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ANADOLU'DA HALK İSLAMI 

Bu başlık altındaki bahiste ister istemez daha önce inlelcdiklerimizden ba
zılan tekrarlanacak ama bu kez, başka bir bakış açısından. Şöyle ki İranlılarla 
Türklerin düşünce yapısı bazı bakımlardan fark lar arzetliyor. 

Daha önce anlattığımız Ebü Müslim destanı .  okuyanı yüce ufuklara doğru 
götüren bir tasavvufi esinti coşkusunu haiz olup Mc11akıb-1 ııuıkıel-i fliiseyiıı 

bunun bir mukaddemesi oluyor. İranlılarda Hüscyin'iıı şehadeıi bir İsfıvüri in
sanl ığı kurtarma tabiatına bürünürken bu kavram Türk düşiincesine yabancı 
kalıyor. Türkler için Kerbela dramı bir erek deği l .  bir fclfıkct. i nıikam bekleyen 
bir bozgundur. Hüseyin ' i ıı haksız ölümünün öcünii alıcı . Ebu Müslim olacak
tır. Bu nedenle Je Türklertle Kerbela'nın  gerçek kahramanı Hüseyin Jeği l .  
Ebü Müslim'dir. 

İ lkin göçebe olan bir u lusun atalartlan kalına inançlarına. asırlar siiresinc 
alt katmanlar eklenecekti ki bu da, örneğin  aşırı Şii inançlardı: Bekıaşi-Alevi
lerin u lu latlıkları Al i ,  gerçekte eski Türklerin Giik Tiiırgri'sintlen başkası de
ğildi .  Bektaşi-Aleviliğin başlıca niteliği, göçebe aşiret toplumlarına özgü bir  
bağdaşıırmacıl ık deği l miydi? 1  

Selfi.nik metropoliti Palamas'ııı öyküsünü başlarda anlatmıştık .  Onun ka
leminden, doğmakta olan ve Müslüman ve sair kaynakların algıladık ları ger
çeğe çok uygun bir Osman l ı  İslam'ı çıkıyor onaya ve Palamas'ın Mcktıııı'u. 

daha XIV. yy'ın ortasında bunun bir cn!elektiiel şek li i le halk hayatiyet in in  
varlığını sezinlemiş görünüyor ki bu sonuncular, daha sonra. koşul lara göre. 
birbirlerini tamamlayacaklar ya da birbirleriyle kuvvetlice çaı ışacaklartlır. Yine 
Selanik metropoliti Türk kaynaklarına kolaylıkla eklenebi lecek bir tanıklık ge
tiriyor şöyle ki Taşköprüzatle'nin gözüntle de oltluğu gibi . i lk  Osmanlı emirliği 
bir "bi lginler yuvası" oluyor. Burada az çok ;urnrşik ve basil i nsanlar iç in çok 
makbul tasavvufi doktrinler oluşuyor ve içinde haşarı Ha/uil'lcrin Kalender 

veya Torlak t ipinde gezginci dervişlerin ,  her nıcnşe'den ümmi Türkmen ve 
lrani bilgin karismatik şeyhlerin eski etkisi pekişiyor. 

Bu noktada özel l ikle beli rt i lmesi gerek l i  olan husus. Bizans döneminde 
tamamen Olympos keşişliği üzerinde temerküz etmiş mistik zenginl ik arzeden 
bölgenin Türk fethi i le bu zengin l iğinin yok olmayışıdır: bu. hiç şüphesiz İs-

1 lrcııe Mclikoff.- Sur lcs ıraces Ju soulisnıc ıurc. Rcchcrdıcs sıır l'lslarıı populairc en Anaıııli,-. 
lsı. 1 992 . s. 1 -5 .  Son p:ıragrafıu yuzıhınlurı hiz Julı:ı llnce v,·rıııi�ıik. llkz. Emel Esiıı.
"Ercn". l.cs dcrvi� hcıcrouoxcs ıurcs d'Asic Ccıııralc el k peinırc surıınrıııııc "Siyah-Kalanı". iıı 
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lfunl aşıyor ama şidettindeıı birşey kaybetmiyor. Hıris t iyan Bitlıynia ve onun 
'.'Kutsal Dağ'ı . i<,'. dünyaları n a  dal ını� keşi�lt:riyk liıı yapmış ( \ /'ı<wÖpo( 
-Kutsal Dağ - tfıbiri ,  Athos'tan önce B it lıy ıı ia Olyınpo�u'nu ifade cııııişJ. 
Hlidavcııdigar l iva�ı da lliursa, kısmen Kii rnlıyal biitlin Q,ınaıılı döneıniıu.lc, 
aynı şeki lde a1.iz-veli kişileıden yıına zenginliği ile meşhur o lmuştu. 

Osmanlı devletinin daha kuruluşunda, Tlirk ilerleyişine askeri bakımdan 
faal olarak kaıılmı ş  ve marifet ve kahramanlıklarını aıılatmış olJuğuımız Ab

dallııı-ı Rılm, zaviyeler kurup fetheJil miş yerll'rin halkiarını ihtida ett iriyor
lardı. Çoğu kez. Geyikli B aba ve Abdal Musa gibi Aı.erbaycan. Melııncc.1-i 
Küşteri gibi İrnn veya Abdal Murad gibi Orta Asya ki\keıı li bir Tlırk Abdalwı-ı 
Ru111 muhtemelen firar etmi� olan KaA6yrypoı (ke�ışılerin yerini al ıp  manastır
laıını i�gal etmişlerdi .  Kaçaklar çoğu kez Avrupa "Kutsal Dağ"ı olan Yunanis
tan Athos'una sığı ı ı ıyorl.ır. Palaınas' ı n  kendisi de Bithynia'nın Ht:sychast 
üstad larının kuvvetlice etkisinde kalmamış mıydı'! 

Bun unla birlikte birçok keşişin Müsl üman fi\tihlcrin tirılindcn gitmeleri , 
Bitlıynia veya Mysia'nın blitün manastır merkezleri n in  yok olduğu anlamına 
gelmez. B un lardan XVI I I .  yy'a kadar görü lenleri var. Kaldı k i  b i n,:uk keşiş 
uc, ihtida euecekt i .  Ni tekım Hacı Bektaş'ın t i lnıiı.i Şeyh Afüi. İs lamlaşmış bir 
keşişin oğlu idi. B irçok tarik-i diinya da Oly nıpos'ıaki keşi� lrnl�lıcsi ı ıi tekke

'yc tahvil euip ornda dervi,ı· mesleğini yürütecekt i . Olympos'uıı Hıristiyaıı ke
şiş leri o den l i  güçlü bir hatıra bırakmışlardı ki burası ( Ulı.ıdağJ, bütiin Os
man l ı  uönenıinde "Keşiş [);ığı" adıyla bi l inlli' . 

Genelde tarikatların,  öğretisin in  etrafı nua tar ikatı ı ı  tebellür ettiği bir kuru
cusu, ya da en azından bir aziz ya  da mutasavvufıı v<ırdır. O ise ki, Bektaşi

lerde böyle olmamış. Hacı Bektaş, ı'arikatin isim babası olmuş ama esas ku
rucu, il. Bayczid tarafından 1 SO l 'de tekke '11111 postııişiıı'i tayi n  cJi imi� Balım 
Sultan olmu� (pauişah bunu, heterodox hareketlerin bunun vas ıtas ıy la denetim 
alt ında tutulacağım ummuş). Baye:t.id, kuts<ıl mahallin (türbe) nin damını  yap
t ırmışını ş .  

llazı yerlerde Hacı Bektaş, başl ıca veli (ılınuyor. O, sadece ulu lananlard<ın 
bir tanesi oluyor. Örneğin Anadolu Alevileriy le ay nı rituslan uygulay ı p  aynı 
i nançlara sahip Deli Orman (Bulgaristan) Kızılbaşları, onıı ululaınakla birli kte 
ona i l k  yeri vermiyorlar. Aynı şey Azerbaycan Kırklar'ı için de söylenebi l i r. 
Yani Bektaşil ik,  Hacı llektaş dışında da var olabiliyor. 

Tarikaıın, bağdaştır ıııaeı l ığının daha önce giirdüğlimüz iiğtleri ne. Alzf'le
rin bıraktıkları ua katı labil ir .  B u nda, loncanın üstadrna, Ayiıı - i Cem sırasıııua 
ve "Kırk lar Sofras ı " nı hatırlatan Mirilclaııuı'da önde yer veri l ir .  Bunun öte-

1 Michd Ilalİ\'CI .-- "I'· cit., s. 17 1-2. 
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sinde B ektaşil i k, yerel örf, ve inanç ları benimseyecek kadar çevreye intibak 
eder. Bu husus özel l ik le, "Hızır" oluveren bazı Hıristiyaıı a1.izlerin k ültii ile 
bazı dini bayramlan benimsemiş olmasında belirgin o luyor . Keza, hem Hıri s
tiyanların, hem de Bektaşilerin vardıkları kutsal mahaller bulunuyor. 

Buna karşı l ık, Doğu Anadolıı 'da Bektaşi-Alevilik. İran Azerbaycanı 'nda 
görülen ve yandaş ları çoğunluk la Türk olan Kırkhır ko lu . Ehl-i Hakk dokıriı ı
leriyle müşterek çizgiler arzediyor. Yine, Cebrai l  efsanesi ve tıir horoz şeklinde 
temsi l  edi len Melek Ta'ııs'a müteallik nıi ıos husu.�unda Yezidilerle nılişterek 
yanlan bulunuyor. 

Bu arada, çok ilginç bir. hususa deği ne l im . Topkapı .Sarayı ınlizesi ndc 
bulunan Yavuz Se l i nı 'in kırmızı sancağının ortasını Zü l fikar iıjgal ed i yor . 

Bunun, Bektaşil iğe yakın l ığı bi l inen Yen içeri sancakl<1rı nda bulıın ın;L'>I tab i i 
görülse de Alevi-Bektnşiliğe amansız savaş açmış Yavut.'un böyle bir örgcyi 
benimsem iş  olması i nsanın akl ın ı  çeliyor. Gökten i n nı i� olmakla A l i 'ni ıı bu 
k ı lıcı nın tanrısal mahiyetine itibar ed i l ıiıekte , yoksa A l i 'nin nıü�ellenı ceııgfı
verl iği mi temsi l edilmek istenmiş? Her ne hal ise, bu Z ü lfikar Ycııiçeriııi n  ol
duğu kadar Sünni saray ın da malı o lmu� . Olmuş ama bunun Z ülfikar'a benzer 
tarafı da kal mamış! Şöyle ki mukavves, ucu iki dilli olan bu kı lıı,: {karbonlu 
sert çeliği n  döğüliirkcn çatlaması), Selim'in de, Barbanıs\ırı da bayraklarında 
pcr!!el �iirlirılimlinc hiirlinmli�1• 

Y.ı\ ıı/uı.ı ,,ıııc:ı�:ıııd;! /ıillık.ır 

ı I 1-::ıı ah:ılı-t · . .  \r,l:ıııı:�lıı ııd.ııı ı 
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Bektaşilerce beni msenmiş mezkfir Melek Ta'us ve onu temsi l eden horoz 
hakkında daha önce vermiş olduğumuz i zahatı tckrarlaınıyoruz1• 

Bu İslam öncesi Türk kalıntı larına, bazı kuşlara. özellikle tııımı'ya bağla
nan önemi eklemek gerekir. Bektaşi sema'i bunların dansını taklid ediyor. 

Fatih albuıııuııda honıılar tM.Ş. İp�irn�lu ,.ı: S. Eyiiho�lu) 
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Keza, Ali tarafıııdan teşahhus ettiri len bir  güneş kültünden anılar: güneş 
doğarken yüzü ona dönük olarak Ali 'ye dua etme adeti .  Ali.  gök Tüııgri'n in  
varisidir'. eğer doğruca kendisi değilse . . .  

Rahmetli İs mai 1 Hüsrev Tökin  bey İstanbul' da Kürt hamal larını ıı sabah
ları güneşe karşı dua ettiklerini gördüğünü bize anlatmıştı. 

"XVI. yy'da Mardin ' in bir mahallesi Şemsiyye adını taşımakta olup bu
rada oturan halk eri\mine (Ermeniler) olarak kaydedilmiştir. Bunlar ,ffmsf di
n in  mensupları olmalıdırlar" diye yazıyor Nejat Göğünç�. XVII . yy'ı ıı başla
rında Diyarbekir'e gelen, aslen Kefc'li bir Ermeni ailesinden olan Polonya'lı 
Simeon, seyahatnamesinde işbu Şemsiler hakkında çok şey anlatıyor\ 

Melikofun Alevi semfüıiın turna dansın ı  taklid ettiği sözüne dönel im ve 
önemine binaen Anadolu'da turna i le ilgili efsanelere göz atal ım. 

Ephesus'ta, Artemis tapınağı Kaustros (Küçük Menderes) suyunun ağ
zı ndaki bir batakl ık üzerinde kurulmuştu. Bataklığın bel i rgin n iteliğ i ,  s ıtma 
yuvası olması itibariyle ölüm tehlikesi arzetmesi ve üstiinde kaz, kuğu ve turna 
gibi. "uzun boyunlu, kanatların ı  mağrur edfı ile çarpan" göçer kuş barındı rma
s ı d ı r. 

"Turnalar uçun, yarimi seçin 
Turnalar! . . .  " 

M.Ö. VII. binde Çatal Höyük sakini bunlardan iki tanesini rakseder halde 
resmetmiş duvarına. These, Minantore'yi (Minos boğasın ı )  yendikten sonra 
Girit'ten dönüşünde beraberinde getirdiği yedi ç i ft kız ve delikanlıyla birli kte 
Delos'ta durup Apollon'a şükranını  arzetmiş ve refikleriyle birlikte turna rak
sını icra etmiş. Bu raks her yı l ,  tanrın ın doğum günü olan Thargelion ayın ın 
yedinci gününde tekrarlanır olmuş. 

Turna ve kuğu ların Kaustros batakl ığı  üzerinde uçuşları, Ephesuslu lar 
için, kıvrıntı ları dünyanın aynen suretini alan nehri n almaşık raksıyla ahengli 
olan bir semavi raksı ı .  Bu raks, adı geçen kuşların göç ellikleri ülkelerle Ephe
sus'u i l işki l i  k ı l ıyordu�. 

Alevi semaı acaba onu neresiyle il işkili kı l ıyordu'! . . .  
"Gam yükü", "çile boğçası " ,  "gönül d i l i " ,  "Pir vergi si " ,  b irbirini sevmiş 

ama ayrı düşmüş kişi lerin "mektup"a verdikleri adlardandır. Posta ve pul pa
rası çoğu kez olmayınca, iş kalır bir  gidene. Ama mektup yollama iş ini  Hz .  
Sü leyman çok önceden çözmüştü. Onu Hüthüt  adl ı  kuşa yük lüyordu.  B izi m  
ozan ise 

1 lrcııe Mı!likoff.- "I'· ciı . . s. 6-7. 
2 Nijaı Gögiinç.- XVI. yüzyılda Mardin Sancağı. lsı. 1969. s. 77-X. 
) Jlkz. Külıür Kökenleri. C. 1111. s. 912-.ı. Yezidiler için de hkz. s. CJ2J-9D. 

4 J. lloııııcı.- Anenıis d'Eplıcsc cı la lı'gcn<lc des sepi <lorıııanıs. Paris 1977. s. 53-X. 
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"Bana derler «gam yiikii»nii sen götür 
lleninı bu yo llarda kervanın mı var?" 

diyor ve dönüp turnalara 

diye sesleniyor. 

"Acap ne diyardan uçup gel irsiz? 
Bir haber sorayım. durun durnalar! 
Sevgili yarimden benim bilirsiz 
nana bir teselli verin dumalar! 

... 

Homeros. destan larını Ispartal ı asker için değil, İyonya ve Aıina'nın 
zengin tüccar, siHih yapımcısı için uüzmüştü. Onu bir iki asır arayla izleyen, 
ııma şair olarak onun ancak çömeı.i olabi lecek Hesioılos ise, d i nleyici olarak 
başka türden i nsanlara, t iiccar, siliilı satıcılarının alı ınuakilere, tek kelimeyle 
halka seslenmi�ti . O. dediğimiı. gibi, oı.an olaruk Honıeros'tan geriydi. Nasıl 
olmasın ki beriki, uygarlığı her tarafa giin saçan iyon lal ı ,  Hesiodos ise, Ana
dolu'nun si l ik . buğu l u bir aynası olan Helenistan lı. karanlıklur içindek i Boi
ot ialıyu ı . Bu kadar fark olacaktı. Ama o, et li kemikli, ölümlü fıdemoğlunun 
yaşamının içindeydi .  Doğa. onun işlenmesi, hayvan suğıını onun sorunuydu, 
ve bu arada da kuşlar . . .  

"İşe koyu lmudan turnanın sesini bek le : 

Bıılutlann aruından gelsin ki her y ılki çığlığı. 

Ekin zamanını o haber verir, 
Yağmurlu kış günleri onun la  başlar 
Turnalar öttü mü gökte, 

Öküzii olmayanın yüreği sızlur", 

diyor bize, "İşler ve Günler"inde (dize 448-45W. 
Turna Ali'nin de kuşlanndanuır: 

"Hazrct-i Şah'ın avfızı 
Turna uerler bir kuştauır" (Pir Sultan). 

O, acı soğuklarua. kara kışta gürüıımeı olur; havalanıı ueğişip tanma uy
gun geluiği giin lcrue oıtaya çıkar. Bu itibarla bııgiin Anadolu uşağı turnayla 
ekin dönemleri arasında bağlantı kurmuştur, tıpkı Hesiodos gibi . 
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Önsözde <le açıkça beli rtmeye çalıştığımız gibi, buraya kadar "Alevi" ifa
desin i .  Ebfı Bekir, Ömer, Osman'a karşıt olarak "Ali van<laşı" olarak kullan
dık.  Ama bundun böyle artık doğruca Anadolu halk Müslümanlığı bahis ko
nusu olduğundan, bıınu bu "Müsllimanlık"ı ifade etmede kullanacağız .  Köp
rülü bu "Alevi"liği "kırsal kesim Bektaşiliği" tesmiye ediyor. 

B azı kaynaklar, özel l ikle Hacı Bekta!} vi layetnfımesi bize, iL Hayezid'c 
kadar ilk Osmanlı sultanlarının Bektaşilerle sıkı i l işki içinde olduklarını anla
tıyor. Baba İlyas-ı Horasani menakıbnamesi'nden de. Hacı Bektaş' ın refikleri 
arasında, S ultan Osman'ın kayınbabası Şeyh Ede Bali 'nin bulunduğunu öğ
reniyoruz. 

"Hacı Bektaş şol sebebden hiç 
göze almadı tfıc-ı sultani" 

"Edebali vü bundağı huddilnı (hizmet edenleri) 
Gördi ler Hacı'dan bu seyranı" 

(Elvan Çelebi.- Menakıbu'I Kudsiyye fi menfısıbi ' l-ünsiyye. Haz. ls
mail E. Erünsal ve A.  Yaşar Ocak. lst. 1 984. s. 1 69 - dize 1 994-5). 

Ancak o tarihlerde Bektaşiliğin heterodoxluk olarak. İslilııı cililsı altında 
halk imanında sürüp giden İslfını öncesi kalıntı lar<l;ın fazla bir  şeyi olmama
lıydı . Hacı Bektaş, Yesevi'ye bağlanmıyor muydu'' Ama i şler XV. yy hıı
yunca. gel i şecek ve XVI.  yy' ı n  başlarında. Kızılbaş propagandasıyla hunun 
rengi değişecekti. Bektaşil ik. tam hetercdoxluğun ortasında bulacaktı kendini. 

Yüzyı l lar süresine, kentsel merkezlerin Bektaşil iği i le halk kitlelerinin 
Aleviliği arasında, derinliği artan bir ayrıl ığı ıanık olunacaktır. Her ikisinde <le 
i nançlar aynıdır, ayin ler s ırasın<lak aynı nc'.fes 'ler ıerennii ın idi ler: arıtlıropo .. 
morphisme (Tann'nın insan suretinde göriinümiiııe), alfahe harflerin in sem
bol i k  değerlerine (Hurı1til i k), Ali tanrısal lığıııa. hu lu l  ve ruh göciine 
(tenassuh'a) inanç. 

Farklar özel l ikle sosyal diizeyde oluyor: ilkinde. kentsel merkezlerin çev
relerinde inşa edi lmiş tekke'ler. okumuş. kişi lerin uğrak yeriydi: ik inci sinde 
ise, çoğu kez ümmi halk kitleleri bahis konusu idi . Bu fark giderek artacakıır 
ve "Bir A levi Bektaşidir. ama hir Bektaşi bir Alevi değildir" şeklinde ifadeler 
ortaya çıkacaktır. 

Bu fark XIX. boyunca daha da keskin leşecektir. Her iki grup aras ındaki 
sosyal fark ın ötesinde bunların arasındaki ayrı l ığı pekişterecek bir başka se

bep bulunuyor: l 826'<la Yeniçeri Ocağı'ııın kaldırılmasından sonra tedlri ce ıı 
vaki olan, Bektaşilerin masonluğa yaklaşmaları. Gi zliliğe i ti len Bektaşiler. 
aynı ideal i ,  ezcümle liberalism, d ini kaideler uyum göstermeme, antiklerika-
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l ismi paylaşan1 Bektaşiler. Masonlarda bir destek bulmuşlardı .  Bun ların etki
siyle Bektaşiler, tüm terakki düşüncelerine açık bir aydın i11tellige11tz.ia rolii 
oynayacaklardır.  Birçok Jön Türk. hem Mason, hem de Bektaşi olacaktır Na
mık Kemal gibi2• 

Ama herşeyc rağmen Alevil ikle Bektaşil ik birbirlerinden ayrılamazlar 
şöyle k i  her ikisi de aynı olguya bağlanmaktadır: halk İslamı. Bektaşilik. öbür 
tasavvufi tarikatlarla k ıyaslanamaz. Gerçekten o, hep söy lediği miz gibi her
şeyden önce bir halk dini ,  " fukara-i sabirin" in  dinidir ve kendinde bir göçebe 
toplumun dininin çizgi lerini taşır: doğa güçlerine. mevsim ve bitki lerin devre
lerine bağl ı l ık .  Onun zaman telakki i  günümüz toplumlarında olduğu gibi haıti 
( l ineer) olmayıp devridir: gün, geceyi; i lkbahar yeni lenmesi kışın bitki örtüsü
nün ölümünü; hayat ölümü takibeder. Bu,  Ebedi Geridönüş Devresi'dir�. 

Göçebenin hayatı mevsimlere ve ayn ı  zamanda Güneş'in olduğu hayati 
prensipe bağlıdır .  Güneş, başlıca tanrı. Gök Ten�ri'dir. Bu .  zaman içinde 
başka adlar da. ve bu arada "Al i "  adını  da alabi l ir  şöyle ki. Hatayi'n in dediği 
gibi o, "Muhammed NGr'udur". 

Bektaşilik, Türk halkının derin tabiatına demir atmıştır ve Türk halkı var 
oldukça o da var olacaktır. 

* 
* * 

Coğrafi bakımdan Bektaşil i kle Alevilik çok geniş bir alana yayı lmış_lardır: 
Aııadolu'da olduğu kadar Rumel i 'de de, Bu lgaristan'da. Yugoslavya'da 
(özel l ik le Diakovica'da) yuvaları vardır. Arnavutlukta, il. Abdül hamid'in hid
detini mucib olacak şekilde, bir Arnavut Bektaşi devleti bile kurulmuş. 

Doğu'da, Azerbaycan'da, merkei'.İ Tebriz bölgesinde olan Kırklar ya da 
Cehelten adl ı  bir cemaat bulunuyor. Bunların i nançları Türkiye Alevilerin in
kindcn h içbir fark arzetmiyor. Bunlar Hacı Bektaş'a bağlanmış olup Ali lttılıl
ler tesmiye edi l iyorlar, yani Ali 'nin ulGhiyetine inanıyorlar ama ayrıca Şah İs
mfıil'i de tanrılaştırıp Divan' ını  kutsal kitap olarak telakki ediyorlar. Bunlar 
Türk ası l l ıdı rlar. 

ıj: * 
Bektaşiliğe nüfuz ederek Hurufilik özel bir şekil alıyor: pantheism i le anth

ropomorphism.  Örneğin Nokta el-Beyan adlı  Bektaşi duasında "Ademden 
gayri Hakk talcb edersen mfırifet-i i lahiden bi habersin" deniyor. Her insanın 

1 B u  hususlarda hkz. Burhan Oğuz. 
2 Bu sonuncu husus ıçin hkz.- lr�ne Mdikoff - Namık Kcıııal'in Bekıa�iliği ve Masonluğu. iıı 

Coll. Bir çağda� öncü: Namık Kemal ( 1888-1988). 
3 Ru hususla bkz. il. Oğuz.- Kültiir kökenleri 1111. s. 200-1. ��9. 
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yüzünde, Tanrı 'n ın adı okunur. B u  gerçeği ,  yüzyı l ımızın başın ın  Bekta�isi 
Hilmi Dede Baba en güzel şekilde ifade ediyor: 

"Tuttum aynayı yüzüme 
Ali göründe gözüme" 

B ektaşil iğe nüfuz etmiş son bir unsur, XVI.  yy' ın başında, Kızı lbaş 
akımı olmuş. Ama ona çıkmaz bir damga vurmuş. Kızılbaş akımıyla Bekta�i
l ik  n ihai şekl ini  almış ve ayinler, Kızılbaş rituali tarafından derinden etki len
miş. B ektaşi inanç mozaiki böylece bel i rg in şeki lde bir heterodox görünüm 
alıyor ve dogmalarla ayi nler derinlemesine Şii etkisinde kalıyor. Bunu Ayi11-i 
Cem'de açıkça gÖrmek mümkün oluyor: ayin, Hatayi'nin. bir Oniki İmiim' ın 
medhiyesi Düvaı.deh ( isnii-i aşere'nin Farsçası) olan üç 11efes'i i le başlıyor. 
Sıra Tevhid'e gelip de Ali 'nin adı Al lah' ınkine karışınca heyecan ha<l sathaya 
varıyor: Vecde gelmiş hiizirün "Şah ! Şah ! "  diye bağırıyor. "Şah". Şah-ı Mer
dclıı olan Ali 'yi  anma olarak ıeliikki edil iyor; ama bu, aynı zaınan<la, zamanın 
dünyevi Şah' ın ı ,  İsmail'i de anma oluyor; bu sonuncusu ise ıııanevi-nılıani 
Şah olan Ali 'nin tezahürüdür. 

* • 

Ama herşeye rağmen Bektaşilik bir Türk olgusu<lur. Çok kez işitilen "lw
kiki Türk Müsliimmı biı.ik ". "Süıınilik A raprır, Meı'leı•ilik fraıılıdır. ili-:. 
Türkiiı., Tiirkçe konu,mrııı., ôyiıılerinıi:de Türkçe kııllanırı:. " sözleri bunun 
bariz del i l idir. Aşağıdak i ,  merhum lişık Feyzu l lah Çınar'a ait bir ııefes de bu 
doğnıltudadır: 

"Türk dili söyleriz liyiııinıiz.de 
Arabi Farisi dili gerekmez". 

Biz, Aleviliğin bir "Anadolu Müslümanlığı" ol<luğu düşüncesini herzaman 
savunduk. Aşağıda konuyu daha başka açı lardan ele alacağız. 

Şeriat'ın emirlerine uymama keyfiyeti herzaıııan halk İslfıın'ııı ın  bir karnk
teristik tavrı olmuştur. "Kime farz olduysa namazı da o kı ls ın.  orucu da o tut
sun ! "  demiyor mu Anadolu Alevisi? . . .  

Bektaşil iğin henüz örgütlü bir dernek hal ine gelmediği bir dönemde yaşa
mış olan Yunus, bunun mezkür feraize aldırmama tutumunu dile getiriyor: 

"Ben oruç namaz içün süci (şarap) içtüm esridünı (serhoş ol<luııı ) 
Tesbih ü seccade içün dinledim çeştc kopuz 
Yunus'un bir sözünden sen mana anlar isen 
Konya nıenaresini  göresin bir çuvaldız" 
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"Bana namaz kı lmaz deme ben kı larım namazımı 
Kılar isem kı lmaz isem ol Hakk bilür niyazımı 
Hakk'tan artık k imse bi lmez kafir Müslüman kimdürür 
Ben kı larım namazımı Hakk geçirdiyse nazımı" .  

Bektaşi syncretisminin ayrıntı ları nı yinelemeyeceğiz .  Bektaşi-Alevi 
i nançlarının da tenasuha dayandığını görmüştük. Bazı bölgelerde bu, basüba
del mevte (ölümden sonra dirilmeye) kadar gidiyor ki bu keyfiyet, Uygur 
Türkleri arasında çok yaygın ve Selçuklu döneminde devam etmiş Buddhismin 
kalıntıları olmalıdır: Örneğin, Ertena Oğullan B uddhist idiler .. 

XIX. yy Kızılbaş şairi Derviş Ali 'nin ünlü "Men Ali'den gayri Tanrı bil
mezem" nefesiyle Ali 'nin tanrısall ığını bir kez daha vurgulayacağız. 

"Yeri göği arşı kürsü yaradan 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim 
Yaradup kulunun kısmetini veren 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim" 

"Ali gibi er gelmedi cihana 
Ana da buldular dürtü bahane 
Yedi kez uğradım ulu divane 
Men Ali'den başka Tanrı görmedim" 

Hissi taşkınlıklara götüren Kerbela şehitlerinin u lulanmaları da unutulma
yacaktır. Genel olarak Hüseyin,  haksızlık-adaletsizl ik ve baskı nı n  simgesi 
oluyor. O, ıstırap çeken beşerin t imsalidir . 

• 
• • 

Cem ciyiııi, Zlımaıı '111 dışıııda, Ötelerde vaki o/cııı Mysterioıı 'larııı yeryii
ziiııdeki tekrarıdır. Önemle döneceğiz bu hususa. 

Bazen Dede'nin kendisi olan lişık-ozaıı , Yarat ı l ış  Mitosu'nu terennüm 
eder: Tanrı 'n ın Taht-Kürsü'sünün çevresinde uçuşan Cebrai l ' i ,  " Ki msin? 
Kimim?" diye ona soran bir  sesi, Cebrai l anlamaz, yanıtlar: "Ben benim, sen 
sensin" diye . . . 1 •  

Divertimento 
Bu bize, gençl ik  yı l larımızda, Kürtü tezyif babında anlatılan bir öyküyü 

anımsattı: Kürtün biri ölmüş. Mlinkir Nekir, mezarın başına gelip sormuş: 
"Rabbin k im?" Türkçe bilmeyen Kürt, "Çidebi?" (ne istiyorsun?) diye kendi 
d i l inde yanıtlamış. Münkir Nekir bunu bir peygamber sanmış, sağa sola sor-

1 lr�nc Melikoff.- "I'· l'iı . . s. 1 1 -25 .  
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muş, bi len çıkmamış. B i r  de  İsa'ya sorayım demiş. O, adı duyar duymaz tik
sinerek "böyle kötü insanlan dünyada kullanm arasına sokmam !"  demiş . . .  

• 
• • 

Alevilerde çok önemli olup da Bektaşilerde bulunmayan bir Mıısalıip ya da 
Ahiret Kardeşi adeti vardır. B unun benzeri Divanü Lügat-it-Türk'te de bulu
nuyor. Buna göre: 

"Ortak bolub bilişdi 
Meninğ tavar satışdı 
B iste bi le yaraşdı 
Kizleb tutar tayı mı" 

"Ortak olup tanıştı, beni m  malımı satmakta yardım ett i .  B iste i le anlaştı . 
gizleyerek benim tayımı tutuyor". 

"«Biste», tecimeni evinde konuklayanın ismidir. Tecimen onun evine iner; 
bu, tecimenin malını satıverir, koyunlarını toplar, onu evinde konuk eder. 
Tecimenin gideceği zaman, on koyunda bir koyun baş alır . . .  " (DL T mn 1 -2). 

Ancak "biste" , görüldüğü kadar, "Ahiret Kardeşi" değil ,  "Tecim Kardeşi" 
oluyor. 

Her Alevinin bir Musahip'i olacaktır. Onsuz hiçbir törene iştirak edemez. 
o hayatın en önemli anlarında hazır bulunacaktır: sı rra vakıf olduğu zaman, 
evlenme, ölüm sırasında. 

Bu Musahip töreni, Zaman'ın ötesinde Öbür Tarafta vaki olan bir efsanevi 
törenin tekrarı oluyor: Dünya yaratıldığında Cebrai l Adem'in bel ine kuşağını 
bağladı. Mıısahip oldular. İslam'ın Devir'i sırasında. Peygamber Al i 'yi  göğ
süne bastı, beline, Cebrail ' in Adem'e yaptığı gibi, kuşak bağladı. Musahip 
oldular. 

• 
• •  

Alevi-Bektaşi-Kızılbaşlara yönelti len i fti ralar, aşalayıtı yakıştırmalar 
vaktiyle Manihaistler, Catharlar ve tüm Gnosı iklere yöneltilenlerle aynıdır: 
gece orgy'leri (aşırı sefahatları ), her türlü kural dışı cinsi serbesti . . .  Bu suç
lamalar, hiç süphesiz, kalıntı ları az çok folklorların tümünde bulunan eski 
münbit l ik rituslannın cinsi serbestilerin in  sisl i  anısına çıkıyor: Dionysos 
mysterionları , Lupercale'ler1 , Saint-Jean ateşleri2 ,  Walpurgis geceleri·'n i n  

1 Tanrı Pan onuruna Roma'da ıcrıiplenen bayramlar (V. yy'da Papa, tarafından yasaklanıyor). 
Hernıes ile kral Dryops'un kızının oğlu olup bacaklı. boynuzlu ve teke kıllı bir yaratıktı .  
Dionysos'un :ıl:ıylarınd:ı yer alır.  da� la� dolanır. avlanır y:ı  da Nympha'ların dans larını 

.1 . .  
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nostalj ik  hatırası; bu sonuncular, Karnaval'ın arkasına gizlenen putperest un
surlar oluyorlardı . Gerçi, bir zamanlar bu ritusların Anadolu'da, başka yer
lerde de olduğu gibi , uygu landığı olmuş, ama bu, zaman ların karnn lığı ııua 
kaybolmuş olup dikkat nazara alınamaz. Kaldı ki müfteri lerin hiçbiri bu ko
nuda müspet delil gösterememektedir. Bu grupları n bir heterodox İslfım'ı uy
gulamalarıyla birlikte bunların bir M üslüman ü lkede yaşadıkları ve i nançları
nın bir İslamı cila ile örtülü  oldukları akılda tutu lacaktır. Döneceğiz bu konu
lara. 

* • 

B ektaşi-Alevi-Kızı lbaşların Azerbaycan ve İran Kürdi stan ı 'n ın  Ehl- i  
Hakk'larıyla i l işki leri üzerinde durmayacağız. Yezidilerle olanlara gel ince. bu 
hususta daha önce bahsini ettiğimiz horoz temasını ve bu grupların her üçiinii n  
de şemsi tabiatlı olduğunu zikretmekle yetineceğiz. Yine her iiçünde de miişte
rek olan hususlar, bulüğa eren her delikanlının bir ahiret ya da ikrar karde,ı·i'nc 

(nıustılıip'e) sahip olması ,  Şubat'ta kutlanan Hızır Nebi bayramı ve bunun ri
ıual i (oruç vs.) dir. 

Daha önce de gördüğümüz gibi i lk kez Köprii lii Bektaşi ve Alevilerde şa
manlık kalıntı larına işaret etmişt i .  Bunların arasınua  Ayi11-i Cem i le  şamanl ık 
törenleri arasındaki benzerl ikler zikrediliyor: ritual şarkı ve rakslar, alkol ve 
uyuşturucu ku l lan ı lması , kurbanlar, törenlere örtünmemiş kadınların işt i 
raki . . .  1 .  

Gerc;ekten İsliim ci lası altında Baba'lar eski  törenleri uygulamaya devam 
ediyorlard ı :  toplantı larında, eski Türk adet lerine uygun olarak erkekle kadın 
yanyana bulunuyor, birl ikte alkol lü içki ve keza haşhaş kul lanıyorlan.lı .  Bu ,  
Yesi'de Ahmed Yesevi'n in (XII . yy'da) toplantı larında aynen cereyan edi
yordu.  Zamanın  uleması , buna iyice "bozularak" işin tahk iki için Miifetti1� ' ler 
göndermişler. Ama bunlar, fazla nezakete gerek gör ü l meden kapı dı şurı euil
mişler! Aynı şey, ahfadından Elvan Çelebi 'nin terkip ettiği Me11tıkıh11iinıe'de 

bel i rti ldi üzere, Baba İlyas'ın toplantılarında da vaki oluyormuş2• 

ayarlard ı .  Birçok cinsi meseleye karı�mı�t ı .  Daha sonra füiYiik lliililn. evrensel Hayat ' ı te�:ıhhus 
cııirmi�tir. Lupercus ise eski l ıal ya'nın. kurtlara kar�ı koruyucu t:ııırısıydı .  

2 Yaz gündönümünü kutlamak bahanesiyle yakı lan aıe�Jer ve etrafında yapılan türlü şenlikler. 
3 Azize Walpıırgis ( 7 1 0-779) l ngillerc'de doğmu� olup A7.iz ll:ıııif:ıre tarafından A l ıııaııy:ı 'y:ı 

çağrılmış. IX. yy'da Eiclıstaedt'a ta�ın:ın nıez:ırı bir zıyareı yen olııııış. Bayra m ı .  puıpeı est 
bayramların anısı i le ünlü kalını� 1 f\.1ayıs gününü kııt laU ıµı i� iıı .  Wi1lpurgis gc..: c s ı .  halk 
efs;ınelcrinc göre. c:ıdı ve cinlerin hulu�tukları gcceynı i�. 

1 !rene Meclikoff.- op'. ciı . .  s.  5). 

2 ihJ . . s. 1 29. 
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Asya geleneğinde kadınl ı  erkekli toplantı lara dair burada sayı lması zai l 
olacak kadar çok belge bulunuyor. Ama bunların dışında Doğu Türkistan'da 
uyuşturucu, ezcümle kokıuır1 ,  afyon ve haşhaş'ııı kul lan ı lması hususunda el
deki bi lgi ler çok i lginç oluyor. Bunlar, uyuşturucu tiirlerinin hazırlanış ve 
ku l lanı l ı ş  şekil lerin i  anlatıyorlar2• B iz  daha önce1 hertürlü mükeyyefat ın  
(alkol, uyuşturucu) Çin ve Orta Asya'da kul lanı l ımısıııa dair uzun uzadıya ay
rıntılar vermiş olduğumuzdan bunları burada yinelemiyoruz . 

• • 

Osmanlı'nı n  "h ikmet-i hükumeti,  Alevi-Kızı lbaş zümresini .  aldığı sert 
önlemlerle İran'a. İsmfıil'e doğru adeta sürmüştü. Ki mlerdi bu gidenler? Halk 
kit lelerin in  Al i  ve Kerbclii şehitlerine karşı olan hayranl ıkları. Ahi, Gazi, ve 
Abdal zümrelerini sarıııı�tı ve bu keyfiyet, Ali 'nin en mükemmel feta olma
sıyla (lii feta illa Ali) daha da pekişmişti. 

"Şfıhun evlfıdına ikrar edenler 
Ahiler. Gaziler, Abdallar oldi" .  

deniyor mu Haıayi. "Şfıh" dediği, "Şah-ı merdfın", yani Al i  id i .  
Bu arada, gözlerden kaçmış. son derece önemli bir hususa parmak basa

cağız: Tlirkiye'dc Alevi adı ,  uydumcu olmayan, Şii öğeler içeren bir İsliimlık 
olarak tanımlanabi l iyor şöyle ki Şiil ik  Türkiye'de bir heterodox din şekli olarak 
görü lüyor. O i se ki bu aynı uydumcu olmayan (non-conformist) tohumlar 
l ran'da da bulunuyor ve resmi Şiiliğe karşı. Türkiye'de Sünniliğe karşı olan 
sorun ları n t ıpkıs ın ı  arzediyorlar. Aynı Türkiye'de olduğu gibi i nanç ve 
uygulamalarını  gizli tutmak zorundalar ve aynı_ i ft iralara maruzdurlar (nıum 
siindii vs.) .  İran'da bu zümreler çeşitli adlarla anıl ı yorlar; nitek im Miiku-Hôy
Rezaye bölgesinde bunlara Garagoywı deniyor ki bi ıtabi bundan Karakoyunlu 
adı anlaşı lıyor. Bunlara izafe edi len aşırı Şiilik etiketi de haylı bel i rsiz kalıyor 
�öyle ki bunların İsliim'ının hükümdarın çevresinde oldukça ince ve sınırlı bir 
c i las ı ııdan ibaret olup ol madığı düşlinülebil ir .  Çald ıran muharebesi alanına 
yak ın  b ir  yerde, Siyah Çeşme etrafında otuzbeş kadar Garagoyun köyü 
bulunuyor; bunlara uzak olmayan bir yerde de Kara Kil ise Ermeni tapınağı 
var. Bu XII I .  yy'ı n binas ın ın  yanında, çıkan yy'da inşa edi lmiş  bir daha 
büyük k i l i se bulunuyor. Bunların ikisi de Aziz Thacle'ye i thaf edi lmiş ve 27 

1 Afyon kellesi içinde bulunan tohumlardan yapılan bir  �urup olup kelle bütün bir gece sııya 
batırılıyor. Şurup. suyu buharla�acak kadar kaynatılıyor. So�utulııp kurutuklukıan sonra yen iyor 
ya da çeki l iyor. (Gunııar Jarring.- Sı inıulaııts among Turks of Easıcrıı Turkestan. Lııııd 1 993. s. 
7 -H .  

2 i/Jd. , J1CHlİlll. 
3 Bkz. Kültür kökenleri C.I. s. 2 1 3. 740 ve C. 1 11 1 .  s. 524 ve dev. 
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Temmuz'da vaki ziyareti büyük bir  kalabal ığ ı  çekiyor. Restorasyon 
çalı şmaları sırasında Şafii Kürt lerden olan işçi ler, "Tork-e siyah", nam-ı diğer 
Garagoyunlu lardan "ekmek kabul etmediklerin i" ,  bunların arada bir gel ip  
tapınakta mum yaktıklarını ve  adakta bulunduklarını anlatmışlar. 

Görüldüğü kadarıyla köyleri içiçe olan Garagoyun ve Ermeni ccmaatlan 
arasında hiçbir husumet bulunmuyor. Garagoyunlular. Türkiye A levilerinkine 
çok yakın bir dine sfılikıirler ancak bunlarda Sufi ci lfısı bulunmuyor. Bunlar 
Mohiil-e Ag-goyutılu (Akkoyunlu mahalli) denilen bir komşu bölgenin sak in
lerine düşmandırlar. B u  sonuncular, İranlı ların resmen oldukları gibi, esna-i 
aşere Şiileri olmakla birlikte tarihen Sünni olarak bi l in iyorlar. Burada <la bu 
Sünnil iğin hükümdarla ve hemen çevresiyle sınırl ı  olup olmadığı düşünü lebi
l i r ' .  

• • 
Anadolu Alevilerin in başl ıca kutlamaların ın ,  oniki gün sürüp A,rnre i l e  

biten Muharrem matemi olduğu san ı l ıyordu (buna "bayram" denemez zira ba
his konusu olan bir feci olayın anma törenidir). Ancak, yukar<la anlatı ldığı 
gibi Anadolu ve Azerbaycan cemaatlannın mukayeseli tetkiki ,  Kerbelfı faciası
nın anı l masının daha sonraları, muhtemelen bir lslaın-öncesi i nanç halet ine 
eklendiğini ispat etme eğil iminde oluyor. Safevi propagandası bu konuda kesin 
bir rol oynamış olabi l ir. Gerçekten, mezkur Garagoyun ve Azerbaycan' ın 
başka Türklerinde inançlar aynı olup Muharrem matemi bir görüntüden ibaret
tir şöyle k i  Aleviler gibi tenasuh ve tecelli (theophany)ye inanan bu i nsanlar 
için İmfım ölemez zira Ebedi Geridönüş Devri'nc göre ölüm, derhal hayatı sü
rükler . . .  İmam sadece, hemen yeniden yaşama dönüş için, ama daima bir şehit 
görünümünde, ölür. Ölüm, diyorlar, ördeğin suya <lalması gibidir: o. kısa süre 
sonra yeniden görünmek üzere dalar2 • 

. . 
Anadolu  Türkü, Alevisi-Kızı lbaşı, İran l ı  Şii olmaktan uzaktır. Onun 

Müslümanlığı ,  Abdülkadir İnan' ın deyişine göre, "Oğuz boyları . . .  B izans sı
nırında i lay-ı kcl imeıu l lah için cihat yapıyorlardı .  Fakat Müslümanl ıkları «arı 
sudan abdest alıp iki  rekfıı namaz kı lmak" ıan (o da sıkıştıkları zaman) ibaretti .  
Bunların ezan okuyan müezzinleri de «tat eri», yani İranlı ,  yahut İranlı laşnıı�  
bir softa id i  . . .  (sakalı uzun acem) . . .  "' . 

1 lrcne Melikoff.- Le probl�ınc Kızılbaş. s. �4-6. 
2 lrcne Melikoff.- Au sujeı de quclqucs fcıcs dcs Alevis d'Anaıolic, s. 1 1 7 .  
3 AbdülkaJir inan.- Makaleler ve incelemeler. Ank. 1 968. s. 4(>9-70. 



ANADOLU'DA HALK İSLAMI 

Boşuna mı bugün Anadolu'da "gök gürlemeyince Türkmen salavat getir
mez" deniyor'? Yani "sıkışacak" ki . . . .  "Zayıfü'I i man" Türkten bu iş bu ka
dar . . .  

Sözüm ona din uğruna Bizans sınırında cihad yapan Miislüman Türkmen 
arasından imam, m üezzin çıkmıyor (Biz  bu "cihad"ın arkası ndaki ganimet 
cezbesini yinelemiyoruz). 

Çaldıran ovasında iki ordu karşı laşmıştı.  Yavuz'unki Hıristiyan devşir
mesi delikanlı lardan, İsmiiil'inki ise tümüyle Türk boy ve oymaklarından olu
şuyordu. Gerçi Selim, atası Yı ldırım'ın akibetine, topçusu sayesinde uğra
mamıştı. ama galibiyeti ve bunu takibeden olgular Anadolu Türkmen'inin akın 
akın İsmfıil'c koşmalarının nedeni olmuştu. Yavuz Farsça şi ir yazarken İsmail 
bunu Türkçe yapıyord u 1 •  

İ nan, şamanizmin nası l  İsliim per�esine bürünerek b i n  küsur y ı l  sonra 
dahi yaşamakta olduğunu belgeleriyle anlattıktan sonra "Semerkant çevre-
sinde . . .  Çoban Ata tepesinde yapılan bir dini törende . . .  aydın bir Özbek bana, 
bölgedeki ziyaretgahlar hakkında şu maıumatı verdi:  . . .  Hoca-i Seng-i Hak, taş 
olmuş bir velidir (halbuki üzerinde Sanskritçe Buda formülü yazı lmış bir Buda 
heykelidir). Buna kurban keserler, paçavralar bağlarlar. . .  " diye devam ediyor!. 

Biz daim önce (C. Wl ), ağaç, su vb. kültleri enine boyuna irdelemiş oldu
ğumuzdan tnan'ın anlattıklarım dercetmedik, sadece Anadolu İsliim'ının bağ
daştırmacılığımn unsurlarını bir kez daha belirttik . 

• • 

Devam etmeden önce bir hususu, Zeynep Kork maz'ın kaleminden açık
lığa kavuşturalım:  "Heme kadar Yörüklerle Türkmenler ethnik bakımdan aynı 
unsurlar ise de, bunlar bölgeye geliş ve yerleşiş tarihlerindeki ayrıl ık ve bu
nunla ilgili olarak bugün beliren ağız ayrı l ıkları dolayısıyla i lk bakışla birbir
lerinden başka özellikler gösteren iki değişik ethnik zümre imiş gibi karşımıza 
çıkarlar"\ 

Ama bu keyfiyet bunların birbirlerinden çok farklı düşünce sistemine sa
hip oldukları anlamına gelmez. 

• 
• •  

BİLİM VE lffOPYA'nın (Sayı 1 6, Ekim 1 995) bir okuyucusu bazı soru
larının sonuncusu olarak "Alevi ler Müslüman mı" diye sormuş. Duna Nejat 
B i rdoğan'ııı yanıtını aynen aktarı yoruz: " . . .  Tarihsel kökenlerine bakıldı-

1 Çetin Yetkin.- Kızılba�' ·  iıı Cumhuriyet (gaz.) 1 8.03. 1 995. 

2 ı\bı.Jülkadir inan.- op. cif .. s. 467-8. 
3 Zeynep Korkmaz.- Güneybau Anadolu a�ızları ses bilgisi. ı\nk. 1 956. s. XXXVll. 
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ğında, yani Alevi tapınmalarında ve inanmalarındaki ritlerine bakı ldığında 
hiçbir özel l iklerin in İslam dairesinden gelmediğini görüyoruz . . .  cemlerdeki 
müzik, şi i r  ve samahın İslfim kaynaklarında reddedildiğini bi lmekteyiz. Ruh 
göçü, Tanrı 'nın insanda tecelli etmesi , halka namazı , Kible'ye değil  de insana 
secde vb. davranmalar da bizi İslam dairesinin dışına taşımaktadır. Ehl-i Beyt 
yandaşlığı ise Şah İsmfül Hatayi'den sonra yani xvı. yy başlarından sonra bir 
takiyye, yani kimlik saklama ve o dönemde İmamiyye Şiasına katılan F�uslara 
da hoş görünme çabasından i leri gelmektedir". 

Hal böyle olunca Anadolu Alevil iğinde fık ıh  var mı sorusu ortaya çıkı
yor.  Bunu da Abidin Özgünay yanıtlıyor 1 •  Bundan da önemli bölümleri akta
rıyoruz: " . . .  fıkhın bir şer'i ve beşeri-ameli hüküm, mesele ve maslahatlar bi l
gisi  olduğu görülecektir." 

"Beşeri-ameli meseleler dünyevU;lir. Onda hükümler hayattan doğar. . .  da
yanağını  hayat ın  şartlarından alır. Oysa Şeriat, iiyct, sünnet. icma ve kıyas 
esaslan üzerine kurulmuş din kaideleridir. Temel hükümleri dünyadan çıkmaz. 
Allah'tan iner. . .  Onda. İcma ve kıyas dahi i lfihilikten nasip ve ruhsat alan ba
ğıml ı  akı l ların ürünü

.
dür. . .  B u  haliy le· salt i mana dayalı Resmi Din söy lemin

deki fıkıh.  i liihi menşel i ,  zaman, coğrafya ve ırki özel l ikler tanımayan bir  da
yatmalar sistemidir". 

"Hep tekrarlarız; Alevilik bir i man-akıl-yaşam bütünlüğüdür. Salt i mana 
deği l ,  iman-akıl bi rli kteliğinden doğar, zamanın ,  mekanın ve şartların gerek
lerinden i lham alan bir kurgunun hayat i le bütünleşmesidir . . .  " 

"Bu nedenle fık ıh .  Alevil ik ,  en kısa ama kucağı en geniş olabi lecek ta
n ımla/erdin ve toplıınıun hayat111a giren her olgwıım ima11-akıl-ya�·am birlik
teliğiyle diize11/e11ııı i�· alı kama ( lıiikiimlere) dayatılmcısı ve karşı/a�·ı/aıı yeni 
meselelerde kıyasa yiiııel111ede11 içtihaden-bağım.ı·ız iradeye dayalı rey ile
hiikme ba�lmıarak lıayata geçirilmesidir". 

"Aleviliğin akaid ve ruhunda yeralan ve onun yaşamına yön veren gele
neksel sözlü Alevi fıkhı iiç temel üzerine inşa edilmiştir. Bunlar: 

1 - Vahdet: Yaratan-yaratı lan birliğidir. Varlığın özünde tanrısal l ık  vardır. 
İnsan tanrısal bir tecell igiihtır. Vahdet-i vücut ve Enelhakk düşüncesi bunun en 
yetkin ve anlamlı i lkeleridir. İ nsanın asıl yükiimlüliiğü Tanrı'yı yüceltmek 
deği l ,  Tanrı'ya layik olacak bir ahliik yetkinliğiyle yaşamaktır. . . " . 

il - Şerayi2: insan i le insan ve eşya i l i şkis inin üç temel zeminde erkiina 
bağlanmasını içerir. Bunlar 

c 
1 Abidin Öıgünay.- Alevi fıkhı. iıı Cem 52. Eylül 1 995 ve B. Ekim 1 995. 
2 Şcriaılar .  
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a - fbalıa: Herşey helfıl olmalıdır. Mülk Al lah'ımlır, ona Tanrı adına sa
hipl ik edilemez, gel iri toplumundur. Sünni gelenekte mülk. Tanrı ad ımı ona 
sahiplik edenindir. Geliri de onundur. . .  " . 

b - Akı: Akit rızaya dayanı lnıalıdır. Söz namustur. Akit ebedi deği ldir: 
zamanla bağımlıdır, anlaşarak değiştiri lebi lir" .  

c - Muta: İtaat edi lmesi gereken gelenekler. örfler. içtihatlar, emirler man
zumesidir. . .  " .  

ili - Vicdan: İnsan i le özü arasındaki deruni i l işkiden yansıyan erdemin 
hayata egemen kı l ınmasıdır. . .  " . 

"Sünnilik, usu l-i fıkıh'ta del i l lerin kaynağını sırası i le 
1 - Kur'an'a 
2 - Sünnet'e 
3 - İcma-ı ümmet'e 
4 - Kıyas-ı fukuha'ya dayandırır . . . .  " 
Alevi usul-i fıkıh ise deli lerin kaynağını  sırası i le 
1 - Kelanıul lah - Nübüvvet ve imamet Sünneti'ne, 
2 - kma'ya, 
3 - Rey'e dayandırmıştır. 
"Bu sıralamadan da anlaşı lacağı gibi Resul lul lah ve Velayet si ls i lesin in 

(İmamların) sünneti i le  Ayet hükümleri arasında deli l  olma açısından fark 
yoktur. Muahhar olanın-sonradan olanın-geçerli liği esastır. Kur'an mut lak ve 
asıl değildir Ası l olan Ayet'in ve Sünnet'in akıl ile çelişik olmamasıdır. Eğer 
çelişki varsa o hükmün zahir anlamı hükümsüzdiir. O'nun zahiri ile hükme
dilmez, batın anlamına yönelinir. Batınilik Aleviliğin bu mizacından kaynakla
nır (Örneğin hırsızın el inin kesilmesine yönelik hükümden elin bedenden ko
parılması deği l ,  elin hırsızlıktan kesilmesi murad edi l ir)" .  

" . . .  Alevi Usul-i fıkhı ,  özel l ik le  Anadolu'da her devirde çağdaşlı ktan 
kopmayan, bir iman-akı l-yaşam bütünlüğünün ve yetkinliğinin somut belgesi 
olmuştur" . 

Bunlara herhangi bir şey eklemek zaid olur. 
• 

• • 

Yukarda Abdülkadi r İnan'la Çetin Yetkin' in anlattıklarını ve daha birçok 
hususu 70'1i yı l ların son çeyreğinde İbrahim  Agah Çubukçu'nun İzmir-Ber
gama yöresi Tahtacı-Alevi köylerindeki tetkiki sonucu yazdıkları doğruluyor: 
" . . .  Nihayet Dikil i 'nin Çağlan köyüne vardık. Bu köy 60-70 hane dolayların
dadır. Dağl ık  bölgede kuru lmuştur. Zeytinci l ik ,  hayvancı l ık  ve ormancı l ı k  
köyün gelir kaynağıdır . . .  sohbete . . .  köye yeni atanmış olan İmanı-Hatip 
okulu mezunu Sıddık Bey de katıldı . . . .  tek şikayeti camide cemaatin 5- 1 0  ki-
şiyi geçmemı:si idi . . .  ". 
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Anlaşılan, bunlar da, i mama ayıp olmasın diye nöbetleşe geliyorlardı .  
Devanı edelim Çubukçu'yu dinlemeye. 

"Kendi lerine niçin Tahıacı dendiğini sorunca. biz ağaç işleriyle meşgu
lüz . . .  dediler. . .  Bu arada Ali efendi, biı.e Sünniler Kızı lbaş da diyor diye ya
kındı . . .  Bu yurttaşlar lakap olarak Tükmenliği (kendi deyimleriyle Tiirkben
liği) veya Bektaşiliği benimsiyorlardı. Bu iki lakap hakareı anlamı taşımadığı 
için onlara hoş geliyordu" . 

" . . .  sofra kuruld u  . . .  dağın başında, bu yoksul i nsanların deği şik 
yemekler ve tertemiz takımlar çıkarışı dikkati mi çekti .  Yemek konduktan 
sonra . . .  hatırı sayı lan kişilerden olduğu anlaşı lan İsmail efendi . . .  Hocam 
dedi, mademki bizi anlamak istiyorsun . . .  rakı da get ireceğiz dedi . . .  Rakıyı bir 
bardaktan hepsi birer yudum içtiler. Sonra herkes i n  bardağı ayrı ldı .  Siz nefes 
ve bağlama sever misiniz diye sordum. Teyp geldi .  Alevi saz şairleri n i n  
doldurduğu bantlar dinlenmeye başlandı. Kafaları bulunca daha d a  açı ldı lar. 
B iz  Hz. A l i  nesl indeniz dedi ler. Ömer' i ,  Osman' ı .  Muavi ye'y i ,  Yezid ' i  
sevmeyiz dediler. Peygamberimiz vefat edince Hz. Ali hi lafet derdine dlişmedi .  
Halbuki Ömer, Osman, hilafet derdine düştüler. Biz bu isimleri çocuklarımıza 
bile vermeyiz diye övündü ler. İbrahim efendi tutucu bir Siinninin kendisine 
ettiğinden şikayet etti :  Kendisine niçin namaz kılmıyorsun diye hücum edi lmiş 
ve İsliim'ın farzı kaç diye soru lmuş.  O da lslfım'ın şartı alt ıdır demiş.  
Al tıncısı neymiş diye sorulunca «Haddini bilmektir. Sen bize kızıyorsun ve 
haddini de bilmiyorsun» karşılığını vermiş". 

"Peki mezhebinizi bana özetleyin diye sordu m .  B i z  dediler, çal ışmayı ,  
aileye sadakatı, iyil iği ,  doğruluğu, temizliği ve  güzel ahli'ıkı dinimizin ıemeli 
bil iriz. Bayram nama1.ı kı larız. Cuma namazı kılmayı!.. Beş vakit namazı kı l
mayız. Ramazan'da oruç tutmayıı .. Zaman zaman sohbetler yaparı1.. Onsekiz 
yaşından k üçükleri sohbete almayız. Sohbette içki içeriz. Nefes söyleriz. Saı. 
çalarız. İyil ikten, doğruluktan, vefadan sö1. açanz. Oniki lmam'ı saygı i le ana-
n z " .  

"Peki Oniki İmam'ın adlarını bil iyor musunuz diyerek onları tahrik elt im 
ve  devamla haydi Al i  efendi say bakalım dedim. Al i  efendi . . .  ve  İmam Mehdi-i 
Muntazır isimlerini birer birer saydı . . .  ". 

"Bergama'nın Kozak bucağına geldik. O cı varda da Alevi köyü varmış.  
fakat vakit geç olmuştu, yolumuza devam ellik . . .  Kaplan köyünde durakladık.  
Buranın halkı Sünni imiş.  Halkla yarım saat tatlı bir sohbet yaptık .  600-700 
nüfuslu olan bu köy halkından ancak 5- 1 0  kişi . . .  camie geliyormuş . . .  " .  

" . . .  Dikili 'nin Deliktaş köyüne gitmek üzere yola çıktık .  B i raz ormanl ık 
bölge içinde yol  alırken Çiftlik denen toplantı yerinde durduk. Köy kahvesini 
andıran lokale girdik . . .  Ancak Merdivenli köyünden İbrahim Ağa 60 hanelik 
köyde üç kişinin camie devam ettiğinden yakınıyordu. Bu iş  ne zamandır  
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böyledir deyince: A ltı yedi yı ldır dedi. Ben sormaya devam etti m:  Başka köy
lerde de durum böyle mi? Evet böyle. Mesela hu bölgedeki Demirtaş ve Katıra
lan köylerinde de camie uğrayanlar çok azaldı .  Pekiyi bunun sebebi nedir 
acaha'! Başka bir köylü yurttaş: Bey, sebebi din in çı kar için kul lanı lışıdır. 
Halk dindar geçinip çıkar peşinde koşanlan göre göre camiden soğuyor . . .  " . 

" . . .  Yaklaşık olarak 200 hanelik Deliktaş'ın köy evine indik. Deliktaşlı la
nn hepsi Alevi imiş. Bu cıvarda onlara «Çetmi» diyorlar . . .  " 1 •  

" . . .  Köyünüzde cami var mıdır? Yoktur. Niçin? Abdullah Ağa söze ka
rıştı: Cami insanın gönlünde olmalı. Peki bu ne demek? Bey insan dua ede ede 
nefsini öldürmeli.  Ncfaini bilen Al lah'ını hi l ir. Dinde önemli husus dürüst bir 
insan olmak ve Allah'a yaklaşmaktır"1. 

Bütün bunları, Ankara Üniversitesi İlfihiyat Fakültesi profesörlerinden, 
Tahtacı-A levinin ikram ettiği rakıyı "miı.lesinin ağrıması" bahanesiyle reı.lde
den\ haliyle Sünni Çubukçu anlattığıııu göre, sözleri nin sıhhati hakkı nda 
şüphe caiz olamaz. 

• • 
Çubukçu Hoca'nın görüştüğü bu Tahtacı lar, " Kızı lbaş" unvanı nı.lan te

neffür edip kendilerini Hacı Bektaş'a daha da genel olan Bektaşiliğe bağlıyor
lardı .  Kimdi bu tarikatın asıl kurucusu? 

il. Bayezid (Veli) Bektaşiliğe büyük eği lim gösteriyordu �öyle ki kendisi 
doğup biiyüdüğü ve çok sevdiği Dimetoka'da (Batı Trakya'da, Yunanistan sı
nın içinde) Hacı Bektaş halifelerinden Seyyid Ali Sultan ı.lergahı vardı.  Tari
katın kurucusu Balım Sultan'd ı .  B u  zatın mezarının üzerinde "Hazret Bali,  
bin Resul Bal i ,  bin Hacı Bektaş Vcli el-Horasani nur merkadde" yaLı l ı .  Hacı 
Bektaş bi la veled vefat ettiğinden Bali (Bal ım). "Del oğlu" olamazdı. O. "yol 
oğlu" idi. Öyküsü de şöyle: Fatih'in Sırp seferinde, bir prensin biri kız biri er
kek iki çocuğu ele geçmiş. Bunlar da "zümre-i naciye" ("Kurtulmuşlar") kata
rına katı lmış.  Bu bacı i le kardeşi ,  Seyyid Al i  Sultan postu gibi en yüksek 
Bektaşi makamını.la nasib verirken şerbet yerine "Şaraben tahüra" (temiz şa
rap" - Hz. Al i 'nin Cennet'te dağıtacağı Kevser şurabı) yı ikame et mişler. 

Tire'de Hacı Necib Paşa kütüphanesinde mevcut olup Hacı Bekta.ş'a isnad 
edilen "Tefsir-i Ffıtiha"nın kopyasında bir zeyle göre bu "Sırp dönmesi" riva
yeti doğrulanıyor. Ayrıca bir de gelenek haline gelmiş bir tevatür de bulunu
yor. Asnn büyüklerinden Sersem Ali  Baba, Resül Bali 'ye teveccüh etmiş. 

1 llerh:ılde "Çcpni"dcn galat. 
2 lbrahiın Agah Çubukçu.- Zamanımızda Ege Alevileri. i11 Ankara Ün. lliihiyaı Fak. Dergisi . C. 

xxı ı .  Ank. 1 978. s. ı W- 1 49. 

J ih.J . . s.  1 40. 
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doksan yaşında evlenmiş, bir Metropolit kızı a lm ı ş . Hancı Aal i ondan doğ
muş .  

Balım Su ltan namiyle Bektaşilikte oniki imam ayinini .  oniki çerağ. palc
henk (kemer), en önemlisi de mücerred ve müıeehh il (bekar ve evli) Babal ık 
usulünü ihdas eden kişi oluyor. 

Onu sevenlerden Dü lkadirli Şehsuvar Oğlu Ali Beğ gibi iinlli bi r kahra
man, onun kiinbet ve mezarını (türbesin i )  inşa ediyor HL 925 ) . /\ma bundan 
seki z  y ı l  sonra da bu merı şövelye, Şehsuvar Oğlu Ali Değ. Hacı Bektaş nes
l i nden olduğunu iddia eden Şah Kalender isyanına iştirak edecekt i r. 

" . . .  devrin içtimai ve tikri kaynaşmasına en bari z. bir biirhan (del i l ) ,  Şah
suvar Oğlu Ali Beğ'in, o Mısır MemlUk lerini y ı ld ı r ı m  gibi sindiren meşhur 
akı ncı beğinin ,  Yavuz'un en yavuz yoldaşı ve Şah İs ınail ' in en baş diişınaıı ı  

Ali Beğ'in, Yavuz'un öliimünden ve sekiz sene sonra. A natlolı ı  Kızı lbaşları yla 

birlikte Padişah'a isyan bayrağı açması, ancak Şah İsıııfül'in Tii rkiye'dek i  ııii
fuı.unun derecesini ispat eden kuvvetli bir hadised ir" .  

"Bu hadiseden şunu  da  istidlal edebil iriz ki A l i  Beğ gib i  ası l ve hak i ki 
Türkler, Osmaniı saltanatının türedi ve Türk ol mayan unsurlarla idare edi len 
saltanatından kat'iyen memnun kalamıyordu . . .  " . 

"Ve elhasıl Anadolu'yu mütemadiyen kan çorbasına çev i ren Şahkulu,  Nur 
Al i ,  Celfıl ,  Baba Zülnun, Şah Kalender gibi iğtişaş unsurları Ali ad ına.  Os
manlı aleyhine, Şiilik namına azadı talep eden en bahis Tiirk unsurlarından ve 
bilhassa göçebe Türkmenlerinden başka bir şey deği ldi" . 

İşte bugün Anadolu'da yaşayan Alevi zümreleri . (H . )  onuncu asırdan heri 
Osmanl ı  saltanatına baş eğmeden miistakil din, müstakil mezheb, müstaki l  bir 
ictimaiyat ve fakat yine Türk töresini severek yaşayan su kat ı lmamış Tiirk le
rimizdendir. Onuncu asr-ı Hicri bidayetindeki velvelc-i hurfü: içinde bumılan 
bu Türkler, o vakit, adeta ne yapacaklarını şaşırmışdılar. . . " . 

Şah İsnıail'in fikri etkisi o denli büyüklü ki .  Kızılbaşlarla savaş temasında 

Yavuz'u çok seven Yeniçerilerin bi le ihanetinden korku lmuştu .  İstanbu l 'dan 
Nahçivan vi lfıyetine kadar altı ay lık uzun ve yorucu bir yii ıiiyüşıen sonra. az 
çok her bakımdan perişan halde Çaldıran savaş mevki ine tesadüf ediyor. Ka
zan kaynatmadan, askeri bir gün bile dinlendirmeden hemen harbe girmeye 
harp meclisindeki vezirlerin hiçbiri cesaret edemiyordu. Defterdar Piri Efendi 
çoğunluğa tek muhalif oy i le it iraz etmişti :  "Derhal harbe başlamak lazıırn.lır. . .  
Yeniçerilerin Rumeli lerin Kızı lbaş melahidesine (mii lhidleriııe) tamamıyla fır
sat veririz, gönü l lerindeki muhabbetlerini  izhar için düşünmeye vak i t  b ı rak
mamak gerektir! " demişti. 

Ve Yavuz'un topçusu Çaldıran savaşının kaderin i  belirledi. ismiiil kendi n i  
gilç bela kurturabildi. 



Ama yine de muzaffer olan, "kahir kahraman melik Acem" idi .  Çünkü 
onun fikri Yavuz'un k ı l ıcına gal ip  gelmişti; ,çünkü Hacı IJektaş Evi 'nin erkanı 
da "Oniki İmam" üzerine kuru lmuştu ! 

Yavuz, blitün kudret-i i rfan ına rağmen sadece bir şey i an lamamı ştı : 
Türkün istediği ve Türk di l i !  Şah İsmail i şte bunu b i l iyordu:  Türk d i l i .  Hm:ı 
Bektaş da öyle yapmı�tı: Türk di l i !  

"Asrn tarilıiııe n•ııi bir del'r-i 111iilıi111 ı·e siyasi açaıı S{lfevi lıi'idise.ü de 
kııı·ı•eti Tiirk dilinden ı·e Tiirkten a/1111,w "1• 

Yavuz'un her tarafta güçlü bir i stihbarat ağı vard ı .  Onun Alevi-Bektaşilik 
akımlarına gözünü kapadığı söylenemez. Karabağ'da çadırına kurşun atan 
Yeniçeri lerden İstanbul'da intikamını alacaktı :  O zamana kadar ancak Ocak ta
rafından sırayla nasb ve tayin edi len Yeniçeri Ağulığı 'nın atanmasını bundan 
böyle Padişah yapacaktı ! Devşirme, asl ı ,  nesli metruk, sadece "kara kazan"a 
bel  bağlayan müselliih bir  zümreye başkumandmıl ık etmek ondan önce geçen 
padişahlann beceremedikleri bir işti . 

Yeniçerilerin, bütün padişahlar içinde belki en çok sevdikleri sadece "Ya
vuz" idi, denilebi lir. Lakin ona da kafa tutmaktan hiç de geri kaldıkları yoktu. 

Selim'in bu icraatı çok uzak görüşlü bir iş olmuştu .  Bunda başurı sağla
yabilmesi için Sel i ın'in Oniki İmam teşki laıı üzerinde, çaresiz. bir i krarı alması 
mutlaka gerekliydi . Bittabi bu ikrurı Sel im, işin gereği. verebi lirdi ve her türlli 
olası lığa karşı Mısır Seferi'nden hası l olacak sonuç için tasavvur elliği kana
atını  da gizlemiş oluyordu. Sel im'in aldığı Hi lafet-i Abbasiyye de yine Oniki 
İmam'ın lehine bir intikam olmuştu. 

Selim'in sakal bırakması Yeniçeri an'anesine sadakatının bir belirtisiyd i .  
Bu suretle Yavuz, istemeden, okşamaya wrlandığı Şfıh İsmfıil'in fikrini , kendi 
saltanatında da resmen kabul edi ldiğini  görüyordu .  O. H. 922'de ölen Balım 
Sultan'ın tiirbesi üzerine inşa edilen kubbenin oniki  "terek" in in yapıl ış  sebe
bini b i lmeyecek kadar da gafil olamazdı. Kulağına taktığı rivayet o lunan tek 
küpe de aynen Balım Sul ıan 'ın tesis ettiği "mücerre<l Baba" ların ku lağıııda 
bulunan "menkôş"dan başkası deği ldi .  

· 

"Biitınında dedi bana bir aziz 
Muhabeıten geçen Hakk'tan da geçer" 

Dört kapu, kırk makam, yetmiş iki kat 
Muhab�t dedikleri tecelli zat 
Mümine, Mü,lime hayır ve nasıhat 
Muhabbetten geçen Hakk'ıan da geçer 
. . .  " (Hatayl). 

1 Tarafımızdan bclirı i lu i .  
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Hatayi'nin burada telkin ettiği "muhabbet". h iı;  şüphesiz "hubb Al Aha"yı 
kapsamakla birlikte onu daha kapsaml ı  ve daha genel bir "hubb masi va"ya 
(Tann'dan gayri tüm yaratıklar) kadar da teşmil edebil iyor. Hele "dört kapu"ya 
işareti, Hacı Bektaş'ın dört kapusundan başka bir şey olamazdı .  Kırk makam, 
yetmiş iki kat, Bektaşilerde ele yok mu? 

Şah İsmai l ,  Cüneyd ve Hayclar'ın Anadolu i le oynamakta "hak ve kuv
vet"leri vardı şöyle ki onlar da Anadolu'yu temsil eden Türkmen'in o zamanki 
genel kanısına tercüman olabiliyorlardı .  İşte bu "hak ve kuvvet"i yakından gü
ren Balım Baba i le Yavuz da, manen, Şah İsmail'in mefkuresine boyun eğmek 
zorunda kalacaklardı . 

B al ım Sultan erkanı ve sair aynntılar üzerinde durmuyoruz. Sadece bu 
yolu ö1..etlemekle yetiniyoruz: 

1 - Şerbet yerine şarap 
2 - Mücerredlik 
3 - İlahiye 
4 - Hurufilik 
5 - Teslis 
Usulün sonucu olarak her talib, meydana girdikten on dakika sonra ilelc

bcd kendini bütün yasaklardan bağışık telakki edecektir. 

"İşte Anadolu'da sekizinci asırda Bedreddin Siınavi'nin sosyalizmi, doku
zuncu asırda Hurufil ik anarşizmi ,  onuncu asırda «hütasaten» bu gibi had et"k
arı hükumet şeklinde tesis eden Şah lsmfıi l'in türemesi bir zaruret-i iı;tiınaiyc 
mııııt ığı safhasıyd ı " . 

" Bi ttabi bütün harekat-ı fikriye modasından Hacı Bektaş ocağının ve 
onun yeni ıslahatçısı "Pir-i Sani" Balım Sultan'ın müteessir olmaması müm
kün değildi" .  

"Atam Gök, anam Yer!"  düsturunu vaz etmişti. Bektaşi•. 
Kimlerdi bu Gök'le Yer? Sakın Asya'nın Kök Tiingri Ülken ile Yer-Sub 

Tiingri Umay Ana olmasın? Evlendiri lmişti bu ikisi  (Hieros gamos)2• 
"Allah, Muhammed, Ali"  ekanimi (uknum ı;oğ .. ası l lar). Hıristiyanlığın 

"Eb, İbn, Ruh"una bakışık bir Bektaşi tesl isi oluyor ki  Hacı Bektaş'ın Os
manlı Avrupa'sı tekkeleri için doğal bir simgesi idi. Milyonlarca Hıristiyan te
baaya malik bir i mparatorluk içinde teslis akidesine koşut bu müessesenin şa
rap ve tamicl (vaftiz etme) i le dostluk olanağını  hazırlamak ve "Atam Giik, 
Anam Yer" bayrağıyla da barış ve selfimet dairesine çeki lmek, mümkün ve 
hatta gerekli bir siyaset oluyordu, özel likle buna devşirmelerin geldikleri ocak 

1 Raha Said.- Bckıa�iler - � - Balım Sultan erkanı .  i11 Türk yurJu 28. C .V .  Nisan 1 927.  
2 Ru hususıa bkz.  C. 1 11 1 .  s. 2 1 2. 
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için. O ise k i  zaten İslfım'da "Uluhiyet, Nübüvvet, Vi layet" şekli nde bir iman 
umdesi vardı. Bunu ezana Aleviler eklemişlen.li: onlar. ezam.la "eşhedan liiiliihe 
i l liillah"tan sonra "ve eşhedan ulya-i veliullah" derneği farz biliyorlard1 1  • 

• • 

Anadolu Alevileri için " Kızılbaş" dediğimiz zümreye "Sôfiyan, Sofu" de
niyor ki Pir Su ltan, aşağıda göreceğimiz gibi kendini "Urfım sofusu" (Rıiın
Anadolu) diye tanıtıyor. Bu ad, aslında, "Safeviyye" dememek içi n kabul 
edilmiş.  S.ılım Sultan'ın Bektaşilere açtığı Oniki İmam meydanında ne kadar 
oniki i mamcı lık varsa Sofiyanda da o kadar var denilebi l ir. Hatta Kırşehir'de 
Hacı Bektaş ocağındaki teşki lat,  Sotiyan meydanlarında da hemen hemen ay
nıdır. Bu dahi, ayrıntı sayılabi lecek bazı farklarla Kızılbaşla Bektaşi'nin aynı 
bir A levi damgası altında aynı temel inançları paylaştı klarını gösterir. B u  
farklardan biri de, herhalde, Kızılbaşlığın göçebe, B ektaşil iğin ise daha çok 
yerleşik zümrelerce benimsenmiş olmasındadır. 

Hacı Bektaş ocağının meydan teşkilfitı, mi marisinde bi le. "Sekiz İmam" 
simgesini muhafaza ediyor. Meydan evinin tavanı (Fot. 7) buna güzel bir misal 
oluyor. Bu,  Velfiyetname'nin önerisine göre yapılmış olup sekiz semavi taba
kayı temsil ediyor ya da Sekiz İmam'a izafe olunabilen bir simge oluyor. Vela
yetname'nin 

"Kubbesin muhkem yapup berk eyleye 
Üstünü ama sekiz terek (di lim) eyleye 
Ol İmam heştiminin (Farsca heşt= sekiz) aşkına 
Kubbe bünyad edüb (temel edip) Şah aşkına" 

Tasvirinden bu sekiz tabakanın "İmam heştiminin" aşkına "sekiz"dir. Hacı 
Bektaş türbesinin kubbesi de sekiz y üzeyli  piramit olduğu halde Balım Sul
tan'ınkinin kubbesi oniki yüzeyli yapılmış (Fot. R ve 9). 

Bayezid Veli tarafından ve yine kaplıca mi marı Ya11konuu(raıı'ın mimarisi 
i le inşa edilen Konya'da Mevlana kubbesi ise onsekiz terek lidir. Mevlevi sim
gesi da "Hakk"ın ebced hesabiyle sayısı olan onsekiz rakamı oluyor: onsekiz 
çerağ, onsekiz kutb . . .  Yani ,  tarikatlarda kendi manevi özelliklerine göre birer 
mi mari si mge bulunuyor, demektir2• Hacı Bektaş Vclayctnamesi'nin bir ye
rinde "Türbesinin üstünü kurşunlayan Şah Su ltan Bayezi<l'in sen inan ! "  diye 
yazılı olup mimarına da tarz-ı mimarisi öneriliyor: 

1 Baha Said.- op. cif. 
2 Baha Said.- Sofiyfın süreği. Kızılhaş meydanı, in Tiirk Yurdu 22. C. iV.  Tc�rincvvcl 1 926. 



32 BURHAN OGUZ 

"Kaplıca mimarın ı  kıldı kabul 
Kafir idi l ik (lakin) üstad idi ol 
İsmi Yankomadyan'dır ol erin 
Şfıh buyurdu kim varub ol serverin 
Kubbesin muhkem yapub berk eyleye 
Üstünü ama sekiz terk eyleye 
Ol İmam heştiminin aşkına 
Kıyye bünyad idüben Şah kase.ima"' 

" . . .  şwıu hatırlamalı ki Aıwdo/11 Kızılbaşları lıerıre kadar So.fiywı iseler de 

Safevi değillerdir." Yani Şah İsmfül' in tesi s ettiği veya onun ecdadından 
mevrus (tevarüs ettiği) böyle bir sürek ve ayin yoktur. Safeviye hükumeti, 
kendi zamanında, bugün de, İran'c.la devam eden mezheb-i Caferi halini ve 
«İmfıın Gaib»in yerine hal-i hazırdaki müctehidler gibi fuzuli veki l lerin 
mukallidi olmayı kabul etmişlerdir." 

"Böyle olmakla beraber gerek Bektaşi ve gerek Sofıyanlarda Caferi mez
heb olmayı umumen ve resmen kabul etmişlerdir. Her Bektaşi ve her Sofiyan 
ikrar-ı imanında evvelen Caferi mezhebi kabul etmeye mecburdur ve bunların 
miicıehidleri Baba'larla Dede'lerdir". 

"Fakat ne Bektaşilere, ne de Sofıyanda Caferi mezheb muteber ve mamu
lün bih (yürürlükte) değildir. Bu gibi şeyler de birer perdedir. Her iki ocakta 
bi lerek, bi lmeyerek devam eden sıkı bir disiplin altında yaşayan «töre» bulu
nuyor ki bunu ve İran Alevilerinde ve hatta diğer İran Alevi Tiirk aşiretlerinde 
de görmek mümkün değildir". 

"O halde Anadolu'c.laki «Sofıyan Süreği»ni bir Oğuz ve Şaman töreci l i 
ğiyle ifade etmekten başka çare bulamayız . . . "2• 

"Sofiyiin süreği"ne "meydan" da deniyor ki "meydan görmek", Bektaşi ve 
Sofiyiinda "kemal" eseri oluyor. Ancak arasındaki farklar şunlardan ibaret olu
yor: Bekıaşinin iki mürşidi, iki  telkini varken bu, Sofıyfında tektir. Bektaşide 
mücerred (bekar), müteehhil (evli) ikrarı diye iki ikrar kabul edi lmiştir ki Sofi
yiinda sadece "mütechhil ikrarı" vardır. 

Gördüğümüz gibi "Mücerredlik ikrarı " ,  Bal ını Sultan'ın bir yeni liği olup 
bunu kabul eden kişi bir nevi Hıristiyan keşişl)ğini kabul etmiş oluyor. Kızıl
baş zümresinin baş düşmanı bu "sarımsak kafalı adamlar" dır (Bektaşi serpuş
ları oniki di l iml i  ve beyaz olduğundan Kızılbaşlarca sarmısağa benzeti lmiş). 
İran'da da Bektaşilere karşı bir nefret vardır. 

1 Baba Said.- Türkiyc'dc ı\Jcvi zümreleri. Tekke ı\leviliği- lçı inıai Alevilik. iıı Türk Yurdu 2 1 .  C. 

iV .  Eylül 1 926. s. 20 1 .  

:! Sotiyftn süreği. 
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Kızılbaşlar, Bektaşiler gibi mürşidlerine "Baba" demezler. "Dede" derler. 
Bu sonuncuların farkı,  Babaların bi raz uzun sakal bırakıp kelleyi t ıraş etme
sine karşı l ık Dedelerin biraz uzun saç ve top sakalı haiz olmalarıdır. Fakat her 
iki taifenin "ağzı mühürlü" ,  yani bıyıklar kırpılmamıştı .  Kızılbaş Dedelerin in 
bir özelliği de onların kendilerine mahsus ocaklarının bulunmasıdır. Yani her
hangi bir kişi Dede olamaz; Dede olmak için "dedezade" olmak gerekir: irşaJ 
da verasetle olur. 

"Dersim ocağı",  öbürlerine oranla  daha rafızi teliikki olunduğuna ve ger
çekte bu ocak "Yezidi" ayinine tabi olduğundan ayrı bir tür teşki l  eder. fakat 
Anadolu Kızı lbaşları gerek Yezidi, gerek Nusayri ve gerek Dürzileri yadı rga
mazlar. Eh l-i Sünnet'ten sonra en az sevdik leri Bektaşilerdir. Mamafi h  bir 
Bektaşi dervişi müstak i len bir Kızı lbaş köyüne misafir olsa.  yabancı telakki 
edilmez. 

Esas l ı  meydan "Eş meydanı"dır. Yani "Kızılbaş Sofiliğ i "ne kabul töre
nidir. Bektaşi ve Kızılbaşlar müştereken bu törene "Nasib meydan ı "  da derler. 

Kızılbaştan gelen her ferd "usulen" mümin doğar. İtikadlarınca pak. yani 
saf, temizdir • .  Ancak "geçit geçmesi, çöp atlaması, sudan geçmesi"2 gerekl i
dir .  

Bir de ası l  "sahib- i  esrar" olması gerekir; yani "mümin- i  kami l "  olmak, 
"ham, yarım" l ıktan kurtu lmak için "meydana girmesi"  şarı ı ı r. Bunun için.  
Bektaşilerde olduğu gibi ,  birçok nitelik ve meziyetlere sahip olmalıdır k i  bun
ların ayrıntılarına girmiyoruz. Bu  arada Baha Said'in bir anısı i lginç oluyor: 

"Bundan yirmisekiz y ı l  evveP Soğukçeşıne riişdiyesine gider gelird im.  
Kadırga meydanında bir kılanın tal imini  saatlarca temaşa ederdim.  B i r  giiıı 
acemi bir nefere zabiti kendisini öğretiyordu. Onbaşı. çavuş kim'? Böliik zabiti 
kim? Bir  sürü sualler. Peygamber'in,  Al lah'ın kim'? «Ali» demesin mi '?" . 

"«Allah' ı ın Al i ! »  diyen zaval l ı  nefer o anda yı ldırım gibi iki  tokat yed i .  
Zabit  tekrar ediyor. Acemi nefer «Allah'ım Al i»  demekten vaz geçmiyordu. 
Zaval l ı  nefer bir az toyça idi. Mülazım da yeni .  Kim bi l ir asker daha kaç tokat 
yedi ,  durdu".  

"Ş imdi hatırl ıyorum. Şüphesiz bu nefer Kızılbaşt ı .  Zava l l ı .  «takiye»yi 
bi lmiyordu . . .  " . 

Nasib alma "töreninde rehber", talib-i can'ı da, müsahib eş kadınıyla aynı 
durumda götürüp getirir. Bir  taraftan saz ve erkek 

1 Jcan -Jacques Rousscau'nun iddia enil_!i gibi. 
2 Bu deyimlere d ikkat edilecek �öyle ki "hendek atlamaz deve. çöp aılaıııaı. koyun. sudan gcçııı�z 

qck" vs. tabirler dil imizde kalıııı�tır. 
3 Yani çıkan yüzyılın sonu 
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"Altından geçen Sırat'ı geçti 
Suyundan içen Kevser'i içti 

Didarı gördü, meydanı gördü 
Erkan elinden günahı biç�i" 

kısa, oynak pesten bir eda ile çalar ve söyler. Cemaat. "mubarek" . . .  nakaratını 
tekrar eder. Ayrıntılarını vermediğimiz bu tören artık talihlerin mazideki 
günahları nın tümden affedi ldiğine delalet eder. Ocak başında yediği değnek 
darbelerini cehennem a1.abı diye yorumlarlar. 

"Üçler, yediler, kırklar bir yerde 
Erenler aşkına hu hu çekerler 

Allah, Muhammed, Ali bir yerde 
Erenler aşkına hu hO çekerler 

İnsanla hayvan, iman bir yerde 
Erenler aşkına hu hu çekerler 

İl ile yol ile dili bir yerde 1 
Erenler aşkına hu hu çekerler 

Kabe'yle hacer, seçer bir yerde 
Erenler aşkına hu hu çekerler 

Arifle maruf meczub bir yerde 
Erenler aşkına hu hu çekerler 

Dem (zaman) ile devran-ı yezdan 
(Zerdüşt dininde hayır ilahı) bir yerde 

Erenler aşkına hO hu çekerler". 

Bu saz ve söz arasında biideler üçlenir . . .  
"Sofra erkanı "nda da sazcı sazını "Allah , Muhammed, Ali" diye Uç kez 

öptükten sonra, başlar: 

"Açıldı meydan arş-ı rahman 
Def oldu şeytan, göründü sübhan (Tanrı) 

Sübhanıma hu yezdanı ma hu!  
Pirim Hacı Bektaş Hünkar'ıma hu!  

Melektir insan, tebekkürdür ('?) şeytan 
Meydana girmeyen olur mu insan" 

l il o�lu, yol o�Ju ılemekıir. 
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"Sôfi meydanına ikrar verenler, 
Meydanı görüp aşkla girenler 
Meydanda gönlün yere serenler 
Haktır bilenler gerçek erenler" 

"Cennet cehennem her yerde vardır 
Mizan (terazi) ve Sırat mümine «dar»dır 
Gördün münkire dünya da dardır 
Mümine ikrar vermemek ardır (ayıpıır)". 
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Ve "dolu"lar içilip durur, çeşitli töresel usullerle Dede, sakilere: "Hıdmetin 
kabul ola . . .  Hakk muradını vere . . .  saki-i şah-ı ıncrdiin hıdmetinden nızi ola . . .  
Kevser, şarabın ola . . .  " şeklinde teşekkür eder1 • 

* • 
XIII. yy içinde Anadolu'nun ortasında iki kutlu ses yücelmişti :  biri Aşık

paşa-i Veli'nin "Garipname"si i le Yunus'un selis, güı.el Türkçesi.  Aşıkpaşa'
nın Ahi Evren, Şeyh Süleyman-ı Veli gibi yaranı bir cemaat teşki l  ediyordu. 
Ilu yaranın düşünceleri vardı ve o zaman Kırşehir'de Caca Bey medresesi 
(Fol. 1 0) bulunuyordu. Bu medrese, Konya'daki Karatay medresesinin rakibi 
ve muhalifi idi. Bu sonuncusu Mevlana ve "Mesnevi"siııin nüfuzu altında bu
lunurken Caca Bey belki de Aşıkpaşa ve yaranının etkisi altındaydı. Gerçek
ten Garipname bir davanın ürünüydü. Onda Farisi ve Arabi telkinatla beyin leri 
sersemleşmiş zavallı Türklere acınıyor, onların idrak larını yükseltmek için tek 
çare olarak "Türki dil" öneriliyordu. Mukaddimesi manzum olarak bunu içtihad 
ettikten sonra başlıyor: 

"Bak şu ezrak puş (mavi örtü-mecazen gök) suti çarhına" diye Mevlevi 
ayini ve neyine edibane bir nefretten sonra "eline saı. ve söz" alıyor ve Türkün 
kafasına ancak "saz"la, "söz"le girebileceğini ima ediyor. 

Gerçekten, Hacı Bektaş ayini ,  gördüğümüz gibi tümden Türkçedir ve elde 
saz ile yürütülür. 

Selçukluların, aşırı derecede İran ve Bizanslaşmış fetret döneminde Kır
şehir çevresinde, Ankara yörelerinde Babai. Bektaşi, Ahiler ciddi bir mil li var
lık göstermeyi başarmışlar. Genelde bu yöreler kendi içt imai istiklal ve idare
lerini Selçuk fetretine ve Moğol istilasına karşı bile hiç ol mazsa tarafsız ve ba
ğımsız bir halde bulundurmuşlar. Buna, coğrafi durum ela yardım etmiş olabi
l i r. Herhalde Amasya, Kırşehir, Engürü (Ankara) üçgeninin alanı ,  u lusal em
niyet itibariyle en çok sükun ve huzura mal ik bi r bölge olmuştu. Gerçekten 

1 Raha Said.- op. ciı. 
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Aşıkpaşa'n ın  "ozan" ,  "bahşi " usulünü terennüm etmesi ve bunu takibeden 
Hatipoğlu'nun H. 8 l 2'de "Makalfıt-ı Hacı Bektaş-ı Veli el-Horasani " adlı 
manzum eserinden Bektaşil iğin artık usule uygun şekilde teessüs etmiş olduğu 
anlaşı lıyor. 

"Aşıklar, Babailer, nihayet Bektaşiler «hubb-u mi lliyi» onunla (kopuzla) 
yaratmak istediler. Belki bu isteyiş onlar için şuuri değildi.  Herhalde ümmetin 
bütün samim (asli, temel) ruhiyle teranesini dinlediği. «ney» değil ,  «saz»dı" .  

"Töresini ,  mi l liyetini seven Türk, kosmopolitl iğe ısınamadı .  Arabın bey
nelmi lel mefkuresiyle Türkün mi lli mefkuresi birleşemedi. Ve ile lebed de ola
mayacaktır. Onun için en töreci ,  en halis Türkler, Türkmenler, Yörükler ve en 
sonra en münevver, en zeki, müteheyyic (heyecanlı)  Türkler, zevk-i hürriyeti 
tadacak bir ocak aradık ları vakit onu Alevi tekkelerinde gördüler ve bi ldi ler. 
Çünkü «oralarda mi l li azadlık» vardı" .  

Şah İsmai l-i Safevi, kurulmuş bir imparatorluğun temelini bir nefesle çü
rütecekt i .  Yeni Oniki İmam kuramını eski Sekiz İıııfım'ınkine karşı km ı L' l l i  ve 
yeni heyecanla fakatTürk diliyle savunmuştu. Tuna sınırlarını aşan Türk ordu
larını hareket üslerinde sarsmışt ı .  "Hatayi" unvaniyle yaşattığı "nefes"leri gü
nümüzde bi le Anadolu Kızı lbaşlarına baş eğdiriyor. Yavuz'un aslında değerli 
Farisi hamasiyatını onun kendi ordusu ne anlar, ne dinlerdi .  Ama Hatayi'nin,  
diişman başkumandanının nefesleriyle uyuşuyordu. Yavuz, düşmanı ezmişti 
ama manen mağlUb olmuştu. Hatayi ona, kulak kiipesi ıaktırmışıı . . .  

Bundan böyle Türkiye'de resmi ordu Aleviliği . Dal ım Su ltan reformas
yonu ile başlayacaktı .  Ama icıimai Alevilik yerine oturmamıştı. "Kara kazan" 
ocağında it izal başlamıştı. Akdeniz kıyı larında yaşayan ve devlet siyasetin in 
usul  ve adabına vakıf olmayan Türkler, yani Tahtacılar, "İmanı Musa Kazını" 
koluna baktılar. Orta Anadolu Türkleri kfıh Rıza, ki\h Cafer, kah Hasan As
keri, kah Onikinci İmam Mehdi-i Muntazar (beklenen) kollarına bağlandılar. 
Yeniçeri mücerred olduğundan kendi reislerinin ebedi bekarlık ikrarını hoş gö
rüyordu ama Türk cemaati bu hususta hiç de aynı fikirde değildi. 

"Türk Alevi müesseselerinin en bariz gayesi Türkün dilini, soyunu, kanını 
korumakdı .  Onlar maddeten buna muvaffak oldu lar. Kızı lbaşlar tamamıyla 
Türk kaldı . Hatta gayri Alevi diğer bir Türkle evlenmedi .  İki  kadın almadı .  
Talak (boşanma) yapmadı. Teavün (yardımlaşma) ve  tesanüdü bihakken yaptı . 
«Benim malım, hen im mülküm!» demedi. «HeıJey l'e herkes!» dedi 1 " .  

"Zeyl ini (devamını) bozmadı, töresini bozmadı .  Mu kaddes ocağa hürmet 
ett i .  Dede, baba dedi, i htiyarlara; bacı ,  kardeş dedi ,  gençlere muhabbet ve 
hürmet gösterd i .  Sazını elinden düşürmedi .  Sözünü Türk di l inin güzel l iğinden 

l Tarafımızdan belirt i ldi .  
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uy ırınadı . Hacı Bektaş, meydan ında bal, ayran, kımız sundu.  Bal ım Sultan 
«Suci=şarar» adadı . Kadın tesettür yapmad ı :  Kızı lbaş kadını tesettür yapma
dığı için ona fuhuş isııad edi ldi .  Bu ne adi bir i ftira idi . . . Meydan-ı Ali 'de dişi , 
erkek ay ırdı yok . . . " . 

"011/tırı baze11 Mc.ızdeki, bazen iştiraki e.fk{ir ile rakyill ermek (ktıyıt altımı 
alımı) üteye11/er vardır. ihtimal, bir zama11dlı, bir yerde bu .fikre za/ıib (ııytın) 
bir .fikir giidiilmiiş oltı/Jilir . . . " 1 •  

Bu fikrin aslında şu ya da bu şekilde hala sürdüğünü görüyoruz. Örneğin: 
Köyde bir koyun kesileceği zaman kaç kişi olacaksa kimin neresi ni alacağı na 
dair kur'a çekil ir ( "ok aı ı l ı r"-esk i bir Asya adetinden kalma tabir) sonra hayvan 
kesi l i r. Her okun payı kümelenir. Sahipleri toplanır. Kemiklerin ayn lmasında 
ba1.ı parçalara dah'a faı.la gi tmesinden doğan bir ihti laf olursa, bir  kez daha 
"küıııe" lere ok at ı l ı r. Kurbanı kesen: "artık, eksik lıcliil olsun mu? Nasibinize 
razı mısıiıız?" der. Alanlar da "nuş (tat l ı )  can . . .  heliil lokmanız olsun" diye pa
yını al ıp çek i l i r. 

Yani bir Kızı lbaş Sôlisi etin istediği parçasını almakta hür değildir. Kıs
meti ne ise ancak onu alab.i lecektir. Bir ferdin tek b<ış ına bir hayvan boğazlayıp 
onu evi nde yemesi rek ender görü lür şöyle ki et gerektiğinde et isteyenler 
müşterek bir küme halinde tüketecek ve her koyun kesiminde köy ocağın ın .  
Dede'sin in de b ir  "pay"ı  olacaktır ve o da kur'aya dahi ldir, fakat kıymeti orta
dan çıkar. 

B uradan anlaşı ldığına göre /zer üretimde bir "lıııkıık-u umumiye " kıymeti 
var 11c lıer kıymette de ocağ111 bir "/ıakk-ı ipiraki" olacaktır. Dede ve ocak di
sipl in in in nası l  bir kudsal güce sahi p  oh.luğu görülüyor. B u  inzibatta, 
toplu mun hukuk-u umumiyesi de bir ıesanüd göreviyle meydana gelmiş 
olacaktır. Bunda kusur edenler, "düşkün" i lan edil ir2• 

Kızılbaş meydanında buraya karı-koca beraber giderse de bun lar bir 
başka kan-kocanın "gölgesi" olarak dahil olurlar: Erkek, başkasının karısının 
kardeşliği ve kadın da başkasının kocasının kardeşliği olarak meydana girer
ler. 

" . . .  Türk kavmi, tarih-i hayatının hiçbir devrinde «cemiyet fuhşu» halinde 

yaşamamışt ı r. A 11ado/11'11wı yarısı lıenıeıı lıenıen Bektaşi ocağına ıııeıı.mpJ 
halissüddem-Tiirk olduğunu bi lmeyen ve bu Türklerin neden Kızı lbaş kaldı-

1 ilaha Said.- Tiirkiyc'clc Alevi zümreleri. Tekke Aleviliği·lçıim:ıi Alevilik. iıı Türk Yurdu 2 1 , C. 
iV. Eyliil 1926. Son liiıncclcr ıarafımızdan bclirıilJi. 

2 ilaha Said.- Sôli)·aıı süreği. Kızılba� meyJanınd;ı dü�küııhik s. -105. 
3 Tarafımızdan bclirıildi. 
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ğını anlamayan şahsiyetlerin Türk kavminin ictimai ahlakının büyük namu
sunu cehelen (cehaletle) lekelemeye haklan olmasa gerektir" ' .  

İşbu "lekeleme" babında gazete haberleri dikkatimizi çekmişti. 09.04. 1 994 
tarihli Mill iyet'inkini okuyalım: 

"İşkenceye «erotik» protesto" .  "Adana'da «Conolar» olarak tanınan Ge
zici ailesinden bir anne ve kızı yarıçıplak soyunup, kan ve morluk içi ndeki 
göğsünü göstererek Emniyet'te işkence gördüğünü i leri sürdü. Edini len bilgiye 
göre Cono a�iretine mensup . . .  bir kişi gözaltına alındı .  Bunu protesto için 
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne gelen yaklaşık 20 kaı.Jın soyunmaya başlaı.Jı .  
Polis yarı beline kadar soyunan ve «bizi öldürüyorlar» ı.Jiye bağıran kadınları 
güçlükle uzaklaştırdı .  Daha sonra Adl iye'ye gelen E.G. (üstte) ve annesi Gü
lay Gezici, çığlık çığlığa bağırarak yeniı.Jen yan beline kadar soyundu . . .  " .  

Aynı günkü Hürriyet'te de, benzer fotoğratla aynı mealde haber çıkmıştı 
(bkz. fot. 1 1  ) .  

Bu kadınların bir umumi yerde genelev kadınlarının ı.Jahi yapmayacakları 
şekilde rahatça soyunabilmeleri düşündürücü olmuyor mu? Bu rahatlığın eski
den kalma orgiastic iti yatların bir kalıntısı olabi leceği akla gelmiyor mu? . . .  

• • 

Ve "Sarı Kız" 
Batı Anaı..lolu'da olan Tahtacılara yerel halk "Türkmen" sıfatı nı  ek leyerek 

"Tahtacı Çetmi Türkmeni" demesi dikkate değer şöyle ki Batı Anadolu'da hatta 
Afyon Karahisar'a doğru Orta Anadolu'da bütün göçebelerin müşterek allı 
"Yörük" iken münhasıran Tahtacıya "Türkmen" ı.Jeniyor. 

Batı Anadolu'da Tekeli,  Sarı Keçil i ,  Kızı l Keçil i ,  Farsak, Sarı Hanlı yü
rükler arasını.la özellikle Çepni Kızılbaş Yörükleriyle karışık yaşayan bu züm
reye "Türkmen" denmesi tedkike değer. Zira, genel l ik le Anadolu halkı  
"Türkmen" sözcüğünü az çok Ankara'dan itibaren Doğu'ya ı.Joğru yayılan gö
çebeler hakkında kullanır ve hatta bazı kentlerde Türkmene ı.Je. göçebeliğinden 
kinaye olarak "Kürt" deyiverirler: buna örneğin Ankara, Mecitözü; Çorum, Sı
vas taraflarında . . .  rastlanıyor. 

Döneli m  Tahtacılanmıza. 
Edremit körfezini kuşatan Kazdağı si lsilesi, eski adıyla, İlla dağının ar

zettiği asude ve mahrem tabiatın insan ruhuna verı.Jiği vecı.Je getirici huzur ve 
maneviyet içinde kendi bireysel imanlarına kutsal ilham alan halk, işte bu Tah
tacı Türkmeni oluyor. Sazıyla, sözüyle, ki mseye benzemeyen itikaı.Jlarıyla, 

1 Daha Said.- op. ciı . .  s. 406. 
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hür ve namuskar çalışmasıyla bu halk, Sarı Kız'ın kul ları, bendeleri. aşıkla
rıdır. Sarı Kıiın onlara i lka ettiği ebedi cezbe, bu Türkmen oymağının ru
hunda kaynayan bilinçsiz bir vecd halindedir. 

Truva kahramanlarının da tanrı ve tanrıçalar tapınağı, aşıkların ın  mih
rabı ,  ruhları nın makam olan bu büyüleyici tepe, ida ve Sarı Kı:. tepesi ,  
Türkmen'in vicdanına nasıl haki m olmuştu? 

Kazdağı'nın bu Türkmenleri arasında ağızdan ve sazdan şunlar dökülür: 
"Hey kurbanın olanı zülfikar Ali ! 

Sen yarattın yeri göğü ezeli 
Dünya görmemiş böyle güzeli 

Hey kurbanın olanı zülfikar Al i !  
Fatıma nurundan Kabe'ye düşen 
Mevlii nefesinden siizülüp geçen 
Sarı kız elinden doldurup içen 

Hey kurbanın olanı zül fi kar Ali ! 
Eşiğin yanında yan yatan Sultan 
Sarı Kız di vanında kurulan arslan 
Sırn esrarı bilendir Selman 

Hey kurbanın olanı zülfikar Ali ! 
Malımı,  canımı heliil aldın mı ? 
lrzımı, kanımı heliil aldın mı? 
Sarı Sultanımı helfıl aldın mı? 

Hey kurbanın olanı zülfikar Ali !  
Bu nefes tahl i l  edildiğinde şu sonuçlar çıkıyor. 
a - Ali ,  halik-i mekevvinattır (mevcudadın hfıliki) 
b - Fau ma'nın Hasan, Hüseyi n'den başka, Kabe'ye nur şeklinde düşen 

bir de kızı varmış. Ve bu kız, işte o Scırı Kız'mış. Mevla nefesinden (Ali 'den) 
süzülmüş, geçmiş. 

c - Bfıb Ali'de yan yatan Sultanın Selman olduğu anlaşılıyor; ancak bu 
Selman-ı Farisi Sarı Kız divanında kurulmuş!  Ve böylece de "Sır ve esrar-ı 
Ali "ye vakıfmış. 

d - Yine anlaşıldığına göre San Sultan Selmfin'ın ırzı.  helfili olmuş. 
Sarı Kız efsanesinin ayrıntılarını daha önce vermiş olduğumuzdan bun

ları burada tekrarlamıyoruz1 •  Sadece aşağıdakilerle yetiniyoruz. 
"Yeri gökü yaratan ve kendi sırnna Selmfin-ı ortak eden kurbanı olduğum 

Ali de Selman'a acımış, onu taze delikanlı yapmış . . .  Sarı Kız tepesinde ona 

1 Bkz. C. 1 11 1 .  s. 34 1 -9. 
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bir dünya sarayı düzmüş. San Kız dünya sarayım.la yirmibir gün yaşamış . . .  
Bir  gün Selman'a «anamı göreceği m  geldi . . .  bana onu göster» diye yalvar
m ı ş " .  

" O  d a  Fatıma anamıza yalvarmış k i  Sarı Kız seni çok özledi ,  onu bi ricek 
gel. gör . . .  Mevla Ali'den izin almış . . .  gelmiş . . .  kızını görmüş ki ölmüş! Sel
man derhal kocalmış . . .  " 

"Şu kadar ki Fatımcı aııa11m:111 Scırı Kız'ı görmeye ,f?efdij!i vakit, soııbalııı
rııı ilk güııii imiş! . . . "1 • Selman'ın gençliği de o günde bitmiş!  . . .  Döneceğiz 
önemli bu konuya. 

Aslı nda Sarı Kız efsanesi Kaz Dağı'na münhasır kalmıyor. Anadolu'nun 
her köşesinde, bucağında, dağında, deresi nde bir Sarı Kız yadigarı bulunu
yor. 

Tüm Tahtacıların nefes evliidı ,  yani tarikat erkfını görmüş her ferdi ,  ister 
kadın ister erkek, yedi yı lda bir kez Sarı K1;1.'da baş okutmaya mecburdur. 
Onun için ta Antalya'dan kalkıp Sarı Kız'a gönül verenler ziyarete gelir. Bu 
ziyaret zamanı 2 3  Ağustos'tan 1 1  Eylül 'e, yani güzün i lk gününe kadar bir 
zamanda olacaktır. Bu da bir nevi Hace olmuyor mu? 

Edremit Körfeli'nin Türkmeni, "yayla" bahanesiyle bu 1.iyareti her yıl ya
par. Bu ziyaret sırasında "akşam çağında demler kurulur. Sohbet ve muhab
betler edil ir  ve saz başlar. Eylül'ün onbirinci akşamı umumi bir ictima i le tekrar 
kurbanlar kesilir biiyük bir cerağban (ateş) kurulur. Belki o zaman uzaktan ba
kan insanlar Sarı Kız tepesine «nfir indi» di yebi l ir. Ertesi gün göç başlar. Bu.  
dönüş göçüdür". 

"Ni hayet dünyanın sonunda: Sarı kız kendi evlfidlarıyla Mevliiın Ali'nin 
şarabından, şarab-ı ebedisinden dolular sunacaktır"2• 

Bu "kız",  neden ı srarla "sarı" idi? Bu rengin. evrensel diyebileceğimiz 
kadar yaygın tarihi öyküsü var. 

Romalı lar. kendilerini Hannibal belasından kurtaran Kybele'ye minnettar
dı lar ve onun hatırına Tanrıçanın fazlaca tadını çıkaramadığı güt.el sevgi lisi 
Aıt is-Adonis'i de bağırlarına basmışlardı .  Ama yukarda kendilerinden söz et
tiği miz Doğulu rahiplere bir türlü ısınamamışlardı .  Hele bazı ayin günlerinde 
( Kan Günü - Dies .rnııgiııııis) bunların uzun, sarı kadın elbise gi ymeleri 
Romalıyı çi leden çıkarıyordu\ 

Bu "uzun,  sarı " giysi,  doğal olarak akl ımızı başka bi r k ıtaya taşıdı :  
"Buddha, babasının evini  ıerkedip de arzusuyla inzivaya çekilmek suretiyle 

1 Tanıfınıızılan belirtildi. 
2 B:ıh:ı Said.- An:ıdolu'ıla Akvi zümreleri. Tahwcı .  Ç•·pni. H;ırıl:ıl Tiirkmcnlcri, iıı Tiirk yurdu 24. 

C. iV Kfınııncvvcl l IJ26. 
3 M. J. Ycrın:ıseren.- Cyhclc anıl Auis. Thc nıyıh anıl th( cıılı. Lonılıın l lJ77. s. 97. 
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hak yolunu bulmaya çalıştığı zaman, b i r  avcıya rastlamış ve  prens elbisesini 
bu avcının sarı elbisesiy le değiştirmişti . . .  Bu herhalde Buddhistlerin iptidai 
adetlerle alakadar olan san elbiselerini izah etmek için bulunmuş bir hikayedir. 
İpidai Hindli ler yeni elbiselerini san ya boyamaktadırlar. Çiinkü sarı, güneşin.  
altın ın ve olgun buğdayın rengidir" 1 •  

Ama daha başka yanı da olmalı bu  rengin, bu  denl i  yaygın inançlara dahil 
olması için. Sarı Kız'lar, şifalı kükürtlü. içine "Sarı Kız aşkına" dalınan kap
l ıcalar, Sarı inek'lerden söz edi l ip  durulur. Aynca Sarı Keçi l i ler, Sarı Abalı ' 
lar, Sarı Ağalı'lar, Sarı Saltık' lar da var dağarcıkta, Hünkar Hacı Bektaş'lar, 
Sarı Nogay (Manas' ın unvanı) lar, Sarı Türgeş'ler . . .  Sarı at veya sarı inekle 
sarı devenin kesi lmesinin de Asya mitolojisinde Y.eri vardır. "Türkmen Seçe
resi "ndeki Arsari Bey'in nesi l lerinin "Sarıca-sarıcı" kuşundan altın istemeleri 
gibi. Keza Altay mitolojisinin "yedi başlı dev"inin adı da "Sarı-Yelbegen"dir�. 
Ve Dede Korkut'tan: 

"Sarı donlu Selcen Hatun işaret eder gürmezmisin 
Sarı deve burnundan zebun olur dediler bilmezmisiıı 
Sarı donlu Seken Hatun köşkten bakar 
Kim başka aşkı la oda yakar 
Sarı donlu kız aşkına bir hu ! " 1  

Eflaki "Mevlfınii kendisine vaki bir sual üzerine «Ashab-ı Kehl'in kiipeği 
sarı idi; çünkü aşıktı .  Aşıkları n rengi daima benim rengim gibi sarı olur» de
miştir " diye anlatıyor. 

Bütün bunlarda "sarı "nın " ış ık l ı"  karşı l ığında kullanı lmış olması da dü
şünülebi lir . IŞık da i lkah eder. Temuçin-Cengiz'in büyüknenesini ilkah eden 
"Sarı Köpek" gibi: 

" . . .  Dobun-Mergan öldü. Dobun-mergan'ın ölümünden sonra. (karısı ) 
Alan-ho'a'nın, kocasız olduğu halde üç oğlu oldu . . .  " 

"Bundan evvel Dobun-mergan'dan olan . . .  çocuklar ise, anneleri Alan
ho'a hakkında dedikodu yaparak «Bizim annemi1.. kocası ve erkek akraba kar
deşleri olmadığı halde üç erkek çocuğu doğurdu. Evde yegane erkek, şu . . .  
k imsedir. B u  Uç çocuk ondan olsa gerektir» dediler. Bu dedikoduları anneleri 
Alan-ho'a duydu". 

Ve çocuklarına işi  anlatmış, Alan-ho'a: 

1 Waher Ruhen.- tıp. c·iı., s. 1 9. 
2 Bahacııin Öğel.- Türk miıolojisi 1 . ı\nk. 1 97 1 .  s. 30 1 . .\ 1 7 . .  \6.\. 522. 524. 
3 Orhan Şaik Gükyay.- Dedem Korkut"un kit:ıhı. lsı . l 97J . s. H6. M9-90. 
4 Zikreden A. Tancri.- Ellfıki ve eseri hakk ında iıı J r;ııı ��hin�:ıh l ığ ın ın  2 500. kuru lu�  

yılJönümünc Armağan. s. 4 32. 
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"Fakat her gece sarış ın ı  bir adam evin (çadırın) bacasından (damdaki 
açık l ıktan) sızan ışık vasıtasıyla girerek karnı mı okşuyor ve onun nuru vücu
duma geçiyordu. Çıkarken de, güneş (veya) ayın nurları iizerinden. Sarı bir 
köpek gibi sürünerek çıkıyordu . . .  onların tanrı oğlu olduk ları meydana çı
kar. . .  " 2•  

• • 

Gördüğümüz gibi Anadolu Alevil iği, ya da "halk Miislümanlığı",  zengin 
ırklar mozayikinin bir görünümü olduğu gibi çeşit l i  renkleri beraberce bulun
duran bir inançlar alemini i fade eder. O, tek ve homogen bir yapıya sahip ol
mamakla birl ikte özünde bir sosyo-ekonomik inanç vahdetine sahiptir: "Yol  
bir, sürek binbir" demişler. · 

İbn Fadlan, henüz Müslüman olmamış Türk boyları arasında yaptığı yol
culuk sonucu vardığı yargıya göre "bir dine inanmazlar" dediği Oğuzları "yo
lunu kaybetmiş eşekler"e benzetiyor, ve ekliyor: (Başgııtların)  "Aralarından 
bazı ları, oııiki tane ilfıhları olduğunu� . . .  söylerler. . .  "4• 

Bu i fade karşısında i nsanın aklına Türkmenin "Oniki İmanı yolu"nu ko
layl ıkla benimsemiş olmasının bununla i lgisi geliyor. İbni Fadlan'ın " . . .  İçle
rinde y ı lanlara tapanları , bal ıklara tapanları gördük. Bir kısmı turna kuşuna 
tapıyor" sözleriyle anlattığı inançların günümüzde aynen sürdüğünü ayrıntıla
rıyla görmemiş miydik?s. 

Evet Türkmen, "İslfim'ı kendi İslfim'ı "  yapmışt ı .  . .  
" . . .  XIX. yy'ın sonu i le XX. yy başlarında Anadolu'da seyahat eden bu 

gezgin-araştırıcılar Tahtacı ların, Anadolu'daki ilk Hıristiyan halklarının kalın
tısı olduğunu düşünmüş . . . . Sözgel imi  Human, 1 880 y ı l ında yayınladığı 
«Küçük Asya'nın etnolojisi» adlı makalesinde, Tahtacı lardaki ölü gömme se
remonilerin in ancak Hıristiyan geleneklerinden alınmış olabileceğini yazmak
tadır. Human'a göre . . .  bu i nsan lar daha önceki  Hı ristiyan kü ltürlerinden 
kalma geleneklerini siirdürmektı:dirler. Benzer şekilde İngil iz araştırmacı-gez
gin Bent, 1 89 1  'de yay ımlanan «Küçük Asya'nın yörükleri» başl ık l ı  makale
sinde Tahtacı lar için «belki de bu gizli din formu altında. bazı dinsiz mezhep
ler6 ya da değişime uğramış bir H ırist iyanl ı k  i le  yüzyüzeyiz» der. Alman 

1 Cuo11m ... ra. Bu deyim. a l l ın  gibi parlak, "parlak açık sarı" ya da doğruca "sarışın" olarak 
ıercümc edilmiş. 

2 Manghol-un Niuca Tah'çaan.- Mo�olların gizli ıarihi (yazılışı 1 240). Tere. Ahnıeı Tcnıir. 
Aıık. 1 948. paragr. 1 7-2 1 (s. 7-H). 

3 Tarafımızdan bclirıildi. 
4 lbni !'adlan seyahatnamesi. Haz. R.  Şeşen. lsı. 1 975,  s. 30 ve 4 3. 
5 llkz. C. i l/ 1 ,  s 163-6. 

6 Herhalde pagan inaııçhırı kastediliyor. 
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araştırıcı Banse de 1 9 1 5  y ı lı nda Berl in 'de yay ımlanan «Türkiye notları»nda, 
Tahtacı lan Müslüman görünüm altında gizli bir dinin mensubu olarak tanım
lar". 

"Alman antropolog Feliks V. Luşan ise 1 89 1  'de «Likyal ı lardan arta kalan 
Tahtacı lar ve diğerleri" adlı çalı şmasında . . .  Tahtacı ların, Likyal ı lann torunları 
olduğunu öne sürer . . .  1 •  

"En büyük yalana bile biraz gerçek karışır" dememiş miydi Voltaire? . . .  
Döneceğiz bu hususa. Şimdil ik Küçük'ün yazdık larını  okumayı sürdürel im.  
"Ege'de yerleşen Tahtacı, yeni  komşular buldu buralla. Yerleşik Sünnilerin if
tiraları, yargı layıcı yaklaşımları Tahtacıyı onlardan uzaklaştırırken, Anadolu
'nun en eski toplumlarından birine yakınlaştırdı .  Namaz kı l ıp  oruç tutmamak 
sorun deği ldi .  Üste l ik  Tahtacının Muhammed Ali 'den gelen kutsal dokusu, 
Rumlar için 1s5.'ııın kanıydı ve yine kutsaldı .  Oniki sayısına yüklenen anlam
lar, Hakk-Muhamnıed-Ali'nin, Baba-Oğul-Kutsal Ruh'u çağrıştırması iki taraf 
için de ortak motiflere vurgu yapı lmasını kolaşlaştırıyordu . . .  " .  

" . . .  Tahtacı için İ sa  ve  Meryem Ana'ya saygı göstermemek zaten düşünü
lemezdi . Çoğu kez Meryem Ana'da Fatıma Ana'yı gördü Tahtacı "� . 

• • 

Murat Küçük bunları söylemiş ama yine de anlatısına "Horasan"dan gir
mişti, Baha Said'in tüm Anadolu halkını "Türkmen" adı altında. Orta Asya'ya 
bağlaması gibi . Söyledikleri tümden doğru, ama eksikti .  S ıra şimdi bu "ek
sik"i doldunnaya geldi .  

.. 
.. ..  

Anadolu'nun Türkleşme-1s15.mlaşma sürecini ayrıntı larıyla anlatmış, bü
yük bir sayısal azınlıkta olan Türkmenin kendinden ortalama on kat kalabalığa 
nas ı l  damgasını vurduğunu, d i l ini  ve dinini (Türkmen Müslümanlığını ) yer
leştirdiğini göstermiş, yerli halkla fatih Türkmen arasındaki karşı l ık l ı  kültürel 
osmosisi sergi lemiştik\ Bu kez, daha önce 1.ikrett iğimiz veri ve bilgi leri de 
yanımıza alarak Anadolu Aleviliğinin kökenlerini yeni bir açının ı şığında irde
lemeye çalışacağız. 

B u  yolda yürüdükçe, çok dikenli bir alana daldığı mız anlaşılacaktır. Ger
çekten bu hayl ı  çapraşık sorun çok meçhullü (bi l inmeyen l i )  bir denklem gibi 
diki l iyor karşımıza. Biz de onu çözebilmek için bil inmeyen kadar denklemi or
taya koymaya çal ışacağız, işi matematiksel kesinl ikle sonuca vardırmak için. 

1 Murnı Küçül<.- Hor.ısan'dan lzmir kıyılarına Cemaaı-ı Tahıacıy;ın .  ls ı .  1 995. s. B. 
2 ilııl., s. 54. 
J Bkz. C. 1 ,  s. 279 ve dev. 
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B unu yaparken de, mutadımız olduğu gibi, her tli rlii duygusal müliihazauan 
özenle kaçınacağız. Aslında yolumuzu açacak, ona l} lk tutacak birçok veri. 
olgu var önümüzue. İş kalıyor bunları bel l i  bir sistematik içinue iruekyiµ so
nuca gitmeye. Burada yeni bir şey sölemeycceğiz. "Türkiye halkının kültür 
kökenleri" kitabımızın l l/ l  ' i nci ci ldinde bunlar biitiin ayrıntılarıyla veri lmişti . 
Bu kez bunları sırasına göre yerlerine oturtacağı1. .  B azı tekrarlar kaçın ıl maı. 
olacaktır. 

Ünlii sosyolog-anthropolog Ruth Benediı.:t ' in "Kiiltiir pattcrn (kalıp) lcri " .  
çeşitl i  toplumların fikri haletin i ,  "dünya görüşii "nii ( Weltanschall lİng) .  fakat 
aynı zamanda da, ve daha kesin olarak, tutumları . davranışları. değer ölçü leri 
ve saireyi ifade ediyorlar; bu sonuncular ise topluca. altta yatan aynı bir sabi
teye (constant) irca olurlar, mesela bir "hakim Dionysiak uÜrtii"ye . . . 

Veriler - Olgular 
1 - Küçük Asya, tarihin fecrinden itibaren zamanının çok giiçlii insanlarını 

s inesinde barındırmış, uygarl ıklar, harslar, örfler burada ii�t liste y ığ ı lmış .  
birbirleriyle giri ft olmuş, her an kendini  yeni leyen b ir  sentezler zinciri çıkmış 
ortaya. Teknoloj i ler, kuru mlar, i nançlar fuarı olmuş bu Doğu-Batı kiipriisli . 
" Ki tapsız", "ki taplı "  bütün büylik dinler burada karargah kurmuş. Kybelc\i ,  
Dionysos'u, M'ithra'sı, Mani 'si , Zerdüşt ' ü  i le . . .  Hıristiyanl ık tarihinde köşe 
başı tutmuş birçok aziz bu topraklarda doğmuş ve inancını c ihana buradan 
yaymış .  

il - "Din birliği i le  politik yetke bütünlüğü birbirine bağlı (correlative) ik i  
kavramdır" 1 •  B irine dokunuldu mu öbürü de yaralanır. 

Her sosyal bünye, kendi antitezini kendi içinue taşır. Resmi dogmayı kar
şı larına alan mezhepler, tarikatlar, d iyalektiğin bu yasası gereğince onaya çı
karlar. Dini alanda polit ik yetke tarafından resmi dogmanın uışıııa ç ıkmakla 
suçlanan bütün heretical hareketler, karşılarında resmi din kuruınundmı önce 
devlet i ,  yani s iv i l  siyasi otoriteyi bulmuşlardır. Buradan da bellekte tutulması 
gereken çok önemli bir temel sonuç çıkıyor ortaya: 

Sözünü ettiğ imiz antitez doğruca polit ik mahiyette olup işin uini görli
nümü, bir sosyal muhalefetin o çağlardaki zorunlu şeklinden başka bir şey ol
muyor. Bu  gibi  harekette bulunanlar ("fı rka-i dalle"), daima polit ik yetke tara
fından "devletin temelini sarsan kişi ler" olarak damgalanınışlar ve dolayısıyla 
"hakkett i kleri " en ağır cezalara çarpt ır ı lmışlardır. Sokrates'ten başlamak 
lizere. Mezhep bir sosyal alt tabaka olayı ,  sosyal si stemde hiçbir dayanağı 
olmayanların dini şekli oluyor. 

1 Loııis McııarıJ'a ait tıu söLlcri zikreLlcn K .  Sel ignıaıın.- Das Wcllrcich Llcr Magie. 5000 Jahrc 
Geheinıc Kunsı. Stuııgarı 1 958. 
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Aynı şeki lde tasavvuf da, kuru lu dini örgütlenmenin yaşamını renklen
dirdiği gibi , ona karşı çıkmanın da bir ifadesi olabi lir. Aşağı tabakaları etki
lediği ve fakirin dini hareketlerine dahil olduğu zaman işin içine büyiik duygu
sal ifrat ve heterodox yeni l ik zevki karışır. Herkesin erişemeyeceği gizli bilgi 
ve mahareti gerektiren gnostik yaşam (deneme-experience) ;  Tanrı i le, kurulu 
ibadet ve haııii lisan şekil leri dışında bir kişisel il işki gerçekleştirmek üzere ta
savvufi-mistik çabalar. aşikar şekilde birbirine bağlanırlar. Bunun sonuncunda 
da bir nevi yarı-dini örgütler (tarikatlar vs.)  meydana çıkıp1  örneğin zikr ve 
semii ayinleri, resmi cami ritualini uengeleyecek derecede önem kazanır. 

IIl - Hıristiyanlık tarihinde önemli bir yer tutan Küçük Asya, aynı şekilue, 
Basileus'lan çi leden çıkaracak dalalet-itizal' (heresy) hareketlerine sürekli ola
rak sahne olmuş: Montaniste, Thondraklı. Paulician. Bogomi l .  . .  olayları bun
lardan bazılarıdır. Hareketler çoğu kez büyük siliihlı çatışmalara kadar müncer 
olmuş. çağların Kuyucu Murat Paşa'ları , imparatorlarına sadakatlarını kanıt
lamışlardır. . .  Öbürleri de yeraltına çekilip içten içten süren (endemic) bir has
talık gibi devam edip gitmişler. 

Ama bir gün Küçük Asya'nın İslfimlaşacağı gelmiş. 
Konuyu biraz gerilerden ele alalım. Birçok tarihçi Manihaismle Hıristiyan 

monastisismi (manastırcıl ığı) arasında bir bağ göriir. Hıri stiyan monastisis
minin ise nası l  İslam tekke felsefesini etkilemiş olduğu bi l inir. Manihaism. bu 
kadar yüzyı l  boyunca Orta-Doğu'da gelişip kenuini devam ettirebi lmesin i ,  
kısmen. Hıristiyanlık içinde bazı heterodox hareketlere kucağını açabi lmiş 
olmasına borçludur. Bu arada tersi de olmuş. Hıristiymı teliikkileri de Mani'
nin dinine tedricen duhul etmiştir: Bir evrensel din kurma amacını giideıı Mani
'nin kendisi, dinine çekmek istediği insanların ve uygarl ıkların mevcut inanç 
ve dini terminoloj isini insicaml ı  şekilde iktibas edecekti .  Bu tutum, bu pey
gamberden sonra da sürüp Yakın-Doğu ve Balkanlar'daki Neo-Manihaist tari
katların ayırdedici niteliğini oluşturacaktı , ezcümle (Hıristiyan) Pau lican, Bo
gomil ve Thondraklı larınkini. 

ili . i le Vll. yy'Jar arasında vaki Manihaism yayı lması, İran'dan Arme
niyye ve Mesopotamya'ya (lrak'a) Manihaistlerin gelmeleriyle olmuştu . Siisiini 
hükümdarlarının bunlara sık sık zu lmetmeleri, bu itizalci leri Roma i mparator
luğunun mücavir topraklarına sığınmaya itmişt i .  Burauan da etkilerini Suriye, 
Armeniyye ve Küçük Asya'ya yayabiliyorlardı .  Paulicianlar Manihaism kal ın
tılarını kabullenip bunları tadil ederek Nev-Maııihaist hareketi yaratmışlardı�. 

1 T.F. OdcLl.- Sccıs and culıs. iıı IESS. 

2 D. Obolcmky.- op. ciı., s.  23-27 .  
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Gnosıik mezheplerin, Türkiye halkı içinde salt sınırlarla çevri l i  bi rer "ada
cık" teşki l  etmediklerine, bunlann ana prensiplerinin halen ınecuı ve yaşayan 
Müslüman heıerodox doktrinlere haylice renk katmış olduklanna şimdil ik işa
ret etmekle yetinel im.  Anadolu ve Rumeli 'nin İslfımlaşmasında, Hıristiyan he
terodox mezhepler Müslüman heterodox sistemlere yerlerini terkedeceklerdi .  
Rumeli ,  Arnavutluk, Bosna . . .  daki Bogomil merkezleri, sonradan Bektaşil iğin 
büyük yuvaları olacaklardı. Bunun nedenlerini aşağıda daha ayrıntı l ı  şeki lde 
izaha çalışacağız. 

Hı ristiyan Anadolu İslfımlaşırken heterodox akidelere sahip Nasturiler, 
Pau l icianlar, Montanistler, Thondraklar. . .  ve de Gregoryenlerin çoğunlukla 
İslamın heterodox yanına intisab ettikleri bir vakıadır. Ünlü Bektaşi şairlerin
den Harabi ve ayrıca Aşık Vartan, Civan ağa, Zeki .  N ikabi, Hayrani, Coşkuni 
ve daha nicelerinin Ermeni kökenli o lmalarına rağmen Bektaşi dünya görüşünü 
benimsemiş olmalan 1 ,  keyfiyeti doğruluyor. 

"Gerçekten Sıvas-Erzurum-Divriği  üçgeni,  A levi yayı lmasının coğrafi 
merkezini teşki l  edip Bizans döneminde Paul ician heresy'sinin coğrafi yayı l
masına tekabül etmektedir. Alevi-Bektaşilerin temel dogmalarından bir i  olan 
«eline, di l ine, beline» yasağının Montaniste kökenli olduğunu saptamak i lginç 
olup Saint Augustin'de (De moribus Manichaeorum) rastlanır. . . . 2" 

"Kızı lbaş Kürtler Ali 'yi  İsa i le, Oniki İmam'ı ,  Onik i  Havari i le, Hasan i le 
Hüseyin'i Aziz Piyer ve Paulus'la bir tutarlar. Daima maddi cazibenin yardı
mıyla vaki olan ümmi Hırisıiyanların ihtidaı İsliim'ın işbu tel i fe yatk ın tutu
munun etkisiyle ister istemez kolaylaşmıştır"\ 

"Sınırda M üslüman ve Hıri stiyan unsurların karışmasından avam bey
ninde din sorunu hay lice girift bir hal alıp işbu ihti lfitıan, Hıristiyan. Müslü
man ve pagan her türlü öğeden Bektaşi ve bunun koltuğunda Kızı lbaş tarikat
lar güne çıktı . . . "4 " . . .  Sonuç i t ibariyle Bektaşi tarikatı, daha başından beri 
kesin şeki lde heterodox olup bu heterodox'luk XV. yy'da Hurufi girişiyle 
daha da güç buldu . . .  Ayrıca Türkmen oymaklarının, Babalan marifetiyle mu
hafaza ettikleri şaman gelenekler kesin izler bırakmışlardır. Belki Bektaşi ayi
nine peçesiz kadınlann da iştiraki keyfiyeti, şaman anlayışının devamını yan
sıtmaktadır  . . .  " � .  Vryonis  bunlardan başka. gülsuyu kul lanı mı ,  İsa'nın ölii
münün sembolü olarak Eucharist i le Ayn-ı Cem, Hliseyiıı ' in şehadetinin hatı-

1 Rıza Zclyuı.- Ockıa�i cdcbiyaıında mizah. iıı Yansıma 35. Kasım 1 97�. s. 329. 
2 frene Melikoff.- Noıcs sur les couıumes dcs ı\levis. s. 279 iııfi-11 3. 
3 F.W. Hasluck.- Chrisıianııy and lslaın under ıhe Sulıans. i l  . . Ncw York 1 97 1 ,  s. 57 1. 
4 J .  K .  Birı;c.- Thc Oekı:ıshi ordcr of dervishes, Landon 1 965. s. ) 1 . 
5 S. Vrvonis Jr.- The dccline of mcdieval Hellcnisnı in ı\sia M inor and ıhe prncess of 

Jslanıtsaıion frum ıhe clcvcnıh ıhruugh ıhc fıfıeenıh ccnıııry. Berke ley 1 97 1 , s. 37 1 . 
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rası ayininde vaki dolu (rakı) ve ekmek kullanımı, Hıristiyan günah çıkarma 
ve tövhesi i le Bektaşi baş okutmak, Hıristiyan aforozu i le düşkünlük arasın
daki ayniyete de işaret ediyor 1 •  

Gnostikler genel l ik le, eski gizli derneklerin örneklerine uygun olarak sü
lfik (vukuf) törenli ,  süklitu muhafaza yeminl i ,  gizli kitaplı vs.li gizli dernekler 
teşki l  etmiş olmalıdırlar. Bunu Phi losophoumemı doğruluyor: "Heretic'lerin 
Mysterion'ları (sır ayinleri), si.i lıik törenleri vardır, gizli l ik  vaadi al ınıyor" de
niyor bu eserin mukaddemesinde2 ("mysterion", Yunanca "sükıit" demek olan 
"mystes"den müştaktır). 

Manihaist hareketten Paul ic ian heresy'si doğacak, bu sonuncusu özel l ikle 
Rumel i'de yerini Bogomi l lere terkedecek, o çağların yoğun Bogomil merkez
leri sonradan İslamiyetin gel iş ini  müteakip yoğun Bektaşi merkezleri haline 
gelecekti: Heterodox Hıristiyan doktrinleri, İslam'ın kabulünden sonra hetero
dox Müslüman doktrinlerine dönüşecekti. 

Hıri.rtiyaıı Anadolu /ıalkuıın büyük çoğuıılıığıı çe,ritli /ıeterodox doktrinler 

sa/iki olduğuna göre gü11ii111üz Müslünıaıı Anadolıı lıalk111111 da biiyük çoğıııı
Luğuııuıı Alevi-Bektaşi-Kızılbaş olduğu ralıatlıkla istidlrıt edilir. 

IV - Türkmen, kendisinden ortalama on kat kadar kalabal ık. ama o oranda 
da gayrimütecanis, dağınık, şek i lsiz, yurdunu korumada hiçbir çıkarı olma
yan, hatta müstevl iyi ,  B izans zulmünden kurtaracak bir halaskar olarak görmüş 
bir toplumun iç ine dalmıştı . Bugünün Türkiye'sin in oluşmasında o, ethnik 
açıdan büyük azın l ıkta kalacaktı. A ma buna karşı l ık bütün bu i nsanlara. ül
kenin tümüne damgasını vuracaktı. (Divanü Lugat-it-Türk'te derlenmiş) di l in i ,  
kendine özgü (İs lam) dinini  yerleştirecekti bu topraklara. Etki n  bir kültürel 
sembiosis bu insanları kaynaştıracak, karşı l ık l ı  osmosisler bugünün Anadolu 
adamını şeki l lendirecekti .  O, büyük bir kültürel harmanın ürünü olarak evini 
Küçük Asya'nın denıelion'u ("temel" i)  üzerine oturtacak\ kapısını bu ü lkenin 
anihterioıı'u i le k i l i tleyecekti4 • • •  Cennet'in kapısını açmak üzere de y ine bu 
topraklar ona. en kadim pagan çağlann uzantısı. bütün engellemelerine rağmen 
Hıristiyanl ığı  delip geçmiş bir i nançlar dünyasını,  ve bu arada da . . .  Mysteri
on'ları verecekti .  

1 ilııl . . s .  372. 

2 V. Magnicn.- l.es mysıcrcs d'Elcusis. Lcurs origincs. le rıtucl ı lc lcurs in itiatioııs. raris 1 950. 

s. 66. 

3 Göçebe Türkmen çadırda otururdu. dolayısıyla "tcmcr· kavramına yahaııcıydı.  Bu itibarla DLT'ıc 
bu sözcük hulunmayıp do�nıca Rumcadan al ınmı�tır. 

