreyi terk ederek Anadolu’ya hicret etmiştir. Yine, 

Hacı Bektaş Veli’de 1221 tarihlerinden önce Nişabur’dan göçerek 1230’lu yıllarda  Elbistan’a gelmiştir. 

Olasıdır ki Hubyar Sultan ile Hacı Bektaş birlikte gelmişlerdir. Menkıbelerde bu nedenle 

anlatılmaktadır. 

         Hubyar Sultan bir Türkmen Aşireti velisidir. Hubyar Sultan kültü çercevesinde bir veli kültü 

söylencesi oluşmuştur. “Veli kültünü kısaca; fevkalede kuvvet ve kudretlere mücehhez olup Tanrı’ya 

yakın kabul edilen bir şahsiyetin her hangi bir konuda sağ veya ölü iken yardımının dokunulacağına 

inanılması ve bunu temin için rtüel yollara başvurulmasıdır şeklinde tarif edebiliriz. Bu anlayış, velinin 

takdis olunmasıyla sonuçlanmaktadır... Türkler’deki veli kültünün temelinin şamanist dönemde 



atıldığı söylenebilir. Eski Türk şamanları incelendiği zaman, bunların Türk veli imajına çok benzediği 

farketmemek mümkün değildir... Şamanist Türkler, Şamanların harikulâde insanlar olduklarına, 

ruhlar, gizli güçler ile ilişki kurup onlara istediklerini yaptırabildiklerine ianırlardı. Hatta şamanlar Gök-

Tanrı ile de temasa geçip ondan mesajlar getirebilen şahsiyetlerdi... Köy ve aşiret velileri: Anadolu 

Selçukluları ve Osmanlı devrinde, yeni fethedilen toprakların üzerinde yerleşerek oraların iskanına da 

önayak olan pekçok adı bilinen veya bilinmeyen veli, bu grubu teşkil eder.”(8)  Ki, Hubyar Sultan’da 

böylesine bir velidir. Ormanın içinde derhesi ile yer açarak zaviyesini kurmuş, oymağını toplamış köy 

kurmuş, etrafına da Beydili Sırac Aşiretini yerleştirerek yöreyi yurt edinmiştir. Prof.Dr. Ocak, Türklerin 

anayurtlarından Anadolu’ya gelişinin kültürel boyutunu şöyle değerlendirir: “Oğuzlar, Anadolu’ya 

gelirken ilmi ve bedeniî an’âneleriyle beraber gelmişlerdi. Tabiatıyla, buradaki edebi lehçenin esasıda 

Oğuzca idi. Ahmet Yesevi ve onun buradaki takipçileri olgun edebi mahsuller vermişlerdir. Hiç 

şüphesiz bu edebiyatın menşe’i Orta-Asya’dan geliyordu. XIII. asrdan itibaren yazılı edebiyat daha 

uzun ömürlü eserler vermeye başlamıştır.(9) Ahmet Yesevi ekolüne bağlı Hubyar Sultan’ın 

söylencelerin ötesinde bir yazılı eserine rastlamadık. Fakat soyundan gelen bir çok ozan vardır.             

       

       2. Hubyar Abdal’ın Deyişinde Anlatığı Cem Töreninin Nesnel Temeli: 

       Hâce Ahmet Yesevi; 1103 yılında Yesi’de dünyaya gelmiş, 1166 yılında “Hak ile Hak olmak, 

ölmeden evvel ölmek için” Tevhid’e çekilirir(10), tefekkür dönemine girer ve 125 yıl Hakk’a ve halk’a 

hizmet ederek, 1228 yılında yine Yesi’de Hak’ka yürümüştür. Ahmet Yesevi’nin babası ; ünlü Türkmen 

mutasavvıfı  Şeyh İbrahim (Ö.1110 )’ dir. Annesi ; Hz.Ali (598-661)’nin oğlu Muhammed Hanefi 

(Ö.700)’nin  kız torunlarından Fatma Bibi (Ö.1107)’dir. (11) Ahmet Yesevi onbinlerce öğrenci ve binin 

üzerinde “irşat daisi” yetiştirmiştir. Zaman zaman bölgenin sorunları ile ilgili önemli toplantılarda 

düzenleyerek çözümler üretmiştir. Bu toplantılar mitolojik olarak anlatılarak günümüze değin 

gelmiştir.  

       Vilayetname’de  üç önemli  “eren topluluğu”ndan söz edilmektedir: Birincisi  “Türkistan Erenleri”, 

ikincisi  “Horasan Erenleri”, üçüncüsü “Rum Erenleri” dir.Üç Eren topluluğunu Prof.Dr. İréne 

Melikoff  (12) ve Dr.İsmail Kaygusuz  (13) farklı biçimlerde ele alarak yorumlasalar da ortak noktaları, 

bu toplulukların o günkü Anadolu’da halkın siyasi, sosyo-ekonomi, kültürel,  inançsal yaşam tarzlarına 

yön vermeleridir. Aşıkpaşazade (14), Elvan Çelebi (15)  ve Prof.Dr.Ahmet Yaşar Ocak’de Heterodoks 

İslam tarihi ile ilgili eserlerinde (16) ; Rum ülkesinde toplumsal yaşama yön veren zümreler ile şeyhler, 

babalar ve dedeler etrafında kümeleniş cemaatlerden söz etmektedirler. Tüm bu toplulukların 

“Mürşidi” Pir-i Türkistan Hâce Ahmet Yesevi’nin olduğunu tarihsel kaynaklardan öğrenmekteyiz. 

Bütün erenler inançsal ve kültürel olarak Ahmet Yesevi ekolüne bağlıdırlar 

        Büyük Eren Kurultayı;  Velayetnâme’de Horasan Erenleri Meclisi’ne Ahmet Yesevi’yi davet etmek 

için Turna donunda 7 derviş gönderilir ve bunlar Türkistan’a doğru uçarlar. Haberi alan Ahmet Yesevi 

ve Halifeleri de turna donuna girerler ve gelenlere doğru uçarlar. Ahmet Yesevi ve halifeleri; 

“Semerkand sınırında Amû-Derya denen taşkın akan suyun üstüne” konarlar. Burada “Türkistan’ın 99 

bin pirinin piri” Ahmet Yesevi’ye; “77 bin Horasan Erenin piri” Hâce Bektaş ve halifeleri Ayaklarına 

niyaz ederler. Bu, Meşveret Kurultayı’ndan sonra, Ahmet Yesevi ve Halifeleri Türkistan’a, Horasan 

erenleri de ırmağı geçerek Horasan’a geri dönerler. Bu toplantıda bir müddet sonra Ahmet Yesevi; 



Muhammed-Ali ve 8. İmam Ali Rıza Horasani’den kendisine intikal eden: “tac, hırka, çerağ, sofra, 

âlem, seccade”yi  Horasanlı Hâce Bektaş’a vererek; O’na şöyle der:  “Var, seni Rum’a saldık. Suluca 

Karahöyük’ü sana yurt verdik. Rum Abdalları’na seni baş yaptık. Rum’da gerçekler, budalalar, 

sarhoşlar çoktur. Artık hiçbir yerde eğlenme, hemen yürü !..” Bunun üzerine      Hâce Bektaş’ta 

güvercin donuna girerek Rum’a varır. 57 Bin Rum Ereni gözcüsü Karaca Ahmed ve yarenleri karşılar. 

Bu menkıbe’den anlaşılmaktadır ki; Türkistan-Horasan-Rum ülkesi biçiminde Erenler Gurubu 

hiyerarşik bir düzen içinde sıralanmıştır. Bu durumda gösteriyor ki; Ahmet Yesevi tüm bu erenlerin 

başdır. (17) Bu ve benzeri toplantılarda Hubyar Sultan da vardır. Anadolu’ya gelme nedeni de Moğol 

istilası sonucudur. Beydili Aşiretinin beyi ve ruhani lideri olarak bugünkü bölgeye gelerek yerleşmişdir.  

3 .Hâce Bektaş Veli ile Hubyar Sultan Söylencesi ve Alevi Dede Ocakları Dağılımı: 

    1656 yılında Tokat’a gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesi’de: “Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayırlı ve 

bereketli dualarıyla bu eski tarihi şehir: Alimler konağı fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır” Bu şu 

demektir: Yöre Alevi-Bektaşilerin yoğun olduğu bir yerleşim alanıdır. Evliya Çelebi bölgeyi dolaşır ve 

Eyalet merkezi içinde; “Sivas eyâletinin sancakları şunlardır: Amasya, Çorum, Bozok, Divriği, Canik ve 

Arapgir, Sivas sancağı paşa merkezidir” demektedir.  Hubyar Sultan menkıbesi’de, Hacı Bektaş ile ilgili 

bir çok söylence sözel tarih olarak nesiler boyu anlatıla anlatıla yaşatılarak bugünlere getirilmiştir. 

Bektaş Ali Temel dede bir menkıbeyi şöyle anlatmaktadır:      

     “...Görgü Cemi  mühürlendi; görüm sorum yapıldı. Hak-Muhammed-Ali adalet meydanı kurdular. 

Hubyar Sultan; Hünkâr Hâce Bektaş-ı Veli’nin “Dâr”ına  durdu. “Özüm dârda yüzüm yerde, gönlüm er-

Hak meydanında, elim pirde, dilim mürüvetde”, dedi. Hacı Bektaş-ı Veli; Sultan Hubyarı’ı gördü, 

sordu, yolunu yürüttü üç tarık; “Pençe-i Ali Abâ” çaldı. Ol anda, Hubyar’ın bedeninde çok fena zahım 

yemiş kılıç izleri gördü. Hubyar’ım sen Ali gibi yara almışsın, dedi, sarıldı... Hünkar, Hubyar’ı çağırdı 

dâra. Üç defa tarık çalınca açıldı yara. Bektaş-ı Veli de erince sırra mail canın vurduğu yara demediler 

mi, “lepbeyik lepbeyiksin” deyince Veli ismi cismi canım cananım Ali’yi gördü. Bu gizli hali ismine 

Hubyar’sın demediler mi. Yenguzu sela nefsihi ve men effe bima ahada aleyhullahi feseyyütiyhi ecren 

azim. Ol zaman ordaki halife erler yoldan taksim dilediler. Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli, 12 Ocağı belde 

belde herkese taksimat yaptı. Cem-i cemaat önünde yanan ulu ateşten vilayetiyle korları aldı. Mühit 

mühit attı. Herkes korların düştüğü memlekete gitmeye karar kıldı. Fakat dört kapının biri olan 

Tarikat-ı Nazenin yolu ortada duruyordu. Herkes o yola göz koydu. Fakat Hz. Hünkar, kim sağ solukta 

ve ikrarında kadim durabilirse, yol ol erin hakkıdır, dedi. Cümle talebeler, erler sağ soluğa oturdular. 

Hubyar’dan başkası sağ solukta duramadı. Hubyar Sultan taksimde talip almadı. Yolu aldı. Hubyar’ın 

nurunu gören Hubyar’a talip oldu. Öbürleri taksimini nasibini alıp mekanlarına dağıldılar. Ol anda 

muhabbet esnasında avucunun içinde nübüvet mühürlü bir yeşil tek el göründü. Hünkar Hacı Bektaş-ı 

Veli, Hubyar’ım bu tek ol Hızır eşliğinde, dedi. Tozanlının başında Tekeli yaylası var. Senin yaylan orası 

olsun. Köyün de bu kor parçası nereye düşerse ora olsun, dedi. Nutuf etti. Ordan bir kor aldı attı. 

Tekeli yaylasının altında eski ismi Balışıh köyü, şimdiki ismi Hubyar köyü denen yere düştü. Bir ulu ucu 

yanık çam ağacı oldu. Oranın ismini Hızır Sersem koydular. Hala o çam ağacının belirli durum noktası 

mevcuttur. Tekeli dağı ikibinaltıyüzkırkaltı rakıma sahiptir....”  

        Çoğu zaman “HUBYAR SULTAN’IN HÂCE AHMED YESEVİ ve HÂCE BEKTAŞ VELİ”ye ilişkin 

söylencesi birlikte mülahaza edilerek anlatılmaktadır: Orta-Asya’daki ve Sulucakarahölük’teki yapılan 

iki toplantı birmişcesine menkıbeleştirilmiştir. Hubyar Sultan bu iki toplantıda bulunuyor. Birincisinde 



Hace Ahmet Yesevi’den icazet alarak Rum’a geliyor. İkincisi ise; 1240 Malya Ovası’nda Babailerin 

yenilgisinden sonra; Hünkâr Hâce Bektaş-ı Veli savaştan sağ kurtulan Alevi dede ve babalarını 

Sulucakarahölük toplayarak; “Dâr-Didâr” edip, icazet vererek, dedelik yapabilecekleri bölgeleri pay 

ediyor. İşte bu Cem’de de Hubyar Sultan bulunuyor ve bugünkü bölge, Beydili-Sıraç Toplulukları talip 

olarak veriliyor. Bu söylencenin nesnel temeli bu olaydır ki tarihen de doğrudur...       

       Orta-Asya’daki ilk Alevi ocağı diyebileceğimiz teşkilatlı ocak; “Hace Ahmet Yesevi Ocağı”dır 

Anadolu’da ilk ocak sayısı 12 olarak kabul edilir ki; on iki imamlara izafeten böyle kabullenmiştir. 

Anadolu’daki ilk ocak kurucuları 4. İmam Zeynel Abidin’in oğlu Zeyd soylularıdır. Bunlar; Battal Gazi 

Ocağı, Mineyik  ve Ebül Vefa Ocağı, Ağuçan ve Veli Baba Ocaklarıdır. 13.yüzyıl sonlarına doğru Ocak 

sayısı giderek artar. Dede Gargın, Sinemil, Baba İshak, Baba İlyas, Şeyh Hasan, Şeyh Ahmed Dede, Şıh 

Bahşiş, Kureyşan (Seyyid Mahmud Hayrani), Bamasor (Baba Mansur), Düzgün Baba (Şah Haydar), 

Sultan Hıdır (Üryan Hızır), Munzur Baba, Ağucan, Şıh Delili Ber-Hecan, Sarı Saltuk (Sarı İsmail), Seyyid 

Koca Süleyman, Seyyid Gabani, Şıh Hüsamettin Aseli ve Derviş Cemal, Saru Saltuk, Battal Gazi, Hubyar 

Sultan, Piri Baba, Dur Hasan Baba, Ahı Mahmud-i Veli Keçeci Baba, vb. gibi gibi Ocakzade soylular 

gittikleri yörelere yerleşerek ana  ocakları bölünerek çoğalırlar ve yeni yeni ocaklar kurarlar. 1240-

73’li yıllarda ocak sayısı 12’den 40 olur. Daha sonraki yıllarda, nüfusun çoğalmasıyla ocak sayısı 120 

çıkar. Alevi ocakları 1250-1527/8 yılları arası “Velayet-Serçeşme-yani Mürşid-i Kamil Makamı” olarak 

Hacı Bektaş-ı Veli Ocağı- Dergahına; Mürşid Ocağı-Pir Ocağı-Rehber Ocağı hiyararşisiyle bağlıdırlar. 

1551 Yılında Osmanlı yönetimi “Bektaşi tarikarı Dedebaba”lık makamı ihdas ederek Pirevi’ne 

oturtmuş, Ocakları bölüp parçalayarak yönetmiştir. Ocakların örgütlenme yapısı da bozulmuştur. 

Pirevi Postnişini Hacı Bektaş soylu  Çelebileri zaman zaman yeniden ocak sistemini düzene koymaya 

çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardır. Birlik, bazı dede ocaklarının çıkarlarına aykırı olduğundan, bu 

ocaktan dedeler Osmanlı yönetimiyle işbirliğine gitmişlerdir.Ocak sisteminde ki bu bozulma 

Cumhuriyete kadar gelmiştir. (18) 

              Anadolu’da sistamatik Alevi örgülenmesini yapan ve Cemlerdeki ibadet düzenlemesini 

sağlayan Hacı Bektaş olmuştur. “Horasan Postu”nu yani “Pir Postu”nu Mürşid ve Rehber postunun 

yanına ilave edende Hacı Bektaş olmuştur. 1240 Babai yenilgisi sonrası  Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli 

Batıni zümrelerin dede ve babalarını Sulucakarahöyük’te toplar ve yeniden yapılandırır. Bu 

yapılanmada 360 Halife kent ve Kasabada görev alırken, 12 Seyyid Dede Ocağı’da kırsal kesimde 

görevlendirilir. Hacı Bektaş dergahı da piramidal örgütlenmede “Velayet Makamı-Serçeşme” 

olarak  yerini alır ve “Mürşid-i Kamil” seçilir. Bu 12 Ocak şunlardır; Battal Gazi Ocağı, Dede Garkın 

Ocağı, Ağuçan Ocağı, Saru Saltuk Ocağı, Şeyh Hasan Ocağı, Kureyşhan Ocağı, Hubyar Sultan Ocağı, 

Dur Hasan Baba Ocağı, Sinemil Sultan Ocağı, Ebu’l Vefa (Mineyik) Ocağı, Baba İlyas Ocağı, Koluaçık 

Hacım Sultan Ocağı’dır. Bu mürşid ocaklarının altında da çok sayıda Pir ve Rehber Ocakları yer alır. 

Aslında Ocakzade dede olarak görevlendirilenler Oğuzların 24 boyundan olan beylerdir. Bazı ocaklar 

yakınlık ilişkilerine göre 12 ocak sıralamasını farklı şekilde yapmaktadırlar. Bugün ocak sayısı  300 

cıvarındadır. 19. Yüzyılda Osmanlı ülkesinde 1500 cıvarında tekke ve zaviye vardır. Karaca Ahmet 

Sultan’ın oğlu Hıdır Abdal ise “düşkünlerin egitimi ve topluma kazandırlması için görevlendirilir” Hıdır 

Abdal Ocağı’nın görevi sadece “düşkün durumdaki talipleri yeniden topluma entegrasyonu 

sağlamaktır.” Hıdır Abdal Ocağı’nın piri Koca Haydar Ocağı’dır.(16) Hızır Abdal Ocağı gibi bazı dede 

ocaklar sadece “düşkün ocağı” olarak  talipleri islah amaçlı, birnevi “açık cezaevi gibi” görev yaparlar. 

Bu ocaklara sevk edilen talipler, verilen ceza yılı kadar bu mekanda çalışırlar, eğitim ve öğretimden 

geçtikten sonra ve infazına mütakip, yazılı bir belge ile bağlı oldukları Ocağın dedesine geri 



gönderilirler. Yani yargılama görevi talipin bağlı olduğu ocaklar zinciri (velayet-mürşit-pir-rehber 

ocağı) olup, sadece infaz işlemini düşkün ocakları yaparlar. (19)       

II. HUBYAR SULTAN’IN ŞECERESİ  

    ve HUBYAR TEKKESİ POTNİŞİNLERİ  

    Hubyar Sultan soyuna ilişkin ve zaviyedeki postnişinlerin tesbiti ocakzade dedelerdeki belgeler ile 

Osmanlı arşiv belgeleri karşılaştırılması sonucu ŞECERE çıkartılmıştır.(20) 

1.Ali bin Ebu Talip (598-661) + Hz.Fatıma (608-632) 

2.İmam Hüseyin (626-10 Ekim 680) 

3.İmam Zeynel-el Abidin (658-714) 

4.İmam Muhammed Bakır (676-735) 

5.İmam Cafer-üs Sadık (702-765) 

6.İmam Musa-el Kazım (746-799) 

7.Ül-Asgar   

8.Seyyid İbrahim  

9.Seyyid Cihangir  

10. Seyyid Abdülcebbar  

11. Seyyid Nasır  

12.Seyyid İbrahim  

13.Seyyid Musa  

14.Seyyid Kalender  

15. ve 16. Seyyid Ali bin AYNİ HATUN  

HUBYAR OCAĞI’NIN 1.NCİ KURULUŞU  

17. HUBYAR SULTAN *gerçek adı Ahmet olan Hubyar baba 13.yüzyılda yaşamış ve Yalıncak Sultan ( 

Ö.1283 )’ın kızı Gönül Ana ile evlenmiştir] 

18.Musa 



19.Mustafa 

20.Yar Ahmet (1485 yıllarında yaşamış ve 1530 öncesi ölmüştür) 

HUBYAR OCAĞI’NIN 2.NCİ KURULUŞ EVRESİ 

21. HUBYAR ABDAL (D.?-16.Yüzyılda yaşamıştır. Ölümü;1578-1582 yılları arasıdır) 

22. Mustafa (1582 yıllarında yaşamıştır. Garipoğlu Bektaş Kantekin Şeyh Mehmet’ in elinde bulunan 

bir fermanda Hubyar evladı Mustafa adının geçtiğini görmüştür. Ayrıca Tapu Tahrir defterinde Hubyar 

evladı Mustafa geçmektedir.) 

23. Mustafa oğlu Derdiyar ve Buğnat (Buynat)*Sivas-Ulaş- Gümüştepe (Şeyh Derdiyar) köyünde 

bulunan ve cami avlusundaki “Karacalar Tekkesi”nde Derdiyar’ın türbesi vardır] 

24. Şeyh Derdiyar (oğulları Kenan, Ali, Hüseyin’dir. Şeyh Derdiyar 1671 yılından önce ölmüştür.) 

25. Kenan şeyh  (1678 tarihinde Kenan Şeyh’ in Derdiyar ve Kamber adlı oğulları vardır. Kenan Şeyh’in 

türbesi Hubyar köyüne girişte Algur Baba yanındadır)  

26. Şeyh Derdiyar oğlu Saçlı Ali Dede (1678 tarihinde Hubyar Zaviyesi Postnişini)(21) 

27. Saçlı Ali dede oğlu Mehdi (1678 tarihli vesikada adı geçmektedir.)  

28. Şeyh Derdyar oğlu Hüseyin Abdal 

29.Hüseyin Abdal oğulları Behzat, Himmet, Aslan, Mustafa,  Hasan (1706 yılları).  

30. Hüseyin Abdal oğlu Hasan Abdal ve kardeşi oğlu Himmet oğlu Mahmut  

31. Mahmut bey oğlu Abdi (Hubyar Tekkesi Vakfı mütevellisi, 1195 Cemaziyyelevvel 1/ Miladi 

1779/80) 

HUBYAR OCAĞI’NIN ÇOKBAŞLILIK DÖNEMİ 

►Şeyh Torunlar; Şeyh Ali, Recep,  İsa (1780 sonrası bölünme süreci 1892 kadar devam eder) 

►Hüseyin Abdal’ın oğlu Himmet Abdal  oğlu Temel oğlu Hüseyin 

HUBYAR OCAĞI’NIN ANŞABACILILAR’IN AYRILMASINDAN SONRAKİ 3.NCÜ KURULUŞ EVRESİ 

►Şeyh Hüseyin oğlu ve Şerife Ana’dan doğma Şeyh Hıdır  (1892 yıllarında Hubyar Tekkesinin 

şeyhliğini getirilir. Ö.1905)   

►Şeyh Hıdır oğlu Şeyh Mustafa Efendi 

►Şeyh Mustafa oğlu Şeyh Mehmet Temel 



►Şeyh Mehmet Temel oğlu Mustafa Temel (Halen postnişindir) 

                                                 ♦♦♦ 

       Buradaki listede her dönemde çok sayıda dede olduğu için hepsini yazmadık. Belgelerde isimleri 

geçenleri ve 1.nci nesilden olanları belirtik. Hubyar Sultan; 7. İmam Musa-i Kazım’ın kız torunlarından 

“AYNİ HATUN” adlı seyyide soyundan gelmektedir. Malatya-Arapgir Onar Köyünde türbesi bulunan 

elimizde mevcut Şeyh Hasan’a ait  şecerede de benzer bir şekilde soy Musa-i Kazım torunlarından 

Vedduha adlı bir seyyide’ye bağlanmıştır. Her ikisi de Ahmet Yesevi ile akraba olup, O’nun halifesidir. 

Ahmet Yesevi’nin halifelerinden Hakim Ata’nın eşi Anber Ana, Buğra Han’ın kızıdır. Şeyh Hasan’ın 

kardeşi Şeyh Ahmet Dede’nin eşi  Taclı kız Ayan Hatun (Gevher Ana)’da Selçuklu Sultanı I.Alaeddin 

Keykubat’ın kızkardeşidir. (22) Bu hatunlar benzeri alevi dedelerin hanımları dönenlerinde önemli 

görevler üstlendiklerinde adlar hep önplanda olmuşlardır. Soylu Ana Sultanlar çoçuklarının 

neseplerine dahil edilmişlerdir. Hubyar Sultan’da işte böylesi dirayetli ve asılzade bir hatun olan 

Seyyide Ayni Hatun soyundan gelmektedir. Hubyar Ocağı Sofusu (Rehber Dedesı) Veli Baba’ın eşi 

Anşabacı da Beydili-Sıraç topluluklarının önderi, Hazireti Fatıma’yı temsil eden “Anası” ve bir “Taclı 

Türkmen Hatunu”dur. (23) Orta-Asya Türk topluluklarını Hakan ve Hatun birlikte yönetmektedirler. 

Fermanları birlikte imzalamaktadırlar. Tahtı birlikte paylaşmaktadırlar. Hatunun imzası olmayan 

fermanlar geçersizdir. 

          Şu an Hubyar Sultan Ocağı Şeyhi  Mustafa Temel Dede’denin elinde bulunan şecerede Hubyar 

Sultan’ın ataları şu şekilde belirtilmektedir: “Seyyid Ali bin Ayni Hatun (HUBYAR TEKKESİ), Seyit 

Kalender, Babası Seyit Musa, Babası Seyit İbrahim, Babası Nasır, Babası Abdülcebbar,  Babası Seyit 

Cihangir, Babası Setit İbrahim, Babası İmam Ali Ekber, Babası İmam Musa Kazım, Babası İmam Cafer 

Sadık, Babası Muhammed Bakır, Babası İmam Zeynel Abidin, Babası İmam Hüseyin(Kerbela 

Şehidi),  Babası Allahın galip kılıcı İmam Ali bin Ebu Talip.”         

     Hıdır Temel şecere için şöyle demektedir:  “Seyit olmak bir anlamda ‘safkan’ olmak. Topluluklar, 

kültürlar birbirleri ile kaynaşır, içiçe geçerken bunlar aynı soydan, ‘saf’ geliyorlar. İnsanlar ‘şuna 

bağlıyım’ diyerek ikna etmeye çalışmak bana saçma geliyor, ama elimizdeki şecerede öyle yazıyor. 

Çok eski tarihli, 1340’ta. Derinin üzerine yazılı. Hubyar’ın elindeki şecere bize intikal etti. Şecere Tarihi 

ve Hubyar arasında tarihi bağ kurmak çok zor. O şecerede İmam Musa-ı Kazım’ı açıklıyor. Ve Hubyar 

tarikatını kuran kişinin adının Seyyid Ali olduğu belli. Burada hemen şuna değinmek istiyorum. Değişik 

yerlerde Hubyar tekkeleri olduğu söyleniyor. Türkistan, Buhara, Yugoslavya... Ama bunları gidip 

görmek mümkün olmadı. Ancak Afganistan’dan Tokat’a gelen göçmenlerden biri, kendisiyle 

konuştuğumuzda  “ben sizi tanıyorum, bizde de Obyar var’ dedi, ‘Türkistan’da ve İran bölgesinde 

Obyar oldukça yaygındır. Rıza Beylerin tekkelerinin olduğu ortaya cıkıyor. Bu şecere, bu tekke 

evlatlarından birinin elinden Hubyar’a intikal etmiş olabilir. Daha sonra o zaviye yıkıldı diye 

düşünüyorum. Ancak elimizde bu konuda kesin belgeler yok...”(24) 

  

     Türk tüzesi, töresi, gelenekleri  ve görenekleri böyle olmasına karşın: Ayrıca cemleri yürüten 

Sercem eşi Ana Bacı Sultan ile birlikte yönetmelerine rağmen; bir şeyh/dede oğlu olan Hıdır Temel’in 

1993’E Nejat Birdoğan’a söylediklerini “Temel”siz bulmaktayız. Hubyar Sultan; 7. İmam Musa-i 

Kazım’ın kız torunlarından “AYNİ HATUN’nun torunudur. “Hubyarlı Cemaati”nin Osmanlı arşiv 



belgelerinde mevcutiyeti görüşlerimizin doğrulamaktadır. Ayrıca, Hacı Bektaş-ı Veli Tekkesi Postnişin 

Çelebi ve Babalarından onaylı “Hubyar Dede İcazetnameleri” görüşümüzü güçlendirmektedir. Bektaş 

Ali Temel  ve Eraslan Doğanay dedelerde  geleneksel anlatımlarla kitap yazmışlardır.Bu iki dede 

bilimsel tarih metodundan yoksun oldukları için bu durumu olağan karşılıyoruz.(25-26)  

       Hubyar Ocağı’nın 3. Kuruluş aşamasından (yapılanmasından) sonra Tekke’de bir Postnişin Şeyh 

Dede olup mürşidlik makamındadır, talipleri görmeye ve cemleri yürütmeye gidende Hubyar soylu 

kabileden (Pir Makamında) dede vardır. Bu dedelerinde önünde her köyde bir Sofu denen Rehber 

Makamında yardımcılar vardır. Aynı gelenek halen devam etmektedir. Bazı dedeler ise yanlarında 

zakirlerini birlikte köylere götürmektedirler.(27)  

  

III. HUBYAR SULTAN’IN HÂCE AHMED YESEVİ  

     ve HÂCE BEKTAŞ VELİ İLE İLİŞKİSİNİ ANLATAN       

     “HUBYAR ABDAL”IN DEYİŞİ   

      Hubyar Abdal; Türk ozanları geleneğine uyarak dedesi “Hubyar Sultan”nın yaşam öyküsünü 

destanlaştırmıştır. Deyiş değişikliğe uğrayarak günümüze değin gelsede; destansı şiirdeki 

sözçüklerden “Der Abdal, Abdal Dedem ve Hubyar Derviş” mahlasınıda kullanan Hubyar Abdal’in 

16.yüzyılda yaşadığı belli olmaktadır. Hubyar Sultan’ın birincisi Türkistan’da ikinciside Anadolu’da 

olmak üzere iki kez büyük bir toplantıya (Ceme) katıldığın karışık olarak ifade etse de anlaşılmaktadır. 

Kanımızca bu destan daha uzun ve kapsamlı olmasına karşın, deyiş halinde günümüze değin 

gelmiştir.   

HUBYAR DESTANI DEYİŞİ 

Arşullahda otururdu ya Resûl 

Kerbela Çölü’nde olan savaşun 

Cümle kulu farkederdi ya Resûl 

Göründü gözüne çölü dedüler. 

  

Şu cihanda gezer idi tüm ruhlar 

Onların mekanın bilir arifler 

Ta ezelden sırda idü güruhlar 

Değmeden bilir mi hali dedüler. 



  

Doksan bin er danuşuğa geldüler 

Onlar hesabını orda kurdular 

Cümle erler hep nasibin böldüler 

Budur evliyanın yolu dedüler. 

  

Kadıncık ana der daha er vardur 

Daha özge kisbi güzel kâr vardur 

Hak batın Ali türlü sır vardur 

Gönderin Selman’ı gelir dedüler. 

  

Gözlekçüde destur aldı yürüdü 

Bir mübah dağ gördü eğlendü durdu 

Bir kol uzattılar bir tek el gördü 

Bu gelen kudretin eli dedüler. 

Devran ettü cümle âleme vardu 

Dolandı cihânı takadu durdu 

Suluca Höyük’te güvercin gördü 

Öter Ali İmran dili dedüler. 

  

Niyaz etti ordan yana yürüdü 

Evel bir çift idi sonra bir gördü 

Buyurun erenler istiyor dedü 

Arifler kıramaz teli dedüler. 



  

Gözlekçü de ordan erlere geldü 

Eyvallah deyüben hem dara durdu 

Gördüğü hikmeti vasfeyle dedü 

Dava eyledün mi eri dedüler. 

  

Dedüler az çoğamı çok azamu 

Şimdi gönderelim alur şahinü 

Endim seyredelim şahin yuvanu 

Herkes hizmetini bülür dedüler. 

  

Dedü ki er ere böyle kıyar mu 

Dedü ki er ere hışım eder mü 

Sayru olan bu sırları duyar mu 

Oda yoluyunan olur dedüler. 

  

Göverçin dal üstünde dururdu 

Güzel gözlerini erlere döndü 

Çıraklar karadı poslar yörüdü 

Besbelli ki bizden ulu dedüler. 

  

Hâce Ahmed tercüman alma anca 

Sevgi ile ceme Selman gelünce 

Bektaş-i Veli de niyaz kılunca 



Budur hasbahçenin gülü dedüler. 

  

Hü dedüler oturdular demünce 

Hızır dedem bile idi yanunca 

Aşuğuyam yaşlar vardır didemce 

Bahri olan yüzer gölü dedüler. 

  

Çok muhabbet etti mana aştular 

Cümle erler orda ikrarlaştılar 

Nasibe düşeni hem bölüştüler 

Ahmed Yesevi’de alır dedüler. 

  

Hubuyar’ım doğru yolu alırum 

Özünüzü Hak turabı bilirüm 

Sizin payınızdan gani olurum 

Helal al rızanın yolu dedüler. 

  

Söyleştiler ki bu yol cümlemizün 

Yola müstahak hal cümlemizün 

Bu yolun sahibi ikrârımızun 

Soluğu sayan yolu alır dedüler. 

  

Dedüler bu yolun soluğu sağdur 

Bu yola gidenin hep yüzü ağdur 



Bu yolun ötesi bir azimşardur 

Bu şardan verilür dolu dedüler. 

  

Hak Muhammed Ali ismi anıldu 

Erler hep solukta gayet biridü 

Hâce Ahmed sağ soluğa bağladu 

Soluk bilen yolu bulur dedüler. 

  

Ortalığa darı çeci kurulsun 

Sırr-ı Seddar bu meydanda bilinsün 

Ulu kimdir gözümüze görünsün 

Ezeli Bektaş-ı Veli dedüler. 

  

Erler postunattı eğlenmez zerre 

Eyvallah edüpde bağlandu darda 



Ortalığa darı çeci kurulsun 

Sırrı Seddar bu meydanda bilinsin 

Ulu kimdir gözümüze görünsün 

Ezeli Bektaş-ı Veli dediler 

  

Erler postunattı eğlenmez zerre 

Eyvallap edip bağlandı darda 

Bektaşi Veliye gelince sıra 

Attı Postun durdu beli dediler 

  

Sultan Hoca Ahmet beraber oldu 

İki gönül bir olup niyazi verdi 

Erler orda gerçek ululuğun bildi 

Budur Evliyanın yolu dediler 

  

Dediler Erlere tarığa yatın 

Koyman gümanınız bir etek tutun 

Bir olun birlikte ikrara yatın 

Budur Evliyanın şarı dediler 

  

Cümle erler orda tarığa yattı 

Hubyar Sultan anda tarığın tuttu 

Engine konup gönüle yetti 

Budur Hünkarının gülü dediler 

  



Bektaş-i Veli’ye gelince sıra 

Attı Postun durdu beli dedüler. 

  

Sultan Hâce Ahmed beraber oldu 

İki gönül bir olup niyazi verdü 

Erler orda gerçek uluğun bildü 

Budur evliyanın yolu dedüler. 

  

Dediler Erlere tarığa yatun 

Koyman gümanınız bir etek tutun 

Bir olun birlikte ikrara yatun 

Budur evliyanın şarı dedüler. 

  

Cümle erler orda tarığa yattu 

Hubyar Sultan anda tarığın tuttu 

Engine konup gönüle yettü 

Budur Hünkâr’ının gülü dedüler. 

  



Dediler Hubyara sende 

gel uğra 

Eyvallah deyip 

bağlandı dara 

Üç kere çalınca açıldı 

yara 

Bu kan ne hikmettir 

gülüm dediler 

  

O l demde cümlesi 

dediler Ali 

Hubyar' ımsın dedi 

sarıldı Veli 

Yine sendeymiş 

yaremin gamı 

Dertlilere derman olun 

dediler 

  

Çok muhabbet 

eylediler sır oldu 

Ġki uruf bir cesette 

göründü 
Matahlar derç oldu 

güfer verildi 

Bizi ayrı bilenler deli 

dediler 

Gönüller bir olup 

semaha girdi 

Özünü görene beli 

dediler 

  

Der ABDAL’ım hakim 



bilen sultansın 

Nice düşmüşlerin elin 

alansın 

Bunalama dar günleri 

gelensin 

Dertlilere derman olur 

dediler 

  

Dediler Hubyar’a sende gel uğra 

Eyvallah deyüp bağlandı dara 

Üç kere çalınca açıldı yara 

Bu kan ne hikmettir gülüm dedüler. 

  

O l demde cümlesi dedüler Ali 

Hubyar' ımsın dedi saruldu Veli 

Yine sendeymiş yaremin gamı 

Dertlilere derman olun dedüler. 

  

Çok muhabbet eyledüler sır oldu 

İki uruf bir cesette göründü 



Matahlar derç oldu güfer verüldü 

Bizi ayrı bilen deli dedüler. 

  

Erler kalktı meskenine yürüdü 

Herkes o anda yurdunu buldu 

Gönüller bir olup semaha girdü 

Özünü görene beli dedüler. 

  

Hubyar Abdal,Hakk’ı bilen sultansın 

Nice düşmüşlerin elin alansun 

Bunalana dar günleri gelensün 

Dertlilere derman olur dedüler. 

