
Hz. IMAM RIZA´YA NIYAZIMIZ 

23.NISAN – 02.MAYIS 2018   

(Yazar: Oktay Ulucan, Haziran 2018, Miltenberg) 

1. Giris 

Almanya da Alevi örgütlenmesi  yaklasik 30 yili geride birakti. Gecen bu otuz yilda 
örgütlenme  93 Sivas katliami ile  ani yükselerek sürec icinde bugüne geldigimizde  örgüt 
anlaminda, insan kalabaligi ve kurum coklugu anlaminda  büyüdükce büyüdü, siyasi hedefler, 
yöreciligin  sürdürülmsi vs. Kisaca her konuya egilindi yalnizca alevi inancinin yasatilmasina 
ve egitimine gerektigi kadar hassasiyet gösterilemedi. Bu eksikligi gören canlar olarak 
Cemelattin Özer ve Neriman Catuk  dostlarimizin  öncülügü ve girisimi ile Bir Uluslararasi 
Alevi arastirmam egitim ve dayanisma vakfi kurma calismasi baslatildi. Vakif kurma 
dernegi kuruldu. Bu kurumda görev alan, emek veren, kafa yoran, maddi katki sunan canlara 
sonsuz tesekkür ederim. Vakif kurma dernegi  bu yönde ilk olarak Franfurt´ta üc degerli 
akademisyen´in katilimi ile „fikir atölyesi „  isimli cok verimli  bir calisma oldu.  Yine bu 
girisim, tarihteki Alevi ululari ve mekanlarini yerinde görmek ve dogru bilgiye erismek icin  
Iran topraklarina bir  dört  kisilik öncü heyetle  ziyaret gerceklestirdi. Arkasindan  ikinci grup 
olarak bizler Irana  9 günlük gezi gerceklestirdik. Amacimiz Irandaki Alevi kaynaklarini 
tespit etmek.  

2. Iran Gezimiz ile ilgili Raporum 

Cocuklugumda ülke haritalarina baktigimizda iran haritasinda bir aslan kilic  tutmus  ve 
aslanin sirtinda günes motifi olan bayragi  vardi. 

Bayrakta olan aslan´in Hz. Aliyi temsil ettigi söylenirdi. 
Iran´in Sah´lik ile yönetilmesinden ötürü „Sah“ kelimesi 
ile bu ülkeninde Alevi oldugu, dolayisi ile bizlerde bir 
sempati olusturmustu.  Annem ve babam  kiz kardesimin 
adini Sah Riza Pehlevi´nin kizinin adi olan „Süreyya“ olarak koymustu. Yani Iran´a evvelden 
bakisimiz olumlu ve sicakken, Humeyni´nin gelmesi ile korkulur hal almisti ve bu korku uzun 
yillar etkisini yitirmemisti.Bu korkumuzun sebebi ise ATATÜRK gibi aydin, ilerici ve cagdas 
insanin  yaptigi devrimleri ile cakismasiydi.  

Yine Dostum Cemalettin Özer´in yogun cabasi ve organizesi ile onbes  kisilik(6 kadin,9 erkek 
) bir grup olarak ziyaretimizi gerceklestirdik. Türk vatandaslarindan vize istenmemesi  isi 
kolay kilarken, Alman vatandasi olanlar  vize almalari gerekti.  Iran yillar beri bir takim 
emperyalist ülkeler tarafindan „Ambargo“ ya tabi tutuldu. Maalesef ABD baskani Trump´un 
son hamlesi ile yine ambargo kapida. Halen bile bizler gibi Iran vatandasi olmayan ve bir 
turistik gezi icin Irana giden  insanlar Amerikaya gitmek isteseler bu kisilere 5 yillik yasak 
getirilmekte. Bu da batinin bakis acisini ortaya koymakta. 

Iran üzerinde olan algi öyle yerlesmiski bizler irana gidecegimizi söyledigimizde  herkes önce 
afallamis sekilde  bakiyor, tepki almayinca tebessüm ederek „hayirdir ne isiniz var, gidecek 
baska  yer bulamadinizmi“ deyip hesap sormaya kalkiyor. Biraz anlatinca  yumusak ses tonu 



ile „tabii, iyi edersiniz“ diyor. Kimine söyleyincede „Allah kabul etsin bizler icinde dua edin“ 
diyorlar. 

Elbette bu kadar zit söylemler sonrasi bizi neler bekliyordu, 
bilmiyoruz. Ancak, benim kafamda bazi sekillenmeler vardi. Iranin 
doguda olmasi, Horasan bölgesinin Iran sinirlarinda olmasi, inancda 
yeri olan imam Rizadan dolayi Meshedin varligi,  Türklerin ana 
yurdu olan Mavrenaünnehirden göc yolunun Iran topraklarindan gectigi, büyük Selcuklu 
devletinin uzun süre iranda hüküm sürdügü, Anadoludaki Dersimlilerin kuzey iranda Deylem 
bölgesinden geldikleri gibi bilgiler vardi ve herseyi  yerinde görmek istiyordum.  

Bu istegimin yaninda kafamda cesitli sorularda vardi. Selcuklular ne gibi eser birakmisti. 
Islam gördügümüz gibi hakikatten radikal olarak yasiyormuydu, Anadolu Aleviliginin 
dayandigi kökler olan  Ehlibeyt ve Hünkar Haci bektasi veli ne derece etkendi, Dersimlilerin 
geldigi bölgede buradaki Dersimlilerle benzesme  varmiydi gibi sorular. 

Su ana kadarki yazdiklarimin cevabini tabiiki gerceklestirdigimiz tur´u detayli anlattiktan 
sonra cevapliyabilecegim. 

