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Öz 

İslam ve Türk‐İslam devletlerindeki aykırı hareketler genellikle “Heterodoks İslam” 

şeklinde nitelendirilmiş ve bunun neticesinde bu hareketlerin temeli “halk dini” 

olgusunda aranmıştır. Her ne kadar ilk dönem hareketlerini bu kavramla açıklamak 

kolay olsa da, öncelikle İran ve Anadolu sahasında zuhur eden ve ardından tüm İslam 

coğrafyasına yayılan Kalenderî, Haydarî, Abdâlân‐ı Rûm gibi bireysel hareketleri ya da 

Keramiyye ve Melâmiyye gibi oluşumları sadece bu basit kavramla açıklamak çok 

zordur. Anadolu’nun aykırı zümrelerinin kökeni, ilk istila ve kolonizasyon hareketlerine 

kadar gitmektedir. Ancak onyedinci yüzyıl ve sonrasında, özellikle merkezi baskılar 

sonucu, bu aykırı gruplar bir bütün haline gelerek ve birbirleri içerisinde eriyerek 

varlıklarını Bektâşîlik çatısı altında devam ettirebilmişlerdir. 
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THOSE WHO BECOME ETERNAL IN THE SPRITUAL ANNIHILATION SYNOD ‐ 

AN ANALYSIS ON THE HETERODOX GROUPS OF ANATOLIA 

 

Abstract 

The heterodox movements in Islamic and Turkish‐Islamic States have been described as ʺHeterodox 

Islamʺ and due to this reason, the motives behind these movements have been sought in the 

ʺReligion of Commonsʺ phenomenon. Even though the early period of these movements can be 

identified with this phenomenon, the individual  movements, that is, Kalenderî, Haydarî, Abdâlân‐ı 

Rûm or orders like Keramiyye and Melâmiyye ,which occurred in Persia and Anatolia and then 

spread to all Islamic regions cannot be described with this simple concept. The root of these 

heterodox movements in Anatolia goes until first invasion and colonization attempts. However, 

after seventeenth century onwards, especially owing to central oppressions, these heterodox groups 

have become as one and continued their existence under the Bektâşî order. 

 

                                               
1  LL.M., Hâkim Adalet Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Ankara/Türkiye. muhammetzeybek@gmail.com 
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GİRİŞ 

Çalışmamızın başlığı Vâhidî’nin Menâkıb‐ı Hˇâce‐i Cihân ve Netice‐i Cân 

adlı  eserinde  Baba Rüstem’in hankâhında misafir  olduğu Hˇâce Cihân’ın 

kendileri  hakkındaki  sorusuna  verdiği  nazım  biçimindeki  cevaptan 

alıntılamadır.  Fenâ  ve  Bekâ  kavramları  tasavvuf  ıstılahı  ile  alakalıdır. 

İnceleme konusu yapacağımız bu aykırı zümrelerin, zühd hareketi ile köken 

bakımından  oldukça  yakın  bağları  bulunan  tasavvuf  akımı  ile  aynı 

kaynaktan  beslendikleri  göz  önüne  alınırsa  kendilerini  bu  şekilde  ifade 

etmeleri akla uygun gelmektedir. “Aykırı” sözcüğü, bu yazıyı takip edecek 

okuyucuları daha başından yanlış yönlendirmeye müsaittir. Genel kabule 

göre;  İslam  ve  Türk‐İslam  devletleri  bakımından  “aykırı”  kavramı 

heterodoxy sözcüğü ile karşılanmaktadır. Bazı araştırmacılar ise bunu heresy 

ya  da  deviance  olarak  kullanmaktadırlar. Ancak bu  şekilde bir  eşleşmeye 

dayanarak çalışmamızın yol haritasını çizmek oldukça  tehlikelidir. Çünkü 

İslam  ve  Türk‐İslam  devletlerindeki  aykırı  hareketler  genellikle 

“Heterodoks İslam” şeklinde nitelendirilmiş ve bu da kaçınılmaz şekilde bu 

hareketlerin temelini “halk dini” olgusuna getirip bırakmıştır. Bu alandaki 

ilk kapsamlı  çalışmayı yapan M. Fuad Köprülü’nün ortaya attığı halk dini 

kavramı2;  ondan  sonra  gelen  çoğu  araştırmacı  için  adeta  bir  can  simidi 

olmuş ve Babai Kıyamından Bektaşiliğe kadar birçok hareket bu olgu  ile 

açıklanmaya çalışılmıştır. Her ne kadar ilk dönem hareketlerini bu kavramla 

açıklamak kolay olsa da, daha sonra öncelikle İran ve Anadolu sahasında 

zuhur  eden  ve  ardından  tüm  İslam  coğrafyasına  yayılan  Kalenderî, 

Haydarî,  Rûm  Abdâlları  gibi  bireysel  hareketleri  ya  da  Keramiyye  ve 

Melâmiyye gibi oluşumları sadece bu basit kavramla açıklamak çok zordur. 

Köprülü’den sonra bu alanda en kapsamlı araştırmayı yapan Ahmet Yaşar 

Ocak  bu  hareketlerin  kökenlerini  ve  ideolojisini  İran,  Orta‐Asya  ve 

Hindistan  kadim  dinlerinin  karışımının  Mevali  (Arap  olmayan) 

Müslümanlar üzerindeki etkisi ile yani senkretizm ile açıklamışsa da3, bizce 

bu da girift ve çok yönlü hareketleri açıklamaya yeterli değildir. Muhakkak 

ki halk dini ya da senkretizm bu hareketlerin ortaya çıkışında ve evrilişinde 

önemli  rol  oynamışlardır.  Ancak  Türk‐  İslam  devletlerini  birçok  kez 

derinden sarsmış ve toplumu birden çok safa ayırmış bu hareketleri sadece 

bu  kavramlarla  açıklamaya  çalışmak,  Küçük  Asya’nın  istilasından 

onyedinci yüzyıla kadar tarih sahnesine çıkan bu hareketin aktörlerine de 

haksızlık  olur.  Tarih  bilimi  belki  bizlere  o  döneme  ait  aktörlerin  ne 

düşündüklerini  ve hangi amaçlarla ortaya  çıktıklarını kesin olarak bilme 

                                               
2  Mehmed Fuad Köprülü, Anadolu’da İslamiyet, Akçağ Yayınları, Ankara 2005, s. 28- 29, s. 42- 43. 
3  Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı-Aleviliğin Tarihsel Altyapısı yahut Anadolu’da İslam-Türk Heterodoksisinin 

Teşekkülü, Dergâh Yayınları, İstanbul 2011, s. 77-84. 
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imkânı  vermez  ancak  en  azından  bunların  eylemlerini  araştırma  ve 

eylemlerin altlarında yatan sosyal temelleri belirleme sorumluluğu yükler. 

Günümüz tarihçisi bakımından yazımızda ele aldığımız akımlar ve bu 

akımların temsilcileri ile ilgili en büyük sorun; bu tarihi şahsiyetlerin tarihi 

kişilikleri  ile  efsanevi  kişiliklerinin  iç  içe  geçmiş olmasıdır.  Tarihçi  ya  da 

araştırmacının yapması gereken, tarihi şahsiyeti efsaneden arındırarak onun 

tarihi  kişiliğini  gerçeğe  en  yakın  şekilde  ortaya  çıkarmaktır.  Bu  da  o 

şahsiyete  ait  kaynakların  karşılaştırmalı  olarak  tahlil  edilmesi  ve 

güvenilirliği olan kaynaklara öncülük verilmesi suretiyle olur. Bu bağlamda 

bizim amacımız; Türk‐İslam devletlerinin hâkim olduğu coğrafyada ortaya 

çıkan  aykırı  hareketleri,  o  dönemlere  ilişkin  kaynakların  karşılaştırılması 

suretiyle  kronolojik bir  şekilde  tetkik  etmek  ve  bunların  ortaya  çıkışının 

altında  yatan  amilleri  efsane  ve  söylenceden  arındırarak  belirlemektir. 

İncelemeye çalışacağımız bu aykırı hareketlerin başladığı nokta  ile geldiği 

nokta arasında oldukça derin  farklar vardır ve  tüm bu  süreçte araya, bu 

hareketin  uçlara  çekilmesini  sağlayan  etmenler  de  girmiştir.  Bu  sebeple 

kronolojik tetkik, devletlere ya da bu hareketlerin ortaya çıktığı dönemlere 

göre  değil,  daha  ziyade  bu  hareketlerin  kırılma  noktalarına  ve mihenk 

taşlarına göre yapılacaktır. 

 

I. KÖKLER 

Türk‐İslam  Devletlerinde  aykırılığın  hikâyesi,  esasında  Oğuzlar  ve 

onların  İslamiyet’i  kabul  etmeleriyle  başlayan  sürecin  günümüze  kadar 

uzanan  hikâyesidir.  Karahanlılar Devletini  kuran  Yagma  (Kara  Yagma)4 

boyunu saymazsak İslam dünyasına nüfuz etmiş ve İslam dünyasının siyasi 

hâkimiyetini  ele  geçirmiş  Türk Devletlerinin  tamamı Oğuzlar  tarafından 

kurulmuştur.  Ancak  yine  tüm  bu  devletlerde  gözden  düşen,  muhalif 

hareketlere  kalkışan  ve  aykırı  akımlara  öncülük  eden  ya  da  bir  şekilde 

müdahil  olan  da  yine  bu  Oğuzlardır.  Türk‐İslam  dünyasında  aykırı 

hareketler, İslam dünyasının siyasi hâkimiyetinin ilk kez Oğuz Türklerinin 

eline  geçtiği  devlet  olan  Büyük  Selçuklu  İmparatorluğu  ile  başlar  ve 

Osmanlı  İmparatorluğu’nun  yıkılışına  kadar  da  devam  eder.  Bu 

hareketlerin  köklerini  elbette  ki  Büyük  Selçuklu  İmparatorluğu  ve  onun 

hâkim olduğu coğrafyada aramak bu nedenle şarttır. 

Büyük  Selçuklu  İmparatorluğu  Oğuzların  Kınık  boyu  tarafından 

kurulmuştur. Daha doğrusu Büyük Selçuklu  İmparatorluğunu kuran Ebu 

                                               
4  Mahmûd el Kâşgarî, Dîvânü Lugâti’t Türk, Tercüme: Seçkin Erdi, Serap Tuba Yurtsever, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 

2007, s. 649. 
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Talib  Tuğrul  Beg  Muhammed  Kınık  boyuna  mensup  idi5.  Dandanekan 

savaşını  kazanarak  tarih  sahnesine  çıkan  Büyük  Selçuklu  İmparatorluğu 

Horasan’ı merkez  alarak  devletlerini  genişletmeye  başlarken,  başlangıçta 

onların askeri ve idari teşkilatını Oğuzlar oluşturuyordu. Onuncu yüzyılda 

Oğuzlar Hazar Denizinden Seyhun  Irmağının  orta  yatağındaki  Farab  ve 

İsficab yörelerine kadar olan yerler ile bu ırmağın kuzeyindeki bozkırlarda 

yaşıyorlardı6.  Seyhun  Nehri  yukarılarında  ve  Aral  gölü  kuzeyindeki 

bozkırlarda yaşayan Oğuz kabilelerinin, onbirinci yüzyılda Maveraünnehir 

ve Horasan’a  inerek Samaniler, Kara‐Hanlılar ve Gazneliler  ile  ilişkilerde 

bulunmaları  ve  nihayet  birdenbire  Büyük  Selçuklu  İmparatorluğu’nun 

kuruluvermesi  üzerine  bütün  Yakın  Doğu  İslam  dünyasının  Türk 

hegemonyası altına geçmesi, yalnız siyasi bakımdan değil, etnik bakımdan 

da  çok  büyük  ve  devamlı  sonuçlar  doğurmuştur.  Daha  devletin 

kuruluşundan  önce  bile  kendilerini  bütün  Oğuzlar’ın meşru  reisi  sayan 

Selçuklu  hanedanının  bu  iddiaları,  ayrı  ayrı  reislere  sahip  olan  diğer 

kabileler  tarafından da kabul edilmişti. Ancak Selçuklu hükümdarı, Oğuz 

kabilelerinin geleneksel anlayışlarına göre, “mutlak şekilde hükmeden bir 

imparator”  değil,  kendisinden  daha  küçük  reisler  gibi  “kabile  örf  ve 

geleneklerine göre hareket mecburiyetinde olan bir büyük  reisti ve diğer 

reislerle arasındaki  fark bir nitelik  farkı değil,  sadece bir derece  farkıydı7. 

İşte bu durum Hanedan ile Oğuz Türkleri arasında derin bir ayrılığa neden 

olmuş  ve  İmparatorluğun  yıkılışı  da  bu  nedenle  gerçekleşmiştir.  Kınık 

boyunun  bey  sülalesine  mensup  olan  Tuğrul  ve  Çağrı  Beğler,  Kınık 

boyunun  yardımı  ile  Gazneli  Mesud’u  mağlup  etmiş  ve  devletlerini 

kurmuşlardır. Tuğrul Beğ Bağdat’ta halife el‐ Ka’im bi‐ Emrillah’ı ziyaret 

edene  kadar  da  Oğuzlar  devletin  idari  ve  askeri  yönetiminde  önemli 

görevler  almışlardır. Ancak 1055‐1056  yılında Halifenin  Bağdat’ta  Tuğrul 

Beğ adına hutbe okutması ve sikke bastırması ile Tuğrul Beğ’in aynı senenin 

Ramazan ayında Bağdad’a giderek Halifeyi ziyaret etmesi ile bu durum geri 

dönülmez  bir  şekilde  değişmeye  başladı8.  Bundan  sonra  Selçuklu 

İmparatorluğu hızlı bir şekilde Fars etkisine girdi. Sasani kültürünün Büyük 

Selçuklu  İmparatorluğu’nu  da  etkisi  altına  alması  uzun  sürmedi. Ancak 

tebaaları hırçın Oğuz boyları bakımından aynı şeyi söylemek pek mümkün 

değildir. 

                                               
5  Reşîdü’d-dîn Fazlullah, Cami’ü’t Tevârih, II. Cilt, Tercüme: Erkan Göksu, H. Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, 

İstanbul 2011, s. 70.  
6  Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Tarihleri-Boy Teşkilatı-Destanları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 

1999, s. 62. 
7  Mehmed Fuad Köprülü, Osmanlı’nın Etnik Kökeni, Kaynak Yayınları, İstanbul 1999, s. 63. 
8  Fazlullah, age. , s. 97-98. 
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Yukarıda  da  belirtildiği  gibi  Oğuzlar  sadece  kendi  reislerine  itaat 

ediyorlar  ve  “büyük  reis”  olan  Selçuklu  Sultanına  da  örfi  bir  bağlılık 

sunuyorlardı. Onlar  eski Oğuz Yabgu Devleti’nde olduğu gibi  istedikleri 

şekilde  hareket  ediyorlar  ve  “büyük  reis”  e  sadece  şekli  bir  bağlılık 

gösteriyorlardı.  Özellikle  yağma  konusu  oldukça  büyük  sorunlara  yol 

açıyordu. Oğuzlar yağma yapmaktan geri durmuyorlar ve bunu doğal bir 

hak olarak görüyorlardı9. Hanedan sürekli olarak Oğuz meselesinin halli ile 

meşgul olmuştur. Hatta büyük vezir Nizamü’l‐mülk dahi Siyasetname adlı 

eserinde Oğuzların devlete çıkardığı sıkıntılardan bahsetmiştir10. 

Selçuklu Hanedanı  Sasani devlet  geleneğinin  İslam  ile harmanlanmış 

halini ve halifenin koruyuculuğunu üstlenmek suretiyle Sünni İslam’ı resmi 

din, kul sistemini de resmi ideoloji haline getirmişti. Oğuzlar ise İslamiyet’i 

kabul etmiş olsalar da, bu dinin en basit halini yaşıyorlardı. Ekserisi konar‐

göçer olan ve okuma yazma bilmeyen Oğuzlar, İslamiyet’in kurallarından 

haberdar olmadıkları gibi sürekli olarak göçmelerinden ve savaşmalarından 

mütevellit ibadet de etmiyorlardı. Hatta bazı kabileler İslamiyet’i dahi kabul 

etmemişti. X. Yüzyılda Abbasi Halifesinin emri  ile Bulgarlar’a  elçi olarak 

gönderilen İbn Fadlan Oğuz yurdundan geçerken onların arasına karışmış 

ve  onların  İslamiyet’le  olan  alakaları  hakkında  bize  çok  faydalı  bilgiler 

sunmuştur.  Ona  göre  Oğuzlar;  herhangi  bir  dine  inanmıyor  ve 

başvurmuyorlar,  akıllarına  göre  hareket  ediyorlar  ve  hiçbir  şeye  ibadet 

etmiyorlardı,  içlerinde,  inandıkları  için değil de sadece ülkelerinden geçen 

Müslümanlara  yaranmak  için  “La  ilahe  illallah  Muhammed  rasulullah” 

diyenler  vardı11.  Buradan  şu  şekilde  bir  çıkarım  yapılabilir;  Oğuzlar  X. 

Yüzyıldan  başlamak  suretiyle  İslamiyet’i  kabul  etmeye  başlamışlardır. 

Ancak  bu  toplu  şekilde  olmamış,  bazı  kabileler  derhal  bazıları  ise  daha 

sonra  Müslüman  olmuşlardır.  İslamiyet’le  olan  ilişkileri  de  etraftaki 

Müslüman  topluluklardan  duydukları  ve  gördüklerini  taklit  etmek 

suretiyle  olmuştur.  Onların  konar‐göçer  yapısı,  Sünni‐  şehirli  kitlelerin 

                                               
9  Fazlullah, age. , s. 96. Tuğrul ve Çağrı Beğler Nişabur’u ele geçirdikten sonra bir bayram günü burayı yağmalamak 

hususunda tartışmışlar, Tuğrul Beğ “Bayram günüdür, ahaliyi incitmemek gerekir” diyerek yağmaya karşı çıkmış, 
ancak Çağrı Beğ diretmiş ve sonunda bıçak çekerek “Yağmamdan geçersen kendimi öldürürüm” diyecek kadar ileri 
gitmiştir. Tuğrul Beğ’de onun hissesine karşılık olarak 40.000 Dinar vererek yağmadan vazgeçirmiştir. Bu beğ 
seviyesinde bile yağmanın Oğuzlar bakımında ehemmiyetini gösteren ilginç bir örnektir. 

10  Nizamü’l-mülk, Siyasetname, Tercüme: Mehmet Taha Ayar, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul 2007, s. 147; 
Nizamü’l-mülk 26. bölümde; Oğuzların sayılarının oldukça fazla olduğunu ayrıca akraba cümlesinden olduklarını ve 
devletin başlangıcında hizmet ettiklerini ve sıkıntılar çektiklerini bu nedenle de devlet üzerinde haklarının çok olduğunu 
ancak onlardan hep üzüntü geldiğini belirtir.  

11  Ahmed bin Fadlan bin el-Abbas bin Râşid bin Hammad, İbn Fadlan Seyahâtnamesi, Tercüme: Ramazan Şeşen, 
Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2012, s. 10. Oğuz ülkesinden geçerken İbn Fadlan ile hanesine misafir olduğu bir Oğuz 
beyi arasında yaşanan hadise bu konuda ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Oğuz beyi seyyahı Kur’an okurken duyar ve 
ona “Rabbimizin karısı var mı?” diye sorar. Bunu duyan İbn Fadlan“Subhanallah” diyerek istiğfar etmeye başlar. Oğuz 
beyi de onu tekrar ederek aynı şekilde istiğfar eder. Seyyah bu olayı; “Türk’ün âdeti böyledir, Müslüman’ı tesbih ve tehlil 
ederken duyarsa onun gibi yapar” diyerek açıklar.  
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arasına  karışmalarını  engellemiş  ve  Selçuklu  İmparatorluğu  ekseninde 

aykırı  topluluklar  olarak  algılanmışlardır.  Nitekim  o  dönemin  Fars 

tarihçileri  onlardan  hiç  de  iyi  bahsetmezler.  Reşîdü’d‐dîn  Fazlullah 

Oğuzlardan “uğursuz Oğuzlar” şeklinde söz eder12. 