� Ayrıntılar ıçin bkz. C. I .  ilk yarısı. 
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Gerçekten eski A nadolu inançlar sistemi hir has teıııel hoya olarak dıır
ıııakta, buııun üzerine wırıılwı lıer yeni kat, Hıristiya11/ık, /sicim, bımıı örtmek
ten aciz bir i11ce ciladan ibaret kalmılwr. 

"Yavaş yavaş, Türkleşen o eski Anadolu şehirlerinde Türkler, eski Bizans 
ve Ermeni sanat eserlerine rastgeldikleri gibi, Hıristiyanlarla yanyana yaşamak 
suretiyle aralarında adeta bir nevi mübadele-i an'anat da vücuda gelmişt i .  He
nüz aşiret şekl in i  saklayan göçebe Türklere gel ince, bunlar asırlarca evvelki 
tarz-ı hayat ve maişetlerini kolayca değiştiremedikleri cihette. bütün bu medeni 
tesirata, hatta İslam medeniyeti tesirlerine bile, yabancı kalıyorlardı" 1 •  Bu Türk 
aşiretleri umumiyetle Müslüman olmakla beraber, her türlü taassuptan azade, 
dinin kendileri için çok muğiak ve nakabil i  icra ahkamına riayetten ziyade eski 
kavmi an'anelerinin zahi ri Müslümanl ık  ci lasına boyanmış basit bir şekl ine 
siil ik ,  eski Türk şamanların ın  haricen İslamlaşmış bir devamından başka 
birşey olmayan müfrit Alevi heterodox.e Tükmen babalarının manevi niifuzu 
altında idi ler. Yerleşmiş halk i le aralarındaki bu iktisadi ve ictimai ayrı l ıklardan 
dolayı d ini zihniyetleri de onlardan çok farkl ı  olan bu göçebe aşiretler", 
Babailer kıyamı adı i le meşhur olmuş genel harekete tevessül etmişlerl. Bu 
hareketin eskiden beri Pau l icianlar, yani Hırist iyanlığı  eski İnci l safiyet ve 
basit l iğine (o tarihlerde insanlar arasındaki mutlak eşit l ik düşüncesi hatırda tu
tularak) i rca etmek isteyen heterodox.e zümre i le meskun sahada çıkmış olma�ı 
ayrıca dikkate şayandır\ "Yerleşmiş halk i le göçebeler arasında bu ictimai 
zıddiyet sebebi i le, burjuvaziye mensup atimler tarafından yazılan eserlerde, 
göçebe Türkmenler aleyhine, şiddetli ithamlara ve hatta i ft iralara tesadüf olu
nur'"'.  

Evet, has boyanın sürekl i  alttan sırıttığı her vesi leyle görülüyor. Çarpıcı 
örnek mi lazım? . . .  : 

"Hanıdü sipas ve se11a-i blkıyas ol sl'ini-i bilıenıta ve klldir-i tiivaııa c:e/le 
1ıwıii/ıii ve azwnıe hiirhanühii Hazretlerine ki lıfıki pôk ii::ere tak-i hadra ve ri
vak-ı fer�·say-ı arjpeynıaycıı biltı 111i11uır ii benncl ve bisütwı-u fılpa� . . .  peyda 
vü hüveyda eyledi . . .  " diye dua ediyor Kayseri Ağırnasl ı ,  i lerice yaşta dev
şirme, mimar olmadan önce dülger ve Yeniçeri ve de . . .  Bektaşi Koca Sinan, 
"Risaletü'I m imariye"sinin başında, " . . .  temiz toprak üzerine yeşi l  asmayı ve 

1 Köprülüzfıde M. Fuad.- Türk edcbiyaıı ıarihi, lsı. 1 928. s. 2-17-8. 
2 f'uad Köpıiilü.- Osmanlı Devlcti'nin kuruluşu. Ank. 1 959. s. 47-8. 
) ihıl. 
4 il><I . . s. 49. 
5 Tarafımızdan belirti ldi .  
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gökün kemer k ubbesin i  mimarsız  ve duvarcıs ız ve sütunsuz ortaya ko
yan . . .  "a1 . 

Kim ola bu "yeşil asmayı yaratan"? Sakın Dionysos olmasın? . . .  
Küçük Asya'da, fırtına tanrısal l ığının kutsal hayvaııı olan boğanın kü ltü 

eski çağların en eski devirlerinden itibaren uygulaııırd ı ;  bu yarımadanın baş
lıca dağlarından birin i  Toros (Taurus) adın ı  taşıması rastlantı değildir: "boğa" 
karşı l ığ ında "taureau" ,  Sami '"thauru ' ' ,  Grek "tauros"ıur . . .  Sami-Hind Av
rupa sözcüğünden türüyor, boynuzuyla simgelenen bu hayvanın bolluğu . do
ğurganlığı ,  fiziksel gücü simgeleştirmesi .  Bu yüzden olacak ki cami ve sair 
dini yapı ların alemlerinin, sanıldığı gibi hi liil deği l ,  uçları dışa kıvrık boynuz 
oldukları açıkça görü lür (fotoğraf l 3'e bkz.) Si irt, ve yöresinde, özel l ik le bir 
kutsal ziyaret mahall i  olarak bi l inen (Si irtl i  Cuma namazını tercihan orada kı
lar) merkez köyü Ti l lu'da cami ve sair yarı-dini binaların (türbelerin) kapıları
nın ü zernde yaban keçisi boynuzları ası l ı  durur ( fot. 1 4 'e bkz.) .  Nonnos 
(M.Ö. V. yy), ünlü Dionysiaca'sının bir yerinde "bu sözler üzerine Zeus, Ta
uros Dağı 'n ın adını aldığı boynuzlu boğa şekl inde uzaklaşt ı "  diyor2. 

Gerçekten Torosların bir adı da bugün "Boğa dağı"dır. Burası " . . .  Ylirlik 
ve Türkmenlerin birer saymanası (mesiresi)  gibidir. Bu dağlar bir Tanrı du
rağı, bir dede döşeği gibi kutlu ve sevgil idir .  . .  Bu lgar (Bolkar) dağı Yürlik
lcri . . .  Torosların sivri lmiş tepelerini kutsal saymışlar·' ve hepsine birer dede 
adı vermişlerdir"�. Bunlardan Bozoğlan ve Karaoğlan dedelerden i lkine aynı 
yörenin başka yerlerinde de rastlanır. "Yazın Bozoğlan tepesinin gliney ete
ğinde Bahşiş aşireti yaylar. Tepenin üstünde bir ılirbe ve türbenin içinde b i r  
mağara vardır.  . .  Türbeyi i lk  yapan ve onu geliştiren adam. Ereğli 'ni ıı Divle 
bucağından Halimoğlu imiş ve Bozoğlan'ın adına bu kişi .  Hasan Basri der
miş . . .  Çocuğu olmayan kadınların Bozoğlan mağarasına girerse mutlaka ço
cukları olacağına inanı l ır\ Ve çok defa Bu lgar Bozoğlaıı ' ın adak lı  çocuk ları 
erkek doğarmış"6• 

Doğurganl ı k  tanrıçasından, onun mümessi l i  Boğa'dan (Taurus'tan ) yar
dım isteniyor ve buna bir İslfiml-Alevl veche veri liyor (Hasan Basri) . . .  

Yani Türkmen, sadece Asya gelenekleriyle deği l .  Baıı 'ya geldikten sonra 
bura gelenek ve inançlanyla da hemhal olmuş. 

1 Rıllo Mcllıl Meriç.- Mimar Sinan. Hayalı. eseri 1 . M imar Sin;ıı ı ' ı ı ı hayaıına. cscrkriııc daiı  
melini er (Risalctü'I mimariyc"dcn). TIK yay . .  Ank. 1 %5. s. 1 1 . 

2 Nonnos Dionysiaca 1/408. Transı. W.H.D. Rouse. l .oııdoıı 1 962. 
3 Ezeli dağ kültü. 
4 Ali Rıza Yalman (Yalgın).- Cenupta Türkmen oymakları 1. ı\nk. 1 977. s .  1 67-!I. 273 .  
5 Ana rahmi sembolü olan mağara kültü. Bkz. C. 1 11 1 . s. 537-8. 5-1�. 
6 Ali Rıza Yalman.- op. dı . . s. 273. 
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Boğa depreştiğinde zelzele o.ıur, kükrediğinde gök gürleyip şimşekler ça
kar. Musa, S ina dağının tepesi nde, gökgürül ıü leri ve y ı ldır ım lar arasında 
Tann'dan Avamir-i aşere (On c11ı1ir) yi telakki ettiğinde, başında boğa boynuz
ları vardı.  Bu temsi l  (Michelan gelo'nun Roma, S. Pielro in  Vincolideki ünlü 
Musa heykelinde, başında iki küçük boynuz bulunur), onun b ir  boğa tanrı 
kavramının devamı olmuş olab.i leceği varsayımını akla getiriyor. Zaten, S ina
'dan inişte Beni lsracl'i, kardeı;i Harun'un arkasında bir altın danaya taparken 
bulmamış m ıydı? 

( Hz.) Al i  de, Zülfikar'ı çr ıldığında depremler olur. narasını attığında şim
şekler çakıp gök gürlermiş! . . .  

İ lkel i nsan tohumun fil iz lenmesinin, mevsimlerin,  ölümün ürkütücü sırla
rının etkis i  altında yaıııyord u. Onun umut ve heyecan kaynağı Ana Tanrıça 
(Büyük Ana - Magna Mal .er, Toprak Ana), i manının adağı olmuştu. Tapı
nakları, Helenistik çağların ortalarında bi le, bi lcümle "kutsal manzaraların"  
birleşen güçleri olan su,  taş ve ağaç'ın izdivaç ettiği i lkel cennetleri tecessüm 
eıti rmişlerd i 1 .  "Gerçekten, l <ü ltürün arkaik düzeylerinde kutsal l ık,  doğal nes
nelerde (taşlar, bitki ler vs .) olduğu gibi Kosmos'un çeşitl i  d i l im lerinde de 
(gök, yı ldızlar, uydular, sul ar . . .  ) beli ri r  olmuş. Eski dinlerin çoğunluğu şu ya 
da bu yol la, doğruca doğada bel i ren kutsal l ığı u lulamayı bi lmiş . . .  Bu kutsal 
ağaç ya da kutsal taş, ağaç ağaç olduğu ya da taş taş olduğu için deği l .  aksine, 
bunlar artık doğal nesnele r olmaktan çıkıp daha başka bir şeyi .  kutsal ı i zhar 
ettikleri için ululanırlar . . .  ": :,  

Bunları okurken insan ım aklına ağacı " incitmek"ıen, suyu "kirletmek"ten 
özenle kaçınan Alevi Tah tac ı ,  Ağaç Eri; yürüyen binek taşları ve boynunda 
Teslim Taşı'yla Bektaşi Ba ıbası gelmiyor mu? 

O ise k i  Hıristiyanlıl< , ve arkasından orthodox, Sünni İslam, Kosmos'u 
kutsallıktan soyutlamıştır. Ama kaya, taıı. su, ağaç. balık . . . , Alevi için kutsal
l ığını korumakta devam c< lecektir. 

V - Tarımın ve hayva nların evci l leştiri lmesinin gelişmesiyle birl ikte Ana 
Tanrıçanın  kiş i l iği daha bel i rg in bir görünüme bürünüyor, tevl id  (çocuk 
yapma) fii l inde eril ve dişi 1 prensiplerin beraberce dahl inin artan bir kesinl ikle 
zihinlerde yerleşmesiyle a rtık analığın tanrısal i lkesini tecessüm ettiren Bakire 
Ana olma yerine tanrıça, l bundan böyle kah oğlu, kah eşi (consort) olan genç 
(ve de çok güze l .  . .  ) bir ta.nrıyla (ü lkesine göre Osiris, Attis, Adonis) i zdivaç 
ettiri l iyor. Heme kadar haıkim bir şahsiyet kalmaya devam ediyorsa da kültü, 

1 J .  Przylushki.- La Grande DC ossc. lnıroducıion a l'cıuJc «onıparoıııvc dc·s rcligions. l':ırıs 1 950. 
Ch. Picard'ın önsözünden. 

2 Mircea Eliadc.- Lcs myıhes qui deviennenı des idoles. iıı J:ınııs 5 .  L'hommc el ses idnlcs. 
fc'vrier-mars 1 965. s.  59-60. 
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mevsimler dramının gelişmesinde çifı görünüm kazanıyor: her i ki ortak. tevlid 
konusunda, kendilerine düşen "iş"i yapar olacaklardı .  Daha sonra da Ana Tan
rıça, B üyük Ana oldu. Bu da, sonradan Hıristiyaıılar için bir mistik ve thcolo
jik anlam kazandı ' .  Meryem Ana geleneği, Fatıma Anam11 .. şeklinde İslfım'da 
sürecekti . 

Ya Kazdağı'n ın Sarı Kız'ı, Kaz Kız' ı? Ya burada Aclonis  roliinde Sel-
man-ı Farisi? . . .  Alevi, Hace farizcsini yedi yı lda bir Sarı Kız'ı ziyarette ifa 
etmiyor mu? . .  . 

VI - " Kü ltür" kavramının etraflı tanımlamasını yapmış ve bunun. Türk 
toplumu içinde, biri idareci s ınıf. Osmanl ı ;  öbürü de halk olmak üzere iki ayn 
ve mlitezat yönde gelişmiş olduğunu çok kez ifade etmiştik. Keza Bektaşil ikle 
Mevlevil iğin Osmanlı tarihimle hep birbirine rak ip iki kuvvet olarak yaşamı�. 
i lkinin "fukara-i sabirin" ın, öbürünün de "agnia-i şakirun"un sözcüsü oldukla
rını vurgulamıştık. Bu noktada, mezhebin bir ah tabaka olayı olduğunu hatır
layal ım .  Tlirk halkından hiç k imsenin Cclfıleddin' in "baza baza, her ancihesti 
baza" ("gel gel , her kim olursan ol gel") Farsça davetine uymayacağı doğaklı . 

Ş ianın m uhalefet bayrağını Ali 'nin e l ine vermiş olması ,  b i l inen tarihi 
olayların kullan ı lmasına olanak sağlayan bahanenin çok ötesinde bir sosyal 
anlam taşır: Ali daima halkın ya11111da ı•e fakir kalıııı,ç (zifqf �ece.ri talıta üs
tüııde yatacak kLıdar), refikleri11i11 aksine bu nıücalıedede kendi lıe.whııw lıiçhir 
ıııaddf çıklır saf!lamayı cıklıncı getirmemiştir. Bunun dı şında da kolu kuvvetl i
dir,  Ali 'nin, t ıpkı vaktiyle Gi lgameş'in olduğu gibi . . .  

Anadolu tanrıları da hep "doğru. aziz ve kuvvet l i "  "zatlar" o lmuşlardı :  
Osio Kai Dekaio (bkz. Fot. 1 5) .  

"Aziz" ve "doğru", ÖcrLOS' ve ôiKmoÇların kültü herzaman Küçük Asya'da 
cari olmuştu. llieros'a çok yakın olan lıosio.f sıfatı da farkl ı  manalarda olmak 
üzere, "kudsi"ye çıkar. Liddel ve Scott sözlüğü lıosios'un önce "bir tanrısal 
kanunla düstur-u amel haline konmuş, aziz, kudsi"yi i fade eniğini söy lüyor. 
"/losios'un manası çoğu kez. bir tarafıan dikaio.r (bir beşeri kanunla düstur-u 
amel haline konmuş) öbiir taraftan da hieros (tanıılara tahsis - cmı.çecrated -

olunmuş) i le oları i lişkisine bağl ıdır" (Al i  bunların hepsi oluyor, beşeri ve 
"tanrısal" vechesiyle). 

Ortada, manası garabet arzeden bir i fade var: Jıosios hem kudsi, hem de 
ladini alana uygulanabiliyor. Bu  itibarla bu zahiri tezattan kurtulmanın yolu,  
işbu sıfatı kul lanma alanını kesinlikle sınırlamaktır: lıo.rios, böylece, bir tanrı
sal kanun tarafından, ama beşeri i l işki lerde, emir ve müsaade edi len bir şey 
oluyor2• 

ı E. O. faıncs.- Le cıılıe de l:ı D.'esse- Mcre dans l'hisıııire des relil!inııs. P:ıris 1 960. s .  9- 1 O. 

2 Emile llcnvenisıe.- Le voc:ıbıılairc ucs insı i ıuı ions lndo-Europccnne i l .  Pouvuir, droiı. 
religinns. l'aris 1 969, s .  92 ve dev. 
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Hz. Al i 'n in  Küçük Asy<).'ya girmediği sabittir. Buna rağmen herhangi bir 
yerde bir kaya üzerinde bir çukurluk yoktur ki "Hz Ali 'nin at nalının izi" ola
rak gösteri lmesin, A levlsi olduğu kadar Sunnlsi tarafından da 1 •  Asl ında bu 
"ayak izi"  teması yaygındır, Buddha'nınkinden. İsa ve Muhammed'iııkinc ka
dar (Topkapı Müzesi, " Kadem-i Muhammedi" - foı . 1 6) .  

Ancak Hz. A li, lıiçbir zaman Aııadolıı A leviliği wılanıırıda "Aleı•f" olma
mıştır. O, Peygamber'iıı Sünnet'iııe sıkı sıkıya bağlı bir "orthodox" olarak 
yaşamış ve böyle ölmüştür. Dolayısıyla onıı11 Siinnf yasakları delmesi, miiskir 
kullanıp ikram etmesi hiçbir surette bahis koıııısıı olamazken o, "saki-i kevser" 

olarak da niteleniyor. Yani, Anadolu A levfsiııi11 "Afi "si. "ha,çka bir Afi" olııyor. 

Hal böyle  olunca da, geniş kapsamlı bir sembolismin bahis konusu olduğu 
ortaya çıkıyor. 

VII - Kadim dünyanın " lfıdinl" (profane) faal iyet bi lmediği bi r vakıadı r; 
kesin manaya sahip bütün işler, tarım,  oyunlar, cinsi yaşam vs., bir yoldan 
kutsala iştirak ederler. Bu gibi faaliyetlere örneklerden biri de dans olup bütün 
danslar, mebdede, kutsal olmuşlardır. 

Dionysos'un orgiastic raksları kutsal çeşme ya da akarsuların başında icra 
edi l i rdi .  Bahkhalar tanrının açtığı pınarın etrafında "delirirlerdi" .  Öbür taranan 
Dionysos, karanlığın mukaddes olduğunu söylerdi .  

Dithyrambos, b ir  dans adım ı  olmanın dışında bu tanrın ın  bir başka 
adıydı da. Bu, aslında halka şeklinde, su başında. şarkı söyleyip rakseden bir 
koroydu, tıpkı Çayda Çıra gibi . . .  

B u  "daire hal inde raks"a, her tarafta, Eleusis ve Mısır'da, Ephesus'ta, 
Tralles'te karşı laşt ığımıza bir de buğday başağı eklenince, herşey bizi Har
mandalına yaklaştırır oluyor ! 

Servet tezatlarının arttığı, aşırı sefaletin daha önce görülmemiş bir refahla 
yanyana bulunduğu bir toplumda Dionysos ayinlerinin cazibesi, bunların için
deki musiki ve dansın, şarabın bolca içi ldiği şölenlerin payı ve bütün bunların 
"sacrament" olarak telakki edi lmeleri itibariyle daima büyük olmuş, zaman za
man tekrarlanan bu şenliklerde kadın erkek olduğu kadar sosyal sını flar da 
birbirine karı şmış, kıyafetler değiştiri lmiş,  maskeler takı lmış ,  bugünün bazı 
seyirl ik oyunlarında olduğu gibi2. 

Ritus, gerçekten; sadece mitosun bir tekrarından ibaret deği ldir; o, aynı 
zamanda bir takdis (sacralisation), yani beşeri evreni onu aşan "varl ık"la i l işki 
haline getirme yoludur. Böylece de tarımsal dansların. nıünbit l ik  amilleri gibi 
belirsiz güçlere çağrı olarak görü lmeleri. izahını bulur. Erotic eği l im ve fi i lerin 

1 Bkz. C. 1. s. 296-7. 
2 Bkz. C .  i l/ 1 .  s. 996-7. 
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rituslar haline gelmesinin doğruca bazı dans şeki l lerine götürmesi, kolaylıkla 
anlaşı l ı r. Bu öğe, özel l ikle sihri törenler çerçevesinde, ya da dinin en mist ik 
görünümlerinde bel irir. Daha geli şmiş hal lerinde din ler, ahlaki düzeyde uğraş 
verdik lerinde, orthodox tarik,  erotic eği l imleri nefyetme yolunu tutmuştur. 
Resmi (Sünni) İslam'ın sema ve samaha karşı sert ama sonuçsuz tutumu da 
bunun doğal sonucu oluyor. 

Kutsal dans, toplumbil im  bağhlmı içinde i rdelendikçe tam olarak kavra
namaz. Gerçekten asl ı itibariyle birçok hususu kendi içinde toplamış bir olay 
bahis konusudur. Çoğu kez grubun yaşamına girmek ve kurumlaşmış ahvale 
(kült ,  kefaret, afsun . . .  ) bağlanmakla kalmayıp değişken karakterleri içinde. 
tüm topluma ve bunun içinde özel topluluklara. mezheplere, ailelere, sosyal ta
bakalara özgü inanç ve tavırlar heyetiyle belirginleşir. 

Dini ayin lerin ve aşağıda üzerinde uzunca duracağımız Mysterion'ların 
başlıca üğelerinden olan dans, Eskiçağlardatı beri bi l inir. Hıristiyanlık da, pa
gan kü l t leriyle i l i şkisi dolayıs ıy la, kutsal dansa savaş açmışt ı .  Caesare 
(Kayseri)'l i Aziz Basile ve Saint Augustin gibi Ki lise ulu ları, kendi çağlarında 
çok sık rastlanan, din uğruna canlarını feda etmişlerin adına inşa edi lmiş k i l i 
selerde de dans etme itiyadını s i lmeye çok uğraşmışlardır. Daha eski çağlarda, 
İskeııderiyeli Klemens, Büyük Ki l ise içinde bazı kutsal dansların yaşamaya 
devam ettiğini bildiriyor; herhl\lde mistik Hıristiyan lügatçesi, kadim Mysteri
on'ların kutsal dansından çoğu kez tasvirler alıyordu; kürelerin,  gezegenlerin.  
yı ldızların,  meleklerin,  bu dünyada günahsızların,  öbür dünyada saadete nai l  
(said) kiş i lerin dansından söz edi l iyordu. Eskiçağ'ların kutsal dansının çoğu 
kei'., kosmos ve yı ldızların hareketini, evrenin dayanışmasını s imgeleştirdiği
ııin tasavvur edilmiş olmasını belirtmek çok öneml idir. 

Her,ı·eye ra.ifme11 EJkiçajfııı boyası, altta11 re11giııi göstermeye devanı ede
cdtir1 .  

" . . .  Halk oyunlarının bir kısmı i le sema ve samah arasında bazı münase
betler olduğu da inkar edilemez . . .  Sema ve samah gibi dini zümrevi rakslar 
b i lhassa XV. yy'dan itibaren şeki l  almaya başlamıştır. Dolayısıyla eski 'halk 
gele11eği11de11 alına11 umur/arla bu11a ilave edilen unsurlardan nıeydww gelen2 
sema, samah, şeki l leri daha sonraki yı l lar zarfında halk oyunlarını eıki leı:ıdir
ınekten geri kalmamıştır. . .  "3.  

Tecer' in  sözünii ettiği "yeni unsurlar" , hiç şüphesiz Anadolu'nun ytrli ,  
autochton unsurlarıdır. Türkmen Küçük Asya'ya daldığında, Artemis b u  top-

1 M. Mtılı:.- La daıısc cxıaıi4uc erı lslaın. iıı l.cs dıınccs sacrccs. Anıhologie. Coll. Sources 
oricnıalcs, l'aris 1 963. s. 15 1 .  Son tümce ıarnfıınızdaıı bclinildi. 

:? Tarafımızdan belirtildi. 
3 Ahmet Kudsi Tecer.- Oyun-raks hakkında mühim bir eser. iıı Tl'A 1 06, Mayıs 1 958, s .  1 695-6. 
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rağm neresinde dans etmiyordu ki? Bu toprağın neresinde Artemis için dans 
edi lmiyordu ki? . . .  

VIII - Sabahattin  Eyüboğlu, hatırlanacağı gibi "Bakkhalar" çevirisinin ön
sözünde bize şunları anlatmıştı : " . . .  Bektaşi ayin lerinde Dionysos dininden 
bazı izler bulunması kuvvetle tahmin edilebi l ir . . .  (İzmir M üze müdürü) Bay 
Selfıhaıtin bana Yunan Agora'sında . . .  bulduğu Türklere ait çok eski mezarıaş
larını gösterdi ;  bunların i lk Bektaşi kadınlara ait olduğunu ve bu kadınların 
Agora'ya tesadüfen gömülmüş olmadıklannı söyledi . . .  bana bir sır tevdi ett i :  
«Bektaşil iğin Dionysos diniyle yakın akrabalığını ispat edebilecek haldeyim, 
türlü türlü vesikalar biriktirdim; ama bunlar ancak ölümünden sonra onaya çı
kacak . . .  » .  Eyüboğlu maalesef Aşıkpaşa'dan beri muamma olarak kalmaya de
vam eden "Bfıciyan-ı Rum" kadınlar derneğine ışık tutacak bu i fşaı değerlen
dirememişti. Bay Selahattin'in Agora'ya gömülü Bektaşi kadınların ın Diony
sos'un Menades'leri, Bakkhalar olduklarını anlatmak istemiş olduğu aşikardır. 

"Şii-Alevi-Kızı lbaş" elfazının orthodox-Sünni lslam ve onun arkasındaki 
Osmanlı için neler ifade ettiğini ,  bunun her türlü dinsizlik, ahlak kurallarına ri
ayetsizliğin çok ötesinde birtakım uygulamalar, Devlet'e cephe alma gibi af
fedi lmez günahlar işleyen kişi lere muadil olarak değerlendiri ldiğin i  b i l iyoruz. 
Sorunun iktisadi, içtimai ve siyasi yanların ın öyküsünü anlattık ve anlatmayı 
sürdüreceğiz. Ş imdi l ik bunun salt dini yanını bir kez daha, ama bu kez tama-
men değişik bir açıdan irdeleyeceğiz. 

· 

Tanrı lara ibadetle i lgil i  bazı gizli ritus ve ayinler, Latince orgicı ve Home
ros sonrası döneme ait ve Eleusis Mysterion'larında Demeter' in gizli ritusları 
için kul lanı lan bu aynı sözcükten türemiş orgy i le ifade edi lmiş. Sözcük daha 
çok, takdis  ve tathir i le birlikte Dionysos-Bacchos rituslarında kul lanı lmıştır1 • 
Teşm i l  edilmek suretiyle or�y. yeme ve içme (eyş ü nuş) mecl is i .  bunda ve 
cümbüşte ifrat. sefahat alemi şekl inde tercüme edilmiştir. 

Bütün çılgınlıklar toprağın verimini, bereketini, hayvan ve insanların do
ğurganl ığın ı  kontrol eden tanrıların teveccüh ve inayetini kazanmak için yapı
l ıyor. Bunlar gücenecek olurlarsa vay insanların başına geleceklere! . . .  

Tarım tanrıçası Demeter, yine bereket, münbitlik tanrısı Dionysos ve sair
leri hep bu "gönül alma"ların hedefi olmuşlar, şenl ik ler, festivaller, orgiastic 
ayinler bunlar için tertiplenmiş, bugün de az çok aynı tarihlerde icra edilen bir
çok şenl ik gibi2• Bugün aramızda bu orgiastic ayin leri amiyane tabirle "mum 
söndü"leri gören kimse yoksa bile bunlar di l lerde dolaşmaktan geri kalmıyor, 
hele (siyasi) hasım bi l inen zümrelere kara sürmek bahis konusu olduğunda. 

l EB. nıad. "orgy".  

2 Bu hususta bkz. C ll/3. "meteoroloji-takvim teknikleri". 
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Cinsiyet tefriki olmadan "sefahat alemi "  olamıyor. Mitolojide tanrıların in
sanlardan fazla fark l ı  olmadıkları görülüyor. Bu  it ibarla bir tanrıyla bir tanrı
çanın veya mukabi l  cinsiyet l i  ik i  birbirini tamamlayıcı i lkenin izdivacını ifade 
edecek lıierogamos (kutsal evl i l ik)  sözcüğüne gerek duyulmuş. 

"Atam gök, anam yer ! "  dememiş m iydi Bektaşi. Marifet Kapısı 'nda? . . .  
Devam edelim. 

Hieros gamos, tarla ürününün düzenli şeki lde yeni lenmesin i ,  hayvani ve 
beşeri yaşamın s ınırsız temdidini sağlar. Sembol ik  değer, ç ift leşmeni n  bir 
doğruca müspet etkisi  olup nesil ler boyunca tenasülü teminat altına al ır .  
Gençleşmenin, doğurganlığın intikali, en etkin fi i l ler olmaktadır. 

Antalya Müzesi müdürü Süleyman Fikri Bey bize, Tahtacılar hakkında 
uzun gözlemlerin in sonucu olan şu bi lgi leri aktarıyor: "Di n  ve mezhep husu
sunda hususi bir ıarike ve keza it ikatlarınca Bektaşi tarikatına siilikti rler. Fe
raiz-i diniyeden yalnız kurban bayramı namazını kı larlar. . .  Diğer feraiz ve te
kellüfat-ı din iyeyi tanımazlar. . .  Gelen dervişler kendilerine en mühim olarak 
berveçhi iiti cümleyi telkin etmektedir ki bu adeta on larca bir nass hükmünde
dir: «Sırrı sır edenin demi ne hu. Sırrı faş edenin ervahına yuf!»" 1 •  

İnsan kendini Eleusis, y a  d a  Ephesus Mysterionları 'nın icra töreninde gibi 
görüyor. Devam edelim. 

Sü leyman Fikri Bey bu arada, Hıristiyan İkona'larına müşabih suretlerin 
varlığını anlatıyor: " . . .  Levhada kemal-i itina ile yapı lmış sekiz sima arz-ı di
dar ediyordu . . .  Bu dört zatın (Muhammed, Al i ,  Hasan, Hüseyin)  başındaki 
hfileler Hz. İsa ve Meryem'in tasvirlerinde gördüğümüz yuvarlak hfileleıin aynı 
ise de tepeleri yukarıya doğru biraz sivridir. Yaldızlı halelerde yukarıya doğru 
birkaç ince ve kırmızı çizgi ler uzanmıştır. . .  Levhanın sağ tarafında ve alt ke
narında kırmızı mürekkeple yazılmış okuyamadığım Rumca bir imza ve 1877 
tarih i  mevcuttur ki resmi yapan Rumun imza�ı olduğu muhakkaktır. 

" . . .  Fırsat bularak Al i  i le Muhammed'in hangisinin efdiil (üstün) olduğunu 
sordum. M uhatabım . . .  bunların . . .  yekdiğerinden kabi l- i  tefrik olmadığını ,  
bir i  olmadan öbürünün olamayacağını . . .  mırıldandı; ve nihayet dedi ki «bana 
öyle geliyor ki Adem ne ise M usa da odur. Musa ne ise İsa da odur. lsa ne ise 
Al i  de odur». Hz. Muhammed'in kabahati Hz. Ayşe'yi almak meselesi oldu
ğunu i tiraf ettiyse de, Hz. Al i 'nin kabahatini bir türlü söylemedi" .  

"Namaz, oruç hakkında fikrini sordum. «Kime farz i se o kı lsın !»  cevab-ı 
muhtasarı (kısa yanıtı) i le  mukabele ett i" .  

1 Süleynıaıı fikri.- Anadolu'nun dini etnografyası. Teke vi lfiyctinde Tahtacılar. i11 Türk Yurdu 
29. Mayıs 1 927. s. 477-489. 
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" . . .  Türbelere fazlaca kurban keserler. Yemekten sonra Sünnilerden gizli 
olarak tesl is  i şareti yaptıklarını tul  müddet (uzun süre) köylerinde kalan bir 
Sünni ifade ediyor". 

Bu tesl is  konusunda, anlaşı ldığına göre, Baba-Oğu l-Ruhülkuds'a A l lah
Muhammed-Ali mukabil oluyor. Devam edelim. 

Zerdüşti rahipler, mobedler, Mysterion ruhunu Anadolu'da bulmuş, onu 
İran'a taşımışlardı . Mithra kü ltüne Küçük Asya'da daha M.Ö. XIII .yy'dan 
it ibaren tanık olunuyor (Boğazköy). Anadolu Mithra'sı, Attis gibi, bir bitki ler 
tanrısıdır; fevkalade bir boğayı zapt ve idare eder; onu kurban ederek nebati 
tohumlan, insanoğluna faydalı bitki türlerini serbest bırakır. 

Mysterion'ların yayı lma alan ı ,  Mısır  ve Helenistan'dan i t ibaren İran 
Tiirkisıanı'na, İndus ve Ganj'a varmıştı . Güney Balkanlar ve Anadolu Hind
Avrupal ı ları , Trakyalı lar, Phrygial ı lar, Attis, Bacchos, Dionysos'un fıbidleri 
(ona ibadet edenleri ) olarak, Hindistan'a bazı ölümsüzlük rituslarını taş ımış 
olmalıdırlar 1 •  

Heme kadar ortaya Zeus gibi  haylice çapraşık, Hind-Avrupa, Helen, Gi
r i t ,  Kıbrıs, Asya gibi  çok değişik menşelerden gelen nitel ik leri kendi üzerinde 
toplamış ve Olyınpos'un da imparatoru olmuş "erkek"ler de çıkmışsa da nas 
beyninde Tanrı ların Anası ile Hıristiyan Bakire Ana, bütün görünümleri al
tında analığın canlandırı lmış hali olmuşlardı .  Kitlelerin ibadeti çok uzakta ve 
müteali (transcendent) bir Tanrı yerine, bunlara yöneltmişti. Böylece her tarafta 
tanrıça kü ltü büyük riayet görmüş, hem mist ik şekl i  altı nda, hem de Mysteri
on'lu bir din olarak, rituslarının ana amacı B üyük Ana i le müminleri arasın
daki birliğin gevşememesini sağlamak olmuştu : vecde geıiren rakslar, canhıraş 
bir musiki ve bir kutsal izdivacın cinsi sembolismi, müminlere hayatın kaymı
ğında kendini kaybetme olanağını sağlamıştır. 

Bu gibi uygulamaların i l kel Ki l ise'n in ,  Havarilerin ahlak telfıkki lerine 
adamakı l l ı  ters düşmesine rağmen Hıristiyanl ık ,  pagan inanç ve ritusların bir
çoğunu, ve bu arada Mysıerion'ları (Hıristiyan Mysterion'lar), halkın dayat
ması karşısında içinde eritmek zorunda kalmış olup bunlar, Hıristiyan Anado
lu'da uzun asırlar yaşamaya devam etmişlerdir. Burası İsliimlaşırken de yine 
aradan kayıp bu tarafa intikal edivermişlerdir: Has boya kolay sil inmez. 

Kült ve rituslar, esaslarını muhafaza ederek daima yeni uygarl ığın koşul
larına intibak ederler; kültün sembolismi yeni bir nitelik kazanır, temsi l şek i l 
leri de ona göre az çok farklar arzeder. Ri tus devam edebi l ir  ama yöneldiği 
varl ığın şekl i  eskisinden artık farklıdır. 

1 P. Masson-Ourscl.- La rcıısec en Orient, l'aris 1 949. s. 1 1 4- 1 37.  
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Ana Tanrıça, daha sonralan dal ları budanmış bir kütiik şeklimle de temsil 
edilmişt i .  O, güzde, akbabaların çektiği bir araba i le götürülürdü.  Ve blitün 
bunlar da beslenmenin sağlanması içindi .  

"Cennetfılada bir ağaç var dalsız budaksız 
Onun üstüne bir kuş konmuş, tüysüz tozaksız . . . " 1 ,  

tıpkı çıplak boyunlu akbaba gibi . . .  
Toprağın veriml i l iği kadının doğurganlığına bağlıdır. Bu it ibarla kadınlar 

yarat ı l ı şı n  "sırr"ını bi ldiklerinden, hasadın bol luğundan sorumludurlar. Bu
rada bir dini s ır  (Mysterion) bahis konusudur: Hayatın kökeni. besin i le öliim, 
bunun hükmü altındadır. Toprak kadınla birdir. Daha sonra, sabanın  icadıyla, 
tarım çalışması cinsi fii le benzetilmiştir!. 

Toprağın verimiyle kadının doğurganl ığı arasındaki dayanışma, tarımsal 
toplumların bariz bir niteliğidir. Uzun süre Grek ve Romal ılar, toprakla rahmi, 
aynı müvell id fi i l le  tarımsal çalışmayı birbirlerine eş tutmuşlar. Kadının sü
rülmüş tarlada saban i zine. müvell id (doğurucu) fi i l in  tarımsal çalışmaya eş 
tutulması , çok eski çağların bir hadsi (intuition) olup haylıca yaygın bir keyfi
yettir. 

Mitos-ritus sentezinde birçok unsuru ayırdetmeıniz gereki r: Kadınla işle
nebi l i r  toprağın, phallus' la sabanın,  tarımsal faaliyetle cinsi fi i l in  bir tutulması 
keyfiyetleri3 •  

Heme kadar Toprak Ana ve onun beşeri temsilcisi olan kadın bu riıual he
y'ette bel i rgin roy oynarlarsa da, işbu rol münhasır değildir. Burada sadece 
kadın ve toprağa deği l ,  aynı zamanda erkek ve tanrıya da ayrı lmıştır. Veriml i
liğe bir h ierogamie takaddüm eder . . .  

Parthenogenesis ( i lkah edilmemiş tohumdan tevlid), hieros gamos ve ritual 
orgy, değişik düzeylerde, tenasüli hayatın dini karakterini ifade ederler. 

Bütl in bunları bir an için toplayacak olursak önümüze hemen dikilen tab
loda, şunlar sil inmez yazı lardan okunur: 

B ugünün Tlirkiye'sinde ("adam kahvede otururken") kadının tarla faali
yeti uygarsızlıkla hiçbir suretle i lgi l i  olmayıp aksine çok, çok eski uygarl ıkla
rın bir mirasıdır. 

Orthodox idarenin genell ikle Alevi-Şii, özellikle "Kızı lbaş" şeklinde tezyif 
edi len zümreye izafe ettiği ve hiçbir surette ispat edemediği "ahliik dışı " ritus 
("mum söndü")  ]arın tarihi izahı bahis konusudur. H ıristiyan Peder'ler de 

l H. L. Sarıyüce.- Sorgun köylerinde Bayraktar Salavatları ! i l .  iıı Tl'ı\ 344. Mart 1978. 
2 Mircea Eliade.- Histoirc dcs croyances el des idCes rcligicuscs l .  Paris 1976, s. 49-52. 
3 Mircea El iade.- Traite d'histoire ıles religions. Pııris 1 975. s. 221. 
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bunlarla mücadele etmişlerdi. Ancak bunların günümüzde hiilii devam ettiğine 
dair elde hiçbir belge yoktur. Kendisi gitmiş. sözü kalmış. 

B inlerce yıl önce uygulanmış bir takım rituslarırı artık larının yaşaınaya 
devamı bahis konusu olmaktadır. Anadolu'nun Türkleşme ve ayrı lmaz şekilde 
İslfımlaşma süreci içinde hangi zümrenin böyle bir rituali, asırlar süren Hıristi
yan idareye rağmen sürdürdüğü bel l i  deği ldir. Ama "di l in kemiği yok ki" . . .  
S iyasi hasmı yermek için onun aslında uygarca davranışları (kadının top
lumda eşit durumu . . .  ) ele al ınarak bazı zümreler töhmet ahında tutuluyor. 

"Yunanisıan'da olduğu gibi Hindistan'da da dramın ilk kökenleri tarihten 
evvelki zamanların dini oyunlarında aranmalıdır. İlahların dansları nıiibet dan
sözleri tarafından icra edi lmekteydi. Shiva, dansörlerin piridir ve bugüne kadar 
varl ığını muhafaza etmiş çok eski bir bereket ayininden doğmuş bulunmak
tadır. Shiva'nın darısı, Ön Asya'nın dini oyunları, Eleusis ve diğerlerindeki 
gibi müthiş hadiseleri, Allah'ııı ölümünü ve onun tekrar doğumunu temsil eden 
korkunç rakslardı . . .  " 1 •  

Evet, tanrılar güzde ölür, i lkbaharda diri l i rler. Sarı Kız da güzün i lk gü
nünde ölmemiş miydi? Selman da o günü kocalmamış mıydı, doğa gibi sara
rıp solarak? . . .  

Eleusiana Mysterion'ları Eleusis'te kutlanan, esas it ibariyle ibadetle i lg i l i  
bir nevi  " l i turgic" dramadan ibarett i .  Bu Mysterion'lara riyaset eden rahip 
(hierophante) i le rahibe, gölgede (karanl ıkta) bir hierogamie takl idine tevessül 
ederlerd i .  Gölgeyi (karanlığı) ışık takibederdi ve hierophante de mutlu haberi 
i lfın ederd i :  "Kudretl i  tanrıça bir aziz çocuk, çok kudretl i  tanrı doğurd u ! " .  
Sonra d a  kalabalığa bir buğday başağı gösterirdi .  Başak burada. Gök i le Top
rak'ııı birleşmesinin ürünü olan "Demeter'in  nıeyvesi "ııi temsil ederdi .  

"Atam gök, anam yer!" . . .  
İnsanın aklına ister istemez Türk-İslam mezar şahideleri üstündeki başak 

örgeleri de geliyor (fot. 1 7) .  
Devam etmeden önce i şbu Mysterioıı'ların sadece Elcusis'te deği l ,  Küçük 

Asya'nın birçok yerinde de icra edildiklerini vurgu layalım. Mithra Mysterion'
larının örgütlenmesi ,  eski iran'ııı hem dini, hem de askeri erkek derneklerine 
dayanır. Mithra bu derneklerin başlıca tanrısıydı. Böylece bu kültün özel l ikle 
askerler arasında yaygın oluşu anlaşı l ıyor: bayrağa yemin (sacramentum) ve 
tanrı askeri (mi l i tia dei ) kavramları böylece oluşmuş. Mithra, işbu "sancta mi
l i t ia (kutsal asker) ıı ın eschatologic (ölümden sonra kadere mütedair) buşıydı, 
Hacı Bektaş'ııı Yeniçeri Ocağı 'nın aynı türden başı olduğu gibi. 

1 Walter Ruben.- Eski Hind tarihi. Çev. C.Z. Şanbcy. Ank. 1 944. s. 2 1 3-4. 
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İran gençliğinin alt kademelerinin başları bazı öğretmenler ya da ustalardı;  
bu sonunculann Roma dilinde mukabi l i  olan magistri'ler Orta İranca'da muh
temelen avisıtıd tesmiye edi l irlerdi ki astad (Türkçe "üstad") bundan türemiş
t ir 1 .  

Esasen Mithra'nın kendisi b ir  mağarada bir  kayadan doğmuştu . . .  
Müminler göke bakarak "yağsın, yii Gök ! "  diye bağırıştıktan sonra göz

lerini yere indirip "yii Toprak, tevlid et, doğuran ol ! "  niyazında bulunurlardı ,  
Mysterion ayinlerinde. Bunlarda muhakkak olan husus mevsim törenleri ol
duklarıdır. Bu temalar mutlu bir ölümsüzlük etrafında dönen bir ölüm ve yeni
den doğma ritualine dönüştüklerinde, o günlerden şimdiye dek yeni lenen eski 
inançlar, yeni müridlere hem bu dünya, hem de ahiret için ümit ve emniyet 
vermişlerdir2. 

Eleusis Mysterion'lann ritualinde " l iknon-' (tahı l  eleği) üzerinde plakus 
(bir nevi pasta) ile tuz bulunur"du. Liknon, Demeter i le Dionysos kült lerine 
bağl ı  bir tarım aleti olup her telete (ayin) ve kurban töreninde mevcuttu4. 

Geldik mi "tuz-ekmek hakkı" ve "çörek çekme" ritualine? . . .  Devam ede
l im. 

Mithra kültünde salikler gizlice karanl ıkta, genell ikle mağaralarda meşale
lerle buluşurlar. Kült yaygınlaşıp emniyet altına girince bir ritual toplu yemeğe 
tevessül edi lmişti. Yeraltının karanlığı ve meşale ışığı. dramatik etkinin yanı
sıra, yaratıcı gücü ifade eder; mağara münbitl iği ,  karanlık ve meşale alevi de 
ölüm ve dirilmeyi temsil ederS. 

Peki ,  bu bağlam içinde Çayda Çıra dansı neyi temsil eder? . . .  
Gelelim işin biraz da gülünç tarafına: Mithra kültü siilikleri arasında vecdi 

dansla orgiastic davranışların bulunmamış olmasına rağmen bunlar. t ıpkı bu
günün Alevi' si gibi, bu yönde türlü iftiralara uğrarlarmış !  . . .  

Ve bir büyük koşutluk: Hıristiyan lar, Roma İmparaıorluğu'ndan çok 
baskı ve zulüm gördüler. En büyük cevri, en kanlı ve uzun eziyeti Diocletian
'ın el inden çektiler (303-305) .  Zira imparator "dışardan gelmiş ve ulusal çıkar
lara ters" olan bu dini ,  " imparatorluk düşüncesinin pekiştiri lmesi için" yok et
meyi kararlaştırmıştı. Gerçekten asi l ler, necipler (patrisyenler), avam, esafil-i 
nas (pleb) ve kölelerden oluşan sosyal stratum ve buna bağlı üretim i l i şki leri, 
devletin belkemiğini teşki l  ediyordu. O ise k i  İsa tüm insan lan ilk ağızda Alla-

1 Gco Widcııgrcn.- Lcs rcligions de J'Iran, Paris 1 968. s. 252-�.  
2 E. O. Janıcs.- "i'· ciı . . s. 1 75-6 ve Mircca Eliade.- Hisıoirc 1 .  s. 3 1 0. 
3 Güncel Rumcada "hc�ik". 
4 V. Magnien.- "P· ciı . .  s.  1 24. 1 26. 
5 J . IJ. Russcll.- Thc devi!. Pcrccptions of evi[  from Aıııiquity ıo priıniıivc Christi:ın i ıy .  

London 1 977, s.  1 54 .  



60 BUR�AN OÔUZ 

hın ve dolayısıyla da devletin nazırında eşi t olarak i l fııı ediyord u .  Hırist iyan l ı
ğın esasını teşki l  eden "necat" teması da ayrıca bir  " k u rtuluş"u  ifade ediyord u .  
Kim kimden kurtu lacaktı?  . . .  İşler iyice karışıyordu. " Feıtleri n iiınit v e  iht iyalf

larına cevap verme gayreti içinde H ırist iyan l ık. Mysterioıı ' ları nkine müşabih 
bir yer işgal eder. Doğu kültlerinin getirdikleri yeni l ik vatandaşa,  aile reisine 
deği l ,  doğruca şahsa hitabetmesi keyfiyeti olmuştu: sınıf. ırk. halla c insiyet 
farkları i lga edil iyordu. Aynı şey Hıristiyanlıkta caridir. Mysterion'lu dinleıin 
ayırdedici n itelik lerinden biri de müminlerin gönlüne. heyecan ve tahayyül  
kudretine seslenmesidir: Bunların uzun resm-i ayinleri . kahraman tarafından 
yaşanmış necat dramasını hatırlatıp onu yeniden yaşatır. Hı ristiyan ku tlamala
rının manası da bu deği l  midir? Mysterion'lu di n ler, u m ut ve güvenceye su
sam ış rahatsız vicdanlara yardım etmeye bakar; tath i r ve koıniinyon ritusları , 
bir ruhaniler zümresinin varlığı bu nedenledir. B u rada Ja H ı ri st i yan l ı k  aynı 
yönde hareket eder" ı . 

Böylece bu din, i mparatorluğun ana sistemini  temelinden sarsma isfilladırıı 
gösteriyordu. Nası l  olmasın ki bunda Tanrı fikri ile devlet ink i  birbiri ne giri ft 
haldeydi: İmparator daha sağlığında tanrı laşıyorllu . Yani yen i d i n i n  anlamı 
Tanrı nezdinde eşit olmaktı k i  Dioletian böyle bir şeyi kabule hazır  deği kli  
("Zı l l-ul lah fi'I alem Yavuz'un da hazır olmadığı gibi ) ve Hıristiyan i l fıhiyatçı
ların bütün çabalarına rağmen din i n sfıl i k leri ikt idar tarafından atheism ve im
paratora karşı caniyane düşünceler beslemekle suç lanllıkları gibi bun lara orgy . 
incesi (yakın akraba arasında cinsi i l i şk i )  ve saire gibi cürümler yükleniyordu. 

Baskı ve zu lüm Hıristiyanları kendilerini g iz lemeye sevke<l iyordu . Ama 
gizlil iğin tek nedeni bu değildi: esoterisnı (Batınil ik) .  başka deyimle sınırlı bir 
sfılikler zümresine mahsus doktrin ve uygulamaların. sırra vakıf etme yo l uy la 
intikali keyfiyet i .  Helenistik çağda ve Hıristiyanlığın i lk günlerinde biiti.in bü
yük dinlerde saptanır. Değişik düzeylerde olmak üzere gizli ritus ve tedris, 
müminlerin kademelendirilmeleri, sükUI kasemi vs. gibi sır tevdi senaryosuna 
orthodox Yahudil ikte olduğu kadar çeşitli Yahudi tarikatlarında rast lanır. Kil i
se'nin başlangıç günlerinde de bu esoıerism mevcut olmuştur!. 

Şii-Alevi-Kızı lbaş üçlüsü de bu zikrettiğimiz ağır suç larl a  süre k l i  şeki l<le 
itham edi lmiş. "anonim" ağızlarca. Ama bunları tezk iye eden ciddi kişi lerin sa
yısı da oldukça yüksektir. Gelişigüzel bir kaçını nakledelim: 

" . . .  bu köy (Eliizığ'ın Sün köyü) topluluğu «Rafızi» hitabı na şiddet le k ı 
zarlar; çünkü bu teri mle kendilerin in  anne ve babayı ,  kardeşi tanımad ı kları 

1 A.  Bcnoiı.- Lcs ınysıcrcs pa·icns el le Chrisıianisnıc. 111 Cııll. Mysıcrcs cı syııcrcı isıııc. Paris 
1 975.  s. 75. 

' 2 Mircc:ı Eli:ıde.- Hisıoirc dcs croyanccs i l .  Paris 1 978. s. �5 1 -2 .  
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yani en yakın akraba arasında cinsi münasebete cevaz veren bir toplu luk ol
dukları ima edilir. Alevi topluluğu bu nevi isnattan şiddetle reddetmektedir" 1 •  

" B u  gerçekleri bi lmeden, gizli cem toplantılarında, «mum söndü» yapı l
dığı isnadı i le bu temiz, saf i nsanları karalamak büyük insafsızlık, büyük bil
gisizlik olur"2. 

"Alevilerin,  «ayin-i cem» adını verdikleri toplantıları vardır. Bu doğru
dur. . .  o d ini ayine her can mutlaka eşiy le gel ir. Bu da doğrudur. . .  Ama bu 
memlekette mum söndürülüp o uydurulan şeylerin yapılma�• diye bir adet asta 
yoktur" .ı .  

"Tahtacıların «İç ayini»,  «Terceman ayini»,  «Pay ayini» ve  «Cem ayini» 
gibi  türlü ayi nleri vardır. Bütün bu ayinler gizli olarak yapı l ır . . .  Sazl ı ve içki l i  
bir toplantı olan bu «İç ayini»nde sanı ldığı gibi  ahlak dış ı  (mesela mum söndü 
uydurması gibi) bir hareket vuku bulmaz . . .  "4• 

"Hakikat sözüne hi le katmazam 
Her kişiye sırrı beyan etme1.em 
Bi l inmeyen yerde cevher satmazam 
Ben bu nasihatı bir candan aldım" (Mir'ati) 

"Mysterion" tabiri Ahd-ı Cedid'de 28 kez geçer. Klasik Grek yazınında 
bunun çoğulu genel l ikte, "Myterion dinleri " diye bi l inen bazı gizli ritusları 
i fade eder. Mutat o larak sözcük muo=gözleri (veya ağzı da) kapamak'tan 
müştaktır. Fransızca "muet", İngi l izce "mute", "di lsiz" karşı l ığındadır. Ağzın 
kapanması ,  müstes'in gereği olan sükfütan anlaşı lmakta olup bunun da, bi l 
mukabele, ritusların fürik rengini ve Mysterion'un, yani mahremiyetin kesin 
manasını verdiği san ı l ı r. Ahd-ı Cedid uzmanları bunu genel l i kle, Ahd-ı Atik
'te gizl i/saklı olup da Ahd-ı Cedid'de i fşa ed i lmiş Tanrı 'nın sırrı (gizli plan ı )  
olarak kabul ederler. Uzmanlar bu  Mysterion'ların menşei olarak Küçük Asya, 
Girit ve Kuzey Helenistan üzerinde duruyorlar\ 

Bunların doktrinlerinde Tanrı 'nın başına gelen, ölümden hayata, ölümden 
saadetli bir ebediyete geçişi .  müminin de başına gelebi lecek olanın örnek ve 
betimlenmesidir: onun da ölümsüzlük ve bozulmazlığa kavuşması kabildiı�·. 

Attis, Kybele, İsis, ve Sabazius'la bağlantı l ı  Doğu Mysterion'ları başlan
gıçta Dionysos coşkunluklarına yakındı ve bunlarla çok müşterek telakki leri 

1 Nermin Erdcntuğ.- Süıı köyünün cıııolojik ıcıkiki. Aıık. 1 959. s .  4 1 . 
2 M. Eröz.- Türkiye'dc Alevilik. Bekıaşilik. lsı. 1 977. s. 97. 
3 Y.  Bcnckay.- Yaşayan Alevilik. röporıaj. lsı . 1 967. s. 1 16 .  
4 M. Şakir  Ülküıaşır.- Tahıacılar. coğrali dağılı�ları. e ın ik nıeıışclcri. içtimai hayatları. iıı Türk 

Kültürü 7 1 . Eylül l 96R. s. 843. 
5 C. C. Caragouııis.- Thc Ephcsiaıı Mystcrioıı. Mcaning and cuııtcııı. Lıınd 1 977. s. 1 -5. 
6 Ayrııııılar için bkz. C. 1 11 1 . s. 1 1 2 3  v.d. 
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vardı .  Ama bunların orgiastic cedleri çok daha şedid olup ateşli tanrısal bera
berli k  (communion) arzusunun abidlerde yarattığı ruhi dalalet (yolu şaşırma) 
daha tehlikeliydi. Tanrısal varlıkla beraberl ik,  örneğin mezbah üzerinde kolları 
bıçakla yaralayarak elde edi l irdi 1 ,  Hüseyin'in passion'unda·olduğu gibi . . .  

Aşikar sui istimale müsait veya, hiç değilse, müstehcenlik ithamına açık bir 
uygulama da tal ibin B üyük Tanrıça i le, onun gel inl ik odasında, kutsal izdivac 
takl idini icra etmesiydi .  İşbu Phrygia Mysterion'larında keza belirgin olan bir 
husus da yeniden doğuş telakki i  olup tantanalı ve vakur dini dramayla canl ı  
şekilde yaşanılan sevgil i  Attis'in ölümü ve diri lmesi inancıdır. Onikinci İmam 
(Muhammed Mehdi)'ni n  d iri l i p  yeniden insanlar arasına katı lacağı inancı 
gibi . . .  

B azı metin lerde orgia, Musa'ların bazı dansları icrasını ifade edip yine 
dans ve onun bağlamı i<;inde Demeter'in bir unvanı olmaktadır. Aristophanes
'in bir nakline göre oyun kavramı da orgia'nın bir bölümünü oluşturuyor. 
Euripides ise bunu Dionysos ritusu olarak kul lanı l ıyor. Bacchos orgy'lerinde 
Menades'lerin vahşice hareketleri çerçevesi içinde "orgia" kelimesi en renkl i  
kul lan ım şekl ine u laşıyor. "Orgia Aphrodits" (Aphrodites orgy' leri) i le birli kte 
bu ku l lanım,  sözcüğün tedricen i ktisabettiği menfi manaya, yani sefahat 
(profligacy- debauchery) fii l i  manasına bürünmesine yardım etmiştir. 

"HUiasa, Bektaşilik Hurufi, Babai, Meliimi,  Haydari, Kalenderi gibi çeşitl i  
zümre akidelerinin katışması i le bambaşka bir renk almış akideler manzume
sidir. . .  " derken Ülkütaşır2, alttan sırıtan has boyanın Mysterion'unki olduğu
nun farkına  varamıyor. "Dervi,flikte sırr-ı siiltık3 derler bir şey vardır  k i  
anımla kat-ı meratip ederek (mertebeleri aşarak) vası l-ı mertebe-i fena fi l lah 
(Al lah'ta yok olma mertebesine varma) yani kendini yine kendinden istihlak 
(tüketme) i le Hakk' ın zuhur ve tecell isine muzahir (yardımcı ) olanlar. . .  4 bu 
yüzden teklife hacet görmezler. . .  " . 

Süreyya Baba "bu meslek, yani mezheb-i hurilfiyye, bi lcümle tekiilüf-ü i l 
iihiyye'yi hiçe saydığı gibi menhiyattan (men edi lmiş şeylerden) sefahat, işret 
ve buna mümasil b i lcümle reddiyatı haşa ibadet yerine koymuştur"5 derken 
kutsal orgia'yı anlatmış olmuyor mu?' 

1 EB. mali. "Mystcry". 
2 M. Şakir Ülkütaşır.- Bektaşi edebiyat ı n ı n  niteliği ve nazım türleri . iıı Türk Folklor 

Araştırmaları yıllığı. Belleten 1 974. Ank. 1 97�. s. 1 96. 
3 Tarafımızdan bcl irı i hli. 
4 Şeyh Baba M. Süreyya.- Bekıaşilik ve llcktaşilcr. lsı. 1 330- 1 332 . s. 1 1 .  
5 ihd., s .  20. 
6 Nadir  olmakla birlikle Sünni Bektaşilerin de bulunduğunu belirtelim. Süreyya Baba buıılanlaıı 

gibi görünüyor. 
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Ve Bektaşi i lm-i hal'inden bir bölüm: " . . .  Dede Efendi emir buyurup «şu 
;anın çerağın ı  uyandır» deyub rehberli k  edecek can dahi yer beraber niyaz 
:düb ve gelüb tahtın üzerinde olan kandilden veyahut çerağ taşı üstünde olan 
Kandilden del i l i  yani şem'ayı alub ve ol kandilden şem'ayı (mumu) uyarub ve 
l>ir niyaz edüb ondan geru çeki lübde ve darda durub bu tercemanı kıraat ede": 

"Al lah A llah çün çerağ fahri uyardan o Huda'nın aşkına 
Seyyidü'I kevn'in hatmü'I enbiyanın aşkına 
Saki-i Kevser Ali ül-Mürteza'nın aşkına 
Hem Hadice Fatima hayrü'I nisanın aşkına 

"Dürcemaldir. . .  Andan Allah Eyvallah erenler çerağımız rüşen oldu" . . .  
"Badehu Dede Efendi dahi b u  gülbankı çeke 1 :  A l lah Allah çerağ rüşen, 

rahr-i dervişan . . .  evliyanın çerağı ebed ola, ahşamlar hayr ola, hayırlar felh 
:ıla . . .  gerçekler demine hü!  . . .  "2 .  

Ritusa dah i l  "çerağ" (çıra) ve "Karanl ık"  (ahşam) ı n  kutsallaşmış yanı 
hemen bel l i  oluyor, hani şu yanıp "sönen" mumun . . .  

Demeler, i nsanoğluna tarımı  v e  Mysterion'ları vermişti .  Bun lar aslında 
ııyrı şeyler değildi: Mysterion'ların bir parçasıydı. ıarım .  

IX - Orta Anadolu Alevilerinin bayramlar mevsimi kışa isabet eder . . .  Bu 
mevsim 1 Ocak i le 12  Mart arasındadır. Bu bayramlara Cem adı veri l ir.  . .  Bu 
topluluklarda mezkür bayramların başlıcası Hızır Bayramı olup Türk köken
lidir. Bu bayram İrani Nevru:ı'dan altı hafta önce, «kar erimeye başladığında» 
kutlanır. Anadolu Alevileri bunu «Hızır  Bayramı» tesmiye ederlerse de bunu, 
Mayıs ayında vaki olan Hıdrel lez (Hızır İlyas) i le karıştırmamalıdır. Tebriz 
yöresin in  Kırklar veya Cehelten'leri arasında bu bayram Veli Bayramı diye 
anı l ır; bu kişi lerin inançları Anadolu Alevilerinki lere çok benzer. Yine İran 
Azerbaycanı'nda bu bayram Zat-ı Mutlak onuruna kutlanır ve ayrıca «Ali 
Haydar iydi» adın ı  da alır; Al i  burada «Zat-ı Mutlak» olmaktadır . . .  Perşem
beyi Cumaya bağlayan gece, yere bi r beya7. örtü serip üzerine un serperler. 
Ertesi sabah bunun üzerinde at nal ına benzer bir  iz görürlerse bu, Hızır  Ne
bi'ni n  eve geldiğinin işaretidir. Bu unla derhal. Anadolu'da "köme" adı verilen 
bir ritual ekmek imal ederler. Tebriz yöresi Kırklar ve Cehelıenleri nde bu ek
mek "girde." tesmiye edi l ir. " Köm" ya da "köınme"nin dağıtı lmasını koyun ve 
keçi kurbanları takibeder. Bunların etleri de dağı tı l ır .  Kırk lar'da kurbanlar 
tarlalarda vaki olur; Hızır  adına "govud-kavut".  yani kaynamış ve kır ı lmış 
buğday hazırlanır. B u  dahi bir  ritual yemektir. Hoy-Rezaye cıvarındaki Kara-

1 Terccrnan ile gülbank arasındaki fark için bkz. C. 1 11 1 .  s. 270-2. 
2 Necib Asım.- Bekıa�i ilnı-i hal i ,  lsı. 1 343- 1 92�. 
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koyun'larda i lginç bir ayrıntı vardır: Perşembeyi Cumaya bağlayan gece halk 
tarlalara gider, bir boğa kurban edip kanını tarlalara yayarlar; bu, muhtemelen 
bir münbit l ik ritusudur. Bu eski münbitlik rituslarının. Anadolu'da olduğu gibi 
İran Azerbaycanı'nda da, bu bayramlar sırasında vaki orgiastic karakterli dav
ranışlar hususunda dolaşan iftiralı tevatürlerin menşeini teşki l  ettikleri muhak
kaktır; ancak bugüne kadar bu gibi (orgiastic) ritusların varlığını ispatlayacak 
hiçbir ayrıntı elde etmedik  . . .  " 1 •  Hızır-İlyas konusunu daha önce ayrıntılarıyla 
irdelemiştik (bkz. C. II/3, s. 845-850). 

Melikoffun sözünü ettiği boğa kurbanıyla münbitl ik ritusu aslında bütün 
tarih boyunca var olmuş ve kayıt lara Taııroboliıını olarak geçmiş. Bıı .  genel
l ikle Kybele kültü i le, ancak bununla sınırl ı  olmadan. bağlantıl ı  bir vafüz ri
tusu olmuş. Doğu kökenli bir ritusun uygulamasında işbu töreni tertibeden şa
hıs beyaz toga giyip başına bir altın taç geçiriyor. bir çukurun içine giriyor ve 
boğa bunun üstünde kes i l iyor. Şöyle k i  adam bir kan duşu yapmış oluyor. 
Bunun mutad gerekçesi bu bireyin arınma (abdest) veya yeniden doğuşu olup 
bundan, tören sonucunda re11atııs aetemum. ebedi yeniden doğuşu olarak söz 
edi l iyor. Ama daha çok etkisinin 20 yıl sürdüğüne inanı l ıyor. Çoğu kez de 
Tauroboliıını i mparatorun, imparatorluğun veya toplumun mutluluğunu sağ
lama tedbiri olarak görii lüyor ve tarihi ,  çoğunlukla 24 Mart, Büyük Ana ve At
tis ' in y ı l l ık  festivalinin Dies Sa11gııinis'i oluyor. 

Yine Attis ve Büyük Ana kiiltünde vaki Criobolium da bir koç kurbanı 
oluyor. Bundan öncekinden farkı bunun Attis'e tahsis edi lmiş olmasıyd ı ;  ama 
muhtemelen benzediği taurobolium'la birlikle uygulandığında mezbah hiç de
ğişmez şeki lde Büyük Ana ile Attis adına kaydedi l iyordu. O ise ki Taurobo
l ium tek başına uygulandığında, sadece Ana'nın adına mukayyet oluyordu. 

İnsanoğlu ,  özel l i kle Doğu'da, Anadolu, Mesopoıaıııya. Girit, lran, Hin
distan'da, boğayı tanrısallaştırmıştı .  Bu soylu  yaratığa saygı l ı  b ir  beğenisi 
vardı .  Ama daha özgül olarak boğa, eril ülkünün iki temel niteliğini temsi l  edi
yordu: maddi kuvvet i le cinsi gücü. Ve kraliyet i le bu tanrısal yaratık özdeşleş
t iri lecekti : Krallar boynuzlu miğferler geçireceklerdi başlarına, boğa heykelle
rine de sakal takı lacaktı .  

Gi rit'te her baharda, güneş toprağa yeniden hayat katmaya başlar başla
maz, toprağın ve i nsan ların münbitleşt iri lme kültünün kutsal törenleri yer 
al ırdı .  Bittabi bu kurbanların anlamı merak edilebil ir ;  hayatın devamlı l ığının 
mümessi l i  neden öldürülecekti? Siimer, Mısır ve Orta Doğu adetleri bize bu
nun yanıtını veriyor: Herzaman ve heryerde boğa, insanoğlunun yaşaması için 
ö lmel iydi . Tanrı-boğa'nın mümessi l i ,  halkın yeniden doğması iç in ö lme-

1 lri:ııe Melikoff.- Au sujcı de 4uelqucs feıes dcs Alcvis d'Anaıolic. iıı 1 .  Ulııslaramsı Tiirk Folklor 
Kongresi 13i ldirileri. 
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l iydi . . .  Kurban edi lmiş hayvanlar hosioter, yani kutsallaştı ran d iye  tesmiye 
edil ird i .  Boğa, kutsal hosios idi ,  Anadolu tann lan gibi . Bu yanmadada, hayat 
ve münbit l iğin tanrısı Dionysos, ayrıca Boynıdıı Çocuk, Boy11uzl11 Tanrı, 
Boğa Boynuzlarıyla süslü, Boğa alınlı, Bir ineğin Oğ/11, Bir Boğadan Olma 

unvanlannı hakketmişti. 
Boğa kültünün bir başka veçhesi de phal lik törenlerdi ve bunlar sı rası nı.la 

alay halinde sokaklarda, eri l uzvu temsi l eden ağaç ya da meşin nesneler gez
diri l irdi .  Bu simgeler hiç şüphesiz orgiastic rituslara aitıi . Yakın Doğu 'nu ıı lin
ganı'ı , Mısı r' ın anklı'ı gibi Anadolu phallus'u da toprağın, hayvan ve insanla
nn veriml i l iğini teşvike matuftu. 

Magnesia (Manisa)'da, tanm mevsiminin başında Zeus onuruna b i r  yı l l ık  
dini bayram kutlanıyordu. Cıvarın en güzel boğası satın al ınır ve cemaat he
sabına iyice beslenirdi ki buna iştirak etmek diyanetkfır bir iş olarak görli liirdli. 
Hasat zamanı kurban edi l i r  ve eti ,  fıbidlerine dağıt ı l ırdı .  

Sulann (denizin) tanrısı Poseidon da bir boğa şek l inde temsil edi l i rdi ama 
insan şekl inde göründüğünde Siva'nin (Hindu tesl isinin üçüncü unsuru, tahrip 
edi l ici ve döllendirici tann) mutad phallik liçlü çatalını taşırdı. İzmir, Sinop ve 
Tesalya'da avlar ve boğa kurbanlarıy la  ta1.im edi l i rd i .  Marmara'da Sızık'ta, 
Poseidon abidleri, yüzyı l lar boyunca "boğalar" adıyla anı lmışlard ı .  

Yakından tanıdığı mız Naziansuslu Aziz Greguar, İmparator J u l i aıı'ııı Ta
ıırobuliımı 'dan geçtiğini yazıyor 1 •  

Evet, Anadolu'da tarih, aral ıksız devam ediyor. 
Hıristiyan kökenli sözlük ve ansiklopedi ler passio11 söı.cüğlinün karşı l ığı  

olarak k ısaca "bir acı çekme, his ya da heyecan" tanımlamas ından sonra bu
nun İsa i le i lgi l i  bölümünü işl iyorlar. Şemseddin Sami ise "Lügat-ı Fransavi" 
sinde "fi i l  ve amelde bulunmayıp hariçten gelen bir fi i l  ve amel i  kabu l ediş ,  
mutavaat. Çekilen cefa ve meşakkat. İnci l ' in Hz.  İsfı cefaları nı ve şehadeti ni  
nakleden yeri ve bu bapta Hıristiyanların icra ettik leri fıy i n .  Havf ve ümit ve 
aşk ve haset gibi hissiyat-ı dahi liye . . .  " tariflerini veriyor. 

Cefayı İsa'dan önce Attis, daha sonra da H liseyin çekt i ,  daha b i rçokları
nın (Hallaç, Nesimi . . .  ) dışında. Ama bütün bu i şlerin oyunc uları da var. 

Attis için matem tutma gününde rahip Gallus'lar. herzanıan m untazam ta
ralı ve kadınlarınki gibi örülü saçlan durmadığın halı.le sağa sola del ice koşu
şurlard ı .  Bunlar, tapınak sını rları dışına çıktıkları zamanlarda, kenti karı ştı 
rıyorlardı .  Bir  de tehalükle bunları takibeden mliridler alayı i le dilenerek etrafı 

1 Düılln bunların ;ıyrınııları için bkz. C. 1 1/ I : J. R. ConraJ.- Le Cıı l tc  Jıı ıaurcau. De la prclıi,ıoirc 
aux corridas cspagnolcs. üad. P. Bcrlcıı. l'aris 1 978.  /'cıs.ı i111 : Robcrı Duıhoy . - Tlı« 
Taurobol iunı .  lıs cvoluı ion and ıcrnı inology.  Lciden ( Br i l l  ı 1 969. />ıl.l"I i m :  EB ınad 
"Taurobolium" ve "Criobolium".  
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dolaşırlar, kaval ve davul ların eşliğinde raksederlerı.li .  Uluhiyeti içlerinde his
setmeye başlayıp i lahi gücün hakimiyetine geçtiklerinde, kan çıkana kadar 
kendi lerini kamçılarlard ı .  Ucunda aşık kemikleri ası l ı  kamçıları vad ı ,  bu iş 
içi n 1 •  Akla yine Hüseyin'in passion'u geliyor. . .  

Bu noktada, Walter Ruben'in daha önce nakletmiş olduğumuz ifadelerini 
yinelemek gereği doğuyor: 

M.Ö. III .  yy'da yazan Cyzicus'lu (Kapudağl ı )  Neanthes, Attis efsanesinin 
bir mysterionlu öykü olduğunu söylüyor; başka deyimle efsane, Kybele kü ltü 
içinde kendini bel l i  eder hale gelmiş. Phrygia halkı onun yasını tutuyordu. 
" . . .  nihayetsiz i stila dalgalarına uğramış Ön Asya'nın binlerce sene uzunlu
ğunca ezilen köylüleri bu del ikanlının (Attis'in) matemini tutmuşlardır. Bu tac 
zal lümün İslami şekl in i  ben, Hüseyin hakkındaki matemde görmekteyim. 
Hindisıan'ın tarihi devirlerinin başlangıcında Ari' lerin isti liisı vuku bulmuştur. 
B i lha'isa bunlara ait harp arabaları ile (antik tanklar) Hindistan'da, Ön Asya'da 
ve Yunanistan'da istilanın dehşetin i  hissetmişler ve böylece Yahudi ve Hıristi
yan peygamberl iği ,  Zerdüştlük, Manihaism, Buddhism ve Yishnuism ki sve
siyle bir halaskar dinin doğmasına yardım etmişlerdir"2• 

Bu sözleriyle Prof. Ruben dini hadisenin siyasi içeriğini açık larken ası l ,  
siyasi hadisenin dini hadise şekl ine büründüğüne işaret etmiş oluyor. B iz  de 
hep bunun üstünde durduk: Tarikatların, rafızi-i ı izali fırkaların toprak mülki
yetiyle i l işki leri , şöyle k i  yukarda mezkur "halfıskfır din",  insanlara toprak 
sağlayan, dolayısıyla yaşama olanağını teminat ahına alan dindir. Son tah l i lı.le 
mehdi de bundan başka bir şey olmuyor. "Necat" dahi, toprağı insanların elin
den alanlardan kurtuluşun bir başka adıdır. 

Şia'nın İs lfım'ın asli tebliğine eklediği i l k  fikir, insanda ve özellikle Ali ve 
ahfadında vaki tanrısal belirmeye olan inançtır. İşbu " i liihi ış ık" ın sahibi, 
topluluğun İmfım'ı olmaktadır. Ancak ona intisabederek mümin kendini kurta
rabi l ir. 

Şia'nın eklediği ikinci fikir, passion veya bi lvekale çeki len azab kavramı 
olup bu ı.la mezkur mezhebin ruh halet ini  tayin eder. Gerçekten, düşünceyi 
müşahhas hale sokan da, Ali'ıı irı katli olmayıp Kerbelô "faciası " dır. Hiiseyi-
11 'i11 ölümü bir gö11iillii kurban olarak telôkki edilnıi�·tir: 0111111 çektiği ıstırap sa
yesinde nıünıiıı Cemıet'e girmektedir (isli . . .  ). 

Bir müdahale yardımıyla necata vasıl olma fikrinin, Muhammed'in tebliğ 
ettiği İslfım'a ne kadar yabancı olduğunu ı srarla vurgulamak yerinde olur.ı. 
Daha önce de söyleı.liğimiz gibi Ali, hiçbir z.anıaiı "Alevi" olmamıştır! . . .  

l M .  J .  Vcrnıascren.- Cyhcle and Auis. Thc nıyıh and lhe cuh. London 1 977, s. 1 1 5.  
2 Wahcr Rubcn.- Of'. cit . . s. 239. 
3 G. E. von Grünelıaunı.- Mohaınnıcdan fcsıivals. London 1 976. s. H5-6. 90- 1 .  
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Birkaç Arap taburu İran'ı isti la etmiş, hiçbir u lusal dirençle karşılaşma
mıştı. Halk, mücadelesiz tesl im olmuştu ; dahası, yeni dini ,  herhangi bir baskı 
olmadan tam ittifakla kabul etmişti .  Araplar, taassuplarına rağmen Kur'an i le 
kı l ıç arasında bir seçime zorlamayıp bir üçüncü şıkkı i leri sürmüşlerdi :  Hali fe
lerin, kasalarını doldurmak üzere yeğledikleri haraç toplama şıkkını .  O ise ki 
halk, İslam'ı kabul etmekle bu vergiden bağışık olacak , sadece öşür ödeye
cekt i ,  öbür Müslümanlar gibi. Kur'an'ın bu kez başarısı Arap maliyesini kor
kuttu ve bu keyfiyet birçok yeni Müslümana Allah, Peygamber'i bir Resul ola
rak değil de sanki vergi mültezimi olarak göndermiş gibi geldi . . .  

Arilerin ve özell ikle İranl ı ların gözde efsanelerinden birinin kökeni ,  gece 
ya da bulut tarafından örtülmüş güneşin yeniden görüneceği doğal mitosu olup 
i şbu parlak kahraman, asl ında ölmemiş, sadece uykuya yatmıştır ve bir süre 
sonra muzafferane geri dönecektir. . .  1 •  

Tanrı Dumuzi'nin Akad'da karşıl ığı olan Tammuz'un Cehennem'lere ini
şine Tammuz ayının l 8'inde (Haziran-Temmuz), genç tanrının alt ı  ay sonra 
"tekrar ç ıkacağı" bi l ine bi line ritual olarak ağlanır, feryad ü figan edi l irdi .  Me
sopotamya fikir, i nanış ve teknikleri Batı Akdeniz'den Hindistan'a, Asya orta
lanna kadar cevelan ederdi .  

Nitekim, "hiçbir azizin, cenazesinin yeniden temsil i  suretiyle anı lmadığı 
İslam'da benzeri bulunmayan bir ritualin (Hüseyin'in ölümünün Şiilerce l>ut
lanması) daha eski bir kültürün rituslarını içerdiği bel irti lmiştir. A layın  tertip 
ve sembolismine ait birçok ayrıntı, ayinin Adonis-Tammuz festivaliyle genel 
benzerliğini teyit eder. Bu tanrının yazın yaklaşmasında şedit şekilde ölümü, 
acımasız bir güneşin kavurucu ışınları altında doğanın üretici gücünün düş
mesini simgeleyip bunu, yedi gün süren bir matem tutma, ağlama devresi iz
lerdi . . .  Hüseyi n  festival in in  İran'da deği l de Mesopotamya'da başlamış o l 
ması , burada, b i lebi ldiğimiz kadarıyla, Muharrem'in On'u ayininin,  «Vakarlı 
ve gösteriş l i  feryad ü figan» ile 962'de kutlanmış olması onun, bundan ik i  
yüzyı l  sonrasına kadar bireysel hayatiyet gösteren deği�ik görünümlü Adonis 
geleneğinin yer aldığı mahal lerde vaki olduğunu gösterir. Tarihçi İbn el-Esir 
(ölm. 1 234), 1 064'de «Armeniyye'den Khuzistan'a kadar, ölmüş Çin Kral ı ' 
nın matemini  tutmayanın tümden mahvolacağına dair esrarengiz bir tehdidin 
yayı ldığını» saptamış. l 204'de bu aynı yazar Musul ve Irak'ı bir salgının ka
sıp kavurduğunu,  «Umm Unkı1d» yani Üzüm Kümesi 'nin anası tesmiye edi
len, Cinlerden bir kadının oğlunu kaybettiğini ,  onun matemini tutmayan her 
kimin bu salgının kurbanı olacağının yayı ldığını anlatıyor. Heme kadar Mu
harem'in On'u ayin i  Şii  dünyasına münhasır kalmışsa da Hüseyin ' in tazizi 

1 J .  Dmnıesıetcr.- The Mahdi. Pası an<.I present. London 1 895. s. 2.  1 1 . 2) ve R.N. Eryc.- The 
heriıage of Pcrsia. Lonuon 1 976. s. 276. 
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Sünni aleme de sıçramıştır. . .  " 1 •  Bu mülahazalar, Prof. Melikoffun Ana<lolu 
Alevilerinin "Cem bayramları" vesilesiyle söylediklerini doğrular mahiyettedir. 

Yine Prof. Melikofftan dinleyel im: "Uzun süre, Alevilerin başlıca kutla
malarının (bir facianın yadedi lmesi bahis konusu olduğundan bunu «bayram» 
olarak nitelendiremeyiz) Anadolu'da oniki gün slirüp, Aşure i le biten Muhar
rem matemi olduğunu sanmıştım. O ise ki Anadolu ve Azerbaycan topluluk la
rının mukayeseli etüdü , 'Kerbelii faciasının yad edilıııesini11 /silim öııce.ı·i bir 

inanç sistemi üzerine dlıluı sonra oturtulduğunu ka11ıtlama eğilinıiııi giisterir1. 

Safevi propagandası bu konuda faal rol oynamış olmalıdır. Gerçekten Kara
koyunlu'larla inançları bunlarınkiyle aynı olan Azerbaycan'ın sair Türklerinde 
Muharrem matemi bir muvazaadan ibaretti r. Aleviler gibi tenasüh ve tecel l i  
(theophany) ye i nanan bu kişi ler için İ mam öl mez. zira Ebedi Geridöniiş 
(Tahavvül) Devir'ine göre ölüm derhal hayatı ,  ve bilmukabele hayat da derhal 
ölümü intaceder. İmam, hep bir mazlum şehid görünümünde kalarak, derhal 
hayata dönmek üzere ölmüştür. Ölümiin, ördeğin dalışı gibi olduğunu söylii
yorlar: ördek suya, hemen çıkmak üzere dalar"1. 

X - Kızılbaşlar, Osmanoğlu'dan "hayır görmemiş" topraksız köylü ve t i
marından olmuş sipahi ler topluluğu olup İran'da (bulamayacağı) mutlu luğu 
aramış ,  Şiiliği oraya o dönemde büyük ölçüde taşımış Anadolu'lu Türklerdi, 
t ıpk ı  sonradan Türk !eşecek-İslam !aşacak-Alevi Bektaşileşecek, B i zanslıdan 
"hayır görmemiş", toprak ve eşitçi l ik  için Kızılbaş gibi kan l ı  mücadelere gi
rişmiş Paulician, Tondrakl ı .  . .  gibi. 

On başl ık  altında özetlemeye çalıştığımız veri-olgular, hiçbir şey ekle
meye gerek bırakmadan bizi bir gerçeğin ortasına oturtuyor. Aynı bir eksen et
rafında dönen, birbirine sıkıca bağlı ve birbirlerini tamamlayan bu veri lerin 
hepsi, bir bütün hal inde bize biiyük bir sonucu aşikar kı l ıyor: Uygarlıklar he

.�iği Aıuıdolıı. tarilıininfecriııdeıı giiııünıiize kadar. bir fikir siireklil(�ini ısrarla 

korumuş, tanrı-toprak-insan iştirakiııiıı gereği fikrini. Temel düşünce, zamanla 
bazı tali değişmelere uğramışsa da özünü bozmadan. bütün büyük d in leri . 
Hıristiyan l ığ ı ,  İs lfım'ı del ip  geçerek günümüzde ç ıkmış .  Bu düşünce tüm 
Anadolu adamının malıdır. Sünnisi de müftünün gözüne baka baka raksedi
yor, türbelere mum yakıp süpürge bırakıyor. 

Binlerce yıllık aııa düşünce, hütiiıı caıılılığıyla yaşıyor aranıızda, miinhiı

lik riıııslarıyla, Mysterion 'larıyla, üstüne çektiği iııce fs/linıl cilli11111 alt111da. 

Alevi, bu gerçeğin en beli rgin ve samimi örneğini oluşturuyor. O, İran Şiiliği 
ve de Caferiliği i le hiçbir i l işkisi olmadan, doğruca bir Anadolu Müslümanl ı -

1 G.  E. vun Gruncbaum.- op. üt . . s .  88. 
2 Tarafımızdan belirı i ld ı .  
3 l renc Mclikoff.- op. ı·iı. 
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ğını temsil ediyor; altından "has boya"nın göründüğü Müslüman lığı . . .  Yap
ıığı . Mysterion ritusundan başkası olmuyor, orgia'sı Türk-İslam ahliik ko
deksinin paraleline getirilmiş bir ritusdan. Gerisinde bir fark görü lmüyor. 

Bütün bunlar bizi, hiçbir tereddüde yer vemeyecek gibi bir sonuca götürü
yor: Tarihin şaşmaz devamlı lığı . . .  

• • 

Alevi-Bektaşi zümresinin toplumculuğu ne kadar vurgulansa azdır. Kişi
nin öz emeğini yemesi ve başkasının emeğini sömürmemesi bu toplumculuğun 
gereği oluyor. Kimse, öbürünün yararına zenginleşemez; aşırı kazanç farkı 
olamaz. Walter Ruben l 946'da Çorum'un seyrek rastlanan kimi köylerinde o 
tarihte köyiin arazisinin köyde ortak mal o larak benimsendiğini anlatıyor. Top
rak bölümünü Alevi Dede'si yapıyor. Kadastro çalışmalarına değin Orta ve 
Doğu Anadolu Alevi köylerinde araziler köyün ortak malı olup hanedeki insan 
sayısına ve arazinin cinsine göre alan hesaplanıyor ve üç y ı lda bir değişiyor
muş. Alevilik toplum yaşantısı içinde yürüyor ancak 1 •  

B u  anıda Alevilerle Bektaşiler arasında, berikilerde bulunan beş derece 
(aşık, muhib, Derviş, Baba ve Halife) dışında mevcut önemli bir farkı da be
l irtmekte sosyolojik açıdan, yarar vardır. 

Bektaşilik, XV. yy'ın sonuna gel indiğinde, Hacim Sulıan'dan Otman Ba
ba'ya kadar birçok şeyh çevresinde Osmanlı topraklarında örgütlenmiş Alevi
leri, Şii-Batıni eği l iml i  toplulukları temsil eden yaygın bir tarikat görünümünü 
arzed_iyordu. Ama XVI. yy'da (Osmanlı 'nın teşvikiyle olacak) Bal ım-Sultan
'ın kurumlaştırma girişimi  Bektaşiliği tekkelere hapsettiği gibi biçi mleştirerek 
özünden uzaklaştıracak. bu yüzden onu halk yığınlarından koparacaktır (ki 
bu, Osmanlının,  denetimi kolaylaştırmak için, istediği şeydi ) .  

Bu kopuş. Alevi Türkmenlerin ayaklanmalarının birbirin i  i zlediği XVI.  
yy'da iyice belirginleşmişti şöyle ki Osmanlı-Safevi mücadelesi sırasında bin
lerce Alevi öldürülürken tekkelere kapanmış ve halkla i l işkilerini  kesmiş Bek
taşi' Baba'larına dokunulmamıştı�. 

• • 
Alevi, tcna�ühe, tecel l i  (theophany) ye nasıl inanmasın ki yüreklerde ya

şayan Hal lac Mansur'a göre bi l inmeyenle (Tanrı). bil inen (insan) içiçedir. tek 
vlicuıtur. Yani i nsan tanrıdır. ya da Tanrı i nsandır. O. "beni öldürün, beni öl
dürün, yaşadığım ölümümdedir. Ben im yaşamımda ölüm, ölümümde yaşama 

1 Nejaı llirdoğan.- Töresi ıüzesi ile Alevi ıopluıııculuğu. iıı Aydınlık 25.02 . 1 995 . 
2 Aıilla Özkırımlı .- Anudolu Alevileri ve Hacı Oekıaş·ı Veli 5. iıı M illiyet (gaz.) 1 6.08. 1 990. 
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vardır" dememiş miydi? 1 •  O da, "ördek" misali İmam gibi, yaşama dönmek 
ü zere ölecekti . . .  Haklıydı da zira o, hala gönüllerde yaş.ıyor. 

Hallac'a göre insan, aslında i lahidir. Allah Adem'i kendi suretinde yaratıp 
ezeli aşkının suretini kendi Zatında yansıtarak Kendini t ıpkı  bir aynada görlir 
gibi gözlemek istedi . Bu yüzden O, meleklere Adem'e secde etmelerini emretti 
(Kur'an 11/32) .  

"Mademki Al lah'ın nasfitu ( insan yaratıkları ) insanın bütün cismani ve 
ruhani mahiyetini ihtiva etmektedir, Allah'ın lahutu (Tann alemi) da ancak . . .  
i lahi Ruh'un hulıil iye birleştirilebilir. Şöyle k i  o (Allah 'ın Hihutu ), beşeri ruh 
bedene girince vukubulur. Böylece Hallac şiirlerinden birinde şöyle der:" 

Ve yine: 

"Senin ruhun benim ruhuma şarabın saf su i le 
karışması gibi karışmıştır. 

Sana herhangi bir şey dokunduğunda bana da 
dokunur. Ey A llah'ım her durumda Sen bensin ! "  

"Ben sevdiğim O'yum ve  sevdiğim O benim; 
Biz bir vücudda sak.in iki  ruhuz 
Eğer sen beni görürsen O'nu görmüş olursun 
Ve eğer sen O'nu görürsen ikimizi birlikte 

görmüş olursun" .  
diyerek bu düşünceyi pekiştiri yor1. Ve Tasin VI ("Adem'in Kitabı " )  ndan 
birkaç cümle: 

"Ve göklerde, Tek'i Tek olarak bilen 
İblis'ten üstün bir şey yoktu . . .  
Ve İblis Hakk'tan saptı, temaşa ve 
müşahededen döndü . . .  
Al lah'a Tanrısal Öz (Abstract) olarak taptı, 
Mana (abstraction) olarak"3• 

Yunus'tan benzer sözler sldır olmuş: 
"Ezelde benüm fikrim Enel Hak idi zikrüm 

Henüz dahı toğmadın ol Mansur-i Bağdadi" ve 
"Külümi göke savurub ben Enel Hak oldum ahı" .  

Al i 'n in  tanrısallaşması da i şbu i nsan-Al lah özdeşliği düşünces in in  bir 
ürünü olmuyor mu? 

1 OUlenı GUldal.- Hallac-ı Mansur teslim olmudı. iıı Aydınlık 20.02. 1994. 
2 Gilani Kamrun.- op. cit . . s. IS. 
3 ihd., s. 82. 
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Kaygusuz'un da sözü var bu aynı konuda: 
"Hakk'ı ister isen ademde iste 

Irak'ta Mekke'de Hac'da değildir" 

XVI. yy ozandan yana velı'.id bir çağmış: 
"Gevher-i zii.t-i Hüda'yız der nihiin (saklı) ü aşikar" 

(Hayderi) 
"Kendimi abdetmişem amma ki Mevla hem benem" 

(Fazl ı )  
"Bilmek istersen eğer tahkik Rahman suretin 

Dilberim vechin temaşa eyle vechul lalıı gör". 
(Husrev)'  

Kalenderi de bir güzele secde etmiyor muydu? . . .  
Devam edelim 

7 1  

Bektaşilikteki, ehl-i Sünnet'in küfr addettiği "Allah. Muhammed, Ali" tes
l is inde, asl ında tevhid anlamı mündemiçtir. Örneğin bu, zahiri bir ifade şekli  
olup gerçekte "Ali Allah'tır. M uhammed'dir ve bizzat kendisidir" anlamında
dır. Bunda Origines hiç mi hatırlanmıyor? . . .  

Bektaşi Devriyye'lerinde tenasüh, hulul  ve ittihad akidelerine rastlanı r. 
Her Bektaşi Allah olur, Muhammed olur, Ali olur, Hacı Bektaş olur ve nihayet 
kendisi olur: 

"Cihan var olmadan ketm-i ademde2 
Hak i le birlikte yekdaş idim ben 
Yarattı bu mülkü çünkü o demde 
Yaptı tasvirini nakkaş idim ben 
. . .  " (Şiri) 

Harabi'ye de kulak verelim: 
"Daha Allah cihan yok iken 
Biz anı var edip ilan eyledik 
Hakk'a hiçbir layik mekan yok iken 
Hanemizde aldık mihman eyledik".  

1 lsmcı Zeki Eyübo�lu.- A levilik-Sünnilik. l sı .  1 979 s. 59-6 1 .  8 7 .  
2 Tanrı'nın ruh ve  cisim alemlerini. yaraımayı isıedi�i zaman hüıün yaraııkların i lk i  olan ccvhcr-i 

ahzar'ın çıktığı yer. 
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"Kendisinin henüz ismi yok idi 
İsmi şöyle dursun cismi yok idi 
Hiçbir kıyafeti resmi yok idi 
Şekil verip tıpkı insan eyledik 

" I 

İyi ama, hayatında hiç "Alevi" olmamış Ali ,  nereden Tanrı oldu? . . .  
Daha önce de zikrettiğimiz bir hadis bunun sosyo-ekonomik izahına yar

dımcı olur: "İsmail ibn Ahmed al-Hi ladi. . .  yoluyla Al i  (r.a.) den duyduk ki 
Al lah' ın Resulü (s .a. v . )  nün kızı Fatıma kendisinden bir hizmetçi istemiş. Ali 
cevaben «Ehl-i suffayı bırakayım karınları açlıktan bükülsün, sana hizınct<,:İ 
tutayım iiyle mi?»2 . . .  

"Seni bu hüsn-ü cemal ile bu h'.ltf i le gören 
Korktular Hak derneğe döndüler insan dediler"\ 

• •  
Hal lac'ın damgasını taşıyan bu özel ferdi i lahlaşma görüşü açık<,:a Hırist i 

yanlığııı esas akidesine benzer ve bu yüzden lsliim'ı ıı görüş a<,:ısından en kötü 
bir küfürdür . . .  Hallac, i lahi vahdet bütün varl ıkları içine aldığı için, Allah i le 
yarat ıkları arasında esaslı hiçbir fark veya ayrı l ığın bulunmadığını ifade et
mek istedi . . .  " 

"O yücelikte «Ben», uBiZ» veya «Sen» yoktur 
«Ben», «Biz» ve «Ü» hep biıiz".  
" . . .  İ lahi ve beşeri tabiatların birbirine huh'.ll edip karışabileceğini söyle

mek, İsliim'ın dayandığı Vahdet esasını inkar etmek olacaktır . . .  "4• 
Antik <,:ağ feylosotlarının din hususundaki düşünce ve tutumlarını bil iyo

ruz. Bun ların doktrinleri Mysterion'larla mutabakat halinde bulunuyor; felsefe 
de, Mysterion'lar gibi, insanı tanrıya teşbih etmek ister: 

"Felsefe, tanrıya bir teşbihtir" (Olympiodores) 
"Bil imler insanı tanrısal kı lar" (Hierokles).� 
"Kaygusuz Su ltan eder okudum, bildim, anladım 
Şimdi bu mülkün hükmü, kamil i nsan el indedur" 
Felsefe yapmak, süluk etmek (sırra vak ı f  olmak) gibi ölmeyi öğrenmektir, 

yeniden doğmak üzere. 

1 M. Şakir Ulküıaşır.- llckıa�i cdcbiyaıının niteliği ve nazını liirlcri. s. 1 90-2. 
2 Siilcıni.- Tasavrnfıa fliıiivvcı. s. 2K. 
3 lsıııcı Zeki Eyühoğlu.- Tiirk �iirinuc Tanrıya kafa ıuıanlar. Isı. l 9<ıR. s. 54. 
4 Reynolu /\. Nicholson .- lslfım Sülilcri (Thc mysıics of lslaın). Ank. 1 978, s .  1 2 8 - 1 32. 

5 Y .  Magnil'n.- 11r. nı.  s .  63-4. 
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B u  "Enelhak k ! "  avazı, üzerinde biraz eğlenmeye değer. Bu ana al-lıakk 
cümlesinin ifade ve deneme olarak, üzerinde durmayacağımız uzun bir hika
yesi vardır, şöyle ki i fade olarak bir pantheistic "sivri l ik"i  haiz olup deneme 
olarak da büyük tartışmalara yol açmıştır. Ama her hal ü kfırda, İslfim'da bli
yük rahatsıı.lık doğurmuştur. 

Ana, beşeri koşulun bir uzantısı ve mah lUkatın ayrı lmaz bir parçası ola
rak, bir ebedi tannsal varl ık  tarafından çevrelenmiş olduğunun bil incini ikrar 
etme rolünü yüklenmiştir. O, theosophic çerçeveye otunulnıuşken al-lıakk, bi
linemez ve ispatlanamaz. Mansur. Kitab al-Tanısiıı'inin 1 O. Tmi11'inde Tanrı
sal Varlık'ı ispata kalkmak Allah'ı yaratılmış bir tanrıya dönüştürür. 

• •  

Bu bahsi de, daha önce zikrettiği miz uzmanların i fadelerini teyideden Me
tin And'ın bir makalesinden aktarmalarla kapatacağız. 

"Asl ında Muharrem ve öz.el l ik le Muharrem'in onunrn gününe ( Aşure 
günü) bağlı bu inanç. gelenekler ve uygulamalar. . .  ilk bakışta Kerbelfı'da şehit 
edilenlerin anısına bir yas töreni gibi karşımıza çıkmakla birlikte. ay tak vimine 
göre yeri oynak olan Muharrem, durağan güneş takvim ine çevri ldiğind�. b11-
11wı Kerbelci 'dan çok önceleri iıısaıılığııı eski ça,ı{lanııc'ı ıı:.cıııabildiği11i  saptı_ı·o
rıı:. 1  . . .  güneş yı l ında . . .  Muharrem'in i lk  günü 2 Ağustos'tur. Aşüre, Muhar
rem'in 10 .  günü olduğuna göre bu, yı l ın  en sıcak günü 1 1  Ağustos'a rastlar. 
14 Muharrem ise yas döneminin bitimidir. Kcrbela olayları Ekim ayında-ger

çekleşmiştir, ama halk arası nda . . .  bunun yı l ın en sıcak ayına ve gününe rast
ladığına i nanılmaktadır. Bu da, uygulamanın İslam öncesi inançlara dayandı
ğını gösteriyor. . .  Eski Asur takviminde Temmuz ayı Tanrı için ağlama, yas 
tutma günüdür. İkinci gününde yitiri len yeşill iğin geri gelmesi için güneş-ıanrı
'ya armağanlar adanır. . .  Muharrem güneş yılına çevrildiğinde ne ay. ne de yıl  
başlangıcıdır. Tersine, yı l  bitimi olmaktadır. Böylece Şiilerde yeni yı l .  sevinç 
yerine yasın. acı çekmenin . . .  dönemi olmaktadır  . . .  Şiilerde gerçek yeni yı l ,  
i l kbahar gündönümüne ra�tlamaktadır. B u  da Nevruzdur. 

"Nevruz� ile Muharrem arasında i l işkinin bir önemli yanı da birinci n in  
i lkbahar gündönümü, i ki ncisinin i se  k ı rk günlük yas dönemi n i n  bit imine rast
ladığı (güneş yı l ına çevri ldiği nde) güz gündönü müyle bağlant ı l ı  olmasıdı r. 
Böylece bu ik i  denge noktasının ortasında şehitlerin öliim glinü olan yı l ın en 
sıcak günü 1 1  Ağustos'ta yer almaktadır. Adonis-Temmuz rituelinde yazın en 
sıcak günlerinde güneşin bezgin ışınlarının altında doğanın ölü duruma gel-

1 Tarafımızı.lan hclirlcııı.li. 
2 13u konuların ayrıntı ları için hkz. C. 11/3. "mcıcorolnji ve wkviııı" b;ılısi. 



74 BURHAN OGUZ 

mesine 7 gün yas tutulmakta, acı çeki lmekteydi .  Nitekim böylece güneş yıl ına 
göre yazın, ay yıl ına göre her yı l  değişken bir tarihte kutlamasındaki ikil iğe bir 
örneği Anadolu'da buluyoruz. Sözgelimi Tahtacı larda her yıl Muharrem'de i lk 
on gün (bu, Oniki İmam'a göre daha uzamaktadır) yasla kutlanırken, bir yan
dan da «Yaz Kurbanı»  deni len ve yazın yapılan bir kutlama vardır .  Bu da 
İmam Hüseyin için yapılır, su yerine dolu içil ir, nefesler okunur, samah oyna
n ır, kurban kesilir, bu kurbanın etiyle pişirilen çorba içilir". 

" . . .  Ayrıca, Muharrem'in 1 0. günü Şiilerde en acı lı gün olmasına karşın. 
insanlık için pek çok mutlu, sevinçli olayın bu gümle olduğuna inanı lır. Söz
gelimi Nuh'un gemisinin Cudi dağına vanşı gibi. N itekim, Nuh'la i lgil i  o larak 
bizde yaygın olan söylence Aşure gününde pişiril ip yenen aşuredir. Nuh, ge
misinden ailesiyle çıktığında, Muharrem'in 1 O. günüy<lü, genıi'<le kalan erzak 
birbirine karıştırı l ıp aşure yapı lmıştır . . .  Dionysos için yapı lan törenlerde de 
buna benzer lapalar ha7.!rlandığı gözden uzak tutu lmamalıdır. Bu da, tarı mla, 
bollukla, doğayı canlandırmakla i l intili bitkisel rituellerin ortaklaşa öğelerinden 
biıi oluyor" ı . 

* • 
Evet, " Hoşgörü ve i nsan sevgisinden yoksun olan, din değildir, çünkü 

din, i lk  önce aşk demektir"ı . . .  
Bektaşini n  dini de hoşgörü v e  insan sevgisi değil  mi? Buna aşağıdaki 

fıkra iyi bir örnek olur. 
Güzel bir bahar günü, herzamanki gibi fakir, yama dolu hırkasıyla bir 

Bektaşi Babası, ahpabı olan bir Mevlevi dervişiyle kıra çıkmış, sohbet ediyor
larmış.  Geniş tennure, kaftanlar içinde zengin Mevlevinin bu kı l ığını  bizi m 
Baba tenkid edip bunca fakirl ik varken bu denl i  kumaş israfına ne gerek var 
şeklinde beyanda bulunmuş. Derviş, yanıt vermeyip başını  sallamakla yetin
miş. Biraz gittiklerinde, tenha bir yerde bir çi ftin muhabbet elliklerini görmüş
ler. Mevlevi hemen kolunu Bektaşin in  önüne uzatıp "geniş kaftan ımız  seyri 
memnu menazın seyretmeye (görülmesi yasak manzaraları kapatmaya) yarar" 
demiş. 

Ve Bektaşiden: "A mirim, biz zaten görmeyiz ki ! "  . . .  
Neler söylemiş Seyyid Burhaneddin (XIII. yy): 
"Halik'le, Yaratanla uzlaş; yani Kendinle uzlaş. soluk taştan bir eser bi le 

isteme: Beden yakınıyla uzlaşma, can yakınıyla uzlaş da can yakını ol .  Aşkta 
can ver de can alanı can olarak tanı"  (hoşgörünün azamisi). Devam edel im: 

1 Metin AncJ  . .:_ Muharrem törenleri ve  sanal: Drama c.lönii�cn riıiicller. danslar v e  stizlii c<.lchiyaı 
gelenekleri. iıı (Mil l iyet) Sanat Dergisi 303. 25 . 1 2. 1 978.  

2 trene Mclikoff.- Bektaşilik cJinkr üstüdür. iıı Nefes 24. Ekim 1 995. 
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"Ben o topluluğa kulum, köleyim ki kendilerini bil irler; her solukta gönül
lerini yanlıştan kurtanrlar. Herşeyi kendi zatlariyle, kendi sıfatlarıyla görürler 
de Kendi varlı k  levhlerinden (yapraklarından) «Enel-Hak» sözünü okurlar" 1 •  

V e  nihayet Besime Bacı: 
"Vahdet kaynağından dolu içenler 

Kanmıştır badeye şarab istemez 
Hakikat uğruna candan geçenler 
Ermiştir mahbuba mihrab istemez" 

"Bu yolda can deği l canan isterler 
Gönül Kiibe'sinden erkan isterler 
Adem'e secdeyi her an isterler 
Başka bir ibadet, sevab istemez" 

"Arifler bezminde dersler okuyan 
Dört kitab birer birer okuyan 
Cemalin mushafın ezber okuyan 
Almıştır dersini kitab i stemez" 

"Ey Besime bu yolda zar ü zar olan 
Ezel ikrarında berkarar olan 

(ağlaya ağlaya olan) 
Hakikat ehline yar ü gar 

(mağara yoldaşı-Ebubekir) olan 
Dürmüştür defteri hesab istemez"1. 

1 Seyyid Burhaneddin,  Muhakkık-ı Tirmizi.- Maarif, T. iş il. yay. ı\nk. ( t .yJ . s. 85.  

2 Haydar Kaya.- Bekta�i i lmihali ,  M anisa 1 989. s.  1 25-6. 





HALK RUHUNA TERCÜMAN OLANLAR 

B u  başl ığın eksik yanı hemen bel i rgin oluyor. Çiinkü "halk" kavramı , 
öLell ikle Xlll .  ve XIV. yy' larda Anadolu'nun tarihi ve sosyolojik koşul hırı al
t ında. büyük bir ethnik ,  kültürel ve siyasi oluşum içinde, belirsizliğini koru
yor. Şöyle k i ,  ortada kentli var, yerleşik köylü var. göçebe var. B unların da 
haylı değişik cthnik,  dini, tarihi geçmişleri var. O halde bahis konusu olacak 
olan, bu "sentez"in,  olabildiğince "müşterek" ruhuna tercüman olmaktır. Ama 
hemen ekleyel im ki "tercüman"ın bir asli görevi de, işbu "ru h " u n  oluşımısını  
sağlamak olacaktır, kişisel etkisiyle. Bunu örneğin Yunus'ta açı k  seçik göre
ceğiL 

Tasavvuf yolunda da ayrı l ık lar ayandı:  Mevlfınfı. biiyiikleri n ,  "burj u 
vazi"nin mutasavvıfı iken Yunus, halkınki oluyordu. Tahta kılıçlarla kafirlere 
karşı savaşan, bir avuç mürid ile yüzbinlerce düşmanı ezen . . .  mücahid Türk 
mutasavvıfları ile tekkelerde sakin ve donmuş bir hayat geçiren Arap ve Acem 
mutasavvıfları arasında büyük ayrı l ık vardı. 

Öbür yandan, geleneksel göçebe yaşamda töre, sosyal yapının temelini  
oluştunır. O i se ki  yerleşik yaşamda artık töre ve geleneğin yerini İslami pren
sipleri , Şeriat yasaları alır. Yaşam durgunlaşır, hareketsizliğe i t i l ir.  Göçebe 
toplumda bireyler arasında dayanışma olup toplu luk bir biitünlüğe sahiptir. 
Bahis konusu dönemde ise Anadolu'da bu birl ik ve bütünlük bm.u lnıuş, parça
lanmışt ı .  Kentl i ,  yerleşik köyl ü  ve göçebe unsur arasındaki bağlar, tümden 
kopuktu ve her grup kendi yapısı içinde yeni değer ölçiilerini benimsemiş ve 
yaşam tarı.mı buna uydurmuştu. Her tarafta büyül< bir huzursuzluk hüküm sü
rüyord u .  

Töre, göçebe toplumlarda bir "anahtar işlev-key funcıion " 1  durumun
daydı .  Bir  anahtar işlev yerinden oynatılacak olursa mutlaka onun yerine bir  
başkası nın ikamesi gerekir. Bu yapılmayı nca da hasıl olan boşluk, kargaşa ve 
huzursuzlukların odağı olur. Ve olmuştu da. XIV. yy'da Bektaşi ayinlerinde 
topluca dini yemek (pi lav),  sema ve çerağ buluyor. Köylerde ise. Şah ismiiil'e 
kadar çıkan tören ler uygulanıyor, bunlarda sadece Hatayi'nin ııejes'leri oku
nuyorı. Yani farklı uygu lamalarla karşılaşıyoruz. Bunların da birer mantığı,  
birer "akl"ı  var. 

1 llu hususla bkz. C.I .  s.  42-4�. 
2 lrcııc 'Mclikııff.- Yunus Emre ile H;ıcı Bckıa�. iıı Isı. Ün. EJ . Fak. Türk Dili ve Eddıiyaıı 

dergisi. C. XX. 3 1 . 1 2. 1 97J.  lsı. 1 973. s. 29 ve 35. 
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"Mutasavvıflar nazarında i l im ikiye ayrı l ır. Zahir i lmi  veya Şeriat i lmi ,  
bat ın  i l m i  veya hakikat i l m i .  Bunlardan ikincisine mutasavvı flar bil hassa 
«iıfan» derler. İ lmin birinci kısmının, yani ası l. i lmin vasıtası his veya akı l ve 
nakildir; halbuki irfanın kaynağı i lhamdır. Medreseler, zahir i lmi  veya şeriat 
ilmi mahallidir; halbuki asıl irfan mahalli tekkeler olup mürşidlerden ilham yolu 
ile elde edil ir. Ehl-i Şeriat'a «ehl-i kal (söz ehli)» ve ehl-i hakikata «ehl-i  hiil 
(Sôfinin geçici çoşkunlukları)» denmesi bundan dolayıdır . . .  " 1 •  

"Bir hocaya şakird olan 
Kur'an okur Kur'an yazar 
Bir  mürşide mürid olan 
İrfan okur i rfan yazar 

(Abdi İmam)ı 
İ lerde üzerinde duracağımız "akl" hususunda aşağıdaki ayrınt ı ları da 

vermesi uygun gördük: "Akı l ,  insandaki anlayış kabi liyet i .  Tanrı 'nııı aklı ya
rattığı, ona gel dediği ,  aklın geldiği,  git dediği, gittiği, söyle denince söyle
diği, sus deyince sustuğu, bunun üzerine Tanrı'nın senden daha sevgili  ve bü
yük bir yaratık yaratmadım; seninle tanınırım; seninle övülürüm; seninle bana 
itaat edilir; seninle alırı m;  seni nle veririm; sana darı lırım; sevap da sanadır. 
azap da sana. Sana sabırdan başka hiçbir şeyi üstün olarak yaratmadım dediği 
«Hadis-i kuds» da gelmiştir . . .  " . 

"Akl-ı maad (geleceği, bundan sonraki hayatı kavrama), maad işlerini ,  
yani dönülüp varı lacak yere, ahirete ai t  halleri düşünen, insanı manevi aleme 
hazırlayan, i nsanın ahiretini mamur eden akı ldır ve bu akli kabil iyet, i nanç 
sahiplerinde bulunur. Akl-ı maaş (kazanç düşüııcesi) adından da anlaşıldığı 
gibi, dünya yaşayışını tedbir eden akli kabiliyettir ve her insanda vardır"). 

Yunus 
" . . .  Mesnevi yat, vücud-u insandan, onun ahvalinden, nasihatlarından. ki

nai h ikayelerden, buhl (nekeslik) ve kanaat ve sabır ve sahavet gibi mesail-i 
ahlakiyeden bahis ve daha ziyade ahlaki bir mahiyeti haizdir. . .  Mutasavvıflar 
beyninde pek mühim kinai, remizalGd bir i fade i le akl ve imanın tasnifatından. 
anasır-ı erbaanın mahiyetinden, gönül cihanında hükümran olan rahmani ve 
şeytani kuvvetlerden . . .  bahseder . . .  Tarz-ı tasvir, istiaridir (başka yerden alın
mıştır): <<Akl-ı padişalıl» buhl diyarını zaptettikt�n sonra, «kanaat»i tahta çı
karıyor; fakat o diyara giden yol üzerinde bir harami var ki daima dağ başında 

1 Fuad Köprülli.- i lk Mutasavvıllar. s. 272. 
2 SF 75 Nisan 1 970. s. 20. 
3 Abdülbaki Gölpınıırlı.- Yunus Emre Divan ve Ris:ilcıü·n-nushiyyc. lsı. 1 99 1 .  s. 2R9-290. 
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duruyor ve hiç aşağı lara inmiyor; «kibir» namındaki bu asiye it ibba edenler, 
uzun ecel i pin in nerede olsa kendilerine ereşeceğini hiç düşünmüyorlar. Yunus 
Emre, bunlara «adalet sahibi, aziz bir kişi olaıı ak/'a yalvarmalarmı tavsiye 
ediyor; akıl, «tekebbür» ü dağ başından kaçırmak için «alçakl ık»,  ya,ni 
«tevazu»u memur ederek onu bir ırmak şek l inde denize akıtıyor; akl'ın delii
letiyle o denize dalanlar, umman içinde kimsenin mevcudiyetinden haber<lar 
olmadığı «diri mercan, yakut-u liial» (kırmızı) buluyorlar. «Tevazu ve kanaat» 
i n  yardımıyle, «kibr»in  mağlUb ol<luğu «akl»a haber veri l ince, memnuniye
tinden tahtından inip Cenab-ı Hakk'a şükr ediyor. . . " 1 •  

Yunus'un yukardan beri vurguladığımız "ak l " ı ,  hiçbir şüpheye yer bı
rakmayacak gibi, "akl-ı maaş" değildi . . .  Peki, ya "dağ başındaki harami" k im 
oluyor? Sakın üs t  tabaka idareci ler, agnia-i şfıkirlıı ve  sai r mütegallibe olma
sın? . . .  Yunus, Descartes vari bir "rasyonalist"ti . . .  Bunun örneklerin i ,  aşağı<la 
yazdıklarında göreceğiz. 

"Onun ümmiliği iddiaları hiçbir surette doğru olamaz şöyle ki sadece Mes
nevi'si beşyüz beyit l ik uzun bir zincir gibi birbirine bağl ı ,  vezin ve kafiyeli 
sözü, yazma-okuma bilmeyen birin in  kaleme alması bahis  konusu olamaz. 
Kaldı k i  " . . .  halkına arz-ı ihlas ( içten gelen bağlı l ık ' ı  sunmak) için kalbi i n le
yen bu aşık  koca, tarih-i kadimin bütün kı sas (kıssa çoğ.) ve rivayatına, mu
hayyile-i umumi yenin bilUmum hurafe alud müvelledatına (hurafeye bulaşmış 
olarak meydana getirilenler) vak ı ftır: «Saltanat-ı Sü leyman», (<hazine-i Feri
dun», (<genç Nuşirevan» gibi edebiyatımızı asırlarca işgal eden tabirata, tarih-i 
enbiyanın tekemmül safahatına, (<Hal lac-ı Mansur» ve «ZUlnun-u Mısrl» gibi 
meşahir-i evliyanın bütün menakıbına (menkabe çoğ . )  Yunus Divanı 'nda yer 
yer beliğ işaretler vardır". 

"«Yetmişiki millete bir göz ile bakmayan kimseyi. halka müderris olsa bile 
yine haki katta asi» farzedecek kadar vasi, adeta beşeri bir şefkat-ı mutasavvı
fane gösteren Aşık Yunus . . .  esasat-ı şer'iyeye fart-ı riayet göstermekle bera
ber, birçok yerlerde de buna tamamiyle muhal i f  olarak, bütün büyük ve hakiki 
mutasavvıflar gibi , i zah-ı rümuz ediyor: «Kendisine aşk mez.hebiııiıı diıı oldıı
ğııııuı, Şeriat ehlinin o menzile eremeyeceğini».  «mi l letin in her mi l letten ayrı 
ve din ve diyanetin in edyan-ı mevcudeden (mevcut dinlerden) müstesna bu
lunduğunu,  namazsız abdestsiz dost mihrabına vardığını» kemal-i vecd ve 
samimiyetle söylemesine rağmen «daha ziyade izah-ı hakayik (gerçekler) için 

1 Köprülüzaıle Mchıııcd Fuaıl.- Yunus Emre-Asarı. i11 Türk Yurılıı. C. V .  1 J29. s. 922. Ba1.ı stizciik 
ve ibareler ıarafımızılan vurgulandı. 

2 Tarafımızdan hel irti ldi .  
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şeriat edebinden korktuğunu» da it iraf eyliyor. Fakat bu itiraf Yunus'u Mansur 
gibi idare-i kelam etmekten, beliğ «devriye»ler yazmaktan men etmiyor. . .  " 1 •  

Yunus'un "mi lletinin her mil letten ayrı v e  d i n  v e  diyanetinin edyan-ı mev
qıdeden müstesna . . .  " görmesi, onun da, Claude Cahen'in deyimiyle, İsliim-ı 
"kendi İslamı"  yapmış olduğunu gösteriyor. 

Hoş haber geldi dosttan bezendi bağ ü bostan 
İlm okur hezar (bülbül) destan biilbül leri raz ile (gizlice) 
Kim görmüştür baykuşun gülistana girdiğini 
Leylekler zikredemez bir liitif avaz ile 

dediğinde acaba bu "baykuş" ile " leylekler."den ehl-i Sünnet'i kastetmiş olması 
düşünülebilir mi? . . .  

"Gerçekten «yalın» adam, yoğun bir «vahdet»tir; tam, halis yürekl i .  kendi 
kendine karşı bölünmemiş bir adamdır. Bu sıkı dokunmuş bütünlüğü koru
yabi lmesi için ruhun her yeni duruma kendini bütünüyle uydurabi lmesi gere
kir. Bu da değişik psişik unsurların büyük ölçüde esnek olmasını gerektirir: 
Bu unsurların herbiri «hava ne olursa olsun» diğerleriyle tam bir uyum gös
termeye hazır olmalıdır. Yalınl ık erdeminin temelinde yatan bu s ımsıkı bire
şim (synthesis) karışıkl ıktan uzak bir karmaşıklıktır .  . .  " derken Martin Lings2 
sanki Yunus'u tarif ediyor. 

Devam etmeden önce "Emre" s ıfatına açıkl ık getirmeye çalışal ım .  Bu 
sö1.cük tasavvuf şai rini bel i rten bir sıfat olup lfidini koçaklanıa'lar, destaıı ' lar 
söyleyen ozwı' ın mukabil i  oluyordu. Tekke tasavvuf şiirinin etkisiy le. tasav
vufi "sevgi l i "sine, yani Tanrı'ya, seslenene de, XV. yy'ın başından it ibaren. 
"Emre" yerine "aşık "  denir olmuş. 

Bu Emre'ler, göçebeler arası nda kü ltiir yayıcı ları o lmuş, Türk halkına, 
kendisine yabancı olan bir felsefeyi ,  onun anlayacağı dil le öğretmeye çalışmış
lardıJ. Bunu yaparken de, hiç şüphesiz mezkfır " felsefe"yi haylıca budamış
lard ı .  

Köprülü de  bu  konuya değinmişti . " . . .  Bursalı Şeyh İsmail Hakkı'nın bu 
husustaki fikri, belki en çok hakikate yakındır: «Emre zahir budur k i  Türki'de 
elkab-ı medihdendir (öven liikablardan). Etrfık (Türk'ün çoğ.) arasında Atabeg 
ve Rfımiyan meyanında lala ve emsali gibi» . . .  Emre kel imesinin buyırz izahı ,  

1 Köpriilüzadc Mchmcll Fııatl.- op. ciı . . s .  924-5. 
2 Marıin Liııgs.- Anıik inançlar modern hurafeler, çcv. N. Avcı ve U .  Uy;ın. lsı. 1 99 1 .  s. 1 9. 
3 lr�nc Mclikoff.- Yunus Emre ile Hacı llckıa�. iıı lsı. Ün.  Ed . Fak. Türk dili ve edcl>iyaıı dergisi. 

C. X X .  3 1  Aralık 1 972. 
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Evrenos (Evren-uz)1 Bey Beriitı'ndaki eııırenı kelimesinin atabeR-i devlet ye
rinde kul lanıldığını ve kelimenin esasen büyük kardeş manasına geldiğini ol
dukça açık bir surette gösteriyor". 

"Türk şeyhlerine ata, baba gibi Unvan larla beraber, b i lhassa o ası rlarda 
kardeş manasına ahi denildiğini de bil iyoruz; emre. eııırem kel imesi de, pek 
muhtemeldir ki ,  alı, ahi lakablannın Türkçeleşmiş birer karşı l ığı olsun . . .  "2•  

İ lhan Başgöz de alıi için "Anıpça kardeş anlamına gelen bu sözciik . hem 
ustaları, hem çırakları içine alan esnaf loncalarının liderine verilen ad olmuş
tur" diyorı. 

İşin garip yanı da, tarikata adını vermiş olan Hacı Bektaş' ın ,  hayat ı nda 
önemli bir kişi olarak bi l inmemesi , gönlünü ona bağ lamış Yunus'uıı Taplluk 
Emre, Barak Baba, Sarı Saltuk, Geyikli Baba'yı anmasına karşı l ı k  ondan hiç  
söz etmemiş olmasıdır. Bu mezkür ünlü kişi lerin hiçbiri , eserlerinde halk d i l i n i 
kullanma ve Şcriat'a uymama gibi özelliklerin bulunduğu Yunus'la uyuşmazlık 
halinde değildi. Baba İlyas' ın müridi Geyikli Baba. aynı toplumsal ve manevi 
anamdan, Babailer' in onamındandı . Yunus da bu ortamdandr' . 

"Selii.m olsun, Anadolu'nuıı ona yerinden, Türkiye halkının bağrından 
dünyaya seslenmiş olan Yunus Emre'yc. Halkı seven. halkın sevgi lisi olmuş 
Yunus Emre'ye. Halkın ağzından konuşmuş ve hal k ı  kendi ağzından konuş
turmuş Yunus Emre'ye Türkçe, insanca ve Yunusca olmanın sı rrını ,  yani ger
çek şiirin sırrını bulmuş Yu_nus Emre'ye. Yüreğin i .  dü�ünccsi ıı i  ezenlere karşı 
e7.ilenlerden yana koymuş Yunus Emre'ye. Sevgiyi i nsan l ığı yiicel teıı , tanrı 
laştıran, Tanrı 'yı alçak gönül lere, insanlığa, sevgiye indiren Yunus Eıııre'ye. 
İnsanları birliğe, dirl iğe, doğruluğa, barışa çağıran, yaşamayı seven, ama 
ölümden korkmayan Yunus Emre'ye. Kendini, çevresini ,  çağını ,  dinini aşma
s ın ı ,  küçük kaygı lardan kurtulup büyük kaygı lara yönelmesin i  bi len Yunus 
Eıhre'ye . . .  selam olsun ! " .  

Yunus'un kişi l iğin i ,  fazi let ve  insanl ığını ,  halkçı l ığ ını ,  evrensel hüına
nismasını Sabahattin Eyüboğlu, kitabınınj başında, şairane iis lübuyla beyan 
ediyor. Anlaıtıklan bizi, bu çalışmanın başlarında irdelediğimiz Çek Jan Hus
s'a geri götürdü. "Altın kent de denen Prag'ın en bliyük, en güzel ve en kala
balı k  meydanının ortasındaki görkemli heykelde bakışı onurlu bir  adam 
ayakta duruyor ve meydanda hiç eksilmeyen kalabalığa yaklaşık altıyüz yıl 
önce söylediklerini sanki tekrarlıyor: «ey .mdık 1-lıristiycm, lıcıkikati ara, lıcıki-

1 Bu sakın Rumca "maydanoz"un "mide-nüvaı";,ı çcvrilnıi�iıu.· hcıu:cmL·sirı? . .  

2 l lk muıasavvıllar. s .  25K. iıı{ru. 
3 ilhan Ba�göz.- Yunus Eııır�. Ara�ıırına ve �iirlcriıııkıı �iildcsıı·. ls ı .  1 •J90. s. 3 1 7 .  

4 !rene MCl ikoff.- op. riı. 
5 Sabahaııin Eyüboğlu . . Yunus Emre. lsı . 1 985.  s.  5 .  
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kati dinle, hakikati ö,�ren, hakikati tut, ölüııceye kadar hakikati savıııı, çünkü 

hakikat seni günalıtaıı, şeytandan, rıılıun ölünıiiıulen ve sonunda sonsıı� ölü111-

deıı kurtarır» . . .  Öğrenci lerine Latince « hakikati taııınıayı öğrenin» di-
yordu . . .  " .  

. 

"Üniversitedeki büyük başarısına karşın Jan Huss, esas görevinin halkını 
aydınlatmak, onu bil inçlendirmek, onu yoksullaştıran din sömürücülerini gün 
ışığına çıkarmak . . .  olduğuna inanıyordu . . . " 1 ,  yüzyı l lar önce Yunus'un yap
tığı gibi: 

Gerçekten Yunus, kendisi  yoksul luk çekmemiş olsa bile, yoksu l ların ,  
ezi lmişlerin,  çaresizlerin,  ölümleri bir  kurtuluş olanların şairi olup halkının 
kara gü,n dostudur. Kı lıca, paraya ve belfiya insan yüreğinin tükenmezl iğiyle 
karşı çıkmıştır. 

"Ben dervişim diyene bir ün edesim gelir 
Seğirdiiben sesine vurup yetesim gelir. 

Sırat kıldan incedir kılıçtan keskincedir 
Yanıp onun üstünde evler yapasım gelir. 

Altında gayya vardır içi nar i le pürdür 
Varuben ol gölgede biraz yatasım gelir. 

Od'a gölge der isem ta'nitmeyin (sövmeyin) hocalar 
Hatınnız hoş olsun yanı p tütcsim gel ir. 

Ben günahımca yananı rahmet suyuyla yunam 
İki kanat takınıp biraz uçası m gelir. 

Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme 
Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir"2• 

Yunus, Sırat köprüsünü de, cehennem ateşini de ciddiye almıyor. B irinin 
üstiine evler yapıyor. öbürünün "gölge"si nde yatıyor. Mollanın "günah" kav
ramıyla da alay ediyor. Bazı şiirlerinde onun zaman zaman din ve imana karşı 
kayıtsız kaldığı ayan ol uyor, tıpkı 

1 İ lhami Çetin.- Kilise yobazlığı ve Jan Hus. iı ı  Cumhuriyet (gaz. ) 27.08 . 1 995. 
2 Sahahaııin Eyüboğlu.- op. cir., s. 2 1 -23. 
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"Ne mescide, ne de ki l iseye girmeye liiyik  bir i nsanım, hangi çamurdan 
yoğunİlduğumu ancak A llah bi l ir. Ben fakir bir kafir. çirkin bir orospu gibi
yim.  Ne dinim var, ne dünyam var, ne de Cennet'e gidebileceğime ümidi m 
var" 

diyen Hayyam ( 1 044- 1 1 23 )  gibi: 
"Aşk imandır bi1..e, gönül cemaat 
Kıblemiz dost yüzü, daimdir salat 
Dost yüzün görücek, şirk (Tanrı'ya ortak koşma) yağmalandı 
Anınçün kapıda kaldı şeriat 
Gönül secde k ı lar, dost mihrabında 
Yüzün yere vurup kılar münacat 
Münacat için vakit olmaz arada 
Kim ola dost i le, bu demde halvet 
Şeriat der, sakın şartı bırakma 
Şart ol kişiye kim, evde hiyanet 
Erenler nefesidir devletimiz 
Anımla fitneden olduk selamet 

Deri ldi beşimiz, bu vakte geldi 
Beşi bir eyleyip, kim kıla tiiat 
Biz kimse dinine hi laf demeyüz 
din tamam olucak doğru muhabbet 

Bu da bizi m Divina Comnıedicı'mızdan. Yunus'tan 1 •  
1 272  i l e  1 282 arasında doğmuştu Yunus. Rençperdi, fakirdi ;  bu fakir l ik  

daha sonra gönül lü  bir  fakirl ik olacak, onu sonuna dek takibedecekti. Kaldı k i  
bu yolda Hace Yesevi gibi  hocaları ol muştu. B u  sonuncusuna da,  üstadı Yu
suf Hemedani fakirl ik ü lküsünü aşı lamış ve hayatından bu yönde sayısız ör
nek vermişti .  Ve XIII. yy'ın, aynı fakirl i k  idealini yayan mutasavvıfları, Ba
rak Baba'lar, Kalenderi'yye'den Süleyman Türkınani''ler . . .  "Fakr", yani maddi 
varlıktan yüz çevirme kavramı , Yunus'un da mensubu bul unduğu büyük halk 
tarikatı Bektaşiyye'nin temel doktrinlerinden birini oluşturacaktı . Esasen Yu
suf Heınedani, "yünden ve daima yamalı elbise giyer. dünya işlerine ehemmi
yet vermez, padişahların ve büyük lerin evlerine gitmezdi ;  eline ne geçerse 
muhtaçlara verir, kimseden bir şey kabul etmezdi . . .  Fak re meyil l i  idi . . . fakir-

1 Burhan Toprak.- Yunus Emre divanı. l sı. 1 960. s. 1 7 .  4:1. K�. 
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lere zenginlerden daha fazla itibar eder, odasında hasır, keçe, ibri k ,  iki yastık 
ve bir tencereden başka bir şey bulundurmazdı" 1 •  

Anadolu,  mutasavvıf isti lasına uğramıştı .  Bu toprak bunları nasıl  karşı
lamış ve bunlar üzerinde ne gibi etkiler yapmıştı? 

" . . .  ehl-i Sünnet akidelerine safvet ve kesinlikle sıkı sıkıya bağlı bu lunan 
bu hakiki zahidler (Türkistan'dan, Harizm'den. Horasan'dan, Suriye ve lrak'
tan Anadolu'ya gelen dervişler) Anadolu fikir  ve itikad muhitinde, bin,:ok se
beplerden dolayı, bir manevi hakimiyet elde edememişlerdi. Bir defa, eski Yu
nan-Roma ve Hıristiyan fikir an'anelerinin kalıntılarını içine alan bu muhit .  . .  
dar ve zühdi telakkilerin dışında, geniş felsefi telakkileri kabul edebilecek bir 
kabil iyette idi; ikincisi Konya'da epeyi uıun bir müddet yaşayan M uhyiddin 
Arabi'nin ve onu taki beden birçok mühim ti l mizleri n tesirleri altında serbest 
Anadolu muhiti Vahdet-i vücut felsefesiyle iyiden iyiye dolmuş bir hale geldiği 
için, Türkistan ve Harizm'den gelen Yesevi dervişleri nin zahidiine ve müııek i
yane (sağlamca dayanan) teliikkileri ister istemez onula genişliyor, dah<ı serbest 
felsefi bir şekil alıyordu. Üçüncüsü, Batıniyye akideleri İsliinı ftleminin  her ta
rafında ve bilhassa Anadolu i le pek sıkı maddi ve manevi bağları olan Suriye
'de, o esnada deri n bir  surette yerleşmişti . . .  ". Mevliina bile, "muhite uy mak 
için" devamlı şiir söylemek zorunluğunda kaldığını,  halbuki �iirdeıı nefret et
tiğini açıkça i fade ediyorı. 

Aslı nda tasavvuf, Anadolu adamının  mesleği olmamış.  Onun Kök Ten
gri 'si ,  Yer Sub Tengri'si, Umay Ana'sı, Poseidon'u,  Phebus'ü yerle, gökle, 
toprakla, sularla, rüzgarlarla . . .  olan ilişkilerini hergün "dostane" şekilde tanzim 
etmiş; o, akşamları Dionysos'la "rakı sofrası"na oturmuş. Ve bu "yakınl ık"  
herzaman için var olmuş: 

"Ey binama1. diye beni Hakk'tan urnk gören 
Sığmaz senin havsalana mihrab ve mi mberim. 
Sen beş vakit namazda ararken Allah'ını 
Ben. emin ol, O'nunla herzaman beraberim"  

kı tasıyla Kazım Vehbi Dede bu gerçeği . yeni zamanlarda. tekrar dile getirmiş. 
Ve bu bağlamda bize şunları söylüyor, Batı 'nın ünlü Doğu tarihçisi Rene 
Groussel: 

"Hümanism . . .  bizim için Greko-Latin manevi mirasıdır. Ama Romalı lar 
için Helenik miras olmuştu . . .  Daha Sezar döneminden itibaren Helenisnı. bü
yük ölçüde Doğu idi . . .  Daha i yisi var. Roma devlet adamları nı pronıoeriııııı 

(Roma surları nın içinde ve dışındaki boş alan) un ötesine bak maya, Ur/J.ı· 

1 i l k  nıuıasavvıflar. s. 69-70. 

2 ilııl. , s. 205-6. 
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(surla çevri li kent) u Orbis (dünya ve özellikle Roma dünyası ) yapmaya yar
<lımt:ı olan Grek humanismidir. Julius Sezar'ın genişleıtiği Romalı l ık  İtalya'
nın tümünü kucakladıysa bu, sonuna kadar gitmiş bir Grek kültürünün, senato 
oligarşisinin ön yargı larını  kendinde sildiği içindir. Bu geniş leme Marcus 
Aurelius'u bir <lünya vatandaşı yapmakla sonuçlanmıştı şöyle ki Roma i mpa
ratoru bir Grek fi lozofu olmuştu . . .  " . 

"Çin hümanismi bütün Uzak Doğu'da bizim Greko-Latin hümanismimizin 
Evrasia'nın öbür yamacında olduğuna çok benzer bir uygarlık i letim aracı ol
muştur" . 

" . . .  Yahudilik Greko-Latin kültürüne Greko-Laıin toplumunun az çok kay
betmiş olduğu bir alev , bir edebi soluk,  bir ciddiyet, bir tad, bir sert l ik .  bir 
metafizik kaygı getirmişti . . .  " . 

"Hümanismin adamı aynı zamanda. sonuna <lek hür kalacak, sıkıştırı la
mayan, baldıran (otu) kadehinin bir saniye bile bozamayacağı bir ı.ih in  hürri
yeti . . .  ne sahip kalat:ak Grek akili olacaktır. 

"Birint:i Rönesans, Hıristiyan hümanisminin ilk tezahürü Arap aracı l ığı 
sayesinde, zamanııı Grek bil iminin toplamı olan Aristo'nun Batı'ya girişi ol
muştur . . .  " . 

"Gerçekten, İn<lianism, Sinoloj i ,  İslami çalışmalar, biı.e Asya'da bizim
kine çok yakın muazzam hümanismlcrin var olmuş olduğunu ve bugün de var 
olduğunu öğretiyor . . .  Arap-İran dünyası, unutulması kadirşinassızl ık  olur, 
Bizans kadar ve çoğu kez <le çok daha faal bir şekilde. bizim hümanismimizin 
koruyut:uluğu, kültiirlimüz için menı.i l rolünü oynamıştır . . .  " . 

"Bu<ldhist hümanismi, Sanskrit Kitap'larında. ken<lisiyle birl ikte dünya
nın bu kısmına en yüksek maddi ve manevi uygarlığını getirmiştir. Make
donya krallıklarının arasından bile Helenik Yunanistan'ııı beraberinde sokratik 
Yunanistan'ı getirmesi gibi B uddhism (ne kadar barışçı ve ne kadar soyl u  
şekilde ! ), bütün Hind alemini getiriyordu . . .  " . 

"Çinli  hümanismi bize. öte yandan. verilerinin sosyal amaçlara yayılması
nın örneğini vermiştir . . .  Mi ladi çağda, imparator olmuş, Konfiçiusçuluğun en 
t:esur kuramcıları ndan ay<l ın  Wang Mang, eski metinleri n  özget:i l iğini  
(digergamlığını-alıuisme'ini)  resmi mevzuata geçirmeye çabalamışt ı .  B u  
cümleden olarak latijimdia'ların tarım işçi leri lehine <lağıtımını irade e<lip kö
leliği yasaklamışıı . . .  " 1 •  

Y e  Seli'ım olsun, Anadolu'nun orta yerinden, Türkiye halkının bağrından 
dünyaya seslenmiş olan Yunus Emre'ye! 