  

B. HUBYAR ABDAL’IN YAŞADIĞI DÖNEM 

     I. HUBYAR ABDAL’IN HAYATI 

              Hubyar Ocağı’nın ikinci kuruluş evresini ve derlenip toparlanmasını 16.Yüz yılda Hubyar Abdal 

sağlamıştır. İkinci Hubyar da denen Hubyar Abdal; Beydili-Sıraç topluluklarının çok öneme haiz dini ve 

siyasi önderindendir. I.Hubyar Sultan’ın torunlarından olan Hubyar Abdal 16. yüzyılda yaşadığını 

söylencelereden ve belgelerden anlamaktayız. Sıraç topluluklarını göçerlikten yerleşik köy tarım 

toplumu düzenine geçiren Hubyar Abdal olmuştur. Belirli zamanlarda Osmanlı devleti ile ilişkilerinin 

iyi olduğunu görmekle birlikte; belir dönemlerde çelişkili, hatta başkaldırdığını görmekteyiz. Bu 

nedenle Hubyar Abdal’ın menkıbevi hayatı Fatih Sultan II. Mehmet (1421-1481)  ile IV.Murat (1632-

1640) kadar uzanan 200 yılık bir süreci kapsamaktadır.(28) Bu durum sürekli Osmanlı’ya karşı isyan 

halinde olan Alevi Toplumu’nun muhayille güçünün çapını gösterirken; Hubyar Abdal’a yüklenen 

manevi misyonunda bir göstergesidir. Aynı durumu Pir Sultan Abdal yaşamı içinde görmekteyiz ki 

manevi gücünü simgelemektedir. Sıraçlar daraldığında Hubyar Abdal’ı imdada çağırmışlardır. Bu inanç 

geleneksel şamanist Türkmen kültünden kaynaklanmaktadır. Birinci Hubyar Sultan torunu ikinci 

Hubyar Abdal donunda dünyaya gelmiş olma inancı hakim olmasındandır ki: Sıraç Alevi inanışında bu 

iki Hubyar’da tek bir Hubyar olarak benimsenmiştir. Bu nedenle Sıraçlarda çocuklara ad olarak Hubyar 

adı konulmaz, günah sayılır. Hubyar bir gaip eren olarak yaşamaktadır.  



    Bazı dede ocaklarında meşhur olan ve aynı adı taşıyan iki veya çok kişi vardır ve birbirine 

karıştırılmaktadır. Sivas’ta Ali Baba Ocağı’nda iki tane Ali Baba vardır. Şeyh Hasan Ocağı’nda iki Şeyh 

Hasan vardır. Hubyar Ocağı’nda da iki Hubyar Sultan (derviş, abdal) dede vardır. Bu çok doğal bir 

olaydır. Türkler de 7 nesil geleçek kuşaklara öğretilir ve dedelerin adları torunlara verilmektedir. 

Hubyar Abdal’ın Ali Baba ile müsahip olduğu köyde anlatılmaktadır. Ayrıca Ali Baba’ın torunlarından 

Şeyh Hüseyin Tekkeşinoğlu’da müsahib olduklarını söylemektedir. Muhtemelen Hubyar Abdal başka 

bir Ali baba ile musahiptir. Çünkü, Ali Baba’nın Pir Sultan ile musahib olduğu Alevi sözlü geleneksel 

tarihinde ve kaynaklarında kesindir. . Hubyar Abdal’ın İstanbul’a gidip, Fatih Sultan Mehmet ile 

görüştüğü anlatılıyor ki böyle bir olayın olduğunu sanmıyoruz. Aynı şekilde Ali Baba’ında görüştüğü 

anlatılıyor. Yine bir rivayete göre Hubyar ile Ali Baba birlikte İstanbul’a gitmişler Dirlik, ocaklık 

alabilmek için fırına girip, keramet göstermişler. Ali Baba, padişah’ın; “düyanın tadı tuzu nedir?” 

sorusuna , “yiyip içmek, def-i hacet itmektir” diye cevap verince zindana atılır. Bunun üzerine Ali 

Baba, “sen ye iç , fakat def-i hacet ideme” diye beddua ediyor.Bu beddua üzerine Padişah hastalanıp, 

def-i hacet edemez duruma düşüyor. Hatasını anlayan padişah Ali Baba’nın yardımı ile def-i hacet 

etip, rahatlayınca; Hubyar Baba’ya ve Ali Baba’ya birer köy vakıf olarak bağışlıyor.(29) Benzer 

söylence Üryan Hızır ile Hubyar Abdal’ın keramet göstermek için fırına girdikleri şeklinde 

anlatılamaktadır. Fırından Üryan Hızır’ın yardımıyla çıkan Hubyar Abdal ona mürid oluyor. Belirli bir 

dönem Üryan Hızır Ocağı dedeleri Hubyar Köyü’ne dede olarak geldikleri bilinmektedir. Son ikiyüz 

yıldan bu yana dede olarak Üryan Hızırlılar gelmemektedir. Ali Baba’nın İstanbul’a 

gidebileceği  1540’lı yıllar olarak telefuz edilmektedir ki; Sivas’ta vakıf kuran, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın damadı ve sadrazamı Rüstem Paşa dönemdir. Rüstem Paşa’ın bir batını kızılbaş dedesi 

olan Ali Baba’ya yardım etme amacı ancak, Şah İsmail yanlısı olan bir dini önderi ve talip kitlesini 

siyaseten kazanmaktan başak bir şey değildir. Hubyar Abdal’ın da böylesi bir ilişki içinde olmuş 

olabilir. Hubyar Abdal ile IV. Murad’ın Bağdat seferine giderken görüştüğü anlatılamaktadır. Bu 

görüşme ihtimal dahilinde değildir. Kanımızca Kızılbaş şahzade Sultan Murad ile Hubyar Abdal 

görüşmüştür. Kızılbaş Sultan Murad  bölgede Kızılbaş Türkmen ayaklanmasını yönetmiştir ve bu 

nedenle Hubyar Abdal ile görüşmüş olabilir.  Küçük Ali Baba’nın ise Bağdat seferine katılmış ve  sefer 

dönüşü Sivas’ta vefat etmiştir. IV.Murad, Revan ve Bağdat seferini bizzat yönetmiş; 1634-1635’te 

sefere giderken Sivas’a uğramış ve 1638’de dönüşte Sivas’tan geçmiştir. Küçük Ali Baba’nın vakıf 

tarihi 1639’dur.(30)      Ali Baba Zaviyei’ne bir çok arazi, 13 göz değirmen, 11 tuzla, 6 kıta çayır, bir 

köyün tamamı, üç köyün dörtte biri vb. yerler vakfedilmiştir. Değeryer (Terkiye) karyesininde dörtte 

biri vakfa aittir.(31)     

   İstanbul Avcılar eski belediye meclisi üyesi ve Sivas’ın Kangal ilçesi Tekke Köyü’nden  Ali Akyar’ın 

dedelerinden kaldığını söylediği bir tomar Osmanlı evrakını inceledim. (İ.Onarlı) Köy’ün bir kısmı Atik 

Valide Sultan’a ait bir vakıf. Diğer kısmı ise Bektaşi dervişleri olan Samud Baba’nın zaviyesine aittir. 

Samut Baba türbesi temmuz 1573 tarihinde inşa edilmiştir.  Nurbanu Valide Sultan (Atik Valide 

Sultan) adına 1582 yılında vakıf düzenleniştir. Bu vakfa ait Sivas ve Kayseri’de çok sayıda köy ve arazi 

vardır. II.Selim (1566-1574)’in eşi ve III.Murad’ın annesi Atik Valide Sultan 1583 yılında vefat etmiştir. 

Muhtemelen bu tip vakıfların birbiriyle ilişkileri vardır. 

      Sivas Zaviyeleri arasında  1454-55 yıllarında “HUTAYAR” adlı bir zaviye gözükmektedir.(32) 

Bektaş Ali Temel dede Hubyar Sultan’ın Hacı Bektaş halifelerinden “Hu-Ata” olduğunu  diğer bir 

deyişle “Hu-Ata-Yar” olduğu anlaşılmaktadır ki; “A”nın düşmesi sonucu anılan zaviyenin 

“Huatayar” ait olasılığı yüksek bir ihtimal dahilindedir. Çünkü daha sonraki Osmanlı belgelerinde 



Hubyar’nın adı geçmektedir. 1520 Tarihli belgede Yar Ahmed ve oğlu Hubyar adı geçerken yine 

1554 tarihli belgede de, Değeryer’de Yar Ahmed oğlu Hubyar adı geçer. Demek ki  bu dönemde 

Hubyar Abdal hayattadır.  

    Hubyar Abdal’ın yaşadığı yer olan Gürgençukuru bölgesi ilk yerleşim dönemlerinde Değeryer 

(Tekriye) köyüne bağlı bir mezra hatta otlaklık olarak gözükmektedir. Bu sebeple Hubyar Abal’la ilgili 

belgeler, nüfus ve vergi kayıtları Değeryer köyünün kayıtlarından ortaya çıkmaktadır. Aşağıda 

Değeryer köyünün 1455 yılı ve o yıldan sonraki yıllardaki hane halkı kayıtları bulunmaktadır. Hubyar 

Abdal’ın atalarının bu köyün kayıtlarında yer aldığını görmekteyiz. Selçuklu ve Osmanlılar’da göçebe 

toplulukların iskanları Zaviyelerin çevresinde olduğunu kaynaklardan bilmekteyiz.  

       Hubyar Sultan ve torunlarınadan Hubyar Abdal’ın  hayatının önemli bir bölümünü bugün 

türbelerinin bulunduğu bölgede geçirdiği ve burada bir ZAVİYE kurarak, kervancılara, yolculara, 

yoksullara, gelip geçenlere aş, yiyecek, içecek  verdiği ve barındıklarını da bilinmektedir. Tekke’deki 

Beğdili boy damgası, Hubyar Abdal’ın Türkmen soylu oldoğunun bir göstergesidir. Ayrıca yöredeki 

mezar taşlarında ki bezeme, motif ve fiğürler Türk izlerini taşımaktadır. Hubyar Abdal’ ın Hubyar 

Köyünde bulunan arazi sınırları şu şekildedir. 

“Nohudan cari sudan Ceğcek Çatağına ve oradan Kireçli pınara, ve oradan Sarıyar tepesinde olan Göç 

yolu ve oradan Karatepe boynu ve Kuradlık ve oradan Sokarık Kayası ve Yalnız pınar ve Çerkez Kayası 

ve oradan Kapılı Kaya ve Asa Pınarına..” 

      Hubyar Abdal bir ayaklanma neticesinde atalarının bulunduğu topraklara kesin olarak yerleşmiş 

hatta daha dağlık bir kesim olan gürgen çukuru bölgesine çıkmış ve burayı yurt tutunmuştur. Ya da 

oymağı ile zorunlu iskana tabi tutulmuştur. Hubyar Abdal’ın Gürgen Çukuru’na geliş tarihleri 1562 

yıllarıdır. Gürgen Çukuru ormanlık bir arazidir. Hubyar Abdal bu arazi üzerinde tarım yapabileceği 

bir alanı rivayete göre baltasıyla açmıştır. Hubyar Sultan Gürgen Çukuru bölgesine yerleştikten sonra 

buraları ekmeye, biçmeye buralarda ürünler yetiştirmeye ve hayvancılık yapmaya başlıyor. Diğer 

taraftan da manevi vasfı nedeniyle burada bir Zaviye- Tekke kuruyor. Burada kendisini ziyarete gelen 

taliplerine, buradan gelip geçenlere aş vermeye başlıyor. Bunun üzerine H.972/M. 1562 yılında 

Padişah Kanuni Sultan Süleyman emriyle kendisine bir ferman veriliyor ve bu bölgeden elde edilen 

gelirden vergi alınmaması , buradan elde edilen gelirin yapılan tekkeye gelir getirmesi bir  ferman ile 

tensip ediliyor 

      1578 tarihli Sivas  Mufassalında konu şu şekilde aktarılmıştır. “ Gürgen çukuru Hubyar Derviş’ in 

elindedir. Bu zat-ı muhterem , baltası ile yer açıp , Allah rızası için bir tekke inşa etmiş , otuz kilerlik 

yerdir.  gerisi ise belirtilmiş olduğu  gibi tekkelik üzere ve yasal belgelerle tescilli olup adı geçen 

Hubyar Derviş’ in mülküdür. 

         İkinci  ferman ise Hicri 990 yılı Miladi 1582 yılında Padişah III.Murat (1574-1595) zamanında 

Hubyar   Sultan’ ın oğlu Mustafa’ ya verilmiştir. Bu fermanda da Diğer fermanda olduğu gibi gürgen 

çukuru ve bölgesinin mülkünün Hubyar Evladına vakfedilmesine ve buradan elde edilecek gelirlerden 

vergi alınmaması yönündedir 



       Demekki Hubyar Abdal 1582 yılında hayatta olmadığı için ferman oğlu adına tanzim edilmiştir. 

Hubyar Abdalın ölümü;1578-1582 yılları arasıdır.  Bu da şu demektir ki; Hubyar Abdal, Ali Baba, Pir 

Sultan Abdal, Kul Himmet ve Şah İsmail aynı dönemde yaşamışlardır. 

       Pir Sultan Abdal’ın Sivas meydanında Hızır Paşa tarafından asıltırıldığ, dönekler ve Osmanlı 

işbirlikçilerince taşa tutulduğu 1548/50 yılında muhtemelen izleyiciler arasında Hubyar Abdal, Ali 

Baba ile birliktelerdi. (33)  Herkes taş atarken onlarda “Alevi başkadırısın İmam Hüseyin’den sonra 

en büyük ulu önderi Pir Sultan’a gül atıyorlardı ki; Pir Sultan ise, müsahibi Ali Baba’ya, pirdaşı 

Hubyar Abdal’a diğer  yoldaşlarına şöyle sesleniyordu: 

Sivas 

Mufassalı

ndan ilgili 

bölüm 

Şu kanlı zalimin ettiği işler 

Garip bülbül gibi zareler beni 

Yağmur gibi yağar taşlar başıma 

Dostun bir fiskesi pareler beni 

Pir Sultan Abdal’ım can göğe ağmaz 

Hakk’tan emrolunmazsa irahmet yağmaz 

Şu ellerin taşı hiç bana değmez 

İlle dostun gülü yaralar beni.      

II. HUBYAR ABDAL–ALİ BABA SÖYLENCESİNİN NESNEL TEMELİ:    

     “BANAZ TÜRKMEN KURULTAYI” 

      16. Yüzyılda yörede bir çok dede ve ozan olmasına karşın; köşe taşları olan dört önemli dede 

gözükmektedir. Bunlar: Pir Sultan Abdal, Kul Himmet Sultan, Hubyar Abdal ve Ali Baba’dır. Kul 

Himmet bir deyişinde, “Ali Baba Hubyar’ın yâridir” demektedir.(34)Başka bir deyişinde ise; “Kul 

olmuşuz Pir Sultan’a/Eşiği de kıblegâhtır” diyen Kul Himmet; Pir Sultan’ın yoluna başını kolduğunu 

ifade etmektedir. Gerek Kul Himmet’in gerekse Pir Sultan’ın bu döneme özgün halkın direnişini ve 

dertlerini anlatan şiirleri, bir tarihi dönemeci de anlatmaktadır.Hubyar Köyü’nde anlatılanlara göre 

Hubyar Abdal ile Ali Baba musahip kardeştirler.Halbuki bütün araştırmacıların ittifakla kabul ettikleri; 

Ali Baba’nın  Pir Sultan Abdal’ın musahibi olduğudur. Hubyar Abdal ile Ali Baba aynı dönende yaşamış 

pirdaştırlar, Alevi-Kızılbaş davasının yerel önderleridir. Ali Baba 1574 yılında vefat eder.  Pir Sultan 

Abdal 73 yaşında şiir yazar, 1548/50 yılları arasında Sivas’ta asılır. Yine anlatılanlara göre; Kat 

Beldesi’nde ve bu bölgede bulunan mağara  ve gözelerde Ali Baba ile Hubyar Abdal’ın bir müddet 



saklandıkları, zikr edip çile çektikleri, sonra toplum içine döndükleri rivayetinin bir de gerçek yönü 

vardır. Bu gerçeklikte bir birkaç halk hareketine katılan bu iki Alevi önderinin Osmanlı yönetimince 

arandıklarından “Kat” yöresinde bulunan Ballıca Mağarası ve Çaylı Köyü’ne yakın bugün ziyaretgah 

olan gizli kuytulukta saklanmalarıdır. Bugün “Kat” bir ziyaret mekanı olup, adaklar sunulmakta ve 

kurbanlar tığlanmaktadır... Bu dönemde yörede gerçekleşen en önemli olaylardan birisi de Yıldız 

Dağı’ndaki “Türkmen Kurultayı”dır. 

       Pir Sultan Abdal’ın  otağı Yıldız Dağı’nı Bektaş Ali Temel dede şöyle anlatmaktadır: 

“Yıldız dağı ikibin üçyüz otuzüç rakımdadır. İkibin altıyüz kırk altı rakımda olan Tekeli dağı ile karşı 

karşıyadır. Tekeli dağı Hubyar Sultan’ın meskeni, yaylasıdır. Yıldız dağı da Pir Sultan Abdal’ın yaylası 

otağıdır. Tekeli dağı ile Yıldız dağı Hubyar’la Pir Sultan’ın biri birine göstermiş olduğu saygı ve 

sevgilerini andırır. Tekeli dağı ile Yıldız dağı iyi bir dikkatle bakıldığı zaman iki dostun birbirini gözleyip, 

kucaklaması gibi birbirine muhabbet anlamındadır. Yıldız Dağı’nın koyaklarından akan soğuk sular, 

suların kenarlarında töre, tüçca otları, kırlarında lale, sümbül, kır çiçekleri, doğanın yüzünde beyaz 

taşlar, yeşil çimenler, çevresinde ötüşen kuşlardan esen yellerden, orayı gezen insanlar bir büyük ziya, 

ilham alırlar. Havasının suyunun tadına doyulmaz.” 

        İşte böye betimlenmiş güzide bir yerde Şah İsmail, Türkmen Kurultayı’nı toplar.(35) Anadolu’daki 

Oğuz boyları ve Alevi-Bektaşi dede ve babaları bu dönemde hepsi Şah İsmail yanlısıdır. Aşıkpaşa’nın 

yazdıklarına göre, Şah İsmail taraftarı Sufi Türkler buluştuklarında “selamün aleyküm” yerine “Bismi 

Şah” derler. Hastalarına “dua” yerine Şah ile başlayan gülbank okurlar. Demektedir ki o döneme özgü 

bir dini-siyasi yapılanmadan söz edilmektedir. Bu yapılanmamın adı da “Kızılbaş Siyaseti ve toplumsal 

formasyonudur”. Bugün dahi Nizari İsmaililer de Arapça selam yerine “Ya Ali Meded! ya da Meded Ya 

Ali” denmektedir. Bu iki selam söylemini araştırma yaptığımız bazı bozulmammış saf Aleviliğini 

koruyan yörelerde pirivani dedelerden duyduk. Şah İsmail’in 2002 yılında olmamıza karşın etkinliği 

hala Kızılbaş Türkmenler üzerinde sürmektedir. Yedi ulu ozan arasında sayılmasının nedeni de bu 

etkinliğinden kaynaklanmaktadır...  

        Şah İsmail onbeş yaşında, Anadolu Türkmen oymaklarının yardımı ile 9 Eylül 1502’de Tebriz’de 

“Kızılbaş Türkmen Safavi Devleti”ni resmen kurar. 1509 yılında kurduğu Türk Devleti’nin sınırlarını 

belirlemek için bir danışma toplantısı düzenlemek ihtiyacı doğar. Bu toplantıyı düzenlemek için de Pir 

Sultan Abdal’ı görevlendirir. Bunun için Alevi adabı gereği lokma olarak Peyk (ulak) ile bir sepet elma 

gönderir. Elma’yı alan Pir Sultan Abdal, öncelikle Hacı Bektaş Pirevi Postnişini Balım Sultan gider ve 

destur alır. Balım Sultan bu toplantıyı destekler. Pir Sultan Abdal’ın bu organizasyonu için Balım 

Sultan kardeşi Kalender Çelebi’yi görevlendirir. Bu toplantın düzenlenmesinde görev alanlar; Tokat, 

Almus’un Varzıl Köyü’den Safevi soylu bir dede olan Kul Himmet, yine aynı yöreden Hubyar Abdal, 

Sivas’tan Pir Sultan’ın müsahibi Ali Baba, Şah Kulu, Nur Ali Halife gibi önderlerdir.             

     1509 Yazında Yıldızeli’nin Banaz ile Bedirli arasındaki Sarıkaya yaylasında toplantı yapılacağı 

Anadolu’daki bütün Türk Oymak beyleri ile Dede Ocaklarına bildirilir. Bunu casusları vasıtası ile haber 

alan II. Beyazıt, Bektaşi Tarikatına girme gerekçesi ile Balım Sultan’ı İstanbul’a çağırtır ve Yahya Paşa 

komutasında bir orduyu da Ankara’da konuşlandırır. Şah İsmail; Dulkadirli (Maraş-Elbistan) ülkesine 

sefer düzenleyeceğim gerekçesiyle Osmanlı hududunu geçerek Tokat yöresine gelir.Yıldız Dağı’nın 

sarıkaya koruluğunda toplanan Anadolu Türkmen Oymak Beyleri ve Ocakzade Dedeler: Şah İsmail’e 



biat edip ikrar verirler. Ayn-i Cem yürütülür. Şah İsmail Hacı Bektaş ve Erdebil dergahlarının birbütün 

olduğun belirterek, Sercem Postuna Kalender Çelebi’yi oturtur. Zakirliği Pir Sultan ve Kul Himmet 

üstlenir. Sakiliği Koyun Baba tekkesi postnişini Hasan Efendi yapar ve  ateş rengi güllü kadehle “aşk 

olsun!” diyerek Şah İsmail’e bir dolu sunar. Hubyar Abdal ise bacı ve sofular ile birlikte yel-yepenek 

semah döner. Oniki hizmetlerin tümünü postdedeleri ifa eder. Kurbanlar tığlanır, şölenler verilir. 

Banaz Türkmen Kurultayı’nda Anadolu Türk halkının ahvali hakkında “bir ayak üstünde binbir kelam 

eylerler.”  

       Anadolu Türk Beyleri ve Ocakzade Dedelerin “İstanbul’u alma” önerilerine Şah İsmail ve 

danışmanları sıcak bakmaz. Safevi Kızılbaş Türk Devleti’nin sınırları olarak Dicle-Fırat’tan Orta-Asya 

Ceyhun Irmağı’na kadar ki coğrafi alan kararlaştırılır. Türkmen Kurultayı sonrası Şah İsmail Hatayi, Pir 

Sultan Abdal ve Kul Himmet; Kızılırmak’ta tarikat abdesti alıp, yunup yıkanırlar, aklanıp paklanırlar. 

Türkmen göçerlerin ikram ettikleri ballı kaymak yerler... Şah İsmail, bu kurultayın aldığı kararları 

uygulamak üzere ordusu ile Yıldız Dağı’ndan ayrılır.. Pir Sultan Abdal bu olaya ilişkin şu deyişleri söyler 

ki biz iki şiirin birer kıtasını veriyoruz.--- 

“Benim şahım alkırmızı bürünür  

Dost görünür düşman yüzü bilinir  

Yükseklerde Şah’ın ili görünür  

Yıldız dağı niçin kalkmaz dumanın,, 

İlgili 

belge 

*--- 

“Mağripten çıkar görünü görünü 

Kimse bilmez evliyanın sırrını 

Koca Haydar Şeyh Cüneyt torunu 

Ali nesli güzel imam geliyor,, 

C. BEĞDİLİ TÜRKMENLERİ VE RAKKA MEZÂLİMİ  

         

         Oğuz Türkmenleri tarih boyunca münferiden yaşamamışlardır.Töre ve tüzelerine uygun, tarihsel 

gelenekleriyle örtüşen, dikey örgütlü bir sosyal yapı kapsamında toplu olarak yaşamışlardır. Bu sosyal 

ve siyasi yapının coğrafi çerçevesi içinde “El (il)” sözcüğünü kullanmışlardır. Belirli dönemler El yerine 

Budun ya da Ulus kavramlarını da kullandıkları olmuştur. Elin, boyun, oymağın, obanın, ailenin 

yerleşim alanına “yurt” denilmiştir. Bu bağlamdan olarak; “Eline, Beline, Diline sahip ol” özdeyişini 

somut biçimde yaşama geçmesi için Türkler “Tüze”leştirmişlerdir. Eline: yurduna sahip ol. Beline: 

Türk soyuna sahip ol. Diline; Türkçe’ye sahip ol. Bu üç maddi ve manevi değere Türkmenler canları 

pahasına da olsa tarihin her döneminde sahip çıkmışlardır. Bu üç ilke “Türkmen Tasavvufu” 



açısındanda erdemliliği ve etik bir duruşuda ifade etmektedir. Orta-Asya Türk Elllerinde Araplar’ın 

yüzbinlerce katliamlarına, soylarına yabancılaşan Selçuklu ve Osmanlı yöneticilerinin kırımlarına 

rağmen Türkmenler bu “kara sevdaları”ndan vazgeçmemişlerdir. Tüm bu katiamlar Oğuz töresinin 

yok edilme savaşıdır. Türklerin genlerine yeryüzüne gelişleriyle birlikte “ulus olma bilinci” işlenmiş ve 

Oğuz Ata’dan gelen töre  değişmez yasa haline getirmiştir. Türkler tarih boyunca da bu “siyasi bilinci” 

nesilden nesile aktararak getirmişlerdir. En son bu bilinci yok etmek isteyenlere gereken cevap; 

Kurtuluş Savaşı ile verilmiştir. Atatürk’ün Cumhuriyet ile birlikte “bir olalım iri olalım diri olalım” 

anlayışı ile ulusal şahlanış gerçekleşmiştir. Atatürk’ün yıkıntı örenler arasından çıkardığı ulusuna “Ne 

mutlu Türküm diyene”, “Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur”, “Tarih ve 

dil bilinci” belgileri; Oğuz töresinin 20. yüzyıldaki ifadesinden başka bir şey değildir. ULUS DEVLET 

olmanın gereği “dil-tarih-kültür-yurt” bilincine vakıf olmaktan geçer. 1950 yılında başlatılan “Türk 

Kültürü Soy Kırımı” eylemi dışarıdan ve içeriden, devlet bünyesindeki işbirlikçileri eli ile halen devam 

etmektedir. Okullarda ana dil Türkçe yerine İngilizce eğitim ve öğretim yapılması en büyük ihanettir. 

Buna ilaveten küreselleşme ile birlikte son dönemde “Türk Irkını Melezleşirerek Yoketme” planları, 

ABD merkezli Moon Tarikatı ve Gülen Cemaati tarafından uygulanmaktadır. Tarikatların organize 

ettiği “Oktay Babuna Kampanyası” ile toplanan kanların ABD’ye gönderilerek DNA haritalarının 

çıkarılması ve  YKY yayınlarınca basılıp dağıtılan Bayram Keten’in yazdığı “Ay Çarpması Ayinleri” kitabı 

bunun somut bir örneğidir. Ulus anlayışını yok ederek, yerine “ümmet anlayışı” ya da yumuşatılmış 

şekliyle “Milli Görüş” veya “Türk-İslam Sentezi” ikame edilmeye çalışılmaktır. Türkler’in tarih 

sahnesine çıkışından günümüze değin; Türk Ulusal yapılanmasında boy, oymak, oba, aile sistemi çok 

önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle bir çok yazımda Türk Aşiretleri üzerine vurgu yapmaktayım. 

Güler TANYILDIZ’ın “BEYDİLİ'Yİ ARARKEN”(36) adlı duygusal makalesi böyle bir yazı yazmamı gerekli 

kıldı. Bu yazımızda Oğuzların 24 boyundan biri olan Beydili boyunu elimizde bulunan kaynaklardan 

anlatmaya çalışacağız. 

I-ALEVİLİK - KIZILBAŞLIK NEDİR ? 

   Bir çok yazımızda (37)  değinmemize rağmen Alevilik - Kızılbaşlık nedir? Sorusunu birkez daha 

yanıtlayalım. Kızılbaşlık teriminin kökenine ilişkin çok çeşitli görüşler vardır. Kızılbaşlık terimine özel 

anlam yükleyen ve kendisiyle özdeşleştiren Türkmenler olmuştur. Kızılbaş eşittir Türk’tür. Kürşat 

KARACABEY bu konuya ilişkin uzunca bir yazı yazmıştır.(2) Biz burada kısaca Aleviler, Kızılbaşlığı nasıl 

algılıyorlar ona değineceğiz. Farklı miletler inanç olarak kabullenseler dahi “Alevilik-Bektaşilik-

Kızılbaşlık” Türklere özgü bir terminolojidir.  Prof.Dr. Emel Esin ve Dr.İsmail Kaygusuz; Çin, Arap ve 

Rus kaynaklarına dayanarak verdikleri bilgilere göre: Alevi terimini Orta-Asya’da Türkler ilk kez 

bugünkü anlamıyla  9.yüzyılın ilk çeyreğinden sonra kullanmışlardır.(38) İslamiyeti, Türk töre ve inanç 

potasında eriten Türkler, yeni senteze (alışıma)’da, Emevi ve Abbasi İslam anlayışından ayırmak için, 

muhalefetteki Hz.Ali yanlı bir ifade ile Alevilik demişlerdir. Türk destanlarında Hz. Ali ile Gök-Tanrı 

özdeşleştirilmiştir.(39) Alevilik mezhepten ve tarikatten daha çok bir “Akılcı Tasavvuf Yolu”nu içerir. 

Yüzlerce yıl süren göç dalgaları halinde Anadolu’ya gelen Türkler; akılcı inanç ekolüne sahip oldukları 

için Alevilik yeni anayurtlarında yetersiz kalır. Bu kavram yerine siyasi iktidarı da hedefleyen yeni bir 

terim ile kendilerini 16. yüzyıldan itibaren  ifade ederler. O da Kızılbaşlık’tır. Kızılbaşlık siyasetinin 

temellerini Hâce Bektaş Veli Dergâhı Postnişini Balım Sultan (1458-1519/20) ile Şah İsmail Hatayî 

(1487-1524) atmışlar ve teorize etmişlerdir. Anadolu Alevi ve Bektaşi Türkmenleri’nin derleniş ve 

toparlanışlarının: Birincisini, Baba İlyas Horasanî (?-1240); İkincisini, Sultan Hünkâr Hâce Bektaş-ı Veli 

(1209/10-1271/2); Üçüncüsünü, Şeyh Bedreddin (1357-1420); Dördüncüsünü ise Şah İsmail Hatayî 



gerçekleştirir. Kızılbaşlık siyaseti; Anadolu’da yapılan Seyyid Ocakları mensubu dedeler ile Türkmen 

Aşiret, Oymak ve Oba Beyleri’nin katılımıyla iki  “TÜRKMEN KURULTAYI”nda  somut uygulanabilir hale 

gelmiştir. Her iki toplantıya da Şah İsmail başkanlık etmiştir. Birincisi, Erzincan-Tercan’ın Sarıkaya 

yaylasında 1500 yılında gerçekleşmiş; alınan karar sonucu, “SAFEVİ TÜRK KIZILBAŞ DEVLETİ” 

kurulmuştur. İkincisi; yine Şah İsmail’in başkanlığında Sivas’ın Yıldızeli’ne bağlı Banaz-Bedirli 

arasındaki Sarıkaya yaylasında 1509 yılında yapılır. Bu toplantıda yeni kurulmuş devletin askeri ve 

politik stratejisi tartışılır. Devletin sınırları; Batı’da Fırat-Dicle Irmağı’ndan; Doğu’da Aral Gölü-Ceyhun 

Irmağı’na kadar ki coğrafi bölgeyi kapsayacak şekilde belirlenir. Bu iki kurultayla Kızılbaşlık toplum 

projesi ve devlet sistemi belirlenerek uygulamaya koyulur. Şah İsmail: “Yüreği dağ, Bağrı kızıl yakut 

gibi kan olmadan, Kızılbaş olmak kimsenin haddi değildir” der. Fakat bu Kızılbaşlık tasarımı, Şah 

İsmail’in 23.5.1524 yılında Hakk’a yürümesiyle son bulur. Safavi Türk Kızılbaş Devlet erkinden, 

Türkmen Beyleri giderek dışlanır ve yerlerini,  Selçuklular’dan bu yana sürekli devlet yöneticisi 

çıkarmış Fars kökenli aristokrat ailelerden gelen bürokratlar ve Şii mollalar alır. Türkler yurdu olan 

bugünkü Güney Azerbaycan sömürge statüsünde kalır. Sonuçta Safevi Devleti bir Fars (İran) devleti 

olur. Şah İsmail sonrası Kızılbaş Türkmenler yer yer “muhalif düzeyde” başkaldırmalarına karşın 

başarılı olamamışlar, Osmanlı devlet yöneticileri kanlı bir şekilde ayaklanmaları bastırmıştır.(40) 

Anadolu Türkmen Oymaklarının ve Dede Ocaklarının “Kızılbaşlık Toplum Projeleri” de Şah İsmail 

sonrası “ütopya” olarak yerini “Mehdi beklentisi”ne bırakır ve “tefekkür dönemi”ne girilir. (41) 

Avrupa devletlerinin azınlıklar meselesini dayatmasından sonra Osmanlı Devleti; 1839 Gülhane Hattı 

Hümâyûnu ilanına müteakip  “Alevi Türkmenleri” İslam dairesinde kabul eder. Türkçülük akımıyla 

birlikte Alevi toplumunun öz Türk olduğu fark edilerek, İttihat ve Terakki Fırkasınca “ulusal 

organizasyona” tabi kılınarak başat konuma getirilir. En sonunda Kızılbaş Türkmenleri’nin düşünü 

(ütopyasını); (anne ve baba tarafından) Karaman ve Kızılkoca Türkmenleri’nden olan Mustafa Kemal 

ATATÜRK, Cumhuriyet’i kurmasıyla birlikte gerçekleştirir.  

      Kızılbaşlık tanımına gelince: Alevi-Bektaşi inanç ve kültür öğretisinin, toplumsal yaşam tarzının; 

siyasallaşmış doktrinel adına ve devlet iktidarını amaçlayan stratejik hedefine; sosyo-ekonomik 

toplumsal kuramının uygulama düzeninin sistemine KIZILBAŞLIK denir. Yani Alevilik öğretisinin; 

toplumu bilgi ve becerilerisiyle yönetme, iktidar erkiyle uygulama modeline Kızılbaşlık sistemi 

denir.(42) Bugün ise Alevilik ve Kızılbaşlık özdeş hale gelmiştir. 

Destanlardan ve çeşitli kaynaklardan Oğuz Türkmenleri’nin “kızıl börk”, siyah libas ve 40 cm. boyunda 

ökçesiz sivri burunlu “kızıl çizme”ler giydiklerini bilmekteyiz. İbni Bibi ve Prof. Fuat Köprülü; Babailer 

İsyanını, "Siyah libaslı, kızıl börklü, ayakları çarıklı”  Türkmenlerin, Karamanoğlu’nun komutasında 

Konya’yı istila etmelerini, Bektaşilik ceryanını, Safevi İmparatorluğunun kurulmasını, Heterodoks 

Göçebe hareketleri olarak değerlendirmektedir. Horosan’da, Selçuklu İmparatoru Sancar'a isyan eden 

Türkmenleri de aynı sosyal tipi temsil eden zümreler olarak değerlendirmektedir.(43) 

  

II- GENEL OLARAK BEĞDİLLİLER 

      Oğuzların Boz-Ok kolunun Yıldız-Han Oğullarından olan Beydili boyu; Kaşgarlı, Reşid ud-din ve 

Yazıcı-Oğlu’nun yapıtlarında Oğuz boyları listesinde yer almaktadır. Beydili’nin anlamı “Sözü değerli, 

büyükler gibi aziz” analmındadır. Onkunu Tavşancıl kuşudur. Et bölüşümünde sünüğü “sağ 



umaca”dır.Kendine özgü özel damgası vardır. Beğdili, Oğuzlar’ın hükümdar çıkaran beş boyundan 

biridir. Diyen Prof.Dr. Faruk Sümer; Harizmşahlar hanedanının bu boydan olduğu söylemektedir. 

Osmanlı Tapu Tahrir Defterleri’nde 23 Beğdili yer adına rastlanılmıştır. Beğdililer oymaklarının bir 

kısmı, Safevi Devleti kuruluşuna katılmışlardır. Beydili oymak ve obaları XIV. -XVI. Yüzyıllarda Boz-Ulus 

ve Yeni-İl, Kuzey Suriye, İran, İç-İl bölgelerinde yerleşik ya da göçer olarak varlıklarını 

sürdürmüşlerdir.(44)  

         Or.Prof.Dr.A.Zeki Veli Togan: “Horezm Ülkesini Gazneliler’den sonra Selçuklular’a tabi valiler 

idare ettiler. Selçuklular’a tabi valilerden Oğuz Beğdili aşiretine mensup Atsız (1127-1156) yarı 

müstakil iken, oğlu İl Aslan (1156-1172) tam müstakil oldu; bunlar ve halefleri ayrı bir sülale sıfatıyla 

Batı-Türkistan’da, nihayet Halifeliğin tekmil şarkî kısmında hakim rol oynadılar. Horezmşah Alaeddin 

Tekiş (1172-1200), oğlu Alaeddin Muhammed (1200-1220) ve onun oğlu meşhur Celaleddin 

Horezmşah (öl.1231) bunların büyük hükümdarlarıdır. Bu sülaleyi Çengiz Han ortadan kaldırmış ve 

Celaleddin ordusunun bakiyesiyle Azerbaycan’a gelmişken 1231’de orada Kürtler tarafından 

öldürülmüş ve askeri de Moğollar’dan kaçarak Anadolu’ya, sonra kısmen Suriye’ye geçmişlerdir, ki 

buralarda yine “Horezmliler” ismiyle maruf olmuşlardır.” Demektedir. (45)  

          10 Ağustos 1230’da Erzincan-Yassı Çimen’de üç gün süren savaşta Selçuklu sultanı Alaeddin 

Keykubat’a yenilen Celaleddin Herezmşah askeri birliklerinin bir kısmıyla, Azerbaycan’a doğru çekilir. 