Konar‐göçer  Türkmenlerin  bu  İslami  altyapısı;  çıkış  yeri  Irak  olan 

tasavvuf  akımının  Horasan  ve  Doğu  İran’daki  zühdçü  Keramiyye  ile 

fütûvvet  ve  takva  anlayışlarıyla  tasavvufa  yakın  duran  Melâmiyye 

hareketlerini  kendi  bünyesinde  eritmesi  neticesinde  oluşan  Horasan 

tasavvufu  ile şekilleniyordu. Dolayısıyla Anadolu’nun aykırı zümrelerinin 

köklerini Horasan ve Doğu İran tasavvufunun, konar‐göçer Türkmenlerin 

İslam  anlayışı  ile  birleşmesinde  aramak  iktiza  eder.  Ahmed  Yesevi  bu 

dönem  sûfilerinin  adı  ve  tarihi  kişiliği  ayrıntısıyla  bilinen  en  önemli 

kişiliğidir. Bu alandaki ayrıntılı bilgiyi M. Fuad Köprülü’ye ve onun Türk 

Edebiyatında  İlk Mutasavvıflar adlı kapsamlı çalışmasına borçluyuz. Her ne 

kadar Köprülü Ahmed Yesevi’yi  tasavvufa meyletmiş bir Türkmen şeyhi 

olarak resmedip13, halifeleri sayesinde Anadolu’daki tüm abdal, baba ya da 

dervişleri onun  ekolüne bağlayıp, Anadolu  tasavvufunun  onun  öğretileri 

sayesinde şekillendiğini iddia etse de14, yıllardır tartışmasız kabul gören bu 

fikirler artık tartışılmaya başlanmıştır15. 

 

II.  BİR  KANAAT  ÖNDERİ  OLARAK  ABDAL,  BABA  YA  DA 

DERVİŞİN ZUHURU 

Onikinci  yüzyılın  sonu  ile  onüçüncü  yüzyılın  başında  Anadolu’da 

Türkler; şehir topluluğu ve köy topluluğu şeklinde ikiye ayrılmaktaydı. Köy 

topluluğu  da  kendi  içinde  yerleşik  köylüler  ve  konar‐göçer  köylüler 

şeklinde  bir  ayrıma  tabiydi.  Türk  şehir  topluluğunun  tarihi  esasında 

1071’den önceye uzanır. Ancak Türk halkının Anadolu  şehirlerine kitleler 

halinde  yerleşmeleri  1071’den  sonra  başlamış  ve  ilk  şehirli  Türkler  de 

Selçuklu askerleri olmuştur. Bu şehirlerde medrese,  tekke ve zaviyeler de 

yeni  yapılanmakta  olup,  Horasan  ve  İran  bölgesinde  umduğunu 

bulamayan dervişler ya da gaziler de bu şehirlerin yapılanmasından pay 

alabilmek  için buralara  hücum  ediyorlardı.  Bu  şehirlerde  var  olan  gayri‐

müslim halk azınlık sıfatını alsa da sayıları yine de azımsanmayacak ölçüde 

                                               
12  Fazlullah, age. , s. 175. 
13  Köprülü’nün Anadolu İslamiyet’ini Orta Asya Şaman etkisine bağlaması bu alandaki her eserinde kendini 

göstermektedir. 
14  Mehmed Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, s. 130-134. Bu görüşler 

öyle ikna edicidir ki Melikoff dahi Anadolu tasavvufunu değerlendirirken Ahmed Yesevi ekseninin dışına çıkamamıştır. 
Irene Melikoff, Uyur İdik Uyardılar, Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları, Tercüme: Turan Alptekin, Demos Yayınları, İstanbul 
2011, s. 141- 153. 

15  Ahmet T . Karamustafa, “Yesevilik, Melametilik, Kalenderilik, Vefa’ilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu”, 
Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, ed. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s. 70-
77.  
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idi. Anadolu’ya gelen Türkmenler esaslı geçim kaynakları olan yaylacılıktan 

kolay kolay vazgeçemedikleri için onları yarı konar‐ göçer bir hayata itmiş 

ve  bu  nedenle  de  şehirlerde  Müslüman‐Türk  ahalinin  sayısı  aniden 

artmamıştır.  Gayri‐Müslim  halk  arasında  da  ihtida  hareketleri 

görülmediğinden dolayı bu şehirlerde Müslüman‐Türk nüfusun çok yavaş 

artmasına sebep olmuştur. Görüldüğü gibi Anadolu Selçuklularında şehir 

nüfusunu  zengin  Müslüman‐Türkler  ile  gayri‐Müslim  ahali 

oluşturuyordu16.  Onikinci  yüzyılın  sonu  ile  onüçüncü  yüzyılın  başında 

Türk köylüsü ise tabii oldukları hayat tarzı itibariyle göçebe ve yerleşik diye 

iki  kısma  ayrılmıştı.  Batı  uçlarıyla  Güney  ve  Güneydoğu  Anadolu 

bölgelerinde  göçebe  Türkmen  hayatı  çoğunlukla  devam  etmekte  olduğu 

halde, Orta Anadolu ile Sivas‐Amasya etrafında yerleşik hayat daha üstün 

hale gelmişti. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu’yu zapt  ettiği esnada  İran 

etkisi ile miri  toprak sistemini benimsemiş ve her türlü zirai arazi devletin 

malı sayılmıştır. Bu nedenle göçebeler ve yerleşik köylüler tasarruf ettikleri 

topraklarda devletin kiracısı ya da yarıcısı konumunda olmuşlardır. Bunlar 

reaya olarak adlandırılmakta ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu tarafından 

geliştirilen askeri  ikta’  (tımar) sistemine dâhil olmaktaydılar. Ancak  şunu 

belirtmekte fayda vardır; köy topluluğu “aşiret” karakterini muhafaza ettiği 

takdirde,  bunlar  başlarındaki  reislerin  idaresi  altında  az‐çok  bir  idari 

muhtariyete  sahiptiler.  Bu  Büyük  Selçuklu  İmparatorluğu’nun  Oğuzlara 

uyguladığı sistemin Anadolu’ya uzanan bir kalıntısı idi17. 

Anadolu’da  şehirli  sınıf  ile  köylü  sınıf  arasında  demografik  olarak 

büyük farklılıklar vardı. Şehirli sınıf zengin ve mülk sahibi iken köylü sınıf 

reaya  olup  sadece  toprağı  tasarruf hakları bulunuyordu.  Bunun  yanında 

kendilerine ikta’ verilen şehirli sınıftan devlet hizmetlileri, kendi namlarına 

tescil  ettirebilmek  için  vazifelerine  bağlı  ikta’larını  vakfettiriyorlardı. 

Böylelikle bu mülkleri evlatlarına aktarmanın yolunu bulmuş oluyorlardı. 

Bu  usul,  devletin  dayandığı  temel  kuvvet  olan  tımar  sistemini 

zayıflatmıştır18. Bunun sonucu esas geçimleri hayvancılık ve yaylacılık olan 

köylü ve konar‐göçer sınıf, kullanmış oldukları ortak arazilerin azalması ile 

mer’a ve kışlık bulma konusunda sıkıntı yaşamışlardır. Bu da bu kesimin 

huzursuzluğunun  giderek  artmasına  sebebiyet  vermiştir.  Bahsedilen 

iktisadi  sorunlar neticesinde, bu  iki  zümre arasında  içtimai  ve  psikolojik 

sorunlar  çıkmaya başlamıştır. Ayrılıklar ve bunların  sebep olduğu  sosyal 

kutuplaşma  iki zümre arasında karşılıklı bir hor görme ve düşmanlığa yol 

açıyordu. Dönemin müverrihleri Türkler  için “cahil Türkler” gibi  terimler 

                                               
16  Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010, s. 20-21. 
17  Akdağ, age. , s. 28. 
18  Akdağ, age. , s. 25. 
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kullanırken19,  Türkmenler  de  şehirli  eldaşlarını  Yatuk  (tembel)  diyerek 

aşağılıyorlardı20. Selçuklu hükümeti de Türkmenler’e sırt çevirerek özellikle 

İranlı unsurları tercih ediyor ayrıca Sultana bağlı memlük denilen orduda 

Türkmenlerin  tercih  edilmemesi  de  iki  zümre  arasındaki  ayrılığı 

derinleştiriyordu.  Böylece  devletin  ana  demografik  gücünü  oluşturan 

Türkmenler,  kendilerini  kendi  topraklarında  “istenmeyen  unsur”  olarak 

hissediyorlardı21. İşte bu iktisadi, içtimai ve psikolojik unsurlar şehirli zümre 

ile  konar‐göçer  Türkmenleri  karşı  karşıya  getirmiştir.  Bir  de  tüm  bu 

unsurlara eklenen dini meselelere olan bakış açılarının  farklılığı adeta bir 

katalizör görevi görmüştür. 

Daha dokuzuncu ve onuncu yüzyılda İslamiyet Orta Asya’daki değişik 

Türk  zümreleri  arasına  girmeye  başladığı  zaman,  birbirinden  farklı  iki 

sosyo‐kültürel ortama göre nitelik kazandı. Şehirli halk bir yerde devamlı 

oturmaları sebebiyle medreselerde işlenen ve öğretilen ve dolayısıyla kitabi 

esaslara  daha  sadık  bir  İslam  anlayışını  benimsemişti.  Konar‐göçer 

Türkmenler ise, dokuzuncu yüzyıldan itibaren Irak havalisinden başlayarak 

daha sonra Horasan ve Nişapur bölgesine ve oradan da Anadolu’ya gelen 

züht ve tasavvuf dalgasının cezbesine tutulmuşlardı. İslam’ın bu bireyci ve 

bazı  yönleriyle mistik  çeşidi  Türk  göçleriyle beraber  onbirinci  yüzyıldan 

itibaren Anadolu’ya  girdi  ve  Türkmen babaları  etrafında odaklaştı22.  İşte 

abdal, baba ya da derviş dediğimiz ve özellikle konar‐göçer Türkmenlerin 

hem  dini  hem  de  sosyal  hayatlarına  yön  vermede  oldukça  etkili  olan 

aktörlerin Anadolu sahnesine çıkışı tam da bu zamana rastlar. Abdal, baba 

ya  da  dervişlerin  Anadolu’daki misyonlarına  ilk  eğilenlerden  biri  olan 

Köprülü; bu aktörleri Küçük Asya fütuhatı sırasında Anadolu’ya Türkmen 

boyları  ile  beraber Orta  Asya,  Harezm  ve  Horasan  sahalarından  Yesevi 

tarikatına  mensup  dervişler  ve  Horasan  sûfileri  diye  adlandırılan 

Melâmetiyye  tarikatına  mensup  dervişler  olarak  tanıtır  ve  yeni 

İslamlaşmaya başlayan Anadolu şehir ve köylerini mesken  tuttuklarından 

bahseder. Ona  göre bu  zümre  eski ozanların  İslam  ile harmanlanmış bir 

görünümü olan önderlerdir. Bunlar garip kıyafetleri, halk arasında  çokça 

konuşulan  kerametleri,  fakr  ve  tecerrüd  halindeki  yaşam  tarzları  ile  eski 

Baksı‐Kam’ların  (Şamanların)  hatırasını  İslami  şekil  altında  yaşatan 

Türkmen dervişleriydi ve konar‐göçer Türkmenlere, anlayacakları bir dille, 

                                               
19  İbn Bibi, El-Evamirü’l-Alaiyye Fi’l-Umuri’l-Alaiyye - Selçukname, Tercüme: Mükrimin Halil Yinanç, Kitabevi Yayınları, 

İstanbul 2010, s. 167. 
20  Sümer, age. , s. 71. 
21  Ocak, Babailer İsyanı, s. 42. 
22  Ocak, Babailer İsyanı, s. 45- 46. 
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İslamiyet’in eski an’anelerle karışmış avam bir şeklini  telkin ediyorlardı23. 

Bu  bilgiler  onbirinci  yüzyılda  Anadolu’ya  giren  ve  boy  niteliğini 

kaybetmemiş  Türkmen  boylarının  başındaki  lider‐şaman  görünümüne 

uygunluk  gösterebilir  ancak  o  dönemin  Anadolu’sunda  gezinen  derviş 

gruplarını  aydınlatmada  oldukça  yanıltıcıdır.  Ancak  ister  Türkmen 

boylarının başındaki  lider‐şaman görünümlü abdal ya da babalar,  isterse 

Irak, İran ya da Horasan kökenli zühd hareketinin temsilcileri olan derviş 

grupları olsun; bu dönemde Anadolu’da yaşayan konar‐göçer ve köylü halk 

bunların  peşinden  gitmekte  oldukça  hevesliydi.  Kösedağ  savaşı  ve 

sonrasında  gelen  kargaşa  döneminde  Anadolu  tüm  bu  gruplar  için 

ideallerini  yayabilecekleri  en  uygun  ortamlardan  biri  oldu.  Kitleleri 

peşinden  sürükleme  gücüne  sahip  bu  şahsiyetler,  Anadolu’da  bundan 

sonra meydana gelen başarılı ya da başarısız birçok sosyo‐politik olayda baş 

aktörler olmuşlardır. 

Kanaat  önderlerinden  Anadolu  toprakları  için  ilki  ve  belki  de  en 

önemlisi  Baba  İlyas’tır.  1240  yılında  Anadolu  Selçuklu  idaresi  altındaki 

Küçük  Asya’da  gerçekleşen  ve  siyasi  ve  içtimai  bir  karakter  taşımakla 

beraber dini bir görünüm altında cereyan eden Babai isyanı başta Anadolu 

Selçuklu Devleti’ni  ve  ardından Anadolu  denen  topraklarda bu  olaydan 

sonra  kurulan  tüm  devletleri  derinden  etkilemiş  ve  Babailer  denilen  bir 

derviş akımının önünü açmıştır.  İsyanın önderliğini Baba  İlyas adında bir 

Türkmen  dervişi  üstlenmiştir.  Baba  İlyas’ın  Moğol  istilası  sırasında 

Anadolu’ya göç etmiş bir Türkmen olduğu sanılmaktadır. Her ne kadar İbn 

Bibi  isyanın  liderini Baba İshak olarak gösterse ve Baba İlyas adlı birinden 

hiç bahsetmese de, Baba İlyas’ın oğullarından Muhlis Paşa’nın torunu olan 

Elvan  Çelebi’nin  Menâkıbu’l‐Kudsiyye  Fi  Menâsıbi’l‐Ünsiyye  adlı  eserinde 

kıyamın Baba  İlyas  tarafından yönetildiğini kesin olarak kanıtlamaktadır. 

Ayrıca  Aşıkpaşazade  de  soy  ağacını  Baba  İlyas’a  dayandırarak  Elvan 

Çelebi’yi  desteklemektedir24.  Baba  İshak  ise  onun  halifesidir.  Bu  hususta 

Elvan Çelebi ve İbn Bibi farklı ifadeler kullanmaktadır. Elvan Çelebi; Baba 

İlyas’ın  İshak’a  haber  göndererek  fitne  çıkarmamaları  yönünde  telkinde 

bulunduğu  ancak  İshak’ın  buna  rağmen  Baba  İlyas  adına  ayaklandığını 

söylerken, İbn Bibi ise Baba İlyas’ın (eserde Baba İshak olarak bahsediliyor) 

                                               
23  Köprülü, Anadolu’da İslamiyet, s. 28- 29. Köprülü bu tanımı yaparken kuvvetle muhtemel Çepni aşiretine mensup bir 

Türkmen boyu ile Anadolu’ya gelen Hacı Bektaş’ı ya da Elbistan’a gelip yerleşen Dede Garkın veya halifesi Baba 
İlyas’ı kastediyordu. Ancak onikinci yüzyıldan itibaren Anadolu’da çeşitli yerlerinde görünen Kalenderîler, Haydarîler, 
Rûm Abdâlları gibi derviş gruplarını tanımlamak için bu bilgiler oldukça yetersiz hatta yanıltıcıdır. Bunlar Irak, İran ve 
daha sonra Horasan kökenli zühd hareketlerine mensup olup belirli bir öğretinin etkisi altında hareket ediyorlardı. 
Kurucu önderlerinin adıyla anılan ve onların öğretisini yaymak amacıyla Anadolu’da dolaşan bu grupları Şaman 
adetlerinin bir devamı olarak görmek yazımızın üçüncü kısmında bu derviş gruplarını tanımlamak için ortaya konulan 
özellikler dikkate alındığında, kanımızca olanaklı değildir. 

24  Aşıkpaşazade, Tevârîh-i Âl-i Osmân, Gökkubbe, İstanbul 2007, s. 271; Aşıkpaşazade ile Elvan Çelebi’nin birbirlerinin 
şahadetleri doğrultusunda aynı soya mensup olduklarını da anlıyoruz. 
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inşa ettiği zaviyesindeki münzevi hayatı esnasında halifelerini Kefersud ve 

Maraş  civarına  gönderip  Türkmen  ahalisini  devlete  karşı  tahkir  ederek 

ayaklanmaya  teşvik  ettiğini  anlatır.  Elvan  Çelebi’nin  bu  naif  ifadeleri 

kuvvetle muhtemel büyük dedesinin ismini aklamaya yöneliktir. Sebebi ne 

olursa olsun arkasında büyük bir Türkmen topluluğu ile Amasya’ya doğru 

ayaklanmıştır. Bu kızgın Türkmen topluluğu yolları üzerinde tam beş defa 

Selçuklu  kuvvetlerini  yenilgiye  uğratmışlardır.  Amasya’ya  geldiklerinde 

bunu haber alan ve korkuya kapılan Sultan, ser‐askeri Hacı Armağanşah’ı 

Amasya’ya yollar ve Hacı Armağanşah  ilk  iş olarak Baba  İlyas’ı kaleden 

dışarı çıkartarak idam ettirir. Ser‐asker bu durumu ilan ettirdiyse de İshak 

ve  Türkmenler  Baba  İlyas’ın  ölmüş  olabileceğine  inanmayarak  “Baba 

resulullah”  nidaları  ile  etrafı  istila  ve  yağmaya  başlarlar.  Bundan  sonra, 

Malya ovasında yapılan savaşta Türkmenler büyük başarılar gösterseler de 

sonunda ağır bir yenilgiye uğrarlar. Anadolu Selçuklu Devletini derinden 

sarsan bu kıyam uzun uğraşlardan sonra kanlı bir şekilde bastırılır25. 