1 Rene Grousscı.- L'hunıanismc classique eı le mondc moderne. iıı Coll.- Pour un nouvel 
humanisme. Renconıres lnıcrnaıionales de Geneve. Neuchaıel 1949. s. 10-29. 
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1 987'da i lan edi lmiş olan "barış ( ! )  yı l ı  "münasebetiyle, birçok ayrı l ığa 
rağmen barışseverlik ve hümanist görüşler itibariyle yine çok müşterek noktası 
bulunan İtalyan Aziz Francesco i le  Yunus'un bir kıyaslamasını yapmış ve 
bunda Yunus'un bazı dizeleriyle "Cantico delle Creature"ninki ler arasındaki 
benzerliği vurgulamıştık 1 •  

Gerçekten Ortaçağ, a z  çok b i r  yüzyı l  arayla, biri Doğu'dan, öbürü Batı'
dan, tamamen farklı i nanç ve mistik meslekten iki insanın doğuşuna tanık olu
yordu.  Ama çağlarına damgalarını vurmuş olan bu kişi ler, herşeye rağmen, 
tart ı l ışmaz bir müşterek yanı haizdiler: Her ikisi de 'Tanrı 'nın i nsanları" idiler 
ve bunlar için "Tanrı barışı " evrensel olarak, insanlığın ideali idi. Her ikisi de 
i nsanların kalplerini yatıştırmayı aramışlardır. Bunun için izlemiş oldukları 
farkl ı  yollar ömemli olmuyor. Başka benzerlik ler ı.le bunları n her ikisini,  ver
dikleri sevgi mesajında buluşmaya götürecekti. 

Yunus'un arkasında bulunanlardan Hemedani'yi ,  Yesevi'yi . . .  saymıştı k.  
Ama onun bir  de,  hayatında önemli bir yeri olup müridi olduğu Tapduk Emre 
vardı.  Ondan alçakgönüllülüğü öğrenmişti: 

"Taptuğun tapusunda 
Kul olduk kapıs;nda 
Yunus miskin çiğ idik 
Piştik elhamdülillah" . . .  

Yunus, Francesco gibi, Tanrı 'yla dost'ça değil,  bir kulun padişahla konu
şabileceği, daha doğrusu hiçbir zaman konuşamıyacağı gibi konuşur; ama ras
yonalismi galip gelip O'na baş da kaldırır, O'nun adaletinden şüpheye düştü
ğünü açıkça ifade eder, daha önce de örneğini verdiğimiz gibi . 

"Ben bana zulmeyledim ettim günah 
Neyledim nettim sana ey padişah 
Kıl gibi köprü geresin geç diye 
Gel seni/sen duzağımdan seç diye 
Ya düşer ya dayanır ya uçar 
Kıl gibi köprüden adem mi geçer (?) 
Kulların köprü yaparlar hayr için 
Hayr budur kim geçerler seyriçün" 

1 llkz. Burhan Oğuz.- l'acifismo e umaniıarismo i n  duc nıisıici del Mcdio Evo San Fraııccsco c 
Yunus Eıııhrc (Frnnsızca aslında çcv. G. Pariscian i ) .  iıı La Fcdc c i Giurııi 1/87 (Vaıikan dergis i ) .  
Osimo 1 987. s. 1 3-23. Makalenin Türkçesi "'Pasifizm-Hüınaııiznı. Orıaçağ.'ın iki adamı" adıyla 
Cem 4 ve 5 ,  Eylül ve Ekim 1 99 1 'dc yayınlandı. 



HALK RUHUNA TERCÜMAN OLANLAR K7 

"Böylece eleştirir Yunus Tanrı'yı :  Hem beni yaratırsı n ,  her yapacağımı 
da bi l irsin, sonra da günahlarımı tartıp beni yakmak istersin. Teraziyi bakkal
lar kul lanır, sana yakışır mı der ve şöyle bitirir sözünü:"  

"Geçmedi mi intikamın öldürüp 
Çürütüp gözüme toprak doldurup 
Hiç Yunus'tan değdi mi sana ziyan 
Bir bilirsin aşikare ve nihan (gizli) 
Bir avuç toprağa bunca kıl ü kal 
Neye gerek ey Kerim-i zü'I celal" .  

"Yu nus Emre'nin Tanrı karşısındaki davranışları pek az dünya şairinde 
görülecek kadar değişik, karmakarışıktır. Bu Türkmen Kocası Anadolu hal
kıyla birlikte türlü inanç köprülerinden geçmiş, baş kaldırmadan boy un eğ
meye, Tanrı'yı i nsanlaştırmadan i nsanı tanrılaştırmaya kadar bütün hal lerden 
geçmiştir. Çünkü, unutmayalım,  Yunus'un yaşadığı topraklar bütün tanrıların 
iz bırakıp geçtiği topraklardır . . .  " 1 •  

Yunus, gerçekten, kendini tannlaştıracak kadar ileri gidecekti : 

"Ol kadir-i kün ("ol" emir kipi) feye kün, lıJtf edici Sübhan benem 
Kesmeden rızkını veren, cümlelere Sultan benem 
Nutfeden (döl suyundan) fidem yaratan, yumurtadan kuş türeten 
Kudret dilini söyleten, zikr eyleten Sübhan benem 

Hem bfitınem, hem zfihirem, hem evvelenı, hem fihıreın 
Bu cümlesini yaratıp tertip eden Yezdan (Zerdüşti hayır ilahı) beneııı 
Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan 
B inbir adı vardır Yunus, ol sahib-i Kur'an benenı"2 

İş, böyle olunca da onun cennetten u mudu, "gölge"sinde yatacağı cehen
nemden korkusu kalmayacaktır; 

"Uçmaktan umusu yok 
Tamudan (cehennemden) korkusu yok".  

Ve, rahatlıkta şarap içecektir: 
"Ben oruç namaz için 
Süci içtim esridim 
Tesbih seccade için 
Çalarım şeşte (altı telli saz) kopuz". 

1 Sabahaıtin Eyühuğlu.- op. l'iı., s. 37-8. 
2 llurhan Toprak.- ııp. ciı., s.  93. 
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O, döneminin idarecilerinden beylere, bunların hempalarından da hiç  
çekinmeden 

"Haram ile hamir (içki) tuıtu dünyayı 
Fesat işler gören hürmetli oldu. 
Peygamber yerine geçen hocalar 
Bu halkın başına zahmet oldu. 

"Giııi beyler mürvcti (yiğitliği, mertliği) 
Binmişler birer atı 
Yediği yoksul eti 
İçtiği kan olusar". 

diye onlara açıkça çatıyor. 
Yunus'un Di van'ı ruhun yüceliği,  yaşamın kısal ığı . kendi kaderi ni bi zzat 

çizememiş olmanın felaketi ,  akl ımı1.la hi slerimi1. ("varl ığımızın eri l ve dişi l 
unsurlan " )  arasındaki ihtilfıf, beşerin yücelik ve sefaleti, ıstırab ve tesell i leri . . .  
okunur. Mısralarının herbiri kendi gerçeğine dönüktür. 

veya 

"Ak sakallı bir hoca 
Hiç bilmez ki haylıca (hat nice) 
Emek vermesin Hacc'a 
Bir gönül yıkar ise". 

"Gönül Çalab'ın (Al lah'ın)  tahtı 
Çalab gönü le baktı 
Dört Kitab'ın manası 
Budur eğer var ise" 

"iki cihan bedbahtı 
k im gönül yıkar ise" 

Yunus "beşer" kavramında hiçbir ı rk-ulus ayrımı yapmadığını bel irtiyor. 
Yukarda "Dört Kitab" ı  da aynı meala bağlamamış mıydı? Yani o din ayırımı 
da gütmüyor. Hiçbir din İslam'a karşı değildir. O takdir ve aşk onun desteği
dir.  

İstediği kadar medrese aşağıda daha ayrınlıtı olarak göreceğimiz gibi onun 
"Cennet cennet dedikleri birkaç köle birkaç huri 

İsteyene versin anı bana seni gerek seni" 
beytini "cenneti istihkar tarikiyle edebe riayetsizlik" olarak tefsir edip Yunus'u 
tekfir etsin (onu "kil.tir" yerine koysun) o, artık dünyaya mal olmuş bir büyük 
Türk-Müslüman hümanist olar.ık belleklerde yaşayacaktır. 
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"iy iişıklar iy aşıklar mezheb ü din ışkdur bana 
Gördi gözüm dost yüzini yas kamu düğümdür bana" . . .  1 

"Işksuzlara virrne öğüt öğüdünden alur değül 
Işksız adem hayvan olur hayvan öğüt bilür değil" . . .  ! 

"İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür 
Sen kendüni bilmezsin ya nice okumakdur 

Yunus Emre <lir (der) hoca girekse var bin hacca 
Hepisünden eyüce bir gönüle girmekdiir" ' .  

"Aşık bir  kişidür bu dünya malın 
Ahiret korkasın bir pula (meteliğe) saymaz 

Bu dünya ol ahiretden içerii 
Aşıkun yiri var kimesne bilmez 

Aşık öldü diyü sala virürler 
Ölen hayvan olur aşıklar ölmez"�. 

Ve Yunus kendini Tann yerine koyuyor: 
"Yir benimdür gök benümdür arş beniim 
Gör nicesi germişem sayvanumı"' . . .  

K9 

Tekkeleri, ve bu arada Yunus'u coşturan Hallac'ın "Enel Hakk ! "ı ,  rüsum 
( kuram) ve zfıhir ulemasını çi leden çıkarmaya yetiyor. Ebussuud Efendi de, 
Hallac'ın mümin olduğunu ifade eden i mamın kı ldırığı namazın " iade olun
mak lfızım gelir" yolunda fetva veriyor. Yunus'un da yukarda seçtiğimiz beyit
leri için bir fetva.�ında 

"Bu beyitleri ehl-i şer' (şeriat ehli) oku mak caiz midir?" 
"El cevap: caiz deği ldir! "'•. 

1 ı\bdlllbaki Gülpınarlı.- Yunus Emre div•ını ve risfılcıü'n-ııııslıiyyc. s. � 8 .  
2 ihıl . . s. 96. 
3 i/ıd . . s. 1 90- 1 .  

4 ilııl . . s. 1 93 .  

5 ihd . . s .  228. 
6 Sillcynıan Uludu!.- lsliinı dü�ilncesinin yupısı·Sclcf. kcliim. ıasavvuf. fclsd"e. lsı .  1 979. s .  

206-7.  
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B iz, başlarda, "Osmanlı"nın antitezi olan "halk" ı ,  "din ü devlete hi zmet 
etmeyen, edenlere de fazla muhabbet beslemeyen . . .  zümre" olarak tanımlamış
tık. Yunus da, işbu "rüsu m ve zahir uleması"nı  karşısına almakla nasıl halkın 
sinesinden çıkmış ve "karşıya geçmemiş" olduğunu gösteriyor. 

Alevi-Bektaşilerde mizahın ne den li önemli bir yer tultuğu malum olup 
fıkraları dil lerden düşmez. Yani bu insanlar, gülmesini bi len insanlardır, Yu
nus gibi;  gülmesini unutmuş, hatta bunu ayıp ve günah saymış din a<lamları 
bu fıkralarda alaya alınan insanlar olmuş. Halkın bir özelliği de bunda görülü
yor. Esasen gülen düşüncenin,  gülen masalların en eskilerinin bu topraklarda 
yetişmiş Ezop'un Ana<lolu'da <loğmuş ve burada ölmüş olduğu unutul mamalı
dır. Yunus da,  en ciddi konulardan birden, hiç de ciddi sayı lmayan halk de
yim lerine inivermiyor mu? Aşağıdaki parçalarda gülen düşüncenin, bi lg in şa
kanın, şaşırtarak düşündürmenin, düşündürücü saçmalamanın en güzel önek
lerini buluyoruz1 • 

"Çıktım erik dal ına 
Anda yedim üzümü 
Bostan ıssı kakıyıp 
Der ne yersin kozumu".  

Erik ağacında üzüm yiyen Yunus'u, bostan sahibi ceviz çal makla suçla
mış. Birge, Arnavutl uk'taki Bektaşilerin başı Salih Niyazi Dede'den. bunun 
yoru munu öğrenmiş: hakikatı arayan kişi Şeriat' ı .  çekirdeği olmasa cazip bir 
erik olarak görmüş; ne çare ki sert, yenmez bir çekir<leği var: bunun üzerine, 
her yanıyla iyi ve çeşitli işlere yarar, ama bununla birlikte ortasın<la birçok çe
kirdeği bulunan üzüm gibi olan tarikat'ı denemiş. Böyle olunca <la onu mürşi
c/' i ,  sert bir koruyucu dış zarftı ama içinde zengin özle dolu ceviz gibi olan 
/ıakikat'a götürmiiş . . . .  

B i r  başkası :  
" Ke'l'iç koydum kazana 
Poyraz i le kaynattım 
Ne bu deyip sorana 
Bandım verdim üzümü" 

B unun da yorumu şöyle imiş: 
Tarikat'ı si mgeleyen asmanın meyvesini arayan ve kil i  Kuzey rüzgarıyla 

kaynatmaya çalışan kişi,  nıiir�'it'siz tasavvufi hayatı siir<lürmeye çalışan adam
dan daha deli değildir'. 

* • 

1 Sabahaııiıı Eyüboğlu.- op. cit .. s. 62-J.  
2 Jolııı Kingsley B i rge.- The Bcktaslıi orJer of Jcrvishcs. s .  1 07-8. 
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N e  gariptir k i  iV. Murat gibi içki yasağı koymuş bir padişah döneminde 
de Şeyhülislam olmuş Yahya efendi (Zekeriyazi\de), aşağıdaki beytiyle "kafir" 
Yunus gibi tekfir edi liyor. 

"Mescidde riya pişeler (ikiyüzlülüğü sanat edinmişler) etsün ko riyayı 
Meyhaneye gel kim ne riya var, ne mürayi".  
Bir takım mutaassıp vaizler arasından Çavuşoğlu ,  bir vaazım.la bu beyti 

okuyup "Ey ümmet-i Muhammed, her kim bu beyti okursa kafir olur. Zira bu 
beyit küfürdür" diyerek koca Şeyhülislfimı "kafir" ediyor . . . 1 •  

Yunus'un ayrılmadığı "akl" için Sünni kelamcı lar "akıl ,  Şeriat v e  onun 
hükümleri üzerinde yetkisizdir" demiyorlar mı?2 

"Mey aki li irşad eder. . .  " (Nefi) 

.. ..  

Divertimento 
Bektaşi Dedesi ,  zengince bir hocaya misatir olmuş. Yemekten sonra hoca 

ellerini çarpmış: "Getirin ibrik-i şeri fi mi abdest alayım ! " .  İbrik gelmiş. Dede 
de elini  çal kalamış. Arkasından "getirin seccade-i şerifi nıi ,  namaz kılayı m ! "  
diye seslenmiş.  İki  seccade seri lmişse de bizim Dede'de herhangi bir hareket 
yok ! 

" Kıç-ı şerifimde çıban çıktığından m azurum" demiş . . .  
"Estağfurullah, kıçın şerifi olur mu?" 
" Yaa, Ayşe'nin dokuduğu seccade, Anin'in yaptığı ibrik «şeri f» oluyor 

da Al lah'ın yarattığı benim kıçım neden «Şerif» olmuyor?" . . .  
Gele l im şimdi Ebüssuud Efendi'nin ibadetler konusunda bir iki fetvasına: 

Mesele: B azı Müslümanlar "çıbanlarım vardır" bazı dahi "yaralarım vardır" 
deyu iti1.ar edip namaz kı lmasalar, şer'an özür olur mu? 

Elcevap: Namaza özür olmaz, kan akarken dahi kı l ınmak lazımdır. 
Mesele: Zeyd-i müslim binamaz olsa, ana şer'an ne lfizım olur ? 
Elcevap: Ta'zir-i şedid (şiddetli azarlama, yani iyi bir sopa çekme) lazım

dır.  İstihlfilen (helal kılarak) terk ederse katil  lazımdır! . . .  ' . 
Umurundaydı Bektaşinin, fetvalar. . .  

* 
* * 

1 ilginç yaşamı için bkz. Abdülkadir Altuıısu.- Osmanlı Şcyhü l islfııııları . Ank 1 972 s. 60-63. 
2 Ahmet Arslan.- Kemal Paşazadc'nin felsefi görü�lcri. iır Coll . ·  Şcyhillisltıııı lbn Kemal. TDV 

yay . . Ank. l 9R6. s. 99. 

3 M .  Ertuğrul Düzdağ.- Şeyhülislam Ebussuiid Efendi frıvaları ı�ri)ıııda 1 (ı. asır Türk hayatı. lsı. 
1 972. s. 58. 
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Zerdüşt, halin bozuk düzeninin,  iyi yaşanmamış evrensel hayatın karşı
sındaydı. Beşeri eği l i mi ,  necat ve şifa bahşetmekti. Özelliklerinden biri ı.Ie mü
kemmel niyet l i ,  ama s1111rlı iktidtıra sahip bir tanrıya yüceltmesi.  kenı.Iini  ona 
yardım etmekle yükümlü görmesiydi.  Zerdüşt için fili Mükemmeliyet. kfıdir-i  
mutlak olmak dem€k değildi. Necat kavramı öyle bir önem kazan mıştı ki nere
deyse Tann'yı bile kurtarma gereğini duymaktaydı . . .  1 •  

Bunları okurken insanın gözü nün önünden Yunus'lar, Kaygusuz'lar. 
Bektaşi Dede'leri kervanı geçmiyor mu? 

Sadece ki tabımızın konusuyla i lg i l i  yanl arı nı  özetlemeye çal ıştığ ı m ı z  
sevgi l i  Yunus'umuzıı ş imdil ik  terk etmeden v e  onun "yoldaş"larını e l e  alımı
dan önce, kul landığı dil hakkı nda da bazı hususlara kısaca değineceğiz. 

" . . .  Yunus Emre çağı ,  daha d i lce tamam iyle Anadolulaşmaııı ışt ı .  Ona
Asya i le olan di l  ve kü ltür bağını tam miinasiyle koparmış değildi .  Ne de olsa 
m i l l i  kültür ve dil birliği bütün canl ı lığı i le hakim bir ı.luru mdaydı .  Her i k i  
Türk ül kesinde v e  sahasında, müşterek v e  karma b i r  Türkçe sağlamca ayakta 
durmaktaydı.  Konu bakımından da her ik i  saha müşterek bir temel ii .-:crin
deydi .  Bundan dolayıdır k i ,  Yunus Emre di l inde ve edebi janrı nı.la Oıta-Asya 
dil ve edebiyat gelenekleri etkis i  kendisini göstermekteydi .  Bu tabii bir kü ltlir 
hayatı neticesi sayıl ırdı .  Kaldı k i ,  Anadolunun Türkleşmesi zanneı.l i ldiği gihi.  
yalınız şu veya bu Türk uruğunun ve boyu.nun yer ı.leğiştirmesi. kültürü etkisi 
ile olmamıştır. B unda diğer bir  çok faktörlerin ı.le temel l i  rolleri olmuştur. 
Bun ları.lan b i ri daha önceleri Anadolu sını rları dışında gel işen ve di mı.l ik  
ayakta du ran güçlü bir  Türk kültür harekiitının kay masiyle kökleşen Türkçe 
ol muştur. Yunus Emre işbu muhitten kayan ve Anadoluda yerleşen Türk dü
şünürlerden biri olmuştur. Onu. yanlışlıkla şu veya hu Tlirk boyunun ve urıı 
ğunun malı saymak çok hatalı olur. Kültürü müşterek bir Türk ürünü olduğu 
gibi, d i l i  de aynı kaynaktan ayrı lmıştır. Buna göre en çok araştırı l ması gere
ken Yuiıus'un sözlüğüdür. Bi lhassa bu sözl üğün içerisinı.Ie, ş i mdiye kadar 
saklanmış olan eski kü ltür unsurları baş rol oynamaktadır. Emre bunları . ça
ğının en kudretli kü ltür unsurları olarak kullanmış ve ı.laha sonraki Anadolu 
Türkçesine devr etmiştir. Anadolu ortaçağ Türkçesinin bu devresi. maalesef 
bugüne kadar açıklanmamıştır. Eski Orta-Asya söz minısıııa ne gibi yeni yerli 
Anadolu unsurlarının katıldığı bir türlü tesbit edilememiştir. Emre işbu çağın 
ortasında yer almış bir şair ve Türkçü yazardır. İki farklı ülke kültür birliğinin 
takipçisidir." 

"Anadolu edebi ve yazı d i l in in  kuruluşunda ve diahronik i l işki lerinde, 
şüphesiz Yunus Emre'nin çok büyük rolli olmuştur. Yalınız Orta-Asya ı.l i l  ve 

1 P. Masson-Ourscl.- La rensc!c en Oricnı. s. 1 09. 
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tasavvu funun basit nak i l i  olmamıştır, di l ine ve kültiirüne yerli diyalektik 
unsurları da katmaktan çekinmemiştir. Bunu çok önemle di kkat nazarında 
tutmak gerek mektedi r. B i l h assa nak i l i  bul unduğu tasa v v u f  edebiyatı 
bünyesi nde ve yapısında kökleşmiş olan y abancı di l  un surları etkisi n in  
sınırlanması meselesi, şairlerimiz  için kaçınılmaz büyii k  bir sorun teşki l  
etmekteydi .  Çağın şai r yazarlarında, başta Yunus olmak iizre, dini eserler 
çeviri minde ve yazı lmasında «Halk» yolu i le arap ve fars dil leri ağırlığı ndan 
kurtulmaya çalışı lmıştır.  B ununla da yeti ni lmemiştir, ayrıca arap ve fars 
kelimelerinin anlam değişikliklerine baş vurulmuştur. Her iki fi lolojik yoldaki 
çalişmalarda, elbette Türk di l i ,  üslupça olsun bazı zedelenmeler tehl ikesine 
uğramışt ır .  Nitekim bugünkü Türkçemizdeki basit  bir anlam taşıyan 
«korkmak» keli mesi , Yunus Emre de adeta ' mümin.  di ndar' gibi anlam 
taşımaktadır. B ugünkü Türkçemizde bu, daha fazla 'Tanrıdan korkmak' gibi 
bir dini anlam taşımaktadır. Her ikisi de tasavvuf sahasında bir anlam kapısına 
çıkmaktadır. Yunus'ta ise, bu türden lengvistik çözünılenmelere diğer bir çok 
yabancı,  arap ve fars kelimelerinde rast lanmaktad ı r. Şöyleki,  Yu nus'uıı 
«Çalab» kel i mesi 'Tan rı ' anlamında ku i lanı  lm ıştır .  B u n u n  arapçadaki 
karşı l ığı  ' rahip'  sözü olup 'rahip, korkan' anlamını almıştır. Farsçada ise 
aynı kelime karşılığını tutan «tersa» sözü de 'Hıristiyan, korkan' keli mesiyle 
değerlendirilmiştir. Bir  anlam grubu içerisinde değerlendirilen bu çeşitli kelime 
yığını, ayni türden bir kök değişimine uğramış. fakat anlam birliğini muhafaza 
etmiştir. Genellikle filolojide bu türden kelime türetilmesi yoluna baş vurmak. 
en iyi yollardan biri olmuştur." 

"Yunus Emre'ni n  kul landığı Türkçe kelime tabakalaşması da açık söyle
mek gerekirse, çeşitli kaynaklardan bir nevi derlenmiş karakteri taşımaktadır. 
Başlangıçta Orta-Asya dil unsurları ağır bastığı halde, zamanla Anadolu mu
hitinde yeni yeni sinonimik kelimeler türeti lmişt ir. Üslub güzel liği için kaçı
nı lmaz bir esas teşkil eden bu yeni kelime yaratıl maları. sonraları yerleştikleri 
halde, yeni yeni anlamdaki bazı keli melerle güçlendirilmiştir. Bundan dolayı
dır ki Yunus Emre'nin dilindeki kelime tabakalaşması , çeşitli  topluluklar orta
mında teşekkül etmiştir" 1 •  

Caferoğlu yukarda Yunus'un sözlüğünün araştırıl ması gereğini vurgutu
yor. Ş imdi bu araştırmayı m ükemmel diyebi leceği miz bir sureııe gerçekleştir
miş olan Dr. Sait Hurşid'in yazdıklarına bakal ım.  O. XIII ve XIV .yy' lardaki 
Anadolu Türkçesi hakkında, Caferoğlu'yu bi rçok noktada doğruluyor ve Yu
nus'un dilinin çok yönlü bir tahl i l ini yapıyor. 

1 Ahıııeı Caferoğlu.- Yunu' Enıre"de arkaid unsurlar. iıı l .  Ü. Ed. hık. Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi. C. XX.  3 1  Aralık 1 972. 
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B una göre Yunus'ta Arabi ve Farisi sözcükler, onun lügatçesinin sözlük
birimlerirıin yarısını oluşturuyor. Gerçekten bunda Arapçadan 224 adet daha 
fazla Türk lexikal biri m bulunuyor. 

Yunus, eserinde, bi ldiğimiz gibi, Tapduk Emre'nin t i lmizi o larak görünü
yor. Bu sonuncusu, kendisi dahi Sarı Saltuk Baba'nı n  t i lmizi olan Barak Baba 
müntesibi idi: 

"Yunus'a Tapdug u Saltug u Barnk'dandur nasib" . . .  
Yunus'un Konya'da Mevlanii'yı ziyaret ettiği ve ondan sınırl ı  ölçüde etki

lendiği bir olgu ise de onu çok sevmiş olduğu söylenemez. Nitekim Konya 
minaresini bir iğne kadar görür: 

"Konya minaresi ni göresin bir çuvaldız" 
ve Celfileddin'e. 

"Yunus aydur (der) Mevlana epsem (sessizce) otur yeründe" 
der. Ve orthodox tarikin onu nası l gördüğünün idraki içindedir: 

"Yayıldı Yunus adı suçdur cümle tfö:ıtı" .  
Yani bütün diyanetkar davranışları hep suç olarak görülüyor. 
Hurşit  ayrıca önemli bir noktaya da parmak basıyor: Yunus'un yaşamı 

bağlamında bu adın, ona doğduğunda verilen ad olmaması ve işbu Tevrat ve 
Kur'an'da geçen adın ona, dervişliğe süliikü sırasında atfedilmesi veya bunu 
kendisi kendine atfetmesi ihtimalini i leri sürüyor: 

"Yunus odun sadıkdur (aslına uygundur) bu yola güldünise 
Adın degüşürmeyenler bu yola gelmediler" 

"Adumı Yunus dakdum sırrumı aleme çakdum 
Bundan ilerü dahi di lde söylenen benem". 

Ama bütün suçlarına rağmen Yunus'un ruhu yakalanamıyor, o, cehen
nemden cennete geçiyor: 

"Dutulmadı Yunus canı geçdi tamudan uçmaga" 1 •  
Bundan sonra Hurşit, divan v e  Risfıletü'n Nushiyye'nin tam bir Fransızca 

çevırısını veriyor. 

• • 

"Mlidekkikler Yunus Emre'yi m utasavvıf  şair veya halk mutasavvıfı şair 
diye vasıllandınrlar. Oysa Yunus Emre'niıı san'atı gayet mürekkep ide-estetik 
bir halita teşkil etmektedir". 

1 S;ı'ı'll Khourchid.- La laııguc de Yunus Emre. Conırilmıiıııı fı l'hisıoirc dıı ıurc prc-oııonrnn. Ank. 
1 99 1 .  Külıür Bak. yay . .  s. 1 0-39. 
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"XIII. yy'da Anadolu'da, Anadolu Türkçesiyle birden bir edebiyatın vü
cut bulduğu görülür. Cemiyette şifahi gelenek üstiin bir san'at rolii görmekle 
birl ikte. yazılı edebiyat da belirir ve gelişme seyrine girer". 

"Bu edebiyat dinseldir, fakat onun temeli folklori ktir. . .  " . 
"Yunus Emre'de din öncesi folklorik bir şuurun izlerini biz tabiatı şahıs

landırmasında da tespit edebi liyoruz. Ağaçlar, çiçekler. eşyalar, insanlar gibi 
canlıdır ve di le gelip konuşurlar". 

"Fakat bu karma özell ikler şiirinde bir köy lü görgüsü ve duygusuyla kay
naşmıştır .  . .  " .  

"Fakat Yunus Emre karşı mıza her şeyden önce <linsel felsefi yönüyle çı
kar. Bu hususta o göçebe kabile şairi ozan kıl ığından çıkmış, yeni bir hüviyet 
kazanmış bir sanatkardır.  . .  " .  

"Onun şiirinde klasik edebiyatın etkisi d e  görüliir. Aruz kul lanır. Bu e<le
biyatın etkisiyle Leylfı, Mecnun, Şirin, Yusuf vs. gibi sembollere keza Yunan 
mitolojisinden, astrolojiden edi nilen Zühre, Bercis, Merih vs. gibi imaj ve teş
bihlere de rastlanır" . 

"Bütün bunlar İslami-skolastik tasavvufi ve kadim Yunan felsefesiyle bir
birine örgü lü dinsel , pantheist, heretic bir görüş sistemi ve aynı zamanda sözlii 
gelenekten, tasavvuf ve k lasik edebiyattan edini len karma bir estet ik zih niyet 
yaratmıştır. Yunus Emre bu karma görüş ve estetik anlayı şıyla kendisini aşık 
bil ir .  Aşık olmak tanrısal bir anlayıştır. Tasavvuf edebiyatına hastır ve onun 
başlangıcında dervişle-şair birleşir. Nitekim Yunus Emre de kendisini Tarırı
'ya aşık bir <lerviş şair bi lir. Tanrı 'nın tecelliği «ay yiize» fışık olduğunu söy
ler. Yunus Emre aşık sözünii Tiirk edebiyatında bir ası lı  ince tasavvuf sanat
kar anlamında i lk  defa kul lanır. Böy lece bu devir<le artık ozanla yanısıra sarı
'at iş böl ümünde eski zaman ozanın yerini yeni bir san'atkiir kategorisi olan 
derviş-şair almış olduğunu özürı<le belirtir. Sanatında il.şık sözüne «amore dei» 
tanrısal aşk anlamında sık sık tesadüf e<li l ir" .  

"Aşıklık tasavvufi görüşlere göre Tanrı vergisidir.  Onun aslı i se şama
nl'dir. Putperestlikte nasıl şamanlar ata ruhiyle irtibata geçerek onu öziiıı<le bu
lup şaman olmuşlarsa, aşıklar <la Ali veya dervişlerin erenlerin sunduğu aşk 
badesini  içmek le, Tanrı'yı öziinde bulurlar. Ona aşı k  olup, kozmik bir aşkla 
yanarlar. Daha sonra evolüsyon gösterip diinyevl bir karakter alan aşıklık an
layışı bu merhalede henüz tanrısaldır. Yunus Emre de çok yönlü ideolojisinde 
aşık deyince bu anlamı ifade eder". 

" . . .  Yunus  Emre . . .  aşık edebi yat ın ın  esas moti fleri olan temlerin 
(temalann) temelini atmıştır". 

"Dolaştığı yerlerde gördüğü huzursuzluk, toplumun trajedisi Yunus Emre
'yi pesimist yapmıştır. O, nereye varsa adeletsizliğin. azabı n ,  ölümün hük
münii görür ve fanilik görüşleriyle sızı lar." 
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"Dünya kime kıldı vefa 
İşi daim cevr ü cefa" 
"Yürü fani dünya, sana gelende gülmüş var mıdır" 

"İnsanın trajik mukadderatı ve viranel ikler karşısında şair derin bir endişe 
içindedir. Hiçbir şey baki değildir. Ölmeye mahkumdur". 

"Yeryüzünde gezdi m, uğradım nice yiğitler yatur 
Kimi ulu, kimi kici, key kuşağı berkler yatur" 

"Ortaçağ Türk edebiyatında toplumun trajedisiyle yanık, onun feci talihini 
kalbinde yaşatan Yunus Emre gibi başka bir insani şair yoktur. Onu bu hususta 
doğrudan felfıketli bir devrin ve toplumun beşeri trajedi siyle yanık bir ıstırap 
şairi diye adlandırabi l iriz" .  

"Ölüm bütün feliiketlere sebep olan ihtiraslara son vermiş, sosyal farkları 
ortadan kaldırmışt ır: " 

"Şunlar ki çoktur mallan 
Gör nice oldu hal leri 
Sonucu bir gömlek imiş 
Anında yoktur yenleri 

Kanı mülke «benim» diyen 
Köşkü sara beyenmiyen 
Şimdi bir evde yatarlar 
Taşlar olmuş üstünleri 

Bunlar geri gelmeyenler 
Zuhd ü taat kı lmayanlar 
Bu beyliği bulmayanlar 
Zira geçti devranları 

B unlar bir vakt beyler idi 
Kapıcılar korlar idi 
Gel şimdi gör bilmeyesin 
B ey kangıdır, ya kul ları 

Ne kapı vardır giresi 
Ne yemek vardır yiyesi 
Ne ışık vardır göresi 
Dün (gece) olmuştur gündüzleri" 

" . . .  Hayattan bezmiş, ebediyet arayan ruhu feryad eder. Endişelerine öbür 
dünyadan cevap bekler. Ölümden sonra «ötesi» var mıdır? O ebediyetle insanı 
ne beklemektedir? Sorular, sorular, sorular. Çarmıha gerili olarak, ruhunu bu
naltan sorulara ölülerden cevap ister''. 
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"Yalancı dünyaya konup göçenler 
Ne söylerler, ne de haber verirler 
Üzerinde türlü otlar biterler 
Ne söylerler, ne bir haber verirler 

Kiminin başında biter ağaçlar 
Kiminin üstünde sararır otlar 
Kimi masum kimi giizcl yiğitler 
Ne söylerler, ne bir haber verirler 
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" Yunus'un Anadolu'ıJa ehl-i sünnete muhalif  olan karına ideolojisi yeni bir 
olay değildir. Çeşitli unsurları havi bu görüşleri ondan iiıu.:e biı. Anadıılu'da 
çeşitli tarikatların ladini dalları nda, Celaleddin Rlımi'nin ideolojisinde bulmak
tayız. Celfileddin Rumi'nin pantheisminin etkisi altındadır. ama ideolojis inde 
ondan bir adım daha i leri atar. Vahdete kavuşmak , İs lamlaştırı lan neııplato
nism görüşü Yunus Emre'de diyalektik bir karakter alır.  Görüşlerinde bütün 
canlı ve cansız varl ık,  diyalektik bir değişme scyrindedir". 

"Tanrı üniversal bir ruhtur ve heryerde tecelli  eder. Bu i lahi nur, insaıı ı ı ı  
içinde canı «piir mir» eder". 

"Yunus Emre'de insan, Tanrı tecel l i in in  en harikuli\desidir .  . .  İnsanı n 
kendisine dönmesi,  hakikati içinde araması ,  öı.ünde Mansur gibi yüksek bir 
Tanrı değeri görmesi, tam bir Rönesans görüşüdür" . 

"Bu,  heretic bir anlayıştır, zira Yunus. insanı Tanrı laştırır . . .  " . 
"Bütün bu karma zıddiyetli görüşleri, buhranlı yaşantı larıyle Yunus Emre 

tam bir Doğu Rönesans tipi sanatkar ve kafa a<lamıdır" . 
"Türkiye ve Batı ali mleri Yunus Emre'nin san'at ve felsefesine <leğincrck 

onda herşeyden önce Ahmed Yesevi, Celaleddin Rumi etkisi üzerin<le dururlar. 
Yunus Emre'nin Batini ve panteistik cephesini belirtirler. Ama bu seyir içimle 
Yunus Emre devrinin tarihi ,  sosyal ve ideolojik olaylardan tecrit ed i lmi�ıir. 
Hatta eıkiler araştırıldığı zaman bile bu böyledir. Fuat Köpriilü '<leıı bu yana 
Ahmeı Yesevi i le Orta Asya'da başlıyan bir Türk halk ıasavvuf edebiyatı ba�
langıcı görülerek dervişler vasıtasiyle Anadoluya getiri l ip.  onun san'aı ında 
evolüsyana tabi kalan bir ıasavvuf edebiyatı geleneğinin yeni bir merhalesi be
l irt i l ir. Gerçi böyle görüşlerde bir gelenek bağlantısı araşt ır ı l ır. Fakat Yunus 
Emre yine tarihi olaylardan bir yana, kendi kenıJine bırak ı l mış kal ı r. Oysa Yu
nus Emre bütün girift felsefi, dini, ahlüki cepheleriy le geniş bir geografik are
nada vuku bulan tarihsel, sosyal ve ideolojik olayların bir ınahsu lüdur. Yunus 
Emrc'yi bu hususta yalnız Anadolu beylerindcki edebi, felsefi olayların içi n<lc 
bırakamayız. Bu çerçeve ona dar gelir. Çünkü olayların hududu çok geni}t i r  
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ve bu olaylar aslında birbirlerine örülü.  birbirinden kopmaz bir zincirin halka
larıdır" .  

"XI - XIII yüzyı l larda Anadolu'daki Oğuz soyu oymak ve aşiretleri, Sel
çuk İmparatorluğu ve onun inhitatından sonra Beylik lerin feodalizm tabaka
laşmaları, ve ideolojik zıddiyetler yaratmıştır. Bunları n yerli özellikleri vardır, 
ama bu olaylar büyük bir geogratik arazide ardı ardı na tesis eden Karahanlı,  
Gaznevi ve bilhassa Selçuki İmparatorluklarında vuku bulan olayhırla i l işki l i 
d ir .  Bu hususta Anadolu ancak bir  Doğu müslü man feodal dünyasında vuku 
bulan olayların bir kenar bölgesidir. Bu dünya geniştir ve Orta Asya'yı, Yakın 
Doğu'yu, Kafkasları , ve Anadolu 'yu içine almaktadır. Herbir bölgenin ge
l işme merhalesine göre dahili  özellikleri olmakla birlikte, zahiri zaruretler mü
cibince herbirinde, daha erken veya daha geç o larak ayni olaylar vücude gel
mişti r ve bunlar birbirlerine karşılıklı  tesir ederek ayni bir tarihi hareketin mev
cudiyetini ortaya koymaktadır". 

"XI - XIII yüzy ı l larda Anadolu'da Selçuki ler feodalizmi takviye etmek 
için muazzam bir dini tenvir siyaseti gülmüşlerdir. Medreseler tesis edilir. İlim. 
saıı'at bi.iyük bir gelişme kaydeder. Burada şehir hayatı başlar. san'at ve ticaret 
baş gösterir. Fakat bunlar yarı feodalizm, yarı göçebelik seyri içi ndeuir. B u  
sosyal tarihi şartlarda feodalizmin madui ve manevi bukağıları na karşı tepki de 
uyaıı ı r. Bu muhalefet sosyal kavga ekseriyetle dini bir perde altında yapı lır. 
B atıda da bu reformizm dinseldir. Ahi lerin hareketi, Baba İshak'ın isyanı bu
nun heretik şeklidir. Pasif muhalefet mistik tasavvufi harekette kendisini gös
terir." 

"Anadolu'da bu olaylar meydana gelmezden önce Orta Asya'da Karma! -
İsınai lizm sosyal hareketleri. Kafkaslar'da Babek hareketi Şii Bfitini ve mistik 
cereyanlar halinde vuku bulmuştur. Bunlar, çeşitli şekilde, ayni bir geografik 
arealda, ve ayni tarihi kanuniyet le patlak vermiştir". 

"Nitekim XI - XIII üncü yüzyıl larda Anadolu'da meydana gelen ayni 
şartlar muhtelif cephelerin içtimai şuurunda aynı ti polojik görüş sistemi yarata
rak keza böyle olaylara yol açmıştır. Orta Asya - Kafkas - Anadolu bir areal 
olarak ayni tarihi içti mai ve ideolojik şartlar ve sınıf tabaklaşması esasınua 
birçok halklarda olduğu gibi bir Doğu Rönesans kültür hareketi nin meyuana 
gelmesini sağlar. Bütün bu olaylar bu hareketle i lgi l idir. Doğu Rönesansı her
şeyden önce, feoualizme karşı yapılan kavgaları dini bir örtü i le yansıtır" . 

"Bu kavgalar heretik bir şekil  olarak zülme. eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı 
yönelti lerek i.itopik eşit lik idealleri yaratmıştır. Bunun yanısıra hümanist bir 
görüşle adil  ve bilgin hükümdar ütopisi de yaratı lmış;  böyle hükümdarlarla 
devlette adalet hüküm süreceği i nancıyle onları n idealizasyonu yapılmıştır". 

"Sosyal politik bakımdan bunlar zamanı için Doğu Rönesansının yarattığı 
en karakteristik demokratik - utopik iueallerdir" . 
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"Dini skolaslizme karşı Doğu İslami kültür Rönesansı kadim yunan felse
fesini canlandı rarak özgü ve karma bir larzda rasyonalizmi ,  neoplalonizmi bir 
karma sistem olarak karşı koymuştur. B u  görüşle Doğu Rönesansçıları kiiina
tın ve her varlığın esası madde olduğu fikrini beyan eınıişlcr, Doğuya ansiklo
pedik b i l i mler sağlamışlardır. B unun yanısıra onlar, hümanisl bir görüşle in
sanı T�nrı derecesine yükseltmişlerdir. 

" Kazüistl ik islfımi görgü dünyayı fani beyan ederek, insanı ancak ahrele 
hazırlamakla meşgulken, Doğu Rönesansçı ları, i nsanı yer yaratığı beyan eı
miş ler, dinin mubah k ı ldığı dünyevi zevkleri ona bahşeımi şlcr, labi i ,  aşkı .  
eğlenceyi, içkiyi ,  kadını küll edinmişlerdir". 

"Bu görüşlerin temel ini  IX - XIII yüzyıl larda Orıa Asya, İslam dünya
sında Rudaki, Farabi, M.  Horezmi, İbn Sina, A.  Biruni, Gürgfıni, Ö. Hayyam 
v .s. gib dehalar atar". 

"Sosyal tarihi olayların Orta Asya'dan hareket dairesi gelişmesiyle Röne
sansçı temayüllerle Katkaslarda Hakan ile Nizami Gem:evi gibi iki dev külıiirel 
şahsiyeti sahneye çıkar. Onların ardından Rönesans temayyülleri bir tari hi  
kültürel hareketin Dalıda son cenahı olan Anadolu'ya geçer ve üç büyük şahsi
yel de burada belirir: Celaleddin Rumi, Yunus Emre ve Uedreddin  S imavi". 

" Rönesans lemayyül leri vuku bulduğu her bölgede, her bir halkın içinde 
özellikleriyle Doğu' da genel bir Tarihi-kültürel harekelin lezahürüdür". 

"Yunus Emre Türk edebiyaıı ve tefekkürünün harikulade bir hadisesi ol
duğu kadar, bu Rönesans hareketinin de büyük bir mümessi l idir. Ve onu bu 
hareketten ayırmak mümkün değildir. O ancak bu hareketin içinde bir Yunus 
Emre'dir".  

"Bugünkü i lmi gelişme seviyesinden Yunus Eınre'yi bu harekeıin dışındıı 
yorumlamak ve değerlendirmek kabil değildir". 

"Yunus Emre'nin ideolojisi  ondan önceki Doğu Rönesans ıefekkürü ve 
konsepsiyonları arasında teşekkül etmiş ve yerli şanlara uygun öı.cl bir sisleın 
halini almıştır". 

"Yunus Emre ıam manasıyla bir hümanisııir" .  
"Hümanist görüşlerle o zal im kişi lerin tabiaıına deği nerek onların gerçek 

simasını açıklar:" 
"Gitti beyler mürüvveti 
Binmişler birer atı 
Yediği yoksul eli 
İçtiği kan olmuşlur" 1 

1 Du �iiri <l;ıh;ı önce de v�rnıı�ıik. 
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"Yunus Emre'yi sosyal şair diye vasıtlandıramayız. Sosyal tarihi şuur hu 
devirde henüz teşekkül etmemiştir. Her görgü dinsel ahlak açıdan izah edi l i r. 
Nitekim Yunus'un muhalefet görüşleri de buna blirünmüştiir. Yunus Emre'yi 
feodali sme, cemiyetinin yapısına karşı muhalif de diyemeyiz. Ne ondan ön
ceki Doğu Rönesansçıları, ne de Yunus Emre, feodal cemiyetin dışında hayali 
yeni bir sosyal düzen ideali yaratabi l mişlerdir. Diğer Doğu Rönesançılan gibi 
Yunus'un muhalefeti ahlaki bir kategoridir ve bu mevziden o cemiyetin ahla
kına karşı koyar. Bu yü1.den şair, cemiyet düzenini insanda gizli olan iyi l ik
kötülük vasıfları gibi  görerek bunlara karşı kesi l ir  . . .  " .  

"Rasyonalism mevziinde yer alan büyük düşiiniir, bütün kötülüklerin ak
lın üstünlüğüyle ortadan kaldırı lacağı kanaatındadır . . .  " . 

"Toplumsal hayatta aklın üstünlüğüne inanan şair, onun hükmüyle cemi
yette ideal bir nizamın meydana geleceğine herkesin saadete kavuşacağına ina
n ı r  . . .  " .  

"Aslı nda bu cemiyet, ideal bir feodal saltanat tasavvurunu aşmaz. Fakat 
burada özgürlük, saadet hüküm sürmektedir. Cemiyetin yapısında Sultan ha
kimliği belirtilmekle birlikte, eski hiyerarşik sistemin yerine tam bir eşitlik var
dır. Ve bu eşitl ik, cemiyeti daha fazla bir Şii patriarkal dini bir toplum idealini 
ortaya koyar. Burada insanların hepsi Han medisinde oturup bi rlikte yerler, 
içerler ve bu hususta Sultan , Şii-dinsel bir cemaatin başı bir evliya dervişini 
andırır . . .  " .  

" B u  demokratik dini cemiyet ütopi sini biz daha sonra başka karakteristik 
özell ik lerle Köroğlu Destaııı'nda bulmaktay ız. Yunus Emre bununla Ni1.aml 
Gencevi'nin İskender tipi ideal hükümdar tasavvurunda i lkel dini bir cemaat 
anlayışı mevziinde kalarnk ondan ayrı l ır. Bu hususta onun görüşleri Anadolu
'nun özel sosyal dinsel şartlarınca uygundur. B unun sebebi, her ikisinin de 
ayrı zümreyi temsil etmesinden i leri gelir. Nizami. münevver tabakanın mü
messi lidir. Yunus Emre ise köylü tabakalarının görlişlerirıe yakın hir kişidir ve 
ütopisi tasavvufa sarılan bu tabakaların tasavvuruna yakındır" . 

"Bütün bunlar Anadolu'da Doğu kültürel Rönesans idelerini müjdelemek le 
birlikte bunların konkre şartlar içinde henüı. yerli ve yerleşmiş bir tarihi kliltü
rel kanuniyet olamadığını gösterir. Rönesansçı ! ideler bu aşamada kendisini  
beyan ettiği derecede, C.  Rumi i le Yunus Emre gibi iki  dahiyi yetiştirdiği halde 
daha fazla gelişemed i .  Bu,  herşeyden önce. Anadolu'da feodalismin gelişmiş 
bir merhalesinde deği l ,  henüz teşekkül merhalesinde bulunmasından ileri gel
mektedir . . .  " 1 •  

1 Rın Mollov.- Yunus Emre hakk111da kayıılar, 111 Türk Diinyası Ara�ıı rıııaları Dergisi C 2 .  sayı 
9. Aralık 1 980. s .  1 4 1 - 1 69. 
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Bize göre Yunus "sosyolojisi " ne Mollov'un bu  marksist yaklaş ımı ,  şa
irimizin gerçek kişi liği olduğu kadar, zamanının sosyal ve dolayısıyla düşünce 
yapısını da bi l lürlaştırmaktadır. Bu mütalaalar, bundan sonra irdeleyeceğimiz 
ve sosyal yanlan itibariyle seçtiğimiz şair-aşıklar için de geçerli olmakta. onla
rın da kişi l iklerine açıklık getirecektir. 

Döneceğiz yine Yunus'umuza. 

Kaygusuz A bdal (fot. 18) 
"Bektaşi an'anesine göre Kaygusuz Abdal, Teke Beyi'ne tabi olan Aliiiye 

(Alanya) Sancağı Beyi 'nin oğludur ve ismi Gaybi'dir. Menkıbede uzun uzun 
anlatıldığı veçhi le, birgün avda bir geyik vurdu. Yaralı geyik kaça kaça büyük 
bir ôsitô11e (eşik) nin kapısı ııdan girdi .  Gaybi de arkasından dergaha gi rerek 
dervişlere geyiği sordu. Dervişler haberleri olmadığ ını söylediler. Meğer bu 
geyik süretinde görünen , bu asitanenin şeyhi olan Abdal Musa Su ltan imiş. 
Abdal Musa, Gaybi'yi huzuruna çağırıp geyiğe altığı oku gösterd i .  Bu kera
meti gören Gaybi, şeyhe müri t  olmak istedi .  Şeyh ona mücerredlik tarik ın ın 
zorluklarını anlatt ı ,  babasından izin  almasını söyledi .  Nihayet Gaybi'nin ıs
rarı üzerine onu tarikat usülünce tıraş ett i ler, taç ve lıırka giydirdi ler, beline 
kemer bağladılar. Bunu haber alan babası çok müteesir oldu; genç oğlunun bu 
mücerredler dergahına girmesi, haysiyetine dokunmuştu. Hemen Teke Beyi'ne 
giderek, oğlunu Abdal Musa'nı n  e l inden kurtarmasıııı rica ett i .  Teke Beyi ,  
Kılagı ' l ı  İsa adl ı  birini göndererek Şeyhi a l ıp  getirmesini emreui; fakat, Şey
hin kerameti eseri olarak, attan inerken ayağı özengiye takı ldı ;  ürküp kaçan at 
üzerinde sürüklenerek parça parça oldu. Hiddetlenen Teke Bey' i ,  Şeyh'iıı iize
rine asker gönderdi ;  onu tutup yakmak için ateşler yaktırdı .  Olup biteni keşfe
den Abdal Musa dört beşyüz kadar müridiyle beraber w'ııuı ' ede ede Teke Be
yine karşı yürümeğe başlad ı ;  taşlar ve ağaçlar da onunla beraber yürüdüler. 
Böylece ateş yanan yere kadar geldiler; ateşin içine girdi ler, sema' ederek ateşi 
söndürdüler. Sonra geri dönüp tekkeye gel i rlerken, dağdan kara bir ca11a"'ır 
indi .  Abdal Musa: «İşte Teke Bey'nin ruhu» dedi .  Tekkeye odun getiren bir 
derviş baltasiyle vurup canavarı öldürdü. B u  esnada Teke Beyi de ölmüş, as
kerleri dağılmışt ı .  Bunu gören Aliiiye Beyi , Musa'nı rı lıak ere11ler'den oldu
ğunu anladı :  maiyetindeki üçyüz adamla gel ip  Şeyhin elini öptü; . oğlunun kal
masına razı oldu. Gaybi bu suretle kırk sene tekkede hizmet ett i ;  Şeyh ona 
Kaygusuz lakabını verdi .  Nihayet, Hacca niyet ett i .  Abdal Musa ona bir ici'i
:et11liıne yazıp verdi. Kaygusuz kağıdı sak l ıyacak münasip bir yer bu lanııya
rak kalbinde saklamak üzere, onu, içtiği ayranına doğradı ve yedi .  İşte. bun
dan sonra, kalbinden hikmetler (safiyane şi irler) söylemeğe başlad ı .  Nihayet, 
Şeyh onun yanına kırk derviş verdi . Hacca niyet eden Kaygusuz, dervişleriyle 
beraber uzun bir seyahatten sonra Mısır'a geldi . Meğer Mısır Padişıı.hı 'nın bir 
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gözü kör imiş.  Bunu gören Kaygusuz, hemen gözünün birine pamuk yapış
tırdı, dervişleri de öyle yaptılar. Dimyat'tan gemiye binip Nil yoliyle Bulak is
kelesine geldiler. Mısır Padişahı'nın Hiicib'i  burada bunlara rasgeldi, Kaygu
suz'a sorduğu suallere aldığı cevaplar hoşune gitti. Ye Padişah'a bunların ha
lini anlattı. Padişah bunları i mtihan etmek istedi. Dervişleri ziyafete çağırdı .  
Sofraya da sapı üçer karıştan uzun kaşıklar koydurdu. Sofraya iptida Mısır' ı ıı 
zfıhid ve iibidleri, beyleri davet edildi .  Kaşıkları görünce şaşırıp kaldı lar, bir
şey y iyemediler. Ni hayet bizim dervişler oturdular. Herkes kendi kaşı ğiylc 
karşısındakine yemek verdi . Padişah bunların arif adamlar olduğunu anladı .  
Kaygusuz, Padişah'ın bir gözü görmediği iç in  kendi lerinin de gözlerinden bi
rine pamuk yapıştırdıklarını söyledi .  Bundan pek mütehassis olan Padi şah, 
pamukları çıkartmalarını emretti . Bunun üzerine Kaygusuz dua ett i .  hazır 
olanlar ellerini gözlerine sürüp «amin» dediler; dervişlerle beraber, Padişah'ın 
da gözleri açı ldı.  Şeyhin bu kerametini gören Padişah, hemen tahttan in ip  
Kaygusuz'un el lerini öptü, m ürid oldu . . . " 1 •  

Anlaşıldığı kadarıy l a  Mısır'a Bektaşil iği getirip yaymaya aracı olan, 
Kaygusuzdur. 

Abdal Musa'yı biraz sonra irdeleyeceğiz. 
Osmanlı feth inden sonra Mısır'a Bektaşil iğin girmesi doğaldı şöy le ki 

B ektaşil i k  burada örneğin Makedonya. Arnavutluk, Tesalya, Giri ı'te olduğu 
gibi gayri-müslim ve i htidaya (sosyo-politik nedenlerle) hazır bir kitle bulun
mamasına kıl.rşılık fetihten sonra. imparatorluğun sair yerlerinden buraya gelen 
Türk ve Balkanlıların ve bu arada, Yeniçerilerin sayesinde yayılacaktı. 

Dönel im Kaygusuz'umuza. 
Almış olduğu bu mahlası, Meniikıbniime şöyle anlatıyor. Gaybi, beyza

deliği terk edip maddi hayatın süs ve gösterişinden feragat la dervişliği ihtiyar 
etmiş, zahir alemin kayıt ve i lgi lerinden nefsini tecrid etmiştir. Bundan sonra 
Abdal Musa Sultan, sünnet nazarıyla Gaybi'nin yiiziine baktı ve "Gaybi, kay
gudan reha buldun (kurtuldun); şimdiden son Kaygusuz ol" dedi . . .  

Rivayete göre Kaygusuz, Abdal Musa asitiinesinde kırk yı l  hi zmet eyle
miş2, t ıpkı Yunus'un Taptuk'a kırk yıl hizmeti gibi . . .  R i vayetler "geleneksel" 
şekil  alıyor. 

Doğum ve ölüm tarihleri tartışmalı olan Kaygusuz'un XIY.  yy i le XV. 
yy'ın ilk yarısı arasında yaşadığı söyleniyor. 

"Anadolu'nun XIII.-XIV. yy'ları , düşünce ürünlerini üretme bakımından 
bir «girişim dönemi » diye anlaşıl malıdır. Türk egemenliği ü lkenin biitü nüne 

1 Fuad Köprülü.- Mısır"da Bckta�il ik. iıı Türkiyat Mcrnıııası. C. YI. 1 936-W. lsı .  1 939. s. 14-

1 6 . 
2 Abdurrahman Gülcl.- Kaygusuz Abdal. Külıür Bak. yay .. Aıık. 1 98 1 .  '·  4 1 -2. 
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yaygın değildir, özell ikle Güney-Doğu, Batı kesi mlerinde, Kuzey-Doğu böl
gesinde başka uygarlıkların beslediği bir düşünce ortam ının varl ığı sürmek
tedir . . . .  Özell ikle inançlar konusunda çok değişik görüşler vardır. Asya'dan 
gelenlerle Anadolu'da yaşayanlar arasında inanç büllinlüğü aramanın gereği 
yoktur . . .  " .  

"Yönetim yönünden görülen dağınıklığın, bölünmüşlüğün etki lerini ,  ben
zerlerin i  düşünce-inanç alanlanııda da bulmak kolaydır. . . .  Özell ikle «tasavvuf 
akımı» bütün ülkeye egemen olmakta, birbirini izleyen «tarikat» adlı kuruluş
lar Doğu'dan B atı'ya hızla yayıl maktadır. İslam dininden kaynaklandığı söy
lenen bu kuruluşların İslilm diniyle en ufak bir i lgisi yoktur. Bu «tarikat» de
nen kuruluşların kökeni nde eski çoktanrıcı inançların izleri n i .  kalıntı larını 
görmek güç değildir. İslilm dini,  daha başlangıcında hile, yaşananla inanı lan 
arasında yeterli bir bağlantı kuramamıştır, ona inamınları doyuma ulaştırama
mıştır. B unu, «tarikat kurucu lamının başka ülkelerde yaşayan ki mseler olma
lanndan anlamaktayız . . .  Yaşama uymayan, yaşam gereksinmelerini yerine ge
tirmeyen din nereye gitmişse, yöresel bir değişikl iğe uğray ıp. özünden uzak
laşmadan kurtulamamıştır. . .  " 1 •  

"Bektaşilik, Anadolu uygarlığı ndan beslenen yaşamın tadını biraz d a  yer
yüzünde çı karmayı öneren bir kuruluştur. . .  H acı Bektaş Veli 'nin de içinde 
bulunduğu bu topluluk, Anadolu'da düşünsel bir litki nliğin kaynağı durumun
dadır. Daha sonra yaşayan Abdal Musa ise bu dönem in kurumlaşmaya başla
yan anlayışının öncülerindendir .  . .  Taban sorun şudur: İslam inançlarının dol
duramadığı anlayış boşluğunu yaşanan olaylara dayalı bir yaşam biçimiyle gi
dermek, özleneni yaşanan durumuna getirmek " .  

"Özleneni yaşanan duruma getirmek için, önce inançların köklü b i r  dene
timden, eleştiriden geçirilmesi gereği vardır. İslam inançlarının başlıca özelliği 
bir takım «değişmezlik ler» önermesidir. Bu değişmezlikler yaşamla çel işmek
tedi r. Sorunun çözümü bu çelişmenin gideri lmesi nde aranmal ıdır. bunu da 
ozanlar başarmışlardır. . .  "\ Kaygusuz gibi ozanlar. 

"XIV. yy Anadolu'sunda gelişmeye başlayan, ancak İslilm dininin genel 
il keleriylt: bağdaşmayan düşünce akımlarının türliilüğünü biraz da yöresel et
kinl iklere bağlarken bir «yoğurma» eyleminin gündeme geldiğini de gözardı 
etmeyelim . . .  B u  «yoğurma» ya da «yoğuru lma» eyleminin öncüsü tasavvufla 
beslenen düşüncelerin değişik kökenliğidir.  . .  Kaygusuz Abdal'a özgü düşün
celerin birdenbire ortaya çıkmadığı açıktır. Ortada bir yönlendirme, elde bulu
nanı yeniden biçimlendirme olayı vardır. B iri İslfım dini yle, öteki eski Ana-

1 Claude Cahcn'in söyledikleri . . . 

2 lsmcı Zeki Eyübo�lu.- Büıün yönleriyle Kaygusuz Alıdal. lsı. 1 992, s. 38-9. 
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dolu uygarl ı ğıyla, sonuncusu da İran düşüncesiyle gelen üç akım vardır. Bu 
üç akımı bir odakta toplamak ancak yeniden yoğurmakla, yeniden biçimlen
dirmekle sağlanabil ir.  . .  " . 

" . . .  İ mdi , XIY. yy Anadolu'sunda böyle yerden bi tercesine tarikat türe
mesi nin neden lerini araştıralım . . .  İslam dini ,  en yüce varl ı.k olarak Tanrı'yı 
b i l ir, Muhammed onun görevlendirdiği bir elçidir, buyruk bi ldiricidir. Oysa 
«tarikat» dediği miz kuruluşların çoğunda insanla Tanrı özdeştir, «şeyh», «pir» 
kutsaldır, tanrısal özel li kler taşır. İslam dinine göre yalnız Tanrı kutsaldır, 
onun başlıca özell iği  kutsallığındadır. B una karşın tarikatlarda kutsalların sa
yısını saptama olanağı yoktur. İşte İsliim dininin özünden kopuş bu " kutsal
laştırma"yla başlamıştır. Bu kutsallaştırmada başlıca etken çoktanrıcı inanç
lardan süzülüp gelen kalıntı lardır.  . .  " 1 •  

Kaygusuz'un mensur eserleri arasında Budafwul111e'de o ,  i nsan aklının 
anadan doğma kör ve topal olduğunu söyleyerek başlıyor. Akl-ı maaş, yani 
kazanç düşüncesi i le Hakk'ın bilinemeyeceğini i fade edip akf-ı maaş ile güne
şin nurunu bul maya çalı şanların bu yer ve gökten başka bir yer ve gök oldu
ğunu, bunun arasında da iki direkli bir şehri n,  yani insanın bulunduğunu bil
mediklerini söylüyor. Bu akı l  ne kadar çalışırsa çalışsın "ôrijler menziline yol 

lnılanıaz ". Bu i lmi,  akf-1 111/!ltul yani geleceği, bundan sonraki hayatı kavrama
eschatologie bi l ir. Hunu bilmek herkese müyesser olmaz. Bunu, Sü leyman'la 
Attar ("mantıku't-tayr" ) dışında "gönlü ve gözü açık arifler" bilirı.  

Gnostik düşünce bu ifadelerde ayan olmuyor mu? 
Devam etmeden önce bir başka Kaygusuz Abdal'ın varlığından söz edi l 

diğini belirtelim: 
"Sarayi mah liisını da kul lanan bu Kaygusuz Abdal,  Aliiiyeli  Gaybi'den 

başkadır. Ş i i rleri d i l  ve ruh bakımı ndan, eski Kaygusuz'un eserlerinden çok 
farklı olduğu gibi bunlarda kendisinin Rumeli 'de yaşadığını,  akı ncı eri oldu
ğunu gösteren kayıtlar geçmekte ve onbeşinci yüzyılın tarihi şahsiyetlerinden 
bahsed i lmektedir. Bu hususlar, kendisinin XV. yy'da yaşadığını,  Edi rııe'de, 
Fi l ibe'de, Sofya'da bulunduğunu göstermekte; ömrünün sonlarına doğru Ma
nastır'da yerleşerek tekke kurduğu ve orada öldüğü fikrini vermektedir. Biz bu 
Kaygusuz'uıı, Yize'ye bağlı Saray kasabasından olduğu için Sarayi mahlasını 
da taşıyan bir Bektaşi şairi olduğunu tahmin ediyoruz . . .  " ' . 

1 ihcl . . s . .ı 1 -5 .  
2 Abdurrahman Giizcl.- op. cı ı  . .  s. 1 2 1 -2. 

J Vasri Mahir Kocaıürk.- Tekke �iiri antolojisi. Ank. 1968. s. 1 -IJ. 
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Ve bundan bir tekerleme 
"Kaplu kaplu bagalar (kaplumbağlar) 
Kanatlanmış uçmağa 
Kertenkele deri lmiş 
Kırım suyun (Karadeniz) geçmeğe 

"Bir karınca devenin 
Tepmiş oyluğun ezmiş 
Bir budunu götürmüş 
B iryan edip yemeğe" 

"Leylek goduk (sıpa) doğurmuş 
Zurna çalar ovada 
Balık kavağa çıkmış 
Zift turşusun kurmağa" 

"Ey bu Kaygusuz Abdal, 
Sen bu nice lô.f i le, 
Ya bunca yalan i le, 
Girer misin uçmağa !" (cennete) . . .  

1 05 

Ne kadar "Yunus" değil mi? "Balığın kavağa ç ıkması" lafı da hata d i l le
rimizde değil mi? devam edelim Sarayi'yi dinlemeye. 

Ve bir nefes 
"Yanın yumru söylerim, her sözüm kelek gibi 
Ben avare gezerim sahrada leylek gibi 

A.ritıer sohbetinde marifet söyleseler 
Ben de heman, düşünmem, ürürüm kiipek gibi 

Miskin Sarayi! Kandın, ku l  oldun sen nefsine 
Senin hırs u hevesin ıuttu seni fak gibi". 

Bunda Melametiyye tevazuu aşikar değil mi'! 
Ve bu "kaz hikayesi" :  

"Bir kaz aldım bir karıdan 
Boynu da uzun borudan 
Kırk Abdal kanın kurutan 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz" 
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"Sekizimiz odun çeker 
Dokuzumuz ateş yakar 
Kaz kaldırmış başın bakar 
Kırk gün oldu kaynatırım kaynamaz" 

" I 

B u ,  ve daha birçokları, genel l ikle Gaybi'ye atfedilmiş.  Dönel im bu so
nuncusuna. 

" Kaygusuz Abdal, izini sürdüğü Abdal Musa'ııın görüşlerini  benimsemiş, 
insan-Tanrı özdeşl iğine i nanmış, i nsanla Tanrı arasına d in in  koyduğu uçu
rumu ortadan kaldırmıştır. Onun alaycı, yerici dil inde katı Şeriat yanlı ların ın 
i nandıkları Tanrı 'nın yeri yoktur. Cennet, cehennem. yargı günli suç gibi Şe
riat'la gelen kavramlar karşısı nda sarsıcı ,  ürkütücü bir alaycıl ıkla davranır, ne 
cehennemin yal ımlarından korkar, ne de Şeriaı'ın asıp kestiği Tanrı'sından " .  

"Bana derler ki şeyiitin (şeytan çoğ. )  
Senin yolunu azdırır 
Ben şu zerrak ( iki yüzlü. mürai) sofilerden 
Gayri bir şeytan bilmezem". 

Ş i i rlerinde "Tanrı "n ın  yerini "dost" alıyor ki bu. Tanrı- insan ö1.deşl iğinin 
"tasavvufça"sı oluyor. Ama "Tanrı" kavramının akıl-dışı  yanın ı  da sert, ağır, 
alaylı ve çok gerçekçi biçimde eleştirmekten geri durmuyor: 

1 i/)(/., s .  1 45- 1 50 .  

"Yücelerden yüce gördüm erbahsııı sen koca Tanrı 
Alim okur kelam ile sen okursun hece Tanrı 

Erliği i le anı l ır  lil5n oğlu filan deyü 
Anan yoktur atan yoktur sen benzersin piçe2 Tanrı 

Kıldan köprü yaratmışsın gelslin kulum gcçsün deyü 
Hele biz şöyle duralım yiğit isen geç a Tanrı 

Garip kulun yaratmışsın derde mihnete kalmışsın 
Anı aleme atmışsın sen çıkmışsın uca Tanrı 

2 Abdurrahman Güzel bu sözcüğü " nice" �eklinde yaıın ı� .  ı s .  2 1  H ı .  ı\ lcvi-Bekıa�i nefesleri 
kiıabında da Göl pınarlı üç nokıa ile gcçi�ıırnıi� (s. 2 I J ) . . .  
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Kaygusuz Abdal yaradan gel içegör şu cür'aı..lan 1 
Kalı..l ır perı..leyi aradan geı.elim bilece Tanrı "2• 
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Zaten Yunus'un da aklı  ermem işti u "kı ldan ince k ı l ıçtan keski n" köprü 
işine ve S ünni İslfim'ın sair akı l -dış ı öğreti lerine . Dionysos'u ile içki sofrasına 
oturmuş Anadolu adamının torunu bu ke1. "Müsliiman" Tmırı'ya, bırak bıın
lan bir kenara da gel birlikte cür'aı..lan içel im, ı..lostça. ahpapça gezelim diyor. . . 

"Allah tanrı yaradan 
Gel içegör cür'adan 
Yar ile yar olagör 
Çıksun ağyar aradan" 

d izeleriyle de Tanrı i le (sevgi l iy le) özdeşleşmenin gereğ ini savunuyor, 
başkalarının (ağyar'ın) araya girmelerin i istem iyor. 

Kaygusuz'un Tanrı sorununa böylece yeric i bir tutumla yaklaşması.  onun 
özgü n bir buluşu olmayıp çok i nsan , yy'ları..lan beri Şeriat'ın katı l ığını.lan ya
kınmış,  onu ağır d i l le yermişlerdir. Zerdüşti İran ozanlarını.la da bu tutum 
vardı .  Gaybi bunları okumuş muyı..lu? B i lm iyoruz . Ama hcryerı..le akı l birdir. 
Tabii, Tanrı 'nın akıl-dışı an lat ıs ı , yeri l irken bizim ozanların şimşekleri de 
softa takımı ü1.erinde toplanacaktır. Kaygusuz da Miııberııcime'sinde böyle ya
pıyor: 

"Bulurlar bir sözü bin söz ederler 
Koyub doğru yolu eğri giderler" . . .  

Örnekler üzerinde yayılmayıp onun bütün ı..lüşünce sistemin i içeren bir şi-
iri i le bi tireceğiz. Bunda Şeriat Tanrı 'sını karşıs ına alınış: 

"Ademi balçıktan yuğurdun yaptın 
Yapıp da n'eylersin bundan sana ne 
Halk ettin insanı cihana saldın 
Salıp da neylersin bundan samı ne 
Bakkal mısın terazuyu n'cy lcrsin 
İşin gücün yoktur gönü l eğlersiıı 
Kulun günahını tart ıp n 'ey lcrsin 
Geçiver suçunı..lan bundan sana ne 
Katran kazanını ı..löküver gitsin 
Mü'ınin olan kul lar didara yetsin 
Emreyle yı lana tamuyu (cehennemi) yutsun 

1 Cüra=cur'a = (l;ısavvufıa) içeni co�kunlu�un son derecesine ııla�ııran yudum. Daha çok .  
içildikten sonra kadehin dibinde kalan anhımında kull:ınılırdı. 

2 lsıncı Zeki Eyüboğlıı.- op. ciı . .  s. 63-Ci� .  
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Söndürsün tamuyu bundan sana ne 
Kaygusuz Abdal'ım sözümiiz budur 
Her nerde çağırsam Hakk onda hazır 
Hep duzağa bastırırsın kim ne der 
Yakma kul larını bundan sana ne" 1 

Kaygusuz'u her yiiniiyle Yunus'un çizgisinde buluyoruz. "Yunus Emre'
den esinlenen Kaygusuz Abdal, kendinden sonra gelen bütün Bektaşi ozanla
rını etki lemiş, onlara ışık tutmuştur dememize bir engel yoktur. llu konuda eıı 
çok etkilediği ozanlar Hatay!, Pir Sultan Abdal, Vizel i  A lfıeddin ( Kaygusu ı) .  
İbrahim Mi hrabl Baba, Edib Hariibl gibilerdir: « . . .  Kaygusuz Abdal, bu edebi
yatın kuruluşunda biiyük bir amil olmuş ve nihayeı Bektaşi- Kızılbaş edebiyatı 
XVI. asırda Yunus'tan sonra en lirik şairi olan Pir Su ltan Abdal ' ı  ve y i ne Yu

nus'tan sonra en kudretli bir  didaktik şairi olan Hatayl'yi kazanmış ve son 
asırda ise İbrahim Mihrabı Baba i le sofi ve arif, Edib Hariibl i le de en nıiistelızi 
şairini yetiştirmiştir>>"2• 

Nitekim,  aşağıdaki koşuğun koşutunu i lerde Pir Su ltaıı'dan okuyacağız: 

"Behey kardaş yolumuza 
Giremezsin demedim mi? 
Bizim gizli sımmıza 
Eremezsin demedin mi? 

Erenlerden bu bir name 
Ne gezersin Haleb Şam'e 
Gel uy Oniki İmam'e 
Uyumazsın demedim mi? 

Üçler yediler erkanın 
B i lenler sürer devranın 
Kırklar cem'inde kurbanın 
kesemezsin demedim mi? 

Bu Kaygusuz ezeliden 
Himmet almış ol veliden 
Oku ilmini Ali'den 
Duyamazsın demedim mi?" 

1 Seyit Kemal Karaalioğlu.- op. cit., s. 443. 
2 Abdülbaki Gölpınarlı .- Ywııu Emre, 1 936. s. 1 76. Zikreden ismet Zeki Eyübo!\lu. ıııı. rit . ,  s .  

1 3 7 '  



Ve nihayet 

HALK IWHUNA TERCÜMAN OLANLAR 

"Beğlerimiz elvan gülün iistiine 
Ağlar gelür şahım Abdal Musa'ya 
Urum Abdallan postun eğnine 
Bağlar gclür şahım Abdal Musa'ya' 

Benim bir isteğim vardır Kerim'den 
Münkir bilmez evliyanın halinden 
Kaygusuz'um ayrı düştüm pirimden 
Ağlar gelür şahım Abdal Musa'ya" 

Biz de kalkıp varalım Abdal Musa'ya 

Abdal Musa 

109 

Mantıki sıraya göre hocayı şakirdinden önce zikretmek gerekirdi. Bu tak
dim ü tehirin nedeni,  Abdal Musa'nın eserinden eli mizde az şey kalmış ol
ması, öbür yandan da müridi Kaygusuz'un velild ve kalıcı kalemi olmuştu. 

Kimdi bu Abdal Musa? 
Önce Şakaik-i Nilmaniye'ye bakalım: "Meczub-u i lahi Musa Abdal rahme

tul lah el melik-i müteal . Cezebat-ı i lahiyeye (tanrısal cezbelere) mağlilb bir 
meczub idi müesses esas-ı din ve devlet ve mümehhed (yayılmış) bünyarı-ı 
mülk ve mi l let merhum Sultan Orhan Han aleyhür rnhman U gufran hazret
leri . . .  fehvasınca (anlaıııınca) müştehiyat-ı matınua-i matbuayı ( istenen, tamah 
edilen matbaay ı )  cami ve şami l  olan malıruse-i Brusa'yı feth eyledikte Musa 
Abdal bile hazır oldu mezar-ı şerif-i medarı malıruse-i mezburede meşhur olup 
sagir ve kebi r ve cel i l  ve hakiranı ziyaret eyledikte ruhaniyetinden istimdad 
ederler . . .  " diye beyan ettikten sonra onun Geyikli Baba'ya, pamuğa san l ın ı�  
kor halinde bir kömürü yol ladığını (yani pamuğun yanmaması kerameti ) .  
onun da buna karşı l ık  bir  kase ahil slilli irsal ettiğini (yani hayvanları teshir 
kabiliyeti), bunu gören Abdal Musa'nın " . . .  Geyikli Baba hazretleri kat-ı mera
tib-i . . .  ilahiye itmekde bana galibdir deyüverdi "ğini . . .  anlatıyor1. 

"Sual :  Ey derviş !  Bu Osman lı  hanedanın ın mcnfıkıbını  ki ihtisar elt in .  
bunların zamanında Tanrı 'ya yakın bilginlerden. dervişlerden. hayırlı insan-
hırdan kimse yok mudur ki onları anmadın?" . 

"Cevap: Vardır. . .  Orhan Ga:r.i zamanında: Ülcmadan Davud-u Kayseri ve 
Taceddin-i Kürdi vardı .  Dervişlerden Kara Hoca, Aşık Paşam Hazreti, Geyikli 

1 ihıl . .  '· 76-77.  

2 �akaik- ı  n u ıııaniyr. s. J J-4. 
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B aba, Yunus Emre, Şeyh Tapduk Emre. Ahı Evren ve Karaca Ahmed Su ltan 
vardı .  Bunlar kerameti zahir olmuş, duaları kabul olunan azizlerdi" .  

"Oğlu Gazi Hünkar zamanında: bu zikrettiğimiz azizlerin bazısı hayatla 
id i .  Bunun zamanında ülemadan Koca Efendi ortaya çıktı ki bunun oğlunun 
oğlu ,  Acem i l inde Kadızade-i Rumi demekle meşhur olmuştu. Dervişlerden 
Abdal Murad, Abdal Musa, Mehmed-i Küşteri ve Baba PostinpGş vardı .  Bun
ların hepsinin kerametleri zahir olmuştu . Duaları kabul olunur azizlerdi" 1 •  

Abdal Musa, XIV. yy'da Bat ı  Anadolu'da ü n  salmış, menkıbeleri Os
manlı Devleti'nin ilk dönemlerine ve hatta Yeniçeri liğin kuruluşuna ait rivayet
lere hay lice karışmış ve Bektaşi geleneğinde önemli bir yer tutmuş erenlerden 
oluyor. Bursa'nın fethinden önce Buhara'dan gelen Kırk Abdal'dan biıi olarak 
gösteri 1 i yor. 

Aşık Paşazade"ye göre Hacı Bektaş Rum bacı ları ndan Hatun Ana'yı 
kendine kız ediniyor, Abdal Musa Hatun'un muhiplerinden olup Hacı Bektaş 
türbesinde bir siire oturuyor, Orhan'la birli kte gazalara iştirak ediyor. Giinün 
birinde i şbu gazalar sırasında Yeniçerinin birinden bir eski börk istiyor. o da 
üskliflinü çıkarıp veriyor. Memleketine döndüğünde bunu görenler ne oldu
ğunu soruyorlar o da "Buna elifi taç derler" yanıtını veriyor. 

Evliya Çelebi ,  onun Yesevl dervişlerinden olup Hacı Bektaş i le RGnı'a 
geldiğini söyleyerek onu Bektaşi dairesine sokuyor. Bektaşi şairlerinden Geda 
Muslu'nun bir nefesi nde onun Rumeli 'ne Serçeşme (kumandan) olduğu, tahta 
k ı lıçla taşı ikiye böldüğü, bütün Rumeli'yi İslilm'a getirdiği anlatılıyor. Bu ne
feste Elmal ı ,  Buğaz Hisarı, Abdal Musa'nın mekanı olan Tanrı Dağı ,  Geli
bolu, Sarı Kız gibi coğrafi adlarla Seyyid Ali Sultan ve Nevruz beyleri gibi ta
rihi adlara rastlanıyor. Deli Şükrii de bir nefesinde. Abdal Musa miiridi oldu
ğunu, onun kara sancağı bulunduğunu, yedi dağı nefesle yürüttüğiinü beyan 
ediyor! 

Bütün bunların arasında gerçek olarak kabuledilecek olan, onun Bektaşi 
ayinlerindeki oniki posttan onbirincisinin. "Ayakçı Şah Abdal Musa Su ltan 
postu" olduğudur. 

Geyik dışında Abdal Musa'ya bağlı sair menk ıbeler iizerinde durmuyo
ruz. Onun çok az bil inen kişiliği ve onun biri Bursa, übiirii de Elmalı cıvarında 
bulunan türbeleri dolayısıyla iki ayrı Abdal Musa'nın bulunduğu yolundaki ri
vayetlerin etrafında yürütü len tartışmalardan çıkan sonucu Köprülü 'niin ka
leminden okuyalım: 

"Birbirinden ayrı iki Abdal Musa bulunduğu iddiası Bursa'da ve Elmalı 
cıvarında onun adına iki medfen bulunmasını tevil etmek maksadıyla uydu-

1 A�ıkpa�a oğlıı tarihi .  s .  1 93-4. 
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rulmuştur. Halbuki aynı veli adına ayrı ayrı yerlerde makamlar bulunması ,  
umumiyetle d in tarihinde ve Türk evliya menkıbecil iğinde daima tesadüf edilen 
bir hadisedir. . .  Hükumet merkezi olan Bursa'da Abdal Musa an'anesi eskiden 
beri Kızı lbaş, daha doğrusu heterodoxe Türk oymaklarının yaşadığı Aydın ta
raflarına .hicret etmiş ve yine o vasıta i le en koyu bir kızı lbaş merkezi olan 
Teke eyaletine girerek orada kuvvetli surette yerleşmiştir. Bu havalinin eskiden 
beri çok mühim bir Bfitıni-Şii merkezi olduğu ve bu türlü akidelere en çok 
bağlı Türkmen oymaklarının buralarda yaşadığı , hatta Tahtacı lar zümresinin 
de buralarda kes i f  surette bulunduğu düşünülürse. bu nokta daha iyi anlaşı
l ı r .  .. " . 

"Bütün bu menkıbeler, an'anelerle tarihi vesikaların telifinden çıkarı labi
lecek tarihi netice şimdi l ik şudur: Hacı Bektaş'ın doğrudan doğruya müridle
rinden olmasa bile, herhalde XIII.-XIV. asırda Anadolu'yu dolduran Babai
Abdal dervişlerinden olan Abdal Musa Bursa fethinde bulunduktan bir müddet 
sonra, Denizl i  yoluyla Finike'ye gelmiş ve orada yerleşmiştir . . .  B i r  eserinde 
800 H. y ı l ını n  zikredilmesi dolayısıyla zamanını açıkça tayin kabil  olan Kay
gusuz, Abdal Musa' ya o tekkede, XIV. asrın ik inci yarısında intisab etmiş ve 
o sırada İskenderiye i le sıkı ticaret münasebetleri olan Finike l imanından Mısı
r'a gitmiştir. XVI. asırda Anadolu'nun mezhebi vaziyeti i tibariyle Bektaşilik 
inkişaf edince Elmalı cıvarındaki tekke kurulmuş ve Abdal Musa an'anesi ya
vaş yavaş oraya nakledi lnıiştir . . .  " 1 •  

"Kudretten başında el i ti tacı 
Eşiğin bekleyen güruhu naci 
Maşrıktan mağrıba oynar kı l ıcı 
Kılıcı oynatan cana aşk olsun . . .  " 

Evet, Abdal Musa'nın kı l ıcı  maşrıktan mağrıba oynarmış . . .  2 •  
"Bugün Aleviler arasında Abdal Musa'nın önemi, Balı nı Sultan'dan çok 

daha fazladır. Bugünkü Alevi yolunun kural larının hüyiik netleşmesi de Hacı 
Bektaş'm ve onun ardası olan Abdal Musa zaman ına denk düşmektedir"1 .  
"Anadolu A leviliğinin bugiinkü kurallarını önemli ölçiide Hacı Bektaş Veli ar
dası Abdal Musa bel i rlemiştir. Bu nedenle kemlisi hiiyiik saygı i le anı l ır. Ab
dal Musa adına cem yapı l ır  ve özel kurban kesi l i r. Abdal Musa. bu yönüyle 
Hacı Bektaş Veli'den bile önce çıkar"4• 

1 M. Fuad Köprülü.- Abdal Musa. iıı Türk külıiirü 124. Şuhaı l 9B. s. 1 98-207. 
2 Nezihe Araz.- Anadolu evliyaları, lsı. 1 958, s. 98. 
3 Rıza Zelyuı.- Öz kayn:ıkl:ırıııa göre Alevi l ik .  lsı. 1 990. s. 246. 
4 ihıl . . s. 325. 
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" . . .  B i rçok k i mseler onu (Geyikli  B aba) zarif bir geyiğin sırtında uçar 
gibi, akar gibi dağdan dağa gezerken (fot. 1 9) görmüşlerdir . . .  Acaba efsane
sinin fısı ldadığı gibi, nazlı bir ahunun sırtında, dağdan dağa «hey ! hey ! »  diye 
seslenerek dolaşırken aradığı ve özlediği neydi? Neleri sevmiş, nelerden ye
rinmişıi? Belki de kendi kendinin peşinde, varlığın bilmecesini çözmekle meş
guldü, bi lmiyoruz. Ancak bildiğimiz, onun Bursa fethine sırtımla yalnız bir 
post. omuzunda altmış okkalık koca bir taş ve ardında sürü sürü geyiklerle iş
tirak eııiğidir" 1 •  

Osman v e  oğlu Orhan Bey'lerin b u  derviş v e  şeyhlere çok yakın oldukla
rı nı ,  onlara iktalar (ıi marlar) bağışladık larını bi l iyoruz. Ancak akla bir  soru ta
kı labi l ir: Bu denli sayıca kalabalık inanç ulularının varl ığı otoriteyi dağıtmaz 
mı? B i r  tür şeyh feodalitesi doğmaz mı? Dolayıs ıyla Devlet odağı güçsüzleş-

' ?  mez mı . 
" Hayır" deniyor buna. Bu tür şeyh, derviş, Baba, Ahi  unvanlı önderlerde 

eski Türk geleneğinin sonucu benci i l l ik  yoktur. Onlar toplum düzenine bağl ı
dırlar ve devletin gözü, kulağı ,  kolu oluyorlardı .  Sınır Kapı l arın ı  (derbent) 
bekl iyorlar, ordu konaklama yerlerin i ,  gereksinim yığınakları nı düzenli yor
lardı .  Ama oturdukları yerleri de şenlendirmekten geri kalmıyorlardı2• 

B i rdoğan'ın bu ifadelerine iştirak etmekle birl ikte bir hususa işaret etmek 
istiyoruz: "Türk geleneğinin sonucu benci l l ik  yoktur" beyanı bize göre "Türk 
geleneği"ndeki ,  "Ak Beg" lere karşın halkı belirten "Kara Budun" için doğru 
bir haslettir. Devam edelim Birdoğan'ı dinlemeye. 

"Bu toplum ruhbilimcileri ve önderleri,  kendilerini çok iyi anlayan Osman. 
Orhan ve özell ikle biiyük kurucu 1 .  M urad döneminde özgür ve huzur içinde 
çalıştı lar. Denebil ir  ki bu özgürlük içinde eski Türkmen gelenekleri yine İslam 
düşiinceleriyle birleşerek yeni yeni yolaklar, birleşim ler (sentez) doğurdu ve 
altın çağını  yaşadı .  Öyle ki Sultan Orhan, Abdal Musa. Abdal Murad. Geyikl i  
B aba'yı yanından ayırmaı.ken oğlu Sultan M urad . Ahi l iğe katı lmışt ı .  Daha 
sonra kendisi bi le başkalarına Ahil ik kuşağı bağlanııştır".ı. 

Daha önce de söylediğmiz gibi Abdal Musa'dan az şey kalmıştır elimizde. 
Sadece bir Nasilıatmime'si i le birkaç şi iri bulunuyor. Ona ait olduğuna kesin 
gö1.üyle bakı lmasa da bu şiirler Alevi-Bektaşi edebiyatının seçkin ve güzel ör
neklerinden oluyorlar. Bir  fik ir  adamı, bir tarikat adamı olan Abdal Musa'nın 
ünü, biraz da Kaygusuz gibi tekkenin en giiçlü şairini yetiştirmesinden ve onun 

1 Nezihe Araz.- "!'· cit . . s.  1 7-8. 

2 Ncjal l l i rdoğan.- Anauo lu'nun gizli kültürü Alevilik. lfaıııhıırµ A l evi Kül ıür Merkezi yay. 
1 990. s.  1 1 6. 

J i/ıd. 
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şiirleri i le  Bektaşil iğin kesin anlam kazanmasından kaynaklanıyor 1 •  Nitekim 
Abdal Musa için yazı lmış bir  muahhar bir şiirde 

"Hak ile haklıya yüzünü dönmliş 
Biri Kaygusuz'dur bir(i) Abdal Musa 
Sade yüzün değil özünü dönınliş 
Biri Kaygusuz'dur bir(i) Abdal Musa 

Bize gösterirler en doğru yolu 
Onlarda çağlamış bilginin seli 
Kırı lsın diyorlar haksızın eli 
Biri Kaygusuz'dur bir Abdal Musa 

Öğretmişler yaşamayı sevmeyi 
Terketmişler geriliği <loğmayı (dogmayı ?) 
Önlemişler talan ile yağmayı 
Biri Kaygusuz'dur biri Abdal Musa 

(Ali Kocaoğlu)2 
Ve bunların sosyal yanlarını belirten bir başkası :  

"Anadolum dar günleri yaşarken 
Horasan'dan gelen erenler bur<la 
Yurtta perişanlık darl ık  var iken 
Halk uğruna savaş verenler burda . . .  " 

(Aşık Muharrem Yazıcoğlu)' 
Ve nihayet doğruca Abdal Musa'<lan birkaç dize: 

1 i/ııl . . s. 1 37-8. 
2 ibd. , s. 1 40- 1 . 

"Kim ne bilür bizi biz ne soydunuz 
Ne bir zerre oddan ne hod (kendi-asli) su<lamız 
Bizim hususumuz ma'rifet, söyler 
Biz Horasan mülkindeki boydanuz 
Yedi deniz bizüm keşkülümüzde 
Hacım umman oldı biz o göldenuz 
Hızır İlyas bizüm yoldaşimizdlir 
Ne zerrece gün'den, ne hod ay<laııuz 
Yedi tamu (cehennem) bize mevbahar ol<lı 

3 Musa Seyirci.- Abdal Musa Sulıaıı. lsı. 1 992. s. 73. 
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Sekiz uçmak1 içindeki köydenüz 
Bizim z.ahmımıza (yaramıza) merhem bulunmaz 
Biz kudret okuna gizli yaydanuz 
Musa Tür'da durub münacfit eyler (Tanrı'ya yakanr) 
Nesl imüz sorarsan ası l  Hoy'danuz 
Ali oldum adım oldı bahane 
Güvercin donunda2 geldüm bu hane 
Abdal Musa oldum geldim cihane 
Arif anlar bizi nice sırdanuz"J . 

• 
• * 

"Bir  mil letin edebiyatı, mil li  ruhu, mil li hayatı göstermek için en samimi 
bir ayna addolunabil ir: Bir mil let hayatı nasıl göriiyor? Nasıl düşünüyor? Na
sıl hissediyor? B iz  bunu en doğru ve can l ı  olarak o mi l letin fikir  ve kalem 
mahsul lerinde bulabi l i ri z. Şu halde Edebiyat Tarihi, bir mil letin manevi ve 
maddi tekamülünü edebi eserlerin menşuru (prizması ) arkasından gören canl ı  
bir tarih şubesidir" (Fuat Köprülü)4 •  

* * 

Alevi-Bektaşi şiirinin büyük bölümü lfiik bir tabiata sahiptir ve halk edebi
yatı ile bir birl ik gösterir. Ölümden bahsedil ir ve hepsinde acı bir gerçek, ama 
içli ve özlü bir yaşayış sevgisi, ve yaşayışa çözü lmez bir bağlanış sezi l ir. Bu 
sevgi şairi yaşadığı yurda ve dünyayı çeker: Dağlar, bahar, yazlar, çiçekler . . .  

B u  sevgi bazı kez şaire, güzel leri özleyiş duygusunu verir, bazı kez de 
kötülükleri gösterir, eleştirici bir tavır alır, şiir, beşeri, hayati bir mahiyet al ır 
(bunlara dair örnekleri vermedik). 

Bazen de şair, elde edemediği, özlediği şeyleri ister, alabildiğine sürrealist 
bir biçimde: şuuraltı dile gelmiştir: Ergene köprüsü susuzluktan bunalır, leylek 
koduk doğurur, bal ık söğüt dal ın ı  biçmeye kavak ağacına çıkar. Kelebek,  
Manisa ovasına buğday eker, sivrisinek ırgad olup biçmeye gelir. . .  � .  

Ama bütün bu hayal gücünün altında bir gerçek yatar. Mevcut düzen 
içinde ı rgat'ın yapmaya mahkum olduğu şeyleri, başka bir düzen altında bir 
toplumsal çözümün yerine getirmesi . . .  

1 Daha iiııcc "sekiz uçmak kapusin"i görmüşlük. 
2 Hacı llckıa� gibi. 
1 Musıı Seyirci.- "'" dı . . s. 1 26-7. 
4 Zikreden Seyiı Kemal Karaaliojjlu.- op. ciı . . s. 1 1 . 
5 Abdülbaki Gölpınarlı.- Alcvi-Bckta�i nefesleri. s. 242-243. 
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Gördüğümüz gibi genelde Batıni tarikatlar, Şeriat'ı ussal bir süzgeçten 
geçirerek sorgulamaktadırlar. B una, XVI. yy'da yaşadığı sanılan Bektaşi Ba
ba'sı Azmi Baba'dan bir örnek vereceğiz. Açık düşünce akımın ın  başını  
Bektaşi çekmez mi? . . .  : 

"Yeri göğü ins ü cini yarattın 
Sen ey mimarbaşı elvancı (boyacı )  mısın 
Ayı günü çarhı burcu var eltin 
Ey imkan sahibi rahşancı (cilfıcı) mısın 

Kul lanırsın kanatsızca rüzgarı 
Kürekle mi yaptın sen bu dağları 
Ne yapup da öldüriirsün sağlan 
Can verip alırsın sen cancı mısın 

Bir iken bin eltin adını 
Görmedim sen gibi iş üstadını 
Yaşardırsın kurudursun odunu 
Sen bahçıvan mısın ormancı mısın 
Cibrile (Cebrai l'e) perde altında söyler din 
İnüp Beytullah'ta kendin dinlerdin 
Bu ateşi cehennemi neylerdin 
Hamamın mi var ya külhancı mısın 

Bu kışlara bedel bu yazı yaptın 
Evvel bahara (ilkbahara) karşı güzü yaptın 
Mizanı iki göz teraı.i yaptın 
Bakkal mısın yoksa dükkancı mısın 
Kazanlarda kaıranların kaynarmış 
Yer altında bal ıkların oynarmış 
On bu dünya kadar ejderhan varmış 
Şerbet mi satarsın yı lancı mısın 
Esirci misin koydun cehenneme arap 
Hoca mısın okur yazarsın kitap 
Aslın katip midir görürsün hisap 
İhti sabın mı var (Belediye memuru musun) yok hancı mısın 
Bin cehennem olsa korkmam birinden 
Rahman (kul larına acıyan) ismi nazil 
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değilmi senden (senden inmedi mi)  
Affet günahımı yalancı mıs ın 

" J  

Allah'a bu hitabı ancak XVIII. yy'da Voltaire ya da Diderot yapabil irdi . . .  
* 

* * 

İ lerde, "Mübadele" cildimizde üzerinde aynntı larıyla duracağımızı i fade 
etmiş olduğumuz Ahilik'in yukarda gördüğümüz gibi bazı akımlarla i l işkisi 
dolayısıyla, bu hususta konumuzla i l işki l i  dolabilecek bazı mütalaaların ser
dedil mesini uygun bulduk. 

Ahilik, fütüvvetle i l işkisi itibariyle dini bir vecheye de sahip olmasının ya
nısı ra doğruca bir liiik müessese olarak beliriyor ve 1 789 hareketini  yaparak 
feodalismi tasfiye etmiş Batı "burjuva"sı t ipine uygu� bir görünüm arzediyor: 
"Ahi Evren' i n  insanlar için i stediği «miras hakkı»nı . yani mülkiyeti savunur 
olması, esnafı örgütleyen ilk insan olması , «Vatan» için savaşan bir topluluğun 
önderl iğinci yapması, siyasal anlamda aristokrasinin savunm:uluğunu yapan 
Mevlevilere karşı yaşamı boyunca savaşın içinde bulunması ,  «kul» kavramı 
karşısında insan ı «birey» olarak da görmeye başlaması . . . " 1  bunu doğruluyor. 

Gerçekten Ahiler kendi lerin i ,  aristokratlar gibi Tanrı 'n ın yeryüziinde 
temsilcisi ya da veki l i  görmemişler, Tanrı mülkünü yönetmek gibi bir iddiaları 
olmamış. Aristokratlar gibi büyük toprak sahi pleri olmamışlar, çekiç elde, 
üretim yapmışlar. Ama hepsinin ötesinde insanı, Tanrı 'nın değil ,  kendi lerinin 
saymışlar. Dünyadan uzaklaşmamışlar, kendini öbür dünyaya hazırlamak gibi 
bir düşünceye sahip olmamışlar\ Onlar, Batı burjuvası gibi «akl ' ı» kul lan
mışlar, daha önce Yunus'ların, Kaygusuz'ların . . .  yaptıkları gibi . Başka tii rl ü 
ciddi üretim de olabilir miydi? 

Bu arada yukarda kullandığımız "aristokrat" lafzının doğruca toprak sa
hibi ile "güzideleri " ,  Osmanlı döneminde de, tanımlamasını yapmış olduğu
muz "Osmanlı"yı ifade ettiğini bel irtelim. 

"Medreseden sessizce kaçman, münakaşa ve çekişmeden iyidir. 
"Gece ve gündüz Hakk' ın rızasına uygun yaşarsın ,  Kürt olarak uyur, 

Arap olarak uyanırsın" diyor Ahi Evren4 • • .  

I Agfıh Sırrı Levend .- op. ı iı. .  s .  1 94-5. 
2 Ömer Tuncer.- Anadolu"da arisıokrasiyc karşı burjuva Ji i�ünccsinin i l k  izleri .  11 1  °1l i l iın ve 

Utopya, Aralık 1 995. 
J ihı/. 
4 Ahi Evren.- Tasavvufi düşüncenin esasları. ıcrc. M ikail Bayram. T.D.V. yay. 1 65. Arık. 1 99.� .  

s. 1 45.  
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Pir Sultan Abdal 
Dedem Korkut'un, Yunus'un, Kaygusuz'un, Hatayi'nin . . .  rüzgarı esip 

duracaktı bazı bağlarda, Sivas'fa, Pir Sultan'ın bağında. Buradan da yeni bir 
coşku alıp saracaktır halkııı  gönlünü. 

Aynı adı taşıyan tam yedi Alevi şairi varmış. doğruca Pir Sul ıan'ın ş i i r
lerini ayırdetmek zormuş. Bu ayrıntılar konumuz dışında kalıyor. Biz sadece 
" . . .  Pir Sulıaıı' lar öyle birle, ikiyle, beşle, onla sayı lmaz. Pir Su ltan halktır. 
Halkın bir geleneğidir. Halk gibi binbir ve mi lyondur. ama birdir. .. " sözünü'  
tekrarlamakla yetineceğiz. Gerçekten zaman, bu yedi şairin hepsini bir teknede 
yoğurmuş. Ama bu "hamur", her ağzın tadı olmuş, bu arada Tahtacının:  

· 

" . . .  Tahtacı ların türeleri, dil leri, duyguları, Anadolu Kızıl başlarından hiç 
de aynı değildir. Her iki zümre de Türk şamanisminin veya Türklerin daha eski 
totemism din süreğinin (Alevilik) perdesi alımda (İslamlaşmış) görünen akide
lerini şimdiye değin sürüp gelmişlerdir. Sazları. sözleri, özleri (Köy Kızılbaş
ları) nın aynidir. Bakınız (Yalvaç-Isparta i lçesi) nin bir sürek köylüsüniin ağ
zından dinlediğim aşağıdaki türkü, Antalya'nın bir sürek Tahtacısının sazında 
aynı güfte ve beste ile söylenmiştir": 

"İçıııişem bir dolu olmuşam ayık 
Düşmüşem dağları olmuşam geyik 
Sana derim sana sürmeli geyik 
Kaçma benden kaçma avcı değilem 

Eyder Hatai'yem uçan kaçandan 
Zerrece korkmazız bu tatlı candan 
Gidip davacı olma atana benden 
Kaçına geyik kaçma avcı değilem". 

"Bunlar gibi Şah İsmai l Hatai'nin,  Pir S ultan Abdal'ın, Kaygusuz'un . . . 
ve bunlara mümas i l  eski tanınmış sofu 01.anların nutukları, nefesleri her iki  
zümre aras ında müştereken söylenir, çal ınır. Pir Su lıan'ın nefesi bir Tahtacı 
güycndesinin sazının tellerinde ne ahenkli , ne koygun nağmeler yaratmıştır, 
bakınız:" 

"Şu yalan dünyaya geldim giderim 
Gönül senden özge yer bulamadım 
Yaralandım al kanlara bölendim 
Bir elim kanını yur bulamadım. 
Felek kırdı benim kolum kanadım 

1 Şükrü Günbuluı.- Pir Suhan Abdal, iıı Aydınlık. Ol Temmuz 1 99J. 
' 
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Baykuş gibi viranlarda tünedim 
Bunda üç güzeli n '  sırtın sığadım 
Yolum «Hfi» deyecek er bulamadım. 
Felek kırdı benim kanadım kolum 
Dört köşe başında bekletti2 yolum 
Keskin bade ile içtiler dolum 
Yandı yiİreciğim kar bulamadım. 

Pir Su ltan'ım eydür bahçe bağ olsam 
Üstü mor sümbüllü  yüce dağ olsam 
Alem çiçek olsa an ben olsam 
Yar dil inden tatlı dil bulamadım"'. 

(İsmail Engin, "Tahtacı lar: Kimdir ve kökenleri nereden gelir?" adlı maka
lesinde -To'plumsal Tarih 24, 25, 28 ve 29, sırasıyla Aralık 1 995, Ocak 1 996, 
Nisan 1 996 ve Mayıs 1 996- Tahtacı ların kökenleri hakkında i leri sürü lmliş 
iddia ve varsay ımları ayrıntı larıyla veriyor. Konumuzun dışına çıkacağından 
bunları zikretmedik). 

Evet, halk şi irinde her türlü ıztırab kaynağı var, Yemen var. dağ var, bel 
var, gerçek sevgiler ve güzeller var, yurt var, dünya var, lıalk var. Aıatürk'e 
bağlanmış Türk edebiyatı , halk edebiyatı olmuştu. 

Muhakkak ki halk unsurunu üstün tutmuş olan Yunus, halk şiirin in  baş
lıca kaynağıdır. Onda, bizi burada özel l ik le i lgi lendiren laik halk şi iri de, 
zümre şi iri de, zahidiine halk ş i iri de i lhamını o coşkun ve berrak kaynaktan 
almıştır. Gölpınarlı'ya göre Alevi-Bektaşi edebiyatının, haltii Türk halk ede
biyatın ın  en yüksek şairlerinden biri ,  hiç tereddiitsiiz Pir Sultan oluyor. O. 
bazı ş i irlerinde tamamen ideolojisini yayıyor: bazı şi irlerinde o den l i  liidini 
oluyor ki sanki imanın ı  şi ir halinde sunan o değildi . Onda Divan edebiyat ının 
etkisi görülmüyor; azizlerden,  onlann menkabelerinden, tasavvufun çok mistik 
ve metafizik teliikkilerinden bahisler de yok . Onda "akı l "  var, ustalan Yunus. 
Kaygusuz'da olduğu gibi: 

"Pir Sultan Abdal'ım kırklar yediler 
Bu yolu erkanı böyle kodular 
Allah verdiğini almaz dediler 
Bana verdiğini aldı neyleyem" . . .  

1 Al lah. Muhamme<.I, Al i  olmalı. 
2 Dön kapı : Şoriat. Tarikat. Marifet, Hakikat. 
� Naci Kum Atabeyli .- Antalya ıahtacılarına <.lair noılar. 111 Türk Tarih .  Arkccılogya ve 

Eınografya Dergisi iV ,  1 940. s.  205-7. 
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Ve Yunus'un universalismi: 
"Pir Sultan'ım Haydar heman 
Dağları büyüdü duman 
İşte İncil işte Kur'an 
Seçebilirsen gel beri " . . . 1 

B u  şiirinde ayrıca, adının Haydar olduğu da anlaşılıyor. 
Ve yine "usta"lanndan aldıklanndan bazı lan: 

"Ağaç dersem sana arlanma ağaç 
Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç" (Dedem Korkuı) 

"Öt benim san tanburam 
Senin aslın ağaçtandır  
Ağaç dersem gönüllenme" (Pir Sultan) 

Sordum sarı çiçeğe 
Benzin neden sarıdır 
Çiçek eydür: Ey derviş 
Ahım dağlar eridir" (Yunus) 

"Sordum sarı çiğdeme 
Senin benzin ne sarı 
Ne sorarsın ey derviş 
Hakk korkusun çekerim" (Pir Sultan). 

"Be hey kardaş yolumuza 
Giremezsin demedim mi 
Bizim gizli sırrımıza 
Eremezsin demedim mi" (Kaygusuz Abdal) 

"Be hey aşık çevrimizi 
Çekemezsin demedim mi 
Bu bir rıza lokmasıdır 
Yiyemezsin demedim mi" (Pir Sultan) 

1 Abdülbaki Gölpınarlı.- Pir Sulıan Abdal. lst. 1 %3. s. 6- l tı. 
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Pir Sultan'ın ünü yayılacaktı . Özell ikle idamından sonra bütün Alevi şair
leri onun etkisi  ahına gireceklen.li . En başta, onun mahlasını (tapşırmasını )  
kul lanarak söyleyenler tamamen onun varyantları oluyorlar. Daha sonraları 
Kerein, Gevheri, Karacaoğlan, Kul Mustafa, Dadaloğlu,  Köroğlu, Vel i ,  Kem
ber, Er Mustafa, Derviş Ali ,  Sefil Ali ve daha niceleri . . . 1• Evet, onun <li l i ,  hal
kın di l i  olmuştu . . .  

"Pir Sultan'ın ası lmasından sonra akmaya başlayan saniyeler bir çığılt ıyı 
da birl ikte sürüklüyor<lu: «Açal ım kızıl  sancağı», «Osmanl ı  yanına kalır mı 
sandın»,  «Zal imlerin sarayını  bozal ım . . .  »,  «Al Osman'ın konakları y ık ı l
sın» . . .  

"Bu çığı lt ı ,  y ı l lar için<le <linmedi. Çoğaldı yayı ld ı . . . "2• 
Onun şi irinde, yaşadığı dönem ve İran Şahı'na duyduğu eği l im okunuyor 

ama bu keyfiyet, onun bütün yaşam öyküsünü sınırlamıyor. Bu eği l imin te
melinde Osmanlı toplumunda halka, özellikle reaya köylüye reva görülen hak
sızl ıklar, adaletsizl ik lerden, bunun dıŞı nda alabildiğine süren yolsuzluklar, 
yoksunluklardan yakınma ve çözüm arama yatmakta. Ve bu yol<la rüşvetçi ka
dı lar, yobaz müftüler, zfılim paşalar, yani "Osmanl ı"  katı, en sert şeki lde eleş
tirilmekte: 

"Koca başlı koca kadı 
Sen<le hiç din iman var mı 
Haramı helfıli ye<li 
Sende hiç din iman var mı 
Fetva verir yalan yulan 
Domuz gibi dağı dolan 
Sırtına vururum palan 
Senin gibi hayvan var mı 
İman eder amel etmez 
Hakk'ın buyruğuna gitmez 
Kadı lar yaş yere yatmaz 
Hiç böyle kör şeytan var mı 
Pir Sultan'ım zatlanmız 
Gerçektir şöhretlerimiz 

! Haram yemez illerimiz 
Bu sözümde yalan var mı"3. 

1 lbrahinı ı\slanoğlu.- Pir Sul tan Abdallar. lst. 1 984, s. 62-3.  
2 Şükrü Günbulut.- O/J. cit. 
3 Asını Bezirci.- Pir Sulıan. Ya�anıı. ki�i l i�i .  sanatı, bütün �iirleri. Isı. 1 992, s. 54-5. 320. 
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Sadece Muhammed'den söz eden şii rlerinin azlığına karşın Al i ,  onun şi
irinin merkezinde oturur. Pir Sultan Alevidir, birinci İmam Ali büyiik haksız
lığa uğratı lmıştır. Kaldı ki o, İsliim'ın zaferi için yiğitçe dövüşmüş, bu müca
hededen hiçbir maddi çıkar beklememiş, daima fakir ve halkın yanında kal
mış. Bu açıdan Al i ,  Pir Sultan tarafından "haksızlığa uğramış i ıısan"ın sim
gesi olarak yorumlanmış1 ve alabildiğine sevi lmiş. 

"Koyun beni Hakk aşkına yanayım 
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 
Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım2 
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 
Benim pirim gayet ulu kişidir 
Yediler ulu'su Kırklar eşidir 
Oniki İmam'ın server başıdır 
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 
Kadı lar müftiiler fetva yazarsa 
İşte kement işte boynum asarsa 
İşte hançer işte kellem keserse 
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan 

Daima bir pire, yol gösterecek bir mürşide gerek olduğunun her vesileyle 
vurgulanması da "usta"larından tevarüs edi lmiş bir düşünce olmal ı .  Nitekim 
Kaygusuz 

dememiş miydi?. 

"Hacca vardım der isen 
Kande vardın hacca sen 
Kılavuzsuz kuş uçmaz 
Bunca dağ u dereden"4 

Pir Sultan "Osmanlı"ya kı l ıç çekecek, bayrak açacaktır, ş i irinde: 

1 ibd . . s.  85. 

"Gelin canlar bir olalım 
Münkire) kılıç çalalım 
Hüseyn'in kanın alal ım 
Tevekkeltü tealallah 

2 Yani pirimden (Ali'den) mi mahrum kalayım. 
3 Asım Bezirc i .- op. dl., s. 3 2 1 .  

4 Refik Ahmeı Scvengil.- Yüzyıllar boyunca halk �airleri. lsı. 1 965. s .  J5. 
5 Burada "münkir",  Hakk'ııı cmrcııiği adaleııcn dönen oluyor. 
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Açalım kızıl sancağı 
Geçsin Yezit'lerin çağı 
Elimizde aşk bıçağı 
Tevekkeltü teiili'ıllah 
Mervan soyunu vuralım 
Hüseyn'in kanın soralım 
Padişah'ın öldürelim 
Tevekkeltü teiili'ıllah 
Pir Sultan'ım geldi cuşa 
Münkirlerin ak lı şaşa 
Takdir  olan gelir başa 
Tevekkeltü tealallah" 1  

" Halkımız sevdiği ve değer verdiği kişi leri askerse kahraman, din adamı 
ise ermiş, sanatkarsa dahi gibi görmek ister. Hakkında. farkında olmadan çe
şitli söylentiler ortaya atar. Zamanla bu söylenti lere yenileri eklenir. Sonunda o 
adam efsanevi bir şahsiyet olup d i l lerde dolaşıp durur. Pir Su ltan hakk ında 
anlatı lan hikfiyeler de bu yolda oluşmuştur. İşte bunlardan bir tanesi . . .  : " 

"Haydar'ın babası ,  oğlunun seyip gezmesini isıcmez. Önüne mal ları katt ı .  
«git oğlum hayvanları otlat» dedi; çocuk önünde mal lar akşama kadar gezdi 
yoru ldu. Yıldız dağının eteğinde bir çimenlik var idi .  Bu ç imenl ikte bugün 
Bektaşi ulu larından Seyyit Ali Sultan' ın makamı vardır. Bu yer boş değil  idi. 
Çocuk başını bir taşa koydu, uyudu, azını çoğunu bir Mevlfı bilir. Mi'ınfıda 
kulağına bir ses geldi. Haydar gözlerini açtı ki  karşısında bir ak sakall ı  i htiyar 
var. Elinde bir dolu .  bir el inde bir e lma. Haydar'a uzattı, al  oğlum bunu iç  
dedi. Haydar doluyu içti . Üçyüz altmış altı damarından b i r  ateştir yüriidü. Pir 
öteki elini uzattı elmayı verdi .  Haydar elmayı alırken gördü k i  Pir'in avucunun 
icinde bir yeşil ben var. Balkıyıp durur. Haydar bildi ki  bu Hünkar Hacı llek
taş Yeli 'dir? Sarıldı elinden öpe. Pir ett i :  Oğlum bundan sonra senin adı n  Pir 
Sultan olsun, adın dört bir yana yayı lsın, sazının üstline saz. sözünün üstüne 
söz gel mesin.  Al Evladın hakkını  almak için Tanrı senin yard ımcın olsun. 
Adını ben verdim yaşını Al lah versin dedi, gözden nihan oldu" .  

"Akşam oldu sabah açı ldı ,  hayırlı sabah canların üstüne açı ls ın,  Haydar 
evine dönmedi .  Arayı arayı buldular. Haydar kendinden geçmiş. Güzel yiizii 
köpük içinde dalga vurur. Uyandırdılar, eline bir saz verdi ler. An ladı lar k i  
Haydar dolu içmiş. Aşk deryasına düşmüş. inc i  mercan satar. . .  " 

1 Asını Bc1.irci.- rıp. <"İl .. s. 255. 
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"Vaktiyle, Hafik i lçesinin Sofu lar köyünde Hızır adında bir genç varmış. 
O zamanlar bu köyün halkı Alevi imiş.  Zamanla yoldan çıkmışlar. Onların bu 
durumunu beğenmeyen Hızır, köyünden ayn imaya karar vermiş, çıkmış yola. 
Ha şurası, ha burası derken Bana1.'a kadar gelmiş.  Pir Sultan'ın yanına azap 
durmuş. Sonra da müridi olmuş. Aradan seneler geçmiş, bir gün Hızır «Pirim,  
demiş; sen herkese himmet ediyorsun, herbiri çeşit l i  makamlara geçiyor. ne 
olur. bana da himmet et, büyük adam olayım, ben de bir makama geçeyim.» 
Pir Sul tan şöyle bir düşündükten sonra gülümsemiş.  «Ulan Hızı r, ben dua 
ederim, belki  sen de büyük adam olursun; hatta paşa, vezir de olumin ama, 
sonunda gelip beni astırırsın" .  

"Yine de duasını eksik etmemiş. Hızır lstanbul 'a g idip saraya girmiş. 
Ağa, Kapıcı başı ,  Paşa, Beylerbeyi derken ve7.ir olup Sıvas vali l iğine atanmış. 
Pirin i  unutmamış, haber gönderip huzuruna getirtmiş .  Hürmet. i zzet, ikram 
derken bir hayli de sohbet etmişler. Yemekte mükellef bir.sofra donanmış. Pir 
Su ltan yiyeceklere söyle bir bakıp hemen geriye çeki lmiş .  Paşa şaşırmış «Bir 
şey mi oldu pirim?» Pir Sultan «Hızır, demiş; bu yemeklerde zina kokuyor. 
İçinde yetim hakkı var, sen bunları haram para i le yaptırmışsın».  Hl7.lr Paşa 
«Yok pirim» dediyse de dinletememiş. Ama bir hayli de içerlemiş. Pi r Sultan 
biraz daha i leri gidip «B'unlan ben deği l ,  köpeklerim b ile yemez. istersen çağı
rayım da gör.» Hemen ün lemiş. köpekler anında gelmişler. Dir  tepsiye haram 
yemek, bir tepsiye de heliil yemek konmuş. Önce haranı yemekler getiri lmiş.  
Köpekler şöyle bir koklayıp geri geri çeki lmişler. Arkasından heliil yemeklerle 
dolu tepsi gelmiş. Köpekler onu da kokladıktan sonrn. kuyruklarını  sall ay·a 
sal laya yemeye başlamışlar. B u  hakarete çok kızan Hı1.1r Paşa, h ırsın ı  yene
meyip pirini Toprakkale'ye hapsetıirmiş." 

"Eh . . .  ne de olsa piri. Hırsı  geçince bir bahane ile affetmek istemiş . Zin
dandan ç ıkarttırıp demiş ki: «Bana içinde Şah'ın adı geçmeyen üç deyiş söy
lersen seni affedeceğim. Yok, söylemezsen kendin bil irsin». Pir Sultan «Peki 
öyleyse» deyip tezeneye şöyle bir dokunmuş : "  

"Hızır Paşa bizi berdar etmeden (asmadan) 
Açı l ın  kapılar Şah'a gidel im 
Siyaset günleri gel ip yetmeden 
Açıl ın  kapılar Şah'a gidel im 
Gönül çıkmak ister Şah'ın köşküne 
Can boyanmak ister Ali müşkine (nı isk-i amberi ne) 
Pirim Ali On'ki İmfım aşkına 
Açı l ın kapılar Şah'a gidel im 
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"Pirin i  affetmeye hazı lanırken, onun hemen her fırsatta Şah'ı anması Hı
zır Paşa'yı ç i leden çıkarmış. Ne söylediğini ,  ne yaptığını b i lmez hale gelmiş. 
Yanındakiler emretmiş: «Asın bunu!» 

Ve Pir Sultan'ı asmışlar. Ama öyküsü devam etmiş: 
"Ertesi sabah, Meydan ·cami inin karşıs ındaki S ıra Kahveler'e ad ımını 

atan halk Pir Sultan'ı konuşmaya başlamış. Bi risi demiş ki «Duydunuz mu? 
Hızır Paşa bu gece Pir Su ltan'ı astırmış». Yanındaki it iraz etmiş: «Aslı yok . 
' B u  sabah Koçh isar'dan gel i rken onu Seyfebc li 'ndc gördüm.» Bir  d iğeri : 
«Senin yanlışın var. Gün ışırken Malatya yolundaki Kardaşlar Geçiti 'nde 
karşı karşıya geldik .  Sazı omuzunda gidiyordu .» Dördüncüsü «Yenihan yo
lundaki Şahna Gediği'nde gördüm.» Beşincisi «Al lah A l lah . . .  daha demin  
Tavra Boğazı'nda id i .»  Şurda gördüm, burda gördüm diyenin haddi hesabı 
yokmuş. Bakmışlar ki olacak gibi değil, kalkıp hep beraber «Siyaset Meydanı
'na gitmişler. Bir de ne görsünler! dar ağacında Pir Sulıan'ın hırkası sallanıp 
durmuyor mu? Kendisi görünürlerde yok." 

"Bu durumu işiten asesler (gece bekçileri) her tarafa dağıl ıp. Pir Su ltan'ı 
aramaya koyulmuşlar. Şair de o sırada Kızı l ırmak köprüsünden geçiyormuş. 
B akmış k i  asesler arkasından geliyor, çabucak köprünün öbür tarafına geçip 
«eği l köprü eği l» demiş. Köprü eği l ip suya batmış. Öbür ucundaki ases ler do
nakalmışlar. Pir Su ltan'ın keramet sahibi bir kişi  olduğunu anlayıp geri dün
müş, gitmişler". 

"Pir Sultan Horasan'a gidip Şah'ın huzuruna çıkmış . . . " 1 •  
Gerçekten halkın gönlünde taht kurmuş olanlar, hiçbir anlamda "ölmüyor

lar", i lerde göreceğimiz gibi,  Serez'de darağacında can vermiş Bedreddin' in 
ölmeyeceği gibi .  Çünkü onlar, Türk toplu luğunun sevincini de, m.:ısını da, 
umutlarını da mısralarında, yazı l arında dile getirmişlerdir. Halk toplumunun 
yaşayış, duyuş, düşünüş şekl i  i le  bu şair-yazarlarınkiler birbirlerine uyuyor. 
Toplum hissediyor, şair di le getiriyor2• 

Bu manevi ölümsüzlük inancı , işi  sonunda maddi ölümsüzlüğe kadar gö
türmüş ki çoğu Alevi, Hz. Al i 'n in öldüğüne i nanmaz, onun bir gün gaibden 
ortaya çıkmasını bek ler. Nitekim Anadolu halk resimleri arasında o, içinde 
kendisinin olduğu ( ! ) tabutu devesine yüklemiş olarak götiirürken temsil edi l i
yor (fol. 4 ) .  

Hallac da  ölmemişti , daha niceleri gibi . . .  

1 llırahim Aslanoğlıı.- "f'· ciı., s. 3 1 -38.  
2 Refik Ahmeı Sevengil.- op. cil . . s. 5. 

* * 
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Aşıklar, yani saz şairleri halk arası nda dolaşan menkabelere göre, maddi 
ve cismani aşktan manevi ruhani aşk derecesine yükselirler, saz çalıp şi ir söy
lemeyi de tanrısal vasıtalarla. yani ya bir mürşidin, pirin.  ya da Hızır Peygam
ber' in düşte veya gerçekte tecel l is i  i le  öğrenirler. Görüldüğü gibi bunlar, hal
kın telakki ine göre Hakk Aşıkları'dır ve esin kaynakları daima tanrısal olur. 
Serseri bir hayat geçiren ve bundan ötürü medrese mensuplarının şiddetli hu
cumlanna maruı. kalan bazı Aşıklar hakkında bi le, ölümlerinden sonra, hatta 
hazan hayatlarında bu türlü halk menkabelerinin teşekkül ettiğini .  tarihi kişi l ik
lerinin bir kutsal l ık halesiyle çerçevelendiğini bi l iyoruz. Bunlar, Aşıkların ta
savvuf tarikatlarıyla ve özell ikle Bektaşil ikle sıkı i l işki lerinden dolayı vücuda 
gelmiş telakki ler olup Aşıkların halk nazarındaki toplumsal mevki lerini gös
termek bakımından çok dikkate değer. 

Aşık lara karşı halkın beslediği bu takdir ve hürmet hislerine yüksek sını
fın (Osmanlı kal ının) işt irak etmeyeceği doğaldır şöyle ki bu sınıfın  orıhodox 
ideoloji ve dünya görüşünden ayrılması bahis konusu olamaz. Ona göre avam 
sını fı ,  yan i geniş halk zümresi, sadece bir koyun sürüsünden ibarettir; on ları 
adalet le idare etmek, yani çoban l ık ,  yüksek s ınıfın  görevidir. "Mesncvi-i 
Mevlana"n ın ünlü "Şerh"ini  yazdığı için Şiirih sıfatını  almış Ankaralı İsmail 
Efendi şairleri dörde ayırıyor ve dörd.üncü leri şöyle tanımlıyor: "Kelamı sfıreı 
ve manadan hali  olmakla esvaı-ı hayvanata lahık (hayvan seslerine varan) 
olanlar k i ,  onlar hakkında yavegfiy (saçma sapan söyleyenler) ve herzeciiy 
(boş lakırdı edenler) demek sadıktır" diyor, "Miftahü'I belaga"sında. Osmanlı  
edebiyatçısına göre sazşairleri bu dördüncü sınıfa dahi l  edi l iyor. Nice yı l lar 
sonra Ziya Paşa da, "Hariibiit Mukaddimesi"nde sazşairlerinin eserlerini "eşek 
anırmasına" benzetecektir ' .  

Yunus'tan sonra gelen Aşık Paşa ( 1 272- 1 333)  da! onun gibi tasavvuf 
yolunda yürüyen halk şairlerin i  etkilemiş. Bu sonunculardan biri olan İsmai l 
Emre bunu bir şiiri nde açığa vuruyor: . 

"Yunus idi pişrevimiz (önderimiz) 
Aşık Paşa husrevimiz (güneşimiz-hükümdarımız)" ' 

"Aşıkların düşlerine sık sık Hızır Peygamber'in girmesi, tercüman ı ol
duk ları halk k itlelerin in içinde bulundukları alab i ldiğine olumsuz koşu l lar 
içinde onu bir umut kapısı, koşul ları düzeltecek, ızıırabları dindirecek Mehdi 
olarak görmelerinden ötürüdür. Ama Aşık bununla yetinmeyip özell ikle A levi-

1 l'uad Köprülü.- Türk sazşairlcri 1. Ank. 1 962. s. 1 2- 1 7  w İ•!/İ"u .ı . 
2 Asıl adı Al i  Deşer olup ""Paja"" siizciijlü ""hqc"". yani "' i lk .  hii)"iik. ağahcy"" anlamına gelir. 

Kardcjlerinin en hüyiiğü ol<Juğu için ona "Ali Dqc· l'ajadcnnıi�ıir ! Asını Bezirci.- Türk halk 
şiiri 1 .  lsı. 1 991.  s. 60 i11/rıı ı .  

3 i/1d. , s .  D. 
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Bektaşi şi irinde softalara, ziihitlere taşlamalarını da esirgemiyor. Kazak Abdal 
diyor ki :  

"Ormanda büyüyen adam azgını 
.Çarşıda pazarda insan beğenmez 
Medrese kaçkını ,  sofıa bozgunu 
Selfim verrneğe dervişan beğenmez" ' .  

Halkın adamı Bektaşi. yukarda Köprü lü'nün dediği gibi , koyun sürüsün-
den addedildiğinin ayan beyan farkında, hele o Bekıaşi Pir Sulıan olursa: 

"Uyur idik uyardılar 
Diriye saydılar bizi 
Koyun oluşu anladık 
Sürüye saydılar bizi 

Pir Suhan'ım ne var şunda 
Çok keramet var insanda 
O cihanda şu cihanda 
Ali 'ye saydılar bizi"2 

Ve Bektaşi, kendini Tanrı i le bir tutacak kadar, oturup onun resmini yapa
cak kadar orthodox İslfım'a karşı �ıkıyor, i lerde daha başka örneklerini göre
ceğimiz gibi: 

"Cihmı var olmadan adem deminde 
Hakk i le birlikle yekdaş idim ben · 
Var eyleyip çün bu mülkü o demde 
Yazdım tasvirini nakkaş idim ben 

" -' 

Her inanış ve fikir, bir tür edebiyata dayanır. Aksi halde ya doğmadan, ya 
da doğumdan hemen sonra ölijr. Bazı fikirlerin de, kendilerinden önce edebi
yutları doğmuş, ruhlurı, hisleri yeni hayata, yeni düşünceye doğru sürüklemiş. 
Mill iyet hareketleri gibi. 

Bektaşi edebiyatı da böyle bir hareketin. böyle bir yolun doğmasına neden 
olmuş. Halk. özel l ikle köylü zümresi. bunun etkisi alımda kalmış. Resmi din 
bi lginlerinin kuru ve tekdüze harekeıleri, bu edebiyatın hep başlıca hedefi ve 
yıkmak istediği düşman olmuş: 

· 

1 Lütfi Kale l i .- Tapılacak ilah. lsı . 1 99 1 ,  s. il 1 .  
2 llcsinı Atalay.- Bckta�ilik ve cdcbiyaı. lsı . 1 99 1 .  s .  1 27 .  
� ilu/. , s. 1 1 8 .  
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"Bir sinek bir kartalı 
Salladı vurdu yere 
Yalan değil gerçektir 
Ben de gördüm tozunu" 

1 27 

diyen Yunus, aynı kör ve sersem taassubu yeriyordu.  Burada kartal, mağrur 
ve mütaasip bir hoca sinek de mütevazı bir dervişı ir 1 •  

Ve,  ancak "akı l "  i le çözülebi lecek bir diz i  sorun:  Tektanrı lı din ler gerç.ek
ten tektanrı l ı  mıdır? Çoktanrı lı dinlerin tanrıları, tektanrı l ı  dinlerin kutsal var
l ık larından çok mu başkadır? "Allah" neden "Şeytan"ı yok edi p  kurtulmaz? 
"Tektanrı " düşüncesi kutsal k i tapların tekelinde midir? "Cennet-cehennem" 
düşüncesi tek tanrı l ı  dinlere vahiy olarak mı indi? Hi liil neden İslftm'ııı simgesi 
olmuş? Nuh tufanı öyküsünün kaynağı nedir? Hiı it  ana tanrıçası Hepat'ın adı 
ile Havva Ana'nınki neden bu denli benzeşiyor? Neden Meryem Ana'ııın özel
l ikleri i le  Ephesos'taki Artemis Ana'nın özell ikleri bunca benzeşiyor? . . .  2 

B u  sorunların tümüyle alay eder halkın şairi ve bunları orthodox doktrine 
uygun olarak çözümlediğini sanan yobazı da yerden yere, bazen de en ağır bir 
di l le, vurur, Kazak Abdal (fot. 2) ı_n yaptığı gibi: 

1 ibıl . . s. 87-8. 

"Eşeği saldım çayıra 
Otlaya karnın doyura 
Gördüğü düşü hayıra 
Yoranın da anasını 

Münkir müniifıkın soyu 
Yıktı harab etti köyü 

· Mezarına bir tas suyu 
Dökenin de anasını 

Müfsidin bir de gammazın 
Malı vardır yemezin 
İkisin meyyit namazın 
Kı lanın da anasını 

Derince kazın kuyusun 
İnin inim inlesin 
Kefen dikmeye iğnesin 
Verenin de anasını 

2 Bkz. Ömer Tuncer.- Çok Allalı'taıı tek Allah'a, iıı Bilim ve Üıopya 24 Ekim 1 993. 
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Dağdan tahta getirenin 
Mezarına göterenin 
Talkınını1bitirenin 
İmamın da anasını 

Kazak Abdal söz söyledi 
Cümle halkı dahleyledi 
Sorarlarsa kim söyledi 
Soranın  da anasını" '  . . .  

Yunus'un yolunda giden tasavvuf şairleri (halk ve Mclami-Hamzavi şiir
ler) Alevi-Bektaşi halk şairleri, köylü halk şairleri , kent ve kasaba şairleri, Ye
niçeri şairleri, göçebe şairler. . .  in ayrıntılarımı girmemiz bizi ası l konumuzun 
uzağına taşıyacağından, önümüzdeki bahiste bazı ı ipik örnekler vermekle yeti
neceğiz. 



YUNUS'UN YOLUNDA YÜ RÜYENLER 

Said Emre 
Yunus'un izinde gidenlerin en eskisi ,  XIV. yy başlarında yaşamış olan 

Said Emre'nin hayat öyküsü az bi l iniyor. El imize geçmiş şi irlerinden onun 
Hacı Bektaş yolunda olup Koluaçık Hacim Su ltan'dan nasip aldığını öğreni
yoruz . . 

Şi irleri, Yunus'urİ tarzında olup onunki lere benzemesi ,  bazılarını bu iki
sini aynı kişi  sanmaya kadar götürmüş. Said Emre de, Yunus gibi, daha son
raki yy'larda yetişen Alevi-Bektaşi ozanlannı derinden etkilemiş. 

"Hacı Bektaş Vilayetname'sinc.le, Aksaraylı Molla Sadedc.lin'den bahsedi
l i r. Bu zat, büyük bir bi lgindir. İlk zamanlar Hacı Dektaş'ı inkar ederken son
radan ona i ntisabetmiş ve Hacı Bektaş'ın Makaaliiı'ını Arapçadmı Tlirkçeye 
çevirmiştir. Bu arada Vilfıyetname'ye Sadeddin'in iki şi iri de alınmıştır." 

"Makaaliit'ta, «Bab-ı Hakıykat» anlatıldıktan sonra «Pes ol fıriller su ltanı 
ve muhakkık lar arslanı Molla Sadeddin bu mahalc.lc birkaç nutuk buyurmuş
tur>> denerek Said'in bir ş i irinden üç beyit alınmıştır ki li slübu, edası. öbür şi
irlerin aynıdır. . .  «Ki tabu Şarait-al-fakru ve'I fukarfı,,da da, «tahkıyk ol arifler 
Sultanı ve muhakkıklar (gerçeği araştıranlar, tahkik edenler) arslanı Sadüduin 
kerem-i lı'.itfunc.lan birkaç beyit buyurmuştur» diye gene bu üç beyit  alınmıştır. 
Gene Makaaliit'ta «ol arifler sultanı ve muhakkıklar arslanı ve meşayih lcr 
(şeyhler -cem'ül cemi )  mürşidi Molla Sadüddin Hazretleri nutk-ı şerif buyu
rur>> dendikten sonra: 

"Yeryüzü etüm tenüm akar sular kanum 
Tahkıyk burcundan doğar uyakmaz benim günüm" 

beyti al ınıyor k i  bu bey it, Prof. Ritter' i n  mecmuası nda Sai d .  Emre'ye ait 
ş i irlerinden birin in ,  i lk beytidir. Bütün bunlar, bize açıkça gösteriyor k i  Said 
Emre, Makaaliit'ı Türkçeye çeviren Molla Sadedc.lindir" . 

Aşağıda Said Emre i l e  Yunus'un aynı vezin ve kafiyede bi rkaç beyt ini  
karşı !aştırıyoruz: 

Yunus: 

Said: 

"Bu bir acayib haldür bu hale kimse ermez 
Alimler da'vi (dava) kılur veli değme göz görmez" . 

"Değme bir anduğumca yürek yerine.le durmaz 
Nice kim anı ananı gönlüm hiç karar almaz" 
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Yunus: 

Said: 

Eşrefoğlu 

BURHAN oGUZ 

"Andan beri gönildüm dostı la  bile geldüm 
Bu aleme çıkacak acayib hale geldüm" 

"Ezelden ben bu ışkı bu mülke tuta geldüm 
Yaridüm anda şeksüz yine ol yare geldüm" 

1 353 (?) İznik doğumlu Eşrefoğlu ,  B u rsa'da medrese tahsi l i  görüyor. 
Daha sonra Hacı Bayram Veli 'den ve Abdülkadir Geylami torun larından Hü
sey in  Hamevi'den feyz alıyor. "Divan"ı ,  d i l  bakımından Yunus'a özgü niteli k  
v e  tabiatlann önemli bir bölümünü gösteriyor ve bu eserden onu tamamen Yu
nus ve Aşık Paşa etkileri altında kalmış paııtheist bir mutasavvıf olarak görü
yonız. Devriye'ler, aşk ve irfanın lüzumu hakkında öğütler, bir şeyhe bağlı l ı
ğın gerekl i l iği hakkında nasihatlar, "Divan" ın  konusunu oluşturuyor. Halkı 
kendine çağıran parçalar da var: 

"Aşk sayrusu olanlara gelsinler timar eyleyem 
İçürem aşk şerbetini dosttan haberdar eyleyem 

Ol taş olmuş gönüllere vuranı aşkın külünküni 
Ab-ı Hayat'ı akıtanı gönlünde pınar eyleyenı 

Ve Devriye'sinden birkaç dize: 
"Gah denizlere düşerem mevc (dalga) urup taşra taşaram 
Nadan (kaba, cahil)  eline düşerem kem hahilya alınuram 

Giih Arafat'a çıkaranı lebbeyk (buyur, efendim) urup baş açaram 
Giih kurban yerine gelüp koç olub boğazlanuram 
Gah hankahta sufiyem gah meyhanede füsıkam (günah işleyenim) 
Giih raksa girüi:ı dönerem gah saz olııb çalınuram 

" 2 

B u  parçalar bize, günümüzde bestelenmiş bir Bektaşi Devriye'sini hatır
latmakla kalmayıp etki leri gözönüne seriyor: 

"Kah çıkanm gökyüzüne seyrederim filemi 
Kah inerim yeryüzüne seyreder iilem beni 

" 

1 Hacı Bektaş-ı Veli.- Makaalfit ve Müslümanlık. s.  7 1  ·3.  
2 ilk mutasavvıflar. s.  344-5. iııfru 1 1 . 
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Eşrefoğlu'nun "meyhane" işine gelince, bizim mezkur Bektaşi dizeleri ara- · 

sında miimas i l ine de rastlanıyor: 
"Sofular haram kı lmışlar aşkımın şarabını 
Ben doldurur ben içerim, günah benim kime ne?" (Kul Nesimi) 

Ve yine Eşrefoğlu'dan, orthodox medrese adamını ç i leden çıkarabilecek 
dizeler: 

İki  asır sonra 

Ey zahid-i dünya-perest 
Var zühdümü arzeyleme 
Ben aşık ü şilrideyem (tutkun) 
Zerk (ikiyüzyülük) ü riya neme gerek 

Ben laübali gidercm 
İki cihanı n'iderem 
Meylim yok sekiz1 uçmağa 
Pes (bundan sonra) masivii 

(yaradandan gayri bütün varlıklar) neme gerek 
Ben uykumu fikretmezem 
Düş görüp tabir etmezem 
Ben gelmezem ben gitmezem 
Bekaa (ahiret) fena (yok olma) neme gerek 
Ben mest-i ezel gelmişem 
Ben ta ebed mest giderem 
Hiç aynlmaz esrikliğim 
Zühd ü tak va neme gerek 

"2 

"Sanman bizi şıre-i engilrile (üziim şırasıyla) mestiz 
Biz ehl-i harabatıanız (meyhane ehliyiz) mest-i elestiz 

(dünya var olduğundan beri) 

diyecek olan Bağdadlı Ruhi,  hiç mi Eşrefoğlu'yu okumamıştı'! . . .  