Geziye cikarken ailemide haberdar etmek istedim. Tüm aile üyelerinin haberi olmasi icin 
wahtsapp grubunan yazdim. 23 nisan 2018  tahminen Tr saati ile 22:00 civarlarinda Dogum 
yerim olan Sivas semalarinda olacagimi belirttim. 

 

TEBRIZ 

23. Nisan 2018 Pazartesi günü  THY ucagi ile Istanbul 
aktarmali olarak. Alamanya ile 2,5 saatlik zaman farki 
oldugundan gece 01:40 da Tebrize indik.  

 

 

 

 

 

 

 

Bizi karsilayan Hasan  
ve Feddah isimli  

rehberlerimizle 
birlikte ve  geldikleri otobus ile 
otelimize giderek yerlestik. 



Sabah kahvalti sonrasi ilk ziyaretimiz.Haram Khana Bazari oldu.  Burasi Tebrizin en önemli 
tarihi pazari gerek mimarisi, gerekse uzunlugu dikkate degerdi. Bu pazarin bir özelligide 
satilan malzemenin karisik olmamamsi idi. Yani hali deyince hep hali, Altin deyince veya 
ayakkabi  gibi.Cok dikkat cekici olan ise pazarin dar koridorunda yürürken bir ses duyuyoruz 
„Ya Allah!“ veya „Ya Ali !“ bu söylem ile gelen yaya veya yük tasiyan kisiler gecmek icin 
müsade istiyorlarimis. Enteresan degilmi ? 

 

Altin Carsisi (1. Gün) 
 

 

 

 

 

 



Hali Pazari 



 



 

 



 



 

Tüm halilarin görkemi bizleri büyüledi. Halilar ipekten ve bir cm2 ye 110 imlek, bir ressamin 
titizligi ile calisilmis sanat eserleri.  Son resimde sol basta olan Reza amcayi unutmakta 
mümkün degil. Kendisi yine bu Pazar da  kücük dükkani olan esnaf ve ona sadece bir yer 
soruldu, güzel insan bizlere yardimci olmak icin dükkanini birilerine emanet ederek bizimle 
aksama kadar birlikte olup,  her konuda yardimci oldu. Tarihi bilgisi,  yasina nazaran  siir 
okumadaki hafizasi bizleri sasirtti. Bizde kendisi icin „Allah saglik versin“ diyoruz. 

Azarbaycan Tarih Müzesi 

Azerilerin çoğunlukta yaşadığı hatta Azeri toprağı 
olarak gördükleri Tebriz’de yaşanan Azeri kültürünü 
sergilemek için açılan bir müze, zengin çeşitliliği ile 
görülmesi gereken müzeler arasında yer alır. 

Iranin ilkleri hep bu sehirde olmustur. Bunlardan 
biriside Iranin ilk belediyesi burada kurulmustur. 

 
 

 

 



Şehriyar Türbesi ve Şairler Mezarlığı 

Tam bir şiir ülkesi olan İran’da şairlere büyük önem veriliyor. Bunun için de Tebriz de onlar 
adına görkemli bir anit mezar hazırlanmış. 400 yüze yakin  şairin olduğu mezarda 
Tebriz’liünlü bir şair Şehriyar için de ayrı bir türbe yapılmış.

 

 

 



 

Gök Mescit (Mavi Türbe/Cami) 

Karakoyunlular zamanında yapılan Tebriz’in en önemli türbesidir. Tavanlarındaki mavi 
mozaiklerden dolayı mavi türbe deniliyor. Günümüzde çok kalmasa da tavanlarda altın 
boyamalar ile süslü olan Gök Mescit „Binbir gece“ masallarına da konu olmuş.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Goli  ( Şah Goli Park)ı 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebriz’in biraz dışına Şah tarafından yaptirılan park, her kesimden İranlının buluşma noktası.  

Ortasındaki büyük göl, çevresindeki restoranlar yürüyüş yolları güneşin batışı ile 
kalabalıklaşıyor cıvıl cıvıl oluyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parktaki bu büyük Tebriz 2018 yazisi her yil bir islam ülkelerinden bir sehri baskent olarak 
ilan ediliyormus. 2018 de de Tebriz Islamin  baskenti secilmis. 



Park girisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tebrizden Erdebile giderken (2. Gün) 

Arazinin engebeli, daglarin yüksek ve karli olmasi, tarimin olmamasi dikkate degerdi. 

 

SARAiN 

Burasi termal tesislerin bulundugu bir köy.  Cesitli büyük - kücük havuzlarin ve saunanin 
bulundugu 40 derecenin üzerindeki dogal su, sicakligi, cesitli minarelleri ihtiva ettigi, kadin 
ve erkeklerin ayri girdigi bir tesis. Yarim gün boyunca  sicak suyun  keyfini cikartmak 
bambaskaydi. Ayni zamanda yöre de Bal üretiminin bol oldugu bir koy. Tabii bizlerde o güzel 
ballardan tatarak evimizede götürmek üzere  bal aldik. Gercekten  ballari cok güzel. 

ERDEBIL (3. Gün) 

Kehlkuran Köyü Seyh Cüneyt  ve seyid Muhammed arabi türbesi 

 

Bu köy Erdebil´e yakin bir köy olup Sah ismail´in atalarinin dogup  yasadiklari köy. Safeviye 
Tarikati 'nın reisi olan Seyh İbrahim vefat edince yerine oğlu Cüneyd (1447-1460) geçer. 
Şeyh Cüneyd posta oturuncaya kadar Erdebil Şeyhleri siyasetle ilgilenmez, sadece inancsal 



işlerle uğraşırlarmis. Şeyhlikten şah´lığa geçmek isteyen Şeyh Cüneyd, etrafında toplanan 
müritlerlerle savaş etmek için silahlanmaya başlarlar. 