İsyanın altında yatan nedenler; yukarıda bahsettiğimiz gibi konar‐göçer 

Türkmenler ile şehirli halk arasındaki tahammülsüzlük gibi içtimai ve tımar 

sisteminin bozulması ile konar‐ göçer Türkmenler aleyhine kötüleşen geçim 

sıkıntısı  ile  hayat  şartları  gibi  iktisadi  nedenlerdir.  Ancak  isyan  dini  bir 

görünüm  altında  cereyan  etmiştir.  Bunun  sebebi  özellikle  konar‐göçer 

Türkmenlerdeki  Horasan  ve Doğu  İran  tasavvuf  anlayışı  ile  şekillenmiş 

basit İslam anlayışı olabilir. Belki de Baba İlyas yeni bir din vaadi ile ortaya 

çıkmış  ve  yönetime  başkaldırmıştır.  Bunu  kestirmek  zor,  fakat  “Baba” 

unvanını  benimseyerek  ortaya  çıkan  İlyas’ın  Anadolu’daki  konar‐göçer 

Türkmenlerin  çoğunluğunu  arkasına  aldığı  bir  gerçek.  Esasında 

Türkmenler ve diğer mevali gruplar Anadolu’ya gelmeden önce de  isyan 

hareketlerine pek yabancı değillerdi. İran sahasında İslam yayıldıktan sonra 

Abbasi’lere  karşı  birçok  isyan  gerçekleşmiştir.  Ebu Müslim  Horasani’nin 

halife  tarafından  öldürülmesinden  sonra  o  bölgede  birbiri  ardına  patlak 

veren  isyanlar,  766  yılında  Üstad‐ı  Sis  adlı  bir  Zerdüşti’nin  kendisini 

peygamber  ilan  ederek  Oğuz  Türklerini  ayaklandırması26,  755‐  756 

yıllarında  Sinbad  adlı  bir  Mazdeki’nin,  Ebu  Müslim’in  ölmeyip  göğe 

çekildiği ve ezilenleri kurtarmak  için dünyaya geri döneceğini söyleyerek 

Nişabur  ve  Horasan  ahalisini  arkasına  alması27,  816  yılında  Babek  el‐

Hurremi  adlı  bir  İranlı’nın  Tanrı  olduğu  ve  Ebu  Müslim’in  yeryüzüne 

                                               
25  Elvan Çelebi, Menâkıbu’l Kudsiyye Fi Menâsıbi’l-Ünsiyye, Tercüme: İsmail E. Erünsal, Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara 1995, s. 19-60; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul 
2011, s. 440- 446; İbn Bibi, age. , s. 167-170.  

26  Ocak, Babailer İsyan, s. 155-1 56. 
27  Nizamü’l-mülk, age. , s. 293-295. 
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ineceğini iddia ederek başlattığı isyan hareketleri28 bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. Bu isyanların ortak özelliği hepsinin eskiden İran‐Sasani etkili 

dinlere mensup  ancak  sonradan  Müslüman  olan  kişilerce  çıkarılmış  ve 

arkalarına  İran‐Horasan  bölgesindeki  mevaliler  ile  Türkleri  almış 

olmalarıdır. Baba  İlyas’ın ardında kıyam hareketine girişen Türkmenlerde 

de eski dinin mesiyanik‐mehdici etkilerini tamamen yadsımak belki yanlış 

olur. Ancak esas neden; o dönem Anadolu’sunun Moğol istilası ve bozulan 

Anadolu Selçuklu düzenindeki kıyıma karşı bireyciliğe ve Tanrı’ya ilahi bir 

aşkla sığınıp, olanlara  sabretmeyi öneren  sûfi dervişlerin cezbesidir. Baba 

İlyas ya da selefleri muhakkak ki peşlerine  taktıkları bu kalabalıkları  ikna 

edecek  tasavvuf ve zühd  ile harmanlanmış öğretiler ortaya koymuşlardır. 

Bu nedenle bu abdal, baba ya da dervişlerin kanaat önderi vasıflarını hiçe 

indirgeyerek  bu  denli  geniş  katılımlı  isyanları  tamamıyla  eski  dinlerin 

kalıntılarının varlığına bağlamak yerinde değildir. 

Görüldüğü gibi; onüçüncü yüzyılda Anadolu’da sayıları giderek artan 

abdal,  baba,  ya  derviş  topluluklarına  her  yerde  rastlanır  olmuştu.  Bu 

toplulukların sahih olarak çıkış noktalarını tespit etmek ise oldukça zordur. 

Çünkü tasavvufun ister ana akım ister marjinal boyutları olsun en çetrefilli 

meselelerinden  biri  silsile  meselesidir.  Bir  şeyhin  tasavvufi  örneğini 

sürdürmeye, onun örneği  çevresinde bir yol/tarikat oluşturmaya yarayan 

araç olan silsile en erken onikinci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu da belli başlı 

silsilelerin  oluşumunu  en  erken  onüçüncü  yüzyılda,  yeni  İslamlaşmaya 

başlayan Anadolu’da  ise ondört, onbeş hatta onaltıncı yüzyılda görülmeye 

başladığı  anlamına  gelir.  Bu  dönemde Anadolu’da  görünmeye  başlayan 

Rifa’îlik,  Kadirîlik,  Vefa’îlik  gibi  ana  akım  tarikatlar  ve  Kalenderîlik  ve 

Haydarîlik  gibi  marjinal  oluşumlar  hep  Anadolu  dışında  ortaya  çıkıp, 

sonradan  Anadolu’da  da  faaliyet  göstermeye  başlamışlardır.  Fakat 

ondördüncü yüzyılın başlarından itibaren etkinlikleri kolay kolay bir silsile 

içine yerleştirilemeyecek şeyh ya da dervişlerin etkisi daha fazla olmuştur29. 

Örneğin, Hacı  Bektaş‐ı Veli, Abdal Musa,  Taptuk  Emre, Yunus Emre  ve 

erken dönem Rum Abdallarını bu silsile dışı dervişler arasında sayabiliriz. 

İşte  ondördüncü  yüzyıl  ile  onbeşinci  yüzyılda Anadolu’da  daha  ziyade 

Kalenderîlik ve Haydarîlik gibi menşei dışarıda olan gruplar  ile silsile dışı 

serbest dervişlere tesadüf ediliyordu. 

 

                                               
28  Nizamü’l-mülk, age. , s. 327-328. 
29  Karamustafa, “Yesevilik, Melâmetilik, Kalenderilik, Vefa’ilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu”, s. 84. 
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III. DÜZEN KARŞITI DERVİŞLERİN İSTİLASI 

İslamiyet’in ilk iki yüz yılı boyunca İslam dünyasını  iki muhalif kanat 

olarak  ayıran bir  çatışma  tüm  şiddetiyle  devam  etmiştir.  İlk  grup  ahiret 

hayatındaki kurtuluşu görünen dünyayı ihya etmek ve bu dünyada olumlu 

işler yapmak şeklinde bir anlayış geliştirip, Kur’an ve Peygamber sünnetini 

bu  doğrultuda  yorumlarken,  diğer  grup  ise  bu  dünyayı  bırakıp,  diğer 

dünyaya yönelme yani ölmeden önce ölmek (mûtu kable ente mûtu) taraftarıydı. 

İşte bu harekete zühd, taraftarlarına da zahid denilmiştir. Zühd, Tanrı ile özel 

bir  ilişki  kurmak  için  tekil  Müslüman’ın  çabasını  öne  çıkaran  dini  bir 

tutumdu. Zahidler, bireyi  Tanrıdan  sonra  en  önemli  unsur  olarak  kabul 

ediyorlardı. Zühdün itici gücü kişinin öbür dünyadaki yazgısı için duyduğu 

derin kaygı ve ebedi kurtuluşun önünde bir engel olarak görünen dünyaya 

karşı güçlü bir tiksintiydi. Böyle olumsuz bir dünya değerlendirmesi, bekâr 

kalma  ve  cinsel münasebetlerden  uzak  durma,  yalnızlık,  aşırı  oruç,  dış 

dünyaya karşı ilgisizlik, mezarlıklarda yaşama gibi tipik zahidlik ilkelerinin 

benimsenmesine yol açıyordu. İlk zahidlerin bu eylemleri, şeri’at ve  icma’ 

yanlısı Müslümanlar tarafından hiç de hoş karşılanmıyordu. İşte İslam’ın ilk 

iki  yüzyılı  boyunca  tırmanan  ve  dokuzuncu  yüzyılda  doruğa  ulaşan bu 

huzursuzluk ortamında  adına  Tasavvuf  denilen  yeni bir  dindarlık biçemi 

ortaya çıktı30. 

Tasavvuf  özünde  bireyciliği  korumakla  beraber,  zahidlerin  bu 

aşırılıklarını törpüleyerek zühd hareketini şeri’at‐icma eksenli Müslümanlık 

biçemine  yaklaştırmıştır.  İlk  sûfilerden  Cüneyd  el‐Bağdâdî’nin  uğradığı 

takibatlar  ile Hallac‐ı Mansur’un hazin sonunun bu yönelişte payı vardır. 

Tasavvuf öğretisi fakirliği ve dünyadan uzaklaşmayı temel alsa da, sürekli 

yalnızlığı  ve  inzivayı  yasaklamıştır. Özellikle  ilk  zahidlerin  çalışmayarak 

başkalarının  sadakasına  muhtaç  yaşaması  halini  ise  kesinlikle  hoş 

görmemektedir31. Özellikle  tasavvuf  ehli  olan  sûfilerin  bir  kısmının  ilahi 

lutfa mazhar olduğu ve kalplerindeki perdelerin kaldırıldığı kabul edilerek 

(sâlik‐i meczûb ya da meczûb‐u sâlik) tarikat yolu açılmış ve mürşidlerin bu 

“şeyh”  ya  da “pir” adı  verilen  olağanüstü  sûfiler  etrafında  örgütlenmesi 

amaçlanmıştır. Tasavvuf öğretisinde tarikat; mürşidi, müridi ya da muhibi 

Tanrıya ulaştıran aşk ve cezbe yoludur32. Tarikatlar  sayesindedir ki, öteki 

dünya  hakkında  derin  kaygılar  taşıyan  zahidin  bu  kaygıları,  Tanrıya 

ulaşmanın  yolu  olan  tarikat  sayesinde  giderilmekte  ve  kulun  Tanrının 

varlığında  yok  olması  suretiyle  dünyevi  kaygılardan  uzaklaşması 

                                               
30  Ahmet T. Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, İslam Dünyasında Derviş Toplulukları (1200-1550), Tercüme: 

Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012, s. 35- 38. 
31  Ebu Hafs Ömer b. Muhammed es- Sühreverdi, Avârifü’l-Meârif, Tercüme: Dilaver Selvi, Semerkand Yayınları, İstanbul 

2011, s. 65. 
32  Abdülbaki Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1997, s. 186.  
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sağlanmaktadır. Ayrıca zühd hareketinin esaslarından olan fiili yalnızlık hali 

tarikat gibi kapalı bir örgütlenme  içerisinde yumuşatılarak hem kısmi de 

olsa bir halvet (yalnızlık) hali yaratılmış hem de genel‐geçer Müslümanlığın 

zahidler ve zühd hakkındaki kaygıları giderilerek bu akıma yaklaşılmıştır. 

“Kitabın ve sünnetin kabul etmediği her vecd (cezbe) hali batıldır”33 kuralı 

sayesinde de şeri’at ve icma’ taraftarı olan Sünni Müslümanlıkla bir işbirliği 

hali yaratılmıştır. Elbette ki  tasavvufu  sadece bunlarla açıklamak olanaklı 

değildir.  Istılahlar,  İbnü’l  Arabî’nin  Vahdet‐i  Vücûd  yaklaşımıyla 

Tasavvuf’un felsefesinin oluşturulması, kulun aslında Tanrının tecellisinden 

başka  bir  şey  olmayışı  ve  İnsan‐ı  Kamil  anlayışı,  Aktabu’l  Erbaa  ve 

tarikatlar,  bunlara  esas  olan  ayin  ve  erkânlar  ile  daha  birçok  kavram 

aydınlatılmak suretiyle ancak Tasavvuf anlaşılabilir. Ancak konumuz zühd 

akımının  genel‐geçer  dünyalı  Müslümanlığa  yaklaştırılması  olduğu  için 

bahsedilen bu kavramlara burada değinilmeyecektir. 

Tarikatların  oluşumu  ve  velâyet  doktrininin  geliştirilmesi  ile  gelişen 

sûfilik hâkim politik ve kültürel  seçkinlerle oldukça  sıkı bir uzlaşma hali 

sağlamıştı. Bu durum neticesinde artan dünyalı anlayışa karşı en sert tepki 

yine  sûfilerin  kendi  saflarından  gelmiştir.  Dünyevi  bağlantılar  sûfilik 

içindeki  cemaatçi  eğilimleri  bireyciliğin  aleyhine  olarak  güçlendiriyor, 

dünyalı  ile  dünyadan  geçen  sûfiler  arasındaki  gerilimi  arttırıyordu. 

Tasavvufla  içselleştirilmiş ve evcilleştirilmiş zühd anlayışı, kurumsallaşmış 

sûfiliğin köklü bir eleştirisi olarak yeniden ortaya  çıktı34. Özellikle  İran ve 

Suriye’de ortaya çıkan bir takım derviş grupları bu yeni hareketin en ateşli 

savunucularıydı.  Bu  dervişlerin  “pir”  kabul  ettiği  önderleri,  ilk  dönem 

zahidleri  eylem  alanında  geçerek  neredeyse  ömür boyu  süren  inzivalara 

çekiliyorlar, anarşist bireyciliğin de katkısıyla topluma yapılacak her türlü 

katkıdan  kaçınıyorlardı.  Topluma  üreme  yoluyla  yeniden  katkıda 

bulunmamak  için ömür boyu bekâr kaldıkları gibi, Haydarîler örneğinde 

görüldüğü üzere cinsel organlarına demir halkalar takmak suretiyle cinsel 

ilişkiden  dahi  kaçınıyorlardı.  Bu  da,  hem  ehli‐sünnet  merkeziyetçi 

Müslümanlarla  hem  de  kurumsal  sûfilerle  köprüleri  geri  dönülmez  bir 

şekilde  atmak  demekti.  Köprüler  atılınca  bu  düzen  karşıtı  dervişler  için 

diğer  iki grubun hâkim olduğu bölgelerde  tutunmak bir hayli zorlaşmıştı. 

Zaten zühd hareketinin bu yeni yorumu bir yere sürekli yerleşmek ve rahat 

etmeyi  yasakladığı  için  devamlı  seyahat  halinde  olan  ve  topluma  katkı 

yapmamak  adına  çalışmadıkları  için  geçimlerini  dilenmek  suretiyle 

sağlayan dervişler  için diğer  İslam ülkelerine dağılmak  elzem hale geldi. 

                                               
33  Sühreverdi, Avârifü’l-Meârif, s. 64. 
34  Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 108. 
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Babai  kıyamı  ile  güçsüzleşen  ve  Kösedağ  savaşı  sonrası  kargaşa  ve 

belirsizliğin  hâkim  olduğu  Anadolu  toprakları  bu  dervişler  için  iyi  bir 

sığınaktı. 

III.1. Kalenderîler: Anadolu’nun düzen karşıtı derviş gruplarından en 

önemlisi ve sayıca en büyüğü Kalenderîler idi. Kalenderîlik, Cemâlü’d‐din 

Sâvî’ye  nispet  edilmektedir.  Cemâlü’d‐din,  İran’ın  Save  kasabasında 

doğmuştur. Şeyh Osman Ruhi vasıtasıyla tasavvufa meyletmiş ancak daha 

sonra  ondan  ayrılarak  Dımaşk’a  gelmiştir.  Burada  Celâleddin‐i  ed‐

Derguzînî  ile  tanışmış,  tamamen çıplak,  sadece ot yiyen ve  sürekli  sessiz‐

hareketsiz  duran  bu  zattan  etkilenerek  daha  sonra  Kalenderilîk  olarak 

anılacak doktrini fiilen yaşayarak hayata geçirmiştir. Daha sonra Dimyat’a 

geçerek burada bir zaviye açmış ve aşırı zühdle şekillenmiş hayatına burada 

devam  etmiş  ve  burada  ölmüştür35.  Özellikle  Dımaşk  ve  Dimyat’ta 

Cemâlü’d‐din’in etrafında kalabalık bir derviş  topluluğu birikmiş ve onu 

“pir” olarak kabul etmişlerdir. Cemâlü’d‐din ve onu takip eden bu dervişler 

giyimleri,  görünüşleri  ve  yaşam  tarzları  ile  tam  olarak  düzen  karşıtı  bir 

haldeydiler. Kalenderîler hakkında en güzel tanımlamayı Ebu Hafs Ömer b. 

Muhammed  es‐Sühreverdi  yapmıştır. Ona  göre  Kalenderî;  bütün  adet  ve 

alışkanlıkları kökünden kazımak ister36. Sühreverdi her ne kadar Kalenderîlerin 

doktrininden,  dikkat  çekici  yaşam  tarzlarından  ve  sünnete  aykırı 

görünümlerinden  bahsetmese  de,  bahsettiği  kuvvetle  muhtemel  bu 

Cemâlü’d‐din  taraftarları  olmalıdır.  Çünkü  Kalenderî  denilen  ve  İslam 

dünyasında sapkın olarak kabul edilen bir  topluluk daha önceden de var 

olsa  da,  anarşist  bireyci  yorum  Cemâlü’d‐din  ve  takipçileri  tarafından 

getirilmiştir.  Cemâlü’d‐din’e  bağlı  Kalenderîler  görünüm  bakımından 

oldukça aykırıydılar. En belirgin özellikleri  çahâr zarb  (dörtlü  tıraş) denilen 

bir  usul  uygulayarak;  saçlarını,  kaşlarını,  bıyıklarını  ve  sakallarını  tıraş 

etmeleriydi. İbn Battûta Dimyat’tan geçerken burada bulunan bir Kalender 

zaviyesinden  bahseder.  Kur’an’daki  Yusuf  hikâyesine  nispet  ederek 

Cemâlü’d‐din’in kendisine meyleden bir kadına karşı  iffetini korumak için 

bu tıraş usulünü uyguladığından bahsederek ve ona bağlı dervişlerin de bu 

usulü  takip  ettiğini  söyler37. Kalenderîler Anadolu’da  da aşağı  yukarı bu 

adetleri  devam  ettiriyorlardı.  Kalenderîlerin  Anadolu’daki  varlıkları, 

faaliyetleri  ve  görünümleri  üzerine  bilgi  veren  yegâne  eser  Vâhidî’nin 

                                               
35  Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfilik: Kalenderiler (XIV-XVI. Yüzyıllar), Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 1999, s. 28-29. 
36  Sühreverdi, Avârifü’lMeârif, s. 96. 
37  Ebû Abdullah Muhammed İbn Battûta Tanci, İbn Battûta Seyahatnamesi Cilt I, Tercüme: A. Sait Aykut, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul 2004, s. 42- 43. Battûta kuvvetle muhtemel o yerdeki dervişlerden duyduğu menkîbevi bir hikâyeyi 
naklediyor. Bu hikâyeye inanmak için elimizde yeterli kanıt yok. Ancak Kalenderîlerin çahâr zarb usulünü 
uyguladıklarını ve cinsel perhize olan meyillerini bu şahadet sayesinde anlayabiliriz. 
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Anadolu’daki sapkın derviş gruplarından bahsettiği eseri Menâkıb‐ı Hˇâce‐i 

Cihân ve Netice‐i Cân’dır. Her ne kadar Vâhidî on altıncı yüzyıla dair bir 

görünüm sunsa da, tanıklığı içe kapalı gruplar olan ve neredeyse onüçüncü 

yüzyıldan  Vâhidî’nin  zamanına  kadar  hiç  değişim  göstermeyen 

Kalenderîler ve Haydarîler için oldukça önemli. Anadolu Kalenderîleri çahar 

zarb uygular, yün ve gevşek bir entari hariç tamamen çıplak gezerler, davul 

ve  def  çalarak  dilenirler  ve  vecd halinde  şarkılar  söyleyip  kendilerinden 

geçerler. Kalenderler kendilerini yaratılmışların kaymağı olarak tanımlarlar. 

Her  çeşit  ikiliğin  (iyi‐kötü, cennet‐cehennem) onlar  için bir önemi yoktur, 

tüm yaradılış süreci bir araya gelerek onların varlığında vücut bulmuştur. 

