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Gönüller Sultanı

BAHADDİN GÂZİ DEDE





ÖNSÖZ

Çocukluğumuz, Dede Korkut Hikayeleri ile yeşermiş, Ömer Seyfettin, 
Kemalettin Tuğcu, Gülten Dayıoğlu, Cahit Zarifoğlu ve Mustafa Kutlu’nun bir 
solukta okuyup bitirdiğimiz hem akıcı, hem ibret verici  eserleriyle zenginleşmiştir.

Bizlere okuma sevgisi ile okuma alışkanlığı edinmeyi, kitap sevdasıyla bir kitap 
kurdu olmayı kazandıran ilk edebiyat türüdür hikâyeler… Edebî dünyamızın 
temel taşı, kelime hazinemizin anahtarıdır hikâyeler. Okuduğumuz hikâyelerden 
ders çıkarmak, gelecek hayatımızda rehber olur bizlere.

Gerek ülkemiz genelinde, gerekse bölgemizde yaşamış, tarihe iz bırakmış 
büyük insanlar, güzel insanlar vardır. Her bölgenin, böylesine değerli tarihi 
şahsiyetleri günışığına çıkarması bir görev, bir vecibe olsa gerek.

İşte bu gâye ile yöremizin manevî mimarı Bahaddin Gazi’yi yeni kuşaklara, 
yeni nesillere tanıtmak, benimsetmek ve kaybolan değerlerimize sahip çıkmak 
adına araştırdık. Nihayet bu folklor çalışmasının sonunda, gerçek bir hayat 
hikâyesi olan Bahaddin Dede’yi çocuklarımız ve gençlerimiz için  kaleme aldık. 
Olayları resimleyerek, okurların belleğinde kalıcı olmasına çalıştık. İnşallah bu 
çalışma ile Karabük’ümüzün kültür ve folklor hayatına bir nebze de olsa katkıda 
bulunmuş oluruz.

Bu eserin basımında desteğini esirgemeyen değerli arkadaşım Adnan 
Canbaz’a ve hikâyeyi resimlendiren ressam Tuğba Buzdağ’a çok teşekkür 
ederim.

Gayret bizden, tevfîk Allah’tandır.

Şahin KARATAŞ

Bahaddin Gazi Eğitim ve Kültür Vakfı 
Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı
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Öğlebeli Köyü; Safranbolu’nun Araç Çayı kenarında, yeşillikler içinde kurulu bulunan şirin 
küçük bir köydü.

Zaman içinde bu küçük köy, köy halkına yetmez hale geldi.

“Ne yapalım, ne edelim?” diye düşünürlerken; köylünün birisi:

“ Ben Çay’ın karşı yakasına geçeceğim, orada bir ev yapacağım” dedi.

Sonraki günlerde onu diğerleri izledi. Öğlebeli Köyü’ne sığmayan 13 hane halkı, Araç 
Çayı’nın karşı yakasında yeni bir köy kurdular: Karabük Köyü…

Hikâyemiz de işte bu köyde geçiyor.

*  *  *

Köylünün işi toprakla olur. Ormanla…

Karabük Köyü ahalisi de baharda tarlasını, bağını, bahçesini sürer, çapalar, eker; meyve 
ağaçlarını budardı.

Kış boyunca ahırlarda kalan hayvanlarını, karların erimeye başlamasıyla yemyeşil meralara 
salardı.

Baharın ilk günlerinden itibaren toprağa verilen emeğin, alın terinin karşılığını almak için 
tarlalarına koşardı köylüler…

Kimisinin elinde tırpan, kimisinin ise orak…

Kendi tarlasındaki ekini toplayan köylü, komşusunun tarlasına koşar, bütün köy elbirliği ile 
ekinleri harman yapardı. 

Köylülerin birbirlerine yardım etmesi, “imece” adı verilen bir kültür ve gelenekti.

Sonbahar, tarlaların çapalandığı; meyve ağaçlarından nazlı nazlı başını öne eğen 
elmaların, eriklerin, armutların toplandığı; kışlık odun ihtiyacı için orman yolunun tutulduğu 
mevsimdi.

Köylü için kış mevsimi demek, aslında tatil ve dinlenme zamanı demekti. Kış aylarında köy 
oturmaları yapılır, oyunlar oynanır, odun sobası etrafında sohbetler edilirdi.
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Bundan üç asır kadar önceydi… 

Günlerden bir gün, akşam olmak üzereydi. Güneş Karabük Köyü’nün üzerinden yavaş 
yavaş çekilmeye başlamıştı. 

