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 ELENEKSEL Anadolu 
evlerinde çocuklara ilk 
olarak büyüklerine su 
servisi yapması öğretilir, 
suyun, su vermenin öne-

mi nesilden nesile aktarılan menkıbe-
ler hikâyeler vâsıtasıyla insan hâfıza-
sına âdeta kazınırdı. İslâm kültüründe 
su, meş’um Kerbelâ hâdisesi ile ayrı 
bir boyut kazanmıştır. Kerbelâ’da suya 
hasret bir şekilde şehit edilen z. 

üseyin ve hlibeyt’in diğer mensup-
larının hâtırası gönülleri yaralamış, 
zaman içinde geleneklere etki etmiş-
tir. Anadolu’nun en ücra kasabasında 
bile, kendisine verilen suyu içen bir 
yaşlı teyze, şükrünü İmam üseyin 
efendimizin rûhunâ değsin  duâsıyla 
dile getirir. 

İslâm medeniyetinde su kadar suyu 
dağıtan kişiye de önem atfedilmektey-
di. Su veren, sulayan anlamıyla söz-
lüklerde yer alan saka  kelimesinin 
farklı anlamlar verilerek tasvir edilme-
si, bunun en somut göstergesidir. Saka 
terimi tasavvuf literatüründe de özel 
bir yere sâhiptir. erimin tasavvuf-
taki karşılığı mürşid i kâmil ve pîr i 
tarîkattı. Bu kuruma Bektâşî ve Alevî 
gelenek içerisinde ayrı bir önem atfe-
dilmekte olup cemdeki başlıca hizmet-
lerden birisi saka sakka hizmetiydi.

Su temîninde sıkıntı yaşanan 
mahallelerde halkın su ihtiyâcını 
karşılamakla görevli şahısların mesleği 
olan sakalık, smanlı döneminde en 
önemli meslekler arasında yer alıyor-
du. V. yüzyılda evlere para karşılığı su 
taşıyan sakaların bir araya gelmesiyle 

saka loncası  kurulmuştu. emen her 
mahallede bu loncaya kayıtlı bir saka 
bulunurdu. Su genellikle sebillerden 
temin edilirdi. Sakalar sâdece İstan-
bul halkının değil eniçeri cağı’nın 
suyunu da temin ederlerdi. âdişâhın 
sarayında su temînine ayrı bir önem 
atfedilmiş olup bu işten sakacıbaşı 
sorumluydu. Sakacıbaşı sarayın su 
hizmetlerini kendisine bağlı görevliler 
vâsıtasıyla yürütürdü. 

İslâm medeniyetinde ve bu me-
deniyetin en önemli temsilcilerinden 
biri olan smanlı Devleti’nde su, 
insanoğlunun şifâ kaynağı olarak pek 
çok hayırseverin başlıca sevap vesî-
lesi olarak görülmekteydi. alkın su 

ihtiyâcını gidermesi için devlet erkânı, 
hanım sultanlar, varlıklı kimseler tara-
fından yaptırılan çeşmeler, sebiller bu 
hayırseverliğin mücessem örnekleridir. 
Bu durum sakalar için de geçerliydi. 

ukarıda bahsedilenler gibi, suyu gelir 
aracı olarak gören ve parayla satan 
esnaf sakaların yanında, bu işi sâdece 
hayır vesîlesi olarak gören sakalar da 
vardı. Meselâ, derviş sakalar adı verilen 
bir zümre, halka parasız su dağıtırdı. 

Kânûnî Sultan Süleyman devrin-
de smanlı başkentini ziyâret eden 
İtalyan uigi Bassano’nun verdiği 
bilgiler, konunun anlaşılması bakımın-
dan hayli önemlidir. Bassano’ya göre, 
su dağıtımı ürklerin hayırseverliği 
söz konusu olduğunda önemli bir yere 
sâhipti. Bâzı kimseler büyük masra ar 
ederek evlerinin yakınlarına borularla 
getirir, bu sâyede insanların hem ab-
dest almalarını hem de susuzluklarını 
gidermelerini sağlarlardı. ine, ayak-
kabıcı, derici vs esnaf da dükkânlarının 
önüne koydukları su dolu küpler ile 
yoldan geçenlerinin susuzluklarını 
gidermelerine yardımcı olurlardı. Bâzı 
sakalar bunlar yukarıda sözünü etti-
ğimiz derviş sakalar olmalı  dörtgen 
bir kumaşla örttükleri büyük bir küpü 
omuzlarında taşır, elinde gümüş bir tas 
ile şehir boyunca yürüyerek insanlara 

anrı adına su dağıtırlardı. nlar için 
insanlara yiyecek ve içecek vermek 
yeterli olmuyordu, onlar anrı adına 
köpekleri bile beslerlerdi.1 

