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ظهور البكتاشية
واإلشراف على
اإلنكشارية
أحمد يونم ()Ahmet Yönem

في القرنني الثالث ع�شر والرابع ع�شر ،دفع املغول
بعدد كبري من القبائل الرتكمانية �إىل الأنا�ضول ،فغريوا تركيبته
ال�سكانية والدينية .حيث م ّثل الدراوي�ش الغزاة �أوائل الفاحتني
لتلك املدن والقرى .فمهدوا ال�سبيل للدولة العثمانية يف عهد �سطوة
زعماء الع�شائر املحليني ،كما كانت لهم عالقة جيدة بال�سالجقة،
وهم يعتربون املمهد لأ�سلمة البلقان ،والأنا�ضول ،على الرغم من �أنهم
هراطقة ال ي�صلون وال ي�صومون ...ومع ذلك ف�أثرهم ال ُينكر.

( ) رئي�س ق�سم املذاهب الإ�سالمية يف كلية الإلهيات يف جامعة (( )Çanakkale Onsekiz Martتركيا).
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يف بداية ع�صر الدولة العثمانية ،كانت العالقة �ش�أن ًا خا�ص ًا بني عثمان بك
واحلاج بكتا�ش ويل .بعد ذلك تطورت لت�صبح �ش�أن ًا عام ًا بني الدولة العثمانية
والطريقة البكتا�شية ،فوقف العثمانيون الأرا�ضي لإ�سكان الدراوي�ش ،بغر�ض العمل
على ترتيك و�أ�سلمة البقاع التي ا�ستوطنوها ،حيث متكنت الثقافة الرتكية والعادات
والتقاليد والإ�سالم يف الأنا�ضول من ال�سيادة على الثقافة البيزنطية املحلية ،عن
طريق ه�ؤالء الدراوي�ش.
الآخيات يف الأنا�ضول توزعت على نطاق وا�سع ،وعندما انت�شرت الطريقة
البكتا�شية ذابت فيها هذه الآخيات على نحو تام ،وذلك لأن �آخي �أوران واحلاج بكتا�ش
تعا�صرا .وقد �صرف احلاج بكتا�ش عنايته �إلى �آخيات الن�ساء .بعدها جرى بني عثمان
بك وال�شيخ �أبه دايل م�صاهرة ،ومن ثم كان الت�أثري متباد ًال يف زمن ال�سلطان �سليم
الأول (ت  ،)1550وحني وقعت م�شكلة القزلبا�ش يف نهاية الأمر ،جراء النزاع مع
ال�صفويني ،دعمت بع�ض الت�شكيالت الأخية القزلبا�ش فاختلطوا مع ًا يف �سلك واحد.
يف بداية الأمر ،ازدهرت الطريقة البكتا�شية يف حميط �سني .واهتم العثمانيون
باحلاج بكتا�ش وبالطريقة البكتا�شية .وقد احرتم البكتا�شيون -من جهتهم -الدولة
العثمانية .ومبرور الوقت مل يعد من املمكن �أن يدوم هذا احلال؛ لأن بامل �سلطان
و�سائر احلروفية واملالحدة والزنادقة �أثروا على عقائد تلك الطريقة ،ف�أبعدوها عن
طريق �أهل ال�سنة .ومن ثم قادوا الطريقة �إلى اال�صطدام بالدولة يف نهاية الأمر .وعلى
الرغم من ذلك يذكر للبكتا�شية ذلك الأثر الكبري وغري املنكر يف �أ�سلمة الأنا�ضول.
تأسيس البكتاشية