Araç Çayı tarafından köye doğru ilerleyen dört gölge dikkatini çekti köylülerin. Gölgeler 
gittikçe yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı…Yaklaştıkça bunların dört fakir insan olduğu görüldü. Beli 
bükülmüş bir ihtiyar adam, eli değnekli bir nine, elli yaşlarında bir kadın ve elli-altmış yaşlarında 
sakalına aklar düşmüş nur yüzlü, gözlerinin içi gülen bir adam…

Ak sakallı adam köy meydanına ulaştığında, çeşme başında oturmakta olan köylülere 
doğru yöneldi;

“Selâmün aleyküm ağalar!”

“Ve aleykümü’s selam” diyerek selama karşılık verdi köylüler.

İçlerinden Hasan Ağa:

“Hoş geldiniz dede, nereden gelir, nereye gidersiniz?” diye sordu.

“Hele bir soluklanalım ağalar” derken yakınındaki kütüğe oturdu adam. Beraberinde 
gelenler ise biraz uzaklarında çimenlerin üzerine oturmuş, alınlarından süzülen yorgunluk terini 
siliyorlardı.

“Benim adım Bahaddin. Bu ardımdakiler ise, babam, anam ve hatunum. Horasan 
diyârından geliriz, nasibimizin olduğu yere gideriz.” diye cevapladı Hasan Ağa’yı.

Bu esnada Hasan Ağa’nın kızı Mihriban, tepsiyle getirdiği bakır taslara hazırlanmış ayranları 
misafirlere ikram etti. Bahaddin Dede, kimbilir kaç zamandır yoldaydı. 

“Bismillah” diyerek dudaklarına götürdü bakır tası ve kana kana içti ayranı. 

“Elhamdülillah! Allah razı olsun kızım, Mevlâm bahtını açık eylesin!” dedi. 

Misafirlerin yorgunluğu her hâllerinden belli oluyordu. Hasan Ağa;

“Dede, uzun yoldan geldiğiniz belli. Gün de battı, akşam oldu. Dilerseniz köy odasına 
geçip, bu gece iyice bir dinlenin. Yarın sohbet ederiz.” diyerek Bahaddin Dede ve 
beraberindekileri köy odasına götürdü.

Birkaç saat sonra köy odasının kapısı çalındı. Gelen Hasan Ağa ve kızı Mihriban idi. Hasan 
Ağa’nın elinde kocaman bir yemek tepsisi, Mihriban’ın elinde ise bir bakraç yoğurt vardı. 
Misafirlerin akşam yemekleri de gelmişti.
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Ertesi gün, Karabük Köyünün on üç hanesi bu yeni misafirlerini ziyarete 
geldiler. Bahaddin Dede; nurlu yüzü, hikmetli sözü, sıcak ve doyumsuz sohbeti ile 
bütün köy halkını âdeta büyülemişti.

Bahaddin Dede;

“Eğer kabul ederseniz ailemle birlikte bu köyde yaşamak, çalışarak 
alınterimizle hayatımızı sürdürmek istiyoruz.” dedi. Köylüler bunun üzerine 
Bahaddin Dede’ye çobanlık işini teklif ettiler. O da severek bu teklifi kabul etti. 

O, görünüşte sıradan bir çobandı. Elinde asası, omzunda azık torbası ile 
sabah erkenden  köyün hayvanlarını önüne katıyor, Araç Çayı’nın nazlı nazlı 
akarak eşlik ettiği Büyük Düzlük denilen yere götürüyordu.