Sakalar, savaşlarda da en önem-
li görevliler arasında sayılıyordu. Bu 
görevliler savaş sırasında yürüyüş 
yapan ya da cephede savaşan Kapıkulu 

cakları’na mensup askerlere su dağı-
tıyorlardı. Savaş sırasında su taşımak 
hayâtî bir görevdi. Sakalar atlarına su 
dolu kırbaları yükleyerek bu görevi îfâ 
ederlerdi. Su genellikle sefer güzer-
gâhına yakın dere, göl ya da nehir-
lerden temin edilirdi. Sakalar sürekli 
asker arasında dolaşarak su ihtiyâcını 
giderirler, eksik olursa derhâl takviye 
ederlerdi. Bu yüzden hiç dinlenmeden 
ordu içerisinde bilhassa yaz günlerinde 
yoğun bir tempoyla çalışırlardı.2

erek İslâm gerekse smanlı târihi 
içerisinde hâfızalarda yer edinmiş bâzı 
savaş veya kuşatmalarda, ordunun su 
ihtiyâcını karşılayan bâzı sakalar ön 

plana çıkmıştı. Bu şahsiyetlere en az 
diğer gâziler kadar değer verilmiş, pek 
çoğu mistik bir karakter olarak sonraki 
dönemlerde de saygı görmüşlerdi. 
Bilhassa smanlı öncesi dönemde-
ki İstanbul kuşatmaları, smanlılar 
devrinde Bursa’nın fethi, İstanbul’un 
fethi gibi toplum hâfızasında derin 
izler bırakmış savaşlarda askerlere 
su yâhut ayran dağıtmak sûretiyle, 
savaşın veyâhut kuşatmanın en çetin 
zamânında gâzilerin susuzluklarını 
gideren evliyâ meşrep bu şahsiyetlere 
müşterek bir isim olarak Saka Baba  
adı verilmişti. 

PÂYİTAHTIN SAKA BABALARI

Saka Baba adını taşıyan mezarlara, 
türbelere, sokak isimlerine İstanbul’un 
bilhassa târihî semtlerinde rastla-
mak mümkündür. Bu durum, İstanbul 
içerisinde birden fazla Saka Baba’nın 
mevcûdiyetini akla getirmektedir. Bu 
mezarların birisi istisnâ olmak üzere 
hemen hepsinin sur dışında yer alma-
ları dikkat çekicidir. Bu durum onların 

G

G. Scotin, Saka, 1714.

Mısır’da bir saka, 1922.
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hemen hepsinin mevîler devrindeki 
İstanbul kuşatmaları veya İstanbul’un 
fethi ile ilişkilendirilmelerinden ileri 
gelmektedir. Bu çalışma esnâsında 
İstanbul’da Balat, yüp, umelihisarı, 

alata, ihangir ve Ayasofya’da olmak 
üzere altı Saka Baba’nın varlığı tespit 
edilmiştir. Savaş ve kuşatmalarda çok 
sayıda sakanın bulunduğu göz önün-
de bulundurulduğu takdirde, aynı adı 
taşıyan ve muhtelif yerlerde mezarları 
bulunan çok sayıda şahsiyetin bu-
lunması gâyet normal bir durumdur. 
İstanbul’daki Saka Babaların hemen 
hepsi ni’melceyş, yâni Fâtih Sultan 
Mehmed devrinde İstanbul’un fethine 
katılan askerler arasında sayılmış, Ba-
lat’taki Saka Baba ise sahâbeden kabul 
edilmiştir.