من املعروف �أن البكتا�شية قد ا�ستمدت مبادئها من مذهب ال�شيخ �أحمد
الي�سوي ،الذي انت�شر يف الأنا�ضول؛ وهو مت�صوف قلندري /قيداري ،ومن هذا
النبع �أخذت الطريقة البكتا�شية عن طريق �أحد مريديه وهو احلاج بكتا�ش� .أثرت
البكتا�شية يف القرن ال�سابع الهجري /الثالث ع�شر امليالدي يف �أ�سلمة الأنا�ضول ،ففي
عهد ال�سالجقة هاجر بع�ض الأتراك من بني قبائل الأغوز والرتكمان �إلى الأنا�ضول،
وبعد ت�أ�سي�س دولة �سالجقة الروم يف عهد عالء الدين كيقباذ ظهرت املبادئ ال�شيعية
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يف عهد هذا احلاكم .هذه الأفكار وجدت قبو ًال بني النا�س يف زمن غياث الدين الثاين
كيخ�سرو .ومن ثم وقعت الثورة البابائية �سنة 1237م .ينتمي زعيم تلك الثورة ،بابا
�إ�سحاق� ،إلى الطريقة الوفائية .وتعد �أبرز معامل تلك الطريقة �أن بع�ض الرتكمان
ال�شامانيني حاولوا مزج التقاليد ال�شامانية بالإ�سالم .وعند ظهور احلركة البابائية
�سيا�سي ًا يف هذا الوقت ،دخل احلاج بكتا�ش ويل الأنا�ضول .وانت�شرت طريقته على �أيدي
�أتباعه من بعد ،وبع�ض زعماء الع�شائر املحليني انت�سبوا �إليه .ويف عهد القرمانيني مت
منع اللغة الفار�سية ،و�أجرب النا�س على احلديث والكتابة باللغة الرتكية؛ وهذا الإجبار
�أثر كثري ًا يف احلد من انت�شار �أفكار الباطنية .فقد وجدت تلك الأفكار �صعوبة يف
الت�أثري على عامة النا�س.
طبق ًا لكتاب واليتنامه ،الذي يعتقد العلويون والبكتا�شية� ،أن جذور العالقة بني
الدولة والطريقة البكتا�شية تعود �إلى روايته :فقد �أعقب موت �أرطغل بك �أن تولى
جندوز بك م�س�ألة تعيني احلدود بني الدولة ال�سلجوقية والبيزنطيني .وعقدت معاهدة
لرت�سيم تلك احلدود ،وملا مل يقبل عثمان بك بهذه االتفاقية� ،شكا البيزنطيون عثمان
بك �إلى ال�سلطان ال�سلجوقي ،وهددوه باحلرب �إذا مل يوقف عثمان بك عند حده� .أراد
يف عهد عالء الدين كيقباذ الثالث �أن ي�أخذ عثمان بك �إلى قونيا ،لكن املعني على
هذا التوقيف ذهب �إلى �سوغوت (القريبة من بور�صة) ،وهناك ر�أوا �شجاعة وج�سارة
عثمان بك ،ف�أعجبوا به وقالوا :ال ينبغي �أن يعاقب عثمان بك .هنا قرر ال�سلطان
ال�سلجوقي �أن يذهب عثمان بك �إلى احلاج ليحتكموا عنده ،ويقرر احلاج بكتا�ش
م�صريه.
و�صل عثمان بك �إلى احلاج بكتا�ش ،و�أمر احلاج ب�إطالقه قائ ًال� :أنا �أنتظر
مثله منذ �سنوات ،و�أخذ التاج من ال�صندوق و�ألب�سه لعثمان بك ،ثم �أمر ال�سالجقة
ب�إعطاء زعامة قبيلة قايي وعزل جندوز بك عنها� .إبان زعامة عثمان بك لقبيلة قايي.
هناك عدد كبري من الروايات املختلفة واملتباينة �إلى حد كبري ،كانت هذه الرواية
البكتا�شية �إحداها .ال ميكننا احلكم على دقة هذه الرواية التي مل ترد �إال يف امل�صادر
البكتا�شية ،ومل يتم ت�أكيدها عرب م�صدر م�ستقل ،كما �أن هذه الرواية ال تتمتع بت�أييد
كبري من غالبية الباحثني .من بني تلك الروايات ثم رواية تقول� :إن زوجة �أبي عثمان
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بك عا�شت مع احلاج بكتا�ش ويل ،الذي كان يف الوقت نف�سه من دراوي�ش الوفائية،
وحتديد ًا من مريدي بابا �إليا�س .يف هذا الوقت كان للآخيات نفوذ كبري يف �أو�ساط
النا�س ،وعلى الأخ�ص الطريقة البكتا�شية والبابائية .وقد تزوج عثمان بك بنت ال�شيخ
�أده بايل «بااله خاتون» ومن ثم ا�ستطاع عثمان بك عن طريق تلك امل�صاهرة ت�أمني
و�ضعه بال�سيطرة على الآخيات وجعلها تابعة له.
نتيجة تلك امل�صاهرة دخل �شيوخ الآخيات حتت رئا�سة العثمانيني ،ومن ثم
ميكن �أن يكون هذا قد لعب دور ًا كبري ًا يف ت�أ�سي�س الإمارة وتطورها بعد عثمان بك �إلى
دولة يف زمن �أورخان بك .فالدولة الوليدة يف حاجة �إلى الع�سكر .و�أورخان بك �أ�س�س