İlahi  iradeye  tamamen  teslimiyetten  dolayı  dünyevi  kaygılar  için 

çalışmazlar  ve  sadece  sadaka  ile  geçinirler.  Kalender  ilahi  gerçek  ile 

herhangi bir  örtü  ya  da  engel  olmadan  sürekli karşı  karşıya  gelir. Çahar 

zarb’ın anlamı da  ilahi olan  iletişimin sembolüdür.  İlahi olanla bu sürekli 

temas hali nedeniyle de sık sık kendinden geçmiş halde dans eder. Sürekli 

seyahat  halinde  olmalarının  nedeni,  bu  dünyanın  faniliği  nedeniyle  bağ 

kurulacak  bir  yer  olmamasıdır38. Anadolu  Kalenderîleri  Cemâlü’d‐din’in 

öğretilerini  neredeyse  hiç  bozulmadan  takip  etmişlerdir.  Anadolu’nun 

karmaşık  durumu  onları  etkilememiş  ve  düzen  karşıtı,  anarşist‐bireyci 

tutumları aynen devam etmiştir. 

III.2. Haydarîler: Anadolu’nun göze çarpan düzen karşıtı diğer derviş 

grubu Haydarîlerdir. Demir gerdanlık, bilezik, kuşak, halhallar, kulak ve 

cinsel  organlara  takılı halkalara  özellikle  düşkün  olan Haydarî dervişleri 

onüçüncü  yüzyıldan  başlayarak  İslam  dünyasının  birçok  yerinde 

görünmeye  başlamışlardır.  Onüçüncü  yüzyılın  sonlarına  doğru  da 

Anadolu’yu istila etmeye başlamışlardır. Bu grubun piri Kutbeddin Haydar 

adlı  biriydi.  Kutbeddîn  Haydar  Kuzeydoğu  İran’daki  Zave  kentinde  ve 

çevresinde yaşamıştır. Genç yaşında dağa çıkarak inzivaya çekildiği ve hep 

bu halde yaşadığı söylense de bu bilgiler menkîbeden öteye geçmiyor. En 

büyük  marifeti  nefsine  karşı  verdiği  dillere  destan  mücadele  olup,  bu 

uğurda  kışın  buzlu  suya  yazın  da  ateşe  girdiği  biliniyor.  Muhtemelen 

takipçileri olan Haydarîlerin  cinsel organlarına  demirden halkalar  takma 

âdeti  buna  dayanıyor39.  İbn  Battûta  1332‐1334  yılları  arasında  Zave’ye 

ziyareti  sırasında  Haydarîlerle  karşılaşıyor.  Burayı  Kutbeddîn  Haydar’ın 

doğum yeri olarak belirten seyyah burada onun takipçileri olan dervişlerin 

bulunduğundan  ve  bu  dervişlerin  el,  boyun  ve  kulaklarına  hatta  cinsel 

birleşmeden kaçınmak için cinsel organlarına demir halkalar taktıklarından 

                                               
38  Ahmet T . Karamustafa, Vahidi’s Menakıb-i Hvoca-i Cihan ve Netice-i Can- Criticial Edition and Analysis, The 

Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University 1993, s. 7. 
39  Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 57- 60. 
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bahsediyor40.  İbn Battûta Hindistan ziyareti esnasında Delhi’den geçerken 

de bir  grup Haydarîye  rastlıyor.  Bunların  da boyunlarında  ve kollarında 

demir halkalar mevcut. Başlarında da bir şeyh bulunuyor. Bu Haydarîler 

Battûta’nın  önünde  ateş  yakıp  içinde  dans  ederek  bir  ayin 

gerçekleştirmişler41.  Kutbeddîn  Haydar’ın  yine  nefis  mücadelelerinden 

birinde erimiş demiri tuttuğu biliniyor. Kuvvetle muhtemel bu Haydarîlerin 

ateş  ile  olan  rabıtası  da  buradan  geliyor.  Haydarîlerin  Anadolu’daki 

varlığından  da  yine  Vâhidî  sayesinde  haberdar  oluyoruz.  Vâhidî’nin 

bahsettiği  Anadolu  Haydarîleri  yine  çahar  zarb  uygulamaktadır.  Ancak 

saçlarını  tamamen  tıraş  etmeyip  alınlarına  düşecek  şekilde  bir  miktar 

bırakıyorlar ve bıyıklarını da kesmeyerek onları olabildiğince uzatıyorlar. 

Boyunlarında,  kollarında,  bileklerinde  ve  cinsel  organlarındaki  demir 

halkalar yine ayırıcı özelliklerini  teşkil  ediyor. Dinen  emredilen  ibadetlere 

de  uymuyorlar  çünkü  onlar  Tanrı’nın  merhametiyle  kutsanmışlar  ve 

cennette girmeleri garanti edilmiş. Bunlarda sürekli seyahat halindeler ve 

çalışmayarak  sadakayla  yaşıyorlar. Vâhidî ayrıca bunların  genç  erkeklere 

olan  düşkünlüğünden  de  bahsediyor.42  Kalenderîler  gibi  Haydarîler  de 

kural  tanımaz  bir  anlayış  içinde  Anadolu’daki  diğer  dervişlerden 

sıyrılıyorlar. 

III.3. Rûm Abdâlları: Rûm Abdâlları Kalenderîler ya da Haydarîler gibi 

belirli bir önderin hayat hikâyesine ve doktrinine uygun olarak bir araya 

gelmiş bir grup değildir. Anadolu’nun Türkler tarafından istilası esnasında 

ortaya çıkan ve ikinci bölümde hangi amaçla ve hangi şartlar altında ortaya 

çıktığından  bahsettiğimiz  bu  abdal,  baba  ya  da  dervişler  aşağı  yukarı 

onbeşinci yüzyıla kadar dağınık bir şekilde çok farklı amaçlarla Anadolu’da 

arzı  endam  etmişlerdir.  Ancak  onbeşinci  yüzyıldan  itibaren  tıpkı 

Kalenderîler ve Haydarîler gibi kendine has adetleri ve görünümleri olan 

bir derviş grubu olarak anılmaya başlamışlardır. Bu zamana kadar ise aynı 

kaynaktan beslenmekle beraber  farklı davranış modelleri sergilemişlerdir. 

Bu kişiliklerden öne çıkan bazılarını amaçlarına göre incelemek gerekir. Bu 

dervişlerden  bazısı Ömer  Lütfi  Barkan’ın  gayet  yerinde  tanımlaması  ile 

ifade edecek olursak kolonizasyon ile uğraşmaktaydılar. Anadolu Selçuklu 

Devleti’nin yıkılışından sonra Anadolu hem demografik hem de düşünce 

hayatı bakımından oldukça karışık bir haldeydi. Anadolu’daki uç beylikleri, 

medenî bir hayatın kaynağı olan Türk ve İslam dünyasının her tarafından 

gelmiş her sınıftan ve meslekten adamlarla doluydu. Ancak Anadolu köylü 

ve konar‐göçer ahalisi üzerinde etkisi büyük olan asıl grup abdal, baba ya 

                                               
40  İbn Battuta, age. , s. 565. 
41  İbn Battuta, age. , s. 261. 
42  Karamustafa, Vahidi’s Menakıb-i Hvoca-i Cihan ve Netice-i Can, s. 8. 
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da dervişlerdir. Daha sonradan Abdalân‐ı Rûm diye anılacak olan, «abdal» 

ve «baba» ismini taşıyan ve bilhassa Türkmen kabileleri arasında telkinatta 

bulunan  ve  umumiyetle  Osmanlı  Padişahlarıyla  bütün  harplere  iştirak 

etmiş bulunan delişmen tabiatlı ve garib etvarlı dervişler Anadolu’nun dört 

bir tarafına yayılmışlardı43. Bu kolonizatör dervişler hem dini olarak hem de 

fütuhatta göstermiş oldukları “Gazi”lik özellikleri nedeniyle oldukça saygı 

görüyorlardı.  Bunlar  uçlarda  akınlara  iştirak  ediyorlar,  maiyetlerindeki 

dervişleri yönetiyorlar ve kaleler fethediyorlardı. 

Bu  savaşçı  ve  kolonizatör  derviş  görünümünün  en  belirgin 

örneklerinden  biri  Geyikli  Baba’dır.  Geyikli  Baba  I.  Orhan  zamanında 

Keşişdağı  (Uludağ) civarında yaşayan bir derviştir. Namını Keşişdağı’nda 

geyiklerle  birlikte  gezmesinden  alan  bu  derviş,  Osman  Gazi’nin  silah 

arkadaşlarından Turgut Alp’in muhabbetini kazanmıştır. O da Sultana bu 

dervişten bahseder. Orhan Gazi bu dervişi huzuruna davet ettiyse de derviş 

davete  icabet etmez. Ayrıca Orhan’ın da yanına gelmesini  istemez. Ancak 

aradan bir müddet geçtikten  sonra bir kavak ağacı alarak Bursa hisarına 

gidip Orhan’ın karşısına çıkar ve Orhan’a çeşitli dualarda bulunur. Orhan 

dervişe  İnegöl’ü  tımar  olarak  vermek  isterse  de  derviş  kabul  etmez  ve 

Keşişdağı’nda  bir  zaviyelik  bir  toprak  parçası  ister  ve  bu  da  Orhan 

tarafından  kendisine  bağışlanır44.  Hikayenin  mübalağa  edilmiş  tarafları 

olabilir ancak Baba’nın Orhan tarafından kimlerden olduğu sorulduğunda 

verdiği  cevap  mühimdir.  Geyikli  Baba  Orhan’a  kendini  “Baba  İlyas 

Müridüyün  ve Seyyid  Ebu’l Vefa  tarikindanın”  diyerek  tanıtmıştır.  Baba 

İlyas’a  olan bağlılığını bildirmekte beis  görmeyen Geyikli  Baba  kuvvetle 

muhtemel bir  kanaat  önderi  olduğunun  farkındadır.  Bu nedenle, her ne 

kadar  bu  silsilenin  doğruluğu  kanıtlanamasa  da,  silsilesini  Baba  İlyas’a 

dayandırmak  onun  için  oldukça  önemli  olsa  gerek.  Geyikli  Baba’nın 

Orhan’dan  toprak  talep  etmesi  de  incelemeğe  değer  bir  husustur.  Türk 

istilası ile beraber, birçok derviş gelip Anadolu’nun batı taraflarında uçlara 

yerleşmişlerdi. Bu yeni gelen derviş muhacirlerin bir kısmı gazilerle birlikte, 

memleket açmak ve fütuhat yapmakla meşgul bulundukları gibi; bir kısmı 

da o  civarda köylere veya  tamamen boş ve  tenha yerlere yerleşmişler ve 

oralarda müritleri  ile  beraber  ziraat  ile  ve  hayvan  yetiştirmekle meşgul 

olmuşlardır. Onların, tercihan boş topraklar üzerinde kurdukları zaviyeleri, 

bu  suretle  büyük  kültür,  imar  ve  din merkezleri  haline  giriyordu.  Bu 

                                               
43  Ömer Lütfi Barkan, “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”, Vakıflar Dergisi, Sayı II, Ankara 1942, s. 

282. 
44  Aşıkpaşazade, age. , s. 318- 319. 
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zaviyelerin ordulardan daha evvel hudut boylarında gelip yerleşmiş olması, 

onların harekâtını kolaylaştıran sebeplerden biri oluyordu45. 

Erken dönem Rûm Abdâllarından Geyikli Baba gibi olanların abdallık 

yönü daha ağır basmaktaydı. Bazılarının ise gazilik sıfatı abdallık yönüne 

göre  daha  öndedir.  Bu  gazi  dervişlere  örnek  olarak  gösterilecek  ilk  kişi 

Kızıldeli  namıyla  maruf  Seyyid  Ali  Sultan’dır.  Adına  menkîbevi  bir 

velâyetname yazılan Seyyid Ali Sultan; bu velâyetnameye göre Horasan’da 

çobanlık yapmaktadır. Yıldırım Han (Kahire nüshasında bu padişah Orhan 

olarak zikredilmektedir) rüyasında Hz. Muhammed’i görür ve Peygamber 

rüyasında Yıldırım Han’a Horasan  tarafından Seyyid Ali  isminde birinin 

kırk savaşçısı ile geleceğini ve bu sayede Rumeli’nin fethedileceğini söyler. 

Seyyid Ali Sultan  da aynı  rüyayı  görür  ve  Peygamber  rüyasında Seyyid 

Ali’ye önce Hacı Bektaş‐ı Veli’ye gidip himmetine girmesini ardından da 

Yıldırım Han’a giderek Rumeli’nin fethine yardım etmesini ister. Seyyid Ali 

Sultan  ve  kırk  yoldaşı  önce  Sulucakarahöyük’e  giderek  Hacı  Bektaş‐ı 

Veli’nin  hizmetine  girerler, ardından  da Yıldırım Han’ın  yanına  giderler. 

Yıldırım Han tarafından Rumeli’nin fethine tayin edilen Seyyid Ali ve kırk 

arkadaşı Burgaz’ı, Kavak’ı, Varmacin’i, Dimetoka’yı, Edirne’yi  fethederler. 

Fetihler  esnasında  Seyyid Ali  çeşitli  kerametler  gösterir.  Sonunda bugün 

kabrinin ve  tekkesinin bulunduğu Dimetoka’ya yerleşir ve orada  irşâd  ile 

meşgul olur46. Velâyetname menâkıbname  tarzında  yazılmış  ve bir  hayli 

mübalağalı olsa da bize Rumeli’nin fethi hakkında oldukça gerçekçi bilgiler 

vermektedir.  Buna  göre  Seyyid  Ali  Sultan  ve  arkadaşları  Rûm 

Abdâllarından  olup,  Rumeli  ve  Balkanların  Türkleşmesi  ve 

İslamlaşmasında  oldukça  önemli bir  rol  oynamışlarıdır. Ancak Seyyid’in 

Hacı  Bektaş‐ı  Veli’ye  olan  intisabı  Anadolu’daki  tüm  aykırı  akımları 

bünyesinde  toplayan  Bektaşiliğin  kurumsallaşması  dönemine  isabet  eder. 

Eserin  onaltıncı  yüzyılda  yazıldığı  düşünülürse47  bu  da  Balım  Sultan’ın 

Bektaşiliği  kurumsal  olarak  düzenlediği  döneme  denk  gelmektedir. 

Dolayısıyla Kızıldeli’nin Hacı  Bektaş‐ı Veli’ye  intisabının  doğruluğu kesin 

değildir. Zaten  eserdeki  zaman  ile  (Orhan  ya  da Yıldırım  dönemi) Hacı 

Bektaş’ın  yaşadığı  dönem  de birbirini  doğrulamıyor.  Bugün  kabrinin  ve 

aynı zamanda tekkesinin bulunduğu yerin ve Kızıldeli’nin hatırasının Türk‐

İslam  âleminde  oldukça  önemli  bir  yeri  vardır. Ancak  bu  gazi‐dervişin 

yaydığı  İslam  anlayışı  sünni‐merkeziyetçi  İslam  modelinden  oldukça 

uzaktır.  Velâyetnamenin  Sultan’ı  Bektaşi  geleneğine  bağlaması  ve  Hacı 

Bektaş‐ı Veli’den himmet aldırması bunun en açık örneğidir. Ayrıca Kızıldeli 

                                               
45  Barkan, “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”, s. 290. 
46  Rıza Yıldırım, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyetnamesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s. 14–23.  
47  Yıldırım, age. , s. 50. 
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ocağı  tarih  içinde Alevi‐Bektaşi  kültünün  en  önemli merkezlerinden biri 

olagelmiştir ve ocağın başında bulunan şahıs “Baba” unvanını almaktadır. 

Seyyid  Ali  Sultan’ın  gerçek  bir  şahıs  olduğu  ve  Rumeli’nin  fethinde 

gösterdiği yararlılıklar sonucu kendisine I. Bayezid tarafından mülk tahsis 

edildiği Ömer Lütfi Barkan’ın makalesinde belgelendirilmektedir48. 

Sarı Saltuk da, Balkanlarda İslam’ın yayılmasına öncülük eden ve oraya 

iskân  edilmiş  konar‐göçer  Türkmen  aşiretleri  arasında hatırası  çok  güçlü 

olan bir Rûm Abdâlıdır. Anadolu’dan gelen otuz‐kırk bin kişilik Türkmen 

aşiretinin başında bulunan Sarı Saltuk 1263–1264 yıllarında Deşt‐i Kıpçak ve 

Dobruca  bölgesinde  İslamlaşma  hareketlerine  öncülük  etmiştir49. 

Ölümünden sonra da hatırası hep  canlı kalmış ve Cem Sultan bu bölgeyi 

ziyaret ettiğinde buradaki halkın söylencelerinde yaşayan bu kahramandan 

çok etkilenerek Saltuknâme adında bir menâkıbnameyi kaleme aldırmıştır. 

Saltuknâme’de  Sarı  Saltuk’un  soyu  Seyyid  Battal  Gazi’ye 

dayandırılmaktadır. Seyyid  Battal Gazi Rûm Abdâllarının manevi  önderi 

olup,  Eskişehir’deki  Seyyid  Battal  Gazi  zaviyesi  onaltıncı  yüzyıl  Rûm 

Abdâllarının merkeziydi. Ayrıca Sarı Saltuk Saltuknâme’de  tam bir gazi‐

derviş  olarak  resmedilmektedir.  Örneğin  Sarı  Saltuk  bir  gece  rüyasında 

Seyyid Battal Gazi’yi görür. Seyyid Gazi ona bir mağara tarif eder ve orada 

kendi atı olan Aşkar’ı ve kendine ait olan  silahları bulacağını  söyler. Sarı 

Saltuk bu mağaraya gittiğinde Aşkar yerine Hz. Ali’nin atı olan Zü’l Cenah’ı 

ve yine Hz. Ali’nin silahlarını bulur50. Artık kafirlerle gaza etmeye hazırdır. 

Önce Gıyaseddin Keyhüsrev daha sonra da İzzeddin Keykavus adına gaza 

ve  cihad  eder.  Bu mücadeleler  kâfirlerin  yanı  sıra  cinlere  ve  cadılara  da 

karşıdır.  Ayrıca  Sarı  Saltuk  Mağrip’ten  Hindistan’a,  Habeşistan’dan 

Rusya’ya  kadar  her  yerde  gaza  etmiş  ve  İslamiyet’i  yaymıştır.  Tüm  bu 

gazalar  O’na  Hızır  aleyhisselam  tarafından  verilen  efsunlu  tahta  kılıç 

tarafından  gerçekleştirilmiştir.  Tahta  kılıç  kolonizatör  abdal  ve  babaların 

simgesidir51.  Ayrıca  Saltukname’de  Sarı  Saltuk’a  birçok  keramet 

yüklenmiştir. Mesela don değiştirerek  istediği kişi ya da hayvanın  suretine 

girmek52,  uçmak53,  ateşe  girip  yanmamak54  bunlardan  bazılarıdır.  Fakat 

                                               
48  Barkan, “İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zâviyeler”, s. 293. Barkan’ın 172 ve 173 nolu kayıtlarda 

bulduğu ifade şöyledir: “Dimetoka kazasında medfun Es-seyyid Ali nâm-ı diger Kızıl Sultan (Kızıl Delü) diyar-ı Rumeli 
şeref-i İslâm’la müşerref oldukta bile geçüb zikrolan köylere 804 tarihli bir mülknâme ile mutasarrıf bulunmaktadır. Ve o 
tarihten beri Kızıl Delü oğullarının tasarruflarında olan Tatar Viranı ve Tatarlık gibi mezralar zaviyelerine inen yolculara 
hizmet etmek mukabili evlâdlık vakıf olarak kayıtlıdır.” 

49  Ahmet Yaşar Ocak, Sarı Saltık- Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara 2011, s. 25- 32.  

50  Ebu’l Hayr Rûmi, Saltuk-Nâme I, Tercüme: Şükrü Haluk Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988, s. 
5-8.  