Balat’taki mezârı, oca Kasım 
ünânî, yâhut yaygın bilinen adıy-

la Meydancık âmii’nin hazîresinde 
yer alan bu zâtın sahâbeden alid b. 
Zeyd’in, yâni halk arasında daha yay-
gın olarak yüp Sultan adıyla bilinen 

bû yyûb el nsârî’nin sakası âfer i 
nsârî olduğu rivâyet edilir. Dolayısıy-

la bu mezar aynı zamanda bir sahâbe 
mezârı olarak ziyâret edilmekte, yaşa-
dığı dönem ise İslâmiyet’in ilk târih-
lerine kadar götürülmektedir. rhan 

kay’ın naklettiği bilgiye göre, onun 
çocukluğunda bu mezar ahâli tarafın-
dan sıkça ziyâret ediliyor, kabrinde 
mum yakılıyordu.3 

İstanbul’daki bir diğer Saka Baba 
mezârı yüp’te bulunmaktadır. usuf 

fendi iftliği sokağı ile övenci soka-
ğının birleştiği yerde, yokuşun hemen 
başında bulunan bu mezardaki Saka 
Baba’ya dâir halk arasında dolaşan 
söylencelerin ötesinde bir bilgi yoktur. 
Ahâli, Saka Baba’yı ni’melceyşten 
birisi olarak kabul etmekte, onun Fâtih 
Sultan Mehmed devrinde İstanbul 
kuşatmasında askerlere su dağıtan bir 
evliyâ olduğu belirtilmektedir. 

umelihisarı şehitliğinde yer alan 
bir mezar taşından hareketle İstan-
bul’da bir başka Saka Baba’nın daha 
mevcûdiyeti anlaşılmaktadır. Söz 
konusu bu şahıs da tıpkı yüp’teki 
Saka Baba gibi, İstanbul’un fethi ile 
ilişkilendirilir. Saka Baba’nın Fâtih 
Sultan Mehmed ile birlikte İstanbul’un 
fethine katıldığı, diğer bir deyişle 

ni’melceyşten olduğu ifâde edilir. 
Ancak hayâtı hakkında somut bir bilgi 
edinebilmek şimdilik mümkün gözük-
memektedir.4 

ine, Süheyl nver tarafından Aya-
sofya’da hamam dibinde mezârı olduğu 
zikredilen Saka Baba ile ihangir’deki 
Sakabaşı da isimleri İstanbul’un fethi 
ile birlikte anılan diğer Saka Baba’lar-
dır.5 Ayasofya’daki Saka Baba’nın ismi 
zikredilenlerin aksine sur içindeki tek 
Saka Baba olduğunu da ayrıca belirt-
mek gerekir.

Buraya kadar sayılanların hâricin-
de   târihli İstanbul Vakı arı 

ahrir Defteri’nde yer alan bir kayıttan, 
o dönemde alata’da Saka Baba Şems 
Zâviyesi’nin mevcûdiyeti anlaşılmak-
tadır. Defterde, adı geçen zâviyede yer 
alan ve bir sakanın kullandığı malze-
melerin mâhiyetinin anlaşılmasına 
yardımcı olabilecek eşyânın isimleri 
sayılmaktadır. Buna göre, adı geçen zâ-
viyede tâc ı saka, kemer, alem, tihtab 
tas, kâse i saka, kazğan, sini i nuhas, 
kapaklı tas, çarhî sahan, tepsi, tava ve 
kefkir yer almaktadır.6 

EDİRNE’DE BİR UŞŞÂKÎ DERVİŞİ:

SAKA BABA

İstanbul’da sözü edilen Saka Babaların 
hâricinde smanlı Devleti’nin hüküm 
sürdüğü muhtelif coğrafyalarda ve 
farklı târihlerde yaşamış, ancak ha-
yatlarına dâir verilen bilgilerin birkaç 
satırdan öteye gitmediği, çoğunluğu 
tıpkı diğerleri gibi halk efsânelerinde 
karşılık bulan Saka Babaların varlığı 
bilinmektedir. 

İstanbul dışındaki Saka Babalardan 
biri, smanlıların İstanbul’dan önceki 
başkenti dirne’de yaşamış, Saka Baba 
adıyla bir tekkenin şeyhliğini yap-
mıştı. Saka Baba ekkesi, Fahri Fatma 

atun ve Salı ekke isimleriyle de 
bilinmekte olup alvetiye tarîkatının 

şşâkiye koluna mensup Şeyh azıcı 
Mehmed Safvetî fendi için yaptırıl-
mıştı. Söz konusu bu tekkeye Saka 
Baba adının verilmesi azıcı Mehmed 

fendi’nin halîfesi Şeyh Ahmed fendi 
ile ilişkiliydi. Şeyh emâleddin şşâkî 
ile pîrdaş olan bu Şeyh Ahmed fendi, 
yaşadığı dönemde Saka Baba adıyla 
biliniyordu.7 