Daha sonradan  toparlanan Celaleddin Harezmşah; Moğollara karşı savaşır. Moğol saldırılarına 

dayanamayarak Diyarbakır’a doğru kaçar ve tekrar Dersim’e gelir. Celaleddin Harezmşah; Palu 

İlçesi’nin Ohi Bucağı’nın yerli halkı olan Dümbelli Zazaları tarafından öldürülür. Bu olayı haber alan 

Dersim eteklerindeki Türk Kabileler, Palu’ya inerek Celaleddin Harezmşah’ın intikamını alırlar ve 

cesedini alıp, Dersim Dağları’nın yüce bir noktasına defnederek türbe yaparlar ve “Sultan Baba” adını 

verirler. 1231 Yılında Kürtler tarafından öldürülen Celaleddin Harzemşah; bazı kaynaklara göre 

Palu’da bazı kaynaklara göre ise Ahlat’ta Hakk’a yürür. Alevi söylencelerinde Palu Kürtlerince 

öldürüldüğü yönündedir. Celaleddin Harezmşah’ın ölümünden sonra Harezm beyleri, komutanları ve 

emirleri Selçuklular’ın hizmetine girerler.(46) Bunların başında bulunan Kayır Han, Selçuklu sultanı 

Alaeddin’e bağlılık gösterip onun hizmetine girer.Yanında diğer Harezm beyleri olan Bereket, 

Yılanboğa, Canbirdi, Saruhan, Güçlühan da vardır. Emirlerin reisi olan Kayır Han, Ahlat cıvarındadır ve 

Selçuklu sultanı Alaeddin bu sığınmacılara Erzurum bölgesini tahsis eder. Onun yanındaki diğer 

beylere de bu bölgeyi paylaştırır. Konar-göçerlerden oluşan maiyyetleriyle bu beyler Erzurum’a 

hareket ederler.  Harezmlilerin çoğu Erzurum ve Erzincan dağlarına parekente olmuşlardır.Anadolu 

Selçuklu hükümdarı I.Alaeddin Keykubad bu Harezm Beylerinden  Kayır Han’a Erzincan’ı, Bereket 

Han’a Amasya’yı, Güçlü Han’a Larende (Karaman)’ı, Yılanboğan’a Niğde’yi H.629/M.1231/2 

yılında  ikta olarak verir. Alaeddin Keykubad 1237’de Sivası’da Kayır Han’a tevcih eder.(47) Prof.Dr. 

Halil Cin; İkta (Tımar) sistemi Hititler’den Osmanlı’lara değin Anadolu’da uygulanmış bir toprak 

düzenidir. Demektedir.(48) Prof.Dr.Ömer Lütfi Barkan; Osmanlı İmparatorluğu’nda kolonizatör Türk 

dervişlerine ve kırlardaki zaviye sahiblerine toprak verildiğini belirtmektedir.(49) Selçuklu ve Osmanlı 

toprak düzeni çerçevesinde, Beydili oymak beyleri kendilerine bağlı aşiretleri ile birlikte yerleşik 

düzene geçerler. Beydili boyundan olan Hobyar Sultan’da bu dönemde bugünkü Tokat’ın Almus 

İlçesine bağlı kendi adıyla anılan köye yerleşmiştir.Anlatılanlara göre; Hubyar Sultan, Kemah-Erzincan 

yöresinde savaşlara katılmıştır. Muhtemelen bu savaş Yassıçimen savaşı olabilir.İzmir’in Kemal Paşa 

(Nif) ilçesine bağlı kendi adıyla köy kuran Hamza Baba’da Harezm beylerinden Saruhanoğulları ile 

savaşlara katılmıştır. Daha sonra Manisa bölgesi Saruhanoğullar’ına “ikta” olarak verilmiştir. Sıraç 



toplulukların dini lideri olan Hobyar Sultan’ın adını  Horezm-Beydili aşiretlerinin bir oymağından almış 

olabilir. Çünkü Hobyar ya da Hubyar Sultan’ın gerçek adı “Ahmet”tir. Sivas-Tokat-Amasya bölgesinde, 

200’ü aşkın köyü kapsayan Beydili aşiretlerinin, 13. yüzyıldan bu güne kadar inanç merkezi olan 

“Hubyar Sultan Ocağı”, geleneksel “Atalar Kültü”ne bağlı Oğuzların  yaşayan töresel organizmasıdır. 

Bu durumda Hubyar Sultan’ın dini önderden daha çok bir Türkmen Beyi olduğunu göstermektedir. 

Tokat-Sivas arasındaki Tekeli Dağı yöresi Hubyar Sultan’ın kurduğu zaviyeye bağışlanmıştır.   Çünkü, 

bugün Tunceli’de hala efsanevi dini önder olarak yaşatılan ve kutsanan Tujik Dağı’nın doruğunda ki 

Sultan Baba türbesi, Celaleddin Harezmşah’dır. Aynı şekilde Bayat Boyu beylerinden Şeyh Hasan’a da 

manevi misyon yüklenerek kutsanmış ve Arapgir Onar Köyü’deki türbesi korunarak bugünlere 

getirilmiştir. Anadolu’nun bir çok yerinde Oğuz Oymak beylerinin türbeleri Selçuklu döneminde 

“Baba, Dede, Şeyh” takıları eklenerek, İslam öncesi Türk örf ve inanç motifine uygun hale getirilmiştir. 

Bu durum, eski bir uygarlıktan yeni bir sosyal düzene  geçiş toplumlarında görülen tipik bir 

uygulamadır. Genel olarak her toplumsal değişim ve dönüşümlerde de görülmektedir. 

Heterodoks İslam anlayışında ve inancında olan Türkmen toplulukları Orta-Asya’daki kült ve 

kültürlerinide yeni “yaşam tarzları”na eklemleyerek günümüze değin yaştarak getirmişlerdir.     

III-BEĞDİLİ OYMAKLARININ YERLEŞİM YÖRELERİ   

    Beydili toplulukları 16. yüz yıl da bir bölümü yerleşik düzene geçmesine karşın çoğunluğu göçer 

durumdadır. Rum Eyaleti 387 Numaralı 937/1530 Tarihli Defter-i Hakânî, Tokat-Sivas 

Livası  kayıtında Sıraçlar hakında şu ibareler vardır: “Dede, Sarraçlu cema’ati bölüğü kethudası”, 

“Sarraç köyü-Zile kazası”(50) Bu durumda gösteriyor ki, o dönemde Beğdili Sıraçlarının başlarında 

“Dede” ünvanlı önder olan örgütlü bir topluluk vardır. Tokat-Almus Hubyar Köyünden halen 

İstanbul-Okmeydanı Cemevi dedesi olan İlyas Demirtaş’ın anlatımına göre: 13. yüz yılda Tokat-

Sivas yöresine gelen Beğdili boyunun Hubyar oymağı olup; daha sonra diğer oba ve oymaklar 

gelmişlerdir. Beydili beylerini Hubyar Sultan karşılamış, onlarda aşiretleri ile dergahın talipleri 

olmuşlardır. Çok daha sonra gelen Beğdili oymakları da aynı geleneği devam ettirmişlerdir. Beğdili 

Sırac (Sarac-Sarraç) oymağıda yolak olarak Hubyar Sultan Ocağı’na bağlıdır. Tokat Hubyar Köyü’nün 

1709 tarihli vesikalarda toprağa bağımlı bir yerleşim birimi olduğu belirtilmektedir.(51) Beğdili 

boyu obaları 18. yüzyılı başından itibaren Ankara’dan Sivas’a değin yerleşik tarım toplumuna 

geçerler. Sivas eyaletinde bulunan İlbeyli aşireti 1840’da muhtelif köyler teşkil edecek surette 

çoktan yerleşmiş idi.(52) Cevdet Türkay’ın belirtiği oymak ve obaların adlarının bir kısmı Cengiz 

Orhonlu’da araştırmasında saptamıştır. Biz burada sadece C.Türkay’ın eserinden vereceğiz.     

      Cevdet Türkay, “Başbakanlık arşiv belgelerine göre, Osmanlı İmparatorluğu’nda; oymak, Aşiret 

ve Cematlar” adlı araştırmasında, Beydili boyunun Oymak ve Obalarınların yerleşim yörelerini 

şöyle belirtmektedir:   

1. “Ağdöğer: Rakka Eyaleti, Türkman taifesinden, Ağdöğer Oymağı, Beğdili Aşiretindendir.” 

2. “Beğdili (Beğdilü), Beğdilli (Beğdillü): Sivas, Rakka, Kangal (Sivas), Adana, Halep, Kaş Kazası (Teke      

        Sancağı), Tarsus Sancağı, Sis Sancağı (Adana Eyaleti), Ruha (Urfa),Trablus-u Şam Sancağı, 

Hama                 



         Sancağı; Türkman Taifesi.” 

3.  “Sarac, Saraclı (Saraclu): Tokat, Kütahya, Manavgat Kazası (Alaiye Sancağı) 

4. “Uğurlu Şeyh Oğulları nam-ı diger Şeyhlü: Ankara Sancağı, Türkman taifesinden. Uğurlu Şeyh    

       Oğulları nam-ı diger Şeyhlü Aşireti, Beğdili Aşiretindendir.” 

5. “Akkaş: Hamid Sancağı, Aksaray Sancağı; Türkman taifesinden; Akkaş cemaati Beğdili 

Aşiretindendir.” 

6. “Arab, Arablar, Arablı (Arablu): Sıvas, Meraş, Diyarbekir Eyaletleri, Menteşe Sancağı, Rakka Eyaleti, 

Anamur Kazası (İçel Sancağı), Adana, Edirne, Selanik Sancağı, Çorum Sancağı, Koçhisar Kazası (Aksaray 

Sancağı), Mardin Kazası (Diyarbekir Eyaleti), Zülkadiriye Kazası (Meraş), Bozok, İçel Sancağı, Alaiye 

Sancağı, Düşenbe Kazası (Alaiye Sancağı), Mağnisa Kazası (Saruhan Sancağı), Alaşehir Kazası (Aydın 

Sancağı), Erzurum, Adana havalisi,  Saruhan Sancağı, Hezargrad Kazası (Niğbolu Sancağı), Antalya, 

Kütahya, Hama, Hums Sancakları, Çıldır Eyaleti, Gelibolu Sancağı, Şehirköy Kazası (Paşa Sancağı), 

Siverek Sancağı, Karaman, Uzuncaabad Hasköy Kazası (Çirmen Sancağı), Nevşehir Kazası (Niğde 

Sancağı), Aydın Sancağı, Adala Ovası (Saruhan Sancağı), Yeni İl Kazası (Sivas), Göynük Kazası 

(Hudavendigar Sancağı), Arapgir Sancağı (Sivas Eyaleti), Divriği Sancağı (Sivas Eyaleti), Kars Eyaleti, 

Uluborlu ve Gönan Kazası (Hamid Sancağı), Ürgüp Kazası (Niğde Sancağı); Konar-Göçer Türkman 

Yörükani taifesinden. Beğdilli Aşiretinden olan Arablar Cemaati, İçel Sancağında iskan olunmuştur.” 

7.  “Arablıibrahim (Arabluibrahim): Niğde,Halep, Ankara, Kengiri, Rakka Sancakları; Türkman 

taifesinden. Arablıibrahim cemaati, Beğdilü Aşiretindendir.” 

8.  “Arablımersin (Arablumersin): Niğde Sancağı; Türkman taifesinden. Arablımersin Cemaati, Beğdili 

Aşiretindendir.” 

9.  “Beğdili (Beğdilü-Beğdilli-Beğdillü); Halep Eyaleti, Yeni İl Kazası, Rakka Eyaleti, Gülnar Kazası (İçel), 

Adana, Kışehir, Canik, Karaman Sancakları, Danişmedli Kazası (Bolu Sancağı), Sivas, Çıldır, Kars 

Eyaletleri; Konar-Göçer Türkman taifesinden.” 

10.  “Beğmişli (Beğmişlü): Sivas, Rakka, Karahisar-ı Şarki Sancakları, Behisni Kazası (Malatya Sancağı), 

Deyr-i Ruhye ve Selimiye Sancakları (Rakka Eyaleti), Hama Sancağı (Trablus-u Şam Eyaleti), Yeni-İl 

Kazası (Sivas Sancağı); Türkman Taifesinden. Beğmişli Cemaati, Beğdilli Aşiretindendir.”  

11.  “Burak, Buraklı (Buraklu, Burak maa Çağıradak): Kars-ı Meraş Sancağı (Meraş Eyaleti), Yeni İl 

Kazası (Sivas Sancağı), Menbüc Kazası (Rakka Eyaleti), Haran Nahiyesi (Rakka), Sivas, Halep, Rakka 

Eyaletleri, Tokat Kazası (Sivas Sancağı), Kete Kazası (Hudavendigar Sancağı), Adana, Tarsus, Sis, 

Karahisar-ı Şarki Sancakları, Timurhisarı Kazası (Siroz Sancağı), Yüreğir ve Sarçam Kazaları (Adana 

Sancağı), Zülkadriye Kazası (Meraş Eyaleti); Türkman Yörükanı Taifesinden. Buraklı Cemaati, Beğdili 

Aşiretindendir.” 

12.  “Cece, Ceceli (Cecelü, Çeçeli Çeçelü): Çorum, Rakka, Aksaray Sancakları, Yeni İl Kazası (Sivas 

Sancağı), Adana, Halep Eyaletleri, Gülnar Kazası (İçel Sancağı), Kengiri, Niğde, Aksaray Sancakları, 



Katar Kazası (Çorum Sancağı), Nevşehir Kazası (Niğde Sancağı), Eyübeli Kazası (Aksaray Sancağı): 

Konar-Göçer Türkman Taifesiden. Ceceli (Çeçeli) Cemaati, Beğdili Aşiretindendir.” 

13.  “Cihanbeğli (Cihanbeğlü, Cihanbeğlü nam-ı diğer Yedi boy): Haymana Kazası (Ankara Sancağı), 

Harpırt (Harput) Kazası (Diyarbekir Eyaleti), Kengiri, Çorum, Kütahya, Arabgir Sancakları, Diyarbekir, 

Rakka, Meraş Eyaletleri, Ankara Sancağı, Bozok Eyaleti, Tokat Kazası (Sivas Sancağı), Eğin Kazası 

(Arabgir Sancağı), Koçgirli Sancağı (Bozok Eyaleti), Hısn-ı Mansur Kazası (Malatya Sancağı), Kırşehir 

Sancağı, Kars, Çıldır, Sivas Eyaletleri, Çerkez Kazası (Kengiri Sancağı), Malatya Sancağı, Erzurum 

Eyaleti, Kehta Kazası (Malatya Sancağı), Çermik Sancağı (Diyarbekir Eyaleti); Konar- Göçer Türkman 

Ekradı Taifesinden. Cihanbeğli (Canbeğli) Cemaati, Beğdil Aşiretindendir. Cihanbeğlü Cemaati, 

Kütahya Sancağında vaki Sarısu ve Karaçam nam mahallelerinde iskan etdirilmiştir.Nam-ı diğer 

Yediboy Cemaatidir.” 

14.  “Cırık, Cırıklı (Cırıklu): Rakka Eyaleti, Selmanlu-i Kebir Kazası (Bozok Sancağı), Anamur Kazası (İçel 

Sancağı), Düşünbe Kazası (Alaiye Sancağı), Adana Sancağı, Kars-ı Meraş ve Alaiye Sancakları; Türkman 

Taifesinden. Cırıklı Cemaati, Beğdili Aşiretindendir.” 

15.  “Dengiz, Dengizli (Dengilü), Dengüz, Dengüzlü, Dangizler (Denizli, Denizlü, nam-ı değer Kara 

Koğa), Denizler: Budaközü Kazası (Bozok Sancağı), Kütahya, Adana, Meraş, Sivas, Arabgir, Selanik, 

Halep ve Rakka Sancakları, Zülkadriye Kazası, Denizli, Baklan Kazaları (Kütahya Sancağı), Mangalya 

Kazası (Silistre Sancağı), Gümülcine, Yenice-i Karasu Kazaları (Paşa Sancağı); Yörükan Taifesinden. 

Dengizli (Denizli) Cemaati, Beğdili Aşiretindendir. 

16.  “Diger Döğer; Rakka Eyaleti, Siverek ve Çemişgezek Sancakları, Adana, Sis ve Karahisar-ı Sahib 

Sancakları: Diger Döğer Cemaati, Beğdili Aşiretindendir.” 

17.  “Dimlek, Dimlekli (Dimleklü, Dimekli,Dimeklü): Raka, Erzurum, Kars, Ahıska, Sivas, Malatya, 

Arabgir, Divriği, Diyarbekir, Bozok, Karaman, Kütahya, Aydın, Saruhan, Haleb, Hama ve Hums 

Sancakları; Türkman Taifesinden. Dimekli Cemaati, Beğdili Aşiretindendir. 

18.  “Elbeğli (Elbeğlü, İlbeğli, İlbeğlü, Meraş İlbeğlüsü ): Birecik Kazası (Biret-ül Fırat Sansağı), Haleb, 

Sivas, Rakka, Kilis, Meraş, Ayıntab, Adana Sancakları, Merzifon Kazası (Amasya Sancağı), Zile, Yüzde 

Pare, Tokat Kazaları (Sivas Sancağı), Rumkal’al Kazası (Rakka Sancağı), Manboc Ravendan Nahiyesi 

(Haleb Sancağı); Türkman Taifesinden. Beğdili Aşiretine tabi olan Elibeğlü (İlbeğlü) Cemaati, göçebe 

taifesinden olmayub, zer’ve hars ile meşgul olurlardı. Tokat Voyvodolığı aklamından Sivas’da sakin 

İlbeğli Kabilesi 39 adet ma’mur kışlak ve 14 adet hali kışlakda sakin idiler.” 

19.  “Göndüşlü (Gündüşlü), Gündeş, Gündeşli, (Gündeşlü, Güldeşli, Güldeşlü):  Aydın, Saruhan, 

Kengiri, Menteşe, Meraş, Halep, Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska, Çıldır, Sivas, Kırşehir, Teke Sancakları; 

Akhisar Kazası (Saruhan Sancağı), Sındırgı Kazası (Karesi Sancağı), İbsala, Malkara ve Keşan Kazaları 

(Gelibolu Sancağı), Kula Kazası (Kütahya Sancağı), Marmara-ı Aydın Kazası (Saruhan Sancağı), Yeni İl 

Kazası (Sivas Sancağı), Evreşe Kazası (Gelibolu Sancağı), Alaşehir Kazası (Aydın Sancağı), Kavak Kazası 

(Canik Sancağı), Güzelhisar, Mağnisa Kazaları (Saruhan Sancağı), Eşme Kazası (Kütahya Sancağı): 

Konar-göçer Türkman Yörükan Taifesinden. Beğdili Aşiretine tabi olan Göndüşlü, Gündeşli Cemaati , 

konar-göçer makulesinden olmağla, tekalif-i örfiye ve şakka’dan muaf ve müsellemdir.” 



20.  “Hubyar, Hubyarlı (Hubyarlu): Turgud Kazası (Konya Sancağı)  

21.  “Kadirî, Kadirli (Kadirlü), (Kadirlioğlu), Kadrili (Kadrilü): Rakka, Niğde, Arabgir, Divriği, Sivas, 

Malatya, Hama, Ana, Hums Sancakları, Selmanlu-i Sağî Kazası (Bozok Sancağı), Kırşehri Sancağı: 

Konar-Göçer Türkman Taifesinden. Kadirli Cemaati, Beğdili Aşiretindendir. Kadirlioğlu Cemaati, Bozok 

Livası dahilinde Selmanlu-i Sağî Kazasında vaki Karagöl karyesine iskan olunmuştur. Mezkür cemaat, 

Kafirkıran Cemaatı içindedir.” 

22.  “Karaşeyh, Karaşeyhler, (Karaşeyhli, Karaşeyhlü, Karaşeyhli Avşarı, Karaşıh): Sivas, Maraş, 

Diyarbekır, Kütahya, Saruhan, Karaman, Haleb, Rakka, Niğde, Arabgir, Divriği, Malatya, Kengiri, Kilis, 

Ankara, Aydın, Hama ve Hums Sancakları, Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Hısn-ı Mansur Kazası (Malatya 

Sancağı), Şiran Kazası (Erzurum Eyaleti), Selmanlu-i Kebir Kazası (Kırşehir Sancağı): Türkman 

Taifesinden. Karaşeyhli (Karaşıhlı) Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir.” 

23.  “Kasım, Kasımlar (Kasımlı, Kasımlu): Rakka, Haleb Eyaletleri, Alacahan mevkii (Sivas Sancağının 

Kangal Kazasında), Kargı Kazası (Kengiri Sancağı), Mağnisa Kazası (Saruhan Sancağı), Saruhan Sancağı: 

Türkman Taifesinden. Kasım Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir.” 

24.   “Kayas, Kayaslar, Kayaslı, “Kayaslu): Rakka, Aksaray, Niğde Sancakları, Koçhisar Kazası (Aksaray 

Sancağı): Konar-Göçer Türkman Taifesinden. Kayas Cemaatı, Beğdilli Aşiretindendir.” 

25.  “Kılıçbeğli (Kılıcbeğlü): Rakka, Erzurum, Kars, Ahıska ve Meraş Sancakları: Türkman Taifesinden. 

Beğdili Aşiretinden olan Kılıçbeğli Cemaati, bâ hatt-ı hümayun Rakka halalisine iskan olunmuşdur.” 

26.  “Kırgıl, Kırgıllı (Kırgıllu, Kargıl, Kargıllı, Kargıllı): Rakka, Aksaray, Hama, Hums, Adana, Sisi ve Meraş 

Sancakları: Konar-Göçer Türkman Yörükan Taifesinden. Kırgıllı Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir.” 

27.   “Kızılkoyunlu: Rakka, Karaman, Kırşehir Sancakları, Haymana Kazası (Ankara Sancağı), Bolvadin 

Kazası (Karahisar-ı Sahib Sancağı), Şam Havalisi, Ankara cıvarı, Irak, Sabanca ve İznik-mid Kazaları 

(Kocaeli Sancağı), Ayazmend Kazası (karasi Sancağı), Bergama Kazası (Hudavendigar Sancağı), 

Mağnisa Kazası (Saruhan Sancağı), Süleymanlı Kazası (Kırşehri Sancağı), Nevşehir Kazası (Niğde 

Sancağı); Konar-Göçer Türkman Ekradı Taifesinden. Beğdili Aşiretinden olan Kızılkoyunlu Cemaati, 

senevi 300 guruş mal ile Ekrad-ı Lekvanik mukataası tevabiindendir.” 

28.  “Kömec, Kömenc, Könec, (Kömecli,Kömeclü, Gömec,Gömecli, Kgömeclü): Rakka Eyaleti, Mağnisa 

Kazası (Saruhan Sancağı); Türkman Taifesinden. Kömecli (Gömecli) Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir.” 

29.  “Mîrzâ: Rakka ve Haleb Eyaletleri, Alacahan mevkii (Kangal Kazasında); Türkman 

taifesinden.Mîrzâ Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir.” 

30.  “Perdeltacirlisi (Perdaltecerlisi): Rakka, Bilecik, Erzurum, Kırşehri, Bozok, Sivas, Karaman ve 

Dyarbekir Sancakları, Havran Ovası (Haleb Eyaleti); Türkman taifesinden. Perdel tacirlisi (Pardal 

tecirlisi) Cemaatı, Beğdili Türkman Aşiretindendir. 150 Hane olan cemaat-ı mezbure, Ruha (Urfa) ile 

Birecik beyninde vaki (Çermelik hanında iskan ve zer’ve hars ile meşgul iken, 120 senesinde firar ve 

Erzurum tarafına gidüb ve mirileri Rakka tarafından tahsil olunur iken, ahara malikane olmağla, bu 



tarafda olan bakiyyesi yankarına gitmişlerdir. Elyevm Kırşehir ve Bozok tarafında olurlar, deyu tahrir 

olunmuş.” 

31.  “Sarac, Saraclar, (Saraclı, Saraclu, Salac): Şarkpâre ve Tokat Kazaları (Sivas Sancağı), Ünye 

Kazası (Canik Sancağı), Kütahya, Hamideli, Aydın ve Karahisar-ı Şarki Sancakları, Mut Kazası (İçel 

Sancağı), Düşenbe Kazası (Alaiye Sancağı), Geyve Kazası (Kocaeli Sancağı), Uşak Kazası (Kütahya 

Sancağı): Konar-Göçer Yörükan taifesinden.” 

32.   “Tecerli-i Pardal, (Tecerlü-i Pardal): Karaman, Sivas, Kırşehir, Bozok ve Rakka Sancakları: Konar-

Göçer Türkman Taifesinden. Tecerli-i Pardal Cemaatı, Beğdili Aşiretindendir.” 

33.  “Ulaş, Ulaşlı (Ulaşlu, Ulaşfakih), Ulaşlar: Adana, Tarsus, Meraş, Haleb, Karahiar-ı Şarki ve Rakka 

Sancakları, Yeni İl Kazası (Sivas Sancağı), Ordu Kazası ( Karahiar-ı Şarki  Sancağı), Zülkadriye Kazası 

(Meraş Eyaleti), Çatalca Kazası (Hasha-i İstanbul Sancağı), Diyarbekir Eyaleti, Yalakabad Kazası 

(Kocaeli Sancağı), Rumkal’a Kazası (Rakka Eyaleti): Türkman Yörükan Taifesinden. Beğdili Türkman 

Aşiretinden olan Ulaş (Ulaşlı) Cemaatı, Çukurova’da Kurdkulağı ile Burnaz Köprüsü mabeyninde vaki, 

Karaküfiler nam mahalle iva ve iskan etdirilmeleri içün, Divan-ı Hümayun’dan emr-i Şerifi tahrir 

olunmuştur.” 

34.   “Yâdigârlar, Yâdigârlı (Yâdıgârlu): Rakka, Niğde, Sivas, Kütahya, Aydın, Saruhan, Karaman, 

Haleb, Hama ve Hums Sancakları, Avunya Kazası (Biga Sancağı), Keskin Kazası (Kırşehri Sancağı): 

Yâdigârlı Cemâatı, Beğdili Aşiretindendir.”(53) 

IV- TOROSLAR’DAN IĞDIR’A DEĞİN BEĞDİLİ OYMAKLARI  

     Ali Rıza Yalman “Cenupta Türkmen Oymakları” adlı eserinde; 1922 senesinin Şubat’ından başlamak 

üzere 10 yılını Türkmenler arasında geçirerek araştırma yaptığını yazmaktadır. 200-250 Yıl önce 

Akdeniz bölgesine iskan edilmişlerdir.  

        a)Yalman; Beydili Oymağı’nın 12 obasını şöyle sıralamaktadır: Türkiye’dekiler; 1) Ferhan’dinli 

(Kefer Sarı Köyü), 2) Tirkenli (İnkılap K.), 3) Şarkevi (Bostancık K.), 4) Karaşıhlı (Nizip Köyleri), 5) Ulaçlı 

(Arkık K.); Suriye’dekiler; 6) Kazlı veya Şahmanlı (Çeke Köyü), 7) Bekmişli (Belve K.), 8) Güneç-

Bayraktar (Taşkapı K.), 9) Kadirli (Cübbin K.), 10) Hacı Mahlı (Tileyli K.),11) Haydarlı (Taşlı K.), 12) 

Çelebi (Kerpiçli Köyü). Ayrıca her obanında o dönemdeki reisini belirtmektedir.[54] Toroslar’ın Aladağ 

bölgesi Yüreğin Ovası’daki Beydili Aşireti yerleşim yerlerini ise: “Sirkenli, Çakşırlı, Kesik, Çukurkamış, 

İncirli (burada Karakoyunlular çoktur), Adalı, Topraklı, Kırhasan, İsahacılı (bu köyde halkın çoğu 

Malatya’lıdır), Kırmıtlı köyleri. Maraş, Gaziantep, Çukurova ve İçel bölgesinde de yöre yöre Beydili 

obaları vardır.(55) 

      19.Yüzyılda Aydın’ın Alaşehir kasabasından Çukurova’ya gelen ve  yazın Aladağ çıkan Horzum 

Oymağı için A.Yalman, “Bu oba sanki Türkistan’dan gelmiş yeni bir oymağı hatırlatmaktadır” diyerek; 

Maraş, Kozan, Niğde, Kayseri ve Sivas taraflarında da obalarının bulunduğunu belirtmektedir.(56) 

Bugün Beydili Sıraç topluluklarıda giyim kuşamdan, geleneklerine kadar aynı özellikleri taşımaktadır. 

Horzum ya da Harezm denen bu obalar Beydili boyundandırlar.    



        b) Nihat Çetinkaya, “Iğdır Tarihi” adlı eserinde, Beğdili Boyu oymak ve obaları ile igili aşağıdaki 

bilgileri vermektedir:  

“-Türkmenistan Türkmenleri’nden Yavmut boyunun Ak oymağına bağlı kollarından biri “Sarıcalı” 

Türkmenleridir. 

- XVIII. Yüzyılda Azerbaycan’ın  Karabağ Hanı  Sarıcalu oymağındandır. Erdebil valisi Sarıcalı 

oymağındandır. Gence Vilayeti 1593 Tahrir Defteri’nde 24 Oğuz 8 Kıpçak boyundan biri Sarıcalıdır.  

-Gaziantep Beğ-Dili Türkmenlerinin Mürselli oymağına bağlı Saricalu adlı bir oba da bulunmaktadır. 

-Gaziantep’in Vasılı Köyünde oturan, Beğ-Dilli Türkmenleri’nin Kara-Şıhlı adlı bir oymağı 

bulunmaktadır. 

-Diyarbakır’ın Karacadağ’ında yaşayan Türkân aşireti, Beğ-Dili Türkmenlerine mensuptur.  

-Osmanlı kaynaklarında, Türkâni göçebe yörük oymakları, Ankara, Kütahya, Karaman, Erzurum ve 

Bozok’da; Türkânlı ve Türkânelli aşireti Ankara, Erzurum ve Rakka’da yerleştikleri kaydediliyor. 

-Türkân aşireti 24 Oğuz boyundan Beğdililer’e bağlıdır. Siverek Karakeçili aşiretinin bir oymağının adı 

da Türkân’ idir. 

-Türkân aşireti ile ilgili olarak, Ziya Gökalp görüşünü şöyle ifade eder: “Türkân gibi esasen Beğdili 

boyuna mensup Türk olduğunu bilen fakat Kürtçe konuşan bir Türk aşireti.”(57) 

V- BEĞDİLİLERİN ULULARI BOZ-GEYİKLİ DEDE VE HUBYAR SULTAN   

    Prof.Dr.Faruk Sümer: Kanuni Sultan Süleyman I. (1520-1566) devrinin ilk yıllarında Halep 

Türkmenleri arasında Beğdili kolunun 40 obadan oluşan ve başlarında beğ ünvanlı şahısların 

bulunduğu büyük bir Türkmen topluluğu olduğunu belirtmektedir. Bu kırk obadan 26. ve 27. sıradaki 

Beğdili obalarının din ve tarikat adamlarından meydana geldiği görülüyor.Bu obalardan birincisi Hoca 

Ali Şeyh adını taşımakta ve dört Şeyh ailesinden müteşekkil bulunmaktadır. Defterde bu şeyhlerin : 

“kadimden er OCAĞI olup, bir senede üç kelâmullah hatmedüp sevabın hazret-i Hüdâvendigâr’a 

(Kanuni) edâ ettikleri, duaları makbul kimesneler” oldukları kaydedilmiştir. Yine şeyhlerden müteşekil 

bulunan ikinci oba Boz-Geyiklu adını taşıyor. Bu oba mensuplarının “kadimden vâcib ur-riâye 

kimesneler” oldukları evlerine “kurban, çerağ gelür dervişler idikleri” ve “hem mezkur Beğ-Dili 

cemaatinin uluları oldukları” söyleniyor.(58)     

         Ahmet Yesevi soyundan bir şeyh olan ve Elbeyli oymağının piri, Boz Geyikli Dede’nin türbesinin 

Mınıç Kasabasının Kurudere’ye bir saat uzaklıkta olduğunu söyleyen A.Yalman, menkıbesini de şöyle 

anlatmaktadır: 

         “Elibeyli’den çıkan Deli Ahmed’in sanına Boz-Geyikli derlermiş. Boz-Geyikli, bir gün, Urum’a, Hacı 

Bektaş’a gitmiş, Bektaşi olmuş, keramet göstermiş veli olmuş. Ordayken bir gün elindeki, çövenini 

(asasını) güneye fırlatmış, çöven şimdi türbesinin bulunduğu yere düşmüş, çobanlar bu çöveni almak 

istemişler, ama kimse yerinden kaldıramamış. Mavalı Aşireti kaldırırız demişler, develere bağlamışlar, 



develerin hepsinin beli kırılmış, sonunda Boz Geyikli kendi gelmiş, çövenini almış, böylece aşirette ulu 

olmuş. Hacı Bektaş Veli, yanındaki adamlarına mertebe vermiş. Boz Geyikli buraya geldiği için 

hernasılsa ona mertebe vermeyi unutmuş. Boz Geyikli asasını Hacı Bektaş’a doğru fırlatmış, asa 

gelirken Hacı Bektaş; Nurhak Dağı’na “Tut Ya Nurhak!” demiş. Asa Nurhak Dağı’nı yarmış, sonunda 

Hacı Bektaş mertebe vermiş ve Boz Geyikli’yi  (Bişiri’yi) doğru yola getirmekle görevlendirmiş. Boz 

Geyikli Deli Ahmet, aslen Tokat’lı olup aşiretinin Rakka’da bulunduğunu bildiği için buraya gelmiştir.” 

(59) 

      Bu söylenceyi Kara Hasan Efendi’den dinleyen A.Yalman; aynı zamanda resimler de çizdirmiştir. Bu 

resimler oymak damgalarıdır. Sıraç topluluklarının mezar taşlarında da benzer fiğürler vardır. 

      Anılan söylencenin bir versiyonu da Tokat’ın Almus ilçesi Hubyar Köyü’nde türbesi bulunan 

Hubyar Sultan için anlatılmaktadır. Hubyar Sultan ve Boz Geyikli’ininde  Ahmet Yesevi soylu olduğu 

anlatılmakta ve esas adlarda Ahmet olup, Hacı Bektaş’ın halifelerindendirler. Yine her ikisi de Beydili 

boyundan ve Tokatlı’dırlar. Bu söylence bize şu çağrışımı yapmaktadır: Acaba bu iki kişi gibi gözüken 

ulu zatlar aynı kişi midir? Hubyar Köyü’nde ve Tokat-Sivas-Yozgat Sıraç Topluluklarında anlatılan 

söylencelere göre Hubyar Sultan’ın 11 yıl Alanya ve Akdeniz yöresinde kalmıştır. Biz de bu 

söylencelerden hareketle  bu zatların aynı kişi olabileceğini düşünüyoruz. Türbenin birisi makam 

(düşek) olabilir. Çünkü belgelerden anladığımıza göre Tokat-Sivas yöresinde iki tane Hubyar vardır. 

Biri 13.yüz yılda yaşamıştir, diğer 16. yüz yılda yaşamıştır. Güney’de yaşayan Beydili oymaklarını piri 

bunlardan bir olabilir. Çünkü, Boz Geyikli’in Tokatlı olduğu anlatılmaktadır ki bizin saptamamız da bir 

olasılıktır.           

       1656 yılında Tokat’a gelen Evliya Çelebi Seyahatnamesi’de: “Hacı Bektaş-ı Veli’nin hayırlı ve 

bereketli dualarıyla bu eski tarihi şehir: Alimler konağı fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır” Bu şu 

demektir: Yöre Alevi-Bektaşilerin yoğun olduğu bir yerleşim alanıdır. Evliya Çelebi bölgeyi dolaşır ve 

Eyalet merkezi (Yeni-İl) içinde; “Sivas eyâletinin sancakları şunlardır: Amasya, Çorum, Bozok, Divriği, 

Canik ve Arapgir, Sivas sancağı paşa merkezidir.” Demektedir.  

       F.Sümer, Yeni-İl’de yaşayan Beğ-Dili oymaklarının III. Murat (1574-1595) devrinde kış gelince 

Halep bölgesine inerek kışladığın belirtmektedir.(60) Bu obalar arasınas Sincan, Yellüce, Güneş gibi 

obalar vardır ki, halen aynı adı taşıyan Sivas’ta köyler vardır. Yellice Köyü’nde Şeyh Şazeli Sultan 

Ocağı; Güneş Köyü’de de Garip Musa Ocağı vardır. Yine yöredeki onlarca köyde Türkmen Baba ve 

Dedelerinin türbeleri vardır. Bugün Beğdili boyu obalarının bir çoğu sünni olduğu görülsede eskiden 

Alevi olduğu anlaşılmaktadır. Doğanşar’ın bir çok sünni Türkmen köyü kendilerinin önceden Alevi 

olduklarını söylemektedirler. Gaziantep ve İçel bölgesindeki Türkmen köyleride aynı şekilde süreç 

içinde baskılar sonucu sünnileşmişlerdir. Maraş, Gaziantep, Urfa ve Diyarbakır cıvarında ise bazı 

Beydili Türkmenler aşiretleri; Osmanlı ve yerel Kürt Aşiretlerinin baskılar sonucu hem sünnileşmişler 

hemde Kürtleşmişlerdir.          