Burada  ve diger görecegimiz yerlerde mimari olarak dikkat ceken binalarin sekiz köseli 
olmasidir. Sordugumuzda ise  Cennetin sekiz kösesi ile  alakalandirilmistir. Bir baska 
aciklamaya göre binanin yapilisinda sekiz  imamin o tarihe kadar yasamis olmasindan 
kaynaklaniyor. 

 

Bu köyde türbenin karsisindaki evin duvarinda görülen  yazida „Senin nerede yasadigin 
önemli degil, nasil yasadigin önemlidir“ diye yaziyormus. 

Seyh Safi Dergahi  ve Cem ibadeti 

 





Beni etkileyen yerlerden birisi Erdebil oldu. Bugünki Anadolu Aleviliginin cem´lerinin 
kaynagi ve  temeli olan, koskoca Osmanli impatorluguna kafa tutan yürekli genc ayni 
zamanda bir pir, ayni zamanda bir hükümdar olan Sah Ismail Hatayi´nin mekanindaydik. 
Sah´in dedesinin adini tasiyan Sehy Safi dergahina  7 kapidan giriliyor.  

Birinci ana kapi 

 

Uzun bahce 

 



Ikinci kapi Avluya giris 

 

 

Avlunun karsi cepheden görünüs 

 

Ücüncü kapi 



 

Besinci Gümüs  kapi 

 

 



 



Seyh Safi nin türbesi. Sanduka üzerinde Dünyada olmayan motif ve yazilar mevcut. Bu 
mekan normalde camekan ile kapali ancak bizler gibi „özel“ misafirler icin acip iceride dua 
edilmesine imkan sunuyorlar. 

 

Tavan motifleri, mimamrisi ve renk ahengi muhtesem ! 

 

Burasida yine sekiz köseli Sah´in sarayi. Sah abbas döneminde cesitli ciniler bagislaniyor ve 
bu görülen oyuklarin tamami cini konacak yerler.  Hepsi el isi olan ciniler  iken maalesef 
yagmacilar tarafindan alinp diger ülke müzelerine kacirilmis ve bu nedenlede bosaltilmistir. 



 

Bu hali Erdebil dergahinda sol binada „Arifler meclisi“ denilen  anlatilana göre Ariflerin 
Semah döndükleri mekan, bize göre cem meydani. Su an burada sergilenen  büyük  bir hali ve 
döneme ait cesitli esyalar var. Bu hali 62 m2 olup ipekten dokunmustur. 29 renk cesiti ile 
7.800.000  üzerinde imlek ile devasa bir halidir. Aci olan ise gercek halinin Ingilterede 
Viktorya müzesinde olmasidir. Bu görünen hali yerine dokunmus bir halidir. En vahim olan 
ise  Kültür varliklarina sahip cikilamamasidir. 

 



Bu görünen kubbe Seyh Safi nin mezari üzerindeki kubbedir. Mavi cini ile yazlar ise Allah 
yazisidir.Kubbenin dibinde gözüken   cam icindeki mezar ise Sah ismail´in annesinin mezari 
olup, onunda üzerine kubbe yapilacaginin söylenmis olmasidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu toplu resmin Erdebil tekkesi avlusunda ebedilestirilmistir. Arka fonda Soldaki kubbe Seyh 
Safi, Sagdaki Seyh Safi´nin Haremi yani ailesine ait olan mezarlar ve ortada olan ise  Sah 
Hatai´nin türbesi üzerindeki kubbelerdir. 



 

     Bu görüntü  Erdebil tekkesinin arka bahcei olup, yine arka fonda gözüken sol bina Sah´in 
sarayi (Cinihane), sag bina ise Ariflerin melisi (Cem evi) kisilerin yan tarafindaki boslukta ise 
Caldiran savasinda sehit düsen bir cok kisilerin mezarlari var. 

 



Bu gezimizin bizi biz eden en önemli degeri ise elbetteki ulu sah´in mekaninda onlarin cem 
olduklari yerde cem olmaktir. O duygu inanin kelimeler ile anlatamam sadece yasamak 
gerekir.  Bambaska bir heyecan! Bu resimde Cem olmadan evvel bir görüntü. 

 

Bu resimde Turan Koluacik dedemiz ceme baslamak icin niyaz olurken. 

 

Erdebilde cem olmamiz bu gezimizde olmazsa olmaz kuralimizdi. Seyh Safi gibi ve onun 
evlatlari ve nihayet Sah hatainin hemen yani basinda, onlarin cem oldugu, niyaz oldugu yerde 
cem olmak bizleri heyecanlandirdi. Sagolsunlar müze idaresi talebimize olumlu cevap verip, 
mekani bize biraktilar. Dedemiz Turan Koluacik, rehberimiz ocakzade dervis Müslüm Dikme 
ve cem erenlerinin katilimi Yüce Allah´in hikmeti ve Sah´in himmetiyle  cem olduk. Yogun 
bir duygu yükü, itikat bütünlügü ile cem olduk, huzur bulduk. Niyaz olduk dular ettik, 



Lokmalarimizi paylastik. Kisa zaman icinde kurban tekbirleme imkani bulamadigimizdan her 
canin verdigi kurbanlari  Erdebilde bulunan Dializ hastalarina ve yoksul insanlara lokma 
olarak biraktik. Sagolsun Erdebil Üniversitesinin Sayin rektörü bu sorumlulugu üstelendi.  