Pırıl pırıl yemyeşil çayırlarda koyunları, keçileri ve büyükbaş hayvanları 
otlatıyor, su içmeleri için buz gibi akan pınarlara götürüyordu. O dönemde temiz 
havası, berrak suyu, binbir çeşit çiçekleri, arıları, ateş böcekleri ile tarif edilemez 
bir tabiat vardı.
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Burada köylünün hayvanlarını otlatıyor, namaz vakti girdiğinde yüksek sesle ezan okuyor, 
namazını huşu içinde kılıyordu. Boş zamanlarında iri taneli tespihiyle Allah’ı zikrediyor, yanık 
sesiyle  salavatlar, tekbîrler, ilahiler okuyordu:

Seni ben severim candan içeru 
Yolun vardır bu erkândan içeru

Beni bende demen ben bende değilem
Bir ben vardır bende benden içeru

Süleyman kuş dili bilür dediler
Süleyman var Süleyman’dan içeru

Yunus’un sözleri hundur ateştir
Kapında kul var Sultan’dan içeru

 O’nu dinlemeye ormandaki kuşlar, tavşanlar, sincaplar, ceylanlar ve geyikler de geliyordu.  
O’nun sayesinde hayvanlar daha uysal olmuştu. O, cahil insanlar gibi hayvanlara kaba 
davranmıyor, hiç eziyet etmiyordu. O, sadece insanları değil hayvanları, bitkileri, yaratılan her 
şeyi çok seviyordu. 

Akşam vakti yaklaştığında ise, köye geri dönerdi. Hiçbir akşam evinde durmazdı Bahaddin 
Dede. Şöyle ayaklarını uzatıp, sedire uzanıp dinlenmemişti. Her akşam bir köy sakininin evine 
misafirliğe gider, ev halkıyla uzun uzun dini-ahlâki sohbetler ederdi.
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Köyde gündüzleri vakit namazlarını herkes ayrı ayrı kılardı. Kimisi tarlasında çift 
sürerken, kimisi dağdan odun toplarken, kimisi bahçesinde ağaçları budarken, 
vakit girdiğinde herkes abdestini alır namaza dururdu. 

Bahaddin Dede, birkaç ay köy odasında kaldıktan sonra, köylünün de 
yardımıyla yaptığı küçük kulübesine taşınmıştı. Bu kulübe yapılırken de köy 
odasının yanına küçük bir oda yaptırmıştı. Bu oda aslında bir mescit idi. Mescit 
yapımı tamamlandığında, köylüler sabah, akşam ve yatsı namazlarını burada 
cemâatle kılmaya başladı.

Burada yetişkinler özellikle de küçük çocuklar, Bahaddin Dede’nin anlattığı 
Peygamberlerin hayat  hikayelerini pür dikkat dinlerdi. Bahaddin Gazi bu 
küçücük köy odasında çocuklara Elif Cüzünden başlayarak Kuran’ı Kerim 
okumasını öğretiyordu. Büyükler için de Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) 
sünnetini, güzel ahlâkını anlatır,  akıllarındaki sorulara cevaplar veriyordu.
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Kış geceleri sık sık Öğlebeli Köyü’ne gece oturmalarına gidilirdi. Öğlebeli 
Köyü’nden de Karabük Köyü’ne gelirdi insanlar. Ne de olsa bu köyler komşu 
köylerdi. 

Misafirlere ikram çok önemliydi. Sıcak yufka ekmeğinin arasına tereyağı ve 
çörekotlu çökelek konularak yapılan dürümün tadına doyum olmazdı. Taze ve 
kurutulmuş meyveler, sıcak sıcak getirilen patlamış mısır, dut kurusu ikramlarıyla 
sohbet gece yarılarına kadar sürerdi.

Bu ziyaretlerde Mızraklı İlmihâl kitabından dini konular, Hazreti Ali’yi anlatan 
savaş ve kahramanlık kitapları okunurdu.

Çocuklar ise kendi aralarında tekerlemeler, bilmeceler ve daha nice 
oyunlarla neşeli vakit geçirirlerdi.
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Yaz aylarında köyler arasındaki geliş gidişte sıkıntı olmuyordu; ama yağmurun bolca yağdığı bahar 
aylarında Araç Çayı coştukça coşuyor, insanların karşı yakaya geçmesine fırsat vermiyordu. 

*  *  *

 “Bu suyun üzerine bir köprü yapmamız lazım!” diyerek fikrini söyledi Bahaddin Dede.

Köyün inşaat ustası olan Mustafa Dayı:

“Dede, zaten her yıl bir köprü yapıyoruz. Biz yapıyoruz, sel suları alıp götürüyor” diye cevap verdi.

Mustafa Dayı doğru söylüyordu. Öğlebeli ve Karabük köylüleri her yıl Araç Çayı üzerine bir köprü 
yapıyorlardı. Ve her yıl sonbahar yağmurları ile birlikte gelen sel, yaptıkları köprüyü alıp götürüyordu.