ت�شكيالت الإنك�شارية ،هذه الرواية لي�ست متوافقة مع امل�صادر التاريخية املعا�صرة يف
بداية الع�صر العثماين ،ولي�س هناك �شيء قطعي ميكن الركون �إليه.
النظرية التاريخية لدى البكتا�شية يف زمن الت�أ�سي�س للدولة العثمانية تتمثل
يف تلك العالقة بني الدولة والبكتا�شية .فالقدماء من البكتا�شيني الدراوي�ش والأبدال
جا�ؤوا مع ع�شائر الرتكمان �إلى الأنا�ضول من �آ�سيا الو�سطى ،وب�سبب نزعة الدراوي�ش
اجلهادية منذ زمن ال�سالجقة ،التي تركت �أثر ًا عميق ًا يف الأفكار امل�ؤ�س�سة للدولة
العثمانية� ،أ�صبح الأنا�ضول وطن ًا للإ�سالم والأتراك.
ه�ؤالء الدراوي�ش املقتحمون ،الذين تقدموا ال�صفوف� ،سكنوا بع�ض الزوايا
والتكايا ،التي �أ�صبحت حمط ا�ستقرار القبائل املهاجرة ،لأن الأوقاف وقفت على
التكية والزاوية ف�أ�صبحت ملج�أ لل�سكنى وعامرة باحلياة االجتماعية ،ومنها خرج
املت�صوفة مثل املولوية والقادرية والقلندرية والي�سوية ،فانت�شرت يف الأنا�ضول بعد
�سقوط الدولة ال�سلجوقية ،مع تلك الت�شكيالت الأخية التي ظلت فعالياتها يف الأنا�ضول
يف فرتة م�ضطربة من تاريخه ،و�سادت يف املدن والقرى ،حيث يعي�ش امل�سلمون من
�أهل ال�سنة ،ولكن مل ي�ؤثروا يف بنية الإ�سالم ال�سنية الت�سليم ،على الرغم من �أن تلك
التيارات التي جاءت من �آ�سيا الو�سطى ،الرعاة الرحل ،حملت معها �إ�سالم ًا يو�صف
ب�أنه هرطوقي ًا �أ�سهم يف ميل ال�سكان الأ�صليني �إلى الإ�سالم(((.
(1) Köprülü, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, Türk tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991, s.78-79.
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يف الفرتة من القرن الثالث ع�شر �إلى ال�ساد�س ع�شر ،كان (الأبدال) والدراوي�ش
يف الأنا�ضول قد مثلوا الدعاة �إلى الإ�سالم ،فقد انت�شروا بني القبائل نا�شرين
لل�سكنى يف
�إ�سالمهم ذا العالقة مع القلندرية والبابائية ،وقد �أ�س�سوا مراكز جديدة ُّ
و�سط الأنا�ضول ،حتديد ًا يف مرمرة مثل� :أذنة ،يالوفا� ،إزمت� ،أ�سكي� ،شهر ،بور�صة.
كل هذه البقاع �أ�س�سها ه�ؤالء الدراوي�ش والأبدال.
بع�ض الدراوي�ش مثل �صالح الدين البخاري ،قراجا �أحمد ،براق بابا ،جايكلي
بابا (عبداهلل)� ،أبدال مو�سى� ،أبدال مراد ،لعبوا دور ًا مهم ًا يف هذا التغيري(((.
ي�سمي عمر لطفي برقان ( )Ömer Lütfi Barkanه�ؤالء الدراوي�ش بـ«امل�ستعمرين
الثقافيني» ،لأنهم غريوا �أوجه احلياة االجتماعية والثقافية يف الأماكن التي ا�ستقروا
فيها جذري ًا .فقد قاموا بعد فتحهم تلك الأماكن وا�ستقرارهم فيها بت�أ�سي�س ثقافة
جديدة ،ومن ثم و�ضعوا اللبنة الأولى التي �سهلت عملية الترتيك والأ�سلمة فيما بعد(((.
يحكي عا�شق با�شا زاده عن الفرق الأربع يف ت�أ�سي�س الدولة العثمانية ،وهي:
«غازيان الروم»�« ،آخيان الروم»�« ،أبدالن الروم» ،و�أخري ًا تلك الأخية الن�سوية يف بالد
الروم ،والتي �أطلق عليها «باجيان الروم» .فقد جاء الدراوي�ش الدعاة �أو ًال .ثم �أعقبتهم
تلك الت�شكيالت ال�سابقة ،ومن ثم ت�سهل عمل البكويات العثمانية والإمارات الأخرى،
التي مالت كلها �إلى الأبدال الرومية ،ف�سادت بينهم عالقة وثيقة ((( .ويرى امل�ؤرخ
الرتكي حممد ف�ؤاد كوبريلي (� )Mehmet Fuat Köprülüأن ه�ؤالء الأبدال جا�ؤوا
من خرا�سان ،وقاتلوا البيزنطيني ب�سيوف من خ�شب((( .وقد كانوا حتت حماية الدولة
العثمانية متام ًا كالبابائية والقلندرية واحليدرية((( .وبعد القرن اخلام�س ع�شر مالوا
كلية �إلى الطريقة البكتا�شية ،و�أخري ًا انتهى �أمرهم �إلى الذوبان فيها على نحو تام.
(2) Zafer, Erginli, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunda Türk Dervişlerinin İzleri, Türkler Ansiklopedisi,
Cilt 9, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.196.