Yaptigimiz ibatetlerin huzuru ile Erdebilden Alamuta dogru yola ciktik. 

 

HASAN SABAHIN ALAMUT  KALESI (4. Gün) 

     Gece 03:00 hareket ederek 11 saate yakin süren  bir yol ile Hazar denizinin alt kismi olan 
Dersimlilerin ana yurdu olarak bildigimiz Deylem bölgesi ve  tarihin önemli sehirlerinden 
Kazvin üzerinden dik ve virajli sira daglar Arazi öyle daglik  arazi ki bir rampaya sardiginiz 
ve inisiniz 55 km. Nihayet Alamuta variyoruz. 

 

Kalenin yüksekligi 2.100 metre oldugu icin  hedefe ulasmak üzere maalesef  birazda yürümek 
gerekiyordu.   

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Yürünecek yolun yarisin kadar  bineklerle cikma imkani vardi, bizler yürümeyi tercih ettik. 
Fazlaca dik oldugu icin  5-6 adim sonrasi  bir soluk almak gerekiyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nihayet kalenin kapisina vardik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Manzara muhtesem ! Karli daglar cevirmis adeta kaleyi. 

 

Kalenin su ihtiyaci icinde görülen alt cukuru su deposu olarak kullanmislar, su kaynaklari ise 
sadece yagmur. 

 

 



Gece ciktigimiz yolculukta yanimiza aldigimiz kahvaltiligi cantalarimiza pay ederk tasidik. 
Kaleye vardigimzda da en yüksek yerinde bir sofra kurduk. Dedemizin gülbengi ile 
kahvaltimizi yapip, bol oksijeni  yemegimize katik ettik. 

 

     Kalenin tarihsel süreci konusunda yasli ve yakasinda görevli karti olan bir amca bize bilgi 
sundu. Hasan kardesimizde cevirisinde bulundu. 

Kale ziyareti sonrasi sira daglar arasinda görülmeye deger bir göl oldugu, görebilecegimiz 
önerildi. Gittik ve gördük.  

Doga harikasi Göl manzarasi 

 



TAHRAN (5. Gün) 

Iran tarih müzesi 

     Iran tarih müzesi iki binadan olusmakta. Birinci binada MÖ 5200 yil öncesinden baslayip 
Sasanilere kadar gelen tarih sergileniyor, ikinci bina ise islamin olusundan günümüze kadar 
gelen tarih sergileniyor.  

Sehriban ana türbesi 

     „Sehribanu“ iranda Sasani Sahi 3. Yezdigerdin kizi. Imam Hüseyinin esi, Kerbela vakaa si 
sonrasi kacarak Imam Hüseyinin ati ile Tahrana gelir, orada bir magraya siginir. Gelip 
arayanlarin gözlerine perde geldigi icin göremezler zaman icinde bu magrada „sir“ olur ve 
magranin hemen yanina 400 yil önce bugünki türbe yapilir. Düsünüldügü zaman Sehriban 
anadan etkilenmemekte mümkün degil. Bugünki Alevilerin ve Ehlibeyt bendelerinin Imam 
Zeynel Abidinden dolayi varlik kaynagimizdir. 

Baskent Tahran da „Baghi Iran“ Eglence Merkezi 

Tek kelime ile harika bir mekan.  Iki yalcin kayaliklarin arasinda tepesinde karlar, ortasinda 
ise akan bir selale, devaminda dere her iki kenarda kat kat yerlestirilmis lüks restorantlar. 
Görünüs ve ilgi mükemmel. Bize özel hazirlanmis bir masa. Ne hikmettir bilinmez her 
gittigimiz yerde özel durumla karsilastik. Tebrizde oldugumz gün Iran Cumhurbaskani Sayin 
Ruhani, Erdebilde oldugumuz gün Iran kültür bakani, Tahranda bizimde bulundugumuz bu 
güzel mekana  bakanlar ve büyük elciler. Geldiler. Nisaburda ise Imam Muhammed Mehtinin 
dogum günü olmasi nedeni ile bizim icin Meshed de ayricalikli oldu. 



 

 

 

 



Iranin inanc merkezi sehri QOM  (KUM) (6. Gün) 

Kum sehrine geldigigimizde dikkatimizi ceken ve „ iste burasi IRAN“ diyecegimiz bugüne 
kadarki görsel olarak kafamizdaki IRAN´i gördük. Etrafa baktigimizda kadinlarin hepsi kara 
carsafli erkekler ise % 80´i cübbe ve sariklari ile dolasiyorlardi. Hz. Masume ana ziyareti 
sonrasi algiladigim düsüncem degismisti. Sarik ve cübbenin bir sey ifade etmedigini, 
aslolanin Ehlibeyt konusundaki bilgi derinligini gördüm.Cünki türbenin bir baska bölümünde 
medrese modeli ders anlatiliyordu dersi veren alim kisi ise su an Dünya da Ehlibeyt 
konusunda en bilgili ve uzman bir otoritenin  ders vermesiydi. Bu hocanin her gün yalniz bir 
saat ders anlattigi, bu derse 800 ila 1200 kisi katildigini duyduk. Ayrica üniversite sahri olup, 
ögrenci coklugu da dikkatlerimiz arasinda idi. Bilginin derinligini asagida anlatacagim 
kitapliklar ve evinde konuk oldugumuz tercumanimiz Sayin Seyid Hasan Muhammedi´nin 
anlatimida görmekteyiz. 