“Ben, sel sularının alıp götüremeyeceği, taştan, sağlam bir köprüden bahsediyorum” dedi Bahaddin 
Dede.

Köylüler burun kıvırdı. Ne Öğlebeli Köyü’nde, ne de Karabük Köyü’nde taş ustası vardı. Hem olsa 
bile, bir köprü yapacak kadar büyük taşları, keresteleri nereden bulup getireceklerdi? 

Böylesine masrafı ve işçiliği büyük bir köprüyü yapamayacaklarını söylediler Bahaddin Dede’ye. O 
da:

“Ben yaparım Allah’ın izniyle! Siz destek olun yeter” diye cevap verdi.

Bahaddin Dede’yi bütün köylüler hem seviyor, hem de O’na saygı duyuyorlardı. Ama ihtiyar bir 
adamın tek başına taştan bir köprüyü yapamayacağını düşündüklerinden, bazıları ümitsizdi.

Bahaddin Dede, “Biz,  Türkistan’da asırlarca dimdik ayakta durabilen köprüler yapıyoruz, yeter ki 
bana güvenin” dedi ve başka hiçbir şey söylemedi köprü hakkında.

Ertesi gün, Öğlebeli Köyü ile Karabük Köyü’nün tam ortasından geçen Araç Çayı’nın en dar yerinde, 
kocaman kocaman ağaçlar gördü köylüler. Şaşırmışlardı! Bir gecede onlarca büyük ağaç buraya nasıl 
getirilirdi? Şaşırmalarına rağmen bu olayın üzerinde fazla duran olmadı.

Bir sonraki gün aynı yerde kaya gibi büyük  taşları gördüler. Bu taşları buraya getirmeye ne insanın 
gücü yeterdi, ne de yük hayvanlarının! Bu, ancak Yüce Allah’ın dilemesi ile mümkün olabilirdi.

Köylüler, Bahaddin Gazi’nin günlerdir Büyük Düzlük’te olmadığını öğrendiklerinde, birkaç hafta önce 
yaptıkları sohbeti hatırladılar. Bahaddin Dede, taştan bir köprü yapmaktan bahsetmiş, onlar ise bu fikri 
önemsememişlerdi. Köylülerden Köse İbrahim:

“Acaba bu ağaçları ve taşları oraya Bahaddin Dede mi getiriyor?” diye sordu kendi kendine. Bu 
soruyu içinden sorduğunu sanıyordu ama, farkında olmadan dudaklarından dökülmüştü. Hasan Ağa:

“Hadi canım!” dedi.“İhtiyar bir adamın yapacağı iş değil bu! Hem bütün varı-yoğu bir kara öküz ve  
bir sarı danadan  ibaret. Onlarla mı taşıyacak bu kadar şeyi?”

Yine de köylülerin içine kurt düşmüştü. Hemen ırmak kenarına yöneldiler. Gördükleri manzara 
karşısında hepsinin de ağzı açık kalmıştı!
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Bahaddin Dede, elinde bir çekiç, bir mala ile, düzgünce kesilmiş taşları üst 
üste koyuyor, tahtalarla yaptığı iskele yardımıyla ırmak üzerindeki köprünün 
yapımıyla uğraşıyordu. Köylüleri görünce gülümsedi:

“Ne durursunuz ağalar? Hele bir el atın da, şu köprüyü bir an önce bitirelim!”

Köylüler bu kadar ağacı, bu kadar taşı nasıl getirdiğini ısrarla sormalarına 
rağmen hep aynı cevabı aldılar:

“Allah yardım ediyor! Rabbim murad ederse her şey olur. Murad etmezse, kuş 
bile uçamaz.”

Günler boyunca sürdü köprü yapımı… Bahaddin Dede, taşları birbirine 
“Horasan harcı” denilen özel bir harç ile yapıştırıyor, keresteleri dövme 
demirle birbirine bağlıyordu. Kendisi bu köprünün yapımında ustabaşı idi. Aynı 
zamanda  sıvacı, taş ustası, demirci ve marangoz idi. Anlamadığı iş yok gibiydi. 
Köylüler Bahaddin Dede’nin hem bu bilgi ve maharetine, hem de yaşından 
beklenmeyecek dinçliğine ve enerjisine hayret ediyorlardı. 