(3) Ömer, Lütfi Barkan, İstila Devirlerinin Kolonizator Türk Dervisleri, Vakıflar Dergisi, s. II, Ankara,
1942, sf. 279-304.

(4) Aşıkpaşazade, Osman oğulları Tarihi, K Kitaplığı Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2003,s.298.
(5) Köprülü, Osmanlı…, s.94.
(6) Köprülü, Osmanlı…, 100-101.
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يف هذه النقطة يجب علينا �أن نلقي ال�ضوء على (الت�شكيالت الأخية) ممثلة
يف ال�شيخ �أده بايل ،والعالقات بني العثمانيني والبكتا�شيني .تلك الت�شكيالت الأخية
انت�شرت يف الأنا�ضول �سري ًعا ،وال �سيما القرى والأماكن القا�صية من الدولة يف القرن
الثالث ع�شر ،وكان لهم ن�صيب يف ت�أ�سي�س الدولة العثمانية من جهة الدين واالجتماع
يف الأنا�ضول .ويف القرن الرابع ع�شر ،وحتديد ًا يف زمن �أورخان بك ،زار الرحالة
امل�شهور ابن بطوطة الأنا�ضول ،ور�أى هناك تلك الت�شكيالت الأخية امل�ؤ�س�سة يف
كل مدينة وقرية على الزراعة وال�صناعة .كما �أكد عالقتهم بالت�صوف وال�صناعة
والزراعة ،حتى �إنه ين�ص على مكان الزاوية الأخية(((.
تلك الت�شكيالت الأخية امتدت لت�شتمل �أماكن وا�سعة ومدن خمتلفة .على �سبيل
املثال ،ي�سمى الآخي :الأ�ستاذ ال�شيخ الكبري واملحرتم و�صاحب الأخالق وال�صدق،
وهذا ال�شخ�ص هو رئي�س الت�شكيل الآخي موجود على من�صب ال�صناعة مثل ال�شيخ.
وي�ساعده اثنان ،وي�سمى �آخي بابا وهو رئي�س جميع الآخيات .ال�شيخ �آخي بابا من
عال كبري
�شيوخ تكية �آخي �أوران ،وهم كلهم مرتبطون بتكيته ال�شيخ �أده بايل ،وهو ِ
ومت�صوف من �شيوخ الأخية ،وثم عالقة بينه وبني العثمانيني� ،إذ زوج ابنته �إلى عثمان
غازي .حيث يروي عا�شق با�شا زاده �أن عثمان بك ر�أى يف املنام ال�شيخ �أده بايل يخرج
من �صدره الهالل ،ووقع يف يده� ،أي عثمان بك .وكان بذرة �شجرة خرجت من بطنه
وظللت الدنيا((( .وملا حكى عثمان منامه لل�شيخ �أده بايل ليف�سره لهّ ،
ب�شره الأخري
ب�سلطة كبرية ،ثم زوج ابنته لعثمان غازي((( .ومن ثم فقد ك�سب عثمان بك دعم
ت�شكيالت الأخية بف�ضل تلك امل�صاهرة .وتكر�ست تلك العالقة بني الدولة واجلماعات
ال�صوفية.
هذه نقطة حمورية يف العالقة التي ربطت بني البكتا�شية والآخيات .ففي
«واليتنامه» يروى �أن احلاج بكتا�ش ويل حتدث كثري ًا عن عالقته ب�آخي �أوران م�ؤ�س�س
الت�شكيالت «الأخية» .ومع ذلك ترى �إيرينا ميليكوف ( )İrene Melikoffيف كتابها
(7) İbni Batutta, İbni Batutta Seyahatnamesi, YKY Yayınları, 1. Baskı, Cilt:1, s.403,409,430.
(8) AşıkPaşazade, s.58-59.
(9) «Ahilik», Ziya Kazıcı, DİA, 1988, Cilt:1, s. 540-542.
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«كنا نائمني و�أيقظونا» (� )Uyur İdik Uyardılarأن ك ًال من �شاه �أده بايل واحلاج
بكتا�ش كانا خليفتني من خلفاء بابا �إليا�س اخلرا�ساين ،وعددهم ( )60خليفة .ومل
يكن احلاج بكتا�ش وال�شيخ �أده بايل يف ع�صيان البابائية .فال�شيخ �أده بايل كان يف
طور العزلة يف ( ((1()Sulucakaraöyükواحلاج بكتا�ش ال نعرف بال�ضبط �أين كان.
ونحن نعرف �أن ال�شيخ �أده بايل من�سوب �إلى �أبي الوفا البغدادي� ،أي �إلى الطريقة
الوفائية(� .((1أما ظهور القزلبا�ش( ((1فقد كان بت�أثري ظلم ال�سلطان �سليم الأول(.((1
على كل حال ،فقد جاء احلاج بكتا�ش �إلى �صوجله قاره �أيويوك
( )Sulucakaraöyükبعدما رجح تزعم �إحدى الآخيات الن�سائية الآخذة يف
ال�صعود �ضمن الت�شكيالت الأخية .وقد عهد بقيادتها �إلى فاطمة خاتون املعروفة
با�سم اخلاتون الأم( .((1التي هي �صاحبة الكرامة ،و�أعطى اخلالفة �إليها( .((1وميثل
هذا حلقة مهمة يف تطور البكتا�شية ،لأن اخلاتون الأم هي التي �أدبت �أبدال مو�سى
الذي كان ين�شر تعظيم احلاج بكتا�ش بني النا�س(.((1
يقول عا�شق با�شا زاده :الدراوي�ش يف بداية الع�صر العثماين كانوا موجودين
يف احلرب بالنف�س وال�سالح وكل �شيء ،هم ظفروا حتت قيادة عثمان بك و�أوخان
بك ،وعلى �إثر جناحهم �أعطى (عثمان بك) و(�أورخان بك) و(�آبدالن روم) وقف ًا
كبري ًا ،وهم -بدورهم� -أ�س�سوا على ذلك الوقف تكية كبرية ،ومن ثم فقد �أثروا يف
النا�س فمال النا�س �إليهم(� .((1ساعد الدراوي�ش الذين ر�أوا احلاج بكتا�ش ،عثمان
غازي (عثمان الأول ت  )1326يف كل �شيء وا�شرتكوا معه يف ال�سفر والقتال ،وقد
بايعوا عثمان غازي منذ البداية ،وتتحدث امل�صادر �أن تلك العالقة بالبابائية قدمي ًا
(10) İrene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, Demos Yayınları, 4. Baskı, İstanbul, 2015, s.206-207.
(11) «Edebali»,M. Baha Tanman, DİA, 1994, cilt: 10, s. 394-395.
( ((1ذو الر�ؤو�س احلمراء.
(13) Melikoff, Uyur İdik…, s.209.
(14) Aşıkpaşazade, s.571.
(15) Aşıkpaşazade, s.571.
(16) Aşıkpaşazade, s571-572.
(17) İsmail, Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, I.cilt, s.470
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قد انتهت عندما �سافر �أبدال مو�سى مع عثمان غازي وجمع من الدراوي�ش.
ي�ستطرد عا�شق با�شا زاده ،فريوي �أن (�أبدال مو�سى) يف عهد �أورخان غازي
كان يف غرب بور�صة ،وقد �سافر �إلى احلرب مع �أروخان غازي(� .((1إ�سماعيل حقي
�أوزوجنار�شيلي ( )İsmail Hakkı Uzunçarşılıيرى �أن هذه الرواية �صحيحة يف
التاريخ العثماين ،بدليل ورودها يف �أثر متقدم يف التاريخ العثماين ،ك�أثر عا�شق با�شا
زاده( .((1ويف ر�أي �أحمد ي�شار �أوجاق ( )Ahmet Yaşar Ocakف�إن ت�أثري البكتا�شية
يف الدولة العثمانية بد�أ مع �أبدال مو�سى ،الذي اعترب احلاج بكتا�ش «بري» �أي «الغوث».
ومن ثم �أخذ تعظيم احلاج بكتا�ش ينت�شر مثل النار يف اله�شيم ،على الرغم من �أن
�أبدال مو�سى واحلاج بكتا�ش مل يلتقيا �أبد ًا .لكن ال�سيدة فاطمة خاتون كانت قد �أدبت
�أبدال مو�سى وحدثته عن مناقب احلاج بكتا�ش ،وعن طريقها كون �أبدال مو�سى فكرته
عن احلاج بكتا�ش ،ون�شر هذه الروايات بني النا�س ،ثم رحل �إلى مدن �أخرى ،و�أ�س�س
زاويته تارك ًا -من ثم -فكرة تعظيم احلاج بكتا�ش ويل تنت�شر يف �أماكن وا�سعة(.((2
بنى (�أبدال) مراد تكية يف عهد �أوخان غازي ،ووقف قرية لتغطية نفقات
التكية ،ولكن مل ن�صل �إلى امل�صادر التي تخربنا �شي ًئا ذا قيمة تاريخية عن تكية �أبدال
مراد يف القرن الرابع ع�شر ،و�صو ًال �إلى القرن الثامن ع�شر( ،((2لكن بح�سب �أوليا
جلبي ،ف�إن تكية �أورخان غازي هذه كانت تكية للبكتا�شية( .((2فقد جاء بيكلي بابا يف
عهد �أوخان غازي �إلى مدينة «هوي» املجاورة لأذربيجان وا�ستقر مع دراوي�شه بجوار
�إينجول( .((2عا�شق با�شا زاده يحكي لنا يف �أثره احلوار الذي ح�صل بني بيكلي بابا
و�أورخان غازي ،ويجري هذا احلوار كما يلي:
(18) Aşıkpaşazade, s.298-299.
(19) Uzunçarşılı, I.cilt, s.470.
(20) Ahmet, Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğunda Marjinal Sufilik Kalenderiler, Türk Tarih Kurumu

Yayınları, Ankara, 1992, s.210-211. İrene Melikoff, Efsaneden Gerçeğe Hacı Bektaş, Cumhuriyet
Kitapları, 7. Baskı, İstanbul, 2010, s.216-217.