51  Ocak, Sarı Saltık, s. 36- 43. 
52  Rûmi, age. , s. 35. 
53  Rûmi, age. , s. 36. 
54  Rûmi, age. , s. 32 
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hepsinden azade Sarı Saltuk’un şüphesiz en büyük kerameti bir ejderhayı 

öldürmesidir. Dobruca ilinin beyi Sarı Saltuk’tan oraya musallat olan yirmi 

yedi arşın boyundaki ejderhayı öldürmesini ister. Saltuk bu ejderi bir kılıç 

darbesiyle  ikiye  böler  ve  Dobruca  ilinin  beyi  ve  maiyeti  bu  manzara 

karşısında  imana  gelirler55.  Tüm  bu  aktarılanlara  göre  Saltukname  Ebu 

Müslim  Horasani’nin  hayatını  anlatan  Ebumüslimnâme,  Seyyid  Battal 

Gazi’nin  hayatını  anlatan  Battalnâme  ve  Danişmendnâme  zincirinin  son 

halkasıdır  diyebiliriz.  Ancak  nakledilen  çeşitli  kerametler  sayesinde 

menâkıbname  sınıfına  da  girmektedir56.  Fakat  Saltuknâme’nin  tüm  bu 

mübalağalı  anlatımlarının  özüne  baktığımızda  görünen  onun  Rûm 

Abdâllarının erken dönem temsilcilerinden biri olduğudur. 

Erken  dönem  Rûm Abdâllarının  bir  de mürşid  yönü  ağır  basanları 

vardır.  Bu  gruba  örnek  olarak  verilebilecek  en  nev’i  şahsına münhasır 

derviş Barak Baba’dır. Yunus Emre, Tabduk Emre vasıtasıyla kendini Barak 

Baba’ya  bağlayarak57,  Barak  Baba  ve  ondan  Sarı  Saltuk’a  uzanan  bir 

silsileden  bahseder.  Bu  bilgi  bize  Barak  Baba’nın  mutasavvıf  yönünü 

göstermesi bakımından önemlidir. Ancak  Barak  Baba’nın,  sıradışı  yaşam 

tarzı ve ibadet biçimleriyle Cemâlü’d‐ dini Sâvî ya da Kutbeddîn Haydar’ın 

başını  çektiği  aşırı  zahid  akımdan  etkilendiği  söylenebilir.  Bedrüddîn  El‐

Aynî’nin Amasya Tarihi’nde Barak Baba’dan şu şekilde bahsedilir: “Aybek 

Babanın mürid‐i hassı olan Barak Baba, 566’da Tokat’ta doğmuştur. Han elçisi diye 

meşhurdur.  Belinden  yukarısı  çıplak  olup  aşağısına  kırmızı  bezden  bir  futa 

bağlamış,  başına hafif kırmızı  bir  sarık  şeklinde  tülbent  sarmış, ve  iki  taraflarına 

manda  boynuzları  raptetmiştir.  Elinde  gayet  uzun  ve  büyük  bir  nefir  kabaktan 

mamul büyük ve siyah bir keşkül olup ayı gibi oynar, maymun gibi söyler. Gayet 

murdar  idi,  aynı halde,  aynı  kıyafette  sekiz  on  refiki  olup  bunların  elinde,  fazla 

olarak daire dedikleri kasnağı büyük, kenarları zilli birer def olduğu halde gittikleri 

şehirlerde, köylerde bir daire  şeklinde durup bunları çalarlar, Barak Baba oynardı. 

Her  ne  tarafa gitseler,  çocuklar  etrafına  koşar, meshar‐i  sıbyan  olan  Barak  Baba 

hayvanatın  sedasını  taklit  eder,  Barak  Baba  hulule mutekit,  ahireti münkir  bir 

mülhit idi. Feraiz ve muharrematı inkar edip esas feraiz hubb‐i Ali der idi. İlh...”58. 

Barak Baba Tokat’ın yerlisi olup, babası bir ordu komutanı, amcası ise ünlü 

bir memurdu. Buna rağmen o Sarı Saltuk’un ateşli bir müridi olmayı seçmiş; 

                                               
55  Ebu’l Hayr Rûmi, Saltuk-Name II, Tercüme: Şükrü Haluk Akalın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988, s. 

21-23.  
56  Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler (Metodolojik Bir Yaklaşım), Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara 2010, s. 57-58.  
57  Açıkçası buna kanıt olarak elde sadece Yunus’un iki dizesi mevcuttur: Yunus’a Tapduk’tan oldı hem Barak’tan Saltık’a/ 

Bu nasıp çüncuş kıldı ben nice pinhan olam; Abdülbâki Gölpınarlı, Yunus Emre, Hayatı ve Bütün Şiirleri, Türkiye İş 
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, s. 199.  

58  Hilmi Ziya Ülken, “Anadolu’da Dini Ruhiyat Müşahedeleri”, Mihrab Mecmuası, Sayı: 13- 14, İstanbul 1924, 
http://www.alevibektasi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=613:anadolu-tarhnde-dn-ruhyat-
mueahedeler&catid=38:aratrmalar-kategori&Itemid=54 adresinden 24.09.2012 tarihi itibariyle ulaşılmıştır. 
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Saltuk,  kustuğu  bir  lokmayı  müridi  iştahla  yiyince  ona  Barak  (Kıpçak 

lehçesinde  “köpek”)  adını  vermiştir.  Onüçüncü  yüzyıl  sonlarına  doğru 

İran’a  gidip  orada  İlhanlı  Gazan  Han  ve  Muhammed  Hudabende 

Olcaytu’nun güvenini kazanmıştır. Bu esnada etrafında ona intisap eden bir 

derviş  grubu  da  oluşmaya  başlamıştır.  1306  yılında  Olcaytu  adına  bir 

görevle Suriye  ve Mısır’a  gitmiş, 1307‐1308  yıllarında Gilan’a  yapılan bir 

sefer  sırasında  öldürülmüştür.  Barak  Baba  sık  sık  vecde  giren  ve  acayip 

görünümlü bir  tipti. Raks  etme  ve bu  esnada  anlaşılmaz  şeyler  söyleme 

eğilimi  vardı59.  Bu  özelliklerini  en belirgin  şekilde  Şam  sefareti  sırasında 

sergilemiştir. 1306 yılında Suriye’ye geldiğinde beline sarılı kırmızı bir bez 

parçasının  dışında  tamamen  çıplaktı.  Başının  iki  yanına  birer  manda 

boynuzu  takıştırılmış  kırmız  bir  sarık  sarıyordu.  Saçı  ile  bıyıkları  uzun, 

sakalı  ise  kökten  kazılıydı.  Yanında  uzun  bir  nefir  ve  bir  derviş  kâsesi 

(keşkül‐i  fukara)  taşıyordu.  Uzun  değnekler  ve  tef  davullar  taşıyan, 

boyunlarına asılı  iplere azı dişleri dizili müritleri de aynı görünümdeydi. 

Dünya malına önem vermiyordu. Gittikleri yerlerde müritleri çalıyor, Baba 

da  türkü söyleyip oynuyordu. Her ne kadar Barak Baba, müritlerini kırk 

değnek  vurarak  farz  namazları  kılmaya  zorlasa  da,  dervişleri  o  civarda 

uyuşturucu tüketimleri ile nam salmışlardı60. Barak Baba’nın dış görünümü 

ve tasavvufi yaklaşımı özellikle Kalenderî ve Haydarî dervişlerine oldukça 

benziyor.  Bundan  yaklaşık bir buçuk  asır  sonra  tam  anlamıyla bir  grup 

olarak  ortaya  çıkan  Rûm  Abdâlları  da  aşağı  yukarı  Barak  Baba’ya 

benzemektedirler.  Zaten  Vâhidî  onlara  rastladığında  Barak  Baba’nın 

bahsettiğimiz  görünüm  ve  davranışlarını  benzer  şekilde  onlarda  da 

müşahede etmiştir. 

Ancak  Rûm  Abdâllarının  gerçek  manada  önderi  sayılabilecek  kişi 

Otman Baba’dır. Vâhidî’nin menâkıbında Rûm Abdâllarının pîri kendilerini 

“Ey Hˇâce, biz Diyâr‐ı Rûmdangelürüz. Sultân Seyyid Ġâzi hak katında geçer nazı. 

Ânuñ ocaġından şedde ü seccâde ü küdûm ü çerâġ ile Rûm Abdâllarıyuz. Cism ü 

pür  daġ  ile  ve Otmân  Baba  köçekleriyüz”61  diyerek  tanıtır.  Bu nedenle Rûm 

Abdâllarının  Otman  Baba’nın  öğretilerine  bağlandıklarını  varsayabiliriz. 

Küçük Abdal  tarafından  kaleme  alınan  velâyetnamesi  sayesinde Otman 

Baba  hakkında  elimizde  yeterli  derecede  bilgi mevcuttur.  Küçük  Abdal 

bütün hayatı boyunca Otman Baba ile birlikte dolaşmış bir Rûm Abdâlıdır. 

Bu  nedenle  velâyetnamesine  güvenilir  bir  kaynak  olarak  bakabiliriz. 

Velâyetnameye  göre  Otman  Baba  Hüsam  Şah  namıyla  bilinip,  Oğuz 

Türklerinden  olup,  Timur  ile  birlikte  Rûm  diyarına  avdet  etmiştir. 

                                               
59  Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 77- 78; Ocak, Sarı Saltık, s. 70- 73; Ocak, Babailer İsyanı, s. 193- 197. 
60  Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 11. 
61  Volkan Akça, Menâkıb-ı Hˇâce-iCihân ve Netice-i Cân, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2008, s. 60. 
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Germiyan ve Saruhan bölgelerinde dolaşmış ve hatta II. Mehmed Manisa 

valisi  iken  orada  bulunmuştur62.  Velâyetname  Otman  Baba’nın  bir  çok 

kerametinden (Sarı Saltuk gibi bir ejderha da Otman Baba öldürmüştür) ve 

II. Mehmed ile olan yakın ilişkisinden sıkça bahsetse de, bizim için önem arz 

eden bölümler Rum Abdallarının  ona  intisap  ettiği bölümlerdir. Vize’de 

Ahmet Baba ve Kara Koçak Baba, Bayezid Baba ve Mü’min Derviş, Mecnun 

Derviş  ve Nasuh  Baba  gibi  dervişler Otman  Baba’ya  intisap  edip,  onun 

seyahatlerinde ona  eşlik  etmişlerdir.  Bu  dervişlerin  çoğu  ile Otman  Baba 

seyahatleri  esnasında  tekkelerinde  tanışmıştır.  Bir  müddet  sonra  da  bir 

kısım abdal ve dervişler Otman Baba’nın  izini sürerek ona  intisap etmeye 

başlamışlardır. Bu vakitten sonra Baba sürekli dervişleri ile birlikte dolaşır 

olmuştur63.  Bu  şekliyle  Otman  Baba  ve  müridleri  onaltıncı  yüzyılda 

Vâhidî’nin  rastladığı  derviş  grubunun  erken  dönem  örneklerinden birini 

oluşturmaktaydılar.  Otman  Baba  son  dönem  zühd  ve  erken  dönem 

tasavvuf  hareketinin  öğretilerini  dillendirip hulûl  inancını abdallarına  ve 

etrafa  yayıyordu64.  Özellikle  sufi  tekkelerine  karşı  hasmane  bir  tutum 

sergileyip,  dünya malına  karşı  ilgisizdi  ve  para  biriktirmeyi  reddederdi. 

Çahâr  zarb  uygulayıp,  sürekli  esrik  gezmekteydi65.  Otman  Baba’nın 

Cemâlü’d‐din‐i Sâvî ve Kutbeddîn Haydar’dan farklı olarak münzeviliğe bir 

düşkünlüğü yoktu ama tıpkı onlar gibi koyu bir zahitti. Yine onlardan farklı 

olarak etrafında kendine tabii bir derviş grubu oluşturmayı seçmişti66. Tüm 

bu kendine has tavırları nedeniyle Otman Baba için onbeşinci yüzyılda bir 

grup olarak ortaya çıkan Rûm Abdâllarının belirleyici unsuru diyebiliriz.  

İşte onbeşinci yüzyıldan itibaren Anadolu’da topluluklar halinde gezen 

Rûm  Abdâllarının  kısa  tarihçesi  bu  şekildedir.  Onaltıncı  yüzyılda  Rûm 

Abdâlları  artık  diğer  tüm  derviş  gruplarından  rahatlıkla  ayırt 

edilebiliyorlardı. Abdallar  tennure  adı  verilen  keçeden  yapılmış bir  elbise 

dışında tamamen çıplak gezerlerdi. Yüzleri ve başları tamamen tıraşlı olup, 

bir omuzlarında Ebu Müslimi nacak dedikleri bir balta ve diğerinde Şücai 

denilen bir  değnek  vardı.  Bellerinde  içinde  haşhaş bulunan  curadanlık  ve 

boyunlarında  tahta kaşıkları  ile  keşkül‐i  fukara  asılıydı. Vücutlarında  vecd 

âlemlerinden kalma yanık ve kesikler olup, Zülfikar’ın bir resmi de çiziliydi. 

Onlarda da dünya malına karşı bir tiksinti ve Sünni onaylı ibadetlere karşı 

                                               
62  Küçük Abdal, Otman Baba Velâyetnamesi, Tercüme: Filiz Kılıç, Mustafa Arslan, Tuncay Bülbül, Ankara 2007, s. 16–

18. Otman Baba Velayetnamesi hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz; Halil İnalcık, "Otman Baba ve Fatih Sultan 
Mehmed", Osmanlılar - Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, ed. Halil İnalcık, Timaş, İstanbul 2014, 137-163. 

63  Küçük Abdal, age. , s. 51–88. 
64  Küçük Abdal, age. , s. 100–101, s. 155–166. 
65  Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 62; Ocak, Kalenderiler, s. 97-98. 
66  İnalcık'a göre, Küçük Abdal'ın resmettiği Otman Baba portresi bizlere bir Rum Abdalının ne olduğunu, inançlarını ve 

yaşam tarzını en doğru biçimde anlatmaktadır ve bu portrede sadece Otman Baba'yı değil; Geyikli Baba, Barak Baba 
ve Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli)'ı da bulabiliriz. İnalcık, Osmanlılar, s 142. 
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ilgisizlik  mevcuttu.  Fakat  Kalenderîler  ve  Haydarîlerden  farklı  olarak 

iştahlarına oldukça düşkün olup, yemek yemeyi çok severlerdi67. 

 

IV. ÖRGÜTLENME 

Tasavvuf hareketinin Anadolu’ya onüçüncü yüzyıldan itibaren girmeye 

başladığını  belirtmiştik.  Tasavvuf  Anadolu’ya  kurumsal  yapıları  olan 

tarikatlar vasıtasıyla girip yerleşmiştir. Dolayısıyla ana akım tasavvuf zaten 

örgütlü bir yapı halinde Anadolu’ya girmiş ve yayılmıştır. Ancak yukarıda 

bahsettiğimiz Kalenderîler  ve Haydarîler  gibi  gruplara  dâhil  olan  düzen 

karşıtı dervişler ya da silsile dışı abdal veya babalar daha çok bireysel olarak 

faaliyetlerini sürdürmekte olup, örgütlü hareket etmedikleri görülmektedir. 

Fakat  Anadolu’da  siyasi  birliğin  sağlanıp  sünni  İslam  anlayışının 

yerleşmeye  başlamasıyla  bu  bireysel  hareketler  birleşip,  birlikte  hareket 

etme ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu da daha ziyade hankâh, tekke ya da zaviye 

gibi yerlerde toplanıp, buralarda bir pîrin denetimi altında faaliyet gösterme 

şeklinde  olmuştur.  Aslına  bakılırsa  tarikatları  dünyevi  İslam’la  işbirliği 

yapmakla suçlayan ve tekke dervişliğine karşı çıkan bu abdal, baba ya da 

derviş  grupları  varlıklarını  sürdürebilmek  için  çareyi  tarikatların  alamet‐i 

farikası olan hankâhlarda örgütlenmede bulmuşlardır. 

25 Mayıs 1404 yılında Timur’a elçi olarak gönderilen heyette bulunan 

İspanyol  seyyah  Ruy  Gonzales  de  Clavijo  Erzurum’da  Delilarkent 

(günümüzde Velibaba olarak bilinen  ilçe) adıyla anılan bir köyde misafir 

oldu. Clavijo’nun bu köye  ilişkin tanıklığı bize Anadolu’nun düzen karşıtı 

dervişlerinin  yaşam  tarzı  ve  onların  örgütlü  yaşam  şekli  üzerine  önemli 

bilgiler  sunmaktadır.  Clavijo  bu  köy  sakinlerini  İslam  akideleri  üzerine 

inzivaya  çekilmiş  (derviş  olmak)  keşişler  olarak  tanımlamaktadır:  “Bu 

dervişlerin  çok  saygı  gösterdikleri  ve  kutsal  kabul  ettikleri  bir  önderleri  vardır. 

Timur  bu  yerden  geçtiğinde,  burada  kaldığı müddetçe  bu  baş  dervişin  yanında 

konaklamayı  tercih  etmiş  ...  Bu dervişler  saç  ve  sakallarını  kesiyor  ve  neredeyse 

çıplak  dolaşıyorlar.  İster  soğuk  ister  sıcak  olsun  sokaklarda  dolaşır, yürürken de 

yemek yerler  ve  giydikleri  bulabildikleri yırtılmış  bez  parçalarıdır. Gece  gündüz 

ellerinde  defleriyle  dolaşarak  ilahi  söylerler. Zaviyelerinin  kapısının  yukarısında, 

üzerinde hilal  biçiminde  bir  süsü  olan kara yün püsküllerden  bir  sancak vardır: 

Bunun  altında  sıra  halinde  dizili  geyik,  keçi  ve  koç  boynuzları  vardır,  ayrıca 

sokaklarda  dolaşırken  bu  boynuzları  süs  olarak  üzerlerinde  taşımak  adetleridir; 

bütün  derviş  evlerinin  üzerine  işaret  olarak  bu  boynuzlardan 

konmuştur.”68.Clavijo’nun  tarifine göre bu dervişler Kalenderî, Haydarî ya 

                                               
67  Karamustafa, Vahidi’sMenakıb-i Hvoca-i Cihan ve Netice-i Can, s. 7-8. 
68  Ruy Gonzales de Clavijo, Embassy to Tamerlane, Taylor and Francis e-Library, 2006, s. 75.  
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da Rûm Abdâlı olabilir. Ancak sürekli olarak yemek yemeleri onların Rûm 

Abdâllarından olduğuna delalet ediyor. Clavijo onbeşinci yüzyılın başında 

Erzurum’da bir köyde neredeyse tamamıyla dervişlerin oturduğundan ve 

bunların da bir de önderleri olduğundan bahsediyor. Bundan anlaşılacağı 

üzere gezgin ve bireyci dervişlerimiz artık yerleşik düzene geçmişler ve bir 

pîr’in  etrafında  toplanmaya başlamışlar. Dolayısıyla  aykırı zümrelerin  ilk 

örgütlü  faaliyetleri  belirli  bölgelerde  yerleşik  düzene  geçip,  zaviyeler  ve 

tekkeler kurarak buralarda yaşamak olmuştur. 