      

VI- BEĞDİL’İN BAZI BEYLERİ 

       Aşiret iskanlarını organize etmek ve yönetmek amacıyla: vali, sancak beyi, kadı, naip,katip, 

mübaşir, bey, iskanbaşı, kethuda gibi memurlardan oluşan bir iskan dairesi oluşturulmuştur.İskan 



hareketinde oymakları yönetmek amacıyla; boy veya oymaklardan birine mensup kişilerden “İskan-

Başı” adıyla bir bey atanmaktaydı. Elimizdeki kayıtlara göre ilk tayin tarihi 1693 Şubat ayında olup, 

önce Bozkoyunlu oymağına mensup olan Firuz-oğlu Şahin Bey ondan sonra da kardeşi Kenan bey 

tayin edilmiştir.(61)      

       Yeni-İl Beydili Oymakları H.1101/M.1699 yılında Avusturya seferi hümayuna gelmeleri ferman 

olunarak 150 atlı olarak, boy beğleri ve kethudaları, iş erleri deftere kayıt edilmişlerdir. Oymak beyleri 

şunlardır: 

               -Firuz Beğ oğlu Şahin Bey, 

               -Seyifhan Beğ, 

               -Şedidoğlu topal Assaf Beğ, 

               -Ebu Seyif oğlu Mirza İsmail Beğ, 

               -Beğmişlü Ganem Beğ, 

               -Kara Şeyhlü Kızıl İdris Oğlu Musa Beğ, 

               -Kör Nasır Beğ, 

               -Şeyh Musa Kethudası, 

               -Yüz Hatem Ağaoğlu Hasan Beğ, 

               -Şah İsmail oğlu Mehmet Beğ, 

               -Bozkoyunlu Ahmet Kethuda, 

               -Bozkoyunlu Murteza Kethuda, 

               -Kara Şeyhlü El’is oğulları Kenan ve Kesal Bey 

               -Kırgıl Yahya oğlu, .... 

               -Döğerli Yedi Beğ, .....(62)   

    Tokat ve Sivas yörelerindeki Beydili mensubu köylüler dedelerinin Osmanlı Ordusu ile Rumeli’ye 

seferlere gittikleri anlatılmaktadır. Yukarıda andığımız beylere ilişkin bir çok rivayet vardır. Beydili 

Sıraçlarının bu dönemdeki önderi Kenan Şeyh’dir. Tokat ve çevre illerinde  erkek adı olarak 

“SATILMIŞ” adına çok rastlanılmaktadır ki ; bu ad Beydili beylerinden Pir-Budak oğlu Satılmış’dan 

gelmektedir. Üç yüzyıllık bir gelenek hala yaşatılmaktadır. 18. Yüz yılın ilk yıllarından itibaren Bolu’dan 

Sivas’a kadar ki bölge; emmiyet ve aşayışın olmadığı, leventlerin ve başıbozuk zümrelerin, 

eşkıyaların  köyleri yağmaladığı, yerel yöneticilerin halka zülmettikleri bir dönem başlar.(63) 



VII- TÜRKMENLERİN ZORUNLU İSKÂNIN NEDENLERİ  

       Prof.Dr.Cengiz Orhonlu 1691-1699 yılları arasında konar-göçer halkın hükümet tarafından iskan 

edilme sebeblerini şöyle açıklar: 

         1.Konar-göçer ahalinin merkeziyetçi bir devlet nizamı ile bağdaşmayan hayat tarzları yüzünden 

yerli halka büyük zararlar vermelerini sona erdirmek...  

          2.Harap ve boş yerleri imar etmek ve yeniden ziraate açmak... 

          3.Diğer şakavet unsurlarına ve daha büyük zararlar meydana getiren göçebe gruplara karşı yerli 

ahaliyi, ekili topraklarını ve hayvanlarını muhafaza (etmek).  

          Göçerler yaylak-kışlak mahalleri arasında gidiş geliş esnasında ekili toprakları hayvanlarına 

çiğnetip mahsülleri yedirmeleri devamlı tekerrür etmekte; köyler ve kasabaları tahrip etmekteydiler. 

Çoban ile saban arasında bir mücadele diyebileceğimiz bu  göçebe hareketi; seyyar kütlelerin 

tahribkar zaferleriyle sonuçlanmaktaydı. Devlet bu durumu sona erdirmek için; 11 Ocak 1991’den 

itibaren çeşitli ferman, hüccet ve emirler yayınlar. Bu kararların özeti şudur: 

             1.Harap ve boş yerlerin yeniden imari ve ziraate açılması ve kaybedilmiş zirai gelirin 

kazanılması. 

             2.Oymakları konar-göçer hayattan (Türkmanlık’tan) çıkarıp yerleşik hayata intibak ettirmek. 

             3.İç emniyet bakımından güneyde, özellikle kuzey Suriye’ye doğru baskı yapan Aneze ve 

Şammar gibi Arap kabilelerin istilalarına karşı adeta bir muhafaza kuvveti sıfatıyla inzibat işlerinde 

kullanmak.(64)         

      Prof.Dr.C.Orhonlu harita ve aratırmasıyla (65);  Ahmet Refik’de belgeleriyle (66): Beğ-dili boyu 

bütün obaları ile birlikte 1691 yılında Ağça-Kale’den Rakk’ya varıncaya kadar olan yerlerede, Belih 

Çayı kıyısında iskan olmak üzere emir aldı. Derken, Prof.Dr. Yusuf Halaçoğlu; 1704 yılına kadar Beydilli 

Türkmenlerinin Rakka’ya iskan edilmek üzere sevk edildiğini ve bu yolda emr-i şerif verildiği 

görülmektedir, demektedir.(67) “Aşiret İskan Defteri”ninde 1693 yılından 1752 yıllarına  değin 

zorunlu iskan devam ettiği anlaşılmaktadır.(68) 

     

VIII. OZANLARIN DİLİNDEN BEĞDİLİ 

          Prof.Dr.F.Sümer şöyle demektedir: Böylece Beğ-Dili’nin güzel günleri sona ermiş, acı ve hüzünlü 

günleri başlamıştı. Rakka’ya iskanları emredilen Beğdili obaları Halep Türkmenleri arasındaki, o 

zamana kadar başka yerlerde yerleşmemiş obalar ile Yeni-İl’deki bütün obalar idi... Hepsi 3200 vergi 

evi ediyor.. Bir çoğu  da çok sevdikleri Urum’a kaçmışlardır. Beğdil Boyunun beği Firuz Bey ise İran’a 

kaçar. Firuz Bey için yazılan bir şiirde Alevilik’deki “Durna” kuşu ile “Semah” ritüeli yer alır:  

“Seherde avazınn bağrımı deler 



Durnanın kanadı köz gibi yanar 

Kaldırmış kanadın yavru baş sanar 

Firuz Beğ Acem’e gitti durnalar. 

(...) 

Çağrışı çağrışı yayladan inin  

İnin Ayn-Elize bir semah dönün 

Beğden izin oldu koruya konun 

Firuz Beğ Acem’e gitti durnalar. 

(...)   

Rakka’dan kaçanlar şiddetle takip olunarak tekrar çölleredeki iskan yerlerine getirilirler. Diğer 

Türkmen oymakları zamanla birer birer fırsat bulup iskan yerlerinden kaçtılar ise de  kalabalık ve boy 

tesanüdünü muhafaza eden Beğ-Dililer Rakka’da kaldılar. İskanın icrasına Kadı-zade Hüseyin Paşa 

başlamış ve Yusuf Paşa tamamlamıştır.(69) Taşdemir adlı ozan şiirinin bir kıtasında Yusuf Paşa için 

şöyle der: 

“Kadı-Oğlu Yusuf Paşa gelende, 

Yalan dünya benim derdi Beğ-Dili, 

Seksen bin evle Rakka’ya iskan olanda 

Tayı, Muvali’yi kırdı Beğ-Dili. 

(...) 

TAŞDEMİR’im de söyler özünden, 

Methedelim Beğ-Dili’nin yazından, 

Ala Bucak Kettele’nin düzünden, 

Hamed ‘in sancağını bastı Beğ-Dili.” 

    Rakka’da iskan olan Türkmenler’in Arap ve Kürt aşiretleriyle savaşlarını anlatan aşaığdaki şiir çok 

anlamlıdır. 

Rakka çöllerinden gelen gaziler 



Rakka’nın gonca gülü soldu mu? 

Yeniden bir haber duydum oradan  

Cerid Bekir öldü derler öldü mü? 

Cerid Bekir öldü ise kırıldı kilit 

Yolumuza çöktü bir kara bulut 

Kürdülü Kerim’le Bayındır Halit 

Kolu bağlı cellatlara vardı mı? 

Kul Sadun’um der ki bulamadık vefa 

Hükmümüz geçerli şol Kaf’tan Kaf’a 

Ulaşlu oğlu Hacı Mustafa 

Alayları bölük bölük böldü mü ?  

  

       

IX-TÜRKMEN SÜRGÜN BÖLGESİ: RAKKA        

          Osmanlılar’ın Türkmenleri sürgün ettikleri RAKKA bölgesi neresidir? Rakka Eyaleti, Beydili 

boyunun sürgün yeridir. Ruha Eyaleti olarakta bilinen Rakka bölgesi 1516 yılında Osmanlı ülkesine 

katılır. Diyarbakır ile Halep eyaletleri arasınada kalan bölge merkezi Urfa olmak üzere 6 Sancaktan 

oluşan Rakka Beylerbeyliği de 37 Zeamat ve 616 tımar vardı. Osmanlı yönetimi bu bölge için özel 

iskan politikası uygulayarak Beydili ve Bozulus Türkmenlerini Fırat Irmağı boyunca yerleştirme 

girişimleri başarsız oldu. Göçebe Türkmenlerin düzenleri bozuldu. Türkmenlere Arap Aşiretleri 

eşkıyası saldırıları da istikrarı bozunca 18. yüzyıl karışıklıklar giderek arttı.19 Yüzyılda meydana gelen 

ayaklanmalar ile Mısır Hidivi İbrahim Paşa’nın bölgeyi alması sonucu; Türkmen Aşiretler yöreden 

çekildiler. 1840’da bölge tekrar Osmanlılara geçince Rakka Eyaleti kaldırılarak Urfa, Halep’e bağlı bir 

sancak oldu.          

       Ahmet Refik, Anadolu’dan Türk Aşiretleri’nin 966/1559 ile 1200/1786 döneminde Rakka çöllerine 

ve diğer yerler sürgünleriyle ilgili yayınladığı Osmanlı belgeleri, kan ve zülüm kokmaktadır ve bu 

durum içler acısı bir uygulamadır.(70) Ankara’dan Giresun Keşap’a kadar ki bölge 16. ve 18. yüzyılda 

Oğuz Türkmen aşiretleri’nin yaşadığı bir coğrafyadır. Osmanlı yönetimi 400 yıl bu bölgede şiddet ve 

zülüm uygular.Çeşitli boylara mensup bu Türkmenler yerlerinden yurtlarından edilerek, yerlerine 

Doğu ve Güneydoğu’dan getirilen Sünni Kürt aşiretleri yerleştirilir. Gönderildikleri yerlerden kaçan 

Türk Aşiretleri eski yurtlarına dönerek Orman içlerinde ve dağlık yörelerde yaşamışlardır. Konya, 



Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat, Sivas bölgesinden sürgün edilerek zorla 

iskana tabi tutulan Türkmenlerin hepsi Kızılbaş Aşiretleridir. Bunların çoğu Rakka gibi sürgün 

yerlerinden kaçarak Kürt yörelerine sığınmışlar ve süreç içinde Kürtleşmişlerdir. Keskin’de bulunan 

Hasan Dede Ocağı (72), yine aynı yörede Haydar Baba (Haydari Sultan) Ocağı ve Koçu Baba Ocağı 

dönemin  Beydili Boyu Türkmenleri’nin inanç merkezleridir. Hasan Dede Ocağı talipleri Beydilli 

aşiretinin Kuyumcu, Köçekli, Gündeşli obalarıdır.(73)  Yunus Koçak, “Hasan Dede” adlı eserinde bu 

durumu ortaya koymaktadır.(74) Koçu Baba evlatlarından İbrahim Ulusoy’un bize anlatımları bu 

dönemde ki olayları aydınlatmaktadır. Yeni İl (Sivas) Bölgesinden de Beydili Kızılbaş oymakları ile diğer 

Türkmen Kızılbaş aşiretleri Rakka’ya sürgüne gönderilmiştir. Amasya-Tokat-Yozgat-Sivas bölgesinde 

Beydili Boyunun önemli Kızılbaş aşiretinden olan Sıraçlar da iskana zorlandığı için 16.yy. başlarından 

19. yüz yıl sonlarına kadar Osmanlılarla sürekli çekişme içinde olmuşlardır. Sıraç Aşiretleri’nin dini ve 

siyasi lideri Kurtoğlu Vel Baba 1864 yılında Hakk’a yürüyünce yerine eşi Anabacı Sultan Anşa (Ayşe) 

Bacı geçer.  Anşa Bacı’ yı “Kızılbaşlık Propagandası “ yapıyor diye  mutasarrıf  olarak görev yapan 

Kazova’da Haruk çiftliği sahibi Bekir Sami Paşa’ ya şikayet ederler.  16 Şevval 1311 (10 Nisan 1894) 

tarihinde durum bir raporla Ankara Valisi Mehmet Memduh  tarafından Padişah Sultan 

Abdülhamit’e  “Kızılbaş Aleviler” olduklarını ve “siyasi bir mesele ihdas edebilecekleri”ni bildirilir. Bu 

İstihbarat Raporuna kitabında yer veren Enver Behnan Şapolyo; “Memduh Paşa’nın bu raporundan 

anlaşıldığına göre, Kızılbaşları tetkik edip anlayamanıştır. Öz Türk olan bu halkı padışaha zararlı bir 

unsur, İslamiyet’ten ayrılmış bir zümre olarak göstermektedir.” Demekte ve Hubyarlı (Sarac)  Beydili 

boyundan olduğu belirtilmektedir.(75) 

Anşa Bacı altı çocuğu ve ileri gelen akrabaları ile önce Tokat’ta sorulanır. Samsun’ dan gemiyle 

İstanbul’a getirilirler. Orada tekrar soruşturmaya tabi tutulurlar. Soruşturma esnasında  Anşa Bacı’ın 

talibi ve Çakmak köylü olan Tersane Komutanı Osman Paşa, Anşa Bacı’ya yardım eder. Soruşturma 

neticelenir , Padişah II.Abdülhamit’in emriyle Anşa Bacı ve oğulları ve damadı Köseoğlu İbrahim, 

Suriye’nin Şam kentine sürgüne gönderilirler. Anşa Bacı yanındakilerle beraber üç yıl zorunlu olarak 

Şam da sürgünde tutulmuştur. Bu üç yıl içerisinde Kerbela’yı Necef’i ziyaret etmişlerdir. Sürgün 

cezaları bitip Tokat-Zile – Acısu Köyü’nün yolunu tutan Anşa Bacı ve yanındakilerin geleceği haberini 

duyan binlerce kişi Anşa Bacı yı Amasya’da karşılamışlar ve kalabalık bir halk kitlesiyle Anşa Bacı ve 

evlatları Acısu Köyü’ne dönmüşlerdir. Anşa Bacı’nın yaşadığı bu sürgün hayatı ve işkence dönemi 

mazlumun yanında yer alan Alevi kitlesini daha çok etkilemiş ve Anşa Bacı’nın etkinliği ve sevenleri 

daha çok artmıştır. Anşa Bacı çocuklarının da küçük yaşta olması sebebiyle Aşiretin başına geçmiş ve 

Acısu Köyü’nde bulunan Hubyar Ocağına tabi  posta oturmuştur. Bugün Anşa Bacı Ocağı ve Cemevi; 

Beydili Sıraç Aşireti’in inanç merkezidir.(76)       

         Birinci Dünya Harbi’nde Beydili-Sıraç topluluklarından oluşan Redif Taburu, 1913 yılında Rus 

Cepesine savaşa gitmiş, mütareke sonrası sancaktar İsmail Çavuş; tabur Sancağın getirerek Hubyar 

Sultan Türbesi’nin üzerine örtmüştür. Ayetelkürsü işlemeli ve üzerinde “Koçhisar Redif Taburu’nun 

Yadigarıdır 1331) yazılı yeşil sancak halen türbededir.  Kurtuluş savaşında maddi ve ayni destek veren 

Sıraç toplulukları Atatürk’ü fiilen desteklemişler ve bu günde onun düşünceleri doğrultusunda 

gitmektedirler.  

       

X-RAKKA’DA OSMANLI YÖNETİMİNDEN BİR KISSA    



    Gaziantep bölgesinde yerel araştırma yapan Cuma Karataş, kitabında şu söylenceye yer verir: 

“Abbas Paşa, Urfa valisidir. Göçebe Türkmenler  de Rakka ve Colap’ta yerleştirilmiş, tarımla 

uğraşmaktadırlar. Topraklar devletindir. Her köyde devletin bir görevlisi bulunmaktadır, tarım işlerini 

kontrol etsin diye. Bunlara “Şahna” denilmektedir, seksen şahna görevlendirilir her yıl. Bu 

şahnalardan biri bir Türkmen kızını beğenir. Daha sonra bu kızın güzelliğini Abbas Paşa’ya anlatır. 

Abbas Paşa kızın babasını yanına çağırır, ondan kızını kendisine eş olması için ister. Kızın babası tek 

başına karar veremeyeceğini, aşiretine danışması gerektiğini bildirerek süre ister, köyüne döner. Kızın 

babası aşiretin ileri gelenleri ile ve diğer aşiretlerle görüşür, bilgi alışverişinde bulunur. Sonunda kızı 

Abbas Paşa’ya vermeye karar verirler. Anacak bu kararlarını gizli tutarlar. Harman zamanı ürünlerini 

samandan ayıkladıktan sonra, tüm Türkmenler kendi aralarında anlaşır, seksen şahnayı birden 

harmanların içine atarak yakarlar. Eşyalarını toplayıp Colap’tan kaçaralar. Fırat’ı geçip bu günkü 

yaşadıkları alanlara yerleşirler.”(77)      

          Osmanlı, Rakka’daki Türkmenleri cezalandırmak için Abbas Paşa’yı görevlendirmiştir. Abbas 

Paşa’ın İskenderun’dan karaya çıkıp bölgeye gelişini Dadaloğlu şu deyişi ile anlatır: 

“İskeleden kaktı ol Abbas Paşa, 

Kızılı, boranlı dağ var önünde, 

Elbeyli beylerin at başı çekmez, 

Çevrilip konacak yer var önünde. 

İlleride Osman Bey, zorbalar başı, 

Aşireti var, çıplak eder savaşı, 

Keser kelleler, basar üleşi, 

Kartallar dönecek  yer var önünde, 

Küçük Ali Oğlu da, haykırır kakar, 

Düşmanı görünce, belini büker, 

Çimbulat kılıçla demir bent söker, 

Omuzu kalkanlı er var önünde. 

DADALOĞLU der; ordan geçerse, 

Elbeyli Türk’ünden yolun açarsa, 

Akan kanlı Murat köpük saçarsa, 

Seyit Battal gibi er var önünde. (78)     



XI- OSMANLI BELGELERİNDE SÜRGÜN TUTANAKLARI 

      Beğdili Aşireti başta olmak üzere, her boydan Türkmen obaları Rakka’ya zorla sürgün edilerek o 

bölgeye iskan edilmeye çalışılır. Aşağıda  vereceğimiz belgelerdende anlaşılacağı gibi Türkmenler 

Rakka’dan firar ederek ya eski bölgelerine ya da Anadolu’nu içlerindeki dağlık yörelere sığınırlar. 

Canik, Munzur ve Toros dağları ile uzantıları “kaçkuncu” Türkmenlerin yurtları olur. Ya da 

C.Orhonlu’nun belirtiği gibi “İskandan kaçanlar Anadolu yakasında bulunan şehir ve kasabalara iltica 

etmişler evkaf, has, tımar, zeamat topraklarına, ayni zamanda çiftliklere ve diğer oymaklar arasına 

gizlenmişlerdi”  Bunun nedeni de “Arap aşiretlerinin baskılarına karşı Türk oymaklarının 

mücadelesinin yönetimce şiddetle cezalandırmasından kaynaklanmaktadır. Bu cezalandırma 

yöntemleri türkülerde canlı olarak görülmektedir” (79) Bayındır, ve Döğer Boyu oymakları ve obaları 

ile Bozkoyunlu cemaati, Beğdili Boyuna tabi olarak Rakka’da iskan edilirler. Sonrası içinde Ceved 

Türkay, Osmanlı belgelerinden şunları yazmaktadır:  

         “Bayındır Cemaati, Beğdil Aşiretine tabidir. Rakka iskanından Bayındır Türkmanı Cemaatının 

yaylakları, Sivas cıvarında Tonos (Tenos) ve Kangal Nahiyelerinde vaki Ulaş nam Karye ile Kangal 

Karyesinin mabeyninde olan Deliktaş ma’beri idi”... “Beğdili Aşiretine tabi olan Bozkoyunlu Cemaati, 

Konya ve öte caniblerinde yiğirmi kadar evleriyle olurlar ve on kadar evleri Aksaray Sancağında Beğdik 

Türkman içinde Balam Halil ve gayrileri yanlarında olurlar deyü tahrir olunmuş”... “Döğerli Cemaati, 

150 hane olub, Beğdili Aşiretine tabidir. Cemaat-i mezbure, 1140 senesinde Rakka Beğlerbeği 

Süleyman Paşa zamanında bilkülliyye firar ve mahall-i iskanlarında bir evleri kalmayub, bizler 

Alacahan’a muhafazacı yazıldık derler imiş. Kendüleri muhafazıcı değil, bir iki sene kalırlar ise, ol 

etrafın harab ve yebab olmasına dahi sebeb olub, bunların anasıl Beğdili Türkmanı eşkıyasıdan olup, 

bunların teaddisi sebebiyle  ebna-i sebil bilkülliyye munhatı-olub ve Beğdili Türkmanı’nın ekseri 

yanlarına tecemmu’edecekleri bi iştibah’dır deyü tahrir olunmuş”... Avşar ve Bozulus topluluklarına 

ilişkin ise: “Avşar-ı Recepli Cemaatı, mukaddema Rakka’ya iskan olunmuşlardır. Mahall-i iskanda elli 

kadar evleri vardır. Cemaat-ı Mezbüreden Beğler ve Torunlar ve reayaden ikiyüz kadar evleri, 

mukaddema gidüb bindokuzyüzyirmibeş kuruş beher sene Rakka tarafına mal verirler idi. Binyüzkırk 

senesinde Süleyman Paşa zamanında kırk kadar evleri firar ve hala mahall-i iskanlarında elli kadar 

evleri kalmıştır deyu tahrir olunmuş. Afşar-ı mezbür, Rakka’ya iskanı ferman olunub Zîr’e 

kaydolmuştur”...  “Bâb-ı Altun Cemâatı, Bozulus Aşiretine tabi olub, yiğirmibeş hanedir. Cemaat-ı 

mezbür, Kadızade Hüseyin Paşa (1140 senesinde Rakka Beğlerbeği) zamanında îvâ ve iskân  ve istikrâr 

olunup ve zer’ve hars ile meşgul iken, bazı avarız ve havadis zuhuriyle ekseri fırsat bulup, Rum 

tarafına ve Bozok caniblerine firar edüb ve gerü kalan evleri dahi, evvel giden evlerimiz gelmedi deyü 

birer beşer fırsat bulup, firar edüb, hala mahall-i iskanda bir evleri yoktur. Elyevm cümlesi Keskin ve 

Bozok ve Kırşehir ve Çiçekdağı taraflarında olurlar deyü tahrir olunmuş”... “Bozulus Aşiretine tabi olan 

Harmandalı Cemaatı, 60 Hanedir. Cemaat-ı mezbürenin bir miktarı 1120 senesinde firar edüb, 

badehü Yusuf Paşa irca’ve Rum’a firarileri ahara malikane olunmuş deyu, mahall-i iskanda olanlar 

dahi üçer beşer firar etmek üzerdir. Hala mahall-i iskanlarında yiğirmi kadar evleri ancak kalmışdır. 

Elyevm Rum tarafınad olanlar, Bozok’da ve Salarlı ve Mamalı ve Pehlüvanlı içlerinde olurlar”... 

“Kabağılı Tokuzu Cemaatı, Hacıayvadoğlu Aşiretinden olub, 150 hanedir. Cemaat-ı Mezbürenin bir 

miktarı 1126 senesinde firar edüb, baki kalan yüz kadar evleri dahi Süleyman Paşa (Rakka Beğlerbeği) 

zamanında bilkülliyye firar ve bâdehû Vezir Ahmet Paşa zamanında bir miktar evleri, mahalli iskana 

gelüb, nehr-i Fırat’ı geçirmeyüp, Birecik nahiyesinde.. nâm karyede ikamet etdirüb, hîn-i azlinde 

Kedhüdası Mehmed Kethüda maan götürüb, hala cümlesi, Antakya kurbünde ve Gavurdağı tarafında 



olurlar; deyu tahrir olunmuş”... “Karakocalı Cemaatı, 35 hane olub, Beğdili Aşiretine tabidir. Cemaat-ı 

mezbür, Konar-Göçer Yörükandan olub, ezkadim Biga ve Çan kazalarında yaylayub, İnegöl ve Tuzla ve 

Bayramiç Kazalarında kışlarlardı. Cemaat-i Mezbüre, yüzkırk senesi Süleyman Paşa zamanında bil 

külliyye evleriyle mahall-i iskanlarından huruc ve Rum tarafına firar ve hala Kangal Kazası dahilinde 

Alacahan tarafında olurlar. Bizler, Kangal Cami’i evkafındanuz, Alachan’a muhafazacı tayın olunduk, 

derler imiş. Cemaat-ı mezbüre, iki kabile olub, bir kabilesi cami-i mezbür vakfı ve bir kabilesi dahi 

otuzbeş senedir mahall-i iskanda olurlar. Mezbürlar, aslında hırsız ve haramzade olub, ol tarafda kalur 

ise, ol etrafın dahi harabına bais olurlar deyu tahrir olunmuş”...       

“Küçüklü Cemaatı, Bozulus Aşiretindendir. 150 hane olub, üçyüz guruş zamla Yeni İl mukataasına ilhak 

olunmuşdur. Küçüklü Cemaatı, Kadızade Hüseyin Paşa zamanında iva ve iskan ve istikrar olunub ve 

zer’ve hars ile meşgul iken, bazı avarız ve havadis zuhuriyle ekseri fırsat bulub, Rum tarafına ve Bozok 

caniblerine firar edüb ve gerü kalan evleri dahi evvel giden evlerimiz gelmei deyü birer beşer fırsat 

bulub, firar edüb, hala mahall-i iskanda bir evleri yoktur, elyevm cümlesi Keskin ve Bozok ve Kırşehri 

ve Çiçekdağı tarafında  olurlar, deyu tahrir olunmuş. Küçüklü Cemaatı, Gencelübayadı (Gençlü Bayad) 

demekle marufdur”... “Bozulus Aşiretinden olan Cemaat-ı Silsüpür Ceridi, 250 haneden ibaret olup, 

malına 450 guruş zamla Yeni İl mukataatına ilhak olunmağla, kırkaltı mukataasına kayd olunmuştur. 

Cemaat-ı mezküre, Kadızade Hüseyin Paşa zamanında iva ve iskan ve istikrar olunub ve zer’ve hars ile 

meşgul iken, bazı avarız ve havadis zuhuriyle, ekserisi fırsat bulub, Rum tarafına ve Bozok caniblerine 

firar edüb ve geru kalan evleri dahi evvel gidenlerimiz gelmedi deyu, birer beşer fırsat bulub, firar 

edüb hala makall-i iskanda bir evleri yoktur; elyevm cümlesi Keskin Ve Bozok ve Kırşehri ve Çicekdağı 

taraflarında olurlar, deyu tahrir olunmuş.”(80)          

         F.Sümer, “Bu iskanda en büyük ızdırabı Beğ-Dili boyu çekti” demektedir. Enaz bu boy kadarda; 

13. yüz yılda Orta-Asya’dan Anadolu’ya gelen Bayat boyundan olan Barak obalarıda Rakka’ya iskan 

esnasında eza-cefa cekmiş, zülüm görmüştür.(81) Bu İskanla ilgili Dedemoğlu şu deyişi söyler: 

Çıktık Horasan’dan sökün eyledik 

Düşürdüler bizi tozlu yollara 

Omuzlarda parlıyor uzun şelveler 

Aşırdılar bizi karlı dağlara 

Bölük bölük oldu yüklendi göçler 

Atlaydı yaşlılar yayadı gençler 

Başımıza geldi olmadı işler 

Düşürdüler bizi görülmedik ellere 

Gehi konduk gehi göçtük yollardan 

Bilip bilmediğim yaban ellerden 



Kerbela çölünden ıssız dağlardan 

Bizden sonra bir ad kalsın dillere 

Oradan geçirdi sürdü Colab’a 

Seksen dört bin hane gelmez hesaba 

Deve koyun insan çoktur kalaba 

Susuz hayvan inileşir çöllerde 

DEDEMOĞLU der ki aşkın bağından 

Aşırdılar bizi Yozgat dağından  

Anadolu Sivas şehri sağından 

Göçtüğümüz destan olsun dillere.  

       Beğdilli aşiretinin büyük ozanı Dedemoğlu; Çorum’un Sungurlu ilçesinin Araf köyündendir. Çiftlik 

köyünde de “dedemoğlu” lakablı bir aile vardır. Alaca (Hüseyinova) İlçesinin Oyacı adlı köyünden 

olduğunu söyleyenlerde vardır.(82) Dedemoğlu adıyla bir  Alevi Dede Ocağı var olması, Ozan 

Dedemoğlu’nun Çorumlu olduğunun kesin olarak göstermektedir.     

Beğdili Sıraçlı cerit obası 

Rakka’ya sürgün olmuş yuvası  

Osmanlı da sana kurban olası 

Analar bacılar ağlar yollarda. 

Elinde dirgende belinde orak 

Alnı çizgi çizgi benzi de soluk 

Çoluk çocuğunda saçları yoluk 

Dedeler nineler zahmetle yolda.  

Öfkeyle çarpıyor yürekle bellek 

Cepkeni yırtıkta çarığı yarık  

Şahlanıp vuracak bileği bükük 

Yiğitler zincirli zulmatta harda. 

ONAR BABA Beğdil’nin gardaşı  

Şeyh Hasan’da Hubyar Sultan yoldaşı 



Hacı Bektaş tüm yarenler sırdaşı 

Bacılar sofular erkanda kanda. 

SON SÖZ 

              Beydili Boyunu incelememizin nedeni; Oğuz Türkmenleri içinde Tuna boylarından bugünkü 

Türkmenistan’a değin uzanan coğrafyada en yaygın bir topluluk olmasından kaynaklandığı gibi, 

binlerce yılık törelerini halen devam ettirdiklerinden dolayı özel olarak seçtik. Diğer Türkmen 

oymaklarının bir çoğu kentleşme ile birlikte geleneklerini yitirmişlerdir. Ülkemizde ise Beğdili 

obaları Edirne’den Kars’a kadar her yörede vardır. Beğdililer özgün bir Türk Kültürel kimliğe 

sahiblerdir. Araştırma yaptığımız Yozgat-Tokat-Sivas bölgesinde Beğdili toplulukları; etnografik, 

folklorik, filolojik, dini inanç ritüelleri açısından Oğuz töresini yaşatmaktadırlar. Bu Türkmen 

kimliklerinden dolayıda zülmedilmiş, tarih boyunca kimlik mücadelesi vermişler, bu nedenle Raka 

Çölleri’ne sürgüne gönderilmişlerdir. Bu mücadelenin odağınıda da üç temel ilke vadır. “Eline 

beline diline sahib olmak.” Bugün “Eline Beline Diline Sahib Olmak” düsturunun ulusal siyasal 

bilinçdeki adı; “Ulusal Devlet’e, Ulusal Dil’e, Ulusal Tarih’e sahib çıkmaktır.” Bu ereğin temel 

rengide “TÜRK EBRUSU” çerçevesinde hayatiyet kazanmasıdır. Ebruyu teşkil eden hakim renk 

bayraktaki kızılak, Türkçe’deki duruluk, Oğuz Han’dan gelen tarih bilincidir. Bin yıllık Anadolu tarihi, 

kültürü, dini, dili; “Türk Ebrusu” alışımından “Türkiye” tablosunu Atatürk yaratmıştır. Oğuz Han’ın 

torunları olarak bizlerde bu tabloya sıkı sıkıya sahib çıkmalıyız...             

D. BELGELER VE HUBYAR KÖYÜ’YLE İLGİLİ BİLGİLER(83) 

I. 1455-1485 YILLARINA AİT BELGE: 

 1455-Karye-i DEĞERYER, Malikâne-i Şeyullah veled-i Cüneyd Ağa divânî mezkûr. 

            Eşref veled-i Resul 2, Seydi veled-i Yaramış 1, Yusuf veled-i Mimari, Mecid veled-i Yusuf Çelebi 

veled-i nâm Ali 2, Tanrıvermiş veled-i Mihmad Beg Fakîh veled-i Mehmed nâm İbrahim veled-i 

Mehmed Beg 1, Hoca Bayezıd veled-i Hoca Fakîh ....veledi 2, Dündar veled-i Hızır Fakîh veled 2, 

Mesud veled-i Musa 1, İsmail veled-i Mahmud 2, Mustafa veled-i Musa 1, Halil veled-i Süleyman 2, 

Bayezıd veled-i Süleyman 2, Ya’kûb veled-i Bayezıd 2, Musa veled-i Mihmad Beg 1, Mihmad veled-i 

İne Gazi 1, Halil veled-i Cafer 1, Hasan veled-i Zekeriya ekinlü, Belci veled-i Dündar (caba), Seydi Ali 

veled-i Bayezıd (caba), Menteşa veled-i Hasan (caba), Ayvat veled-i Hüseyin (caba), İlbeg veled-i Ali 

(caba), Aykut veled-i Eşref mücerred, Türkeri veled-i .... mücerred, Hamza birâder-i Aykut mücerred, 

Ahmed veled-i Ya’kûb mücerred, Şeyh Paşa İmam.  

İlgili belge 

                  

1485-Karye-i DEĞERYER, tâbî-i Tozanlu ve divânî tamam. Timar-ı Kılıç veled-i Kasım Beg Tozanî. 

Malikâne-i tamam mülk-i Nebiullah Cüneyd. 



            Ali veled-i Mehmed 2, Hızır veled-i Mezid 1, İsmail veled-i İbrahim 1, Mehmed veled-i 

Tanrıvermiş 1, Mehmed veled-i Halil 1, Dursun Fakîh veled-i Mustafa imam 1, Seydi Ahmed veled-i 

Ya’kûb 1, Kılaguz veled-i Orucgazi 1, Durmuş veled-i O (caba), Mehmed veled-i Bayezıd 1, Menteşa 

veled-i Hasan Fakîh (caba), Halil veled-i Süleyman 1, Aydın veled-i Musa bennâk, Mesud veled-i Musa 

bennâk, Bekir veled-i Dündar 1, Nazır veled-i Mihmad bennâk, 1, Şeyh Ahmed veled-i Mustafa 

bennâk, Emir veled-i Musa (caba), Yar Ahmed veled-i Mustafa (caba), Veli veled-i Aykut bennâk, ... 

veled-i İsmail mücerred, Musa veled-i Hacı Bayezıd (caba). 

Mevkûf: Erver veled-i Oruc Hoca 1 

Çiftlik-i hassa 2             

Nefer 22                                                               

 

 

II. 1520 YILINA AĠT BELGE: 

1520-Karye-i DEĞERYER, tâbî-i Tozanlu. 

            Cavid veled-i Hızır 1, Dilşad veled-i İsmail 1, Huccet veled-i Mehmed 1, Mehmed veled-i Erûz 

1, Adil veled-i Şeyh Ahmed mücerred, Murad veled-i Murad imam (caba), Ümmet veled-i Mesdûd 

bennâk, Dündar veled-i O nîm, Mehmed birâder-i O (caba),  Yılşad veled-i Ayvaz 1, Halil veled-i 

Mehmed 1, Veli veled-i ..... bennâk, Pîr Veli veled-i Kuli 1, Hubyar veled-i Yar Ahmed (caba),  Hacı 

İlyas veled-i Hasan 1, Şarkî veled (caba), Hamza veled-i Halil nîm, Bayram veled-i Hüseyin, 

Calabverdi veled-i O, Tanrıvermiş veled-i O, Ali Birâder-i Bayram, Hacı Ahmed veled-i Seyid Ahmed 

mücerred. 

-Zemin-i Mehmed Fakîh ve ...... Arab veled-i Kılıç tasarruf idüb rüsûmun ve behresin verir  

 

III. 1554 YILINA AİT BELGE:  

    1554-Karye-i DEĞERYER, tâbî-i Tozanlu. 