(21) Abdal, Murad», Orhan F. Köprülü, DİA, 1988, cilt: 1, sayfa: 63-64.
(22) Evliya, Çelebi, Seyahatname, II. Kitap, Yapı Kredi Yayınları, 1.Baskı, İstanbul,1998, s.14.
(23) «Geyikli Baba», Ahmet Yaşar Ocak, DİA, cilt: 14, 1996, sayfa: 45-47.
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جاء �أوخان غازي �إلى بور�صة وبنى عمارة �أو ًال ،وفت�ش عن الدراوي�ش يف تلك
الناحية ،وجاء عدد كبري من الدراوي�ش من كي�شي�شتا �إلى �إيناجول ،ا�ستقروا هناك.
لكن �أحد الدراوي�ش اعتزل الدراوي�ش الآخرين ويدعى جاييك بابا (�صاحب الأيل)؛
و�سمع �أورخان غازي من الدراوي�ش الذين كانوا دوما معه ويدافع عنهم يقول� :إذا
�سمع هذا احلال يف قراي التي تتبع يل كثري من الدراوي�ش يعي�شون هنا ،وواحد منهم
رجل مبارك.
ملا �سمع �أورخان غازي هذا اخلرب قال :ا�س�ألوا من هو هذا الرجل ،اذهبوا
ب�سرعة وا�س�ألوا عنه ،بعدما �س�ألوا الدروي�ش قال� :أنا من مريدي �إليا�س بابا وال�سيد �أبو
الوفا ،وو�صل اخلرب �إلى �أورخان غازي ،ف�أمر وقال :اذهبوا و�أح�ضروا هذا الدروي�ش
هنا ،فدعوه لكنه �أبى وقال� :أخربوا امللك �أال ي�أتي ،فقالوا لأورخان ما قاله لهم
الدروي�ش .وا�ستغرب �أورخان غازي وقال :ملاذا مل ي�أت ،ومل يقبل �أن �أذهب �أنا �إليه؟
ف�أر�سل رج ًال ثاني ًا ،فقال الدروي�ش :ه�ؤالء الدراوي�ش ينظرون �إلى النا�س نظر الرحمة
واحلفظ ،مع ذلك هم يذهبون يف وقت قبول الدعاء ،بعد يوم �أخذ بذرة ل�شجرة احلور
ثم ذهب �إلى قالع بور�صة ،ثم دخل باب القلعة وزرعها هناك .بعدها ذهب �إلى امللك،
فقيل له :جاء الدروي�ش ،هو عند �شجرة احلور يزرع عند الباب .فخرج �أورخان غازي
فر�آه يزرع ال�شجرة ،فابتدر الدروي�ش �أورخان غازي قائ ًال :ما دامت بركاتنا عليك
�ستبقى على مكانتك؛ لأن دعاء الدراوي�ش لك ولن�سلك مقبول عند اهلل .ثم دعا ورجع
�إلى مكانه .فقال �أورخان غازي للدروي�ش :لك �إيناجول وجوارها ،قال الدروي�ش :هذا
امللك مال ،وامللك هلل ،يعطيه من ي�شاء .ونحن ل�سنا من �أهل املال وامللك .قال �أورخان
غازي :من �أهل هذا املال وامللك؟ �أجاب الدروي�ش� :إن اهلل �سبحانه وتعالى �أعطى
�أمانة هذا امللك للملوك ،و�أعطى املال للأمراء و�أ�صحاب التجارة .نحن نعي�ش دون �أن
نخاف من الغد ،وقد �أعطى لنا رزق ًا جديد ًا كل يوم .وعلى ذلك قال �أورخان غازي :ما
الذي يحدث �إذا قبلت كالمي؟! ثم نظر الدروي�ش �إلى مكان �أورخان غازي ،وقال :هذا
املكان يكفي جللو�سنا نحن الدراوي�ش ،فقبل �أورخان غازي هذا الكالم وقبل الدعاء
من الدروي�ش ،ورجع �إلى مكانه مرة �أخرى ،وبنى جامع ًا وتكية ،وقبة ،وهناك على قرب
هذا الدروي�ش الآن يف يومنا هذا ،وهو مفتوح للعبادة خم�سة �أوقات ،والنا�س يدعون
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للملوك ويذكرون ا�سم تكية جاييكي بابا(.((2
يقول عا�شق با�شا زاده بعد هذه احلكاية :بنى التكية جاييكلي بابا يف زمن
�أورخان غازي ،واهتم ملوك العثمانيني بالبكتا�شيني( ،((2وكرر �أوليا جلبي مثل هذا
االدعاء يف احلديث عن تكية البكتا�شي(.((2
التشكيالت اإلنكشارية واإلعداد المعنوي للبكتاشية

قامت العالقة بني الدولة العثمانية والبكتا�شيني على �أن يتحملوا ت�أ�سي�س
الإنك�شارية ،ومنح الرتبية املعنوية للبكتا�شية م�س�ألة لي�ست �سطحية �أبد ًا ،كما يرى
البع�ض ،بل مهمة وعميقة جد ًا �أي�ض ًا .وكلنا نعرف �أن هذا االرتباط عندما �ألغيت
الإنك�شارية �ألغيت البكتا�شية يف الوقت ذاته وك�أنهما �شيء واحد ،نحن ال نعرف متى
ت�أ�س�ست الإنك�شارية ،ولكن �إذا بحثنا وجدنا �أن الإنك�شارية يف عهد �أورخان غازي
كانت جمرد �إرها�صات ،ومراد الأول كر�س وجود هذا الأوجاق (القطاع الع�سكري)
فعلي ًا ،وارتبط جنود الإنك�شارية بدراوي�ش البكتا�شية .ويروي عا�شق با�شا زاده يف هذه
امل�س�ألة �أن يف ر�أ�س جنود الإنك�شارية عمامة ت�شبه التاج الألفي للبكتا�شية ،عا�شق با�شا
زاده يقول� :إن �أبدال مو�سى وهو بني الإنك�شارية وقعت حادثة يف عهد �أورخان غازي،
يف �سفر من الأ�سفار التقى جنود الإنك�شارية ب�أبدال مو�سى الذي �أراد من الإنك�شارية
عمامة �أو غطاء للر�أ�س ،ف�أخرج الإنك�شاري العمامة و�أعطاها �أبدال مو�سى ،وعندما
عاد �أبدال مو�سى من ال�سفر ر�أى النا�س تلك العمامة ف�س�ألوه ما هذا يف ر�أ�سك؟ قال
�أبدال مو�سى :يقولون هذا �ألف(.((2
�إذا ت�أملنا ما ورد من معلومات يف كتاب عا�شق با�شا زاده� ،سنفهم منه �أن
الإنك�شارية ظهروا يف زمن �أورخان غازي ،ولكن ترى �إيرينا برتو�سيان يف مقالة
لها حول ت�أ�سي�س الدولة العثمانية و�أ�صل الإنك�شارية �أنه يف عهد �أورخان غازي �أخذ
(24) Aşıkpaşazade, s.105-106.
(25) Aşıkpaşazaze, 293.
(26) Evliya Çelebi, Cilt 2, s. 14.
(27) Aşıkpaşazade, s.571.