Bir mucize gibi, çok kısa bir zaman içinde köprü yapımı sona erdi. Artık 
Öğlebeli Köyü ve Karabük Köyü arasında kurulan köprü, sel suları ile birlikte yıkılıp 
gitmeyecekti. Böylece Karabük köylüleri Safranbolu pazarına gidip, ürünlerini 
satabileceklerdi.
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Köylüler köprü açılışında, kurbanlar kesip, ziyafetler verdiler. Bahaddin Dede 
de Kur’an okuyup, duâlar ederek bu şenliğe manevî bir hava kattı.

Ama Bahaddin Dedenin ağaçları ve taşları oraya nasıl getirdiğini hâlâ 
öğrenebilen yoktu.

*  *  *

Aradan aylar geçmişti. 

Bir gün, akşam namazı vakti yaklaşmış, köylüler yavaş yavaş köy odasına 
gelmişti. Cemaatte, birkaç evin misafiri de vardı. Bu kadar insan küçük mescide 
sığamamıştı. En fazla on-onbeş kişinin sığabildiği ufak bir odadan ibaretti çünkü.

Cemaatin yarısı dışarıda kıldı namazını. Namaz bitiminde:

“Köyümüze daha büyük bir câmi lâzım, minaresinden ezan sesi semâya 
yükselsin!” dedi Bahaddin Dede.

Köprü için bıyık altından gülen köylüler bu sefer hiç gülmedi, gülemedi! 
Bahaddin Dede’nin ne yapıp edip bu camiyi de yapabileceğini artık hepsi 
biliyordu.

Köprüdeki esrârı bir türlü çözemedikleri için merak içinde olan köylüler, 
Bahaddin Dede’nin sırrını, bu defa cami yapımında çözebileceklerini 
düşündüler.
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Bahaddin Dede, köylüler için gizemli birisiydi. Ertesi gün köyün tam ortasına 
yığılmış kum yığınından ve taşlardan  bunu daha iyi kavradılar.

Köyde yine garip şeyler olmaya başlamıştı! Bir gece içinde köy camisi için 
gerekli olan  taş ve kum gelivermişti Köy meydanına… 

Bu kadar  taş ve  kum bir gecede nasıl gelmişti?

Bu sefer köylüler Bahaddin Dede’yi takibe almaya karar verdiler. Bahaddin 
Dede, herkesin derin uykuya daldığı bir gece yarısı, elinde urganlarla sessizce 
evinden dışarı çıktı ve ormana doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. O 
yürümüyor, sanki koşuyordu. Köyün gençlerinden üç delikanlı da sessizce O’nu 
takip ettiler.

Bahaddin Gazi’nin yardımcıları vardı: Geyikler!.. Geyikler her zaman olduğu 
gibi o gece de  Bahaddin Dede’yi bekliyorlardı. Bahaddin Dede yanlarına 
vardığında garip garip sesler çıkarttılar. Ormanın diğer hayvanları da oradaydı. 
Bahaddin Dede kesilen ağaçları geyiklere urganlarla bağladı, sanki bir kervan 
filosu gibi yola koyuldular. En önde Bahaddin Dede, ardında geyikler… 
Ormandan köye nasıl da peşpeşe geliyorlardı. Bahaddin Dede, bu şekilde bir 
câminin yapımı için yetecek kadar ağacı, Aladağ Ormanları’ndan geyiklerle 
köyün içine getirmişti. İnşaatın yapılacağı yerde urganları çözdü. Ağaçları yere 
bırakan geyikler, Bahaddin Dede’nin bir işareti ile hızla ormana doğru kaçıştılar. 
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Bahaddin Dede’yi gizlice takip eden ve bu olağanüstü olayı gören  
gençlerden biri; 

“Allahım sen ne büyüksün!” diye bir nida etti.  Bu nidâyı Bahaddin Dede 
duydu. Üç delikanlı hemen Bahaddin Dede’nin büyük bir Allah dostu (velî) 
olduğunu kavrayıp, hemen Dedenin elini, yüzünü öpmeye başladılar. Ve “Dede, 
bundan gayrı biz sana çobanlık yaptırmayız!” dediler. Bahaddin Dede, Allah’ın 
lütf-u ihsanı ile, emrine verilen geyiklerin taşımacılığında hem Kayabaşı Köprüsü, 
hem de Köy Camisi inşaâtını tamamladı. Yaptığı bu güzel hizmetlerden dolayı 
mutluluğu gözlerinden okunuyordu.   