Babasının  ticaret  gemisiyle  Adriyatik  Denizi’ne  açıldığında  Türk 

korsanlar  tarafından  ele  geçirilip  1501  yılında  Osmanlı  Sarayına  satılan 

Giovan Antonio Menavino, Clavijo’dan  yaklaşık  yüz  yıl  sonra bu  derviş 

grupları  üzerine  yaptığı  gözlemlerinde  bu  bölümde  ileri  sürdüğümüz 

fikirler  ile  alakalı  oldukça  ilginç  bilgiler  aktarmaktadır.  Menavino 

Anadolu’daki  derviş  gruplarını  Cemalîler,  Kalenderîler,  Torlaklar  ve 

Dervişler  şeklinde  dörde  ayırır69.  Aşağı  yukarı  aynı  dönemlerde  eserini 

kaleme alan Vahidi’nin bu derviş gruplarını; Kalenderîler, Haydarîler, Rûm 

Abdâlları,  Câmîler,  Celâlîler,  Şems‐i  Tebrîzîler,  Cavlakîler,  Bektâşîler  ve 

Mevlevîler  şeklinde  ayrıntılı  bir  şekilde  ayırdığını  göz  önüne  alırsak, 

Menavino’nun  tasnifinin  pek  de  sahih  olmadığı  ortaya  çıkıyor.  Ancak 

Kalenderî  tarikatı  üzerine  yazdıkları  önemli  ayrıntılar  içermektedir. 

Kalenderîlerin cinsel organlarına demir halkalar  taktıklarından bahsediyor 

ki,  yukarıda  bahsettiğimiz  gibi  bu  açık  bir  şekilde  bir  Haydarî  âdetidir. 

Buradan  Menavino’nun  bu  derviş  gruplarını  karıştırdığı  sonucu 

çıkabileceği gibi, Haydarîlerin Kalenderî  tekkelerinde yaşamaya başladığı 

anlamına da gelebilir. Kalenderîlerin Cemâlü’d‐din Sâvî’den önce de  İran 

sahasında varlık gösteren aykırı gruplara verilen isim olduğu düşünülürse; 

artan merkezi baskı sonucu Haydarîlerin, daha köklü bir geçmişe sahip olan 

Kalenderîlerin  bünyesinde  varlıklarını  devam  ettirdikleri  sonucu  akla 

oldukça  yatkın  gelmektedir. Yine Menavino Kalenderîlerin Nesimî’ye  ait 

beyitleri  okuyarak  dolaştığından  bahsetmektedir.  Nesimî,  Hurûfîliğin 

kurucusu Fazlullah Astrâbâdi’nin Anadolu’da faaliyet gösteren bir halifesi 

olduğuna  göre  demek  ki  Çağatay  bölgesinde  ve  Anadolu’da  merkezi 

yönetimler  tarafından  sıkı  bir  takibat  altında  olan  Hurûfîler  de 

Kalenderîlerin  ismi  altında  faaliyetlerini  sürdürmekteydiler.  Bu  nedenle 

kökü Anadolu dışında olan derviş gruplarının merkezi yönetimin ve Sünni 

çevrenin  baskıları  sonucunda  hayatta  kalabilmek  için  Kalenderî  tarikatı 

bünyesinde  örgütlendikleri  bize  oldukça  makul  gelmektedir.  Rûm 

                                               
69  Giovan Antonio Menavino, Türklerin Hayatı ve Adetleri Üzerine Bir İnceleme, Tercüme: Harun Mutluay, Dergâh 

Yayınları, İstanbul 2011, s. 50- 55. 
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Abdâlları  ise Menavino’nun  oradan geçtiği  dönemde bugün  Eskişehir’de 

bulunan Seyyid Battal Gazi Türbesi’nde toplanmaktaydılar. Yaz aylarını yine 

dilenmek  için  seyahat  halinde  geçirseler  de,  Anadolu’nun  dört  bir 

yanındaki Rûm Abdâlları kışı geçirmek için buraya geliyorlardı. Bu tekkede 

bir  ‘pîr’in  denetimi  altında  yaşayan  abdallar,  toplu  halde  vecd  ayinleri 

düzenleyip,  zaviye  işlerini  de belli bir  düzen  içerisinde  yapıyorlardı.  Bu 

zaviye  dönemin  ehl‐i  sünnet  çevreleri  tarafından  her  yerden  anası  atası 

azarlamış  battallar,  işten  kaçıp  ışık  olmuş  abdalların  toplandığı  bir  şer 

yuvası olarak  tanımlanmaktadır70. Onaltıncı yüzyıl  itibariyle Rûm Abdâlı 

olmasa da, ailesi  tarafından aykırılığı nedeniyle  reddedilmiş kişiler ya da 

asker kaçakları toplumda var olabilmek amacıyla dervişliğe intisap edip, bu 

zaviyeye  geliyorlardı.  Güçlenen  Osmanlı  merkeziyetçiliği  bu  aykırı 

kişiliklerin devletin kontrolünün  tam olduğu  çevrelerde barınmasına  izin 

vermeyince  bunlar  da  çareyi  Seyyid  Battal  Gazi  Zâviyesine  sığınmakta 

buluyorlardı. Onaltıncı yüzyıl  itibariyle Anadolu’da aykırı zümreler ancak 

belirli  bölgelerde  toplanmak  ve  örgütlenmek  suretiyle  varlıklarını 

sürdürebiliyorlardı. Ancak bu durum da çok uzun sürmeyecektir. 

Onbeşinci  yüzyıl  ile  birlikte  Anadolu’da  varlığını  sürdüren  aykırı 

zümreler örgütlenmeye başladığı gibi, bazı aykırı zümrelerde örgütlü bir 

şekilde  ortaya  çıkmıştır.  Bunlardan  en  göze  çarpanlarından  biri  Bayramî 

Melâmiliğidir.  Ankara  havalisinde  Hacı  Bayram  tarafından  kurulan  bu 

tarikat esas olarak Horasan menşeîli Melâmetiyye akımının temelleri üzerine 

kurulmuştur. İlk önce IX. yüzyılın son çeyreğinde Nişabur’da, aşırı zühde 

dayalı  bir  hareket  olan  Kerrâmiliğe  tepki  olarak  ortaya  çıkmış  olan 

Melâmilik,  Ebu Osman  el‐ Hiri önderliğinde  iyice  şekillenmiş ancak  çok 

geçmeden Irak kökenli, kaynakları Melâmiliğinkilerden  tamamen ayrı bir 

akım  olan  sûfiliğin  yavaş  yavaş Horasan’a  yerleşip  yayılması  sonucu bu 

akımla kaynaşmaya başlamış, sonunda da onuncu yüzyıl bitmeden sûfilik 

içinde  iyice  eriyerek  tasavvufi bir meşrep  haline  gelmiştir71. Melâmiliğin 

özü; kişinin iyiliğini açıklamaması, kötülüğünü de gizlememesidir72. Aşırı zühde 

olan muhalefetlerinden dolayı kişinin rızkını kendi emeği ile kazanmasına 

büyük önem verirler. Fütûvvet hareketinin Melâmetiyye ile olan rabıtası da 

buradan gelmektedir. 

Bayramî Melâmiliği ya da Bayramîyye  tarikatı Anadolu’da kurulmuş 

tarikatlardan  biridir.  Somuncu  Baba  diye  bilinen  Hamidüddini‐i 

Aksarayi’nin  manevi  terbiyesi  altında  yetişerek  onun  halifesi  olan  ve 

kendisinden  sonra  makamına  geçen  Hacı  Bayram‐ı  Veli  tarafından 

                                               
70  Ocak, Kalenderiler, s. 183. 
71  Karamustafa, “Yesevilik, Melâmetilik, Kalenderilik, Vefa’ilik ve Anadolu Tasavvufunun Kökenleri Sorunu”, s. 78. 
72  Sühreverdi, Avârifü’lMeârif, s. 90.  



7/14 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 325 

 

Ankara’da  kurulmuştur.  Daha  sağlığında  büyük  bir  rağbet  ve  şöhrete 

karışan Hacı Bayram‐ı Veli, müritlerinin fazlalığı sebebiyle devlet aleyhine 

tehlike  arzettiği  şikâyetiyle  Sultan  II.  Murad  tarafından  Edirne’ye 

getirtilmiş,  ilmi,  fazileti  ve  samimiyeti  müşahede  edilince  iltifat  ve 

hediyelerle memleketine gönderilmiştir. Bayramîyye tarikatı Hacı Bayram‐ı 

Veli’nin  ölümünden  sonra  iki  kola  ayrılmıştır.  Bunlar;  Sünni  itikada 

dayanan  Şemsîyye‐i  Bayrâmîyye  ve  yukarıda  bahsedilen  melâmet 

meşrebini  benimseyen,  Melâmiyye‐i  Bayrâmiyye’dir.  Şemsîyye‐i 

Bayrâmîyye,  daha  sonradan  II.  Mehmed’in  hocası  olacak  olan 

Akşemseddin,  Melâmiyye‐i  Bayrâmîyye  ise  Ömer  Sikkîni  tarafından 

kurulmuştur. Hacı Bayram‐ı Veli öldükten sonra makamına en önde gelen 

halifesi  Akşemseddin  geçmiştir.  Tarikatın  merkezi  de  Akşemseddin  ile 

birlikte  Göynük’e  taşınır.  Orada  Akşemseddin’in  zikir  ve  sohbetlerine 

katılan Hacı Bayrâm‐ı Veli’nin bir diğer halifesi Ömer Sikkîni ile aralarında 

metot konusunda zuhur eden  ihtilaf  sonucu Bayrâmilik bahsettiğimiz  iki 

kola ayrılır. Şemsîyye‐i Bayrâmîyye, Bayrâmîliğin Sünni ekole mensup kolu 

olup, zikir tarzı olarak “cehri zikir”i benimser. Bunun sonucu olarak bu kola 

mensup  şeyhler Osmanlı yönetiminde oldukça  etkin  roller oynamışlardır. 

Mesela Akşemseddin II. Mehmed’in hocalığına kadar yükselmiş ve  fetihte 

onun  yanında  bulunmuştur.  Yine  Akşemseddin’in  ikinci  kuşak 

halifelerinden  Muhyiddîn‐i  Yavsi  Şeyhülislam  Ebussuûd  Efendi’nin 

babasıdır.  Melâmiyye‐i  Bayrâmîyye  ise  gizli  zikri  ve  melâmet  tavrını 

benimsemiştir.  Buna  ikinci  devre  Melâmiliği  de  denmektedir.  Bu  kol 

vahdet‐i  vücûd  anlayışını  benimsemiş  olup  bu  kola  mensup  sûfiler 

düşüncelerini her yerde  söyledikleri  için “ehl‐i sünnet” Osmanlı yönetimi 

tarafından sıkı takibe alınmış; bunlardan bir kısmı idam edilmiş, bir kısmı 

sürgün  edilmiş,  bir  kısmı  da  hapsedilmiştir.73.  Bayramîyye  tarikatına, 

özellikle  Hacı  Bayram‐ı  Veli’nin  hayatta  olduğu  dönemde  tarikatın 

yürüttüğü  faaliyetlerine  aykırı  demek  mümkün  değildir.  Hacı  Bayram; 

tasavvufi  bir  tarikat  olan  Halvetîliği  ve  Horasan  Melâmiliğini  şahsında 

harmanlayarak,  karışıma  ehli‐sünnet  bir  yorum  getirmiştir.  Zaten  böyle 

olmasaydı Akşemseddin’e bağlı tamamen Sünni öğretilere dayalı Şemsîyye‐

i Bayramîyye, Melâmi etkisinin yoğun olduğu Bıçakçı Ömer ve  takipçileri 

                                               
73  Osman Türer, “Osmanlı Anadolu’sunda Tarikatların Genel Dağılımı”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, ed. 

Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s. 225- 227.Örneğin İsmail Maşûki Ayasofya, 
Süleymaniye ve Bayezid gibi camilerde yaptığı konuşmalarda şeriata aykırı görülen sözler sarfetmesi ve bunda ısrar 
etmesi nedeniyle Şeyhülislam İbn Kemal’in fetvasıyla 1539’da on iki müridi ile birlikte idam edilmiştir. Yine aynı 
sebeplerle Şeyh Hamza Bâlî, 1561 yılında Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’nin fetvasıyla “tanrısız bir Rafızi” ilan edilerek 
idam edilmiştir (İkinci dönem Bayramî Melâmiliği Hamza Bâlî’nin faaliyetleri nedeniyle Hamzavîlik diye de anılır). Bu iki 
şeyhin idamı tarikatın mensupları arasında derin etkiler meydana getirmiş ve daha sonra bu şahısları yücelten ve 
öğretilerini devam ettirenler adına da yeni idam fetvaları çıkartılmıştır. Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ 
(1300-1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2006, s. 200; Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, s. 259. 
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ile tam anlamıyla tasavvufi bir tarikat olan Celvetîliğin bu tarikattan ortaya 

çıkmasına  inanmak  güç  olurdu.  Bıçakçı  Ömer’in  kurduğu  Melâmiyye‐i 

Bayramîyye,  Bayramîyye  tarikatının  içinde  gelişerek  Anadolu’nun  yer 

altına çekilen (İsmail Maşûki ve Hamza Bâlî’nin idamları ve ardından gelen 

amansız takip tarikatı buna mecbur bırakmıştır) nadir aykırı zümrelerinden 

biri olmuştur. 

Anadolu’ya fetret döneminin kargaşa ortamından yararlanarak giren ve 

esasında tarikattan ziyade bir din olarak kurgulanan örgütlü zümrelerin en 

aykırısı  ise belki  de Hurûfîlik’tir.  Bu  din  lakabı  el‐Hurûfî  olan  Fazlullah 

Astrâbâdi  tarafından  kurulmuştur.  1340  yılında  Astrâbâd’da  doğan  ve 

Bâtıniliğe erken yaşta yönelerek, on sekiz yaşında İsmailî bir Şii’ye bağlanan 

Astrâbâdi, 1376 yılında, Tebriz’de bir mağarada üç gün boyunca murakabe 

etmiş  olup,  iddiaya  göre  bu  esnada  kendisine  harflerin  Bâtıni  işareti  ile 

nübüvvetin anlamı açıklanmıştır. Bu sıralarda öğretisini açıkladığı Câvidân‐

nâme’yi  yazdığı  tahmin  edilmektedir.  Öğretileri  sapkınlık  olarak 

yorumlanmış  ve  1394  yılında  idam  edilmiştir74.  Hurûfîlik;  tasavvuf 

görünümü  altında bir  panteizmdir. Hurûfîlik harfler bilimi  demek  olup, 

Tevrat  yorumları  kökenli  tefsire  dayanır.  Tanrısal  Nur’un  remz’i  olan 

Tanrısal  Kelam,  kutsal  kitap  Kuran’ın  iniş  kaynağıdır.  Kuran’da  lam‐elif, 

İran alfabesine katılmış olan dört harfin yerini alır. Harfler, yazışın, sözün, 

usun karşılıklarıdır,  tanrısal Kelam, yani Logos, onlardır. Pers alfabesinin 

otuz  iki  harfi,  Tanrı’nın  birliğinin,  ilahi  vahdet’in  remz’idirler  ve 

insanoğlunun yüzünde, vücudunda, ruhunda tecelli ederler. Fazlullah otuz 

iki harfin gerçekte  tek bir harf olduğunu ve her harfte Varlığın Birliği’nin 

(Vahdet‐i  Vücûd)  görüldüğünü  söyler75.  Her  harf  dört  öğeden  oluşur: 

Toprak, hava, su ve ateş. İnsan, özünde bütün âlemleri toplamış bir küçük 

kâinat’tır76. İnsanın tanrısallaştırılması, Hurûfî öğretinin temelini oluşturur. 

Bu  bağlamda  Kâinat’a  üç  dönem  hâkim  olmuştur: Âdemle  başlayan  ve 

Muhammed’le son bulan Nübûvvet (Peygamberlik) dönemi, Ali ile başlayan 

ve on birinci İmam Hasan el‐ Askeri ile sona eren İmamet (İmamlar) dönemi 

ve  gönderilenlerin  en  mükemmeli  ve  sonuncusu  Mehdi  ile  başlamış 

bulunan  Ulûhiyet  (Tanrısallık)  dönemi.  Hurûfîlik’e  göre  Tanrı’nın  insan 

suretinde göründüğü Mehdi Fazlullah’tır77. Hulûl (Tanrının insan suretinde 

tecelli  etmesi)  inancını  benimseyen  Hurûfîlik’e  Sünni  kesim  tarafından 

şiddetle  tepki  gelmiş  ve  Fazlullah Astrâbâdi  idam  ettirilmiştir.  Tarikatın 

faaliyetleri  yasaklanmış,  müridleri  de  sıkı  bir  takibata  uğramıştır. 

                                               
74  Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, s. 145. 
75  Fazlullah Astrâbâdi, Câvidân-Nâme, Tercüme: Fatih Usluer, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 76-77; Melikoff, age., 

s. 173. 
76  Astrâbâdi, age. , s. 125, Melikoff, age. , s. 173. 
77  Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, s. 150. 
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Yakalananlar  katledilmiş  ve  cesetleri  yakılmıştır.  İslami  müeyyidelerde 

olmayan  ceset yakma, Hurûfîler’e özel bir  cezalandırma biçimi olmuştur. 

Özellikle Fazlullah’ın öldürülmesinden sonra Ahmet Lur etrafında toplanan 

ve  1427  yılında  Şah Ruh’a  karşı  suikast  hareketine  girişip başarısız  olan 

Hurûfîler’e  bu  müeyyide  uygulanmıştır.  Yine  1467  yılında  Fazlullah’ın 

kızının başını çektiği bir topluluk Karakoyunlu hükümdarı Cihanşah’a karşı 

isyana kalkışmış ve bu isyankârların da sonu yakılmak olmuştur. Bütün bu 

hareketlerin sebep olduğu amansız  takibat sonucunda Hurûfîler’in büyük 

çoğunluğu  Anadolu  topraklarına  sığınmıştır.  Özellikle  Sivas,  Eskişehir, 

Akçahisar,  Tire  ve  Orta  ve  Batı  Anadolu’nun  bazı  kasabalarında  kısa 

zamanda  hüviyetlerini  çok  iyi  gizleyen  Hurufi  propagandacılar  peyda 

olmuştur. Buradan Balkan  topraklarına geçerek Arnavutluk, Filibe, Varna 

vb. gibi önemli şehirlerde faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Bunlar kendilerini 

bir  takım  sûfi  cemaat  ve  tarikatlara  intisap  ederek  gizlemeyi  ve  aynı 

zamanda  inançlarını  yaymayı  başarmışlardır78.  Hurûfîlik’in  Anadolu 

topraklarında yayılmasında  en büyük pay Mir  Şerif ve büyük Azeri şairi 

İmameddin  Nesimî’ye  aittir.  Mir  Şerif’in  ve  kardeşinin  Anadolu’ya 

Fazlullah Astrâbâdi’nin eserleri başta olmak üzere birçok Hurûfî kitapları 

getirdiği,  Nesimî’nin  ise  çok  geniş  boyutlu  bir  propaganda  yürüttüğü 

bilinmektedir. Hatta bir ara Ankara’ya gelerek Hacı Bayram‐ı Veli  ile de 

görüşmüştür. Fakat onun da kaderi diğer Hurûfîlerden  farklı olmamış ve 

derisi  yüzülerek  katledilmiştir79.  Ancak  Hurûfîlerin  Osmanlı 

topraklarındaki  etkisi  bu  anlatılanlardan  çok  daha  ötedir.  Hurûfîliğin  II. 