المسبــار

11

يراشكنإلا ىلع فارشإلاو ةيشاتكبلا روهظ

الإنك�شارية من ال�شبان امل�سيحيني �إلى اجلي�ش ومنحوهم يومي ًا �آقجه (دينار)( .((2ومل
نعلم من خالل امل�صادر كيف �أُعد ه�ؤالء الغلمان من اجلهة املعنوية ،فهم م�سلمون
جدد على كل حال ،وعلى كل حال بد�أت الفكرة يف عهد �أورخان ،بيد �أن التنفيذ كان
يف عهد مراد الأول.
كما عرب عا�شق با�شا زاده يف تاريخه عن تك ّون الإنك�شارية من ال�شباب الذين
�أ�سروا يف احلرب يف عهد مراد الأول؛ ه�ؤالء ال�شباب منحوا لعائالت تركية ملدة
ليتعلموا اللغة الرتكية ،بعدها ي�أخذونهم �إلى الع�سكر ثم ينظمونهم يف اجلي�ش .عرفوا
�أو ًال با�سم «�أزال ت�شري» ثم تغري هذا اال�سم �إلى «يني ت�شري» و�ألب�سوا العمامة وت�أ�س�س
ع�سكر الإنك�شارية( .((2ومنح التعليم املعنوي �إلى البكتا�شية يف اجلي�ش العثماين للدعاة
والدراوي�ش الغازية .يرى �إ�سماعيل حقي �أن تقاليد الأتراك يف هذا الزمن اعتربت
�أن لكل �صنف من النا�س �صاحب ًا �أو «بريا» (غوث) ،وقد ارتبط الإنك�شارية بالذات
ببريهم �أو �شيخهم احلاج بكتا�ش ويل( .((3عالقة البكتا�شية والإنك�شارية -يف ر�أي
�إ�سماعيل حقي -متثلت يف قراءة البكتا�شية �إذا بد�أت احلرب كتاب «جولبانك»(.((3
ينقل لنا �إ�سماعيل حقي �إوزون يف كتابه «قوانني الإنك�شارية» �إنه يف ت�أ�سي�س
ت�شكيالت الإنك�شارية �أخذوا الدعاء من احلاج بكتا�ش با�شا ،وحفيد احلاج بكتا�ش،
�أمري �شاه من ن�سل موالنا .وينقلون منهم كذا يف �أثره يف بحث عن الإنك�شارية ،هم
يربطون على �أركان احلاج بكتا�ش ،ويتعلمون على هذا الأ�سا�س ،وب�سبب ذلك �أطلق
عليهم الحقا «�أوجاق البكتا�شية» ،ير�أ�سهم �أغا الإنك�شارية وي�سمون �صناديد البكتا�شية
�أو دودمان رجال البكتا�شية( .((3وب�سبب الإنك�شارية ازداد اهتمام الدولة العثمانية
باحلاج بكتا�ش ويل وبالبكتا�شيني.
(28) Irina Ye. Petrosyan, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Yeniçerilerin Kökeni, Türkler Ansiklopedisi,
Cilt 10, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s.242-243.

(29) Aşıkpaşazade, s.115.
(30) Uzunçarşılı, s. 449.
(31) Uzunçarşılı, Cilt 1, s.509.
(32) Uzunçarşılı, Cilt:1, s.149.
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تأسيس تكية السيد «علي سلطان /كيزلدالي ولي»
في عهد بايزيد األول

بنيت تكية ال�سيد علي �سلطان ( )1402-1401امللقب بكيزلدايل يف املكان
الذي يقع يف يومنا هذا حتت ال�سيادة اليونانية ويدعى( ،((3()Dimetokaومن ثم
ف�إن ال�سيد علي �سلطان كيزلدايل �شخ�صية حمورية مهمة يف �سياق انت�شار البكتا�شية
يف البلقان ،فبع�ض الباحثني ا�شتغلوا بكتاب ال�سيد «علي �سلطان» وكتاب واليته
( )Seyyid Ali Sultan ve Velayetnamesiوعلى كل ،هو يزعم �أن يف �سنة 1568
مف�صل العثماين �صورة منه للورقة �أتت بع�ض املعلومات عن ال�سيد
يف دفرت حترير َّ
علي �سلطان يف زمن بايزيد الأول (ت  ،)1403الذي وقف عليه قرى (Darıbükü
 )Tırfulluviran, ve Büyükviranوت�شري هذه الورقة �-أي�ض ًا� -إلى �أن ملوك بني
عثمان يهتمون ويحرتمون الدراوي�ش الذين ينب�سبهم البع�ض �إلى البكتا�شيني ،ويف
ر�أيهم هم �أ�شخا�ص معظمون ولهم �أهمية كربى(.((3
على كل حال ،نعرف �أن ال�سيد علي �سلطان جاء من خرا�سان بعد �أن ر�أى يف
منامه ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليه و�سلم) ي�أمره بالتوجه �إلى البلقان ،ثم خرج من
بلده لي�ساعد ال�سلطان بايزيد الأول رابع �سالطني بني عثمان يف فتح البلقان .ال�سيد
علي �سلطان (كيزلدايل ويل) �أخذ يف معيته �أربعني دروي�ش ًا ،وزار �أو ًال احلاج بكتا�ش
ثم ذهب �إلى طريق روملي -على زعم الر�ؤية -ينتظر بايزيد وفق ًا لكتاب (ويل عهد
نامة) ،و�أخري ًا قابل يلدرمي بايزيد ال�سيد علي �سلطان مقابلة لطيفة وتعظيمية؛ لأنه
ر�آه �-أي�ضا -بدوره يف حلم له(.((3
يف والية ال�سيد علي �سلطان يف ن�سخة القاهرة ،ف�إن ال�سيد علي �سلطان جاء
�إلى الأنا�ضول يف زمن �أورخان بك( ((3وكان مع �أورخان بك و�سليمان با�شا يف فتح
(33) Rıza, Yıldırım, Seyyid Ali Sultan ve Velayetnamesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2007,
s.150.

