
 
 
 

181 
 

 

15 
SAFRANBOLU’DA  MAHALLE  ADLARI 

(BABASULTAN KİMDİR; “SARI SALTUK” OLABİLİR Mİ ?) 
   

 Safranbolu‟nun eski bir kent merkezi  olmasının doğal bir sonucu ola-
rak mahalleleri de, çok eski yerleĢim yerleridir. Bunların çoğu, günümüzde de 
eski adlarıyla anılmakta; kimilerinin ise eski adları değiĢtirilmiĢ ve bu arada 
yeni yerleĢim alanlarında da, yakın zamanlarda ayrı ayrı yeni mahalleler oluĢ-
turulmuĢ bulunmaktadır. 

 Safranbolu‟nun bu satırların kaleme alındığı Haziran/2016 tarihi  itiba-
riyle 20 mahallesi vardır.  Bunlar alfabetik sıraya göre,  Akçasu, AĢağı Tokatlı, 
Atatürk, Babasultan, BağlarbaĢı, BarıĢ, Camiikebir, Cemal Caymaz, ÇavuĢ, 
ÇeĢme, Emek, Esentepe, Hacıhalil, Hüseyin Çelebi, ĠsmetpaĢa, ĠzzetpaĢa, 
Karaali, Kirkille , Musalla ve Yeni Mahalle adlarını taĢımaktadır. 

 
Safranbolu-Tarihsel kent merkezi 

 Safranbolu‟nun eski yerleĢim yerlerinde, bir baĢka anlatımla tarihsel 
kent merkezi “ġehir” kesimindeki eski mahallelerin çoğunun, kime ya da neye 
izafeten adlandırıldıkları bugün bilinememektedir.  

► YENİ MAHALLELERİN ADLARI 

2000‟li yıllarda oluĢturulan Esentepe Mahallesine, bulunduğu semtin 
adı verilmiĢ, dolayısıyla semt adıyla mahalle adı özdeĢleĢmiĢ ise de, diğer 
yeni oluĢturulan mahallelerin hepsinde benzeri bir özdeĢleĢme bulunmamak-
tadır. Bu nedenle yeni oluĢturulan  kimi mahallelerin, eski mahalleler gibi, adla-
rının nereden geldiğine iliĢkin olası duraksamalara meydan vermemek ama-
cıyla, geçen yüzyılın ortalarından itibaren oluĢturulan mahallelerin, hangi ne-
denlerle bugünkü adlarını aldıklarını açıklamaya çalıĢmak yararlı olacaktır. 

1970‟li yıllardan itibaren Safranbolu‟da sırasıyla, Emek, BarıĢ, Atatürk, 
Yeni Mahalle, Cemal Caymaz, A.Tokatlı, ve Kirkille, adıyla da yeni mahalleler 
oluĢturulmuĢtur. Örneğin, bir iĢçi yapı kooperatifi tarafından, Sosyal Sigortalar 



 
 
 
182 

 

 

Kurumu„nun  konut kredilerinden yararlanılarak  yaptırılan ve 1970‟li yılların 
baĢında, ”215 Evler” adıyla iskana açılan mahallenin adını belirlemek için, ko-
operatif yönetiminin de katkılarıyla bir anket düzenlenmiĢtir. 

 Kooperatifin üyelerini, Karabük Demir-Çelik ĠĢletmeleri‟nde çalıĢan iĢ-
çiler oluĢturduğundan ve evler onların alın teri ve  emeklerinin ürünü olduğu 
için, bu yeni yerleĢim alanına, “Emek Mahallesi” denilmiĢtir. Zamanın Safran-
bolu Asliye Ceza Yargıcı merhum Hasan Fehmi ÖZSAN,  “Emek” adını kendi-
sinin önerdiğini söylemiĢti. Öneri,  Belediye Meclisi‟nin 24 Aralık 1973‟te yaptı-
ğı ve rahmetli BaĢkan Hilmi BAYRAMGĠL‟in ilk ve son kez katıldığı, olağanüstü 
toplantısında uygun görülmüĢtür. 

Bu satırların yazarının Belediye BaĢkanlığı görevine baĢladığı 
Mart/1974‟te, Safranbolu‟nun 14 mahallesi vardı. Eskiden “Şehir”, sonraları 
“Çarşı” olarak adlandırılan tarihsel kesimdeki 11 mahalle dıĢındaki diğer 3 
mahalleyi ise,  BağlarbaĢı ve Misakimilli mahalleleri ile yeni iskan olunan ve 
yukarda değinilen Emek Mahallesi oluĢturuyordu.  

Ancak, yeni yerleĢim alanlarındaki yapılaĢmalar ve gittikçe artan nüfus 
yoğunlaĢması nedeniyle, Misakimilli ve özellikle BağlarbaĢı mahallesinin yeni-
den düzenlenmesine gereksinme vardı. 1580 sayılı Belediye Kanunu‟nun 8 
inci maddesi, bu konuda öncelikle Belediye Meclis kararını, sonra Ġlçe Ġdare 
Kurulu kararını ve Vali‟nin onayını öngörüyordu.  

  Hastarla‟daki yeni yerleĢim alanları, Arslanlar‟a kadar “Yeni Mahalle”, 
Akbayır yöresi “Cemal Caymaz Mahallesi” ve AĢağı Tokatlı semti de, aynı adı 
taĢıyan ayrı bir mahalle olmak üzere ve geri kalan kesimler BağlarbaĢı Mahal-
lesi olarak kalmak kaydıyla, Bağların, 4 mahalleye bölünmesi uygun olacaktı. 

 
BağlarbaĢı Mahallesi bölünerek oluĢturulan Yeni Mahalle‟den bir görünüm  

   Öte yandan, Misakimilli Mahallesi‟nin çevresinde de sürekli yeni yerle-
Ģimler olması nedeniyle, bu mahalle de çok geniĢlemiĢ; ayrıca  mahallenin adı  
yıllardır Misakimilli olmasına rağmen, halk bu sözcüğü  benimsememiĢti. Her-
halde çok kiĢi, Arapça kökenli bu terimin anlamını da bilmiyordu; eski adı olan 
“Kıranköy” kullanılmaya devam ediliyordu. 
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  Misakimilli‟nin, “Ulusal yemin veya sözleşme” anlamını taĢıyan bir terim 
olarak, KurtuluĢ SavaĢı öncesinde, Erzurum ve Sıvas Kongrelerinde alınan 
kararların, Osmanlı Meclisi Mebusan‟ınca 28.01.1920 tarihinde onayına iliĢkin  
yayımlanan bildirinin adı olduğunu biliyordum. Misakimilli‟yi gerçekleĢtirenlerin 
baĢında da “ATATÜRK” ve “ĠNÖNÜ” bulunduğuna göre, Misakimilli Mahalle-
si‟nin de, aynı adları taĢıyan  iki mahalleye ayrılmasını düĢündüm. 

  Yeni mahalleler oluĢturulmasına ve adlarına iliĢkin görüĢ ve önerilerimi, 
Belediye Meclisi‟nin 01.10.1974 tarihli olağan toplantısına sundum; kabul edil-
di. Ġlçe Ġdare Kurulu‟ndan geçirildikten sonra onay için Zonguldak Valiliği‟ne 
gönderildiğinde, Vali Nihat Oğuz BOR aradı. Yeni mahallelerden birine “ATA-
TÜRK” adının verilmesini doğru bulmuyordu.  

  Büyük Atamızın benzersiz nitelikleri göz önüne alınıp, kiĢiliğiyle bağda-
Ģabilecek çok görkemli, büyük önemi ve değeri olan yerler veya tesisler için 
ATATÜRK adının kullanılmasının doğru olacağını söyledi. Yeni oluĢturulan 
mahalleye baĢka bir ad verilmesinin daha uygun düĢeceğini bildirdi. Türkiye‟de 
değinilen nitelikleri taĢımayan yerler ve  tesisler içersinde “ATATÜRK” adı veri-
lenler çoktu; lakin  Sayın Vali‟nin görüĢlerinde de haklılık payı  yok değildi. 