Ancak Bahaddin Dede’nin sırrı ortaya çıkmış, köylüler sıradan bir çoban 
sandıkları ihtiyarın, aslında bir Allah dostu (ermiş) olduğunu görmüşlerdi.
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Bahaddin Dede, sırrının ortaya çıkmasını hiçbir zaman istemiyordu. Ancak, 
sırrının açığa çıkması, O’nu çok üzmüştü. Köylüler artık ona karşı aşırı bir hürmet 
ve saygı gösteriyor, evi dolup taşıyordu. Sadece Karabük ve Öğlebeli köyleri 
değil civardaki tüm köyler akın akın Bahaddin Dede’nin evine gelmeye 
başlamıştı. 

O, hayatı ile daima çevresine yararlı hizmetler yapmıştı. Yörenin imarı 
için gece gündüz çalışmış, aynı zamanda ibadetlerini hiç aksatmayarak 
herkese örnek olmuştu. Samimiyeti, hikmetli sözleri ile gönülleri fethetmişti. Tâ 
Horasan’dan gelen bu ışık, aydınlatmıştı Karabük’ü, Safranbolu’yu, Eskipazar’ı…
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Bahaddin Dede, artık sıradan bir insan gibi görülmediğini anlamıştı. Yine evinin dolup taştığı 
bir gecenin ardından, tüm ışıklar söndüğünde: 

 “-Hatun! Ben gidiyorum, hakkını helâl eyle. Eğer üç gün içinde dönmez isem, ahırdaki sarı 
danamı salıver, o beni bulur!” diyerek evden sessizce çıktı ve karanlıkta gözden kayboldu.

Hanımı üzgündü, ancak kadere teslim olmaktan başkaca çaresi yoktu. Üç gün boyunca, 
gözü yolda kulağı kapıda bekledi durdu. Üç gün, belki üç yıl gibi uzun gelmişti ona.

Kimse haber alamadı Bahaddin Dede’den. Aramadık yer bırakmadı köylüler. Her tarafa 
baktılar. Ancak  Bahaddin Dede yoktu! Hanımı, köylülere:

 “Sarı danayı salalım. Bahaddin Efendi’yi bulursa o bulur!” dedi ve köylülere Bahaddin 
Dede’nin dediklerini bir bir anlattı.

Önde Sarı Dana, ardında bütün köy ahalisi olarak; Bahhaddin Dede’yi bulmak için 
ormanda saatlerce yürüdüler. Nihayet, 1670 m yüksekliğindeki Dede Yaylası olarak bilinen 
bir tepeye geldiler. Yorgunluktan dizlerinde derman kalmamıştı. Neyse ki bu tepede iki küçük 
orman evi vardı. Hemen orada oturan orman köylüsüne Bahaddin Dede’yi tarif ederek, böyle 
bir zâtı görüp görmediklerini sordular. Bunun üzerine uzun yıllardır orada yaşayan İbrahim 
Efendi: 

“Evet, önceki gün tarifinize tam benzeyen nur yüzlü, mübarek bir insan bizim kapımızı çaldı. 
Onu hanemize kabul ettik. İsmini sorduğumuzda, “Ben Allah dostlarının yoldaşı, geyiklerin 
arkadaşıyım. İsmim Bahaddin, aslen Horasanlıyım” dedi. Fakat oldukça yorgun, halsiz ve 
hasta idi. Kendisine hemen bir tas su ikram ettik. Besmele ile suyu yavaş yavaş üç yudumda  
içti, kelime-i şehadet  getirdikten sonra burada vefat etti. Biz de çok üzüldük. Komşumla 
beraber işte şu tepeye O’nu defnettik. Başındaki sarığı, elindeki asası, tespihi ve giysilerini bir 
bohçaya koyduk. İşte bunlar da ondan geriye kalan emanetler” dedi.
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Bohça açıldığında Dede’nin giysilerini, asasını gören Bahaddin Dede’nin 
hanımı ve köylüler çok üzüldüler. Gözlerinden yaşlar sel gibi akıyordu. Ancak 
Allah’ın emrine uymaktan başka bir yol da yoktu. Hemen Bahaddin Dede’nin 
mezarını ziyaret edip, Fatihalar okudular.