• • 

1 Tarafımızdan belirt i ld i .  
2 Asım Ikzirci.- op. dı . ,  s. R I .  



1 32 BURHAN OÖUZ 

" . . .  en eski Yunus takipçisi olarak meşhur Hacı Bayram Veli'yi gösterebi
l i riz  k i  artık ondan sonra bu tesi r  büsbütün umumileşir ve bir yandan şer'i 
esaslara uygun tarikatların tekkelerinde, öte yandan da adeta Bfitıniyye meslek
leri arasına girebilecek tarikat mensupları, ve hatta, bun lardan hariç olarak, 
eski ozanların devamı demek olan sazşairleri yani aşıklar arasında da Yunus 
takipçi lerine rastlanır . . .  " 

"Seyyah İbn Battuta, B uhara'nın Feth-Abfül varoşunda kfıin Seyfeddin 
Baharzi zaviyesine misafir olduğu zaman, Seyfeddin'in torunlarından olan za
viye şeyhi Yı:ıhya Baharzi'nin kendisine ziyafet tertip edip ileri gelenleri topla
dığını ,  hafızların Kur'an okuyup vaizlerin vaaz verdiğini ve güzel usul i le  
Türkçe ve Farsça şarkılar okunduğunu söylüyor . . .  Hakikaten, İs lam iileminin 
o devirlerini gözönüne alırsak, zfıhidlerin kuru ve soğuk taassupları karşısında 
edebiyatın, musikinin, geniş ve serbest fikirlerin ancak tekkelerde barınabi ldi
ğini görürüz; tekkeler ve tasavvuf, İslam alemi için asırlarca bir fikir ve sanat 
kaynağı, sığını lan bir yer oldu. Dini şi irin musiki i le kaynaşması demek olan 
Mevlid cemiyetlerinin bi lhassa Türkler arasında o kadar rağbet kazanması, eski 
şölen'leri , yani bedii (estetik) içtimaları arzulayan halkın bu husustaki ihtiya
cından doğmuştur. Medresenin temsil ettiği ziihd ve takva taassubuna karşı 
tekke, bedii ve fikri serbest bir hava alınabi lecek bir menfez hükmünde idi .  
Mutasavvıf ve şairlerin ulema-i rüsuma (kuralcı ulemaya) ve onları temsil eden 
medreseye karşı yüzyı llarca hücumları işte bundan dolayıdır"' . 

"Görüyoruz k i ,  Hoca Ahmed Yesevi'den başlayarak Yunus Emre'ye ve 
ondan beri bugüne kadar, yekdigerine bitişik ve bağlı uzun bir silsile şeklinde, 
başlıca unsurlarını halk edebiyatından ve milli zevkten alan bir tasavvuf edebi
yatı devam edip duruyor. İsliimiyetten önceki halk edebiyatımızla büyiik bir a
lfıkası olduğu için daha i l k  teşekkül anında halkın rağbetini kazanan bu edebi
yat, tasavvuf esaslarının Türkler arasında yayılmasına yardım etmiş, daha 
sonra da, Türkler arasında tasavvuf duygu ve telfıkki lerinirı gelişmesi ve bu 
edebiyatın yüzyı l larca halk arasında yaşamasına sebebiyet vermiştir. Henüz 
bir uyanık l ık  ve yenil ik devresini  idrak edemeyen Orta Asya Türkleri arasında 
bugün bile manevi nüfuzunu saklayan bu edebiyat ve onu doğuran tasavvuf ce
reyanı, Batı Türklerinin muhitine geçer geçmez daha geniş. daha serbest. daha 
derin bir şeki l  alarak, bir «zühd ve takva sistemi» şeklinden i lahi bir aşk felse
fesi tarzına döküldü. Bu fark, sırf Ahmed Yesevi'nin şahsiyeti i le Yunus Em
re'nin şahsiyeti arasındaki farklardan ileri gelmiyordu. Muhyiddin-i Arabi ve 
Celiileddin Rumi gibi iki büyük mutasavvıfın tesiri altında ViicCıdiyye-i flayli
liyye felsefesiyle istinas (alışma, ünsiyet peyda etme) eden serbest Anadolu 
çevresi . Ahmed Yesevi'n in belli çerçevel i .  kuru, müteşerriane (Şeriatç ı )  ve 
zahidane telakki lerin i ,  Yunus'ta olduğu gibi geniş. seyyal bir aşk ve vahdet 

1 i lk muı:ısavvıllar, s. 340- 1 \"e 3-12. i11fru 8. 
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sistemi hal ine soktu. Esasen Ahmed Yesevi büyük bir tarikat kurucusu ve şai r
l ik kabi liyetinden çok mahrum şeriatçı bir al im olduğu halde, Yunus onun ak
sine, i lahi bir şair ve tasavvufu ruhunun ihtiyacı olarak kucaklamış sade bir 
derv işt i ;  birin in ağırbaş l ı .  donuk ve Jrnru edası, diğerinin sade ve ümmiyiine 
samimi l ik  tavrı bundandır" 1 •  

Köprülü'nün b u  arifane tahl i l i  v e  Yesevi'yi,  bir koyu şeriatçı mutasavv ı f  
olarak teşhisine herhangi b i r  şey eklemek miimkün deği l .  Ama yine de  Yesevi, 
faki rlik mesleğini düstur itti haz etmiş olmasıy la, halkın gönlünde bir yer kap
mış olabileceğini düşünebiliriz. 

* • 

Muhyiddin Abdal 
Eşrefoğlu'nun oğlu olduğu söylenen Muhyiddin Abdal, XV. yy'ın son 

yarısı i le XVI. yy'ın ilk yarısında yaşamış. 1 478'de ölen Hurufi ve Kalenderi 
şeyhi  Otman Baba'ya bağlanmış. B u  sonuncusunun dervişlerinden Küçük 
Abdal'ın Velfıyet11ôme'sinden, Muhyiddin Abdal'ın Bektaşilerle arasının açık 
olduğu anlaşı lıyor. Öyleyken Bektaşiler onu benimsemişler, tekkesi onların da 
tekkesi olmuş. 

Kırsal kesimden olduğu , uzun yaşadığı ve gezmeyi çok sevdiği b i l inen 
Muhyiddin Abdal'da Yunus ile Nesimi'nin etkisi seziliyor. Ş i i rinde toplumsal 
düşünce belirgin oluyor: 

1 ılıd . . s. 355-6. 

"Aşk olsun meydana gelip 
Doğru yolunca gidene 
Aferin Hakk'ı hak bi l ip 
Hfıl (geçici coşkunluk) giyip gönül güdene 

Gönlünü yüksekten indir 
Ar etme (utanma) alçağa kondur 
Açı doyur, susuz kandır 
lbade (kullara) borcun ödene 

"2 

* * 

2 Asım Bezirci.- op. ciı., s. 1 07-8. 
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Seyyid Nizamoğlu 
XVI. yy'da yaşamış olan Nizamoğlu, kendisi dahi şai r olan Şeyh Seyyid 

Nizameddin'in oğlu olup Halvetiye'nin S inaniye kolunu kuran şai r Ümmi Si
nan'dan hal i fe l ik  alıyor. Uzun süren yaşamı derviş l ik ve şeyhl ik le geçiyor. 
Caferi mezhebinden olduğunu açıklayan Seyyid Nizamoğlu'nun Hurfıfil ik 
çizgisinde de ş i irleri bulunuyor. Aşağıdaki şi irinde faki rl ik  mesleğin i  şiar 
edinmiş olduğunu anlaşı lıyor: 

Kitroğlu 

"Cümle dünya sizin olsun 
Bir dost bir post yeter bana 
Atlas diba (kal ın canfes kumaş) sizin olsun 
Bir dost bis post yeter bana 

Beyler tahtından inerler 
Ayaksız ata binerler 
Toprağa gömüp dönerler 
Bir  dost bir post yeter bana 

Karun mal ın  verirlerse 
Beni sultan kı larlarsa 
Alem kulum olarlarsa 
Bir  dost bir post yeter bana 

" 1  

• •  

Hem bir destan kahramanı, hem de şair olarak halkın benimsediği , sevdiği 
Köroğlu'nun XVI. yy'ın ik inci yarısında yaşadığı tahmin edi l iyor. Celfıli is
yanlarına katıldığı ve yine i lerde göreceğimiz gibi bunun i lk  elebaşısı olduğu 
sanı l ıyor. (Bu Köroğlu'yu, i l i .  Murat zamanında - 1 574/ 1 595- Özdemiroğlu 
Osman Paşa'nın kumandasında İran savaşlarına katı lmış ve l 585'te Tebriz'de 
ölmüş şair Köroğlu'yla karıştırmamalıdır). 

Sudan bir neden le Bolu Beyi .  seyis i  Yusufun gözlerine mil çektiriyor. 
Onun oğlu Ruşen Al i ,  büyüyünce öcünü almak üzere dağa çıkıyor, kendisi 
gibi olan öbür eşkiyaları da çevresinde topluyor. Çaml ıbel'de bir kale yaptırı
yor. Ze11gi11lerde11 alarak yoksullara, köylülere veriyor, yakın  zamanların 
i lerde göreceğimiz Çakırcalı Efe'si gibi. Üzerine gelen orduları bozuyoı-. De-

1 i/ıd. , '· 1 5 5-7. 
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rebeyi gibi yaşıyordu. Sonunda, del ikl i  demir (tüfek) icad olunca. artık yiğitlik 
töresin in  bozu lduğunu söyleyerek Kırklar'a karışıyor, Kır At' ıyla gözden 
kayboluyor . . .  

"Benden selam olsun Bolu Beyi'ne 
Çık ıp  şu dağlara yaslanmalıdır. 
Ok gıcırtısından kalkan sesinden 
Dağlar seda verip seslenmelidir 
Düşman geldi tabur tabur dizildi 
Alnımıza kara yazı yazı ldı 
Tüfek icadoldu mertlik bozuldu 
Eğri kı l ıç kında paslanmalıdır 

" I 

Köprülü ,  Köroğlu "Köroğlu menkabesi"nin aslı Göktürklere kadar geri 
götürüp bunun burada ayrıntılarına girmediğimiz evresini anlatıyor�. Bunu 
doğrulayan Boratav da " . . .  Azerbaycanlı çağdaşımız bir edebiyat tarihçisi 
M.H. Tahmasib, Köroğlu hikayelerinde IX. yy Azerbaycan'ında Babeklerin 
Araplara karşı baş kaldırmaları olaylarından, Köroğlu i le babasının kiş i 
l ik lerinde Babek ve Cavidan'ın tarihi kiml iklerinden anılar sezinl iyor" diyor\ 
Döneceğiz Köroğlu'ya. 

• 
• •  

Kul Nesimi 
1 404'de Halep'te derisi yüzü lerek öldürü lmüş tasavvuf şairi Seyyit Ne

s imi'den iki asır sonra, yani XVII. yy'da yaşamış olan Kul Nesimi, bu yy'ın 
ünlü Bektaşi ve Hurufi şairi olup soyu, XIV. yy'ın ünlü şairlerinden ve Yunu
s'un izleyici lerinden Sait Emre'ye dayanıyor. Safevi'lerin Anadolu üzerinde 
egemenl ik  sağlama yolundaki siyasi çabalarına kat ı ln11ş, bu yüzden takibata 
uğramış. Hakkında bütün b i l inen, l 66R'de sağ olup Bektaşiliğe bağlandığı
d ır .  

1 i/u/. , s. 1 87-9. 

"Meşrebidir herkese yaran olur Bektaşiler 
Kimse bilmez sırlarını seyran olur Bektaşiler 

Biz tank-ı Bektaşiyiz zikrederiz Hakk'ı biz" 

2 Bkz. Köprülüzade Mehnıed Fuad.- Türk edebiyatı tarihi. 1 928 s. 6K-9. 
3 Pertev Naili Boraıav.- 100 soruda Türk halk edebiyatı. lsı. 1 969. s. 60- 1 .  
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Yukarda biraz değişik şekliyle verdiğimiz mısraları , şairin ne denli hür, 
açık görüşlü, Sünni tarik in dar çerçevelerini kırmış o lduğunu gösterir. Bunun 
öteki kısmını da veriyoruz: 

Gah giderim medreseye 
Ders okurum Hakk için 
Gfıh giderim meyhaneye 
Dem çekerim kime ne 

Sofular secde ederler 

Ben melfimet hırkasını 
Kendim giydim eğnime 
Ar ü namus şişesini 
Ta�a çaldım kime ne 

Mescidin mihrabına Kelp (köpek) rakip böyle diyormuş 
Yar eşiği secdegahım Güzel sevmek pek günah 
Yüz sürerim kime ne Ben severim sevdiğimi 

" ı  Günah benim kime ne 
Pir Su ltan Abdal ' ın yolunda giden Kul Nesimi. ondan daha mistik ol

makla birlikte Osmanlı düzenine meydan okuyuşu i le gerçeğin bir başka boyu
tunu kor ortaya. Pir Sultan'ı darağacına gönderen hükumete karşı ç ıkmak. 
ozan için bir görev olmuştur. Onun halk şi ir  b içimlerini kul lanarak söylediği 
nefesleri Pir Su ltan'ınki lerden daha açıktır. 

"Sorma be bir.ıder mezhebimizi 
Biz nıezhcb bilmeyiz yolumuz vardır 
Çağırma nıeclis-i riaya bizi 
Biz şerbet bilmeyiz dolumuz vardır 

Biz müftü bilmeyiz fetva bilmeyiz 
Kil ü kal (dedikodu) bilmeyiz ifta (fetva verme) bil meyiz 
Hakikat bağında hata bi lmeyiz 
Şah-ı men.lan (Ali) gibi ulumuz vardır 

B izlerden bekleme zühd ü ibadet 
Tutmuşuz evvelden rah-ı (yol) selamet 
Tevella (dost tutma) olmaktır bize alamet 
Sanma ki sağımız solumuz vardır 

" Z  

Göreceğimiz gibi XYI.  yy'dan beri Yavuz i le Şah ismfıil  arasında başla
yan bir mücadele bütün bir yüzyıl sürecektir. Bu arada Anadolu Kızılbaş-Alevi 
topluluklan İran'a yardımcı bazı durumlar yaratmışlar, bu yüzden çok ezi lmiş-

1 Asını Bezirci.- "i'· l"it . . s. 239-240. 
2 Rıza Zclyuı.- Halk �iirinuc gerçekçil ik.  Ank. 1982. s. 1 12 .  
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lerdi. Ama yine de alttan alttan her ayaklanmaya katılacaklardı .  Bütün bunlarda 
tarikat şairlerinin etki leri yadsınamıyor. Kul Nesimi de böyle bir ayaklanmaya, 
arka planda da olsa katılmıştı ki  bunu şöyle anlatıyor: 

' 

"Mehdi-i zaman elde zuhur kalmaya perde 
Yezit olanı kırsa gerek tig ü teberde 
Nesimi ,  Şah'ın nıedhin okur şanı ü seherde (akşam sabah)" 

Bunda İran şahını ,  halaskar-kurtarıcı "Mehdi-i zaman" olarak görüp 
"Yezit"leıi, yani Osmanlı ları kı l ıç ve teberle kırmasını dilemektedir 1 •  

İşbu "mehdi" kavramını ilerde ele alacağız. 
Döneceğiz aşağıda Kul Nesimi'ye . 

. . 

B u  birkaç özgün örnekle konuyu kapaııyoruz. Devam etmeden heterodox 
nıezheb ve tarikatların şiarı olmuş felsefeyi, ezcümle vahdet-i vücud, ve bu 
arada da, tabii olarak O'nda yok olarak ( fena li l lah) Al lah'la birleşip " vahdet" i  
tamamlama düşünce sistemini b ir  son örnekle toparlayalım.  Bu örnek, Şeriat'a 
ters düşmüş olmakla itham edilen, derisi pahasına düşüncesini izhar etmekten 
geri kalmamış Seyyit Nesimi'den olacak: 

"Deryayı muhit çusa geldi (kaynadı, coştu)  
Kevn (varlık) i le  mekan huruşa geldi (telaşlandı) 
Sırr-ı ezel oldu aşikara 
Arif nice eylesin müdara (kimin yüzüne gülsün) 
Her zerrede güneş oldu zahir 
Toprağa süclit kı ldı (secde elti) ıah ir (abdestli) 

Küll-i yer ü gök Hakk oldu mutlak 
Söyler def ü ceng ü ney «Enel Hakk» 
Mescut (secde edilen) ile sacid (secde eden) oldu vahit 
Mescud-ı hakiki oldu sadid 
Her katra muhit-i azam oldu 
Her zerre Mesih ü Meryem oldu 
Maşuk i le aşık oldu bir zat 
Mahvoldu vücud-i nefy ü isbat 
İman ile küfr bir şey oldu 
Tatl ı  i le acı bir mey oldu 

1 Cahil Özıcl l i .- Kul Nesimi. i\nk. 1 969, s. 6. 



1 3B BURHAN oGUZ 

Şimdi  bunun yorumunu Agah Sırn'nın kaleminden okuyalım: 
"Şair, vahdeti deryaya benzetiyor ve diyor ki :  Bu derya evvelce durgundu. 

Tecel l i  (oluş) anında huruşa gelerek varlık iilemi zahir oldu. Sırr-ı ezel bu su
retle aşikar olunca, arif artık müdara edebi l i r  mi? Yani hakikati gizlemeye lü
zum görür mü? . . .  Güneş, yani nur-u asli o lan Al lah her zerrede zahir  oldu. 
Tahir olan melekler toprağa secde ettiler. Vücud-u mutlak esma (isimler) ve sı
fat-ı i liihiyesiyle bütün eşyada göründü. Bütün yer ve gök Hakk'la dolunca, 
herşey «Enet Hakk» derneğe başladı. Mescudla sacid, maşuk la  aşık, ayrı şey
ler değillerdir. Vahdet deryasının içindeki her katra, vahdetin kendisidir. . . " 1 •  

Heme kadar o çağda bir açık atheism beklenemezse de biz, kişisel olarak, 
bu aşırı Tanrı "aşk" ın ı ,  O'nunla birleşme hayal in i ,  O'nu her köşe başında 
görme eği l imin i ,  aslında O'nun "uçta"ki tahtından aşağıya indirme eği l imi ,  
dolayısıyla da  rasyonalist spekülasyona hazırlama girişimi olarak yorumlaya
bilmekteyiz. Buna ilahiyatçılarla felsefelerin ne diyeceklerini bi lmeyiz. 

Bu durumda insanın aklı gayri i htiyari Homeros'un Anadolu'suna kayı
yor. Orada da i lahlara karşı hürmetten gelen korku hissi beslenmiyor. Günah 
olmadan vicdan kavramı, ahlaki suçluluk duygusu olabi lir mi? Şairin soyluları 
yere çok sıkı basıyorlar, i lahlardan, dünyevi üstlerinden korktuklarından fazla 
çekinmiyorlar. İ lyada'da "Al lah korkusu" için olduğu kadar "Al lah sevgisi"ni 
karşılayacak sözcük bulunmuyor. Philotlıeos, di lde i lk kez Aristo ile ortaya çı
kıyor. Ah liiki destek için İ lyada'nın i nsanları i lah lara deği l ,  hemcinslerine, 
onlah yaşatan müessese ve adetlere güvenmektedirler. Akı l dışı ve tanı güçlli 
(onıııipoteııt) doğal kuvvetler kabusunu ortadan kaldırınca, geriye evrende an
layamayacakları ve dolayısıyla denetleyemeyecekleri güçlerin bulunduğu id
rakine varıyorlar ama emniyeti geniş ölçüde kendi lerine dönüşte bulmuşlar, 
kendilerine, insana ve toplum içindeki dayanışmaya itimat hissini gel iştirmiş
ler. 

Ama yaşamının gurur ve kendine emniyet bakımından hiçbir dayanağı 
olmayan i nsanlarda bu nasıldı ? Gerçekten İ lyada'nın tanrı ları kahramanların, 
ya da tam anlamıyla kralların ve büyük malikane sahiplerinin tanrılarıydılar. 
Ya, kendileri için demir çağın gel ip çattığı ve "güm.lüzleri çalışmak ve ıztırab
tan, ve geceleri telef olmaktan gözünü açmayanlar"dan ne sorulurdu? Tanrılar
dan korkmaları için yeterince sebeJY vardı ama tanrıların şairin betimlediği gibi 
o lmaları halinde tanrıdan korkar halde olmaları için de neden yoktu .  Bunlar 
için lı1tuf seçimi bahis konusu olamazdı şöyle ki bu lı1tfun daima yanlış kava
nozdan geleceğinden emindi ler. Demeter, insanların demir ırkına iyi bir hasat 
vaadederdi ,  Homeros'un bi lmediği tanrı Dionysos da şarap ve neşe ve ıztırab-

1 Agah Sırrı Levend.- op. ciı . . s. 62-3. 



YUNUS'UN YOLUNDA YÜRÜYENLER 1 )9 

lann unutulması demekti. Bu sonuncusu herzaman için denıotikos, halkın tan
rısı olmuştu 1 •  

Halk "Allah bir, Peygamber hak; pekmez kara, yoğurt ak" gibi bir teker
lemeyi2 d i li nde dolandınyor; A l lah'la Peygamber'in pekmez ve yoğurtla kafi
yeye sokulması biraz tuhaf olmuyor mu? Olmasına oluyor ama bunun da izahı 
mümkün; eski adet ve inançlann devam etmesi, yeni dinin çeşitli olayları izaha 
yetersiz ve ihtiyaçları gidermede aciz kalması, bu gibi "tuhatlıklar"ın gerekçesi 
oluyor. Halkın sağduyusu it ibariyle insanoğlunun bir yandan hayata bağlı l ığı ,  
öbür yandan da onun Allah karşısında yok olmaya mahkum olarak gösteri l
mesi ciddi bir paradoks yaratmıyor mu? 

Döneceği z  bu konulara. 

1 M .I. Finley.- The world of Odysseus, M iddlesex 1 972. s. 1 6 1 -2. 
2 Ercilmend Kemal Eyilbo�lu.- Şiirde ve halk di l inde atasözleri vr deyimler. 1 .  isı. 1 97 3 ve S .  

Nüzhet-M. Ferid.- Konya vi layeti halkiyat ve  harsiyaıı. Konya 1 926, s. 247. 





AYNI YOLDA DİVAN ŞİİRİ 

Fuzuli 
"Muhteşem Süleyman"ın "muhteşem" şairi Baki'den herhangi bir "ters" 

mısra sadır olamazdı.  Ama buna rağmen 
"Meyhaneler beytülharam (haram yeri -evi) pir-i mugan (Zerdüştilerin piri) 

Şeyhü'I harem (Medine rı;ıuhafızı)" 
gibi sözleri dolayısıyla Ebussuud'un gazabından , yani tekfirden zor kurtu
luyor 1 .  

Bu  küçük misal, Divan şairinin mutlaka "kör" b i r  Sünni olmasını gerek
tirmediğini gösteriyor. Geçel im şimdi diğerlerine, ve bu anıra bizi m tekke şi i '
rimizle etki alışverişlerine. 

B izim yukardaki Kul Nesimi'den: 
"Uykudan uyanmış şahin bakışlım 
Dedim sarhoş musun söyledi yok yok 
Ak el leri elvan elvan kınalı 
Dedim bayram mıdır söyledi yok yok 

" 2 

Ya divan şi irinin en büyük temsilci lerinden, Nesimi'nin çağdaşı fuzuli ne 
diyor "Müseddes"inde: 

"Dün saye (gölge) saldı başıma bir serv-i serbülend (başı yüksek 
servi)  

Kim kaddi (boyu) dilruba (gönül alıcı) idi refıarı di lpesend 
(yürüyüşü okşayıcı) 

Güftara (söze) geldi nageh (ansızın) açup lfıl-i nuş kend (gli lüş) 
B ir  histe (döşek) gördüm anda döker rize rize kant (küçük küçük 

şeker) 
Sordum meğer bu burc-u dehendir (ağızın burcu) dedim didi 
Yoh yoh, deva-i derd-i n ihanın dürür senin (gizli derdinin 

i lacıdır)" 
Kim k imden ne almıştı dersiniz? 

1 i\gah Sırrı Levend.- "I'· ciı . . s.  1 42. 
2 i\sım Bezirci.- "I'· ı·iı., s. 24 1 .  
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Bu örnek, fik ir  ve hatta bazen şeki l  bakımından divan edebiyatının tüm-
den tekkeninkinden soyutlanamayacağını gösteriyor? Nitekim 

"Di la  (gönül) seccadeye basma ayah tesbihe el urrna 
Namaz ehline uyma onlannla durma oturma 
Eği lüb seccadeye salma feragat tacını baştan 
Vuziidan (abestten) sepüb rahat yuhusun göı.den uçurma 
Sakın pamfil (ayak altında çiğnenmiş) olursan burya tek mescide girme 
Eğer naçar girsen anda minber kimi çok durma 
Müezzin nfilesin (inlemesi) alma kulağa düşme teşvişe (kanşıklığa) 
Cehennem kapusin açıurrna vaizden haber sorma 

diyen Fuzuli 'n in orıhodox i manın çok uzağında olduğu görü l üyor. Nas ı l  
görülmesin k i  o ,  

"Kim ki  Al lah'tan iba eyler (ona razı olmaz) 
Başka dergaha iltica eyler" 

diyecek kadar imamın A llah'ından şüphe ediyor. O, akide serbestis in i ,  her 
divanında mevcut olan 

"Ramazan oldu çeküp şahidi mey perdeye rii (yüz) 
Mey içün ceng dutup ta'ziye açtı giysii" 

i le başlayan dokuz beyit l ik  gaze l inde de aynı akideyi i zhar etmiş ve hattfı 
Ramazan'ı 

"Ne beladır bize ya Rabb ne kara gündür bu" 
diye nitelenderip "Feth-i meyhane için Fatiha'lar" okumayı tavsiye edecek 
kadar i leri gidiyor. Bir yandan fevkalade zahid görünüyor, ama öbür yandan 
da 

"Zahid sual ederse ki meyden nedir mürai 
Bizde safadır anda küdiiret (azab, kaygı) cevab ana" 

Tekl if-i cennet eyleme kuyunda (köyünde) gönlüme 
Çün cennet ehlidir ne verürsün azab ana 
Mesdiiddur (secde edi len, tapılan, Tanrı ) Fuzuli'ye meyhaneler yolu 
Ya Rabb hidayet eyle (yol göster) tarik-i savab ana" 

diyerek bunun aksini düşündüğünü açıklıyor. 
Fuzu li 'nin Şiiliği ,  aynı zamanda gerçek bir sofi denecek ölçüde sofiye tel

akki lerin i  benimsediği ve hatta Ley liiniime'sinde en gal ip  unsurun tasavvuf 
olduğu bi l iniyor. Bun lara ek olarak da çağında Şii-Biitıni akımların kuvvetle 
gelişmesi ve Ahdi-i Bağdadi'nin Fuzu l i  hakkındaki "Şühtab-ı şirin (neşel i ,  şi
rin tab'ı) sohbet ve i lm-i hendese ve hey'eı (astronomi)  i le ehl-i h ikmet (fizik) 
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ve chadis ü tefasir (hadisler ve tefsirler) i le peyrev-i (ard arda gelen) Şeriat ve 
bende-i ehl-i tarikattır" kaydı, Bekt�ilerin Fuzuli'yi benimsemeleri ve yüzyı l
lardan beri Muharrem'lerde Hadikatü's suada (kutlu k imseler bahçesi) s ının 
okunması da düşünülecek olursa Şii  şairin, velev ki bir zaman için olsun, Ba
tıni telakkilere de kendisini kaptırmış bulunduğu anlaşılır. 

Yazmış olduğu Farsça klısidede ezanda "Ali veliul lah" demeyen müezzine 
beddua ediyor. Bil indiği gibi İmamiye ezanında "eşhedün Muhammet Resiilal
lah"tan sonra Sünnet kastiyle iki kez "eşhedü'n emirü'I müminin Ali vel iul lah" 
deniyor1 • 

• 
• •  

Hayali 
Vardar Yenicesi'nde dünyaya gelmiş, Kanuni'nin Bağdad seferine kat ı l 

mış, bu kentte Fuzuli i le  tanı şmış ve sancak beyi olarak Edirne'de ölmüş 
( 1 557). Hayali de, zamanının toplumunun eleştirisini yapıyor: 

"Cihanara (filemi süsleyen) cihan içredir ara'yı (fikirleri) bilmezler 
O mfihiler (balıklar) ki derya içredir deryayı bilmezler 
Harabad (meyhane) ehline düzah (cehennem) azabın anma ey zahid 
Ki bunlar ibn-i vakt olmuş gam-ı ferdayı (yarının gamını) bi l mezler 
Safahgı'.in (tan zamanı )  kan içinde dağını seyretse aşıklar 
Güneşte zerre görmezler felekte ayı bilmezler 

"2 

• * 

Bağdatlı Ruhi ( 1 548-1605) 
Divan şiirinin en kudretl i  toplumcu şai rlerinden biri olan Bağdatlı Ruhi, 

Rumelil i  bir askerin oğlu olup Osmanlı  ordusuyla Bağdat'a giderek orada ev
lenmiş. İstanbul'a geldiğinde Türk i l lerinin çoğunu gezmiş. Galata ve Konya 
Mevlevihanelerinde bulunmuş, beylerbeylerin hi mayesinde Hacc'a gitmiş. 
Şam'a yerleşip orada ölmüş. Ama toplumu şiddetle eleştirmekten de geri kal
mamış. Yaşadığı çağın i nsanının,  ahlak düşkünü ikiyüzlü kişi lerin hallerini 
acı b ir  dil le hicvetmiş. En güçlü,  en etk i leyici sanatının doruğuna "ıerkib-i 
bent"te çıkar. 

1 Ahdülbaki.- FuzUli'ıle Baııniliğe ıemayül ve hasılmanıı� �iırlcri. iıı Azerbaycan Yurt Bilgisi .  H-
9, A�usıos-Eylill 1 932, lsı. 1 9J2. s. 256-272. 

2 Scyiı Kemal Karmılioğlu.- "f'· cit., s. 643-4. 
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"Bir devrde geldik bu fena aleme biz kim 
Asar-ı kerem var ne beşerde ne melekte 
Ağyar vefadan dem urur yar cefadan 
Ademde vefa olmaya var ola köpekte 
Evc-i feleğe bastı kadem cah i le çahil  

(yüksek rütbeli i le cahil ,  feleğin en üst kademesine ayak bastı )  
Erbab-ı kemalin yeri yok zir-i felekte (feleğin-dünyanın altında)" 

"Ya Rabb bize bir er bulunup himmet eder mi 
Yoksa günümüz böyle felaketle geçer mi 

Molla okusun medresede şerh-i maani 
Metn-i kadehi sun bize biz ehl-i süruhuz". 

Molla i le zahid, oklarının hedefi oluyor: 
"Gör zahidi kim sahib-i irşad olayım der 
Dün mektebe vardı bugün üstad olayım der 
Meyhanede ister yıkulub olmayı virfın 
Biçare harab olmadan abiid olayım der 

Ruhi bir gün camiye gider. B ir  de bakar ki oradakilerin hiçbiri bir gerçek 
iman saiki i le oraya gelmemiş. Hepsinin derdi ,  camiye gelecek olan bir zengin 
adamdan sadaka koparmak: 

"Vardım seheri (sabah) tiiat (ibadet) için mescide nagiih (ansızın) 
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrah (yolunu şaşırmış) 
Girmiş kimisi vahdete almış ele tespih 
Her birisinin vird-i zabanı çil ü pençiih (dilinde dolaşan para pul) 
Dedim ne sayarsız ne alırsız ne satarsı?. 
K'asla di l inizde ne Nebi var ne hod Allah (Allah'ın kendisi) 
Dedi biri kim şehrimizin hiikim-i vaktı 
Hayretmek için halka gelir mescide her giih (herzaman) 
İhsanı da penciih ya ci ldir t'ukariiya 
Sabreyle ki demdir gele ol mir-i felek-cfıh 
Geldiklerini mescide bildim ne içindir 

" I 

Hepsine lanet edip çıkıyor camiden. 

1 i/Jd . . s. 659-66 1 .  
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Ruhi, toplumsal eşitsizl iğin de gün gibi farkındadır ve paşadan, beyden 
i hsan almak değil, fakirin sopa yiyeceğini haykırır: 

"Dünya talebiyle kimisi halkın emekle 
Kimi oturup zevk ile dünyayı yemekıe 

Ayfin-ı cihandan (cihanın büyüklerinden) kerem umma anı sanma 
Asar-ı aıfi ola pfışfida ya bekde 
Maıbahlanna aç varacaklar değinek (deynek) yer 
Derbanlar (kapı bekçi leri) var göz kapıda el değinekte 
Bir  devrde geldik bu fena fıleme bir kim 
Asar-ı ala yok ne beşerde ne melekle 

"Ebnayi zamanın (zamane çocuklarının) ıalebi nanı ü ni�andır 
Her biri tasavvurda Jilan ibni fillindır 
Güfıara gelüp söyleseler (söz edip söyleseler) ceh l-i mürekkep 
Zu'munca (zannınca) veli her biri bir kuıb-u zamandır 
Erbab-ı hiret (akı l erbabı) zerre kadar mutekid olmaz 
Ol mürşide kim mutekadı (kendisine iıikaı edi len) bihiredandır (akılsızdır) 
Takliı i le seccanişin olmuş oturmuş 
Tahkikte amma har-ı bigsisteiandır (yuları kopmuş eşektir) 
Dermiş bana keşfoldu hep esrar-ı hakikat 
Vallahi yalandır sözü billahi yalandır 

"Eı lokması lfızım mı doyurmaz mı seni nan (ekmek ) 
Zehrolsun o lokma kôla (ki ola) pesmande-i dı'.inan (alçakların artığı ) " ' .  

N e f' i 
Hani yukarda 

"Mescitte riyapişeler (riyayı adet edinenler) eısin ko (bırak) riyayı 
Meyhaneye gel kim ne riya var ne mürai" 

beyitini zikrettiğimiz Şeyhülisliiın Yahya Efendi birgüıı Nel'i ye ıakıl ınak üzere 

Sözleri seb'a-i muallakadır (Kfıbe'ye ası l ı  yedi ünlli kaside) 
İmreiilkays (cahiliye döneminin ünlli Arap şairi ki yedi mualla

kadan biri onundur) kendidir katir" 

1 Agfıh Sırrı Levend.- ııJ> . ..it . .  s. 1 5�-6. 
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Şeyhül islam'ın Nefi'den aldığı yanıt şöyl e  
"Bize kafir demiş Müfti Efendi 
Tutalım ben diyem ana Müselman 
Varıldıkta yarın n'.iz-u cezaya 
İkimiz de çıkarız anda yalan" 1  

* 
• •  

N a bi 
Urfalı Nabi ( 1 656- 1 7 1 2) de Yahya Efendi gibi etrafı sarmış riyadan şika

yetçidir: 
"Şevk-i Cennet de değül havf-ı cehennem de değül 
Ziid ziid ehl-i riya olsa vuzu' kaydında" 

"Riya sahiplerinin sık sık abdest tazelemeleri, Cennet arzusundan da, Ce
hennem korkusundan da değildir". 

"Aya ne giine came giyer riiz-i Haşr'de 
Kfila-yı zühdü siik-i riyada mezad eden" 

"Riya çarşısında zahidl ik kumaşı satan acaba kıyamet günü nas ı l  bir el
bise giyer?" 

"Rindin nigahı gerdiş-i cam-ı bi l lfırda 
Şeyhün nezaresi, sadakat u nüziirda" 

"Rindin bakışı ,  bi l lur kadehin (mecl iste elden ele) dönüşündedi r  ( İ lahi 
aşktan yanadır). Şeyhin gözü ise (kendisine verilecek) sadakalarda ve nezir
lerde (adaklarda) dır". 

Bir orthodox Müslüman görünen "Nabi, Muhyiddin İbnü-1 Arabi gibi veli
lere inandığını ve gerçek evliyaya bağlıl ığını her vesileyle belirtiği halde, im
paratorlıık'un her noktasını işgal eden, her tarafa kök salmış, dal budak atmış 
yalancı şeyhlere, maddiyattan ve menfaattan başka bir şey düşünmeyen şarla
tanlara, hatta onların tekkeleri ne giderek kerametlerini nakleden, onları göklere 
çıkaran avama, cahil halka, ümit  ve tesel l iy i  bu şeyh bozunıularından arayan 
devlet düşkünü seçkinlere de kızmaktadır. Oğlu Ebü'l-Hayr'e, on ları şöyle 
anlatmaktadır": (Metnin aslını vermedik) 

"Bundan daha kötüsü, pek çok hırsız ve çirkin amel ' l i  adam, velilik tavır
ları takınır . . .  Sahte takva (günahtan sakınma) ve salah (iyi hal) satan kimse, 
iki alemde (de) kurtuluş yüzü görmez. Asrımızda hırka, tesbih ,  şal ve aba, 
dünyal ık  geçim vasıtası oldu . . .  Eğer geçmişler tarikat mensubu olmuşlarsa, 
şimdiki ler taklitle deği l ,  araştı rdıkları, gerçeği ulaştık ları için olmuşlardır. 

1 ilıd .. s. 23 3-4. 
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Yoksa (günümüzdeki) her bir ahmağın yaptığı gibi taklit yoluyla mutlak velilik 
davasında bulunmamışlardır. O boş yere konuşan (veli taslağı), eşekten daha 
kötüdür. Onu doğru sanan, ondan da eşektir . . . " 1 •  

Yukarda "orthodox Müslüman" görünen dediği miz Nabi'nin, Diriö/ün 
aşağıda naklettiğimiz ifadelerinden Melfımetiyye'ye bu laşmış olduğu anlaşıl ı
yor: 

"Melamiler, ihlasın (içten gelen bağl ı l ığın) kemalini tahakkük ettirmeye 
çalışırlar . . .  Aşağıdaki beyitteki itirafı. onun

.
ihlas ve samimiyetinin bir mey

vesi olarak kabul edilebi l ir sanınm:" 
"Aceb bu etmedeyim ziver-i dükun-i riya 
Melek beğenmez iken yaımağa ibfü.letiimii" 

"Melek, ibadetimi  yazmayı beğenmezken şaşılacak şey bu ki (ben bu ibfı
detimi)  riyakarlık dükkanının (vitrin) süsü yapmaktayım".  

Ve beytin yorumunu yapıyor Diriöı: "Şeriat ve zahir gtizüyle bakı l ırsa bu 
bey it izah edi lemez. Çünkü namaz vs. ibadetin aşikar icras ı ,  r iya olmadığı 
gibi, «Kiramen Katibin» denen günah ve sevapları yazan melekler, bu işi ya
parlarken, amelleri beğenip beğenmemeleri bahis mevzuu değildir. Hususiyle, 
ibadetler sevfıb hanesine yazıldıkları için, yazı l ırken beğenilmeyecek tarafı da 
olmaz. Ancak, işe bir Melami gözüyle bakınca, ihlfıs olmadan yapılan ameller. 
ibadet dahi olsa, riya cinsinden sayı l ırlar"� . . .  

Daha sonra Nabi oğluna, gerçek ahliiki değerleri anlatıp bunların aksine 
davrananları yeriyor, özel l ikle halka müşvik davranı lması gerektiğini, ona te
peden bakı lmamasını öğütlüyor·'. 

Mağrur kişiler, mal ve mülküne giivenenlere sesleniyor Nabi: 
"Bağ-ı dehrin hem hazanın hem baharın görmüşüz 
B iz  neşatın da gamın da rüzgarın görmüşüz 
Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbalde 
biz he:r .. arnn (binlerce) mest-i mağrurun humıınn (içki sersemliğini) 

gönnüşüı 
Bir huruşiyle eder bin hane-i ikbali pesı (alçak) 
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisann ( i lencin gözyaşı seli) görmüşüz 

"4 

Ruhi de aynı doğrulıuda 
"Bin girye edersin (ağlarsın) seni ahır ayırırlar 

1 Müşerref Diriöı.- Niıbi diviını. lsı. 1 994. s. JD-9. 
2 ihıl . . s. 340. 
J ihd.. pu.uiııı . 
4 ı\gfıh Sırrı Levend.- op. ciı . . s. 247. 
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Ferzend ü zerr ü debdebe ü sim ü zerrinden (evlatlarından, altın ve 
gümüşünden) 

Bu mülkü fenaya ki ademden sefer ettin 
Sudun (karın) nedir ancak onu bi lsen seferinden 
Simiyle zerrin kendine kat kat siper etsen 
Merk (ölüm) okunu geçmez mi sanırsın siperinden 

dememiş miydi. Son olarak dönel im yine Nabi'ye: 
"Halkın emvalin (mal larını)  al ıp sonra tesell i  vermek 
Füls-ü mahiyi (balığın pullarını) soyup yağı.hı pişirmek gibidir 
Gusfendanın edip kat' tarik-i nefesin (tasalıların nefesini  kesip) 
Bacağından üfürüp sonra şişirmek gibidir" 1 •  

* • 

"Ne cah (rütbe) i ledir ne mal i ledir 
Beyim, ululuk kemal i ledir" (Şahidi) 
"Gaybe iman getir ey mülhid-i fikir ki sana 
Ahiretten hatt-ı talik i le hüccet (kanıt) gelmez" (Sabit) 
"Devletse de, kanunsa da, artık yeter olsun 

Artık yeter olsun bu deni (alçak) zulm ü cehalet" (Fikret) 
" Vaiza, terbiyet-i nefsin içindür taat 
Yoksa Allah'a ne taaı . ne iba<let lfizım" (Yeııişehirli Avni) 

"Ve <le göklerde i lahlar var deniyor! Hana orada hiç yok; safsatayla siiriik
lenecek kadar aptal deği lseniz, konu üzerinde kendiniz için düşlinünliz ve söz
lerinden etk i lenmcyiniz. Müstebid (tyrwı) terin. yeminlerine rağmen halkı top

tan i mha ettiklerin i ,  paralarını alıp kentleri tahrip ettik lerini id<lia ediyorum; ve 
bütün bun ları yapmalarına rağmen, sul h  ve sükun içinde tanrı larına boyun 
eğmiş olarak yaşam sürdüren halktan daha mutludurlar . . .  " diye sesleniyor se
yirciye Euripi<les. Belleroplıo11 dramasında� . . .  

Amasyalı Tennuri İbrahim Efendi .  "Gülzar-ı Tennuri" ad lı manzum dini 
eserinde (XV. yy), oruç tutmayıp sahura kalkanlardan söz ediyor: 

"Şuna benzer ki oruç tutmadın kul 
Sahur aşın yemeğe ola meşgul" ' 

1 Seyyit Kemal Kataalio�lu.- op. c:iı., s. 6X:'i . 
2 /\.E. Drachnıanıı.- rıp. nı . .  s. D. 

3 TS. nıa<l. ""/\{". 



XVll .  YÜZYILDA ÖNEMLİ BİR DÜŞÜNCE AKIMI 

i V .  Mehmet zamanında İngi ltere kralı  i l .  Charles'in Fevkalade Büyükel
çisi olarak Osmanl ı  ülkesine gelen Paul Rycaut, "Osmanl ı  İmparatorluğu'nun 
bugünkü durumu" ad lı rapor-kitabında Türk siyasetinin düsturlarını ,  Müslli
man din in in belli  başl ı hususlarını .  mezhep ve heresy'lerin i ,  tekke ve dini 
fıbidlerini ve a�keri terbiyelerini ,  hem kara hem deniz güçlerinin tanı bir tahmini 
ile birli kte yazıyor. "Türkler arasında yeni ve güncel mezhepleri içeren" XII . 
bahiste, konumuz it ibariyle çok önemli bi lgi ler veriyor ki biz burada bunları 
aynen aktarıyoruz. 

"Başlıca Saray'ın güzideleri ve Ko11stanti11opolis ' in  halkı (avamı) ara
sında beslenen son yı lların bir düşüncesi mevcut olup bunun sahipleri Hfih-
11ıesihl ya da Mesi/ı ' in sadık ( iy i )  yandaşları tesmiye edi l i rler; bunlar İsfı'nın 
Tanrı ve dünyanın lıalfıskfırı (günahlarını affett iric i )  olduğunu iddia ediyorlar: 
Padişah Sarayı 'nın genç bi lginleri genel l ik le bu akideye bağlıdırlar, özel l ikle 
en çelebi ,  nazik ve hayı rhah olanlardır bunlar ve aralarında birbirlerinin neza
ket ve zarafetini medh ve tazim ettiklerinde kul landık ları bir mesel vardır  ve 
bunu yapacakları zaman f-/fibnıesilı'i i fadesini ku l lanırlar sanki naziksiniz, llı
tufıa  aşırısınız, Mesi/ı ' e  sahip biri gibi kfımilsiniz der gibi .  Bu tür k işiden 
Kmıstantinopolis'te çok sayıda vardır ve bunların baı.ıları işbu doktrini o denli 
cesurca i leri sürmüşlerdir ki  bu nam altında ölüme gitmişlerdir; ancak bu hfılfı 
beyaz sarık saran çok kişi tarafından gizlice it iraf edi lınekte 9lup öneml i  bazı 
fırsatlarda t i lmizleri ve sahipleri arasında bazı hoşgörü ve başkaldırmalara 
zemin hazırlamakta olup beklenmedik durum yaratabil ir  ve İncil'in yerleşmesi 
için kolay bir yol hazırlayabi lir. . .  " 

"Niyetimiz Türkler arasındaki birçok dini beyan etmek olduğundan, ama
�ımız atheisınin bu ülkelerde ne denli çok yayıldığını zikretmek değildir. . .  ". 

Bunlar kendilerine Musirri11 (ayak diriyenler) unvanını veriyor olup bunun 
anlamı, gerçek sırr bizdedir; işbu sırr. bi r Tanrı 'ıı ın mutlak inkarından başka 
bir şey deği ldir ve her bireysel nesnede tabiat ya da asil prensip, görüp beğen
diğimiz düzeni idare etmektedir; Gökler, ay ve yıldızlar, dolayısıyla başlangıç
ları ve haretleri olup insanın kendisi de ot ya da çiçekler gibi gelişip ve solar; 
Konstantinopolis'te bu prensi pi iddia eden insan sayısını mütalfıa etmek garip
tir şöyle ki  bunların çoğu Arap efsanelerindeki Kadı ve bilgil i  kişi ler, sairleri 
Hıristiyanlıktan dönmeler olup bu sonuncular irtidadlarının günahının bi l in
cinde olarak herşeyi n  dünyada olup bitmesini arzu ediyorlar ve bunlar, arzula
rına en yakın gelen bu düşünceleri beslemeye daha e lverişl i  olanlardır. Bu  
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mezhepten biri olan zengin ve Doğu dil leri üzerinde eğit im görmüş Mahomet 
Etfendi, hatırl ıyorum,  benim zamanında saygısızca b ir  Tanrı'nın varl ığına 
karşı alenen küfr etmekten idam edilmişti ; bunu ınutad konuşmalarımla bir  
Tann'nın varlığına karşı deli l i  ya hiç böyle bir şeyin bulunmadığı yolunda, ya 
da bi lginlerin yaşayabilmek için var olduğuna dair vaazı gibi akı l l ıca serdet
memişt i .  O bir Tanrısal tözün, dünyaya o güne kadar gelmiş en büyük düş
manı ve hor görücüsü idi .  Bunda görülen, bu adamın, suçlamaya rağmen, ha
tasını itiraf edip bundan sonra daha iyi  prensipleri tasvib edeceğine süz vererek 
hayatını kurtarabilecekken, heme kadar mükafatı yoksa da gerçek aşkı onu bir 
şehit olarak ölmeye mecbur ediyor diyerek küfründe sebat ettiğidir. Bugüne 
kadar dünyada herhangi bir resmi atheismin bulunduğuna hiçbir zaman inamı
madığımı it iraf etmeliyim şöyle ki (bir Tanrı 'nın varl ığı ), doğa ışığı i le  kabi l-i 
ispattı ;  ama şimde aşikar oldu ki bazı insanlar ruh larındaki ışık ve lambayı 
söndürmüşler" . 

"Bu zehirl i  doktrin o denli bu laşıcıdır ki Sarcıy'ın,  kadın ve harem ağala
nn odalanna sürünerek girmiş ve Paşcı'larla bütün maiyetlerince kabul görmüş; 
bu tür insanlar, kendi mezheplerinin büyük yandaŞı ve aşığı, birbirlerine nazik 
ve mükrimdirler ve tesadüfen meskenlerine aynı düşüncede bir misatir gelecek 
olursa ona büyük serbesti ile y iyecek ve içeceğin yanısıra, en çok hoşlandığı 
cinsiyetten bir güzel yatak arkadaşı da sağlanır. . .  " 1 •  • 

Bundan sonra Rycaut, Kadızadelilerin " malihulyalı-melancholic" düsturla
rıyla yorulmak bi lmez zikirlerin i ,  Yeniçerileri, Bektaşileri, Sabii eği l iml i leri , 
hulUI ve tenasühe inanan Mii11ajik'ları, işrakfleri . . .  anlatıyor. 

Kı sa süre sonra ona tekrar değinmek üı.ere Rycaut'yu bırakal ım ve aynı 
doğrultuda Adnan Adıvar'ın yazdıklanna bakalım.  

"Bu devi rde. Osmanl ı  Türkiyesinde, üç kiş inin düşünme özgürlüğü uğ
runda idam edi lmiş  olduğunu bi l iyoruz. Bunlardan biri Kabız-ı Acemi adl ı  
u lemadan bir zattır. Bu Kabız. İsa'nın Peygamber'e üstün sayı l ması gerektiği 
ve başka bazı iddialarla onaya çıkmış ve her gezdiği yerde bu düşüncelerini 
yaymaya başlamışt ı .  Kanuni Süleyman zamanının ünlü sadrazamlarından İbc 
rahim Paşa devrinde Kabız yakalanarak, Divana getiri lmiş ve orada hazır bu
l unan Rumeli kazaskeri Fenari-zade Muhyiddin'le Anadolu kazaskeri Kadiri 
Efendi ler tarafından yargısı yapı lmışsa da, bu yargı lamada Kabız' ın iddiaları 
dinlenip reddedileek yerde, kendisi ne karşı «sebb ü şetim ve teddid ika '»  
olunmuş (sövülmüş ve tehdit edi lmiş)  ve  sanık ise iddiasının doğru luğu ispat 
için. türlü türlü ayetler, hadisler i leri sürmüştür. Bu kanıt ları kazasker efendi ler 
reddedemeyince, Kabız, Divandan serbestçe çıkıp gitmişt ir. Bu muhakemeyi 

1 Paul Rycaut.- Thc presenl staıe of ıhe Oııoman Empirc. Lonılon 1 668 ( 1 972 tıpkıhasımı) .  s. 
1 29- 1 30. 
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kafes arkasından dinleyen padişah, veziri İbrahim Paşa'ya bu imansızın sustu
rulamayışına sebep ne olduğunu sorunca, paşa kazaskerlerin bi lgisizliğini i leri 
sürmüş ve bunun üzerine Kabız, ertesi günü yeniden yakalanarak, Divana ge
tiri lmişt i .  Bu defa padişahın emriyle, müftü Şemseddin Ahmet Kemal Paşa
zade, yani İbni Kemal ve Istanbul kadısı Sadi Çelebi muhakemeye memur 
edi lmiştir. Bu i kinci muhakemede İbni Kemal, Kabız'ın iddialarını çürütmüş 
ve Istanbul kadısı da kat l ine hükmeylemiştir (bkz. Peçevi, Tarilı, I, 1 24; Al i ,  
Künlı-ül-ahbar, yazma, kısım iV,  vakıa XVII). Bu garip zatın k im ve  nereli 
olduğuna dair fazla tafsitat bulamadık; her halde düşündüğünü açık söyleyen 
ve misyoner tabiatlı bir adam olduğu anlaşı lmaktadır. Murat III. zamanında, 
bir de Hamza adlı biri, aynı, dinden çıkma suçuyle, idam edi lmiştir". 

"Üçiincü ve en önemli  k imse, Istanbul'da Behram Kethüda medresesi 
müderris i ,  Nadajl ı  Sarı Abdürrahman adlı bi lgindir. Kendisi ,  Divanda Rumeli 
ve Anadolu kazaskerler_i tarafından yargı lanarak, idama mahkum olmuştu; 
vaktin sadrazamı Tırnakçı Hasan Paşa idama sebep ne olduğunu sorunca, 
Anadolu kazaskeri Esal Efendi karşıl ık olarak yazdığı mektupta diyor k i : "  

«Sulta111m Nadajlı hakkıııda sual buyuru/muş höyle zıııdık gönıedim başr 
ü neşir ve cennet üç ceheııııemi ve sevab ü ikabı bikülliye iııkiir edip Eveleysel
lezi haliikassemavati vel 'arda bikadirin . . .  1 ııass-ı kerinıiııe ııe dersiıı dedim 
kadirdir Liıkiıı vukucı gelmez dedi. Bu ktirhaneye zeval yoktur dersin Yevme 
tebeddülülardu gayrel'ardi1 ve Vessemiiviitü matviyyiitün biymennihi ·1 lııısu
suııa ııe dersiıı dedim te 'vili ve tevcihi vardır, murad yiııe bıı inşada olcııı alı
valdir dedi. Yevme yekı'.inünniisü keltiraşi lmebsusi ve tekı'.inülcibiilü kel' ıhnil
menfuşi4 ı ıe demektir dedikte dağlar gibi adanı/cır atemde perişaıı olıır/ar de
mektir detli. Ve hatta çok ııusus-i kavZve ile şüplıe-i rediesiıı izale ve kabul-i 
hakka imale kasdeyledik mecal olmadı bu mertebe ::.ıııdıktır. Kusıır-i aklıııda 
eğerçi şüphe yokfeemıııa daire-i tekliften haric olacak kadar nıecııuıı deiril idi. 
Zu 'muııca hayli idare-i bahs eyledi. Mecııun te 'vili nıısusa kadir olmaz. Zıtıdı
ğın ise bt1delabz tevbesi makbul olmayıp bilô. te '/ıir vacip o/ıııakla şer-i �·erif 

1 Bu ayeıin ıamamının anlamı :  •Yeri  ve gö�U yaralan ı\llah'ın gilcü. bu yer ve gilk gibisini 
yaratmaya yelmcz mi? Evet yeler: o. her şeyi bilen yaraııcıJır• tbkz. Kur'uıı, XXXVl. K i ). 

2 Bu ayetin tamamının anlamı: •Yerin ve göklerin başka bir arza ve başka göklere döneceği ve 
bir ve kahredici olan Al lah'ın huzuruna çıkmak içio. mezarlarından kalkııkları gilıı» (bkz. 
Kıır'uıı. XlV, 48). 

3 B u  ayeıin ıamamının anlamı: •Cenab·ı Hakkı. ona liiyık olan derecede ıakdis ve tespih 
etmelidir; kıyamcı gününde bilıün yer onun avcunun içinde ve göklcrsc. ıoplanmış bir ıomar 
gibi. sağ elinde olacakıır; Allah kusurlardan uzak ve miişriklerin ibadelle orıak kı ldıkları 
şeylerden yüksektir• (bkz. Kur'uıı. XXXIX, 67). 

4 Bu iki ayetin anlamı: • insanların pervaneler gibi dağıldığı, dağların pamuk gibi aııldığı gün» :  
ama buradaki «cibal• kelimesini Peygamber'e muhalefcı eden reisler. yan i  dağ g ib i  büyiik 
adamlar, manasına anlayan ıefsir dahi yok de�ildir (bkz. Kıır'uıı Cl. 4 ve 5 ). 
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nıııcihiııce katline lıiiknıuluııdıı. lıa::.retiııiz luıı.ır ol.wmız keııdi eliııiı.le lwtli caiz 
idi. Kendi zıı 'ııı-i flısdiiııce düııya helcl.rnıdaıı lwld.t oldıı, Miisliıııiyıı dalıi 
eliııdeıı \'e diıı-i l.ı·/(iııı dilinden lıalii.ı· buldu» (bkz. Nai ma. Tarilı, l ,  326. 1 O 1 1 
senesi vakayii) ."  

"işte bu suretle zındık (Allaha ve ahrete i nanmayan) olduğuna hükmedilen 
Abdürrahman Hoca ( Sarı Abdürrahman). yukarıki i fadelerinden anlaşıldığına 
göre, alemin sonsuzluğuna ve bu alemde tabiat kanunları üstünde olaylar ola
mayacağına i nanmış bulunuyordu.  Du  düşüncenin cezasını  çekerek Batı'ııın 
bu yy'da yetişen büyük li lozoflarından G iordano Bruno'nun Roma'da yakı l
dığını  ( 1 600) ertesi seııe İstanbul'da idam edi l miştir" 1 • 

. Peçevl İbrahi m  Efendi 'nin de kaydeıtiği "bi lginler sınıfı ndan Kabız ad lı 
cahi l i n  iddiası ve hakkından geli nmesi" olayını İA Tahrir Hey'eti de şöyle an
latıyor: " Kabi1. veya Kabiz-i Acemi (ölm. 1 527). aslında Sünni Türk ulemadan 
olup Hubmaslhi (halk arasınchı Hupmesihhi) tarikatının müessisidir. Kanuni 
S üleyman zamanında yaşamış olan bu zat, İsa'nın ( manen) Peygamber'c ter
cih  ve tafdi l i  (üstün tutma) l azım geldiği iddiası v .b .  i le ortaya çıkmış,  her 
gezdiği yerde bu fikirlerini yaymaya başlamıştı. Zamanın meşhur Sadrazamla
rından İbrahi m  Paşa'nın emri i le Kabiz yakalanarak divana getiri l m iş ve hazır 
bulunan Rumeli Kazaskeri Fenari-zade Muhiddin i le Anadolu kazaskeri Kadiri 
Efendi tarafından muhakeme edi lmiştir. Kiibiz'in iddialarını dinleyip reddedi
lecek yenle kendisine karşı «sebb-ü şetim (sövüp sayma) ve tehdit ika» olun
muş ve maznun ise, iddiasını tevsik için türlü türlü ayet ve hadisler zikretmiş
tir. Bu deli leri kazasker reddedemeyince Kabi z serbest bırakmıştır. Bu ımıh
kemeyi kafes arkasından dinleyen padişah, veziri İbrahi m  Paşa'ya bu mülhidin 
i l zam edi l memesin i n  (susturulmamasının) sebebini sorunca İbrahi m  Paşa ka
zaskerin ceh l ini  i leri sürmüş ve bunun üzerine Kabız 8 S afer 934 (3  Teşrin i l .  
1 5271  günü tekrar yakalanarak di vana sevkedi lmiştir. Bu seter padişahı n  emri 
i le müftü İbn Kemal (Şemseddin  Ahmed Kemal Paşa-zade) ve İstanbul kadısı 
Sadi Çelebi muhakemeye memur edilmişlerdi .  Bu ikinc i  mahkemede İbn Ke
mal Kfıbız'ın iddiaları nı  redd ve cerhet miş ve İstanbul kadısı da, ı.ındık ola
rak, kaı l i ne hükmey lemişti .  Kabuz ertesi gün idam edi lmiştir. İbn Kemal bu 
dava müna�ebetiyle zındıkl ık  hakkındaki eserini yazmıştır" .  

" Kfıbız'ırı kim ve nereli olduğuna dair hiçbir yerde tafsi lfıt yoktur; düşün
düğünü açık söyleyen ve misyoner tabiatlı bir adam olduğu anlaşılmaktadır". 

Hamid A l gar, Klıiihmesllı i' leri XI/XVII. yy lstanbu l'unun karnnl ık bir  
heretic hareketiniJ1 üyeleri olarak gösteriyor ve Rycauı'nun beyan ları nın  her 
noktasına i nanı lmaması gerektiğini i fade ediyor ve onun Kab1 1.'dan süz et-

1 Abdülhak Adnan Adıvar.- Osmanlı  Türklerinde ilim. lst. 1 970. s. 1 0�-6. 
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memiş olmasına dikkati çekip hiçbir kaynağın. Peçevi dah i l ,  Hubmesihi hare
ketin in  bu kişiye bağlanacağına dair bir kayıt  içermediğini ,  söylüyor'. 

Heme kadar Rycaut, Kabı z' ın adı n ı  zikretm iyorsa, onun bir varyantı 
olabi lecek aynı şeki lde "misyoner ruhlu"  bir Mahomed Ejfendi'den bahsedi
yor. Kfıbız'ın "Acemi" lakabını ,  A.  Yaşar Ocak aa. onun aslen İ ranlı olduğu
nun söylendiğini  beyan ederek doğruluyor. Rycaut'nun Mehmet Efend i 's i  de 
Doğu di l lerine aşi na deği l miydi? Belki de İngi l iz. onun hakkındaki orthodox 
Sünni kaynaklı rivayetleri naklediyor. adın ı  da öğrenemediğinden onu çok 
k u l l an ı lan Mehmet olarak gösteriyor. Esasen Hubmesihileri n .  anlaıtığı "aşın 
misafirperverl ik" i  de, yine bu kaynakların uydurması olabi leceğini  gösteriyor. 
N i tekim Peçevi de Kabız'ın bi lgin bir "cah i l "  olduğunu söylüyor ve idamını  
hakl ı  buluyor. 

Kabız olayı  tam anlam ı y la bir fi k ir  hareketi miydi? Ancak ortada ik i  
önemli husus var. B iri , o çağdaki (bittabi nispi) mahkeme adaleti şöyle ki o, i lk 
önce "deli l yetersizliği " nden serbest bı rak ıl ıyor. Öbürü ise . konumuz açısın
dan hep üzerine.le durduğum uz. i şbu fik irlerin halk arasında kargaşaya yol 
açma i htimal i .  İdam fetvaları nın başlıca sebebi bu olmalıyd ı .  

A ma yine d e  Kabız'ın birdenbere ortaya çıkış nedeni,  Hı1bmesihi hareke
ti n i n  İ mp<ıratorluk'un tam merkezinde, hatla sarayın içi nde varl ığını  sürdüre
bi lmesi meseles i ,  birçok b i l i nmezi aşikar k ı l ıyor2. Aslınc.l<ı Molla Kabız bir
denbi re ortaya çıkmamışt ı .  Bu fi kirlerini evveliyatı vardı ve biz buna aşağıda, 
Şeyh Bedreddin'i irdelerken, ayrıntılarıyla vereceğiz. 

Bu konularda ihtiyatl ı  bir yaklaşımla bizzat şu mütalaayı serdedebi li yonız: 
lsii, İslam dünyasında, ve özel l ikle Osmanlı camiasında, herzaman sevi lmiş ve 
tazi m edi lmiş,  Kur'an'da kemlisinden saygı i le söz edi lmiş bir peygamberdir. 
Müslüman "hü manist", onun gerçek h i l mi ne. temsil ettiği Tanrı 's ının.  Al lah
'ın bir yandan "rahim, gaffı1r" , bir yandan da "muntaki m" olmasına karşın sa
dece günahları affetmeye hazır olması ,  Cehennem'inin de A l lah' ınki  kadar 
"korkunç" olmayışına meftundur. Kaldı ki Osmanlı camiasını ol uşturan hal
k ı n  büyük çoğun l uğu . Hı risti yan muhtedi lerd i .  Bunlar, "hidayete ermiş"  ol
makla birli kte eski i nançların ın  ruhlarında kökleşmiş tortularını mut laka taşı
yacaklard ı .  Özel l ik le saray mensupları hep devşirme id i . Çoğu Hıri st iyan 
geçmişinin anısını yaşatıyordu.  Ya Yeniçeri'si? Ya Bektaşideki syncreıism? . . . 

B u  Hfıbmesihi hareketi ayrıca, bir alabildiği ne gerici, Müslüman Osman lı 
geleneğine mal olmuş örf ve iideıleri bid'at olarak tel'in eden Birgivi hareketine 
karşı Saray " inıelligentzia"sının bir tepkisi olarak da düşünülemez mi? . . .  

1 HamiJ Algar.- Khubnıesihis. iıı El .  
2 Ahmet Ya�ar Ocak.- lbn Kenıal'in ya�adığı XV ve XVI .  asır lar Türkiye"sindc i l i ı ı ı  ve fikir 

hayat ı ,  iıı Coll.- Şcyhli l islfim l hn Kemal .  s. 1 1 -6. 
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Bektaşi bağdaşt ırmacı l ığından (syncretism'inden) çok söz ett ik .  Yine 
onunla kapatalım bahsi, bu tarikattaki Hıristiyan etkilerini bir kez daha vurgu
layarak. İbadet s ırasında arpa kul lanmak Hind-Avrupa. Ari ve Rig-Veda kö
kenlidir; ama bu arada pirincin kullanı lması halinde bunu sadece bir Hind adeti 
olarak düşünebiliriz1•  Gerçelhen pirince, özell ikle Hindistaıı'ın Doğu bölgele
rinde, sair yerlerde buğday ve arpaya olduğu gibi, kutsal l ık i ıafe edildiği bir 
vakıadır. Hal böyle olunca akla bir bağlantı geliyor: 

Bektaşi (ve Mevlevilerde) pilfiv tepsisine beraberce atılan kaşık bir birlik 
i fadesi olarak kabul edi lmiştir. icazet alan kişi , çi lesini doldurduktan sonra bir 
birl ikte yemek törenine i ştirak eder. Burada, geleneksel yemeklerden sonra 
özel l ik le  aşçı dede'nin piş irdiği pi l fiv tepsisi gel i r. Hıristiyanların Ceııcı 
(Yunanca Eukharistia = şükran ya da Aşa-i Rabbani yani Rabb'in Akşam ye
meği) sını hatırlamamak mümkün olmuyor. Bu konıüııymı (Latince co111nııı-
11io) 'da kutsal ekmeğin yerini "kutsal" pirinç alıyor. 

Konıiinyon , İsa'nın Son Akşam Yemeği (Ceııcı) nde ekmek ve şarabı 
kendi bedeni ve kanı olarak Havarilerine sunuşunu anmak amacıyla düzenle
nen ayi n  oluyor. Kil ise'nin ilk dönemlerinde Komünyon ayininde önce, kate
kümenler (vaftiz adayları) için öğretici dua ve i lfihiler ile kutsal metinlerden 
parçalar okunurdu.  Bu bölümün sonuda katekümenler dışarı çıkarı lır, ayin 
vaftizli (yani Bektaşideki " icazetl i")  Hıristiyanların katılmasıyla sürdiirii lürdü.  
Bu ayin,  İsa'nın bütün insanlığın kefaretini kendi kanı ve bedeni ile ödeyerek 
Tanrı i le  insan arasında gerçekleştirdiği yeni antlaşmayı sürekl i  k ı lan temel 
ayin sayı l ır  (AB). 

* 
• * 

Fiili halk hareketlerinin irdelenmesine geçmeden önce yukardaki konularla 
i lgili bazı genel mülahazalara yer vereceğiz. 

Günümüze kadar etkisini sürdürmüş mezkur Birgivi (ölm. 1 573) hareketi ,  
Osmanlı tarihinde Devlet'in temsil ettiği İsliim anlayışına karşı bir çıkış hare
keti oluyor. Kanuni döneminin, bir i htişam dönemi olmakla birl ikte i nhitatın 
sath-ı mai line girmiş olduğu da tarihi bir gerçektir. Bunun nedeni , devlet çar
kındaki her türlü tefessuh (bozulma-kokuşma) dur. Günümüzde olduğu gibi 
bu gibi hallerde, sözüm ona çare, gerilere dönmekte aranır. insanlar. kişi l ikle
rini bu labi lmek için,  bu gibi akımlara sığınırlar. Birgivi'nin tutunabi lmesinin 
sebebi onun mücerred tefekkür düzeyinden çok, inançlar, ibadetler, ahliiki dav
ranışlar ve bazı müesseseler gibi güncel konularda faaliyetini yoğunlaştırması 
oluyor. O, düşüncelerini rahatça yayabilmek için her tlirlii ikbal yolunu redde-

1 Walıcr Rubcn.- "'" ciı . . s. 1 29. 
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dip B irgi kasabasındaki küçük bir medreseni n  müderrisl iği i le  yetinmiş ve 
"Osmanl ı"ya minnettar kalmaktan uzak durmuş. Böylece de, Yunus'u tekfi r  
edecek kadar dar görüşlü, a m a  herşeye rağmen muhteşem İmparatorluk'un 
muhteşem Şeyhülislfımı Ebussuı'.id Efendi i le uğraşmayı göze alabi lmiş .  Bu 
sonuncusu, onun fikirlerinin mevcut nizamı sarsabi leceğini farkediyor ve Bir
givi'ye karşı açtığı mücadeleyi ağır basarak kazanıyor. B irgivi'n in faaliyetle
rine sadece fikir yolunda karşı l ık veri l ip  ona herhangi bir baskı yapı lmaması 
da, yukarda sözünü ettiğimiz fikir serbestisine bağlanabi l ir. Bu sayede bu so
nuncusunun düşünceleri halk içinde giderek artan taraftar bulmuş. O ise ki Ka
t ip Çelebi 'nin i fadesine göre Birgivi "Şer'i i l imlerde tit iz bir müdekkik' ' ,  "hi
kemiyyatı (fizik bi lgisini) sevmediği ve tarih okumadığı için" örf ve adetlere 
boşu boşuna karşı koymuş. XVII. yy'da iV.  Murat zamanında, Kadızadeli ler 
Hareketi adıyla, daha da beter, yozlaştırı lmış bir tasfiyeci l ik hareketi gelc
cekti 1 .  

· 





TÜRK HALK HAREKETLERİ 

Hiçbir hareket, onu dürten bir "fik ir  sistemi"nden yoksun olmaz. Altında 
daima, değişmez kanımızca ekonomik nedenler, yaşam düzeyleri, toprağa sa
hip olabi lme isteği. hatta idarede söz sahibi olma dlişiincesi . . .  yatar. 

B iz  burada "Müsliiman Türkiye'nin" hareketlerinden söz ett iğimize göre. 
bunların başlangıcı ,  tarihi' veriler itibariyle. Selçuklu döneminde başlayacaktır. 
Yukardan beri bel irttiğimiz "Osmanlı-halk"  çelişkisinin kökeni, aslında daha o 
döneme kadar geri gider şöyle ki olay, genelde göçebe imparatorluklarından 
sayılan Selçuklu devleti .  tamamen başka bir siyasi' varl ık  kategorisine girme 
çabasındaydı . Bu kategori. Osmanlı 'nınki de olacaktı 1 •  Bu evrim çatı şmasız 
olamazdı şöyle ki  her "evrim"de, eski kategori yok olmaya mahkum olur. Bu
rada "esk i " ,  aslında dev let in temelini oluşturmuş unsur olarak, sahneden çe
ki lmeyecekt i ,  aksine, kıyasaya mücadele verecekt i .  Şimdi anlatacaklarımız bu
radan başlar. 

Ancak. herşey in başında yaşam düzeyi ,  ve bunu tanzim eden sosyo-eko
nomik koşul lar olduğuna göre, önce bunların bir tah l i l i  i le işe girişeceğiz. Bu 
babda Mustafa Akdağ'ın bir çalışmasınn başvuracağız�. 

Türkler Anadolu'ya geldik lerinde burasının iktisadi' durumu parlak sayıl
mazdı ;  Bizans para darlığı çekiyor, Hıristiyan köylli-çiftçi ağır vergi yükii al
tındaydı. Haçlı seferleri doğu Akdeniz çevresinde can lı bir t icari hayat yarat
mıştı . Bu sayece Türkler yeni köyler, kasabalar ve kentler kuruyorlar. yayla
l ıırda geçmişte görü lmedik bir canl ı l ık yaşanıyordu. Doğu mal ların ı B i zans 
pazarlarına kervanlarla taşımayı Türkler üstlenmişlerdi . Tlirk korporasyonları 
biiyiik bir örgiit hal ine giriyor. her esnaf zümresinin başında bulunan ki şiye 
alı/ ya da ,ı·ey/ı deniyordu, korporasyonun işçi leri buna dini-ikti sadi' bir ruhla 
sıkıca bağl ı  idi ler. Anadolu, işlek ticaret yollarının geçtiği birçok transit mer
kezine kavuşmuştu. 

"Şüphesiı. bütün bu haller Türkleri bu yeni vatanlarında muhariplikten zi
yade ekonomik faaliyete meylettirmekte idi.  Selçuki' rej imi memleketin i marını 
ve sosyal-ekonomik tarihi' çehresini çi1.meyi maharetle başvurmasına mukabil . 

1 P. Wiııt·k.- Ankarn bozguuuntlan lsıanbul'un zapı ına ( 1402-1455). iıı Bcllcıcn, C . V l l .  27. 
Temmuz 1943. s. 55H. 

2 Mustafa Aktlai).- Osman l ı  l ınparatorlul!ıınun kurulu� ve inki�afı devrimle Türkiyc'sin i n  ikt isadi 
vaziycıi. iıı Belleten 5 1 .  Temmuz 1949 ve 52 . Temmuz l lJ50 Sayfa mı. lan metin arasında 
vcri l m i � t i r. 
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siyasi sahada pek de muvaffak olmayışının sebebleri bizce bu durumdan i leri 
gelmektedir. (s. 497-8). 

Marmara çevresindeki sanayici ( ipek, yün, pamuk vs. dokumacı l ık)  Rum 
kentleri merkez olmak üzere, yaylacı Türklerle Rum halk arasında "Marmara 
iktisadi ünites i"  denebilecek bir birlik doğmuştu. Aralarındaki sıkı al ış veriş, 
işbu üniteye bağlı Rumları, Türklerin siyasi egemen liğine ısındırıyordu şöyle 
ki Rumlar için hayatlarının ve kişisel emniyetlerinin temininden başka bir en
dişe yoktu, Türk egemenliği hükumetsizliğe ve feodal beylerin zulümlerine son 
verecekti (s. 499-50 1 ) .  

l 300'1ere gelindiğinde, dünyanın ekonomik ve  siyasi koşullarında burada 
tafsi l  etmediğimiz değişmeler dolayısıyla Selçuklu rejiminin de değişmesi zo
runlu olmuştu. Mezkur Marmara iktisadi ünitesi üzerine egemenliklerini yay
maya başlayan Osmanoğulları, daha i lk hareketlerinde, Anadolu'daki iktisadi 
değişikliğin kadro dışı ettiği çeşitli sosya-ekononıik  zümrelere mensup çok ki
şinin kendilerine katılmalarını sağlamışlardı. 

Osmanl ı  rej imi ,  bu "devalüasyon" ortamı içinde kuru luyordu. Akçe'nin 
değeri % 37 oranında düşürülmüştü ve altın ve gümüş darlığı çeki l iyordu. Fi
yatlar şaşı lacak derede düşmüştü. Osmanl ı  rej imi .  Selçuklu Türkiye'sinin şid
detl i bir ekonomik sıkıntısı içinde doğacaktı . (s. 502-4 ) .  

"XVI. asrın nihayetine kadar olan zamanda Osmanl ı  İmparatorluğu, Av
rupa için ,  ancak hammadde ve zahire kaynağı olarak mütalaa olunabilir. Garplı 
tüccarlar altın ve gümüş ile geliyorlar ve gemilerini paray la satınaldıkları mad
delerle dolduruyorlardı . . .  Şarklı tüccarlar ise, Avrupa'nın aksine, dai ma mal 
getiriyorlar ve mukabilinde hemen hiçbir madde götürmeyerek altın ve gümüş 
topluyorlardı .  Şu halde, Osmanl ı  İmparatorluğu'nun dünya ticari cereyanları 
içindeki rolü, hammadde ve erzak satmak suretiyle «kıymetli maden Garp'tan 
aldığı altın ve gümüşleri işlenmiş mallar ve baharat mukabil inde Şark'a aktar
mak suretiyle «kıymetli maden alıp verme» şeklinde bir aracı l ıktan ibaret ola
rak kabul edilebilir. . .  " . 

Bu i fadeler bize Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi alandaki gelişmesine 
koşut bir ekonomik gelişme gösteremediğini anlatıyor. 

Selçuklu döneminde toplumun bünyesi, üç temel öğeden oluşuyon.lu: 
1 )  Gücünü, ticari ve sınai faaliyetten, yani kent iktisadiyatından alan e.rnaf 

zümresi; 2) Tarıma dayalı köy lü sınıfı ;  3) S iyasi faal iyetleri el lerinde tutan 
"güzideler". 

Toplumun sosyal itibarının esnafa doğru yönelmiş olması ,  büyük tarımcı 
köylü kitlesini esnaf zümreleri çevresinde halkalanmaya sevketmişti. XII. veya 
XIII .  yy'da yeni bir sosyal statüye geçmek isteyen Anadolu Türkü, Selçuklu 
Sultanları ya da adamlarının kapu'larına deği l ,  kentlerdeki ernaf'şeylıleri'ııiıı 
ve iistad'ların yanlarına çırak olmaya koşuyordu. Bu nedenledir  ki yukarda 
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zikrettiğimiz sosyal sıralamada esnaf i lk sırayı, güzideler de sonuncusunu i ş
gal ediyor. " . . .  Selçuki sultanları, kervansaraylar, yollar, köprüler yapmala
rına ve hariçle ticarete büyük önem vermelerine rağmen bütün Anadolu şehir
lerini ,  kuvvetli bir birlik halinde, kendilerine sımsıkı bağlamış oldukları hak
k ında del i l ler yoktur. Yani ne Anadol u  esnafı Selçuki hükıimelin i ,  b ir  
«tüccarlar ve esnaflar hükumeti» halinde, kendi gayelerine göre değişmeye 
sevkedebi lmiş, ne de Selçuki sultanları bütün Anadolu şehirleri halkını fetih
lerinde kendi lerine destek olacak birleşik bir iktisadi unsur halinde devlete 
bağlayabi lmişlerdir .  . .  " ("Sultanların ve diğer i leri gelen şahsiyetlerin bu gibi 
tesisler vücuda getirme yolundaki faaliyetlerinde devlet iktisadiyatını koruma 
gibi ideal bir gayeden ziyade, hayır işleme ve lınzineye, şahsa, vakıflara vesair 
«baç», «resim», «İcar» yolu ile gel i r  kaynağı sağlama düşüncesinin ziyade te
sir ettiğini kabu l etmek lazımdır. B i l hassa Osmanlı devrinde, şehirlerde pek 
önem kazanan hanların inşasında tamamiyle «İcar» alma zihniyetinin hakim ol
duğunu kat'iyetle b i l iyoruz"). "Kısacası Selçukilerin şehirler üzerindeki siya�i 
hfikimiyetlerinin çok zayı f  olduğu , bahsettiğimiz kuvvetli esnaf ve tüccar züm
relerini bir «Selçuki burjuvazisi» halinde kendilerine bağlayamadıkları muhak
kak gibidir". 

" . . .  İktisadi bir muhtariyete ve bu suretle bu faaliyetlerinden aldıkları kuv
vetle, yan site durumuna sahip bulunan kasabalarda, esnaf 1fey/eri'nin ve Alıi 
reisleri'nin birinci derecede nüfuzlu şahsiyetler sayıldıkları , buna mukabi l ,  
resmi k imselerin (kadı ve bey) ancak birer hükumet mümessi l i  sıfatından i leri 
geçemedikleri anlaşılmaktadır. Yalnız. şurasını ehemmiyetle kaydetmek ica
beder ki ,  resmi şahsiyetler dahi (Selçuki hanedanı mensupları bi le) kuvvetli 
şehir ikti sadiyatının ticari faaliyetlerinden birer sermayedar olarak faydalan
maktan geri kalmamışlardır. Yaptıkları han, hamam, dükkan. kervansaray ve
sair gel ir  kaynakları bu suretle meydana getiri lmiştir. Hatta tarikatlara da kay
dolunarak Ahi reisi'nin ve esnaf şeyhi'nin itibarını kazanmaya çal ıştıkları bi le 
düşünülebilir". 

"Bu sıralarda Anadolu'nun ictimai ve harsi birliği nde büyük rol leri olan 
medrese ve tekke mensupların ı ,  yani ulema zümresini cemiyetin esas kurulu
şunu i lgi lendiren bir sınıf olarak alamıyoruz ve bunların doğrudan doğruya 
esnaf ve tüccarlara dayandıklarını kabul ediyoruz. Selçuki askerleri de ümerfı
nın ve sultanların adamları mahiyetinde idiler". 

"Şu halde kısacas ı ,  Selçuki rejimi zamanındaki Anadolu cemiyeti başlıca 
üç sınıftan teşekkül ediyordu, ve şehir i ktisadiyatını el lerinde tutan esnaf ve 
tüccarlardan ibaret sanayici ve ticaretçi sınıf başta gelmekte id i ;  köylü ler de 
bunlara tabi bulunuyordu. Selçuki bürokrasisi üçüncü sınıf halinde idi ve hiik
ıimet kuvvetli şehirler halkını ,  kendi siyasi gayelerine göre, b111juvazi'ye ben
zer bir bütün halinde teşkilatlandırmış değildi" (Sayı 55, s. 32 1 -4 ). 
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Hükfimetsiz l ik ,  Heylil.:/er dö11enıi 'ni tarih yüzüne çıkarmıştı .  Sultanın 
olup olmamasını kent toplulukları h issetmiyor, bunlar siyasetle i lg i lenmiyor
lardı .  Bundan faydalanmıştı Selçuklu ümerfısı , ya fet ih  alanlarında ya da 
öneml i  iktisadi merkezlerde. ü ıneralık görevini sürdürüyor gibi olmuşlard ı .  
Ama h i ç  b i r  merkezde, herhangi b i r  siyasi-icti ınai-ikti sadi yeni l ik görlil ıııeyc
cekti . Bu merkezlerin dışında hazırlanan yeni olaylar, ınezkfır dönemi sona 
erdirecekti k i  bunlar, Osmanlı rejinıi'nin doğmasından ibaretti ler (s. 325) .  

Selçuklu döneminde esnafın (tüccar ve sunayicisinin) etkisinde olan med
reseler Osmanlı  rej iminde artık. bu sonuncusunun gerektirdiği kalabalık bü
rokrasiyi yetiştiren bi rer resmi devlet kurumuna dönüşmüştü. Hatta tarikatlar 
bi le Osmanlı siyasi gelişmesini destekler mahiyette bİr yol tutmaya mecbur ka
l ıyorlardı .  Esnaf zümreleri ne dayanan hür şehir topluluğu, hem köylerde, hem 
de doğruca kent çevrelerinde nüfuzlarını  kaybediyorlardı .  Artık Osman lı  dö
neminde kentlerin i leri gelenleri es11af şeyhleri ve A/ıl reisleri olmayacak. padi
şahın atadığı kadı ,  müftü, müderris, sancak beyi gibi resmi sıfatı haiz kiş i ler 
bunlann yerini alacaktır (s. 527-R). 

"Osmanlı Türkiyesinin icti mai teşekküliinde ikind sınıf  olarak elıl-i öıf 

(icra bak ımından hakiki memurlar) ü ortaya çıkmış bulmaktayız .  Bun lar has 
voyvodaları, mukataa idarecileri, serbest dirlik mlıipleri ve bi lhassa vali lerle 
onların adamları (kaymakam, ketlıiidti, şuba.ı·ı, höliikh111l'I, ümeranın kalabal ık 
kapu halkı), merkezden muvakkat veya daimi olarak birtakım vazi felerle san
caklara yol lanan nıiibaşirler'den ibarettir. Hem yazı dilinde ve hem de halk ara
sında elıl-i örf adı i le anılan bu sınıf tamamiyle köylü kit le üzerinde hükumetin 
hii.kimiyetini temsil ediyordu. Vergi leri ait oldukları şahıslar hesabına toplama. 
asayişi koruma gibi başlıca iki vazifeleri olan e/ıl-i iiıfkadrosuna dahi l  ki mse
ler, vazifelerini yaptıkları esnada, ayrıca, kendi hesaplarına hizmet akçesi de 
alıyorlardı . . .  Halbuki Osman lı  kanunnamelerinde bunlara kat'iyyen böyle bir 
vergi alına hakkı tanınmamıştır. Bu hususta arasıra çıkarılan şiddetli ferman
larda bu türlü mükellefiyet «bid'at» olarak vasıılan<l ırı l ınakla beraber, «hizmet 
akçesi» almanın önüne geçi lmek şöyle dursun. 1 600 sıralarına doğru köylü 
için bu cins vergiler tahammülü i mkansız hale gelmiştir" (s .  330- 1 ve i11fi·a 9). 

Eşraf tesmiye edi len zümrenin <le ayrıca halkın sırtında nası l  bir yük ol
duğu hususuna yayı lmıyoruz. Bu sınıfın  içtimai ahlak kaidelerine samimiyetle 
uymadı k ları açıktı . Sefahat içinde yaşıyorlar. s ın ırs ız  servet yığma h ı rsı 
içinde bulunuyorlardı (s. 339). 

Gerek ana konumuzun dışına taşmamak kaygısı ile, gerekse i şbu sosyo
ekonomik durumun birçok ayrıntısını aşağıda sırası geldiğinde göreceğimiz 
göre, Akdağ'dan öı.etle aktardıklarımızı burada kesiyoruz. 

* 
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BABAİ HAREKETİ 
Yukarda ifade ettiğimiz gibi, "her toplumun toplumsal özel l iklerin in bir 

«maddi» dayanağı vardır" 1 •  An latacağımız Babai hareketi de, bir "maddi" da
yanağın verdiği mücadele olacaktır. Siyasi varl ık kategorisinin değişmesi .  yani 
" inkı lap" .  büyük sancı lar çeki lmeden yaşanmaz, yaşanmamış olduğu g ib i .  
A nadolu'da. 

"Hastal ık" ın  kapıda olduğunu daha İran'ın Selçuklu döneminde sezi nle
miş olan Nizamülmülk,  heme kadar " . . .  Her kim halk hakkında . . .  yahut eli 
altı ndakiler hakkında ferman sürmüş ise, ondan sual olunur ve koyun ları h ıfz 
ve h ıraset (koruyup saklamış) etmiş olan çobandan anın cevabı isteni l i r" .  yani 
padişah çoban, halk koyundur diyorsa da2 işin gerçeğini  idrfık ederek sulıan'ı 
uyarıyor : " Heme k adar Türkmanlardan melfıl (b ıkkın l ık)  hasıl o lmuş ve 
adetleri ziyade bulunmuş i se de, i ptida-i zuhur-i devlette büyük hizmetler i fa 
etmiş ve zahmet ve meşakkat çekmiş olmaları i t ibariyle, bu devlette hak ları 
sabittir ve karabet rabıtaları ile hanedana merbuttur. Binaenaleyh bunlardan bin 
kişinin namı d ivan defterine kaydolunmak ve anlara saray gulilnı ları gibi mu
amele edilmek lazımdır. Daima hizmet i le meşgul olarak istinıal-i silfıh ve hiz
met adabını öğrenirler; adem arasında bulunup rabt-ı kalb ederler ve gulfımlar 
gibi hizmet eylerler. Tabiatlarında hasıl  olan nefret zai l  olur. Ne zaman ihtiyac,: 
görünür ise, namzed-i hizmet olan beşbin, onbin kişi gulfııııların tertibi vec,:lıi le 
ve levazı mı ile techizatı ile süvar olurlar. O suretle anlar bu devletten birıasib 
kalmazlar. Padişah mahmedet bulur (öğü lür, şükran edi l i r) ve onlar lıo ş rıud 
olur" .  

B u  uyarıda Türknıanların usandırdık ları, bıkkın l ı k  verdikleri . tiıbiat la
rında nefret hasıl olduğu açıkça okunuyor. 

Müslüman Selçuklu hanedanı gibi İranlı laşmış Türk i le  tam ya da yete
rince İslamlaşmamış göçebe Türk arasındaki uyuşmazlık dolayısıy la birinc i 
sine "Müslüman",  berikine "Türk" ya da "Türkman" denmiş. Yan i bu slizdik
ler ethnik deği l ,  sosyolojik anlamda kullanılmış.  Gerçekten bu Tiirk ıııcnlcr 
başka bir toplum, başka bir bütün meydana getirmişlerdi ve bunlar iibiirleri
ninki lerle çatışacaklardı. 

• •  
Selçukl u  döneminde Kırşeh ir'in adı. Arapsun kazası i le bir l ikte Gü lşehri 

idi3 •  "Baba İ lyas ve oğul larının Giilşehri 'n in kızıl tepelerinde kurduk ları ha-

1 Şerir Mardin.- Din ve ideoloji .  lsı .  1 985. s.  � I .  
2 S iyaseın:ıme. 2 .  f:ısı l .  s. 22. 
3 Halen Gülşehir. sadece eski ı\r:ıpsuıı"un şimdiki adıdır .  Bu k i l :ıh 1 11 ya1.:ırı 1 9:\ 1 -2 y ı l l : ı r111d:ı 

burasının elckırik �chckesi projesi ·ve uygulanmasını  gcrçckk�ıirmi�ıir. 
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nekah; devlet düşkünü Mengücük oğullanndan Muzafferüddin Behram Şah'ın 
menkıibiyet içinde geçen ömrünü oyalamak için vücuda getirdiği medrese ve 
müesseseler; Cacaoğlu'nun hey'et (astronomi)  üniversitesi ; yalnız ustaları ve 
san'atkarları deği l ,  bütün eşraf ve ayanı, kı l ıç ve kalem erbabını aydınl ık ça
tısı altında toplayan ve köylere kadar uzanan Ahi zaviyeleri; Kaya Şeyhi, Na
suhdede, Ebna-i Mehmet Çelebi ve Hacı Mahmud savmaaları ( ibadet yer-
leri) . . .  G ülşehri'nin kütürel varlığını işleyen mekteplerdi" .  

" . . .  Anadolu'nun sosyal, kültürel hayatında büyük ve önemli tesirleri olan 
Babailik. özünü Orta Asya'da yaşayan Türklerin ilk din ve inançlanndan alarak 
zaman ve mekan zaruret ve şartlarına göre yoğurulmuş mi lli bir akide sistemi 
ve felsefesidir. Umumiyetle Horasan erenleri çerçevesi içinde mütalaa edi len 
şahsiyetler; Hayderi l ik ,  Kalenderi l ik ,  Melamil ik ,  Ahil ik,  Bektaşil ik ,  hatta 
Mevlevilik, Bayramil ik gibi tarikat ve müesseseler. doğrudan doğruya Baballi

k'teıı sızan kollardır. Meşrep değişse bi le neşve birdir. . .  " . 
Aşık Paşa'nın dedesi Baba İ lyas, Moğol i sti lasının önünden Türkistan'

dan göç ederek Kırşehi r'e yerleşmiş, Kayseri'de kadı l ık yapmış, H.  625 yı
lı nda Amasya'da Hanikah-ı Mesudi şeyhi olmuş. çevresine binlerce mürid 
toplamış. Selçuklu devletini kökünden sarsan Baba İshak isyanında parmağı 
gerekçesiyle A masya cıvarındaki Çatbükü çiftl iğine beş yıl kadar si.irgün 
edilmiş, sonra affedilerek tekrar Hanıkah-ı Mesfidi şeyhl iğine dönmüş. Ona 
bir şey yapılamayışı, o zamanlardaki nüfuzu dolayısıyla olmal ıdır1 • 

Heterodox dervişler, kendi evrenlerine çağrı yapıyorlar. Şeriat ahkamına 
hiçbir surete uymamalarına rağmen bazılarının. örneğin Barak Baba'nııı cuma 
günleri camide namaz k ı lması, bir toplumsal davranış olarak yorumlanabi l ir. 
B i ld iğ imiz gibi A nadolu "halk İslamı"nın en öneml i  i lkes i ,  "gönü l lerin 
fethi"dir. Fetih aracı ise kıl ıç olup bunun çel ikten olanı sadece adam öldürür. 
O ise k i  tahta k ı l ıç, fetih çağrısının yanısıra uzlaşma istemini s imgeler. O, gö
nül lere yönel ik bir "tahta kı lıç"tır2• 

• 
. ,. 

B abai hareketi 'nin tarih ve tahl i l i ,  haylı tartışmaya yol açmıştır. Bu tar
tışmalar, olayların seyri üzerinden çok, temel kavramlar üzerinde yoğunlaşı
yor. B unları özetlemek, ki tabımızın konusu açısından zorunlu görünüyor. 
Doğal o larak temel kavramlar, yazarlann itikadi ve/veya içtimai inanış ve/veya 
görüşlerine göre farklar arzediyor. 

1 Cevat Hakkı Tarım.- Tarihte Kır�chri-Gül�chri ve l.lahailcr-ı\hilcr· llckta�ilrr. lst. 1 94 K .  s.  2 1 .  
2 5 - 6 .  

2 lkha Çamuroğlu.- Tarih. hcterodoksi ve l.labailer. l s ı .  1 990. s.  1 5-7. 
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B aba İlyas' ın sapık (heterodo)() olup olmadığını tartışan Sü leyman Ulu
dağ, "Burada sapıkl ıktan (heterodo)(, Rafızil ik)  maksa<lım, Baba l lyas' ı ıı ,  o 
deneınde mevcut olan Sünniler tarafından umumiyetle makbul ve muteber sa
y ı lan tasavvufi telakkilerin dışında olması , bat ı l  ve şeriatdışı bir hareketin  
temsi lcisi olmasıdır" derken •  sapıklığı,  "bat ı l  ve şeriatdış ı"  olarak niıel iyor 
ancak "baıı l" ın tanımlamasını yapmıyor. 

"Derviş, Sünni olsun heterodoks olsun Türk «halk İslamı»nın temel 
öğesidir . . .  derviş için fakirlik niçin seçi lmiş bir durumdur? Yine Sünni olsun. 
heterodoks olsun, «halk lsliimı»nın en temel kaynaklarından biri tasavvuf
tur". 

" . . .  «halk İslamı» dediğimiz varlığın temeli olan tasavvufu . . .  devletle bü
tünleşmiş ve birçok devletin resmi ideolojisi haline gelmiş olan «resmi İslam» 
dan ayıran nedir? . . .  " . 

"Bu farklardan birincisi . . .  Vahdet-i vücud ve Vahdet-i mevcud kavramla
rında yatar. . .  Vahdet-i vücud'cular «resmi İslfınl»la belirli koşutluklar taşınıa
larına ve bazı anlaşma zeminleri yaratabilmelerine rağmen. Vahdet-i mevcud'
cular «resmi İslam» için tarın tanımaz maddecilerdir". 

" . . .  ik inci bir önemli fark, «Al lah sevgisi» ya da «İl5hi aşk» kavrumlarıyla 
«Allah korkusu» kavramlarının  dengelenişinde yatar . . .  " . 

"«Resmi İslam» la tasavvuf arasındaki üçüncü önemli farkl ı l ık ,  Kur'an' ın 
zahiri (görünen) ve bfıtıni (içrek) anlamları konusundadır. «Resmi ls15m» Ku
r'an'ın lafzına sıkı sıkıya bağlı olmakla kalınıyor. ay111 zamanda o lafzı wrla
yabildiği son sınıra kadar (ki bu sınırlar oldukça geniştir) devlet in bu ulema 
sınıfının çıkarları doğrultusunda zorluyordu . . .  " . 

" . . .  Dördüncü önemli fark, kavramların yapısından da an laşı labi leceği 
gibi,  devletle i l işk i leridir. . .  Anadolu «resmi İslam»ı Sünnidir ve mezhebin in  
yapısında özerk bir d insel kurum anlayışı yoktur. Anadolu «resmi İsliim»ı 
devlet in  dolaysız olarak içerdiği kurumlardan biridir . . .  «Halk ls15mı» ise, 
devletle il işkilerinde homojen bir tavır içerisinde değildir". 

" . . .  «Halk İsliimı»nın mevcud'cu, biitıni, Alevi kesimleri büyük ölçüde 
«süzü lme ve düzene uydurulma» sürecinin dışında kalmayı başardılar. Al lah
'ın kul luğundan bi le «azad» edi lmiş insanlar olduklarını söyleyen bu dervişler 
için devlete kul luk etmek katlanı lmaz bir aşağı lanmaydı" .  

" . . .  Burada 1.orunlu bir açıklama: «Resmi İslfım» ıeri mi i le Kur'an'a uy
gun bir İslamdan söz etmiyorum. Devletin süzgecinden geçiri lmiş,  devletin 
politi kasının özgünlüklerine uyarlanmış. «ehlileştiril miş» bir İsliim'dan söz 

1 lsnıail Kara.- Habailcr isyanı üzerine konu�ıııalar. iıı liA H. l ' K ET 2 � .  Eylül 19!11. s. 4(ı. 
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ediyorum .  Yoksa «resmi İslam»la Kur'an arasında bu . farktan doğan, taına
miyle açık yüzlerce çelişki bulunabi l ir. . .  " . 

B u  ifadelerde geçen "devlet" lafzına da bir açıkl ık getiriyor, Çamuroğlu :  
"Adını  saymakla başa çıkamayacağımız kadar Türk tarihçisi, her gördük leri 
sakallıyı «devlet baba» sandıklarından ve göçebe Türkleri tarihin içine çek
mekteki «sonsuz» iştiyaklanndan dolayı, tarihte 16 Türk devleti yarat ı ıhır ve 
bunlar Cumhurbaşkanlığı forsu tarafından da onaylandı. Bırakal ım ş imdi bir 
yana o onaltı «devleb>in Türk olup olmadığını . . .  , «devlet» olup olmadıkları 
çok tanışı l ır. Burada göçebe kabi le federasyonları ve konfederasyonları i le 
devlet kavramının gayet «niyetl i» bir karıştırılması söz konusudur. Toplumun 
si liihl ı  gücünün bütün erkeklerin - ve bazen kadınların da - sililhlı olmasına 
dayandığı, toplumdan ayrı örgütlenmiş bir silahlı giicün ve siliih tekelinin ol
madığı, örgütlenmiş bir egemen sınıfın  olmadığı bir federasyon ya da konfe
derasyona «devlet» denilebi l ir  mi?" 1 •  

* 
• •  

Ahmet Yaşar Ocak'ın, çok değerli eseri "Babailer isyanı"nın kı smi ayrın
tı l arına girmeden önce onun bu çalışmada getirmiş olduğu bazı yeni l ik leri, 
yine kendisi başka bir yerde1 şöyle sıralıyor: 

" 1 .  İsyanın gerçek l iderinin s;ını ldığı gibi Baba İshak olmayıp Baba İlyas 
olduğu, 

2. İsyanın kesinl ikle bir dini (dolayısıyla Şii) hıırekeı olmayıp siyasi ve 
ictimai bir hareket olduğu, 

3.  Bugüne kadar herkesçe kabul edilen Babailik tarikutının gerçekte mev
cut olmadığı, Baba İlyas'ııı sadece bir Vefai şeyhi oh.luğu. 

4. Babai isyanı i le Babai hareketinin kanştırı lmaması gerektiğini ,  i lkinin 
bir siyusi - içtimai ayaklanmu olup ası l  bundan sonra Babai hareketi denen 
fikri bir hareketi n  başladığı. 

5 .  Bu  hareketin Riim Abdalları denilen zümreyi doğurup bu zümrenin sa
nıldığı gibi ayn bir turikat olmadığı, 

6. Bu isyanın Türkler arası nda vukiibulan i lk hadise olmuyı p Mi ladi 
Vl ll .-IX. yy'larda da benzeri hadiselerin cerayan elliği ve Türklerin bun lara 
kat ı ldığı tezleri onaya atı lmış ve bunlar del i l leriyle savunulmaya çal ış ı lmıştır. 
Aynca 

1 Reha Çanıuruğlu.- rıp. ciı . .  s.  1 25- 1 36. 
2 Ahmet Yaşar Ocak.- Babailer isyanı'nın ıcnkiılinc dair. iıı HAIH'KET 24. Eylül 1 9K I .  s.  37. 
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7. Baba İ lyas i le Şeyh Ebu'l-Veffi Bağdfıdl arası nda eskiden beri bi l inen 
i l işki .  bu i kincisi n in  menfıkıbnfimesi ilk defa kul lanıl mak suretiyle aydın latı l
maya gayret edi l miştir" . 

Daha sonra Ocak. bir Şeyh İshak' ın ,  Baba İshak ' la i lgisi olmadığı n ı ,  
Hacı Bektaş ' ın  nakiblerinden Şeyh İshak adında başka biri olduğu nu.  Baba 
İshak' ın  Hacı Bektaş ' ın  deği l ,  Hacı Bektaş' ın  Baba İshak'ın hal i fesi oldu
ğunu anlatıyor. 

Ocak'tan oniki yıl önce yazmış olan Claude Cahen1 birçok hususu doğru
layıcı nrnhi yetıe beyanda bulunuyor. Bunlar arasında Tlirkmen oı1amının he
ni.iı. yazı l ı  eserler kii l türel aşamasına varmamış ol ması dolayı sıyla, d ış  si.ikfı
netleri aristokratik yazarların dikkati ni çekmemiş olan daha başka hareketlerin 
de mevcut olabileceğine, Baba İshak hareketine hayali olabilecek bir öncelik at
fetmenin tehlikesine işaret ediyor. Özell ikle de daha sonraki metinler bir Baba
'dan , İ l yas'tan söz ediyorlar ve mutad olarak onu herhangi bir türlii İshak'ı 
bağlı gösteriyorlar; ancak i l işkilerinin şekli hiçbir yerde iyice kanıılanmıyor. 

Ve devam ediyor Cahen anlatmaya: Hacı Bektaş Vilôyetııiime'si dışında 
beş yazar Baba İshak'tan söz ediyor. Bunları n bu sonuncusuna verdik leri ad
lan karşılaştırmak gerekiyor. Küçük Asya'da hareketin hemen ertesi nde birkaç 
y ı l  kal mış olan Dom iniken mi syoneri S imon de Saint-Quenti n  onu Paperois
sole, yani B aba. ResUI tesmiye ediyor. Olayların çağdaşı Şamlı yazar S ibt ibn 
al-Cevzl, 1 255'den az önce kaleme aldıklarında ona Baba Resulu l lah diyor 
ama daha başka ad zikretmiyor. Bir kuşak sonra Anadolu'da yazan İbn Bibi ,  
ResUI unvanını bi l meyerek ya da atarak ona Baba İshak diyor ve böylece bi l
mediği miz bir küçük adı  bi ldiriyor. Birkaç yı l  sonra, özel l ik le Doğu Küçük 
Asya'da yazan Bar Hebraeus ResUI Baba'yı ve bunun ti lmizi Şeyh İshak'ı tef
ri k edi yor: bu sonuncusu. öldürli lmüş olan Baba'nın öcünü al ıyor ki bu, mü
cadelenin birçok saflıasının  bulunduğunu bi lmelerine rağmen önceki yazıırların 
görmedikleri bir iki l ik oluyor. Ve nihayet Eflaki. bir ası r sonra, Hacı Bektaş'
tan söz ederken onun Baba Resul 'ün halifesi olduğunu, bu sonuncusunun da 
İshak adl ı  bir yard ı mcısı bul unduğunu bildiriyor. Ve belki de aynı kişiye ait 
olmuş olan bu ad ve unvan çokluğu, belleklerde işi toparlama güçlüğü yarat
mış  olmal ı .  Ama her hal ü karda. bütün bunlarda Baba İlyas bahis konusu ol
mu yor. 

Baba İshak'm Halep cıvarında Kefersudlu olduğu söylen iyor. Ama onun 
faaliyet alanı daha Kuzey'de .. Amasya i le Kırşehir arasında olmuş.  Bu husus, 
vurgu lanmalıdır şöyle k i  maruz kaldığı dış etki leri i le onu, Kvarzeml i ler ve 
Moğolların baskısıyla Batı'ya doğru akan ya da bu sonuncuların saflarında 

1 Claudc Cahcn.- Baba lshaq. Baba il yas, Hadjdji Be klaslı el qııclques auırcs. iıı TU RCICA 1. 

1 969. s. 53-64. 
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gelen Orta Asya kökenli  şeyhlere mukabi l  oluyor. N itek i m  Hacı Bektaş'ııı bu 
sonuncularından olduğunu bil iyoruz. 

Ama her ne hal i�e. işbu köken farkına rağmen İshak'la Bektaş arasında 
bir i l işki olmuş olmalıdır. 

Ancak Eflaki i le  Viliiyet11anıe arasında dikkate değer bir  müdahale vaki 
oluyor. Eflaki'ye göre, Baba İshak' ın  erken ölümü hesaba katılarak Bektaş, 
İshak' ın hal ifesi oluyor. Aksi ne, Vilôyet11iime'de Resül (sic - aynen), Bektaşın 
i lk  hale11eıinden biri  olarak gösteri liyor. 

Mezkur müdahaleni n  bir an lamı olmalı şöyle ki başlarda Bektaş grubu . 
İshak'ın gelen ortamına bağlı olduğu farzedi lebi l ir  ve bu. kişisel olarak Bekta
ş'ın bir "yerl i "  olmamasına rağmen . Ama bir an gelmiş ki bir ayrı l ı k  vaki ol
muş ve bu takdirde İshak'ı yok etmek ve onun hesabına Bektaş'ı büyütüp onu 
üst noktaya getirmek gerekmiş. Hatta, İshak'la Bektaş arası nda, tarihi olarak 
bir  bağın bulunmamış olması da i mkansız deği ldir: Her ikisi  de, büyüme dö
nem lerinde, geçmiş nesil lerin bütün ünlü mutasavvıfları iç in  ünlü ad ları kul
lanmış ol maları mümkündür ve bu , burada da.  i ki aşamada olmuş olabi l i r: 
Bektaş İshak'ın halefi; İshak, Bektaş'ın haleli . 

Ama ne olursa olsun, B aba İlyas ortalarda yok. O, ancak başka mücllitler
den b i l iniyor. Bunlardan en öneml isi ,  1 330 cıvarında kaleme alınmış olmasına 
rağmen (bizim aşağıda i rdeleyeceğimiz) Ma11iikıhıı/'l-k11dsiyye ji Me11tısıhi'l
ü11siyye oluyor. Bunun yazan Elvan Çelebi, Aşıkpaşa'nın oğlu ve ünlü  tarihçi 
Aşı kpaşazade'n i n  dedesidir. Ona göre B aba İ lyas, Ebul '  vefa el-Bağdadi'n i n  
müridi o l u p  Horasan'dan Rı1m'a büyük Keykubad zamanında gelmiş .  Su ltan
'ın ona çok saygı göstermesine rağmen babasını zehirleyip tahtına konmuş 
oğlu, il .  Keyhüsrev, babasının t i lmizlerin i n  Amasya, Diyarbakır, Antalya ve 
Konya'da üzerine gidiyor. B u  zamanlarda ölmekte olan Şeyh.  geriye beş oğu l 
bırakıyor ki en küçüğü olan Muhlis Paşa, mücadeleyi ele alıyor, Konya'da altı 
ay süreyle hükümet ediyor ve i ktidarını müridi N üre Süli'ye, yani Karaman lı
l ar sü l alesi kurucusunun babasına b ırakıyor. Muhl is  Paşa ( veya Muhl is  
B aba) 'n ın  oğlu ,  XIV. yy.  Türk ta�avvuf hayatının ün lü  simalarından Aşık Al i  
Paşa o lup bunun da  oğ lu, Elvan Çelebi oluyor. 

Elvan Çclebi 'n i n  dip dedesi de, l 240'daki Babai isyanın ın  lideri Baba İ l
yas-ı Horasani'di r. 

Me11iikıb'tan bazı genel hatlar çıkartı labi liyor. Bun lardan i lk i ,  Baba İshak 
ile B ektaş'ı zikreden yazında B aba İ lyas'tan hiç bahis  yoksa. bunun aksi de. 
bu sonuncusuna tahsis edi lmiş  eski yazında, aynı  derecede doğru olup bunda 
hatta Bektaş bi l inmiyor. İkinci hat da, il. Keyhüsrev tarafı ndan yürütülen kı
y ıc ı l ığ ın  anıl ması ol uyor. B u  bi ze Baba İshak sorununu. ve de hemen önce 
vaki Kvarz.emli lerin kovulmasını telkin ediyor ki sultan bunlarla ne Konya, ne 
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de Antalya'da, ama Diyarbakır'a kadar olan alanda savaşıyor ve Konya ve 
Antalya'da ne İshak'ın,  ne de İlyas'ın müridlerinden kaynaklar söz etmiyor. 

Heme hal ise Aşıkpaşa geleneğinin getirdiği en önemli şey İlyas takımının 
Karamanilerle bağı oluyor. Hiç şüphesiz, Elvan Çelebi 'nin anlattığı olaylar, 
haıfıyyen ele al ındıklarında, mümkün görülmez: Xlll. yy'ın ik inci yarısında 
Konya'yı zaman zaman karıştıran olaylar ne olurlarsa olsunlar, İbn Bibi ve 
Selçuk11c1111e'nin anonim yazarının çalıştıkları Konya'da vaki olanlar bizce iyi 
b i l inmekte olup hiçbir kaynak bu kentte bir Muhlis Baba ya da benzeri birinin 
hüküm sürdüğünü bildirmiyor. Keza tarihi olarak NGre Sufi hakkında da bir 
şey bi l inmiyor; sadece XIV. yy'ın başında bir kitabe, Karamani süH\lesinin 
onu atası olarak gösterdiğini bi ldiriyor. Önemli olan, bu kez kesin,  Baba İlya
s'tan çıkmış çevrenin Karamani sülalesiyle bağı oluyor. Kald ı k i  Menl'ikıbıı 'l
Kudsiyye'nin yazması, Karamanl ı ların başkenti Larende-Karaman'dan geli
yor. 

• •  

Baba İshak' la karıştırı lan bir Şeyh İshak var olup bu ikincisi Bektaş'ııı 
nakiblerindendir. Ve yine düşülen bir hatada olduğu gibi Baba İshak Bektaş'ın 
deği l ,  Bektaş Baba İshak' ın halifesi oluyor. Bir de Baba İlyas'ııı kendini pey
gamber i lan etmesi meselesi var. Aslında onunkine benzer olaylar Türklere ya
bancı değildir. Onunki ne i lki ne de sonuncusudur. Ancak buradaki peygamber 
kavramı ,  İslam i lfihiyatındaki A l lah tarafından vahye mazhar k ı l ınan ve şeriat 
getirmekle görevli peygamber manasına alınmayacaktır. Bu.  Baba l lyas için 
söz konusu olamaz ve ancak melıdllik kavramı i le yorumlanabi l i r  şöy le ki 
zulme maruz kalan, şiddetli manevi, fikri ve siyasi baskı altında ezi len. kurtu
luş ümidini yitiren her toplumda i nsiyaki olarak ortaya çıkan bir messiwıi.mı'
den başkası deği ldir. Kaldı ki Babai hareketi hiçbir surette tam an lamıyla Şii 
bir hareket deği ldir' . 

B u  hususlar Gölpınarlı tarafından da doğrulanıyor: "Bizce bu ayaklanış 
tam manasıyla bir Bfitıni isyanı deği ldir; hele lsmfiilil ikle hiçbir i lgisi yoktur. 
Baba İ lyas hal ifelerinin adları, sözümüze en büyük delildir. Sonra Baba İ lyas-' 
' ın peygamberl ik iddiası da sanıyoruz ki adından meydana gelen bir isnad, bir 
iftiradır. İran'da hal5. Abdürresül adını taşıyanlar vardır. Belki Baba İlyas'ın 
bir adı da böyledir ve bu ad, kendisine peygamberlik iddiası töhmetini yama
mıştır. Belki de o. Bedreddin gibi kendisini bir Sahib-zuhür tanıyordu ; fakat 
oğul ların ın  i nançları, yaşayışl arı, bizce bunun bir töhmet olduğunu göster
mektedir. Ona inananlar arasında Batıni inançları benimseyenlerin bulundu-

1 Ahmeı Ya�ar Ocak.- "/'- fil. 
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ğunu tamamiyle inkar etmiyoruz; nitekim Dede Garkın ve Hacı Bektaş Alevi
lerce bugün b i le  talipleri bu lu nan ocakların arasındadır, fakat Biitınilerin, 
Bektaşilerin gerçekte kendi leri i le i lgisi bulunmayanları bile kendilerine mfılet
tikleri herkesce bilinmektedir" ' .  

Süleyman Uludağ, yukardaki görüşlerine� şunları ekliyor; ona göre başa
rısız olan isyanlar ve bun ların önderleri, daima "sapık" oluyorlar . . .  İlyas Ho
rasani'n in  tali hsizl iği de bu noktadadır. Mamafi h  o, mezarın ın  bu lunduğu 
çevrede hatta en içten Sünnilerin bile derin saygısına mazhardır. İtham edi lme 
hali ,  halk düzeyince deği l ,  siyasi çevrelerdedi r. Kaldı ki Türklerin içtimai ve 
siyasi karakterleri , dini mahiyetteki isyanların başarı lı olmasına müsait deği l
dir. Böyle bir başarı İran'da olabi l ir. ama Türkiye'de asla. 

Daha sonra Uludağ, herkesçe Sünni bir mutasavvıf olarak kabul edi len 
Hacı Bayram ile İlyas Horasani'n in aynı inanç ve düşüncede oldukların ı ,  o ise 
ki vaktiyle Hacı Bayraııı ' ın Şeriat d ışına çıkmak, kadın l ı  erkekl i ,  çalgı l ı  tari
kat ayin leri düzenlemek, halkı ifsaı etmekle suç lanmış olarak Edirııe'ye i l .  
Murat' ı ıı huzuruna celbedildiğini söylüyor. Hacı Bayram isyan etmiş olsaydı ,  
o da "sapık" damgasını yiyecekti ,  İlyas g ib i .  Uludağ iç in  İ lyas, i syan etmiş bir 
Hacı Bayram, Hacı Bayram da. isyan etmemiş bir İlyas Horasani'dir. Hatta 
Şeyh Bedreddin için pe durum aynıdır\ 

Ş imdi doğruca Ocak'ııı kaleminden Babailer isyanın ın bazı ayrıntı larına 
girişmeden önce, Çamuroğlu'nun bizce öneml i  görünen ba7.ı düşüncelerine yer 
verel im. O, ayaklanmanın nedenleri arasında ekonomik etmeni yetersiz bulu
yor, polit ik nedenlere de, "hükumetler ve uyruklar arasındaki i l i şkiye bakışta 
sahip olunan bir önyargıyı  yansıtması" dolayı s ıy la fazla i tibar etmiyor. 
" . . .  Kısacas ı ,  belirli koşul larda belirli kesimlerin, lil'.iksel alanlar olarak devlet 
ve onun kurallarından bağımsız olarak yaşaması mümkündür, Anadolu Sel
çuklusunda. Ve o dönem Anadolu'sunda binlerce köy lü ve göçebe böyle ya
şamaktadır. Heterodoks dervişlerle birlikte bu durum, sadece bağımsız olmaya 
deği l, «karşı» olmaya da dönüşmüştür. . .  Bu insan lar için hükumet, i l .  Gıya
settin hükfiıneti olduğu için, ya da İran l ı laşmış (yabancılaşmış) bir hükumet 
olduğu için kötü değildir. Hüktımet, hükumet o/dıı,�11 içiıı kötüdür. Günümüz 
insanın ın  zihniyetinde onca «onsuz olmaz» bir yer tutan hükumet, Xlll. yy 
Anadolu'sunun sözünü ettiği miz insanları için hiç de öyle değildir. Onlar için 
hükumetsiz bir yaşam, bulunmaz bir «lüks» olacaktır. Daha önce Babailerin 
yay ı ldığı topraklarda büyük bir ayaklanma yaratmış o lan Bizans «uyruğu» 

1 Babai isyanı üzerine konıı�ıııalar. 
2 Bkz. d i pnoı H. 
� Babailer isyanı üzerine konu�ıııalar. 
4 Tarafımızdan hcl irı i ld i .  
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Paulicianlar - Babailere oldukça benzeyen fikirleriyle - de «yab;ıncı laşnıış» 
bir hükumete karşı mı ayaklanmışlardı? Babailer için hiikunıeı, zaten yeterince 
yabancı ve yeterince köıüydü" 1 •  

Babailer isyanının özel l ik le sosyal yönü bizi i lgi lendirdiğinden olayın bu 
yanını Ocak'ın verdiği bilgilerden özetleyeceğiz. 

Selçuklular, Anadolu'ya i lk  gelişlerinden it ibaren Bizans'ın biiyiik ıoprak 
sahipleriy le halk kiıleleri arasındaki uçurumu görmüşler. sosyal kriı.dcn ka
çınmak üzere miri toprak rejimi i le askeri ikta/ar s istemini ıesis etmişlerd i .  
böylece XIII. yy'a kadar b i r  feodal düzene olanak tanımamı�lardı�. Bu iktalar 
üzerindeki Türkmenler, yerleşik olsun göçebe olsun. topraklarının tasarruf 
hakkını miişterek kabile mülkiyeti esaslarına uygun olarak kul lanıyorları.l ı .  
Ama, XIII. yy'ın az çok i l k  çeyreğinı.len sonra mezkur toprnk rejimi bozu lacak 
ve özel mülkiyet özel l ikle göçebeler için hayati önemi h.ıiz ıniişterek mii lk iyeı 
aleyhine gel işecekti. Yani yavaş yavaş "Senyör-serf' i l işkisine doğru gidi l i 
yordu.  Kalı.lı ki Türkmen, ne pahasına olursa olsun,  kendi göçebe yaşamını 
sürdürme azmindeydi .  Ve bu hayvancı ekonomiye dayalı bu yaşam tarzı, sü
rekl i  gidiş ve gelişler. yerleşik halkı tedirgin ediyor ve çoğu kez de hiiklııııetin 
müdahalesini mucip oluyordu. 

Öbür yandan kentli Türkler, hemcinsleri bu Eırilk-i hidrcık, Etrlik-i ıul /ıôk 

(korkusuz ve de günah işleyebi len) ve özel l ikle Haricileri aşağıl ıyor ve bu ha
karet dolu deyimleri onlar için kul lanıyorlardı .  Tiirkıııen ı.le onlan yatuk, yani 
tembel olarak n i tel iyordu k i  bu bize Kızı lbaşın karşısındaki lere "ağzı kara" 
demesini  hatırlatıyor. Ama zıtlaşma iyice keskinleşiyordu.  Devlet de, Tiirk
mene sırt çevirerek kentl inin yanını.la yer alıyon.lu1. 

Bu noktada tekrar Çamuroğlu'na dönel im. 
Anadolu Selçuk lularının siyasi çöküşünün tarihi ba�langıcı, 1 243 Köse

dağ yeni lgisi deği l ,  l 240'daki Babai ayaklanması oluyor. Kaldı ki bu sonun
cusu, yı l lar öncesinden başlayarak yayılan bir toplumsal hareketin ürünüydü .  
Bu  sadece b i r  Türkmen ayaklanması değildi şöyle k i  bunun önderleri gelenek
sel Türkmen aşiret beyleri değil ,  Baba İ lyas ve Baba İshak iı.li .  Ve bu harekeı. 
bast ırı lmış  olmasına rağmen ı.levlet için öldürücü olmuştu:  k ırsal halkla ve 
özel l ik le göçebelerle ve sayıları haylı kabarık ı.lervi�lerle Selçuklu yönetici leri 
arasındaki bütün bağları koparmıştı ve Kösedağ muharebesinı.le l l .  Gıyaseı.1-
ı.l in  Keyhüsrev'in yanını.la artık bu Türkmenler ol mayacakt ı .  Bundan sonra 
başlayacak Moğollara karşı direnişte, Moğolları.lan biraz daha fazla pazarl ık 

1 Reha Çamuro�lıı.- "!'· l'ir . . s. 1 73-4. 1 79. 

2 Bunların ayrınııları ıçin bkz. Külıür Kökenleri C 1 1/2. pm-.wıı.  

3 Ahmet Ya�ar Ocak.- X l l l .  yy'da Anadolu'da Bah;ı Rcsiıl ! Babaileri isyanı ,.c Arıatlnlıı'ıııın 
lsliimla�ması ıarilıindcki yeri. lsı. 1 9KO. s .  5'1-6K. 
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gücü kapmaya uğraşan Selçuklu sultan, vezir ve emirlerinin bir kısmı - di
ğerleri i şbirliğine gitmiştir - artık Türkmenlerden, Ahilerden meded umma
maktadır. Türkmenler Moğollara karşı dövüşürken Selçuklularla ittifak yerine 
her iki güce karşı da tek başlanna mücadeleyi yeğleyeceklerdi. 

Anadolu'nun bundan sonraki yaklaşık 60 yı l ın ı ,  niifusun önemli bir bö
lümünün büyiik bir karışıkl ık içinde, üzerinde meşru iktidar olmadan yaşaya
cak, zorlandığı zaman ayaklanacak, dağlara, başka siyasi iktidarların alanla
rına  kaçacaktır. 1 240- 1 300 y ı l ları arasında Anadolu 'da iki karşıt dünyanın 
çağrılarına uyan insanların mücadele ettiği görii lecekıir. Osmanl ı  beylerinin 
ası l  başarı sı , bu iki  dünyaya da uygun ve bunları dengeleyen bir  siyaset giit
müş olmalarıdır: Heterodox dervişler karşısında son derece uysal uzlaşmacı 
ve halk karşısında da "onlardan biri" olmuştu, Osmanlı beyi 1 •  

Türkmen'in n e  yaşam tarzı şeriat gerek lerini yeme getirmeye, n e  d e  eğitim 
düzeyi bunun çapraşık düsturlannı anlamaya müsaitti. Onlar için heterodox bir 
din anlayışı doğaldı .  

Selçuklu dönemi müell iflerinden Niğdeli Kadı Ahmet, Orta Anadolu'daki 
göçebe Türkmen boylarının dini hayatlarına dair müşahhas ve i lginç bilgi ler 
veriyor. Ona göre Niğde ve Luluva (Ulukışla) bölgelerinde oturan Gökbörii
oğu l ları , Turgutoğul ları , İ lminoğul ları ve daha başka Türkmen boylarının 
hiçbirin in İslamlıkla i l işkisi yoktur. B unlar birtakım "nıüllıid" ler  olup Mm:.de
k 'iıı inançlarım ta,Hyor ve sonsuz bir cinsi serbestlik uyguluyorlardı ( !) .  Bu iş 
sadece göçebe Türkmenlerin inhisarında olmayıp bazı kasaba, köy ve hatta 
kentlerde yerleşmiş olanlar için de varitti. Kazvini (XIV. yy), halkının çoğu 
Türkmen lerden oluşan Sıvas'ta (daha önce de kaydetmiş olduğumuz gibi) 
camiler genel l ik le boştu. Halk ticaretle meşgul oluyor, şarap içmekte bir sa
kınca görmüyorduz. 

Baba İlyas'ı ıı yukarda sözünü ettiğimiz Dede Gark ın i le  i l i şk i lerine dair 
kaynaklarda birşey bulunmuyor. Sadece Elvan Çelebi, 

"Dede Garkın çün içerü girdi 
Hakk ila bakdı Hakk ila gördi 
Hacı Mihman ve Bagadın Hacı-la 
Şeyh Osman u Ayna Dövle (Aynuddevle) bi le"\ 

diyerek dört ad zikrediyor ki  bunlar dede Garkın' ı ıı kendi arası ndan seÇip 
Baba İ lyas'ın emrine veriyor ve onları Rum diyarını irşadla görevlendiriyor. 

1 Reha Çanıuroğlıı.- op. l"iı . •  s. 1 97-9. 

2 Ahmcı Yaşar Ocak.- op. l"iı . . s. 7 1 -5. 

3 Menakıb. b. 1 92-3.  
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Baba Resul unvanl ı  İshak'ın, eski sakinlerinin Tanrı tarafından bir kurta
rıcının gönderi leceğine inanmış olduklan bir bölgeyi hareket üssü olarak seç
mesi, tarih açısından çok manidar o luyor şöyle ki bu bölge, eski Paul ician 
bölgesi idi.  Bunun dışında Güney-Doğu Anadolu'da bulunan boylar, ezcümle 
Döğerler, Bayatlar ve Ağaçeri ler, yoğun bir İsmiilli propagandasının hedefleri 
oluyordu. Dolayısıyla Güney-Doğu Anadolu i le  Kuzey Suriye bölgesi ,  her 
bakımdan isyan çıkarmak için elverişli bir durum arzediyordu ve Baba Resil l  
bundan çok iy i  faydalanmıştı . Onun buralarda görevlendirdiği öneml i  halifesi 
ise Baba İshak, nam-ı diğer İshak-ı Şfımi idi. 

- Hiçbir kaynak göstermediğinden ifadelerine fazlaca itibar edilmemesi ge
reken "Amasya Tarih i"  müel l ifi ,  Sünni Osmanlı bürokratı Hüseyin Hüsamed
din'in yazdık larını okumak yine de i lginç olabil ir: 

"Sulıaıı Alaüddin Keykubad Han hazretleri, bir cinnet-i muvakkata içinde 
puyan olan (koşan) Celalüddin Harzemşah'ın belasını kemal-i müşki lat ile def 
eylediyse de kendisi dahi bitab olmuştu . . .  " . 

"Bu esnada Amasya valisi olan Tugrak Bey Hankah-ı Mes'udi Şeyhi Baba 
İ lyas Horasani'ye mürid olduğu cihetle hankahın nüfuzu artıyor; Baba İ lyas'ın 
diğer müridi olan Baba İshak Kefersudi de bu nüfuzun devamından isıifade 
ediyor; kurada (karyelerde, köylerde) bulunduğu zaman köylii leri s ihir ve ni
rencatiyle (düzen ve hile ile) kendisine celbetmiş olduğundan hankahın bu nü
fuzu, Baba İshak'ı enzar-ı ammede (umumun gözünde) merci-i avam olacak 
bir dereceye getiriyordu". 

Devam etmeden, Hüsameddin' in meşru hükiimıJar olarak Keykubad'ı 
"han hazretleri " şek l inde taparcasına anması ,  ona karşı kesin olarak "gayri 
meşru" addedeceği her hareketi peşinen kötülemeye hazır olduğunu gösteriyor. 
Bu husus akılda tutularak devam edelim onu dinlemeye. 

"Fakat Baba İlyas'ın nüfuzu, günden güne tekessür eden (artan) miirida
niyle kesb-i ehemmiyet ediyordu. Çünkü Baba İlyas'ın harekfıtını perde arka
s ından idare eden Baba İshak, yani muhtedi şeki l  ve kıyafetine girip ehl-i  İsl
am'ın mutekidaı-i diniyesini i fsad ederek Rumların hesabına hareket eden is
hak, Amasya'da bir Rum kral l ığı teşki l ine çalışıyor; bu hususa Baba İlyas'ı 
alet ederek Müslim Türklerle Hıristiyan Rumların ve Ermenilerin mutekidat ve 
hissiyatını te'life gayret ediyordu". 

"Tabakat-ı İbni Şigar, tarih-i İbni Bibi ,  tarih-i al-Selçuk, i lmü' l-zahir, 
camiü'd düvel, mufassal kurun-u Cedide gibi tevarih-i mühimnıeden ve sair 
mecami-i müteferrikadan hasıl olan malumat ve tafsi lata nazaran Baba İshak 
Kefersudi aslen Rum olup Amasya'dan Urfa cıvarında Samisaıa'ya1 giderek 

1 Pauliciaıılarııı reisi Paııl'un Sanıosaıal ı  olduğunu haıırlayalını . . . .  
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kendis in i  Müsl im gösteriyor; bade Şiraz'a gidip burada . . .  Sıvas kadısı Eblı 
Abdullah el-Temi ıni'den usı1l-ü Şiayı ,  sihir ve şabaze (hokkabazlık) i le felı;e
feyi tahsil ediyor". 

"Bade (sonra) reis-i biltiniyye Hvanı.l Alaüddin  Muhammed bin Hasan 
Sami'den usul-ü bfıtıniyye ahz ederek Samisat etrafında vaki Kefersüd nahi
yesinde ikametle halka usul-ü Şia ve biitıniyyeyi telkin ve sihir ve nirencat i le 
sahte keramat izhar ederek bir takım cühelayı kendisine benı.1 ediyordu" .  

"İşte Rum İshak . . .  mutekiı.lat-ı İslfımiyeyi i fsad ve ıneclGb-u şehvet olan 
(şehvete düşkün olan) süfeha-i avamı (halkın sefihlerin i )  celbediyor. . .  " . 

"HUiasa Rum İshak, Kefersud nahiyesinde kendisini tanıttı klan sonra üs
tad ını n  Sıvas kadısı olduğu zaman, Sıvas'a gel ip  vefatında foyası meydana 
çıktığını anlar anlamaz kuraya (kırsal alana) i ltica ediyor; agleh-i ihtimal üzere 
Kedegre kurasında meccanen sığır, davar güderek biçare saf ve cahil köylü leri 
aldatıyor; sekiz on sene ifsadatında devam ederek nirencatını (dii1.enba1.lığııı ı) 
keramat şeklinde halka gösterip bütün cühelanın ruhlarına giriyor; kendisini 
evliyadan, eizze-i ruhaniyeden (ruhani azizlerden) olmak üı.ere tanıtıyordu" .  

" Amasya val is i  Emir Berke Han, şedidül şekime (çok dayanaklı) .  gayet 
müdebbir ve şeci bir zat olduğu m ünasebetiyle saltanat ve memleket aleyhine 
his eylediği ufak bir hareketi kemal-i şiddetle men ediyor. Hankahın nii fuwna 
meydan vermiyordu. Rum İshak, bunun zamanında ıasavvur ett iği teşki lfıtı i fa 
ve makasid-i hafi yesini (gizli maksatlannı)  takib ve icra edemeyeceğini idrak 
ederek Emir Berke'n in  define çalışıyor, fakat Sultan A laadd in  Kcykubad' ın 
Emir Berke'ye olan itimadı pek kuvvetli olduğunu anladıkta enıiri Amasya'ı.lan 
kaldırmak için Sultan-ı müşarinüleyhin vücudunu izale etmeye azmediyor, hu 
cinayeti Köpek vasıtasıyla yapıyordu" .  

"Yani İshak, Emir Sadeddin Köpek'i kullanarak sultan ı .  oğlu ve  şehzadesi 
Gıyaseddin Keyhüsrev'e zehirlettiriyor. Ve böylece de, Sahib-i Azam olan Sa
deddin el iyle, teşebbüsatına mani olabilecek herkesi bertiıraf ettiriyor. Bu so
nuncusu da Rum İshak Kefersudi'nin Sıvas ve Tokat taratlarını.laki ıeşki lfüını 
kolaylaştırıyor." 

"Çünkü Baba İshak Kefersudi Tokat, Canik, Çorum, S ıvas ve Karahisar-i 
Şarki l ivalarında ve havalisinde hafiyyen (gizl ice) ikame eylediği hu lefasıyla 
buralarda meskun olan halkı iptida Baba İlyas Horasani'ye ittibaa (uymaya) 
davet ediyor, bu suretle anları daire-i i nkıyada aldıktan sonra tedrici bir surette 
münkad (boyun eğmiş) olanlara Batıniyye Ş ia-i rafıza mezheplerinin usul ve 
erkanını telkin ederek anları kendisine celbediyordu". 

"Camiüddüvel ' in tarifi üzere Baba İshak Kefersiidi. zahiren gayet riayetk
iirane ve bariz bir surette zühd ve takva gösterir, kurada bir mağaraya ve 
Amasya'da bir odaya kapanıp k imseyi yanına kabul etmez, dai ma nıünferid 
yaşardı .  Halkı i zHil ederek (daliilete düşürerek) kendisine bend ettiği c ihetle 
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avamın  nazarında Yeli u l lah olmak üzere tanınmış idi . Her halinde Bfıtıniyye 
piri bulunan Hasan bin Sabah'ı taklid etmekle nazar-ı dikkati celbetmişt i" .  

"Şimdiye kadar Amasya hankahında hücrenişin inziva olarak Baba İlyas 
Horasani namına hareket eden Baba İshak Kefersudi. yirmi seneden beri giz
lediği maksadını i zhar edecek zam;ının  hulul ettiğine hiikmederek artık perde 
arkasından ortaya çıkıverdi. Hukfımet-i Selçukiyenin hiliif-ı Şeriat mezalimin
den, ümeranın  şer'e muh;ıl if ahv;ılinden dem urarak kendisi .  şer-i şerifi icra 
etmeye alem-i gaybdan memur olduğunu i lan etmekle beraber otuzbin kadar 
müselHih Babailerin başına geçip dava-i hi liifetle 637 cvai l inde Hvarezmli lerin 
Ama�ya'dan gitmesini müteakip hurfıc eyledi" .  

"Tarih-i İbni Bibi ,  Camiüddüvel, mufassal Kurfın-u Cedide'ıJe mezkur ol
duğu üzere Baba İshak'ın kuvveti yalnız otuzbin fedai lerden ibaret deği ldi .  
Vaktiyle Semisat ve Kefersı'.id taraflarında kendisine tedarik ettiği tilrafıarfın ı 
tekessür ederek (artııcak) Urfa ve Maraş livalarına gönderdiği mli ridleri vasıta
sıyla anları da ayaklandı rmakla o taraftan dahi bin lerce fedai ler Aıııasya'ya 
doğru hareket ve Tokat, Sıvas. Çorum, Karahisar-ı Şarki taraflarında bulunan 
mürdesi (ölmüş, yani dalalet yolunda kişi ler) de kıyam etmişlerd i .  Hiilfısa, 
Baba İshak' ın avenesi mecmuu itibariyle e l l i  binden ziyade olduğu tahmin 
olunmaktadır" . 

"Bana öyle geliyor ki :  Konya'da Sahib Azam bulunan Köpek dahil olduğu 
halde şu kuvvetin mecmuu değilse bile herhalde iiçte ikisi fsltim ımılrtedileri ki
ycıfetiııde Hıristiy<111 Rı1111/<1rdaıı oldıı.�u 1 gibi Trabzon kralı Yani Komnenos i le 
Baba İshak namı altında gizlenen İshak Komncnos arasındıı bir i tt ifak-ı hafi 
(gizli) mevcut idi. Çünkü bunların harekatı arasında bir müşabehet olduğunu 
vakai-i iiıiye göstermektedir. Bu  cihetle Baba İshak dediğimiz ishak Komneno
s'un, Amasya'da Komnenos ailesinin nüfuz ve ikbalini.  hükumet ve istiklali ni  
ihya etmek hayali üzere hareket eylediğini hatır.ı getirmemek kabil değildir". 

Devam etmeden önemli gördüğümill; bir hususa tekrar dikkati çekel im .  
Hüsameddin' in Baba İshak'a atfettiği bütün bu harekfıt ın  üsleri , B i ı.ans dö
nemi büyük Hı risıiyaıı heresy'lerinin kaynaştığı yerler olup bütün bu bölgele
rin heterodox Hıristiyan halkı ,  zamanla İsliim'a geldiğinde, lslam'ın da hete
rodox yan ın ı  yeğlemişlerdi (bunların neden lerin i  söy lemiştik). Bu it ibarla 
Yolıaire'iıı "en büyük yalana çoğu kez biraz gerçek karışır" söziinde olduğu 
gibi Amasya tarihi müel l ifinin.  asilerin üçte ikisinin muhtedi olduğuna dair 
tahmininde bir gerçek payı bulunabi l ir. 