 Bu nedenle tartıĢmaksızın mahalle adının ATATÜRK yerine, “Barış”  
olarak takdirlerine sundum; uygun gördüler. O sırada 20 Temmuz 1974 “Kıbrıs 
Barış Harekatı” yeni yapılmıĢtı; BaĢbakan Sayın ECEVĠT‟in sözleriyle, “Kıb-
rıs’a sadece Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için çıkılmış oldu-
ğu”ndan, Mahalleye güncel bir sözcük olan  “Barış” adı verilirse, herkes tara-
fından benimsenirdi. Nitekim de öyle oldu. 

  Ancak, Safranbolu‟da hem ĠsmetpaĢa ve hem de Ġnönü adlı iki mahalle 
olmaz denilerek, yıllar sonra Ġnönü mahallesi‟nin adının, “Atatürk Mahallesi” 
olarak değiĢtirilmesi ve Kıranköy‟ün uzağındaki bir alana da Misakimilli Meyda-
nı adının verilmesi, 30 yıl sonraki anlayıĢı gösterir, çok ilginç bir uygulamadır.  

  Oysa, ülke için olağanüstü hizmetleri olan çok değerli kiĢilerin, birden 
çok olan ad ve ünvanlarının ayrı ayrı kullanılması yadırganmamalıdır. Nitekim 
Ankara‟nın en ünlü caddesine “Atatürk Bulvarı” adı verilmiĢken, Kızılay‟dan 
Maltepe yönüne giden caddeye de “Gazi Mustafa Kemal Bulvarı” denildiği gibi, 
yine Ankara‟da Ulus yöresinde “İsmetpaşa” semti varken, Bakanlıklardan Es-
kiĢehir yönüne giden caddeye de “İnönü Bulvarı” adı verilmiĢtir. 

   Bir baĢka örnek,   Erzurum‟da Atatürk adını taĢıyan bir üniversite var-
ken, Ankara‟da Gazi Üniversitesi, Hatay‟da da Mustafa Kemal Üniversitesi 
adıyla iki ayrı yeni üniversite  açılmıĢtır.  

  Bu gerçekler bilinmediğinden ve bu arada Safranbolu‟da bir semte Ata-
türk Mahallesi adının hangi nedenlerle  verilememiĢ olduğu, bu satırların yaza-
rının Ocak/2005‟de, Safranbolu Belediyesi‟nce bastırılan bir kitabında (1) anla-
tılmasına karĢı okunmadığından ya da önemsenmediğinden olsa gerek,  kita-
bın yayınından bir yıl sonra, 2006 yılında, Ġnönü mahallesinin adının,  “Atatürk 
Mahallesi” olarak değiĢtirilmesi sonucunda,  1974‟te yapılan uyarılar da, 30 
küsur yıl sonra göz ardı edilip, geçersiz kılınmıĢ olmaktadır. 

                                                
(
1
)  Kızıltan ULUKAVAK, Safranbolu‟da Bir Zaman, Bir BaĢkan… (1974-1980),  

    Safranbolu Belediyesi Yayını, 2005, Sayfa:42  
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  Öte yandan, Bağlar Akbayır yöresinde oluĢturulan yeni bir mahalleye, 
Belediye Meclisi‟nin 01.10.1974 tarihli olağan toplantısına sunduğum öneri 

üzerine “Cemal Caymaz” adının verilmesi ise, 
bir vefa örneği sergileme amacına yöneliktir.  

  1947-1952 yılları arasında Safranbolu 
Belediye BaĢkanı olan  merhum Cemal CAY-
MAZ,  Karabük Demir Çelik Fabrikaları santra-
lından, Safranbolu‟ya elektrik naklinde, Fabrika 
Müessese Müdürü ile olan yakınlığından kay-
naklanan kiĢisel giriĢimleriyle  öncü olmuĢtur.  
Ayrıca  Ģehir içi su Ģebekesi için de büyük çaba 
göstermiĢtir. Bu nedenlerle evinin bulunduğu 
mahalleye adı verilerek,  uzun yıllar sonra da 
olsa, geç kalmıĢ bir  kadirbilirlilik gösterilmiĢtir. 

 Yenimahalle‟ye gelince, Safranbolu‟da 
ilk yeni yerleĢimler, Hastarla‟da 1950‟li yılların 
ortalarında ĠĢçievleri ve Memurevleri Koo-
peratifleri ile baĢlatıldığından, bu evlerin bulun-

duğu yöreye ve çevresine Yeni Mahalle adının yakıĢacağı düĢünülmüĢtür. 

Bu arada,  ÇavuĢ mahallesine bağlı olan “Kirkille Bağları”nın da, ayrı 
bir mahalle olması düĢünüldü. Çünkü Kirkille‟nin, ÇavuĢ Mahallesi ile arasında 
Hasandede Kayası ile TaĢharmanlar gibi meskun olmayan kırsal kesimler var-
dı. En önemlisi, Kirkille son yıllarda yazlık bir yerleĢim yeri olmaktan çıkıp, sü-
rekli oturulan bir semte dönüĢmüĢtü. Bu nedenlerle, ÇavuĢ Mahallesi‟ne uzak 
Kirkille‟nin de, BaĢkanlık önerisiyle, Belediye Meclisi‟nin yukarda değinilen 
olağan toplantısında aynı adla  ayrı bir mahalle olması uygun bulundu. 

 
KİRKİLLE MAHALLESİ 

“Bir  yolun iki yanına, tek sıra halinde dizilmiş evleriyle Kirkille, Kovboy filmlerindeki Amerika 

kasabalarını andırır” (Bu yakıĢtırma, çocukluğu Kirkille‟de geçen Ahmet SERTEL‟e aittir) 
 

      Cemal  CAYMAZ 
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► KİMİ  CADDE VE SOKAKLARA VERİLEN ADLARIN NEDENİ 

  1580 sayılı Belediye yasasının, 15/31 inci maddesi gereği, sokakların 
adlandırılmasında Belediye Meclisi kararı yeterliydi. Yeni mahallelerle ilgili 
görüĢmelerin yapıldığı 01 Ekim 1974 tarihli Belediye Meclisi toplantısında, 
Kıranköy‟den baĢlayıp, Hastarla‟nın ortasından geçerek Arslanlar‟a uzanan 
asfalta da, 1957‟de o yolu yaptıran zamanın Kaymakamı Sadri ARTUÇ‟un 
adının verilmesi  Belediye BaĢkanlığı‟nca önerilmiĢ ve kabul edilmiĢtir.  

  Böylece, Karabük-Safranbolu karayolunu yapan müteahhide, büyük bir 
yöneticilik basiret ve dirayeti göstererek ve yolun geçtiği güzergahta tarlası 
olan kiĢilere de bir bedel ödemeden, söz konusu yolu, ödeneği olmaksızın 
yaptırdığı bilindiğinden, Kaymakam Sayın ARTUÇ‟a karĢı Safranboluluların 
vefasız olmadıkları kanıtlanmağa çalıĢılmıĢtır. 

  Bu arada, ÇarĢı kesiminde otobüs durağındaki Kemerağzı‟ndan itiba-
ren, yukarı doğru uzanan ve evinin önünden geçen sokağa da, adını ve anısı-
nı yaĢatmak amacıyla, beklenmedik bir anda ve  çok genç yaĢta kaybettiğimiz 
Belediye BaĢkanımız  HĠLMĠ BAYRAMGĠL‟in adının verilmesi de BaĢkanlıkça 
önerilmiĢ ve Belediye Meclisi‟nce kabul edilmiĢtir. . 