            Ali veled-i Davud mücerred, Kaya birâder-i O ma’a birâdereş becây-ı pederiş nîm,  İsmail 

veled-i Beyad (caba), Hüseyin birâder-i O (caba), Hamza birâder-i O (caba), Burhan birâder-i O 

(caba), Hasan birâder-i O ma’a birâderân becây-ı pederiş nîm, İsa veled-i Burhan mücerred, Musa 

veled-i Hasan mücerred, Bayram birâder-i O (caba), İbrahim veled-i Hamza (caba), Veli birâder-i O 

(caba), Muhsin veled-i Mehmed nîm, Şahveli veled-i Ahmed (caba), Durak birâder-i O (caba), Aliyar 

veled-i Mehmed mücerred, İhtiyar birâder-i O (caba), Adil veled-i Şeyh Ahmed (caba), Erzânî 

birâder-i O (caba), Bayram Hoca veled-i Ümmet becây-ı pederiş bennâk, Dündar veled-i Seydi nîm, 

 

 
İlgili belge 



Seydi veled-i O mücerred,  Şahveli veled-i Mehmed (caba), Ali birâder-i O (caba), Hamza birâder-i O 

(caba), Bekir birâder-i O (caba), Musa veled-i Beyad (caba), ...... birâder-i O ma’a birâdereş becây-ı 

pederiş nîm, Gazi veled-i Ahmed (caba), Ahmed veled-i O mücerred, Mürüvvet birâder-i O 

mücerred,  İbrahim veled-i .... (caba), Ali birâder-i O (caba), Bali veled-i Pirveli ma’a birâdereş 

becây-ı pederiş nîm, Şahveli veled-i Koç Ali (caba), Ali birâder-i O (caba), Hubyar Derviş veled-i Yar 

Ahmed (caba), Ali birâder-i O (caba), Mustafa birâder-i O mücerred, Aliyar veled-i Mehmed 

mücerred, İhtiyar birâder-i O (caba), Murad veled-i Budak (caba), Calabverdi veled-i Bayram ma’a 

becây-ı pederiş nîm, ....... veled-i Budak mücerred, Bedir veled-i Calabverdi (caba), Dede birâder-i O 

mücerred, Himmet birâder-i O mücerred, Satılmış veled-i Garib (caba), Mürüvvet veled-i O 

mücerret, Himmet veled-i Bekir (caba), Ali veled-i O (caba), Veli birâder-i O mücerret. 

-Zemin-i Mehmed veled-i ..... hâliyâ der tasarruf-ı Şahveli veled-i Ahmed haric reaya nîm. 

-Zemin-i Halil veled-i Mehmed, hâliyâ der tasarruf-ı Gazi veled-i Ahmed nîm. 

-Zemin-i Veled veled-i Aykud, hâliyâ der tasarruf-ı İbrahim veled-i .... ve Ali birâdereş ve Sevindik 

birâdereş haric reaya bennâk. 

-Zemin-i Hacı Hasan veled-i İlyas, hâliyâ der tasarruf-ı Aliyar veled-i Mehmed nîm. 

-Zemin-i Hamza veled-i Halil, hâliyâ der tasarruf-ı Hasan veled-i Dilşad nîm. 

-Zemin-i haric ez-defter Hacı Ahmed, hâliyâ der tasarruf-ı ..... veled-i Pirveli nîm. 

-Zemin-i Mehmed Fakîh, der yed-i Arab veled-i Kılıç hâliyâ der tasarruf-ı Calabverdi veled-i Bayram 

tasarruf idüb resmin ve behresin verir nîm. 

-Zemin-i Aydın, hâliyâ der tasarruf-ı Bayram Hoca veled-i Himmet bennâk. 

-Zemin-i Dursun, hâliyâ der tasarruf-ı Şahveli veled-i Mehmed nîm. 

-Zemin-i Nazır, hâliyâ der tasarruf-ı .... veled-i Dilşad nîm. 

-Zemin-i Oruc, hâliyâ der tasarruf-ı Şahveli veled-i Ahmed nîm. 

-Zemin-i haric ez-defter, hâliyâ der tasarruf-ı Hamza veled-i Dilşad nîm. 

-Zemin-i haric ez-defter ve sucak ve .... hâliyâ der tasarruf-ı Satılmış veled-i Garib nîm. 

 

-Zemin-i Gürgençukuru der tasarruf-ı Hubyar Derviş ehl-i reâya kimesne olub baltası ile feth idüb 

..... zaviye mağmur etmiş 30 kilelik yerdir. 

IV.1574 YILINA AĠT BELGE:  



          1574-Karye-i DEĞERYER, tâbî-i Tozanlu.  

Malikâne-i tamam Şeyhullah bin Cüneyd hâliyâ rub’ malikâne-i der tasarruf-ı ALİ BABA ve 

rub’ malikâne-i der tasarruf-ı Hasan veled-i Haydar ve Şah Ağa Hatun ve Şah Lüle Hatun ve 

2 rub’ malikâne-i mülk-i Mürüvvet evlâd-ı Şeyhullah ber mûceb-i huccet-i şer’iyye. 

Neferâ               138 (Belgede, isimleri yukarıdaki örneklerde olduğu gibi yazmakta) 

Nîm                                                                    7 

Bennâk                                                                                                                                          

2 

Caba                                                                 50 

Mücerred                                                           99 

-Zemin-i Mehmed veled-i Erûz, hâliyâ der tasarruf-ı Şah Veli veled-i Ahmed mücerred. 

-Zemin-i Veled veled-i Aykud, der tasarruf-ı İbrahim veled-i ..... ve Ali ve Sevindik biraderân 

bennâk. 

-Zemin-i Hacı Hasan veled-i İlyas, hâliyâ der tasarruf-ı Ali Şah veled-i Mehmed ma’a 

biradereş nîm. 

-Zemin-i Hamza veled-i Halil, der tasarruf-ı Hüseyin veled-i Biyad nîm. 

-Zemin-i Hacı Ahmed, der tasarruf-ı Erzuman veled-i Pirveli nîm. 

-Zemin-i Mehmed Fakîh, der yed-i Arab veled-i Kılıç, der tasarruf-ı Calabverdi veled-i 

Bayram Hoca, hâliyâ der tasarruf-ı Murad veled-i Ali nîm. 

-Zemin-i Aydın, hâliyâ der tasarruf-ı Bayram Hoca veled-i Himmet bennâk. 

-Zemin-i Dursun, hâliyâ der tasarruf-ı Şah Veli veled-i Mehmed nîm. 

-Zemin-i Kaya veled-i Davud, hâliyâ der tasarruf-ı Dündâr veled-i Seydi nîm. 

-Zemin-i Odlutaş demekle meşhurdur, der tasarruf-ı Veled veled-i Fakîh Ahmed ma’a 

Abdalçayırı ve Pınarburnu nîm. 

-Zemin-i Kuyucak ve Kalkmapazar, der nezd-i Odlutaş, der tasarruf-ı Feyad nîm. 

-Zemin-i Nazır, hâliyâ der tasarruf-ı Pirhan veled-i Biyâd nîm. 

-Zemin-i Oruc, hâliyâ der tasarruf-ı Şah Veli veled-i Ahmed nîm. 

-Zemin-i der tasarruf-ı Hamza veled-i Biyâd, hâliyâ der yed-i Veledaş nîm. 

-Zemin-i der tasarruf-ı Satılmış veled-i Garib hâliyâ der yed-i Veledaş nîm. 



-Zemin-i GÜRGENÇUKURU, der tasarruf-ı HUBYAR DERVİŞ ehl-i el-reâyâ kimesne olub 

baltası ile feth edip, Allah rızası için ma’mur etmiş 30 kilelik yerdir. Girü vech-i meşruh üzere 

zaviyelik üezere hududu ber mûceb-i huccet-i şer’iye mukerrer mezbûr Hubyar Derviş 

mutasarrıfdır. Mustafa veled-i Hubyar Derviş, Cafer veled-i Ali ve Erdoğan birader-i... 

“Gürgençukuru Hubyar Derviş’in elindedir. Bu zât-ı muhterem, baltası ile yer açıp, 

Allah rızası için bir tekye inşa etmiş, 30 kilelik yerdir. Gerisi ise belirtilmiş olduğu gibi 

tekyelik üzere ve yasal belgelerle tescilli olup, adı geçen Hubyar Derviş’in mülküdür. 

Derviş Hubyar oğlu Mustafa, Ali oğlu Cafer ve Cafer’in kardeşi Erdoğan.”  

  

          *** Bu belgelerden ortaya çıkan sonuç şudur: HUBYAR ABDAL’ın Dedesi ve Babası bu bölgede 

yani Değeryer de yaşamışlardır. Gürgen çukuru bölgesine yerleşme ise Hubyar Sultan tarafından 

olmuştur. Bu belgelerden Hubyar ABDAL’ın büyük Dedesinin (Dedesinin babası) isminin Musa olduğu, 

Dedesinin isminin Mustafa olduğu, Babasının isminin Yar Ahmet olduğu ve kendisinin de Mustafa 

isminde bir oğlu olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bölge üzerinde araştırma yapan ve bu belgelerin bize ulaşmasında büyük emekleri olan araştırmacı-

yazar  Fikri KARAMAN’ın önemli bir tespiti ise Hubyar Abdal (Derviş)’in babası Yar Ahmed 

hakkındadır. Sn.KARAMAN’ın halen üzerinde çalıştığı TOZANLI BELGELERİ’ne göre; 1455 tarihinde 

Tozanlı’nın hiçbir köyünde Yar Ahmed ismi bulunmamakta. Bu isme ilk kez 1485 tarihli Tapu Tahrir 

belgesinde rastlanılmaktadır.   

            1485’de Yar Ahmed Değeryer köyünde yaşamakta olup babası Mustafa’dır. Aynı tarihte 

Mezre’a-i SAİD’de ise Pîr Mehmed’in kardeşi Yar Ahmed bulunmakta. 

            1520 tarihli belgede İpsile’de Can Beğ oğlu Yar Ahmed, Değeryer’de Yar Ahmed oğlu Hubyar, 

Eyüp köyünde Sevindik oğlu Ahmed, Dumanit köyünde Yar Ahmed oğlu Seyid Ali, İpsile-i diğerde ise 

Bayram oğlu Yar Ahmed bulunmakta. 

            1554 tarihinde Eskiköy köyünde Bayram oğlu Yar Ahmed, Karadiz köyünde Yar Ahmed oğlu 

Seydi Ahmed, Eyüp köyünde Sevindik oğlu Yar Ahmed, Müseyle köyünde Yar Ahmed oğlu Hancı 

Ahmed ile Yar Ahmed oğlu İsa, Değeryer köyünde Yar Ahmed oğlu Hubyar Derviş, İpsile köyünde Yar 

Ahmed oğlu Seydi Ahmed, Sığındu mezrasında ise Yar Ahmed oğlu Yusuf yaşamaktadır. 

            1574 tarihli belgede de Yar Ahmed isimleri devam etmekte. Bunlar, Kozlu köyünde Şah Ali oğlu 

Yar Ahmed, Ütük köyünde yine aynı isim yani Şah Ali oğlu Yar Ahmed, Eyüp köyünde Yar Ahmed oğlu 

Sevindik, Yar Ahmed oğlu Musa, Müseyle köyünde Yar Ahmed oğlu Can Ahmed, Yar Ahmed oğlu İsa, 

Değeryer köyünde Adil oğlu Yar Ahmed, Heze köyünde İsmail oğlu Yar Ahmed ile İpsile köyünde 

(nahiye merkezi) Yar Ahmed oğlu Seydi Ahmed ve Hüseyin oğlu Yar Ahmed dikkati çekmektedir.  

            Dört ayrı TAHRİR’de geçen Yar Ahmed lerin bir kısmının akraba oldukları kesin. Diğerlerinin ise, 

Hubyar ABDAL’ın babası Yar Ahmed’in saygınlığından dolayı konulmuş isimler olduğunu 

düşünmekteyiz. Dikkatimizi çeken en önemli husus ise Yar Ahmed isminin hem Alevî ve hem de 

Sünnîlerce kullanılmış olmasıdır.  



belge 

            1554 ve 1574 tarihli belgelere göre, Şeyhlü köyünde bulunan Mehmed ismindeki sipâhînin (atlı 

asker) baba adı Hubyar’dır. Şeyhlü köyünün neresi olduğunu tespit edemedik.  Bu şahsın Hubyar 

Abdal’la yakınlığının olup olmadığını ise bilmiyoruz. Ayrıca bu tarihlerde burada ismi geçen sünni 

köylerin o tarihlerde  Alevi olduklarını yörede yapdığımız araştırmalardan saptadık. Özellikle Değeryer 

ve etrafındaki köylerin o tarihlerde Pir Sultan Abdal’ın musahip kardeşi Sivas’taki Ali Baba Tekkesi’ne 

tabi oldukları  gerek yaşlı insanların gerek se Ali Baba Tekkesi’ne ait vakıf belgelerinden 

anlaşılmaktadır.  

Gerek torun Hubyar Abdal’a Osmanlı Devleti’nce verilen Ferman ,Berat ve Belgeler ile gerekse Hubyar 

Sultan Ocağı’na verilen Beratlar, Belgeler;  Gürgen Çukuru bölgesine yerleştikten sonra buraları 

ekmeye, biçmeye buralarda ürünler yetiştirmeye ve hayvancılık yapmaya başlıyor. Diğer yandan 

Hubyar Sultan Zaviye’nini tarihi geçmişi de Osmanlı yönetimi üzerinde manevi olarak bir etkisi olduğu 

belgelerden anlaşılmaktadır. Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat döneminden beri Zaviye; ziyarete 

gelen taliplerle, yolculara, fakir fukaraya, buradan gelip geçenlere aş vermeye, zaman zaman inkitaya 

uğrasa da  devam etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki, bu etkinlik üzerine 1562 yılında  Kanuni Sultan 

Süleyman emriyle bir ferman veriliyor ve bu bölgeden elde edilen gelirden vergi alınmaması , buradan 

elde edilen gelirin yapılan tekkeye gelir getirmesi buyruluyor. Hicri 990 yılı Miladi 1582 yılında 

Padişah III.Murat zamanında Hubyar Abdal’ ın oğlu Mustafa ‘ ya yazılı belge verilmiştir. Bu fermanda 

da Diğer fermanda olduğu gibi Gürgen Çukuru ve yöresi mülkünün Hubyar Evladına vakfedilmesine ve 

buradan elde edilecek gelirlerden vergi alınmaması yönündedir. Bu iki fermanın dışında hubyar 

Ocağına verilen beratlar bulunmaktadır. Bu beratlar hemen hemen her dönemde alınmıştır. Hubyar 

Abdal’a verilen ferman dayanak gösterilerek bu beratlar alınmıştır. Beratlarda Tekke bakıcılığı, 

tekkenin Şeyhliği görevleri mevcuttur.Bu belgelerin bir kısmını Osmanlı Arşivlerden çıkartmak 

mümkün olurken, bir çoğu da arşivlerin tasnif işlemlerini henüz tamamlayamamaları nedeniyle 

mümkün olmamıştır. 

V. 1765-1779 YILLARINA AİT BELGE: 

 

 

Şeyh Hüseyin Efendi 

Maliye Nazırına: 

Sivas’ ta Tozanlı kazasında defnedilmiş Hubyar Sultan Türbe-i şerifesi Türbedarlığının (beratın 

yenilenmesi konusundaki isteği belirten ) Şeyh Hüseyin efendinin tarafımıza verdiği dilekçesi vakıflar 

nezaretine gönderilmiş ve bu konuda (Hubyar Sultan Türbesi Vakfına ve türbedarlık yönüne dair kayıt 

bulunmadığı ve yenilenmesi için dilekçe verildiği türbedarlık beratı olmayarak yükümlülükten muaf 

olmasına dair Padişah emri olduğu ve daha önceki takdim ettiği dilekçesiyle diğer evrakları da Maliye 

 

 

Belge 



Hazinesinde mahfuz olduğu , şeyh Hüseyin Efendi’ nin elinde görülen derkenarlı varakadan anlaşıldığı 

) Vakıflar nezareti tarafından takdim olunan tezkire ile (ifade ve beyan kılınmış) bahsedilen dilekçe, 

huzurlarımıza takdim edilmek üzere (zikredilen dilekçe ek olarak huzurlarına takdim) ekli olarak 

gönderilmiş olmakla (değerlendirme yapılarak gereği) gereğinin yapılması) bildirilmesiyle beraber 

bahsedilen dilekçenin iadesi) vakıflara arz edilmiştir. 

Belge-1179/1765 

Hazreti Müsteşarın onayına sunulmuştur.  

Sivas Valisi ve Tozanlı Kadısına Hüküm ki; 

Tozanlı Kazasına tabi Hubyar Abdal Zaviyesi vakfından, nefsi Tozanlı karyesinde Hubyar Abdal 

evlatlarından isimleri bilinen kimseler gelip bahsi geçen köy sakinlerinden ve isimleri anılanlardan 

İbrahim veled-i Ömer , Seyyid Abdi Veledi Mahmut, Seyit Hüseyin Veledi Zülfikar adlı şahıslar kendi 

hallerinde olmayıp bunları haksız olarak ehl-i örfe gamz (kanun adamlarına şikayet etmek) ve akçe-i 

vafireleri (fazla para) alınmağa bais ve parekende ve perişan olmalarına sebep olmalarıyla, daha 

önceleri üç defa Sivas kadısı huzurunda hiyn-i terafülarında (birbirleri aleyhinde davacı olma) 

müzevvir (yalancılık, sahtekarlık) oldukları şer’an zahir (ortaya çıkma) ve bundan sonra köylerinde 

bunlar, zulüm ve rencide etmemek üzere taahhüt ederek bir şerri delil verilmişken adı geçen şahıslar 

mütedeyyin (ıslah, yumuşama) olmayıp, şerri delillerine aykırı olarak zulüm ve rencide den uzak 

durmadıklarından malları diğer şekilde olduğun bildirip  şerri delil gereğince yerine getirilip adı geçen 

şahısların şerri şerifin hilafına ve şerri delillere aykırı olarak ortaya çıkan zulüm ve haddi 

aşmaları  şerri marifet gereği men ve def edilip , bundan sonra kendi hallerinde olmak üzere telyin 

(yumuşatılmak, ıslah edilmek) olunmak babında emr-i şerifim rica eyledikleri mahallinde şerri 

hükümle görülmek için yazılmıştır. 1179  Recep  30  (Miladi 1765) (24) 

Belge-1779-1780 

Tozanlı Kazası Naibine Hüküm ki: 

Tozanlı Kazasında bulunan Hubyar Tekkesi Vakfı’ nın evladiyet ve meşruiyet üzere hala berat-ı 

şerifimle mütevellisi olan Kaza sakinlerinden Mahmut bey oğlu Abdi (Allah Ömrünü uzun etsin) gelip 

bu Hubyar Tekkesi Vakfının mütevellisi olup, üzerine düşen görevi yerine getirip, tevliyeti işlerine 

dışarıdan dayanıksız (mesnetsiz) ve senetsiz müdahale olunmak icap etmez iken , çeşitli yerlerden ve 

kötü niyetli bazı kimseler dayanaksız ve beratsız  tevliyet işlerine  müdahale ve tecavüz kar 

davrandıklarını  bildirip, bu şahısların, (mesnetsiz) dayanaksız ve senetsiz  bu şekilde ortaya çıkan 

tecavüzlerini men etmek için emr-i şerifimin yerine getirilmesinin gereğinin yapılmasını mahallinde 

hukuka uygun olarak yerine getirilmesi için bu emr-i şerifim yazılmıştır. 1195 Cemaziyyelevvel 1 

(Miladi 1779-1780)  



Belge-1290 şevval 25/1873 

 

 

Maruz-ı Daileridir ki: 

Hususu atil beyanın mahallinde  fasl ve hasmiycunkıbel-i şer-i den mezunen irsal olunan naibimiz es-

seyid Abdurrahman  Efendi ibn-i Hüseyin efendi Sivas Sancağı Kazalarından Hafik Kazası nevahisinden 

Tozanlı Kazası kurasından  Hubyar karyesinde vaki Ali kethüda odasına varıp Karye-i mezbur imam , 

muhtar ve ihtiyar meclisi a’ zaları ve ceride-i şeriyede Makbulül esami müslümeyn huzurlarında akd-i 

meclis-i makud-u mezburda  karye-i mezbur ahalisinden  Mehdi bin-i süleymen nam kimesne mecli-i 

makud-u mezburda karye-i mezbur ahalisinden li ebeveyn er karındaşı iş bu bais-ül i’ lam Ali bin 

Süleyman nam şahıs mevacehesinde iş bu merkum ile cümle malımız mahlut  ve müşterek iken tarih-i 

i’ lamdan on sene mukaddem mal-ı müşterekemizde Terlemez oğlu İsmail den 900 kuruş ve 750 kuruş 

Aladdin oğlu Hüseyin’den ve 90 kuruş, Köroğlu Mehmet den (ve) 264 kuruşu ve Alanlı Köse oğlu 

Hüseyin’ den (ve) 500 kuruşu , Celletoğlu Hüseyinden (ve) 450 kuruşu, Karabalçık Karyesinden Ali den 

(ve) 553 kuruşu, Cebeci Mustafa’ dan (ve) 750 kuruşu, Sokutaşı Karyeli Hasan’ dan (ve ) 1093 kuruşu, 

davarımız ki ceman yekun 5400 kuruşu mal-ı müşterekimizden nısıf hissem olan 2500 kuruşu hissem 

zimmetinde olduğundan talep ederim deyu badet- davay-ı ve’l istintak müdde-i aleyhe merkum Ali 

külliyen inkar etmekle müdde-yi mezbur  Mehdi bila  beyyine davadan  men edildiğin  Naib 

mumaileylz mahallinde ketb ve tahrir ve mea mürsel  ümena-i şeri’yle meclis-i şera gelip ala vuku-u 

inha takrir eylediği tescil ve bi’l – iltimas huzur-u aliylerine ilam olundu. Fi’l emr bi hazreti menlehü’l 

emrindir. 1290 Şevval 25  

VI. ABDÜLAZİZ BİN MAHMUT HAN’A AİT BELGE: 

 

 

ABDÜLAZİZ BİN MAHMUT HAN 

NİŞAN-I ŞERİF-İ ALİŞAN-I SAMIYYI’L-MEKAN 

SULTAN VE TUĞRAY-I’ LGARRAY-I CIHANISTAN-I 

HAKANI NEFEZE BI’L-AVNI’R-RABBANİ VE BI’L 

HAKKI’S-SAMADANI  ELMELIKU’L-MENNANİ HUK- 

MÜ OLDUR Kİ  : 

 

 

Beratlar (27) 



            Medine-i Sivas Nevahisinden Tozanlı nahiyesinde vaki Şeyh HOBYAR BABA nam 

sahibulhayrat binagerdesi olan zaviye’nin Meşihat cihetine müceddeden berat itasına dair varid 

olan inha üzerine kuyud? a bilmüracaat zaviye-i mezbüre vakfına ve Meşihat cihetine dair kayıd 

bulunmadığı ve arazisi temlik olunan zaviyey’i mezkure zevayay-ı kadimeden olarak Bin Yirmidokuz 

tarihinde emr-i şeri’e verildiği –Defterhane-i Âmirem derkenarlarından anlaşılmış ve bu makule 

zevayay-ı kadime’nin Meşihat cihetine berat i’tası mesbuku’l-emsal bulunmuş olmağla bu surette 

zaviye-i mezkure müceddeden cihat kalemine kayd-olunarak te-amul-ı kadimi  vechile 

Meşihat  ciheti için evlad-ı vakıf’tan  işbu rafi’-i tevki’-ı reff’üşşan-ı hakani şeyh HIDIR  zide 

salahuhu’ya bilnefs bila kusur eday-ı hizmet etmek ve zaviye-i mezburede it’am-ı  ta-am  ettirmek 

şartiyle bittevcih berat-ı alişan’ım ita 

olunmak babında Evkaf-ıHumayunun Teftiş mahkemesiyle Müsteşarlığı taraflarından bıli’lam  ifade 

olunmakla mucibince tevcih ve beratı i’tah olunmak fermanım olmağın Bin ikiyüz seksen dokuz 

senesi evahır-ı seferülhayrı tarihiyle bilkayd ba işaret-i şeyhülislami bu berat-ı hümayunumu 

verdim ve buyruldu müma ileyh sabikuzzikr Meşihat cihetine şart-ı mezkur  üzre mutasarrıf ola 

şöyle bilesin alamet-i şerifeme itimad kılasın. 

Tahriran fi  elyevmit-tası aşar min şehri saferülhayr li seneti semani semanin ve mi’eteyn ve elf. 

                                                                       Evkaf-ı Humayun Hazine-i Celilesine 

                                                                       mahsus berat-ı alişan yazılmak için varaka’dır 

                                                                        

                                                                                                              Yalnız yirmi kuruş’tur. 

       

   Şeyh Hıdır ’ın  daha evvelden Hubyar adına verilen fermanları götürerek ve kendisinin de  Hubyar ın 

sülalesinden olduğunu ispatlayacak şahitleri de yanında götürerek almış olduğu Berattır. (Şahitler üç 

ilden ve yedi köyden ayrı ayrı kişiler olarak götürülmüş olup yaşlı Hubyarlılardan bu bilgiler alınmıştır.) 

           Bu beratların içeriği çok fazla açıklayıcı olmayıp esas eskiden verilen (Hicri 1029 yılı) 

ferman  dayanak  

gösterilmektedir. Dayanak gösterilen fermanın veriliş sebebi ise tam detaylı olarak anlatılmamaktadır. 

 

 

HUVE’L-MU’İN  

ELGAZİ ABDÜLHAMİD BİN ABDÜLMECİT HAN 

NİŞAN-I ŞERİF-İ ALİŞAN-I  SAMIYYI ‘ L MEKAN SULTAN  VE 

 

 

 



TUĞRAY-I GARRAY-I  CIHANSITAN  HAKANI NEFEZE BI’L - 

AVNI’R-RABBANI  HÜKMÜ OLDUR Kİ: 

            Evkaf-ı mülhaka’ dan Sivas’ta  Tozanlı Nahiyesinde  Şeyh HOBYAR Tekkesinin Şeyh-ı Tekiyye 

cihetinin tevcihine dair varid olan inha üzerine kuyud-ı lazimesi bi’l ihrac muamele-i kalemiyesi 

ledel’icra cihet-i mezkure mutassarıfı evlad-ı vakıf’tan Şeyh HIDIR ‘ ın müsinn ve alil olması cihetle 

bilrıza ferag ve kaar-ı yed’ inden ledel imtihan  ehliyeti zahir olan kebir oğlu işbu rafı’-ı tevki’-ı refi’ 

işşan-ı hakani MUSTAFA zide salahuhu uhdesine tevcihi Mahkeme-i Teftiş ile Meclis-i Meşayih’ten 

tanzim kılınan i’lam ve mazbata ve taraf-ı şeyhülüslami’den keşide kılınan işaret üzerine  Makam-ı 

Nezaret-ı Evkaf-ı Humayunum ‘ dan ba telhis ifad kılınmağla mücibince tevcih olunmak fermanım 

olmağın Bin Üçyüz Yirmiüç senesi Rebi’ ulevvelinin  Onbirinci günü tarihinde  bu berat-ı 

humayunumu verdim ve buyurdum ki müma cihet-i mezkureye bilnefs  bila kusur eday-ı hizmet 

etmek ve terk ve tekasül vuku bulmamak şartiyle mutasarrıf ola. Tahriren Fi’ l-yevmissalis-aşar min 

şehr-ı Rebi’ulevvel lı senet-ı selase ve ışrin ve selasemi ’ et ve elf. 

                                                                                  Evkaf-ı Humayun Hazine-ı 

                                                                                  Celilesine mahsus berat-ı 

                                                                                  alişan yazılmak için varaka’dır. 

                                                                                  Yalnız 5 Kuruş’tur. 

Sahifenin arkası  : 

Sivas 1890   1500   320   Muhasebe  321/1494 No.19089 Evrak 5545 

İşbu beratta muharrer Meşihat cihetinin ma’a varaka baha harcı olan 

Elli ALTI Kuruş’un 1 Kanunuevvel 320 tarihiyle teslim-ı hazine kılındığı kayden  

anlaşılmıştır. 

                                                           Evkaf-ı Humayun      5 Mayıs 321 

                                                           Muhasebesi                  CEMAL 

Sivas Evkaf Siciline (374) kaydolunmuştur. 

                         

                                                                       Kalem-ı cihat-ı Evkaf-ı Humayun 

                                                                                   Esas  3/2  1558 



            Hubyar Abdal’dan  Şeyh  Hıdır Oğlu  Şeyh Mustafa ya verilen bu berat , Osmanlının son 

döneminde verilmiş olup  Hubyar Ocağı na verilen son berattır. Verilen bu berat yine bir önceki 

verilen berat ve fermanlara dayanak gösterilerek verilmiştir. 

  

VII. 1678-1704-1706-1718 YILLARINA AĠT  HUBYAR KÖYÜ ĠLE ĠLGĠLĠ 

BELGELER   

İlgili belge  

       Tekriye (Değeryer) in bir arazisi durumundadır. Köyün ismi ise Gürgen çukuru olarak geçmektedir. 

Bu tarih de köyde üç hane bulunmaktadır Bunlardan birisinin aile reisi Hubyar Derviş’ in oğlu Mustafa 

, Diğeri Ali oğlu Cafer , üçüncüsü ise Cafer’in kardeşi Erdoğan dır. Bu üç  hanenin geliri; Divani 6600 

dür. 

Hubyar Derviş’ in bu tarihte (1572) hayatta olduğu ancak bölgede bulunmadığı düşünülmektedir. 

Yanında bulunan şahısların kim olduğu konusunda ne rivayet olarak ne de belgelerde herhangi bir 

bilgeye rastlanılamamıştır. Hubyar Köyüne ait elimizde bulunan bir başka belgede , Hubyar Köyü ile 

Cağcek köyünün bir arazi anlaşmazlığının mahkemeye intikal etmesidir. Bu belge Nisan 1678 tarihine 

aittir. Belge şöyledir. 

İlgili belge  1 

 

 

Yazının kaleme alına ması nedeni şudur ki: 

Aşağıda belirtilen durum yerinde dinlenmek için, bana hitaben yüce emir geldiğinde ; yerine getirmek 

üzere , daima takdir edilen ve hukuk yönünden bilinen Ali oğlu Mevlana Ömer Efendi ta’ yin ve 

mahaline gönderildi. O da yazının alt kısmında adları belirtilmiş Müslümanlarla, Tokat şehrine tabi 

Tozanlı nahiyesinde bulunan , hayır sahibi Ölü Hubyar Dede isimli kimsenin tekkesi arazisinde ; 

aşağıdaki şekilde , tartışma ve ihtilaf konusu arazi üzerine gidilip , Hukuk Meclisi kurulduğunda , adı 

geçen ölünün çocuklarından , tekke bakıcısı olan iş bu yazıyı yazdırmış bulunan : Muhammet oğlu 

Ahmet Dede , Kenanoğlu Derdiyar Dede, Ali oğlu Mehdi Dede, Himmet oğlu Mahmut, Kenanoğlu 

Kamber adlarındaki kimseler fi’ li olarak Sivas Müteselsimi olan Nasuh Ağa tarafından , adı geçen 

durum için mübaşir tayin olunan Muhammet ağanın mübaşirliğinde , Korunmuş Sivas şehrinde , 

Ahmet’ in kalesi Kethüdası olup (bir daire veya bir yerin idarecisi) adı geçen tekkenin yakınlarında, 

Cağcek adlı köyün tımarına mutasarrıf  olan ( araziden gelir sağlamasına hak tanınan ) Yayha beyki ve 

Ali Bekli isimli ekin tarlasında oturmuş Hasan oğlu Çelebi, Mahmut oğlu Abidin, Ali oğlu Rüstem, 

Osman oğlu İmam Mustafa, Mustafa oğlu Muhammet adlarındaki kimseler ; sözü edilen toplantı 

meclisine getirilerek , yüzlerine karşı her bir savunma ve ifadelerini şu şekilde dile getirmişlerdir: 

Geçmiş zamanların Padişahlarından bazıları tarafından büyük babamız , adı geçen ölü Hubyar Dede ‘ 

ye mülk olarak verilmiş bulunan Gürgen Çukuruna bağlı yerlerden İşbir Çam Alanı isimli yerde olan 

arazinin sınırları “Nohudan cari sudan Cağcek Çatağına ve oradan Kireçli pınara, ve oradan Sarıyar 



tepesinde olan Göç yolu ve oradan Karatepe boynu ve kuradlık ve oradan Sokarık Kayası ve Yalnız 

pınar ve Çerkez Kayası ve oradan Kapılı Kayave Asa Pınarına “ önce bu sınır ile sınırlı araziyi Büyük 

Babamız ihya etmiş ve kırk sene kadar mülkiyet üzere kendisi ekip biçmiş ve Tekkesine gelen 

misafirlere yemek vermek ikramında bulunmuştur. Vefatından sonra ise Çocuklarına ve çocuklarının 

çocuklarına ; misafirlere yemek vermek koşulu ile vakıf yaparak şartlar koymuştur. Bunlar dışında 

kimseden herhangi bir müdahale olmamış iken, yazının tarihinden yedi yıl kadar önce(1671) , adı 

geçen Yahya Beyki ve işte ortağı olan Ahmet Ağa ; sözü edilen Çam alanı , tımarımız (bizlere geliri 

tescil edilen) Cağcek adlı köyün toprağıdır., diyerek bir çeşit müdahalede bulunurlar. Kendilerinden 

bunun sorulmasını ve ellerinin çekilmesini dileriz dediklerinde , sorular sorulduktan sonra , adı geçen 

Yahya Beyki ve sözleri edilen Çelebi ve Abidin , Rüstem, Mustafa, ve Muhammet , yukarıda belirtilen 

Çamaltı  tımarımızın kapsamındaki Cağcek arazisinden olması nedeniyle araya girme karışma 

hakkımızdır diyerek tartışma konusu olan arazi; Tekkenin sınırları içinde olduğunu inkar etmeden , 

adları geçen iddiacıların yani Ahmet Dede, Mehdi, Derdiyar, Mahmut ve Kamber ‘den , açıklamalarına 

dayanak olabilecek kanıtlar istenildiğinde , Diyurkin isimli köyden Memi oğlu Muhammet, 

Osman........Himmet Çavuş (Kunik oğlu), İsmail oğlu Es seyit İbrahim, Beykideli isimli köyden de Rıdvan 

oğlu Es Seyyid Veli adlı kimseler, tanıklık etmek üzere Meclise getirildiler., yasal tanıklık işleminden 

sonra ; gerçekten iş bu Gürgen Çukuru ve ona bağlı ekin arazisi olan Çam alanı isimli arazi’ nin sınırları 

“Nohudan cari sudan Cağcek Çatağına ve oradan Kireçli pınara, ve oradan Sarıyar tepesinde olan Göç 

yolu ve oradan Karatepe boynu ve kuradlık ve oradan Sokarık Kayası ve Yalnız pınar ve Çerkez Kayası 

ve oradan Kapılı Kayave Asa Pınarına “ adı geçen sınırlar dahilinde olan.....zaman sözü edilen Vakıf 

Kurucusundan bugüne kadar ; sözleri edilen Tekke bakıcıları ; vakıfname uyarınca ellerinde 

bulundurmuşlar ve daha sonra konu edilen  ..........sahiplerinden hiçbir karışma olmamıştır. Burası 

vakıf arazisinindir. Ve bizler bu hususta şahidiz ve buna dair tanıklık ederiz diyerek ifade vermişlerdir. 

Bunun üzerine gerekli tanıklık işlemlerinden sonra şahitlikleri kabul edilmiş ve adları geçen Yahya 

Beyki, Çelebi, Abidin, Rüstem, Mustafa, ve Muhammet, konu olan çam alanından ellerini çekmeleri 

tembih edildi ve tartışma konusu olan arazi ;; vakıf olarak bırakılıp , durum adı geçen Mevlana 

tarafından yerinde yazıldıktan sonra getirilen Ebubekir oğlu Muhammet ve Ahmet oğlu Ömer 

adlarındaki kimseler Hukuk meclisinde bilgilendirilerek talep edilen durum tescil edildi. 1089 yılı 

Cemaziyülevvel sonları (Nisan 1678)  

Tanıklar; Muhammet oğlu Osman Beşe 

Muhammet oğlu Abdünnebi 

Muhammet oğlu Ahmet 

(Diğerleri saifenin alt kısmında kesik kelimeler şeklinde ve okunmamaktadır.) 

Bu belgeden anlaşılan şudur ki; 

1.Bu tarihte yani 1678 tarihinde Hubyar’ın  Torunlarının oğulları hayattadır.Bunlar:  

Kenanoğlu Derdiyar 

Kenanoğlu Kamber 



Alioğlu Mehdi 

Himmetoğlu Mahmut (Himmet Hüseyin Abdal’ ın oğludur. 

2.Bu olay yaklaşık olarak Hubyar Abdal’ın ölümünden 100 yıl sonra meydana gelmiştir. 

Belge   2 

 3..Bu belgeden ilk defa Hubyar Köyünün ilk arazi sınırları net olarak gösterilmiştir. 

4.Hubyar’ ın söz konusu bu arazi üzerinde kendi adına bir Vakıf oluşturduğu ortaya çıkmaktadır. 

5.Bu olay esnasında diğer Hubyar Abdal torunlarının oğullarının isimlerinin olmaması ilginçtir. Ancak 

bunların söz konusu davaya müdahil olmadıkları ve içlerinden bu kişileri temsilci olarak gönderdikleri 

düşünülebilir.  