Bunun dışında, dikkat edilirse, asilerin dini "sapık l ık" ları hep "saltanat ve 
devlete karşı saldırı . isyan" şeklinde gösteri l iyor ki bu. dünyıı kuru lduğundan 

1 Tarafımızdan bcl ir ı i ldi .  
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beri her yerde böyle telakki edi lmiştir. Hüsameddin, "Selçuklu devleti sınırı" 
yerine "hudud-u İsliimiye" deyimini  ku l lanarak din-devlet birl iği akidesine 
bağlı lığını gösteriyor, iyi bir "Osmanlı"  olarak. 

"Amasya valisi Zahirüddin Hurşid Bey, Hvarzemli lerle meşgulken Baba 
İshak'ın Amasya'da şeriat perdesi altında i lan-ı istik lal etmesi herkesi miite
hayyır etmişti (şaşırtmıştı); emirülsevahi l  olan Canik emiri Alaı'.iddin Alişir bin 
Selçuk, bin Aydoğdu hudud-u Rumiye muhafızı olduğu münasebetiyle oradan 
ayrılamıyordu. Çünkü Trabzon kralı Yani Komnenos dahi hudud-u İsliimiyeyi 
tecavüz etmek üzere bulunuyordu". 

"Baba İshak, iptida Baba İ lyas Horasani namına hareket ederek Hva
rezmli lerin ahvalini takibediyordu. Hvarezmli ler Amasya val isini harben bozup 
S ıvas hududundan çıktıklarını  haber aldıkta, kendisini «emirül-müminin sad
rüd-dünya veled-din İshak» unvaniyle hal i fe i lan ettiğine kanaat etmiyordu.  
Ruh-u nebi zişan (şanl ı)  ın iptida hazret-i A li 'ye bade kemaleyn vasıtalarıyla 
kendisine hulı'.il  ettiğini işae ederek kiiffe-i umurunda daha ziyade serbest olmak 
ve eşyanın ibahe ve tahri mine (haramlığı kaldırma ve haram kılmaya) selahi
yettar bulunmak için peygamberliğini i lan edip bir takım cühelayı sihir ve ni
rencatiy le inandınyor, avama karşı kendisine «fa'al-i lemma yürid ( istediğini 
iş leyen-Tanrı)» sıfatını  kazan dırı yordu". 

"Bu iddia Amasya'da şayi oldukta ha,l'fa Jıankalı �·eylıi Baha ilya.ı· o/dıığıı 
halde' u lemadan Amasya kadısı Bedreddin İbrahim el-Kimari, müderris-i Me
s'udiye Taceddin Yusuf el-Tebrizi. . .  , şeriatı ve hükumeti müdafaa ederek ef
kar-ı İslamiyeyi ikaza çalışıyorlardı" .  

"Yalancı peygamber Baba İshak, bunların harekatını  kendi teşebbüsatı 
hakkında pek nıuzir gördüğü cihetle Amasya'da sell- i  seyf ederek (kı lıç çeke
rek) kadı i le  İbrahi m  Bey'i ve teşebbüsatına muarız gördüğü pek çok ehl-i  
imanı şehid eyledi .  Yalancı peygamberin kahrından kurtulmak için Taceddin 
el-Tebrizi Konya'ya . . .  kaçıyorlar, Baba İlyas Horasani çift l iği bulunan Çat 
bükü nam mevkide iht ifa ve u lema i le uıneradan bir kısmı dahi Amasya'dan 
çıkıp pek çok hamiyetperverandan mürekhep bir tabur teşki l  ederek dinlerin i ,  
vatanlarını müdafaa ediyorlardı"2• 

"657'de Sahih Azam Şemsüddin Mahmud el-Tuğrai'nin pederi olup Hoca 
Ahmed Yesevi hazretlerinin bi lvasıta hulefasından Amasya'da hankah-ı Mes
'udi şeyhi olan Baba İ lyas Horasani vefat eylediği cihetle h<ılifesi Şemsüddin 
Ebu'( fazai l  Beh lü l  Baba, yerine Mes'udiye şeyhi olmuştur. Anadolu'da tari
kat-ı Babaiyenin müessisi Baba İ lyas Horasani olup oğu l ları meşahir-i ümern-

1 Tarafımızdan bcl irı i ld i .  
2 Amasya ıarihi i l ,  s. ) 6 1 -375. 
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dan Şemsüddin Mahmud, Muizüddin Al i ,  Ziyaüddi n  Mes'ud, Muhl isuddin 
Musa'dır ki bunlara «çar erkan» denmiştir. Hulefası ndan İbik Baba, Behtul 
B aba, Saltık Baba, Lokman Baba pek meşhur olup bunlara dahi «çar (dört) 
yar» denmiştir. Tarikat-ı Bektaşiyye müessisi olan Hacı Bektaş Baba, çar yar
dan olan Lokman Baba'nın halifesi idi " 1 •  

Hüsameddin'in tarihi olaylan, bizce h issiyatın ın gal i p  gelmesiyle i manlı 
bir Osman lı bürokratı olarak nas ı l  çarpıttığı ayan oluyor. Ona göre bu denl i  
şenaat ve denaat i ,  c inayeti, vatan hainliğini . . .  ancak bir Rum ya da Rum dön
mesi yapabi l ir. Ama işin garip tarafı , Hüsameddin'in bütün bu işlerde Baba İl
yas'ı temize çıkarması, onu bu olayların dışında ve hatta bunlardan müteessir 
göstermesidir. Burası da onun tarihi yanı lgısı oluyor. 

Aslında, özell ikle bil imsel metoddan habersiz eski tarihçi lerin az çok hep
sinde böyle çarpıtmalara rastlanıyor. Nitekim Gregory Ebu'l-Farac (Bar Heb
raeus) olay ların çağdaşı olup iş i ,  gerçeğe görecel i  daha yakın,  başka türlü 
anlatıyor: 

"Yunanl ı ların 1 552 (Milfıdi 1 24 1 )  ve Arapların 683 (M. 1 240) yı l ın ın 
teşrinler mevsiminde Arapların dinine karşı fena bir  ayrı l ık hareketi başgös
terd i .  Çünkü i htiyar ve zahid b ir  Türkmen Amasya'da şöhret kazand ı .  B u  
adamı n  adı Papa (Baba ? )  id i . Kendisine resul yani gönderi len adam 
(Peygamber) diyor ve hakikaten A llah'ın peygamberi olduğunu söyleyerek 
Muhammed'in yalancı olduğunu ve Peygamber olmadığını iddia ediyordu.  
B irçok Türkmenler ona inandı lar. Çünkü kendisi gösterişler yapıyordu. Bu 
adam i htiyar ishak namındak i  müridin i  Roma diyarın ın hududu üzerindeki 
Hısn-ı Mansur'a gönderdi ve onun buradaki halk ı  kendi peygamberl iğine 
inanmaya davet etmesini istedi .  B u  adam birçok kimselerin üstadına bağlanma
ların ı  temin etti ve ona harbedi lmesi için birçok s i lahlar tedarik ett i .  Bütün 
Türkmen askerleri merkeplerini ,  öküzlerini ve koyunlarını satarak atlar aldı lar 
ve atlara binerek Hısn-ı Mansur, Gargar ve Gağti haval isini soymaya başladı
lar . . .  " .  

" . . .  Türkmenler son derece kuvvetlendiler ve  birçok halk kütleleri onlara 
bağlandılar . . .  Bunun üzerine Roma diyarının asilzadeleri ihtiyar llaba'ya karşı 
pusu kurdular ve Baba'yı pusuya düşürerek boğdular. Baba'ıı ın müridi ishak 
i le adamları onu bulamayınca, Baba'n ın  kendilerine yardım etmek üzere me
lekleri geti rmek iç in gitmiş olduğu şayiasını yaydılar ve Amasya'ya karşı 
vahşiyane bir muharebe açtılar. . .  "ı. 

1 ib<I . .  s. 395-6. 
2 Gregory AhU'l-Farac (!)ar Habraeus).- Abiı'I farac tarihi il. lng. çcv. E. A. Wallis Bııdgc. Türk. 

çcv. Ömer Rıza Dogruı .  Ank. 1 950. s. 5 39-540. 
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Ortada olan gerçek, I lyas'ın İshak'a, kendi auına serbestçe hareket e<le
bi lme ve herşeyi yapabi lme yetkisini  verdi ği,  halktan <la ona kayıtsız şartsız 
itaati i stemiş olduğuuur. Buna karşıl ık İshak , görevi başarıyla tamam lıyor ve 
şeyhine herşey tamam tekmi lini verdiğinde İlyas, hareket bayrağını çekiyor. 

Bunları Elvan Çelebi'den öğreniyoruz (Menfıkıb, 3 1  b): 
"Şam'da fitne kopardı ol İshak 
Bunda geliirse fitne artar bak" (b. 553) 
"Yürisün togri Canik'e girsün 
Şol ki görme<li kimse ol görsün (b. 555) 
"Türk ü şehri kamu ana uyalar 
Şehr ü kal'a kamu sizün diyeler" (b. 556) 

Bu beyitte Çelebi ,  "Türk", yani Türkmenle kent sakinini  tefrik ediyor. Ve 
de herşeyin  onlara ait olacağını vaad ediyor, İ lyas'ın ağzından. 

"Hem bu İshak merd-i merdane 
Meru-i  mey<lan u merd-i ferzfıne (bilgin)" (b. 56 1 )  

İlyas, galibiyet halin<le bunun sonu<la ele geçecek gani metleri eşit olarak 
paylaştıracağını belirtmeye özellikle dikkat ediyor ' .  

Çok daha öncesin<lc CI .  Cahen <le,  herhal<le Hüsame<l<l in gibilerin i n  etki 
siyle, hareketteki esas rolü İ slıak'a veriyor, ancak bu hareketin Türk halkının 
sosyal ve kültürel gelişmesinin genel tarihin<leki büyük önemini  i fa<le e<liyor. 
An laıtığına göre Babailer, kırmızı külfıh,  siyah elbise ve san<lal giyerlermi ş .  
"Her hal ü kiirda hareket, temel<le Celi\le<ldin Rumi v e  Mevlevilerin aristokratik 
hareketine karşıy<l ı "2 .  

İsyanın  sonuçları ve tahl i l i  hususun<la, Ocıİk' ı ı ı  aynen kabul ett iğimiz gö
rüşlerini  aktaracağız. 

Önce, Türkmen ken<lini  dışlanmış görüyordu ve bu "<lışlanma"yı <la ya
şıyor<lu. Onun yabancı bir uygarlığa mal olmuş aristokratik zümreye bir i nsi
yaki ( içgüdüsel )  husumeti var<l ı .  Baba İlyas, bu husumete bir de dini gerekçe 
yaratmıştı ve fakir Kürt ve Hıristi yan zümrelerin de destiğ in i  sağlamışt ı .  
Onun, yüzyıllar sonraki Bedre<ldin gibi syncretiste fikirleri benimsemiş olduğu 
düşünülebi l ir. B abailerin başarı larına amil bir başka etken <le, İlyas' ı n  feo<la
l isme karşı bir içti mai <lüzen sağlayacağı vaadi olmuştu. Göçebe zihniyetine 
çok iyi  uyan bir çeşit müşterek miilk iyet sistemiydi bu. B u  arada, çeşit l i  kenı
ler<le işsiz kalmış çok insan var<l ı ,  fityan zlimrelerine mensup olanlar da dö
nemin kötü ikt isadi koşullarından olabildiği nce zarar görın lişlerdi k i  bun lar 
herzaman, her türlü kargaşanın içi n<le bulunmuş i nsan lar<lı . Baba İlyas hare-

1 CI. Cahen.- lliıbiı'i , iıı El. 1 960. 
2 Ahmet Ya�ar Ocak.- Rabailcr isyanı. lsı. 1 980. s. 1 1  � .  
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keti onlara uygun bir ortam sağlamışt ı .  Nihayet bu gayri memnunlar zümre
sine, iktisadi krizlerden etkilenen bir kısım çiftçileri de eklemek gerekir. 

Öbür yandan Baba ResUI ve halifeleri Türkmenlerin dini inançlarına çok · 
iy i  hitabetmesini bi lmişler ve yaptıklan sihir ve büyüleri keramet olarak te lkin 
etmişler. O kadar k i  her Türkmen, kadın erkek. bu peygamber. i lfıhl kurtarn.:ı 
için hayatını fedaya hazır olmuş. Baba böylece kendini hem dünyevi hem de 
manevi bir iktidara yetkili görmüş ve bu ikıidan bir i lahi mesnede dayandırmış 
k i  bu. Sünnilikten çok Şii bir renk taşımaktadır. Ama Baba'ıım davraııışıııdak i 
şamanl ık la i lgi l i  yönleri de görmezlikten gelemeyiz. O. dönemin Anadolu'su
nun yeni dini ortamıyla şeki l lenmiş bir şamandı. 

Aslına bakı l ırsa göçebe Türkmen geleneğinde hcrerodox hareketler vard ı 
ve Babai hareketi bunlann i lki deği ldi .  Daha Abbasiler döneminde Maverralin
nehr, Horasan ve Azerbaycan'da birçok heterodox ayak lanmanın kahraıııaııı 
olmuştu bu Türkmen. Ebu Müslim'in intikamını alırnık amm.:ıyla meydana ge
len bu ayaklanmaların çoğu, hiilii Zerduşti ve Mazdeki kalmış çevrelen.len kay
naklanıyordu. Bununla birli kte Babai isyanı hiçbir sureııe kel imenin tam anla
mıyla bir Şii hareket olarak değerlendirilemez' .  

Baba İ lyas'ın ölümü konusunda Elvan Çelebi 'nin yazdıklarına göre Baba 
yakalanıp Ama.�ya kalesinde bir zindana kapat ı l ıyor. bi r Hırisıiyan kcşisi i le 
birlikte. Orada kırk gün kalıyorlar ve Baba keşisi Müslüman ve kend i ne nıürid 
yapıyor. Kırkıncı günün sonunda hücrenin duvarı yarı l ıyor. Baba'n ın blll. atı 
ortaya çıkıyor. Atına binen şeyh Müslüman olan keşişe bu dünyadaki hayat ı
n ın  sona erd i ğ i n i  söyleyerek göğe doğru haval <m ı p  kaybo luyor. 
(Muhammed'in  B urak' ın  sırtında Mirac'a çıkması gibi) .  Elvan Çelcbi 'n in 
tasvir ettiği bu göke çıkış, Gök Tengri i le  bu luşmak için at ının üstünde gök
lere çıkan şamanı hatırlatıyor ( Vilc'iyeı11fı111e'ye güre Hacı Bekta� da ökhiğli 

gün boz bir atın üstünde kaybolur). O zamanlar Babailer, daha önce anlaııığı
mız gibi, Baba Resul'ün melek lerin yardımını  sağlamak üzere Tanrı kaııııa 
çıktığını sanıyorlardı1 .  

İşin bu dini yanını toparlayacak olursak diy�bi liriz  k i .  Baba Resul'lin pro
pagandasının Türkmenler arasındaki bu denli başarıs ı .  hiç şüphesi z . hu so
nuncuların tabiat ve eği l imleri nedeniyledir. Babaların dini propagandaları . son 
derece çabuk heyecanlanan ve tüm heterodo)( ve Sünniliğe uymayan fi k i rlere 
açık  bu çevrelerde kolayl ık la başkaldırıcı duruma dönüşen bir coşkun ve aşırı 
iklim yaratıyordu. Keza, Güney-Doğu ve Kuzey Suriye'dc yaşayan Türkmen
ler arasında İsmi\.ili propagandanın varlığı da farzed i lcb i l i r. Bunun için daha 

1 A. Ya�;ır Ocak.- ııp. l 'iı . .  s. 1 34 - 1 -12.  
2 i/ıc/. , '· 1 26-7. 
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XII. yy'dan itibaren İran'da İsmaililerle temas halinde bulunmuş olduklarını  
hatırlamak yeterl idir. Kaldı  ki bu sonuncuların, Türkmene yabancı olmayan 
uygulamaları da vardı :  toplantılarına kadınlar da katı l ırdı ve burada şarap içi
l irdi . . .  1 •  

Elvan Çelebi dedesini  yukarda adını zikrettiğimiz Dede Garkın'ın  müridi  
olarak güsteriyor. Yaı.ara göre bu Dede, müridleriyle birl ikte Elbistan bölge
sine gel ip  burada yerleşiyor. Zamanın (adı bi ldiri lmeyen) Selçuklu ('!) sulta
nıyla çok iyi i l işki lere giriyor ve sultan ona i ktii olarak onyedi köy veriyor. 
Dede burada iin salıp hergün artan sayıda mürid ediniyor: dörtyüz hal ifesi olup 
bunları İlyas Baba i le birlikte Rum diyarına gönderiyor. Bu bilgi lerden bu iki 
şeyhin, Garkın i le İlyas'ın aynı göçmen akımı i le Anadolu'ya gelmiş olabile
cekleri farzedilebilir. 

Aşıkpaşazade'ye göre de büyiik dedesinin Tacu'I Arifin Seyyid Abu'l
Vefö Bağdadi adında bir şeyhe intisabı varmış ve onun hal i fesi olmuşmuş. 
Bunun dışında, ünlü Geyikli  Baba, Sultan Orhan'la i l işki halinde olup Baba 
İlyas ' ın müridi olarnk Seyyid Ebu'I Vefii'nın tarikatına mensupmuş. Tarihi 
olarak İlyas'ın Ebu'I Vefa ile doğrudan i lişkisi münküıı olmamakla birlikte bu
nun tarikatından olup aynı tarikattan başka şeyhlerle de i lişkide olmuş olabilir. 

Hal i fe Kaim bi-emril lah ( 1 03 1 - 1 075) ın göt.ünü korkutacak kadar büyiik 
bir üne sahip olmakla birlikte bir de "Seyyid" olan EbU'l-Veffı"rıın,  bütün sos
yal tabakalardan sayısız müridi varmış. Onun, Siinni akideye uymayan heıe
rodox fikirler i leri sünföğü tahmin edilebil iyor şöyle ki. içinde şarap içi len ka
dınl ı  erkek li toplantı lar tertip ediyormuşı. 

"Şahkulu Baba l iderliğinde gelişen ve doğrudan siyasal iktadara yönelen 
bu büyük ve anlamlı  eylem, Anadolu halk tarihim.le büyük bir iz bırakarak iş
levini tamamladı".  

"Bu «soylu i syan damarı, Anadolu'nun demir  çarıklı  pirlerinin,  k ı1.ıl sa
rıklı erlerinin büyük ve bi lge kavgası" Ozan Tel l i  tarafından destanlaştırılarak 
daha da kalıcı k ı l ınır"\ 

Gürılimiiz şairi Ozan Tel l i ,  bundan başka " İshakça (Baba İshak Des-
tan ı )" nı n  da yazarı oluyor ki bundan bir kesiti veriyoruz. 

"Söyle suyu değirmenin 
Nerelerden gelmektedir 
Terimizin aktığı 
Dedelerden gelmektedir" 

1 A. Ya�ar Ocak.- La rcvohc Jc Baba Resul iuı la forınaıioıı de l'hcıcrodoxic musulm;ıne en 
Aıımolic au Xl l le. si�de. Ank. 1 989, s. 4 ) .  

2 ihıl.. s. 5 1 .5 .  
) Oz;ın Telli.- Şah K u l u  Jcsı;ını.  l s ı .  1985, 1 .6. Mchıncı Bayrak'ııı öıısöziindcn. 



TÜRK HALK HAREKETLERi 

"Başımızda börkümüz 
Sırtımızda hırkamız 
Alevden yelelere sarı ldık 
Rüzgar sürükledi !erkimiz 
Poyraz çalığı acımızla ufka 
Bulut gibi geri ldik 
lşıdık umut gibi" 
"Gergetlere gerdiğimiz 
Çıkrık lanı sardığımız 
Nakış nakış işleyip 
Döşümüze dürdüğümüz umuttur" 

" I 

Evet, halkımız unutmamıştı İshak'ı, İ lyas'ı . . .  

1 79 

Baba İ lyas, geriye çok sayıda Anadolu Tiirk tarihinin iinlü adlarını halife 
olarak bı rakacaktı. Bunların ayrıntı larına girmeden adlarını zikredeceğiz. 

Meııakıb'ııl- Kıulsiye bize Baba İlyas'ın /ıa/ife'lerini sayıyor. Bunlar, bu 
eserin keşfine kadar, Baba İshak (İshak-i Şiimi), Edebali ve Hacı Bektaş d ı 
şında bizce meşhu l  bulunuyordu .  Elvan Çelebi 'nin zikrettiği lıa/ife ' lerden 
dördü, aynı zamanda Dede Garkın'ın da halifesi oluyor ki bunlar sırasıyla: 

1 )  Şeyh Osman, Ayn'ud-Devle, Hacı Mihman ve Bağdin Hacı :  
Bunlar Baba İ lyas'ııı en  ün lü  halifeleri oluyor. Dede Garkın bu sonuncu

sunu Rum diyarına İslam'ı yaymak için gönderdiğinde ona bu dört kişiyi tav
siye etmiş ve bunlara da İlya�·a itaatı emretmiş. 

Bu dört tanesinden üçü Rum'un çeşit l i  yerlerine yerleşip İslam'ı vaaz et
miş. Dördüncüsü, Mihman Hacı, efendisinin yanında kalmış. 

Aynu'-Devle Tokat'a yerleşmiş. O dahi önemli bir kişi imiş. O da, Geyikli 
Babayı hatırlatacak gibi geyiklere düşkünmüş. 

Asi leri n felaket iy le  sonuçlanan Malya mu harebesinı.len sonra i l .  
Gıyasüdı.lin Keyhüsrev, Baba İ lyas'ın yandaşlarını hapseııirmiş. Sultan ın  as
kerleri Aynud-devle'yi Tokat'taki zaviyesinden tevkif etmişler ve Baba İlyas'a 
bağlı l ığı ııdan dönmesini istemişler. O ise, böyle yapmakla hayatını kurtarabi
leceğini bile bile bunu reddetmiş. Askerler onu hapsedip işkenceye tabi tutmuş
hır. B irkaç gün sonra tek l ifi tekrarlamışlar ama o yine reı.ldetmiş. Bunun üze
rine onun diri diri ı.lerisini yüzmekle tehdit etmişler. Aynud-Devle yine dire
nince derisi yüzü lerek öldürülmüş. 

Baba İ lyas'ın üçüncü halifesi Şeyh Osman, katliamdan saklanarak kurtul
muş ve ancak su ltanın ölümünden sonra ortaya çıkmış. Kırşeh ir'ı.le ölmüş. 

1 ihd., s .  16 .  
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Elvan Çelebi'ye göre Şeyh'in oğl u  Muhlis Paşa'nın hizmetine giri p  faaliyetine 
Kırşehi r'deki zaviyesinde devam etmiş. 

Dördüncü halife hakkında ise herhangi bir bi lgi bulunmuyor. 

2) Şeyh Bfıli : 
Hacı Bektaş Vilôyetııame'si onu, Baba Resul gibi. Hacı Bektaş'ın hali fc

leri arasında gösteriyor. o ise ki bunun tamamen tersi vakidir. Şeyh Bfıl i ,  bu 
menfıkıbnfımeye göre, Hoy Ata adl ı ,  Hacı Bektaş'ın bir başka halifesi tarafın
dan ihtida ettiri lmiş bir Hıristiyan keşişinin oğlu imiş. 

3)  Şeyh Edebali :  
Osman Beğ'in bu ün lü  kayın babası da, Elvan Çelebi'ye göre Baba İ lyas

'ın halifelerinden bi ri olup, isyana iştirak etmemiş olmakla katliamdan kurtul
muş. 

B i l indiği gibi XV. yy'ın i lk Osmanl ı  vekainfımeleri onu tam bir Osmanlı  
ortamı iç ine yerleştiriyorlar. Aslında onun Baba İ lyas' la i l işki leri ya da Babai 
ortamına intisabı hakkında birşey bi l inmiyor. Belki de onu, Seyyid Ebu'I Vefü 
B ağdfıdi'nin tarikatına bağlamak mümkündür. 

Öbür yandan onun Ahilerle i l işki leri olduğunu kaynaklar b i ldiriyor. O, is
yandan sonra Konya bölgesinde yerleşip orada büyük bir zaviye inşa ettiriyor. 
Onu sonra, yine bir zaviyeye sahip olduğu Söğüt bölgesinde görüyoruz. Os
man Beğ bu zaviyeye sık sık geliyor. Yine kaynaklara göre. mütevazı bir ya
şama rağmen büyük bir servete sahipmiş ve bu sayede zaviyesinin masratlarını 
karşı l ıyormuş. 

Şeyhin kızını aldıktan sonra Osman Beğ ona Bi lecik'te toprak veriyor. Bu 
ev l i l ik belk i  de Şeyhin büyük etkisinden faydalanma olanağını sağlayan bir 
pol it ik davranış olmuştu. Esasen Şeyh,  Osman Beğ'in dini ve hukuki danış
manı idi: 

Ve Emircem (Emirci Su ltan), Hacı Bektaş ve onun halifeleri . . .  
Yine Muhlis Paşa i le Babai hareketinin devamı . . .  
İsyandan sonra başka Babai Şeyhleri : Sarı Saltık. Barak Baba, Aybek 

Baba (Aybeği Şeyhi),  Tapduk Baba (Yunus'un Tapduk Emre'si )  ve Abdfıliin-ı 
Rum ve bunlardan Abdal Musa, Kumral Abdfıl, Abdfıl Murad . . .  1 

• 
* * 

1 i/ıc/ .• s. 8 1 - 1 3 1 .  
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" . . .  Marx' ın din için «halk ın afyonu» tabirini i lk defa olarak kul landığı 
«Hegcl'irı hukuk felsefesinin  kritiği» adındaki makalesi Feuerbach'ın bu fikir
lerin in tesiri altında yazılmı�tır. Cümlenin tümü . . .  kendi başına i lginçtir: (<Din, 
baskıya lfıbi yaratıkların iç çekmesi, kalpsiz bir dünyanın kalbi , ruhsuz olayla
rııı ruhudur. (Din) halkın afyonudur». Acton'un belirıı iği gibi (H.B.  Acton.
T/ıe i/lııJioır of the epoclı: Marxisnı- Leııini.ım as a plıilosoplıical creed, Lan
don 1 955, s .  1 2 1  ) , burada <(afyon»un anlamı vicdansı7. bir üst s ın ıfın  halkı 
uyutmak için kul lanılığı bir araç değil ,  insanların kenı.li lerini  olayların yüze
yinde batmadan tutabi lmek için kul landıkları bir kendi kenı.lini  aldatmacadır". 

"Marx'a göre, ı.lin eleştirisi genel bir dünya anlayışına yol açmaktadır: in
sanın dindeki alı.latmacayı an ladığı andan i t ibaren kendi kendin i  esir ettiği 
şartları n ortadan kaldır ı lması zorun lu luğunu da anlar. Pro letarya, bu 
<(yabancı laşmanın» (alienatioıı'un) yani hakiki gereklerden uzaklaşmanın yal
nız ı.l in planını.la deği l ,  sosyal, iktisadi ve siya�I planlarda gerçekleştiği sın ıf
t ır. B undan dolayı «yabancılaşma» sürecinin muhtelif şeki l lerde üst üste bin
diği Proletarya, i htilfili yapacak olan gruptur. . .  " 1 •  

B u  ifadelere göre, işin "Proletarya"sı Babailer m i  oluyordu? . . . .  

1 Şerif Mardin.- Din ve ideoloji .  lsı, 1 983. s. 36. 
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Hiçbir düşünce sistemi Tanrı yaratığı g ib i  birdenbire yoklan var olmaz. 
Hepsinin arkasında zaman içinde zincirleme gelmiş düşünce akı mlarının. bu
lunulan noktada vaki sente7.leri yatar. Marx'la Engels'in sisıemi de Hegel i le 
Feucrbach'ın bir bileşiminden ortaya çıkmamış mıydı? Doğu'nun B aı ı 'ya, 
Batı'nın Doğu'ya tarihi dönemlerin başlangıcından i ı ibaren kü l ıürel etkisi ,  
uzmanların araştırma konusu olmuyor mu? i ıalyan geleneksel ı iyaırosu 
Conımedia dell 'A rte'nin geleneksel eşhasından biri olan A rlecclıi110 ( İ ııg .  
Harlequin,  Fr. Arlequin),  beyefendinin zeki ,  hamcevap uşağı olup hizmeıçi 
kıza da aşıktır. Coııııııendia dell 'A rte'ni ıı i lk dönemi oları XVI.  yy ortalarında 
bir za1111i, yani e l inden her iş gelen, hi lekar, sağduyulu ,  zeka ve gurur sahibi ,  
kaba şakalara düşkün, gene l l ik le de kavgacı uşak olan Arlecchino. bfitı 1 
inançl ı ,  sürekl i  o larak parasızl ık ve açl ık  sıkınıısı çeken bir kişi  oluyord u .  
Başlarda giysisi , rengarenk yamalarla bezenmiş b i r  köylii gömleği i d i .  Niçin 
e l inde fukara keşkülü,  i le di lenen, bin bir parçayı birleşı irip giyen, diinya ni
metlerine sırt çevirmiş zeki, mağrur, hazır cevap, her tiirlii şakaya düşkün ve 
de kavgacı tabiatlı derviş tipi, i şbu A rlecclıi110 ı ipi ıı i ıı yarat ı l ış ında bir i lham 
kaynağı olmasın?.  İş kalıyor, bunun soy zincirini saplamaya. İsllinı'ııı ilk dö
nemlerinin ihıi lalci Khurremiyye harekeıinin Sasani dönem Mazdaki hareketle 
bağlantıları artık gün ışığına çıkmış durumdadır. 

Daha önce de süylediğimiz gibi, Asyalı bi leşleşenlerinı iz (Tiirkmeııler), 
"Sınıf mücadelesi "nin yabancısı deği l lerd i .  Daha Orhon yazıılarında, Çin ha
k imiyeti zamanında Türk aristokrasisinin, imtiya7.larını korumak için, yabancı 
boyunduruğa kolayca uyduğu ve ulusal adetlerini feda ettiği yazı lıydı. o ise ki 
Tiirkmen, bunların hiçbirine yanaşmıyordu. Beg'lerin Çin  törenlerini kabu l 
lenmeleri halkın bunlara kinini  iyice körüklüyor ve  Han'lar sülalesinin tem
silci leri bundan faydalanarak halk kitlelerinin Çin egemenliğine karşı ve bi r 
Türk Devleti kurulması amaçlı isyanını aıeşliyorlar 1 •  

B u  tarihi olgu i le  Babai hareketi arasında mııtnri.ı· 11111ta11dis bir yakınl ık  
hemen göze çarpıyor. Demek oluyor ki ,  gizl i  kalmış. bel irtisi olmayan, ama 
can l ı  ( latent) bir "virus", baş göstermek için bel l i  koşu llardaki kuluçka döne
mini ( incubation), XIV. yy' ın i kinc i  yarısını bekliyor. Baba İshak'ın yandaş-

1 W. llarıhold.- L'hisıoire dcs Turcs d'Asic Ccnırale. Paris 1 945.  s.  9. 
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lan 622 ( 1 225 )'de Dobınca'ya gelmişlerdi, Bedreddin ' in  Deliorman'ı seçişin
den yüz küsur yıl önce. Bu bir rast lantı mıydı '' . . .  

"Yirüs"i.i geçici olarak uyutacak "antibiyotik " 1 420'de uygulanacaktır. 

* * 

"Gökten yağmuı yerine süt yağsa. bunu toplayacak testi gene zenginde 
bulunur" (Z. Yöney'den).  Ama "Dergfih-ı Hak'ta hemen şah ile sail (sual so
ran -fakir-) birdir" (İzzet Molla) . 

B irçok kez, eskiden Hırist iyan heretic'lerce meskun yerlerin, Alevi-Bek
taşi-Melami ağırlıklı merkezler hal ine geldiklerini vurgu lamıştık. Buralardaki 
İslamlaşma süreci içinde vaizlerle muhtedilerin her ik isi  de kırsal köylü  sını
fına, genell ikle lfiik idareci ya da ruhban sınıflarına ve her türlü feodal sömü
rüye diişman alt tabakalara mensuptu lar ve bunları n arasında. üret im araçları 
ve saire üzerinde bir eşitçi l i kle ifadesini bulan bir " ideoloj i " birliği cari idi . Bü
yük Ki l ise Pederleri 'nin, büyük düşünürlerin (örneğin Tertu l l ianus) telkin et
t ikleri sosya l ve ekonomik eşitlik, ilk Hıristiyan ceımıatlarının yaşamına dön
mek isteyen Bogomil ' in ülküsii oluyordu. 

Türkmen hiçbir zaman İslam'ı fazla ciddiye almamışt ı .  Ortaçağ İs lam 
kü ltürü de, ırklarla kendi öz kü ltürü arasındaki farkları s i lmey i başaramamışt ı .  
Anadolu'nun adamı da,  bunca ırk birlikteliğine rağmen, bel li an larda, biitlin
lüğü içinde başlıca kültürel niteliğini yansıtmaktan geri durmayacaktı ; Anadolu 
kökenl i ,  Altaylı ve sair pagan öğeler herzaman nice İslam ci lası altından görü
neceklerdi .  

XIV. yy'ın i lk yarısıııda Hırisıiyan unsurun büyük bir  bölümü ihtida et
mişti ve lıeteroge11-lıeretic gruplar bunun başında geliyordu. Bunların da, 
köktenci Hıristiyan olarak , "faki rl ik mesleği", şiarları olmamış mıydı? 

Pagan Anadolu'da, Frigyalı di lenci rahipler köy köy dolaşıp vaaz verir
lerdi 1 . İbrani amiv sıfatının çoğulu A 11iivi111, Ahd-i Atik'te, manevi fakirl iği 
i fade etmeye en ugyun sözcüktü. Başkaları da yoksul luğa tercüman oluyor : 
raslı ( fakir), ebyô11 ( ihtiyaç içinde), dal (bağımlı , gelirsiz, dayanaksız, sosyal 
olarak ı.ayıt\ ama fıııüı• adam, kendini  Tanrı karşı sında biiyük bi len, kendini 
mütevazi , yumuşak edendir. Öbür yandan çoğu kez ü11fıv ile wıl, raslı, ehyô11 
ve elli/ i le  koşut haline getiril iyor. şöyle ki sosyo-ekonomik gerçekle fakirliğin 
manevi-ruhi tavrı, az çok sürekli şekilde osmos halinde bulunuyor. 

1 AA. 111:ul. "Kybck". 



ŞEYH BEDREDDiN HAREKEri 1 85 

Anlaşı ldığı kadarıyla. İsrai l idarecileri .  maddi olarak yaşanan fakir l iği .  
" manevi" fakirl iğe tahvi l  etmeyi ,  onları "Allah' ın fukarası "  hal ine getirmeyi 
başarmış  . . . . 1 •  

"Allah fukara bölüğünden ayırmasın" derdi Osmanl ı ,  son zamanlarn dek. 
Osmanlının hattatı, vak'anüvisi . . .  de "el-faki r el-hakir . . .  " diye i mza atard ı .  . . .  

Devam etmeden önce bir vakıanın zikri i lginç olabi l i r: Patarin' lerin dua 
toplantı ları s ı rasında bunların "zorunlu k ı l ındığı şeki lde eği lmeler-seı.:deler 
yapıp meczuplar gibi başlarını yukarıdan aşağıya sal ladıklarını . . .  " bi l iyoruz. 
Pagarusa (Makedonya) Melfiml ve Bayramllerinin günümüzde ateşli zclkir' leri
nin, yukarda betimlendiği tart.da gürültülü bir hareket l i l ik  içinde oldukları bi l i 
n iyor2. 

Hiç şüphesiz, özel l ikle heterodox İslfım'ın heretiı.: Hıristiyanların bazı ri
tual ve uygulamalarını benimsemiş olması , bu sonunı.:uların, kendisi dahi "he
retic" yeni imana bağlanmalarını geniş ölçüde kolaylaştırmışt ı .  Kısaca, yeni 
muhtedller l'azlaı.:a yabancı l ık çekmeyeı.:ekler, ihtidaları onları aşırı ölçüde te
dirgin etmeyecektir. Seç im yerinde olmuş ve geçiş en uygun koşul larda vaki 
olmuştur. 

Aslında konu alabi ldiğine geniştir. Gerçekten Ki l ise Pederleriniıı ve özel
l i kle Grek Pederler' in heretic tarikatların ideoloj i lerinin oluşumu üzerindeki 
etkileri ne olmuştu? Bu tarikatlar, bir Hı ristiyan anadan doğma Bedreddin Si
mavi'nin düşüncelerine hiç mi damga vurmamışlardı? Bu ana, bir Pmı l iı.:ian ya 
da Bogomil olabi l ir miydi? Şeyhin hareket alanı olan bölgeler, heresy yuvaları 
değil miydi? Adamları, Torlak Kemal ve öbürleri . iiç yı l  süreyle Bogoın i l  Jean 
Tzuri l las' ın vaaz verdiği İzmir yöreleri ve Opsikion thenıasında faaliyet gös
tennemişler miydi? Yine özellikle Selfinik ve Edi rne'de faal Yahudi tarikatları
nın Osmanlı sosyal tarihinde s i l i nmez izler bırakmış bu insanlar üzerindeki 
etkilerine ne diyeceğiz? Kuvvetliı.:e Alevl-Şil eği l imli yüzyıl öncesinin halk ha
reketlerine ne diyeı.:eğiz? . . .  

Aşağıda Bedreddin' i ,  bu soruların yanıtlarının ışığında i rdeleyeı.:eğiz . 

• • 
Gracchus kardeşler de yaşamlarını vermişlerdi halkın hizmet inde. Ama 

onlar aristokrat kökenl,i olduklarından, doğal olarak halk tabakalarının şüphe
sinden kaynaklanan bir i lgisizlik ile karşı laşmışlardı .  Bedreddin ve adamları 
için ise durum hiç de böyle olmamışt ı .  

1 Jcan LCveguc.- Ani'ivim.  i n  Diclionnairc dcs rcligions. 
2 Bunu lsıanbul 4-6 Haziran 1 9RTdc Melfimi ve Bayranıiler iizcriııc uluslararası KoHogyurnu:ı 

M nıc Lilian:ı Marsol"uıı t>iluirisi sırasınu:ı gösıcruiği viuco çckinıirıuc giiruük. 
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Kimdi bu Bedreddin, k imdi bu zamanımıza kadar artacak şöhretin sahibi? 
Kimdi bu, halk beyninde yüzyı l lar boyu taht kurmuş adam? Kimdi Osmanl ı'
nın tüm "eradikasyon" çabalarına rağmen yüzyı l lar sonra hiilii kendini onun 
yandaşı bilen kitleleri etkilemiş adam? Ne söylemişti bu adam? 

Onun fikir yapısının oluşmasına ami l sosyal "genetik" bağlantı lar hangi
leriydi? Gerçi bu son soruya yukarda kısmen yanıtlar vermişt ik ama bunların 
tamamlanması ve sözü edi lecek kavramlara peşinen açık l ık  getiri lmesi tle 
öneml i  olmaktatlır. Bundan sonra Bedreddin'i doğru bir yere oturtma olana
ğını bulacağız. Bu kavramları , daha kitabın başında enine boyuna irdelemiş
tik. Dolayısıyla burada sadece bazı hatırlatmalarla yetineceğiz. 

Eşitl ik birçok alanda düşünülmektedir. İlk akla gelen, kanun nazarında ve 
vatandaşl ık hususunda olanıdır. Ama bir de gelir ve refah ve bunlara bağlı sı
nıf ve fırsat farklarıyla ilgil i  sosyal eşitl ik bahis konusu olmaktadır. Bu uygu
lamada, eşit l ik normu birkaç türlü olabi l iyor. Bunlartlan biri büyük insaf veya 
adalet oluyor ki bu, aynı durumda olan iki kişiye aynı muamelenin uygu lan
ması demektir. E�·it 1111ıa111ele, adaletin prensipi olacaktır. Arkadan fırsat e,çit
liği gel iyor. "Bütün canlar Tanrı önünde eşittir" tleniyorsa da bunun sosyal 
anlamda fazla bir değeri olmadığını görmüştük . Şöyle ki refah , bununla, 
"öbür dünyada", cennette vaadedi liyor. 

İkibin yı 1 süreyle, Helen ve Roma dünyasıntlan itibaren Batı Avrupa Orta
çağ'ında feylosollar, ister pagan ister Hıristiyan , nizaml ı  ıoplumun temelini 
eşitsizliğin idamesinde görmüşlerdi .  Değişme süreci yine de bu eski dünyanın 
kendisinde başlamıştı .  Eşitçi l iğe tloğru dürtüler insan tabiatında derinde yatar 
ve bunlar toplum hakkında insan tlüşüncesinde daha o zamanlar su üstüne 
çıkmışlardı .  Eski tlünyanın felsefi prensipleri arasında bir tanesinde, doğa ve 
ak ı l  kanunuııtla, eşitl i k  düşüncesi s ık ıştırı lmış  olarak yatmış.  Düşünce ve 
hissin Rönesans ve Reformasyon'da büyük kurtuluşuntla bu düşünce kaçıp 
genişlemiş. Artık insanlar "bu tlünya"yı düşünür olmuşlar ve refahla fakirl ik 
arasındaki tezat vicdanlara iyice batmaya başlamış ' .  

Bu arada Xlll.  yy'da, Avrupa'da, uzun y ı l lar yaşanacak bir tarı msal kriı. 
başlıyor ki bunun etkisini alt tabakalar fazlasıyla hissediyor�. 

"Fatih Su ltan Mehmed Bosna'yı altl ığı zaman Bogomil mezhebintleki Hı
ristiyanları hakkında çok müsamaha göstermiş ve onların devlet hizmetinde 
yetişmelerini sağlamıştır; Bogomi ller toptan Müslüman olmuşlardır; Osmanlı  
resmi vesikalarında görülen ve diğer devşirmelere tercilı edileıı bu çocuklara 

1 Hcnry Phc lps Browıı.- .Egaliıarianism an<l ıhe gencrnııoıı of incqualiıy. Oxfonl 1 99 1 .  s. 1 -7.  
2 Ayrıntılarına girıııc<liğiıııiz bu kriz için bkz. Wilhelııı Ahcl.- Criscs agraircs en Eurorıc ( X J l lC 

X Xe sicclc). l'laııııııarioıı. Paris 1 973 . 
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Bogonıillerin başka cıdı olan Patare11 'deıı galat olarak Potur oğullcırı deıı;ııi,f-

tir"1 • 
"Pataren' lerin ,  Hazret -i  İsa'yı Al lah' ın ku lu  ve peygamberi tanıyan 

inançlarıyla Müslümanlarla aynı inançta olmaları ve Türklerin vicdan hürriye
tine hürmet göstermeleri. birkaç asır Katolik k i l isesin in  ve bu mezhebdeki 
kral ların ve Macarların mezalimine duçar olan bu zümrenin yakın it ikatları se
bebiyle hep birden denecek kadar süratle Müslüman olmalarını mucib olmuştu :  
hatta tarihi bir rivayete göre Fati h  Sultan Mehmed. bunların toptan İslamiyeti 
kabul lerinden dolayı memnun olarak kendi lerinden dilediklerinin ne olduğunu 
sormuş, onlar da devlet hizmetinde istihdamlarını rica etmişler ve bu suretle 
hem ordu ve hem saray ve devlet h izmetinde namuslu ve sadakat l i  olarak 
ödevlerini yapmışlardır"2• 

Osmanl ı lar ulus ve din ayırımının tam bi l incine varamamışlar ve çeşit l i  
nedenlerle (vergiden kaçma, Yeniçeri yazı lmama . . .  ) Müslüman olmuş mağHlp 
halkların bu davranışlarının ard niyetini hakkıyla değerlendirememişler, dev
letlerini güçlendirmek için bu yeni muhtedileri kendi egemen çevreleriyle kay
naştırma yolunu tutmuşlardı .  B unu sonucunda, tıpkı Selçukluda gördüğümüz 
gibi, devletin asıl unsuru olması gereken Türk halkın ın aleyhine bir durum ha
sı l o lmuştur ki biz bunu, daha genel olarak, "Osmanlı "-Halk çel işkisi  olarak 
betimleyip irdelemiştik. 

Gerçekten eski Hıristiyanların Müslüman imanı yüzeysel kalmıştı:  Mihal 
Gazi ve Evrenos Gugi, Rum adlarını değişt irmemişlerdi :  türküde olduğu gibi 
"benim sevdiğimde din var, i man yok" . . .  ·1 .  

Balkanolog Prow. Shok, "Osnıaıılı kel i mesinin Sırp-Hırvatçada nas ı l  bir 
manada ku l lanı ldığını Banja '-:uka ve Gacko'da bazı Orthodox Sırp-Hırvat 
ailelerinde, Abdal kökünden geldiğine asla şüphe o lmayan Abc/alovü,: soyadımı 
tesadüf edildiği halde Müslüman Boşnaklarda buna rast lanmadığını ilave edi
yor . . .  4 .  Köprülü, Osmmılı kelimesinin "etııik deği l .  sadece politik bir tfıb1r. . .  " 
olduğunu vurguluyor�. 

" . . .  Etn ik  teşekklil (fornıaıioıı), içtimai orgcıııi.rnıioıı, ekonomik ni zam 
(<mire), kültürel ink işaf i tibariyle X111 .  asır Anadolu'sunda mevcut birçok 
şartlar, tabii bazı değişikl iklerle, XIV. asırda da devam etmiştir . . . XIV. asrın 
i l k  yarısında Osmanlı devletinin kurul�şunu hazırlayan, ona imkan veren si-

1 Tarafımızdan bcl i rı i ld i .  
2 ),mai l  Hakkı Uzunçar�ılı.- Osmanlı ıarihi i l .  Ank. 1 975.  s.  H4-5 .  
3 Çel in  Ycıkin.- Eınik  ve ıoplunısal yünleriyle Türk halk h;ır.-kcllcri ve devrimler. C . I .  l s ı .  

1 974. s.  1 05. 
4 M. Fuad Kpiırülü.- Osmanlı lmraraıorluğu'nun kurulu�u. lsı. l <JH I .  ' · 7. 
5 il>d . . s. ]9. 
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ya�i şartların anlaşılabi lmesi için, onların XIII . asrm bir devamı gibi  tetkik ve 
izahı zaruridir". 

"XIII. asırdaki bu kadar büyük siyasi hadiseleri n.  içtimai lıayatııı büt ü n  
tezahürlerinde çok derin tepki ler yapmaması i mk ansızd ı :  Türk i ye'de as ı rlarl'.a 

müessir olmuş birtakım soti tarikatların ıeşekkülli. göçebe aşiretlerle yerli halk 
arasındaki antagonisnıin dini bir kıyam şekl i  altında ve Scl\:uklu devlet ini en 
satvetl i  bir devrinde sarsacak kadar kuvvetle tel'.el l is i .  hep bunun netil'.esidir: 
biz bu neticelerin XIV. asrın i lk  yarısında - hattfı daha sonraki asırlarda bi le 
- devamını görüyoruz . . .  " 1 •  

" Köylü  s ın ıfı ,  Anadolu nüfusunun müh im b i r  ek seri ye ti n i teşki l  edi
yordu . . .  Selçuklu fütuhatının Anadolu'da bulduğu.  muhteli f etnik menşe'ler
den gelme, gayri müsl im halk, kısmen şehirli .  k ısmen köy lü idi . . .  "2,  

" . . .  Muhtelif kültürlerin birbirleriyle temas ett ikleri bu Küçük Asya ımıhı t i . 
taassup hislerinden azade, geniş felsefi düşünce leri hazme k abi l iyetl i  idi  . . .  " -'. 

Çeşit l i  dini ve ethnik gruplardan oluşmuş Osmanlı halkı  ve bunun yöne
tit:i leri arasındaki mücadelede, devletin kuruluş döneminde görü len toplumsal 

direnme ve eylemlerde Müslüman-Hırlstiyan işbirliği bir vak ı a  idi. Y ı ldırım'ın 
meşru varisi o lması gereken Musa Çelebi 'n in karşısına. taht kavgasıııda. 
kardeşi Mehmet Çelebi (l. Mehmet) diki lel'.ekti .  Çeşitli med-ceıir harek etlerine 

sahne olan bu mücadelede Musa Çelebi 'nin yarımda gerek Müslüman gerek 
Hıristiyan fakir köylü ve halk kitleleri yer almışt ı . Do layıs ı yla bu mücadele bir 
halk hareketi olarak bel i riyordu şöyle ki ona k arşı gerçekleşt i ri len ve S ı rp 
kralı,  B i zans ve Osmanlı aristokrat larının gerçekleştirdik leri "kuts<ıl i t ı i fak " .  
Musa Çelebi müt:adelesini egemen çevreler için bir tehlike olarak göriiyordu.  

"Musa'nın faaliyeti tamamiyle hususi bir karakterdedir. . .  O. keza bizzat 
Rumeli  Hıristiyanlarının yardımına da mazh�r olmuş olmalıdır .  . .  Mamafih 
bunlarda fevkalade mlihim ufak bir noktaya rastlıyoruz k i  şudur: Musa. Kadı
asker olarak, yani u lema sınıfının en yüksek payesine. birkaç y ı l  sonra bir  
nevi komünizmi ve Hıristiyanlarla kardeşliği telkin eden içtimai ve dini büyük 
bir hareketin  başı olacak olan Şeyh Bedredc.lin'i seçti . . .  " .  

Kardeşi Süleyman, Osmanlı şehzadeleri arasında en yaş lısı idi ve Osman
lı lar el inde kalmış eyaletlerin en büyü� ve zenginine hük mediyordu.  Ama halk 
onu tutmamıştı ve Musa i le mücadelesinde yenik düşnıliş ve kaçarken peşine 
düşen halk tarafından yakalanıp boğazlat ı lacakt ı . Bumla Mu�a'nııı halk ara
sındaki propagandası amil  olmuştu. Bu propagandanın mahiyeti. Musa'nı ıı bir 
süre sonra Şeyh Bedreddin'i kadıaskerliğe çık art masıyla. keşfedi leb i l iyor. 

1 i/ul . .  s. 68-9. 

2 ilul. , s.  99. 
3 ilııl . . s .  1 20- 1 .  
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Musa'nın.  ari stokratlara karşı aldığı kin dolu ıavrı. onun i ht i l alci yanını 
meydana çıkarır. 

"Halkın, 
.
Müslüman ve Hıristiyan küçük köylli lerin macera dolu ik i  y ı l  

içinde ikt idar ıııcvkiine çıkardık ları bu  şiddetl i .  sert ve mutaassıp genç adam, 
büyük feodal yahut zengin ulema olan bu efendi lerden. aristokratlardan olduğu 
gibi nefret etmekte idi .  O, Ankara bozgunundan sonra babasının esaret haya
tını pay laşmış olan yegane Osmanlı şehzadesi idi .  Babasının öldüğünü gör
müş ve cenazesini gömmüştü . Musa o zamandan beri daima, babadan sonra 
hanedanın yalnız bir erkek azasının yaşamasını isteyen zal im adetin tehdidi 
altında (Sü leyman'ın tehdidi) kardeşi Mehmed'in yanında yaşamıştı .  Görü l li
yor ki o kendisini mağmum (gamlı)  ve mutaassıp yapacak çok elemli bir genç
l ik  hayatı geçirmiştir. İşte bu Musa, n ihayet devletin aristokratları ve yüksek 
memurları arasına hakik'I bir dehşet sald ı ,  bu efendi ler. . .  Mehmed'i n  yanına 
kaçmaya başladılar. Ondan müdahalede bulunmasına yalvardılar. B i zans i m
paratoru da onu Avrupa'ya geçirmeyi vaadett i .  Nihayet Mehmed bunu kabu l 
ett i " .  

"Mehmed'e . . .  Musa'nın temsil ettiği içtimai tehl ike karşısında telaşa Llüş
nıüş olan bütün bu prensler ona �eve seve yardımda bulundular". 

Ve Musa yenil ip bertaraf edi lecekti 1 •  Ama Dedreduin sağ kalmıştı. 

* * 

Bedreddin sağ kalmıştı ve Musa'nın önayak olduğu sosyal gel işi mi  daha 
da somutlaştırıp daha bi l inçl i  olarak devam ettirecekti. Musa'nın öldürü lme
sinden sonra da halk kitlelerinde bir tepki belirmişt i ,  aristokrasiye karşı. Ancak 
Osmanl ı  Dev leti'nin egemen siyasi kadrosu, art ık sapasağlam yerleşmişti . O 
ise ki Musa Çelebi 'nin mücadelesi sırasında ortada, Timur olayı nedeniyle, bir 
siyasi boluk bulunuyordu ve şehzade kavgası gibi görünen bu mücauele, as
l ında, çeşitli toplumsal güçlerin ikt idarı ele geçirme mücadelesi idi .  Ama artık 
bundan böyle halk kitlelerinin mücadelesi, iktidarı el inde tutan bir devlet kad
rosuna karşı olacaktır2• 

* • 
Cahil Öztel l i ,  Trakya'yı karış karış gezip araştırmalar yapan bi lg in bir 

Bektaşi Dedesi olan Vahi t  Lütfü Salcı'nın vefatından sonra onun k ırk y ı ldır 
biriktirdiği metrukfüını ai lesinden alıyor ve bunların arasındaki notlardan. o 

1 I'. W itıck.- Ankara lıozgunundan lsıanhul'un zaplıııa f 1 -102- 1 -155) .  iıı lkl leıeıı . Cilı  V l l .  sayı 
27. Tcınıııul l 94J. s. 576-9. 

2 Çetin Ycıkin.- op. ciı . . s. 1 24 -5. 
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güne kadar kimse tarafından bi l inmeyen bir Şeyh Bedreddin menakıbını Sakı
'nın görmüş olduğunu saptıyor. Bu notları olduğu gibi aşağıda veriyor: 

"Dimetoka kazasının Cumanos karyesi ı.:ıvarında (Si men-Simavna) mı
mındaki köy Bedreddin' in doğduğu yermiş.  Kendisi zahi ri ve bfüıni u lüm-ı 
mevcudeyi nefsinde ı.:em ve tahsil etmiş ve zamanında cari olan itikad ve taab
büdün (tapınmanın) riyadan ibaret olup ahkfım-ı İslfımiye-i sahihaya istinat et
mediği kanaatına vasıl olarak, ist ihalfit-ı sofiyaneye (sotiliğe dönüşme) teves
sül ve hayli tasnifat ve tel ifatta bulunmuştur. Muharrematı istihlfil (haramları 
helal sayma), sünen-i şerifeye (sünnetlere) isyan ettiği hakkındaki müddea ta
mam�n batıl ve vahidir (boş. manasızdır)". 

"Onu tedip  ve tenkile giden ve vazifesin i  i fa eden Seydi Paja diyor k i :  
Sultan, e le  geçirildikten sonra u lema huzurunda kendisinden kendi aleyhinde 
i st ifıa (fetva isteme) vaki olduğu yalandır. U lema ona. birtakım avam-ı nası 
iğva (halkı baştan çıkarma) i le sünen-i seniyeden istigna ve ahaliyi hükumet ve 
n izam aleyhine ne iç in kıyam ettirdiği fi l hakika soru lmuş i se de. Su ltan'ın 
sözleri müsbet olmayıp menfidir. O demiştir k i  «Avam-ı nas kimlerdir? Kadı 
Celaleddin ve Safiyeddin ve Emirüddin ve Ece Ahmel Su ltan ve emsali fukahfı 
(fakih ler) ve ulema-yi kiram mıdır? Sizin tuttuğunuz yol şeriat-ı garra (parlak) 
ile ne derece uygundur'? Bütün harekatınız kfızip, (yalancı ) bütün icraat ınız 
ahkam-ı şeriatı sal ibdir (olumsuzlaştıran) ve i lah» . . .  " . 

"Bunun üzerine katl i  vacib olaı.:ağı fetvası veri imi� ve Seydi Paşa'yı ttiv
bekfir ettiren Şeyh' in idamının icrası esnasında söylediği sözler o lmuştur k i ,  
mezkur eserde nıüııderictir. Bu eserde doğujıı. cıilesi. Rezdiği .ı·erler, kertiıııiitı, 
astirı, tahsili, içtilıcıdı ı•e saire haklarıııda ayrı ayrı .fcı.\"/llar vtırdır. Hıı e.reri ycı
wn Miimiıı Babtı'tlwı ki, Şeyh asılırken söylediği siizler üzerine «Miimiıı ol
dum yti Rabbi» diye ba.f!ıraıı Seydi Paja 'clır. Eser .W5 .m.ıfadır" • .  

B u  zat, tövbekar olduktan sonra askerlikten ayrılıyor. Bedreddin yoluna 
girip i lerleyerek "Baba" oluyor. Çok sayıda evl iyanın adlarını  ve yattık ları 
yerleri içeren uı.un bir destanın  sahibi Azmi Hcıba. Mümin Baba için şöyle di
yor: 

"Niğebolu'da Koç Baba'ya ve hem Kurt Ana'ya 
Dahi Mümin Baba ol gazi cana selam eyle". 

Bu beyitten Miimin Baba'nın Niğebolu'da yattığı anlaşı l ıyor. Onun Şeyh 
Bedreddi n  Menakıbı ,  Şeyh'in torunu Hali l ' inki i le çatı şmıyor. Hal i l ,  son k ı 
sı mları görmemiş. ancak başkalarından dinlemiş. Mümin Baba i se son kısım
larını görmüş. yaşamış�. 

1 Cahil Üzlelli.- Simavııa Kadısıoi).hı Şeyh Bedreddin ve yeni hulu�l:ır. iıı TFA 22!1. Tcmıııııl 
1 96!1. s. 4999-500 1 . 

2 Cahil Üzıclli.- Şeyh llcdrcdtlin üzerine m;ıklaınalar. iıı Tl'ı\ 2��. Ocak 1 969. s. 5 1 6-1. 
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Türk sosyal tarih ine damgasını vurmuş Bedreddin' in üstiin kişi l iği şüphe 
kaldırmaz. O, kendini ,  karşı cephenin insanlarına, geniş bilgisi ,  derin an layışı 
i le kabu l etti rmiş o kadark i ,  XYI. yy' ın ünlü Ebussuud Efend i 'n in babası 
Muslahaddin Yavsi i le XYil-XVIII. yy bi lginlerinden Bursalı İsmail Hakkı 
Beyler, onun düşüncelerini  fazlaca aykırı bulmuyorlarm ış.  Buna karşı l ık 
xıx. yy Şeyhülislamlarından Arif Hikmet Bey, Bedreddin'in Varidat' ını  ne
rede bulursa satın alıp yaktırırmış !  Ona salt Siinni Müslüman gözlüğüyle ba
k ı l ınca, övgünün yerini alabi ldiğine yergi alıyor, o. kafirl ik le. Müslümanl ığa 
aykırı fikirler taşıyıp yaymakla, hatla Müslümanl ıktan çıkmış olmakla suçla
n ıyor ' .  

O ise ki gerçek h iç  de böyle değil. O, herzaman iç in  sağlam bir Müslüman 
mutasavvıf olarak kalmıştı. 

* .  
Bedreddin' in dedesi Abdülaziz 755/ l 354'de Orhan'ın oğlu Sü leyman Pa

şa'nın kumandasında, iki  kardeşi Abdü lmümin ve Fazı l  Bey'ler ve yeğenle
riyle birlikte Rumeli'ye geçiyor ve bunlar fazla zorlanmadan, 759/ l 358'e kadar 
Gelibolu (Gelibol iu) ,  İpsala, Bolay ır, Konurhisar, Malkara ve Tek i rdağ'ı 
(Rodosto) fethediyorlar. Abdülaziz'in oğlu İsrfıi l, Di metoka'nın mağlUp  ku
mandanın ın  kızı ile evleniyor. Bu hatun, sonradan lsliim'a geldiğinde, Melek 
adı alacaktır. 

Heme kadar bazı Türk tarihçiler Abdülaziz'in. Selçuklu Sultanı i l .  İzzedin 
Keykavus'un torunu olduğunu iddia ediyorlarsa da bunun doğru ol madığı 
saptanmıştır. Bu hususta Uzunçarşı lı şunları söylüyor. 

"Saltanat kurmak için meydana çıkanlar ve muvafak olanlar bu hareketle
rini meşru göstermek için kendilerin in eski hükümdar sülalelerinden birisine 
mensup olduklarını iddia edegelmişler ve bunu ispat iç in si lsi lenfımeler tertip 
ettirmişlerdir. Me11cıkıb-1 Şeyh Bedreddi11 müell ifin in Şeyh Bedreddin'i Sel
çukilere mensup göstermesi de bu kabilden olsa gerektir" (Osmanlı tarihi 1. s. 
36 1 ,  inji·a 1 ) . 

Bedreddin, tarihçi lere göre 1 358-59 i le 1 368 arasında değişen, ama toru
nunun yazdığı biyografiye göre 760/ l 359'da, Edirne civarında Simavna'da 
doğmuş. Anasının Grek olduğu şüphe götürmez. Bu Simavna, eski Grek El( 
Aµµ6f36uvov tekabül ediyor. 2 •  

Zamanın ın  bilgin leri arasında pek müstesna bir yer işgal eden Bedreı.ldin
' in özel likle fıkıhta bilgisi deniz gibi engi n olup yine ünlü bi lginlerden olup 

1 Şeyh Bedreddin.- Varidfıı. çev. Cemil Yener, lsı. 1 970. s .  20-2. 

2 H. J .  Kissling.- Radr al-Din b. Kfıdi Samawna. i11 El ve Bilal Dindar.- Bedreddin Simavi. 111 
Y IA. 



onunla görüşenlerden İbn Arabşah bunu teyidediyor. Seyyid Şerif Cürcani de 
onun fazl-ı kemalin i  anlatıyor 1 •  

Şeyhi Ahlat l ı  H üseyin ' in ölümü üzerine şeyhl ik  makamına geçen Bed
reddin, bu suretle bu unvanı taşır oluyor ve ömrü boyunca (ve günümiize ka
dar) bununla anı l ıyor. 

Şeyh Bedreddin ' in son derece hareketl i tahsi l  hayat ın ın ve çok sayıdaki 
eserlerin i n  ayrıntı larına g irmeyeceğiz2• Yaşam öykiisünden de, sırası gel
dikçe, ki tabımızı doğruca i lgi lendiren bölümleri aktarmakla yetineceğiz. Buna 
karşı l ık ,  onun siyasi-içtimai düşüncelerine yansıyacak olan tasavvufi-felsefi 
görüşleri, özellikle Varidat adlı eserinin tahlil i  ü1.erinde duracağız. 

Bedreddin' in el l ibeş yı l l ık  ömrü I. Murad, Yı ldırım ve Çelebi Mehmet 
zamanlarının hemen tamamını içine alıyor. Bu üç hiikümdarın yaptıkları i ri l i  
ufaklı savaşların sayısı yüze yaklaşıyor. Bu topraklar üzerindeki sai r boğuş
malar, bunların doğurduğu boşluktan yararlanan haydut süriileri de d iişünü lc
cek olursa halkın durumu iy ice anlaşı l ır\ " . . .  Şeyh Bedreddin  isyanını ,  ne tek 
başına bir tarikat hareketi, ve ne de, bu tesir olmaksızın siyasi olarak izaha 
i mkan yoktur. O halde bu hadisenin karakterini  şu üç husus i le tayin etmek en 
uygun yoldur: 1 - Şeyh Bedreddin ,  bi lg i  ve zekası sayesinde, Rumeli 'de ve 
Anadolu'nun Batı taraflarında kendine bağlı bir zümre yaratmış olup kendisi 
bunlarca tarikat şeyhi sayılıyordu. O, bu hali i le Biitıni id i .  2 - Evvelki tarikat 
isyanlarından farklı olarak Şeyh Bedreddin Si mavi, devlet hizmetinde bulun
ması  dolayısıy la, ricalden idi ve bu suretle hükumet mensupları arasında da, 
gerek tarikat tesiri ve gerek vazifesi yoluyla, taraftarlar tutmuştu. 3 - Siyasi ka
rışıkl ık sebebiyle düzeni bozulmuş olan Ege denizci l iği ve başka iş sahaları 
yüzü nden bu çevrede tiireyen Türkmen bekarlarının çokluğu ve bilhassa Ana
dolu'dan öte yakaya geçen Türklerin Rumeli'de meydana getirdikleri izdiham, 
buralarda bir iş darlığı ve dolayısıyla iktisadi hercümerç yarattığından, bunun 
neticesi olan içtimai buhran, her iki geçenin (yakanın ) ,  bi lhassa bekar kitlele
rine mal yağması, ist ikbal vaadi ve hattfı birçok içtimai ahlfık kaidelerinden 

· kurtu lma yoluyla ruhi buhranı atlatma yol larının gösteri lmesi hal inde, heye
canlı  bir yaklaşmanın en müsait zeminini teşkil ediyordu . . .  Rumeli ve Ege kı
yı larındaki işsizlik ve nizamsızlık ona müsait zemini hazı rlamış bulunuyordu.  
Hülfısa, Şeyh Bedreddin isyanının mazideki diğer Bfit ın i  hareketlerinden çok 
mühim bir farkı ,  şefin devlet ricalinden olması ve bu suretle hükumet kadrola
rında davasına arkacı olanların bulunmasıydı . (H .  Hüsameddin ' in  anlattığı 

1 M. Şcrcfeduin Yahkaya.- Bedreddin Sinıfıvi. 111 l ı\ . 
2 Bunun için anılan eserlerin dı�ıııu:ı bkz. Bilfıl d i nd:ır'ııı dokıora ıczi olan Ş:ıyh Badr al-Din 

Mahınfıd et ses Yfiriuiıt. Paris 1 975 .  
3 Şeyh !kdrc<ldin.- Y:iri<lfıt. s.  30. 
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doğruysa, Molla Fenarl, hatta Y ı ldırım ' ın  büyük oğlu Mustafa Çelebi - ki 
taht iddiasıyla ortaya çıkıyordu - bu hareketle aliikalıydılar. . .  ) .  Ayrıca gerek 
Rumeli 'de tavcılar (akıncı lar) \'e gerek me<lrese talebesi i le  Ege bekarların ın 
Şeyh veya adamları etrafına toplanıvermelerin in .  i syan reisine mehdi veya 
peygamber gözüyle bakacat.: kadar mutaassıp miirid olmalarından değil .  içinde 
bulundukları zor şartlardan i leri geldiğinde şüphe yoktur" 1 •  

N e  gariptir k i  "Osmanl ı" ,  kendisine ard ardına başkaldırmış Hıristiyan ve 
Müslüman "el it" ine olabildiğince hoşgörü gösterirken devletinin temelini oluş
turmuş Türkmen'e, daha genel olarak halkına karşı yine olabi ldiğince haşin ve 
zalimce davranmıştır. 

Mehmet Çelebi'ye karşı önceleri başarı lı savaşlar vermiş olan Musa, son 
savaşta beylerbeyi ve beylerin in  ihaneti yüzünden yenik düşüp öldürü lmüştU . 
Şeyh Bedreddin'in etkis i ,  bu işlerini yoluna koymuş sonuncu ların gii7.lerini  
korkutmuş olmalıydı :  işi yolunda olan lar, her türlü devrim ve düzen değişme
sine karşı çıkarlar. 

B u  olay,  Şeyh'in kan dökmeden devrim yapmayı denediğini düşündüriir. 
M usa bertaraf ed ildikten sonra Bedreddin' in iznik'c sürgün edi lmesinde, ve 
daha sonra da ası lmasında beylerin etkisi olmalıydı. O ise k i  Musa'nııı kazas
keri olmak bu kadar tanınmış bir bilgin i._;in. sürgünü gerektirecek .kadar büyük 
suç sayı lmazdı .  Nice düşmanını bağışlamış olan Mehmet Çelebi 'ni ıı bu i şte 
burnuna fena kokular gelmiş  olmalıydı. Me11iikıb, Bedreddin ' in ası lmasına 
sebep olanların oniki kişi olduğunu söylüyor, bunlardan sadece Beyazid Paşa 
i le  S ultan'ın hocasının adlarını  veriyor1. 

"Şeyh Bedreddin hareketi dikkate şayan bir hadisedir: bu ayaklanma tıpkı 
XIII. yy'ın ortalarına doğru tertip edilmiş olan Baba İshak iht i lfıl ine benzemek
tedir; Baba İshak, nasıl Hablii ve A levf'lere i sti naden propaganda yaparak 
muhit in i  hazırlayıp Selçuklu kuvvetlerin in Suriye ve Elcezire taraflarındaki 
meşgul iyetinden istifade i le Malatya. Maraş. Sıvas. Çorum, Tokat, Amasya ve 
etrafındaki taraftarların ı  ayaklandırdı ise, Şeyh Bedreddin de hal ifeleri vasıta
sı la hem Anadolu ve hem Rumeli 'de hazırlamış olduğu Alevi muhi tlerinde 
aynı suretle hareket etmiştir"\ 

Gerçekten Bedreddin ' in İznik'e varır varmaı. i şe koyulduğu anlaşı l ıyor. 
Aşağıda biraz ayrıntı l ı  olarak anlatacağımız bu hareketin gelişigüzel bir ayak
lanma olmadığını ,  uzun süreden beri hazı rlanmakta. planlanmakta olduğunu 
gösterir. Mehmet Çelebi , bunu sezmiş olmalıydı. 

1 Musıal'a ı\kdağ.- Tiirkiyc'niıı ikıisadi ve içıinıahi tarihi 1 . 1 2-13- 1 .J) .l .  l s ı .  1 97.J. s. 3.JS-6. 
2 VfıriJ;iı. s .  25-6. 

3 lsnıail Hakkı Uzunçar�ılı.- Osmanlı Tarihi C.I. ı\nk. 1 % 1 .  s. :\ .l.J .  
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Devam etmeden önemli  bir hususu bel i rtel im.  Yukarda mezkur beyler. 
beylerbeyiler ve bunlara eklenen krallar ittifakının kuruluş nedeni, onların kar
şısındaki güçlerin halkçı niteliği olmalıdır. Egemen güçler, derhal taş gibi bir
l ik  kurmuşlar ve aşağıda anlatacağımız hunharlıkların hiçbirinden çek inme-
mişler. • 

Gerçekıen onlar için ortada bir sosyal teh like vardı.  Daha Musa Çelebi'nin 
iktidara gelişi ,  geniş bir kitlenin hoşnutsuzluğu sayesinde olmuş, faal iyeti, 
Rumeli Müslümanlarıyla Hıristiyanlarının birleştiği bir ihtilalci hareket karak
terini taşımıştı. "Vatanı Rumeli'ye dönmeden önce İslam fileminde uzun tetkik 
seyahatları yapmış olan Musa'nın Kadıaskeri büyük iil im Şeyh Bedreddin,  
Musa'nın düşmesinden sonra İznik'e sürülmüş olmakla beraber burada da ha
reketsiz kalmamıştı . Bayezit'in oğul larından biri olup Ankara savaşında kay
bolan ve şimdi birdenbire tekrar meydana çıkan Mustafa (Osmanlı sarayı ona 
daima bir düzme gözüyle bakmıştır) Rumeli'yi karıştırırken ( 1 4 1 5  yazı ), Bed
reddin de dfüleriyle Rumeli ve garbi Anadolu ahalisini tahrike girişmişti. Aydın 
eyaletinde isyan patladığı zaman Bedreddin, evvelce Musa'nın, şimdi Musta
fa'nın hamisi olan Mircea i le uzlaşarak Etlak'a kaçıı, oradan Rumeli 'ye girdi .  
Bu ayaklanma üzerine Türk müverrihlerinin hikayelerine ve hatta Bedreddiıı'in 
kendi torunu tarafından yazı lmış  bir biyografisine (sözü geçen Meııakıh-ı 

Şeyh Bedreddiıı )  malik olduğumuz gibi Ducas'da da Aydın isyanı üzerinde 
çok tafsi lfülı bir bahis  vardır. Bu kaynaklar sayesinde burada, öııiiıule biitiiıı 
mezhep farklarıııın silindiği tasavvufi bir taıırı a,�kıyla erişileıı bir çeşit iıısaııi

yetçi komüııisnı ' in 1 bahis  mevzuu olduğunu görebi lmekıeyiz. Daha Bayezi t 
zamanında B ursalı bir vaiz, kürsüde, İsa'nın  Muhammed'den hiçbir zaman 
daha küçük bir peygamber olmadığını i lfına cesareı etmişti .  Müminlerin bu 
sözler karşısında gösterdikleri iyi kabul ruhların, Hırisıiyanlıkla Müslümanl ı
ğın,  esasta, ancak bir  tek ve aynı din olduğunu vaazeden bir mezhep iç in ne 
kadar hazır l ıkl ı  olduğunu gösterir. Şimdi içtimai büyük bir  ayaklanma i le  bir
leşen bir cüretli mezhep, bütün bir kitlenin müşterek dini o lmak teh l ikesini 
göstermekte idi: Gazi fikrinin canlı  timsah olan ve öte taraftan tamamiyle yu
karı devir islfımiyeti , müesseseleri ve miimesi l leri iizerine dayanan bir devlet 
için ne müthiş bir teh like!"2• 

Wiıtek'in, dipnotla ayrıntı larını  da verdiği bu ifadelerinden bizim daha 
önce irdelemiş olduğumuz Molla Kabız olayı ile Hübbumesihi akımının bir 
yüzyı ldan fazla bir maziye sahip bulundukları açığa çıkıyor. Ancak bu sonun
cularla Bursalı vaizin dönemleri arasında önemli bir fark bulunuyor: Birinciler, 

1 Tarafıınız<lan bclirı i ldi .  
2 P. Wiııck.- Ankara bozgunundan . . . . s. SKS-7. 
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yerine kesin olarak oturmuş, sarsılması mümkün olmayan bir i mparatorluk 
döneminde vaki olmuşken öbürü. kuru lma peşinde henüz bıçak sırtında duran 
bir devletin zamanında yaşanıyor. Ş imdi Witıek'in verdiği ayrıntı ları okuya
l ım: 

'"Bursa halkının ekseriyeti vaize taraftarlık gösterdiği halde o zaman bu 
cüret l i  akideye karşı koyanın bir Arap (yahut lranl ı )  Müslüman olma'iı çok 
manidardır. Rivayete göre bu münakaşa (herhalde «Müslüman» part isini tut
muş olan) Süleyman Çelebi'ye Muhamined'in doğuşu üzerindeki ölmez man
zumesini .  Mevliıd-ü Şerifi, i lham etmiş olmalıdır.  Gerçekten bu eserin bir  
parçasında bütün diğer Peygamberler karşısında Muhamıned'in üstünlüğü öne 
sürülmektedir. Fakat Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında bir kardeşleşmeye 
kolayl ıkla götürebi le<.:ek bir telakki karşısında Müslüman görüşünü beli_rten bu 
manzum eser bile esas it ibariyle Hıristiyan ruhu i le meşbudur: G. Jakob'un 
çok güzel dediği gibi . . .  , Muhammed, bu manzumede lsa'nın yerini almıştır; 
birçok parçalar «Semavi nişanlı»yı hatırlatmakrndır ve bu dindar Müslliman, 
Peygamber'ine karşı H ıristiyanların, Al lah' ları İsii.'ya besledikleri aynı ateşli 
aşkı duymaktadır. Şunu da hatırlayal ım ki Bayezit devrinin aynı Bursa'sı bir
kaç sene surları içinde, Hıristiyanlık, Yuhadilik ve İslamlığın üzerinde felsefi 
bir din kurmayı düşünen Gemistos Plet�on'u görmüş ve aynı Plethon'un üs
tadı Yahudi El l isaios, «çok al lahç ı l ık  (Polythcisme)» yüzünden burada yakıl
mıştı . . .  " . 

' "Nihayet şunu da düşünüyorum: acaba Yıldırım Bayezit'in oğu l ları ara
sında Mehmetler, Mustafalar yanında bir  Süleyman (Salomon), bir  Musa 
(Moise) ve bir İsii. (Jesus) nın bulunması bir tesadüf müdür, yoksa bu adlar hiç 
olma1sa bu devrin insanlarına ve hatta sultanın sarayına hakim olan umumi bir 
cereyanı akseııirmezler mi'!" 1 •  

Ş imdi de  Aydın isyanı hakkında çok önemli bir kaynak olan B i zanslı ta
rihçi Dukas'ın� söylediklerine bakalım. 

" . . .  O günlerde İonia  körfezinin ağzında bulunan dağın <.:ıvannda ve Sa
kız adasının karşı larında Sti larion adlı yerde (Karaburun) kendi kendine yaşa
yan bir köylü meydana çıktı. Bu zat Türklere fak irliği (yani mal ve mülk sahibi 
olmamayı)  tedris eııi: kadınlardan başka her şeyin, yani yiye<.:ek, giye<.:ek, çift 
ve eki lmiş  tarlaların insanlar arasında müşterek olması akidesini telkin edi
yon.Ju. «Ben senin evine, kendi evim gibi, sen de benim evime, kendi evin gibi 
girip çıkarsın, kadınlar müstesnadır» diyordu. Bu telkinlerle bütün <.:ahil halkı 
iğfal ederek kendi tarafına çekiyordu. Hi lekfırlıkla Hıristiyanlarla da dostane 

1 i/ıd . . iııfi-ıı 42 .  
2 Bizans'a imparatorlar vcrnı i �  lı i r  a i len in  çocuğu ol;ııı Dııkas 1 �4 1 - 1 462 Jiıncıııiııc i l i�ki ıı 

ıarıhiylc iiıı yapnıı� lıir X\i. yy ıarihçisiJir. 
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münasebetler kurmaya çalış ıyordu. Bu hususta başka bir telkinde daha bulu
nuyordu ve diyordu ki «Türklerden herhangi bir kimse Hıristiyanlar arasında 
tahva ehli olmadığını söylerse kafirdir». Bu tarikatııı müritleri. bir Hıristiyana 
tesadüf ettikleri vakit  buna karşı dost muamelesi yaptıkları gibi , kendisine Al
lah' ın meleği gibi  hürmet ediyorlard ı " .  

"Bu zat, Sakız adasında bulunan manastı rların ın  gumenoslarına (başra
h iplerine) ve k i l iselerin papazlarına hergün kendi miirid lerinden birçok 
kimseler göndererek, anlat ı lan fikirlerini kendilerine telkin ettirdiği gibi. her
şeyden kurtulabilmek için Hıristiyan d in ine mensup olanlarla d ini işbirliği 
yapmaktan başka çare olmadığını söylüyordu. O zamanlarda mezkur adada 
Turloti adı ndaki manastırda Giri t l i  i htiyar bir  keşiş oturuyordu .  Bu sahte 
«Baba», başları matruş (ıraş edi lmiş) ve açık ,  ayakları çıplak, bir gömlek ve 
bir şapka ve ufak bir cübbe giyinmiş müridlerinden iki kişiyi bu Giritli keşişe 
göndererek selamlarını  tebliğ ettirdi ve kendisine şu haberi gönderdi :  «Ben de 
senin  gibi keşişim, ben de senin  ibadet ettiğin Al lah'a ibadet ediyorum:  gece 
vakti gürültüsüz. yaya olarak denizi geçerken ,  ben seninle beraberd im» .  Ha
kiki keşiş sahte «Baba» tarafından iğfal olundu. O da onun lehinde saçma sa
pan propagandaya başlad ı .  Diyordu ki «Sisam adasında i st i rahat ederken. bu 
da benimle beraber keşişl ik yapıyordu: şimdi <le gün aşırı buraya geçerek. be
nimle konuşuyor». Hattfı bu .yazıları yazan benim yanımda da bu gibi acayip 
sözler söylüyordu" .  

"Evvelce yazmış olduğumuz gibi ,  Mehmed'in veki l i  o lan ve oradaki eya
leti beylik vaı.ifesi ile idare eden Susmanın oğlu 1 ,  asker toplayarak bu «Dede 
Sultam> aleyhine2 hareket etti ise de Sti larion'un dar geçitlerinden geçmeye 
muvaffak olamadı .  A ltı binden fazla olan Stilarion'daki tarikatçı lar da bir ma
halde toplandı lar ve geçi lmesi zor olan bu geçit lerin önünde durarak taarruz 
eden Susmano'nun bütün adamlarını kı l ıçtan geçirdiler. Hatta Susmano'yu da 
telef ettiler". 

"Bu muzafferiyetten sonra Perkliçia (Börkl lice) Mustafa'nın (adı böy le 
idi ) müridleri ,  kazandıkları bu şan ve şöhretlerini  sahte babanın manevi kuv
vetine atfederek kendisini bir peygamberden ziyade medh ü sena edip kendi ta
rikat ları iç in  yeni b ir  akide tesis etti ler. Bu akideye göre, bundan böyle 
«Zarkula-zerkülfıh» dedikleri şapkalarını giymeyecekler ve yalnız tek gömlek 
giyecekler, başları açık olacak, ve Hıri stiyanlarla Türkler arasında fark olma
yacaktır". 

1 Cüneyd'! 
2 Tarafımızdan hclinildi .  
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"Mehmed, bu muvaffakıyetsizlikten sonra. Lidia valisi A l i  beye haber 
göndererek, Lidia ve Ionia'da bu lunan bütün askeri kuvvetleri ile harekete ge
çip, Sti lerion'daki l er aleyhine yürümesini emrett i .  Sti larion'daki ler ise, yine 
geçitlerin ağızlannı tuttular ve düşmanlarından dar geçit lere girenlerin hepsini 
öldürdiiler. Ali bey. pek az asker i le, kurtulabildi ve Mağnisa'ya gitti. Padişah. 
bu faciayı duyunca, on iki yaşında bir çocuk olan oğlu  Murm.l'ı vezir BayeLid 
i le  birlikte, Trakya askeri ile beraber. bu mutaassıp kütle iizerine gönderd i .  
Murad giderken geçliği B itin ia, Frigia. Lidia ve  lonia'dan bütün askerleri top
layarak, büyük kuvvetler i le, düşmanların o dar geçit lerine gitti ve yolda 
rastgeldiği iht iyar veya çocukları, erkek veya kadın ları , yaş ve cins fark ı 
gözetmeksizin, merhametsizce kı l ıçtan geçiriyordu. Nihayet tek gömlekl i lerin, 
sığındık ları dağa vardı lar ve muharebeye tuıu�tular. Sonunda tek gömlekli ler, 
reisleri  sahte peygamberleri i le  beraber mağliip  ve tesl i m  oldular.  B u  
muharebede, Murad çok asker kaybetti .  Murad b u  tarikatçi leri . beraber alarak, 
Efes'e getird i .  Efes'te, reislerini  sorguya çekti . Kendisini bir çok işkencelerle 
tazyik ettiği halde, fikirlerinde ve itikadında sabit olduğunu ve değişmiyeceğini 
anlayınca, onu ast ırd ı ,  cesedini el lerini tahtalara çivi ler i le mıh lanmış bir  
vaziyetle, bir  deve üzerine koydular ve şehrin içimle dolaştırarak, teşh ir etti ler 
( 1 435). Mürşitlerinin i t ikat ve fikirlerini inkfır etmemiş olan müridlerini de 
giizleri ününde boğazladı lar. Bu müritler can çekişirken. «dede sul tan eriş»ten '  
başka b i r  şey söylemiyorlard ı " .  

"Bu tarikata mensup olanlar, uzun müddet, dedelerinin ölmediğine ve  ha
yatta bulunduğuna i nanmakta devam ettiler. Halta ben. bu vak'adan sonra. ev
velce adı geçmiş olan Hıristiyan keşişine tesadüf ett iği m zaman, sahte pey
gamber hakkında ne fikir hası l  ettiğini sordum. Bu keşiş de dedenin ölmemiş 
olduğunu,  Sisam adasına geçerek orada eskisi gibi vaktini geçirmekte bulun
duğunu ve mamafih onun fikirleri i le itikatlarına inanmamış ve asla ehemmiyet 
vermemiş olduğunu cevap olarak bana söyledi" .  

"Bayeı.id. bu muzafferiyetıen sonra, Murad'ı alarak. Asya ve Lidia'dan 
geçerken, yolu üzerinde, bu ibahi tarikatine mensup olan Türk dervişlerinden 
rastgeldiklerinin hepsini katlediyordu. Bayezid. Frigia ve Çanakkale boğazın
dan geçerek, Edirne'ye vardı ve Çelebi Mehmed'e oğlu Murad'ın galibiyet ve 
muzafferiyetini arzeıı i .  Çelebi Mehmed de henüz genç olan oğluna Amasya 
sancak beyliğini ve Kappadokya cıvarını ihsan etti ve devlet adamlarından tec
rübe sahibi olan Yorgiç (Yurgeç) bey adında bir zatı şehzadenin idari i ş lerini 
tedvire memur tayin eyledi"2. 

1 Metinde aynen höyle liirkçc ol;ıra� yazılmı� ve lfo.an' diline ıcrciimc cd i lmi�ıir. 
2 Dukas.- Bizans tarihi. Çcv. VI. Mirmiroğlu. ı,ı. 1 956. '·  <•7-70. 
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B u  sonuncu zat, il. Murat' ın lalası olan ve aşağıda Bayezit Paşa i le bir
l ikte irdeleyeceğimiz Yörgüç Paşa'dır. 

Dukas'ın, bir "arisıokrat" olarak "kerhen" anlattığı olayda müridlerin can 
çekişirken "Dede Su ltan yetiş" avfizelerindeki "Dede" Börkl lice'ye müminleri 
n in  takmış oldukları bir unvandı. 

İ lmiye mesleği mensubu olması itibariyle Bedreddin ve adamlarının hare
ketlerine fazlaca mülfıyim bakmayan, ik inci Bayezid dönemi tarihçi lerinden 
Neşri (ölm.  yak ! .  1 520), 898/ 1 492'de tamamlayıp padişaha sunduğu Kirfıh-ı 
Ciha11-11iinıa (Neşri tarih i )  da XIV. ve XV. yy olayları hakkında oldukça ay
rıntı l ı  bilgi veriyor: 

"Hikfiyeı-i hurı1c-i İbni Kadi Simavne fi Rumeli ve Börklüce fi Karabu
run" .  

"Şöyle rivayet olunur k i ,  o l  vakit k i  Sul tan Mehmed, karındaşı Musa Çe
lebi'nin işini tamam elli, andan Si mavne kadısı oğlu ki, Şeyh Bedreddin der
lerdi, M usa Çelebi 'nin kazaskeridi .  Su ltan ana u lGfe tayin ed ip, İznik'c sür
müştü. Ve bu Simavne kadısı oğlu 'nun bir kethüdası varidi ,  adına Börklüce 
Mustafa derlerdi, ol  Karaburun'a varıp, ol  v i lfıyette hayli bari ıııiir{ıi/ik edip, 
Aydın vi layetin in  ekserini kendisine döndürüp, ol yerde velilyet davasını edip. 
halkı ibôhat mezhebine davet etti. Hatta i l lerde meşhur oldu. Simavne kadısı 
oğ l u  anı i ş id icek,  kaç ıp ,  İ sfendiyar'a varıp.  andan Ağaç Denizi ' ııe 
(Romanya'da Dobruca'nın güneyinde orman l ık=Dcl iorman) varıp. makanı 
tuttu. Amma Börklüce'nin anınla ittifakı bile idi . Sultan Mehmed dahi hunların 
fesadını işidip, Bayezid Paşa'yı Börkl iice'nin üzerine gönderd i .  Bun lar dahi 
Karaburun'a varıp, mübalağa ceng ettiler. Tarafeynden çok fıdem hasfıret oldu. 
Ahir ü l-emr Börklüce ceng arasında bulunup. helak oldu. Ve dahi miifsi t lerden 
ol i kl im pfık oldu. Ve dahi Hu Kemal derlerdi .  hir torlak var id i .  Kendi sı11<ırı 

bir kaç yüz torlaklar ve aşak lar yanınca çeııgler, çeg{i11eler i le i l lerde gezip. 
enva'-ı fesad ederler idi. Andan Bayezid Paşa, Börklüce'nin iş ini tamam edip.  
Manisa'ya gel ip ,  Torlak Hu Kemal'i anda bulup, anı-dahi bir kaç müridiyle 
boğazından asa kodu .  Su ltan Mehmed ol  lıfıılerde Serez'e gel nı i �ti . Fikri 
buydu-kim ,  Seliinik'e düşeydi .  Ve bu taraftan Simavne kadısı oğlu k im.  Ağaç 
Denizi'ne girmişti, bir kaç bedbaht sofi cıdm/u'ları etrafa gönderdi -k i .  "Şim
den geri , bana gelin, muti '  olun.  Padişahl ık bana veri ldi ." 

"Yer yüzüne ben Hal ife olsam gerek. Her k imse k im Sancak ve Suhaşı l ık 
gerek, gelsin benim yanıma. Her kimin ne maksudu varsa gelsin k i .  şi mdiden
geri sulıib-i /ııırıic'um (büyük kahramanım).  Ve Börklüce Mustafa dahi AyJııı 
i l i nde huruc etti (ayaklandı) .  «Ol dahi benim miiridi mdir. Benim-çin hunıc 
etmiştir» Jedi .  Pes ( imdi) Ağaç Denizi içinde durarak yanına hayli lwdeııı 11  lıa

şeııı (hizmetçiler ve koşuntular) cem oklu . Ve bi lcümle Cl'hcış'ıan (aşağı kimse
lerden) ve ec/{ıftaıı (edepsiz kişi lerden) hay l i  cemiyet ki talıassiil etli  (ha�ıl 
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oldu). Ve Musa Bey yanında kazaskerken ti mar alıverdiği k imseler. hep ya
nına derildiler. Ama yanına varanlar gördii ki. bunun hiç bir işinde hayır yok. 
Beyl iğe kasd etmeğe ister. Heman Simavne kadısı oğlunu tutup, Serez'de 
Sul tan Mehmed'e getirdiler. Acem'den yenile gelmiş bir danişmend varidi , 
Mevlfınfi Haydar (Haydar-ı Herevi) derlerdi .  Sultan Mehmed yanında olurdu. 
Ana Sultan Mehmed sordu kim «bunun gibi iş edenin Şer'an hali nicedir? Bu 
dahi asılda bir danişmend kişidir» dedi .  Mevliinfi Haydar eyitti: «Şer'an bunun 
katli haliil, ama malı haramdır» dedi .  Ve kendi dahi öyle fetva verdi .  Amhııı 
S imavne kadısı  oğlu'nu pazara i ledip,  bir  dükkan önünde ber-dar elli ler 
(astılar). B ir nice günden sonra cüııiib (dince yıkanmayı gerektiren durum, ce
nabet) müridlerinden birkaçı gel ip, defn ettiler. Şimdi dahi ol diyarda müridleri 
vardır. Anlardan garaib nesneler nakl ederler ki demek olmaz" ı .  

M. Şerefeddin'in tanıttığı Me11akıb-i Şeylı Bedreddi11'de torunu Hal i l .  de
desini temize çıkarmak için işin bütün kabahatin i  Börklüce ile Torlak Kcmal'a 
yüklüyor. Ama bu arada, bizim adına başka yerde rastlamadığımız bir /yi[ıl 
oğlu'dan söz ediyor: "Börklüce Mustafa 'dan dahi Şeyh'e mazarrat dokundu. 
Torlak Hiikmal dahi halka çok hi le etmiş ve bu da tutulup ası lmış id i .  /yğı/ 
oğlıı'nun dahi başında saltanat havası esüb Ka:. ovası'nda savaşa gimiş ve en 
sonda bu da savaşta düşmüş ve başı kesi lmiş idi . . .  "2•  

* 
• •  

Fikirlerin zaman içinde yol alıp zemine göre değişikliğe uğrasalar bile öz
lerinin kaldığı ve yüzyı l lar sonra bir yerde tecell i  ettiği ve i nsanları etki lediği 
yadsınamıyor. Şu kısa h ikaye de Bedreddin'i Yunus'a bağlıyor: Şakaik-i nıi
maniye'nin "fil im-i ami l  fazı l-ı kami l "  olarak nitelediği Bedreddin\ Hüseyin 
Ahlati'nin yerine Kahire'deki tekkeye şeyh olmuştu .  Bir cuma akşamı TUiun 
cami inde Hüseyin Ahlati hastalanıyor ve Bedreddin' in kendi yerine şeyh 
olmasına dair vasiyetnamesin i  yapıyor. Sonra bu sonuncusuna dönüp "Ya 
Trakya ülkesinin zahidi, ruhu dostlar için vermel i"  diyor ve tebessüm ederken 
gözelerinden yaşlar geliyor. Ölmek üzere iken giizcl sesl i  kişi lere Yunus'tan 
şiirler söyletiyor . . .  

Kötülüklere tepkide tutulmuş yollardan biri ,  içine düşülmüş cendereyi ,  bu
nun duvarlarına basarak olmuş ki Bedreddin, mücadelesinde bu yolu seçmiş. 

1 Nqri.- Kiıab- ı Cihan-nüma (Nc�ri ıarihi). C. i l .  yay. F. R. Uııaı ve Mchnıcd Köyıncn. A n k .  
1 987, s.  HJ-7. 

2 M. Şercfeddi n .-- Simavne kadısı oğlu Şey Bedrcddın"e dair bir kiıar. iıı  Tiirkiyaı Mecmuası 3. 
1 935 .  s. 252. 

3 c. 1. s. 7 1 . 
� Bilal Dindar. ıhese, s. 25-6. 
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Bunu,  Rus türkolog Radi Fiş şöyle yorumluyor: "Engels, Ortaçağ'a i l işki ı ı  
olarak şöyle diyordu: Oı1açağ, felsefe, pol i tika, hukuk gibi ideoloj in in  tüm bi
çimlerini  teoloj iye bağlıyor; bu bi l imleri teoloj in in  alt dalları olarak görüyor
du . . .  bu bakımdan yığınlara kendi ç ıkarları am:ak dinsel k ı l ık  altı nda göste
ri lebi l irdi" .  

Bedreddin de şöyle diyordu: "Bi linçli kişi , kimsenin bilmediğini yayıp yii
rüten, kimsenin görmediğini görendir. Böyle bir i nsan her şeyi söylecek olursa 
onu yaşatmazlar". Dolayısıyla o, düşüntelerinde tarihi gelişme ve maddi ya
şamın  dayattığı nesnel koşu llardan değil ,  geleneksel dini met in lerin yorumun
dan yola çıkıyordu. 

Bu mücadele yöntemi,  Bedreddin'den sonra da kul lanı lmış olup bunun en 
güzel örneği .  bizi m başka bir çalışmada ayrıntı larıyla irdelediğimiz Sabetay 
Sevi'de görülür 1 •  • 

"Başarı, çağında yarattığı etkinin büyüklüğü. tepkinin ,  şiddeti i le ölçü
lürse ya da günümüze uzanan izdüşümleriyle değerlendiri l irse hem Bedreddin 
hem de Sabetay Sevi başarı lıdı rlar. İkisi de mesela Hz. İsii gibi m.:ı masız ve 
farkl ı lığa tahammül edemeyen imparatorlukların uç. kenar eyaletlerinde deği l ,  
merkezi otoritenin  başkent ine, güdin yoğunluk noktasına yakın oldukları 
halde, mfü.:adele yöntemlerinin niteliği sonucu iz bırnkabilıııişlerdir"1. 

"Akı l  birdir" denir. B iz  buna bir başkasını  ekleyeceğiz:  "Sosyal namus 
birdir" . . .  Bu bağlamda yine bir Yunus-Bedreddin zincirlemesine yer verelim: 

"Dem urmamlı Mansur tevhid-i enel-Hakk'tan 
Işk darına (aşkın dar ağacına) dost zülfü asmışdı beni uryan" (Yunus) 
"S imavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin Mahmud, kitaplarını Ni l 'e döken\ 

«Vfiridfü»ıyla4 ç'ığır açan coşkun bir mutasavvıf, kendisiyle görüşen bi lgin 
müverrih İbni Arabşah'ın özel l ikle füru-ı fıkh iyyede «vüs'at-i i l ıniyyesini  
derya gibi payansız» bulduğu, en önemli  bir fı kıh k itabı olan «Hidaye»ye 
cevap veri lmez bin doksan suali olduğunu kendisinden iş i t t iği .  kendis in in 
«Cami '  ü l-fusfı leyn» ,  «Teshil» gibi büyük fık ıh  eserlerinden y iiı.yı i l  arca 
bi lg in lerin yararlandığı engin b ir  hukuk üstad ı ve nıücteh id i ,  sosyal 
mücadeleler tarihinin say ı l ı olaylarından birin in  törebeyliğe (derebey l iğe) ve 
taassuba karşı savaşan ve ülküsü uğrunda Sokrates kadar muhteşem bir 
savunmadan sonra Serez çarşında çıplak asılarak can veren bir kalmımandı r"5. 

1 Bkz. Türk ve Yahudi kiilıürlcri. 1 .  s. 450 ve dev. 
2 Selçuk Ercı.- Bir idamın yıldönünıüııuc. iıı (Cııınhuriycl) DERGi �0-1.' 1 9. 1 2. 1 993. '· 1 5 . 

J Ahlaıi"nin ıckkcsinc inı isapıan sonra üsıiiııdcki ağır lihası çıkarıp siılilcriıı yünleri n i  giyiyor \'C 
bütün k i ıaplarııı ı  N i l'c alıyor. B i r  gliıı yol orıasıııda hayılll ığında. ıckkcyc hır araha i l e  
getir i l iyor. Onu sara krizlerinin ıu11uğu sanı l ıyor (Bi lal Diııllar. Tlıi:sc. s .  2 1 . 59). 

4 Varidat, "�dir" uı�ıııd:ı. kabaca Tanrı'nııı  bıızıların ı ıı k:ılhinc koyclıığıı i lhamlar. dii�iincclcr 
anlamıııdadır k i  Bedreddin k i ıabını bu anlamda yaznıı�tır. 

5 i\bdülhaki Gölpıııar l ı .- Sinıavıı:ı Kadısıoğlıı Şeyh llcdrcduıı ı .  lsı. 1 966. lsoıcı Sungıırh<·y"i ı ı  
önsözlindcn. s. 1 .  
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Bedreddin'den yana olduğu bel l i  olan Şakayik-i Nümaniye'nin mütercimi 
Mecdi, idam olayını yazdıktan sonra Necfüi'nin (9 1 41 1 508) şu beytini kayde
diyor: 

"Ayağı yer mi basar zülfüne berdar (ası lmış) olanın 
Zevk ü şevk i le verir can ü seri (başı) döne döne" 

ve Bedreddin'in "Ömrü boyunca Muhammed Şeriatının sağlam ipine yapışmış 
olduğundan mir'ac'ı n ın  şek l i  de darağac ına çeki l mek ve yerden yücelmek 
suretiyle oldu . . .  " diye düşüncesini ifade ediyor. Mecdi de, büyük bir ihtimalle, 
Şakayik zeyt in i  yazan Atfiyi gibi Hamı.aviyye'dendir. Bunun gibi Şakayik 
zeyl in in  sahibi Atayi de ( 1 044/ 1 634), Bay rami Melfimilerinin en büyük ve en 
kudretl i  mümessi l i  İdris-i Muhtefi'nin  ( 1 0241 1 6 1 5 ) hal tercemesinde şu 
tevriyeli mısraı yazmaktan çekinmez: 

"Söyleyenler kendüsin bi lmez, bi lenler söylemez" 1 •  

* • 
Bedreddin ve adamların ın  hareketlerinin  ıenki l inde gösteri len şiddet, as

l ında anlaşı l ıyor. Ama sadece işin  üstesinden zulümle gelinemeyeceği de anla
şı lmış  gibiydi şöyle ki Ankaralı Hacı Bayram Veli 'n in mümess i l i  olduğu . 
t ıpkı Bedreddin' inki gibi Müslüman dindarl ığının yeni bir şek l i  meydana çık
mıştı .  Hacı Bayram da, Şeriat'ı ve onun üzerine dayanan sosyal düzeni inkfır 
etmiyordu. Ama onda, bu işin bir başka yönü daha vardı :  O ayrıca. fukaraya 
şefkat ve muhabbeti vaaz ediyor onlar için bir "susyal yardım" teşki liiıı kuru
yordu. Bunun için gerekli parayı sağlamak üzere Ankara sokaklarında di leni
yordu . Hatta bu amaçla davul dümbelek ve bayrak larla alaylar bile tertip etmiş 
olmalıdır. Yeli, tarla iş leriyle meşgul oluyordu�. O da. "cenderenin duvarlarına 
tı rmaııanlardan "dı . . .  

B u  "di lenme" konusu, "zincir" i n  hayli geri sine götürdü bizi, Batı'da gör
düğümüz dışında. Karramiyye tarikatının di lenci havarilerine . . . 1 .  

* * 

"Şeyh Bedreddin' in meşhur isyanı kendi siyasi-dini düşüncelerinin ne de
rece i fadesidir, kati açıkl ık la bi l inmiyor. Fakat hadisenin çıktığı ve yayı ldığı 
sahalara bakarak bir hüküm vermek mümkündür. Şeyh Bedreddin namına i lk  
büyük ayak lanmanın Karaburun ve Aydın  taratlarında görü lmesi,  bunun üze
rine. şeyhin Anadolu'da herhangi bir tarafta deği l  de Rumeli tarafında Bu lga-

1 ibıl . . s. 6. 
2 I'. W i ııck.- Ankara bozgunundan, s. 5K7. 

:ı Jlkz. G.-C. ı\nawaıi et Louis Gankı.- Mysti4uc nıusulmanc. l'aris 1 96 1 .  s .  :ı ı .  



ristan'ın Deliorman bölgesinde harekete geçmesi ve başına bazı akıncı,  t i marlı 
sipahi ve medrese talebesinin dahi toplanması bize şunu anlatıyor ki bu isyan, 
Orta Anadolu,  Yeşi l ırmak çevrelerinden Eskişehir ve Bursa taraflarına kadar 
faaliyetlerine ve tekkelerine rastladığımız Babaili k-Batı nil ik tarikatları iç inde 
bir hareket deği ld i .  Çünkü babalar ve Abdallar içi nde devlet rical inin ve hü
kümdarların hi mayelerini ve IUtutl arını görenler, bu yol ile tekkelerine ve şa
hıslarına para, eşya, mülk tahsis ettirmek suret iyle geniş menfaat sağlayanlar 
eksik olmasa bile, herhalde Şeyh Bedreddin tarzında devlet kadrolarına girerek 
kadıaskerl ik  gibi mühim vazifelerde bulunanlar pek yoktu. Binaenaleyh şeyhin 
istam tasavvufu yoluyla muayyen bir dünya görüşü hali nde orijinal bir siyasi
d ini prensip meydana getirdiği malum olduğuna göre, buna dayanarak hazırla
dığı hareketinde, Osmanl ı  si yasi nizamının kendisine bir nevi laboratuvar va
zifesi gördüğü aşi·kardır.  Daha Orhan zamanında. bol imaretler tesis olu nma
sından ve u lema i le şeyhlere pek ziyade hürmet gösteri lmesinden dolayı, yeni 
fethedi len Marmara sahasına Doğu'dan pek çok derviş gelerek tekkeler tesis 
etmişler ve «cihet»ler elde etmişlerdi .  Fakat, Bfüınlliğin mahiyeti icabı, bunlar 
derhal halk arasında propagandalara girişip içten içe birtakım fesat hareketleri 
tertibine çal ışmaktan kendilerini alamadı lar. Böy lece, Bursa-İznik ve sair 
muhit lerde siyasi ve içtimai düzen bir tehli keye maruz kaldı . Su ltan Orhan 
«ışıklar» denen bütün Abdalları yakalatarak şuraya buraya sürdürdü . . .  Anlaşı
l ıyor ki, vaktiyle Selçukiler devrinde tehl ikeli  isyanlarını gördüğümüz Bfüıni
ler, Osman lı  rej iminin  daha başladığı sıralarda, yeni fetholunan yerlere dahi 
yayı larak ayn ı  hareketi tekrarlamak istemişlerdi .  Fakat ilk Osmanlı  Bfüınileri 
dahi devlet kadrolarında vazife sahibi değillerdi .  Dindar görünen ve yalnız ahi
ret işleriyle meşgul gibi hareket eden bu zaman dervişleri, padişahtan ve rical
den herhalde ziyadesiyle yard ı m  görüyorlardı .  Diğer taraftan , Selçukiler dev
rinden beri , i leri gelen bütün zengin leri n, bu arada devlet rical inin ve bi zzat 
su ltanı n  birer tarikat şeyhine i ntisapları bu lunması hali , tabii ve sevap sayı l ı 
yordu .  Anlaşılıyor ki bu hal  Osmanl ı ların kuruluş devrinde de mevcuttu ve bu 
i l t ifatlar sırf kendi lerine herkesin büyük i t ibar gösterdiği şeyhleri memnun et
mek suretiyle, bu sayede u mumi bir teveccüh kazanmayı hedef tutuyordu . . .  " . 

"Selçuki rej i mi yıkı ldığından beri, Osmanlı ailesi nin rehberliği alt ında ya
pılan geniş  fetihlerin tesiriyle derin değişikliklere maruz kalan XV. asır başları 
Türk cemiyetinde herhalde büyük ölçüde içtimai bir inkı lap yapmayı tasarla
dığı m uhakkak alan Şeyh Bedreddin,  biyografisinden anlaşıldığına göre tekke 
köşelerinde post üstünde oturan şeyhlerden değildi . . .  Şeyh, devlet hi zmet l isi 
olarak vazife görüyordu.  Hele kadıasker oluşu daha mühim bir hadisedir. 
Çünkü bu sayede devlet ricali arasına girmiş bulunmaktaydı .  Şu halde, Şeyh 
Bedreddi n  isyanı ,  yukarda dediğimiz gibi, yalnı z Anadolu'nun geniş Bfıtıni 
muhitleri ni alfıkadar etmemiş olmasıyla deği l ,  bu isyanı tertip eden şefin üs-
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manlı devlet ricaline dahi l  bir şahsiyet bulunması itibariyle de mazideki tarikat 
isyanlarından farkl ıdır".  

"Bütün Osman l ı  kaynakların ın şahi t l ik lerine göre i syan hadises i ,  Şeyh 
henüz İznik kalesinde gözaltındayken (kendisinin tasarladığı tarihten daha ev
vel olarak) Karaburun ve Aydın taraflarında Şeyh'in i leri gelen halifelerinden 
Börklüce Mustafa (Şeyh'in kadıaskerliği sırasında onun kethüdası olup bu su
retle o da hükumet mensubuydu) ve Torlak Kemal'in (aşağıda hakkında bi lgi 
verilecek) harekete geçmeleriyle patlak vermiştir.' Al lah'a i t ikat eden ve fakat 
Resu l o larak Hz. Peygamber'i deği l ,  kendi şeyhlerini kabul eden asilerin ida
resinde toplanan hayli büyük kalabalığı o havai inin Türkmen ahalisi içinden t ii
reyen birtakım bekar işsizlerin meydana getirmiş olduk larında hiç şüphe yok
tur. Çünkü, . . .  Ege sahi l leri fetholunduğunclan beri bütün Batı Anadolu ı,:evre
sine yayılmış olan Türkmen halk arasından pek fazla baş i nsan türemiş olduğu 
ve Ege i le Doğu Akdeni/de Doğu-Batı deniı. nak l i yatı bakımından varl ık la

rı nı  kuvvetle h issettiren Türk korsan gemi lerine tayfa tedariki hususunda bu 
kimselerin <;ok işe yaradık ları mallımdur. Bu hal .  şüphesiz, bu sahalarda içti
mai- ikt isadi huzursuzluğun mevcudiyeti manasını i fadeye yaramaktadır.  Şu 
hale  göre, Şeyh Bedreddin hal i felerinin,  Anaclolu'da olan ası l Bfıtıni zümre
lerle dolu çevreleri bı rakarak Karaburun-Aydın sahas ı ıı ı  kendilerine yuva
lanma yeri seçmeleri. etraflarına i stedi kleri kadar i ns<ın toplama imkiilarıııı bu 
�:evrede gördüklerinden dolayıdır. Ayrıca, vaktiyle Şeyh Bedreddin İzmir yö
resini zi yaret ettiği zaman. Adalar'dan birtakım papazların gelerek Şeyh'in elini 
öpmüş oldukları anlaş ı lmış olmakla beraber. Baba Reslıl ve Torlak Keıııal ' in 
ordularında Türkmenlerden başka Yahudi ve Hırrstiyanlarııı da bulunmuş ol
duklarına dair bir emare mevcut deği ldir. Bu bize anlatıyor ki, bazı Hıristiyan
ların Bedreddin hakkında duydukları takdir ve hürmet hissi.  onun fikirlerin i  
tamamen kavramak suretiyle. kendi dinlerinden vazgeçip  Şeyh'in yeni d in in i  
kabu l e tmiş  olmalarına del i l  o lmaktan 1.iyade, bu likirlerin Müslümanlığa çok 
aykırı olması dolayısıyla. esir Ortodoks Hıristiyan l ığı ııa bir yakınlaşma sez
miş olmalarını  tahmin etmek icabeder. . . . Bulgaristmı taraflarında Şeyh Bed
reddin' in kendi etrafı nda topladığı kalabalığın terkibi  de gene Mü�ü maıı 
Türklere münhasır kalıyordu. Kaynak ların bildirdik lerine göre adı geçen ·or
duyu teşki l  edenler, havali «sofi» !eriyle beraber. Şeyh Bedreddin'in kadıas
kerliği zamanında tımar verdiği sipahi ler. medrese talebesi, tavcılar (akıncılar) 
ve sair hükumet mensuplarıydılar". 

" . . .  Şeyh B edreddi n  hal i feleri n i n  Aydın-Karaburun taraflarıııdan ancak 
sek i zbin kişi toplayabi l meleri bize anlatıyor ki, bu ge<;edc ( yakada) içtimai dü
zeni altüst edecek bir iktisadi s ık ın t ı  yoktu.  Yahut hiç olmazsa fazla sefalet 
bahis mevzuu değildi . . .  Çelebi Mehmed' in . . .  Batı 'dak i kardeşlerine karş ı nıii
cadcleyc girişmeye i ıııkfın bu l ımİsı . . .  Anadolu'da. Ru ıııeli'dcki derecesinde iç-



204 BURHAN oGUZ 

timai bir karışıklık zemininin mevcut olmadığı hakkında kati del i l lerdir. Onun 
için, Şeyh Bedreddin isyanını  ne tek başına bir tarikat hareketi ,  ve ne de, bu 
tesir olmaksızın siyasi olarak izaha imkan yoktur. O halde bu hadisenin karnk
terini şu üç husus i le tay in  etmek en uygun yoldur: 1 - Şeyh Bedreddin ,  bilgi 
ve zekası sayesinde, Rumeli 'de ve Anadolu'nun Batı taraflarında kendine 
bağlı bir züm·re yaratmış olup, kendisi bunlarca tarikat şeyhi sayı l ıyordu.  O, 
bu hali i le, Batıni idi .  2 - Evvelki tarikat isyanlarından farklı olarak Şeyh Bed
redin Simavi, devlet hizm�tinde bulunması dolayısıyla ricalden idi ve bu su
retle hükumet mensupları arasında da, gerek tarikat tesiri ,  gerekse vazi fesi 
yoluyla taraftarlar tutmuştu .. 3 - Siyasi karışıklık sebebiyle düzeni bozulmuş 
olan Ege denizci l iği  ve başka iş  sahaları yüzünden bu çevrede türeyen 
Türkmen bekarların ın  çokluğu ve bi lhassa Anadolu'dan öte yakaya geçen 
Türklerin Rumeli 'de meydana getirdikleri izdiham, buralarda bir iş darlığı ve 
dolayısıyla ikti sadi hercümerç yarattığından . . .  bir ayaklanmanın en müsait 
zeminini teşkil ediyordu . . .  " 1 •  

Devam etmeden önce Akdağ' ın Ege kıyı larında iktisadi durumun çok fena 
olmadığına dair beyanı ,  birçok kişinin, bizce de haklı bulunan itirazı nı mucip 
olmuştur. Çetin Yetkin "bütün bu olaylar sırasında özel likle üzerinde dun'ı l
ması gereken nokta, halk kitlelerinin büyük bir sefalet ve sıkıntı içinde bulun
muş olduklarıdır" diyor2• Ziyaeddin Fahri Fındı koğlu da Yetkin' in hu görü
şüne kaıı l ıyorı. 

Gelelim Torlak Kemal'a. Sözünü ettiğimiz "Anadolu yakası" ,  daha sonra, 
yukarda söylediğimiz gibi, Sabbatay Sevi "heresy"sinin içinde gelişeceği İzmir 
ve havalisi olması dikkate değer. "Torlak" da "genç, acemi hovarda; terbiye 
olmamış, alışmamış (hergele)" demek olup bu ad, Bektaşi tekkelerine yeni ka
pı lanmış kimselere veri l iyordu. Kemal'a bu lakabın "Hu"  i le birl ikte takı l 
ması , h iç  şüphesiz aşağı lama amacını  güdüyordu.  Ancak bu Hü (Torlak Hü 
Kemal), Kemal'in tarikat mensubu olduğuna delfilet ediyor. 

Osmanl ı  vakanüvislerinin bu olaya sıcak bakmaları beklenemezdi .  " . . .  Ol 
zamanda Torlak Hu Kemal derlerdi ayi n  ve erki\n-ı biit ı l ınca bir erkan tut
muş�; şer'a muhalif çok işler işlerdi .  Anun dahi yanında Burak Erk Bundus 
(?) vardı . Ol taifeye Kemali/er derlerdi. Çıplak dazlaklar idi, iki  binden ziyade 
iı.li; alem, deblek, nayle i l  üzerine gezerlerdi i l leri alı.latıp çiftten çubuktan ayar
ı.lup kendulere benzedirlerdi. Anlar dahi türlü tiirlü fesada başlayıp hayli mül-

1 Musıaf:ı Akdağ.- op. ciı  . . s. 339-346. 
2 op. ciı . . s. 1 26 . 
3 Necdet Kuruakul.- liüıüıı yöıılcrıylc llcdreduin. lst. 1 977. s.  1 �2.  
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hidl ikler ve mürai l ik ler ederlerdi .  Aydın i l inde bu suretler i le  durduk ları yerleri 
harab etmişlerdi" 1 •  

Avram Galante olayı şöy le anlatıyor: "Manisa'da bir  mezarın Grekçe 
metninden anlaşı ldığı gibi, M iladi i lk asırlarda bir Yahudi topluluğu bulunu
yordu .  Çelebi Mehıned'in zamanında inu/111 (Şeyh) Bedreddin mııvalılıid/11 
(Tanrı birliğine inananlar) düzenini i lan ediyor. Buna göre her üç dinin.  Musfı, 
lsfı ve İslfım dinlerinin si"ılikleri biraraya geleceklerdi .  Bedreddin'in yeni sosyal 
kuralının i lk  özlü sözü şu oluyordu.  «Sultanların mut lak istibdadı Tanrı'dan 
gelmiyor, zira en üstün erk. halka aittir». Bu inriiııı'ın en gayretl i  yandaş ve ta
nılmacı ları arasında Torlak Kemal adı altında bil inen Manisalı Yahudi Samuel 
vard ı .  Samuel 3000 dervişin başında, Anadolu ve Rumeli'nin bir bölümünde, 
yandaş toplamak üzere dolanıyor ve bunlara şöyle h itabediyor: «S izin  evi
nizde, kendi evimde gibi oturacağım: benim de aynı şeyi yapabileceğim gibi 
siz de elbiselerimi, savaş aletlerimi ve arabamı alacaksınız. Sadece kadınlar bu 
değiş tokuşa girmez»"�. 

"Aydın'ın Türk köylü leri 
Sakızlı Rum gemiciler 
Yahudi esnallan 
Onbin mülhid yoldaşı Börklüce Mustafa'nın  
düşman ormanına onbin balta gibi daldı. 
Bayrakları al, yeşil 
Kalkanları kakma. tolga�ı tunç 
sallar 
pare pare edi idi ama, 
boşanan yağmur içinde gün inerken akşama 
onbinler ikibin kaldı" 
(Nazım Hikmet.- Şeyh Bedreddin destanı ) 

• 
• • 

Nedim Gürsel ,  kendine özgü edebiyatçı üslUbııy la Bedretldin-Thomas 
Münzer-Nazım Hikmet yakınlaştırmasını yapıyor ve söze "tarihsel maddeci l ik  
açısından ele al ındığı nda, Şeyh Bedreddin ayak lanmasının dinsel-ideolojik 
niteliği sınıf savaşımının özgül biçimlerinden biri olarak yorumlanmal ıdır. . .  " 

1 Paris Mil l i  Küıüphancsi Türkçe yazmaları. eski 99. s.  66. Zikr,·ıkn bın:ıil Hakkı Uzunçar�ılı.
Osmaıılı ıarihi 1. s.  )6). 

2 i\vr:ını Gal:ıntc.- Histoirc dcs Juifs ılc Turquk 1 .  lst ( t .y. J  lsis y;ıy. s. R4-R�.  
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diye başl ıyor1 • Biz, başlarda, Münzer'i i rdelemiş ve Luther'in nas ı l  yükselen 
burjuva sınıfının öncü lüğünü yaptığını anlatmıştık. Bir başka çalışmamızda 
da onun Hohenzollern hanedanının vaftiz babası olduğunu yazmıştık�. 

Bu kez, Münzer-Bedreddin koşutluğunu, Engels'den faydalanarak yapa
cağız. "Hası l ı ,  Münzer'in dini ve felsefi doktrini yalnız Katol ik l iğin büliin te
mel noktalarına hücum etmekle kalmıyor, Hıristiyanlığın da bütün temel nok
talarına hücum ediyordu. Bu din adamı, Hıristiyani şeki l ler altında, bugünün 
spekülatif görüşlerine pek benzeyen, ve hatta ara sıra da dinsizliğe bi le yakla
şan bir panteizmi (vücudiyeci l iği)  öğretiyordu. Kutsal Kitfib'ı biricik ve lii
yuhti (hiç yanı lmaz) vahiy olarak reddetmişti . Münzer diyordu ki:  Asıl canlı ve 
yaşayan vahiy, blitün halklarda herzaman var olmuş ve hfilfi bugün bile var 
olan akı l-vahiy'd ir. Akl ın karşısına Kutsal Kitfib'ı çıkarmak demek, ak l ı  ya
zıyla öldürmek demektir. . .  " . 

"Münzer bu akideyi ,  çoğu zaman Hıristiyanlıktan alınma cümleler altında 
gizleyecek öğretiyordu.  Yeni felsefe, birzaman için. bu cümleler altında giz
lenmek zorundaydı. Ama tamamiyle Batıni olan düşüncesi yazılarında kendini 
bel l i  etmekte, Kutsal Kiıiib maskesini . . .  az ciddiye aldığı sezilmektedir . . .  " . 

"Münzer'in siyasi doktrini bu inkı lapçı dini görüşe ı ıpaı ıp uymuştu ve 
kendi din i lmi o devrin dini görüşlerini nası l aşmışsa. siyasi doktrini de o gü
nün sosyal ve siyasi münasebetlerin i  öyle aşmışt ı .  Münzer'in din i lmi nası l 
dinsizliğe yaklaşmışsa, siyasi programı da komünizme yaklaşmıştı . . .  " ' . 

Bu çok özet olarak verdiğimiz Engels'in Münzer'in görüşleri hakkındaki 
ifadelerinin nıuıcıdis nıııtandi.ı· Münzer'd

.
en yaklaşık bir asır önce yaşamış olan 

Bedreddin' in düşünce ve davranışlarına uyduğu yadsınamaz. Göre l im şimdi 
bu sonuncuları. 

El'de Kissl ing, Bedreddin' inin kendi Sufi inançlarının etkisiy le, tedricen 
açık b ir  hereıic olma yoluna girdiğini söylüyor. Nitekim b liyük şeyhlerden 
Sofyalı Bfili (ölm. 960/ 1 552-3) i le hal i fesi Nureddin-zade (ölm. 98 1 1 1 573 )  i le  
Aziz Mahmud Hudai (ölm. 1 938/ l 628)'nin Bedreddin hakkındaki kanaat ve 
hükümleri çok menfi ve ağır olup Bali Efendi ,  Kanuni'ye verdiği bir layı hada 
şeyhi "Allah katında gazebe uğramış, ası lmış Şeyh Bedreddin" diye niteliyor. 
Aziz Mahmud Hudfıi de, 1. Ahmed'e sunduğu layi hada onun Vfiridl'ıt adlı bir 
kitap tel i f  ve içinde haşr-ı ecsadı (cesetlerin mahşer günü diril ip bir araya top
lamaları) inkar ettiğini ve kendisinin i lhad (Tanrı varl ığına ve birliğine i nan
mama, dinsizlik) ve ibahat (haramlığı kaldırıp o şeyin yapı l ıp yapı lmamasını 

1 Nedim Gürsel.-- Thoımis Münzer. Şeyh Bedreddin. Nazım Hikıneı . iı ı  Toplum ve Bi l im -1 .  Kı� 
1 971!. s. 3. 

2 Yüzyıllar boyunca Alman gerçeği ve Türkler. s. 1 1 -2 .  1 9. 1 1 9. 
3 l'riedrich Eııgcls.- Alnıanya'da köylü sava�ı. Türkçesi Şerif Hulusi. lsı. 1 %7 .  s. 59-(ıO. 
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serbest bırakma) üzere olduğunu . . .  " kaydediyor. Nureddin-zade ise, Vliridlit 
üzerine yazdığı şerhin  her noktasında. özel l ikle bu cesedleri n haşrı mesele
sinde Şeyh'e şiddetle hücum ediyor. İdris-i B it l isi de He,çf Bilıişt (Sekiz Cen
net)'ipde Şeyh'in fıtrat ın ın  "sülUk ve mükaşefeye yatkın olması"nı  övüyorsa 
da onun ibadetini  "İblis'in taati "ne benzetiyor ve böyle bir şeyhin etrafı nda 
toplanan müridlerin ise İbahil iğe ve şeytanın yoluna saptıklannı bel irtiyor. 

Bu gibi orkestraların şefi sayılan Ebussuud Efendi de kesin "kati" hiikmii 
veriyor: 

"Mesele: Şeyh Bedreddi n  Si mavi ki «Varidat» sahibidir, «tektir etmeyi p  
la'net etmeyen kafirdir» diyen Zeyd'e n e  la4m olur?" 

"Elcevap: «Anın miiridlerinden olan kafirlerdir» demek lazımdır. . .  " 
"Mesele: Semavetlü (Si mavnal ı )  taifesinden bir taife. şurb-i hamr ettik le

rinde (şarap içtiklerinde) bir biri n i n  avretlerini icazetleri (müsadeleri) ile tasar
ruf eyleseler, mezburlara (adı geçenlere) ne lazım olur?" "Elcevap: Kat i l  lfı
zı mdır" 1 .  

Şeyh, Al lah'ı n zatını ,  yaratıklarından ayrı olarak. kabul etmiyor ve ale
min ezeli (kadim) olduğuna inanıyor. İ lahi irade dahi, bir nesnenin i stidadında 
olanı, Al lah'ın di lemesi demektir, yoksa o nesnenin istidadında olmayanı Al
lah'ın i stemeye salfihiyeti yoktur. Meşiyyet (Tanrı 'nın varl ıklar üzerindeki ira
desi ) ,  istidada tabidir; Al lah di lediğini  yapar, fakat istidadda olanı di ler. Yani 
kısaca Bedreddin,  Allah'ın mutlak kudretine (011ıııipoıeır.ı·) sınırlama getiriyor 
ki sadece bu, onun tekfir edi lmesine yeterli o lur. Yine o. fıhiret ve kıyameti ,  
herkesin anladığı şekilde kabul  etmiyor. Diinya i l e  fıhi ret farkın ı  it ibari sayıp 
cisi m ve ruh fıleminin birbirine koşut ve aynı zamanda ezeli ve ebedi bulundu
ğunu söylüyor. Cennet ve cehennem de, sonuç itibariyle bu diinyadaki iyi  ve 
kötü hareketlerin ruhlardaki acı ya da tatlı belirtileri nden ibaret oluyor. Şeyh'e 
göre melek i nsanı "hakka doğru götüren her şey"dir. Ve nihayet o. kfımi l insan 
kuram ı n ı  ele alarak " insanlar cahi l iyet zamanında müşahhas putlara tapıyor
lardı ,  zamanımızda mevhum (soyut) putlara tapıyorlar. Umulur  k i ,  Al lah 
hakkı izhar eder de (belirir de), kendisine insanlar gereği gibi bollukta bulun ur
lar" diyarı. 

Bedreddin ,  bir hukukçunun sahip olmasının gerektiği yapıyı tarif ediyor. 
Bu yapı , bazı rivayetleri naki l  ve ezberlemek değil .  hukuk mantığı ve felsefe-

1 M. Şercfeddin .  Türk iyaı Mecmuası J. 1 935'de çıkan "Sinıavne Kadısı oğlu Şeyh Bedreddiıı'c dair 
bir kiıap "adlı ınakaksindc. Şcyh'in ıorunu Halil 'in Mcıııikıl>·İ ,'fr ı /ı /ktlrcddİıı�ini ı:ııı ı ı ı yor. 
Bunda, ayni doğrultuda ba�ka bir fcıvadan sonra. M.  Erıu�ru l Düzdağ'ın (op. dt., s .  1 93) 
Ebııssuud Efendi'yc mal eniği  yukardaki fetvaların Hoca ı\li adl ı  hirine :ıiı olduğunu söylüyor (s. 
2 3 3 ) . 

2 M. Şercfeddiıı Yalıkaya.- Bedredd in  Simavi. İli lı\ ve Bilal Dindar. Bedreddin Simavi. İli Y l ı\ .  
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siyle ortaya yeni buluşlar çıkarabi lmelic.lir 1 •  Bu yapı . Orhan Asena'nın incele
mesinde de şöyle dile getiri l iyor: "Marx'a göre bi l imsel sosyalism buharı n .  
makinan ı n  icadiyle gel işen kapital ismin bir anti tezi olarak çı kmıştır ortaya. 
Oysa Bedreddin' in çağında ne buhar, ne makina . . .  ne de kapital ism var�ı ; ne 
de onun antitezi olarak ortaya çıkmış, Bedreddin'in sosyalisnı i " .  

"Ancak Tanrı kavramı Bedreddin'de çağını  çok aşan, çok daha akılcı  b i r  
temele oturtu lmuş b i r  tasarım hal i ndedir. Biitıni akımlardan köken ini alan bu 
Tanrı anlayışı her türlü Skolastiği, şekilci l iği ,  bağnaz tekelciliği i ıer"2• 

Bu "akılcı temel" in oluşmasında acaba Gölpınarl ı 'nın sözünü etı iğ i ,  Ab
dü rrahman B i staml'n i n  B edreddin'e okutmuş olduğu " S ayhat-ul  b fı ın 
( " B aykuş bağırması")  ti havadis i r-Rfim "  adl ı  k i tabın ın ona "sahib-zuhfır", 
"siihib-hurfic" olacağı inancını aşı lamış ol ması da eıken olmamış mıdır?-'. 

Niyazi-i Mısrl de 
"Can kuşunun herzaman ezkiirıdır (zikirlcridir) Viiridfıt 
Akl u hayalin heman etkandır Varidfü" 

matla'lı gazelinde Viiridiit'ı övüyor ve gazeli 
"Muhyiddün ii Bedriiddin ettiler ihya-yı din 
Derya Niyazi fusfıs enhiirıdır (yüzük taşları nehirleridir) Varidat" 

beyti yle bitiriyor. M iihyiddin Arabi'yi Niyazi Bedreddin' in yanına koyuyor. 
Bedreddin,  Mazdek'i ve ötekilerini bilmiyor muydu? . . .  

�: * 

"Ben de halimce Bedreddin'im" 
diyor b ir  halk dey i m i� .  Evet Bedreddi n öl nıiiştü ama o, halk ı ıı gön l ünde 
yaşamı nı sürdürüyor·. 

il. Meşruti yet'in Osmanl ı  sosyalist lerinden NM11s-u adem (yokl uğun 
-ki l ise- çanı)'nı n  şairi Baba Rıfkı ,  her çeşit isti belada. si yasi. fikri ve dünyevi 
esaretlere, zulme ve fazi letsizliğe isyan eden bir k işi olarak bi l iniyor7. B u  Baba 
Rıfkı'ya göre Şeyh Bedreddi n' in eserinde yiiksek .fikirler ve gijrii,ı1er bulunu
yor. O, fedakar bir mutasavvıf, ış ık saçan bir diişüniirdiir ("ıopl uıııun bağrın
dan fışkıran bi r fevvaredir")8. 

1 Necdcı Kurdakul .- "i'· ciı . . s. 9 1 .  
2 Zikreden Kurdakul. s .  106. 

1 Abdülbaki Gül pınarlı.- S i ınavna Kadısıoğhı Şeyh Bedreddin. s. 1 O. 

4 i/Jcl., s. 45. 
5 E. Kemal Eyüboğlu.- "I'· ciı . . s. 38. 
6 isme! Zeki Eyüboğlu.- Şeyh Bedreddin ve Yfiri<laı. lsı,  1988. s .  2H. 
7 A.  Cerrahnğlu.- Şeyh lledre<l<liıı. lsı . 1 966. s. 60-6 1 .  iıı./i"11 20. 
8 i/u/. , s. 1 1 -2. 
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Öbür yandan iştirakçi l iğe fazla eği l i m  göstermeyen Tarilı-i Ebü'I Varuk 
müel l i fi Dağıstanl ı  (Mizancı )  Murat Bey, Bedreddin ' in  vaazlarındaki konıli
nism prensipleri n i n  Kur'an'daki ayetlerle kolayca bağdaşabi leceği ni  iddia edi
yordu şöyle ki onun esas vaazlarına göre, a) hangi dine mensup olursa olsun.  
bli tün insanlar kardeştir; b)  bir  yandan göz kamaştırıcı servet yığın ları , b ir  
yandan kapkara bir yoksulluk olamaz; c)  bütün i nsanlar. c ins  ve mezhep ayrı
lığı gözet i l meksizin,  bir tutul malı,  herşey, kadı nlar müstesna, ortaya konmal ı
d ı r . 

"Bedreddin ' in  kendisi ortaya çıkmadı. Dede Su ltan namını  alan Börklüce 
Mustafa (ki bir müddet müdir-i umfır sıfatıyla Bedreddin'in hizmet-i nıahsusa
sında dahi bulunmuş id i )  ile Kemal'i Anadolu'ya salıverdi. Esas vaazları şu 
idi:" 

"Al lah dünyayı yaratmış, i nsanlara bahşetmiştir. Servet ve mahsulfü-ı ar
ziye cümlenin müşterek hakkıdır. İnsanlar müsavid ir. Bir inin servet cem ve 
idhariyle (servet toplayıp aşağılama) diğerlerinin ekmeğe bile muhtaç kalmaları 
maksud-u i lahiye münatidir (karşıttır). Yalnız nikahl ı  kadınlardan başka, dün
yada herşey müşterektir. Al lah kanunlar vaz etmiş. Onlardan istifade için de 
akıl  ve iz'an vermiştir . . .  " .  

"Hükumet ise  zu lüm ve tagal lüp mahsu l udür ' .  Onun tecavüzleri n i  hoş
görmek, maksud-u Hfüik'a münati emirlerine i taat etmek caiz deği ldi r.  . .  "2• 

B ütün bunlarda bir husus yine açık seçik beliriyor: her sosyal olay ı n .  ar
kasına dini bir perde çekmesi ve onun şemsiyesi altı nda esas düşünce ve ama
cını  yürütebilmesi hususu. 

* * 

Ve artık Yaridfü'tan birkaç parça; ama daha önce de bazı önemli mülahaza-
hır. 

Gölpı n ar l ı ,  Bedreddin ' i  Mev lana i l e  k arşı l aşt ır ıyor:  " Fakat onun 
(Bedreddin' irı )  tasavvufu, hiçbir vakit Mevlfina gibi  i manla aşkla dopdolu oları. 
varl ığını  yokluğa değişen, aşkta yok olan bir erenin tasavvufu değildir; sii l ükte 
akı l  yolu i le deği l ,  aşkla menzil aşı lacağını  söylerken bile akı ldan kurtulama
mış, i manı ndan ziyade akl ı ndan i lham almış bir hakimi n  tasav vufudur. Bu 
yüzden de İbn-i Arabi'ye çok benzer. . .  " . 

Aslı nda ne Muhyiddin Arabi'n in,  ne de Bedreddi n' in Mevlfinfi'ya benzer 
tarafı vard ı .  Bu sonuncusunun aşkı .  derin olması na derindi ama çok benci l ve 
dar hedefli idi.  Şems-i Tebrizi'ye. Kuyumcu çırağına yönelen bu aşk, ona her-

1 Sanki Marx ya da Lenin konu�uyor . . .  

2 /\. .  Ccrrahoğlu.- op. l"ir . .  s .  25-6. 

( 
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şeyi unutturmuş, bütün çevresinin tepkisini hiçe saydı rtmıştır. O ise ki İbn-i  
Arabi'ni n  sevgisi ,  insan sevgis i  id i ,  k im olursa olsun i nsan sevgis i .  O, insa
noğluna bu dünyada idam cezasını ,  öbür dünyada cehennemi yakıştı rmayan 
yeryüzünün en eski ve büyük hümanistlerinden biri olarak kalıyor. 

Mevliina akılcı deği ldir ama dai ma kuvvetl iden, zenginden yana olacak 
kadar akı l l ıydı .  Yazı n Meram bağlarında, kışın Konya köşklerinde sefa sür
mesi n i  bi l mişti 1 • "Yüksek aristokrasi i le yüksek ve orta buıjuva sınıflarına da
yanan bu tarikat (Mev leviyye), daha i lk zamanlardan beri . . .  lıeterodoxe zümre
lere aleyhdar olmuş, mevcut içtimai ve siyasi nizamın muhafazası na çalışmış
t ı r  . . .  " 2 •  

Vfiridiit, hiçbir g ir iş  yapmadan, dua bile etmeden, sadece " Besmele" i le  
söze başlıyor ve hemen de,  daha çok kez tekrarlayacağı gibi ,  cennet ve cehen
nemi i nkar ile işe girişiyor: "Bi lesi n ki: Ahret iş leri cahi l leri n düşündüğü gibi 
deği ldir. Çünkü bu iş ler avam ı n  sandığı gibi ,  görünen alemden deği l ,  ruhlar 
iilemindendir  . . .  " .  B urada geçen "avam" sözcüğü, aşağı s ınıf halk,  dinle i lgisi 
olmayanlar, ama tasavvufçular iç in  de tasavvufla i lgisi olmayanlar manasına
d ı r . 