 Daha sonra 24 ġubat 1975 tarihli Belediye Meclisi toplantısında da, 
kimi sokaklara  yeni isimler verildi.  1975 Nüfus Sayımı öncesinde, isim tabela-
ları sokak baĢlarına çakıldı. ĠĢçi evleri 1. ve 2. sokak deniyordu; ancak  çıkıĢa 
göre sağdaki ilk mi, sonraki mi 1. sokaktı, bilinmiyordu. Bağlara çıkıĢa göre bu 
sokaklara sırasıyla Mutlu, Özgür ve Umut  adları verildi. Bu adlar o günlerde 
siyasal terminolojiye girmiĢ, çok kullanılan sözcüklerdi. 

  Bağlar Arslanlar‟da, eski Belediye BaĢkanı Ömer AN‟ın apartmanının 
önünden baĢlayıp Akbayır yönüne giden sokağa da, eski BaĢkanın mensup 
olduğu partiden esinlenerek “Adalet” adının verilmesi, Belediye Meclisine, 

BaĢkan olarak benim tarafımdan öne-
rilmiĢ ve uygun bulunmuĢtu.  Bugün, 
o sokağın adı “Adalet” yerine, “Ömer 
AN” olarak önerilmeliydi diye düĢün-
meden edemiyorum.  

          Demek o günlerde, siyasal çe-
kiĢmeler göz ardı edilip, ancak bu 
kadar demokrat olmak mümkünmüĢ. 
Ancak o dönemde, kimi yerel siyasal 

çevrelerin, bu kadarcık  da olsa, olumlu benzer bir yaklaĢım sergilemedikleri 
de herhalde göz ardı edilmemelidir. 

► ESKİ  MAHALLE  ADLARI 

   Osmanlı dönemine ait tapu tahrir defterleri üzerinde çok kapsamlı ince-
lemelerde  bulunan değerli araĢtırmacı Hulusi YAZICIOĞLU bir kitabında (2), 
örneğin XVI. yüzyılda  Safranbolu‟da, bugün aynı adı taĢımayan Kethü-

                                                
 (2

)  Hulusi YAZICIOĞLU, Küçük Osmanlı‟nın Öyküsü,Safranbolu Tarihi,2001, 
      Sayfa: 75,76,82,83 
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da/DurmuĢ, Babamescidi, ArabĢir, Hacı Evhad, Kadı/Polad, Cami, 
Küblüce/GümüĢ, Gebran isimli mahallelerden söz etmekte ve bunların  hane 
sayısı ve nüfuslarına iliĢkin bilgiler vermektedir. Bu mahallelerin bugün  baĢka 
adlarla anıldığını ve örneğin Rum nüfusu barındıran Gebran mahallesinin,  
Kıranköy olduğunu ayrıca belirtmektedir. 

 Safranbolu‟nun tarihsel kent merkezindeki eski mahallelerinden kimile-
rinin adının nereden geldiğinin ya da ne ile iliĢkili bulunduğunun, herkesin ka-
bul edebileceği biçimde açıklamaları yapılabilirse de, kimi mahalle adlarının 
nereden kaynaklandığı, herhalde  araĢtırılmağa değer görülmelidir.  

 Örneğin, Akçasu Mahallesi‟ne, mahallenin ortasından geçen Akçasu 
deresinin adını verdiğini söylemek,  herhalde bir gerçeğin ifadesi olmak gere-
kir. XIX. yüzyıla ait kimi  eski kayıtlardan, Akçasu mahallesi‟nin, oldukça geç 
oluĢturulmuĢ bir mahalle olduğu anlaĢılmaktadır.  

   Nitekim, Akçasu Mahallesi‟ndeki Lutfiye/Kaçak Camisi‟nin vakfiyelerin-
den 1883 tarihli olanında, camii yaptıran Muslubeyoğlu Hacı Hüseyin Efen-
di‟den, “Babasultan mahallesi ahali-i muteberanından” diye bahsedilirken, aynı 
caminin 1893 tarihli vakfiyesinde, aynı zattan, “Babasultan mahallesinden müf-
rez (ayrılmış-bölünmüş) Akçasu mahallesi ahali-i muteberanından” denilerek söz 
edilmesi, Akçasu semtinin, 1883-1893 yılları arasında ayrı bir mahalleye dö-
nüĢtürüldüğünü göstermektedir.(3) 

 
ġehir (ÇarĢı) kesimi mahallelerinden, içiçe  toplu bir görünüm (Fotograf: Ġ.SARAÇOĞLU) 

Öte yandan, diğer eski mahallelerden, Musalla Mahallesinin adının, 
mezarlığa bitiĢik olması nedeniyle, camilerde  cenaze namazının kılındığı yer 
anlamındaki musalla‟dan kaynaklandığı, Camiikebir Mahallesi‟nin, sadece eski 
değil, ayrıca bir zamanlar Safranbolu‟nun en büyük camisi de olması muhte-
mel  “Eski Cami”den dolayı ve “kebir”in büyük anlamına gelmesi nedeniyle 
böyle anıldığı, ĠzzetpaĢa Mahallesinin de çarĢı içindeki  ünlü ĠzzetpaĢa Cami-
si‟nden ve camiyi yaptıran Sadrazam Ġzzet Mehmet PaĢa‟dan adını aldığı, söy-
lendiğinde herhalde hataya düĢülmüĢ olmaz. 

                                                
(
3
)  Prof.Dr.A. ABDÜLKADĠROĞLU – Ü. A. ÖZSOY, Safranbolu Vakfiyyeleri, 

    Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı yayınları, 1998, Sayfa: 51 ve 56  
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ÇeĢme Mahallesine ise, Safranbolu‟da ilk büyük ve görkemli çeĢmenin 
bulunduğu semt orası ise, bundan dolayı “ÇeĢme” adının verildiği söylenebilir 
veya bu görüĢün güçlü birer olasılık olduğu yorumunda bulunulabilir; ancak 
baĢka verilerle desteklenmedikçe tek doğru görüĢmüĢ gibi ısrarlı olunamaz.  

 
    ġehir merkezindeki eski mahallelerden baĢka bir görünüm-2015        (Fotograf: Ġsmet SARAÇOĞLU) 

 Safranbolu‟da ĠsmetpaĢa, ÇavuĢ, Karaali, Hacıhalil, Hüseyin Çelebi ve 
Babasultan gibi kimi mahalleler, kiĢi adları taĢımaktadır. Bunlardan Ġsmet Pa-
Ģa‟nın 2. CumhurbaĢkanımız olduğunun bilinmesi dıĢında, diğerlerinin de hiç 
kuĢkusuz, Safranbolu için çok önemli   kiĢiler olmaları gerekir. Ancak bu kiĢile-
rin özgeçmiĢleri hakkında yeterli bilgi yoktur. Bir mahalleye adları verilerek on-
lara saygı gösterilmesi Ģu hizmetlerinden kaynaklanmakta demek olanağı bu-
lunamamakta; ancak özgeçmiĢleri araĢtırılmaya değer bir önem taĢımaktadır. 

 Bu mahalle adlarından Hacıhalil ismine, Safranbolu ġer‟iye sicilleri in-
celendiğinde 17 Nisan 1822 tarihli, 50/18 No.lu  ilamda (karar) Asmaz ailesin-
den bir Hacı Halil‟e rastlanıyor.(4) Mahallenin bu zattan adını almıĢ olabileceği 
güçlü bir olasılık olarak düĢünülebilir. 

 Karaali Mahallesi‟nin adının kaynağına iliĢkin ise gerçeklerle bağdaĢ-
mayan bir söylenti vardır. Ereğli Kestaneci köyünden olup,10.09.1994‟te 110 
yaĢında ölen Çanakkale gazisi Hüseyin KAÇMAZ‟ın oğlu, Turgut KAÇMAZ, 
Safranbolu‟da Misakimilli Ġlköğretim Okulu‟nda verdiği bir konferansta, Çanak-
kale‟de ATATÜRK‟ün yaverinin Safranbolulu Kara Ali olduğunu anlatır.(5) ve 
Safranbolu‟daki bir mahalleye bu kiĢinin adının verildiği söylentisi yayılır. 