(34) Yıldırım, Seyyid Ali…, s.151.
(35) Yıldırım, s.161-163.
(36) «Seyyid Ali Sultan», Haşim Şahin, DİA, 2009, Cilt:37, s.48-50.
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جاليبويل �سنة  1356وبعده يف فتح ( )Dimetokaوفتح �إدرنة( .((3هذه املعلومات
ت�شري �إلى �أن ال�سيد علي �سلطان جاء �إلى الأنا�ضول يف عهد �أورخان غازي ،وهذا من
الوجهة التاريخية ممكن؛ حيث �إنه عا�صر �أوخان غازي وال�سلطان بايزيد الأول.
بالم سلطان وتنظيم البكتاشية

بامل �سلطان �شخ�ص مهم يف �أفكار البكتا�شية ،فهو الذي نظم الطريقة
البكتا�شية ،وامل�س�ألة املهمة يف العالقة بني البكتا�شية والدولة العثمانية� ،أن الدولة
العثمانية عينت رئي�س التكية بامل �سلطان تعيين ًا ليكون �شيخ م�شايخ الطريقة .تبحث
�إيرينا ميليكوف يف كتاب ( )Efasaneden Gerçeğe Hacı Bektaşيف �أ�سطورة
بامل �سلطان ،وتقول� :إن املعلومات قليلة عن هذا الرجل ،كما �أن �أغلبها لي�س حقيقي ًا،
بل من الأ�ساطري ،ولكن من خالل تلك الأ�سطورة ،ف�إن �أم بامل �سلطان بنت ملك
بلغاريا الذي ن�سج �سجادة وعلقها على اجلدار ،وقال للنا�س من �صلى على تلك
ال�سجادة �أزوجه ابنتي ،واتفق �أن زار �سيد علي �سلطان بيت (مر�سل بابا) ،و�صلى على
ال�سجادة ،ف�أخذت البنت ال�سجادة ف�سقطا على الأر�ض (مر�سل وبامل) ،فغرف لها
�سيد علي �سلطان غرفة من الع�سل ب�إ�صبعه فلعقتها وحملت بغالم �أعطته ا�سم الع�سل
(بال باللغة الرتكية) فلما و�صل �سنه �إلى الثامنة ع�شرة �أخذه ال�سيد علي �سلطان �إلى
تكيته( .((3رواية �أخرى تقول� :إن هذا الولد تبناه مر�سل بابا ،فعند البكتا�شية يفرقون
بني الأبوة ال�صلبية والأبوة املعنوية( ،((3يف بداية القرن ال�ساد�س ع�شر وقعت احلرب
بني ال�صفويني والعثمانيني ،ورغبت الدولة يف �إحكام �سيطرتها على البكتا�شية ،فعني
بايزيد الثاين بامل �سلطان (� )post-nişinشيخ ًا على م�شايخ تكية احلاج بكتا�ش(،((4
ومن املالحظ �أنه �أر�سله من (� )Dimetokaسنة � 1501إلى مدينة احلاج بكتا�ش.
وكان هذا م�ؤ�شر ًا الفرتاق القزلبا�ش عن البكتا�شية ،فبع�ض النا�س اعتقدوا بهذا
الإجراء �أن بايزيد الثاين مييل �إلى البكتا�شية ،وقوى هذا الظن �أن ال�سلطان ولد يف
(37) Melikoff, Efsaneden…, s.218.
(38) Melikoff, Efsaneden…, s.219.
(39) Melikoff, s.219.
(40) Melikoff, Efsaneden…, s.220. «Balım Sultan», Ahmet Yaşar Ocak, DİA, 1992, cilt: 5, s.18.
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املدينة نف�سها ( )Dimetokaبل عا�ش وتربى معه ،ومن ثم فقد �أحب البكتا�شيني
ومال �إليهم(.((4
ال�سبب يف هذا التعيني كان كبح جماح اخلطر ال�شيعي ،فقد �أر�سل بايزيد،
بامل �سلطان ،من دميوتوكا �إلى مقام احلاج بكتا�ش ليوقف هذا اخلطر .يف زمن
ال�صفويني ،لأن البكتا�شية كانوا �أكرث مي ًال �إلى ال�صفويني( ((4بعد هذا الإجراء،
مال بع�ض البكتا�شيني مال �إلى العثمانيني ،وبع�ضهم �إلى ال�صفويني ،ومن ثم وجد
القزلبا�ش �إلى جانب البكتا�شية.
تعيني بامل �سلطان كرئي�س لتكية احلاج بكتا�ش ق ّوى عالقات الدولة العثمانية
والبكتا�شيني على ال�صعيد الر�سمي� ،إذ �إن بامل �سلطان بد�أ طريق ًا جديد ًا للطريقة
البكتا�شية فبنى تكايا وزوايا كثرية يف الأنا�ضول ورومليا ،ونظم الطريقة على �أ�س�س
جديدة فانت�شرت الطريقة البكتا�شية ،ف�أينما وجد مكان ًا به �أنا�س يعي�شون بنى فيه
تكية للبكتا�شية .وعلى الرغم من العالقة الوثيقة بني البكتا�شية والدولة العثمانية
ال�سنية ،ف�إن البكتا�شيني -كمثل القزلبا�ش -تنامى اعتقادهم يف الأئمة االثني ع�شر،
واملعتقدات القلندرية واحلروفية ،واالعتقاد يف التجرد موجود � ً
أي�ضا (والثالوث:
(((4
احلق ،حممد ،علي) ولهذا �أطلق البكتا�شية على بامل �سلطان لقب البري الثاين .
تأثير البكتاشيين على العثمانيين ...الثقافة واالجتماع