"Huri,  köşkler, ırmaklar, ağaçlar, meyveler . . .  ve benzerlerin i n  hepsi ha
yalde gerçekleşir, duyumlarda deği l .  Cin  de öyledir ve adı bunu doğrular. 
Çünkü duyumlardan gizlenmiştir. Onu gören dışta gördüğünü sanı r. O ise ha
yal kuvvetiyle görmüştür; gördüğü gerçek deği l" .  

" . . .  Demek i stiyorum ki  bütün varlıklar herşeyde vardır, belki de her zer
rede. Tohumda. bütün ağacın  bul unduğu ve ağacın  her yeri nde tohumun 
oluştuğu görü lmüyor mu? Çünkü ağaç. tümü i le meyvede vardır; tohumun da 
içinde ağacı n  bütünü vardır ki ağaç bundan türer . . .  " 

"İnsanlar birbirlerine tapıyorlar; ya da paralara, altınlara, yiyeceklere, üne, 
sana . . .  B i l medi kleri için de Tanrı'ya taptıkların ı  sanıyorlar. . .  ".ı. 

" . . .  B ütün aşamalar, cisi mler aleminde toplanmışt ır. Cisim ortadan kal-
karsa, ne ruhlardan ne de başka soyur varlıklardan bir iz  kal ır"4• 

"Evren cinsi i le, türü i le, varlığı i le salt olarak i lksizdir (ezelidir) . . .  "� 
"Peygamberlerle çocuklu k imseler birbirleri ne b'enzerler. Çocukları iyi ye

tişmeye özendirmek iç in  aslı olmayan şeylerle korkutup ya da tamahlandırıp 
aldatırlar. . .  "6.  

1 Yfıridfıı-Ccmil Ycncr' in ıalılilindcn. s. 27. 
2 fuad Köprülü.- Osıııarılı ucvlcıinin kurulu�u. s. 95. 
3 Vfıridfıı. s.  42-43 ve 6 1 -63. 
4 ihıl .. s. 64-5. 
5 ibıl . . s .  68. 
(ı i/){/. , s .  70. 72.  
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"Cesetlerin diri lmesi , avamın düşündüğü anlamda gerçekleşemez. Yeryü
zünde i nsan cinsinden hiçbir varl ığın kalmayacağı bir zaman gelebi lir.  Sonra 
anasız ve babasız, topraktan bir i nsan türer ve ureyerek çoğalır" 1 •  

Darwin Varidat'ı okumuş muydu? . . .  
"Kelamcıların «Yüce Tanrı, kafirlerin kafir: zali mlerin de zali m  oJımısını 

d i ledi. O'nun hareketlerinde özgür o lmasının anlamı ise kafirli k  ve zali ml ik .  
onun isteğinden doğdu» anlamındaki sözleri . . .  doğru değildir. . .  " .  

"O'nun d i lemesi. i radesi ve özgürlüğü, evrenin yatkınl ığına göre gerçek
leşir. Tanrı'nın «Tanrı d i lediğini yapar, istediği gibi hükmünü yürütür» sözü
nün anlamı, «Tanrı, düşünülebilen (kafirlik-Müslümanlık. zal iml ik-adaleı, taş
ağaç . . .  ve benzerleri gibi) karşıt şey lerden herbiri üzerinde ayrı ayrı iradesini  
k u llanır» değildir. Belki de «Tanrı, bir şeyin yatkın olduğu niteliklere göre di
ler ve ona göre i radesini  kul lanır» anlamınadır. O, niteliğe aykırı olan bir şeyi 
isteyemez. İrade yatkı nlığa bağlıdır. Evren de bu yatkınl ıkla var olmuştur. . .  " . 

B u rada Bedreddi n ,  daha önce de söy lemiş olduğumuz gibi  Tanrı 'n ı ıı 
mutlak k udretini  (omnipotens' in i )  sınırlamak "cür'eti "n i  gösteriyor. İbarede 
geçen " yatkı nl ık"ı  biz, günümüzün kuramlardaki "uygun koşullar" olarak yo
rum luyabiliriz. 

Ve y ine daha önce de zikrettiğimiz "fıısaıılar, Miisliimwılıktcııı önce smııııı 
bir puta taparlardı, çcığınıızda lıa.wıll (soyut) bir pııta tapıyorlar. Belki bir güıı 

Hak kendini gö.l"terir de H<ık ol<ırak ona tapar/cır" düşüncesi . . .  l.  
"Tanrı 'n ın  i radesi ve özgürlüğü. öz varl ığının gereğidir; cahil lerin ve 

u lema-i rüsumun (dışa bakıp hüküm veren skolasti k  bi lgin ler) sandığı gibi 
deği l .  Tanrı sözü «Ünu yapıp iç ine ruhumdan üllediği mde . . . » ( Hicr Suresi 
29). Burada vücuda özel bir biçim veri lmesi demek maddenin, aralarındaki i lgi  
dolayısıyla, üfleme denen ruhun (ruhun bir  soluk olduğu i nancı) bel i rmesine 
elveri ş l i  duruma getiri l mesi demek olmalı .  Gerçekte üflemenin aslı yoktur. 
Vücutta ruhun bulunması . bi leşi min in  özel l iğindendir. Konuşma i le gii lme de 
böyledir. İnsan i l e  hayvan arasındaki ayrı l ık da bi leşi mleri nin  ayrı  olmasın
dandır; ası l ları b irdir . . .  "3• 

"Bi lesin ki: salt varlık olan Hakk'ı n kendisi ,  bütün aşamalarda iki  yönlü
dür: B iri eylem ve etken yönü,  ik incisi  edi lgen (pas i t) ve oluş yönü.  B i rinc i  
yönü i le ona İ lah ve Tanrı denir; i ki ncisiyle evrendir, yaratıktır, sonradan var 
olmuştur. . .  "4• 

1 ilıd., s. 73. 
2 ilJ</. , s .  76-7. 
3 i/Jıl., s .  ıı 1 .  

4 ilul. ,  s .  83 .  
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"Şeriatın i pine sarı lmış" (ve o i ple öldürülmüş) bir büyük mutasavvıf mı
cak bu kadar "materyalist" olabilirdi, o çağda . 

• • 
Latinlerle Grek Bizans, "düşman kardeşler" olmuşlardı; ama buna karşı l ık 

her iki  cephede yeni bir hümanist zihniyet gelişiyordu, ufuklar genişliyor, eski 
ünyargılar büyük ölçüde kırı l ıyordu. Bu yeni anlayış. lslfim alemini de içine 
almakta gecikmeyeekti şöyle ki B izanslı ve Batı lı hümanistler, kendilerine ya
bancı olan İsliim'a büyük i lgi duyacaklar, birbirlerinden esirgedikleri hoşgti
rüyli bu dine yönelteceklerdi. 

Osmanlı cephesinde de, baştanberi görmüş olduğumuz ve Bedreddin ola
yında bi l lurlaşacak benzer düşünce akımları yeşeriyordu. Heterodox tarikatlar 
mari fetiyle en eski bağdaştırmacı (syncretisl) ve hoşgÖrü eği l imleri, zamanla 
palazlanıyordu . Kaldı ki Osman l ı  ülkesinde Hı ristiyan sayısı gittikçe artıyor 
ve İstanbul 'un fethi ile Roma-Bizans i mparatorluk ideolojis i ,  büyük ölçüde 
Osmanlı  idareci lerince kabulleniyordu. 

Bedreddin,  daha başlarda Konya'da. Aydın'da. Söke'de ve İzmir'de ter
cihan Aleviler arasında; Karamanoğlu, Germiyanoğlu ve lsfendiyaroğlu  gibi 
Osmanlı olmayan, hatta ona tepki gösteren beylerin yanında görülmüştü. Bu 
sonuncu lar, Bayezid' in haleflerine bağl ı l ığ ı  reddediyorlard ı .  Osmanoğul ları 
Ankara muharebesinden sonra bir güçsü1. dönem geçirmiş, Bedreddin bundan 
yararlanarak ününü Anadolu'nun her köşesinde pekiştirmişti . Bu ün sınırların 
ötesine de varmıştır. Bunu duymuş olan Sakız Adası 'nın Cenevizli val isi, onu 
adaya geli p  öğretisini yaymak ("sırr-ı mesihhi söylemek") üzere davet ediyor. 
Bedreddin daveti kahul ediyor ve onu almaya gelen yedi papazla gemiye bini
yor ve Sakız'a doğru açı l ıyorlar. Ama yolda fırtınaya tutuluyorlar ve batma 
korkusunu yaşıyorlar. "Şeyh, el kaldırıp bir dua ediyor. Çalab duasını kabul 
edip fırtınayı dindiriyor" 1 •  

Yukarda sözünü eıtiğimi1. hoşgörü. aslında u luslar arasında vaki bir kay
naşmanın ürünü oluyor şöyle ki taraflar, birbirlerini öğrenip an lamanın iiıe
sinde birbirlerin in di l ini  de konuşuyorlar. Nitek im. il. Bayezid'in ( 1 4R l - 1 5 1 2) 
diplomatik yazışmaları arasında çok sayıda Rumca mektup bulunuyor ki bu 
gelenek daha Selçuklular döneminde başlamışt ı :  Grek di l i  çağın ul uslararası 
dil i  olarak telakki edi l iyordu. Mezkiır  Su ltan'ın Yenedik ı.Jukasına yazdığı bir  
mektubı.Ja bulunan hatalar ve şeki l  bozuklukları. bunu kaleme alanın Grek kö
kenli  olmadığını gösteriyor. Bu keyfiyet, bu babdaki vesikaların çoğtını.la da 

1 M. �crdcddiıı.- Şeyh llcdrcJJin'c ılair bir kiıap. s. 24�. 
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• 
görüldüğüne göre genelde sanı ldığı gibi bu münşilerin muhtedilerden deği l .  
doğruca Türklerden olduklannı gösleriyor 1 •  

Bedreddin ,  bütün hoşnutsuzlara, ister Hıristiyan. ister Alevi y a  d a  sosyal 
ve ekonom i k  bakı mdan ezi l m iş bulunanlara mektup yazıp bunları Osman lı 
egemenl iğine karşı mücadeleye ve bu yolda kendi yanında bi rleşmeye çağırı
yordu. O, öz.el mülkiyetin ortadan kalkması ve mal ortakl ığı nın  ötesinde, çe
şit l i  d inler ve peygamberler arasında bir fark bulunmadığını öne sürüyordu. 

" Yeni fethedi l miş bir ü lkede Hıristiyan bir anadan doğan, kendi leri ni bir 
Osmanlı  uyruğu değil de eşit i  olarak gören Gazi leri n torunu ve çrn.:uğu olan, 
genç yaşında tasavvuf yolunu beni msemiş Şeyh, sultanları n iktidarı ıııcrkeı.i
leştirme eği l i mine karşı durabilen başlıca güçleri , şahsında toplamaktaydı . . . .  
Fakir köylü ler . . .  heterodoks dervişler, Hıristiyanlar, Yahudi ler. Alevi. göçer 
Türkmenler farkl ı  farkl ı  nedenlerden ötürü, Bedreddin' in blitün di nleri bir gü
ren anlayış ının ya da ekonomik ortakçı lığı savunan yaklaşı mının cazibesi ne 
kapıldı lar". 

Dukas, Börklüce'yi bir köylü o larak tanıtıyor ve Börklüce yandaşlarını 
kırsal bölgelerden topluyor; ona göre, taşradaki nizami kuvvetlere karşı g irişi
len si lfihlı  mücadele, eyaletlerin yöneti miyle görevlendiri lmiş Osmanlı t ımiır 
sahiplerine yönelik bir "köylü isyanı" (jacquerie) nı çok andırıyor�. 

Aynı dönemde, yukarda sözünü etmiş olduğumuz Gem istos Plethoıı'uıı 
da büyük toprak mülkiyetinin ( lat ifundia) artışına gem vurmak amacıyla top
rak ları n bütün köy l ü l er arası nda paylaşı lması görü şünü savunması . i lginç 
o luyor. 

"Beclreddin'in fikirleri n i n  gayri müs l i m  çevrelere nüfuzuna i l işkin olarak 
Bizans ve Türk kaynaklannda ipuçları bulunmaktadır.  . .  Börklüce Mustafa'ııııı 
ise, büyük bir  olası l ıkla , Sisam doğumlu olduğunu giirdük"' .  

Böylece de yukarda ifade edi len, bu hareketle Yahudi ve Hı ristiyaıı unsur
ların bulunmadığı iddiası , mesnedini kaybediyor. 

A s l ı n a  bakı l ı rsa bu s y n c ret i s ın çok daha önce yeşernı i ş t i :  
" . . .  Kappadokya'da bir Yunan köyü olan S i nassos'taıı geçerken Hacı Bektaş 
bir keramet gerçekleştirmekte ve bu tarihten başlayarak bölgenin Hıristiyaııları 
her y ı l ,  azi zi n  anıs ı na, bu köyü ziyaret etmektedir.  Hacı B ektaş i le 
«Frenkistan»ın bir adasında oturan bir keşişle dostane i l işki ler sürdürmekte ve 
bu dostuna bel l i  aral ık larla ziyarete gitmektedir. Hacı Bekıuş' ın  kabrini inşa 

1 l lclcnc Ahrweilcr.- Uııc lctırc en grec du sulıaıı Bayczid i l/ 1 -18 1 - 1 5  1 2 ) ,  iıı  TURCICı\ 1 .  1 %9. 
s. 1 50- 1 .  

2 Michcl Bal ivct .- Simavııalı Bedreddin ve Trabzonlu Gccırgias -�- Çev. ı\ydın Uj!ur. iıı Ncl'cs 9 .  
Temmuz 1 994 .  

3 ihd. 
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eden bir Hıristiyan ustadır. MUridlerinden Haydar bir Hıristiyan kadı n la  ev
lenmiştir. Bir diğer müridi, Sarı İsmail ,  Tavas ( Denizl i 'nin i lçesi) Kil isesi'ne 
yerleşmiş ve Hazret-i İsfi'nın  suretinde yöre halkına görünmüş, onları İslfinı'a 
döndürmüştür" 1 •  

" . . .  Dukas'a göre, Hıristiyanl ık la  Müsl ümanlığın köklü biçi mde aynı ol
duğunu ve kurtuluşun Hıri stiyanl arın i manıyla yöndeşme (convergence) i le  
mümün olabi leceğini haberc i ler e l iy le  öne süren kimse Mustafa'dır. Mustafa'
n ı n  Sakız'a yol ladığı haberci leri Troul lote Manastırı'nda bulunan Girit kökenl i  
bir münzevi keşişe gitmekte ve onun huzurunda iki  dinin amel  ve imanını bir
l iğine dile getirmektedirler. Mustafa keşişe (haberci leri aracı l ığıyla) şunları 
söylemektedir: «Ben de senin çi le yoldaşın ı m  ve seni n  taptığın Tanrı'ya ben 
de tapıyorum»".  

"Bu di nsel evrensel l iğin cazibesine kapı lan keşiş. Mustafa'nın «din kar
deşi» (çile yoldaşı) olmaktadır"2• 

"Menakıb'a göre, B edreddin'in S ak11. adasında kalışı da benzer i badet 
uygulamalarına ves i le olmuştur. Vali  tarafı ndan büyük saygı yla ağı rlanan 
Şeyh, zikr'e, yani Orthodox Hesykhastes'lerin ayi nlerini andıran ve Allah'ın 
is imleri nin anı imasına ve sema'ya dayalı bir ayin düzenlemiştir. . . " 3 .  

B u  hesyshast' ları daha önce i rdelemiştik. 
" . . .  Mustafa'ya verilen idam cezasının da Hz. İsa'nın çarmıha geri l iş ini  

andırır biçimde olmasının da oldukça anlamlı bir  yanı vardır".  
İsyanın çok sert ve acı masız şeki lde bastırı l ması, s i liihl ı  s i lii.hsız bütün 

isyancıların gönüldaşlarının, Ege eyaletlerindeki dervişlerin k ı l ıçtan geçirilme
leri, Bedreddin müridlerinin etkinl iklerin in  kanıtı oluyor. 

"Bütün bu olup bi tenlerin nedeni ,  Bedreddin' in kuşkusuz tasavvuf gele
neğinden aldığı fikirlerinin sistematik biçi mde popülarize edi l mesin i n  ve Ege 
bölgesiyle B alkan lar'da yaygın l ık  kazanmasının - ki bu popülarizasyon sü
reci yeni bir olguydu - sonucunda, Ankara bozgununu i zleyen iç savaşlarla 
güçsüz düşmüş Osman lı  devletin i n  toplumsal ve dinsel düzen i n i  teh l i keye 
sokmasıyd ı " .  

"Şeyh Bedreddiıı 'iıı düşünsel serüveni, ibııi Arah/'ııiıı şerlıiııiıı ıııerkeziııi 
oluştıırwı « vahdet» fikri ile başladı . . .  Varidlit'a göre, sı!fiııiıı aıııaçlarmdaıı biri 
de vahdet cmıyışı içiııde, dünyadaki «zenginlik�fakirlik», «Müslümaıılık-Hı
ristiwııılık- Yahıulilik» gibi karşıtlıklarla savaşmaktır. Bu toplıınısal, ekmıo
ıııik: dinsel karşıtlıklar «Birlik»e yükselişi eııgellemektedir". 

1 ibcl . . Nefes 10, Ağustos 1 994. 
2 ibd. 

J ibd . . Nefes 1 1 . Eylül 1 994. 
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"Bedreddin, A llcıh'ı merkez alıp bütüıı dinleri birleştirecek ideal bir mistik 

devlet uğruna, dinsel biçimciliğe, sulta11lar111 dünyeı•I iktidamıcı ve ekonomik 

ayrımcılığa karşı siliilı kuşanmıştı "1 
B i z  daha önce bu tür girişimler arası nda Karmatilerin dini evrenselc i l ik ,  

m ü l kiyette ortalık, Kur'an'ın g iz l i  anlamları nın  i lham•ı rabbani i le  anlaş ı l ması 
düşüncelerini görmüştük. 

Bedreddin' in fikirleri, bunların basitleştirilmesin<lc etki l i  olan Hurufilen.:e 
her tarafa taşı nmış.  1 444 <le Edirne'de, geleceğin Fatih' i  olacak olan şehzade
n i n  huzurunda bir Hurufi dervişi  bütün d inleri n aynı olduğunu i ler sürüyor. 
Halk arasın<laki ününden ve şehzadeyi etkilemesiıı<len en<lişeye kapılan ulema, 
vaizi ortadan kaldırıp müridlerini k ı lıçtan geçirtiyor. 

Bu arada dikkate değer bir başka husus da. Bedre<ldin için <llizülen destan
larda sözü edi len bazı kerametler ve sembollerle İnci l ' in bazı bölümleri arasın
daki benzerlikler oluyor. Mustafa'nın  yandaşları dikişsiz. yekpare elbise giy
dik lerin<len bunlara "yekpare elbiseli ler (monokhytones)" <lenmiş.  B u  tevhi<l 
s imgesi ,  Hıristiyanlarca da sık kul lanı ldığına güre Mustafa yandaşları, d ini 
birleşti rici l iği  belirtmek üzere kasten beni msenmiş olamaz mı? Sakız a<lasına 
giderken tutulan fırtınanın Şeyh tarafından <lin<l iri lmesi, İ nci l'deki aynı olayı 
hatırlatmıyor mu? 

İstanbul'da büyükelçi B usbecq, Bedreddin'in çağ<laşı bir <linbilgini  olan 
G i rit doğum l u  Trabzonlu Georgias'ın görüşleöııi  anlatıyor. Bunlar birbirlerini  
bi lmiyorlar. Ancak konumuz olan d ini bağdaştırmacı l ık açısıiıdan ara<la büyük 
benzerli k ler bulunuyor. Georgias' ın Bedreddin'deıı farkı ,  siyasi mücadeleye 
girmemiş olması ve Osmanlıya övgüler yağdırmasın<la<l ır2 •  

"Bazı coğrafi v e  kronolojik  bağlantı ları n altı çizi l ıneli<lir: Biri ,  eski Hele
nismi dayanak alan, diğeri ise Hz. İbrahiın'den gelen üç <lin in  bi rleşt ir i lmesini 
savunun di nsel bağdaştırmacı l ığın iki taraftarı, aşağı yukarı ayııı sırada. aynı 
kentte y e t i ş m i ş t i r .  P l ethon Ed i rn e'de, Georg i o s  Skholarios'a göre ,  
«Barbarların sarayı nda e n  güçlü kişi lerden biri» olan Yahu<li bi lgini  El ize'ıı i n  
yönet i m i nde eğitim görmüştür. Aşağı yukarı aynı <löneın<le Acdrc<ldin <le 
Edime'de temel eğitimini  tamamlamaktadır"-'. 

Vryonis Anadolu  halk d in i n<le <lini syncret ismin büyük yaygı n l ığ ı n ı .  
k ısmen <lervişlerin Hıristiyanları i htida ettirme arzusuna bağlıyor. Asl ın<la ta
rihi olayların gel iş imi,  hiç şüphesiz, Hıristiyanların psikolojisi üzerin<le <lerin 
etkisi olmuştu. B unlar, Bizans'ın bozgununu yaşamışlar<lı ve artık yabancı bir 
i manın sahibi fatihlerin tebaası bulunuyorlardı. Bazıları bunda, İsliim'ın ger-

1 ihd . . Son ıümccler tarafımızdan belirt i ldi .  
2 ihd . .  ve iııfra 44. 
3 ihd. , Nefes 12. Ekim 1 994 . 

. 
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çekl i liği n i n  bir kanıtını görüyordu .  Dervişlerin ve u lemanın vaazlarıyla ve İs
Himi uygulamalar ve azizlerin H ıristiyanlarınki lerle eşit leştiri lmesi eği l imine.le 
olan dini bağdaştırmacıların etkisiyle bazı lan temessül edi ) meye hazırlanmıştı. 
Her hal ü karde kuvvetli  ekonomik ve sosyal etkenler herzaman mevcuttu . 
M uhtedller c izyeden kurtulacak, tarımsal vergileri azalacaktı (haraç yerine 
öşür). Daha b�kaları da idari mevkiler bckleyebi l irdi . . . 1 • 

• • 

Bedreddi n  ve adamlarının hareketleri ni  bastırmakta birinci derecede rol 
oynamış, önüne geleni kı l ıçtan geçirmiş Bayezid Paşa. H.  Hüsameddin'de H .  
8 1 6  tari hine kadar eskiden Foka mahallesi denirken sonradan Bayezid Paşa 
mahallesi tesmiye edi len yerde " . . .  ikamet eden vezir-i i\zam-ı Osmaniye'den 
Yahşi B ey zade" olarak gösteri l iyorl. O ise ki Dukas "Murad Bey ( i l .  Murad) 
hiikı1metin idaresini . . .  büylik karışıkl ıklar içinde . . .  el ine aldı .  Babası hastala-
n ı nca, saray adamlarından en büyüğünii davet elli . . .  Veziri n ismi Bayczid'd i 
ve Arnavut ı rkına mensup idi .  Kliçük yaşında kul olarak memlekete geldi ve 
Mehmed Bey tarafından satın al ındı . Mehmed Bey'in tali hsizliklerine ve ka-
derine iştirak etti . . .  " diyor\ 

· 

Murat, şehrndel iği nde babası tarafından, Anadolu'nun en önemli  kentle
rinden olan A masya sancağı beyi nasb edi lmişti .  "Şehzade kenti' olarak da 
Anadolu'nun üç bliyük kentinde biri (öbürleri Trabzon ve Manisa) olup 

''Yüzlerce mülı1k ve ümera himmeti görmüş 
Pek çok eser-i lii.tif ve refahiyeti (bol luğu) görmüş 
Şayan olacak kadrine (değer, itibarına) ber hürmeti görmiiş 
Takdir k ı l ın mış yine mikdar Amasya"� 

gibi  pek çok medhiyeye mazhar olmuştu. Bayezid Paşa. kendi adını  taşıyan 
mahallede , " . . .  ırmak kenarında musanna (sanatla yapı lmış, siislü) bir cami -i 
şerifi ve Şark tarafında bir misafirhane ile bir de imarethane" i nşa ettirmiş (fol. 
2 1  )5 .  

Aşağıda, Türkmenlere acımasız davranışları Neşri'nin kaleminden çıkmış 
" . . .  vüzera-i Osmaniye'den Ata Bey zade Yörgüç Paşa" da y ine "gayet mu
sanna, cephesi mermerden ve etrafı kızılca taştan ufak ve di lni şi n son derece 
metin . . .  " bir  cami, i maret ve "hücerat-ı erbaiyeyi müşte m i l  bir  medrese" 

1 Speros Vryoııis. Jr.- Thr ılccliııc of ıııcılicval Hcllcııisnı in  Asia M iııor aml ıhc prııcrss ııf 

lslaınizaıion from ıhe clcvcnıh ıhrough ıhe fifıccnıh crıııury. llrrkcky 1 97 1 .  s.  359. 

2 Amasya ıarıhi 1. s. 1 09. 

3 op. ciı . . s. 76.  
4 Amasya ıarihi 1 .  s. 100. 

5 ihd . . s. 1 09- 1 1 O. 
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( müştemi latında S ünni dört mezhep iç in birer hü1.:re bulunan medrese) yaptır
mış (fot. 22) ı .  

Neşri, Yörgüç Paşa'nın nası l  h i le  i l e  Türkmenleri Amasya mağaralarında 
(fol. 23) boğdurduğunu anlatıyor: 

"Hikiiyet-i h iyle-i Yörgüç Paşa l i-ebnii-i Kızı l Koca nı in Türkmen". 
"Şöyle rivayet olunur ki ,  Amasya ve Tokat v i layetlerin i n  Kızı l Ko1.:a oğ

lanları Türkmeninden leyi ü nehar hiç rahatl ıkları yokt u .  Bir şehirden bir şe
hire yolcular cema'at-i kesire ol mayınca gidemezlerdi .  Şöyle ki, günuüz şeh ir  
içi nuen. hanıamuan avret al ır laruı .  giderlerd i .  Kimse söyl iyemezdi . A ndan 
Su ltan Murad, Rum'u lalası Yörgiiç Paşa'ya vericek Yörgüç Paşa, bu kaziyyc
leri işitti, be-gaayet i ncindi.  Zira gaayet gayret l i  kişiydi . Şöyle-ki , kendi adına 
akça kestirmişti. Yörgüç Paşa akçesi derlerdi .  Rum'da yiiriirdü. Andan Yörgüç 
Paşa fikr edip, gördü-ki,  eğer bunlarla asker cem edip,  bul uşursa, ortada çok 
adam hasfıret olur. Bari bunlara «bir hi le gerektir» deyip. bir giin bunlara bir 
hi leyi ti kr edip  Huııkfır ağı.ından bir elçi diizüp. mübalaga arıııaganlarla dört 
karındaşa bi le  mektup yazı p, eyitti :  «Lutf edesi(ni )z. liilam Yörgüç'le varı p 
yoldaşl ık  edip, Alp Arslan Canik'ini urun, talan edin. Andan doğru Artık-Ova
'ya gel in .  Ol sizin t imarınız olsun» dedi .  Andan Yörgliç Paşa dahi has adam la
rından adam koşup, bir elçi kendi dahi koştu. Andan Hunkar elçisiyle Yörgiiç 
Paşa elçisi gelip, Kızıl  Ko1.:a oğlanlarını Çorumlu vi lfıyeıinde buldular. Yörgüç 
elçisi ,  Yörgüç'ün mektubunu verip, Hunkar'ın elçisi Hunkar( ın)  mektubu nu 
verdi .  B u nlar her birin in  mektubunu okudup. gaayet şad oldular. Ve ne kadar 
Türkmen haram-zfidesi varsa bunu işidip,  bunların yanlarına cem '  oldular. 
Dört yüz bahadır Tiirkmen cem ' oldu. B i ' l-\.:ü mle hırsız l ık  edenler anda gel
mişti . A ndan bu dört karındaş dahi iç ara ittifak ettiler ki, ol ili urduktan sonra, 
eğer Yörgiiç Paşa bunlara te 'addi gösterip, karşı gelirse. hemen K ı l ıç koyup, 
bunları kırıp,  ik l imin i  vuralar. Andan bunlar göçüp, Merzifon ovasına gel ip.  
kondular. Andan yattılar. Yörgüç Paşa gelmed i .  Bunlar teft iş  edip,  «Yörgüç 
niçin gelmedi» dedi ler. «Hastadır dedi ler» Andan dahi kalkıp,  Amasya'ya 
girmeli olı1.:ak, Yörgüç Paşa'nın oğl u  bunlara karşı gel ip,  gaayeıtc melalet 
gösteri p, K ı zı l  Koca oğlan ları na eyiıti :  "Ma' zıır ıutası ( n ı )z .  B abam /101mık 
deği ldi .  Gaayet bu naldı . Koyup, gelemedik.  Hi zmette mııkassiriz. Ve siz  dah i 
IUıf edi n .  Şehirde bir kaç-gün dinlenin .  Siz in le yiyel im,  içel i m ,  zevk ii şevk 
edel i m .  Ve hem babanı sizi miisfiferet etmek i ster. Ve bir kaç-günden sonra ba
bam dahi ,  şayet k i  hoşça ola, bi le gidevüz. Eğer hoşça olmazsa, siz yetersiz .  
Ben bile gideri m .  Sonusa (Tokat'la Taşova i lçesi köyleri nden ) da dahi  hazır 
leşkerimiz  var. Hiç babama i htiyaç yoktur; sizin sağl ığınızda» dey i p. bunları 

1 ilıı/ . . s. 1 64-5.  
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ta'zim le i ledip, her birini bir ali saraya kondurdu.  Ye bi ' l-cümle bunları bölük 
bölük edip, A masya'ya sepiştirdiler. Ve Yörgüç Paşa dahi bunlar için şaraplar, 
n imetler i h zar edip gönderd i .  Bunları mağrur edip, cümle sarhoş olup. yata
cak(ları) vakit  kavradılar. Evvel dört karındaşı tutup. bend edip, hemen başla
rını kestiler. Bakilerin i  dahi tutmak için adam ihzar etmişlerd i .  Anların dört 
yüzünü dahi tutup, bağladılar. Alıp,  Yörgüç Paşa'ya getird i ler. Ye bunları he
lak etmek babında bazı l arı eyittiler: «Bunların cümlesini bir hapse koyup, ka
pısından tütün etmek gerektir: cümlesi bunları n kırı la» dediler. Yörgüç Paşa 
eyini:  «Bunları n ice etmek gerek idiğini ben eyi b i l i ri m »  deyip. buyurdu. 
Amasya'nı n  kesme kayadan bir zindanı varidi .  Anı boşaltı lar. Dahi bu dörl 
yüz Kız ı l  Koca' l ıy ı  iç ine döküp. ağzın ı  s ıvadı l ar. Yedi gün yatt ık larını.lan 
sonra bir kancık gelip, Yörgüç Paşa'ya çağırıp, «ilana lıayf oldu. Benim oğ
lumu zindana bile koydun. Anlardan değildi ;  terzi idi. Obaları na iş  işlemeğe 
varmıştı. B u nlara uymuş, bile gelmiş» dedi .  Yörgüç Paşa eyitti: «Şimdeıı geri 
ana çare yoktur, nice edeli m?» ded i .  Kancık eyitı i :  «Sultan ım,  ölüsüne dahi 
razıyı m». Andan Yörgüç Paşa buyurdu.  Zi ndanı açıp, bu karı nın oğl unu ara
dı lar. Dört yüz kişinin altında buldular, çıkardılar. Henüz dah i ölmemüş. Ga
ayet taa 'ccüp edip, mazlum idiğini bildi ler. Andan Yörgüç Paşa buyurdu.  bu 
meyilleri zindandan çıkarıp Amasya'nı n  ı rmağına bıraktılar. Ye yasak etti ler 
ki, k i mse bunları defn etmeye, şöyle duralar: kurt kuş yi ye, gidere. Andan 
Yörgüç Paşa bu siyaseti edicek, fi ' l-hal atına süvar olup. Türkmenin evlerine 
ç ıkt ı .  Ale' s-sabah Çoru m l u  yöresinde konup otururken, basak düşüp. y i ne 
hayli Türkmen kırdırdı. Cemi davarları nı ve Öriiıılerini  gaaret ettirip, şol kadar 
doy um l uk oldu-k i m ,  bir koyu n  bir akçeye sat ı ld ı .  Ye 'avretine, oğlanın;ı 
k imse el değirmedi. Avretleri, oğlanları etrafa yayı l ıp, di lenci oldular. Andan 
sonra Yörgüç i lde ve boyda şöyle çağırttı-kim : «Her ki bir Kızı l Kllcalı tutup 
getire, B i r  h i l 'at vereyim» dedi .  Il u  suretle dahi Kızı l Kocalı kırdı .  Ol zaman
dan bu zamana gelince, Türkmen haram-zadelik edemez oldu .  Andan evvel 
kendi leri harami l ik  eııiklerinden gayri bu Kızıl Koca oğlanları varıp, Dıı lkaı.lir 
oğlu( 'nu) ve Kara Yülük oğlu Habil Bey'i kendi vakiı lerine komayıp.  tahrik 
edip, memlekete bunları havfile ederlerd i .  Yörgliç Paşa helak edel i  ol vi layet 
harfüniden emin olup, Türkmenler Osman memleketinden bl-zôr oldular" 1 • 

• • 

1 Ne�ri tarihi, C . 1 1 .  s. 593-9. 
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" Mürid koyundur u mürşid çobandır 
Ki kurtdan saklar ol koyum çuhan 
Sana kasdider İblis kurda benzer 
Anı def'ider evliyfi-i Rahman 
Kişi mürşide irmezse bu evde 
Anun şeyhini bil ki oldı Şeytan 
Şunun k i m  mürşidi yok dini yoktur 
Bu söze var nice delil ü burhan"'  

2 1 9  

Bedreddin daima selamete ancak bir mürşidin yol göstermesiyle erişi lebi
leceğini i fade ve tedris ediyordu. Günümüzün sosyal kuramcıları da ihti lfıl ve 
i nkı lfiplann, ideolojisi  ne denli olgun olursa olsun mutlaka bir şefin idaresimle 
olmasının,  başarı şartı olduğunu savunmuyorlar mı? Gerçi Bedredin olayında 
bu "şef şart ı "  mevcuttu ama öbür "zemin-zaman" şartları "olmamıştı" . . .  Nite
k i m  Musa Çelebi'nin de hareket i ,  yukarda söylediğimiz gibi,  " i hti lalci bir ka
rakter"e sahipt i :  " . . .  Rumeli beylerinden be-nam (adl ı ,  ünlü) maldcir (zengin)  
beyleri tutup. helak edip,  malını  almağa başladı .  Hatta Divan'da otururken 
maldar Beylerden ve Paşalardan k i mesne görse, «şol arada filori kokar» deyip, 
öldürüp malını  alırdı .  Şol sebepten ötürü ki, «karındaşın Emir S üleymaıı'a ne 
vechi le sadakat eltiniz ki bana ne vechi le sadakat edesi (n i z)Z» denli . . .  " diye 
anlatıyor Neşri2. Beylerin de Mehmet Çelebi tarafına geçmeleri doğaldı .  

Musa Çelebi'nin b u  "halkçı" hareketi, " . . .  tehl i keli v e  ::.amwuı aykırı . . .  " 
idil .  Ya Börklücc'ninki? 

" . . .  Dukas, Mustafa'nın Karaburun (Sti larion)'da doğmuş bir Tiirk köy
hisü olduğunu yazıyor. Rahmetli Murad bey , İzmir cıvarında doğduğunu 
söylemekle i kti fa ediyor. Biz, bu söylenti lere i nanmıyoruz. Mustafa'da görü
len inkılapçı ruh ve seciye basbayağı bir adamın köyde büyüyen oğlunda pek 
de bulunmaz bir şeydir. Babası nın Burhanedd i n  adını taşıdığını gerçeklikle 
bil iyoruz. Ve bize öyle geliyor ki,  bu rnt meşhur Kadı Burhaneddin  olacak . . .  " .  

"İşte Börklüce Mustafa, pederi olduğuna kani bu lunduğuınuı. Kadı Bur
haneddin' in ölümü üzerine, bir taraftan Yı ldırım'ın , diğer taraftan Kara Yülük 
Osman beyi n  bir fenalık yapmasından korkarak Karnburun'a kaçmış ve orada 
mütenekkiren (kıyafet değiştirerek) yaşamış, hiç ki mseye kendisi ni  bildirme
mişt ir. Tarihçilerin babasından bahis etmemeleri şu sebeple malumat sahibi 
ol madıklarından münbais (ötürü) olabi l i r. Karabunın'da Rumlarla ihti lat ede-

1 Abdülbak i .  Gölpınarlı.- ismet Sungurbey (yay. ).- Hali l  h in  lsnıiiil bin Şeyh llcdrüddiıı 
Mahmlıd. S inıavna kadısıojllu Şeyh lleJreJdin manfıkıbı. lst. 1967. tı. 69. 2440 (s. 1 63 ) .  

2 C . 1 1 .  s. 489. 

3 llcznıi Nusret Kaygusuı.- Şeyh lledreddi n  S imavcııi. lzmir 1 95 7 .  s. 68. Tarafıınızdaıı tıelirı i lu i .  
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rek (Rumlara karışarak) Rumcayı mükemmel öğrenmişti . Bedreddin'e mü liiki 
olduğu zaman, fikren boş değildi . Şeyh' in k ıymet in i  anlamakla zerre kadar 
zahmet çekmedi . Ye bir daha da yanından ayrı lmadı" .  

"O esnada Sakız Tekfuru, Şeyh'in şöhretini duyarak kendisini adaya davet 
ett i .  Sak ı z  adası o devirde Cenevizli lerin e l inde idi .  Bedreddi n, Anadolu'yu 
baştan başa dolaşmış, avam ve havası n maksat ve emel leri ni  anlamıştı.  Buna 
mukabil ,  Hıristiyanların fikirlerine, papazların i tikadlarına, kendi akideleri yle 
Hıristi yan d in  ahkamı arasında ne gibi fark lar bul unduğuna vakıf deği ldi .  
Gerçi Börklüce Mustafa Hıristiyanların da dertlerini, bütün insan ların karan l ık 
bir  hayat içinde ıztırap çekti klerin i ,  bulunacak devanın umumi olması liizı m 
geldiğini uzun uzadıya anlatmış, kendisine geniş bir mevzu hazırlamıştı.  Fakat 
her şeyi yakinen ve bizzat görmek, bilmediklerini tanı yerine ikmal etmek elbet 
daha iyi idi .  Şi mdi bu fırsat da el ine geçmiş oluyordu . . .  " . 

Ve bi ldiğimiz Sakız seyahatı ve orada kısa bir süre kalmasının öyküsü . . .  
"Günleri n birinde kıyafetlerinden Hıristi yan olduk ları anlaşı lan erkek l i  

kadınl ı  bir  kafi le Bedreddin' in evine (Edirne'de) çıka geldi .  Bun lardan birisi , 
Şeyh'in el i nde İsliiın olduğunu ve Abdüsseliinı adını almış bul unduğunu söy
leyerek Bedreddin'i  görmek için ev halkından müsaade istiyordu .  Fi l hakika 
bu,  S akı z'daki yabancı iki  büyük papaı.dan biri id i .  Şeyh, hususi odasından 
ç ık ıp  bunları selam lığa aldı .  Abdüsseliim' ın  kı zkardeşi nden maadası o gün 
İsli\mi yeti kabul ett i .  Müslüman olmayan kadın bir Ermeni ye varmış  ve ondan 
Harmana ad l ı  gayet güzel bir kız dünyaya geti rmişti . Şeyh'in oğlu İsmai l der
hal bu kıza vuru ldu.  Harmana da onu sevdi .  Her ikisi henüz ev lenecek çağda 
olmamakla beraber, Bedreddin gönü llerini kıramadı. Bu küçükleri hemen bir
leştird i .  Onlardan kız  ve oğlan torunları oldu. Menfıkıpnfımesi ni  yazan Harız 
Hal i l  de bunlardan biridir" ' .  

• • 
Ne Bedreddi n, ne de adamları öleceklerdi.  Torlak Kemal i le Börklüce için 

Türkmenlerin yakmış olduklan aşağıdaki ağıt,  güniimü1.de di l lerde dolaşıyor: 
"Aydın i l lerinde ceran gezerdi 
Analar al yeşil tuğra bezerdi 
Bacılar tuğraya sedef dizerdi 
Sedefin üstüne ayet yazdırdı. 
İriş piri m iriş. gör ki olanı 
Kurtar muhanetten* elde kalanı 

(*Halk d i l inde, yerine göre el, yabancı; ters, hain; tembel; ci mri , ki mseye 
hayrı dokunmayan) 
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Beşparmak (dağı) üstünde bir bulut ağdı 
Bulut değildi de bir koca dağdı ,  
Alazlanıp gelen bi lliih çerağdı 
İrahmet çeki ldi, ok, cida yağdı .  

İriş koç yiğidim uğrular (hırsızlar) geldi 
Uğrunun soluğu bağrımı deldi . . .  

Kıl ıç üşürürdü beyi; sultanı, 
Atını koşturdu ve1.iri, hanı 
Diz de heiila (helal ?) ettik bu kuşça canı 
And verdik yoluna, dökeriz kanı 

İriş Dede Sultan, kavgaya iriş 
İmdi can günüdür, gazaya giriş . . .  

Ayclın'da, Ortaklar, Karaburun'cla 
Kıl ıç ceran oldu, oynuyor kını.la 
Bir elim harmanda, bir elim kanda 
Kanara (mezbaha) kurarız bi1. ele yakında. 

İriş koç yiğidim er meydanına 
Sultan ettiğin koma yanına . . .  

Sultanoğlu leşkerine buyurdu. 
Buyruğunu dört bir yana duyurdu, 
Kıl ıç çaldı, ana bebe savurdu, 
Yalım esti her yanlan kavurdu. 

Vur yoldaş vural ım.  kavga giinüdür 
Ahın evvel i .  gine ölümdür. . .  

Sultana paşadan muştu sal ındı, 
Leşker ortasında zi l ler çalındı, 
Dedemin başına ferman kı l ındı,  
Bir  seher vaktiydi kadcli (boyu bosu) al ındı .  

Sesimi banlasam varabilnıez 
Gayri benim yüzüm güleme1. . . .  " 1 •  

22 1 

Torlak Kemal Manisa'da ası lmıştı . Hfılü oralarda bir Torlak p111arı 'nın 
bulunduğu bil iniyor2• 

B. N .  Kaygusuz, Bedreddin' in "tarikatına intisap edenlerin adedi aı.ımsa
namayacak bir raddede idi .  Dede Sultan ile Torlak Kemal'in topladığı oniki bin 

1 Erol Toy'daıı nakleden Çetin Yetkin. op. tiı . .  s. 1 29- 1 JO. 
2 lkznıi Nusrcı Kaygusuz.- "I'· ciı., s. 9 1 .  
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cengaver gözönüne alınırsa, o miktarda harb ve darba yarar adam çıkaran bir 
cemiyetin erkek, kadın ve çocuk bütün nüfusunu·n ikiyüzbinden aşağı düşme
yeceğine şüphe edilemez. Anadolu ve Rumeli'de doğrudan doğruya Bedreddi
n'e yanaşanları da ekal li (en az) yüzbin farzedersek, bu tarikatın topyekun üç
yüzbin müntesibi bulunduğuna hükmedilebilir" diyor. 

il. Bayezid döneminde Sofiyye ünlülerinden Safiyüddin Erdebi li'nin nes
l inden şeyh Cüneyd'in Halep seferinde Bedreddin müridlerinden bir çoklarını 
görüyoruz. Cüneyd'in torunu Şah İsmail ' in Safevi saltanatını kurarken daya
nak olarak kul landığı fakr ve kanaat, basit ve umumi hayat, Hıristiyanlarla ba
rış gibi i l kelerin,  Bedreddi n'ink ilerle sıkı sıkıya i lgi l i  olduğu kesindir ve bu 
keyfiyet bir rast lantı olamazdı 1 •  

XVII. yy'da Bedreddin müridlerinden i k i  ihti liilci şaire rastlıyoruz.  Bun
lardan biri ,  i htiliilci olduğu kadar mutasavvıf  olan Dedemoğlu'dur. Kuvvetli 
Alevi-Bektaşi eği l iml i  olup Şeyh'in aşırı Vahdet-i Vücut i nanışını benimse
miştir: 

"Dedemoğlu tuttu Hak'tan dil.meni (eteği)  
Küfür deryasında bulduk imanı 
Severseniz Mehdi sahip zamanı 
Varınca bir tel ver Ali 'ye turnam". 

Buradaki "Mehdi sahip zaman", Bedreddin'dir. Ve onun, türkü biçiminde 
bir nefesi : 

"Erenlerin evliyanın yoluna 
Derviş oldum erdim kudret sırrına 
Hüseyn'den aldı lar senin yerine 

Güzelsin Serez'i n  şahı güzelsin 
Güzelsin pirimin nuru güzelsin 

Cinsinden alınan yerin nuru var 
Gelen dervişlerde kudret sırrı var 
Oniki imain gerçek erin aslı var 

· Güzelsin . . .  
Şahlar içinde Serez'in  şahının 
İsmiri Şah Bedreddin, i l im varısın 
Müminler kil.besi ,  dostum nurusun 

Güzelsin . � .  
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Çağnşa çağrışa aşdık balkanı (dağı) 
Altıncıda gördük Serez halkını 
Yedincide yüzler sürdük sultanı 

Güzelsin . . .  
İndim seyreyledim dostum durrtğı 
Sekiz melek tutar arşın direği 
Pirimin hesapsız yanar çerağı 

Güzelsin . . .  
Dedemoğlu uyanr çerağ yakar 
Kara Nine eşiğine yüz sürer 
Derviş Cevad Baba'm murada erer 

Güzelsin . . .  
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B u rada geçen bütün sıfatlar, ezcümle " i l im varı , mümi nler kfıbesi . . .  " ,  
Bedreddi n'i tavsif ediyor. 

Evet, onun ölümünden iki asır sonra, XVII. yy'da. ekmiş olduğu tohunı
lann fi liz verip yandaşlarının yeniden hükumetin dikkatini çekecek vüs'atte ha
reketlere giriştiklerini görüyoruz k i  Dedemoğlu bu son ayaklanmalarda ileri bir 
rol oynayanlardan biri oluyor. Yukardaki nefesin ikinci kıtasmdan şai rin bu
lunduğu yere haberci Bedreddin dervi�lerinin geldiğini ,  beşinci kıtadan nefes 
nefese dağları aşıp Serez'e u laştıklarını  ve daha sonra da Sultan'ın toprağına 
yüz siirdüklerini . . .  anlıyoruz. 

Ve daha başka nefeslerinde başansızlığın feryadı ,  İran şahlarından meded 
umma, umutsuzluk . . .  okunuyor. Yukardaki son kıtada geçen Kara Nine i le 
Cevad Baba, belki de Serez'deki ihtilal yuvasının i leri gelenlerinden bir kadın 
ile bir dervişti. 

B i r  başka manzumesinden pirinin Ali Oğlu olup Bowğlmı'dan kendisini 
çağırdığını ,  yaman halde olup işinin kanla yuğrulduğunu , " ihlas kuşağı"nı 
beline kuşandığını . . .  öğreniyoruz. 

Ali Oğlu da tekke şairi ve Dedemoğlu i le aynı ülküyü paylaşır 1 •  
Acaba bu "Dedemoğlu" adı b i r  mahlas o lup işbu i hıi lfılci derviş kendini 

Dede Sultan'a (Börklüce) mı bağlıyor? . . .  
Şeyh Selüyman Hakıri (ölm.  1 7 1 6), 

"Tevhid-i esmiidan aldı dersini Ümmi Sinan 
Vfıridfıı'ın penevinde (ışığında) şerh olundu bu divan" 

1 Cahiı Özıcll i .- XVl l .  yy'ıla ihıi lfiki iki �;ıir Alioğlu.- Dcılcmn�lıı. iıı Tl'A 73 . Ağusıos 1 955.  
s. 1 1 59- 1 1 60. Devamı müıcakip sayııl;ıılır. 
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diye başlayan divanın sahibi Ümmi Sinan'ın oğ lu olup bunda Elmalı tek
kesinin Vahdeti meşrebi bel irgin oluyor. Hakı ri', babasının ölümünden sonra 
onun postunu istihlfif edecektir. O, Bedreddin için medhiyeler düzmüş bir şair 
olarak kalıyor 1 •  

Gölpınarlı ,  yukarda mezkur Manfikıb'ın sonunda b i r  Vehbi Divanı'ndan 
söz ediyor. Vehbi, Oniki İmfiın'a ve "ondört ma'silm"a medhiyeler yazıp Hu
rufi l ikten söz ediyor ve Fazlul lah' ı  takdis eyl iyor, böylece Alevi-Bektaşi 
yanını açıkl ıyor. Onun Bayrami Melfimiliğine, yani Hamzaviliğe intisabı bell i  
oluyor. 

Adı Hal i l  İbrahi m ,  mahlası Vehbi olan şair in  mürş id i ,  Mora'da 
l 248/ l 834'de şehid edi len Moralı derviş Süleyman oluyor. 

Yehbi''nin  S iröz (Serez)'de Bedreddin' i  ve tekkesini  medheden ş i i ri bize 
onun Mora'dan Serez'e h icret edip Bedreddin Tekkesi'nde misafir olduğunu 
anlatıyor. Belki de bu tekkede şeyhlik makamına erişmiş ve Bedreddin silfile-
rinin dedesi sayı lmıştır. 

· 

Bütün bunlar, Bedreddin geleneğinin son yüzyıl lara kadar devam ettiğinin 
kanıtı oluyor. Hfilfi Rumeli Alevileri arasında Bedreddin Ocağı 'nın bulunuşu 
ve burasının çok sayıda tfilibe sahip oluşu Şeyh'in sürek li etkisini kesinl ikle 
gösteriyor2• Bu  etki Rumeli'de var da niçin Anadolu'da da olmasın? . . .  

* 
* * 

Bütün Ortaçağ'da olduğu· gibi Osman lı  ülkesinde de biilün olaylar din ku
ral ve inançları kalıplarına sığdırı l ıyordu.  Bedreddin'i n de bu eği t imi sıkı bir 
Sünni' çerçeve iç inde geçmiş,  ancak özel l ikle Mısır'da tasavvuf ve bi\t ı ııi' 
inançların kuvvetli etkisinde kalmıştı . Esasen içine diişıniiş olduğu ruh bozuk
lukların ı  (Sünni' esaslara göre yazdığı bütün eserlerini Ni l  nehrine atması, 
yollarda bayılıp kalması . . .  ) bir vecd hali olarak kabul edip kendisinin ermiş bir 
kişi olduğuna inanması özell ikle Vfıridfıt'ta görülen birçok çel işkinin sebebini 
oluşturmuş. Bfitıni' i nanç sistemine göre Kur'an. Allah'ın değil ,  Peygamber'in  
eseri olup halkın anlayabi lmesi i ç in  basitleştirilmiş ve  zahiri' b i r  kisveye bürün
dürülmüştür. Dolayısıyla bu kisve bir değer taşımamaktadır. O ise k i  önemli 
olan, Kitab' ın içyüzii. yani biitıni anlamıdır. Ancak imamlık makamında bu
lunan ehil kişi lerce bu anlama nüfuz edilebi lir, Ve te'vil'e gidi lebi l ir. Kur'an'ııı 
Batıni' inançlara göre yorumlanması demek olan bu Te'vil anlayışı nedeniyle 
Kur'an, belki de kendisinde hiç bulunmayan birçok görüşün kaynağı gibi 
gösterilmiş ve toplumda saygı gören tüm inanç ve gelenekler inkar edi l ip çiirii-

1 Cahil Ö1.ıclli .- Şeyh Süleyman Hakıri .  iıı Tl'ı\ 226. Mayıs 1 968. s. -17�0· I 
2 Maniikıb.  s. 1 7 1 - 1 75 .  
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tülme yoluna gidi lmiş.  Tasavvufa gelince bu insanların dürüst ve mistik bir 
anlayış içinde yaşamalarını öneren bir düşünce biçimi idi. 

İşte Bedreddin'in bu iki  karşıt ve çelişen sistem arasında bocalaması . bu 
iki görü�ü dilŞüncelerinde birleştirme ve bundan yeni bir dünya ve din görüşü 
onaya ç ıkarma işi, oldukça zor ve ç i lel i  bir yaşamayı ve aklı  :wrlayarak si.irdü
rülecek bir bi l imsel ve ruhi cehti gerektirecekti. O bunu, bir yandan en aşırı 
Batıni görüşlerle bir ayaklanma hazırlarken bir yandan da fıkıh eserlerini şerh 
etmeye çalışmış ve kendini yıpratırcasına sürdürmüştü ;  şöylek i ,  S i.inni mez
hebindekiler için başvuru kitabı niteliğinde eserler yazarken. öbür yandan, "her 
görüldüğü yerde yakı lacak" Varidat'ı hazırlıyordu 1 •  

Bedreddin hiçbir eserinde siyasi görüşlerini ve tasarladığı devlet sistemini 
açıklamamış olup kurmak istediği yeni sosyal düzen. onun dini düşünceleri ve 
eylemlerinden istidliil edi lebil ir. O, Varidfıt'ta görmüş olduğumuz gibi ahiret, 
cennet, cehennem düşüncesine karşı çıkıp herşeyin bu diinyada olup bittiğini 
iddia etmiş. Dolayısıyla yaşan ılan bu diinyanın iyi bir diizen içinde olmasını .  
insanları mutlu ve toplumu huzurlu kı lacak bir siyasi sistemi yerleştirmek is
temiş olacaktı. Ama: 

"Özetlemek gereki rse, Şeyh Bedreddin'in kurmayı tasarladığı teokratik 
mutlak monarşinin, din ve vicdan özgürlüklerini kabul etmeyen ve doğrudan 
doğruya ve imam olan devlet başkanının beli rleyeceği inanç ve dini i lkelere 
uyu lmak zorunda bulunulan bir devlet niteliğinde bulunduğunun da kabulü ge
rekmektedir. Hatta . . .  din ve vicdan hürriyetleri konusunda olağmılistii bağnaz 
bir devlet yönetiminin kurulmak isteneceğinin kabul edi lmesinde bir yanl ışl ık 
bulunmadığı söylenebil ir" .  

"Öte yandan, Bedreddin'in ailece Sünni inançlara sahip Türk aristokrat la
rına mensup olmasına karşı l ık ,  kendisinin yatkın olduğu Batıni görüşlerin 
sade halk tabakasının sempatisini kazanmış bir ınanç sistemi olması dolayı
sıyla da bu bunal ım kişi l iği ü7.erinde etk i l i  oluyordu. Zira Batıni inançlara sa
hip bulunan halk tabakasıyla birlikte olmayacak kadar kültürlii ve seçkin bir in
sandı .  Devletin kazaskerl ik  gibi· çok yüksek bir memuriyetinde görev almıştı . 
Oysa, birlikte olmak ve inançlarını paylaşmak zorunda bulunduğu heterodoks 
halk tabakası Osman lı  toplumunun bi lgi ve görgü bak ımından en alı tabaka
sını teşkil ediyor ve basit bir din anlayışı içinde bulunuyordu. Bu tabaka Bed
reddin'e göre öylesine sığ ve kaba durumda bulunuyon.lu ki. ayaklanmanın en 
kritik anında sırf beklenilen mucizeleri göstermediği için, kendisinde iş olma
dığı düşüncesiyle taraftarları tarafından yakalanarak sultanın askerlerine teslim 
olunmuştu" .  

1 Yaşar Şahin Anı l .- Osıııaıı l ı uliııcmiııde i k i  dava. Şeyh lledrcdıliıı ve Miılhaı Paşa ılavaları. lsı. 
1 995. YKY, s. 59-H 
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"Özetlemek gerekirse Şeyh Bedreddin, içinde yaşadığı toplumun birçok 
değerine karşı çıkmakla eğitimi ve sosyal sınıfıyla ters düşen bir davranış 
içine girmiş bulunuyordu. Halbuki kendi sınıfına ters düşerek yanlan na katı l
dığı halk tabakasıyla ve onların inançları olan Batıni mezhebiyle uyuşması 
imkansız görünüyordu. Bu içinde bulunduğu tutum ise onun ruhi yapısını 
etki lemiş ve onu sanrılar gören, huzursuz ve bunalımlı  bir kişi olmaya götür
müş bulunuyordu. Bu sebeple de fikirlerinde tutarsızlık lar ve açıkça görülebi
lecek yanlışlıklar yapmasına neden olmuştu . Bu ise, onun inaçlarında bocala
yan bir insan olmasından i leri geliyordu . . . " 1 •  

Fetret Devri, taht kavgalarıyla simgelenip Musa Çelebi'nin bertaraf edi l
mesiyle son bulmuştu. Ama bu arada, devletin bütün kurumları yıpranmış. her 
iki şehzadeyi tutmuş halk tabakaları derin bir 1.aruret içine düşmüştü . Kavga
nın en önemli lerinden biri, Kapıkulu ile devletin kurucu unsuru olan gazi ler 
arasındaki mücadele olmuştu. Ama zaman geçip devlet sağlamca yerine iyici 
oturma istidadını gösterince bu sonuncuların önemi de iyice azalmıştı . Heme 
kadar mücadele sırasında taraflar bunları darı ltmama siyasetini götürmiişlerse 
de, bunların özel l ikle Musa Çelebi'nin yanında yer almaları, Mehmet Çelebi 
nezdinde itibar ve etkinliklerini iyice gölgelemişti . Öte yandan u lema sınıfı da 
bu kavga sırasında bir taraf olarak yerini almıştı ,  ve eski ağırlığını kaybet
meme çabası içindeydi .  Ama ne var ki bu mücadelede u lema sınıfı da yekvii
cut deği ldi . Bir yarıda medrese ürünleri olan devletin Kadısı. Kazaskeri, Şey
hülislamı, öbür yandan ünlü tekkelerin şeyhleri olan heterodoks göriişlü der
vişler ve erenler vardı. Bu ikinci zümre, devletin ilk kuruluşu sırasında gazaya 
katı lmak, yabancı toprakları kolonize etmek, İsliim'ı yaymak gibi çok önemli 
hizmetlerde bu lunmuştu, ama yavaş yavaş, devlet yerine oturdukça. buna da 
fazla ihtiyaç kalmayacaktı . Kaldı ki medrese kökenl i ,  ehl-i siinnete mensup 
orthodox grupun devlet idaresini ,  bu anarşist yapı l ı .  kural tanımaz dervişlere 
bırakma niyeti yoktu. 

Bedreddin bu mücadelede de vardı şöyle ki birinci grup mensubu olarak 
eski otoritesini hayal ediyor, ancak Batıni görüşleri itibariy le de eski grubu i le 
i l işki kurmakta güçlük çekiyordu. Musa Çelebi'yi tutmuş ve onun kazaskeri 
olmakla yeniden büyük bir mevkiye gelme umudu kalmamıştı. Dolayısıyla sa
dece Batıni inanç sahiplerine verilebilecek herhangi bir iktidar ortaklığıyla ye
tinmesi gerekecekti . Ama değimiz gibi, köprülerin altından epey su geçmiş, 
devlet toplumu disiplin altına almakta ve iktidar mevkiini iyice belirgin hale ge
tirmekteydi .  O halde Bedreddin için dev lete yani kendi eski grubuna karşı 
çıkmaktan başka çare kalmıyordu .  Ama bunu kerhen yaptığını da sanırı:r .. 

1 i/){/. , s .  65-8. 
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Kaldı ki bu arada, yani sınıf ve zümrelerin birbirlerini tasfiye etmeye çalıştık
ları bu karanl ık  dönemde halkın da yeni beklentileri vardı. Selçuklu devletinin 
son dönemlerinde başıboş ve doğal özgürlükler içinde yaşamak durumunda 
olan halk Osmanl ı  devletinin yeni kurulmaya başladığı düzende, "cendereye" 
alınmaya çal ı ş ı lmaktaydı :  askerl ik,  vergi, angarya isteyen bir düzen yeral ı
yordu. Disiplinl i  bir toplum olmanın dıştan gelen yağma ve katliamlardan ko
runmasının bedeli olarak ondan eski pastoral özgürlük lerinin bir bölümünün 
al ınması talebedi l iyordu. Önceleri o bunları hoşnut lukla karşı lamıştı şöyle ki 
devlet, onu nizama sokarak devletin tebaası haline getiri rken dini yönden çok 
hoşgörül ü  davranmış ve gazaların sağladığı ganimeııen ona pay veri lmişti . Ne 
var ki Fetret Devri 'nin karışıkl ıkları ve getirdiği sefalet devletin sağladığı bu 
refahı alıp götürmüş, halkı eski özgür yaşamı aratır hale getirmişti. Bedreddin 
bu durumdan faydalanmak durumundaydı. "Bir  soylu olarak kendi s ınıfına 
karşı halk kütlelerinin yanında yer almak, onun deneyebileceği diğer bir iktidar 
yolunu teşki l  ediyordu".  

" . . .  B inaenaleyh Şeyh Bedreddin'in kendisine Tanrı tarafından veri lmiş  
dünyayı kurtarmak görevini yerine getirmek yolunda dayanabileceği tek kuvvet 
halktı . Bu bakımdan, o gücü yanına alabilmek için o gücün hoşlandığı ve pe
şinden sürükleneceği bir takım hedeflere, vaadlere ve masallara i htiyacı vardı. 
Bu hedefleri ise, halkın içinde zaten mevcut olan heterodoks inançlarla malla
rın mülkiyetinin müşterek olma<;ı şeklindeki efsanelenle ve yardımcı larını da 
fanatik dervişlerde buldu" 1 •  

. . 

Daha önce konumuz i t ibariyle yeterince i rdelemiş bulunduğumuzdan 
ayaklanma ve davanın ayrıntı larına girmeden son bazı önemli hususları vur
gulamakla yetineceğiz. 

Osmanl ı  devleti düzeninde halk k itleleri. devlete karşı ayak lanma konu
sunda tahrike hazır durumda bulunuyor, Bedreddin, ortaya koyduğu düşünce
leriyle devletin yaşadığı sosyal çalkantıya deva olmaya çalı şıyordu. Bir yan
dan, arazi ve mal ların müşterek mülkiyet ve kul lanma hakkı (k_adınlar hariç). 
işsi1. ve geçimsiz kalabalıkta, servete ve bunun bazı ellerde birikmesine karşı 
duyulan düşmanlığı tatmin yol ları aranırken öbür yandan da içki ve eğlenceye 
hoşgörü ve izin veren görüşleriyle işsiz ve bunalıml ı  bu bekar i nsanlara bir 
nevi yeryüzü cenneti vaad edil iyordu. Ölümden sonra diri lme yoktu, cennet de, 
cehennemde bu dünyada yaşanacaktı2• 

1 i/u/. , s. 69-7 1 . 
2 i/JJ . . s. 77-8. 
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Bedreddin de Gracchus kardeşler gibi, yok edilecekti ama anısı u lusumu
zun bel l ik ve ruhunda yaşayacaktı .  

• 
• • 

Basın-yayın ın  bulunmadığı,  halkın büyük bölümünün okuyup yazma 
bi lmediği. geleneklerin ağızdan ağıza nakledi ldiği bir çağda anılar, haberler, 
tahrikler. . .  ancak halk ın toplu halde bulunduğu yerlerde yayı labi l irdi .  İlerde 
göreceğimiz gibi Patrona Hal i l ,  İstanbul'da günlük kazancını Tophane meyha
nelerinde yiyormu�. "Meyhane, halkın parlamentosudur" dememiş miydi Oal
zac1 . . . Patrona. sürekleyeceği kalabalığı burada etkilemiş olmalıydı. 

Ama Anadolu'da daha çok yaygın bir "kahvehane-kahve" müessesesi ,  ve 
bunun da bir tarihçesi de var. 1 554'ıe biri Ha lepli , öbürü Şaml ı  iki şahıs İs
ıanbul'da ilk kahvehanelerinin açıyorlar. Zamanı öldürecek yer arayan "efendi
ler", eğlence peşinde koşan nüktedan ve şairler buralara dolup satranç, tavla 
oyunlarının yanısıra çeşit l i  sohbetlere dalıyorlardı .  Kahvehanelere "mekteb-i 
i rfan" ,  kahveye de "ehl-i irfan şerbeti "  deniyordu. Gördükleri umumi tasvip, 
kad ı ve müderrisleri de cezbetmişti .  Sii leyman'ın tabibi Bedreddin  Kfişuni 
aleyhte tavır takınmadı , büyük konaklarda "kahvecibaşıl ık" gibi hizmet dalları 
ihdas edilmişti .  Ancak u lema buna cephe almakta gecikmedi .  D'Ohson'a göre 
Ebussuud Efendi (kendisinden beklenebileceği gibi) bayrağı açacaktı .  Kav
rulmuş kahve kömürleşmiş olup ist imal i bu nedenle caiz deği ldi . Ulema naza
rıııda kahvehane, meyhaneden beterdi .  Hiikfimetin müdahalesi ise başka se
bebe dayanıyordu : Gii11ii11 siyaseti burada tartışılıyor, hiik(ııııeı hııradcı ele,Hi
riliyor ve halla fesat hile burada ta.mrla111yordıı. l l l .  Murat'la 1. Ahmed zaman
larında çıkarılan yasaklar sürekli olmadığı gibi bunlara kulak asan da olnrndı. 
Nihayet. gördüğü �renme sonunda u lema boyun eğip kömürleşmemiş o lması 
kaydıyla kahveyi mubah i lan eni. 

Ancak iV. Murat 'ın  şiddeti. önceki lere benzemedi .  Kahve (ve tütün) kesin 
olarak yasaklan ıp kahvehaneler hatta yıkt ırıldı. kaçamak yapmaya yeltenen 
çok kişi kel leyi verdi .  iV. Mehmet zamanında sokakta kahve satışı serbest ol
makla birl i kte Sadrazam Köprülü, yine siyasi sebepten, kahvehaneleri ya.�ak
lanı ışı ı . Ama bu yasak da uzun sürmeyecekti. 

Bu  kııhvetıane duvarları nı  resim ler süslüyordu: Hz. Ali 'nin Zü lfikar ile 
İ frit'i öldürmesi ,  Veyselkarani'nin Yemen i l lerinde deve güdüşü. Hacı Bektaş
'ın davarı yürütmesi ,  Karaca Ahmet Sultan'ın yı landan dizgin l i  arslana bine
rek yı landan kamçı i le "ah minelaşk" ibaresini resmedip bundaki "H" harfi göz 
farzedi lerek bundan çıkan göz yaşlarının dere hal ine gelmesi ,  Hz. Al i 'n in 
kendi tabutunu deve sırtında bizzat taşıması .  . .  1 •  

1 Ayrıııtılar içiıı lıkz. Kiiltiir Kökenleri 1 .  s. 76.),-772. 
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Buraya kadar konu edindiğimiz hareketler bastırı lmış,  "hasta"nın "ateşi" 
düşürülmiiştü . Ama marazı tevlideden mi krop kökiiııden sökiili.ip atı l nıanı ı ş ı ı  
(eradikasyon olmamıştı). O, gizli  gizli hayatiyetini sürdürüyor. ycn i<leıı ateşi 

yükseltmek için fırsat ve uygun koşul ları bekliyordu. Bu sonuncular ise hiç de 
eksik olmuyordu.  Ama her kendini  gösterişinde, yeni<len bast ırı l ıyordu şöy le 
k i  "Devlet'in gücü, toplumun büyümesi oranında artıyor. Aynı oranda da bi
reyler güç ve önemlerini yitiriyor ve Devlet'in elinde her giin daha çok oyuncak 
oluyorlard ı " .  Herbert Spencer'in dediği gibi " idare edilenlerin mukavemet 
gücü , idareci grubun artışı n ispetinde azalır" 1 •  

Mikrobu besleyen etkenler. bi ldiğimiz gibi .  sosyo-ekonomik koşul ların 
yanısıra, ve asl ında bunları yaratan Türkmen-Devşi rme. Osman l ı -Halk anti
tezleriydi . Ama bir de, bütün ayak lanmaların altın<lan çıkan. Babai', Kalen
deri . . .  faktörleri vardı. Bu sonuncusunu yeterince i rdelemiş olduğumuzdan 
bazı hususları belirtmekle yetineceğiz. 

"Orhan Gazi, kendilerinden istifade ettiği Babfülerc riayet etmekle beraber 
onların herhangi bir ayaklanmalarına karşı da kontrolu ihmal etmemekte id i ;  
hattfı Bursa etrafında çoğal ıp akidelerini neşretmekle olan Abdal, Torlak ve 
/şık'ların (Babiillerin) vaziyetlerini teftiş ve tahkik ettiren Orhan Gazi . bunlar
dan muzir akide neşredenlerin çerağ ve bayraklarını el lerinden alıp rııemleke

t inden kovmuştu . . .  " . 
"XIII .  yy'dan başlayarak XVI. yy son larına kadar Anadolu'nun siyasi 

hayatında Babai, Kalenderi, Torlak, Simavnal ı ,  Işık gibi muhtel if  isinı ler• al
tında Babiiiliğin kasaba, köy ve aşiretler arasında yayılmış olduğu görii lmek
tedir. Babfüler en çok Sıvııs, Çorum, Yozgat, Ayd111, iz.mir, Balıkkesir, Ku
zey Anadolu (Giresun'dan Sinop'a kadar olan saha), Konya, Aııtalya ve lıava
lisinde akidelerini yaymışlardı. Bun ların XVI. yy başlarından itibaren Runıel i
'de faaliyette bulunduklarını görmekteyiz"2• 

Uzunçarşı l ı 'nın saydığı dervişlerin as l ında Kalenderi kökenli  olmaları 
muhtemeldir .  Bedreddin' in İznik 'te sürgünde iken Osmanl ı  kaynak ların ın 
Kalenderi olarak bi ldirdikleri Torlak'larla i l k  kez temas ett iğini  görüyoruz.  

1 Nureıtin Ahmet (Topçu).- Conformisme el rcvolıe. Kültür ll;ık. yay. 1 64 Ank. 1 990. s. 6 1 .  
2 lsm:ıil Hakkı Uzunçar�ı l ı .- Osmanlı tarihi 1 ,  s. 5 J  1 -2. 
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Kemal'i de burada tanımış olmalıydı .  Börklüce'nin ti lmizleri nden söz ederken 
Dukas, Kalenderi dervişlerini bet imliyor. Kemal da. Yahudi kökenli bir muh
tedi olup bir Kalenden şeyhi idi. 

Dobruca'da da Bedreddin, San Saltık zaviyesinde /,ı·ık'lar bulmuştu .  
İçinde Kalendeıilerin önemli bir rol oynadıkları bir  başka ayaklanma da, 

Kanuni zamanında aşağıda anlatacağımız Kalender Çelebi ,  nam-ı diğer Ka
lender Şah'ınki oluyor. Kalender Çelebi, işbu kalender lakabını taşıyarak Ba
l ım Sultan'ın ahfadından olduğunu iddia ediyordu. O çağda Hacı Bektaş tek
kesinin şeyhi olup daha çok Işık ve Abda/'lardarı oluşan binlerce müride sa
hipti . 

Bazı araştırmacı lar, bu harekette Safevi parmağını görmüşler. tıpkı buna 
takaddüm eden Şah Veli ve Baba ZGn-nGn isyanlarında olduğu gibi . Döneceğız 
bunların ayrıntılarına. 

Bu  örnekler, Anadolu ihtilallerinde Kalenderilerin payını gösterenlerin teki 
deği l lerdi r. Bunların dışında, bunları n doğruca aktörleri bulundukları bazı 
anarşik hareketler, suikastlar vardır ki en önemli iki tanesi, 1 492'de I I .  Baye
zid'e Arnavutluk seferi sırasında vaki olanla ünlü vezir Sokol lu Mehmet Paşa
'ya karşı l 579'da yapılan ve ölümüne sebep olan suikasttır. 

Bunlarda üzerinde önemle duru lması gereken husus, mezkur hareketlerde 
Kalenderi varl ığının nedenleri oluyor. Bu noktada akla şöyle bir soru geliyor: 
neden bunlar toplum içinde bir anarşi unsuru oluşturuyorlar? Ahmet Yaşar 
Ocak'a göre bunun yanıtın ı ,  derneklerinin tabiatında aramak gerekiyor. 

Gerçekten bunlar. genel l ik le, içinde yaşadıkları toplumun aşağı sınıfla
rından gel iyorlar ve örneğin evlerinden kaçmış delikanlı lar, işsizler ve bazen 
de kaçaklardan oluşan bir heterodox. varlık teşkil ediyorlardı .  Bu serüven düş
künleri ç"eşit l i  gruplar halinde gezinip tozuyorlar. yiyeceklerini di leniyorlar, ne 
ahlaki ne de dini hiçbir kaideye hürmet etmeyip acayip giysi lerle dolaşıyorlar. . .  
Başka deyimle bun lar kentsel toplumun dışına i t i l i ıniş lerdi ve zaviyelerinde 
yeniden toplanma zorunluğundaydılar. Dolayısıyla, isyan şefleri için bunlar. 
amaçlara son derece uygun bir zengin yedek kitle oluyorlard ı .  Nerede bir  
ayaklanma olursa bu, onlar iç in ,  talan ve ganimet fırsatı idi .  İşte bunları dene
tim altında tutmak üzere Fi'ıtih döneminden itibaren sultanlar bunlara zaviyeler 
inşa eıı irip vakıflar kurmuşlar. Örneğin Fi'ıtih, İstanbu l 'un fethinden sonra bir 
B izans ki l isesini bunlara zaviye olarak tahsis etmiş. 

XVI. yy'da vaki i syanlara gelince, örneğin Kalender Çelebi'ninkinde, bir 
başka örge olarak Safevi propagandasını ve bunun Anadolu Kalenderi'lerle 
i l i şk i leri ni görmek gerekiyor. Ayrıca Anadolu'da, hiç deği lse XV. yy'ın son 
y ı l larından önce Safevi propagandasının bulunmadığı şüphesizdir.  Sadece 
XVI. yy'dan itibaren Osmanl ı  kaynakları ve yabancı seyyah anlatı larından 
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Kalenderi dervişleri arasında Şiiliği hatırlatan ve bir Ali kü ltünde kendini açığa 
vuran bazı inançların varlığını gösteren bazı unsurları öğreniyoruz. 

Heme kadar Kalenderiler arasında Safevi propagandası babında yeterli 
belgeye sahip değilsek de, bize bunu düşünmeye zorlayan bazı göstergeler 
bulunuyor. Nitekim Şah İsmail'in bir şi iri bu konuda manidar oluyor: 

"İki aıemde sultandır kalender 
Kadimi küfr ü imandır kalender 

Kalender Mustafa vü Murtazfi'dır 
Zihl (ne güzel, ne mutlu) cism i le candır kalender 
Cihan içinde ser (baş) tfi pa (ayak) bürehne (çıplak) 
Şeyhin aşkına kurbandır kalender 

Velayet kabesin açtı Hatfıyl 
Guliim-ı Sah-ı M�rdfindır (Ali 'nin gtılamı) kalender" 1 

! * 
* • 

Devleti i mparatorluğa dönüşmüş Osmanlılarda temel üretim aracı tarımdı. 
Toprak rej imin in  bütün ayrıntı larını daha önce vermiş, bunun kısa zaman 
sonra nasıl ana i lkesinden ayrıldığını anlatmıştık�. Burada şu kadırını tekrar
layalım: rejim, ana i lkenin tamamen antitezi olan bir feodal düzene doğru kay
mış, zengin bir toprak ağası sınıfı ile bu sını f için çalışan topraksız köylü ler 
topluluğu oluşmuş. Bu iki grubun karşı karşıya gelmesi doğaldı. Ancak bu
rada bir de başka özell ik göze çarpıyor; o da, toprak ağalarının, devletin asker 
kişi lerinden oluşması yani bunların devletin askeri gücü olmalarının dışında 
kendi lerin in de halk olmaktan çıkıp devletin egemen sınıflarının safında yer 
almalarıdır. 

Yani halk hem asker-bürokrat, hem de toprak ağası ile karşı karşıya gel
miş oluyor. Bürokratlar kendilerinde devlet gücünü de somutlaştırdıklarından 
halk bunların aynı zamanda, yer yer, toprak ağası da olma nitel ik lerini gözardı 
ediyor (Bu arada bir  önemli hususu da hatırlatal ım:  yukard_a "feodal düzene 
doğru kayma" dan söz ederken Osmanlının hiçbir zaman Batı anlamında fe
odal olmamış, esas büyük gücün sultanın şahsında tebellür etmiş devlet, iste-

1 Ahmed Ya�ur Ocak.- Quclqucs renıarques sıır le  rôlc dcs dcrviches Kal cndCris dans lcs 

mouvemenıs populaircs cı lcurs acıiviı.!s anarchiqucs aux x v c  et x v ı c sicclcs dans l'Eınpirc 
oııonıaıı. in Osmanlı Ara�Lırmaları i l i ,  lsı, 1 982. s. 69-80. 

· 

2 Bkz. Külıür Kökenleri 1112. p11.1-.ı·i11ı. 
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diği zaman herşeyi müsadere edebi lmesi kabi l iyetini el inden tutmuş; reaya, 
Batı 'da olduğu gibi serf deği l ,  hukuken hür kalmıştır). 

Ve vergi yolsuzlukları , zorla alınan rüşvetler, narh fiyatının altında bir 
bedel le  mal ların, yine zorla, alınması .  .. Fuzu l i ,  "selam virdüm rüşvet değü l
dür diye almadılar. . .  " diye yakınmamış mıydı? 

Bu "Osmanl ı  düzeni" Anadolu halkını gerçekten perişan etmişti . Aşağıda 
üzerinde duracağımız Celali isyanları sırasında Aııadolu'da bulunan Kemahl ı  
Ermeni rahip Grigor. çağı şöyle anlatıyor: 

"Hak ve adalet ortadan kalkmış olup mağdurların haklarını arayan ve so
ran yoktu.  İşte bütün Anadolu'yu harabeye çeviren Celaliler ve ayaklanmalar 
bu padişahın zamanında 1_.uhur elli . Ve bu yüzden memleketi terk edenlerden 
sağ kalanlarımız o zamandan beri gurbetteyiz. Açlık. ölüm, kat l iam ve yırt ıcı  
hayvanların saldırısı gibi dört musibet birden Erzurum'dan Kars'a ve Erivan'a 
kadar olan memleketleri isti la ederek İstanbu l'a kadar yayıldı ve halkı tarümar 
ve peri şan etti" 1 •  

iV. Murat'a sunduğu risadelesinde Arnavut kökenli Koçi Bey, vergi veren 
halkın içler açısı durumunu şöyle di le getiriyor. 

" . . .  Bu zulme reaya nasıl dayansın'? . . .  "ı.  
"Kanuni'nin Nahçivan seferinden ( 1 548) sonra 20.000 akçelik ve daha 

fazla  gel ir getiren dirl iklerin kapıkul larına veri lmesinin kanuıı hale gelmesi i le 
Türk sipahilerinin terakki imkanı ortadan kalkmıştı. En küçiik askeri vazifeler 
için kul lar veya onların oğu l ları tercih edi l iyordu . . .  Bir de Kızılba,� oldukla
rından kendilerine güvenilmeyen Cepni'lerin akseri hizmete alınmaları yasak
lanmış ve evvelce al ınmış olanların da çıkarı lmaları emredi l mişti .  Hüliisa 
XVI. yy'da devletin gözde askeri zümresini kul lar ve onların oğul ları teşki l  
ediyordu. Ondan sonra Anadolu Türkleri geliyordu. Fakat bunlara d a  miihim 
vazifeler veri lmiyordu. Halbuki Anadolu Türkleri de Yeniçeriler gibi maaşlı 
asker olmak istiyorlardı. Bu sebeble babasından sonra tahta geçmeye hazırla
nan Kanuni'nin oğul lanndan Bayezid onlardan kolayca 7000 kişi l ik  ücretli bir 
ordu vücuda getirmişti . . .  Şehzade Bayezid 1 559 yı l ı ııda isyan hareketine gi
riştiği zaman etrafında mühim bir kuvvet toplanmıştı .  Bu kuvvet Anadolu 
Türk oymaklarına mensup kimselerden mürekkeb idi . . .  " 

"Tetkikçi ler tarafından Bayezid i le Sel im  (il.) arasındaki mücadeleye 
«Anadolu halkı ve bi lhassa timarlı sipahileri ile Kapıkıılları ve Ocaklı rical 
arasında siyasi bir hak davası» nazarı i le  bakı lmaktadır. Ancak Sel im' i ıı de 
buyruğunda Anadolu halkından toplanmış mühim bir kuvvet bulunuyorı..lu .  

1 Çetin Yetkin .- ihıl . . s. 1 73. 
2 Hrand ı\ndreasyon.- llir Ermeni k"yna�ına göre Celali isyanları. iıı 1 .  Ü.  Ed. F. T. D . .  C. X l l l .  

sayı 1 7- I K. Mart 1 962-Eylül 1 963. s .  27-28. Zikreden Çetin Yetkin.- "I'· ci t  . . 1 . s .  1 7 1 .  
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Hatta bu kuvvet in mensuplarına Yeniçeri ocağına kaydedi lecekleri vaad edi l
miş ise de, Sel im hükümdar olduğu halde bu vaad, Yeniçerilerin muhalefeti 
sebebi i le, yerine getirilmemişti". 

"Dirayetsiz bir şehzade olan Bayezid, giriştiği isyan hareketi sonucunda. 
birçok insanın ölümüne ve birçoklarının da perişan bir duruma düşmesine se
beb olduğu gibi,  1 2.000 k işi l ik  bi r kuvveti de İ ran'a götürmüştü. Bun ların 
çoğu, ve belki  de hepsi yurtlarına dönmeyerek orada kaldı lar ve Safevi Kızı/

ba�· ordusunu kuvvetlendirdiler. Bu hadisenin sonuçlarından biri de İstaııbul'
dan Anadolu'ya n izam ve asayişi sağlamak için, daimi olarak ikamet üzere, ya
sakçı adıyla Yeniçerilerin gönderilmesi oldu. Halk ise bu küstah tavırlı asker
den nefret ediyor, fırsat buldukça onları öldürüyordu".  

"XVI. yy' ın ik inci yarısından i t ibaren Anadolu'da başl ıca ik i  unsur hu
zursuzluk yaratıyordu: medrese talebeleri (sııhte, sofra) ve /eve11d/d . . . XVI. 
yy'daki iktisadi sıkıntı ve devşirme ocağının gel işmesi gibi sebeplerden med
rese talebeleri bu yy'da görü lmemiş bir şekilde çoğalmıştı. Bu talebeler kendi
lerine münasip i ş  bu lamadık larından küçük 7.ümreler hal inde, medreselerin 
bulunduğu bölge veya yörelerde harekete geçmişlerdi . . .  Başlıca mücadele et
tikleri unsurlar nefret ettikleri hükumet memurları i le Yeniçeriler idi . . .  " 1• 

Osmanlının bu suhte-softalarla da hayl i  uğraştığı. Ahmet Refik'in verdiği 
buyruk lardan anlaşıl ıyor:2 " Karesi ve B iga sancak larında Çırpan oğlu'nun 
softalarla beraber isyan ettiğine dair"; "Maalgara (Malkara)'da softaların i sya
nına dair"; "Merzifon'da softaların isyan eııikleri ııe dair"; "Kefi lsiz ve si lahlı 
softaların imaretlere girmemelerine dair" ; "Si l i vri'deki softaların sarhoşlukla
rına dair";  "Bolu ve Kastamonu'daki softaların fesat larına meydan veri lme
mesine dair"; "Beypazan'nda softaların i syanına ve küfür eden bir yörüğün 
ateşe yak ı lmasına ( ihrak-ı binnar) dair {Osmanlı .  adamı yakı larak idam ediyor 
ama galiba bu şiddetin asıl sebebi ,  yörüğün. yukarda mezkur şehzade Bayezid 
taifesinden olmasıdır) . . .  

Bir yandan da nüfusun artışı Anadolu Türk köyl ii gençleri geçim sıkıntı
sına sokuyor; bunların birçoğu medreselere i ltica ediyor, bir kısmı da çift l iği 
çubuğu terkedip  başka diyara gidiyor ki bun lara sicil lerde çijt-boza11 deniyor. 
Gittikleri yerlerde sancak beği ve beylerbeği lerin hizmetine giriyor, ve onların 
kapı halkını oluşturuyor (Buradan "kapılanmak" ve "kapu yoldaşı" deyimleri 
tiiremiş). Bu çift-bozanların bir bölümü de işi eşkiyalığa vuruyor. Bu sonun
culara leve11d (çoğ. levendfü) deniyor\ 

1 Faruk Sümer.- O�uLlar (Türkmenler). ı\nk. 1 972. s.  1 8) .  
2 Onalııncı asırda rafızilik ve Bektaşilik. l s ı .  1 9)2. s.  I J- 1 6. 1 7- 1 9. 2 1 -2 .  
) Faruk Sümer.- "!'- l"iı . . s.  1 85. 
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Bu tablodan özetle şöyle bir sonuç çıkıyor: İran savaşları başlarken, asa
yişi üç unsur bozuyor: Talebe-i ulum, mazul (azledi lmiş) veya hoşnutsuz me
mur zümresi , ve bunlardan daha önemli olarak, ikti sadi çöküntiinün ürünii le� 
vend ve sekbanlar. Özel l ik le bu sonuncular büyük iç karışık l ık larda baş rolii 
oynuyorlar. Hükumet, bunları suhtelere karşı da sık sık kul lanıyor, vi layet 
idareci leri, kendi öz güvenlikleri için kurdukları kalabalık devriye bölüklerinin 
kadrolarında bunları istihdam ediyor; böylece de, Celfıll i syanlarında çok 
önemli bir olay, sekbanlık ruhu yaratılmış oluyor. 

B u  çiftini bozmuş kimseler başlarda suhıelere uyuyorlar, ancak sayı ları 
arttıkça yavaş yavaş gruplaşmaya başlıyorlar ve hükumetin "İ l  erleri "ni teşki l i  
üzerine, kendilerine birer de şöhretli başbuğ edinmeye imkan buluyorlar. El
deki belgelere göre ilk tanınmış levend bölükbaşı ya da Celilli Reisi ,  bizim 
daha önce uzunca sözünü etmiş  o lduğumuz, Bolu ile Gerede arasında 
1 5 8 1  'den itibaren 200 kişi l ik bir grupla soygunculuğa başlayan, Köroğlu efsa
nesinin kahramanı Köroğlu Ruşen oluyor. 

Önce küçük bir bölükle servet sahiplerine, ve daha çok kadılarla "ehl - i  
örf'e saldırmakla işe başlıyor ve namı anınca ona daha başka başka başbuğlar 
i l tihak ediyor. " . . .  bizim tahminimize göre, bu tanınmış eşkiya başının, bütiiıı 
Celilli' isyanların ın mahiyetini ve karakterini aksettiren «Köroğlu» adındaki 
halk destanının yegane kahramanı olarak ebedileşmesinin sebebi, Celilli isyan
larının i l k  bayrakdarı olmasıdır. Yaşadığı sahaların İstanbul-İran askeri yolu 
üzerine rastlaması. şekavetini ayrıca populer kılmıştır, denilebi l ir" 1 •  

Köroğlu  muhtemelen hükumet kuvvetlerinin sıkıştırması sonucu memle
ketinden ayrı l ıp Tokat-Sıvas ana yolu üzerindeki Çamlıbcl dağına yerleşip bu
rada kervan soygunculuğuna girişmiş. Mezkur yolun o çağda en i şlek ticaret 
yolu olması da2, soygunların "verimli l iği"ni anırmış olmalı . . .  B ittabi bu ve
riml i l ikten, Köroğlu'nun zengin kervancıdan alıp dağıttığı fukara zümresi de 
hoşnud olmalıydı. Bir şöhret boşuna yayı lmaz. B ize göre Çamlıbel yöresinin 
seçiminde, kervan yolu olmasının dışında Tokat ve Sıvas' ın eski Paulician, o 
çağda (ve de günümüzde) bir Alevi-Bektaşi merkezi olmasının rolü  de her
halde olmuştur. Köroğlu'nun böyle bir ortamdan destek bulacağı doğaldı. 

Öbür yandan "fışık tarzı ",  " . . .  İmparatorluk'un . . .  içtimai yapısını ve ma
nevi havasını büyük bir kuvvetle aksettirmektedir: Büyük tarihi hadiseler kar
şısında halk kitlelerinin birdenbire coşup kabaran sevinçlerini veya ümitsizlik
lerini . . .  terennüm eden ve o hadiseleri savfetle hikaye eden bir takım destanlar 
ve türküler vardır ki, dar manasıyla tarihi bir vesika mahiyetini gösterir . . .  bu 

1 Musıafa Akdağ.- Celali isyanları ı 1 550- 1 6()] 1. Ank. 1 963. s. 1 2 1 -2. 
2 Faruk Sümer.- op. cit., s. I R5.  
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edebiyat ı n  (halk edebiyat ın ın)  bütün mahsu l leri ,  İmparatorluk halk ı 
nın . . .  muhtelif içtimai' sınıfların psikoloji lerini doğrudan doğruya bize anlatan 
canlı şahid'lerdir .  . .  " 1 •  İş böyle olunca da Köroğlu destanı'nın günümüze de
ğin bu den li tutulmasının nedeni anlaşı lıyor: halkın ruhuna tercüman olma. 
Medrese talebesi i le levend ayaklanmaları, aynı bir sosyo-ekonomik sebebe 
mebni iseler de, aralarında önemli bir fark bulunuyor; şöyle ki ,  "Taleb-i ulı1m, 
o zamanki cemiyetin aydınları oldukları ölçüde isyanları da, az çok fikri' bir 
esasa, bugünkü deyimle, zayıf da olsa, bell i  bir oıtak gayeye dayanır. Daha i lk 
y ı l larından itibaren, her medrese talebesinde kuvvetli bir suhtelik ruhu vardı .  
İlmiye mensupları hariç kalmak üzere, umumiyetle ehl-i örf ve bütün kapu ku
lan kendi lerinin en nefretli düşmanı idiler. Bu noktada, suhteler Anadolu ayanı 
ve kadılarla birleştiklerinden, ayaklanmaları milli aristokrat ruhun bir i fadesi 
hal in i  aldı .  Aynı içtimai' yıkımın felfiketzedeleri oldukları halde, levend ve 
sekbanlarla talebe-i ulumun birbirleriyle etkili bir şekilde birleşmeyişlerinin se
bebi bu olsa gerektir. . .  "2. 

Birleşemezlerdi çünkü sosyal ideoloji leri , mensubu bulundukları "sınıf' 
farklıyd ı .  . .  Ancak suhtelerin özell ikle kapu kul larından nefretleri , asl ında 
devşirme takımının karşısında olanların müşterek tavrı idi. Bu babda Çet in  
Yetki n  bize, Kanuni' döneminde ülkemizde bulunan elçi Busbecq'in anlattığı 
bir olayı naklediyorJ ki bu, nefretin ne denli  genel olduğunu gösteriyor. Bus
becq şöyle diyormuş: 

"İstanbul'da bulunduğu sı rada, Türk karargahından yeni dönmüş bir  
adam bana bir hikaye anlattı . Asyalı (= Anadolulu) kavimlerin Osmanlı d in in i  
ve saltanatını ne kadar sevmediklerini göstermek üzere bunu s ize h ikaye et
mekten memnun olacağım. Söylendiğine göre Süleyman avdet ederken bu As
yalının (Anadolulunun) evinde misafir olmuş ve geceyi orada geçi rmiş. Su han 
gittikten sonra ev sahibi ,  böyle bir misafirin vücudu ile evinin murdar oldu
ğunu düşünerek onu su lar, tütsü ler ve birtakım ayin lerle tathir etmiştir 
(temizlemiştir). Bu, Süleyman'a hikaye edi ldiği zaman, adamının katledi lme
sini ve evinin kökünden yıkılmasını emreylemiş . . .  " !  

* 
* * 

" . . .  devlet in siyasi' prensiplerin i  Türk halkının mi lli' bi l inci güdemediği 
için, hükumet, gittikçe, Türk toplumunun değil .  imparatorluk dünyasın ın i fa
desi olmaya başlamaktadır. Yeni siyasi' düzeni yaratan güç, Türk halkının 
toplumsal gel işmesinden doğmuş bulunsa bi le, zamanın ın  siyasi' göreneği 

1 M. f'uad Köprülü.- Saz �airlcri 1 .  s.  46-7. 

2 Mustafa Akda�.- "I'· c:iı., s. 1 23 .  
3 Çetin Yetkin.- rıp. nı . . s. 1 79. 
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bunu hanedana mal ettiği için, padişahın i mparatorcu siyaseti idareci zümreyi 
ana topluluk dışından sağlamayı gerektirmişti . . .  " 1 •  

Gerçekten idareci zümre devşirmelerden oluşup bunu yetiştiren Saray iç i  
Enderun Mektebi'ne Türk halkından kimse alınmıyordu: İstanbul'un fethinden 
müteakip yy'ın sonuna dek gel ip  geçmiş 48 Veziriazamdan sadece dört tanesi 
Türk soyundandı. Türk halkının bu halete tepkisini ,  halk arasında anlatı lan 
fıkralar dile getiriyor: "Kanuni devrinin «San Katip» lakabı ile anılan bir divan 
kiiıibi, görevden çıktığında karşı laştığı bir dostuna «esir pazarından geliyo
rum» demek suretiyle, bütün divan heyetinin esirlerden kurulmuş olduğunu 
anlatmıştır"ı. 

Türkmen en ağır iş lere koşuluyor, madenlerde çalıştırılmak isteniyor. 
"rahat durmayanlar" Kıbns'a sürgün edi l iyor, kale inşasına gönderi liyor: buna 
karşı l ık da o, "taal lül  ediyor", yani yalandan bahane uydurup kaçıyor, maden
lere g itmekten imtina ediyor. . .  bu yüzden de sürekli takibata uğruyor. . .  1 .  
Böylece Osmanlı 'nın elinden horlanıp duran Türk halkı .  bazen Türk Safevi 
devletine ümit bağlıyor, bu kez de türlü suçlamalarla idam edi l iyor. 

Gerçekten, Safevi Türk devletinde devşirme sadrazamlar bulunmuyordu. 
Ve bildiğimiz Türkmen-Alevi kıyımları . . .  

Ye Türkmen-Alevi tepki leri, kıyamlar. Bunlarla Türk, sanıldığı gibi "bi
idrak" olmadığını gösteriyordu. 

• * 

Şahkulu ayaklanması4 
Biz bu, ve bundan sonraki ayaklanmaların suret-i cereyanlarının ayrıntıla

rına girmeden sadece bunların sosyal ve ideolojik yanlarını özel l ikle bel irterek 
özetlemekle yetineceğiz. 

Herzaman olduğu gibi din unsuru bir hareket dürtüsü olarak kul lanı lmış. 
Bedreddin'de de gördüğümüz gibi önder, zühd ve takvasıyla ün salınış kişi 
olmuş. Ama arka planda hareketin esas sosyo-ekonomik nedenleri, yadsına
mayacak birer tarihi vakıa olarak kalıyor. 

Osmanl ı 'nın tutumunu Şahkulu olayını tahkike memur bir görevl i ,  divana 
verdiği arizada, açıkça eleştiriyor: 

1 Musıafa Akda�.- Türkiye'nin  ikı isadi ve içıimai ıarihi. C.1 11 1 453· 1 559) Aıık. 1 97 1 . s. 1 27. 
2 i/}{/. , s. 1 29 i11/ra 1 . 
J llkz. t.hmeı Refik.- Anadolu'tla Türk a�ireılcri. hı .  l lJJO. />cı.uim. 
4 l l i l inıscl düzeyi ıarıışma göıürnıcz Uzunçar�ı l ı "nın Kızılha�hıra ve· de hunların ayakhınıııalarına 

i ı irnf  edilmeden fazla scmpaıi gösıcrmediği .  bunlar iç in  kul landığı "Sünni"' lafızlardan 
anlaşılıyor. Okuyucular bunu. Uzunçarşılı'dan yapıığınıız akıarnıalardan farkcdeceklcrdir. 
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" . . .  çağırub söylerlermiş ki: Bir dahi tımar satarlar mı. Tımarı mızı satun 
alı al ı cemi rızkı mız tükendi .  Tımar almaya deve gerek, mal gerektir. Yoldaşa 
tımar yoktur. Nerede maldar etrak (malsahibi Türkler) taifesi varsa, bezirgan 
oğulları vasa, kadı oğul ları, mütevelli oğu lları varsa cümlesi ehl- i  tı mar oldu
lar. Padişahın  ne kadar ahçısı , seyisi ,  mehteri ve sai r hüddamı (hizmet eden
leri) varsa cümlesi ehl-i tımar oldular, yoldaşa dirlik kalmadı .  Görsünler, imdi 
tımarı na-mahalle verüb Sipahi taifesine zulmetmekten ne fitneler zahir olsa ge
rektir" 1 •  

Osmanl ı 'nın Anadolu halkını sömürmesine karşın. örgütlenmiş i lk hare
ket, 1 5 1 1  'de Şahkulu i syanı olmuştu. Ortam buna iyice hazırdı ve bundan Şah 
İsmfill de yararlanmasını bildiği kadar asiler de İsmilil'in şahsında bir dayanak 
bu luyorlardı .  Uzunçarşı l ı ,  üzerine dikkati çektiği miz üslUbu i le Şahkulu'nun 
kimliği şöyle açıkl ıyor: 

"Şahkulu ,  Baba Tekeli veya Karabıyıkoğlu denilen ve Osman lı tarihle
rinde Şeytankıılıı adı verilen bu Kızı lbaş, yine Alevilerden Şah İsmfıil ' in ba
bası Şeyh Haydar'ın hal ifelerinden Hasan Hal i fe isminde birinin ·oğludur ve 
Korkut i l i  kazasına bağlı Yalımlı  köyü halkındandır. Hasan Halife iki defa . . .  
Şeyh Haydar'ın hizmetine gelmiş . . .  halifesi olmuş ve sonra memleketi olan 
Tekeli'ne (Antalya ve havai isine) gönderi l ip ora halkını  Şeyh Haydar'a bağla
maya memmur edi lmiştir". 

Baba oğul ,  bir mağarada ibadetlerile büyük şöhret kazanıyorlar. Bu arada 
şehzadeler arasında hoşnutsuzluk ve devlet ricalinin kayıtsızlığı sürüp gidiyor. 
Bundan faydalanan Karabıyıkoğlu isyan bayrağını çekiyor ve kendini Şah is
mfiil ' in  hal i fesi i lfin ederek büyük bir yandaş kalabalığının başında harekete 
geçiyor. 

Başlarda başarıdan başarıya koşuyor, Antalya'dan Manisa'ya dönmekte 
olan Şehzade Korkut'un hazinesini ele geçiriyor. Antalya'yı basıp kadıyı ve 
daha nice kadı ları öldürüyor ve Kütahya önüne geliyor ve kuşatıyor. Tedibe 
memur Karagöz Ah met Paşa'yı öldürdüyse de şehri alamıyor (22 Nisan 
1 5 1 1  ) .  Daha sonra Karaman beylerbeyi Haydar Paşa'yı da öldürüyor ve 
Kuzey'e doğru i lerliyor. 

Yine tenkile memur Hadım Ali Paşa Cuhukowı'da Şahkulu kuvvetlerine 
yetiş ip muharebeye tutuşuyor. Çarpışmada hem Şahkulu. hem de Ali Paşa 
ölüyor. Geriye kalan Şahkulu kuvvetleri de İran'a doğru çekil ip gidiyorlar. 

"Bu çapulcular Erzincan hududunda iken Tebri/den Anadolu'ya gelmekte 
olan beşyüz kişilik bir tüccar kafilesine baskın yapıp katlettiler: bunun üzerine. 

1 Zikreden Çetin Yetkin.- "/!· ciı . .  s.  1 97 .  
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ticareti ve tüccan himayeye büyük ehemmiyet veren Şah İsmail de bunların 
i leri gelenlerini öldüntü. 

"Osmanlı hükumeti, Şahkulu vakasını müteakip Ispana ve Antalya tarafla
rında ele geçirdiği Kızı lbaşları Mora'da zaptedi len Mudon ve Koron tarntla
nna tehcir etmiştir" ' .  

"Teke e li'nden İran'a i ltica eden Türkler o derece azim idi k i ,  bundan Şah 
İsmail de ürktü. Onları kısım kısım ayırtmaya mecbur oldu. Türklerin reisle
rine İkinci Bayezid'e karşı ne sebebe mebni isyıın ettiklerini sorduğu zaman şu 
cevabı aldı :" 

"Bayezid Han gayet pir ve zai f, şikeste mizac ve nahif olup pirl ik afetin 
almış ve ıedbir-i umurundan kalmış ve zimam-ı devleti (devlet yularını) vüze
rasını teslim itmekle memleketi ihti lal gelüb reaya ve beraya (halk) ayak altında 
payinıal oldu (çiğnendi). Zulümlerine tahammül idemeyüb bu sureti ihtiyar il
dik" .  

"Şah İsmiii l  bunları uzun ve manasız sual lerle yordu.  Neticede hepsine 
ihanet etmekten geri durmadı. Sebebi de, onlarııı kendisine taraftar bir.fikirde 

bulunnıayışları idi"ı. 
Babai hareketini destanlaştırmış Ozan Tel l i .  aynı şeyi Şahkulu için de 

yapmışll. Bundan da bazı kesitler: 

"Mağara'da 
Bir örümcek ağ örmüş 
Yara�a yuva kurmuş 
Yosun tutmuş taş duvar" 

" Kimi var karanl ıkta 
Daldığı derinlikte 
Balçığı günle sıvar" 

"İşte Halife Hasan 
Haydar'dan Şah'tan esen 
Rüzgarlann nefesi"  

1 Osmanlı ıarihi i l .  Ank. 1 975. s .  230- 1 ve  iııfrcı J. 
2 Ahmcı Refik.- On:ı l ı ıncı  asırda Rafızilik ve Bckıa�i l ik .  s. 8-9. Son ı!inıcc larafınıızılaıı 

bcl irı i l ıl i .  
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"Pir aşkına çeker hu 
Özü ışık gönlü  su 
Ve yanında yavrusu 
Şah Kulu Şeytan Kulu 
Şeyh oğlu 'da elenilen 
Adı aşkla anılan 
Bir destandır öyküsü" 

"Gök gergefte yıldız dokur 
Ay nakışlar rengi bakır 
Gelmez bir türlü uykusu" 
"Yüce dağıdır başı duman 
Kaşlar kartal gözler yaman 
Kara bıyıkları asi" 
"Bir Celiili deli dalga 
Hem yiğittir hem de bilge 
Gerçeklere erer usu" 1  

Şeyhoğlu merdan 
Verdi buyruğu: 

yürüyün 
Yürüdük 
Ortakçı 
Irgat 
Maraba 

Yokuşa 
Yamaca 
Yörebe 

Düştük Kütahya önlerine 
Çini lendi al desenl i  
Emek nakışlı gül desenl i  
Bir kanlı kavga" 
"Karagöz Ahmet Paşa 
Yanında yönünde devşirmesi 

kancığı 

1 Ozan Telli .- op. fiı . .  s.  2 1 -22. 
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Açmış yeşil sancağı 
Aşkına padişah pulunun 
Şah Kulu'nun 
Şaha kalkmış erleri 
Kanlanna kanşmış terleri 
Akar aşkına Ali'nin" 
"Dervşirnıe dölünün 
Takımı pusatı sağlam 

sayısı çoktu 
Bundadır ki Şah kulu 

Halkını geri çekti 
Ve bütün ağırlığını 

Bıraktı alanda 
Osmanlının gözü aç 

Gönlü talanda 
Üşüştüler kargalar gibi leşe 
Gün doğdu kartallara böylece 
Kenetlenip kanatlanıp 
Dalga dalga aktılar dağlardan dü;ı:e 
Vurdular haksıza halk sillesini 
Yetiştiler Karagöz'e 
Ve kestiler kellesini " .  

Ozan, meş'um akibete kadar sürdürüyor destanını ve  onu şiiyle bitiriyor: 

Ve bulutta yağmur gibi 
Sakladılar toprağa umutlarını 

" I 

• •  

Nur Ali Halife hareketi 
Şahkulu ayaklanması bastırı lmıştı ama buna neden olan koşullar olduğu 

gibi duruyordu ve dolayısıyla da Alevi ziiıııresi ,  başına başkalarını geçirip 
eylemlerini siirdii rüyordu.  Bu  cümleden olarak Niır Ali llal(fe, Çoru m ,  
Amasya, Yozgat ve Tokat yörelerinde yeniden ayaklanan halkın başına geçmiş 
ve 1 5  l 2'de Yularkıstı Sinan Paşa'yı Kızı lhisar'da bozmuştu. Ancak Göksu-

1 i/ıd . . s. 48-50. 60. 
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'da Mehmed Ağa'ya yeni l ip Nur Ali Halife savaşta öliince, çevresinde topla
nanlar İran'a doğru kaçmışlardı 1 •  

* 
• •  

Ruıneli'de sınırını  hergün i leriye götüren Osmanl ı ,  Anadolu'yu bir türlü 
"fethedemiyordu" .  Aslında bu iş. hiç de kolay değildi .  Ayaklanmaların ardı 
arkası kesilmiyordu. Şimdi de ihtilal bayrağını bir Şeyh Celiil'in elinde görü
yoruz. Yukardaki mağarada itikaf hikayesi burada da karşımıza çıkıyor: 

"Tokat' ın Bozok i lçesinde bir mağarada itikafa çekilerek uzun yı l lar ibadet 
i le vakit geçirmiş olan Şeyh Celal bir gün yoksul insanların, topraksız köylü
lerin, ağır vergiler altında ezilenlerin hayatını düzeltmek, onlara mutluluk ge
tirmek için 1 5 1 9  tarihinde ortaya çıktı ve kurtarıcı olduğunu i lan ett i .  Kendi
sine «Şeyh Veli» diyerek büyük bir saygı gösterdiler. Kısa bir zamanda Şeyh 
Celal'in etrafına binlerce kişi toplandı " .  

"Topraksız köylüler, geçim sıkıntısı çekenler, vergi lerin yükü altında 
ezilenler, topraklan el lerinden alınmış eski sipahi ler. sekban ve sarıca taifesi 
(bunlar, savaş zamanı köylerden toplanan geçici askerlerdi. Savaşta yararlık
ları görüldüğü halde kendilerine tımar veri lmeı.di .  bu bakımdan hoşnutsuz 
kimselerdi), derebeylerden, kadılardan ve bunların haksız adaletsiz davranışla
rından şikayet edenler. kurulu düzeni beyenmeyenler akın akın yollara düştii
ler ve Şeyh Celal'in etrafında toplandılar. Şeyh Celi\I 20 bin kişi l ik bir gfü:e 
sahip oldu. Bunlara «Celfıli» adı veri ldi " .  

Yavuz, bunları tedibe Rumeli beylerbeyi Ferhat Paşa'yı memur ediyor. 
Pa�a. Dulkadir beyi Şehsuvaroğlu i le birlikte Celali'lcre yük lendi ler. Bu so
nuncular yenildi ler ve Sıvas'a doğru çekildi ler. Şeyh CelUI yakalanarak parça
landı .  Savaşa " . . .  olagelenin, kuru lu düzenin bozulmasını istemeyenlerle, ku
ru lu düzene karşı gelen topraksız köylüler, vergi yiikü altında ezilenler ve 
adaletsizl ik kurbunları, malları gaspedilmiş sekban ve Sarıcalar, kadın ları ve 
çocukları i le beraber savaştı lar"2• 

Bu tablo bize bu isyanın, nasıl tam anlamıyla bir "halk hareketi "  olduğunu 
gösteriyor. 

* * 

1 Çet in  Yetk in .- op. ciı , s. 203. Ayr ın t ı lar ı  iç in  llkz.-- Baııal  Pehl ivan . - Köylü 
ayaklanmaları ve Alevi l ik  (4)  iıı Aydın l ık  04.07. 1 993. 

2 Hıruzan Hüsrev Tükin.- Türkiyc'de halk hareketleri. lsı. l lJ68. s. -ltı-7. 
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Şah Veli - Baba Zünnun hareketleri 
Aradan beş altı yı l  geçecek, Selim dar-ı bekaya i 1 1ıikal edip yerine Süley

man geçecekıir, o "muhıeşem" Süleyman. Ama Anadolu'da hiçbir şey değiş
meyecekıir. Halk da direnmekten dönmeyecektir. 

Gün 1 O Ağustos 1 525. İçel sancağında, vergi m emuru Siifıliiıı Koca adlı  
bir i htiyar köylüye fazladan vergi biçiyor. Adamın i ıirazına hiddeılenen "Os
manl ı " ,  ihtiyarın sakal ve bıyığını kesıiriyor ki bu büyük bir hakaret olu
yordu. 

Süğlün Koca nam-ı diğer Kadri Hoca Baba, köy lüleri çevresine topluyor, 
oğlu Süğlün Şah ya da Şalı Veli de buna katı l ıyor. O çevrede büyük bir saygı 
gören Baba Züıınu11 da hareketin başına geçerek bütü n çevre köylülerini ayak
landırıyorlar. Bunlar, bu bıyık kesme olayının kahramanlarını katlediyorlar. 

Bu arada, Macaristan ovalarında Mohaç zaferini ıab l lar ilan ediyor. Ama, 
"Muhteşem" in  tedip kuvveti , Kayseri civarında Kurşunl u mevkiinde perişan 
edi l iyor. Baba Zünnıin'un başarıları devam edecekı i .  A ma son çarpışmada, 
her iki tarafın kumandanlan telef oluyor ve sonunda B ab.a Zünnıin'un tarafl ısı 
köylüler tüm kı lıçtan geçiri liyor. 

Ama iş bitmiş sayı lmasın. O yıl içinde Adana'da Domuz oğlan; Tarsus'ta 
Yenice Bey; Adana'da Kara İsal ı ;  Türkmen boylannda n Veli Halife ayaklan
maları da güçlük le bastın lacaktı 1 •  

• • 

Kalender Çelebi isyanı 
Gördüğümüz gibi. ayaklanmalar birbirlerini takibe diyordu. Ama hiç biri 

Kalender Çelebi'nin isyanı kadar Osmanl ı  için tehlikeLi olmamışt ı .  Bu anıda 
vaki önemli bir olayı da zikredelim. Şeyh Celfıl isyanını n bastırı lmasında çok 
yararlı olmuş yukarda adı geçen Dulkadır beği Şehsuvar nğ lıı Ali Beğ, Kamıııi 
döneminin ilk yıl larında ( 1 522) hile ile öldürülerek bu beyli,ğin de hayatına son 
veri l iyor. Böylece Bozok ( Yozgat) ve Maraş bölgesi de doğrudan doğruya 
Osmanlı memurlarının eline geçiyor. Ve bu durum, biıtabi cı ıddi ayaklanmalara 
neden oluyor. "Bu ayaklanmalar, mezhebi mahiyeııe gibi gö rünüyorlarsa da . . .  
gerçekte iktisadi sebepler i le i lgi l idir. Devşirme ocağı o kıiıdar gel işmiştir ki 
Anadolu'daki en küçük askeri hizmetler bu ocağın me nsup !arının eline geç
meye başlamıştı. Sünni olsun, Şii  olsun Türk'e yalnı 7. ı .;ifçi l i  k yapmak işi dü
şüyordu. Manisa'da şehzade iken il. Selim'in oğlu III .  Muraı.l 'ın hizmetine her 
nası lsa girebilmiş olan iki kardeş raiyet, yani vergi v• eren k öylü bir Tiirk'ün 

1 ihd., s .  49-50 v e  Osmanlı ıarihi il .  s .  346. 
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oğullan oldukları için yerlerine kul oğul lan alınmak üzere, işlerinden çıkarı l
maları emredilmişti . . .  " 1 •  

Gelel im şimdi ayaklanmanın öyküsüne. 
"Bir sene sonra ( 1 526) Anadolu'da müthiş bir Bektaşi isyanı başladı :  Bu  

sefer Hacı Bektaş evladından Kalender, mehdilik  iddiasıyla ortaya çıktı .  Mü
ridleri kendisini Kalender İbni İskender, ibni Balını Sultan . . .  olmak üzere ta
nıyorlardı. Kalender Şah'ın halk üzerinde büyük bir nüfuzu vardı .  O derecede 
ki ,  etraf ve civarda ne kadar ışık ,  abdal ve torlak varsa hepsi etrafına toplan
mışlardı . . .  Anadolu'daki Türkmen aşiretlerinin çoğu onunla beraberdi" .  

Telaşa düşen Kanuni Sadrazam İbrahim Paşa'yı 3000 Yeniçeri ve 2000 
bölük halkıyla Kalender'in üzerine gönderiyor. Bu kuvvet, Anadolu ve Kara
man beylerbeyl iğinin askeriyle takviye edi l iyor. Karşı laşmada padişahın or
dusu perişan oluyor ve birçok ünlü isim, maktul düşüyor. Ordunun bütün eşya 
ve çadırları Bektaşilerin el ine geçiyor. "Uryan (çıplak) . . .  iken giyinüb kuşan
dılar ve elbise-i fahire ile donandılar". Bu zafer üzerine Dul kadirli aşiretlerinin 
çoğu Kalender'in yanında yer alıyor. 

Bunun üzerine İbrahim Paşa, cebri yürüyüşle Elbistan'a geliyor ve Kalen
der ordu mevcudunu öğrenince ihtiyatlı davranıyor. Anadolu ve Karaman as
kerinden hiçbirini kendi askerlerine karıştırmıyor ama elinde kalanla bir iş gö
rülemeyeceği idraki içinde, düşman mevcudunu azaltma yoluna tevessül edi 
yor. " . . .  Türkmen ve Karaman eyaletleri zapt olunduğu zaman birçok kimsenin 
tımarları havass-ı hümayuna (Padişah haslarına) i lhak olunmuştu. Dulkadirl i  
beğlerbeyi elde edi l i r, Türkmen aşiretleri Kalender'den tefrik o lunursa 
(ayrı l ı rsa), kendi lerinden yardım bile görmek ihtimali vardı .  Bu  fikir kabu l 
edildi. Dülkadirli lerden Beşatlu ve Karacalu beğlerine gizlice haber gönderi ldi . 
Hepsi de parlak vaadlerle elde edildi . Kalender'in maiyetinden büyük bir kuv
vet ayrı ld ı .  . .  ". 

Ve Kalender yakalanıp kellesi kesilecekti2• 
Evet, Anadolu tarihi ,  bir anlamda, Alevilerin kıyım tarihi o lmuştur. Os

manl ı ,  saltanat binasının harcını ,  Kızı lbaş kanı ile yoğurmuştu. 
"Al Osman ülkesinde esen 

bir kısırlık çığlığı, bir ölüm türküsü rüzgar idi .  
Köylünün göz nuru zeamet 

alın teri tımar idi. 
Kırık testiler susuz 

su başlarında bıyık buran sipahiler var idi 

1 Faruk Sümer.- Oğuzlar. s. 1 7 1 -3. 

2 Ahmet Refik.- rıp. cit., s. 1 1 - 1 2 .  
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Yolcu, yol larda topraksız insanın 
ve insansız toprağın feryadını duyar id i .  

Ve yol ların sonu kale kapısında kı l ıçlar şakırdar 
köpüklü atlar kişner iken 

Çarşıda her lonca kesmiş kendi pirinden ümidi 
tarumar idi .  

Velhasıl hünkar idi, tımar idi, rüzgar idi 
ah u zar idi" (Nazım Hikmet)' 

" 
• •  

Tekrar edeceğii'.: "Köylü-Türkmen ayaklanmalarını i lk başlatanlar gerçek
ten Kızı lbaş eği l imlidirler. Ancak bunları harekete getiren nedenler mezhep ya 
da tarikat bağnazl ığı deği ldir. Nitekim, çevrelerinde kısa sürede çeşit l i  öbek
lerden insanlar toplanır. Sözgelimi tımarlı sipahi ler sık sık bu ayaklanmalara 
katıl ırlar. Sünni çiftçi halk ve hatta şehir ve kasabalı lar isyancılara kat ı l ı rlar"2• 
"Durum bu olunca, Alevilerin giriştikleri ayaklanmaların nedeninin gerçekte 
hiç de Alevil ik olmadığı, tam tersine sosyo-ekonomik koşu llar olduğu kendi
l iğinden anlaşı l ır. Kaldı ki ,  ister Alevil ik,  ister Sünnilik olsun, b irer «neden» 
değil ,  birer «sonuç»tur, bel irli toplumsal durumların ideolojisidirler. . .  "J. 

Muhyi'ye göre reaya, "cümle fılemlere rahmet saçan yoksul eldir" .  
"Zahit bizi ta'neyleme 
Hak ismin okur dilimiz 
Sakııı efsane söyleme 
Hazret'e varır yolumuz" 

Sayı lmayız parmak i le 
Türkenmeyiz kırmak i le 
Taşramızdan sormak i le 
Kimse bilmez ahvalimiz" 

"Erenler yolun güderiz 
Çekil ip hakka gideriz 
Gaza-yı ekber ederiz 
İmam Ali'dir ulumuz" 

1 Zikrcucıı Banal Pehlivan.- "!'· ciı. 
2 Fuaı 13ozkıırı.- Aleviliğ i n  ıoplunısal boyuıları. lsı. 1 990. s. 65. 

� Çcıin Yeıkiıı .- "f'· ciı . . s. 2 1 0. 
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"Tevhid eden deli olmaz 
Allah diyen mahrum kalmaz 
Her seher açı l ır solmaz 
Bahara erer gülümüz". 

"Muhyi sana olan himmet 
Aşık isen cana minnet 
Cümle alemlere rahmet 
Saçar şu yoksul elimiz" 

Neden eleği yel, saçı yel, eli hamur, karnı açtır reayanın?' 

'.!45 

Tekrarlaya geldiğimiz sosyo-ekonomik nedenlere i laveten şu husus da bu 
hareketlerin devamına fımil oluyordu: Her isyanın batırı lmasından sonra Biib-ı 
Ali, işbu, hastalığa şifa verebilecek idari ve mali ıslahat işine kesinlikle girişmi
yor, savaşlarda iki tarafça katliam ve tahribata uğratı lmış bölgelerin ekonomik 
kalkınmasına yan gözle bile bakmıyor, aksine, eldeki giivenilir belgelere göre, 
nispetleri aynen bırakı l ıyor, hatta artırı l ıyor ve ölmüşlerin, kayıp ve kaçakla
rınki de, "müşterek sorumluluk" adına orada kalmış olanlara yükleniyor! Bu  
itibarla yeni ihtiliil lerin patlaması ve  öncekilere iştirak etmemiş olanların bun
lara kat ı lmaları için bütün nedenler yerli yerinde duruyordu. Biibıali'nin krizin 
derin sebeplerini anlamaktaki bu beceriksizliği nereden kaynaklanıyordu? 
Keza, bu koşul lar altında neden 1 527 i le yüzyı l ın sonuna dek hiçbir önemli 
ayaklanma vaki olmuyor?. 

Selim'in, Sünniliği yerleştirmek amacıyla alınış olduğu önlemler ancak et
rlık' ı ,  ona hiç alışık olmadığı bir katı lsliim şeklini icbar eden bir iktidardan 
uzaklaştı rmaktan başka bir işe yaramamıştı. Kaldı ki bu İsliim şekl i ,  Bfıb-ı 
Ali'nin temsi lcileri kadar ona yabancı geliyordu. 

Her üç isyanın theoloj ik  ve ideolojik içeriğine gelince, bunlar hakkındaki 
bilgi lerimiz, hiç de tarafsız olmayan resmi Osmanlı belgelerinden ibaret olu
yor. Ancak, XVI. yy'ın başlarından itibaren seçi lebilen mezkur üç amile,  
önemin in  doğruca saptanmasının gerektiği bir dördüncüsü, bi ldiğimiz Şah İs
mail etkeni ekleniyor. Onun Anadolu ve Azerbaycan etrtik'ıne başlarda sağla
dığı ortamda bunlar, işbu tanrısal laştırı lmış şefin yanında, atalarının geçmişin 
Gazi beylerin yanında olduğundan çok daha iyi koşu l l arda hissetmişler: 
Kabilevi i mtiyazlarına dokunulmuyor ve kendilerine tahsis edilen çok geniş  
topraklar üzerinde zamanlarını hür göçebe yaşamla i şbu mesihi şefin yanında 
esriten seferlere çıkarak paylaştırabi l iyorlardı .  Dolayısıyla da i l tihak hızlı ve 
büyük ölçüde olmuştu. Şah İsmfül. ordusu için büyük bir insan yedeğini teşkil 

1 Türkfın Yc�ilyurt.- Osmanlı ıoprak dü7.cni ve halk �iiri. Kar�ı yay. 1 1 .y . l .  s .  1 3 . Mııhyi 'n in 
ki ınl i�ini  sapıayamadık. 
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eden bu bağnazlaştırı lmış yandaş kitlesinden hemen faydalanma yolunu tut
muştu ve bu, aynı zamanda, rakip  Osmanl ı'yı içerden yıpratmak için de bir 
çare olacaktı. Ve bazen, Nur Ali  Halife'de olduğu gibi Şah, Safevi birlikleriyle 
destek vermişti . l 520'deki Şah Veli isyanında Şah lsmiiil ' in rolü kesindir. 
B una karşı l ık 1 526-27 i syanlarının İran'dan tertiplenmediği şüphesizdir: Şalı 
İsmim bundan iki y ı l  önce ölmüştü ve halefi , Tahnıasb, Kızı lbaş emirlerin 
el inde bir oyuncak olarak bu çapta iş lere kalkışacak bir kişi liğe sahip bulun
muyordu. 

Bu i tibarla altının çizi lmesinin gerektiği husus. heme kadar bu isyanlar 
Şah İsmail ' in d<i ·; ve halife'leri tarafından yürütü lmüşlerse de bunların, tama
men "yerli "  ve kendi liğinden vaki olmuş hareketler olduğudur. 

Bu arada, Topkapı arşivlerinde E. 6369 sayı ile kayıt l ı  bir belge, Kara
man beylerbeyi Mahmud Paşa'nın. adı verilmeyen bir şahsa ama görünürde 
Sultan tarafından isyanı bastırmakla görevlendiri lmiş vezir-i azam lbrahim Pa
şa'ya h itabeden bir rapor bulunuyor. Bunun tarihi 1 527 Nisan sonu, yani is
yanın bastırı lmasından iki ay öncesidir. Bunda, tedibe memur paşaların,  ez
cümle Hürrem Paşa, Rum beylerbeyi Hüseyin Paşa ve Yakub Paşa'n ın uy
mazlıklan ve düşmanı hep küçümsemeleri sonucu nasıl mahvolup bizzat telef 
olduklannı gösteriyor. Fevkalade savaşçı l ığı 1 5 1 1 olaylarından beri çok iyi 
bi l inen düşmana karşı tedbirsizce saldırarak benzer hata i le Karagöz Paşa. ve
zir-i azam Ali Paşa ve de sonunda Mahmud Paşa hayatlarından olmuşlard ı .  
Her vesile i le i l  valilerinin yeteneksizlikleri ayan oluyor1• 

J.  R. Walsh (The historiography of Ottoman-Safavid relaı ions in  the Six
teenth and seventeenth centuries, Historical writiııg of tlıe peoples of Asia. 
Historians of tlıe Middle-East, ed. B. Lewis and P.M. Holt, London 1 962. s. 
202), büyük u luslararası ticaret eksenlerinin yön değiştirmeleri sonucu 
"Anadolu 'nun stratej ik Osmanlı  artbölgeleri özel likle bu değişmeden etki len
mişler, Orta Asya kervan yolunun terk edi lmesi sonucu Karadeniz ticaretinin 
duraklamasından zarar görmüşlerdi; tarihinin bütün dönemlerinde ülkenin coğ
rafi çehresinin teşvi k  ettiği bölgecil ik şimdi bireysel. tutarsız isyanlarda tezahür 
ediyor. Bu çeşitli yerel ayaklanmaları Safevi propagandasına bağlamak yanlış
tır; bunun Osmanlı larca böyle gösteri lmiş olması, bastırma önlemlerini bir he
retic karşıtı faal iyet gibi gösterme niyetinden i leri gelmektedir. Safevi inanç 
yayma çabası bu alanda düzensiz ve belirsiz olup bu çaba, dini görüşleri nadi
ren tanımlanabilen mahalli şeyhlerin kişisel girişimlerince yürütülmüştür. Ger-

1 Jcun-Louis Bacquc-Grammonı.- Un rapporı incdiı sur hı rcvolıc anaıolknnc de 1 527. iıı Sıudia 
lslamica. Ex fosciculo L X l le. Paris 1 985, s. 1 55- 1 7 1 .  
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çekten, karışıklıklarda dinin ve tarikatların rolüne, durumun gerçeklerinin dı
şında bir ölçüde dikkat çekilmiştir" diye yazıyor ' .  

Görüldüğü gibi, isyanlara patlak verdiren ami llerin birbirlerine göre önemi 
hususunda tarihçi ler tam mutabakat halinde bulunmuyorlar. Nitekim Bacque
Grammont Walsh'ın mezkur ifadelerine şunları ekliyor: Bu nokta-i nazar özel
l ikle Çaldıran savaşından sonraki karışıklıklar için geçerlidir zira, daha önce, 
Anadolu'da Safevi halife l'e da 'llerin faaliyeti az çok bir toplu plan halinde ge
li şiyordu, Şfıh yanlı larından toplanacak paralar bir asgari örgütlenmeyi elzem 
k ı lıyordu. Uluslararası büyük t icaret yol larının yön değiştirmesine gelince, 
bunun etki leri 1 520'ye doğru Anadolu'da belki de ağır şekilde hissedi lmi
yordu; ancak Kanuni'nin tahta geçmesiyle İran'la ticari i l i şkilerin 1 5 1 4'te ke
si ldiği ve bunun sonucunda da Osmanlı İmparatorluğu'nun Asya bölümünde 
muhakkak bir i kt isadi çöküntü yaşandığı bi l iniyor. Şah Veli isyanı bu dö
nemde patlak vermişti .  

Ve n ihayet bu konuları, üç belgenin içeriğini özetleyerek kapatacağız. 
Bunlar, heme kadar Şfıh Veli ayakl�nmasıyla doğruca i lgili değil lerse bile bir
çok onyı l  boyunca karışık l ık ve isyan mahalleri olan bölgelere has kurumsal. 
idari ve mail alan sorun ların ı  yansıtıyorlar. Bunlardan biri Rum beylerbeyi 
Sadi Bey'in Sultana mektubu oluyor. 

İlkbahardan beri ordu, seferde bulunup yollar kardan kapandığından kış
lağını  Bayburt bölgesinde mi kuracaktı? Yoksa askeri tümden terhis etmeli 
miydi ya da içinden bir miktarını orada tutmalı mıyllı? Sadi Beg, kişisel ola
rak, ordunun geri dönüşünden yanaJır ve sultanı terhise ikna etmek üzere Je
l i l lerini sıralıyor. Rum tınıarlUları hali vakti iyi olmayan kişi lerJir. Ülke ise, 
ekonomik olarak yeniden kalkınmaya başlıyor ve ancak tımarlUları besleyecek 
kadar üretebi l iyor ama her hal ü karda bu üretim onların uzun seferlerine da
yanmalarına yetmeyecektir ve dola'iıyla bunların topraklarından uzun süre 
uzak kalmaları bunları bit irecektir. Kaldı ki orJunun konakladığı bölge, bu 
den l i  kalabalık bir topluluğun kışlamasını beslemeye yeterli olanaklara sahip 
değildir. Bu sonuncu durumda tehlike, köylünün suiistimallere maruz kalarak 
kaçıp gitmesindedir. Bütün bunlara bir de, bölgenin kış koşulları ekleniyor. 

Sadi Beg'in mektubu, güz 1 5 14 tarihl i  olmalıdır. Bu tarihte Bayburt, Bı
yıkl ı  Mehmet Paşa tarafından fethedilmişti . 

23 Kasım 1 5 1 5 'de Sadi Beg, Bıyıkl ı  Mehmet Paşa i le Diyarbakır' ın fet
hine iştiraki reddettiğinden azledip hapsediliyor. 

1 Zikreden J.-L. Bacqu�-Gramınonı.- Eıudes Turco-Safavidcs i l i .  Noıes et docunıents sur l;ı 
rcvolte de Şah Veli b. Şeyh Cclfil. iıı Archivum Otıomanicunı. T.Vl l .  Wicsbaden 1982. s. 6. iı,/ru 
4 .  
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Sadi Beg'in mektubunda zikredilmeyen iki hoşnutsuzluk nedenini de ha
tırlatmak yerinde olur. Bunlar t ımarh'.lları Bübıal i'nin karşısına dikip isyan ları 
teşvik etmişlerd i .  Osmanlı lar, hükümranlıklarını Anadolu beyl ikleri üzerine 
yaydıklannda merkezi yetkeyi kuvvetlice sınırlayan bir askeri örgütlenme şek
l iy le karşılaşmışlardı ki bu, eşkii11cii mülk id i .  Bunun sahibi dini haklara, yani 
öşüre, tam mal ikti . Aynı zamanda bir takım örfi hakların da sahibiydi ama 
bunlara karşılık orduda bizzat hizmet etmeli ya da yerine birini göndermeliydi . 
Gelirin, bir muharibi teçhiz etmeye yetmediği hallerde. bir götürü meblağ kar
ş ı l ığında borcunu ödemeliydi .  

Osmanl ı ,  eşküııcü nıiilk'leri tımara tahvil  etmişti; bu itibarla bundan böyle 
tımarlı'.i, yerine başkasını gönderemez olmuştu . 

Şah Veli isyanının uzağında deği l iz. 
Bu tahv i l  iş in in i l k  dalgası Fatih,  ikincisi de Yavuz'un el inden çalkan

mıştı . Ama Bab-ı A li, daha da i leri giderek. tarım arazisinin sahibi ve vak ı lfa
nn idareci lerine çatacaktı. Hiç kimsenin devlete karşı herhangi bir göreve zor
lamadığı bu kişi ler, haliyle harekete geçeceklenl i .  O kadar ki ,  i l .  Bayezid, 
tahta geçer geçmez ilk işi  babasın ın  tertibett iği bu n izamı değiştirmek ol
muştu 1 .  Ama olan olmuştu ve bu kez, Fat ih' in mallarını ellerinden aldığı ama 
buna karşı l ık tımar verdiği yeni timarlular bu işten zarar görmüşlerd i .  

Yine altın ın çi1.i lmesinin gerektiği b i r  başka olgu da ,  birçok kişinin örli 
şefler olarak gel i re sahip bulunmalarıydı. Osmanlı lar Anadolu il lerini i lhak et
tiklerinde bunlara basit tımarlu muamelesi yapıyorlar ve zamanla. bunların ye
rine başka bölgelerden tercihan Rumeli'c..len timarlı'.ilar ikame ediyorlar; bunun 
amacı eski kabi levi yapı ları k ırmaktı .  Bowk'un ait olduğu Dulkadi riye'c..le 
Sancak Beı:'i . para cezaları hususunda oymak bcğleriye ihti lafa düşüyor. Ger
çekten ahlaki suç lardan ötürü kesi len cezalar bu sonuncu lara gel iyordu ve 
bunların.  suç türünü çarpıtmakta çıkarları vardı .  

TımarlOlardan sonra raiyete de göz atmak uygun olur. Tı ınarlOların hoş
nutsuzluğu mutlaka mükelleflere de yansıyacaktı : Çaldıran seferi dönüşü,  
köy lü ler, yiyecek arayan askerlerce hırpalanıyorlar. Sfıdi Beg'in mektubum.la 
zikrettiği tehlikeler gerçekti. Öbür yandan. süresi dolmuş bazı tımar sahipleri 
raiyetten aşırı ölçüde vergi talebinde bulunuyorlardı .  O ise ki fazlal ık.  asl ı nda, 
yeni gelecek ıı marlı'.iya ait olacaktı . Bu sonuncusu, bittabi, bunu köylüden is
teyecekti ve köylüyü bu durumda hiçbir şey korumuyordu. 

Orta Anadolu'nun bu durumuna bir toplu bakış. bu bölgenin derin bir hu
zursuzluk iç inde olduğunu gösterir. Fatih  i le  Yavuz'uıı askeri pol i tikaları ve 

1 !1u ıoprakların mülkiyeıi ı ı in el ler inden al ınmasınd:ııı eıı çok ıarar gören Nak�itıcndlı i k r  
olmu�ıu. 11unlar. Fmih'in ölümünde ( k i  bunların elinden zclıirlcn<iiği rivayeı edil ir) .  i l .  Baycıiı 
Veli'yi ıuınıu�l:ırdı. Ccnı'c k:ır�ı. 
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Osmanlı telakki lerine uymayan sosyal ve kurumsal yapıları, halkın çeşit l i  ta
bakaları arasında geri l imler yaratmaktan geri durmuyordu. Keza, dini düzey
deki iht i latlar. süliile kavgaları, dış güçlerin işe karışmaları da düşünüldü
ğünde, en ufak bir kıvı lcımın bir ihti lali başlatmaya yeteceği anlaşılır. 

Tosya kadısının Babıali'ye dilekçesi . 
Bu  belge, Celali tesmiye edilen isyanlar sonucunda Anadolu halkının çek

tiği ı ztırap ve gördüğü aşağı l anmaya bir toplu bakış oluyor. Bu, bir arıza ol
mayıp bir mahzar oluyor şöyle ki tek bir bireyin ueğil .  bir topluluğun yakın
maların ı  temsil  ediyor. Bu yakınmaları Tosya'nın kadısı toplayıp B5bıli.li 'ye 
arzediyor. 

Bu belgenin tarihi kesinlikle saptanamıyor. İçindeki "on yı ldan fazla bir 
zamandan beri, eskiya, karışıkl ık kışkırtıcı ları ve Celôliler Anadolu ü lkesini 
ele geçirdiler" cümlesi , hataya sürüklememeli .  Öbür yandan, bu çağda zaman _ 
kavramı en sıkıca riayet edilenlerden deği ldi. Örneğin, Kemah. Erzincan, Bay
buıt ve Erzurum bölgelerine ait 6 Temmuz 1 540 tarihli bir vakıf sicilinde. Kı
zılbaş çalkantılarından beri kırk ila el l i  yıl geçti deniyor ki bunda büyük bir 
abartma bulunuyor. 