Ehlibeyt Kütüphanesi 

Ilk ziyaretimiz Mansur Necef´in Kütüphanesi oldu. Bizleri kütüphanenin kapisinda Seyid 
Hasan Muhammedi karsiladi. Hepimize olan tek tek ilgisi ve Türkce hitabeti ilgi dikkat  
cekiciydi. Kütüphanede resim  ve video cekme imkanimiz maalesef olamadi yalnizca ses 
kayiti alabildik. Kitapligi inanilmaz kilan kapisindan iceri girerken sanki bir bankanin 
kapisindan giriyorsunuz olmasiydi. Ayni banka da kasa kapisi kadar kalin bir kapi, güvenlik 
sonderece detayli, her türlü tetbir düsünülmüs. Icerisinde 42.000 cilt el yazmasi kitap mevcut. 
Bu eserlerin henüz yarisinin mikrofilmleri cekilmis calismalar devam etmekte . arastirma 
yapanlara ise kesinlikle kitap verilmemekte talep edene ücreti karsiligi sadece cekilen 
mikrofilmler veriliyor.Kitaplarin önünde  camla insa edilmis dolaplar icerisinde Kur-an i 
kerimin olabilecek her cesidi, her ebadi ve her sekli mevcut. 

     En eski kuran´in 1300 yil önceye dayanmasi inandiriciydi. Baslarda Kufe hatti ile yazilan 
kurandan bugünki sekline, role seklinde dürülmüs kurandan  3cm büyüklügünde sariklarinin 
arasina konan kurana kadar sasirticiydi. En ilginc olani ise boyasiz tirnak sanati ile yazilan 
yazi sanati oldu. Bu kütüphaneyi olusturan Mansur Necef nasil olusturmus anlatildi. Islamda 
hacca gitmek, oruc tumak kurallar arasindadir. Hacca gidemeyenlerin, oruc tutamayanlarin 
yerine bir baskasinin yapmasi imkan dahilinde. Bu ilim sahibi kiside bu tür hizmetleri para 
karsiligi olarak yapmis ve aldigi ücertele vede gidip geldigi  yerlerde buldugu bu degerli 
eserleri satin alarak biriktirmis. Bina yapimi icin ise 35.000 Tümen parasi varken 150.000 
Tümende borclanmis ve bu binayi Ehlibeyt ilmine hizmet icin  yaptirmis. Bu bilgenin 
mezarida yine bu kütüphanenin girisinde bulunmakta. Gelen kitaplarin haserelere karsi diger 
kitaplara gecmemesi icin, yirtik, silik, yanik, kopuk olan tüm eserlerin aslina uygun olarak 
tamir edilip raflarda yerini almasi konusunda  birde labaratuarlari söz konusu hepsini gezip 
bilgi aldik.Sahsen benim sözüm tek kelime ile Bravo ! Beni bu gezide en etkileyin yerin Bu 
kütüphane oldugunu belirtmek isterim. Mansur Necef nur icinde yatsin. 

 

 

 



Hz. Masume ana Türbesi 

Hemen her türbede oldugu gibi onun mekanida cok görkemliydi ve bir o kadarda kalaba 
idi.Kimdir Hz. Masume ana, Qum´a neden gelmistir. ? 

 
 

Abbasi halifelerinin yedincisi olan Me'mun, şia'nın kıyamını önlemek için; Hz. İmam Rıza'yı , 
Medineden Horasan'a davet eder. Bu hususta, İmama  çok mektuplar gönderilir ve nihayet 
zorla İmam'ı Horasan'a getirttir. İlk önce (siyaset icabı) hilafeti İmam'a teklif eder  ama; İmam   
kabul etmez. İmam, Me'mun'un hilelerinden haberdar olduğu için yine, ilk önce kabul etmez, 
ama daha sonra Me'mun'un ısrar ve tehdidiyle, veliahtlığı, memleketin siyasi işlerine 
karışmamak şartıyla, „zâhiri“ anlamda kabul eder. İmam  koyduğu bu şartla,  Me'mun'un 
hükümetinden razı olmadığını Müslümanlara anlatmak ister. 

Memun'un, Hz. İmam Rıza'yı  Medine'den Merv şehrine götürmesinden bir yıl geçtikten 
sonra, Hz. Masume  kardeşini görmek için, bir kaç kardeşinin eşliğinde Hicretin 201. yılında 
Medine'den Horasan'a doğru hareket eder. Hz. Masume, İran'ın Save şehrine ulaştığında, 
Ehlibeyt'e kin besleyen bir grup insan haberdar olup kafileye saldırir. Bu saldırıda Hz. 
Masume'nin  kardeş ve yeğenlerinden 23 kişi şehit olur. Kum şehrinin halkı bu haberi 
duyunca yardıma koşsalarda, olay yerine ulaştıklarında artık Hz. Masume'nin  yakınlarından 
bazıları şehit olmuştur. Hz. Masume  bu olaydan duyduğu hüzün ve üzüntü neticesinde 
şiddetli bir şekilde hastalanir. 

O dönem, Save halkı çok mutaassıp olup,  hatta Hz. Ali'nin tüm  evlatlarına karşı kin 
beslemekteler. Hz. Masume, ''burayla Kum şehri arasındaki mesafe ne kadardır?'' diye 
sorunca, "On fersah" diye cevap veriler. Bunun üzerine Hz. Masume  ''Beni Kum'a götürün. 
Ben babalarımdan Kum şehrinin bizim dostlarımızın yeri olduğunu duydum'' diye buyurur. 