             Görev olarak Sivas Vilayeti Valisi olan Abdi Paşa Hazretleri ve Paşanın tayin ettiği ve aşağıdaki 

hususlar için görevlendirdiği Mübaşir Hüseyin Ağa marifetiyle Tokat kazasına bağlı yerlerden Tozanlı 

Nahiyesinde Ali Bekli isimli köy ahalisinden olup rahmetli Şey’ullah adlı vakıf kurucusu evlatlarından 

bu yazının sahipleri Ali oğlu Ebubekir, Mustafa oğlu Hüseyin,Ömer oğlu Osman, Rüstem oğlu Mahmut 

ve diğer Hasan oğlu Hüseyin adlarındaki kimseler ; İslam yasaları Meclisine; adı geçen Nahiyede 

Hobyar adlı  vakıfın evlatlarından (vakıf kuran’ın çocuklarından) olduklarını.......olanlardan Veli oğlu 

Ali, Hıdır oğlu İsa, Halil oğlu Recep ve diğer Ali ve Beyzade oğulları İsmail kimseleri hazır 

bulundurarak,önlerinde her birileri........ve söz söyleyip; adı geçen Nahiyeye bağlı Tekriye ve Kiyse 

isimli köylerin ve onlara bağlı ekin tarlalarının maliklerinden olarak elimizde bulunan defter 

suretinden; dört pay’da bir pay Ali Baba vakfı ve bir pay Haydar oğlu Hasan ve Şah Ağa Hatun vakfı ve 

iki payı Büyük Atamız Şey’ullah adındaki vakıf kuran’ın evladına ve evlad evladına vakıf ve şartu ile; 

bu günlere kadar, yüz elli yıldan fazladır evladiyet ve şartname uyarınca, adı geçen vakfı gelirlerine 

sahip olup, Hobyar çocuklarının bizim vakfımızla hiçbir şekilde ilgileri olmayıp ancak defter suretinde 

zikriye toprağı ile Otuz Kile tohum kapasiteli arazisi Hobyar Dervişin tekkesine kaybolmuş iken, 

adları geçenler buna kanaat etmeyerek (yetinmeyerek) bilinen ve ağızdan ağıza söylenenin aksine; 

bizim de Şey’ullah Vakfında hissemiz vardır diye....... bizleri rencide ederek işlerimize 

karışmaktadırlar...sorgularının yapılıp cevaplarının kaydedilmesini ve elimizde bulunan suret ve içeriği 

kanıtlanmış belgeler uyarınca engellemeleri  ve uzaklaştırılmalarını diliyoruz;diye amaçlarını 

açıklayınca,sorgulardan sonra....cevaplarında; gerçekten iddia sahipleri:Şey’ullah evladından olup ve 

bizler Hobyar evladından olmakla, çok eski zamanlardan bugünlere kadar Şey’ullah vakfına, ecdadımız 

ve bizler müdahale ettiğimiz yoktur (karışmış değiliz )ancak,defter suretinde tekkemize kaydolunmuş 

bulunan Otuz Kilelik araziye sahibiz,hiçbir şekilde davamız oktur diye her biri itiraf ve ifade den sonra, 

olayı yakından bilen yaşlı ve ihtiyarlardan: İbrahim oğlu Hacı Bektaş, Molla Osmanlar Hasan ve El-

Seyyid Ömer Çelebiler,Abdurrahman ve Hüseyin, Sefer oğlu Ali, İbrahim oğlu Ahmet Bey, İbrahim 

oğlu Abdülkadir Ağa,Ali oğlu  Yusuf, Ali oğlu Salih Bey, Osman oğlu Ömer, Ali oğlu Seyyid Mahmut, 

Ömer oğlu Seyyid Muhammet, Veli oğlu Osman,Mahmut oğlu Himmet, Hasan oğlu Halil ve Arslan 

oğlu Murat adlarındaki kimseler: Şahitlik için ilçe salonunda hazır olup verdikleri cevaplarda;iddia 

sahipleri ve....Şey’ullah evlatlarından olup, çok eski zamanlardan bugüne kadar Şey’ullah vakfına, 

şartname uyarınca, dedelerden çocuklarına ve torunlarına gelene kadar sahiptiler, Hobyar evladı ise 



ancak defter suretinde belirtilen otuz kilelik araziye maliktir ve Şey’ullah vakfından hisse  ala 

gelmedikleri bilinen ve ağızdan ağıza söylenen bir durumdur, diye her birileri yasal şahitliği 

ettiklerinde, adları geçenlerin bu tanıklıkları kabul edilmiş ve bu tanıklık üzerine Hobyar evlatları 

Şey’ullah Vakfına karışmamak üzere adı geçenlere uyarılar yapıldıktan sonra, talep edilen husus 

yazı ile tescil edildi.Bin yüz on altı yılı Recep ayının başı (Miladi 1704 yılı Ekim ayı ). 

                        Tanıklar : El-Seyyid Şeyh Mustafa Efendi 

                                     El-Şeyh Ebubekir Efendi 

                                     Osman Ağa 

                                     Muhammed Ağa 

                                     İbrahim oğlu Abdülkadir Ağa 

                                     Çeribaşı Yusuf Ağa 

                                     Müezzin zade Receb Ali 

                                     Halil oğlu Hasan Bey                                       

                                                            

              

Bu belgeden çıkan sonuçlar; 

1. Bu belge 1704 yılı Ekim ayında düzenlenmiştir 

2.Bu belge Ali beyli isimli köyde bulunan ve şeyhullah evlatlarının arazilerine Hubyar evlatlarının 

müdahaleleri üzerine görülen bir dava evrakıdır. 

3.  Bu belgeden anlaşılan ve 1704 yılında Hubyar Köyünde hayatta olanlar ve bu davaya karışan kişiler 

şunlardır; 

Velioğlu Ali 

Hıdıroğlu İsa 

Haliloğlu Recep 

Ali ve Behzad(Beyzade) oğulları İsmail 

4. Bu belgeden Değeryer(Tekriye) ve Gibis’(Kiyse) in bir kısmının Sivas da bulunan Ali Baba dergahına 

bağlı oldukları anlaşılmaktadır. 



5.Bu dava neticesinde Hubyar Evlatlarının adı geçen araziden çıkmaları ve uzak durmaları karara 

bağlanmıştır. 

 

 

BELGENİN ÇEVİRİSİ;  

     Aşağıda beyan edilen husus’un yeniden görüşülmesi hakkında Yüce Padişahlık  Makamından 

değerli ve muhterem Sivas Valisi Abdi  Paşa’ya ve buna gönderilmiş bulunan fermanlara 

uyulurak  Vezir Hazretlerinin makamında kurulan Hukuk Meclisinde; adı geçen Vilayete bağlı 

Tokat  Kazasına  tabi Tozaklı  Nahiyesinin Ali Bekli isimli köyde oturanlardan; rahmetli Şey’ullahın 

(babası Cüneyd, onun da babası Şehid İbrahimdir) evlatlarından olup aşağıda sözü edilen vakfın 

gelirlerine, evlatlık sıfatları ve şartname gereği sahib olanlardan işbu yazıyı gerçekleştiren Şey’ullah 

oğlu Ali Bey oğlu Çelebi oğlu Hasan oğlu Rüstem oğlu Binyad oğlu  mustafa oğlu Hüseyn ve diğer 

amca oğulları Rüstem oğlu Mahmud, Ömer oğlu Osman, ve diğer Abidin oğlu Mahmut, Hüseyn oğlu 

Ömer, Abdurrahman oğlu Ahmed, Himmet oğlu Mustafa adlarındaki kimseler; Sivas şehrinde 

kurulmuş bulunan, adı geçen Mecliste; sözü edilen Nahiyede oğlu Hobyar....... evladlarından Himmet 

oğlu El-Seyyid Mahmud isimli hazır bulundurmak üzere getirterek............ her birleri davacı sıfatıyla 

söz alarak dediler ki: elimizde bulunan şu tuğralı tapu Senedinin suretinde yine adıgeçen nahiyede 

olan Terkiye ve Kebsi adlı köyler ve onlara bağlı ekin tarlalarının.......... ve Şah Ağa ve Şah Bole Hatuna 

ve iki çeyreği büyük atamız, adı geçen Cüneyd oğlu Şey’ullah’ın mülkü olup, yukarıda sözü edilen iki 

çeyrek mülk’ün veraset yolu ile öz oğlu olan Ali, Bey’in öz oğlu Çelebi’nin öz oğlu Hasan  adlı kimseye 

intikal edip, adı geçen Hasan dahi Dokuz yüz Kırk dokuz tarihiyle (1542 Miladi yılı) tarihlenmiş işbu 

elimizdeki geçerli Vakıf belgesin de belirtilmiş olduğu  üzere; adları geçen iki köyün iki  çeyreklik 

mülklerini vakıf yapmış ve gelirlerini çocuklarına, onların da çocuklarına, o çocuklarının da çocuklarına 

ta ki birbirlerini izlerken onlardan kimse kalmayınca bu kez vakıf kadınlara geçerek onlarda da arka 

arkaya birbirlerine; soyları devam ettikçe intikal edecektir diye yazılı şartlar halinde mevcuttur.Ve bu 

Vakıf Hasan’ın evladından olmamız  nedeniyle ve yazılı şartlar uyarınca, adı geçen tarihten beri deden 

babaya bu gelirdeki haklarımızı kullanmaktayız, Hobyar evlatlarıyla herhangi bir şekilde soylarımız....... 

bağlantı olmayıp ancak Tekriye toprağında, defter sureti uyarınca otuz kilelik araziye sahipler iken 

bununla yetinmeyip, adı geçen Seyyid Mahmud ve akrabaları’nın  hak iddia etmeleriyle ve hatta adı 

geçen Mahmud’un akrabalarından, mecliste bulunmayan, Ali ve İsa ve Receb ve diğer Ali ve Beyzad 

adlarındaki kimseler’le Sivas şehrinde; Bin yüz onaltı yılında (Miladi 1704 yılı ) Hukuk Hakimi olan 

Muhammed Efendi huzurunda, duruşmaya çıktığımızda; adları geçenler ilgimiz yokturdiye ifade 

vermişler ve bunun belgesi tescil edilmiştir.Adıgeçen seneye gelince, hiçbir şekilde Hobyar evlatları 

vakfımıza karışmadıkları hususu görülen ve bilinen bir durum iken, sözü edilen Seyyid Mahmud 

yetinmeyip; Şey’ullah ın evladındanım diyerek Bin yüz on altı senesinde Tokat şehrinde benden 

davasını ve ileri sürdüğü iddialarını yalancı şahitlerle isbat ettirip onunla ilgili belgeler elde ederek 

bunları Defterhanede muhafaza ettirmiştir. Bizler durumlarımızı İstanbul Adliyesine arzettiğimizde, 

adıgeçen Mahmud; Defterhanede saklattığı belgeyi  sildirmiş, bizim elimizde olan belge ise 

Defterhanede saklanarak elimize bir sureti verilmiştir.Sözü edilen Mahmud hazır ve mevcut 

olmamakla, halen Abdullah Efendi Hazretlerinin i’lamiyle, adı geçen dava yeniden dinlensin diye yüce 

 

 

İlgili belge 3 



ferman verilince Mahmud’tan ......... ve yasal belge ile yüce fermanı ibraz ederek bakıldığında, 

,çerikleri her yönden adları geçen iddia sahiplerinin takrirlerine tıpa tıp uygun bulunmakla, sorgudan 

sonra Seyyid Mahmud, cevabında iddia sahiplerinin ........... yazılı olduğu üzere Şey’ullah (babasının 

adı Cüneyd )ın öz oğlu Ali Bey’in öz oğlu Çelebinin öz oğlu, adı geçen vakıf kurucusu Hasan’ın 

evlatlarından oldukları............. ,geçerliliği devam eden vakfiyenin ve sözü dilen belgenin içeriklerini 

kendi rızası ile kabul ve itiraf ederek, ama bende Şey’ullah evladından olduğumu yazılı şekilde isbat 

ettiğime göre itirazda bulunurum diye cevab vermekle, sorgudan sonra, adları geçen iddia sahibleri; 

sözü edilen Seyyid Mahmud, Şey’ullah evladından olduğunu inkar edilmek, Yüce emir uyarınca; adı 

geçen Seyyid Mahmud!tan iddialarını kanıtlayacak deliller taleb edilmiş ise de, yasal süre verilmesine 

rağmen, delil göstermekten aciz olduğunu itiraf etmiş olup, sözü edilen Mahmud tekrar söz alarak, 

belirtildiği gibi; ben de Şey’ullah evladındanım diye çok kereler dava etmiş idim ancak şimdi ben de 

adı geçen davayı ibtal ediyorum, ilgim ve müdahalem yoktur,ancak defter suretinde belirtilmiş 

bulunan Büyük Dedem Hobyar dedeye..... olunan Tekriye toprağı’ndan otuz kilelik araziye malik 

oluruz diye itiraf beyan ettikten sonra;adı geçen durum, toplanmış bulunan mecliste yaşlı ve ihtiyar 

kimselerden, Şeyh Ebubekir Efendi, Ebubekir oğlu Seyyid Sıddık, Rıdvan oğlu Hasan Hıdır oğlu 

Abdülgani, Kasım oğlu Abdülkadir, Osman oğlu Ömer,Sefer oğlu Nevred men Ahmed, Ferhad oğlu 

Ömer, Ferhad oğlu Mustafa, Muhammed oğlu İbrahim, Murteza oğlu Süleyman ve Ali ......... adlı 

kimselerden sorulduğunda, verdikleri cevablar bu iddia sahibleri, Ebubekir ve Hüseyn ve Mahmud ve 

Osman ve diğer Mahmud ve Ömer ve Ahmed ve Mustafa; rahmetli Şey’ullah’ın babası Cüneyd ve o 

nun da babası Şehid İbrahim’in öz oğlu Ali Bey’in öz oğlu Çelebi’nin öz oğlu; vakfı kuran merhum 

Hasan’ın evlatlarındandır ve şu ellerindeki geçerli vakıf belgesi ve defter suretine göre,eski zamandan 

beri bugüne gelinceye kadar, adı geçen vakıf gelirlerine; evladlık üzere, sözleri geçen iddia sahibleri ve 

ataları malik olmuşlar ve onlardan yararlanmışlardır, adı geçen Seyyid Mahmud Hobyar’ın evladı olup 

Bin yüz onaltı yılına gelince Hobyar evlatları; adı geçen vakfa müdahale edegeldikleri hususunda bir 

bilgimiz yoktur, bizler bu hususta şahidiz ve bununla ilgili olarak tanıklık ederiz diye her birileri yasal 

ifadede bulununca, gerekli tanıklık işlemlerinden sonra şahidlikleri kabul edilerek, suret ve vakıflık 

belgesinin geçerliği göz önünde bulundurularak Yüce Ferman üzere, adı geçen Seyyid Mahmud’un 

itiraz ve müdahalesinin yasaklanmasına ve evvelce olduğu gibi sözü edilen vakıfların, adları geçen 

iddia sahiblerince idaresine ve bunlardan yararlanmalarına kesin karar verilerek istekleri 

doğrultusunda yazılmış oldu. Cemaziyelahir başları, bin yüz on sekiz yılı.(Miladi Nisan 1706)  

Tanıklar: Müftü Ahmet Efendi                          Seyyid Şeyh Mustafa Efendi 

            Müderris İbrahim Efendi                                  Şeyh Hüseyn Efendi 

            Kethüda Elseyyid Mustafa                   Elseyyid Abdülvahhab Ağa 

            Elseyyid Abdüllahad Ağa                                 İbrahim oğlu Abdülkadir 

            Küçük Hasan Efendi                            Dermanizade Mustafa 

            Ömer Şükrü Hasan Mustafa                Şükrü Mahmud Ömer Hıdır 

            Abdullah oğlu Ali Ağa                          Abdullah oğlu Muhammed 

            Süleyman oğlu Davut Bey 



Bu belgeden çıkan sonuç; 

1- Bu belge Nisan-1706 yılında düzenlenmiştir. 

2- Bu belge Hubyar Köyünde bulunan Hubyar evlatları ile Ali Beyli köyde bulunan ve Şeyhullah 

evlatları arasında bulunan bir arazi anlaşamazlığı sebebiyle yapılan bir mahkeme kaydıdır. 

3- Bu tarihte Hubyar’ ın Torunlarının torunlarını hayatta olduğu anlaşılmaktadır Bunlar; 

Hüseyin Abdal’ ın oğlu Himmet’ in oğlu Seyyid Mahmut ; Bu kişinin Hubyar Köyünün temsilcisi veya 

söz konusu topraklara müdahale eden kişi olduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer Hubyar Evlatları ise; Babalarının ismi verilmeden belirtilmiştir. Bunlar Ali 

İsa  

Recep  

Ali 

 Behzat  

4- Mahkeme neticesinde Hubyar Evlatlarından Seyit Mahmut’ un Şeyhullah evlatlarına ait topraklara 

yapmış olduğu müdahaleye son verilmesi kararı verilmiştir. 

İlgili 

belge  4 

İ’lamı gereğince yasal belgeler Tapu Dairesine kayıd....... 

             

Mazuratım şudur ki : 

Yüce Ferman üzere......... 

Ellerinde bulunan;Mevla Hacı Mustafa ve Tokat savısı Abdülbaki imzalarıyla imzalanmış iki aded 

belgeye göre alındığında; Gürgen Çukuru adlı ekin arazisi, Çamanalı denilen tarlanın eklentileri ve 

bağlantıları olup arazisinin sınırları; Nohuttan akan sudan Çekçek çatağına ve ondan kireçli Pınara ve 

ondan Sarıyar..... olan Güçyoluna ve ondan Kara...... boynu ve Güroluk, ondan da Sokarık Kayası ve 

Yalnızpınar Kerkezkayası ve ondan Kapılıkaya ve Asapınarına varınca, sözü edilen sınır içinde olan 

arazi Vakıf olup Elli yıldanberi, bu güne kadar vakıflık üzere Tokat Kazasının  Tozaklı Nahiyesinde 

bulunan Gürgençukuru adlı ekin tarlasından asude olan rahmetli Hobyar Tekkesinde tekke Bakıcısı 

olanların bu araziden yaralandıkları, ormanın malikleri oldukları husunun yasal hasım (karşı taraf) 

olanların önünde isbat edilmiş ve adıgeçenler El-Seyyid Mahmud ve Hasan ve Hıdır ve Ali’nin vakıf 

kuran’ın evladları oldukları ve sözü edilen sınır içinde olan arazi, tekke bakıcıları tarafından vakıf 



olmak üzere ellerinde bulundurarak kullandıkları, adıgeçen bu hususlara.... olan Yirmiüç müslüman 

kişilerin haber vermeleriyle, adları geçenlerin ellerinde olan yasal belgeleri mahallinde kaybederek, 

karşı tarafın çekişmelerine  engel olması hususunda ferman Hazret-ı emir verenindir. 

Arzetmek istediğim husus şudur ki : 

Tokat Şehri’ne bağlı yerlerden Tozaklı Nahiyesi’nde ölmüş bulunan Hobyar  Derviş isismli hayır 

sahibi’nin inşa ve tamir ettiği Tekkede oturan El-Seyyid Mahmud Dede,Hasan,Hıdır, ve Ali 

Dedeler;yasal İslam Meclisi’nde her biri maksad ve ifadesini söyleyip;atamız rahmetli Hobyar Derviş 

baltasıyla açıp inşa ettiği tekkede, gelen misafirlere yemek ikram etmiş,bunu sağlamak içinde de 

tekkenin çevresinde ekinler ekip ürünler toplayarak hayır hizmetlerini devam ettiregeldiği, 

Gürgençukuru isimli yere bağlı Çamaltı adındaki ekin arazilerinin kendisine eski padişahlar tarafından; 

Dokuzyüz yetmiş (Miladi 1562) yılında, Padişah fermanı ile mülk olarak verildiği bir 

gerçektir.Kayıdlarda bir buçuk hane olarak yazılıdır,yarım hane’nin indirildiğine ve bunun defter 

kayıtlarına geçtiğine dair herhangi bir ferman yoktur,tartışmasız şeki,lde,ekip biçmeye devam 

ederken,eskiden beri yakınlarında bulunan Çekçek adlı köy toprağından olmak üzere Sipahilerin 

ortaya attığı iddialara karşı,her türlü kayıd, belge ve kanıt ile, atamızın baltası ile açıp ekerek İslam 

Yasaları ve ilgililerce sabit olduğu gibi bu yerler Çamalanı Gürgençukuru’na bağlı ve oranın ek 

yerleridir,pek çok belge ile tescil edilen bu duruma rağmen hala dışardan bazı kimseler Çamalanı 

başka ekin tarlasıdır diye iddia etmekten geri kalmayarak tartışmakta devam etmektedirler.Elimizdeki 

yasal belgelere bakılarak bundan böyle bu iddialara son verilmesi hususunda yüce emirlerin verilmesi, 

Yüce Padişah fermanı’na Tapu kayıdlarına ve eldeki belgelere uygun bir çözüm’ün ortaya konulması 

için ibraz ettiğiniz vesikaların incelenmesini taleb ediyoruz  denilmektedir. 

Gerçekten tartışma konusu olan yerlerin Çamaltı Gürgençukuru denilen yerin bağlı yerleri olup 

bugüne kadar Hobyar Derviş o yerlerin sahibi olduğuna dairt, güvenilir kimselerin tanıklığı ile 

kanıtlqnmış olduğundan, bu tartışmaya bir son verecek yüce, adil ferman’ın lütfedilmesi hususunda, 

merhamet-ı aliyyeye baş vurmaktadırlar.Gerçek adalet fermanda tecelli edecektir.Binyüz otuzbir 

yılını’nın Rebiülahir ayı, beşinci günü yazılmıştır.(Miladi 1718 yılı Şubat ayı)   

                                                                 Tokat Şehri Valisi 

                                                                       Ahmed 

                  Tozanlı Nahiyesine bağlı Tekriye isimli köyde halkın ve müslüman olmayanların sayımı 

yapıldıktan sonra;.... üç kişi ile zemin köyler çukuru...... Hobyar Derviş’in elinde olup kendi mülkü 

olarak baltası ile açtıktan sonra Allah rızası için gelen geçen misafirlere yemek ikram etmek amacı ile 

Otuz kilelik...... adı geçen tekkenin sınırlarıda yasal belgelere göre bellidir,Hobyar Derviş’indir diye 

defterlerde açıklanmıştır fakat,bazı kimseler dışarıdan karışarak ve birtakım baskılar yaparak rahmetli 

Sultan Ahmed Han tekkelerini ele geçirmeye uğraşmaktadırlar.Buna hak sahipleri Yüce Padişah Hattı 

ile durumlarını tasdik ettirmek arzusundadırlar.Belirtildiği gibi Bin yüz yirmi dokuz(miladi 1716) 

tarihinde yerel imzalarla tashih yapılmış,ve yine adı geçen Nahiyede...... vergisiyle Bin altıyüz akçe, 

Çekçek isimli köyün mülk olarak sahibi Sinan oğlu Eskotyos ve Rüstem Bey oğlu Ali, dışarıda ekin 

ekerler diye o da yazanın kalemiyle yazılmış olup defter........ellerinde Bin altıyüz akçe’nin yarısı 

Sekizyüz akçe ifraz ve Sivas Nahiyesinden  Alaca köyü............üçbin........akçe.......Sivas Kalesi 



Kethüdasına mahsus ...........kenar yazısında yazılı olduğu üzere zemin...........Çukuru Otuz 

Kilelik.......Çekçek köyündeki sahiplerin ...........ilgileri yoktur. 

Ferman Devletlu Sultanın’dır. 

Bu belgeden çıkan sonuç; 

Bu belgenin verildiği tarih 1718 yılı Şubat ayıdır. 

1.Bu belge Ceğcek köylülerinin Çamalanı (Çamalağı) bölgesine girmek istemeleri üzerine çıkan 

tartışma neticesinde yapılan mahkeme kaydıdır.       

2.Bu tarihte Hubyar Köyünde bulunan kişiler; Belgeye konu olan kişiler 

Seyit Mahmut 

Hasan 

Hıdır  

Ali  

4.Bu belgeden Tekke’ yi Hubyar Derviş’ in inşa ettiği anlaşılmaktadır. 

5.Bu belgeden Hubyar Dervişş’ in ilk defa 1562 yılında ferman aldığı ve bu fermanla söz konusu 

Hubyar Köyü arazisinin kendisine mülk olarak verildiği net olarak anlaşılmaktadır. 

6.Bu belgeden Ceğcek isimli köyün mülk sahibinin Sinan oğlu Eskotyos  ve Rüstem oğlu Ali olduğu 

anlaşılmaktadır. 

 7.Bu belge ile çamalanı ve diğer yerler Hubyar Köylülerine tescil edilmiş ve ceğcek köyünün burayla 

bir ilgisi olmadığı tescil edilmiştir. 

Yine Hubyar Köyü ile ilgili 2 Cemiziyelahir 1131 tarihli (Miladi Mart 1718) belgede Hubyar Köyünün 

Gürgen çukuru köyü olarak geçmektedir.  Bu belge şöyledir. 

İlgili belge 5 

Sivas Vilayetinde, Tokat Kazasında, Tozanlı Nahiyesi içinde yarım vergi; A 

Adıgeçen köyden alınan bu vergi Hazine Defteri uyarınca dır. 

Gürgençukuru ve Çamalanı köyleri: 

Kişi:8,  Ev: 6 Tekkede oturanlar 



Hane Kaldırma (silme ): 

8 Şaban 1056 yılı tarihli (Miladi 1646 Eylül) Yüce ferman üzerine ve İsan ‘ ın dilekçesi ile 

kaldırılmıştır. 

Belirtilmiş olduğu şekilde, adıgeçen köyün hanesi nin silinmiş olduğu yazılıdır, ferman padişah 

hazretlerinindir. 2 Cemiziyelahir 1131 (Miladi  Mart 1718)  

Bu belgede 1718 yılında köyde 6 evin ve 8 kişinin  oturduğu belirtilmektedir. 6 evde 8 kişi nüfusun az 

olduğu göz önüne alınırsa (Eş ve çocuklar düşünüldüğünde) bu 8 kişinin aile reisi  veya yetişkin kişi 

statüsünde olduklarını yorumlamak yanlış olmayacaktır. Hane kaldırma veya silmenin vergi muafiyeti 

olarak yorumlanması mümkündür. 

VIII. 1761 YILINA AİT BİR BELGE: 

             1761 tarihinde Ohturum köyü yakınlarında bulunan Karakaya derbendi görevlileri Hüseyin ile 

Süleyman oğlu Mustafa’nın Hubyar arazisinde hak iddia etmeleri üzerine, 980 / M. 1574 tarihli 

mufassala göre, bu arazinin Hubyarlılara ait olduğuna dair, Sivas kadısı tarafından aşağıdaki hüküm 

yazılmıştır.  

Sivas valisine ve Tozanlu kadısına hüküm ki, 

            Hüseyin ve Mustafa nâm kimesneler arz-ı hal idüb Sivas sancağında Tozanlu nahiyesine tabî 

Değeryer nâm karye bir bennâklık Ohturum nâm karye kurbında Karakaya nâm derbend ki 

derbendcileri mutasarrıf olmak üzere Defter-i Hakanî’de mukayyed ve mezküran Hüseyin ve Mustafa 

derbend-i mezbûrun derbendcileri olub hidmeti edâ idüb ber-mûceb Defter-i Hakâni zikr olunan bir 

bennaklık zemin ondan berü bunların bilâ-nizâ zabıtlarının almağla aherden hasıl ve ta’arruz alınmak 

icab itmez iken karye-i Değeryer el-mezbûre ve gayriden 1.900 akçe timâra mutasarrıf Mustafa veled-

i Süleyman nâm sipâhî zuhûr ve zikr olınan bir bennâklık zemine hilâf-ı Defter-i Hakâni ve kadime 

mugayir fuzuli müdahil ve bunların zabıtlarına mümana’at ve te’addiden hali olmadığı bildürüb 

Defter-i Hakâni mucebince amel olınmak bâbında emr-i şerîfim reca ve Defterhâne-i Amire’mde 

mahfûz rûznâmçe-i hümâyûn ve defter-i icmâl mufassala mürâca’at olundukta Tozanlu nahiyesine 

tabî 138 nefer re’âyâ 15 zemin ve 2 hisse çiftlikle karye-i Değeryer malikâne-i Şeyhullah bin Cüneyd 

hâliyâ rub’-ı malikâne-i der tasarruf ALİ BABA ve rub’-ı malikâne-i der tasarruf Hasan veled-i Haydar 

ve Şah Ağa Hatun ve iki rub’-ı malikâne mülk-i Mürüvvet evlâd-ı Şeyhullah ber-mûceb hüccet-i 

şer’iyye ve yine tahtında 3 nefer ve 2 zemin Gürgençukuru derr-i tasarruf Hubyar Derviş vâcibü’l-

re’âyâ kimesne olub baltasıyla feth idüb hasbinâ’ltah zaviye ma’mûr itmiş 30 kilelik yerdir. Zaviyeden 

üzre hududu ber-mûceb hüccet-i şer’iyye mukarrer mezbûr Hubyar Derviş mutasarrıfdır ve hâsl-ı 

divânî tahtında nîm ve bennâk ve cebe ve hınta ve resm-i meyve yekûn ma’a gayrihî 6.800 akçe yazu 

ve yine tahtına zemin bir bennaklık derr-i tasarruftan hâliyâ mezkûr temlik rüsûmu ve mahsulüne ve 

resm-i kovan ve bâd-i hevâ ve resm-i arûsanesine iki başdan mezbûr mutasarrıf olmak Ohturum nâm 

karye kurbında Karakaya nam .... derbend derbendci der-hala evlâdının vech-i meşrûh üzere 

derbendcilik itmemek şartıyla defter-i cedîde kayd olundular deyû defter-i mufassala muharrer 

kalemiyle tahrir ba’dehû zemin-i Gürgençukuru el-mezbûru Hubyar Derviş el-re’âyâ .baltasıyla açıp 

zaviye nüzûl edip zaman mürûr itmekle haricin bazı kimesnelerin müdahele itmekle bâ hatt-ı 

hümâyûn zaviyelerine temlik olmak üzere 1029 senesinde tevki’ kalemiyle şerh verilmekle defter-i 



icmâlde  3.800 akçesi ifraz ve ber-icmâl ve icmâl-i mezbürûn  1.900 akçesi Defter-i Hakânî’de mastûr 

olduğu Emin Mustafa veled-i Süleyman ve bakiyyesi müşterekleri kayıdlarında olub bu takdimce ber-

mûceb Defter-i Hakânî karye-i mezbûrun zemin-i Gürgençukuru deyû mukayyed 30 kilelik yer zaviye-i 

mezbûr tarafından ve bir bennaklık zemin dahi ...... üzere derbend-i mezkûr derbendcileri tarafından 

arazi sa’iresi dahi müşterekleriyle merkûm Mustafa veled-i Süleyman taraflarının zabt-ı iktizâ 

eylediğin bil-fiil defter emini olan el-hac Muhammed râkım damme mecdehû ‘rz itmeğin ‘arz-ı hal 

mucebince ‘amel olınmak için yazılmıştır.  Fî evâsıt L sene 1175 / M. 1761  

IX. HUBYAR KÖYÜ ĠLGĠLĠ BELGE VE BĠLGĠLER 

Osmanlı Döneminde düzenli bir nüfus sayımı olmamıştır. Bu sebeple o döneme ait nüfus 

bilgilerini elimizde bulunan Temettuat ve Tahrir defterlerinden veya benzer 

vesikalardan çıkartabiliyoruz. Cumhuriyet dönemi nüfus bilgileri ise Devlet Ġstatistik 

Enstitüsünde mevcuttur. 

Hubyar Köyü ile ilgili nüfus bilgilerini:  

1- Hubyar köyünün nüfusu ile ilgili ilk belge elimizde bulunan ve 1572 yılına ait 

belgedir. Bu belgeden Hubyar köyünde bulunan aile reisi veya gelir sahibi olan 

insanların isimleri bulunmaktadır. Bu tarihte ; 

Hubyar Derviş 

Ali oğlu Cafer 

Erdoğan kardeşi o diye belirtilen üç kişi aile reisi veya gelir sahibi kişiler olarak evraka 

işlenmiştir. 

2- 1850 yılına ait olduğu bilinen bir tarihte ise köyde bulunan Erkek Nüfus sayılmıştır. 

Buna göre; Hubyar Köyünde  

13 Yaşına kadar                    75 Erkek  

13-30 yaş arası                      39 Erkek 

30-40 yaş arası                      24 Erkek 

40 yaş ve üzeri                      34 Erkek 

Toplam                                   172 Erkek  

Askerde olan             yok. 

Dışarıda olan                         yok. 

Bu verilerden yola çıkarak bu  dönemde  evli olan erkek  sayısının  yaklaşık 85 kişi 

olduğu ,  bu 85 kişinin erkek çocuklarının burada yazılı olması sebebiyle geriye kız 

çocuklarının ve eşlerinin sayısını tahmin edersek tüm nüfusu aşağı yukarı bulmuş 

oluruz. Bu da 85 evli erkeğin 85 karısı ve kız çocuk nüfusunun erkek çocuk nüfusundan 

her zaman fazla olduğunu dikkate alırsak 100 civarında kız çocuğun olduğuna 

ulaşabiliriz. Ve toplam bu tarihte Hubyar Köyünde 357 civarlarında  bir nüfusun 

olduğunu düşünmek oldukça gerçekçidir. 

Erkek Nüfus              172 

Kadın Nüfus              185  Tahmini 

Toplam Nüfus                        357 

3- Elimizdeki bu belge 1841 yılına ait olup Hubyar Köyünde bulunan aile reislerini ve 

bu ailelerin sahip oldukları mal varlıklarını ifade etmektedir. Aile reisleri isim isim baba 

adlarıyla verilmiştir.  