Öbür yandan XVI. yy'da Anadolu'yu sarsan bütün isyanların ,  daha önce 
de söylediğimiz gibi ,  Şah Veli'nin babası Şeyh Cel51'a bağ landığını hatırla
mak gerekir. Bu itibarla Tosya kadısının sözünü ettiği on yıl hangi olaydan. 
1 5 1 2, 1 520, 1 526-27 ve daha sonraki bir isyandan sonrn mı geçmişti'? Belge, 
birçok kez kadıların sadece mevcut yuvalardan aı•ciriz ve tekelli{ gibi fevkalade 
yükümlük lerin almaları hususunda emirlerin veri lmiş olduğunu belirtiyor ki 
bu, Anadolu'da durumun ciddi olarak bozulduğu ve bu tür arızaların daha 
önce de Babıfıli'ye gönderi lmiş olduğunu gösteriyor. Bu itibarla belge. ilk Ce

llili hareketlerine bağlanmayıp bunu xvı.  yy'ın ortalarına doğru ya da daha 
geç bir tarihe oturtmak gerekiyor. 

Tosya kadısı i lk  önce Cel5li isyanlarının kötü sonuçlarını bet imliyor: 
yağma edi lmiş, yakılmış ve büyük ölçüde terk edilmiş köyler. Yerlerinde ka
lanlar, namevcutlar ve kaybolmuşların vergi lerini de ödemeye zorlanma duru
muyla karşı karşıya kalıyorlar ki işbu tehdit, arizanın esa� konusu oluyor. Bu 
topluca sorumluluk prensibi, İmparatorluk'ta sık sık uygulanmaktaydı :  Fatih 
kanunnamesinde buna dair bir örnek bulunuyor: bir köylü, ödemesinin gerek
tiği vergiyi karşılayacak kadar mal bırakmadan ölecek olursa, aradaki fark kö
yün sai r sakinlerinden talep edi l irdi .  Bu prensip, ü lkenin ekonomik durumu 
üzerinde yıkıcı sonuçlan oluyordu. Bir genel felaket. örneğin salgın ya da iç 
savaş, ayakta kalanların ,  takatlarının üstünde taleple karşılaşmaları için yeter
liydi. Bunun sonuncundan bunlar kaçıyor. kırsal bölge boşalıyor ve dolayı
sıyla da devlet geliri azalıyordu. Bu keyfiyet köylünün ekonomik gücünün bi
l incine varmaya başladığını gösteriyor ki bu dahi bizi . bu işi xvı. yy'ın orta-



sına yerleştirmeye götürüyor. Ni tekim yukarda mezkur vakıf sicil lerinden Bft
bıfıli 'ye di lekçelerin verildiği ve ondan Kızı lbaşlara karşı savaşta yakıp yıkı lan 
bölgelerde ekonomik kalkınma için önlemler alınımısının istendiği anlaşı l ıyor. 
(Bu sici lde bahsi geçen " Kı zı lbaş" ların Osmanlı devletin in l 535- l 536'da 
aleyhine sefer tertip ettiği Safeviler olduğu açıkça belli oluyor; yani bu tabir bu
rada, Anadolu heterodoxlannı ifade etmiyor). 

İ ltizam durumunda i se, iş daha da kötü oluyordu. Babıftl i 'ye bel l i  tarih
lerde muayyen bir meblağı ödemeyi taahhüt etmiş vergi mültezimi, her türlü 
suistimale başvurmaktan kaçınmıyordu. 

Vergilerin aynntılan üzerinde durmuyoruz' .  
Bütün b u  açı lardan bakı ldığında, Tosya kadısını n dilekçes i .  Anadolu sa

kin lerinin durumunun ne denli ümitsiz olduğunu gösteriyor. İç savaş ve eski
yanın k ı rdıkları halk birkaç kez, vergi birimlerin in yeni bir dağıt ımını elde 
etmek iç in B abıfıli 'ye başvurmuşlar ama kadılar buna kulak tıkamışlardı. An
cak ayakta kalanlar h icret yolunu tutunca, c ıvar kadı larının da desteklediği 
Tosya kadısı bunların davasını benimseyip Babıilli 'ye tehl ike işareti vermeye 
yanaşıyor. Bu çığlığı bu kez Babıal i duyacaktı .  

Zile kadısının di lekçisi .  
Bu belge, hass mülklerin in bir  vergi tahsi ldarının Celilli karışıkl ıkları so

nunda karşı laştığı zorlukları içeriyor. Tahsildar, yakınmalarını  doğruca Bii
bıfı l i 'ye bizzat i letmeyip bunu Zile kadısı aracı l ığıyla yapıyor; şöyle ki bahis 
konusu hass'lar bu kentin cıvarında bulunuyor. Başka bir belgede. durumun 
hiç de iç açıcı olmadığı yine görülüyor. Bunda, mükelleflerin bir k ısmının 
eşkiya i le birleşip öbür raiyetin vergilerini ödemelerini engelledikleri okunuyor. 

İsyan ın  kendisine gel ince: ünlü CellUi önder Karayazıcı l 604- l 605'te 
ölüyor. Onu i stihlfıf eden kardeşi Deli Hasan, Babıfı l i  i le barışıp yandaşlarının 
çoğu i le Rumel i'ye geçiyor ( 1 603 ) .  Ama Anadolu'da karışıkl ıklar dinmiyor. 
Sıı/ıte'lerin çıkardıklarının dışında askeri sınıftan saııcak heg'lerinin,  çeşit l i  
düzeyde tımarlüların ve Yeniçeri altıbölük lıalkı ' ından Sipa/ı/' lerinkiler de ek
leniyor. Burada Celali kargaşaları olarak teliikk i edi len askerlerin aşırık ları 
belgede söz konusu oluyor. Bu çalkantı, askeri görevin istikrarı ile ters oran
t ı l ı  oluyor. Tımarlü bunun ne kadar geçici olacağını diişününce, suistimaller o 
denl i  artıyor. il. Bayeı.id döneminin bir sici l i ,  hiçbir geçerli neden olmadan bir 
ıinıarlfınun umarından mahrum edileceğini gösteriyor. 

Babıali i l lere, saray hizmetine bağlı dev,ı·irıııe'leri , çeşitli görevlerin yerine 
getirilmesi için göndermeyi adet edinmişti . Bun ların "Sulıan'ın kul ları " s ıfatı , 
yetki lerini suistimal etmeye, örneğin halktan kendileri ve maiyetleri için yatacak 
yer ve yiyecek emretmeye sevkediyordu. 

1 Bunlar lçin bkz. Küllür kökenleri 1 112, pu.1·.1· i111. 
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Ve. daha önce de sözünü ettiğimiz levemfler vardı .  büyük bir işsizl ik  hü
küm sürüyordu. Bunlar savaş gemi lerine gi riyorlar ama. tediye edi lmek kay
dıyla herhangi bir şefe yardımcı oluyorlardı .  Keza yüksek orunlu kimselerin 
hizmetine sekbôıı olarak girip bunların maiyetine dah i l  oluyorlard ı .  Bu ulu 
kiş i ler ya da kahyalarının h izmetindeki bu s i lahlı adam kıtaları. efendi lerin in 
bi lgisi dışında ya da içinde, köylüden, bunun gönül rizasıyla vermek istemedi
ğini zor kul lanarak söküyorlardı .  Böyle olunca da köylü kaçıyor, herhangi bir 
şefin yanına Segbôn olarak girip topraklannı ekilmeden boş bırakıyordu. 

Bu çizi len tablo, belgede yansıt ı l ıyor. Bundan Zi le kenti ve çevresinin, 
hüviyetleıi tam saptanamayan Ce/<illler tarafından talan edi ldiği, bunların el le
rine geçirdikleri mal, yiyecek, küçük ve büyük baş hayvanı götürdükleri anla
şı l ıyor. Olay 1 604'de vaki olmuş olmalıydı . Bir zaman sonra. Valide su ltanın 
hasslarının vergilerini tahsile memur bir Hayreddin Çavuş çıkageliyor. Çavuş, 
Yeniçeri ocağına mensuptu. İlk gözlemi ,  raiyetin,  işbu yolcu luğu s ırasında 
onu beslemeye yetecek kadar yiyeceğe sahip bulunmadığı oluyor. Bunun üze
rine mükellefleri kente çağırmayı kararlaştırıyor ama onlar, fakirl iklerini i leri 
sürerek gitmeyi reddediyorlar. İsler istemez Hayreddin vergileri yerinde tahsi l 
etmeye tevessül ediyor. Ama bu arada köylü.  kaleler inşa edip bun larda Segh
ôn ' lan toplayarak ve kendi lerine, adları bizce bi l inen şefler seçerek önlemler 
alabi lmişti. Şeller şunlardı: Ağca Koyunlu  kabilesinden Şaban Fakih i le Eyınir 
Şah Fakih, Hacci adında biri ,  Tımarlu Biili i le Eyyub. eşkiya Ahi ile Aydın ve 
de Cel<i/llerle gelmiş sair segbôıı ve süvari ler. Eli kulağında bir silfihlı çatışma 
görüntüsü karşısı nda Hayreddin önce kendisinin de /eveıııl toplayıp vergileri 
zor kul lanarak tahsi l  etmeyi düşünüyorsa da bundan vaz geçiyor zira böylece 
elde edilecek mebliiğlann işbu paralı a�kerlerin tediyesine yetmeyeceği gibi işte 
kaybetme riski de büyüktü ve daha önce tahsil ettiklerini de kaybedebil irdi .  

Di lekçenin bu bölümü halkın mukavemetinin ne denl i  scıt olduğunu gös
teriyor şöyle ki toplamış olduğu az paradan bile yoksun kalmaktan korkmuştu. 
Kuvvetle karşı koyamayınca uzlaşmaya mecbur oluyor ki bu, Devlet'in kasala
nnı doldurmak için çok daha etki l i  ve yararlı bir yöntemdi .  

Tosya kadısının arizası, halkın hiila Babıiili 'nin müdahalesiyle güçlükle
rinin benaraf edi leceği umudunu beslediğini gösteriyor. O ise ki Zile kadısın
kinde, çeşit l i  bahanelerle soyulmaktan usanmış ve vergi tahsi lfıt ının aşırı seıt 
yöntemlerinden çi leden çıkmış halk, selametini silahlı direnmede anyor. Ba
bıfıli ise yine aciz, yine beceriksiz, hiçbir işe yarar karar almıyor, alamıyor. . .  1 •  

1 J .  Beldiccanu-Sıeinhcrr el J.-L. Bacque-Grammonl.- il propııs de l)UClqucs causcs d e  nıalaiscs 
sociaux en /\ıı:ııolie. Ccııtralc aux XVlc et XVlle sicclcs. iıı /\rchivunı Oııoın:ııı icuın T. Vl l l .  
1 982. s .  7 1 - 1 05.  
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Buraya kadar, olagelmiş isyanlann müşahha�. maddi etkilerini mütalaa el
l ik .  Ancak, bu isyanların dolayl ı  nedenleri. bunları hazırlayan zemine cıki leri 
iı ibariyle, en az öbürleri kadar bunlarda müessir olmuşlardır. N itekim XVI. yy 
sonu. bir ayaklanma için uygun bir zaman olmuştu şöyle ki Osmanl ı  gücünün 
kısm-ı kül lisi Macarisıan'da Kanice muhasarasıyla meşguldu. Tüm isyanı si 
yasi düz.eyde kucaklamak gerekiyor, l 596'da vaki ve o zamanlar gel işmekte 
olan Ce/li/i1ere büyük bir talimli insan gücü sağlayan Mezö-kereszıes muhare
besinden çağdaş Osmanl ı  için, hiç değilse Düyük Celilli hareket in in sonunu 
simgeleyen, l 609'da inşa edilen Sultan Ahmet cami ine kadar. 

Akdağ'ın eserleri ve makalelerinden beri birçok araştırıcı, konuya yeni 
ışık tutmuşlar ve günümüze göre bunlardan iki önemli veri ortaya çıkmış .  
Bunlar Celati isyan larının. iç Osmanl ı  ve dış bölgelerarası i l işki leri bağla
mında, temel siyasi vechesini açıkl ıyorlar. 

Önce, Celfili asileri, Osmanl ı  idari sistemine yeniden girmeyi ist iyorlar. 
onu parçalamayı ya da yerine ayrı bir devlet koymayı düşünmüyorlar. Bunlar, 
uzun vadeli çıkarlarının. İsfahan'daki Şah Abbas ya da Avrupalı güçlcrinkiylc 
deği l ,  İstanbul'daki Osmanl ı  hükümetininki lere tekabül ettiğini müdrikti ler. 
Cclfıliler, daha önceki Anadolu ihti lal lcrinden farklı ohırak, XVl l .  yy'da savaş 
tekniğinde vaki değişmeler sayesinde kitlesel Osmanlı ordu larıyla etkin olarak 
dövüşebil iyorlardı .  Osmanlılar artık süvariye deği l ,  ateşli siahlara (tüfeklere) .  
ya piyade (sekban). ya da bunların mukabi l i  olan süvar levendlere dayanıyor
lardı. Buna karşı l ık Celaliler. elde edilebi len işten atı lmış ya da kaçak çok sa
yıda si lahşörlerle Osmanlıya karşı koyabil iyorlar, o kadar ki .  daima Osmanl ı  
sistemi içinde olmak üzere, yüksek mevki ve büyük yetke ıalebedebi liyorlardı .  

İkinc i  veri, Halep'in Kürı emiri Canbuladoğlu  Al i  Paşa'nın Kuzey Suriye
'de bir devlet kurma teşebbüsü oluyor. Oruç Ovası muharebesinden sonra 
Canbulat ai lesinin birdenbire çöküşü, Ali Paşa'nın planlarının ve dövüşme gii
cünün tutarsızlığını açığa vuruyor ama onu Anmlolu Celfılileriyle özdeşleştir
miyor. Ali  Paşa'nın Osmanlı hlikümetine amcasının öldürülmesine sembol ik 
mukabelebi lmesilde bulunması ,  Toskana Büyük Dükü i le doğruca temasları . , . 
onun Kuzey Suriye'de kabilevi bağlantıları ve sınırlı güç yapısı, Iskendenın 
l imanının ticaret imkanlarını geliştirme açık amacıyla Halep bölgesi çevresinde 
bir koruyucu halka inşası teşebbüsü, mücadelesinin Karayazıcı ,  Deli Hasmı 
veya Kalendcroğlu Mehmet gibi Cetalilerinkinden farkl ı  bir düzeye oturduğu
nun vecheleri oluyor. Ali Paşa ile Kil is' in Canbulad' ları neredeyse Halep'te 
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Osmanl ı  Türklerinden müstakil bir Kürt devleti kuruyorlardı .  Ali Paşa'nın bu 
planının gerçek başarı olası l ık ları , Beirut'un Güney'inde genel karagiihı bu
l unan onun Suriyeli lilküdaşı, Manoğlu Fahreddin'e cazip gel iyor. Ali Paşa'
nın idamından bir on yı l  kadar sonra Fahreddin ,  aynı yolu tutuyor ve bazı ta
rihçi lere, onun denemesinin günümüzün Lübnan devletini kurduğunu iddia et
tirecek kadar haşan sağlıyor. 

Her iki ihti lal ,  Celal i ler ve Canbuladoğlu'nun ayrımcı hareketi ,  Osman lı  
idareci el i tini iyice sarsıyor ve önemli siyasi değişiklik lere, hiç deği lse ihti lal 
zamanında, zorluyor. İhti lfil lerin korkunç tabiatı ve ihtiyar vezir-i azam Ku
yucu Murad Paşa'nın nerede i se mucizevi başarı sı ,  lstanbul'a hoş bir rahat
lama sağlıyor ve İstanbul lu büyük Sultanahmed camiinin inşasını bir şayan-ı 
dikkat zaferin simgesi olarak seyrediyor. Ama zamanla cami, yeni ek�nonıiler 
ve yeni teknoloji lerin işledikleri değişiklikleri Osmanlıların sürekl i  olarak red
dedilmelerinin de abidesi oluyor1 •  

* • 

Daha önceki ayaklanmalarda, hiç değilse düşünce düzeyinde, A levilik be
l irgin olmuştu. Ama toplumsal adaletsizlik her yanı o derece sarmıştı ki ide
olojik düzeyde Alevilik çerçevesini aşıp olaylar bir Osmanlı Devleti-Anadolu 
halkı mücadelesi şekl ine inkıliibedecekti . Yani artık doğruca bir toplu halk ha
reketi bahis konusuydu. Bunu tam olarak ihata edebilmek için kıtalar-bölgele
rarası diploma�i ve olayları, buralarda vaki iktisadi ve teknolojik gelişmeleri ve 
bunların Osmanlı ü lkesine yansıma şekil ve derecelerini ve de etki lerini gözö
nüne almak gerekir. Bunu öı.etlcyerek yapacağız. 

1 566'da Kanuni'nin ölümünü müteakip Osmanlı devleti Bat ı 'ya Kıbrıs'a 
ve Kuzey Afrika sah i l  bölgesine genişliyor, Kuzey'dc yine Hıristiyan Habs
burglarla çatışıyor ve Doğu'da Safevi İran'ı dlirtükliiyor. Heme kadar ( iin l li 
Lepanto bozgununa rağmen) Kıbrıs ve Tunus fethedilmişse de İran'da bir dizi 
zahiri muzafferiyet. Anadolu anakarasının siyasi blitünlüğiinii ciddi şeki lde za
yıflatıyor. Askeri teknolojide değişmeler, savaş yorgunu birliklerden fevkalade 
talepler ve ganimet kaynaklarının kuruması bir dinamik devleti hızla bir statik 
güce çevirmişti . Lepanto zaferinden sonra Avrupa'da görülen ruh haleti değiş
mesi Hıri stiyan liderleri arasında Tuna boyunca bir yeni İsliim karşıtı haçlı se
feri için bir ikl im yaratmıştı. 

Çaldıran'dan sonra Osmanl ı lar Doğu'da işgal etlikleri geniş alanların mer-. 
kezi idarelerinden hiç de memnun olmadıklarını görnıliş lerdi .  Kanuni'nin bli
tün saltanatı süresince Safevi'lere eği liml i  Şia yuvaları Anadolu'da kalmıştı . 

1 Wil l iam J .  Griswnld.- The grcat Aıwıoliaıı rebellinn 1 000- 1 020/ 1 59 1 - 1 6 1 1 .  Bcrliıı 1 911 3 .  

Ônsliz. s .  XIX-XXll .  
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Orduların genişlemesi mahalli nefreti yok edeceğine birleştirme yönünde so
nuçlanmıştı. Bu Doğu savaşları da hazineye çok pahalıya oturmuştu. Uzak 
görüşlü Sokol lu Mehmed Paşa. İran'ın doğusunda Uzbeklerle, gel i şen tehl i 
kel i  Safevi gücünü dengelemek üzere siyasi düzenlemelere girmişti. Ancak ve
zirin dış siyasetinin anahtarı olan denge ve gerçekçi l ik ,  İstanbul'daki idareci 
elitin azına hoş gelmişti. İdam edildiğinde yeni bir savaş partisi idareyi ele al
mışt ı .  Kesin  del i l ler 1 580-8 1 'de Doğu Anadolu Şiasının Sünni Osmanlı lara 
karşı bir nevi kutsal savaş için seferber olduk larını gösteriyor. Yeni Osmanlı 
savaş partisi bunu fırsat bil ip Doğu'da idarelerini denkleştirip güçlendirmeye 
girişiyor. Özdemiroğlu Osman Paşa yönetiminde kalabalık bir Osmanlı ordusu 
l 579'dan sonra başsız kalmış İran'a saldırıyor. Dört yı l  süren fevkaliide çaba 
sonunda Kars'tan Erivan'a, Tebriz'den Gence'ye, Hazer'in Batı kıyısı  üze
rinde Derbent'e kadar bir dizi öneml i  kaleler zaptediliyor. Tuna'dan Hindistan
'ın Moghul İmparatorluğu'na kadar muazzam bir kıtalararası Sünni devletler 
köprüsü kurmak üzere Uzbeklerle Osmanlı bağlantısı, kaçını lmaz görünü
yordu. Bittabi böyle bir sonuç, Safevi genişlemesini durduracaktı . 

Ama bu zaferler pahalıya mal olmuştu ve çok genişlemiş sınırların sa
vunma'>ı büyük insan malzemesi ve teçhizat fedakarlığını gerektiriyor, İranlı
lar, sınırlara yanlardan saldırmayı bırakmıyorlardı . Şah Abbas I (ölm. 1 629) 
Amasya'da barış talebetmişti. Bu  zorunlu başeğme. İran lının ruhunu sızlatıp 
duracaktı .  

Hıristiyan devlet adamlarının gözünde Osmanlı sultanı Güney-Doğu Av
rupa'da bir mikrobu simgeliyordu. İspanya özell ikle Türk deniz genişlemesin
den ve Granada'da bir M üslüman gücünün yeniden kurulması olası l ığından 
korkuyordu. 

Hıristiyan Avrupa'nın bazısı, Osmanlı lara karada saldırmanın zamanının 
geldiğini hissediyordu. Elçilerinin raporlarına göre Osmanlı savunma dokusu 
Tuna bölgesinde iyice zayıflamıştı . Böy le düşünenlerin başında Papa'nın  
kendisi vardı. Bunlar İran'la hemzaman olarak hareket etmeyi planlıyorlardı. 

Mükemmel tal imin yanısıra Hıristiyan Avrupa askeri de teknolojik olarak 
üstün siliihlara sahipti: Çok daha büyük hedef hassasiyetini haiz tüfekler, dah;ı 
büyük ateş kabi l iyetli toplar. Mızrak da, saldı ran süvariye karşı Avrupa'nııı 
standard silahı olmuştu ki Osmanlı bunu hiç benimsemeyecekti. 

Osmanlı İınparatorluğu'nda da faal savaş için ekonomik del i l  hüküm sü
rüyordu.  Aşındırı l ınakta olan Valakya, Transi lvanya ve Moldava büyük önce
liği haizdi şöyle ki İstanbul buralardan gelecek önemli miktarlarda et ve tahı 1-
lara muhtaçt ı ;  bu zengin tarımsal toprakların vergileri de iyi bir  gelir sağlı
yordu. Kaldı ki XVI. yy'ın sonlarında Osman lı lar, değişmekte olan ekono
minin darbesine maruz kal mışlardı. Enflasyon dolayısıyla malların pahalı laş
ması sadece "Avrupa fiyat devrimi"nden deği l ,  aynı zamanda Akdeniz nüfusu-
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nun genel artışından kaynaklanıyordu. Mezkur "devrim" ,  Yeni Dünya'da İ s
panyol gümüş üretiminin artmasının sonucu idi .  Nüfus artışı ise genel mal ta
lebini körüklüyordu. 

1 593'te Osman lı-Habsburg gerginliği açık savaşa varınca hiç bir taraf bu
nun onüç yıl süreceğini düşünmemişt i .  Ayrıntı larına girmediğimiz bu savaş, 
Osmanl ı ların mucizevi Mezö-keresztes zaferiy le bir siire noktalanacaktı 
( 1 596). 

Bu muharebeden sonra yeni vezir-i azam Cağalazade Sinan Paşa binlerce 
askeri'yi asi kanundışı yaşama zorlayacaktı ; birçok tarihçi bu hareketi Anado
lu'da Büyük Celfıli hareketinin doğuşunu damgaladığı görüşündeler. 

Muharebeden sonra geri kalan birlikler resm-i geçit halinde dururken Si
nan Paşa bir karar i lfin ediyor: Disipli.ııi korumak amacıyla o günii teftişte hazır 
bulunmayanların tümü bundan böyle firari addedi lecek, yakalanıp idam edile
cek ve bütün varlıkları hazineye devredi lecek. 

Bu hüküm sadece Mezö-keresztes muharabe meydanından kaçanları değil, 
biitün yalancıktan hastalanarak meydanda gözükmeyenleri de kapsıyordu. Bir  
Firari Dejieri, sadece tımarı 2000 i lii  4000 akçe değerinde olan zaimleri 
(zeamet sahiplerini) deği l ,  20.000 i lii 50.000 akçe edenleri, yani önemli subay 
ve taşra liderlerini de özgül olarak kaydetmişti. 

Fevri S inan Paşa, binlerce pişmiş eski askeri kit lesel isyana zorladığının 
farkında deği ldi .  Çoğu, bazı hal lerde ailelerini Rumeli 'de bı rakarak Anadolu
'ya kaçıyor. İran sını rı ise hayl i  zamandır Celalilerle kaynıyordu k i  .firari' ler 
bunların arasında sığınak ve hizmet ve becerilerine karş ı l ık iş bulabi l irlerdi .  
Çoğu Doğu Anadolu'da Osmanl ı  idaresinin azal masını d i l iyordu. Esasen fi
rarilerin toprakların ın zaptını da bunlar, hükumetin onları cezalandırmaktan 
çok, değerli toprakları yeniden el geçirme amacına bağlıyorlardı .  

Firariler hız la Macaristan Giiney'ine kaçıp Trakya ve Gel ibolu yoluyla 
Anadolu'da yeni bir hayat başlatacaklardı .  Mezö-keresztes'ten kaçan firariler 
arasında daha önce yüksek mevki lere sahip olanlar bulunuyordu ve bunlar 
Celilli l iderl ik rolünü almış olabi l irlerdi .  Bununla birl ikte çoğu, maiyetleriyle 
birli kte, gelişmiş Celilli kuvvetlerini tamamlayabilecek olan büyiik lojistik ve 
taktik uzmanlığı haiz tımarlı1 süvari lerdi .  

Mezö-keresztes'ten sonra Avrupa i le savaş bir on y ı l  daha sürecekti .  Bu 
muharebeden sonra Osman l ı ,  hatasını sürdürüp Anadolu'daki artan şiddeti 
geleneksel yolla dizginlemeye boş yere çabalamışt ı .  Asilere karşı mahalli as
kerden küçük taburlar sevkediyorlar ve bunları, Celfılilerin askeri üstünliiğii 
haiz takımları kolaylıkla dağıtıyordu.  Macaristan'da hizmet için Sekban top
lamış olan, çoğunluktan ayrı lmış  mahalli alaybey'leri şimdi , işsiz si lfıhşorla
rına bir yer bu lmuşlard ı .  Her Celali şefinin zaferini müteakip daha çok başıboş 
dolanan reaya, gani metten pay almak için bunlara katı l ıyordu. MezkGr muha-
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rebeden sonra en önemli Osmanlı hatası, Anadolu'da umutsuzluğun derinliğini 
ve yarımadada cari fevkatade manevi rahatsızlık ve salgın fiziki fakirliği yanlış 
yorum lanış olmasıydı .  

Ancak on vahim yı ldan sonra Osmanl ı .  Celi\lilerin gerçek tabiatını idrak 
etmişti . Bunlar ne dini vatan haini.  ne ayrılıkçı yeni bir devlet kurucuları idi ler; 
bu asiler sınırsız yetke ve emniyet, topraktan gelir, kemlileri ve yandaşları için 
Osmanl ı  sistemi içinde rütbe talebediyorlardı .  Ve bu amaçlarına varmak için 
binlerce hayatı feda etmeye hazırdılar1 • 

• 
* * 

Karayazıcı Abdülhalim bey ayaklanması 
Asilerin istedikleri "emniyet"in,  "rütbe"nin mahiyetini aşağıdaki ifadeler

den istidlill ettikten sonra geçeceğiz Karayazıcı hareketine. 
" . . .  şekavet (eşkiyalık) her tarafta artmışt ı" .  
"Bu şekavet deği l ,  kuvvetl i  b ir  i ht i tald i .  829 ( 1 425- 1 426) tarih inde 

«Rumeli vak'ası» demek le meşhur iht i talden� daha şedid olacağı anlaş ı l ı 
yordu. Çünkü bütün tımar ve zeamet, Türklerden ziyade gayri Türklere veri l
mekteydi .  Türklere vezaret, kanunen memnu gibi olmuştu" .  

"Bütün makam-ı iktidar gayri Türklere münhasırdı. Türkler, ancak uzak, 
yahut küçük vi tayetlere beylerbeyi olabi l iyordu. Divan-ı hümayun'da bir tek 
Türk vezir yoktu. Defterdarl ık ,  nişancıl ı ktan yetişen Türk vezirler. ender ol
makla beraber sadaretten mahrum idiler" . 

"Frenk İbrahim Paşa'nın sadaretinden bu zamana kadar makam-ı sadareı i ,  
ve;ı:areti ihraz edenler. gayri Türklerdi .  Türklliğün aleyhine söylenilen hezeyan
ların, uydurulan efsanelerin hepsi de gayri Türklerden sadir olmuş, riyakarlık 
gayretiyle revac bulmuştu"\ 

"Anadolu'da Türkler, gayri Türklerin bu tahakkümlerine karşı kıyam edi
yorlardı. taraf taraf ihti tal bayrağını açıyorlardı .  Beğenilmeyen softalar. i şte bu 
mi lli ihtili\lin alemdarı olmuşlardı .  . .  " . 

"Şayan-ı dikkattir ki Anadolu sancaklarına, vi li\yetlerine mirl iva, beyler
beyi olarak gayri Türkler içinde Türkçeyi bi lmeyen. akaid-i İsli\miyeden biha
ber, koyu cah i l  adamlar da vardı" _  

"Çünkü devşirmelerden vezir olanlar, Hıristiyan babalarını.  kardeşlerini .  
hısımlarını kabul-ti İstam etti kleri günden itibaren mi rli va, beylerbeyi yaptın-

1 i/Jcl . •  s .  l -2J .  
2 llcJrcddiıı olay ı olmalı �öyle ki Şeyh. l .t20'de asılmı�ı ı .  
3 lllllün bunları Silııni Osmanlı bürokratı Hüseyin Hiisamdıin stiyliiyor. ' "(;; ı�ri  Türk" ılcJikleri. 

bildiğimiz  gibi dcv�irnıclcrdir. 
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yorlardı .  Bunlar. ancak mütese l l im leriyle idare-i umur-u hükumet ederek pek 
çok yolsuzluklar yapıyorlar, Türkleri son derece kızdırıyorlard ı " .  

" Hele zaimler. sipahiler ekseriyetle gayri Türklerd i .  Halbuki tımar ve  ze
amet. Anadolu'da Türk lere has bir dirlikti . Gayri Türklerin nazarında Türkler. 
reayadandı. Türklerin en ziyade gücüne giden gayri Türklerin tahakküm ve is
tibdadı id i" .  

"Vaktiyle Kur'an-ı Kerim' in  emrettiği müsavatı .  hizmetleri mukabil ide 
mükafatı talebeden, bu uğurda yüksek sesleriyle bağıran gayri Türkler, ma
kam-ı iktidarı elde ettikleri günden itibaren Tiirklere müsavat yerine tahkirat, 
mükafat yerine maadad (ahiret işleri) il mukabele ettiler". 

"Bundan dolayı Türkler, gayri Türklere karşı i syan etmişler, i hti lal bayra
ğını açmışlardı. Gayri Türklere bu kadar yüksek makamlar veren Osman l ı  ha
nedanı da k ıyam eden Türklerin nazarında küçü lmüştü . Hatta Osmanl ı  hane
danı bile gayri Türklerin bu tahakküm ve istibdadından bizar olmuşlardı " ' .  

Akdağ'da "huyu bozulmuş bir memur sı ıı ı fı "n ın  tiired iğini vurgu luyor, 
sipahilerden "alçak hal lü"  olanların i syan halinde oldukların ı ,  buna karş ı l ık  
dirlik erbabının fazla mal-mülk ve arazi toplayarak derebeyl ik  rej imine doğru 
gittiğini anlatıyor ki bunda, üstü kapalı bir s ınıf mücaı..lelesini görmek müm
kün olabilir. 

S uhte ayaklanmaları nın yatışmayı şını da ehl-i örfün soygunculuğuna 
bağlayıp bunu Padişah ve ricalin de bi ldiğini söylliyor. Reayanın gittikçe itaat
ten çıkması , mahkemelerin basılmaya başlanması, ç ift bozanların artmasını da 
aynı nedene bağlıyor. Kanuni. ölümünden bir yı l  önce, Adaletname ad lı ünlli 
bir fermanı, Halep dahi l ,  Van hariç olmak üzere, bütiin Anadolu i l lerine ve bu
ralardaki sancaklara dağıttınyor. Bunda devlet memurlarının halka yaptıkları 
zulümler anlatıl ıyor ( 1 565). 

Zal im olarak sadece ümera adamları , naipler, sipahiler, voyvodalar ve re
ayadan "kudretlı'.i" olanlar, yani yukarda sözii edilen "dirlik erbabı " sayı l ıyor. 
kadı lara ve ümeranın kendi lerine suç yüklenmiyor. Gerçekçi olmaktan ve ya
şanan bütün bozuklukları kapsamaktan uzak bu fermanda sadece. Anadolu'da. 
Tiirk sosyal bünyesinde meydana çıkan iki hastal ık söz konusu edil iyor. B u  
nedenle de  işbu Adaletnanıe, sadece Anadolu sancaklarına yollanmıştı .  Bunun 
anlamı .  Anadolu'da öbür memleketlerin aksine, �iddeli bir karşı koymanın 
varlığı oluyor2. 

Bu ferman fazla bir işe yaramamıştı. 

1 Amasya tarihi 1 1 1 . s. 3 1 4-343. 
2 Mustafa Akdağ.- Cdali isyanları. s. I O'l- 1 1 0. 
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"III .  Murad , 1 575 yıl ının başı mla tahta geçtiği zaman, anı k ,  Anadolu 'da, 

uzun zamandan beri devanı edip gelmekte olan mücadele, hemen hemen açık 
bir görünüşe u laşm ış bulunmakta idi .  Her tarafta halk. ünıeraya ve adamlarına 
karşı gelmeye başlamışlard ı .  istanbul 'a ehl-i örfün zulümleri hakkında ş ika
yet ler yağmakta id i .  Kadılar i le şehirlerin i leri gelenleri olan ayan, bir taraftan 
şikayetçi halkın önüne diişüyorlar, diğer taraftan da. bey lere ve adamlarına 
karşı asi suhteleri tutuyorlardı. Buna mukabi l  ümera, tabii kendi hesaplarına 
çalışmak ta olan adamlarını korumak zorunda idi ler. Aynı zamanda, kadıların 
suhte bölüklerini gii'.li veya açık himaye etmeleri gibi ' .  beyler de levend böllik
lerine yardım etmekte tereddüt etmiyorlardı .  Murad zamanında Anadolu hadi
seleri bu şekilde i lerleyerek neticede, reaya i le  ümera tanı bir anlaşmazl ık haline 
girmiş, asayiş memurları, halla dirlik erbabı, ödevlerini yapmakta biiyük zor
luklarla karşı laşmaya baş lamışlardı . Şurda burda tecavüzlere uğruyorlar, yahut 
vergileri toplayamıyorlardı .  Bunun üzerine iimeri\, reayayı itaat altında tutmak 
ve kendi güvenlerin i  korumak üzere, b irçok dev riye büllik leri kurmuşlar
d ı r  . . .  " . 

" Kanuni'den sonra ikinci adalet fermanı ç ıkaran paJişah I I I .  Murad ol
muştur. Onun bu fermanı elimize geçmemiş olmakla beraber, zamanında reaya 
i le ehl-i  örfün geçi msizl i k leri üzerine yapt ığı etki ve ahali arasında kazandığı 
�ühret yönlerinden, 1 565'deki fermanla ül�·ü lmeyecek kadar yüksek tarihi bir  
kıymet taşır. Yukarda söylediğimiz üzere Kanuni, küçük memurları zal im 
bu lmuş , bunların yola getiri lmesini ve yapı ıkhırı kötülüklerin önüne geçi lme
sini unıera i le kadı lara bırakmıştı . Halbuki I l l .  Munıd <levrinde. bunlar dahi 
davaya karışmış . hatta mücadeleyi kendileri idare eder olmuş bir halde idi ler. 
Onun iç in bu ik inci ferman. memurların yobuzluklarından vazgeçmelerini 
sağlayacak bir kuvveti devlette bulamayarak. reayaıım, wlim ıııemıır/ara kar,H 

silii.lılaıımak suretiyle keııdi keııdiııi korıııııa.mıı tavsiye l'lli " ( ! )2. 
"Üçüncü adalet formanı ,  i l i .  Mchmed tarafım.lan. gene memurların yol

suzluklarını kaldırmak için çıkartı lmıştır. Fakat tıu, hem çok Jaha yumuşak, 
hem de reayayı yat ışt ı rıcı bir i fade taşıdığı lrnlde halk, Murad' ın fermanına 
verdiği manayı buna da vermiş o lduğundan , vilayet iJareci leri i le halkın daha 
şi<ldetl i  b ir  suretle çarpışma ları na yol açmış;  bundan sonra. Eğri seferinin de 
etkisi i le, Karayazıcı isyanı denen büyük Celilli hareketi başlamıştır. . . "1 .  

H.  Hüsameddiıı'dcn aktaracağımız Hi.iseyiıı Paşa' ııın öyküsü, bu hareket 
bağlamında miitali\a edilecektir. 

1 Unutulmayacak ki, kadılar da.  suhıclrr gibi,  nıcılrcsc kükcııl i  idi ler. 

2 Tarafımı7.ılaıı hcl irı i lui . 

.l Mustafa Akuağ.- op. ciı . . s.  1 1 1 - 1 1 2 . 



"Hüseyin Paşa, Amasyalı Budak Bey'in oğludur. Habeş beylerbeyliğin
den munfası l  (azledi lmiş) iken eşkiyanın kesreti (bolluğu), Amasya sancağının 
ehemmiyetine binaen 1 005 senesi Şevval ' inde ( 1 597) Amasya sancağı muta
sarrıfı ve Anadolu müfettiş i  oldu . Amasya sancağına Deli Zül fikar Ağa'yı 
mütesel l im nasbederek devir ve teftişe gitt i " .  

" 1 006 senesi evai l inde (başlarında) ( 1 597) Deli İbrahim Paşa'nın bi raderi 
olan Ermeni Mahmud Paşa, Sıvas beylerbeyisi olup geldi. Buna da Del i Mah
mud Paşa denirdi . Deli  Mahmud Paşa'nın kethüdası Ermeni Mustafa Ağa, si l
ahdan da Gaybi oğlu Ahmed Ağa demekle meşhur zalimlerdi" .  

" İnsanın diyeceği geliyor k i  Osmanl ı  hükumeti ,  Anadolu'da Türkleri k ı
yam ve ihti lale mecbur etmek için böyle deli leri vi layetlere kasten taslit ediyor 
(musallat ediyor) . . .  ". 

"Anadolu müfettişi Hüseyin Paşa, öz Türklerdendi .  Türklerin derdini ve 
esbab-ihti liil i pek güzel bil iyordu. Her tarafta şekavet ve iht i la l i  tezyide bai s 
(artırmaya sebep) olan gayri Türk kodamanların ı ,  Yeniçeri azmanlarını ,  ve 
bunlara dayanıp halka zulmeden uyanlarını tedibe koyuldu". 

"Erbab-ı i hti lalin başbuğların ı  talt if ve sancak lara mirliva nasbederek der
neklerine giren efrada kodamanlardan inhi lal eden dirlikleri tevzi ettirmiş, ve 
bunlardan maddeten ist i fade edecek çarelere tevessül ederek ihtilalin ocağını 
söndürmeye çalıştı " .  

" 1 007 ( 1 598) senesinde Canik beyi Keyvan, Çorum beyi Murad beylerd i .  
B unların ik isi de gayri Türklü. S ivas beylerbeyi Ermeni Mahmud Paşa'nın 
del i l iği S ivas ve mülhakatı halkını bizar ediyordu. Hüseyin Paşa, Mahmud 
Paşa'nın azl ini ve adamlarının !edibini arzederek parlamaya başlayan iht i lii l i  
bastırmak istedi" .  

"Lakin. başta Mahmud Paşa olduğu halde sipahi ve Yeniçeri kodamanları, 
bunlara dayanan bi liid (beldeler) ve kasaba! ayanları. Hüseyin Paşa zu lm edi
yor diye şikayetler yağdırdı lar. Yaygarayı bastılar. İşin içyüzüne vakıf  o lma
yan Babı'iil i  bunlara i nandı .  B inyedi Şevval'inde Hüseyin Paşa'yı teftiş ve ta
sarruftan azlederek Zülfikar Ağa'sıyla beraber Amasya kalesinde (fot. 24) hap
sedildi .  Yerine İbrahim Bey, Amasya beyi oldu" .  

" İbrahim Bey, S ıvas'ın Yı ldızeli 'nden; Mehmed Bey' in oğludur.  . . .  
Gayri Türklerden canı yanmış Türklerden olup . . .  1 007 Şevval'inde Amasya 
beyi olup geld i " .  

"Sıvas beylerbeyisi Del i  Mahmud Paşa, Hüseyin Paşa'nın azl ve  hapsin
den sonra daha ziyade azdırdı .  Fakat isyan ve ihti lal her tarana parlamış, gayri 
Ti.irk zulme her tarafta ezilme başlamışt ı" .  

"Tam bu sıraJa Amasya kalesinde mahbus olan Hüseyin Paşa i le Deli 
Zii ltikar Ağa, Amasya beyi İbrahim Bey'in kasden ihmali, yahut verdiği tal i
matı yüzünJen ferce bulmuşlar (rahatlamışlar) , kale dizdarı İbrahim Ağa ve 



BÜYÜK ANADOLU ISYANI ( 1 59 1 - 1 6 1 1 )  26 1 

mustahfızları (gardiyanları) bağlayıp 1 007 Zilhicce'sinde kaçmışlar ve erbab-ı 
i�tilfıle i l tihak etmişlerdi".  

"Erbab-ı ihti lal in başbuğlan şunlardı: Urfalı Abdü lhalim (Karayazıcı),  bi
raderi Deli Hasan, Amasyalı Deli Zülfikar, Malatyalı Karakaş Ahmed, Anka
ralı Kalenderoğlu Mehmed, Gavur Murad, Tekeli Mehmed, Tokatlı Ağaçdan 
Piri, S ı vasl ı  Kara Said ve Hüseyinoğlu İshak, Adanalı Sevind ik .  Bağdat l ı  
Uzun Hal i l ,  Kalındudak Mahmud, Köprülü Sarı Şaban" .  

"Bun lann herbirin idaresinde üçer beşer b in  e�kiya van.Jı .  Erbab-ı i hti lfılin 
kuvve-i umumiyesi yetmiş binden ziyade idi. Başkumandaları Urfalı Abdü lha
l im Bey'di . . .  " .  

"Erbab-ı i ht i lfi l in makasidi (amaçları ), cereyan ellen ahvale bakı l ırsa, i k i  
şeyden ibaret olduğu görülür: O zaman devlet mektebi demek olan Enderı'.ln'a 
Türklerin kabulü,  ik incisi  gayri Türkler llerecesinde Türklerinde manasıb-ı 
iiliye-i llevleti (devletin yüksek mansuplarını) işgal i " 1 •  

Görü ldüğü gibi çok çeşitl i  yörenin adamlarını aynı b i r  ideoloji etrafında 
toplayan i lke, daha önce i fade edilen iki hususta toplanıyor, h içbir ayrı lıkçı 
amaç güll ii lmüyor, dini mülahazayla çatışma çıkarılmıyor. 

Nai ma, Peçevi ne derlerse llesinler, gerçek başka türlü tecel l i  ediyor. O 
günlerde olaylara tanık olmuş Kemah l ı  rahip Grigor, Karayazıcı Abdülhalim
' in adamlarının yoksulluğunu şöyle anlatıyor: 

"Asiler önceleri kendi leri ve hayvanları için lazım olan yiyecekten başka 
bir şey gaspetmiyor, talan ve tahribat yapmıyorlardı. Çorum'a gelerek kışla
yan asiler fenal ık yapmaktan ve savaşmaktan çekiniyorlard ı .  Bazı Bayburtlu 
Ermeni tacirlerin bize anlatt ık larına göre, Stanbul 'llan llönerlerken Azıcı 'rwn 
(Karayazıcı 'nın) ve allamlarının önünden geçmişler, fakat onlar kendi leri i le 
hiç konuşmamışlar, lli lenciler gibi yolun üzerine menll i l ler sererek tat l ı l ık la sa
daka istemişlerdir. Tik:carlar da kendi rızaları i le kudretlerine göre birşeyler 
vererek yollarına devam etmişlerdir. Asiler fena bir söz. söylemek şöyle dur
sun, bi lakis teşekkür etmişlerdir"ı. 

" . . .  Bu durumu i le bu ayaklanma, tabanı yoksul köylüye dayanan ama yö
netici l iğini  küçük çaptaki «bey» lerin ya da eski subayların yaptığı bir eylem 
görünümündedir. Böylece tabanı ve yöneticileri i le bu yönetici lere yakın kim
seler arasında, pek keskin olmasa ve az ölçüde de olsa bi le bir sınıfsal ayrışım 
varllır. Kendi iç indeki bu sınıfsal ayrışıma karşın başlangıçta bu kit lenin Os
manlı  Devleti'ne karşı gene de ortak eyleme girişmiş bulunması , ancak k i t le 

1 Amasya Tarihi. s. 346- 7. 

2 Zikreden Çcıin Yclkin.- "/'· ciı . . s.  2 1 7-8.  
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olarak onun Osmanlı Devleti ile çıkarların ın çatışmış olması i le açıklanabi
l ir"  1 .  

Karayazıcı sehbanl ık,  bölükbaşı l ı k, Altı-Bölük mensubluğu. kale muha
fızlığı ve hatta Celalilere karşı her tarafta teşkil olunan gönü l lü bölüklerden bi
rin in  başına ağalıktan geçmiş bir kişi olarak beliriyor. Kapuku lluğu sıfaıı i le .  
bir mirl i vanın kaymakaml ığ ını kabul ediyor ve sonra sancak başka bir beye 
verildiğinde. yeni gelen mütesel l ime sancağı tes l im etmek istemeyerek isyan 
ediyorı. 

Amasya kalesinden kaçmayı başarmış olan "Hüseyin Paşa gayet aki l .  ıııii
debbir, nüfuzlu bir zat idi .  Bunun erbab-ı i ht i lfil iç indeki vücudu Babıali'ce ne 
kadar muzir telakki edi liyorsa ihtiliik:ilerin başı olan Abdülhalim için de o kadar 
muzird i .  Çünkü riyaset. Hüseyin  Paşa'ya intikal edecekti"\ Ama Hüseyin  
Paşa, toplumsal düzensizliği halka dayanmadan bürokratça düzeltme girişi
minde bulunma hatasını  çok pahalı ödeyecekti. Bunun dramını aşağıda, yine 
Rahip Grigor'dan dinleyeceğiz. 

Hüseyin  Paşa i le  Deli Zülfikar Ağa'nın Amasya'dan fırarları sırasında 
Karayazıc ı ,  i syan etmiş olarak Urfa'da bulunuyordu. Hiiseyin Paşa da oraya 
gelerek Abdlilhalim'e, üzerlerine gelmekte olan Sinanpaşaziide Mehmet Paşa
'ya karşı kenti müştereken savunmayı önerdi .  Gerçekten Urfa kalesi (fot. 25),  
Mehmet Paşa tarafından kuşatı lacaktı . 

"Azıcı (= Karayazıcı) önce Urfa kalesinde bir buçuk sene kapandı .  Padi
şah tarafından paşaların kumandasında olduğu halde kendisine karşı sevkcdi
len biiyiik kuvvetler uzun savaşlara rağmen kaleyi zapıedemedi ler. Askerler 
k"lenin her tarafına lağımlar açtı larsa da, asiler geceleyin bunları iç ınrafıan 
kapıyorlardı .  Kaleyi zaptedemeyeceklerini  gören askerler Azıcı'ya padişahtan 
kaçarak kendi sine sığınmış olan bir paşa (Hüseyin Paşa) iade edildiği takdirde 
geri gidecek lerini  söyledi lerse de, Azıcı önce buna razt olmadı fakat açl ıktan 
son derece sıkı lan halkın ı srarı üzerine istenilen adamı iple kaleden aşağı sar
kı ttı , askerler de onu alarak uzaklaşt ı lar. Böylel ikle bir zaman için savaş dur
muş oldu. Azıcı bu vakadan sonra padişah ın  daha büyük bir ordu sevkede
ceğinden, şehrin açlıktan kırılacağından korkarak kendil iğinden dışarı çıktı ve 
biitün askerleri i le  beraber başka bir yere gitti"4• 

Si rıanpaşazade'ye tesl im edi len Hüseyin  Paşa, İstanbul'a get iri l iyor ve 
anlatılamayacak işkencelerle öldürülüyor. 

1 ibd . .  s .  2 1 9 .  
2 Mustafa Akdağ.- Celali isyanları. s. 1 92 .  
3 Amasya tarihi i l i .  s.  347. 
4 Çetin Yetkin.- "/'· ciı .. s. 222-3. 
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Gerçekten Mehmed, Karayazıcı'yı ortadan tamamen kaldırmak üzere ha
zırlanıyordu. " . . .  Ancak, Şeyhü l isliim Sunullah Efendi 'nin  yeğeni oları Çorum 
kadısı Çelebi Kadı ,  Şeyhü l islfıma bu sıralarda mektuplar yazarak Mehmed Pa
şa'nın gerçekte halka zulüm yaptığını ,  devlet otoritesini  tanımadığını ,  devlet 
görevlerini  rüşvetle dağıttığırıı , halktan kendisi için zorla para ve mnl aldığını ,  
Karayazıcı 'nın i se k imseye bir kötülüğü dokunmadığını  bi ldirdi .  Bunun üze
rine Mehmed Paşa görevden alındı " 1 •  

O ise k i  Mehmed Paşa'n ın  Karayazıcı aleyhi ne hazırlandığı sıralarda, bu 
sonuncusuna, Urfa kuşatmasın ın  uzlaşma i le sona ermesi i t ibariyle,  önce 
Amasya, sonra da Çorum sancağı veri lmişt i . Bazı vakayinamelere göre bu 
(Çelebi) Kadı , amcası namına Karayazıcı 'dan 30 bin alt ın rüşvet almış
mış  . . .  2• Her ne hal ise, görülen manzara şu k i ,  Cclfıll'nin üstüne varan paşala
rın hepsi halkı ezmektedir. Dı.ı gelenek böylece sürüp gidiyor . . .  

* • 
Vergi işlerinde ve teknolojik beceriksizlik, başkenlte su ltan ın  askeri ara

sında artan şiddet, Anadolu'da hergün artan sayıda deney imli  ama işsiz asker 
güruhları nedeniyle Osmanl ın ın  Avrupa'da hızl ı  bir zafer umutları suya düş
müştü. Hükumet yavaş yavaş Anadolu'da asi liderleri arasında deği�ik derece
lerde beceri potansiyelini idrak etmeye başlamıştı . İlk Celfıll şeflerinden Kara
yacıcı gücünü muhafaza etmek için az çok bütün Osmanl ı  teşebbüslerini  boz
muştu. Çareyi onunla uzlaşmada gören Osman l ı ,  onu Amasya ve Çonım san
cakbeyi nasbetmiş, sonra da iş inden atmıştı . O da kaçınış ve onu kovalayan 
bütün bir Osman lı ordusu onu ani olarak bozmuş. Ama o kaçıp sığındığı önce 
Sıvas, sonra da Canik dağlarında eceli i le ölmüş. 

Karayazıcı 'nın ölümüyle tek bir tehdit gibi görünen şey birçok parça ha
line gelecekti .  Üzerlerine giden Osman l ı  orduları bu asi kuvvetleri zapıedip 
ezmeyi ya başaramamış ya da bunda isteksiz davranmışt ı .  Hüklımet politikası, 
Celalilerin gönlünü alıp bunları Osmanl ı  ordusuna dahil eııııekle. doğruca cep
heden taarruz arasında gidip geliyordu. Uzlaşma çoğu kez AnaJolu'ııun toprak 
sahibi k ızgın süyarisin in  isyanına götürmüştü .  Cepheden saldı rı ise nadiren 
başarılı o lmuş ve çoğu kez hükumete daha büyük facialar yaşatmıştı. 

Anadolu halkı  hareketsiz kalmıştı . O, korku, ticaret ve maişet kaybı ve 
fiziki emniyetsizlik yüzünde sersemlemiş haldeydi .  Çoğu, surlu kentlere kaçı
yordu. 1 603'tc, henüz çocuk yaştaki sultan 1 .  Ahmed ıahta çıkmış, onun ço
cukca bir Celali ordusuyla savaşma kararı tamamen boşa çıkacaktı. O arnda. 

1 ihıl. . s. 224. 
2 Mustafa Akdağ.- "I'· riı. ,  s .  1 99. 
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Celilliler Anadolu'da serbetçe dolanırken İran saldırıya geçip Osmanl ın ın Do
ğu'daki savunmasını sendeletecekli . 1 0 1 5/ l  606'da Macaristan'da Osmanlı lar 
askeri' zaferlerden çok siyasi anlaşmalarla, bir politika değişimine atı lmışlardı :  
H ıristiyan Habsburglarla barış .  Ancak bu yol la hükumet, Anadolu'nun kaçı
nı lmaz bölünmesi eği limini denetim altına alabilecekti. 

Karayazıcı 'nırı "her sakaldan bir k ı l "  parolası bir nevi eşitçi istibdaı.l ı ta
zammun ediyordu şöyle ki, Celiili' ordusu için gerekli yem ve yiyecek elı.le et
mek için köylere saldırılıp bunlar talan ediliyorlardı 1 •  

Karayazıc ı  hakkında daha uzun ayrınt ı lara girmeyeceğiz .  Ancak onun 
adamları tarafından ne denl i  sevi lmiş olduğunu gösteren bir olguyu nakleı.le
ceğiz: Peçevi'n in  anlattığına göre, Karayazıcı 'nın kethüdası Şahverdi ,  sonra
dan Osmanlı hizmetine girmiş ve Karayazıcı 'nın cesedinin kendi adamlarınca 
kırk el l i  parçaya bölünüp bunun her bir parçasının ayrı bir yere gömüldüğünü 
ve bunun da nedeninin, sonradan Osmanlılar onun cesedini bulurlarsa, ceseı.l i n  
hakarete uğramasını önlemek olduğunun anlatmışmış2• 

Şahverdi kahya, olan bitenleri şöyle hikaye ediyor: "Serdar Sinanpaşazade 
Mehmed Paşa'nın kahpel iği , verdiği aff u aman i l e  sancak menşurundan dö
nekliği olmasaydı bunca vekaai olmazdı ve n ice masumların malına, ı rzına ve 
canına eller uzanmazdı . . .  " . 

"SÜnullah Efendi '  (ŞeyhülisHim) nin kardeşi oğlu Celebi Kadı derler molla 
efendi de o sırada Sıvas'ta idi, Abdli lhal im Bey'e şefaat yollu amcasına mek
tuplar yazmış, o dahi bu son defa dağa çıkmasına Sinanpaşazade sebep olmuş
tur demiş .  S ıvas'ta Kandi l l i  Aş ık  derler bir kalender, vak'a üzeri ne destan 
düzmüştü, mektubuna onun şu kıtasını dahi yazmış : "  

"Kahbelik elti Sinanpaşazade 
Zulm olmaz bize bundan ziyade 
Kız oğlana cana mala kıydılar 
Kanımız içtiler misali bade" 

Halkın Karayazıcı'yı nasıl sevdiğini Şahverdi şöyle anlatıyor: 
"Bunun üzerine Sıvas tarafında sarp dağlara varduk gitt i .  O kışı dağlarda, 

derbendlerde binbir bela ve vahşet içinde geçirdik,  ama bizim el imizden kim
senin hatırı rencide olmadı ,  köylüler göniil rızasıyla beslerdi . . . "\ 

* * 

1 Wil l ianı J. Griswold.- ııp. r·iı., s. 24-26. 
2 Zikreden Çetin Yetkin.- ııp. cit . . s. 225-6. 
3 Rc�ad Erkem Koçu.- Daj\ padi�ahları. lsı. 1 962. s. 14- 1 5 .  
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Karayazıcı 'nın ölümünden sonra i hti liillerin "ideoloj i " lerinde az çok bir  te
zelzüle (sarsıntıya) tanık oluyoruz. Mezkfir l iderden sonra iş i ,  kardeşi Deli 
Hasan Bey alıyor ve ilk iş olarak Tokat'la bulunan Hasan Paşa'yı orada öldü
riip kenti ele geçirmek oldu. Hasan Paşa'nııı Bağdat'taıı gelen kervanını da ele 
geçiriyoı. Olayı Peçevi'ye mezkur Şahverdi, şöyle anlatmış: 

" Hazinede bulunan kıymetli mücevherleri, altunla işlenmiş kıymetli takım
ları , eşkiyaıı ın  i leri gelenlerine, çuha kumaş ve kad i re gibi kumaşları kı l ıc ı  
ölçü ederek ve paraları da değirmi kalkanlar içimle bölerek dağıttılar. Ama ha
remine dokunulmaması için muhafazasına  adamlar koydular. B i r  ki mse o ta
rafa bakıııamadı. Onun altın ve daha birçok başka süslerine de kimse el uzat
madı . . .  " . 

Asiler, birer "şövalye" gibi davranmışlar. . .  
Sıvas'ıa· Celalilerin büyük çapta bir katliama giri ştiklerini  bel i rten Rahip 

Grigor, Del i  Hasan ve arakadaşların ın kız ve kadınlara karşı tutumların ı  şöyle 
anlatıyor: "Onlar, kendi lerine verilen emre uyarak hiçbir k ız  çocuğuna ve ka
dına el sürmüyorlar, yalnız erkek çocukları topluyorlardı .  Bundan istifade 
ederek kız gibi giydiri lmek suretiyle birçok erkek çocuk kurtarı lmıştır. Şehirde 
Kızı l ı rmak kıyısnda bi r ay kadar oturan asiler. ya·nıarında dolaşan ve kırıntı
ları i le  karınlarını doyuran kızlara hiç dokunmuyorlard ı " ' .  

Daha sonra Deli Hasan v e  adamları Tokat'tan sonra Sıvas'a yönel iyorlar, 
yolda rasıladık lmıııı ve kenti yağmalıyorlar. Sayı ları otuzbini aşıyor. Ankara, 
80.000 kuruş vererek "belayı"  d�f ediyor. Artık Celaliler bütün Amıdolu'ya 
yayı lmışlardır. 

Ama yukarda söylediğimiz gibi, iş in " ideoloji "si iyice sulanacaktı. Nite
kim eylemlerin bütün Yarımada'yı sardığı bir sırada, başkumandan "Deli Ha
san. Şahverdi'yi İstanbul'a yollayıp bağışlanmasını ve kendisine beylik veri l
mesini talebediyor. Talebi minetle karşılayan Babıali , kendisine Bosna beylcr
beyl iğini ,  bazı arkadaşlarına sancak beyl iklerini tevcih ediyor ve 400 Celfıli 
bölükbaşı da Altı Bölük Sipahil iği 'ne alınıyor. 

Evet, "Sen de mi Brütüs? ! " . . .  
Gerçekten bu "Brütüs" Deli Hasan' ın bu davranış ından sonra Celfililer 

arasındaki birliğin bozulduğunu, artık birçok güçlü ortaya hiçbir sosyal gru
bun ayrı yarı kentlere saldırdığını,  buraları talan ettiğini ,  o güne kadar kent ve 
kasabalarda hüküm süren sükunun iyice bozulduğunu görüyoruz. 

Ama i şi n  bir başka yanı daha var: Deli Hasan, Osmanlı Devleti ordusunda 
görev aldıktan sonra, Avusturya savaşında altıbin Celfıli kahramanca dövüşüp 
ölüyor ve İran savaşlarına katı lanlar da dikkate değer kahramanlık lar gösteri-

1 i/ıd . .  s. 227 i11fnı 38. 
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yarlar. Avusturya'da bu kadar felfikete sebep olarak bunların siper kazmayı 
kabul etmeyip Anadolu'daki geleneksel savaş tarzında dövüşmeleri gösteri l i 
yor. Celfıll şefi Deli Hasan da, Bosna Beylerbeyliği s ırasında halkla geçinemi 
yor  ve  sonunda idam olunuyor. 

Deli Hasan'ın öyküsü bize, herhangi bir  toplu msal i.i lklinüıı var olmayıp 
isyan hareketinde esas saikin ,  kişisel unvan peşinde koşmak olduğunu gösteri
yor. Ancak, yukarda anlatı lan Celfüi'lerin Osmanlı ordusundaki kahramanl ık
ları da izaha muhtaç bulunuyor: "Burada ehemmiyetle i.izeriııde durulacak me
sele, İran'a karşı olan harplerde dahi tereddi.it etmeden ölen Celiill levendleri 
nin,  Anadolu'daki tahripkar ve gaddar ruhlarıyla düşman karşısındaki kahra
manlıkların ın  herbiriyle tezat teşkil etmekte olduğudur. Bu lıadise wıc:ak A 11a

dolıı'11wı iktimdi sej(ı/eti ile iz.alı olunabilir"1 • 

Gerçekten sefaletin yaptırmayacağı şey yoktur. N iteki m Anadolu'da bü
yük sekban dalgaları gittikçe kabarıyor. her tarafta bi.iylik bir korku hüki.im si.i
ri.iyordu. Anadolu askeri ve beylerin büyi.ik k ısmı Yemişçi Hasarı Paşa i le 
Avusturya seferinde idiler. Bu sıra larda, 1 602'de. Deli Hasan grubunun Batı 
Anadolu  'yönüne dalması sancaklarda telaşı mucip olmuştu. B irçok aile İstan
bul'a kaçmış ,  ama Babıfıli sanki şikayetlere kulakların ı  t ıkamışt ı .  İ l lerdeki 
halkın bi.iyük bir bölümü, ailelerini kulübelere yerleşti rip köylerden dağlara 
çeki lmişler, geçimlerini sağlamak üzere de. erkekler CeHililere i l ı i hak ederek 
yağmalardan günlük ullıfclerini çıkarmayı düşünür olmuşlardı . Durum gerçek
ten feci idi. Köylü ler "pölütleri (meşe palan;ıutları ) nafaka-i k ifar (yaşayacak 
kadar rızk)" ediyorlardı . 

Celfıli'lerin en kalabal ığı olan bu bi.iyük çapta levend sel inin Kütahya ön le
rinde görünüvermesi Balı Anadolu ve Marmara çevrelerinde korkunç bir etki 
yapmıştı .  Bursa'dan halk heyetler yollayarak hi.iklı ıııetten yardım ve Celfılilerin 
çok çekindikleri bir kuvvet olan suhtelerin (medreseli lerin)  s i lfıhlanmalarına 
müsaade olunmasını dilemekteydi. Bu müsaade i lk kez çıkacak. N u h  Paşa 
emrinde önemli bir kuvvet Bursa'ya yol lanacaktı . 

İşle bu büyük panik s ı rasında, Del i Hasan'ı tedibe memur Hafız Ahmet 
Paşa Kütahya'ya kapanmış,  Güzelce Mahmud Paşa da bu göreve getiri lmişt i .  
Avusturya seferinden yeni dönmüş olan kapıkulları, özel l ikle Altı-Böllik ,  
halkı, saptanamayan b i r  nedenle bu atanmaya itin11. etmişlerdi .  Ayaklanan "si
pah zorbaları" Celalilerin Anadolu'da yaptıkları tahriballan "mahrem-i saltanat" 
olanları sorumlu tutuyorlardı. İddialarına göre, bunlar durumu Padişahtan 
gizlemekteydiler. İstanbul, burada ayrıntı larını vermediğimiz şekilde, iyice ka
rışmışt ı .  Azi l ler, idamlar. . . Olayları Karahisar'daki kışlağından ıakibeden Deli 

1 Celali isyanları. s .  2 1 5 .  Son tümce ıaral'ımı z<lan hrl irti l d i .  
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Hasan, bi rdenbire "soldan geri" ederek kethüdası Şahverdi'yi İstanbul'a yolla
yıp isyandan vazgeçtiğini bi ld irerek mansıp talebinde bulunacaktı. Sonrasını  
bi l iyoruz. 

• * 

Karayazıcı 'n ın yaşanıı birçok yol la, gelecek on y ı l ların Iliiyiik Celalileri 
iç in bir örnek yerleştirmişti. Sağlığında gözii pek, tiikcnınez bir enerji  ve sa
h ibi bulunduğu herşeyi askerleriyle bölüşen b i r  cömert kişi l ik sergilemişı i ;  
belki  d e  derinden dindardı ;  yandaşlarına Tanrı 'nın ona u lu luk vaadett iğini 
söylediği b i lin iyor, ama bundan daha i leri bir iddim.la bulunmamış  gibid ir. 
Herşeyin üstünde, yandaşları onu mağrur ve merhametsiz olarak bil iyorlardı .  
Hüseyi n  Paşa'yı Urfa'da feda etmesi.  kend i öt. geleceğinin hesabı babında 
gerçekçi ,  tamamen zalimane bir davranış olmuşıu ama bunu tak ımı onay la
mıştı (Yukarda anlattığımız ölümünde cesedini parçalayanlar Şahverd i ,  Yular 
Kaptı ve Tavil Halil 'di). Geri kalan Celilli ordusunun liderliği kardeşi Deli Ha
san'ı:i düşmüştü .  Bunda, onun en önde k işi olmasının ötesimle herhangi bir 
sülale kurma ya da ayrı lıkçı devlet niyeti bulunmuyordu. Dolayısıyla Karaya
zıcı ve halifelerinin isyan ları , sadece eskisine yeni sahip adlarının eklendiği 
Osmanlı toprak sistemini temsil ediyordu 1 •  

1 O 1 4/ 1 605 yıl ı  sonunda Osmanlı durumunun ciddiliği beli rgin olmuştu:  
i iç cephede savaş vardı .  Avrupa'da İran'da ve Anadolu'da. Anadolu Celalileri. 
"Celali Barış ı"nın uzlaşma politikasına rağmen. daha da biiyük kiistah l ık la  
gelişme arzediyorlard ı .  B irçok Celfili fevkalfıde bliyük kanun ötesi güce sa
hipt i :  Kalenderoğlu  Mehmed, Kara Said, Kınalı ve Cemşid. bir yandan yağ
malan sürdürürken öbür yandan da barışma ve eski Osmanlı sistemi içinde bir 
mevki için merkezi hükumete di lek mesajları gönderiyorlardı. 

Oldukça garip şekilde, yı l lar boyunca çoğunun çükmesine rağmen eski re
j im Celalilere bi l inen bir emniyet sistemi olarak ca1.ip geliyordu. Bunlar, İ ınpa
ratorluk'taıı sürekl i  bir ayn imayı ya da hatta geçici bir taşra dev letini tasarla
mıyorlardı .  Hiçbir Celali l iderinin kendi parasını bast ığı. bürokrasinin kurul
duğu veya yabancı devletlerle elçil ik i l işki lerine girdiğine dair en ufak bir deli l  
bulunmuyor. Hiçbir Celilli başkasıyla ancak bir kolaylık nedeniyle kısa bir sü
renin ötesinde birleşmemişti . Hıristiyan Ki l isesi'nin Ualkan asilerine sağladığı 
hiçbir birleştirici ideoloji Celalileri mümin olarak birbirlerine bağlamıyordu. Bu 
it ibarla bunlar Osmanl ı ların önüne en şaşkınlık yaratH.:ı iki lemi koymuşlardı .  
Bu sonuncular, ister Habsburglar, ister Safeviler olsun,  d ış  düşmanlarıyla ba
rış yapmayı reddettikleri sürece, alanda büyük ordular�ı muhtaçdılar. Osmanlı 

1 Wil l imn J. Griswolu.- op. ,·iı . . s.  38-39. 



268 BURHAN oGUZ 

ordulan ve önderlerinin savaşta tam zafer bekledikleri sürece de, kendi evle
rindeki Celalilerin ciddi meydan okumalannı karşılayamayacaklardı. Celilliler 
ülkeyi talan ettikçe, Anadolu sürekli iç kaosunu yaşayacak ki bu hal, muhteme
len bir bölünme veya İran şahı tarafından kısmen yutulmaya götürecekti 1 •  

* 
* * 

Büyük Celali l ideri ik i  kardeş'in malüm davranış larıy la hareket ,  siyasi 
amacından sapmakla siyasi niteliğini yit irmiş. bunlardan arta kalan gruplar, 
"çete" durumuna dönüşmüşlerdi. Nitekim: 

"Eğer Celali mücadelesinin «fetret» satlıası yalnız Karayazıcı ve onun ye
rine geçen Del i  Hasan'ın başbuğluk ettikleri Büyük Celfıli 'grubunun faaliyeti 
ve bu grup etrafında toplanan hadiselerden ibaret olsa idi, belki de bu devir 
halk di l inde bu adı almayacaktı . Çünkü . . .  ortalama 30-40 kişilik bu fısi kütle. 
mesela Urfa çevrelerinde bulunduğu zaman, Anadolu'nun diğer sahaları için, 
bu hadisenin bir fetret hayatı olarak aynı etki i le hissolunmasına imkan yoktur. 
Yakalara dikkat olunursa görülecektir ki bu grup, Aııadolu'nun hiçbir yerinde 
altı aydan fazla kalmamıştır. Hakikatte, «fetret» devri . geııiş sekban kiıle/eri
ııiıı geçim zaruretleriııdeıı çıkaıı şiddetli recm·ii:. ı1e yalfıııa lıırslarıyla lıalkııı 
buııa k{ırşı giisrerdikleri mııkal'emetten do,�wı bo.�uşıııa olarcık aııla,Hlıııak ica
beder�. Bu suretle, bu kitlenin, yani köylerden türeyen « levendat>> ın soygun
ları ve karş ı laştık ları mukavemet yüzünden işledikleri cinayetler. Celilli mfü:a
delesinin ruhunu teşki l  eder". 

"Şimdi . . .  o devirde Karayazıcı gibi resmen itaatıen çıkmış bir kapu ağa
sının, veya zahirde ümerfının ağalığından ayrı lmamış görünen diğer sekban 
şeflerinin, hatta pek çok misali o lan sancakbeylcrinin veya beylerbeylcrinin. 
aynı suretle, büyük sekban kitlcleriye reaya üzerine çıkarak. muhtel if  bahane
ler altında. sekbanların geçim zaruretleri için soyguna kalkmaları. bu resmi 
hüviyet sahibi sekban şetlerinin hangisinin Celfıli ve hangisinin Devlet'in ka
nunlarına sadakatini muhafaza eden bir hükumet adamı olarak kabul edilebile
ceği düşüncesini çok defa güçleştiriyor. Vaziyetin bu kadar müphem ve karışık 
o luşu, bu hususta hükumete sarih bir politika takibi imkanını vermemişt ir. 
Mesela, l 598'de Karaman taraflarına suhteleri ve Celfılileri bastırmaya memur 
edi len Hüseyin Paşa, bi raz sonra, kendisi Celfıli olarak i l an olundu. Halbuki 
bu Paşa, bastırmaya gittiği suhteler ve Celalilerle katiyetle birleşmiş deği ldi .  
Karaman'da meydana gel in hadiseleri yatıştırma vazifesini yapabi lmek için.  

1 ilul . . s. �6-7. 

2 Tarafımııılan bel irı i ldi .  
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kapusuna binlerce sekban yazmışt ı ;  yani reayanın malına ve ı rzına musal lat 
olan bir ki tlenin başına geçmişt i .  Hüseyin Paşa'nın Celali oluşu böyle idi . . .  " 1 •  

İşin asl ını böyle özetledikten sonra bunun ayrıntılarına girmiyoruz. 
"Bununla birlikte. bu eyleme katılanların çoğunluğu yoksul böylü lerse de. 

kuşkusuz ki, eylemin yöneticileri ile tabanı oluşturan kitlenin çıkarları arasında 
aykır ı l ıklar bulunuyordu. Deli Hasan'ın birdenbire Bosna beylerbey l iğini  ka
buledip herşeyi yüzüstü bırakarak gitmesi, kendi kişisel çıkarlarına uygun olsa 
bi le,  Anadolu köylüsüne herhalde bir ihanet olarak yargı lanmalıdır. Öte yan
dan dirlikleri kesi lmiş olduğu için ayaklanmaya katı lmış olan bir takım Celfıl
i'nin sonuç o larak kendi lerin in yeniden Osmanl ı  çevrelerine al ınmalarını  sağ
lamış olmaları da onlar açı sından bir bakıma amaçlan na u laşmış oldukları bi
çiminde değerlendirilebilir. Şu durum bize bir gerçeği belirlemektedir: Osman
l ın ın  Anadolu üzerinde ki baskısı üzerine Anadolu tek bir kitle o larak tepki 
göstermiş, ancak Osman l ı  Devleti yöneticilerinin bu bask ıyı  ayak lanmanın bir 
takım önderleri üzerinden kaldırması ve onları yeniden kendi içlerine almaları 
karşısında ayaklanma, önce amacını yit irmiş, ve daha sonra da başarısızl ık la  
sonuçlanmıştır. . .  " 1 .  

B ütün bunlar ola gelsin, Anadolu'da yepyeni b ir  olay vaki oluyordu: 
S ipahiler topluca ayak lanmaya başlamışlardı .  Halk di l inde "sipahi sür

giinü" ,  "si pah zorbası yağması" gibi adlar alan bu biiyük olay ilk kez Saruhan 
(Manisa) Sancağı'nda başlayıp yayı l ıyor. l 602'de Del i  Hasan'ın Kütahya ve 
Karahisarısahip tarafların ı  istila ettiğinde, Saruhan'da Memi Nazır ve oğlu 
Yusuf i le  kardeşi İbrahim ve Müezzinoğlu  Mustafa Nezir adlarında dört kişi , 
Altı-Bölük bayrağı açarak "iiç dörtyüz eşkiya" i le dolaşmaya başlıyorlar. Asi
ler, halkın karı larını ve çocuklarını alıyorlard ı .  Korkudan pazarlar kurulamaz 
olmuştu. Şeytanoğul ları denen Memi ve kardeşi İbrahim, adamlarıyla birli kte 
Manisa ve Menemen'den salma topladıkları sırada, bunları yakalamayı memur 
edi lmiş  Haslar Nazırı Mahmud Çavuş'tı ve maiyetindeki "padişah kul ları "n ı  
basarak katlediyorlar. Halk arasında heyecan yaratan bu olay sırasında med
rese talebesi de ortaya çıkıyor. xvı. yy'in ortalarından beri aralarında sıkı  bir 
birl i k  olan ve sürekli isyan halinde bulundukları için silah kullanmakta da ma
hir suhteler, halktan yardım görerek, levendlerin karşıs ına çıkıyorlar. Çar
pışmada asi şefi Şeyıanoğlu Memi ve damadı Memi öldürülüyor. Halk bunu 
şiddetle alkışl ıyorsa da Saruhan'da ve hatta bütii n Anadolu Vi lllyeti'nde bulu
nan A ltı-Bölük sipahileri arasında medreseli lere karşı büyiik bir tepki doğu
yor. İş büyüyor ve meselenin  tahkikine memur İzmir kadısı Mahmud'a halk, 

1 Ccliili isyanları,  s. 20 1 -2 .  
2 Çetin Yetkin.- "!'· l'iı . . s. 229-230. 
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suhtelerden memnun olduklarını ,  bunlann eşkiyayı ele geçirmelerine müsaade 
di l iyorlar, kadı da bunu merkeze intikal ettiriyor. Böylece, işi tahkike memur 
kişinin Altı-Bölük zorbaları aleyhine bir sonu<.:a varması ,  Saruhan'da başlayan 
"sipah" hareketini alevlendiriyor. Gerçekten, az zaman sonra bu sonuıırnlarııı 
cemiyeti büyüyor ve Manisa askeri seferde olduğum.lan zorbaların kenti yağına 
etmelerine engel olunamıyor. 

Medrese talebesi i le Altı-Bölük halkı arasında i lk gibi görünen bu olay, 
her tarafa sirayet eden "sipah" ayaklanmasının başlangıcı olduğu gibi ,  XVI. 
yy'ın ortalarından beri Hükumet ve halkın düşmanı olarak görülen suhtelerin 
de, Celfılllere karşı halkın yanında kentlerin savunmasına yardımcı olmaya 
başlamalarının da başlangıcı oluyor. Bundan böyle suhtelerle Altı Bölük halkı 
s ık  çarpışacakl ardır. Bu  çarpışmaların ayrınt ı larına gi rmeyeceğiz. Bu  arada 
Bftbıfıli kfth bir tarafa, kah öbürüne arka çıkarak daima olaylara tabi oluyor. 
Ama etk in bir müdahaleye muktedir olmadığından köyler, kasabalar yakı l ıp 
yıkı l ıyor, yağma edil iyor, insanlar katledil iyorlar. Halk korkudan hep dağlara 
kaçıyor, cami lerin hal ı  ve k i l im leri n in  b i le  toplandığı ndan, "Mushaf- ı  
şerif" lerin yakı ldığından şikayet ediyor. 

N ihayet S i lahtarlar Ağası Al i  Ağa, tarafları barıştırıyor, Altı-Bölük halkı  
suhtelere dokunmamaya, bunlar da silah taşımamaya and içiyorlar. 

Ama bu s ipah zorbaları kıyamı l 603'te bitmeyip ertesi y ı l ,  yani 1 604'dc 
ve daha sonra bütiin Anadolu'yu saracaktır. Olayların bundan sonrası, "biiyük 
kaçgunluk-firaril ik" ,  yani halkın yerini  yurdunu terkederek kaçması dönemi 
olarak mütalila ediliyor. 

De l i  Hasan' ın hükumetle barışmasıııdaıı sonra hareketler duru lacağ ına, 
aksine, misli görülmedik derecede kabarıp genelleşiyor. Başta Ankara olmak 
üzere Kayseri ve sai r birçok büyük kent feci şekilde yağmalanıp yakı l ıyor. 

İşin bir başka yönü daha var. O da, büyük Celali mücadelesinde, ümera 
kapularındaki devriye sekbanların ın  kanlı tahribatları ve "Fetret"i  "Büyük 
Kaçgun"a çevirmekteki önemli rolleridir. 

Bu büyük tarihi olayın tahrip güçlerini oluşturan levendlerin ,  ayrı sıfatta 
üç zümre şefler tarafından idare edildiğini görüyoruz. Bunların birinci si ,  "ehl-i 
örf" azması diyebi leceğimiz Celali şefleri ; ik incisi ,  Altı-Böliik'ten türeyen ve 
bu bölüklere ait bayrakların altında hareket eden "sipah zorbaları" veya "sipah 
oğlan ı "  olduk ların ı  iddia edenler: üçüncüsü de beyler ve onların kapu ağaları 
oluyor. Bun ların da ayrınt ı larına girmiyoruz. Sadece Akdağ'dan aşağıdaki 
hususları aktarmakla yetineceğiz. 

" . . .  Padişahın resmi memuriyetlerini  taşıyan ve onun Enderun mektebinin 
bütün geleneklerine ve özel l iklerine sahip olan bir zümrenin Anadolu'da fırsat 
elverince ayrı başlarına devlet kurma sevdasına düşme kabi l iyeti gösterecekle
rine, hele ortak bir fikir etrafında içlerinden bir şahsa kesin sadakatla bağlana-
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cakları na ihti mal veri lemez. Esasen sekba11ları11 Keçim :.tırııretinden doifma 

soyguncu rulılarınııı esiri olan Celali hareketi1 1 600 sıralarında. istediği bir te
şekkül haline geçivermek için,  lüzu mlu olan bütün sosyal u nsurlara da mal i k  
deği ldi .  Meselfi şehir  ve ka�aba çevreleri. her s ı n ı f  halkı i le. kendi lerine kapalı 
ve haıta düşman bulunuyordu. Sekbanlar, köylerin ıniistahsil  halkı hakk ında 
bile hiçbir merhamet hissi duymadan. her şeylerini ınahvediyorlardı".  

"Bundan başka , etraflarına binlerce levend toplayan Celiili  şefleri n in ,  
içinde yaşadıkları cemiyetin siyasi görenek ve derneşi m geleneklerine kendile
ri ni uydurmak mecburiyetini hissederek hareket eniklerini olayların cereyanın
dan anlamak mümkündür. Celiili Fetreti 'nin meydana geldiği devrin topl umuna 
hakim olan bu gelenek ve telfikki lerin başlıcalarını siiyleyebi l iriz:  Meselfi. hu 
sıralarda, hatta hütiin Celfili l ik devrinde, bir  veya birçok şahsın başlarına sek
ban toplayarak herhangi bir harekette bulunabi lmeleri ve daha doğrusu bir bö
liik halinde gezebi l meleri için mutlaka hiiklımetten resmi bir s ıfatlarının ol ması 
icabettiği görü lmektedir. Reayadan biris i ,  para veya sahip olduğu şöhret saye
s inde bir bölük  peyda edi p dolaşamazd ı .  Bu gibi ler, böyle bir yet işti rmeye 
geçmek için, resmi bir sıfat elde etmek mecburiyetinde kalıyorlard ı .  Yukarda 
anlattığı mız üzere, bütün Celiili şeflerinin ya bir si pah oğlanı ,  veya dirlik men
subu, zai m ,  çavuş. yahut hiç olmazsa «yiğitbaşı» ol malarının sebebi , bu sos
yal telakkinin  icabına uymak zanıretindendir. Celfıli' şefi olanların böyle resmi 
bir sı fat yanında uy maya mecbur oldukları diğer mühim bir siyasi görenek ele 
şudur: böli.ik i le dolaşmaya vesi le  ettikleri işe yetki leri ohıbi lmesi için el lerinde 
bir «emr-i şeri f» yahut «hii k m  -i hümayun» bulunması lazımdır. Celfılil i k  bu 
iki  sosyal ve s iyasi telfıkkinin mahku m u  olduğu iı;imlir ki  Devlet, Anadohı'da 
hiçbir fiili niifuzu kalmadığı zamanda bile. siyas i bir endişe duymamış ve açı
lan harplere ara verqıeden devam edebilmişt ir"! .  

Yetkin, Osmanlının Anadolu ü:r.erindeki baskısı i.i1.erine halkın yekvücud 
olarak tepki gösterdiğini , ancak Devlet'in bu baskıyı isyan şeflerinin ii:r.erinden 
kaldırmaları ve onları yeniden iç ine olması sonm;u ayaklanmanın önce ama
cını yit irdiğini ve daha sonra da başarısızlıkla bin iğini iddia ediyor. Ye Akdağ
'ın bunun bir köylü hareketi olmadığı fikrine değinerek ' " . . .  Kaldı k i ,  bu yar
gısı içi nde dahi Akdağ, ayaklananların yüzde doksan be�inin köylii olduğunu 
kendisi açıkça söylemektedir. Ne denl i  kötü ekonomik ve si yasal ko�ul lar al
tında k ıvrandığın ı  gördiiğümüz Anadolu köyliisiinün ki tlesel olarak ol uşt ur
duğu hu eylem leri n .  köy l ii ayaklanmaları ol ımıdıklarını ve bu biiyiik kit leni n 
amaçsız olarak devlete başkaldırdığını  söylemek olaııaksm .lır. Şurası bir ger-

1 Tararııııızılaıı be l i rt i ldi .  
2 Cdfıli isyanları .  s .  2 l '\-247. 
ı . . ""'·· '· 2'\0. 
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çekti r ki bu eylemler, Osmanlı Devleti 'nin Anadolu'da geçerli k ı ldığı düzene 
karşı olduğuna göre, ayaklanan kitlenin, bu düzenle çatışan halk okluğu da 
açıktır. Bu nedenle bu eylem, bir Anadolu halk hareketidir" diyor1 • 

• • 

Kuzey Suriye'de Canbulad'lar ayaklanmaları 
Suriye'nin 922/ l 5 l 6'da fethi i le Osmanlı lar ö1.el mahalli sorunları tevarüs 

etmişlerdi ki bunlann arasında İstanbul'un çeşitli ethnik grupların denetiminin 
güçlüğü vardı .  On y ı l lar geçtikten sonra Babıal i 'ni ıı vali leri , aşiret reisl ikleri, 
mahallen konaklamış Yeniçeriler ve kentsel eşraf dahi l ,  çeşitli grupları birbir
lerin in gücünü dengelemeyi teşvik etmişlerdi. Suriye'nin gayrimüslim halkına 
da Osmanlı lar n ispeten bağımsız bir yaşam sürmeye izin vermişlerdi .  Öneml i  
yabancı imtiyaz sahipleri toplu lukları da  çapraşık halk ve i nanç karış ımına 
ekleniyordu. 

Suriye'yi sarsıntısız idare etmek için Osmanl ı lar burasını üç büyük eya
lete bölmüşlerdi :  Halep, Trablusşam ve Şam ve Suriyc'yi dört birbirine bağlı 
siyasi örgütle denetim altında' tutuyorlardı: İstaııbul'dan gönderi lmiş  ve bi l 
hassa eyaletlerde nizamın idamesinden sorumlu kumandan ve orduları; Müslim 
ve gayrimüslim ve özellikle ticari çevrelerde bulunan kentsel elitler (güzideler); 
(Halep ve Trablusşam'da Şam'a nazaran daha büyük rol oynayan ) yabancı 
memurlar; ve nihayet, hepsinden önemlisi, makalli Suriyeli emirler. 

Bu politikaya sürdüren Osm.anlı lar Kil is emiri Canbuladoğlu Hüseyin Pa
şa'yı, Kuzey Suriye'de makul küçük bir alanda irsi mülkünü muhafaza etmek 
izninden başka Halep beylerbeyi nasbetmişler. Bu karar bölgedeki yerel güçle
rin dengesini altüst etme eği l iminde olmuştu ama kısmen de 1 0 1 2/ 1 603 İran'la 
yeniden alevlenen savaş nedeniyle al ınmışt ı .  Osmanl ı  serdarına itaatsizlikten 
sonunda Hüseyin  Paşa'nın idamı ,  İmparatorluk'uıı en ciddi isyanlarından bi
rine yol alacakııı. 

Kişisel çıkarlar dışında hiçbir ideolojik yanı olmayan, dolayısıyla da ko
numuzun nispeten uzağında Canbulat hareketlerini ,  gerek süregelen isyanların 
bir fasl ını  teşki l  etmeleri, gerekse asi şeflerinin bir takını dış i l i şk i ler iç inde 
bulunmaları i t ibariyle, özetle i rdeleyeceğiz. Bu vesi le i le de, imparatorluk 
mülkü içinde bazı sosyo-ekonomik veriler de, giin ışığına çıkacaktır. 

Bu arada, bir kez daha belirti lmesinde yarar gördüğümüz bir hususu zik
redel im. Selçuklu ve Moğol dönemlerinde Orta ve Doğu Anadolu kentleri bii
yük önem taşıyorlardı ve bu alan, t icaret ve külıiir i t ibariyle Batı Anadolu'dan 

1 Çelin Ycıkin.- op. ciı . . s. 229-230. 
2 Wil lianı J. Griswol<.1.- op. ciı . .  s. 60. 
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kesinl ikle daha i leri durumda idi. Yine Batı Anadolu ve Balkanlar'ın, çoğu ye
rine göre daha çok "Türk" ,  daha az "Osmanl ı"  idi; buraları genelde Osmanlılar 
tarafı ndan geç fethedi lmişlerdi ve merkezden, Osmanlı kültürel yörüngesinden 
u zak durmuşlard ı 1 •  Bu keyfiyet, birçok Osmanlı karşıtı hareket in ,  özel l ik le 
Doğu bölgelerde yuvalanmış ya da buralardan destek bulmuş o lmasını izah 
eder. 

Dönel im Canbulad'lara. 
Hüseyin Paşa'nın idamıyla Suriye'de siyasi güç Osmanl ı lara geri gelebi

lecek , Canbuladoğlu ai lesinin bir temsi lcisine intikal edecek ya da Hüseyin ' i ıı 
Halep'te i t ina i le  kurduğu Kürt yetkesinden önce mevcut olan, dengeli denge
siz kabi le gruplan ve yerel örgütle�e parçalanacaktı . 

Hüseyin ' in  birl ik lerin in Van'dan dönmesionden az sonra üç yönlü bir güç 
mücadelesi baş layacaktı : Hüseyin ' in atı lgan ve karismatik yeğeni Canbu
ladoğlu Al i ;  Trablusşam'ın güçlü emiri Seyfoğlu Yusuf Paşa; ve de haylı sar
s ı lmış ama hfila da güçlü Osmanlı Hükumeti . Artık Ali  Paşa, kendi hesabına. 
mahalli emllerin desteği ile bir Suriye dev leli kurmaya girişiyor. Gizlice, Ana
dolu'da seçtiği bazı Celfill'den olduğu gibi ik i ,  muhtemel uluslararası giicün.  
ezcümle  İran Şah'ı v e  Toskana Grand Duke'ünden yardım anlaşmalarına va
rıyor. 

İşin vahametin i  anlayan Osmanlı ,  Habsburglar'la barışa gidip y ı l ların de
neyimli ,  biraz da korkulan Kuyucu Murad Paşa'sıııa, bu işlerin tasfiyesini ha
vale ediyor. Murad, Ali 'n in hakkından geliyor ve böylece de Halep'te bir hü
kiimran devlet hayal i suya düşüyor2• Öyle bir hayal idi  ki bu, Al i  Paşa. ba
ğımsız bir  devlet kurmayı planlıyor, nüfuzunu Hama'ııın Kuzey'inden Adana 
civarına kadar uzatıyor, hatta buralarda kendi adına para bastırıp hutbe okutu
yor. 

Sonra, hep olduğu gibi, Saray'a sığınıyor, affa mazhar olup Temeşvar 
beylerbeyliğine nail oluyor, ama sonunda, "münasebetsizlik" edip B elgrad'da 
idam ediliyor\ Bundan sonrası, bizi burada i lgi lendirmiyor. 

. .  

Kalenderoğlu Mehmed ayaklanması 
Bu da başka bir "kalender" . . .  

1 Roııald C .  Jcnnings.- Urhan population in  Anaıolia i n  thc sixıccnıh cenıııry: " stııdy of 
Kay•eri. Karaman. Amasya. Trahrnn :ınd Erzurum. iıı IJMES. V l l/ 1 .  fan. 1 976. s. 25. 

2 Will iaın J .  Griswold.- op. l "iı  . . s. 1 10. 

� M.C. Şahfıbeddin Tckiııdağ.·-- Canbulat. iıı IA ve I'. Rondoı.- Djaııhıılfıı. iıı E l .  
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Halep'le Canbuladoğlu Ali Paşa'ya karşı başarı lı sefer Anadolu'yu isyan 
tehdilinden kurtarmamışt ı .  Büyük Celiililer, heme kadar hayli  zayıflamışlarsa 
da, kendi leri ve adamlarının Osmanlı sistemine dahil  edilmeleri için bastırmayı 
sürdiirüyorlardı .  Beceriksiz bir lider olmasına rağmen, İran ve Celalilerle ayııı 
zamanda savaşmanın yersizlik ve tehlikesinin farkına varmış olan vezir-i fızam 
Derviş  Paşa, önceleri Celfılilerle talihsiz çatışmalara girişmişti . 1 O l 5/ l  606'da 
kölü sonuçlanan bir seferde Ferhad Paşa Celfıli yuvalarını  temizleyemeınişt i ;  
bu sonuç, zayıf bir askeri stratejiden çok, birli klerin levazımını  sağlanıp maaş
larını ödemek için yeterli akçenin bulunmayışından i leri gelmişti. 

Yeni sadrazam Kuyucu Murad Paşa Canbu ladoğlu Ali  Paşa'ya Suriye'dc 
hücum ederken Anadolu Celiililerin in gücü ancak bunlara resmi sıfat vermekle 
hatifleti lebi l ird i .  Bunların en kudretli leri olan Kalenderoğlu Mehmed Bey An
kara sancak beyi tayin edi ldiyse de kentin kadısı ile halkının ,  onun oraya gir
mesine mani olmalarıyla işler bozulmuştu. Ankara'yı zorla zaptetme teşebblisli 
de aki m  kalınca Kalenderoğlu Bursa'ya yönel iyor ve buradan kendisine bey
lerbeylik verilmesi iç in yeniden sultanı sıkıştırmaya çalışıyor. 1 O 1 7/ 1 608 ba
harında Kalenderoğlu'nun gücünü yok etmek üzere Murad Paşa, Suriye'den 
yukarı doğru yürüyüşe geçiyor ve Elbistan c ıvarında Cetalileri iyici bozuyor. 
Kalenderoğlu ile geriye kalan birlikleri Şah Abbas'a kaçıyorlar. 

Müteakip aylarda vczir-i azam son Anadolu Büyük Celiilllerini yok etmek 
üzere harekele geçiyor. Daha sonraki i lkbahar ve yaz aylarında. Kuyucu Mu
rad Paşa, el altından teşebbüs ve hi lelerle. ordusunu İstanbul'dan çıkarmadan 
son asileri de temizlemeyi başarıyor. Su ltan, bunun anısına büyük Su ltan Ah
med cami in in  (Mavi Cami) inşasına başlatıyor; bu arada Anadolu'da halk da, 
çiftliklerini ve kentlerini yeniden ihya etmeye girişiyor1• 

Murad Paşa'nın başlardaki taktiği , daha küçük ftsi gruplarını Büyük Cel
füilerden, ezcümle Kalenderoğlu Mehmed. Kara Said. Tavi l  Hali l  ve sairlerin
den ayırarak zayıflatmak olmuştu: kimine Sancak, kimine hi l'at ve ani emniyet 
bahşetmişti. 

Bu hareket ve savaşların ayrıntı ları konumuz dışında kalıyor. Sadece bu 
olayların ın  altı nda yatan gerçek nedenleri n i ,  fısllerin .  eğer varsa, " ide
oloj i" lerini  açıklamakla yetineceğiz. 

Karayazıcı Abdülhal i m  Bey'in yanında çal ışmış bulunan Kalenderoğlu, 
Ankara'nın Yassıviran köyündendi .  

Del i  Hasan Bey' in  l 603'de sahneden çeki lmesi , sorunları çözmemişti 
şöyle k i  bunları yaratan nedenler olduğu gibi duruyordı .  Ancak bu kez bazı 
küçük çaplı Celati grupları , hiçbir siyasi amaca sah ip  olmadan Anadolu'da 

1 Will iam J .  Griswold.- op. cir. ,  s. 1 57 .  
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dolaşıyordu. Bu çeşit l i  gruplar, aynı toplumsal ve ekonomik koşu l ların ürü
nüydliler, ama eylemleri genelde bi linçsiz ve örgütsüzdü. Sadece Kalenderoğlu 
ayaklanması bir siyasi amaca yönelikti ve Osmanlı için en tehlikelisi olmuştu :  
Kalenderoğlu Osman l ı 'yı "mütegallibe" olarak görüyor ve onun siyasi gücü
nün· Anadolu'dan atılmasının gerektiğine inanıyordu. O, başarısızlığa uğrasa 
bile "ekilen ihtiliil tohumlannın bir gün gelip fıl izlenecekleri" umuduQdaydı 1 •  

Heme kadar asiler Göksun yaylası (Elbistan cıvarı) muharebesinde büyük 
kayba uğradı larsa da bir yıl önce Canbuladoğlu Ali Paşa gibi tümden ezilme
mişlerd i .  Bunların İran sınırına doğru geri çeki lmelerin in de, burada zikret
mediğimiz hayli ayrıntılan var. Ancak burada belirti lmesinin gerektiği bir hu
sus da, İran'a kaçma yollarım çok önceden saptamış olan Kalenderoğlu'nun 
hemen Safevilere teslim olmadığıdır. Onun, İran Şahının el inde bir sığınmayı 
i stemediğini ,  ama Murad Paşa'nın eline geçerse, başına neler geleceğini  iy i  
bildiğini Fransız sefiri anlatıyor. 

Kalenderoğlu 'nun birl ik leri l 608 ' ın  sonunda İ ran s ınırın·a varıyorlar. 
Osmanlı vakanüvislerine göre İranlılar bunları , Safevilerin. sultanlarına ihanet 
eıtiklerinden dolayı serzenişlerinden ve Şii doktrinlere uygunluk icabı sakalla
rını kestikten sonra, Kızı lbaş saflarına sokuyorlar. B ir  çağdaş İranl ı ,  İskender 
Ileg Münşi, az çok aynı şeyi anlatıyor ama asilere gösteri len hüsn-ü kabulü 
vurguluyor. Şah ın  gönderdiği adam, Emir Guna Han, hepsine hoşgeldiıı di
yor, onlara, rütbelerine göre armağanlar, yiyecek ve savaş malzemeleri dağıtı
yor. Bu  şaka ve nezaket gösterileri bittabi kısa sürüyor. Nitekim az sonra Şah 
Abbas, asker ve göçmen olarak işbu Celali birlikler hakkında yeni düşüncelere 
dalıyor. Askeri olarak bu asileri kullanabil irdi .  Ancak Celiili rütbe ve dizileri, 
arka plan ve mizac olarak herzaman başını ağrıtmış olan asi Kızı lbaş oymakla
rınki lcr çok benziyorlard ı .  Hiç şaşırtıcı olmayacak şeki lde Tebriz'de i skan 
edi lmiş Anadolu lu lar, böyle kalma eği l imindeydiler. Bunun üzerine İranl ı lar 
Celi\lileri , gelişigüzel çok küçük biri mlere ayı rarak bunları , Talar ve Kürtlerle 
dövüşmek üzere sını rlara gönderiyorlar. Pol i t ik açıdan da Celfıli göçmenler 
Abbas'ın Osmanl ı larla i l işk�lcrini giiçleştiriyorlardı2• 

* 
* • 

Celfıli adıyla bi l inen halk hareketleri Cennetoğlu. Kara Haydar oğlu, Kaıı
rıc ıoğlu ve Gürcü Abdünnebi ayaklanmalarıyla sürecek, ama bunlar da bi rer 
birer sonunda sönecekti . Sadece Katırcıoğlu bağışlanmış, önce Benehir mu
tasarrıfı, sonra da Karaman beylerbeyi olmuştu. Artık o, "Katırcıoğlu Mehmet 

1 Çetin Yetkin.- "i'· ciı. , s. 23 1 -3 .  
2 Will ium J .  Griswold.- op. ı.·iı., s.  1 97-20 1 .  
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Paşa" id i .  1 668'de, G irit' in fethi sırasında, Kandiya muhasarasında şehid 
oluyor1• 

* * 

Bu son Celiili şeflerinin de öldürü lmelerinden sonra Osmanlı lar, gelenek
sel yol ları.na dönmeye girişti ler. Kuyucu Murad Paşa, d i l lere destan hunharl ı
ğına rağmen, Osmanl ı  s i teminin yeniden tümden ele alınmasının gereğini  
görmüş ve bunun esası olarak lmparatorluk'un öneml i  "envanter" in in çıka
rı lma işlemini başlatmıştı .  Ama ölümüyle hükumet. hergün zayıflayan tahtın 
önderl iğinde, geleneksel siyasi ve askeri stratej i lerine geri dönecekt i .  Fii len, 
beş altı y ı l  süreyle Osmanlı hanedanı, nerede ise muhakkak bir sönme tehl i 
kesini yaşayacaktı. Celalilere gelince, müteakip on yı l larda bunların önem ve 
etkileri hızla zai l  olacaktı. O i se ki ,  bunları ayaklanmaya götüren koşullar de
vam ediyordu. Bununla birli�te Celali lerin Anadolu tarihi  üzerindeki damga
ları, bunların en deneyiml i  Osmanlı generallarına bi le kötü günler geçirtme 
kabil iyetlerin in bir anısı olarak kalacaktı, muhteşem Mavi Cami'den başka�. 

1 Çetin Yetkin.- op. ı:it. , s .  238-245 ve Cengiz Orhonlu.- Kaıırdjıoghlı Mchmcd Pasha, ııı El .  
2 Williarn J .  Griswol<l.- op. cit., s .  209. 
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Osmanlı ayı lmamaya, kendini  ı slah etmemeye kararl ıydı : halk tabakala
rına " i llahlah" dedirtecek bütün sebepler yerli yerinde duruyordu. Ayaklanma 
ve şekavet, halkın bir nevi tepkisi hal ine gelmişti . Ancak bunlara biraz güç lii 
olup eli si lfih tutanlar tevesül ediyorlardı .  Ama Osmanl ı ,  her türlü ayaklanmaya 
"şekavet" damgasını  vuruyordu, sert ted ip  hareketini mazur göstermek için .  
Gerçek anl!lmıyla haydutluk, konumuzun dışında kalıyor. Geriye, eşkiya ola
rak nitelenen asi kişi ya da kişi ler kalıyor. Bunları harekete geçiren saik. genel 
düzen bozukluğundan kaynaklanan birtakım kişisel haklara tecavüz olup ma
dur olan kişi , " isyan" ediyor, ama karşılaştığı haks11.l ık dışında herhangi bir  
"ideoloj i "  sahibi olmuyor. Bu  itibarla bunlar iizerinde durnıayacağız1 • Bu arada 
halk ın  bun lara kolayl ık  sağladığını ,  hatta yardım bi le ell iğini görüyoruz ki 
keyfiyet, eşkiya korkusundan olduğu kadar idare ve idareci lerden nefret et
mesi, eşkiyadan maddi ve manevi yardım görmesiyle izah edilir2• 

Ahmet Refik, "Kabakçı Mustafa" adl ı  k i tabın ın mukaddimesinde. deri n 
sosyal ve ekonomik nedenleri görmeksizin y ine de bazı "doğru" lara parmak 
basıyor: " . . .  Osmanlı tarih in in son devirlerine in'iıaf eden nazar (çevri len ba
kış), daima cahi l  ve mutaassıp dimağlar, zevk-i ganimetle çarpan kalpler, cina
yet ve şekavetle ihraz-ı mevki etmiş tiirediler göriir. Bunlardan bazıları vardır 
ki ,  hey'et-i içtimaiyenin en adi, en sefil tabakasıııa mensup olduk ları halde, 
yüzlerce, binlerce isyan kafilelerine rehberl ik ederler. Sonra, bu cinayetlerin in 
muhikk (hakl ı )  ve tabii bir  mükafatı imi'9 gibi ,  mi l let in serkarına (kahyalığına) 
geçer, devlet in mukadderat ını  idare etmek isterler. Osman l ı  tarih in in bu ceb
bar, seriü' I  zeval (çabuk sönen) simaları cidden tedkik edilmeye şayandır. 
Onların isyanlar idare etmekteki iktidarları , avam kitleleri üzerindeki nüfuzları 
i İm-i  ruh (psikoloj i)  nokta-i nazarından tedkik edi lmelidir. . .  ". 

"Osmanlı i htilallerini idare eden reisler tedkik olunduğu zaman, nazara bir
çok hakayik (gerçekler) i sabet eder; onlar da, halkın ahval-i ruhiyesi , i ht iya
cat-ı dımaiyesi , faziletçe noksanlarıdır. O zaman bizim için yegane vazife nıil
letiıı mahrum olduğu bu faziletleri temiıı edecek ilim ı•e iıfa11a tevessül et
mek . . . ti r"3• 

1 Bunlardan bazıları için bkz. Re�ad Ekrem Kuçu.- op. ı·iı. ,  /)(IIIiııı ve M. Çaj!aıay Uluçay.- 1 8  
v e  1 9. yüzyıllardan Saruhan'da cşkiyalık ve halk hareketleri. lsı. 1 955 .  pcı.uiııı. 

2 M. Çağatay Uluçay.- op. dı . .  s. 56. 
] Tarafımızdan belirtildi. 
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"Osmanlı iht i lfil lerinin hemen daima aynı müessir ve aynı esbab altında. 
aynı sahalarla temadi etmesi de gösteriyor ki, Osmanlı dımağlannda, Osmanlı 
hayat-ı içtimaiyesinde asırlardan beri hiç bir saliih, hiçbir tebeddül olmamıştır. 
1 1 43 ( 1 730)'de Patrona Hal i l ' in isyanı ve bu isyanın muhıel i f  safhaları i le ,  
1 222 ( 1 808) Kabakçı Mustafa'nın isyanı beyninde hiç fark yoktur: daima aynı 
saikler, aynı fai ller, aynı neticler, aynı felaketler . . .  " . 

"Tarihin bu suretle yeknasak, müşabih safhalarla teval isi ,  hiçbir vakiı 
«tarih tekeniirdcn ibarettir» zannını teyid edemez, çünkü ıarih ıekerrürdcn iba
ret deği ldir. . .  " ı . 

Hüseyin Hüsameddin gibi bir "Osmanl ı"  olduğu anlaşılan Ahmeı.l Refik, 
sürekli o larak kul landığı "Osmanl ı"  tabirinden hangi "sınıf'ı kasieıtiğini be
l irtmiyor. Sadece, sözünü ettiği, ve yine de "Osmanlı" i le karıştırdığı "cahil  ve 
munıaa�sıp dimağların, zevk-i ganimetle çarpan kalplerin . . .  " herhangi bir eği
timden geçirilmeyip işsizlikten aç kalmış kişi lere ait olduklarından söz etmiyor. 
Karnı aç çaresiz kişi, feveran etmekten, isyan etmekten başka ne yapabi l ir'! . . .  

Ancak Ahmet Refik bu şimdiye kadar irdelediğimiı. hareketlerden tamamen 
farklı tabiatlı ,  ve genellikle İstanbul'da vaki isyanların şeflerinin, cahil olmakla 
birlikte binlere varan kitleleri sürüklediklerini söylerken bir çelişkiye düşüyor 
gibi oluyor şöyle ki aşağıda kişi l iklerini kısaca göreceğimiz bu şefler, böyle bir 
kabiliyet sergilediklerine göre, sıradan "cahil, baldırı çıplak" kişiler olmamal ı
lar. Bunların sürükleyici bir karismalan mutlaka bulunmalıydı .  

Osmanlı ,  kendisine gerekli bürokrasi elemenların ı ıı dışında halk eğit imini 
tamamen gözardı etmişti . İsyancı güruhlar haliyle cahil olacaktı. Ama şeflerin 
"cehalet"i ne tür bir cehaletti? Ancak "cahi l" kişi ler halkın öıiüne dü�üp Os-
manlı aleyhine kıyam ederler. . .  

• 

Mamafih Ahmed Refik yine de bazı "doğru"ları sezinlemiş: " . . .  Bu söz 
(ıarih tekerrürden ibareııir), ancak terbiye-i dımaiyesi, hayat-ı ictimaiyesi tek
amül yollarını takibetmeyen, bulunduğu muhiti irfan i le.  ıerbiye-i fikriye i le, 
asar-ı medeniye i le değiştirmeyen, ömürlerini miiıcmadi bir gaflet ve cehalet 
içinde geçiren mil letler hakkında doğru olabi l ir. Bu gibi akvamda hadisat ve 
vakayi i  tevl ideden esbab daima aynı kalacağı için tesirler ve neticeler de aynı 
halde zuhur eder, binaenaleyh tarih bir tekerrürden ibarettir zannolunur"�. 

Ahmed Refık'in söylediklerini Münir Aktepe de teyidediyor: "Osmanlı ta
rihinin isyan ve ihti lU l ler fasl ı  bir büıün halinde gözden geçirilecek olursa, 
bunların müşterek sebeb ve amil leri olduğu anlaşı l ır. Ancak bu sebebler ve 

1 Ahmrd Refik.- Kabakçı Musıafo. lsı. 1 33 1 .  s. 3-5. 
2 ihtl . . s. S-6. 
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amiller arasında, her isyanın yalnız kendine mahsus olan kısımları dahi mev
cud bulunduğunu söylemeliyiz" 1 •  

* 
* * 

Patrona Halil İsyıam 
XYI1 1 .  yy'ın başı, eninde sonunda 1 789 Fransız Devrimi ile noktalanacak 

burjuva-kapitalist sistemin Avrupa'da egemen olması ve bu arada, ekonomisini 
gel işt iremeyen Osmanlı  Devleti 'nin de, Avrupa'nın yarı -sömürgesi olma sü
recinin başlangıç tarihi oluyor: o hammadde satıp mamul mal alıcısına dönü
şüyor ve bu keyfiyetin, burada ayrıntılarına girmeyeceğimiz bütün ekonomik 
ve sosyal sonuçlarını da yaşamaya başlıyor. " . . .  Geçmişte bir ara Türk egemen 
çevreleri İslfimlığın kabu lünde nası l  Sunni egemen çevrelerle bütün leşmiş
lerse, bu kez de Osmanlı egemen çevreleri halka karşı olmak üzere Batı lı kapi
talist çevrderle bütünleşmekte ve Batıya hizmet etmeye başlamaktadır. İşte ba
tı l ı laşmanı n  temelinde bulunan olgu budur. Balı lı laşmaııııı başlangıç noktası 
ise Lfıle Devri'dir"ı. 

Ortaya, Osmanlı ekonomik yapısına uygun olmayan bir tüketim ve yaşam 
tak lit._:iliği çıkmıştı. Ekonomik koşullar halk yararına geliştiri lmemiş, bir tüke
tim ekonomisi geliştiri lmişti k i  bu bakımlardan 1 730 Patrona i syanı ,  daha ön
<.:cki lerden kesin çizgi lerle ayrılıyordu'. 

İstanbul, sefaletle büyük refah tezadını yaşıyordu.  Yersai l les taklidi Sad
fıbiid, burada başta Saray ve tevabii  (adamları), alabildiğine bir sefih hayat ya
�ıırken halkm yüzüne bakan olmamıştır. Paranın ayarı düşürü lüyor, eşyanm 
fiyatı durmadan artıyordu. " . . .  Yaşayabi lmek için yerlerini  yurdların ı  bırak
mak ve büyük şehirlere, bi lhassa birçok vergi muafiyetleri olan İstanbul'a hi<.:
ret etmekte; hükumet de bütün vergi leri yerlerinde kalan reayadan almaya ça
lışmaktadır. Memlekette baş gösteren fakr u zaruretten mütevell id hi<.:retleri 
hükumetin önlemeye kalkışması dahi matlı1b neti<.:eyi vermemiş, İstanbul'da 
işsiz güçsüz bir kısım i nsanların sayısı gün geçtikçe aı1mıştır"�. 

Bu  arada paranın ayarı ve değeri üzerim.le vaki değişmelerin piyasmla ve 
<lolay ı"ıyla halk i le esnafla hayli etki yapmıştı\ Esnaf, İbrahim Paşa'n ın  kcıy
doğu yeni vergilerden şikayetçidir": "Çamaşırcı ve turşuculardan başka, i ş-

1 Münir  Akıcpc.- Paırona ısyanı ( 17J0). lsı. 1 958 .  s. 1 80. 
2 Çcıin Ycıkin. C. i l .  s.  1 5 . 
. ı i/Jıl. 
� Miiııir Akıcpc.- op. cit . .  '· 9. 
5 ilul . . s. 1 9. 
b il>d . . s. 27 
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kembeci ve kebabc ılar ile sarracların da aynı şeki lde şikayetleri vardır .  . .  " 1 •  
Kaldı k i  daha önceleri aralarındaki n izama az çok riayet eden esnaf, l 730'a 
doğru n izam ve intizamını kaybetmiş, aralarında bazı i ht i laflara düşmüş. "Ne
tice itibariyle bahçevanlardan aşçılara, sarraçlardan çömlekçi lere vanm:aya ka
dar İstanbul'daki esnaf ve küçük sanat sahiplerin in,  1 730 isyanına takaddüm 
eden günlerde, hallerinden memnun olmayarak muhtelif meseleler dolayısıyla 
hükumete sık s ık şikayette bulundukların ı  görüyonız2• 

" 1 730 isyanın ın  ami lleri arasında, İbrahi m  Paşa sadaretinde göze çarpan 
sefahat in ,  zevk ve sefa iilemlerin in dah i tesiri bu lunduğu muhakkaktır. Halk 
sefalete yakın bir zaruret içinde ömür sürerken, başta padişah olduğu halde 
bütün devlet rical inin birbirleriyle rekabet edercesine israf ve sefahatde bulun
maları ,  İstanbul'un muhtelif yerlerinde saraylar, kasırlar, bahçeler yaptırıp bu
ralirda eğlenceli ve sefihane bir hayat geçirmeleri, i syanın müteaddid amilleri 
arasında ayrıca bir ehemiyyeti haizdir .  . .  " J .  

"Bir safö bahşedel im gel şu di l-i naşada 
Yürü servürevanın ,  gidel im Sadabad'a".  

Nedim, bu saföyı, damdan dama kaçarak pahalı ödemişti . . .  
Hali l ,  aslen Arnavuddu. O, "Patrona" adlı bir gemide levend olmuş, adını  

buradan almıştı . Ama bu gemide de bir başarısız ayaklanma tertiplemiş.  Ru
meli 'ye sığınmak zorunda kalmışt ı .  

"Resmi tarih" in  tarihçisi olduğu anlaşılan Aktepe, Hal i l  iç in "Ruhen kötü 
bir adam olduğu anlaşı lan Hali l ,  bahis mevzuu gemide levendliği esnasında, 
arkadaşlarını  i fsad ederek isyana teşvik etmiş; lakin plfinlarında o zaman mu
vaffak olamamıştı . . .  "diye anlatıyor. "Osmanlı "ya ancak "kötü ruhlu insanlar" 
başkaldınr . . .  

Hali l ,  Arnavudluk'tan N iş'e geçiyor, burada Yeniçeri olarak kalıyor, Ni 
ş'ten Vidin'e bulaşan bir ayaklanmanın elebaşları arasında yer alıyor. Bu is
yan, i lk günlerinde hayli korkutucu oluyor şöyle ki asiler. padişahı halletmek 
üzere İstanbul üzerine yürümeyi plan lıyorlar. Ancak Mısır  valisi Kara Meh
med Paşa, yarı politika, yarı da kuvvetle işi bastırıyor. Hal il kaçmayı başarı
yor. Önce memleketine gidiyor, sonra İstanbul'a geliyor. Burada seyyar satıcı
l ık,  eskici l ik ve dellal l ık gibi ayak işleri yapıyor. Günlük kazancını da Galata 
meyhanelerinde yiyor. Bir kavgada bir arkadaşını öldürüyor ve Patrona gemisi 
olayından sonra i kinci kez idama mahkum edi l iyor. İlkinde onu Kaptan Abdi 
Paşa korum uştu. Bu kez de Kaptan-ı derya Mustafa Paşa'nın h imayesi saye-

1 il>ı/., s. 29. 
2 i/ul., s. 3 3 .  
3 i/ul . . s. 4 1 .  
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sinde kurtuluyor. Mezkur Abdi Paşa da, bu sıralarda vezir ve aynı zamanda 
damad-ı şehriyari olarak İstanbul'da bulunuyordu. Görüldüğü gibi Hal i l ' in 
öneml i  bağlantıları varmış !  1 

Ayaklanma, 28 Eylül 1 730 Perşembe günü başlayacaktı. Bunun arifesinde 
halkın hali ne idi? 

"Tarihlerde, i lk yen i l eşme giri ş imleri nin  yapı ldığı2 bu dönemin bir 
«ıslahat» ya da «reform» dönemi olarak değil de bir çiçek adıyla «Lfıle Devri» 
olarak anılması bile. egemen çevrelerin ne denli bir düzenden yana olduklarını 
yeterince bel irler. Bu çevrelerin toplumsal sapık l ığı «Lüle» i le simgeleştiri l
miştir. . . .  Bu  dönemin gözde kişisi Vezir-i azam Damal İbrahim Paşa (fot. 27) 
ise «halkı aldatacak şey lazımdır deyu» her olanakıa İstanbul'un çeşiı l i  semtle
rinde dolaplar, beşikler, at l ı  karıncalar ve salıncaklar kurdurmaya başlar ve 
yetişkin insanlar, buralarda eglenmekle vakit .öldürürler" 

"Bu soysuzlaşma aynı zamanda bir ahtak düşüklüğünü de birlikle geti re
cektir: « . . .  rical-i nisa mahlfiı ve kadıncıklar salıncağa binip inerken hubbaz 
yiğitler kadınları kucağına alub salıncağa koyup çıkarub kadınların salıncakta 
uçkurları meydanda hoş seda i le şarkı lar çağırttığında . . .  » . . .  ı 

Bu yetmiyormuş gibi kadınlar, "alafranga" biçimde açık giyinmeye başl ı
yorlar; bu keyfiyet, çağa ayak uydurmak kaygısından deği l ,  doğruca toplumsal 
bozukluğun ve de tüketim ekonomisinin sonucu oluyor. Burada saymadığımız 
daha nice çı lgınl ık larla halkın yoksu l luğu birleşi nce bunların geniş kitleleri 
dine nasıl itekledikleri anlaşıl ıyor'. 

" . . .  Osmanlı tarihinin isyan ve ihti lal ler faslı bir bütün halinde gözden ge
çirilecek olursa, bunların müşterek sebeb ve amil leri olduğu anlaşı l ır. Ancak 
bu sebebler ve amil ler arasında, her isyanın yalnız kendine mahsus ohın kı
sımları dahi mevcud bulunduğunu söylemeliyiz". 

"Bu bakımdan . . . 1 7 30 isyanında, daha evvelki isyanl<ıra benzeyen taraflar 
çoktur; yalnız bu isyanda, diğerlerinden fark l ı  bir cihet var ise, o da 1 730 is
yanına takaddüm eden devirde, devlet adamlarının Osmanlı İmparatorluğu 
içinde kültür ve medeniyet bakımından bir ıeceddüı ve haııa bir inkı lfıb yapmak 
istemeleri; buna mukabi l ,  muhtelif sebebler ile eskiye bağlı olanların kuvvetli 
bir şeki lde muhalefetleriyle karşı laşmış bulunmalarıdır. Mamafih şu da mu
hakkakır ki, bu teceddlit ve inkı lab hareketlerini başarmayı üzerlerine alanla-

1 ilııl . . s. 1 32-3 
2 Matbaa vs. 
3' Çeı in Yetkin.- op. c·iı . . C. 1 1 .  s. 22-26. 
4 ihd., s .  27. 
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nn, kendilerini sefihane bir hayatın zevklerine kupıı rıııaları , ikti �adi zorluklar 
içinde perişan bir halde bulunan halkın gayz ve kinini ınucib olmu�ıur. . .  " 1 •  

Aktepe. biraz daha yukarda, ş u  mütalaaua bulunuyordu, genel toplumsal 
dengesizliği anlatırken: "Osmanlı dev letinin bünyesine dikkat edi lecek olursa, 
henüz daha XVII. asırdan it ibaren, her noktada kendisini teıncllerinuen sarsan 
bir buhrana doğru gidi ldiği açıkça görii lür ve bunun bir neticesi olarak da ge
rek viliiyetlerde. gerek merkezde hoşnutsuzlukların artıığı. hükumet Jleyhinc 
muhtelif zümrelerin tertib ettiği ayaklanma ve isyanların •;oğalLl ığı ıniişahedc 
edi lir .  . .  " .  

Yiyecek sıkıntıs ının ü lkeyi kapladığı , fiyatların alabi kl iğinc yükseldiği 
bir dönemde, idareci lerin bu çı lgın yaşantısı halkın "gayz ve kin in i"  ancak kö
rükleyecekti .  Bu sonuncusu, egemen çevrelerce hiçe sayı lmanın yarattığı ruh 
haleti içinde bu çevrelere "kendini ispat etmek" ,  "kişi l iğin i "  konı ınak isteye
cektir. Bu yolda da tek dayanağı Llin olacakt ı .  Röy lece de "tcccduüt=' 
yeni leşme" ,  onun nazarında bir sömürüden başka bir şey değ i ld i .  Buna 
karşı l ık onun bu tutumu, "yenil ikçi ler" tarafından " irt ica" olarak damgalanı 
yordu.  

Ve sürekl i  enflasyon, halkın ödeme gücünü aşan yeni vergi ler, bunların 
teşvik ettikleri göçler. . .  

"Mürtec i "  olarak damgalanan, sadece halk değild i . " . . .  Geleneklerine s ık ı  
s ıkıya sarı ldığı takuirde varl ığını koruyabileceği kanısına kapı lmış hulunan 
esnaf zümresinin ı..le, Lale Devri 'nin «yeni l i kleri» ile kemli d u ru munun ters 
düştüğü yargısına ulaşması da kaçınılmaz bir sonuç olm.:ak t ı " .  

Ahmed Rasim,  "Osmanl ı  taıih i "nde halk hareketlerini ,  Cel:"ıli ayaklanma
ları ve öbürlerini "fitne" olarak niteliyor, önderlerine de "eşkiya" sıfaıı m  ya
kıştırıyor. Ama bunların yanısıra da burada bahis  konu�u olan Damad Nev
şehirli'yi şöyle anlaııyor: 

"Zuhur-u fitne. Tarih hurada bir istitrad (as ı l  konudan olmayıp söz sıra-;ı 
gelmişken söylenen söz) i le diyor ki :"  

"İbrahim P:ışa'nın hem kendisi, hem oğlu genç Mehıned Paşa i le yeğenleri 
Ali ve Mustafa Paşalar padişahın damatları ve kendisinin hiiyük uamadı olan 
Kaymak Mustafa Kapudan-ı derya, küçük damadı MehmeıJ Paşa ise Rumeli 
beylerbeyliği payesiyle kethüde olup baki erkiin-ı devlet dahi dairesi hükmünde 
idi. Bu kadar ikbal ve menafi-i devletin (devlet menfaatlarının) bi r ki}iye ve te
vabi ine (adamlarına) inhisan keyfiyetini k imse çekemez. İhsandideleri bile ıe
val-i devletini temenni ediyorlardı. Bahusus helva sohbetlerinin ve lfıle cera
ğanlannııı tahtında bir takım fuhşiyyat (fuhuş çoğ.J mervi (rivayet olunan) ve 

1 Münir Akıcrc.- op. ciı .. s.  1 Ki -2. 
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İbrahim Pa�a'nın Kfığıthane'de kadınlara altın atıp yaşnıakların ın  içine dü
şürmekte olan mahareti mer'i ıd i .  Hatta İstanbul kadısı Züliili Hasan Efendi'
nin zevcesine birtakım hilelerle taamız ettiği de şayi olmuştu" ' .  

Gerçekten İbrahim Paşa birçok tarih tartışmasının merkezinde bulunuyor. 
Onu beğenenler, Lale Devri'ni tenkit etmeleriyle birlikte onu Osman lı toplu
munu İslam dışındaki dünyaya uyandınnak için mfü;adelede öncülüğünü anı
yorlar. Çok sayıda eleştiricisi arasından en ı l ıml ı ları . döneminin kusurların ı ,  
ezcümle ağı r ve  kötü kul lanı lan vergiler. nepotisın (yakın akrabaların ı  ka
yırma), Batı'mn takl itçi l iği ,  Doğu cephesinde kayıpları sayıyorlar ama döne· 
min  başarı ların ı ,  fikri ve kültürel başkal ık ,  ilk Osmanlı matbaası. kentsel ge
l i şme, siyasi idamların s ını rlandırılmas ın ı  ona atfemeyi reddediyorlar. En 
sertleri ise çok daha i leri gidiyorlar. Onların nazarında Paşa sadece devlet işle
rinde canice ihmalkar olmakla kalmayıp Osmanlı kadııı ının iffetsizliğin şeh
vete düşkün pezevenkliği nden sorumlu idi. Herkes onun "mirasyedi ıneş
rebi"nde müttefikti . Onu koruyanlar israfını söylerlerken eleştirici leri onun dii
şüncesizl ik ve cinsi yak ışı ksızl ık larıııdun söz ediyorlar. N itek im.  Cevdet 
Paşa, Mustafa Nuri Paşa. Ahmed Cavid ve Fatma Aliye ve diğerlerin in taki 
bettikleri tarihçi Süleyman Şemdanizade (ülİıı . 1 l 93/ l 779)'yc göre Lale Devri. 
vezir-i azamdan kaynaklanan bir cinsi ahl<'ıksızlık ik l imini  yaratmışt ı .  Bu ta
rihçi ler Paşa'nın kişisel ahlaki zaafı , kadın lar ve evli l ik müessesesi aracı l ığı  i le 
toplumu kökenden bu laşlırmıştı'. 

Ayrıntı larına girmediğimiz bu Patrona hareketinin tah l i l i .  bunun hiç şüp
heye mahal bırakmayacak şekilde bir halk hareketi olduğunu gösterir. Nitekim 
sancak-ı şerif açı lmış, bütün "Müslümanlar" asilere karşı koymaya çağrı lmış 
ve çağrıya uyanlara para vaadedilmiş olmasına rağmen halktan hiç kimse böyle 
bir davranışta bulunmamış. Böylece, hemen hemen hiç bir direnme ile karşı
laşmayan ihti lalciler, 30 Eylül  günü başarıya ulaşnıışlarc l ı .  Başta İbrah im Paşa 
olmak üzere bazı vezi rler öldürülmüş. ili.  Ahmed hal edil ip yerine 1 .  Mahmud 
iclfıs edi lmiş (tahta geçi ri lmiş), İbrahim Paşa'nın bütün mal ve azim servetine 
el konulmuş. Ama bütün bunların tek kuruşuna el sürülmeksizin hepsi hazi
neye teslim edi lmiş. 

Hiçbir şeki lde bir Yeniçeri ayaklanması olmayan bu harekette, her türlü 
çapulculuk ve sair halka zarar verici eylemlere kalkışanlar şiddetle cezalandı
rı lmış, ihti lalci ler arasından çıkan böyle bazı kişi ler derhal idam edi lmi�ler. 
Kcza ihti lfılci lerin İstanbul'daki yiyecek sıkıntısına ve açlığa son verme çaba
ları da kaydedil iyor. 

1 Ahmed Rasim.- Osmanlı tarihi. C. l l .  lsı. 1 J33- D35.  '· 354. 
2 Madclcinc C. Zilfi.-· lbnıhim Pasha and thc wumcn. iıı Coll .--- I J istoirc ccıınıımiguc et sncialc 

de l"Empire üııoıııan cı de la Turquic (dir. Dan ki Panıac ) . s. 555-9. 
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Yeni tahta geçmiş 1. Mahmud. Patrona Hal i l'i çağırtıp di leklerini öğren
mek istemiş. Hal i l .  kendisi için en ufak bir talepte bu lunmaksızın. halkı ezen 
vergi lerin kaldırı lmasını  d i lemiş. Bundan başka Hal i l ;  kendisine yapı lan 
1 00.000 altın karşı l ığında herhangi bir yere gitmesi önerisini de geri çeviriyor, 
6 Ekim 1 730'daki kı lıç alayı töreninde padişahın öniinde sürdüğü atına ç ıplak 
ayakla biniyor. 

Ama herşeye rağmen yönetim halkın el ine geçmemiş. Osmanl ı ,  kısa sü
rede duruma yeniden hfil<im olabi lmişti . 1. Mahmud. sonunda, sayesinde tahta 
çıktığı Hal i l  ve arkadaşlannı parçalatacakt ı .  "Gerçek yönleriyle ortaya koy
maya çalıştığımız ve asalak, soysuzlaşmış bir s ınıfın  acımasız sömürüsüne 
karşı başkaldıran halkın bu eylemini bir «gerici l ik» olayı olarak nitelendirme
nin olanağı kesinlikle yoktur. . .  Bununla birlikte bu ihti liil. tarihimizde bundan 
sonraki olayların ik i l i  yapısının da tohumların ı  atmaktad ır. Bu iki l i  yapı şu
dur: İlerde özell ikle Kabakçı Mustafa olayında göreceğimiz gibi, halk hareket
lerin in  bütün i lerici nitelik lerin in yanısıra aynı zamanda belirli oranlarda 
«tutucu» bir karakter taşımasıdır. Kuşkusuz, bu tutuculuk bu halk hareketle
rinin tepkisel bir toplumsal olay olmasından i leri gelmektedir. . .  "1 • 

. . 

Kabakçı Mustafa olayı 
Baştan beri sürekl i  vurguladığımız "halk" ile "Osmanl ı " ,  yan i "Devlet'e 

sah ip  çıkan" başta padişah olmak üzere Saray erkanı ,  vüzera ve tüm biirokrasi 
çelişkisi, Nizam-ı Ccdid, yani "Yeni Diizen" olayında da ayan oluyor şöyle ki 
bu Yeni Düzen, sadece Devlet'i ı slaha matuf olup halka herhangi bir şey ver
meyi öngörmüyor. O, eskisi gibi aç kalmaya devanı edecekti r. Aşağıda neden
lerine önem le değineceğimi1. Kabakçı Mustafa olayını anlatan Ahmed Refik .  
isyan eden halk kitlesini şöyle niteliyor!: 

" . . .  Osmanl ı larda bu gibi i syanlar alelekser vukua gelmişt i ;  fakat ı ıba-i 
mümeyyizesin in (ayırdedici tabiat ı )  en ziyade calib-i dikkat olanları 1 1 1 5 
( 1 703) Edirne vaka'ası i l e  1 1 43 ( 1 730) ve 1 222 ( 1 808) i syanları id i .  Bu 
i syanlara riyaset edenler Yeniçeri , levend, yamak maku lesi şah ı slardı . 
Edime'de il.  Sultan Mustafa'yı hal eden Çalık  Ahmed i le İstanbul'da Mahmud 
Evvel'i ic las eyleyen Patrona Hali l ,  1 222 isyanında Sel im Salis'in sukutuna 
sebep olan Kabakçı M ustafa, hep aynı tabakaya, aynı sınıfa mensup esaji/de11 
(sefi l lerden) idi . Bunların hiç şüphesiz, maiyetlerindeki eşhas üzerinde büyiik 
nüfuzları ,  s ihiramiz  (sih irle karı şık) tesirleri vard ı :  . . .  Bütün iht i la l lerde 

1 Çetin Yetkin.- op. ciı . . s. 36-45 . 
2 Ahnıcd Relik.- tıp. l'İI . •  s. I 0- 1 .  
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olduğu gibi, Osmanlı isyanlarında da reislerin cesaretleri , gözü pek l ik leri , 
kabadayılıkları, cahiliine ve mutaasıbane gayretleri halkın da haleı-i ruhiyesine 
tevafuk ediyordu (uyuyordu). Bu  gibi havass (nitelik ler) onların nazarında en 
büyük meziyetlerden maduddu. Keza isy<ına iştirak eden eclfıfın (edepsizleri11) 

kısm-ı azamı cinai d ımağlara malik serseri ler, hamal, esnaf, baldı rı ç ıplak, 
işret ve sefahat la kuvve-i zihniyeleri muhtel avarelerdi . . .  " .  

Ahmed Refik. asıl "Osmanlı"nın "i şret ve sefahattan kuvve-i zihniyesini" 
kaybetmiş olduğunu bilmez görünüyor. Devam edelim onu dinlemeye: 

"Filhakika Kabakçı 'ya i l tihak eden şahıslar, hep kendi dımağında, kendi 
istidadında olanlardı .  Müşabehet-i dımağiye bu gayrimütecamis, aç ve lıariJ 
ki tlenin yegane rabıtasını teşkil ediyordu . . .  " .  

İsyan edenler, A .  Refik'e göre, �·aki'lerdi .  " . . .  lıak ı•e kanun ııamııuı e,ç
kiya whakkiimii hükümferma oluyordu (hüküm sürüyordu). Halkın cehalet ve 
menfaat hissi i le irtikfıb eylediği bu zullimler, selilmet-i vatan için çalışan padi
şahları di lhun (dertl i )  ediyordu. Mustafa Salis, halkın bu bedtıynet güruhun
dan nefret etmiş": 

"Yıkılubdur bu cihan sanma ki bizde düzele, 
Devleti çarh-ı deni (alçak) verdi kamu mübtezele (kepazeye). 
Şimdi ebvab-ı saadette (saadet kapı larında) gezen hep hazele 

(yüzsüzler) 
İşimiz kaldı ledün merhamet-i lemyezele (Baki'ye, Allah'a)" 

telhifatıyla (açıklanmasıyla) kalbini yaralayan nefret ve istikrah (tiksinme) 
hislerin i  izhar eylemişti . . .  " (bazı sözcükler tarafımızdan belirti ldi ) .  Ahmed 
Refik'e göre III. Mustafa bu yakınmayı ,  halkı hedef alarak söylemişti . Padi
şah halkı sevmeyebi l irdi, ama, kendisinin bile düzeltemeyeceğine kani olduğu 
( 1 .  mısra) cihan ı  ibtizale sürükleyen "hazele"yi ,  "ebvab-ı saadette" dolananlar 
olarak gösteriyor ki bunlar, saadet kapılarında oturmayan "halk" olamazdı. 

Mezkur ünlü tarihçimizin bile, XX. yy'ııı i lk çeyreğinde, dünyayı hfılii 
"Osmanl ı"  gözlüğüyle gördüğü anlaşılıyor. . .  

• • 

Gelelim şimdi işin gerçek içyüzüne. 
Nizam-ı Cedid'e birbirine zıd iki sı ıı ıf, ezcümle yoksul halk ile "ayan" ,  

yani "mütegallibe, müttefikan karşı çıkıyorlar, herbiri kendi öz  gerekçeleriyle. 
Keza yine çıkar kaygıları , Yeniçeri Ocağı i le ulamfıyı bunların yanına itiyor. 
Bu dörtlü ittifakın ortaklaşa olarak Nizam-ı Cedid'e karşı ç ıkması ve bu yeni 
düzeni sona erdirmeyi başarması bu harekette de, daha önce Patrona olayında 
gözlenen ikili yapının bir tarihi gelişim içinde olduğunu gösteriyor. 

1 689-9 1 yı l ları arasında sadrazamlık edip merkezi yönetimde ve orduda 
düzenlemeler yapmış, Hıristiyanların yaşam koşu llarını ıs laha ve taşrada 
ayanların güçlenmesini öönlemeye çaba sarfetmiş Fazıl Mustafa Paşa ( 1 637-



1 69 1 )  i lk  kez "Nizam-ı Cedid" deyimini kul lanıyor. Ancak III .  Selim'e katlar 
bu terim ve de kavram unutuluyor. Bu Padişahın ıahta geçmesinden sonra, Vi
yana'ya fevkalade elçi olarak gönderilen Ebubekir Ratıb Efendi, Avusturya'
nın örgütleıi w siyaseti hakkında yazdığı raporJa bu ü lkenin mevcut idare dü
zenini  "Nizam-ı Cedid" diye gösteriyor. Keza Fransız iht i lal inin sonucunda 
kral l ığın ve feodal düzenin y ık ı l ıp  yerine kurulan yeni rejim de Osmanl ı  dev
letinde "Fransa Nizam-ı Cedidi" tesmiye edi l iyor. Bunlardan anlaşı lacağı ü1.ere 
"Nizam-ı Cedid" , Osmanl ı  İmparatorluğu'nda mevcut bir ·idare rejiminin ye
rine yenisinin konulması manasını taşıyor. Yani .  bahis konusu olan, münha
sıran Devlet yapısının ıs lahıdır. Bunda Avrupa usulü tal imli asker yetiştirmek 
olduğu gibi Yeniçeri Ocağı 'nı kaldırmak, u lemanın nüfuzunu kurmak, Devle
t'i Batı 'nın bi l im, sanat, tarım, ticaret ve uygarl ıkta yaptığı i lerlemelere ortak 
etmek varuır. 

