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2014 HACI KÿýREYÿý ZÿýYARETÿý

Aktan ÿýahan, Wednesday 01 July 2009 - 23:15:51

Hacÿý Kÿýreyÿý Tÿýrbesi

Mayÿýs Ayÿýnÿýn 3.Pazar gÿýnÿý , binlerce insanÿýn ziyaret akÿýnÿýna uÿýradÿý
Bu ziyaretimizde ÿýok ÿýnemli bir zatÿýn tÿýrbesine gidiyoruz. ÿýmkanlar dahilinde , ÿýepni Toplumu adaklarÿýnÿý adÿýyor ,
dualarÿýnÿý ediyor , taÿýlarÿýnÿý yapÿýÿýtÿýrÿýp , mumlarÿýnÿý yakarak sevgi ve saygÿýlarÿýnÿý sunuyorlar..
Bÿýlgede yine her aile , kendi doru aÿýacÿýnÿýn altÿýnda oturuyor.. ÿýylesine bir kalabalÿýk var ki , koskoca arazide var olan
binlerce aÿýaÿý , hemen hemen dolmuÿý gibiydi.
Yavuzeli Belediyesinin ÿýtfaiye aracÿýnÿý bu sefer gÿýrebiliyoruz.. Ziyaretgaha gelen misafirlerin ve gÿýÿýerlerin , Adÿýna hÿýrmeten
yaptÿýrdÿýklarÿý Tuvalet ve sondaj sonrasÿý ÿýÿýkarÿýlan su insanlar arasÿýnda bÿýyÿýk bir memnuniyetle karÿýÿýlanmÿýÿý.
Yine her yerde olanca hÿýzÿý ile sÿýren ikramlar davetler. Temiz havayÿý lÿýtfeden rÿýzgarlar , yaz mevsimlerinde etkisini gÿýsteren
sÿýcaklara mÿýsaade etmiyorlar..

Kapÿýsÿý ve eÿýiÿýi ÿýpÿýlerek giriliyor Tÿýrbeye.. Yaÿýlÿý kadÿýnlarÿýn birbirleri ile yarÿýÿýtÿýklarÿý kumaÿý kesme iÿýinde , kimisi aÿ
asmak , kimisi baÿýÿýna dolamak amacÿý ile insanlar arasÿýnda da kumaÿý parÿýalarÿýndan alma yarÿýÿýÿý sÿýrÿýyor..

Fizik kurallarÿýnÿý alt ÿýst eden duvara yapÿýÿýtÿýrÿýlmÿýÿý taÿýlarÿýn bÿýyÿýklÿýkleri gÿýze ÿýarpÿýyor hemen.. Sanÿýrÿým bÿýyÿýk d
bulunmuÿýlar demeden edemiyoruz..
Gaziantep ÿýepnileri Derneÿýinin gÿýnÿýllÿýleri adeta her yerdeler. Her aÿýacÿýn altÿýnda bÿýyÿýk bir hevesle , birlik ve beraberlik

duygularÿý pekiÿýtirilmeye ÿýalÿýÿýÿýlÿýyor , ÿýnsanlar birbirlerine kaynaÿýtÿýrÿýlÿýyor , Kÿýltÿýrÿýn toplumun olmaz ise olmaz olduÿý
vurgusu yapÿýlÿýyor aÿýaÿýlarÿýn altÿýnda iÿýilen ÿýaylarÿýn kokusunda..
Yaÿýlÿý insanlarÿýn gÿýzlerinde ki mutluluk gÿýrÿýlmeye deÿýer.. ÿýocukluklarÿýnÿý , Genÿýliklerini , kÿýsaca tÿým hayatlarÿýnÿý , bu

ziyaretgahÿýn ÿýevresinde geÿýirilen onlarca yÿýlÿý aynÿý anda yaÿýÿýyorlar.. Hÿýzÿýn artÿýk yerini tatlÿý bir anÿýmsamaya bÿýrakmÿýÿ
Doru aÿýaÿýlarÿýna asÿýlan kurban etleri tÿým gÿýrkemi ile misafirlerini bekliyor..

Yalÿýn ayak , baÿýÿý kabak bÿýlgede dolaÿýanlar , kerametin bÿýyÿýklÿýÿýÿýnÿý haykÿýrÿýyor bizlere.. ÿýnce ki senede ettikleri dualarÿý
gerÿýekleÿýenler, dualarÿýnÿýn gerÿýekleÿýmesinin ardÿýndan ettikleri ahtleri ( sÿýzlerini ) yerine getiriyorlar , yalÿýn ayak
yÿýrÿýyerek, saÿýlarÿýnÿý sÿýfÿýra vurdurarak...