İşte o günden bu güne üç asırdır Bahaddin Gazi Hazretleri, GEYİKLİ BABA 
olarak gönülden gönüle, dilden dile anlatılır oldu. 

Karabüklüler Bahaddin Dede’yi hiç unutmadı. Her yıl yapılan Geleneksel 
Törenlerle, Karabük’ün manevi kurucusu olarak hep gönüllerde yaşadı 
Bahaddin Dede…

Çocuk, genç, ihtiyar herkesi sevgi kanatlarının altında topladı Geyikli Baba…

Belli ki O, Hoca Ahmed Yesevi’nin Anadolu’ya gönderdiği Şeyh Edebâli, 
Abdal Musa, Karaca Ahmed, Hacı Bektâş-ı Velî, Emir Sultan gibi; Balkanlara 
gönderdiği Sarı Saltuk, Hacı İlbeyi, Gül Baba gibi ‘’suya seccadeyi seren’’ bir 
“Alperen”, bir “Gazi Derviş” idi: Gönüller Sultanı Bahaddin Gâzi! 

Allah (cc) rahmet eylesin. Bizleri de cennette komşu eylesin…
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Dede Yaylası, Bahaddin Gazi Külliyesi

34



Geleneksel Bahaddin Gazi Anma Etkinliklerinden bir anı 
(Vakıf Başkanı Hacı Mustafa Boyraz Efendi, Belediye Başkanımız Rafet Vergili ile)
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Bahaddin Gazi Türbesi
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Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Hasan KÜÇÜK
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Bahaddin Gazi İlahi Grubu
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Hazreti Ahmed Yesevi emreder
Bu çerâğı takip edin dervişler.

Bu ışıktır senin tek güzergâhın 
Sâkin olduğu yerdir mekânın.

Omzunda keşkül, elinde asâsı
Menzil Anadolu, yoktur tasası.

Horasan illerinden çıktı yola
Acem, arap derken Diyâr-ı Rum’a

Dolaştı obalar, köyler, bucaklar
Kasabalar, kentler O’nu kucaklar.

Her durağında anlatır İslâm’ı
“Sevgi, kardeşlik, hoşgörü” şiârı

Bir nûr âbidesidir şecâatli
Az, ama öz konuşur belâgatli

Aylar süren yolculuk sona erdi.
Bahaddin Gazi bir büke erişdi.

On üç haneli bir köydü Karabük 
Kutsal görevdir bu, olur mu hiç yük?

Köy halkı verdi çobanlık işini
Bilmediler O’nun ermişliğini

Soğanlı Çayı baharlarda coşar
Dâim vermekte sürülere zarar.

Bahaddin Gazi dedi: “Köprü gerek! ”
Yöreye hizmettir, en büyük erek.

Başladılar, köprü yapmaya candan
Ayağı kesme taş, harcı horasan.

Keresteleri geyikler taşıdı
Kerâmeti dilden dile yayıldı.

Birdenbire arttı, halkın rağbeti
Çok duâ etti, ahrete hicreti

Eşine: “Üç günde gelmezsem eğer, 
Danamı salıver, beni bulun! ” der.

Hanımı almış evliyâ nazarı
Dede Yaylası’nda bulmuş mezarı.

Susayan gönüllere vermekte su
Karabük’ün manevi kurucusu.

Daîma ışık, doğudan yükselir.
Alp Erenler gönüllerde yücelir.

Tarih seni tanır, “Geyikli Baba! ”
Bu topraklar ya velî, ya şühedâ!

Horasan’dan gelen Alp Erenler
Anadolu’dan vefâ beklerler.

Şahin KARATAŞ 
(1 Mayıs 1994 - Karabük)

Bahaddin Gazi
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Şahin KARATAŞ
Eğitimci - Şair

YAZARIN ESERLERİ

1- DERGÂH İLÂHİLER KASİDELER

2- TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇME NAATLAR

3- KIRK ÂYET KIRK HADİSLE ZİKRULLAHIN FAZİLETİ

4 -SEVGİ PINARI (ŞİİR)

5- EVRÂD-I ŞERÎFELER

6- BAHADDİN GAZİ DEDE (RESİMLİ HİKAYE)

7- AŞK VURGUNU (ŞİİR-BASILACAK)
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Allah Dostları Bir Mum Gibidir.

Kendi Erirken, Etrafını Aydınlatır.