ANADOLU’NUN SAKA BABALARI

İstanbul’daki kadar fazla olmamakla 
birlikte Anadolu’daki bâzı şehir, kasaba 
ve köylerde Saka Baba adıyla bilinen 
şahısların varlığı bilinmektedir. ıpkı 
diğer Saka Babalar gibi Anadolu’daki 
Saka Babalara da kutsiyet atfedilmiş ve 
velî yâhut ermiş olarak kabul edil-
mişlerdir. Baba lakâbını taşımamakla 
birlikte Saka Dede ismiyle bilinen ve 
mezârı okat’ın Zile ilçesine bağlı 

alınyazı köyünde bulunan bir evliyâ 
bunlardan birisidir. Adı geçen bu zâtın 
mezârı halk tarafından ziyâret edil-
mektedir. 

Anadolu’da bir diğer Saka Baba 
kabri, anakkale’dedir. Mir’ât ı Zafer 
Fırkateyni’nin seyir urnalinde yer alan 
bir kayda göre, smanlı donanmasının 
sefere çıktığı sırada top atışıyla selâm-
ladığı kabirler arasında elibolu’daki 

azıcızâde Muhammed ve kardeşi 
Ahmed Bîcân’nın yanı sıra, avuzlar 
önündeki Saka Baba’nın mezârı da yer 
almaktaydı.

BURSA’NIN SAKASI DÛĞLU BABA

smanlı Beyliği’nin ilk yıllarında, 
sman âzi ve rhan âzi devirle-

rinde yaşamış olup Kalenderî meşrep 
karakteriyle tanınan dervişler arasında 

Saka, XIX yüzyıl.
New York Halk Kütüphanesi Dijital Koleksiyonu.
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yer alan Dûğlu Baba, savaşlarda asker-
lerin susuzluğunu gideren derviş saka 
tipinin en önemli temsilcilerinden 
birisidir. ayâtı efsânelerle örülmüş 
olan Dûğlu Baba’nın gerek doğum yeri 
ve târihi gerekse ölüm târihiyle ilgili 
olarak kaynaklarda herhangi bir kayıt 
bulunmamaktadır.

Adı smanlı kroniklerinde Bur-
sa’nın fethi esnâsındaki faâliyetleri do-
layısıyla zikredilen Dûğlu Baba, devri-
nin diğer dervişleri eyikli Baba, Karaca 
Ahmed, Abdal Musa gibi fetih sırasında 
büyük başarılar göstermiş, savaş esnâ-
sında, iki taraf arasında çarpışmaların 
hızlandığı bir dönemde gâzilerin ve 
dervişlerin sıcaktan bîtap düştükle-
ri bir sırada, elinde süte su katılarak 
elde edilmiş bir ayran bakracı olduğu 
hâlde gâzilerin yardımına koşmuştur. 

aşköprîzâde, Mecdî, işancı Mehmed 
aşa ve âmiî elebi gibi kaynaklarda 

Dûğlu Baba’nın gâzilerin sıcak nede-
niyle yükselen harâretlerini ve susuz-
luklarını giderdiği, bu sebeple duâlarına 
mazhar olduğu nakledilir.8 erçek adı 
bilinmeyen bu zâta, bu olaydan sonra, 
Farsçada ayran anlamına gelen dûğ 
kelimesine izâfeten Dûğlu Baba adının 
verildiği tahmin edilmektedir.

Dûğlu Baba, Bursa’nın fethinden 
sonra, ludağ’ın doğusunda yer alan 

Forbes Mac Bean, Sakalar, İstanbul ve Ege Adalarında Karakter ve Kostüm, 1854.
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ücra bir bölgeye yerleşerek rhan 
âzi’nin, urgut Alp’in delâletiyle 

bağışladığı bir arâzide kurduğu tek-
kesinde faâliyetlerini sürdürmüştür. 

nun yeni fethedilen bu bölgenin îmar 
ve iskânına katkı sağladığı anlaşılmak-
tadır. âmiî elebi’nin, velâyeti zâhir 
ve kerâmeti bâhir, mazhâr ı envâr ı 
fütüvvet ve masdâr ı âsâr ı mürüv-
vet derviş imiş9  sözlerinden Dûğlu 
Baba’nın sâhip olduğuna inanılan 
vası arı hakkında bâzı ipuçları elde 
etmek mümkündür. 

rhan âzi devrinde Bursa’da vefat 
eden Dûğlu Baba’nın tekkesi lu-
dağ’ın yüksek bir mevkiinde, Karbelen 
tepesi denilen yerde bulunmakta olup 
vefâtından sonra pâdişah tarafından 
kendisi için bir türbe, türbenin yanına 
da bir câmi yaptırılmıştır. 