Tarihte ilk defa hicretin 150. Senesinde Medine tanzim edilen secerelerden ÿýÿýrendiÿýimiz Hacÿý Kÿýreyÿý , 7.ÿýmam Musa-i
Kazÿým soyundan gelmektedir. Hacÿý Kureyÿý kesin tarihi bilinmemek ile birlikte 1150 li yÿýllarda Erdebil bÿýlgesinden ,
Anadolu ya geliyor , O zaman Hÿýnsÿý Mansur adÿý ile bilinen bugÿýn ki Adÿýyaman Gaziantep yÿýresine yerleÿýiyor. Gÿýnÿýmÿýzde
tÿýrbesi Gaziantep Yavuzeli ilÿýesinin Kayabaÿýi kÿýyÿýndedir. 1200 li yÿýllarÿýn baÿýÿýnda baba ocaÿýÿýndan ayrÿýlan oÿýlu Seyyid
Mahmudi kebir o dÿýnemde Elazÿýÿý Palu ya baÿýlÿý Mazgirt in ÿýile Keÿý Kÿýyÿýne gidip yerleÿýmiÿýtir.

Hacÿý Bektaÿýÿýn amcasÿýnÿýn oÿýlu olan Seyyid Mahmut Hayraniÿýnin soyundan olan Baba Kureyÿýtir. Halk arasÿýndaki rivayete
gÿýre Haca gittiÿýi iÿýin Hacÿý Kureyÿý olarak anÿýlÿýyor. Ama yaygÿýn olarak da Baba olarak da kulmanÿýlÿýyor. Baba Kureyÿýin
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evlatlarÿý olsa da fazla yaÿýamayÿýp ÿýlÿýyorlarmÿýÿý. O yÿýzden bir daha evlenmiÿý. Ondan bu dedeler ÿýoÿýalÿýyor. Dedeler kollara
ayrÿýlÿýyor: Mevaliler, Hÿýseyniler, Derviÿý Musalar gibi kollara ayrÿýlÿýr. Baba Kureyÿýÿýn oÿýlu Dÿýzgÿýn Baba ise anasÿý da dede
kÿýzÿý olan bir erendir. Muÿý, Varto, Hÿýnÿýs, Erzurun, Tekman, Bingÿýl, Sivas, Zara, ÿýmranÿýlÿýya kadar Baba Kureyÿý evlatlarÿý
daÿýÿýlÿýyorlar.

'' Hacÿý Kureyÿý; rivayete yÿýreye geldiÿýi zaman sadece bir ÿýkÿýzÿý varmÿýÿý. Alaettin Keykubat zamanÿýnda insanlar arkasÿýna
toplanÿýnca, Elazÿýÿýdan vali haber yolluyor, diyor ki sen toplumu kandÿýrÿýyormuÿýsun. O da yok, diyor. Onu getirmek
istiyorlar. O da evladÿým, ben yaÿýlÿýyÿým, diyor. O da benden valiye selam sÿýyleyin, ben derviÿýim, yaÿýlÿýyÿým, diyor. Gelme
imkanÿým yoktur, diyor. Kÿýÿý ayÿýnda elini sÿýrÿýyor, kavun karpuz oluyor, ÿýu meyveleri iletin diyor. O zatÿýn mucuzileri gÿýrenler
meyvalarÿý alÿýp valiye iletiyorlar. Vali de diyor ki, bu adam sihirbaz mÿýdÿýr, nedir? Yanÿýndakiler valiyi etkiliyorlar diyorlarki o
sihirbazdÿýr, o tutuklayÿýp alÿýp getirin, diyorlar. Onu Elazÿýÿýa iletiyorlar. Vali, Baba Kureyÿýe kendini ispat etmeye hazÿýr
mÿýsÿýn, diyor? O da her ÿýeyimle, velayetimle hazÿýrÿým, diyor? Fÿýrÿýn yakÿýyorlar iÿýine atacaklar, o da yanÿýnda Derviÿý Gevr
(Derviÿý Beyaz) ve inanmayan birisiyle fÿýrÿýna giriyorlar. Bir mÿýddet sonra kapÿýyÿý aÿýÿýyorlar. Bakÿýyorlar ki, Derviÿý Gevrÿýin

ÿýstÿý baÿýÿý toprak olmuÿý beyaza bÿýrÿýnmÿýÿý, Baba Kureyÿýin de saÿýÿý sakalÿý buzlanmÿýÿý, inanmayan da eli elindeymiÿý, ces
yokmuÿý. Soruyorlar Derviÿý Gevrÿýe, ne gÿýrdÿýn? Kartal geldi ÿýyle bir hava savurdu ki biz dokduk, diyor. Pirim de bir baÿýdaÿý
kurmuÿýtu zikir halindeydi. Baba Kureyÿýin eli elinde olan ise, elini verdi gÿýnlÿýnÿý (kalbini) vermedi. Kalbini (ikrar verseydi) o
da yanmazdÿý, diyor. '' (cemvakfÿý.org.tr)