Hz. Masume'nin  Kum'a girişlerinde, Kum'un büyükleri ve  kalabalık bir grup, Hz. Masume'yi  
karşılarlarve kurban keserek onu ağırlarlar. Hz. Masume  Kum'da, bu şehrin büyüklerinden 



olan Musa b. Hazrec b. Sa'd Eş'ari'nin ricası üzerine onun evine yerleşerek orayı 
şereflendirdiler. 
Musa b. Hazrec'in evinde olduğu müddetçe, daima kardeşi Hz. Rıza'yı  hatırlayıp bu 
ayrılıktan dolayı göz yaşı döker. Hz Masume, on yedi gün sonra  vefat eder, vefat ettiğinde 28 
yaşındadır. 

Rivayete göre  çölün kumluk tarafından yüzü örtülü iki süvarinin gelip Hz. Masume'nin 
cenaze namazını kıldıklarını, sonra  toprağa verdikleri yönüdedir. Görüldügü gibi Ehlibeyt 
kadinlari sir olmaktalar. Tahranda Sehriban anada ayni sekilde sir olmustur. Daha sonraları 9. 
İmam Hz. Muhammed Takî 'ın kızı Hz. Zeyneb, Kum'a gelir ve  mezarın üzerine bir kubbe 
yaptırir. 

Bu nedenle Hz. Imam Riza „Masume anaya gitmeden bana gelmeyin“  buyurmustur. 
 
Cemkaran mescidi 

Bu mescit, Cemkaran köyüne olan yakınlığından dolayı Cemkeran Mescidi olarak meşhur 
olmuştur. Cemkeran Mescidi İmam- i zaman’a atfedilmesinden dolayı “Sahibe´i-Zaman 
mescidi” olarak da adlandırılmıştır. 

Yaklasik 1100 yil önce Seyh Hasan bir rüya görür. Rüyasinda bu mescidin yeri isaret edilerek 
oraya mescid yapilmasi istenir. Seyh Hasan orali olmaz. Ikinci gün tekrar ayni rüyayi görür 
yine orali olmaz  nihayet 3. gece sert bir hitapla tekrar söyleyince  temeli atilir ve bu mescit 
insaa edilir. Bu mescid 12. Imam Hz. Muhammed  mehdi icin yapildigindan  Hz. Muhammed  
mehdinin dogum gününde  bu mescide 4 milyon kisi gelmekteymis. 

Hizir´in Makami 

     Kum sehri yakinlarinda yüksek bir tepenin üzerinde arabalarin cikmadigi  bir yapi. Ici 
yesil bir magra tipi bir oda, oda icinde oniki imamlarin adlarinin yaninda Hz. Hizirin adi da 
yer almakta. 

Seyid  Hasan  Muhamedi´nin ev ziyareti 

Yine kum sehrinde   sabahtan gece yarisin kadar bize rehberlik eden seyid Hasan Muhammedi 
bizim grubumuzu evinde agirlamak istdi.  Iki saatlik bir muhabbet yaptik.  Cesitli ikramlarda 
bulundu. Lokmalarini hakk kabul etsin diyerek tesekkür edelim. 

 

 

 

 

 

 

 



Haci Bektas Dogum Sehri yakini NISABUR SEHRI (7. Gün) 

Artik Horasan topraklarindayiz. „Horasan“ kelime anlami olarak Günesin dogdugu yer 
demekmis. 

Ömer Hayyam Müzesi ve anit ziyareti 

     Ömer Hayyam İranlışâir, filozof, matematikçi ve astronom. Alamutta ki Hasan Sabbah, 
Selcuklu veziri Nizamülm mülk  ile akran olup ögrencilik leri beraber gecmis bir insan. 

Bu anit Hayyamin aniti. Hayyam’ın mezarının üzeri ilginç ve güzel seramiklerle kaplanmış. 
Yüksekliği yaklaşık 10 metre. hemen yakininda da  müzesi bulunmakta. Rubailerinden bir 
örnek okuyalim. 

Ben olmayinca bu güller, bu serviler yok. 
Kizil dudaklar, mis kokulu saraplar yok. 
Sabahlar, aksamlar, sevincler, tasalar yok. 
Ben düsündükce var dünya, ben yok o da yok. 

 

 



Imamzade Mahruki  ve Seyyid  ibrahim Sani´ nin türbe ziyaretleri 

Görünen büyük kubbe altinda Imamzade Mahruki 4. Imam Hz. Zeynel Abidinin 
torunuyatmakta. Sürgün edilmesi ile buraya geliyor. Mahrukun kelime anlami „yakilmis“ 
demek. Yanindaki kücük kubbe ise Hünkar Hace Bektasi Velinin  babasi Ibrahim Sani´ye ait 
oldugu belirtildi. 

 

Atter Nisaburi (Kuslarin Efendisi) ´nin türbe ziyareti 

Büyük bir alan icinde agaclar ve ciceklerin oldugu parkta  Hayyam’ın mezarı park alanını 
İmamzade Mahruk Türbesi ve Attar nisaburi´yle paylaşıyor. Ağaçlar altına dinlenme yerleri, 
çocuklar için oyun alanları yapılmış. Park her daim kalabalık. Parkta dinlenen, alışveriş eden, 
namaz kılan, yemek yiyenlere kuş cıvıltıları eşlik ediyor. Çevrede hediyelik satan pek çok 
mağaza var. Tezgahlarda kentte çıkan firuze taşından takılar ağırlıkta. Firuzenin barışı, huzuru 
temsil ettiğine, baş ağrısından sinir rahatsızlıklarına pek çok soruna iyi geldiğine inanılıyor. 
Bizlerde hediyelik alisveris yaptik. Sagolsunlar Bize rehberlik eden Dr. Hasan ve Fettah 
kardesimiz ziyaretimizin nisanesi olarak  bizlere Firuze tasli birer tane yüzük hediye ettiler. 
Bu ince düsünce ve nazik davranislar icin tesekkür ederiz. 
 