 Oysa, yukarda değinilen, (4) No.lu dipnot‟taki Safranbolu ġer‟iye Sici-
li‟nin 1.cilt 133. sayfasında yer alan, 26 Mart 1822 tarihli bir karar, Karaali Ma-
hallesi sakini bir kiĢiyle iliĢkilidir. Dolayısıyla, 1915‟te Çanakkale SavaĢı‟na 
katılan Kara Ali‟nin adı, 93 yıl öncesinden bir mahalleye verilmiĢ olamaz. 

 ► BABASULTAN MAHALLESİ 

  Herhalde “Babasultan”, çok  önemli bir kiĢi olduğu için adı, Safranbo-
lu‟da bir mahalleye verilmiĢtir. Aynı mahallenin adı, 1530 yılına ait Osmanlı 

                                                
(
4
) Doç.Dr. Recep KARACAKAYA-Yard.Doç.Dr.Ġsmail YÜCEDAĞ-Yard.Doç.Dr.Nazım 

YILMAZ, Safranbolu ġer‟iye Sicili, 1.Cilt, (1821-1824),Sayfa:140, 
Safranbolu Belediyesi, Safranbolu AraĢtırmaları Merkezi yayını 
(
5
) Safranbolu Ekspres Gazetesi Ġnternet sayfası, 08.03.2008  
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tapu tahrir defterlerinde, “Baba Mescidi” olarak yer almaktadır.(6) Bu  mahalle 
daha sonra niçin ad değiĢtirmiĢ; mahalleye son kez adı verilen  “Babasultan” 
kimdir ? Bu konu araĢtırılmaya değer görülmelidir. 

 Ġlk akla gelen, bu semtte bir “Baba”nın mescidi bulunduğundan dolayı, 
mahalleye baĢlangıçta “Babamescidi” denilmiĢ olabileceğidir. O halde önce 
kimlere “Baba” denildiğini, sonra da burada mescidi olan “Baba”nın kim oldu-
ğunu bilmeye gereksinim olacaktır.  

  Hiç kuĢkusuz bu baba, bir çocuğun  ebeveyni konumundaki baba ol-
mayıp, mescit gibi dinsel bir yapı ile iliĢkili olduğuna göre, dinsel yönü olan bir 
baba‟dır. Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi dinsel anlamdaki “baba”yı, 
“kimi tarikat ve tekke büyüklerine verilen ad” olarak tanımlamaktadır.(7) 

► SARI SALTUK,  BABASULTAN MI ? 

 Safranbolu üzerinde çok kapsamlı araĢtırmaları olan Hulusi 
YAZICIOĞLU, Babasultan mahallesinin adının, Sarı Saltuk‟tan geldiğini, XIII. 
yüzyılda taht kavgaları sırasında, Anadolu Selçuklu sultanı Gıyasettin 
II.Keyhüsrev‟in  oğlu Ġzzettin II. Keykavus‟un (1238 - Kırım 1279) ardından Ana-
dolu‟dan Rumeli‟ye, Dobruca‟ya giden taraftarları arasında bulunan Sarı 
Saltuk ve müritlerinin Kastamonu, Safranbolu ve Bartın‟dan geçtiklerini, Bar-
tın‟da “Geçenefendi” isimli bir kiĢinin kurduğu vakfa iliĢkin bir beratta Bar-
tın‟dan “Saltuk İli” olarak bahsedildiğini, Geçenefendi‟nin bir kiĢi değil topluluk 
olması gerektiğini, kimi belgelerde de Safranbolu‟nun Yörük köyünden de  
“namı diğer Geçenbeyler köyü” olarak söz edildiğini bildirir. (8) 

  Ayrıca, Sarı Saltuk‟un halifelerinden birine “Tokatlı Barak Baba” denil-
diğini, Barak Baba‟nın ise bir halifesinin Yunus Emre‟nin mürĢidi Tabduk Em-
re, diğerinin Bursa‟daki “Geyikli Baba” olduğunu,  bir söylentiye göre Safranbo-
lu‟nun AĢağı  ve Yukarı Tokatlı yöreleri sakinlerinin atalarının da, Tokat ken-
tinden sürüldüklerini, bu arada Babasultan Mahallesi‟nin güneyindeki bir mev-
kie, Babai ayaklanmasını yürüten Baba Ġshak‟ın halifelerinden biri olan ġah 
Balı‟nın adının verilmesi, Karaman çukurunun karĢısındaki türbenin “Ergüllü 
Baba” ve Safranbolu çıkıĢında Bartın yolu üzerinde, Karaevli mevkiindeki tür-
benin de “Göğeren Baba” adıyla anılması gibi verilerin de, “Babai ayaklanma-
sı” ve Keykavus hareketiyle iliĢkili olması gerektiğini belirtir. (9) 

  Öte yandan Sayın YAZICIOĞLU, Sarı Saltuk‟u konu alan “Saltukna-
me”de, Kastamonu ve Sinop  yöresinden uzun uzun  bahsedildiği halde,  Saf-
ranbolu‟nun adının geçmemesini ise, Saltukname‟de Safranbolu‟dan çözüle-
meyen bir adla söz edilmesinden kaynaklandığını belirtir. 

   Saltuknamede  Haynub kentinin beyi olarak adı geçen Ali bin Candar‟ı,  
Candaroğlu Ali Bey‟le özdeĢleĢtirmenin, Safranbolu‟yu, Haynub kenti  olarak 
kabul etmeyi gerektireceğini, buna olanak olmasa da, Candaroğlu Ali Bey‟in 
adının geçmesinin, Safranbolu‟nun bir biçimde, Sarı Saltuk‟la ilgisinin olmasını 
gerektirdiğini ileri sürer.   

                                                
(
6
)  Hulusi YAZICIOĞLU, (a.g.e.) Sayfa: 75  

(
7
) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedi, Cilt: 3, Sayfa: 1158   

(
8
) Hulusi YAZICIOĞLU, (a.g.e.) Sayfa: 149-152  

(
9
) Hulusi YAZICIOĞLU, (a.g.e), Sayfa: 152-156 
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  Bu ilginin ilk kanıtı olarak Safranbolu‟da Babasultan adıyla bir mahalle-
nin bulunmasını gösterir ve  XVI. yüzyılda bu mahallede baba‟ya atfen bir 
mescid olduğuna göre, bu adın daha önceki yüzyıllardan intikal etmesi gerek-
tiğini belirtir. Ayrıca, ikinci bir kanıtın da, kendi özel arĢivinde yer alan bir niyet 
duası‟nın metninde, Allah rızasıyla, Safranbolu‟da  adlarına “Yasin-i ġerif” 
okunacaklar arasında,  Hazreti Muhammed ile diğer ulu kiĢilerden sonra 19. 
sırada Sarı Saltuk Baba‟ya  da yer verilmesi olduğunu bildirir ve görüĢlerini Ģu 
cümlelerle özetler :(10) 

  “Sarı Saltuk’un halifelerinden Barak baba’nın türbesinin Bursa’nın Gür-
su Bucağına bağlı, “Babasultan” köyünde bulunması, bu adın bu ikisinden 
birine  -ve muhtemelen Sarı Saltuk Baba’ya- verilmiş bir sıfat ve Safranbo-
lu’daki “Babasultan” mahallesinin adının da aynı ilişkiden kaynaklanmış oldu-
ğunun delilidir.” 

 
Önde Dağdelen Camisi, arkada Babasultan Mahallesi‟nden bir kesit 

 Böyle bir yargıya ulaĢmak, Sarı Saltuk‟un, Safranbolu ile bir iliĢkisinin 
varlığının mutlak kabulü dıĢında, Sarı Saltuk‟a veya Barak Baba‟ya, “Baba 
Sultan” denilmesini ve Bursa‟nın Gürsu Bucağı‟ndaki bir köye de, Safranbo-
lu‟daki bir mahalleye de aynı kiĢiye atfen “Babasultan” adının verilmiĢ olmasını 
kabul etmeyi zorunlu kılar. Acaba tartıĢmasız böyle bir olanak var mıdır ? 