زاد انت�شار الت�صوف يف الأنا�ضول ب�سبب ميل املجتمع �إليه ،وهذا �أمر ُمالحظ
يف الع�صر العثماين ،ولكن ت�أثريهم �أخذ يزداد يف القرن الرابع ع�شر .فعثمان بك
و�أورخان بك دعما الدراوي�ش والأبدال ووفرا لهم احلماية ،و�أر�سلوهم �إلى القرى
والأماكن املختلفة ،و�أبعدوهم عن املراكز و�أر�سلوهم �إلى النواحي القا�صية والنائية
الأخرى التي كان يعي�ش فيها الأتراك الرحل ،لي�ؤثروا عليهم اجتماعي ًا وديني ًا ،ومن ثم
فقد �أ�سلمت القبائل الرتكمانية وانت�شر الت�صوف بينهم �سريع ًا.
(41) «Balım Sultan»,DİA, s.18.
(42) «Balım Sultan»,DİA, s.18.
(43) Melikoff, Efsaneden…, s.220-223.
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يف البداية حط الدراوي�ش يف املدن والقرى كلها .يذهب الدراوي�ش والأبدال
بالقيم واملُثل والنا�س يتعلمون منهم ،ثم ي�أتي العثمانيون بالع�سكر فتقبل تلك القبائل
ب�سلطة الدولة ،وهو ما ي�شري �إلى �أن الدراوي�ش قاموا بالفتح املعنوي لتلك الأماكن.
�أما امل�سيحيون ،فقد وعوا هذه احلال ومالوا �إلى العثمانيني ب�سبب عدالتهم ،فمفهوم
النا�س قد ت َّكون عن طريق ه�ؤالء الدراوي�ش( .((4ف�إذا فتح املكان ُ�ش ِيدت على الفور
تكية �أو زاوية ،ثم هاجر الأتراك �إليها ،وهم يهتمون بالنا�س من جهة الثقافة والتعليم،
بل االحتياجات املعنوية ،فمال النا�س �إليهم دون �أن يعتنقوا ديانتهم بال�ضرورة ،وقد
ارتبطوا ثقافي ًا بالتكية مع العمل بالزراعة �أو ال�صناعة ،وبعده عا�شوا يف م�ستوى
اقت�صادي جيد ،ف�ساد الرخاء لأن الدولة منحتهم الأمان ،فلم يعد با�ستطاعة زعماء
الع�شائر الإغارة على القرى واملدن ،والقيام بعمليات ال�سلب والنهب املنظمة ،التي
كانت حتدث دائم ًا يف ع�صر الزعماء املحليني(.((4
ا�ستولى العثمانيون بالفتح على الأرا�ضي اجلديدة ،و�أ�س�سوا جتمعات لإ�سكان
النا�س الذين يعي�شون يف الأنا�ضول ،ف�أعطوهم املكان لي�سكنوا هناك يف البلقان،
حيث زرعوا وربوا احليوان مما �أ�سهم يف ارتفاع م�ستوى الرفاهية وزيادة دخل
ال�سكان والدولة ،ولكن �أ�صول تلك الأماكن ترتبط بالدراوي�ش الذين �سبقوهم �إلى
ُّ
تلك البقاع .ومع الوقت كانت الدولة تكرر هذا النمط .فالدولة العثمانية تغدق على
الدراوي�ش بوقف الأرا�ضي عليهم وفق خطة ممنهجة .في�أخذ الدراوي�ش تلك الأرا�ضي
من الدولة ويعطون النا�س ،كل وفق حاجته ،فيبنون التكايا والزوايا للم�ستوطنني،
والفنادق للغرباء ،ويعطون الفقراء وامل�ساكني و�أبناء ال�سبيل والأيتام الطعام وامللب�س،
ويبنون البيوت لي�سكنوا فيها( .((4وكان العمال الذين يعملون يف التكية ي�ؤدون نوع ًا من
اخلدمة العامة يف العمل بالتكية ،بجهة ال�صناعة �أو غريها ،وهكذا كانت التكية حمور
املجتمع ،فهي تغطي االحتياجات املادية والثقافية والروحية.

(44) Barkan, Kolonizatör…, s. 283-284.
(45) Yıldırım, Seyyid Ali…, s.127-128.
(46) Yıldırım, Seyyid Ali…, s. 131.
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يتحدث �أوليا جلبي عن عدد من التكايا كمثل :تكية جاييكلي بابا ،تكية �أبدال
مراد ،وتكية �أبدال مو�سى ،بقوله :يف كل مكان نحن نقابل تكية للبكتا�شية ،ولكن ال
�أحد يعرف بال�ضبط من بناها وملاذا؟ مثري ًا بذلك الت�سا�ؤل :هل جاء ه�ؤالء الدراوي�ش
فعلي ًا �إلى تلك البقاع �أم ماذا؟ من خالل بع�ض املعلومات التي وفرها لنا �أوليا جلبي،
نعرف �أن بع�ض التكايا يف زمن عثمان بك كانت متنح النقود من قبل الدولة ،وبع�ضها
كانت متنح النقود ور�ؤو�س املا�شية والأ�شخا�ص املتعلمني لت�أكيد قوة التكية� .أوليا جلبي
ي�شري �إلى تلك الناحية الثقافية وعالقتها باحلياة االجتماعية ،ومدى ت�أثري التكايا
البكتا�شية يف تلك النواحي ،وخري مثال لهذا حديثه عن تكية �آبدال مو�سى كنموذج
من �سياحت نامه:

«Tekye-i Abdâl Murâd Sultân: Bursa’ya havâle çemenzâr ve hıyâbân-ı kûyâh, bir teferrücgâh [u] mesîregâh,
âsitâne-i Âl-i Abâ, ya‘nî tekye-i BektâĢiyândır. Pâbürehne
ve ser-bürehne, zeber-dest, tüvânâ, aĢk-ı Ġlâhî ile ciğeri
büryân, sînesi sûzân olmuĢ cânlar vardır kim teferrüce
varan cânlara dil u cân ile rû-mâlîde edüp hizmet ederler.
Bu tekyeyi Orhân Gâzî binâ etmiĢdir. Binden mütecâviz sahan ve tencere ve kazgân-ı bakır âvânî vakfı vardır. Cümle
[226a] ehl-i ziyâret anda sohbet edüp ibâdet ederler(47).

«تكية �سلطان �آبدال مراد» تكية من تكايا البكتا�شية� ،شيدت يف بور�صة و�سط
الظالل ،حتتوي على ا�سرتاحات وكذلك طريق للم�شاة ا�سمه «علي �أبا» .ثمة بع�ض
الغلمان مكر�سون خلدمة التكية ،ويغ�شى التكية بع�ض العلويني «جان» ،وهم ال ينتعلون
�أحذية ،كما ال ي�ضعون �شيئ ًا على ر�ؤو�سهم ،ومع ذلك هم �أقوياء جد ًا و�شجعان �أي�ض ًا.
ولكن قلوبهم مت�أثرة بالع�شق ،وكبدهم يتفتت به ،و�صدورهم حترتق مثل اللحم
امل�شوي .وهم يخدمون ه�ؤالء العلويني ب�إخال�ص نادر .بنى هذه التكية �أورخان غازي،
«وهناك طبق وا�سع جد ًا و ِقدر كبري من النحا�س ،ويطبخون للفقراء ويتكلمون مع
النا�س ويتعبدون حيث هناك كل �شيء».
(47) Evliya Çelebi, cilt 2, s.14.
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هناك يف «�سياحت نامه» معلومات مف�صلة حول تكية كويون بابا ،وتكية �أبدال
مو�سى ،وتكية �سيد بطال غازي ،وهي من تكايا البكتا�شية ،بناها الدراوي�ش الذين
ذهبوا للفتح ،كذا روى �أوليا جلبي يف «�سياحت نامه».
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