Feridüddin Attar. 1119’de bir attarın oğlu olarak dünyaya gelmiş yazar. Çocukluğunda 
babasının yanında ilaç, esans, parfüm satmış, medresede eğitim görmüş. Rivayete göre başına 
gelen bir olay tüm yaşamını değiştirmiş... 
 

Bir gün bir derviş dükkanın kapısından geçerken içeri bakıp iç çeker. Attar nedenini 
sorduğunda “Yüküm hafif, hırkamdan başka bir şeyim yok. Dünya pazarından kolayca 

 



geçerim. Sen bu yükle ne yaparsın” diye cevap verir. Geçip gitmenin anlamı sorulduğunda 
hırkasını çıkarıp başının altına koyar, orada son nefesini verir. İşte bu olaydan sonra Attar 
kendisini Tanrı’ya ulaşmaya adar. Servetini dağıtır. Arayışını kuşların Kaf Dağı’na 
yolculuğunu anlattığı Mantıku’t Tayr / Kuşların Dili’nde ölümsüzleştirir. Bu eseri bizde „ 
simurg“ olarak bilmekteyiz. Batı ve Doğu dünyasından pek çok yazarı etkiler eserleriyle. 10 
yaşında babasıyla kapısını çalan Mevlana’nın yeteneğini ilk keşfeden de odur. Üstadın 
kendisine ithaf ettiği kitap Esrarname’yi hayatı boyunca yanından ayırmaz Mevlana. Bu 
büyük yazar 70 yaşında, Moğol işgali sırasında kılıçla can verir, öldüğü yere gömülür.  
 

Antik kent gezmesi 

MÖ 800 yil evveline ait bir yerleske. Icinde bulunan iskeletler her seyi anlatiyor. 

 

FÜSENCAN KÖYÜ (Haci bektas Velinin dogdugu Köy) 

Hünkar Hace Bektas-i Veli nin dogdugu ev yerinin ziyareti 

 



Köyün düz bir ovada olmasi, gectigimiz yüzlerce km cöl görünümünden sonra insani mutlu 
eden bir tablo ile karsilasmak tekrar bizi mutlu etti. Baktigimizda sulak, cok verimli meyve 
agaclarinin bollugu  ile esime söyledim bu  topraklar  yesilin verimli olmasinin yaninda 
Hünkar gibi bir degeride verimli kilmis ne mutlu bize dedim. Nihayet Hünkarin dogdugu evin 
yerine geldigimizdeki hayal kirikligimiz had safhadaydi. Koskoca iran devleti, Hünkar Haci 
Bektasi gibi bir uluyu nasil görmrzden gelirdi. Icimiz sizladi.Temelinden cöher alarak 
yolumuza devam ettik. 

Imam Riza´nin ayak izi ve su cikarttigi mekan 

Yol üzerinde ugradigimiz bir mekan ise eski ipek yolunun  kervansraylarin oldugu yer. 
Rivayete göre Imam riza burada bulundugu bir zamandaberberinde olanlar  namaz kilmak 
istiyorlar ve su olmadigini söylüyorlar. Hz. Imam riza su var deyip ayagi ile yere vurmasiyla 
su cikiyor ve o gün bu gün orada bir pinar var insanlar buradan da su iciyor bizde  sifa 
niyetine getirip haslarimiza sunduk. Tabii oraya birde camii yapilmis ve mübaregin ayak 
izleri su an o camii icinde duvarda sabit durumda sergilenmektedir. 

MESHED (Sehit olunan yer) 

Meshede geldigimizde otelimize yerlestik. Gece 12:00dan sonra Turan Koluacik 
dedemizin dogum günü idi. Canlarla sözlestik otelin terasinda güzel bir mekan 
vardi otel görevlilerine pasta ismarlayarak saat  tam 12:00 dediginde habersiz 
olan dedemize süpriz yaptik. O da önce saskin sakin bakti kendisi olunca da 
duygusunu gizleyemedi. Dedemize saglikli uzun ömür dileriz. 

 

 



Horasan Tarih Müzesi (8. Gün) 

 

 

Sahsi anlamda binayi görünce tamam dedim. Handese sanati ile yapilmis, 53 m yükseklik, 12 
kat ve 18.000 m2 ile ne ararsak bulacagiz diye umdum. Maalesef  klasik bir müzenin icinde 
olmasi gerekenden baska fazlalik yok.  Seyh Safi nin yazdigi kuran, Sah Hatainin savasta 
gisydigi  libas. Umarizki ileriki yillarda derlemeler imkan bulur. 



 

Kuh sengi    (Dag Tas)  parki 

 

Güzellik anlaminda ve Meshed halkinin nefes alacagi ortasinda yapay bir havuz olan bir park. 

 

 

 



Imam Riza Türbe ziyareti (9. Gün) 

 

 

Kutlu gezimizin son duragi, niyetimizin ana unsuru, cok isteyenlerin imkan bulmayip bize 
nasip olan mekan ziyaret etmek istedik. Gündüzleri cok kalaba oldugunu duydugumuzdan 
daha rahat erisebilmek gönlümüzce dua edebilmek icin gece saat 01:30 da Dergaha vardik. 
Bayan ve baylar olarak Iki ayri kapidanaramalar sonucu  büyük bir kabidan büyük bir avluya 
giriyoruz. Gecenin renk cümbüsündeki ihtisam bambaskaydi.  Karsimiza yine görkemli büyük 
altin kablamali bir kapi daha cikiyor. Bu kapida ayakkabilarimizi cikartip poset ile elimize 
alarak türbenin icine dogru yürüyoruz. O tavanlar, duvarlar tümü milyonlarca kücük 
parcalaradan geometrik olarak kesilmis aynalarin yan yana getirilmesinden ibaret, büyük 
avizeler, büyük ara kapilar, her yer  hali ile kapli, dua edenler, kuran okuyanlar, sükür namazi 
kilanlar cok etkileyici. Nihayet Hz. Imam Rizanin kabrinin basindayiz. O gecenin bir yarisi 
olmasina nazaran kalabaliktan türbeye yanasmak imkansiz. Insanlar birbirini iterek türbeye el 
sürmek, olabiliyorsa yüz sürüm niyaz etmek icin büyük sansin olacak. Bizde sonunda türbeye 
niyaz edip, bir köseye cekilip duamizi edebildik.  