► PROF. DR. HALİL  İNALCIK VE  BABASULTAN  

Babasultan‟ın kimliğinin saptanmasına iliĢkin olarak, baĢka kaynaklara 
baĢvurulduğunda, farklı görüĢler ortaya çıkmakta ve bunlar da irdelenerek bir 
sonuca ulaĢmak gerekmektedir.  Örneğin, son yılların en değerli tarihçisi ola-
rak bilinen, kısa bir süre önce kaybettiğimiz büyük tarihçi Prof.Dr. Halil ĠNAL-
CIK, söyleĢide bulunduğu Emine ÇAYKARA‟nın “Baba Sultan kim hocam ?” 
sorusunu özetle Ģöyle yanıtlamaktadır.(11) 

                                                
(
10

)   Hulusi YAZICIOĞLU, (a.g.e.), Sayfa:156-159    
(
11

)  Emine ÇAYKARA (SöyleĢi), Tarihçilerin Kutbu, “Halil ĠNALCIK Kitabı” 
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 “ - Baba Sultan, Orhan zamanında yaşamış, Geyikli Baba adıyla ünlü 

kutsal bir derviş. Orta Anadolu’dan, Kırşehir havalisinden göçen tarikatın men-
subu Babai dervişlerinin başında. Bu Babailer alp-eren adıyla gazilerin yanın-
da... Babailer aşırı, sonradan Kızılbaşlara mal olan aşırı şi’i inançlara sahip. 
İslamın medrese tedrisatına değil, tasavvufi felsefeye bağlı dervişlerdi. Baba 
Sultan onlardan birisi... Geyikli Baba, bir Babai dervişi idi, yani Orta Anado-
lu’da Selçuklu döneminde büyük ayaklanma yapan Türkmenlere mensuptu... 
Orhan ona ve dervişlerine Uludağ’ın eteğinde zaviyelerini kurmak için sulak bir 
yer verdi. Orada Geyikli Baba türbesi etrafında, sonradan cami ve tekke yapıl-
dı, bugün onun türbesi geyik boynuzla-
rı ile süslenmiş. 

…Baba Sultan kendiliğinden bi-
ten ağaçların meyveleriyle besleniyor. 
hiç bir sadaka kabul etmiyor, geyikleri 
ile Tanrı’nın sevgili kulu olarak dağlar-
da geziyor. Tipik Orta Asya kamları, 
şamanları tipinde; şaman adetleri ile 
İslamiyet’i birleştirmiş. Her sene türbe-
si etrafında   Haziran başlarında bir 
toplantı yapılıyor... Bunun gibi yüzlerce 
toplantı var bugün Türkiye’de. Onlar 
Baba Sultan’ın kerametlerini okumuş-
lar…işte pamuğun içine ateş koymuş 
Abdal Musa’ya göndermiş... Elmalı’da 
Abdal Musa Bektaşi tekkesine gittim 
ve babanın evinde misafir oldum, Ab-
dal Musa başlangıçta babai dervişle-
rindendi. Bektaşilik sonraları tüm halk 
tarikatlarını kucağında toplamıştır.” 

 Öte yandan, Büyük Larousse 
Sözlük ve Ansiklopedisi‟nde, Sarı 
Saltuk hakkında Ģu bilgileri verilmektedir(12

): “SARI SALTIK (SALTUK), asıl adı 
Mehmet ya da Şerif, savaşçı Türk derviş, (Horasan? - Babadağı,Dobruca 1263’ten 

sonra) Yaşamıyla ilgili bilgiler efsanelere dayanır, Horasan’dan gelerek Hacı 
Bektaş’a bağlandığı, Rumeli’ye yerleşen ilk Müslüman topluluklarını yönettiği 
anlatılır...” 

  Aynı ansiklopedide Saltukname hakkında da Ģu bilgiler yer almakta-
dır(13

);  “SALTUKNAME - Türk savaşçı derviş Sarı Saltuk’un (1210 ? – 1290 ?) 

destansı serüvenlerini, İslam dinini yayma yolundaki savaşlarını konu edinen 
yapıt. Cem Sultan’ın Edirne’de görevli bulunduğu sırada (1473) onun isteği 
üzerine Ebülhayr Rumi tarafından kaleme alınmağa başlandı, yazarın halk 
arasında yaygın söylenceleri derlemesiyle 7 yılda tamamlandı. Yapıtın kahra-
manı  Battal Gazi’nin torunu olduğu belirtilen Şerif Hızır’dır. Gördüğü düşten 
sonra bir mağarada Battal’ın atını, Hamza’nın silahlarını bularak din yolunda 

                                                                                                                            
       T.ĠĢ Bankası Kültür yayınları,   3.Baskı, Kasım/2005, Sayfa:375-377,  
(
12

)  Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 20, Sayfa: 10200   
(
13

)  Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 19, Sayfa:10118  
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savaşlara başlar. Yendiği ve İslam dinini benimsettiği bir Hıristiyan beyi ona 
”çok kuvvetli” anlamında Saltuk adını verir... Anadolu’da, Rumeli’de, Orta Av-
rupa’da Hıristiyanlar üzerine sefere çıkar. Asya’da Müslüman olmayan Uygur, 
Hitay, Hint beylerine, Afrika’da Habeşlere karşı savaşarak İslam dinini yayar.  
Kaf dağına, inlerin cinlerin  yaşadığı ülkelere giderek savaşır.  İslam öncesi 
Türk destanlarından izler taşıyan yapıtı, Selçuklu döneminin tarihsel olayları 
besler. Sonunda kahraman, Anadolu’daki bütün beylerden, Osman Bey’e bağ-
lanmalarını ister...” 

 Bu bilgiler ıĢığında, Sayın YAZICIOĞLU‟nun görüĢünün aksine, aynı 
kiĢinin hem Sarı Saltuk  ve hem de Babasultan ünvanlarını taĢıması olanağı 
bulunamamaktadır. Osmanlılardan önce XIII. yüzyılda yaĢayan Sarı Saltuk, 
Prof.Dr. Halil ĠNANCIK‟ın bildirdiğine göre, ikinci Osmanlı PadiĢahı Orhan Gazi 
(1326-1360) zamanında  XIV. yüzyılda yaĢayan Baba Sultan olamaz; çünkü 
ikincisi, birincisinden  aĢağı yukarı yüz yıl kadar bir zaman sonra yaĢamıĢtır.  

 Baba Sultan, Sarı Saltuk değilse, onun halifesi Barak Baba olabilir mi ?  
Sayın YAZICIOĞLU, Baba Sultan ünvanının, yukarıda değinildiği üzere, Barak 
Baba‟ya verilmesini, zayıf bir olasılık olarak da olsa, dile getirmekte ve Barak 
Baba‟nın türbesinin Bursa‟da olduğunu bildirmektedir. Ancak, ansiklopedik 
kaynaklardan, “Yunus Emre’nin bir şiirinde Bektaşi şeyhlerinden Sarı Saltuk’un 
halifesi olduğu belirtilen, bir söylentiye göre Tokatlı bir beyin oğlu olan Barak 
Baba’nın doğum tarihi bilinmemekle beraber, 1308’de öldüğü, Rum abdalları-
nın etkisiyle Bektaşiliği seçtiği, Moğol hükümdarı Gazan han zamanında çok 
saygı gösterildiği, Moğol elçisi iken Geylan kentinde (İran’da Hazer denizi kıyı-
sında) öldürüldüğü, Moğolların adına Sultaniye’de (İran Azerbaycan’ında Mo-
ğol-İlhanlıların kurduğu kent)  bir türbe yaptırdığı” öğrenilmektedir.(14)  Dolayı-
sıyla, PadiĢah Orhan Gazi zamanında yaĢayan, türbesi Bursa‟nın bir köyünde 
olan Baba Sultan‟ın, bu padiĢahtan önce 1308‟de ölmüĢ olan ve türbesi 
Ġran‟da bulunan  Barak Baba  olması da düĢünülmemelidir.  