Mehmed  zamanında  saraya  kadar  nüfuz  ettiği  ve  Fatih’in  bu  akımdan 

etkilendiği, vezir‐i azam Mahmud Paşa’nın ve Molla Fahreddin’in işbirliği 

sayesinde bu nüfuzun kırılabildiği ve birçok Hurufi’nin diri diri yakıldığı 

Taşköprülüzade tarafından nakledilmektedir80. Fatih’in Bâtıni  itikadlara olan 

ilgisini  Otman  Baba  ile  olan  ilişkisini  inceleyerek  de  görebiliriz.  Küçük 

Abdal’ın  velâyetnamesinde,  Otman  Baba’nın  Fatih’in  huzuruna  geldiği, 

Fatih’in onu hürmetle kabul ettiği, ardında da Fatih’i neredeyse azarladığı 

ve Fatih’in buna ses etmediği bir vakıayı nakleder. Otman Baba’nın Fatih’e 

“sen  bir  şehirlisin  asıl  padişah  benim”  dediği  ve  kendisinin  ene’l‐hakk 

                                               
78  Ahmet Yaşar Ocak, “Selçuklular ve Beylikler Devrinde Düşünce”, Türkler, ed. H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Yeni 

Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 435. 
79  Ahmet Yaşar Ocak, “Babailer İsyanından Kızılbaşlığa: Anadolu’da İslam Heterodoksisinin Doğuş ve Gelişim Tarihine 

Kısa Bir Bakış”, Belleten, Sayı: 239, Cilt: LXIV, Nisan 2000, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000, s. 144. 
80  Taşköprülüzade, eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye fî ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye, Tercüme: Muharrem Tan, İz Yayıncılık, 

İstanbul 2007, s. 73-76; Ahmet Yaşar Ocak vezir Mahmud Paşa ile işbirliği yapan ulemanın Molla Fenâri olduğunu 
söylüyor ancak Ocak’ın dayandığı kaynağın Taşköprülüzade’nin eserinin bir tercümesi olan Terceme-i Şakayık olduğu 
göz önüne alınırsa, ulemanın Molla Fahreddin olma ihtimali biz daha yakın geliyor. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Din, Yeni Çağlar Anadolu’sunda İslam’ın Ayak İzleri: Osmanlı Dönemi, Makaleler- Araştırmalar, 
Kitap Yayınevi, İstanbul 2011, s. 120-121. 
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davasında olup halkın da bunu kabul ettiği hususu hikâyede geçmektedir81. 

Kuvvetle muhtemel Küçük Abdal bu vakıayı pirinin şanını yüceltmek için 

abartmıştır.  Ancak  en  azından  Fatih’in  Otman  Baba  ile  birkaç  kez 

görüştüğünü  kabul  etmemiz  gerekir.  Otman  Baba’nın  Timur  tufanı  ile 

Anadolu’ya  girdiği  ve  velâyetnamesinden  anlaşıldığı  üzere  ene’l‐hakk 

davasında olduğuna göre; Çağatay bölgesinde doğup yayılan Hurûfîliğin 

etkisinde kalmış olması muhtemeldir. Hurûfîlik bundan sonra Kalenderî‐

Haydarî zümreleri etkisine almış ve daha sonra yoğunlaşan takibat sonucu 

Bektâşîlik içinde eriyerek bu tarikatı derinden etkilemiştir. 

 

V. KURUMSALLAŞMA 

Onaltıncı  yüzyılın  ikinci  yarısı  itibariyle Osmanlı  İmparatorluğu’nun 

yukarıda  incelediğimiz dervişler ya da derviş grupları üzerindeki baskısı 

öylesine  artmıştı  ki,  Seyyid  Battal  Gâzî  zâviyesi  gibi  belirli merkezlerde 

toplanan  Rûm  Abdâlları  dışında  Anadolu’nun  herhangi  bir  köşesinde 

Kalenderî,  Haydarî,  Hurûfî,  Bayramî  (Hamzavî  kolu)  vs.  dervişlerine 

rastlamak  oldukça  zordu.  Örgütlü  derviş  grupları  da  artan  bu  baskıya 

dayanamıyorlardı. Peki, bu dervişler nereye gitmişti? Bu sorunun cevabını 

Bektâşîlik  tarikatında  aramak  gerekir.  Bektâşîlik  tarikatının  esnek  yapısı 

sayesindedir  ki,  yukarıda  bahsettiğimiz  derviş  gruplarının  ve  bunlarının 

inanışlarının çoğu Bektâşîlik  içinde erimiş ve Bektâşîlik  tarikatı neredeyse 

Anadolu  heterodoksisinin  tek  temsilcisi  olmuştur.  Örneğin  Seyyid  Gâzî 

zâviyesindeki abdallar kovulup, bir kısmı da Kütahya’da hapsedildiğinde 

birçoğu  Bektâşî  tarikatına  intisap  etmiştir82.  Kalenderîler,  Haydarîler  ve 

Hurûfîlerin  de  sıkılaşan  takibatlar  sonucu  Bektâşîlik’e  intisap  ettikleri 

kuvvetle muhtemeldir. 

Yesevîliğin,  Babaîliğin,  Vefaîliğin,  Hurûfîliğin,  Kalenderîliğin, 

Haydarîliğin,  On  iki  İmam  Şîiliğinin,  Bâtınîliğin,  Anadolu  Aleviliğinin 

izlerini taşıyan Bektaşîlik’in83 kökleri; en erken onüçüncü yüzyıla yani Hacı 

Bektaş‐ı  Veli’nin  Sulacakaraöyük  (bugünkü  Hacı  Bektaş)’e  yerleşmesine 

kadar  götürülebilir.  Fakat  daha  onaltıncı  yüzyılın  başlarında  Bektaşîler 

Anadolu’daki  diğer  aykırı  derviş  gruplarından  pek  de  farklı  değillerdi. 

Vâhidî Bektaşîlere rastladığında (Vâhidî’nin menakıbının ortaya çıkış tarihi 

1522’dir)  Bektaşî  dervişleri,  bir  ağacın  üzerinde  kırk  yıl  süren  halvet 

neticesinde  saçını  ve  sakallarını  döktüğüne  inandıkları  Hacı  Bektaş’ın 

izinden giderek saçlarını ve sakallarını kazıtıyor ve yine ruhani liderlerine 

                                               
81  Küçük Abdal, age. , s. 252-253. 
82  Suraiya Faroqhi, Anadolu’da Bektaşilik, Tercüme: Nasuh Barın, Simurg Kitapçılık, İstanbul 2003, s. 187. 
83  Ömer Tuğrul İnançer, “Osmanlı Tarihinde Sûfilik Ayin ve Erkanları”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sûfiler, ed. 

Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005, s. 155.  
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boyun  eğmişliklerini  simgelemek  için  başlarına  on  iki  dilimli  kavuk 

giyiyorlardı.  Ayrıca  kavuk  kısmının  dört  tarafında;  “La  İlahe  İllallah”, 

“Muhammed Rasulullah”, “Ali Mürteza” ve “Hasan ve Hüseyin” yazmakta 

olup  ayrıca  kavukta  Seyyid  Gâzî  taşından  yapıldığını  ileri  sürdükleri  bir 

düğme  vardı.  Bu  düğme  Bektaşilerin  başı  kesik  ölüler  (ser büride mürde) 

olduğunu  simgelemekteydi.  Yani  Bektâşîler  ölmeden  önce  ölmüşlerdi84. 

Özellikle  çahâr  zarb  ve  ölmeden  önce  ölmek düstûru  Bektâşîlerin  aşırı  zühd 

hareketinin  aykırı  temsilcileri  Kalenderîler  ve  Haydarîlerden 

etkilendiklerini  gösteriyor.  Bundan  Bektaşîlerin  de  Rûm  Abdâlları  gibi 

Kalenderî  ve Haydarîlerden  yaklaşık bir asır  sonra Anadolu’da bir  grup 

olarak  boy  gösterdikleri  sonucunu  çıkarabiliriz.  Ancak  On  İki  İmam 

şîiliğinin  etkileri  de  bize  Anadolu’daki  aykırı  hareketlerin  yavaş  yavaş 

Bektaşîlik  bünyesine  girmekte  olduğunu  gösteriyor.  On  altıncı  yüzyılın 

başındaki Safevi dalgasının etkileri Bektaşîliğe intisap etmişe benziyor. 

II. Bayezid 1501 yılında Bektaşî âsitâne’si postnişînliğine Balım Sultan’ı 

(Hızır  Balı)  getirmiş  ve  hatta  asitane’deki  türbenin  kubbesini  de 

yaptırmıştır.  Bu  dönemde  Bektaşî  zaviyeleri  İmparatorluk  yönetimi 

tarafından  tam  teşekküllü  hale  getirilmiştir85.  II.  Bayezid’in  bu  hareketi 

hangi  amaçla  yaptığı  konusunda  değişik  görüşler  vardır.  Melikoff, 

padişahın Bektaşiliğe duyduğu yakınlık nedeniyle Bektaşîliği kurumsal bir 

tarikat  olarak  tanıdığını  söylerken;  Faroqhi,  Şah  İsmail’in  ve  Safevi 

Devleti’nin  Anadolu  Türkmenleri  üzerindeki  etkisi  nedeniyle  Osmanlı 

yönetiminin  Anadolu’daki  Rafızî  etkilere  açık  insanları  yanlarına 

çekebilmek  için  aracılar bulma  yoluma  gittiğini  ve  Bektâşîliğin bu  iş  için 

uygun  göründüğünü  ileri  sürmektedir.  Açıkçası  ikinci  görüş  akla  daha 

yatkın  gelmektedir.  Neticede  II.  Bayezid  Bektaşîliğe  sempati  duyuyor 

olsaydı aynı kaynaklardan beslenen Kalenderîler, Haydarîler, Câmîler gibi 

diğer zümrelere de bu sempatiyi beslemesi gerekirdi. Ancak aksine Osmanlı 

yönetimi bu zümreler üzerindeki baskısını arttırmış ve bunlar yavaş yavaş 

yok  olarak  Bektaşîliğe  intisap  etmişlerdir.  Yukarıda  bahsettiğimiz  gibi, 

onaltıncı  yüzyılın  başında  Bektaşîlerin  On  İki  İmam  şîiliğine  olan 

yatkınlıkları ve Safevi devletinin On İki İmam şîiliğini yayma siyaseti göz 

önüne alındığında Osmanlı yönetimi için Bektaşîlerden daha iyi bir seçenek 

yok  gibi  durmaktadır.  Dolayısıyla  Bektaşîliğin  resmi  bir  tarikat  olarak 

tanınması zorunluluktan dolayı meydana gelmiş olmalıdır. Burada akla şu 

soru  gelebilir;  Bektâşîlik  onaltıncı  yüzyıla  kadar  artan  baskılara  rağmen 

nasıl  olup  da  yok  olmadan  ayakta  kalabilmiş  ve  Osmanlı  yönetiminin 

                                               
84  Karamustafa, Vahidi’s Menakıb-i Hvoca-i Cihan ve Netice-i Can, s. 10. 
85  Faroqhi, age. , s. 186, Melikoff, age. , s. 22. 
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dikkatini çekebilmiştir? Bunun cevabını Yeniçeri Ocağı’nın Bektaşî  tarikatı 

ile olan ilişkisinde aramak gerekir. Yeniçeri Ocağı’na Bektaşî etkilerin  tam 

olarak ne zaman girdiği bilinmemekle beraber, bu ocağın kuruluşunda Hacı 

Bektaş‐ı Veli’den dua alındığı yönündeki inanışın, I. Orhan zamanına denk 

gelen ocağın kuruluşu ile Osmanlı Beyliğinin kurulmasından önce yaşayıp 

ölen  Hacı  Bektaş  arasındaki  zaman  aralığı  nedeniyle  gerçekle  alakası 

yoktur. Ocağın Hacı Bektaş’ın halifelerinden Abdal Musa  tarafından börk 

giydirilmek  suretiyle  temellerinin  atıldığı  yönündeki  inanış  ise, 

Aşıkpaşazade  tarafından kesin bir dille  reddedilmektedir86. Ancak ocağın 

Bektaşîliği benimsediği, Hacı Bektaş’ı kendilerine pîr olarak kabul ettikleri 

ise  kesindir.  Ocağın  doksan  dördüncü  cemaat  ortasında  Bektaşi 

Babalarından biri, Hacı Bektaş vekili olarak otururdu. Âsitâne’deki (Pîr evi) 

baba vefat ettiği zaman yerine geçen yeni Baba İstanbul’a gelir ve ocaklı onu 

alıp  alay  kapısına  götürür  ve  tacını Yeniçeri  ağası  giydirip  alay  ile Bâb‐ı 

Âlî’ye gider ve sadrazam  tarafından kendisine  ferace giydirilirdi. Bu yeni 

Bektaşî  babasının  âsitâne’ye  gidişine  kadar  Ocaklı  tarafından  misafir 

edilmesi usuldendi87. İşte Bektaşîliğin Yeniçeri Ocağı ile olan bu hem ruhani 

hem  de  usuli  sıkı bağları  sayesindedir  ki  Bektaşîlik  ayakta  kalabilmiş  ve 

yönetimin de Safevilere ilişkin planlarında kendine bir yer bulabilmiştir. 

Peki,  Bektaşîliğin  bu  senkretik  yapısında  ve  özellikle  onyedinci  ve 

onsekizinci yüzyıllarda Anadolu aykırı hareketlerinin kurumsal  temsilcisi 

olma konumunda Hacı Bektaş’ın ve öğretilerinin  rolü nedir? Hacı Bektaş 

tüm bunları öngörerek bir tarikat mı kurmuştu? Ya da bu gelişmeler onun 

öğretilerinden azade onun personası kullanılmak suretiyle ona mal edilmiş 

olabilir  mi?  Bu  soruların  cevabı  için  Hacı  Bektaş’tan  dolaysız  olarak 

bahsedilen  kaynaklara  bakmak  gerekir.  Bunlardan  en  erken  tarihli  olanı 

Ahmed Eflâki’nin ondördüncü yüzyılda kaleme aldığı Menâkibu’l‐Ârifîn adlı 

eseridir. Mevlânâ Celâleddin Rûmi  ve  çevresinin hayatlarının menkıbevi 

olarak  anlatıldığı  bu  eserde,  ilk  defa  Hacı  Bektaş‐ı  Veli’den 

bahsedilmektedir. Esere göre Mevlânâ ve Hacı Bektaş birbirinden haberdar 

olup  aralarında  rekabet  vardır.  Eflâki  Hacı  Bektaş’ı  Baba  Resul’un  has 

halifelerinden  olarak  tasvir  ediyor  ancak  eserde  Hacı  Bektaş’ın  Babaî 

kıyamına  katılıp  katılmadığına  dair  bir  bilgi  mevcut  değil.  Eflâki,  Hacı 

Bektaş’ın  marifetle  dolu  ve  aydın  bir  kalbi  olduğunu  fakat  şeriata 

uymadığını  belirtiyor88.  Hacı  Bektaş‐ı  Veli’den  bahseden  ondördüncü 

yüzyılda yazılmış diğer bir kaynak Elvan Çelebi’nin Menâkıbu’l Kudsiyye Fi 

                                               
86  Aşıkpaşazade, age. , s. 486-487. 
87  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapıkulu Ocakları I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, 

s.150. 
88  Ahmed Eflâki, Menâkibu’l-Ârifîn, Tercüme: Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 320-321. 
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Menâsıbi’l‐ Ünsiyye’sidir. Bu eserin son kısmında Baba İlyas’ın halifelerinden 

biri olarak Hacı Bektaş’tan bahsedilmektedir. Elvan Çelebi’de Hacı Bektaş’ın 

Babaî kıyamına katıldığına dair bir kayıt mevcut değil, bu da akla Elvan 

Çelebi’nin  dedesi  Baba  İlyas’ın  şanını  arttırmak  için  Hacı  Bektaş’ı  Baba 

İlyas’a intisap ettirdiğini akla getiriyor89. Hacı Bektaş‐ı Veli’den bahseden  ‐

Bektaşi kaynakları haricinde‐ en geç tarihli kaynak Âşıkpaşazade’nin eseri 

Tevârîh‐i Âli Osman’dır. Âşıkpaşazade’nin Hacı Bektaş hakkındaki görüşü 

çok  kesin  ve  sertdirki;  II.  Bayezid  zamanında  eserini  kaleme  almış 

müverrihin  bu  görüşü,  tarihini  anlattığı  imparatorluk  yönetiminin  Hacı 

Bektaş‐ı Veli hakkındaki görüşü  ile de paralellik arz ediyor. Aşıkpaşazade 

Hacı Bektaş’ı bir meczub aziz, şeyhlıkdan ve müridlikden fârig olarak sunuyor. 

Ayrıca  eserde  Hacı  Bektaş  hakkında  yukarıda  saydığımız  diğer  eserlere 

göre biraz daha ayrıntılı bilgiyi bulmak mümkün. Buna göre Hacı Bektaş 

Horasan’dan kardeşi Menteş  ile birlikte Baba  İlyas’a gelmiş, Menteş Baba 

İlyas’la  birlikte  isyana  katılıp  şehit  edilmiş  ancak  Hacı  Bektaş 

Sulucakaraöyük’e  gelip  yerleşmiştir.  Âşıkpaşazade’ye  göre  Hacı  Bektaş, 

Baba  İlyas’ın  halifesi  olmayıp  sadece  onun  yanına  uğrayıp,  bir müddet 

orada kalmıştır90. 

Hacı  Bektaş‐ı  Veli’den  dolaysız  olarak  bahseden  Bektaşî  harici 

kaynaklarda, Hacı Bektaş hakkında pek ayrıntılı bilgi bulunamadığı gibi, bu 

bilgilerde  onun hayatı  üzerine  olup, bunlar  da  ihtilaflıdır. Hacı  Bektaş’ın 

öğretileri  hakkında  ayrıntılı  bilgiye  ulaşmak  bu  kaynaklar  ile  mümkün 

değildir.  Bu  sebeple  Hacı  Bektaş‐ı  Veli’nin  kaleme  aldığı  eseri Makâlât’ı 

incelemekte  fayda  vardır.  Makâlât  arapça  olarak  kaleme  alınmış  olup, 

orijinal  nüshası bulunamamaktadır. Ancak  iki  adet  tam  olmayan  arapça 

nüshalar mevcut olup, bunlar da eserin orijinal nüshaları değildir. Eser önce 

Hacı  Bektaş’a  sonra  Hacım  Sultan’a  intisap  eden  Said  Emre  adında  bir 

mürid  tarafından  tercüme  edilmiş,  Hatiboğlu  Muhammed  de  manzum 

olarak tercümesini yapmıştır91. Hacı Bektaş Makâlât’da Allah’ın Âdem’i dört 

nesneden  yarattığını  ve  evladını  dört  bölüğe  ayırdığından  bahseder. 

Âdem’in yaratıldığı nesneler; toprak, su, ateş ve rüzgârdır. Dört bölük  ise; 

abidler,  zahidler,  ârifler  ve  muhiblerdir.  Bu  dört  nesne,  dört  bölük  ile 

ilişkilendirilmiştir92.  Makâlât’ın  bu  kısmında  batîni  etkileri  görmek 

mümkündür. Batînilik’te Tanrı yaratıcı kudret olup, onun aktif kudreti  ile 

gökler  meydana  gelir.  Göklerin  dönüşü  ateş,  su,  toprak  ve  rüzgârı 

                                               
89  Elvan Çelebi, age. , s. 169.Hacı Bektaş şol sebebden hiç/Göze almadı tac-ı sultanı-Böyle anladı bildi buldı bular/Bu 

nihadı bu yol u erkânı. Bu dizeler ile Elvan Çelebi Hacı Bektaş’ın Baba İlyas’a intisap ettiğini ileri sürüyor. Ayrıca yine bu 
bölümde Şeyh Edebalı’nın da Baba İlyas’ın halifelerinden olduğu belirtiliyor. 

90  Aşıkpaşazade, age., s. 523. 
91  Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, s. 266-267. 
92  Hacı Bektaş-ı Veli, Makâlât, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011, s. 44-59. 
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oluşturur. Gökler  ile bu dört unsur cansızlar  ile canlıları ve son olarak da 

canlıların  en mütekâmili  insanı meydana  getirir93.  Tasavvuftaki Vahdet‐i 

Vücûd  itikadının  da  özünü  oluşturan batîniliğin  etkilerini Hurufilikte  de 

görmek  mümkündür.  Bu  kısımdan  sonra  Hacı  Bektaş;  şerîat,  tarîkat, 

ma’rifet  ve  hakîkat’ın  derecelerini  açıklar  ki94; burada  açık olarak  Irak’ta 

doğup  Horasan  ve  Doğu  İran’ı  etkisi  altına  alan  tasavvufun  etkilerini 

görmek mümkündür. 