Ertesi gün tekrar yine her türlü zorluga nazaran türbeyi ziyarette bulunduk. Gelen ziyaretciler 
ayni bizler gibi her kapiya niyaz ederek giyor, cikarken en son kapiya kadar arkasini 
dönmeden  son kapida basini öne egip selemlayarak cikiyor. Disarida ise herkes biribirine 
lokma niyetine  bir seyler dagitiyorlar. Bizde lokmalarimizi dagittik ve birbirimizle niyazlasip 
ziyaretlerimizi  Hakkín kabul etmesi dileginde bulunduk. Ve bir kez daha dilekte bulunalim. 

Evvel Bastan Hakk Muhammed Aliye verelim selevat, (Allahumme salli ala Muhammet 
ve Ali muhammet ve Ehlibeyt) 

Yüce Allah, ya  on iki imamlar ve Hünkar hace Bektasi Veli  efendimiz, bu kutlu 
gezimizde niyetlerimizi, muratlarimizi, dilde dileklerimiz, gönülde muratlarimizi kabul 
eyleye,  



geldik huzurlariniza,  durduk divanlariniza,  yüz sürdük mekanlariniza ya imam riza 
sen kabul eyle,  

emek ve lokmalrimizi sen kabul eyle ya Seyh Safi, Ya pirim Hatai 

Yüce Allah bu gibi ziyaretlerimizi gönül birligimizi kabul eyleye, tekrarlarini nasip 
eyleye, 

Dil bizden nefes Hünkar Hace Bektasi veliden, kabulü Allahtan ola 

Gercege Hü. 

Sevgili canlar, bu yazimin baisnda gezimizi degerlendirecegimi belirtmistim. 

Tarih konusunda MÖ 5200 yillardan günümüze hakikatten kadim  bir tarihi var. Bunu 
müzelerdeki sergilerden  ve anlatilanlardan görebiliyoruz ancak, kötü olan bu bin yillar 
boyunca ve  defalarca depreme maruz kalarak eserlerin yok oldugu ciddi hasaralar gördügü, 
yine iran topraklarinda cesitli devletlerin kurulup yikilmasi ile yapilan savaslar sonucu  kültür 
degerlerine ait bir cok eserin yok oldugu, hasar gördügü hatta kacirilip diger ülkelere 
götürüldügüdür. 

Inancda Islamin, dolayisi ile siiligin etkin olmasi fazlaca belirgin. Inancta yöre olarak Qum, 
Meshed ve Erdebil öne cikmakta. Sahsen benim acimdan Islami, Siiligi, Ehlibeyti bulduk ne 
varki kökleri iran topraklari olan Haci Bektasi veli ve Sah ismail ile belirgin olan Aleviligi 
bulamadik. Benzer olarak Yaresan Alevileri oldugunu, bunuda iran gezimiz sonrasi 
gerceklestirdigimiz „Horasan – Erdebilden – Anadolu Üzerinden Avrupaya göc eden 
Aleviler“ konulu sempoyumda Iranli Sayin profosör den duyabildik. 

Yasam olarak, yogun bir türkce konusan  halkinin oldugu, yardimsever ve misafirperver 
olduklarini, ambargolar neticesi ile olmasi gereken durumda olmadiklarini,  o kadar petrol ve 
yeralti zenginliklerine nazaran halkin sefaleti, iranin diger ülkelerce bilinen bakis acisinin 
hicde öyle olmadigi, böyle bir geziye katilmaktan cok mutlu oldugumu, tekrar gitmem konu 
olsa cekinmeyecegimi söylemek isterim. 

Hic tasvip etmedigim durum ise kadinlarin giyim tarzi, ötobüslere dahi ayri kapidan inip 
binmeleri olmustur. Bu vesile ile yaptigi devrimlerden dolayi Ulu önder Mustafa Kemal 
ATATÜRK´ü  saygi ile aniyorum.  

Misafirligin 3 kurali vardir. Karsilama, agirlama ve ugurlamadir. Allah var gezimizde Tebriz 
havaalanindan alinip, Meshed havaalanindan ugurlanan kadar Dr. Hasan ve Fettah 
kardeslerimizin bize olan ilgileri, göstertikleri hassasiyet, davrnasilari, muhabbetleri 10 
üzerinden inanin 10 puan idi.  Kendilerine tekrar tesekkür eder, sevdikleri ile nice saglikli 
yillar dileriz 

 

 

 



Tur katilimcilari 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Bizim Turist yardimcilarimiz 

 

Fettah                                                                                   Dr. Hasan Sadeghi 

  

Otobüs Söförümüz:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sevgili Canlar, Bu seyehatname cok daha icerikli olabilirdi. Elimizde cesitli  ve fazlaca resim 
ve videolar var ancak hepsini kullanma imkanimiz maalesef olamadi. Affiniza siginir, 
saygilar sunarim. 

 

Yazar: Oktay Ulucan, Haziran 2018, Miltenberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