 Bu durumda, erken bir yaĢta kaybı büyük bir üzüntü kaynağı olan Sa-
yın YAZICIOĞLU, Kasım/2005‟de yayınlanan “Tarihçilerin Kutbu-Halil İnallcık” 
kitabını görme ve orada ünlü tarihçi Prof.Dr. ĠNALCIK‟ın Baba Sultan hakkında 
yaptığı açıklamaları okuma olanağı bulabilseydi, herhalde Sarı Saltuk‟un ya da 
halifesi Barak Baba‟nın, Baba Sultan olduğunu ileri sürmezdi veya hiç değilse 
bu  konudaki görüĢlerinde çok  kararlı ve ısrarlı olmazdı denilebilir. 

 Kaldı ki, Saltukname adlı yapıt, YAZICIOĞLU‟nun da (15) belirttiği gibi,  
Sarı Saltuk‟un yaĢadığı dönemden 200 yıl sonra, Fatih‟in Ģehzadesi Cem tara-
fından, halk arasındaki söylenceler derlenerek, 7 yılda yazdırılmıĢtır. Battal 
Gazi‟nin atına, Hz. Hamza‟nın kılıcına, Kaf Dağı‟na ve oradaki inler ve cinlere 
de yer verildiğine göre, Saltukname bir efsane kahramanının, insan üstü serü-
venini konu almıĢ demektir.  Nitekim Saltukname için  “...anlatılanlar arasında 
tarih ve coğrafya bilgisine uymayan pek çok öğe vardır. Anlatıyı kulaktan dol-
ma bilgiler, ortaçağ İslam dünyasının inanışları yönlendirir” denilmektedir. (16)  

                                                
(
14

) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt:   3, Sayfa: 1.309 
(
15

) Hulusi YAZICIOĞLU (a.g.e.) Sayfa:152-153  
(
16

) Konur ERTOP, Bütün Dünya Dergisi, ġubat/2007, Sayfa: 41 ve devamı  
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  Halk arasında ünü, ağızdan ağıza ve yıllar boyunca kuĢaktan kuĢağa 
artarak büyütülen bir kahramanı konu alan Saltukname gibi bir eser,  tarihsel 
yargılar için herhalde kesin kanıt olamaz. Ġçersinde Kastamonu yöresi ve 
Candarlı Ali Bey gibi, yer yer kimi gerçek olaylara ya da kiĢilere de değinilmiĢ  
olsa bile, bunlar da, anılan yapıtın, tarihsel belge değil, halk söylencesi (efsa-
ne) ve söylentileri  (rivayet) olma niteliğini değiĢtirmez. Söylencelerde, çeĢitli 
gerçek kiĢi ve olayların, Sarı Saltık‟a yakıĢtırılıp, onun gibi büyüleyici bir kah-
ramanla  bütünleĢtirilme olasılığı çok fazladır.  

  Ancak hiç kuĢkusuz, Sarı Saltuk efsane kahramanı olsa bile, çok ünlü 
bir kiĢidir; doğru ya da abartılı olarak çok yüceltilmiĢ bir kiĢidir; böyle bir kiĢinin, 
Safranbolu‟ya gelmese de, geçmese de, Safranbolu‟da bilinmemesi, tanın-
maması, ününün Safranbolu‟da da yayılmaması düĢünülemez. Bundan dolayı, 
daha önce değinildiği üzere, Sayın YAZICIOĞLU‟nun özel arĢivinde olduğunu 
bildirdiği Safranbolu‟ya özgü  dua metninde, 19. sırada Sarı Saltuk‟un adının 
bulunması gayet doğaldır. Dolayısıyla söz konusu dua metni de, tek baĢına 
Sarı Saltuk‟un Safranbolu‟ya geldiğinin ve kendisine Babasultan da denildiği 
için, bu adın Safranbolu‟da bir mahalleye verildiğinin kanıtı olmamak gerekir. 

 Bu arada yine YAZICIOĞLU‟nun bildirdiği gibi Bartın‟a “Saltuk Ġli” de-
nilmesi ve yörede “Saltuk” sözcüğünü içeren kimi yer adlarının olması, Kasta-
monu ve özellikle Safranbolu ile Sarı Saltuk arasında iliĢki kurulmasına yar-
dımcı olsa da, herhalde Sarı Saltuk‟un, mutlaka Baba Sultan olmasını gerek-
tirmez. Ayrıca, Sarı Saltuk‟un gerçek adının Mehmet ya da ġerif  iken, ona 
“çok kuvvetli” anlamında Saltuk denildiğine göre, baĢka güçlü kiĢilerin de aynı 
lakabı taĢımalarından ya da  XII. yüzyılda Erzurum yöresine, Saltuk Bey‟in 
yönetiminde yerleĢen Saltuklular‟ın bir bölümünün, zamanla Batı Karadeniz‟e 
göçmelerinden dolayı, aynı  yörede “Saltuk” sözcüğünü içeren yer adlarının 
bulunma olasılığı da göz ardı edilemez. 

► BABA’LAR VE BABAİLİK 

 Hiç kuĢkusuz,  olasılıkların tartıĢılmasının yanı sıra, Safranbolu yöre-
sinde bir mahalle adının baĢında (Babasultan) ve  iki türbe adının da sonunda 
(Ergüllü ve Göğeren)  “baba” sözcüğünün yer alması önem taĢımaktadır. Çün-
kü, daha önce yukarda açıklandığı üzere, “baba” dinsel bir önderdir ve kay-
naklarda, Anadolu‟daki “baba”lar için, “Kırsal kesimdeki dinsel yaşamın düzen-
leyicileri, kentlerdeki sünni ulemadan çok farklı, eski Türk şamanlarının İslam-
laşmış bir devamından başka bir şey olmayan Türkmen babalarıydı” denilmek-
te; “Babailik” ve “Babai ayaklanması” ile bu ayaklanmanın önderleri “Baba İl-
yas” ve “Baba İshak” hakkında da Ģu bilgiler verilmektedir. (17) 

  “BABAİLİK -  Moğol  istilası öncesi Anadolu’daki Türkmenleri etkileyen 
siyasal ve dinsel bir akımdır. Kırmızı başlık, siyah cübbe ve nalın giyen 
babailerin ayaklanmasının 1240 yılında bastırılmasından sonra Anadolu’da 
görülen Bektaşilik, Hurufilik, Kızılbaşlık gibi ehli sünnet dışı akımların 
babailikten kaynaklandığı ve babailiğin bu akımlar içinde eridiği kabul edilir.” 

  “BABAİ AYAKLANMASI - (1240) Kentlerde sünni  halka dayalı bir yö-
netim oluşturan Selçuklular, kırsal kesimde yaşayan Türkmenleri dışladılar. 
Türkmenler eski dinleri  Şamanlık ile İslamın bir arada değerlendirildiği inanç-
                                                
(
17

) Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 3, sayfa: 1159-1161  
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lara sahipti İktisadi güçlüklerin de etkisiyle Türkmenler dışlanmış bir toplum 
görünümünde olduklarından, önderleri Baba İlyas’ın halifelerinden Baba İs-
hak’ın yönetiminde Selçuklu Sultanı Gıyasettin Keyhüsrev II’ye karşı ayaklan-
dılar. Ayaklanmaya Urfa Harran’daki Harizmşahlar da katıldı. Sıvas, Amasya 
dolaylarında kanlı savaşlar oldu. Çok küçük yaştaki çocuklar dışında tüm 
Türkmenler öldürüldü”. 