SİVAS SANCAĞINA BAĞLI TOZANLI KAZASINA TABİ HUBYAR KÖYÜ AHALİLERİNİN EMLÂK, ARAZİ VE 

TEMETTUATLARININ MİKTARINI BEYAN EDEN DEFTERDİR: 

HANE: 1 



Hubyar köyünde Hatib bâ berât-ı âlî Abdulkadir’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 8 dönüm        Hâsılat: 198   Sağmal inek: 4 baş    Hâsılat: 96 

Ekinsiz tarla: 8 dönüm                            Ġki yaşında düve: 2 baş 

Sağmal koyun: 10 baş     Hâsılat: 60     Kısır inek: 1 baş 

Sağmal keçi: 13 baş        Hâsılat: 65     Sağmal manda: 1 baş            Hâsılat: 48 

Kısır keçi: 30 baş                        Hâsılat: 30     Döllü kısrak: 2 baş    Hâsılat: 80 

Erkek merkep: 1 baş       

Bir senede toplam geliri: 577 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 50  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 4, arpa 3 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 10, keçi 13, kısır 30 = 53 

HANE: 2 

Hubyar köyünde muhtar-ı evvel Dedeşoğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 10 dönüm Hâsılat: 162   Kuzu: 12 baş 

Ekinsiz tarla: 10 dönüm                                Oğlak: 15 baş 

Sağmal koyun: 12 baş                              Hâsılat: 72                                   Sağmal inek: 2 

baş  Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 15 baş  Hâsılat: 75     Kısır inek: 1 baş 

Kısır keçi: 30 baş                  Hâsılat: -        Tosun: 2 baş 

Kovan: 1 adet                        Hâsılat: 4       Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 611 Kuruş (Kısır keçi geliri hesaplanmamış.) 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 180  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 4, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 12, keçi 15, kısır 30 = 47 

HANE: 3 



Hubyar köyünde muhtar-ı sânî Kabakoğlu Ali Pehlivan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 108   Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15 

Ekinsiz tarla: 4 

dönüm                                                                                                                    Sağmal inek: 

3 baş            Hâsılat: 72 

Sağmal koyun: 4 baş Hâsılat: 24     İki yaşında düve: 2 baş 

Sağmal keçi: 13 baş  Hâsılat: 65     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                                            

Bir senede toplam geliri: 534 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 44  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 4, keçi 13, kısır 15 = 32 

HANE: 4 

Hubyar köyünde Nebioğlu Halil’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 1 dönüm   Hâsılat: 36     Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72 

Ekinsiz tarla: 2 dönüm                                  Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                                            

Bir senede toplam geliri: 358 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 35  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

HANE: 5 

Hubyar köyünde Patlakoğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 5 dönüm   Hâsılat: 54     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Kısır inek: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250                                                               



                                                

Bir senede toplam geliri: 352 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 55  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

HANE: 6 

Hubyar köyünde Boşnakoğlu Mehmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 72     Oğlak: 7 baş 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Kısır inek: 1 baş 

Sağmal keçi: 7 baş                                   Hâsılat: 35                                               Katır: 1 

baş             Hâsılat: 250 

Kısır keçi: 5 baş                    Hâsılat: 5        

                                                                                                           

Bir senede toplam geliri: 362 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 40  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 7, kısır 5 = 12 

HANE: 7 

Hubyar köyünde Yusufoğlu Mustafa’nın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 54     Kısır inek: 1 baş 

Ekinsiz tarla: 3 

dönüm                                                                                                                    Düve: 1 baş 

Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 376 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 30  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 



HANE: 8 

Hubyar köyünde Odakeşoğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 72     Kısır keçi: 14 baş                  Hâsılat: 14 

Ekinsiz tarla: 2 dönüm                                  Oğlak: 8 baş 

Sağmal keçi: 8 baş    Hâsılat: 40     Kısır inek: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                    

Bir senede toplam geliri: 376 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 40  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 8, kısır 14 = 22 

HANE: 9 

Hubyar köyünde Tantuşoğlu Halil’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 36     Kısır keçi: 2 baş                    Hâsılat: 2 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Oğlak: 4 baş 

İcar verdiği tarla: 1 dönüm Aşarı: 3            Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 4 baş    Hâsılat: 20     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                                            

Bir senede toplam geliri: 335 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 54  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 4, kısır 2 = 6 

HANE: 10 

Hubyar köyünde Tantuşoğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 



Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 18     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Ekinsiz tarla: 2 dönüm                                  Kısır inek: 1 baş         

İcar verdiği tarla: 4 dönüm Aşarı: 4            Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                                                                               

Bir senede toplam geliri: 320 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 59  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

HANE: 11 

Hubyar köyünde Abdullahoğlu Mahmut’un emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 2 dönüm   Hâsılat: 72     Oğlak: 5 baş 

Ekinsiz tarla: 4 dönüm                                  Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72 

Sağmal keçi: 5 baş    Hâsılat: 25     Katır: 250 

                                    

Bir senede toplam geliri: 419 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 45  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

HANE: 12 

Hubyar köyünde Karahüseyinoğlu Ali’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 36     Kuzu: 9 baş 

Ekinsiz tarla: 3 

dönüm                                                                                                                    Oğlak: 5 baş 

Sağmal koyun: 9 baş Hâsılat: 54     Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72 

Sağmal keçi: 5 baş    Hâsılat: 25     İki yaşında düve: 3 baş 

Kısır koyun: 5 baş     Hâsılat: 10     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                                            



Bir senede toplam geliri: 447 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 111  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 9, keçi 5, kısır 5 = 19 

HANE: 13 

Hubyar köyünde Eledoğlu Ali’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 90     İki yaşında düve: 1 baş 

Ekinsiz tarla: 1 dönüm                                  Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24      

                                                

Bir senede toplam geliri: 364 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 74  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 2 

HANE: 14 

Hubyar köyünde Topuzoğlu Deli Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 1 dönüm   Hâsılat: 36     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Ekinsiz tarla: - dönüm                                  Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Kısır koyun: 3 baş     Hâsılat: 6        

                                                

Bir senede toplam geliri: 340 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 25  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

HANE: 15 

Hubyar köyünde Culfaoğlu Mehmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 



Ekili tarla: 5 dönüm   Hâsılat: 81     Kuzu: 3 baş 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Oğlak: 4 baş 

Sağmal koyun: 3 baş Hâsılat: 18     Kısır inek: 1 baş 

Sağmal keçi: 4 baş    Hâsılat: 20     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Kısır keçi: 1 baş                    Hâsılat: 1        

                                                            

Bir senede toplam geliri: 370 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 75  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 3, keçi 4, kısır 1 = 8 

HANE: 16 

Hubyar köyünde Karabıçakoğlu Himmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 2 dönüm      Hâsılat: 18        Düve: 1 baş 

Sağmal inek: 1 baş                                   Hâsılat: 24                           Ġki yaşında tosun: 2 

baş 

Kısır inek: 1 baş                                           Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 292 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 40  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Arpa 1 

HANE: 17 

Hubyar köyünde Kerimoğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 54     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24      

Bir senede toplam geliri: 328 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 30  



A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

HANE: 18 

Hubyar köyünde Odakeşoğlu Veli’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 7 dönüm   Hâsılat: 99     Kuzu: 10 baş 

Ekinsiz tarla: 5 dönüm                                  Oğlak: 4 baş 

Sağmal koyun: 10 baş           Hâsılat: 60     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 4 baş    Hâsılat: 20     İki yaşında düve: 1 baş 

Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                                            

Bir senede toplam geliri: 492 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 75  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 10, keçi 4, kısır 15 = 29 

HANE: 19 

Hubyar köyünde Çitcioğlu Ali’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 5 dönüm   Hâsılat: 72     Oğlak: 12 baş 

Sağmal koyun: 1 baş Hâsılat: 6       Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 12 baş  Hâsılat: 60     İki yaşında düve: 1 baş 

Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

                                                            

Bir senede toplam geliri: 451 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 44  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 1, keçi 12, kısır 15 = 28 



HANE: 20 

Hubyar köyünde Karamehmet Oğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 7 dönüm   Hâsılat: 108   Kuzu: 3 baş 

Ekinsiz tarla: 2 dönüm                                  Oğlak: 13 baş 

Sağmal koyun: 3 baş Hâsılat: 18     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 13 baş  Hâsılat: 65     Kısır inek: 1 baş 

Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15     İki yaşında düve: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 480 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 80  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 3, keçi 13, kısır 15 = 31 

HANE: 21 

Hubyar köyünde Selimoğlu Ali’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 6 dönüm   Hâsılat: 162   Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72 

Ekinsiz tarla: 4 dönüm                                  Düve: 1 baş 

Sağmal keçi: 11 baş  Hâsılat: 55     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Kısır keçi: 5 baş                    Hâsılat: 5 

Bir senede toplam geliri: 544 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 180  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 4, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 11, kısır 5 = 16 

HANE: 22 

Hubyar köyünde Dimeoğlu âma İsmail’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 



Ekili tarla: 2 dönüm   Hâsılat: 18     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Ekinsiz tarla: 2 dönüm                                  Katır: 1 baş                Hâsılat: 100 

Bir senede toplam geliri: 142 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 40  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Arpa 1 

HANE: 23 

Hubyar köyünde Beyzadeoğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 2 dönüm   Hâsılat: 18     Oğlak: 3 baş 

Ekinsiz tarla: 2 dönüm                                  Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 3 baş    Hâsılat: 15     Tosun: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 331 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 131  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Arpa 1 

HANE: 24 

Hubyar köyünde Dolduroğlu Veli’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 6 dönüm   Hâsılat: 144   Kısır keçi: 14 baş                  Hâsılat: 14 

Ekinsiz tarla: 4 dönüm                                  Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal koyun:: 3 baş           Hâsılat: 18     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Sağmal keçi: 10 baş  Hâsılat: 50                                                     

Bir senede toplam geliri: 524 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 170  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 3, arpa 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 7, keçi 10, kısır 14 = 31 



HANE: 25 

Hubyar köyünde Yusufoğlu İbrahim’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 6 dönüm   Hâsılat: 90     Oğlak: 4 baş 

Ekinsiz tarla: 4 dönüm                                  Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72 

Sağmal keçi: 4 baş    Hâsılat: 20     Düve: 1 baş                                        

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250   İki yaşında tosun: 1 baş 

Bir senede toplam geliri: 432 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 101  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 1 

HANE: 26 

Hubyar köyünde Mollahasanoğlu Mehmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 2 dönüm   Hâsılat: 72     Kuzu: 5 baş 

Ekinsiz tarla: 2 dönüm                                  Oğlak: 5 baş 

Sağmal koyun: 5 baş Hâsılat: 30     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 5 baş    Hâsılat: 25     Düve: 1 baş                

Kısır keçi: 12 baş                  Hâsılat: 12     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 437 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 108  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 5, keçi 5, kısır 12 = 22 

HANE: 27 

Hubyar köyünde Lökeroğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 18     Kuzu: 4 baş 

Ekinsiz tarla: 1 dönüm                                  Oğlak: 15 baş 



Sağmal koyun: 4 baş Hâsılat: 24     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 15 baş  Hâsılat: 75     Kısır inek: 1 baş 

Kısır keçi: 14 baş                  Hâsılat: 14     Düve: 1 baş 

                                                           Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 405 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 111  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 4, keçi 15, kısır 14 = 33 

HANE: 28 

Hubyar köyünde Lökeroğlu Halil’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 90     Kısır keçi: 12 baş                  Hâsılat: 12 

Sağmal koyun: 3 baş Hâsılat: 18     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 8 baş    Hâsılat: 40     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 434 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 111  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 3, keçi 8, kısır 12 = 23 

HANE: 29 

Hubyar köyünde Somaçoğlu Ali’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 9 dönüm   Hâsılat: 72     Kısır keçi: 12 baş                  Hâsılat: 12 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal koyun: 5 baş Hâsılat: 30     Düve: 1 baş 

Sağmal keçi: 13 baş  Hâsılat: 65     Tosun: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 25 



             

                                                            

Bir senede toplam geliri: 477 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 91  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 5, keçi 13, kısır 12 = 30 

HANE: 30 

Hubyar köyünde Culhaoğlu Ahmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 6 dönüm   Hâsılat: 90     Kuzu: 12 baş 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Oğlak: 13 baş 

Sağmal koyun: 12 baş           Hâsılat: 72     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 13 baş  Hâsılat: 65     Kısır inek: 1 baş 

Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 516 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 75  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 12, keçi 13, kısır 15 = 40 

HANE: 31 

Hubyar köyünde Yusufoğlu Yusuf’un emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 1 dönüm   Hâsılat: 54     Kısır inek: 1 baş 

Ekinsiz tarla: 10 dönüm İki yaşında düve: 2 baş 

Sağmal inek: 2 baş Hâsılat: 48        Katır: 1 baş Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 352 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 81 



A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

HANE: 32 

Hubyar köyünde Zülfikaroğlu Ahmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 8 dönüm   Hâsılat: 162   Kuzu: 3 baş 

Ekinsiz tarla: 6 dönüm                                  Oğlak: 12 baş 

Sağmal koyun: 3 baş Hâsılat: 18     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 12 baş  Hâsılat: 60     Kısır inek: 1 baş 

Kısır keçi: 7 baş                    Hâsılat: 7       Düve: 1 baş 

Döllü kısrak: 1 baş    Hâsılat: 40     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 585 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 150  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 4, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 3, keçi 12, kısır 7 = 22 

HANE: 33 

Hubyar köyünde Zülfikaroğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 54     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Ekinsiz tarla: 13 dönüm                                Dölsüz kısrak: 1 baş 

Sağmal keçi: 13 baş  Hâsılat: 65     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 417 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 50  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 13  

HANE: 34 

Hubyar köyünde Atmacaoğlu Abdullah’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 



Ekili tarla: - dönüm   Hâsılat: -        Kuzu: 10 baş 

Ekinsiz tarla: 6 dönüm                                  Oğlak: 30 baş 

Sağmal koyun: 10 baş           Hâsılat: 60     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 30 baş  Hâsılat: 150   İki yaşında düve: 2 baş 

Kısır keçi: 30 baş                  Hâsılat: 30     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 414 Kuruş 

Kardeşi Mehmet’in davar çobanlığından bir senede geliri: 120 Kuruş 

Toplam: 534 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 170  

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 10, keçi 30, kısır 30 = 70 

HANE: 35 

Hubyar köyünde Kabakoğlu Mustafa’nın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: - dönüm   Hâsılat: -        Kısır keçi: 3 baş                    Hâsılat: 3 

Ekinsiz tarla: 4 dönüm                                  Kuzu: 3 baş 

Sağmal koyun: 3 baş Hâsılat: 18     Oğlak: 10 baş 

Sağmal keçi: 10 baş  Hâsılat: 50     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

             

Bir senede toplam geliri: 119 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 70  

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 3, keçi 10, kısır 3 = 16 

HANE: 36 

Hubyar köyünde Kesecioğlu Mehmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 5 dönüm   Hâsılat: 90     Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72 

Ekinsiz tarla: 7 dönüm                                  Düve: 1 baş 



Sağmal keçi: 10 baş  Hâsılat: 50     Tosun: 1 baş 

Kısır keçi: 5 baş                    Hâsılat: 5       Katır:  1 baş               Hâsılat: 250 

Oğlak: 10 baş 

Bir senede toplam geliri: 467 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 44  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 10, kısır 5 = 15 

HANE: 37 

37 numaraya kimse yazılmamış. 

HANE: 38 

Hubyar köyünde Karamehmetoğlu Abdullah’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 72     Kuzu: 5 baş 

Ekinsiz tarla: 4 dönüm                                  Oğlak: 15 

Sağmal koyun: 5 baş Hâsılat: 30     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 15 baş  Hâsılat: 75     Düve: 1 baş 

Kısır koyun: 20 baş   Hâsılat: 20     Tosun: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 471 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 75  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 5, keçi 15, kısır 20 = 40 

HANE: 39 

Hubyar köyünde Abducoğlu Mehmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 12 dönüm Hâsılat: 180   Kuzu: 10 baş 



Ekinsiz tarla: 6 dönüm                                  Oğlak: 20 baş 

Sağmal koyun: 10 baş           Hâsılat: 60     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 20 baş  Hâsılat: 100   İki yaşında düve: 1 baş          

Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 653 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 55  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 4, arpa 2 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 10, keçi 20, kısır 15 = 45 

HANE: 40 

Hubyar köyünde Alikoçoğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: - dönüm   Hâsılat: -        Kuzu: 13 baş 

Ekinsiz tarla: 10 dönüm                                Oğlak: 10 baş 

Sağmal koyun: 13 baş           Hâsılat: 78     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Sağmal keçi: 10 baş  Hâsılat: 50      

Bir senede toplam geliri: 378 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 31  

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 13, keçi 12 = 25 

HANE: 41 

Hubyar köyünde Dedeşoğlu Veli’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 36     Kuzu: 3 baş 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Oğlak: 9 baş 

Sağmal koyun: 3 baş Hâsılat: 18     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 9 baş    Hâsılat: 45     İki yaşında düve: 1 baş          

Kısır keçi: 9 baş                    Hâsılat: 9       Katır: 2 baş                Hâsılat: 500 



Bir senede toplam geliri: 632 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 100  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 3, keçi 9, kısır 9 = 21 

HANE: 42 

Hubyar köyünde Kabakoğlu Karamustafa’nın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 126   Kuzu: 5 baş 

Ekinsiz tarla: 6 dönüm                                  Oğlak: 10 baş 

Sağmal koyun: 5 baş Hâsılat: 30     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 10 baş  Hâsılat: 50     İki yaşında düve: 2 baş          

Kısır keçi: 7 baş                    Hâsılat: 7       İki yaşında tosun: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 511 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 44  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 3 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 5, keçi 10, kısır 7 = 22 

HANE: 43 

Hubyar köyünde Kabakoğlu Mehmet’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 6 dönüm   Hâsılat: 36     Kuzu: 5 baş 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Oğlak: 13 baş 

Sağmal koyun: 5 baş Hâsılat: 30     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 13 baş  Hâsılat: 65     Kısır inek: 1 baş         

Kısır keçi: 9 baş                    Hâsılat: 9       İki yaşında düve: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 



Bir senede toplam geliri: 414 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 40  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 5, keçi 13, kısır 9 = 27 

HANE: 44 

Hubyar köyünde Bektaşoğlu Ali’nin emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 5 dönüm   Hâsılat: 108   Oğlak: 15 baş 

Ekinsiz tarla: 1 dönüm                                  Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Sağmal keçi: 15 baş  Hâsılat: 75     Düve: 1 baş     

Kısır keçi: 5 baş                    Hâsılat: 5       Tosun: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 486 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 70  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 2, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 15, kısır 3 = 18 

HANE: 45 

Hubyar köyünde Solakoğlu Çolak Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 1 dönüm   Hâsılat: 36     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Ekinsiz tarla: 4 dönüm                                  Düve: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 334 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 20  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

HANE: 46 



Hubyar köyünde Patıroğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 10 dönüm Hâsılat: 270   Kuzu: 7 baş 

Ekinsiz tarla: 8 dönüm                                  Oğlak: 25 baş 

Sağmal koyun: 7 baş Hâsılat: 54     Sağmal inek: 5 baş    Hâsılat: 120 

Sağmal keçi: 25 baş  Hâsılat: 125   Kısır inek: 1 baş 

Kısır koyun: 30 baş   Hâsılat: 60     İki yaşında düve: 2 baş 

Katır: 2 baş                Hâsılat: 500   Üç yaşında tosun: 5 baş 

Bir senede toplam geliri: 1.129 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 266  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 6, arpa 3 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 7, keçi 25, kısır 30 = 62 

HANE: 47 

Hubyar köyünde İmizaoğlu Mustafa’nın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 7 dönüm   Hâsılat: 180   Kuzu: 13 baş 

Ekinsiz tarla: 8 dönüm                                  Oğlak: 25 baş 

Sağmal koyun: 13 baş           Hâsılat: 78     Sağmal inek: 3 baş    Hâsılat: 72 

Sağmal keçi: 25 baş  Hâsılat: 125   Bir yaşında düve: 1 baş 

Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15     İki yaşında tosun: 2 baş 

Katır: 2 baş                Hâsılat: 500                                                   

Bir senede toplam geliri: 970 Kuruş 

Oğlu Hasan’ın davar çobanlığından bir senede geliri: 120 Kuruş 

Toplam: 1090 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 226  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 4, arpa 2 



Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 13, keçi 25, kısır 15 = 53 

HANE: 48 

Hubyar köyünde İmizaoğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 6 dönüm   Hâsılat: 162   Kuzu: 12 baş  

Ekinsiz tarla: 5 dönüm                                  Oğlak: 5 baş  

Sağmal koyun: 12 baş           Hâsılat: 72     Kısır inek: 2 baş         

Sağmal keçi: 5 baş    Hâsılat: 25     Düve:1 baş      

Kısır keçi: 15 baş                  Hâsılat: 15     İki yaşında tosun: 2 baş                    

Sağmal inek: 4 baş    Hâsılat: 96     Katır: 2 baş                Hâsılat: 500 

Bir senede toplam geliri: 870 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 500  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 4, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 12, keçi 15, kısır 5 = 32 

HANE: 49 

Hubyar köyünde Babükoğlu Eyyüb’ün emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 4 dönüm   Hâsılat: 54     Kuzu: 5 baş 

Ekinsiz tarla: 1 dönüm                                  Oğlak: 5 baş 

Sağmal koyun: 5 baş Hâsılat: 30     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24      

Sağmal keçi: 5 baş    Hâsılat: 25     Kısır inek: 1 baş         

Kısır keçi: 17 baş                  Hâsılat: 17     İki yaşında tosun: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 400 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 35  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 



Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 5, keçi 5, kısır 17 = 27 

HANE: 50 

Hubyar köyünde İnceimamoğlu Yetim Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 8 dönüm   Hâsılat: 54     Oğlak:  5 baş 

Ekinsiz tarla: 3 dönüm                                  Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Sağmal keçi: 5 baş    Hâsılat: 25     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 353 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 20  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

HANE: 51 

Hubyar köyünde Nebioğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Sağmal inek: 2 baş       Hâsılat: 48        Kısır inek: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 298 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 30  

HANE: 52 

Hubyar köyünde Balçıkoğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 8 dönüm   Hâsılat: 126   Kuzu: 3 baş 

Ekinsiz tarla: 9 dönüm                                  Oğlak: 3 baş 

Sağmal koyun: 3 baş Hâsılat: 18     Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48      

Sağmal keçi: 3 baş    Hâsılat: 15     İki yaşında düve: 1 baş          

Kısır keçi: 5 baş                    Hâsılat: 5       İki yaşında tosun: 2 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 462 Kuruş 



Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 111  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 3, arpa 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Koyun 3, keçi 3, kısır 5 = 11 

HANE: 53 

Hubyar köyünde Selimoğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 6 dönüm   Hâsılat: -        Sağmal inek: 2 baş    Hâsılat: 48 

Ekinsiz tarla: 1 dönüm                                  İki yaşında düve: 1 baş 

Sağmal keçi: 4 baş    Hâsılat: 20     Tosun: 1 baş   

Kısır keçi: 2 baş                    Hâsılat: 2       Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Bir senede toplam geliri: 320 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 20  

HANE: 54 

Hubyar köyünde Karabıçakoğlu Mustafa’nın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: - dönüm   Hâsılat: 36     Oğlak: 3 baş 

Sağmal keçi: 3 baş    Hâsılat: 15     Sağmal inek: 1 baş    Hâsılat: 24 

Kısır keçi: 3 baş                    Hâsılat: 3       İki yaşında düve: 1 baş 

Katır: 1 baş                Hâsılat: 250    

Bir senede toplam geliri: 328 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 25  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1 

Ticâret-i ağnâm rüsûmu olarak: Keçi 4, kısır 2 = 6 

HANE: 55 

Hubyar köyünde Kerimoğlu Hasan’ın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 2 dönüm   Hâsılat: 54     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 



Herk tarla: 1 dönüm 

Bir senede toplam geliri: 304 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 35 

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

HANE: 56 

Hubyar köyünde Temeloğlu Hüseyin’in emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekili tarla: 3 dönüm   Hâsılat: 54     Katır: 1 baş                Hâsılat: 250 

Ekinsiz tarla: 6 dönüm 

Bir senede toplam geliri: 304 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 50  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

HANE: 57 

Hubyar köyünde Hamzaoğlu Mustafa’nın emlâk, arazi ve  sair gelirleri: 

Ekinli tarla: 3 dönüm     Hâsılat: 54        Oğlak: 3 baş 

Ekinsiz tarla: 4 

dönüm                                                                                                                    Katır: 1 

baş                Hâsılat: 250 

Sağmal keçi: 3 baş    Hâsılat: 15      

Bir senede toplam geliri: 319 Kuruş 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 44  

A’şâr rüsûmu olarak bir senede vermiş olduğu: Buğday 1, arpa 1 

Hubyar Köyü’nün bir senede toplam geliri: 23.355 Kuruş 

Hubyar Köyü’nün bir senede toplam vergisi: 4.518 Kuruş 

HUBYAR KÖYÜ’NDE BULUNAN YABANCILARIN EMLÂK, ARAZİ VE TEMETTUATLARININ MİKTARINI 

BELİRTEN DEFTERDİR: 

HANE: 1 



Hubyar köyünde Zilcioğlu Mehmet’in emlâkı (Artukabad / Artova kazasına bağlı Esbolos (İsbolos) 

köyünde oturmaktadır. 

Nadas tarla: 12 dönüm 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 200  

HANE: 2 

Zile kazasına bağlı Celli (Celallı) köyünden Balçıkoğlu Ahmet’in emlâkı: 

Ekinsiz tarla: 8 dönüm 

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 60  

HANE: 3 

Kelmugrad (Yıldızeli)  kazasına bağlı Senucak köyünde Balçıkoğlu Hasan’ın emlâkı: 

Ekinsiz tarla: 8 dönüm   

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 60  

HANE: 4 

Zile kazasına bağlı Yalnız köyünde Ġbiloğlu Ali’nin emlâkı:  

Ekinsiz tarla: 8 dönüm  

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 60  

HANE: 5 

Turhal kazasına bağlı Kilit köyünde oturan Arslanoğlu Ali’nin emlâkı:  

Ekinsiz tarla: 12 dönüm  

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 170  

HANE: 6 

Turhal kazasına bağlı Kirane köyünde Yusufoğlu Mehmet’in emlâkı:  

Ekinsiz tarla: 6 dönüm  

Sene-i sâbıka vergisinden bir senede vermiş olduğu: 42  

Hubyar Köyü’ndeki yabancıların bir senede toplam vergisi: 592 Kuruş 



MÜHÜRLER 

Hubyar Köyü Ġmamı                

Hubyar Köyü Birinci Muhtarı 

Hubyar Köyü Ġkinci Muhtarı 

Toplamlar 

Ekili tarla: 236 dönüm 

Ekinsiz tarla: 253 dönüm 

Sağmal koyun: 159 baş 

Kısır koyun: 58 baş 

Sağmal keçi: 430 baş 

Kısır keçi: 373 baş 

Kuzu: 155 baş 

Oğlak: 345 baş 

Sağmal inek: 98 baş 

Kısır inek: 20 baş 

Düve: 38 baş 

Tosun: 24 baş 

Döllü kısrak: 5 baş 

Erkek merkep: 1 baş 

Katır: 58 baş  

Arı kovanı: 1 adet 

            Hubyar köyünde – hanenin toplam 489 dönüm arazisi bulunmakta. Bunun 236 dönümü 

ekilirken geriye kalan 253 dönüm arazinin ekilmediği dikkati çekmektedir. Köyde arıcılık yok 

denecek vaziyettedir.  

            Köyde kısır koyun, keçi ve ineklerin fazla olduğu görülmekte. Bunun sebebi geliri az göstermek 

olabilir. 



            Beş baş döllü kısrak ile bir baş erkek merkebin bulunduğu köyümüzde 58 katır 

bulunmaktadır. Tozanlı’nın diğer köylerinde döllü merkepten 15 kuruş, döllü kısraktan 40 kuruş 

gelir hesaplayan yetkililer, Hubyar’da bulunan katırların her biri için 250 kuruş gelir 

hesaplamışlardır. Böyle bir durum katırlarla taşımacılık yapıldığını ifade etmektedir. Yörenin 

konumu ve bölgenin geçmişte ormanlık olduğu düşünüldüğünde Tokat ve Sivas’a odun taşımacılığı 

yapıldığını söyleyebiliriz.  

 

 

           Sivas Sancağı Kazalarından Hafik Kazası Nahiyelerinden Tozanlı Nahiyesi köylerinden Hubyar 

Köyü ahalisinden iken bundan önce vefaat eden Aladdin oğlu Ali Oğlu Ali adlı şahsın veraseti büyük 

oğulları Hüsnü ve Mehmet ve Hüseyin ve Gaib-i anil beled (bölgede olmayan) Ahmed’ e 

münhasırolduğu şerişerif gereği ortaya çıktıktan sonra adıgeçen gaib Ahmet ‘ in kendisi veya şeri 

vekili zuhuruna değin anababa erkek kardeşi ........biraderi Hasan’ ın istek ve bilgisi dahilinde tahrir 

ve takvim ve mirascılar arası bilfarizatüş-şeriye tevzii ve taksim olunan tereke-i müteveffay-ı 

mezburdur ki ber-vech-i ati zikrolunur. 1297 Muharrem 5  

4 kat yatak                            800 

10 adet kullanılmış çuval      100 

2 adet kullanılmış un çuvalı  100 

1 adet eski kilim                    50 

 

 

Hubyar karyesinden biraderim müteveffa Mustafa’ nın mucib-i tahrir olan Terekesi Naib-i esbak 

Hacı Emin Efendi zamanında Naib Abdurrahman Efendi terekesini tahrir edip, ol vakit akçesini 

vermeyip mumaileyhe kassamının gelmesiyle akçenin kendisine verilmesi tenbih edilmiş idi. Bu 

kerre harcı kendisine teslim eyledim ve Mahkeme-i Kaza hakimi tarafından verilmiş olan kısmını 

mumaileyhten aldığımı mübeyyin iş bu ilm-i haberim tarafına verilmiştir. 

Ber mucib-i ahkam-ı Bala ilm-i haberi sahib-i imza Hacı Emirzade oğlu Hacı mahzaramızda vermiş 

olduğunu tasdik eyledik. 

Karabekçioğlu                                  İbrikoğlu (?)                          İnce İmam zade 

 

 

belge 
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Mustafa                                             Ali                                          Halil Ağa 

 

 

Sivas Vilayeti dahilinde kain Hafik Kazası nevahisinden Tozanlı Nahiyesi köylerinden Hubyar Köyü 

halkından iken bundan önce vefaat eden İnce İmam oğlu Hasan’ ın veraseti nikahlı hanımı Ali kızı 

Aişe ile Büyük oğulları İsmail , İbrahim ve bölgeden kaybolan oğlu Ahmet’ e münhasır olduğu 

Mahkeme kararı gereği ortaya çıktıktan sonra  kayıp merhumun vekaletle işlerini görmek için 

kayyum tayin edilen İsmail şeri şerif marifetiyle takrir ve takvimi bila olup mirascılar arası şeri 

tariza gereği taksim edilip dağıtılan  terekesidir ki: aşağıda dökümü çıkartılmıştır.  

3 kat yatak                300                                         1 adet erkek dana                 50 

2 adet çuval               30                                          1 adet ihtiyar beygir              200       

5 adet eski çuval       50                                                      1 çift öküz                              400       

.........................................                                                     3 adet Koyun                         70 

1 adet Kelam-ı Kadim                     20                                             3 kile Arpa ve Buğday                  150          

1 adet düven                          10                               ot ve saman 

1 adet çift edevatı                 10                               ...................... 

1 adet balta                            10                               1 menzil-i hane 

1 adet kazma                         10                               1 Ahır 

1 baş inek                              150                             Samanık 

1 baş dişi dana                                    50 

                                               Yekün 1870 

Kayıt : 3                     Resmi Kısmet : 42 

Vereseler arası taksimat 

Zevce Aişenin hissesi                       299 

Oğul İsmail’in hissesi                       465 

 

Belge 1 



Oğul İbrahim’in hissesi         465 

Kayıp oğul Ahmet’ in hissesi 465 

Yukarıda rakamlarla gösterildiği gibi bahsedilen kayıp Ahmet’ in hissesi muhafaza edilerek İsmail’ 

in elinde olduğu Nahiye Nebi esseyit Abdurrahman Efendi’ nin meclise bildirmesiyle iş bu yere şerh 

verildi. 

Hubyar Köyünde Cumhuriyet dönemine ait nüfus bilgileri ise şu şekildedir: 

YIL                 KADIN                      ERKEK                     TOPLAM 

1915                255                  240                     495 

1935                                                                  827 

1946                                                                  885 

1950                                                                  825 

1955                502                  430                     932 

1960                561                  451                  1.012 

1965                590                  528                  1.118 

1975 

1980                465                  351                    816 

1985                309                  258                    567 

1990                197                  141                    338 

1997                                                                 161 

1999                                                                 338 

X. HUBYAR KÖYÜ CAMİSİNİN AKİBETİ   

       Hubyar Köyünde şu anda mevcut olmayan ve ne zaman yapılıp ne zaman yıkıldığı da kesin olarak 

bilinmeyen ancak yaşlı insanların anlattıklarına göre köyün içinde bulunan ve yaşlılarca kalıntıları 

hatırlanan bir caminin mevcut olduğu bilinmektedir. Araştırmalarımız esnasında Hubyar Köyünde 

eskilerden yapılı bulunan ve adına da vakıf bulunan bir caminin varlığı tespit edilmiştir. 

Bu cami ile ilgili bilgiler ve arşivlerdeki kayıt vakıfla ilgili olup şu şekildedir; 

Esas No                                  : 408/679 

Hizmet Türü               : Hitabet 

Hizmet Yeri                 : Camii Şerif 

Tayin Edilen Ücretler : Yevmi Muayyene 

Görevlilerin Adları     :Abdulkadir Halife 

Tevcih Tarihi              : Cemaziyel evvel 1214 

Vakfın Adı İle  



Hayratının Bulunduğu Yer: Tokat Vilayetine tabi Tozanlı nahiyesinin Hobyar Tekkesi Köyünde Ashabı 

Hayrattan Mahmut Sipahi Camii Şerifi Vakfı 

Hazine Esas Defteri      : 

Vakfın Şartı                 : 

Vukuat(Yapılan İşlemler)         : Adı geçenin görev beratı cülus münasebetiyle 19 Rebiullahir 1225 

tarihinde yenilenmiştir. Bu görevlinin ölümünden sonra yerine 14 Zilkade 1289 tarihinde Ahmet 

Efendi bin Abdullah nasb ve tayin edilmiş olup, bu tarihten sonra herhangi bir işlem yapılmamıştır. 

Burada bahsedilen Caminin Hubyar Köyünün içinde ve tekke ye yakın bir yerde olduğu bilinmekte ve 

yıkıntılarını hatırlayanlar da bulunmaktadır. Ne zaman ve nasıl yıkıldığı ise bilinmemektedir. 

Muhtemelen Yavuz Selim sonrası yapılan Cami, Celali İsyanları döneminde Cami yıkılmış olabilir. 

Çünkü Yavuz Sultan Selim sonrası Kızılbaş köylerine çok sayıda cami yapılmasına karşın bakımsızlık 

nedeni ile yıkılmışlardır. Türkmen Sünnilerinde kutsal inanç ziyaret mekanı olan “Hubyar Sultan 

Türbesi” nedeni ile Hubyar Köyünde türbe yanında bir mescit eksikliğini hisseden Şeyh Mehmet 

Temel 1982 yılında şu an halen ibadete açık bulunmakta olan mescidi yaptırmıştır. 

Hubyar Köyünde var olduğu bilinen cami’ nin  Hubyar Köylüleri dışında bir Sipahi tarafından 

yaptırıldığı yukarıdaki belgeden anlaşılmaktadır. Gerek Osmanlılar gerek se de Cumhuriyet 

döneminde Alevi Köylerine cami yaptırma politikaları her zaman uygulanmıştır. Birçok Alevi köyüne 

Camiler yaptırılarak Aleviler Asimle edilmeye çalışılmıştır. Hubyar Köyünde olduğu gibi bu camilere 

giden olmadığı ve bakan da olmadığı için bu camiler zamanla yıkılmıştır. Hubyar Tekkesi, Kenan Şeyh 

Birlik Cemevi ve Veli Baba Cemevi  ibadethane olarak halen işlevini sürdürmektedir. 

XI. HUBYAR KÖYÜ 

          Hubyar Köyü Hubyar Sultan tarafından kurulmuştur. İlk zamanlar Tekriye (Değeryer) ‘ e bağlı bir 

mezra durumundadır. Bu dönemlerde Hubyar Köyünün ismi Gürgençukuru Mezrası olarak 

geçmektedir. Daha sonraları Tekke ismiyle anıldığı ve belgelerde bu şekilde yer aldığı görülmektedir. 

Daha sonraları Köyün ismi kurucusu ile birlikte anılmaya başlar ve “Hubyar Köyü” ismini alır. Bu 

durum 1950 li yıllara kadar devam eder . Bu tarihlerde tüm Türkiye de uygulanan ve mevcut yer 

isimlerinin Türkçe isimlerde değiştirildiği dönemlerde Hubyar Köyünün ismi “Uzunbelen” olarak 

değiştirilmiştir. 1980 li yıllara kadar köy bu isimle anılıyor. Fakat  1980 li yıllarda Köylülerin talebi ve 

Mustafa Temel’ in uğraşlarıyla köy tekrar “Hubyar Köyü” ismine kavuşmuştur. Halen bu isimle 

anılmaktadır.  

Hubyar Köyü ilk yerleşimin oluşmaya başladığı 13. Yüz yıldan ve resmi belgeye yansıdığı 1530 yılından 

1970 yılına kadar hep Doğanşar (Tozanlı-İpsile)  a bağlı bir köy olarak kalmıştır. Bu dönemlerde 

Doğanşar la birlikte bazen Tokat , bazen Sivas iline bağlanmıştır. 1872 yılında Hafik ‘ in ilçe olmasıyla 

birlikte Hubyar Köyü de Doğanşar la birlikte Hafik’ e bağlanmıştır. 1980 li yıllarda  Hubyar Köyü ulaşım 

ve benzeri sebeplerden dolayı halkın talebiyle Tokat- Almus ilçesine bağlanmıştır. 

Coğrafi Yapı: 



Harita 

Hubyar Köyü , Orta Karadeniz ile İç Anadolu bölgesi sınırında ,  40-41  kuzey paralelleri ile 37 doğu 

meridyenleri arasında kalmaktadır. Hubyar Köyü yörenin en yüksek dağı (2640 m.) olan Tekeli dağı 

(Dokuzlar) eteklerinde bulunmaktadır.  

Köy Tokat-Almus ilçesine bağlıdır. Hubyar Köyü bağlı bulunduğu Almus ilçesine 80 km, Tokat Merkeze 

ise 115 km uzaklıktadır. Dağlık bir bölgedir. Bölge Eosen (ef) devrinde oluşmuştur. Ana kaya büyük 

oranda Flis ve Gredir. Toprak orta tekstürde, % 50 den fazla taşlı kahverengi orman toprağı tipindedir. 

Hubyar Köyü arazisinin genelinde fizyolojik ve mutlak derinlik mevcut değildir. (0-30 cm) . Bölgenin 

genelinde meyil % 60 ın üzerinde olup sarp arazidir. Bölgenin ortalama yüksekliği 2.000 m dir. Bölge 

örtülü bulunmayıp, çok şiddetli yüzey erozyonu mevcuttur.  Bölgeye en yakın 608 m rakımlı Tokat 

meteoroloji İstasyonunun verilerine göre enterpole edilmeden Yıllık ortalama yağış : 442,4 mm, Yıllık 

en düşük sıcaklık : -23,4 C , Yıllık ortalama en yüksek sıcaklık : 18,7 C ve Yıllık ortalama sıcaklık 12,4 C 

dir.  

Köyün bu şartlara tabi olması sebebiyle hayvancılık dışında gelir kaynağı yoktur. Toprak yukarıda 

belirtildiği gibi oldukça verimsizdir. Köy halkı geçimini sağlayamadığı için göç etmek durumunda 

kalmıştır.  

Hubyar Köyü , Hubyar Türbesinin bulunduğu yerle birlikte Bekülü, Kızılarmut, Kamıççek, ve birçok 

ailenin serpiştiği Öyekler olarak adlandırılan mezralardan oluşmaktadır. Dündar köyün de de Hubyar 

Köy nüfusuna kayıtlı insanlar oturmaktadır. 

Hubyar Köyü insanları şu an çoğunlukla İstanbul, Almanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinde 

yaşamaktadırlar. 