GİRİT’İN SAKA BABA’SI:

DERVİŞ AHMED

Buraya kadar bahsedilenlerin hâricin-
de, İstanbul ve Anadolu sınırları dı-
şında mevcut Saka Baba örneği olarak 

V . yüzyılda irit’te yaşamış Bektâşî 
şeyhi orasânîzâde Derviş Ali Baba’nın 
neferlerinden Derviş Ahmed verilebilir. 

acı Bektâş ı Velî ekkesi postnişîni 
Dimetokalı Vahdetî Dede’nin halîfesi 
sıfatıyla,  aziran  târihinde 

smanlı ordusu hizmetinde bir Bektâşî 
alayı ile irit’in fethine katılan, verdiği 
vaazlarla ordunun ve gâzilerin mâ-
neviyatını yükselten Derviş Ali Dede, 
fetih sonrasında adadaki ilk Bektâşî 
tekkesini kurmuş, böylece tarîkatın 

irit’e girişini sağlamıştı.10 Bu sefer 
sırasında Derviş Ali Dede’nin hizme-
tinde bulunan pek çok Bektâşî dervîşi 
şehit düşmüş, kendileri için yapılan 
mezarlar, . yüzyıla kadar varlıkları-
nı sürdürmüşlerdir. 

Saka Baba adıyla bilinen Derviş 
Ahmed, bu Bektâşî birliğinin san-
caktarlığı görevini üstlenmişti.  
yılının başlarında vefat ettiği bilinen 
Derviş Ahmed, sancaktarlığın yanı sıra 
ordu efrâdına su dağıtma, yâni sakalık 
görevini de uhdesinde bulunduruyor-
du. Savaştaki bu hizmetinden dolayı 
kendisine Saka Ahmed Baba denilmiş, 
mezârı daha sonra bu isimle anılmaya 
başlanmıştı. rhan F. Köprülü’nün 
rivâyetine göre Derviş Ahmed, gür-
büz bir kahraman olup gâyet gür bir 
sese sâhipti. Bu münâsebetle sakayı 
arkasına alıp ordu içerisinde dolaşır, 
heybetli akisler ile İbâdullah  Sebî-
lullah  Selâmullah alâ rûhü’l üseyn  

ânetullah alâ kâtilü’l üseyn  nâra-
larını herkese işittirirdi. Saka Baba’nın 
türbesi, orasanlı ekkesi yakınında 
bulunuyordu. Mezar taşı kitâbesinde 
şunlar yazılıydı: â û, Derviş Ahmed 

orasânî Baba’nın Kandiye fethinde 
alemdârı iken eyleyip sıdk u kerâmetle 
gazâ, aldı gülzâr ı cinânı mesken sene 

. 11 
Sakalık, gerek gündelik hayat içe-

risinde gerekse savaşlarda tıpkı suyun 
kendisi gibi hayâtî bir öneme sâhipti. 
Sakaların gerek yaşadıkları dönemde 
gerekse öldükten sonra velî kabul edil-
melerinin kökeninde de muhtemelen 
hayatlarında üstlendikleri bu kutsal 
görev etkili olmuştu. ok daha detaylı 
bir inceleme yapıldığı takdirde, bu 
yazıda sözü edilenlerin hâricinde gerek 
pâyitaht İstanbul gerek Anadolu ve ge-
rekse smanlı Devleti’nin hâkimiyeti 
altındaki geniş coğrafyada başka Saka 
Babaların da tespit edilmesi mümkün 
olabilecek, bu sâyede sakaların halk 
ve iktidar nezdindeki pozisyonu daha 
somut ve detaylı bir şekilde ortaya 
konulabilecektir.
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Sakalar sâdece İstanbul halkının değil,
Yeniçeri Ocağı’nın suyunu da temin ederlerdi; 

savaşlarda ordu içindeki görevleri, 
bilhassa yaz aylarında hayâtî boyutlardaydı.