 “BABA İLYAS – Amasya’nın Çat köyüne yerleşerek, aşırı  şiilik, şaman-
lık ve yerel inançların etkisiyle oluşan görüşlerini yaymaya başladı. Türkmenler 
tarafından peygamberlik mertebesine çıkarıldı ve “Baba Resul” diye anıldı. 
Babai ayaklanması bastırıldığında, Amasya’da kale burcuna asıldı.” 

 “BABA İSHAK – Baba İlyas’ın halifesi olarak Güneydoğu Anadolu’da 
babai ayaklanmasını başlattı, önce Malatya, sonra Amasya dolaylarında Sel-
çuklu kuvvetlerini dağıttıysa da, Konya üzerine yürürken, 1240’da Kırşehir’de 
Selçuklulara yenildi ve öldürüldü.” 

 Bu bilgilerden öğreniliyor ki, “baba”lık, alevilik ve bektaĢilik baĢta olmak 
üzere, Müslümanlıkta sünni inancın dıĢındaki, diğer  dinsel akımların öncüleri-
ne verilen bir unvandır. Dolayısıyla sadece babai ayaklanmasının önderleri 
Baba Ġlyas ile  Baba Ġshak değil, diğer tüm baba unvanlı dinsel önderler gibi 
Baba Sultan ya da Barak Baba‟nın da  sünni inanç sahibi olmamaları gerekir. 
Nitekim değerli tarihçi Prof.Dr. Halil ĠNANCIK, yukarıya alınan söyleĢisinde 
Baba Sultan‟ı, “Kırşehir havalisinden göçen, sonradan Kızılbaşlara mal olan 
aşırı şii inançlara sahip tarikatın mensubu babai dervişi” olarak tanıtmakta ve 
Antalya‟daki “Abdal Musa” ile olan iliĢkisine değinmektedir. 

 Barak Baba da daha önce belirtildiği gibi, Rum Abdallarının etkisiyle 
BektaĢiliği seçtiğine göre, onun da  sünni Ġslam görüĢünü benimsemediği an-
laĢılmaktadır. Bu noktada “Abdal” ve “Rum Abdalları” ile “Abdal Musa”ya da, 
ansiklopedik bilgiler ıĢığında   bir açıklık getirilmesine gereksinim olacaktır.  

  “Abdal”, gezginci derviĢlere; “Rum Abdalları” ise, Anadolu ve Rumeli‟de 
Ġslam dinini yaymaya çalıĢan derviĢlere verilen addır. Yesevi, Kalenderi, Hay-
dari tarikatların mensubudurlar. Babai ayaklanması, Rum Abdalları tarafından 
baĢlatıldı, bunların en ünlüleri arasında Geyikli Baba ve Abdal Musa da vardır. 
Ġlk Osmanlı padiĢahları onlara kimi ayrıcalıklar tanırken, hareketlerini de ya-
kından izlemiĢlerdir. Abdal Musa‟ya gelince, Abdal Musa,  Azerbaycan‟ın Hoy 
kentinde doğdu. Osmanlı devletinin   kuruluĢ döneminde (1299-1359) kırk 
erenle birlikte Anadolu‟ya geldi. Orhan Bey‟in Bursa fethine katıldı, yeniçeri 
örgütünün kuruluĢuna yardımcı oldu. Sonra Antalya Elmalı‟da Tekeköy‟e yer-
leĢti, orada zaviye yaptırdı. Kendini BektaĢiler, Hacı BektaĢ‟ın Halifesi sayar-
lar, Aleviler de onun adına törenler düzenleyip, kurban keserler. (18) 

► GEYİKLİ  BABA 

 Yukarıda değinilen ansiklopedik bilgiler ile Prof.Dr. Halil ĠNALCIK‟ın 
Baba Sultan ve Abdal Musa‟ya iliĢkin anlatımları örtüĢmektedir. Ayrıca, yine 
Sayın ĠNALCIK‟ın bildirdiği gibi Baba Sultan‟a, Geyikli Baba da denilmekte 
Baba Sultan‟ın türbesi, Bursa‟nın Babasultan köyünde bulunmaktadır.(19

) 

                                                
(
18

)   Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt:1, Sayfa:    15   

(
19

) Büyül Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt:9, Sayfa : 4543  
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 Babasultan köyü, Bursa‟nın Kestel Ġlcesine bağlıdır; Ģehir merkezine 28 
Km. uzaklıkta olup, Bursa-Ankara karayolu üzerindedir. Bu köyü tanıtan Bursa 
Müftülüğü‟nce hazırlanıp, Köy Muhtarlığı, Kalkınma Kooperatifi ve Cami Der-
neği tarafından Temmuz/2004‟de bastırılan  broĢürde, baĢta AĢıkpaĢazade 
tarihi olmak üzere, çeĢitli kaynaklara dayanılarak, Orhan Gazi‟nin kim olduğu-
nu sordurması üzerine, Geyikli Baba‟nın, “Baba İlyas müridiyim, Ebul Vefa 
tarikatındanım” dediğine ve Geyikli Baba‟nın tüm Rum Abdalları gibi Türkmen-
ler arasında yaygın bulunan Vefaiyye tarikatına mensup olmalarının, Babai 
hareketiyle olan iliĢkilerinin de kanıtını oluĢturduğuna değinilmektedir. (20) 

► OLASILIKLAR VE YANIT BEKLEYEN SORULAR 

  Toplanabilen tüm  bu veriler topluca değerlendirildiğinde, halkının ta-
mamı Ġslam dininin sünni inancından ve “hanefi” mezhebinden olduğu bilinen 
Safranbolu‟da, bir mahallenin nasıl olup da, Babailik ile Alevilik  ve BektaĢilik 
gibi sünni olmayan inançların önderlerinin unvanı olan “baba” sözcüğünü içe-
ren bir ad  aldığı sorusunun, yanıt beklediği gerçeğiyle karĢılaĢılmaktadır. 

 Sadece Yörük köyü halkı ile ilgili olarak, geçmiĢte BektaĢi anlayıĢ ve 
görüĢünde olduklarına iliĢkin kimi bilgi ve bulgulardan söz edilirse de, Safran-
bolu kent merkezi ve oradaki Babasultan mahallesi için, tarih boyunca dinsel 
inanç yönünden bir farklılıktan söz edildiğine rastlanılmamıĢtır.  

  Üstelik Safranbolu hakkındaki en eski yazılı belgeyi oluĢturan Ġbni 
Battuta Seyahatnamesi‟nde ünlü gezginin Safranbolu‟dan söz ederken, “Ora-
da bir medresede konakladık. Bizimle gelen hacı medresenin müderris ve ta-
lebelerini tanıyor, onların yanında derslere katılıyordu.Talebelerle olan sıkı 
dostluğundan Hanefi olduğu belliydi” (21) diye anlatmasından,  ilk bakıĢta o 
tarihte (1332), hem Türklerin yönetimine girdiğinin ve hem de Babai ayaklan-
masının bastırılmasının hemen sonrasındaki bir dönemde,  Safranbolu‟daki 
medresede Sünni-Hanefi inancın egemen olduğu öğrenilmektedir.  

 Ancak, Safranbolu‟da Babai ayaklanmasının öncesinde ve sonrasında, 
sünni-hanefi inançtaki halkın dıĢında, babai inancına sahip Türkmenlerin ve 
onların baba‟larının, hiç bulunmadığını da kesinlikle söyleyebilmek olanağı 
olmasa gerektir. Çünkü, bu inancın Türkmenler arasında yaygın olduğu bilin-
diğine göre, ilk baĢlangıçta olmasa da, ileriki yıllarda veya yüzyıllarda, Safran-
bolu‟ya yerleĢen ya da yerleĢtirilenlerin arasında, babai inancına sahip  Türk-
menler de olabilir.   

  Her ne kadar,  Safranbolu‟dan Babai ayaklanmasına katılım olduğuna 
ve tüm ayaklananlar gibi kılıçtan geçirildiklerine iliĢkin olarak tarih kitaplarında 
bir bilgi bulunmasa da, Türkmen derviĢi babaların ve müritlerinin Safranbo-
lu‟da, inançlarını ve yaĢamlarını,   kısa veya uzun bir dönem, rahatlıkla devam 

ettirmeleri beklenebilir. 