Makâlât’a  baktığımızda  onaltıncı  yüzyıldan  itibaren  Bektaşîliğin 

geçirdiği dönüşüme ve büründüğü kurumsal kimliğe  ilişkin herhangi bir 

ipucuna rastlayamıyoruz. Bunun için onbeşinci yüzyıl sonu‐onaltıncı yüzyıl 

başlarında kaleme alındığı düşünülen Uzun Firdevsi’ye  (Firdevsî‐i Rûmî) 

ait  Velâyetname‐i Hacı  Bektaş‐ı  Veli’ye  bakmamız  gerekir.  Bir  ermiş  ya  da 

evliyanın  yaşam  öyküsünü  menkîbevi  tarzda  anlatan  velâyetname 

kültürüne uygun  olarak  yazılan  Velâyetname‐i Hacı  Bektaş‐ı  Veli;o  zamana 

kadar yaşamış ve Anadolu’da ünlenmiş çoğu abdal, baba ya da dervişi Hacı 

Bektaş’a  intisap  ettirmiş  ve  Hacı  Bektaş‐ı  Veli’yi Anadolu  İslamiyet’inin 

manevi  kurucusu  konumuna  yükseltmiştir.  Velâyetname’de;  Ahmed 

Yesevi’nin halifelerinden Lokman‐ı Perende tarafından maddenin sınırlarını 

aşıp Hicaz’da kendisiyle namaz kılıp hemen geri döndüğü  için kendisine 

Hacı unvanı verilen ve ardından Horasan  erenlerine Hz. Ali’nin nişanını 

gösteren95, Haydarîlerin pîri Kutbü’d‐dîn‐i Haydar’ı kâfir elinden kurtaran 

(bu arada yedi başlı bir ejderhanın üstesinden gelen)96, Ahmed Yesevî’den 

halifelik  alarak  irşad  için Anadolu’ya  gelen97,  Taptuk  Emre’ye  gösterdiği 

kerametle onun Taptuk sıfatını almasına vesile olan98, Kadıncık Ana’yı nefes 

evlâdı  yapan99,  Seyyid  Battal  Gâzî  türbesini  ziyaret  ederek  Seyyid’in 

mezarını  doğrulayan  ve ardından Sarı Saltuk’u Küçük Abdal  ile beraber 

Dobruca’ya  gâza  için  gönderen  (Sarı Saltuk’un  ejderhayı  öldürdüğü  olay 

burada  da  anlatılmaktadır)100,  Yunus  Emre’yi  Taptuk  Emre’ye  intisap 

ettiren101  ve  nihayet  Ertuğrul  Gazi  ve  Osman  Bey’e  hayır  dua  ederek 

Yeniçeri Ocağı’nın manevi kuruculuğunu üstlenen102 bir Hacı Bektaş‐ı Veli 

portresi çizilmektedir. Firdevsî’nin bu anlatım şekli ve olaylar zinciri elbette 

ki tesadüf değildir. Bektâşîliğe  intisap edip, Hacım Sultan’ı mürşid edinen 

Firdevsî  büyük  ihtimalle  pirinin  şanını  arttırmak  istiyordu.  Bu  nedenle 

                                               
93  Gölpınarlı, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, s. 126-127. 
94  Hacı Bektaş-ı Veli, age. , s. 68-94. 
95  Uzun Firdevsi, Velâyetname-i Hacı Bektaş-ı Veli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2007, s. 85-89. 
96  Uzun Firdevsi, age. , s. 133-138. 
97  Uzun Firdevsi, age. , s. 165-174. 
98  Uzun Firdevsi, age. , s. 185-186. 
99  Uzun Firdevsi, age. , s. 282-290. 
100  Uzun Firdevsi, age. , s. 342-362. 
101  Uzun Firdevsi, age. , s. 377-385.  
102  Uzun Firdevsi, age. , s. 537-554. 
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Horasan  tasavvuf  ekolünün  Anadolu’da  faaliyet  göstermiş  önde  gelen 

bütün isimlerini Velâyetname’de toplamış ve tüm bu isimleri Hacı Bektaş’a 

intisap  ettirmiştir. Ancak bizce  esas  neden;  onbeşinci  yüzyılın  sonundan 

itibaren Osmanlı  yönetiminin  artan baskısı  sonucu  teker  teker  Bektaşîlik 

bünyesine  katılan  aykırı  derviş  gruplarının  tarikatın  öğretileri  içerisinde 

erimesi  neticesinde  Firdevsî  bu  gruplara  ait  pîrlerin  ve  itikadların 

Bektâşîlikle bir şekilde alâkası olduğunu düşünmesidir. Peki, Firdevsî’nin 

ve Balım Sultan’ın bilinçli bir şekilde Bektâşîliği bu konuma getirdikleri ve 

diğer gruplara kapılarını açarak kurumsal bir kimliğe bürünmek istedikleri 

düşünülebilir  mi?  Bu  da  elbette  mümkündür  ancak  elimizde  bunun 

doğruluğunu kanıtlayacak veriler mevcut değildir. Bu nedenle şu an  için 

söylenebilecek şey, Anadolu merkezi birliğinin sağlanması ve ehl‐i sünnet 

itikadın merkezi  yönetim  ile  işbirliği  sonucu  aykırı  zümrelerin  Yeniçeri 

Ocağı ile bağları bulunan ve bu nedenle de II. Bayezid tarafından resmi bir 

tarikat  olarak  tanınan  Bektâşîlik  bünyesine  zorunluluktan  dolayı  intisap 

ettikleridir. 

 

SONUÇ 

Anadolu’nun  Türkler  tarafından  istilası  ve  bununla  başlayan 

kolonizasyon  hareketleri, buranın bir  Türk‐İslam  yurdu haline  gelmesine 

sebep olmuştur. Ancak bu  İslamlaşma hareketiyle sadece Büyük Selçuklu 

İmparatorluğu’nun mirası Sünni İslam modeli Anadolu’ya girmemiş, ayrıca 

İslam’ın aykırı akımları ve bu akımlara mensup dervişler de Anadolu’ya 

gelmişlerdir. Bu aykırı zümrelerin kökeni genellikle Orta Asya’dır. Özellikle 

Horasan  ve  Doğu  İran’daki  tasavvuf  akımından  etkilenen  Türkmen 

gruplarına mensup abdal, baba ya da dervişler onikinci yüzyıldan itibaren 

Anadolu’ya  girmeye  başlamışlardır.  Bu  dönemde  Anadolu’ya  giren  bu 

abdal, baba ya da dervişler, herhangi bir silsileye tabii olmadan daha çok 

bireysel hareket  ediyorlardı. Bu  ilk dönem aykırı kişiliklerin daha ziyade 

kanaat önderi olarak Türkmen gruplarına önderlik ettikleri görülmektedir. 

Onüçüncü  yüzyıldan  itibaren  Anadolu’ya,  Şam  ve  İran  bölgesinden 

gelen  aykırı  derviş  gruplarının  da  girmeye  başladığı  görülmektedir. 

Kalenderîler ve Haydarîler bu durumun en belirgin örnekleridir. Bu derviş 

grupları  ilk  dönem  Anadolu  dervişlerinin  aksine  belirli  bir  öndere 

intisaplarını bildirip, gruplar halinde gezmekteydiler. Daha  sonra bunlara 

nispeten oluşacak olan Rûm Abdâllarının  ilk  temsilcileri  ise hâlâ bireysel 

olarak  faaliyetlerini  sürdürmekteydiler.  Elbette  etraflarında  toplanmış bir 

mürid  topluluğu  mevcuttu  ancak  bir  grup  bilincinden  yoksundurlar. 

Geyikli  Baba  ya  da  Barak  Baba  gibi  aykırı  dervişler birbirinden habersiz 

faaliyetlerini sürdürüyorlardı. Fakat bundan bir asır sonra Otman Baba’ya 
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nispeten ortaya  çıkan Rûm Abdâlları  ise  tıpkı Kalenderîler ve Haydarîler 

gibi gruplar halinde dolaşıyorlar ve öğretilerini gittikleri her yerde ortaya 

koyuyorlardı.  Ancak  onbeşinci  yüzyılın  ortalarından  itibaren  merkezi 

otoritenin  güçlenmesi,  bu  aykırı  zümrelerin  yaşamlarını  oldukça 

zorlaştırmıştı. Bu durum bu derviş gruplarını yerleşik yaşama geçmeye ve 

tekke  ve  zaviyelerde  toplanmaya  mecbur  etmişti.  Çağatay  bölgesinden 

gelen Hurufilik ise Anadolu’nun aykırı zümrelerinin kendine özgü havasını 

iyiden  iyiye  bozarak  bu  grupların  içinde  erimiş  ve  aykırı  zümreler 

birbirinden ayır edilemez hale gelmiştir. Bu da  ister  istemez bütün aykırı 

zümrelerin hayatta kalabilmek için tek bir çatı altında toplanmalarına sebep 

olmuştur. Bu çatı da Bektaşîlik olmuştur. Bektaşîlik sadece aykırı tarikat ya 

da  zümreleri  değil  Kızılbaşlık  gibi  halk  hareketlerini  de  içine  alarak 

Anadolu heterodoksisinin nerdeyse tek temsilcisi olmuştur. 

Görüldüğü  gibi Anadolu’nun  aykırı  zümrelerinin  kökeni  ilk  istila  ve 

kolonizasyon  hareketlerine  kadar  gitmektedir.  Ancak  onyedinci  yüzyıla 

gelindiğinde,  bu  zümreleri  kendileri  özgü  adetlere  göre  ayırt  etmek 

neredeyse  imkânsızdır. Özellikle merkezi baskılar sonucu bir bütün haline 

gelerek  birbirleri  içerisinde  eriyerek  varlıklarını  ancak  devam 

ettirebilmişlerdir.  Bu  nedenle bu  aykırı  hareketleri Orta Asya’nın  şaman 

adetleriyle  ya  da  senkretizmle  açıklamaya  çalışmak  oldukça  zordur. 

Zorunlu sebeplerden dolayı her bir aykırı zümre diğeri içinde kaybolmaya 

mahkûm  olmuştur.  Yani Anadolu  aykırılığının  kendine  özgü  bir  yapısı 

olduğundan bahsedilemez. Bu hareketi değerlendirirken geçirmiş olduğu 

yaklaşık 500 yıllık evrimi göz önüne almadan değerlendirme yapmak bu 

nedenle oldukça zordur. 

 



7/14 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 335 

 

KAYNAKÇA 
 

‐Ahmed Eflâki, Menâkibu’l Ârifîn, Tercüme: Tahsin Yazıcı, Kabalcı Yayıncılık,  İstanbul 

2006. 

‐Ahmed  bin  Fadlan  bin  el‐Abbas  bin  Râşid  bin  Hammad,  İbn  Fadlan  Seyahatnamesi, 

Tercüme: ‐Ramazan Şeşen, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2012. 

‐Akça Volkan, Menâkıb‐ı Hˇâce‐i Cihân ve Netice‐i Cân, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2008. 

‐Akdağ Mustafa, Türkiye’nin İktisadi ve İçtimai Tarihi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010. 

‐Aşıkpaşazade, Tevârîh‐i Âl‐i Osmân, Gökkubbe, İstanbul 2007. 

‐Barkan  Ömer  Lütfi,  “İstila  Devirlerinin  Kolonizatör  Türk  Dervişleri  ve  Zaviyeler”, 

Vakıflar Dergisi, Sayı II, Ankara 1942. 

‐de Clavijo Ruy Gonzales, Embassy to Tamerlane, Taylor and Francis e‐Library, 2006. 

‐Ebû Abdullah Muhammed  İbn Battûta Tanci,  İbn Battûta Seyahatnamesi Cilt  I, Tercüme: 

A. Sait Aykut, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004. 

‐Ebu’l  Hayr  Rûmi,  Saltuk‐Nâme  I,  Tercüme:  Şükrü  Haluk  Akalın,  Kültür  ve  Turizm 

Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988. 

‐Ebu’l Hayr  Rûmi,  Saltuk‐Name  II,  Tercüme:  Şükrü Haluk Akalın,  Kültür  ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988. 

‐Elvan  Çelebi, Menâkıbu’l  Kudsiyye  Fi Menâsıbi’l‐ Ünsiyye,  Tercüme:  İsmail  E.  Erünsal, 

Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1995. 

‐Faroqhi Suraiya, Anadolu’da Bektaşilik, Tercüme: Nasuh Barın, Simurg Kitapçılık, İstanbul 

2003. 

‐Fazlullah Astrâbâdi, Câvidân‐Nâme, Tercüme: Fatih Usluer, Kabalcı Yayıncılık,  İstanbul 

2012. 

‐Fazlullah  Reşîdü’d‐dîn,  Cami’ü’t  Tevârih,  II.  Cilt,  Tercüme:  Erkan Göksu, H. Hüseyin 

Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2011. 

‐Gölpınarlı Abdülbâki, Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatler, İnkılapKitabevi, İstanbul 1997. 

‐Gölpınarlı Abdülbâki, Yunus Emre, Hayatı ve Bütün  Şiirleri, Türkiye  İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul 2011. 

‐Hacı Bektaş‐ı Veli, Makâlât, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2011. 

‐İbn Bibi, El‐ Evamirü’l AlaiyyeFi’l Umuri’l Alaiyye‐ Selçukname, Tercüme: Mükrimin Halil 

Yinanç, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2010. 

‐İnalcık Halil, Osmanlı İmparatorluğu, Klasik Çağ (1300‐1600), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 

2006. 

‐İnalcık Halil, ʺOtman Baba ve Fatih Sultan Mehmedʺ, Osmanlılar ‐ Fütühat, İmparatorluk, 

Avrupa ile İlişkiler, ed. Halil İnalcık, Timaş Yayınları, İstanbul 2014. 

‐İnançer  Ömer  Tuğrul,  “Osmanlı  Tarihinde  Sûfilik  Ayin  ve  Erkanları”,  Osmanlı 

Toplumunda  Tasavvuf  ve  Sûfiler,  ed.  Ahmet  Yaşar  Ocak,  Türk  Tarih  Kurumu 

Yayınları, Ankara 2005. 

‐Karamustafa Ahmet T.,Tanrının Kuraltanımaz Kulları, İslam Dünyasında Derviş Toplulukları 

(1200‐1550), Tercüme: Ruşen Sezer, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2012. 

‐Karamustafa Ahmet T., Vahidi’s Menakıb‐i Hvoca‐i Cihan ve Netice‐i Can‐ Criticial Edition 

and Analysis, The Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard 

University 1993. 

‐Karamustafa  Ahmet  T.,  “Yesevilik,  Melametilik,  Kalenderilik,  Vefa’ilik  ve  Anadolu 

Tasavvufunun  Kökenleri  Sorunu”,  Osmanlı  Toplumunda  Tasavvuf  ve  Sufiler,  ed. 

Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005. 

‐el Kâşgarî Mahmûd, Dîvânü Lugâti’t Türk, Tercüme: Seçkin Erdi, Serap Tuba Yurtsever, 

Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2007. 



7/14 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 336 

 

‐Köprülü Mehmed Fuad, Anadolu’da İslamiyet, Akçağ Yayınları, Ankara 2005. 

‐Köprülü Mehmed Fuad, Osmanlı’nın Etnik Kökeni, Kaynak Yayınları, İstanbul 1999. 

‐Köprülü Mehmed  Fuad,  Türk  Edebiyatında  İlk Mutasavvıflar, Akçağ  Yayınları, Ankara 

2012. 

‐Küçük Abdal, Otman Baba Velâyetnamesi, Tercüme: Filiz Kılıç, Mustafa Arslan, Tuncay 

Bülbül, Ankara 2007. 

‐Melikoff  Irene,  Uyur  İdik  Uyardılar,  Alevilik‐Bektaşilik  Araştırmaları,  Tercüme:  Turan 

Alptekin, Demos Yayınları, İstanbul 2011. 

‐Menavino Giovan Antonio, Türklerin Hayatı  ve Adetleri Üzerine Bir  İnceleme, Tercüme: 

Harun Mutluay, Dergâh Yayınları, İstanbul 2011. 

‐Nizamü’l‐mülk, Siyasetname, Tercüme: Mehmet Taha Ayar, Türkiye İş Bankası Yayınları, 

İstanbul 2007. 

‐Ocak Ahmet Yaşar, Babailer  İsyanı‐ Aleviliğin Tarihsel  Altyapısı  yahut Anadolu’da  İslam‐ 

Türk Heterodoksisinin Teşekkülü, Dergâh Yayınları, İstanbul 2011. 

‐Ocak  Ahmet  Yaşar,  “Babailer  İsyanından  Kızılbaşlığa:  Anadolu’da  İslam 

Heterodoksisinin Doğuş ve Gelişim Tarihine Kısa Bir Bakış”, Belleten, Sayı: 239, Cilt: 

LXIV, Nisan 2000, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000. 

‐Ocak Ahmet Yaşar Ocak, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak Menakıbnameler  (Metodolojik Bir 

Yaklaşım), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, Kültür Tarihi Kaynağı Olarak 

Menakıbnameler  (Metodolojik  Bir  Yaklaşım),  Türk  Tarih  Kurumu  Yayınları, Ankara 

2010. 

‐Ocak Ahmet Yaşar, Osmanlı İmparatorluğu’nda Din, Yeni Çağlar Anadolu’sunda İslam’ın 

Ayak  İzleri: Osmanlı Dönemi, Makaleler‐ Araştırmalar,  Kitap  Yayınevi,  İstanbul 

2011. 

‐Ocak Ahmet  Yaşar, Osmanlı  İmparatorluğu’nda Marjinal  Sûfilik:  Kalenderiler  (XIV‐  XVI. 

Yüzyıllar), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999. 

‐Ocak Ahmet Yaşar, Sarı Saltık‐ Popüler İslam’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), 

Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011. 

‐Ocak Ahmet  Yaşar,  “Selçuklular  ve  Beylikler Devrinde Düşünce”,  Türkler,  ed. H.  C. 

Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002. 

‐es‐ Sühreverdi Ebu Hafs Ömer b. Muhammed, Avârifü’l Meârif, Tercüme: Dilaver Selvi, 

Semerkand Yayınları, İstanbul 2011. 

‐Sümer  Faruk,  Oğuzlar  (Türkmenler),  Tarihleri‐  Boy  Teşkilatı‐  Destanları,  Türk  Dünyası 

Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1999. 

‐Taşköprülüzade,  eş‐Şakâiku’n‐Nu’mâniyye  fî  ulemâi’d‐Devleti’l‐Osmâniyye,  Tercüme: 

Muharrem Tan, İz Yayıncılık, İstanbul 2007. 

‐Turan Osman, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Yayınları, İstanbul 2011. 

‐Türer  Osman,  “Osmanlı  Anadolu’sunda  Tarikatların  Genel  Dağılımı”,  Osmanlı 

Toplumunda  Tasavvuf  ve  Sufiler,  ed.  Ahmet  Yaşar  Ocak,  Türk  Tarih  Kurumu 

Yayınları, Ankara 2005. 

‐Uzun Firdevsi, Velâyetname‐i Hacı Bektaş‐ı Veli, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 

2007. 

‐Uzunçarşılı  İsmail Hakkı, Osmanlı Devleti  Teşkilatında  Kapıkulu Ocakları  I,  Türk  Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara 1988. 

‐Ülken Hilmi Ziya, “Anadolu’da Dini Ruhiyat Müşahedeleri”, Mihrab Mecmuası, Sayı: 13‐ 

14, İstanbul 1924. 

‐Yıldırım Rıza, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli) ve Velâyetnamesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2007. 