XII. HUBYAR SULTAN OCAĞI’NA BAĞLI TALİB AİLELERİN BULUNDUĞU KÖYLER 

          Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi Ocağına bağlı  Hubyar Ocaklı Dedeler, Hacı Bektaş Veli’yi pir 

ve ser çeşme olarak kabul etmektedirler. Hacı Bektaş Derhahı’ın postunda oturan ve onu temsil eden 

Çelebiler’den zaman zaman icazetname almalarına karşın, çoğu zaman  bağımsız bir tarzda 

taliplerinin hizmetlerini görmektedirler. Hubyar Ocağı Dedeleri başta Tokat-Almus-Hubyar Köyü 

olmak üzere Sivas,Tokat, Amasya, Çorum,Yozgat ve bunlara bağlı köylerde bulunmaktadırlar. Bu 

köyler; Adamlı-Ağcaşar-Akpınar-Ahmetalan-Asarcık-Bebekderesi-Çapak-Damuderesi-Dereköy-Dona-

Düğer-Dündar-Eliktekkesi-Emanli-Gölcük-Güvese-Hasanlı-Kapıcı-Karakaya-Karlı-Kelit-Kervansaray-

Kınık-Kızoğlu-Mermer-Mineğer-Mudayda-Musulu-Nebiköy-Öykürü-Samurçay-Sarıköy-Serkiz-Tepeçay-

Tokuş-Tomara-Turhal-Üzeyir-Yoğunpelit-Zazara’ dır. Bu köylerde bulunan Dedelerin tamamı Hubyar 

Köyünden göç etmek suretiyle buraya yerleşmişlerdir. Hepsi de Hubyar Sultan ve Hubyar Abdal 

(derviş) torunlarındandır. Hubyar Ocağında diğer ocaklardan farklı olarak Hubyar Sultan Tekkesi’nde 

“Şeyh” adıyla  “mürşid postnişin”  bulunmaktadır. Şeyh, Hubyar Köyünde bulunan Hubyar 

Türbesi’nin  ve Tekkesinin bakım onarım ve oranın muhafazasını üstlenip yürütmektedir.Hubyarlı 

diğer dedelerde Şeyh’e bağlıdırlar. Dedeler Şeyh’e görüldükten sonra taliplerini görmeye giderler. 

Hubyar Ocağı örneğinde olduğu gibi Malatya-Arapgir- Onar Köyü’de bulunan Şeyh Hasan (Sultan 

Onar) Ocağı’nda da  “Şeyhlik Müessesesi” vardır. Her iki ocakta Ahmet Yesevi ekolüne bağlıdır. 



Kanımızca bu gelenek Ahmet Yesevi öğretisinden kaynaklanmaktadır. Hubyar Ocağında “Şeyh-Dede-

Sofu” hiyararşisi vardır. Şeyh Hasan Ocağında da “Şeyh-Dede-Rehber/Baba” tipi örgütlenmesini 

görmekteyiz. Yani genel bir deyişle “mürşit-Pir-Rehber” yapılanması vardır.  

         Hubyar Ocağı  talip ve muhip  mensupları: Tokat- Almus (Eskiden Sivas-Hafik) Hubyar Köyü 

merkez olmak üzere Tokat-Sivas-Amasya-Çorum-Samsun-İzmit-Aydın-Manisa–     

Erzurum-Erzincan yörelerinde yoğun olarak bulunmaktadır. Bunun yansıra Hubyar dedelerinin 

eskilerden Azerbaycan taraflarına dedeliğe gittikleri anlatılmakta ve halen bunu bilenlerde 

yaşamaktadır.  

       Hubyar Ocağına bağlı talip ailelerin olduğu köyler listesi:  

       * Tokat İli Sınırlarında Bulunan Köy ve Kasabalar; Abdurrahman-Acısu-Ağcaşar- Ahmetalan-

Akarçay-Alan-Arısu-Armutalan-Ataköy (Kızıldere)- Bacılı- Baculu- Bahçe-Ballıdere-Bebek Deresi-

Beyderesi-Çakırcalı-Çamdalı-Çapak-Çat-Çay-Çayır-Çaylı-Çiftlik-Damudere-Dereköy-Devrek-Döllük-

Durudere-Elik Tekkesi- Elpit-Emirdolu-Emirören-Endürüz-Filtise-Gamüçük-Gedevek-Gevrek-Geyikköy-

Gezgi-Gökköy-Gölcük-Gülbayır-Hasanlı-Hubyar-Kapıcı-Karacaören-Karşıpınar-Kasın-Kavagöz-Kavaklık-

Keçeci-Kervansaray-Kınık-Kızoğlu-Kuruçay-Kuzualan-Leveke-Mancı-Maşat-Nebiköy-Okyap-Ormanözü-

Ovacık-Öküzlü-Sağırlar-Samuçay-Sarıköy-Sarısu-Sekücek- Sofular-Soğukpnar-Sokutaş-Tepeçay-

Tomara-Ulusu-Ulutepe(Kelit)-Uzunköy(Bultu)-Üçkayalar-Ütük Ali Hoca-Vağru-Verep-Yalnız Köy-

Yarluk-Yayla Yolu-Yeniköy-Zara 

           * Sivas İli Sınırlarında Bulunan Köyler; Adamlı-Alan (Otmanalan)-Alanyurt-Asarcık-Balçın-

Beğdili-Beykonağı-Çakmak-Çaltılı(Güvese)-Divriğin-Dona-Düğer-Dündar-Emreköy-Eymür-Gölalan-İlyas 

Hacı-Karabalçık-Karadere-Karlı-Kiliseköy-Mazan-Merner-Olukbaşı-Otluk-Saraç-Temecik-Tokuş-

Topulyurdu-Üzeyir-Yağlıdere-Yahyalı 

           * Amasya İli Sınırlarında Bulunan köyler; Akpınar-Çekenoğlu çiftliği-Davuteli-Fittoğ-Göğnücük-

Göller-Güllüce-Hayradın-Karaçavuş-Kayı-Kilise köy-Kurtköy-Kürtköy (Meşeli çifliği)-Merzifon(Merkez)-

Meşepınarı-Suluca-Uygur-Yakup 

          * Yozgat İli Sınırlarında Bulunan Köyler; Babalı-Danyagecesi-Darıcı-Deremum-Dereyazı-Emirler-

Esevakı-Kababel-Köçeğin Kömü-Sarıköy-Sarımbeğ-Söğütözü-Veliöldü-Yassıhöyük 

           * Çorum İli Sınırlarında Bulunan Köyler; Akçalı-Başköy-Bebük-Çobandivanı-Divanköyü-Hayradın-

Söğütlü-Söğütözü-Tutluca-Yoğunpelit 

          * Samsun İli Sınırları içerisinde Bulunan Köyler; Emenli Köyü-Karamustafa Köyü-Sivaslılar Köyü-

Uhut Köyü 

           * Erzurum İli Sınırları içerisinde Bulunan Köyler; Badicivan-Zoat 

           * Manisa İli Sınırları içerisinde Bulunan Köyler; Akhisar-Yatağan köyü 

            * İzmit-Bayraktar Köyü 



            * Erzincan-Azarbeycan 

            Yukarıda listede bulunan köyler Hubyar Dedelerinden alınan bilgiler ışığında hazırlanmıştır. 

Erzurum, Erzincan taraflarına uzunca süredir Dede gitmediğinden köyler hatırlanmamaktadır. Bu 

listede ismi bulunan köy isimlerinin çoğunun değiştirilmiş olması mümkündür. Dedelerimiz eski 

isimleri bilmektedirler. 

Hubyar Ocağı Dedelerinin Rusya ve Azerbaycan taraflarına Dedeliğe gittiğine dair canlı şahitler 

bulunmaktadır. Özellikle Hubyar Dedelerinin Rusya’ nın Kazan şehrine Dedeliğe gittiği 

anlatılmaktadır. 

Kazan;  Altınordu hakanlığından çıkan devletlerin en mühimidir. Osmanlı tarihi çerçevesinde mütalası 

gerekir.  Kırım Hanlığı gibi Cengiz sülalesinin Cuci ulusundan bir hanedana sahip olan Kazan Hanlığı 

1467 yılına kadar Moskova Prensliğine tabidir. Arada Osmanlıya tabi olarak hayatını devam ettirmek 

istedi fakat rus istilasına uğradı. Ruslar tarafından birçok kere katliamlara uğramış bir topluluklardır 

kazan Türkleri . Kazan şehri 1920 de Türkistan Özerk Cumhuriyetinin merkezi olmuştur.  

       Coğrafyası Anadolu topraklarına oldukça uzak olmasına rağmen 1900 lü yıllarda bile halen 

buralara Hubyar Dedelerinin Dedeliğe gitmesi ve buralarda talibi bulunması oldukça dikkat çekicidir. 

Günümüzde Hubyar Ocağı mensuplarının önemli bir bölümü ise Yurt dışında (Almanya- Avusturya – 

İsviçre – Hollanda – İngiltere – Fransa – Belçika- Amerika ) yaşamaktadırlar.  

Hubyar Ocağı , 1800’ lü yılların sonlarına doğru bir ayrıma uğramış ve Tokat Zile’ de bulunan Veli Baba 

ve eşi Anşa bacı Kendilerinin bizzat Hubyar’ dan el aldıklarını iddia ederek Hubyar Dedelerinden 

ayrılmışlar ve  bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Veli Babanın ortaya çıkmasıyla birlikte Tokat-Zile ve 

Amasya yöresinde bulunan Hubyar talipleri Hubyar Dedelerinden vazgeçerek “ANŞABACI OCAĞI”na 

görülmeye, sorulmaya ve yol erkanı yürütmeye başlamışlardır. Anşa Bacılılar diye tanınan bu 

gurup,  Sıraç Toplulukları diye de bilinmektedir. Gerçi yörede bulunan tüm Hubyar taliplerine  Sıraç 

diye hitap edildiği de tarihen sabittir. Anşa Bacılılar halen Hubyar türbesini ziyaret edip, dualarını 

edip  kurbanlarını sunmaktadırlar. Anşa Bacılılar tüm Hubyar mensupları gibi gelenek, göreneklerine 

son derece bağlı ve otantik Türkmen  orijinalliğini hiç kaybetmemiş topluluklar olarak dikkat 

çekmektedir.  Hubyar Sultan’ ın türbesinin bulunduğu ve Hubyar Ocağının merkezi durumundaki 

Hubyar Köyü ilk baharın başlamasıyla yurt içi ve yurt dışından birçok ziyaretçinin akımına 

uğramaktadır. Bu ziyaretçiler sadece Alevilerden oluşmayıp, Sünni inançlı insanlar da yoğun bir 

şekilde Hubyar Türbesini ziyaret etmekte ve şifa dilemektedirler.  

Hubyar Sultan’ ın türbesine ziyarete gelen insanlar bir çok hastalıklarına derman bulacaklarına 

inanmaktadırlar. Hubyar Köyünde başta Hubyar Sultan’ ın türbesi olmak üzere otuz civarında özel 

adak ve ziyaret yeri bulunmaktadır. Bu ziyaret yerlerinin birçok değişik hastalığı iyileştirdiğine inanılır. 

Özellikle çocuğu olmayanlar Hubyar köyündeki Sersem isimli ziyaret yerine  akın etmektedirler.  Bu 

ziyaret sonrasında çocuğu olan  Sünni inançlı insanlar erkek çocuklarına “Hubyar” kız çocuklarına da 

“Sersem” isimlerini koymaktadırlar. Aleviler ise bu isimlerin kutsallığından dolayı bu isimleri 

koymazlar. Sivas yöresinde Hubyar isimli insanlara çokça rastlamak mümkündür.... 

DİP NOTLARI VE KAYNAKÇA : 



(*) Bu Makale ALİ KENANOĞLU– İSMAİL ONARLI’nın “HUBYAR SULTAN OCAĞI VE BEYDİLİ SIRAÇ 

TOPLULUĞU” adlı kitap çalışmalarının bir bölümüdür. 

1.İsmail ONARLI: “Şeyh Hasan Aşireti-Anayurttan Anadoluya” Aydüşü Yay. İst.2001 ve Baki ÖZ: 

“Dünyada ve Türkiye’de Alevi-Bektaşi Dergahları” Can yay. İst.2001 Age.lere Bkz. 

2. Prof. Dr. Faruk SÜMER: “Oğuzlar (Türkmenler) boy teşkilat Destanları”, Ana yay. 3. Basım 1980 

İst. S.169 

3.Ferit Devellioğlu: “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat”, Aydın Kit. 16. Bas. Ank. 1999 

4.Mehmet Kara: “Türkmence” Kül. Bak.yay. Ank.200 

5. V.V.Barthold: “Moğol İstilasına Kadar Türkistan”, Haz.: Hakkı Dursun Yıldız, TTK. yay. Ank.1990   

6.a) “Hacı Bektaş Veli – Vilayetnâmesi”; Yay.Haz.: İsmail Onarlı; Karaca Ahmet Sultan Dergahı 

yay.no:6, İst.2001 s.23-30. Bektaş Ali Temel “Anadolu Evliyalarından Hubyar Sultan” adlı eserinde 

“HBV. Vilayetnâmesi”nde 262.nci sayfasında Hubyar’a ilişkin menkıbe anlatıldığını yazmaktadır ki; 

Buradaki zat “Huy Ata”dır. Bizim düzenlemezide “s.76-78” geçmektedir. Huy Ata denen zat Hubyar 

Sultan olabilir. Çünkü Hacı Bektaş ve Hubyar Sultan ilişkilerine dair çok sayıda yörede anlatılan 

söylence vardır. 

  b) 1936 yılında Zara’nın Eymür köyü’nden Molla Hasan Bektaş; “Hubyar Sultan Horasan 

Erenlerinden olup Hacı Bektaş Veli’nin izniyle Koçhisar’ a tabi (Hafik) Tekke denilen belde-i azimede 

dergahını kurmuş nice yoksulları doyurmuş binlerce mümini irşad eylemiş Hubyar Sultan, Ahmed 

Yesevi muhiplerinden Arifbillah bir veli olup mezkur karyeyi azimede meftun bulunmaktadır. Her 

türlü hastalık için bu zatı ziyaret eyleyip bütün evliyayı kiramın ruhuna bir fatiha okuyup dileğini 

söylerse, Allah’u-Taala bu zatın hürmetine duaları kabul eder, hastalar şifaya kavuşur çocuğu 

olmayanlar çocuk sahibi olurlar bu yüzden Zara’nın öz köylerinde halen Hubyar adı mevcuttur.” 

Diye “Ozan Karaoğlanın Cönk”üne yazmıştır. Bu yazının orijinal metni Zara Akören köyü’nden Yusuf 

Çınar da bulunmaktadır. 

 7.Alaaddin Ata Melik Cüveyni: “Tarih-i Cihangüşa” Çeviren Mürsel Öztürk, Kül.Bak.Yay. Ank.1999 

s.110, 150-151 

8. Ahmet Yaşar Ocak: “Kültür Tarihi Kaynağı Olarak:Menâkıb-Nâmeler, Metodolojik Bir Yaklaşım” 

TTK.Yay 2.Bas.Ank.1997 s.6,11,20   

9. Prof.Dr.Abdurahman Güzel: “Abdal Musa Velayetnamesi” TTK.yay.Ank.1999 s.7 

10. Ahmet Yesevi’nin ölüm tarihini çoğu kaynak 1166/7 olarak belirtsede bu tarih Pir-i Türkistan’ın 

yerin altına çekiliş tarihidir. Hz.Muhammed 63 yaşında öldüğü için ve O’na hürmeten Ahmet Yesevi 

de yer altındaki bir hücreye kapanarak 1228 yılına değin zikir etmiş, zaman zaman müritleri ie 

görüşmek üzere de hücreden çıkmış ve büyük kerametler göstermiştir. Büyük Sovyet Ansiklopedisi 

doğum tarihini 482/1105 yılı olarak göstermekte ve  130 yıl yaşadığını belirtmektedir. Prof.Dr.Fuat 



Köprülü 120 yıldan çok yaşadığını söyler. Rus akademisyen V.A.Gordlevskiy ise 125 yıl yaşadığını 

belirtir. BAKINIZ: “Doç.Dr.Muhammetrahim Carmuhammetulı, Hoca Ahmet Yesevi ve Türkistan, 

Yeni Avrasya Yay. Ank.2001 s.26-27” ve  “Prof.Dr.Mürsel  Öztürk, Anadolu Erenlerinin Kaynağı 

Horasan, Kül.Bak.yay. Ank.2001 s.109-121” 

11. İsmail ONARLI: “PİR-İ TÜRKİSTAN HÂCE AHMED YESEVİ VE HALİFELERİ” adlı yayınlanmamış 

araştırmasından. 

12. İréne Melikof: “Anadolu İslâm Gizemciliğinin Orta Asya Kökenleri”, Yabancı Araştrımacılar Gözüyle 

Alevilik: Tutum Aynayı Yüzüme Ali Göründü Gözüme” Ant.yay. İst.1997 s.18-21 

13. İsmail Kaygusuz: “Hünkar Hacı Bektaş Veli”, Alev Yay.İst.1998 s.24-35    

11.Aşık Paşaoğlu Tarihi, Haz.: Atsız, Milli Eğitim Basımevi İst.1992 

14.Elvan Çelebi: “Menâkıbu’l – Kutsiyye Fi Menâıbi’l – Ünsiyye” Baba İlyas-ı Horasâni ve Sülâlesinin 

Menkabevi Tarihi; Haz.: İsmail E. Erünsal – Ahmet Yaşar Ocak, TTK.Yay. Ank.1995 

15. Ahmet Yaşar Ocak: “Babailer İsyanı,Aleviliğin Tarihsel Altyapısı yahut Anadolu’da İslâm-Türk 

Heteredoksisinin Teşekkülü” 2.Bas. Dergâh Yay.1996 İst. 

16. İsmail ONARLI: “PİR-İ TÜRKİSTAN HÂCE AHMED YESEVİ VE HALİFELERİ” adlı yayınlanmamış 

araştırmasından. Ve, Yrd.Doç.Dr.Ali Abbas Çınar ve Arş.Gör.İsmail Kallimci, “Hoca Akmet Yesevi ve 

Türkistan”Y.Avrasya Yay.Ank.2001 

17. İsmail ONARLI: “Alevi-Bektaşi-Kızılbaş Dede Ocakları” adlı yayınlanmamış araştırmasından. 

18. Mehmet Şimşek: “Geçmiş Dönemlerde Hıdır Abdal Sultan Ocağında Görgü Cemleri Nasıl 

Yapılırdı?” Cem Dergisi sayı:118 Şubat 2002 s.34-36  

19. İsmail ONARLI: “Hâce Bektaş Veli Hayatı ve Felsefesi” adlı yayınlanmamış araştırmasından. 

20. Ali Kenanoğlu’nun Osmanlı Arşivlerinde elde etiği belgeler ile Ailesindeki belgeler ve Hubyar 

Köyü ile bölgedeki diğer köylerden elde etiği çeşitli dökümanların sonuçunda liste düzenlenmiştir. 

21. Şaclı ad takısı deme  ve uzun saç geleneği Şamanist Türkmen töresidir. İzmir’in Kemalpaşa ilçesi 

Hamzababa Köyü’ünde türbesi buluna Hamza Baba’ya da Saçlı Hamza denmektedir. Bakınız; İsmail 

ONARLI: “Hamza Baba”, Can Yay.İst.2001    

22.  İsmail ONARLI: “Şeyh Hasan Aşireti-Anayurttan Anadoluya” Aydüşü Yay. İst.2001 Bkz. 

23. Ali Kurt: “Ayşe Bacılılar’ın Gerçeği Budur”, Kervan Dergisi Sayı:25, Mart-Nisan 1993 İst. s.22 ( 

Anşabacılılar Bölümümüne bakınız)  

24.Nejat Birdoğan: “Hubyarlı Aleviler – Hıdır Temel’ le söyleşi”, Kervan Dergisi Sayı:25, Mart-Nisan 

1993 İst. S.20-22 



25. Eraslan Doğanay “Anadolu’da Yaşayan Dergahlar”, Can yay. İst.2000 Adlı kitabında Hubyar 

Sultan  soydan geldiğin geldiğin yazıyor. Kitabının s.15.’inde Hubyar’ın 12. yy.’dan 16.yy. kadar 

yaşadığın belirterek 400 yıl yaşadığı iddia etmektedir ki  imkansız bir şeydir. Ahmet Yesevi (ö.1228), 

Baba İlyas ve Baba İshak’ın ölümleri 1240’dır, Hacı Bektaş (ö.1271/3) ve Şeyh Cüneyt (ö.1460) 

bunlarla nasıl irtibatlıyor belli değil, zaten tarihende mümkün değildir. Hikaye de yazılsa Tarihe 

dikkat etmek gerekir. 

Hubyar’ın dedesi Muhyittin babası Seyyid Ali ve Annesini Yalıncak Sultan’ın kızı İrfan olarak 

belirtirken eşinin isminide Gönül Ana olarak ziktermektedir. Halbuki, Hubyar Köyü’nde anlatılanlar 

tamda bu söylemin tersidir. Hubyar’ın eşi Gönül Ana, Yalıcak Sultan’ın kızıdır ki tarihende 

doğrudur. Eraslan Doğanay; her şeyi birbirine karıştırmıştır. (İ.ONARLI) En eski 1542, 

1704  ve  Nisan 1706 Belgelere göre Gerçek şudur: Bu dönemde yörede ki iki vakıf arasında arazi 

sürtüşmesi olur. Hubyar soyundan birisi evrakta tahriat yaparak, Cüneyt oğlu Şey’ullah soyundan 

geldiğini iddia ederek Şeyhullah Vakfı’nın arazilerine el koymak ister, vakfın varisleride itiraz 

ederek; Sivas Valisi Abdi  Paşa’nın kurdurduğu mecliste  dava görülür. Dava;... rahmetli Şey’ullahın 

(babası Cüneyd, onun da babası Şehid İbrahimdir) evlatlarından olup aşağıda sözü edilen vakfın 

gelirlerine, evlatlık sıfatları ve şartname gereği sahib olanlardan işbu yazıyı gerçekleştiren Şey’ullah 

oğlu Ali Bey oğlu Çelebi oğlu Hasan oğlu Rüstem oğlu Binyad oğlu  mustafa oğlu Hüseyn.... lehine 

sonuçlanır. Ve karar verilir: “Seyyid Mahmud Hobyar’ın evladı olup Bin yüz onaltı yılına gelince 

Hobyar evlatları; adı geçen vakfa müdahale edegeldikleri hususunda bir bilgimiz yoktur, geçen Seyyid 

Mahmud’un itiraz ve müdahalesinin yasaklanmasına ve evvelce olduğu gibi sözü edilen vakıfların, 

adları geçen iddia sahiblerince idaresine ve bunlardan yararlanmalarına kesin karar verilerek istekleri 

doğrultusunda yazılmış oldu. Cemaziyelahir başları, bin yüz on sekiz yılı.(Miladi Nisan 1706)”  

26. Eraslan Doğanay “Anadolu’da Yaşayan Dergahlar”, Can yay. İst.2000 adlı kitabının 

95.sayfasında yazdıklarımı algılayamadan benden alıntı yapmış. Cem Dergisi’nde yayınlanan “Piri 

Baba-Koyun Baba” ile ilgili yazımın çok açık ve net olmasına karşın; tarihi fazla bilmediği için Koyun 

Baba’nın esas adı “Seyyid Ali”dir belirtmeme rağmen gitmiş Kızıl Deli lakablı Seyyit Ali sultan ile 

karıştımış. Bu konuda  yine Cem Dergis’indeki makalesinden dolayı ve kitap yayınlanmadan önce 

Eraslan Doğanay’ı  uyarmama rağmen, aynı hatayı devam ettirerek kitapa da yansıtmışlardır. Aynı 

kitapın 50-51.nci sayfalarında Piri Baba ile ilgili benden alıntıyı doğru alarak Koyun Baba ile 

müsahip olduğunu belirtmiş, diğer yandan 95.nci sayfada kendisiyle çelişen ve benim yazmadığım 

ifadeleri bana aitmiş gibi kullanmıştır. Diğer baskılarında Eraslan Doğanay temennim hatasını 

düzeltir. (İsmail Onarlı)        

27. Ali Kenanoğlu: “Hubyar Ocağı ve Hubyar Derviş” Yol dergisi sayı:7, Eylül-Ekim 2000 Ank. s.75-79 

ve “Hubyar Sıraç Topluluklarında Kutsal Ziyaret Yerleri”, Yol dergisi sayı:11, Mayıs-Haziran 2001 

Ank.s.83-86 ve Hubyar Sıraç Topluluklarında Geleneksel Evlilik Töreni”, Yol dergisi sayı: 14, Kasım-

Aralık 2001 Ank.s.32-39 yazılarına bakınız. 

İlgili belge 

28. Zeki Ruşen 27 Haziran 1927 günü Hubyar (Uzunbelen) Köyü’nü ziyaret ederek, Hubyar 

Menkıbesi’ni ve düşüncelerini “Adım, sayı:6 s.25-28, Sivas 1931”de yerel bir yayında yayınlar. 

Aktaran: Fikri Kahraman: “Sivas Doğanşar İlçesi ve Köyleri Belgeseli” Acar Matb. İst.2000 s.194-195 



29. -Saim SAVAŞ: “Bir Tekkenin Dini ve Sosyal Tarihi Sivas Ali Baba Zaviyesi”, Dergah Yay.İst.1996 s.46 

30.Age. s.48-49 

31. Age.114-116 

32. Age. s.38 ve Bektaş Ali Temel; “Anadolu Evliyalarından Hubyar Sultan” age.bakınız. 

33.İsmail Kaygusuz: “Alevilik İnanç,Kültür, Siyaset Tarihi ve Uluları” I.Cilt Alev Yay.İst.1995 ve İbrahim 

Aslanoğlu: “Pir Sultan Abdallar”, 2. Bas.Can Yay.İst.1997. Bakınız.  

34. İbrahim Aslanoğlu: “Kul Himmet” Ekin yay.İst.1997,s.16  

35.İsmail ONARLI: “Şah İsmail” Can Yay.İst.2000 s.73-85; İsmail Kaygusuz: “Kızılbaş Siyasetinin Büyük 

Ozanı ve Şiir Dilinin Ustası Dede Kul Himmet” Kervan Dergisi sayı:61, Haziran 1996; (İrfan Çoban’ın 

Varzıl Köyü’nde derlediği Kul Himmet Söylencesi) 

36. Güler TANYILDIZ: “BEYDİLİ'Yİ ARARKEN” Yeni Hayat Dergisi sayı:62, Aralık 1999 İst. ( Sn. 

Tanyıldız’ın memleketi Sivas'ın Kangal İlçesi'nin Kocakurt Köyü’nü  ziyaretiyle; duygusal olarak kaleme 

aldığı bu makalesi, binlerce yıllık tarihsel bilincin dışa vurumudur. Keşke her Türkmen Kızı da böyle bir 

davranış gösterip tarihini sahiplense...) 

37. İsmail ONARLI: : “Alevi Araştırmaları Üstüne” Şahkulu Sultan Dergisi Sayı;1 Güz 1998 (Ekim 

1998) S.31-58 Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı Yay. İst. 

38. Kürşat KARACABEY: “Kızılbaşlık (Türk Aleviliği) Üzerine” I-II, Yeni Hayat dergisi sayı:30-31, 33 

(Sn.Karacabey’in;Hz.Ali, Alevilik, Şeyh Bedrettin ile ilgili düşüncelerine katılmasamda; Kızılbaşlık’ın 

Türklük ile özdeş olduğu saptamasına aynen iştirak ediyorum.)     

39. Dr.İsmail Kaygusuz: “İNANÇ, DÜŞÜNCE VE SİYASAL TARİH BAĞLAMINDA: ALEVİLİK; KAYNAĞI, 

KÖKLERİ VE GELİŞİMİ” adlı yayınlanmamış eserinden alınma:(Yakut'un (ö.1229) “Mudjam al Buldan 

III” (s.445-458) yapıtının içindedir.; (Yakut, Mudjam al Buldan III, Beyrut-1376, s.441-442.; 

Z.V.Togan, İbn Fadlans Reisebericht, Leipzig-1939, XXIV.); (M.E.Masson, Axsengeran, Taşkent-1953, 

res.20-21), (karş. Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, 3.baskı, Ankara-1988, 

lev.35, 36, 37) Prof.Dr. Emel Esin'in kendi sözleriyle; “Bu tip 10.yüzyılda Halife Ali'yi aşırı sevip 

sayan (Alevi) Türklerin betimlerini çağrıştırmaktadır. ‘Alevi’ Türkler tanımlamasını ilk kez, 10.yüzyıl 

gezgini Abu Dulaf'ın kullandığı bilinir. Abu Dulaf Misar bin Muhalhil, Samaniler devletinin 

(Samanoğulları) en güçlü hükümdarı Nasr bin Ahmed'in (914-943), saltanatının son yıllarında Çin'e 

elçilik göreviyle gönderdiği kişidir.” (Emel Esin, Turcica XVII, 1985, s.12) Bu konuda Ebubekir 

Muhammed b. Cafer Narşaki’nin 943-948 yılları arasında yazdığı Buhara Tarihi’nde de destekleyici 

bilgiler bulunmaktadır: (Richard N.Frye, ‘On The History of Bukhara by Narshaki ) “Ayrıca Yusuf Has 

Hacib'in, Tavraç Buğra Han'a 1069'da yazıp sunduğu, devlet yönetimine ilişkin Kutadgu Bilig (Kutlu 

Bilgi) adlı yapıtında, “Aleviler birle katılmak ayur (Alevilerin birlikte (bize) katılmasını öğretir)” 

başlığı altındaki bölüm, Karahanlılar devletinde Alevilerin hatırı sayılır varlığının ve saygınlığının 

kanıtıdır.” “Son olarak, Temmuz 1051’de İran körfezinin güneybatı kıyısında bulunan Yamama 

kentine uğrayan Nasır Husrev, buranın yönetici ve oturanlarının Aleviler olduğunu; Alevi emirlerin 



her birinin üç-dörtyüz atlı korumaları bulunduğunu yazmaktadır. Ayrıca Zeydi mezhebine bağlı 

bulunan Yamamalıların dua etmeğe (namaza); “Muhammed ve Ali insanoğlunun en hayırlısıdır,” ve 

“haydi bu en hayırlı (işe) tanık olmaya geliniz!” sözleriyle çağrıldıklarına dikkat çekmektedir. 

Yaşadığı yüzyılın en büyük gezgini, bilgin ve filozofu Nasır Husrev İsmaili Aleviliğini İran ve 

Ortaasya’ya ilk yayan Dai olarak tanınmaktadır. Nasır Husrev’in Alevi terminolojisini “Alid” olarak 

Batı dillerine çevirmiş olsalar da, onun Zeydileri, İsmailileri ve Oniki İmamcı aşırı Şiiliği ifade 

ettiğinin ayırdına varmışlardır. (Bkz.Naser-e Khosraw’s Book of Travels (Safarnama), Farsçadan 

İngilizceye çev. W.M.Thackstone, Jr., State Univ. of New York, 1986, s, 86, dpnt.33).  

40. Dr.İsmet Çetin: “Türk Edebiyatında Hz.Ali Cenknameleri” Kül.Bak.Yay.Ank.1997 Bkz. 

41.Prof.Dr.Mustafa Akdağ: “Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgas” “Celali İsyanlarıi”, Bilgi Yay. 

Ank.1975 ve Çetin Yetkin: “Türk Halk Hareketleri ve Devrimleri”, Say.Yay.3.Bas.İst.1984  Bkz. 

42. İsmail ONARLI: “Şah İsmail” Can Yay.İst.2000 Bkz. 

43. İsmail ONARLI: : “Alevi Araştırmaları Üstüne” Şahkulu Sultan Dergisi Sayı;1 Güz 1998 (Ekim 

1998) S.31-58 Şahkulu Sultan Külliyesi Vakfı Yay. İst. 

44.Prof.Dr.Fuat Köprülü:  “Osmanl Devleti’nin Kuruluşu”, TTK.yay.2.Bas.Ank.1984 ve - V. 

GORDLEVSKİ, : ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ, (Çev. : Azer YARAN), Ankara, Onur Yay. ve - İbni Bibi; 

Anadolu Selçuklular Tarihi; Çev.Prof.Dr. Mürsel Öztürk Kültür Bakanlığı yay. Ank.1996 Bakınız. 

45.Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) boy teşkilat Destanları, Ana yay. 3. Basım 1980 İst. S. 

210-211 ar.çiz. ve 297 ve Prof.Dr.Faruk Sümer: “Safevi Devletinin Kuruluşu ve Gelişiminde Anadolu 

Türklerinin Rolü” Güven. Mat.yay.Ank.1976   

46.Ord..Prof.Dr.A.Zeki Velidi Togan: “Umumi Türk Tarihi’ne Giriş”, 3.Bas. Enderun Yay.İst.1981 s.60 

47.İsmail ONARLI: “Şeyh Hasan Aşireti-Anayurttan Anadoluya” Aydüşü Yay. İst.2001 s.122-124 ve 

İsmail Onarlı: “Hamza Baba” Can Yay. İst.2001 s.16-17; Prof.Dr.Osman Turan: “Selçuklular 

Zamanında Türkiye” Turan Neş.İst.1971 Bkz. 

48.Feridun M. Emecan: “İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası”, Kitabevi yay. İst.2001 s.13-

14 (İbni Bibi, El-evâmirü’l-Alâiyye fi’l-umûri’l-Alâiyye, Selçuknâme, trc.M.Öztürk, Ankara 1996, I. 

S.430-431,454)’den aktarma.           

49. Prof.Dr. Halil Cin: “Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması” Boğaziçi Yay. 2.Bas. 

İst.1985 s.57  

50.Ömer Lütfi Barkan: “Türkiye’de Toprak Meselesi” Gözlem yay.İst.1980 Bkz.  

51. “Defter-i Hakan-i Dizisi:III, 387 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri, 

(937/1530), II, Amasya, Çorumlu, Sivas-Tokat, Sonisa-Niksar, Kara-hisar-ı Şarki, Canik, Trabzon, 

Kemah, Bayburt, Malatya, Gerger-Kahta ve Divriği-Darende Livaları” Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı 

yay.Ank.1997  



52. “116 Numaralı Mühimme Defteri s.239’dan aktaran: Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Aşiretlerin  İskanı” Eren Yay.İst.1987 s38 

53. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin  İskanı” Eren Yay.İst.1987 s.113 

54. Cevdet Türkay: “Başbakanlık Arşiv Belgelerine göre: Osmanlı İmparatorluğunda Oymak,  Aşiret ve 

Cemaatler”, İşaret Yay. İst. 2001 s.29, .58, 126, 142, 164, 176, 177, 203, 204,  223-224, 232,  236-237, 

239, 273,  278,  282,  297, 325 ve 329, 362, 384,  416, 423, 428, 441, 445, 451, 461, 502, 534, 551. 

611, 635, 646,  

55. Ali Rıza Yalman (Yalkın): “Cenupta Türkmen Oymakları”, Haz.: Sabahat Emir, Kül Bak.Yay. Ank. 

1977 Cilt:I s.4-5   

56. Ali Rıza Yalman (Yalkın): “Cenupta Türkmen Oymakları”, Haz.: Sabahat Emir, Kül Bak.Yay. Ank. 

1977 Cilt:II s.128 ve 510-512 

57. Ali Rıza Yalman: Age. s.37 

58.  Nihat Çetinkaya: “Iğdır Tarihi “Tarh, Yer Adları ve Bazı Oymaklar Üzerine”, TDAV. Yay. 1st.1996 

59. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.298-299 

60. Ali Rıza Yalman: “Cenupta Türkmen Oymakları”, Cilt:I s.33-34   

61. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.300 

62. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin  İskanı” Eren Yay.İst.1987 s.52-53  

63. Ahmet Refik: “Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200)” Enderun Kitabevi İst.1989 s.84 

64. Fikri Kahraman: “Sivas Doğanşar İlçesi ve Köyleri Belgeseli” Acar Matb. İst.2000  s.26-31 

65. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin  İskanı”s.39-52 

66. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin  İskanı” Eren Yay.İst.1987 s.49-51 ve I-II-

III nolu haritalar. 

67. Ahmet Refik: “Anadolu’da Türk Aşiretleri (966-1200)” Enderun Kitabevi İst.1989 s.100-109  

68. Yusuf Halaçoğlu: XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu, İskan Siyaseti ve Aşiretlerin 

Yerleştirilmesi: Türk Tarih Kurumu Yayınları Ank.1997 s.137 

69. Cevdet Türkay: Age.s.685-692 

70. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.301 

71. Ahmet Refik: “Anadolu’da Türk Aşiretleri” kitabı bir ibret vesikasıdır. 



72. Baki Öz. “Dünyada ve Türkiye’de Alevi-Bektaşi Dergahları”, Can Yay. İst.2001 

s.89                                                                                                                                                    

73. Enver Behnan Şapolyo: “Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi” Türkiye Yayınevi İst.1964 s. 273 ve 278  

74. Yunus Koçak: “Hasan Dede Hayatı ve Öğretisi” Hasan Dede belediyesi Kültür Yayınları no:3 

75. Enver Behnan Şapolyo: “Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi” Türkiye Yayınevi İst.1964 s.281 

76. Ali Kurt’un anlatımları. 

77.Cuma Karataş; “Son Güçebe BARAKLAR Tarih,Yaşam,Folklor”, Bumerang Yay. İst.1998 s.21 

78. Ali Rıza Yalman (Yalkın): “Cenupta Türkmen Oymakları”, Cilt-I s.41-42 

79. Cengiz Orhonlu: “Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin  İskanı” s.90 

80. Cevdet Türkay: Age.s.156, 187, 199, 218, 287, 348, 381, 409, 478, 569 

81. Prof. Dr. Faruk Sümer, Oğuzlar s.194-195 ve Cuma Karataş; Age.s.14-15 

82. Ziya Gürel: “Halk Aşıklarından Aşıkî ve Dedemoğlu” Ank.1980 

83. Belgeleri Günümüz Türkçesine: Araştırmacı-Yazar veTarih Öğr. Fikri Kahraman,  Salih Şahin 

ve Itri Tercüme Bürosu çevirmiştir. Kendilerine yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca, 

Hubyar Sultan ve Hubyar Abdal söylencelerini bizimle paylaşan Hubyar Sultan Ocağı Şeyhi 

Mustafa Temel’e ve burada uzunca yer tutacağı için tek tek isimlerini  zikretmediğimiz tüm 

Hubyarlı Dedelere şükranlarımızı sunarız.  

***SON*** 

 