 Bununla beraber, 1726 yılında memleketi Ulus‟un Endüzü köyüne ziya-
rete gittikten sonra, o yörede gördüklerini ve duyduklarını 1747 tarihli “Atlas-ı 
İbrahim Hamdi 1163” adlı kitabında toplayan Ġbrahim Hamdi Efendi‟nin Saf-

                                                
(
20

) Ġnternet‟te Babasultan köyü resmi web sitesi  (www.babasultan.org/) 
(
21

) ĠBN BATTUTA SEYAHATNAMESĠ-Cilt:1-Sayfa: 438- Çeviri Ġnceleme ve Notlar:    A.Sait 
AYKUT-Yapı Kredi Yayınları, 3.Baskı-Ekim/2004   
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ranbolu‟ya çok yakın Ulus bölgesi hakkında verdiği bilgiler arasında, Anado-
lu‟daki  Celali isyanları sırasında, kendi atalarından Seyyid Süleyman‟ın, is-
yancıların Endüz köyüne girmesini, halen “Celali Ağlağusu (avlusu)” denilen 
yerde kurduğu barikatta hezimete uğratarak önlediğini ve ayrıca   “Timurcu 
Hasan Baba”nın dağlardan kerestesini tek baĢına geyiklere çektirerek  Ulus‟ta  
400 yıl önce yaptırdığı caminin “etrak-ı biidrak” (bilinçsiz Türkler)  elinde “kıymeti 
bilinmez” olduğundan söz etmesi, Safranbolu çevresinin Celali isyanlarından 
etkilendiğinin ve yörede “Baba” ünvanlı din büyüklerinin bulunduğunun ilginç 
bir kanıtını oluĢturmaktadır. (22)  

 Öte yandan Osmanlıların da ilk dönemlerde baba‟lara hoĢgörüyle yak-
laĢımları olduğu ve Orhan Gazi döneminde kimi ayrıcalıklar tanındığı da bilin-
diğine göre, Safranbolu‟da bulunması olası baba‟ların da, bu olanaktan yarar-
lanmıĢ,  Safranbolu‟da “baba” adını  taĢıyan mahalle ve türbeler  o dönemden 
kalmıĢ olabilir.  Bunlar, Sayın YAZICIOĞLU‟nun görüĢünün aksine, Baba-
sultan‟ın Safranbolu ile bir iliĢkisinin olduğunun değil, Babasultan gibi bir dinsel 
öndere, Safranbolu‟daki müritlerinin gösterdiği saygının bir kanıtı da olabilir. 

  Son yüzyıllardan ve günümüzden farklı olarak, Safranbolu‟da geçmiĢte 
Babai inancının varlığının bir baĢka göstergesi de, Karaman çukuru‟nun karĢı-
sındaki yamaçlarda “Ergüllü Baba” ve Bartın Karayolu kenarında, Karaevli 
mevkiinin hemen ilerisinde, orman içinde de “Göğeren Baba” türbelerinin bu-
lunuĢu ve buralarda “baba” lakaplı ulu kiĢilerin yatmakta oluĢudur. Göğeren 
Baba‟nın, aynen “Geyikli Baba” da denilen Baba Sultan gibi geyiklerle birlikte 
yaĢadığının ve O‟nun da “Geyikli Baba” olarak adlandırıldığının söylenmesi, 
Safranbolu‟da evlerin çatılarına geyik boynuzlarının uğurlu ve koruyucu olaca-
ğı inancıyla asılma geleneğinin olması da, aynı görüĢü güçlendirmektedir. 

 
Bir Safranbolu evi ve ön cephede geyik boynuzu 

                                                
(22

)  Ülkü Halkevleri Dergisi, Mayıs/1940, Sayı: 87, Talat  Mümtaz  YAMAN‟ın kaleme aldığı      

“Cihannüma‟nın Ġlaveli Nüshası” baĢlıklı makale  
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 Nitekim, 1976 yılı sonlarında ünlü “Safranbolu’da Zaman” filminin çeki-
mi sırasında, film yapımcılarının Göğeren çevresinde, yöre halkıyla yapılan 
temaslarda topladıkları bilgiler, filmde Ģöyle anlatılmıĢ bulunmaktadır: (23) 

 “Boynuzları, eski Safranbolu evlerini süsleyen, onlara uğur olan geyik-
ler, Safranbolu civarındaki ormanlarda yaşarlardı, bir zamanlar. Ama ne yazık 
ki, zaman içinde nesilleri tüketildi bu hayvanların... Oysa, yine eskilere daya-
nan ve onların korunmasını amaçlayan, ilginç bir inanış bile vardır bu yörede. 
Bu inanışa, Safranbolu’nun hemen yanı başındaki “Göveren Köyü”nün öyküsü 
demek de mümkün... Evleri çevreye saçılmış, altı hanelik bu orman köyünde, 
tek katlı, upuzun bir yapı, “Geyikli Baba”nın türbesi, hemen dikkati çeker. İna-
nışa göre, Geyikli Baba, çevredeki geyikleri korur  ve onlara bakarmış. Köylü-
ler zamanla, geyikleri insafsızca avlamaya başlayınca, onlara engel olmak 
isteyen Geyikli Baba, bu çabasında başarılı olamamış ve “Altı haneniz, yedi 
olmasın” diye beddualar eklemiş yakarışlarına. Bir rastlantı mıdır bilinmez, o 
gün bugündür, Göveren altı hanenin üzerine çıkamaz., yedi hane olamaz.” 

  Safranbolu‟da babai inancının ve bununla ilgili tarikatların etkinlikleri-
nin, XVI. ve özellikle XVII. yüzyıldaki Celali Ġsyanları sonrasında yitirmiĢ olabi-
leceği akla gelebilir. Çünkü Osmanlı‟yı yıllarca uğraĢtıran, ülkeyi temelinden 
sarsan Celali Ġsyanlarını, sadece ekonomik ve siyasal  olaylarla açıklamak 
doğru değildir; olayların Türkmenlerle ve sünni inanç taĢımayanlarla iliĢkili din-
sel ve mezhepsel yönleri göz ardı edilmemelidir. Celali Ġsyanları‟nı, Kuyucu 
Murat PaĢa‟nın çok kanlı bir biçimde bastırmasından sonra, Safranbolu‟da 
bütünüyle sünni Ġslam inancının egemen olduğu da düĢünülebilir. 

Acaba, Safranbolu‟da ġehir Mezarlığı‟nın giriĢi karĢısında, KıĢlayanı 
denilen mevkide, yol kenarına 1980‟li yıllarda yaptırılan, çok görkemli bir yurda 
“Babasultan Yurdu” adının verilmesi, Babasultan‟a duyulan saygının iĢareti 
midir? Farklı cemaatlerin bulunduğu söylense de,  sünni inancın egemen ol-
duğu Safranbolu‟da, günümüzde böyle bir olasılık söz konusu olamaz. Tek 
olasılık, belirli bir dinsel akımın mensupları olduğu söylenen bu yurdu yaptıran-
ların, “Babasultan”ın kendi  dinsel görüĢleriyle bağdaĢan ulu bir zatın adı oldu-
ğunu  sanıyor olmalarıdır. 

Nitekim, aĢağıdaki koyu bir Osmanlıca sözcük ve tamlamalar içeren 
özdeyiĢte de anlatılmak istenildiği üzere, gerçekler unutulduğunda ya da hiç 
bilinmediğinde,  yaygınlaĢan yanlıĢ bilgiler ve inançlar, doğruların yerini alır; 
zihinlerde kök salarak topluma egemen olur. 

 

 

Galat-ı meşhur, fasih-i  mehcura müreccahtır 
(YaygınlaĢmıĢ hata, unutulmuĢ doğrudan üstün tutulur) 
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