Padişah, başta Sadrazam olmak üzere 22 devlet adamı ndan işbu ısl<ıhat 
için görüş bi ldirilmesini i stiyor. Bunlardan tutucu takımından kimi,  Yeniçeri 
Ocağı ve sair asker ocaklarının Kanuni kanunnamelerine göre düzenlenmesini ;  
kimi bunları yerl i  yerinde bırakarak Frenk usu lü eğitim ve sitahlarının bunlara 
kabul ettiri lmesini öneriyor. "İ lerici" takım ise, bu 01.:ak'ın kaldırılamayaca
ğını peşinen kabul edip onu bir kenara bırakarak yanında Frenk usu lü bir yeni 
ordu kuru lması doğrul tusunda görüş bildiriyor ' .  Kimse halka dönük bir öne
ride bulunmuyor. Esasen bu girişim halkı kalkindırmak amacından doğma
mıştı . Varsa yoksa devletin "kurtulması" hedef alınmıştı. Nitekim cül Usunu 
müteakip III. Selim şu sözlerle, dönemin görünümünü içtenlikle betimliyor: 

"Devletin irad ve masrafı zaid (artan) sefaheıi (gerisini düşünmeden har
caması) cümlenizin mahimudur; eğer bana şimdi l ik kuru ekmeğe kani ol dese
niz ben razıyım. Eğer birine taarruz eylesen pederi dahi böyle idi deyü l i san 
uzatacaksınız. Bana beyan edin Allah aşkına, devlet elden gidiyor, sonra faidc 
vermeı.; ben b i ld iğimi s i1.e ifade ettim,  s iz de uev lene hissemendsin iz 
(hissedarsınız) . . .  "2. 

III .  Selim'in özel l ikle muhafazakar takıma seslendiği sezil iyor: "yeni bir 
şey yapmaya kalksam. bu eskiden beri böyledir diye diki l irsiniz" diyor. Ama 
öbür yandan da halkın "şimdil ik" deği l ,  oldum olası "kuru ekmek" yediğinden 
hiç söz etmiyor . . .  

B u  yeni düzenin kurulması paraya bakıyordu. D u  para da yoktu . O zaman 
yapı lacak şey, tüketim maddelerine yeni vergi ler koymak, parayı "tağşiş" et
mek, yani değerini düşürmek (devalüasyon) ti ki bu da " . . .  gerçekte halkın 

1 Enver Ziya Karni.- Osmanlı tarihi .  C.V. Nizam-ı Cedid ve• Taıı1. i ı ııaı devirleri. Ank .  1 970, s .  
6 1 -3 .  

2 Reşat Kaynar.·- Musıafa Rqiı Pa�a ve Tanzimat. Aıık. 1 95�.  '· 2 .  
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geçim sıkınt ısı nı artıran, toplum ekonomisin i  Jaha da baltalayan bir tu
tumdu . . . " 1 •  " . . .  Gerçekte ise, k ısmen enflasyon. kısmen yo lsuzluk yüziinden 
gelirler azalıyordu. Arada bir de zenginleşenler. bir de faki rleşenler (reaya) ol
duğundan yine ası l zararlı çıkan hazine, yani devlet oluyor; devletle toplum 
arasında zaten klasik sistemde var olan uçurum, bu kez. bu sistemin bozuluşu 
i le  daha da derinleşiyordu"2• 

N izam-ı Ced id'ci ler, halktan tepki bek l iyorlardı . Bunu önlemek üzere de. 
"halkta geçinecek hal kalmadı" gibi sözleri söyleyenler "vatan (Devlet) haini" 
i liin edi l iyorlardı . O ise ki gerçekten hal kalmamışıı • .  

"Şu halde, tıpkı Lale Devri'nde olduğu gibi, bir bat ı l ı laşma girişimi  daha, 
halkın gözünde sefahat, sömürü ve yolsu1.luk kavramları ile özdeş bir anlam 
kazanmaya başlamış bulunuyordu. Kaldı ki Nizam-ı <.:edid düzgün bir biçimde 
i şleti lmiş olsaydı bile, bunun yükünü gene halk çekecekti: . . . "� . 

Evet, bu son iht i lfil kadrosunun "kısm-ı kü l li"sini  oluşturan "edfıf 
(edepsizler), c inai dımağlara mal ik serseri ler. baldırı çıplaklar, işret ve sefa
hatla kuvve-i zihniyesi bozulmuş işsi z  güçsüzler", yani asiler. yukarda anlatı
lan yükleri çeken kesimdi. Ahmet Refik, hangi parayla "işret ve sefahat"a dal ı
nabileceğini, "Osmanlı" olarak, diişünmcmişti bi le . . .  

Ulema da, Yeniçeriler gibi, ortadan kaldmlarnkları endişesiyle işbu "ser
seriler"e katı lmışlardı. Halkın ise böyle bir kaygısı yoktu.  O, sadece, "kuru 
ekmek yemek"ten bıkmıştı . . .  

* * 

Atçalı Kel Mehmed olayı 
Geldik XIX. yy hareketlerine. Bunların belirgin nitelik leri , bahane olarak 

bile hiçbir dini yanlarının bulunmayıp doğruca sosyal nedenlere dayanma ları
dır. Osmanlı idaresinin " ihtilal" olarak damgaladığı, tali. renksiz bazı olay lar
dan söz etmeyeceğiz. B izi ,  son olarak i lgi lendirecek Kel Melmıed l iderl iğinde 
meydana gelen ve tam anlamıyla bir halk hareketi olan Aydın ayaklanmasıyla 
konuyu kapaıacağız. "Halk harekel i"  dedik, çiinkii Kel Mehmed, o giine kadar 
gelmiş geçmiş "eşkiya" ların yapamadık ları bir i şi başaracaktı . O, bir fak i r  
zeybekti ,  genç yaşında dağa çıkıp sonra da, sosyal anlam<la çok cid<li "Ay<lın 
ihti li\l i"nin l ideri olmuştu. B una katı lanlar, ne zengin ler, ne kişizadeler ne de 
aydınlardı . Doğruca halk çocuklarıy<lı, zeybekler, yörliklcr, kenı in esnafı i le 

1 Niyazi Berkes.- Türkiye'Je çağdaşlaşma. Doğu-Baıı yay. ( ı .yı .  ı,ı .  s. 99- 1 00. 
2 ihd . . s. 1 02. 

3 Çetin Yetkin.- op. ciı . . s. 55 .  
4 ihd . . s. 58-9. 



alt tabaka id i .  Bu bakımdan fermanlı olup bütün halk önderlerinin nihai kade
rin i  paylaşacak olan Kel Mehmed, reform ve halk hareketleri konusunda sosyal 
tarihimizin önemli  bir sayfasını  o luşturur. Başına mal olmuş ülkü leri, fikirleri, 
il. Mahmud'un yaptığı yen i l ik  hareketlerinde. Tanzimat'ırı ve 1. Meşnıt iyet'i n  
i lan ında önemli roller oynamıştı. 

Ayd111 ihtiliili'nin  önderi Kel Mehmed'in ilk işi, savaş vergi leri ve tekalü
fünden bunalan Aydınl ı ları bunlardan kurtarmak olmuştu. Daha sonra, mü lte
zimlerin ,  zabitlerin halka kanun dışı yükledikleri vergi leri azaltmış, halla tüm
den kaldırmıştı . 

Ama herşeye rağmen, o bir "conformiste" olarak hükumetin topladığı 
vergileri Şeriat'ın emrettiği şekilde al ıp İstanbul'a gönderiyordu.  Bunlarla da 
yetinmeyip  hükumetten serbest ticaret ve tarımın konı nmasını .  kanunları de
ğiştiri l ip, daha eşitçi kanunların yapılmasın ı ,  askerliğin yeni esaslara bağlan
masın ı  i stemişti .  

Aydınl ı lar, Kütahya, Manisa ve Denizli 'nin bazı i lçeleri onun düşüncele
rini sevinçle karşı layıp ona kapı ların ı  açmışlar. onu kendi lerine efendi yap
mışlardı . Ona karşı ,  Aydın mütese l l imi  ve adamları nın �l ışında k imse si liih 
kul lanmamıştı. O, veya adamları, bu yerlere birer kurtarıcı o larak girmişlerdi .  
Kel Mehmed, Aydın'a bir vali gibi yerleşmiş, eski düzeni kökünden yıkmış,  
kötü idareci ve iiyan'dan kişi leri kaçırmışt ı .  Halkın malı . can. ırzı teminat al
l ına alınmış, gezi hürriyetini tesis etmişt i .  Üstelik de padişahı efendi ve hal i fe 
olarak tanımıştı, o padişah ki, onu bir şaki olarak telakki edip idam ettirecekti . 

İş in daha fazla ayrıntı larına girmeyeceğiz. İsyanın . her zaman aynı olan 
sosyo-ekonomik nedenleri ezelden beri malGmdur. Ancak bu noktada, i.izcriııe 
parmak bası lmasın ın gerekl i  olduğu bir husus beliriyor. O da. artık XIX.  yy
' ın  başından itibaren Avrupa'dan ihti lal rüzgarların ın  esmesi .  yeni hürriyet, 
adalet. eşitl ik  şarkı ların ın  gel ip  Osmanlı kayalarına çarpması olgusu oluyor. 
" . . .  Kel Mehmed'in ayaklandığı 1 829- 1 830 yı l larında Avnıpa'nın hemen her 
yerinde ihti lfiller oluyordu. Avrupalı ulusların bazı ları istikliil, bazıları da Tan
rı 'nın kendilerine bahşettiği en tabii hak ve hürriyetlerini elde etmek için çarpı
ş ıyorlard ı . "  

"Aydın iht i lal in in  bu seneye rastlaması b i r  tesadüf eseri miydi '! Yoksa 
Fransız ihı i lfilin in  sonuçların ı  Dalmaçya kıyı larına. Balkanlar'a ve Mısır'a ka
dar götüren Napoleon Bonaparte orduları, bu fikirleri Osmanl ı  İmparatorluğu
'nun Türkler kısmına kadar yaymaya da mı muvaffak olmuştu? Bunu bugün 
ispatlamak veya kabul etmek zor. Belki de Sırp ve Mora isyanlarına katı lan 
zeybekler ve Aydınlı askerler, yerli halkla temasa geçtiler, on ların yalnız istik
lfil leri için deği l .  aynı zamanda bazı hürriyetler için çarpıştıkların ı  da öğren
mişlerdi .  Bu da bugün için tesbiti çok zor bir mesele". 
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"Öbür taraftan Aydın'da oturan Rumlardan Ayı.im Türklerinin birçok şey
ler öğrendik leri hatıra gelebilir. Çünkü bu Rumlar, Yunanistan kadar Fransa ve 
ı.liğer Avrupa memleketleriyle ticaret ve türlü yol larla münasebette bulunuyor
lard ı .  Gerçek şu ki Fransa İhti lfil i 'nin umdelerinin halk tabakaları arasında 
yaygın olabi lmesi için mutlak surette bazı giriş noktalarının bulunması icabe
diyordu.  Ama bunlar Aydın'a kadar nası l ve hangi yol larda gelmişlerdi ,  üze
rinde durulmaya değer problemler olsalar gerek . . .  " 1 •  

Nizam-ı Cediı.l askerinin Fransız subaylannın nezareti altında eğiıi lı.likle
rini hatı rlayal ım.  Biz,  Fransız İhti liili-Devrimi prensiplerinin hangi yol larla 
Osmanlı  aydın ın ın önüne geldiklerini daha önce irı.lelemiş olduğumuzdan 
bunları  burada y ineleıniyoruz2• Mamafih bu fıkır sızmalarının bazı yollarını 
zikretmek de faydalı olacaktır. 

1 792 N isan'ında Fransız İhtilal i-Devrimi üç yaşındadır ve bu tarihten iti
baren gelişmeler olacakt ır: Girondin'lerin iktidarı ele almalarıyla ilk işleri 
Avusıurya'ya harp i lhan etmek olmuştu; bu keyfiyet eski Avrupa dengesinin, 
Avusturya'yı k ıskaca alma tertibinin ve dolayısıyla da Fransız diplomasisinin 
Babıfıli 'ye olan i lgisinin yeniden değerlendirilmesi çağını açıyor. Otuz yı ldan 
fazla bir sureden sonra Türklerin dostluğunu yeniden kazanmak, bir ihtilfilci 
sefaret tertiplemek (Haziran 1 792'den itibaren) ve lstanbu l'da Fransız varlı
ğını canlandırmak bahis konusuydu.  

İhti lalci mevcudiyet Hazi ran l 793'ten Ey lül l 798'e kadar (bu sonuncu ta
rihte Bonaparte'ın Mısır'a çıkmasıyla i l işki ler kesilecektir) etkil i  olacaktır; bu, 
bir Cumhuriyetçi ,  mil i tan ve propagandacı bir mevcudiyetti ve amacı iki büyük 
güç arasında bir askeri ittifak aramaktı .  

Bu  fası la içinde basının rolü n e  olmuştu? Bu rol, çok geniş b i r  tarihi olay 
olmamakla birlikte, Osmanlı olduğu kadar Fransız nokıa-i nazarından tedkik 
edi l meye değer. Türkiye'ye süreli yayın ın soku lması. i.iç yıl kadar süren 
(Kasım l 793'ten Haziran l 796'ya kadar) dört gaı.cte.  daha doğrusu dört fark lı 
ad altında ayl ık  veya onbeş giinli.ik yayınla olacakt ı .  Hunlarda propaganda ve 
Fransız diplomasisinin faaliyetleri işlenmekle ve aynı zamanda da ihıi lfılci va
kıa kamunun gözünün önüne scrilmekteydi .  

1 Çağatay Uluçay.- Alçalt Ke l  Mchnıcd, lsı. 1 968. s. 6-9. 
2 Bkz. Burhan Oğuz.- Fransız devrimi ve Kadro harekeli, iıı 200. yıldiiıılimündc t'raıısız ihı i l.ii l i  

ve Türkiye sempozyumunda sunular bild iriler ı 1 5 - 1 6  Mayıs  1 968) .  Koııya 1 99 1  ( Selçuk Un 
yay . )  ve Tarihsel gcli�iıniyle dünyada ve Tlirkiyc'de laikl ik. lsıantml 1 9%. · 
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Bu basın, ihtilalci deneyin daha zamanında Boğaziçi kıyı larında. polit ik, 
kurumsal , stratej ik  ve hatta sosyal boyutlarıyla bil inmesini sağlamışt ı .  Daha 
fazla aynntı lanna girmiyoruz1 •  

1 Gcrard Groc.- Propagande revoluıionnairc eı presse françaisc iı Coıısıanlinoplc iı la fin du 
XVll lc siecle, iıı Coll.- Hisıoire economiquc eı sociale de l'Eınpirc Oııoman cı de la Turquic. s. 
795 ve dev 



TÜRK HALK DÜŞÜNCE YAPISI 

Türk halk düşünce yapısını oluşturmuş olması melhuz tüm tarihi olay ve 
düşünce gelişim aşamalarını i rdelemeye çalıştık. Bunların Türk halkı bey
ninde ne tür tortular bırakmış olabileceğini saptamak için bazı genel kavramları 
ve bunların Türk adamının düşüncesindeki yerini kısaca özetlemek gerekiyor. 

Kişisel kavram olarak önce grup ve aile bağımlı l ığı göze çarpıyor. İ leriye 
ait beklentide Sünni grup genel olarak işi kadere terk e<liyor. ama. çoğun luğu 
oluşturan "heterodox" takım, sessiz bir"direniş içinde olmakla birli kte zaman 
zaman sesini  yükseltiyor. baz.en yü1.y ı l lar boyunca yansıyacak ses in i .  Kişisel 
ya da grup statüsü, hiç şaşmaz şekilde eşitçi oluyor. Ye hunlar çeşitli şeki l lerle 
tezahür ediyor: 

"İsyancı l ık.  halk edebiyatında ezilen kitlelerin anti-teodal direniş ruhunun 
ideoloj ik  i fadesin i  bulduğu şarkı, efsane ve destanlara malzeme sağlamıştır. 
Halk şarkı larındaki isyancı tipleri, halkın sahip olmak istediği bu özel l ikleri ta
şımış ve halkın kendi yapmak i stediği eylemler gerçekleştiri lmiştir .  . .  isyancı 
epik' inin birçok u lusun folklar mirasının öneml i  ve zengin bir parçası olduğu 
gerçeği, isyancı geleneğin in  u lusal bi l i nçte ne derin izler bıraktığını kanıt la
maktadır" .  

Dr.  Xenia Celnarova'nın bu ifa<lelerin i  1 halk ozanlarımızın. saz şairleri
mizin . . .  aşağıda dercedeceğimiz yazıp söyledik leri kanıtlayacak. Gerçekten 
Osmanlı 'nın "eşkiya" olarak nitelediği nice cana. özlem ve gurur dolu türküler 
yakı lmış. destanlar düzülmüştür. Bunların bazılarını <laha önce zaten görmüş
tük.  

"Toplum birçok yüzü ve giz l i  potansiyel leri olan çok gizemli b ir  hayvan
dır. . .  ve toplumun bel irli bir anda gösterdiği yü1.ünün tek gerçek yüzü oldu
ğuna inanmak tam bir miyopluktur. Halkın ruhunda uyuklayan tüm poıansiycl
leri hiçbirimiz bilemeyiz"2• 

Bu "potansiyel ler", oldum olası halk şi irin<le, destanı nda, aıa sözümle. 
öyküsünde . . .  ve n ihayet i rdelediğimiz hareketlerinde bazen çok bel irgin �e
ki lde kendilerini oı1aya çıkarıyorlar. Aralarda geçen "suskunluk" dönemlerini  
"düşünceden yoksun" olarak görmek, gerçeklere yiiz çevirmek olur. Bu  sus-

1 ZikrL·d,·n Mchmcı Bayrak.- E�kiyalık ve cşkiya llirkillcri. Ank. 1 985. 1. V. 
2 Vac'lav Havcl'dcn nakled�n Janıcs. C. Scoıı.- Tahakküm ve direniş sanalları. çcv. Alev Türker. 

lsı. 1 995. s. 9. 
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kunluk asl ında-halk tabakalarının güçlü lerle "sesiz diyalogu"dur bizce. Halk 
bunda "koruyucu bir k ı l ık  değişik l iğinin" arkasına sığınıyor. Bu diyalog. 
sözcükler, jestler, gizli d i l ler . . .  şekl inde örtülü  hareketlerle sürüyor, yani sü
rekl i  olarak alçaltıcı saldırı larla. türlü i ftiralarla karşı karşıya kalan gruplar, 
bunlarla bir "alt kü l tür" yaratıyor. Halk konuşmuyor, ama homurdanıyor 
böylece. Akla bir Etyopya atasözü geliyor: "Akıl l ı  köylü, büyük efendinin kar
şısında yerlere kadar eği lir; ama sessizce osurur" 1 •  Yine Jamaikal ı kölelerin bir 
gözde atasözü de "akı l l ıyı  kafeslemek için aptalı oyna" diyor1. Bunu oynamak 
için takılan maskeye zamanla uyar hale gel iniyor mu? Yoksa bunun arkasında 
gizli senaryo mu hazırlanıyor? 

" . . .  (B irmanya'da) çok büyük bir sömürgeci l ik  karşıt ı  isyan İngi l izleri 
gafi l avladı .  İsyan, tahtta hak iddia eden ve büyük ölçüde İng i l izlerden ve 
vergi lerden kurtulmaya yönelik bir ütıtpya vaad eden bir Buddhist keşişin ön
derl iğinde gerçekleşmişti. İsyan çok büyük bir keyfi zorbal ıkla ezi ldi ve ha
yatta kalan «komplocu lar» darağacına gönderi ldi. Birmanyalı lann gii'.li  senar
yosunun hiç deği lse bir kısmı birdenbire sahneye fırlayıp kendini açıkça i lan 
etmişti adeta. İngi l i zlerin pek farkında olmadık ları B inyı lcı i ntikam ve adil 
kral l ı k  hayalleri, Buddhist kurtarıcılarla ve ırksal bir hıncın al ınmasıyla i lg i l i  
görüşler sahneye konmuştu. İsyanı bastırmak için kul lanılan şiddette . . . .  ama 
beyazların oradaki tek kulübünde «dünyanın en büyük keyfi bir Buddhist ra
hibinin bağırsaklarına süngü sokmaktır» şeklindeki ifadesini bulan hakikatın 
ortaya konması görülebi l ir .  . .  "3• Sanki  Baba İshak'ı , Bedreddin' i  . . .  an latt ık .  

Ama çağlar boyunca akıl hep bir olmuştur. Euripides'in Finikeli kadınlar 
oyununda, sürgünde bulunan bir ana-kız  konuşuyor. Ana (Jocaste), kızını  
doğurup onu bu fikibete mahkum ettiği için üzgündür: 

Jocasta: B i r  kötü lük eden tanrı , Oedipus'un nes l in i  mahvetmekle 
meşguldür. Onun i lk  işi benim yasak anal ığım oldu. O, babanın evl i l iği ve 
senin doğumundan da sorumludur. . .  " .  
"Polynice: Bana sorular sor, ve hiçbir şey seni durdurnrnsın .  Senin bütün 
arzuların ,  anacığım, benim için değerl idir" . 
"Jocasta: İşte önce içime oturan: Vatanından malınım olmak, çok kötü bir 

.
, , şey mı . 

"Polynice: Olabi lenin en kötüsü. Hiçbir sözcük bunu ifade edemez. Bunu 
yaşamış olmak liizım".  
"Jocasta: Bu neden ibarettir? Sürgündekine neler yüklüyor?" 
"Polynice: O, söz hürriyetini kaldın yor ki bum.lan daha kötüsü olamaz" 

1 iıı ihıl. 
2 ihcl .. s. 26. 

1 ilııl. . s. 4 1 .  
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"Jocasta: Ama düşündüğünü söylememek, kölelere özgüdlir!" 
"Polynice: Evet, zira güçlülerin hoyratlığını çekmek gerek" 
"Jocasta: Aynı zamanda deli lerle delirmeyi çekmek ! "  

293 

Toplum, hiç şüphesiz, daha başka ölçülerde isyan türlerini destek leyebile
cek değerleri, iç  dünyasında barındırmaktadır. Bunu da. aşağıda bazı örnek
lerini vereceğimiz ifadelerle, ve de sair hareketlerle göstermiştir. Bu hareket
lerde karismanın da etk i l i  olduğu yadsınamaz; bunda, herşeyden önce ahliiki 
değerler ön plfina çıkar. Karıımıza göre insanlar, başka seçenekleri olduğunda, 
tes l im olmuş görünmüyorlar. Aiç ı.lcği lse, aı.laletsizl iği , cşitsi 1.l iği .  kaba ve 
sahte dindarlığı . . .  türlü şeki l lerle hicvediyorlar. " İnsan, denge isteyen bir var
l ıktır: S ırtında giı.lerek çoğalan kötülüğlin ağırlığını nefretin ağı rl ığıyla denge
ler"2. Güçlülerin zor kul lanması, itaati mecburi k ı lar. Ama bu,  hiçbir zaman. 
gönü l lü i taat demek deği ldir. Şöyle ki baskının,  bir metatizik, bir koyu dini 
kuram mecmuası ve buna bağlı bir dünya görüşünü sunmasına karşı l ık .  mu
hatab kit le de aynı ölçüde karmaşık yanıtlar sergi ler. Baskı, sabır, tevekkül.  
tevazu telkin eder. O ise k i ,  bütün başkaldırı ifadelerinden. Sünni "cehen
nem"in  bile bir "öç alma" yeri olduğu an laşıl ıyor: Kurt, i lk kez kış görme
mişti. 

Ama ortada, açık seçik bir olgu var: İnsanın düşündüklerini ifadeyi önle
mek, onu, bizim toplumumuzda, düşünme özgürlüğünden yoksun bırakma
mıştır. Bu düşünceleri, aşağıda sergileyeceğiz. 

Boyun eğmişlerin örtü lü kültürel direnişinin bir şekl i .  düzenbazların m•t�al 
ve sair i fadelerde teşhiri oluyor. Bütün halk temaşa oyunlarında böyle bir tip 
daima .bulunur. Bunun en yakın örneği de, daha önce anlattığımız gibi " iktida
rın yanında" Hacivat oluyor. O, kurnazlığıyla kendine, Karagöz'ün temsi l et
tiği halk toplu luğu ortamında yol açmaya çalışıyor, ı.laha küçük ve Karagöz 
karşısında daha zayıf olduğu halde . . .  

" Kahkaha, devrimci bir şey içerir. Ki l isede, sarayda, geçit töreninde. bö
lüm başkanının,  polis memurunun. Alman idaresin in karşısında hiç kimse 
gülmez . . .  "J.  O ise ki Türk halkı hep gülmüş, gördüğümüz gibi, "küfr" fetva
sını  yiyecek kadar mol lanın takl idine "dahk etmiş". Göreceğimiz gibi halkın 
ifadelerinde "çok ciddi" bir istihza, bir alay, daima varılır. Çok örnek verece
ği1., bunlara dair. 

* * 

1 Euripidc.- Lcs Pheııicicnııcs. iıı Tragiqucs grccs. EuripıJc. Thcôıtrc compleı .  par Maric 
Delcourı-Curvers. Gal l imurd ( 1 962. s. 1042-3. 

2 Mil:ın Kundcra'dan nakleden Janıcs C. Scoıı. op. cit . . s. 1 55 .  
3 Alcxandcr Hcrzan'den nakleden James C. Scoıı. s. 236. 
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Türk halk düşünce yapısını  büyük ölçüde etki lemiş olanların başıııda 
Hacı Bektaş, Yunus Emre. bunların evveli ve sonrası geldiğine göre bunları 
bu kez, yine başka bir açıdan olmak üzere yeniden i rdeleyeceğiz. 

B i ldiğimiz gibi Hacı Bektaş zamanında tarikat olarak Bektaşilik yoktu. 
buna karşı l ık  Babail ik ve Tarikat-ı Vefaiyye vardı .  Nitekim Baba l lyas'ın hali
fesi geyik l i  Baba'ya tarikatı sorulduğunda kendini "Ebül vefa tarikatından ve 
Baba İlyas müridi" olarak takdim ediyor: "Arif-i bil liih Geyiklü Baba rahnıetul
lah-ı taala . . .  (dan) ol asrın taliblerinden bir talih Şeyh'in kenduden silsi le-tari
katlarını isti'liim edib (bi lgi edi nmek için yüksek bir makamdan soru lma) ol 
babda istikşaf eyledikte (keşf etmeye çalıştıkta) Şeyh Ebülvefü- i Bağdadl'nin 
tarikatından Baba İ lyas nam azizin ehibbasından (dostlarından) ız <leyü i ' liim 
(bildirme) ve i fade eyledi . . . " 1 •  Gerçekten gerek Aşık Paşa, müntesibi bulun
duğu Muhlis Paşa, Hacı Bektaş, Geyik l i  Baba, Baba İshak, gerek bütün Ba
bailer, Tarikat-i Vefaiyye'ye mensup bir zümre olup Baba İ lyas bu zümrenin 
u lusu, tarikat deyimince Serçeşme'si olduğundan tlimüne bir<len "Babailer" 
denmiştir. "Bizim Yunus'a «Bektaşiuir>> deyişimiz. onun Babai zümresine ve 
tarikat si lsi lesi bakımını.lan Bektaş Baba'ya mensubiyeti yüzündendir. Yoksa 
Bektaşilik  bu asırdan sonra kurulmuş . . .  "2• 

Hacı Bektaş, "Makalat"ta, namaz için şer'an hunır-u kalbin şart ol<luğunu 
ifade ediyor. Bekıaşi'ye "mımaz kı lmıyorsun" uemişler. "Namaz kı lmak be
n im haddim mi ,  ben kimim, namaz kim?" demiş. Hacı Bektaş da escrinue 
aşağı yukarı aynı seyi söylüyor. Şeriat ehlinin amellerini ayrıntı larıyla yazan 
Hacı Bektaş, bundan sonra tarikat, hakikat ve marifet ehl inden söıediyor. 
B ütün bunlarda batini eği l imler açıkça görülüyorı. Hacı Bektaş'ın "taatın tatl ı
l ığı i le şirk (namazın tatl ı lığı  i le Tann'ya eş koşmak) müsavidir" sözü de dik
kate değer. 

" . . .  Esasen Yunus'u biz Şia-i lmamiyye muctehidi olarak takdim etmiyo
ruz. Bektaşiler Caferi olduklarını iddia ettikleri halı.le ne Caferiler onları kabul 
eder, ne de onlar Caferiliği kabul ederler. Sünnilik başka, batinil ik yine başka
dır. Şii diyemeyeceğimiz nice sufiler vardır ki biitınidirler . . .  İşte Hal lac . . .  lbli
s'i ve teslisi b i le takdis ediyor". 

San Saltık, Barak Baba, Tapduk'un, Bektaşi menkabesinde Hacı Bektaş
' ın hal ifelerinden oldukları yazı l ı .  O ise ki bunların bfitınilik leri şüphe götür
müyor. Sarı Saltuk'la Hacı Bektaş'ın makamlarını Hıristiyanlar da ziyaret 
edip bunları kendilerinden sayıyorlarsa bu kişi lerin Hıristiyan olduklarına mı 

1 Şakaik-i Numaniye, s. 3 1 -32. 
2 Abdülbaki Gölpınarlı.- Yunus ile A�ık Pa�a ve Yıınus'un hfııiııilij!i. lsı. 1 94 1 . s. ll. 
3 ihd . . 1 5 - 1 6. 
4 ilu/., s. 24. 
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hükmedi lecek? Oıman Baba gibi koyu bir Kalenderi' babasın ın Sarı Saltuk'u 
takdis ve hatta «Sarı Saltuk benim» diyecek kadar onu benimsemesi , Bektaşi'
krin Saltuk'a büyük önem vermeleri ve onun tekkelerini genel l ik le  el lerinde 
tutmaları, Anadolu Kızılbaşları arasında Sarı Saltuk ocağının ve buna mensup 
dedelerin son zamanlara kadar bulunması, Osmanlı 'nın zaman zaman bunların 
ışıklarına karşı sert harekete girişmesi neye deliileı ediyor? Bektaşilerin büyük 
kişi leri binemsedikleri doğrudur. Ama niçin bir İbn-i Kcmal'i, bir Ebussuud'u 
benimsemiyorlar ? . . .  ' . 

B abailerin öykü ve traj ik  sonlarım y inelemeyeceğiz. Ama bir önemli hu
susu bir kez daha vurgulayacağız: " . . .  i.ıywıdcı cıdı geçen yerler dikkate değer. 
Sı vas, Çorum, Merzifon, Mecitözü ovaları, Tokcır lıav:.ası, son zamwılara ka
dar Alevi-Kı;o,ılbaşlarııı tekôsüf errikleri (yoğunlaştık ları ) yerlerdir. Kırşehir 
ise Bektaşi nıerke::.idir . . . "! . Bunların eski Paulician merkezleri olduğunu unu
tacak mıyız? . . . 

Geçel im bu bağlam içinde Yunus'a. Ona göre fişık. din, şeriat. imam, 
küfr, sevap, günah, cennet. cehennem kayıtlarını.lan kurtulmuş k işidir. Daha 
da i leri giderek 

Jiyecektirl. 

"Oruç namaz zekfü hac cürm-ü cinayetdürür 
Fak ir bundan azaddur hass-ı havas içinde" 

Yunus, "dost"u  öbür dünyada deği l ,  yüryüzünde aramışt ı .  O, insanları 
yaratarak bu dünyaya salıveren ve kendi göklerinden onları seyreden, hata se
vap yazan bir Tann anlayışından kopmuştu . Onuıı için bu dünya önemliydi ve 
bu dünyanın efendisi de i nsandı : 

"Cihan ktihne saraydur sen begisin 
Nice bir eskiye hasretlenesin" 
"Bu dünyanın her bir köşesinde sadece insanın hükmü geçer:" 
"Çarh beııüın hükmümdediir her kanada ben olurmuşum 
Mülk benim elüındedür yakan benenı yanan beneın". 
"Benem sahib-ı k ıran devran benüındür 
Benem uş pehl ivan meydan benüındür". 

Onda, bu dünyada mutlu olma düşüncesi egemendi.4 Gerçekten O, bütün 
ağı rl ığın sevginin etrafında toplandığı bir i nsan görüşünü ortaya atmışt ı .  

1 i/ıd., s .  3 1 -3 . 
2 i/Jd., s.  34. T:ırafımmlaıı tıclırıi ldi .  
3 ibd., s.  37.R.  
4 Alpay Gönül.- Yunus Emrc'nin hümanizmasının ıenıcl lcri . iıı Uluslarnrası Yunus Emre semineri 

6-8 Eylül . Bildiriler. lsı. 1 97 1  (Akbank y.) s. 1 3, 27. 



296 BURHAN OÔUZ 

Sevgi ile bütün insanlann kardeşçe ve eşit haklar içerisinde ve haksızlıklardan 
uzak yaşayabileceği iddia�ındaydı .  O, sürekli olarak din adamlarına çatıyordu 
ve sevgiyi din ol.arak kabul eden ademoğlunun yeryüz.iinde ölümsüzlüğe ula
şabileceğine kani idi: kendini dinlerin öğrettiği aldatıcı ahiret ve dlinya an layı
şından sıyırabi lmişti 1 •  

Bu  "tohumlar" elbette ki zamanla yeşereceklerdi. Bunları halkın bir şairi 
ekmişti .  Günümüzde onun halk beyninde nasıl yaşadığın ı Nezihe Araz bize 
anlatıyor. 

Anadolu'nun birçok yöresi, Yunus'un mezarının kendi bölgesinde olduğu 
iddiasında. Ankara-İstanbul treni Eskişehir dolaylarında onun küçlik mlitevazı 
mezarının önünden geçerken, makinistler, bi l inçli ya da bi l inçsiz, ama bir iti
yad olarak düdük çalıyorlar. Karaman'da, "Yunus Emre'ye hizmet de bir iba
dettir" demişmiş, (Sünni) müftü. Bursa'da Emir Sultan yolundaki bir dergahta 
bulunan mezarı ararken Araz'a "Nası l  olsa bu lursun, bu lamazsan bi le Koca 
Yunus bir yerden zuhur eder, sana yattığı yeri gösteri r" ! demişler. 

"Tapduk Emre i le Yunus Emre'nin bir mezarı da Erzurum'da Palandöken 
dağları eteğinde Dutçu köyünde. Tarihler fışık ve şair Yunus'un Erzurum'dan 
gel ip geçtiğine dair birşeyler yazmıyor. Ama Dutçu köyünde, her namazdan 
sonra Yunus Emre'nin ruhuna bir fatiha okumak, bir töre halinde süre gitmek
tedir. Yaz aylarında Erzurum'dan gelen ziyaretçiler, akşam üzerleri tiirbenin et
rafı nda toplanıp « Yemen ellerinde Veysel Karani» i lfıhisini koro hal inde söy
lerler". 

Ve demiryolu i nşası vesileyle Eskişehir yöresinde, Sarıköy'deki mezarın 
devletçe ve uzmanlar dışında kimsenin haberi olmadan açı lması sırasında 
bunu küçük bir gazetenin yazdığından öğrenen 20 bin kişi l ik  bir kalabal ık  
Sandık l ı ,  Konya, Bolvadin. Bo lu ,  Ankara yol larından Sarıköy'e doğru ak
maya başl ıyor. Sanki örgütlenmiş gibi bir intizam, vakar ve saygı havası 
içinde. 

Ve benzer daha nice şey anlatıyor Araz, Anadolıı'nun birçok yöresinden .1  
Günümüzde, "Yunusca" deyimler dolanıp duruyor. Batı  Anadolu'da önce, 
Yunus'un dili sürüp gidiyor: didi ler (dediler). dedük (dedik) . . .  "Birim birim 
sana diyeyim" (Türkmen köylerinden Bademler'de "birem birem sana deyim") .  

Deyimlerden: "Yunmak, yumak, Yunus'ta ruhen arınmak anlamındadır. 
Bu anlamda bizde de kullan ı l ır. 

"Sana uğratma kibrlin endişesin 
Uyarsan kibre ırağa düşesin" 
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"Burada kişisel huy üzerinde Yunus'un sözü. kibirli olanların toplumdan 
uzak kalacaklarını söyliiyor. . .  (Bizde) kibirli olanlar hiç sevi lmez, sayı lmaz, 
hep söğülür . . .  Kimse konuşmak istemez onlarla". 

"Tekebbür kişi ler ere eremez" 
"Özinün düşmenidürür göremez" (Yunus) 

Ve daha niceleri 1 •  
" . . .  Edebiyat v e  medeniyet tarihi bakımından Yunus adını taşıyan birçok 

Yunus'un bulunmasın ın büyük bir mahzuru yoktur. Zira bu edebiyat b ir  
«gelenek e<lebiyat»dır. Gelenek edebiyatında ise şahsiyetlerden çok zihniyet ve 
hayat görüşü bahis konusudur. Yunus veya Yunus'ların hepsi, Türk tarihinin 
muayyen bir merhalesinde bel l i  bir sosyal durumu i fade ederler". 

" . . .  Ömür Lütfi Barkan'ın da bel i rttiği gibi şeyhler. ahiler ve dervişler. 
Türklerin Anadolu ve Rumeli 'ye yerleşmesinde çok mühim rol oynamışlar
d ı r " .  

" . . .  Bu ahller, şeyhler ve  dervişler, toprağa yerleşirlerken. sadece maddi 
bir gaye gütmüyorlar, yeni bir medeniyet. hayat görüşü ve insan l ık anlayışının 
da öncülüğünü yapıyorlardı . Yere vurdukları kazımı. diktikleri ağaç, bağ. gül 
fidanı veya sürdükleri tarla onlar için derinden inanmış oldukları bir hayat fel
sefesinin sembolu, şartı veya del i l i  idi .  Bütün meden iyet şeki l lerinde olduğu 
gibi burada da alt-yapı i le üst-yapı. madde i le ruh birbirini tamamlıyordu. Yu
nus'un ş i irleri bu zaviyeden ıedkik edi lecek olursa. onlarda yerleşik medeni
yete geçişi hazırlayan bir dünya ve insan görüşüniin del i l leri gözükür". 

"Gelenek ve vesikalara göre Yunus, şehirde okumuş olmakla beraber 
menşe i ti bariyle köylüdür veya köy çevresinde yaşamıştır. Yunus'un ş i irle
rinde ortaya koyduğu hayat görüşü ve insan telakkisi .  köylünün sosyal duru
muna tekabül eder. . .  " ı.  

Geoffrey Lewis, Yunus'un "Müslümanl ığı" hususunda önemli  bir nok
taya işaret ediyor ve yerinde bir kıyaslama yapıyor: "Prof. Gi lbert Ryle, Ox
ford Üniversitesinde metafizik profesörlüğü yaptığı s ıralarda, kend isinden 
metafiziği tanımlaması istenmiş, o da şu yanıtı vermişt i :  «Bir metafi zik  profe
sörü neden söz ediyorsa metafizik odur». Bizler için de en uygunu, Prof. Ry
le'ı örnek alarak «Yunus Emre-Yunus'un eseri-olarak kabul ettiği miz ş i irleri 
yazan insandır» demek olacaktır. 

Yunus'un inanış ını i rdeleyen Lewis onun Miisliiman olarak doğduğunu 
ve Tanrı 'nın birl iği ne, Muhammed'in de O'nun resulü olduğuna inandığı nı  
söylüyor. Ama 

1 Musa lfarnıı.- Zamanımızda Batı Anadolu'da ya�ayan Yunusca deyimler. iıı i/ıd . .  s.  56-7l 
2 Mehmet Kaplan.- Yunusun gül bahçesinden. in i/ıJ., s. 1 35-8. 
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"Oruç, namaz. gusl ii hac hic.ıbdır aşıklara" 
mısraı daha önce bizde de olduğu gihi ,  onda tereddüt ler yaratıyor. Keza 
"Musa oldum Tur'a vardım. koç oldum kurban geldi m "  dizesiy le tle Yunus
'un.  hayvan ların hayatın bir parçası, on ların da ruh sahibi o lduk larına i nan
cını belirl iyor. 

Yunus, Tanrı tarafından yaratı l mış olan alemin bır  bütün olduğuna, Yüce 
Tanrı da dahil, herkes ve herşeyle "bir" olduğuna kanidir. B undan sadece Mu
hammetl'i hariç tutuyor, harhalde Peygamber'i öbür insanlardan farklı gör
düğü için. Daha önce de belirtmış olduğumuz gibi 

"Peygamber yerine geçen hoca lar 
Bu hal kın başına zahmet l i oldu" 

dizeleriyle "antiklerikalism" ini dile getiriyor 1 •  
"Kandesin sen kande, çık e y  mehdi-i sahib zııhlı r ı  
Mil let-i İslfimı paıııaı ey led i '(  çiğnedi) ceyş-i fütur (gevşeklik askeri) 
Kalmadı İslam için bir yerde aram li huzur (rahatl ık) 
Kapladı mülkü serapa (baştan başa) leşker- i .wlın i i  �ürur ( matem askeri ı 
. . .  " (Ziya Paşa)2• 

Vak'a-i Hayriye (Yeniçerilerin ortatlan kald ı rı lmaları ı sı rası nda tloğnıu}  
olan Ziya Paşa (doğ. 1 825), görüldüğü g ibi hcni.iı. "ulus" kavramına varma
mış, "Türk"ü " İsliim" olarak amyor. Ama "İsl5.m"ının ba�ımlak i bitmez dcq
lerden kurtu lmanın tek çaresi ni , bir Mehdi'nin zühurunda (ortaya ç ık masında ) 
görüyor ! 

Bu tlüşünce , hiç de yeni ,  Ziya Paşa'ya özgü bir şey deği ldi . Atlemoğ lu , 

oldum olası onu kurtaracak birini arayıp  durmuştu. Bu, bir  peygaıııher, bir 
Mesih , bir Paraclete olmuştu.  Ama heps i  de, son tah l i l le, "beklenen Meluli" 
olmuşlardı.  Gördüğümüz gibi, Anadolu Hıristi yan halk hareketlerin in önder
lerinin hep kend i lerini İsfı'n ın müjdelediği Paraclete olduklarını i l an etmişlerd i .  
Bu kavrama, eski Ki ıab'larda olduğu gibi Kur'an'da da rast lamyor. (A.1- i  İm
ran 3/8 1 ) . Öbür yandan bunda. l sa'nın kend is inden sonra ge lecek Ah met! 
adındaki elçiyi müjdelediği yazı l ı .  (es-Saf 6 1 /6). 

O ise ki  bunu Hıristiyanlar. İnci l ' lerde bulıınmatlığı gerekçesiyle, redde
dediyorlar. İslam alimleri ise, bunun bu lunduğunu , ancak zaman içinde İncil '
lerin tahrif edilmeleri nedeniyle ç ıkartıldığını i leri sürüyorlar. 

İslam bi lgin leri , bu iddianın peşinde olarak keyliyeıi arayıp Yuhanna İnci
li 'ndeki parakfetos sözcüğünün Kur'an'daki müjdeye de15.leı elliğini  ifade et-

1 Gcoffrey Lewis.- Yunus Eııırc"nin inanı�ı ne iıli"' iıı i/ıJ . . s. 1 76- 1 K2. 
1 Jsmail Hahip.- Etletıi yeniliğimiz. C.I. lsı. 1 93 1 .  s. 1 24. 
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nıişler. İşbu İslami kaynaklarda geçenfarakJir sözcüğü, özetle "yardıma çağırı
lan, şefaatçı , tesel l i  veren, savunan ve aracı"yı anlaimış 1 •  

Gördüğümüz gibi Hıristiyan Paraclete kavramı. İslfım'da jarak/ir olarak 
devam etmiş. Anadolu'nun adamı, onu içinde bulunduğu son derece olumsuz 
koşullardan kurtarmasını beklediği Peygamber'in bu yolda fazla bir  şey ver
mediğin ın tecrübey le sabit olması durumu karşısında, bir başka "kuı1arıcı "ya, 
günümüzde de yaşamaya devam eden Mehdi'ye başvurmuş'. Pir s'ultan'ııı, 
"Şah, Şah ! "  diye feryad ederek Kızılbaş Türk halkının Sünni Osman lıya baş
kaldırışının simgesi hal ine geldiğini bi l iyoruz. O çağın di l inde "Şah" deyimi .  
Al i 'den i tibaren Kıyamet Günü'nde dünyaya gelecek olan Mehdi 'ye kadar, 
ortalığı adaletsizl ikten, karanl ıktan , zulümden arındı racak olan hahiskfını 
(kurtarıcıya) alem olmuştur. Kızı lbaş, her çağın bir Mehdi'si olduğuna i nanı
yor . . .  Kurtulunması istenen kötülükler, zamanımızda da yaşanmaktadır . 

• * 

B atı'da "Aydınlanma" akımı gel işmişti . Aııadolu'da. bundan hay lı önce 
Bektaşi evrene özgür bakışı ,  bağnazlıkla mücadelesiyle bir geniş ışık tut
muştu, Türk düşüncesine. Halk, onun ağzından sağduyusuyla bağdaşmayan 
işlem, tutum ve yasalara tepkisini göstermiştir. Bunun bazı örneklerini ,  bu ki
tap boyunca, sırası geldikçe vermiştik .  Bu tepki kfıh mizahi bir biçimde, kah 
doğruca isyankar bir eda i le dile getiri lmiştir. Bu babda Nasrettin Hoca. Keloğ
lan, Karagöz . . .  kendilerine özgü üslfıblarıyla bu ak ıma katı lmışlardır. Ama 
Bektaşi, aynı zamanda, bir tarikatın temsilcisi olarak. işi çoğu kez dini alana da 
taşımıştır. "Bektaşi, kendine danışı lmadan yapılinı� bir yasa ' konusunda dli
şüııdüğünü açıklama hakkından vazgeçmeyecektir. Bektaşinin Tanrı i le senl i  
benl i  tek l i fsiz ve pervasız konuşmasını , kimi zaman, katlandığı nice haksı z
l ıkların ı  ondan hesabını sorması, çapraşık iş lerle karşılaştıkça onu sorguya 
çekmesini,  k imi  de nazı geçen bir dostla konuşur gibi tatlı, yumuşak bir di l le 
ona serzenişlerini duyurmasın ı .  . . "'1 bi lmiştir. Ona güre "Tanrı i le i nsan ara
sında, efendi-kul i l işkisi yerine, birbirine nazı geçen, birbiriyle rahatça konu-

1 Mehmet Aydın.- l'anınkliı. in Ylı\. 
2 23 Aralık l 930'da vaki  nak�ibcndi ayaklanmasmda Mencıııcıı'dc Kuhil:ıy'ı �chid <'den gürulııııı 

tindcri Dervis Mehmet. olay sırusında kendini "Mehdi" ilan clmi�ıi. ülkcyı Mıısıafa Kcıııal'Jcıı 
kurtaracak M

0
chdi . . .  O ise ki  giinünı(lzüıı ünlü ozanı A�ık Ali lzzcı Özkaıı. Mu,ıafa Kcıııal'i ılc 

Mehdi olarak görnıü�ıü: 
''Mehdi Kemal Pa�a gelnıcsse idi 
Camiler ıncscid lcr k i l ise id i "  

( İlhaıı Başgü7..- A�ıl.. A l i  17.zcı Ôzkan. Ank.  1 979. s .  2 1 2 )  
Ama A l i  lzzeı, Nakşibendi değildi . . .  
3 Şeriat .  
� Rıza Zelyuı.- Alcvi-Bckıaşilerde miı.ah. lsı. 1 99 1 .  '· 1 5 .  
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şabilecek iki dost varl ığın alışverişini getirmek isteyen Bektaşi'. . .  "1 nin athe
isme çıkabilecek i fadeleri de bir gerçek olgudur. Ama bu ifadeler de çok acı 
gerçekleri sergiliyor. İşte bir iki örnek: 

Ramazan'da, eve götürecek bir şeyi olmayan erenlerden biri el inde boş 
zenbille çarşıda dolanırken zengin bir Yahudiye rastlar. Ona "Al şu zenbi l i ,  sen 
doldur, orucu da sen tut" der. . .  Yine bu ayda oruç yerken yakalanıp tartıkla
nan dede, "yahu, onbir ay kimse halimi sormazken bir gün karnını doyurdum 
diye yapmadıklarını koymadılar" diye yakınır. 

Aslında, yukarda, andığımız sair kişi lerin Bektaşiyle çok ortak yanı var
dır: Dede, fırma gelip beş parayı uzatıp ekmek isler. Kalabalıktan fı rıncı pa
rayı çekmeceye attığını unutarak ondan para ister. Tartışmanın uzamasıyla 
dede, çaresiz cebindeki son beş parayı da fırıncaya verip ekmeği alır. Oradan 
bakkala gider ve beş paral ı k  peynir ister. Yine kalabal ık vardır. Bu arada bak
kal parayı al ıp almadığının farkına varmadan dede peyniri alıp çıkar ve kapı
n ın  önünde Tanrı 'yı seslenir: "Görüyorsun ya, benim bu işte bir günahını 
yok. Sen, fırıncıdan beş parayı al, bakkala ver" der. . .  

B u, b.ütün Türk halkının rasyonel düşüncesin i ,  çeşitli " tip" lerin ağzıııa 
verdiği örneklerden biri oluyor. Bun ların dışında sayılabilecek bir başka "tip" 
olarak da Bekri Mustafa'yı zikredelim. 

İstanbul Eminönü'de Zindan hanın hemen yanında Bekri Mustafa "Efendi 
hazretleri "nin türbesi var. Bu kişi. iV. Murad ( 1 623-40) gibi tebdil gezip koy
duğu içki ve tütün yasağını delenleri basıp ağır cezalara çarptıran ceberut padi
şah döneminde, acımasız baskı lara rağmen gece gündüz içen, kabadayıl ığı ve 
hazırcevaplığı ile taıı ınmış olup her haliyle şeriat yasaklarını delmiş biri olarak 
yaşamış. Sadece ayyaşların deği l ,  tüm İstanbul halkının onu "Efendi hazret
leri " mertebesine yükseltmiş olması ,  bu halkın şeriat anlaşı nın bir göstergesi 
oluyor . . .  Şeriat'ın ası l  ve tek sahibi, "Osmanl ı "  idi . . .  

Divertimento 
İmamsız kalmış bir köyde cenaze ortada kalmış. Köylü, çaresiz, ne yapa

cağını düşünürken köşeden iki tarafa yalpalaya yalpalaya yürüyen Bekri Mus
tafa görünmüş. Köyde tek mürekkep yalamış adam olmadığından köylü onu 
yaka paça tabutun önüne dikmiş. O da namazı k ı ldırmış. Selam verdikten 
sonra tabutun baş tarafına eği l ip birşeyler mırı ldanmış. Köylü ,  mevtaya ne 
söylediğini merak edip Bekri'yi s ıkıştırmış. 

" Dedim k i  öbür tarafa gittinde sana köyün ahvalini soracak olurlarsa, 
Bekri Mustafa imam oldu dersin, onlar anlarlar. . .  " . . .  

1 ilııl. , s. ı 6. 
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Bektaşinin biri yolda giderken zaptiyelerin ağır şeki lde hırpalayarak gö
türdükleri bir adama rastlar ve işin nedenini sorar. "Daha ne olsun, heri f «Allah 
yok ! » dedi . . .  " yanıt ın ı  alan eren , adama yak laşıp "Sen ne akı l s ız  
adammışsın, hiç öyle  ulu orta «Allah yok» denir mi? Sen de her  Müsliiman 
gibi «Allah ne sağdadır ne solda, ne aşağıdadır ne yukarda» dersin, bu, zaten 
yok demektir be ! "  der. . .  

Bu fıkranın bir güncel koşutunu gençl ik  yı llanmızda dinlemiştik ' :  
B i rkaç arkadaşıyla bir l ikte Borazan Tevtik2 Çaınlıca'da b i r  dostuna rak ı 

sofrasına davetl iymiş.  Yolda güzel bir köşkün önünden geçerken arkadaşla
rından biri "Al lah'ım bana böyle bir köşk i hsan eylesen, senden başka bir şey 
i stemem" diyecek olmuş ki Borazan atı lmış, "U lan, heri f mekiinsızı m diye 
y ırtınıyor, sana köşkü nereden verecek?" . . .  

Evet, Bektaşi geleneği sönmemiş. 
Bu mizahi fıkralar bazen güldürü olmanın çok ötesinde, derin bir felsefe

n in  izlerini de taşıyor: Allah'ın varl ığının tartışması .  Bunda büyük bir ger
çekçil ik aşikar oluyor. 

Aşağıdaki diz i ,  gerçekçi l ik yarı şında başta gidiyor. Onu Caferoğlu3. 
Yozgat'ın merkez Köçeyinkönıü köyünden Menıiş Hansu'dan derlemiş; dizi
nin adı "Al laanan ortahcı l ı h ! "  . . .  

"Ararken Allahı buldum 
Dedi : deli ne gezersin 
Çaardı yanına vardım 
İş in gucun yohmu senin 
Baa verdi bir çi.it oküz 
İkisi de ala bula 
Evleg aldım tohum şaşdım 
Dedim ben bir halal kere düşdüın 
Çüt sürerim dala dala 
Yiğin oldu ekin bişdim 
Harmana geldi kendi öşdü (ölçtü) 
Gendi aldı başlı başlı 
Baa verdi sile sile 
ben bua razı olmadım 

1 Anlatan , yüzyı l ımızın ilk yarısının tanınmış ıaı l ı ,  nükıedan ki�ilerindcn Kadri Görmez Bey. 
nam-ı diğer "Kör Kadri" idi. 

2 Abdülhamid'in boruzancı başısı olması dolayısıyla hu adla bilinen Tevfik lky. ho� sohbetl iği .  
nüktedanlığı i le anı lan bir zaı olaruk anlatılırdı. 

3 Caferoğlu.- Orta Anadolu ağızlarından derlemeler. lsı .  1 948. s. 1 54-5. 
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Hayli gürültü eyledim 
Baa bir tohat vurdu 
Gacıncıh evime vardım 
Avrada halimi arz eyledim 

B unu bir de Ahmed Kutsi Tecer'in derlemesinden dinleyelim':  
Ararken Allah'ı buldum 
Dedi gezme hele hele 
Yan°ı ldım yanımı vardım 
Keşki varmayaydım nola? 

Dedim hizmetkann var mı '? 
Dedi bana sen durman mı? 
Dedi gezme hey avere 
İki ellerin sala sala 

Dedi bana gel yanıma 
Seni ortakçı edeyim 
Bana bir çift öküz verdi 
İkisi de ala-vula 

Biderimi yere saçlım 
Ben bir helfil kara düşdüm 
Öküzleri çi tte koştum 
Hoy eyledim dala dala 

Ekin ektik ekiıı biçtik 
Dedim ki gel bölüşelim 
Kendi aldı başlı başlı 
Bana verdi sile sile 

Ben bu kavla razı olmadım 
Hayli nizarlar eyledim 
Duyanlara hep söyledim 
Bayıldı lar güle güle 

Allah bana tokat vurdu 
Kaçuban evime girdim 
Avrada halimi ar7.enim 
Dedi Veli kele kele 

1 Ahmcı Kuısi Tecer.- Halk edebiyaı ı .  iıı Yıll ık Arn�ıırmalar Dergisi 1 .  1 9-ı0- 1 94 1 .  lsı. 1 944. s. 
3 6 - 7 .  
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Olay şu: köylünün biri, bir ağa yeri ne Al lah'la ortakçıl ığa kalkıyor ve 
O'ndan, ağadan görecegi haksızlığı aynen görüyor. . .  

Ağayı ,  mültezimi.  Yahudiyi hicvetmek bir yerde kolaydır ama ya Al la
h ' ı ?  . . .  

B u  acımasız, ceberut, alabildiğine sömürücü "aga" kavramı ,  genelde Türk 
beyninde yerleşmişti .  Bu arada Azerbaycan ononıası iğinde (adbi l im inde) 
" . . .  çok kaypak ve yaygın bir yer tutmuştur. . .  bu kelime, bi lhassa Azerbuycan 
toplum hayatının sınıflanmasında önemli olmuştur. Aslında «büyüklük» an
lamında olmak üzere sen ağa, nıeıı ağa, inekleri kim sağa atasözünde de ge
nişçe yer bulmakla beraber, onomastik alanında, bilhassa aııthroponyınie'de öz 
anlamı yanında bir de tabaka, sınıf ve zümre gibi topluluk ları da belirtmeye 
çalışmıştır . . . " 1 

* 
• •  

Osmanl ı-halk, Osmanlı- i lmiyye mensubu softa çelişki lerine, divan kfıtip
l iği ,  defterdarl ık, defter eminliği ve beylerbeyi l ik  etmiş, dolayısıyla tam Os
manl ı  katına mensup Gel ibolu lu  Mustafa Ali'n in kaleminıJen (XVI. yy' ın 
sonu) örnekler vereceğiz2• B unların arasında halkın düşüncesi doğru ltusunda 
olanlar özel l ikle i lginç oluyor. Yani ,  akı l l ı  bir Osmanl ı .  kötülükleri görüp sa
yıyor aınu bu yüzden halkın başkaldırmasına cevap vermiyor. 

" . . .  Saray iç insanları ile halk ara�ında sakıııılması gereken senli benli ya

k111lıklar3, Osmanlı sultanlarından . . .  Süleyman Han saltanatının sun zamanla
rına kadar yoktu . . .  " (s. 2 1  ). 

"Bazı ka�abaların naipleri (kadı veki l leri). imunıları. hatipleri ve şehir ket
hüdaları (kahyaları) gibi bel l i  başlı edepsizleri, beylerin ve kadıların meclisle
rinde konuşurlarken, i leri gitmektedirler. Böylel:e . . .  her işe burunlarını sok
mayı . . .  halka akı l öğretip fesat çıkarmayı sürdürmektedirler. Oysa giderek 
baştan çıkıp, sonunda idam edilerek işlerin in bitiri leceğini . . .  akı l larına hiç ge
t irmiyorlar . . .  Buna benzer olaylar, çok luk Karnımın i l inin kasabalarında ve 
dolaylarında görülür. Aydın, Saruhan (Manisa), Teke (Antalya), Alanya san
caklarındaki şehirlerde oturanların bel l ibaşlılarında görülür. Özel lik le Rüm vil
ayetine bağlı Çorum adlı kasaba bu türlü kışkırtıcıların yatağıdır. Tokat kasa
bası ve A masya da, fesat ve kışkırtmada onların dengidir. Ankara da bu yolda 

1 ı\hmed C:ıfcroğlu.- ı\zerbaycan ononıasıiğinde "a(!a''. iır Ncnıeıh ı\rına(!anı. ı\ıık. 1 962. s.  89. 
2 Gelibolu M usıaf:ı Ali .- Mcviı idü'n -Nefii i s  fi Kavaidi ' l -Mccii l i s .  1 6 .  y!lzyı l  Osman l ı  

lmparaıorluğunda gelenckler-gilrencklcr v e  sosyal lıayaı. Günümüz Türkçesine çeviren C. Yener 
( lsı. 1 975.  Sayfa no.l:ırı ıırnak içinde vcrilmi�ıir. 

3 Tarafımızdan belirtildi .  



onlara uyar. Çankırı sofileri ise, şeytan ı n  seçip  takdir ettiği kişi lerdir" 
( s .  1 92 - 3 ) .  

"Ben, sabah namazını k ı l ıp zamanın halifesi v e  yüce şah lar şahı katına 
can ü gönülden dualar ve övgüler yollarken, bazı cahil kaptanlar ve anlayışsız 
gemiciler birbirleriyle uygunsuz görüşmeler ve yakışıksız konuşmalar yapı
yorlardı . . .  " (s.9). " . . .  Ezan okunur okunmaz herkesin işi namaza koşmaktır; 
tembel l ik ve üşenme göstermek olmaz. Subayları sayılan ağalar gecikmelere 
göz yummazlarsa, oğlanlar zorunlu olarak dindarlığı öğreni rler. Taklit yolu ile 
yapa yapa, gerçekten yapmayı başarırlar. . .  " (s. 21 ) .  Bununla namaza durma
nın bir iman meselesi olmaktan çok bir itiyat-ritus işi okluğu anlaşıl ıyor. De
vam edelim. 

"Bunlardan (çeşitli eşkiyadan sö1. edi liyor) bir başka türlüsü de suhtelerdir 
(softalardır). Yani bi l im öğrencisi köy çocuklarıdır. Beş on suhte bir araya ge
l ir. .. birkaç kez haksız yere kan dökmekle sivri lmiş bir uğursuzu başlarına 
geçirirler. Beş on haneli köylere korku salarak çevrede gezinirler ... " (s.  38) .  

"Bunlar (imamlar), zengin ıskat namazı bol bir tüccarın ölmesinden büyük 
memnunluk duyarlar. Büyüklerden biri ölünce, yeniden diri l i r, birbi rlerini 
muştalamaya giderler. Al lah korusun, memlekette veba çıktığı y ı l lar Firavun 
zenginliğinin doruğuna varır, hüma kuşu gibi yükseklerde uçarlar. . .  Hunlar
dan daha murdarları , darağacına çeki lesicekleri . . .  abdestsiz namaz kı lan, secde 
etmeye engel olacak bir iş yaptığı halde, düzeltme yoluna gitmeyen imamlar ile 
ayda yı lda bir, cüz okumaya gel ip  de okumayı bı rakarak el indeki cüzün yap
raklarını saymaya başlayan cüzhanlanlır. . .  " (s. 74-5) .  

"Bazı bilginlerin anlattığına göre şeytana sormuşlar «seni görmekten hoş
lanıp sana yardakçı l ık  etmek isteyenler kimlerdir» demişler. Fesatçı İblis ce
vap vermiş, şeytanlık,  düzen ve h i le işinde şu kuralı koymuş: <<nerede bir huy
suz, sakalı uzun, bıyığı k ırpı lmış köle varsa: hele elindeki tesbih durmadan 
fın l  fırı l dönüyorsa; şeriata aykırı bir söz işitince de yerinden fırlıyorsa; bu bir 
şeytan olmalıdır»" .  

"«Bundan başka, kendi saçma inançlarına göre, şeyhlerin birinden el alıp 
görünürde dünya iş lerinden elini eteğini çekmiştir. . .  Vaaz ve öğüt toplantıla
rına herkesten önce girip herkesten sonra çıkar. Herzaman başında bir misvak 
görünür. Her söze «si.iphanallah !» kelimesini katar. Ayağında büyük bir pabuç 
sürükler. İşte benim beyendiğim maskara, aşağı l ık  eğlencem. bu budaladır» 
demiş" (s. 1 66) .  

imam için Osmanl ı  şeytanın ağzına bu sözleri vermişse halk ne üemeı. 
ona: 
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"Deli deliden hoşlanır, i mam ölüden" .  " İmam evinden aş. ölü gözlinı.len 
yaş gelmez" 1 •  "Şeyh uçmaz, müridini uçurur". "Namaz kı ldıran i mama «niçin 
önce sola selam verdin?» demişler «Köyün ağası o tarafta idi de ondan» de
miş"2. "Hırsıza «namazı niçin kı larsın?» demişler de «namız borcum. kı larım ;  
h ı rsızl ık karım,  ederim» demiş".l. 

Ve daha niceleri . . .  ve bir de mani: 
"Değirmen arıklıya 
Ben varman sarıklıya 
Allah yazarsa yazsın 
Boynu kıravatlıya" 

diyor Konya-Hadim Gezlevi köyü_ (Korualan kasabası) 'nın gel inlik kızı• 
Kadısı, mollası da halktan nasıbini alıyor: 
"Al lah kadı lar kapusunda kış lats ın"5  ( i lenç). "Anan ı .  . .  ın kadı .  kime 

derdin yanarsın?". "Dediler «Molla aş gidiyor» dedi «bana ne?» Dediler «size 
gidiyor» dedi «sana ne?». 

"Gfıvurun  tenbeli (ahmağı)  keşiş, Müslümanın tembeli (ahmağı ) derviş 
olur"6 sözü i le de halk, tekke ve zaviye gibi müesseseler karşısındaki kesin 
düşüncesini açığa vurmuş oluyor. Minderin baş köŞesine azametle kurulan bir 
k işi için "Hökke gadısı gibi oturuyor" diyor Kayseri l i7 •  Buradaki "Hökke", 
her halde "Mekke" den galat olmalı. 

Zıtlaşma, yiyecek adlarına kadar bulaşmış :  kadı ho{faıı (it holfwı). çokça 
yağlı bir kurabiyedir. Sandıklı (Afyon) yöresinde " ince bacak l ı ,  molla kafal ı "  
bilmecesi de afyon kapsülünii ifade ediyor. . .  

Avşarlar, çapu lcu, eşkiya olarak ü n  salmışlardı .  Hak dil inde.m•şar süvari 
jandarma anlamında karşımıza çıkıyor Den izli .  Tokat, Konya, Adana'da . . .  
A vaıı, Afyon, Uşak'ta devlet memuru ("avan' larııı yüzli soğuk olur " ) ; Jspar
ta'da obur; Burdur, Ankara'da hırsız; yine Ankara'da zorba . . .  dır. 

Yani devlet memuruna yakıştırılan birçok "sıfat". işbu avam sözciiğündc 
toplanmış . . .  

1 Hamil Zübeyr Koşay.- Alacahüyük, Ankara 1 95 1 . s. 36 (Anadolıı'nun etnografya ve folklonına 
dair malzemesi). 

2 H. Soykuı.- Türk atalar sözü hazinesi, lsı. 1 974 ve S. Nlizhcı-M. l'criJ.- Konya v i liıycL i  
halk iyat ve harsiyalı. Konya 1 926. s. 303 . 

3 S. Nüzhct-M. Ferid.- op. cit. , s. 30 1 . 
4 Kenan Erdek.- Gezlevi köyü incelemeleri. iıı Ha lkbi l inıi 1 7 Haz. 1 976. 
5 Hfimit Zübeyr Koşay.- "!'· l"iı. 
6 Ömer Asını A ksoy.- Atasüı. ve dey imler. Ank. 1 965. 
7 Y.  Emre Örnlu.- Kayserin. Ank. 1 973. 
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Divcrtimento 
Kilis'te "Öncüpınar cami i  imamı Kemal Aslan 9 dakikada teravih namazı 

kıldırarak rekor kırmıştır". 
"Cemaatin «hangi hoca acele kaldırıyorsa o camiye gidel im» şeklinde ter

c ih  yapması üzeri ne imamlar arasında da rekabet başladığı bi ldiri lmişt i r" 
(Cumhuriyet gaz. 1 9.08 . 1 977). 

Ve bir Je fıkra: İşinde gücünde çok faal insanlarla meskun bir köyde, 
kimse camiye uğramazmış. Yeni atanmış bir imanı. adamlara bunun nedenini 
sormuş. "Biz uzun bağlı çarıklar giyeriz. Bunları çöz, sonra yine bağla, bu
nunla kaybedecek vaktimiz yok" demişler. Akıll ı imanı hemen. "Allah"ın emri 
çarıkla da olur; siz gel in "demiş. İş böyle olunca, cami cıvarında geçenler birer 
ik işer girer olmuş. Derken imam başka yere tayin olmuş, yerine gelen bunu 
görünce tüyleri kalkmış !  Koşup eski imamı bulmuş. Aldığı yanıt şöyle: "Ben 
onları camiye sokmayı başardım, sen de yapabil iyorsan, çarıklarını çıkart . . .  " . 

Bu fıkrayı bir demirci ustasından dinlemiştik. 
* 

• * 
"Bir memleketin türkülerini yapanlar, o memleketin kanunlarını yapanlar

dan daha güç lüdür" demişti Aşık İhsani. Doğrudur, çünkü onlar halkın sine
si nden çıkmı şlardır. Genel l ik le küçük esnaf tabakasından, "yevm-i cedid 
rızk-ı cedid" i le geçinen fakir halk ya da çeşitli askeri sını flar, özel l ikle Yeni
çeriler arasından çıkardı bu aşıklar. Bunlar ciddi bir tahsi l  görmemiş olmakla 
birlikte kentin kültür havası içinde klasik şiir ve musiki. tasavvuf felsefesi. İs
lam dini ve tarihinden "nasib" lerin alırlar, İran ve Türk edebiyatlarında geçen 
efsanevi örgelere ait bilgi ler edinirlerdi. 

Bunlar önce çırak olur, sonra aşık olurlardı .  Bu arada da ustalarından bir 
de 111ahliü, yani şi irlerinde kul lanacakları bir ad alırlardı. Kentin kültür hava
sından uzak köy lerden ve gezginci aşiretler arasından çıkan aşıklar da vardı .  
Ası l halk düşünce ve duygularına bunlar tercüman olurlardı. Mamafih bu iki  
fışık zümresi arasında, bun ları ayıran bel i rgin sosyal çevre farkına rağmen, 
yakınlaştırıcı amil ler eksik değildi .  İktisadi zorunluklar köyün ve aşiret lerin,  
kent in kültürel havasından esinlenmelerini sonuçlandırıyordu. Bunun dışında, 
kenı aşığının klasi k şairin cazibesine tutulmasına koşut olarak köy ve aşiret 
fışığı da, daha yüksek bir kültür düzeyine ulaşmış kent fışığını ideal bir örnek 
gibi görmekten kendini kurtaramazdı .  Esasen sürek l i  yolculuklarında kente 
çok sık uğrar, kent yaşamının havasını al ırdı.  "Tekkelerin ve bi lhassa Bek
taşil ik  gibi lıeterodoxe tarikatlara mensup tekkelerin verdiği edebi ve tasavvuti 
kültür, muhtel if  içtimai' çevrelerde birbirinin aynıdır: köy lerde ve göçebeler 
arasında çok yayı lmış olan kızı l.başlık tali matı da hundan çok fark lı deği ldir. 
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Hangi muhitte yetişirse yetişsin, Umumiyetle Aşıklar üzerinde /Jektcı,ı'/lik te'
siri buluırduğu 1 " bir vakıadır. 

«Aşık tarzını vücuda getiren unsurlarından bir kısmı da, XIl -XVI. asırlar 
arasında Türk memleketlerin in her tarafında büyük inkişaf gösteren tasavvuf 
tarikatlanııa aiı tekkelerdeki ,  azçok popıılaire mahiyetle, Türk edebiyatından 
geçmiş unsurlardır. Mensuplarını topladıkları içtimai muhitlere göre. bunlar
dan bazılan daha ziyade şehir ve kasaba tarikatı olarak. bazılaıı ise köy ve aşi
ret tarikatı olarak tavsif olunabilir. Göçebe Türkmenler arasında. bu tarikatlar
dan bazılarının, faaliyet çevrelerinin maddi ve manevi şartlarına uymak mec
buriyetiyle, büyük değişiklikler gösterdikleri. mesela şehirlerde hükumetin dini 
siyasetine uyarak orthodoh, yani Sünni akidelerine uygun bir mahiyet gös
terdikleri halde, aşiretler arasında tamamiyle lıeterodoxe. yani Müslümanlık 
akidelerinden uzaklaşmış bir hüviyet alarak dini zümreler (secte.r) teşkil  eyle
dik leri malOmdur. Aşık tar:.ı en çok hetemdoxe tarikatlar am.rnıda t.:elişmi,r 
olup2 bedii (estetik) değer itibariyle bunun en güçlü mümessil leri Kaygusuz 
Abdal, Hatayi, Pir Su ltan Abdal gibi Bektaşi ve Kızı lbaşlar arasında bulun
maktadır". 

"XYI. asırdan sonra sazşairleri için artık umumiyetle A,rık kel imesinin 
kullanı lması ve eski Oğuz şair-çalgıcılarına veri len o;:wı tabirifıin am.:ak tezyif 
ve tehzil (maskaraya ve alaya alma) ifade etmesi, tekke edebiyatının tesiri al
t ında olmuştur; çünkü mutasavvıf şairler. daha Xll .  asırdan beri, kendi lerini 
diğer şairlerden ayırmak ve bu suretle i l ham kaynak lannın kudsi ve i lahi ma
hiyetin i  göstermek için A,uk unvanını kul lanıyorlar. beşeri ve dünyevi ihtiras
lan terennüm edenlere verilen şair unvanı nı kabul etmiyorlardı .  Türkçe yazan 
tekke şairlerinin kendi manzumelerine şiir demiyerek i lahi, nefes adını verme
leri hep bu düşüncenin mahsulüdür". 

Özel l ik le askeri sınıllar arasında yetişen aşıklar genell ikle Bektaşi idi ler. 
XVI. ve XVll. yy' larda bir takım aşıkların ,  adlarının başına kul Iakabını ek
lemeleri (örneğin Kul Mehmed) yine tasavvuf ve Bektaşiliğin eıkisiyledir. 

"Mamafih klasik ş i i r  üzerinde tasavvuf tesiri nası l sathi kalmışsa. Aşık 
tarzı üzerinde tekke edebiyatı tesiri de çok dışta. zayıf bir boya mahiyetinde 
kalmış. onun ası l  ruhuna girmemiş, ladini (pr<ıfaıre) mahiyetini bonınıamış, 
hayatın hergünkü hadiselerine karşı olan derin ve samimi alakasını kesmemiş
tir"\ 

Günümüzde tekke edebiyatının ancak kalıntı ları (.mrvivwıces) bahis ko
nusu olabil ir. Bu itibarla üşık, meslek adı olarak yine o;:wı 'a dönmüştü. "Air  

1 Tarafımızılaıı bclirı i ldi .  
2 Tarafımızdan bdirtilıli. 

3 Fuaıl Köprülü.- Tiirk Saz�airlcri 1 .  s. 1 2-JR. 
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memleketin türkü lerini yapanlar, o memleketin kanunlarını yapanlardan daha 
güçlüdür" dememiş miydi, Aşık İhsani ? 

Ve "Ozan dolu Anadolu " ! '  
Ne  söyler bugünün ozanı ? Onu, geleneğine uygun olarak yine lıeterodox 

çizgide görüyoruz, ama bu kez tamamiyle ladini alanda. En ince l irizmin yaııı
sıra ıstırabı, sevinci, kaygı ları var Anadolu insanının ,  bunun mısralarında 
geçen nesi l lerden kalan Yemen çöllerinin odu ,  Yunan siperlerini yı ldırım gibi 
aşan Yanık Ömer'in öyküsü i le birlikte. Ve, yüzyı l lar süren bir lıeterodox bi
rikimin ürünü olarak da, sosyal amaçlara yöneliktir, şi iri .  Hacıya hocaya fazla 
i ltifatkiir davranı lmıyor, eskiden olduğu gibi. 

Dinsiz mi bunlar? Kimsenin dili varmaz böyle bir şey demeye. Bun lar. 
"Alp/er devri erenleri" nin ahfadından başkası deği l lerdir. Bu erenler "tahta 
k ı l ıç lar" la  ülkeler fetheder, kaleler alırlar, yüzbinler mertebesinde düşmanı 
kahrederlerdi .  Abdal Musa'nınki dört arşın uzunluğundaydı . . .  

B ugünün ozanı da tahta . . .  sazı i le gönül leri fethediyor, aynı yolda. Yu
nus, samimi, basit ama gerçek dini hislerle kahramaı:ılık geleneğinin izdiva
cetmiş olduğu bir çevre bulmuştu. "Ekseriyetle tasavvufi şeki l ler altında da te
celli eden bu dini hisler, Anadolu Türklerini tekkelerde, yahut mescidlerde ka
payarak sosyaf bünyeyi felce uğratacak bir mahiyette olamazdı ; çünkü birkaç 
kere Haçlı lar isti lasını gören . . .  Türkler, Anadolu'daki coğrafi vaziyetlerinin 
kendi lerinden beklediği cengaverl i k  vasıflarını pek eskiden beri haiz idi ler. . .  
Türklerde de, dini hisler i le kahramanlık hisleri birbirleriyle mükemmelen kay
naşıyor ve hatta birbirlerini tamamlıyordu . Bu Alplar devri'nde yetişen muta
savvıfların menkabeleri biraz araştırı l ırsa . . .  kü fr diyarında kıl ıç kuvvetiyle 
İslamiyeti yayan bu mücahid Türk mutasavvılları i le tekkelerde sakin ve don
muş bir hayat geçiren Arap ve Acem mutasavvıfları arasında büyük bir ayrı
l ık . . . "2 görülür. 

Osmanlı 'nın egemen ideolojisinin Arap-Fars kaynaklı olmasının etki siyle 
de halk ozanları arada bir yabancı sözcük kullanmaktalar. Bektaşi-Alevi ozan
lar Divancılara tepki olarak ve biraz da onlara benzeyerek onların etki lerinden 
yararlanmak amacıyla Hatayi, Kanberi, Yemini, Misali, Virani gibi adlar al
mışlar. 

Yukarda Köprülü'nün kaleminden ozanı n nas ı l  Çırak' l ı ktan başlayıp 
sonra Aşık mertebesine vardığını görmüştük. Aşık bunun için Pir (Hızır) ya 
da yar elinden dolu (bade) içer, düşte. Bu, bir tinsel (manevi) dolu olmaktadır 
ve insana şiir ve aşk yeteneklerini kazandırırJ. 

1 A�ık lhs.ıni.- Ozan dolu Anadolu. lst. 1 97J . 
2 Fuad Köprülü.- ilk muıasavvıllar. s. 253-4. 
3 Rıza Zclyuı.- Halk �iıriııuc gerçekç ilik.  Ank. 1 982. s. 60- 1 .  
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XVII I .  yy'a gelindiğinde artık fışık umutsuzluk içindedir. Artık kurtuluş 
bir soyguncu derebeyine yaslanmaktadır. Sömürünün durmasını ve yok olma
sını i stemek bahi s  konusu değildir. Sadece bel l i  sömürlicü yığınlardan birini  
yeğleyerek, ehven-i şer kabilinden, kendini ona soydurtmaya karar veri lebi l ir. 
Böylece de bir bölüm yoksul, bağımsızlaşan derebcylerinin yanında yer alarak 
devlete karşı koyup onların soymasına boyun cğın iş 1 • 

"Gurbet elden geldim mal ım sorınağa 
Bunca eşya çanak çömlek nic'oldu 
Ey komşular gel in,  Şerr'a (kötü adama) durmağa 
Köy kadısı Kambur Felek nic'oldu 

Bunlar ev eşyası size dediğim 
İki sahan bir tencere gediğim 
Akşam sabah çorba koyup yediğim 
Ağzı burnu k ırı k  çanak nic'oldu 

B i r  mizahi destan olan bu şi irden anlaşıldığına göre, gülünç deni lecek öl
çüde az mala sahip birinin el inden bunlar da al ınmış.  O adamın haline yakın
mış Aşık Setimiz. 

• * 

Kesin olmamakla birl i kte ası l adı Veli olan Avşar'dan Dadaoğlu 'nun 
1 785- 1 868 arasında yaşadığı sanı l ı r\ Hükumet l 865'de, göçebe aşiretleri is
kfın edip yerleşik hale getirmek amacıyla "Fırka-i IsHi.hiyye" eylemine girişi
yor. Ancak bu " ik l im değiştirme"nin i lk yı l ları acılarla dolu olmuş. Avşarlar 
çok sayıda hayvan yitirmişler, yeni yaşama uymakta hay l i  güçlük çekmişler. 
Olan bitenleri yaşamış olan Dadaloğlu Fırka-i lslfıhiyye'nin kumandanı Derviş 
Paşa'ya ve de genel olarak Osmanlı 'ya çatıyor. 

1 i/ıcl., s. 1 20-3. 
2 i/u/. , s .  1 25-6. 

"Derviş Paşa yaktı, yıktı elleri 
Soldu bütün yurdumuzun gül leri " .  
"Aşağıdan iskfın evi gelince 
Sararıp da gül benzimiz solunca 
Malım mülkilm seyfi (alıcı avcı kuş) gözlüm kalınca 
Kaypak Osmanlılar size aman mı 

) A f�arlar hakkında bkz. Külıür kökenleri 1 .  s. 2 5 1  ve dev. 
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Hükümet Avşarları Uzun Yayla'ya iskan sözü vermişken oraya Çerkez 
göçmenleri yerleştirip bundan caymış, Doğu Kozan Ağası Yusuf Bey'i h i le i le 
yakalatmış. Bu  nedenle de Dadaloğlu 'nun di l inde "Kaypak Osmanl ı lar" ol
m uş 1 .  

Göçebe toplumlarda her türlü hareket daima birl ikle o lur: "anca beraber, 
kanca beraber" . . .  Bu. aşiret ruhunun bir geleneği olup bu nedenle daima "ben" 
diyen Köroğlu'nun aksine o hep "biz, bit.im" demişt i :  

"Kalktı -göç eyledi Avşar elleri 
Ağır ağır giden eller bizimdir 
Arap atlar yakın eyler yırağı ( ırağı) 
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir"�. 

"Dadaloğlu . . . .  Osmanlı Devleti'ni . . .  tedirgin ettikleri için konar-göçer aşi
ret düzenlerini yerleşik düzene dönüştürme programına başkaldıran Türkmen
lerin direnişlerini di le getiren şairdir. Türkmenlerin direnişi bir bakıma çağdışı 
ama zora ve kırıma dayanan, perişanlıklara yol açan, bu insanların alınyazısı. 
tfı Suriye içlerine, Gavur Dağlan'na, Toroslar'a uzanan uçsuz bucaks11. yurt la
rında konup göçme olanağından bir anda yoksun bırakı lmanın acı ları da bir 
yankı bırakmadan geçip gidemezdi" 

" . . .  Osmanl ı 'nın amacı, göçer olan Avşarları yerleşik dü1.ene geçirip on
lara güzel bir yaşam sağlamak deği ldi .  Osmanlı .  onları claha kolay baskı al
tı nda tutabi lmek için böyle bir şeyi yapmıştır. Çünkü Avşarlar, iskliıı edilmek 
pcıravaııası alımda yersiz. yurısu::. bımkılnıak isteıınıi,ftir". 

"Gitti Cerit (cirit ?) gitti. gider Avşarlar 
Gider oldu namusumuz arımız 
Kavga kuruldu da kı lıç çalındı 
Hey ağalar nere vardı yarımız 

Meğer Meciı Paşa "us lu  durmallarsa atlarını ve bumu hırızmalı (hızmal ı )  
k ızlarını Adana pazarında satarım" tehditinde bulunmuş. işte bunun için şai r 
'"namus ve ar" dan söz ediyor ve Osmanlıya başkaldırıyor'. 

Bel imizde kı lıcımız kirmani 
Taşı deler mızrağımın temreni 
Hakkımızda devlet etmiş fermanı 
Ferman padişahın dağlar bizimdir 

"� 

1 Alımcı Z. Özucıııir.- Avşarlar ve Daualoğlu. Ank. 19HS. s. 93. 
2 ilıd. , s. 95-96. 
J l.laııal Pehlivan.- D:ıualo�lu.- Y:ı�:ımı. s;ıııaı ı .  şairil'ri. lsı. 1 98-1 s. 2-1-27 . 

.ı /hd . . s. H9. 
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Şu Feke'nin hanımları 
Talim bi lmez alimleri 
Kör olasın Derviş Paşa 
Hep dul koydun gelinleri 

" I  

• * 
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Buraya kadar az çok gördüğümüz gibi Osmanlı -halk çelişkisi ,  bu sonun
cusunu sürekli uyarı lmış olarak tutmuş, halk patlay ıp isyan edemediği zaman
larda edi lgi n (pasit) bir direnme havasına girmiş. Osman lı'nın varmad ığı ucra 
köylerde ozan, direnme ve yermeyi mısralarına dökmüş. Bu arada korunma 
yöntemlerini de uygulamış olmal ı .  

Bu sonuncu bağlamda karşı mıza bir "gizl i di l ler" olgusu çıkıyor. Bunu 
Caferoğlu derinlemesine tedkik  etmiş2• 

Bütün heterodox tarikatlar olduğu gibi Abdalların da Osmanlının boy he
defi olmuş olduklarını b i l iyoruz. Bunlarda saptanan mezkur " gizl i  d i l " ,  bir ko
ruma aracı mı oluyordu? Bunu Caferoğlu'dan dinleye l i m . 

"Anadolu'nun muhtelif bölgelerine dağı lmış bulunan Abuallar. içti mai ve 
siyasi sebepler dolayısiyle, birçok bölgelerde izlerini toponyme ' lerde muhafaza 
etmekle, ya tamamiyle ortadan kalkmış, yahut da halk ağız ve telfıkkisinue, 
sırf şek i l  ve dış görünüş'-.

uyulmakla, haksız yere Çingenelerle karışt ırı lmış
tır. Halbuki Abdalların ne Çingene, ne de Elekçilcrle bir i lg i leri vardır' . . .  u i l  
bakımından ise her biris i  kendi etnik varl ığını aynen muhafaz<ı etmişt i r. Bun
ların halk tarafından karı ştı rı lmasına en büyük fımil olsa olsa . Ç ingeneler le 
Elekçilerin� kendilerine mahsus başka başka ana d i l leri olduğu gibi . Abdal la-

1 j/ıı/. , s. 95. 
2 A. Cııfero�lu.- Anadolu Abdallarının gi,l i  dil lcrinJcrı bir iki iirnek. iıı Fuad Kiiprülii Arıııağanı. 

s. 77-79 ve Gcoffrey Lewis.- The sccrel languagc of thc Geygdli Yüriiks. Zeki Vcliıli Togarı'a 
Arrna�an'dan ayrıbasırn. lst. 1 955.  

3 Elek yapıp salan bır tür gezginci çingene. 
4 50'1i yı l ların ikinci yarısında Finike'de görev yaptığımız sıralarda Kumluca kayıııakanıı bizi o 

cıvarındaki bir Abdal köyüne götürınü�lü. Fakir insanlardı hnnlar: hizc kar �crbcti ikram elliler. 
Bun lar gerçeklen fiziki yapı olarak Çingeneye çok herıziyıırl:ırdı. Geçim yollarından biri .  ve 
belki de en önemlisi. dü�ünlcrde çalgı çalıp köçekl ik  elıııckı i .  Kaymakamın isteği iizcrirıc tıir 
gösteri düzenleyip keman. darbuka ve zurna c�l iğiııUc oyunlar Sl' l'gi lcc..l ilcı. Buıı lard1111 hir ıaııcsi 
bizi çok etkilcrnişıi. Adam, mcflüç. yüzü çarpılmış. bir el ve lıir ayağı ı ı ı tnı:ıyan :ııııa dans 
etmeden duramayan bir Abdalın d;ınsınm paroJisini (taklidin i )  yaptı k i  tıu.  hir gcrı·ek "salıııe 
sanalı" idi . . .  
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rına da. bazı coğrafi mıııtakalara göre Geygel Abdallarınııı kendilerine mahsus 
bir «gizli d i l leri» olmasıdır. Her üç di l i  anlamayan halk. pek tabii olarak bun
hırı - zaten t ipleri , renkleri . . .  şahadet eder gibidir - hep bir aile, bir etnik 
zümre olarak telakki etmektedir. Gerçekte ise, Abdalların «gizli d i l i»  i le Çin
gene ve Elekçi di lleri arnsında hiçbir münasebet yoktur . . .  ". 

"Gizli dil . . .  tam bizim anladığımız di l  mahiyetinde olmayıp gizli bir su
rette i fade edi lmek istenen mefhumları içerisine almaktadır. Bundan dolayı tıu 
di lde geniş ve çeşit l i  gramer şeki l leri i le bol kel ime hazinesi beklenemez. Orta 
Asya Türkleri arasında da Abdal tili adı altında, aşağı yukarı bizimkini andının 
«artist ve hanende loj larına» mahsus bir argonun bulunuşu, bizim bu d i l  iize
rinde ehemmiyetle durmamızı icabettirmektedir. Ancak, Orta Asya için bir argo 
karakterini  taşıyan bu di l ,  bence, Anadolu sahasında tamamiyle müstakil bir di l  
mahiyetindedir. . .  Aynı gizli di l in bir bakıyesine bugün Kayseri 'nin Erki let kö
yiinde rastlamaktayız . . .  " . 

Anadolu halkının "şifreli "  i letiş imine bir başka örneği de büyüklerimizden 
dinlemiştik. Osmanlı ( memur ya da subay), konuşmak iizere köye vardığında 
köy lü daima "sözcü"sünün arkasına sıralanırmış. Sözcü, Osmanlıyı  dinler
ken, dalgın bir eda i le el inde tuttuğu ince ağaç dalın ı  çakısıy la, kalem yontar 
gibi yontarmış.  Ama bunu kendine doğru yapıyorsa bu, örneğin "doğrudur, 
kabul edin" ,  dışarıya doğru yapıyorsa, " inanmayın. kabul etmeyin" işaretiy
miş . . .  

Bu "şifrel i "  i letişime özel göz kaş işaretlerini .  mimikleri de eklemeliyiz. 
Çok daha öncelerden i tibaren Zerdüştiler, kendi lerin i  korumak amacıyla 

bir özel l inguistic duvar çekmişlerd i .  Kendi kırsal "kale" lerinde bir  yerel di
alekti kabul etmişlerdi ;  bunu Dari, Müslümanların "Gebri"si tesmiye ett ikleri 
standart Persçe konuşanlar anlamıyorlardı; bu d i l ,  hiçbir zaman yazıya dökül
memiş olmakla birlikte bütün Zerdüştilerce kendi aralarında kullanı lmıştı 1 •  

Yani Anadolu Abdallarınııı b u  "savunma" yöntemi, eskiden beri b i l i ni
yordu. 

• • 

Halk şiiri ve eşkiya türkülerinde başkaldıra 
Özell i kle halk ş i irinde başkaldırıya ait çok örnek verdik. buraya kadar. 

Bun ları bai'.ı başkalarıyla kapatacağız. Bu tür şi irde si liihlı ayaklanmadan fel
sefi düzeyde karşı çıkış, bazı kötü kiş i lerin yeri lmesi . . .  ne kadar değişik 
amaçlara rastlanır. Bunda halk ozanı genelde özgiirleşme i steğini dışa vurur. 

1 Mary lloycc.-- Thc Zııroasırians. s. 1 78. 
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Kader de hedeflerinden biridir, ozanın. Hele her başkaldırının, isyanın hüs
ranla, çok acı şek i lde söndürülmesi, yüreklerde kurtarıcı Mehdi kavramını 
taze tutacaktı: Yenilgi kaderin işiydi, sonunda Mehdi insanoğlunu, yani "halk" ı  
düze çıkaracaktı .  

Ancak bir hususu hemen belirtelim: Gerici eylemler, halk edebiyatına, hele 
halk ş i irine çok az yansımıştır. " . . .  Zaten kırsal kesi mden çıkan, ancak kent
lerde Şii1 tekkelerde yandaşlar arasında karşıt görüşlü ş i irler söyleyebilen halk 
ozanının, kendisine bi rşey getirmeyen bu gerici eylemleri desteklemesi söz 
konusu olamazdı"ı. 

Daha önce, Marx'ı okumamış olduğundan emi n olduğumuz Ruhsati'n in 
( 1 836- 1 9 1 1 ), onun düşünce düzeyinde nası l zengini ,  ağayı sorguya çektiğini  
görmüştük. Ci ltler tutabilen bu tiir şi irlerden gelişigüzel bir iki örnek sunuyo
ruz: 

Bektaşi fıkrasından esinlenmiş olduğu düşünülebi len dört lükler, XIX. yy 
şairi Ademi'nin: 

"Şu kul lar «Sultan'ın kulu» diyorlar 
Utan Tanrı, kendi kulundan ulan 
Etli sütlü yiyip atlas giy(i)yorlar 
Utan Tanrı, kendi kulundan utan" 

"Fakire cehennem, zengine cennet 
Beşerin başına sarmışsın cinnet 
Kula kul olanda sana ne minnet 
Utan Tanrı kendi kulundan utan 

" .l 

Ademi'yi de Ruhsati'nin çizgisinden görüyoruz. Bakalım bir başkasına: 
"Eyvah fukaranın beli büküldü 
Medet ticaretin gücüne kaldık 
Eyiler alemden göçtü çekildi. 
B izler zamanenin piçine kaldık" 

1 Zclyuı. hcrhuldı: "Alevi" demek isıcmişıi. 
2 Rıza Zelyut.- Halk şiirinde haşkaldırı. lsı. 1 989. s. 39. 
3 ihcl . . s. 94. 
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"Sene bin iki yüz altmış beş tamam 
Okunur ezwılar boş bekler inıam 1 

Seyrani bu nutkun sonu vesselam 
İnanın dünyanın ucuna kaldık"2 •  

Kul Mehmet de hükumet adamına gönderiyor oklannı: 
"Sehr-i İslambol'un bay ü gedası (zengini ve di lencisi) 
Hani gayret hani namus hani ar 
Sizden İmdad ister Girit adası� 
Hani gayret hani namus hani ar 
İşinize hile hurda kattınız 
Mala tama' edip bizi sanınız 
Canınızı cehenneme attınız 
Hani gayret hani namus hani ar 

Devam edelim dünden, bugünden: 
"Öyle bir zamana geldik ki şimdi 
Her biri bir gOna halin içinde 
Kimisi bahçede safayı sürer 
Kimi koyun güder çölün içinde 

Kimisi dünyanın zevkini bilmeı. 
Kimi fukaralıktan bir şey görmez 
Kimi ekmek parasını bulamaz 
Kimi boy(u)na kadar malın içinde 

Destisin koysun da pınardan dolsun 
Aşık Yahya sözün burada kalsın 
Dünyanın mallan hep onun olsun 
Bir gün çıplak gider salın içinde"j 

Posoflu Zülali'nin imamlara keskin hicviyesi ııi koymadık1•. 

1 Tarafımızdan belirtildi. Ya�i Seyrani'nin köyünde camiye giden yok' 
2 Rıza Zelyuı.- op. ı:it . . s. 103. 
3 O ıarihlcrde Giril isyanı vaki oluyordu. 
4 Türkan Ye�ilyurı.- rıp. cit . . s. 29. 
5 Rıza Zclyuı.- Halk �iirinde gerçekçilik. s. 1 92-3. 
6 hkl. ilıd . •  s. 1 93-5. 
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Ve yüzyı l ımızın bir ozanı Hicrani'den: 
"Tann demiş cehennem var 
Cehennem'den korkarmıyım 
Hey gidi saf Müslümanlar 
Cehennem'den korkarmıyım 

" I 

"Bıktım o sofunun ibadetinden 
Usandım mürşidin icazetinden 
Geçtim o tekkenin kerametinden 
Çile-i felekten bezdim usandım!" 
Dertl i 'den ( 1 772- 1 846)2 

3 1 5  

Ruhi Su, her türlü duygu, düşünce, di lek vs. y i  anlatan türkülerin b u  yö
nünü ve gücünü şöyle vurgu lamış: "Türkü, insanla başlamış, bugün lere gel 
miş .  Böyle insanla başlayıp bugünlere gelebi lmiş olan bir şeye i lgi duymayan 
kiş i ,  insanın kendisine nas ı l  i lgi duyar diye düşünüyorum. Ne kendi memle
ketinde, ne de dünyada, halkı sevip de türkülerini sevmeyen bir insana rastla
mad11n . . .  Bizim Sünni halk ımız «zanaatların en kötüsü saz, onu da bel le bir 
duvara as !»  demiş, ama Sünniliğin o katı kuralları içinde gene de bunu diye
bi lmiş. A levi halkımızsa saza (Tell i  Kur'an) der. Bana sorar�anız, mi lyonlarca 
yı ldan beri oluşup gelen iki önemli şey var dünyada: biri insanın kendisi ,  biri 
de türküler"1. 

Türk toplumununun yarattığı alabi ldiğine zengin bir başkaldırı, direnme 
ve "eşkiyalık" edebiyatı var. Şöyle ki resmi ağızların "eşkiyal ık" olarak nite
lendirdikleri hareketlerin büyük çoğunluğu aslında, mevcut düzene bir açık is
yan eylemleri olmaktadır. Aksi halde hırsırn, çapulcuya kim türkji düzer, kim 
de�tan yazar. 

"Dedik k i ,  ya halk ozanları temsil ettikleri kit leye sözcülük ediyor, ya da 
halk doğrudan ortaklaşa ürünleriyle kendisini anlat ıyor. Bu,  efsane, öykü, 
destan ya da türkü biçi minde oluyor. Bu ortak ürünlerin en çarpıcısı, etkileyi
cisi hiç kuşkusuz saz eşliğinde ya da belirli bir ezgiyle okunan türkü oluyor."� 

Ve halk Tanrı'ya, onun kurdurduğu düzene başkaldırıyor. Edib Harabi, 
Kaygusuz'un çizgisinde, Şeriat'ın getirdiği anlayışa karşı çıkıyor: 

1 il>d . . s. 1 99. 
2 Zikreden Se l im Sırrı (Turcan).- Radyo konkranslarım C.1 1 . lsı . 1 914 . s .  85. 
3 Ruhi Su.- GUnünıilzdc türküler. Politika. 1 6.09. 1 976. Zikreden Mehmet Bayrak.- "I'· ciı . . s. 

58-9 
4 il>d . .  
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"Ya Rab senin mekan ın yok 
Yatağın yok yorganın yok 
Hem dinin hem imanın yok 

Anan yoktur baban yoktur 
Ya Rab allahüssamedsin" (kimseye. hiçbir şeye 
ihtiyacı olmayan Tanrı ) 1 •  

Son mısraı, Kaygusuz'unki gibi bitirmeye Harabi'ı ı i ıı dil i  varmamış . . .  
Harabi, 1 853 'te İstanbu l 'a gelmiş bir bahriye l i .  Bek taşi ve Meliiml. 

1 9 1 7'de Hakk'a yürümüş. Merdivenköy Bektaşi dergahına bağlanmış. "Dem
hane üniversitelerinde eğitimini tamamlamış", yani halkın parlamentosunda: 

"Sevaba girmek'çün içeriz şerap 
İçmezsek oluruz düçar-ı azab 
Senin aklın ermez, bu başka hesap 
Meyhanede bulduk biz bu kemali" .  

Yani Hakk, i l le de saraylarda deği l .  Hakk'ı arayan anımasırıı bi l irse vira
nelerde de bulur: 

"Mescid ile medreseyi ısmarladık zahitlere 
Hakk'a ibadet etmeye yeter bize viraneler" 

Aramış A llah'ı ve 
"Pek çok aradık Allah'ı Kabe'de velfıkin 
Gizlenmiş idi kuşe-i puthanede bulduk" . . . � 

Yine XIX. yy'ın, hepsi gibi toplumcu ozanı Seyraııi de ahiret adına dlin
yayı bozan Şeyhülislam, imam gibi din adamlarının kişi liğinde din düzenine 
karşı koyuyor: 

"Şeyhülislam'a sor ey alicenap 
Sevaba günah der günaha sevap 
Fukara hakkında hayırlı cevap 
Söyleyecek dil ler kökten kurumuş" 

Softalar da, müftüler de, müderrislerin de "hakkını yemiyor" SeyranP. 
Gü_nümüzün ozanı, Aşık Ali İzzet Özkan (doğ. 1 902) hiç de farkl ı  d li

şünmemiş: 

1 ihd . . s. 70. 
2 Nejııı Birıloğan.- Bir ulu Bckıaşi ozanı Eıl.ip Harabi. iıı Aydınlık ( nıaalcscF tarihini kaydetmeyi 

ihmal cınıi�iz). 
3 Mehmet Bayrak.- "/'· l'iı . . s.  70- 1 .  
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"Katran kazanlanm kaynıyor dersin 
Durmaksızın mizanda kimi tanarsın 
Her adama kırk tane kız verirsin 
Acep Cennet-i Ala kerhane mic.Jir?" . . .  1 
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"Tanrı'yı hakça v e  halkça yorumlama, Müslüman mistiğinde başlamış ve 
Anadolu'ya gelmeden önce İran ve Arap kültürünc.Je gelişmişt ir. Müslüman 
mistikleri , i nsan eylemleri ni iyi ler ve kötüler diye ayırıp, Tanrı'yı c.Ja bunlara 
kolcu yapmak gibi bir anlayıştan uzaklaşmışlarc.Jır . . .  " . 

Daha önce kaydetmiş olduğumuz Abu Said ibn Abü'l Hayr'ın 
"Güneşin altındaki bütün camiler yıkı lana kadar 
Bizim kutsal görevimiz tamam olmayacaktır; 
İmanla küfr de aynı sayılana kadar gerçek Müslüman 
ortaya çıkmayacaktır" 
Sözüne koşut düşmeyi de lbn al-Arabi şöyle açıkhımıştı : 
"Her kalıba girer benim yüreğim; 
Ceylanlara çayır çimen, 
Manastır keşişlere, 
Haça tapanlara putlar evi 
Hacı lara Kfıbe; 
Kur'an'dır Müslümanlara 
Tevrat Musa'ya inananlara 
Aşk dinidir benim diıı im"2 •  

İbnü'I Arabi ( l  1 65- 1 240)'nin, uzun yı lhır Anac.Jolu'c.Ja yaşamış ve her ha
l iyle yarımadanı n  fikir dünyasında çok etki l i  olmuş bir mutasavvıf olduğunu 
hatırlayalım. Yunus c.Ja neler almı§tı ondan . . . 

Ya Tann i le insan arasında görülen birliği. yaratı l ış ın öz bakımından tıp
kı lığında bulan, Tanrı 'nın insan varlığında dile gelc.Jiğini i leri süren, Tanrı'ıı ın 
insanla görüp i nsanla duyc.Juğunu iddia eden Tesl im Abdal? Ona göre insan, 
konuşan bir Tanrı 'dı r  bir bakıma 

1 j /)(/. 

"Öğmüş te yaratmış kenc.Ji nurundan 
Padişah eylemiş i l in üstüne 
Cemalini gördüm salavat verdim 
Çıkı lar sokunnıuş serin üstüne 
Val lahi Kur'an'dır senin sözlerin 
Yfisin-i şerife benzer yüzlerin 

2 i lhan Başgöz.- Aşık ı\li lzzcı Özkan. Ank. 1 979. s. 1 9-20. 
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lnna fetehna suresi gözlerin 
Vedduhii inmiştir dil in üstüne 

" I 

Yukarda şi irlerini verdiğimiz ve aşağıda vereceğimiz ozanları mız bunları 
çok bi l inçl i  o larak kaleme alan, Tanrı'dan insanın gerçek olduğunu söyleme 
gücünü kendinde bulan er kişi ler oluyorlar. 

Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi "Tanrı'ya kafa tutma" deyimi ,  
i nkar anlamına gelmez. Sadece O'nun varl ığı karşısında çekinmeden O'na 
"Senin gibi ben de varım"  diyebilme anlamınadır. Ozan, kendini ,  belli s ınırlar 
içine kapatı lmış bir "kul" olmaktan kurtarmıştır2• 

Ya Tanrı'yı bir yana bırakıp da Al i 'yi ,  bütün tanrısal güçlerin taşıyıcısı 
olarak gören, örneğin XVII. yy aşığı Kul Derviş gibi Kızılbaş ozanlar? . . .  � 

Toplumun din ve Tanrı'yı yorumlama şek l ini  Ali  İzzet sürdürüyor; onun 
Tanrı 'nın b i rl iğine inanması sofuların Tanrı anlayışını  k ınamasına, onlara 
yergiler yağdırmasına engel olunuyor: 

Ve 

"Kulun ne suçu var emreden sensin 
Her işi yap deyip seyreden sensin 
Yine bu şerleri hayreden sensin 
Bu ağu ne bu zehir  ne bu bal ne" 

"Cahilden korkarım ,  Allah'tan korkumam" !  . . .  � 
"«Aşık Veysel öldü, halk şi iri onunla gömüldü . . .  » diyen ler oldu . . .  halk 

şiirinin onunla gömülüp gömülmediğini görelim . . .  " 
"«Deyin gelsin hele bize kızanı 
Af eylemem yalan dolan yazanı 
Getirmeye bir aydınlık düzeni 
Yürüyelim arkadaşlar yürüyün . . . » " 

"Bu dizelerin sahibi iimfı bir aşık kızdır. . .  halen aramızda dipdiri yaşayan 
22 yaşlarındaki Şahturna'dır". 

"Veysel gibi o da iki gözünü zal im çiçek hastal ığına kaptırmış . . .  " .  
"Bir  de  Aşık İbreıi'yi görel im:"  

1 Son  ik i  ılizcdcki Arnbi stızciiklcr birer slırcılir. ismet Zeki Eyüboğhı.- Tiirk �iirinılc Tanrıya kafa 
ıuıanlar. s. 1 02. 

2 ihıl . . s. 29. 
3 ihıl . . s. 97. 
4 ,ihıl . . s .  2 1 -22. 
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"«Aklım ermez ahret eğlencesine 
Saygım var insanın düşüncesine 
Hayal cennetinin ha� bahçesine 
Softa sürüsünü sürdüm de geldim»" 1  
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Halk, duyguların ı ,  düşüncelerin i  hep ozanların ın ,  Aşık'ların ın  d i l inden 
ifade etmiştir. Ve "Ozan dolu( dur) Anadolu ! "  . . .  Bunlardan biri de İhsani idi: 

"Düzenbazlar el lediler devleti 
Talan var ha beyler, talan var talan ! 
Demokrasi türküleri söylenir 
Yalan var ha beyler, yalan var yalan ! "  

" 1 

Bu arada emeğin ve üreticil iğin bi l incine de varı ldığını  görüyoruz. Keyfi
yet halk ş i irin in  temaları arasına girmiş ; Aşık Panos Özararat'da düşünce 
şöyle oluşmuş: 

"Küçümseme kendini, büyük adamsın 
Seni küçük gören kendi. utansın 
Boş testiler su veremez yanana 
Dopdolusun söyleyeyim ben sana" 
"Sen olmasan koyunları kim güder? 
Sen olmasan cephelere kim gider'! 
Sen olmasan ekmekleri kim eder? 
Sen olmasan düşman dolar vatana" 

Aynı tema Aşık Temeli 'nin şi irine de şöyle yansıyor: 
"Biz köteneJ üç çift öküz koşarız 
Tarlamızda türkü söyler coşarız 
Ta toprağın sinesini eşeriz 
Emek bizden, yemek ağadan olur"4 

Halk, toplum içindeki yerinin bil incinde: 
"Elin yüksek sarayından bizim gamhanemiz yeğdir 
Elin tatlı taamından bizim tarhaııemiz yeğdir"' 

1 Aşık lhsııni.- Ülan dolu Anadolu lsı. 197J . s. 1 1 - 1 2. 
2 Aşık lhsani.- Y:mıcağım. lsı. 1 967, s. 1 5 .  
3 Koıan. birkaç ç i ft  ökülle çekilen ağır saban llkz. Külıür kökenleri 11/J. s. 289-292. 
4 Mehıııeı Bayrak.- O/>. cif . . s. 80- 1 .  
5 Zikreden Selim Sırrı (Tarcan).- Rauyo konreransların. C . 1 1 .  lsı. 1 934. s .  5<ı. 
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Halkın sözcüsü ozan, sosyal bil inç içendedir. O bütün çekilenlerin neden
lerini  bi l iyor. ı st ıraplarının kökünde yatan feodal düzenin ıemsilcisi "ağa"yı ,  
ve onun "suç ortakları" Sunni din adamlarını da çok iy i  tanıyor: 

"Ağanın ölümü 
Çaltlığı alın teriydi 
Hem ağa hem de şeyhti 
Eztlikçe de lanetli . 

Ayaklarını 
Başparmaklarından bağlıdırlar 
Çenesini ,  gözlerini kapattılar 
Sanki 

Bir gün gövdesinin yanma 
Kollarını uzatıllar 

Sanki 
Bir daha çalma�ın eli ye 

Konuşmasın, yürümesin, görmesin diye 
Bir meydanda saatlarca yıkadılar 

Ağzımı burnuna 
Güzel kokulu şeyler koydular 

Pisliği temizlensin diye 
Tahtadan yatağına koymadan önce 
Bembeyaz bir elbise giydirdiler 
O kapkara dünyasına inat olsun cliye 

Halk111 sınından inmemişti 
Gene omuzlarda oraya kaclar taşıclılar 

Bu son olsun diye" (Mustafa Yeşilova)' 
Ne eler Ali Özsoy Dede, günümüzün Alevi şairi'! 

"Bütün dinler bir mil let olsa 
Ara yerele senlik benlik yok olur 
Ne Musevi ne !sevi kalmazsa 
Muhanımed'e hal ifelik yok olur 

İyi niyet insanlığın temeli 
Herkes kazanıp kendi yemeli 
Dünyada eşitçi bir yol kurmalı 

1 Cumhuriycı ı gaz.) 23. 1 O.76. 
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Mahkeme cezaevi yok olur 
" I  

"Ulu Tann bana yardım eylese 
Şöyle bir adilce devran kuranm 
Hükm-ü hükümeti batıl ederim 
Yeniden bir nizam alem kurarım 
Devletleri orta yerden alırım 
Sınırlan tüm ateşe veririm 
Haksızları cehenneme sürerim 
İnsanlara yeni düzen kurarım 

" 

"Sosyalist bir devlet, hukuk bir düzen 
Çalışıp bu yurda kural ım kardaş 
Gaptalizi (kapitalisti) sömürücüyü vatandan 
Canıt"edip de sürelim kardaş 

:n ı 

Ve yukarda sözünü ett iğimiz Temeli de, özlediği Tiirkiye'yi şöyle dile ge
tiriyor: 

"Demokrasi pek güçlü 
Halkı sağduyulu, içl i  
Tüm halkı sosyal bil inçli 
Bir Türkiye kurmalıyız"J 

• •  
Hangi etki ler, hangi ortam bu bil inci ozanların ağzından i fade eııiriyor? Bu 

soruya kısa bir yanıt vermek mümkün: Kitabın başından beri hikaye eıtiğimiz, 
başlangıcı antik çağların derinl iklerine dalmış fikir ve fi i li hareketler, bu so
nuncuların ideolojik dürtüleri, ve bütün bu olayların insanoğlunun bellek ve 
ruhuna işleyip orada yuva kurmuş tortuları . Kimse hir Gra1.:chus kardeşler mü
cadele ve fikriyatının yaygın etkisini inkar edemez. Ya hiirriyet mücadelele
rinkini? Bunlar Avrasya'yı boydan boya kat etmişlerdi, tüccarıyla, kervancı ve 
gemicisiyle, gezginci fey losof ve din adamlarıyla. Kim unutur, biitün bu çal
kantı larda Pau lician, Tondraklının, Bogomi l ' in halkçı . demokratik ,  eşitçi dii
şünce sistemini?.. .  

Bu fikriyata sahip çıkmış halk adamlarının yanısını. özel l ik le sosyal ve 
felsefi konu lara parmak basmış "Osmanl ı "  divan şairlerini de görmemiş ıııiy-

1 Ali Özsny Dede.- Görü�leri ve �iirlcri. haz. R. Yürükoğlu. lsı. 
2 ibiıl. , s .  56-7 . 
J Mchnıcı llayrak.- op. cit., s.  R 1 .  
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dik? Bu "okumuşlar" takımının yergileri zamanımıza çıkmıştı .  B i r  küçük ör
nek vermiş olmak iç in şair, yazar, gazeteci Ş inasi'yi z ikredeceğiz. Ş inasi 
( 1 826- 1 87 1  ) ,  softaya oklarını gönderiyor, darb- ı  mesel hal ine gelmiş  
dizeleriyle: 

"liihida aklına ehl-i hikemin olma hasud 
Vermeyince sana Ma'bud neylesin Mahmud". 

Yani softaya sen bilginlerin aklına haset etme, çünkü sana Ma'bucl akıl 
vermemiş . . .  

Ve asrımızın Neyzen'leri, Eşrefleri . . .  Bunlar bozuk düzeni ,  bunun mü
sebbibi hukiimet adanılan ve medreseli leri alabi ldiğine yermiş, alaya almışlar. 
Eşrefin vüzera (vezirler) için şu dörtlüsü pek meşhur olmuştu: 

"Bir büyük alçak olur rütbe-i balaya kadar 
Ademin payesi arttıkça hicabı azalır 
Böyle bfılada bitince derecat-ı namus • 

Kıyas eyle güruh-u vüzerada ne kalır". 
Eşref, Aristo'nun "syl logism-kıyas"ını ku l lanarak şunu söylüyor: bel it  

olarak yukarı (bala) rütbelerde i nsan alçaklaşır. utanması azalır. Namus dere
cesi böylece yukarlarda bitince, kıyas et bak, vezirler sürücüsünde, namus'tan 
ne kalır! . . .  

Bu,  erbab-ı kalemin yergisi .  B i r  de y ine yakın tarih imizde halkın kahra
manı olup onun namına, ona birşeyler sağlamak için dağa çıkmışlar var k i  
bunların resmi adı "eşkiya" oluyor. Bunun en güzel örneği Çakırcalı Mehmed 
Efe idi ( 1 872- 1 9 1 2) .  Babası da birkaç kez dağa çıkmış bir zeybekli . Onun hü
kumet kuvvetlerince öldürülmesine tanık olmuş çocuk yaştaki Mehmed, pehli 
van yapıl ı  cesur ve zeki bir zeybek olmuştu. O da dağa çıktığında "Çakırcalı 
Mehmed Efe dağa çıktı, gelsin Osmanlı tutsun" diye hükumete haber salmışt ı .  
Efe, ;:e11gi11/erde11 zarla cıldığı paraları fakirlere dağıtır, zenginleri çeşme ı•e 
sair lıcıyrat işleri yapmcıycı zar/ardı. O artık efsanevi bir kahraman olmuştu .  
Takibe memur müfrezeler hep kayıp vererek el i  boş dönüyordu.  Ancak bir 
çarpışmada kendi adamlarından birin in  kurşunuyla vurulacaktı (ML) (Bazı 
kaynaklar o adamın hükumet tarafından sokulmuş bir "Köstebek" olduğunu 
kaydediyor). 

Şimdi gel de bu tür "eşkiya"ya türkü düzme . . .  
Y a  CeHilett in  Çeıin'in Mi l liyet (gaz)'de tefrika ettiği günümüzde kamu

oyunu aylarca meşgul eden Cizreli Seyfolar'dan Hikmet, nam-ı diğer Hekimo
'nun serüveni 1? O, dağlarda eşkiyalık ederken, haksızlığa, saldırıya uğrayan
ların hamisi olmuştu hep, Çakırcalı gibi . 

. . 

1 lçimilden biri. Hekimo efsanesi. iıı Milliycı (gaz.) ]0.04.96 ve 01 .05.96. 
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Zikrettiğimiz günümüzün ozanları, aşkları, hep geçmiş zamanın düzehini  
mi  yeriyorlardı? Kesinlikle hayır. Onlann okları, halen aynen yaşanmakta c ılan 
bozuk düzeni de hedef al ıyor. Bir  küçük örnek verel im: Hürriyet gazetesi nin 
1 2  Şubat 1 996 tarih l i  nushasında şöyle bir i ri manşet ve haber: "İster inar ı ın ,  
ister inanmayın ama «Vakıflar öyle diyor». Meğer koca Bolu, Damat İbrahim 
Paşa i le Lala Şah.in Paşa'ya aitmiş . . .  Ellerinde kapı gibi tapılan olan Bol ulu lar, 
söylentileri «Böyle şey olur mu?» diye önce gırgıra almış ama önlerin<! ma h- . 
keme kararı ç ıkmı l ınca iş değişmiş . . .  " .  Halk Ankara'ya yürümeye haımlam' 
yormuş.  

. "Ananı . . .  ın kadı ,  derdini kime yanarsın?" . . .  
* 

• •  
Evrasia'nın bütün bir sosyal tarih in in özümsenmesin i  yapmış, Türkiye 

halkı .  Olabi ldiğ;ince özetleyip kısaltmaya çalıştığıını7. mezkur veriler, sanı rız 
bunu yeterince kanıt l ıyorlar. G rup, aile ve çevreye bağıml ı ,  zamanı geçmişe 
olduğu kadar g ünümüze yönlendirmiş, artık kadere inanmaz olmuş, Statüsüne 
önem veren Tiirk adamı ,  bundan sonraki mutlu Türkiye'yi kuracaktır. Günü
müzün toplumcu-halkçı ozanları bunu vaadediyorlar: 

"Pi r Sultan'a ben1.er bizim türküler 
Hı ;m Paşa'lara meydan okurlar 
Ha.k yoluna baş koyarlar halk için 
Ycıığl ı siciınleri okşar bizim türküler" (Oı�ın Hüseyin Başaran) 1  

Özkan M ert, " İrgatoğlu Atçal ı Kel Memet" destanını (Stockholm 1 980) 
şöyle bitiriyor : 

"Fakat 
Sanmayını7. k i  
hikayemiz burada bitti 
Bir Atçalı öldü 
Bin 
Onbin 
Yüzbin 
Atçalı doğdu"1. 

• • 

1 Mehmet L'ıayra k.- Halk hareketleri ve çağda� destanlar. Ynnıııı yay. 1 98�.  s.  157 .  
2 iıı ilıd . . s .  2 1 5 . 
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Kitap boyunca inJelediğimiz başkaldır ı ların hedefi, şaşmaz şekilde hep 
Osmanlı düzenine karşı olmuştu. Bu düzenin neresiyle mücadele edi l iyordu'! 
Neydi bu "Osmanl ı  k iml iği "? Kitabın son noktasını  bu soru ların açık seçik 
yanıtlarıyla koyal ım. 

"Şalvarı şaltak Osmanl ı  . . .  " diye yeriyordu onu halk. O ise k i  Osman lı  
kendini çok başka türlü görüyordu; şu atasözüyle: 

' 

"Mal der Hindistan 
Akı l der Frengistan 
Haşmet der Al-i Osman" 

Bundan, Osmanlının gözünde üç değerli şey olduğu istidlal edi lebilir: ımıl, 
akıl ,  Osmanl ı  hanedanının haşmet i .  Hindistan' ın değerli mal ların ın  hangi leri 
olduğu bizi burada i lgi lendirmiyor. Ama Frengistan'ın "akı l" ı  denince, iş de
ğişiyor. Bu "akı l "  yücelti ldiğine göre bu atasfüünün, Osmanl ının inhitat sath-ı 
mail ine girdiği, Frengistan'ın yeni siliihları karşısında ard arda yen i lgi ler al
dığı, bir döneme ait olmal ı .  Ama "haşmetl i "  hanedan, bu teknoloji ve bi l im lere 
ayak uyduracağına, gaflet uykusuna devam edip Freng'i övüyor. Bu durumda, 
saraydan dı şarı başını ı,:ıkarmayan bu hanedanda "haşmet" mi  kal ı r? Devlet' in 
kuru luş ve yüksel iş  dönemlerinde padişahlar, daha Şehzadeliklerinde çeşit l i  
i l lerde vali l ik ederek uınur-u devleti öğrenir. tahta ger,:tikten sonra da ömürlerini 
aı listlinde, k ı l ıç  elde geçi rirlerdi .  Sonraları bunlar haremde "yeıişme"ye 
başladı lar. Töreye göre orduların başkumandanı padişahtır. Ama zamanla bu 
ordular, "vekil "lerle idare edi l ir  olmuşlar, I .  Cihan Harbi'nde, "Başkumandan 
veki l i " ,  Harbiye nazırı , Enver Paşa, kendisinden önceki lerin devleti batırma 
işini tamamlamış, ortada ne Kerkük kalmıştı, ne de haşmet ! . . .  

* * 
Türkmen de, Osmanlı da çok değişik şeki l lerde de olsa, İsliim dairesine 

girmişlerdi ve mücadeleri bu çerçeve içinde cereyan edecekti . O ise ki bu aynı 
mücadele, daha bu dinin kuruluşunda Arabistan'da yaşanmıştı . 

Peygamber' in  sosyal öğretisi esasta, bütün tektanrı l ı  d inlerde müşterek 
olan ahliikl (etlıical) düşüncelerin, ezcümle yeni İslam cemaatinin bütün azala
rının kardeşliği; dünyevi sıfat, toplum içindeki i şlev ve varl ık farklarına rağ
men k işisel değer eşit l iği i le bu prensiplerden doğan karşı l ık l ı  i li şki ve görev-
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!erin bir teyididir ki bu hususlar içe dönük sadakat ve dışm dönük olarak da tek 
Tann 'ya yükümlülük şeklinde ifade edi lmekle perçinlenmiştir. Bunun dışında, 
İslamı kültürünün gelecekteki gelişmesi bakımından son derece önemli olan, 
İsliim Cemaati 'nin siyasi murakabesini kabul etmeleri koşuluyla sair dini ce
maatl .ann azalanna karşı bazı sosyal ve ahlaki yükümlülükler de içermekte ise 
de buı ·ada kardeşlik sınırsız tutulmamıştır. 

B ütün dini hareketlerde olduğu gibi, bu öğretinin somut içtimai sonuçları 
o anda var olan tarihi çevre üzerindeki etkisiyle belirlenmiştir. Daha Peygambe
r'in ha: {atında bu telkin üç farkl ı  derecede kabul leni lmiştir. Bunlardan i lk i  tam 
i htida : >eviyesinde olmuş, ortaya çıkan dini şahsiyetlerin faal iyet ve kararları 
yeni di nin ruh ve prensiplerinin deruni kabulü şek l inde ifadelerini bulmuşlar
dır. İkiı ıcisi, yeni cemaata intisabetmekle elde edilecek kazancı n  hesabı içinı:le, 
ruhunu temessül etmeksizin bir "resmi" i ltihak, dışa dönük emir ve vazifelerin 
kabu lü düzeyini  aşmamıştır. Bu grubu en önde. sonradan İslfımiyeı 'e gelen 
Mekkel i ler temsil eder. Yeni dinin dış talepleri tüccar mizaçlarına uygun düş
mekle, t ıunun görevlerinin ifasını zaman ve maddi olanakların müsaadesi nis
petine b ağlamakta idi ler. Kaldı k i  bunların gözünde İslfım'ın bir başka emri 
de, üçün'cü grubu teşkil eden ve si lah zoruyla yeni dine getiri lmiş ve bunda tu
tulmakta olan bedevilerin sıkı denetimi oluyordu. 

Bedevi muhalefetinin tümden yok edilmesi İslam kuvvetlerini sonu gelmez 
kısır bir ı ığraş içine iteceğinden sorunun arkası başka türlü al ınmıştı : bun ları 
temessüklen sarfı nazar edip İslfım'ın çıkarlanyla bunlarınkilerin tevi l i  yoluna 
gidilmişti. Böylece de EbG Bekir tarafından bu bedevi lerden oluşturulmuş bir
l ikler, Mel<keli lerin kumandası altında Suriye sınırlarına doğru deneme sefer
lerine sevk edi lmiş lerdi. İ lk  başarı lar, örgütlenmiş, i nsicamlı hareketlere yol 
açmış ve b unun sonucunda da bütün ülke hızla fethedi lmişti . Bunu, aynı şe
k i lde biten :iran seferi takibedecekti . Be�eviler yabancı kumanda heyetine alış
mışlardı ve böylece i lk  hedefe, yani aşiret adamına zafer coşkunluğu i le İslfı
m'ı kabul ett iri p  bunları Halife'nin tayin edeceği kumanda örgütünün denet imi  
altında toplama keyfiyetine ulaşı lmış  oldu . Ayrıca en az bunun kadar önemli  
olan bir başka sonuç da fütuhatın, zaptedilen ü lkelerin ekonomis in i .  o gün
lerde, asgari ölçüde sarsması ve kısa sürede de örgütlenmiş merkezi denetimin 
tesisi olanağının bulunmuş olmasıdır. 

Bununla birlikte zaferin i lk ortağının, yani aşi ret adamı i le Mekkel in in 
maddi çıkarları çelişmekte devam ediyordu. İ lk in in doğal içgüdüsü onu,  zap
tedi len toprakları kendine mer'a olarak tahsis etmeye götürürken Mekkeli bu 
aynı toprakların sağladığı olanakları kendi ticari çıkarına kul lanmak istiyordu. 
Heme kadar başlangıçta bir tarımsal ekonominin yapısı Arap önderlerine 
yabancı gel iyorduysa da bunun gelir kaynağı olarak manasını kavramakta 
gecikmediler. Bu itibarla en iyi çare topraklann idaresini .  bununla ünsiyeti olan 
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eski memurlara bırakmakta aranırken bedevi güruhu yeni seferlere sevkedildi :  
bunlar hata Halife'nin manevi nüfuz ve denet iminde tutulabi l iyorlardı ve ara
ziyi i şgalden sarfınazar edip karşı l ığında gel irden maaş ve ürün şeklinde sabit 
bir pay almaya ikna edi l mişlerdi. Böylece de bunları garnizonlarda toplu halde 
tutmak olanağı bulunmuştu. Bunların dağınık göçebe topluluklar halinde ü lke 
içine dağılmaları hiçbir surette uygun görül müyordu. 

Fakat bedevi ler hürriyetlerini kaybetmiş  olduklarını farkına varmakta ge
cikmemişlerdi .  Esasen garnizon yaşamının gayritabii koşul ları bun lara çoktan 
ağır gelmeye başlamıştı. Hele "kendi" fetihlerinin Mekkeliler tarafından sömü
rüldüğünü görmek bunları iyice ç i leden ç ıkarıyordu . Buna koşut olarak da 
Mekkel i  tacirlerin gözleri Irak, Suriye ve Mısır ticaretinin arzettiği i mkanlarla 
iyice kamaşmıştı .  Bunlar derhal mahal li üret ici ve tacirlerle ortak l ık  kurup.  
yeni  garnizonların tüket im malı gereksinmelerini karşı lama faaliyetine giri ş
mişler, maaş dağıt ımının ve bütün gelirlerin beşte birinin Medine'ye nakl in in 
gerektirdiği dev kambiyo ve bankacı l ık işlemlerini Üzerlerine almışlar, vasi t i 
cari müesseseler kurmuşlardı: Peygamber' in  sahabesinden ve al- 'aşarat al-nıu
başşara, yani Peygamber'in  kendilerine cenneti tebşir ettiği on kişiden biri olan 
Talha  bin Ubeydul lah'ın 1  yatırdığı sermaye 30 mi lyon dirhem olup Irak'ıaki 
teşebbüslerinin günlük kazancı bin dirhem üzerinde idi. Keza şeriki ve Mekkeli 
hemşehrisi Zübeyir de Irak ve Mısır'daki i şlere 35 milyon dirhem yatırmışt ı .  

Medine'de i lk günlerde refah ve bolluktaki artışın tevlidettiği memnunluk 
yerin i ,  üçüncü halife Osman zamanında Mekke'nin politik kontrolu tamamen 
ele geçirmesi ve imparatorluğun iktisadi sömürüsünün hası l  ettiği  artan bir 
küskünlüğe terk ediyordu. 

Açık memnuniyetsizlik i lk olarak, İslam adına siirdürülen düııyaperestlik 
ve kese doldurucu materyal ismin ruhların ı  rencide ettiği bi rçok dini eşhasın 
ağzından yükseldi ve bedevi lerle Medinel i lerin toplanma borusu mahiyetini 
aldı .  Osman'ın bedevi lerce katli iç savaşa yol açtı . Dini parti i lk önceleri İslfim
'ın dini ve ahlaki vahdetini tutan Irak bedevi lerine i l tihak etti . Bunların karşı
sında i se Suriye valisi Mekkel i  Muaviye vardı ve daha disipl in l i  ve yerleşik 
Irak'taki lere nazaran istismara daha az maruz kabilesi tarafından destekleni
yordu. 

Şam'da Emevi h i lafetinin kurulması (66 1 ), Peygamber' in  bıraktık larına 
müşterek sadakatla birleşmiş bir dini cemaat ideali i le Mekke'nin anladığı lfıik 
birliğin, aşiret kavramında zımnen mevcut anarşi takl idine karşı birleşmesini 
ifade eder. Arap i mparatorluğunun gevşek bağlarla bağlı eyaletleri üı.erinde bir 
merkezi sulta'nın kuru lmasın ı  sağlamıştır, bu karşı l ık l ı  tavizli  uzlaşma. An-

1 Au hususla bkz. Lcvi G. Dclla Yiıla.- Talha. iıı IA .  
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cak çözümü gereken üç sorun kalıyordu geriye : hükumetin kabilelerle i l işki
leri,  bunun dini parti i le i lişki leri ve fethedi len ülkelerde Araplarla Arap olma
yanlar arasındaki i l işki ler. 

Kabilelerle i l işki lerinde Emevi halifeleri i lkten eski Mekke polit ikasına, 
yani aşiret adamının çıkarlarıyla kendi lerininki leri tevil eıme yoluna döndüler. 
buna Medine'nin genişleme savaşları ve ganimet dağıtımı siyasetini  de ekledi 
ler. Fakat uzlaşmaz Harici'ler hareketi i le lrak'ta Emevi aleyhtarı aşiret muhale
feti ,  yolu daha başta tıkadı ve halifeleri, siyaset lerini tamamen değişti rmeye 
sevkett i .  İdare gün geçtikçe merkezileşti, aşiret ayaklanmaları bastırıldı ve Irak 
i le İran'da nizamın korunması için Suriye garnizonları kuruldu.  Hepsinden 
önemli olarak da Iraklı kabileler tedricen askerl ikten uzaklaştırıldı ve bunlar. 
eski garnizon kentlerinde geli şmekte olan karı şık kent toplumu içinde erit i l 
meye başlandı .  

En güç sorun fetihten sonra ortaya çıkmış Arap devletinin içtimai yapısını 
zaptedi lmiş vilayetlerin tarımsal ekonomisi i le bütünle�tirmek. bunu yaparken 
de İslam'ın ahliiki prensiplerine sadık kalmaktı .  Bu anıda hem toprak sahiple
rinin, hem de eski sosyal ve ekonomik madunluk hal inden yakınmayı sürdü
ren ç i ftçi lerin ihtida hareketleri , sorunu daha çapraşık hale getiriyordu. Haylı 
sert mücadeleden sonra bazı çözüm yollarına varı ldı :  yeni Arap toprak sahip
lerin i  Arap olmayan toprak sahipleriyle aynı düzeyde tutmak ve muhtedi çift
çiyi ,  bütün gayrimüsl im tebaanın nufus başına ödediği vergiden muaf kı lmak. 
Fakat geç kalınmıştır. Fazlaca birikmiş kin ve memnuniyetsizl ikler Emevileriıı 
sonunu geti recekti . 

Abbasiler, Anıp kolonistlerle Horasan'ın İslamlaşmış lranl ı  aristokrasisi
nin i ı t ifakı i le iktidara gelmişlerdi: idarede Arap olmayan unsurların hergüıı 
artması, eski Sasani saray tören ve idare geleneklerinin canlanmasını mucip 
oldu. Bunun yanısıra Horasan'da bir ordunun vücuda getiri lmesi hiliifeıe Arap 
kabile yapısından silkinmek olanağını sağlamışt ı .  Arap toprak sahipleri İran 
feodal sistemi i le bütünleştiri ldi, Irak ve İran'daki sınai. ticari. maddi ve fikri 
gelişme Araplarla Arap olmayanları bu faaliyetlerde yanyana getinnişıi. 

Dini siyasetle de bir "resmi orthodox" görüşün yayılmasına hız verilmekle 
birl ikte Sasani Zerdüşt teşkilatını hatırlatacak şekilde dini müesseseler devlet 
konırolu altında merkezileşıiri lmeye başlandı .  Mamalih bütün bu hareketlerde 
İslam'ın evrensel liğini tehdit eden hususlar mündemicti: Tek bir merkezi otori
tenin tanınması , İslam cemaatinin dini ve ahlaki ıuıunı birl iğinin sürdürülme
sine halel get irebi l i rd i .  Irak ve İran'daki hızl ı  sosyal ve ekonomik gelişme, 
Suriye ve Afrika vi liiyetlerinde görülmüyordu; buralarda Arap kabi le yapısı 
çok az değişme ile devam ediyor ve İran ve lrak'ta iyi sonuç veren iman ve ni
zam sorunlarına i l işkin önlemler buralarda uygulanamayabil ir ve hatta tümden 
reddedi lebi l ird i .  "Orthodox görüş"ün Abbasi h i lafeti i le çok yakın bağı, bu 
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hil5felin muhaliflerini heterodox göıiişe itebi l irdi ve fiilen de itti: Suriye çölii
nün bedevileri , Şiiliğin cazibesine tutulmuşlardı . . .  

İran'ın monarşik geleneği ve siyasi felsefesinin İslam devletine ithalinin 
sonucunda bir içtimai ve ahlaki mefkure ihti lafı ortaya ç ıkmıştı . Bi ldiğimiz 
Şuubiye hareketi, Arap egemen liğine karşı İran tepkisinden öteye, İran lı ke
lebe sınıfının ,  din müessesesiyle açık çatışmaya girmeden, sarayda İran gele
neğini yerleştirmekten başka kesin sınıf ayrılıklarıyla eski İran sosyal yapısıııı 
diri ltmek ve Irak'ta gelişmekte olan kent toplumundaki Arap geleneğinin yerine 
İran kültürünü ikame etmek gayreti olarak görülür. 

B unun ilk sonucu, Irak'ta Manihaismin canlanmasını teşvik edip İsliim'a 
karşı i lgisizliği ya da gizli saygısızlığı daha geniş çevrelere yaymak şeklinde 
belirmişti 1 •  

Gibb'in kaleminden özetlediğimiz İslam tarihinin b u  genel yorumu bize 
din-iman-pol i tika-maddi çıkar i l işkilerini  bir kez daha sergi leyip neden bu 
mücahedede hiçbir çıkar düşünmemiş, halkçı , eşitçi fakirlik mesleğinin sahibi 
Ali 'nin daha Peygamber'in ölümünden itibaren yalnız kaldığını, Talha ile Zii
beyr'in (Ayşe i le mültetikan) ona karşı çıktık larını anlatıyor. 

Ama bunların ötesinde, bu evrelerden geçmiş İs lfını'ın dairesine girmiş 
Türk devletinin de benzer evrelerden geçtiğini hatırlatıyor, bu öykli. Gördük 
bütün bunları . 

* 
* • 

Engels, aşiret düzenlemesi hususunda, Anıerika'nın Irokuaların ın kamu 
düzenini anlattıktan sonra "Ve biitün sall ığı ve yal ınl ığı i le, bu gentilice örglit
lenme, ne hayranlığa değer bir yapılaşmadır! Askersiz. jandarmasız, polissiz, 
soylular sınıfı yok, ne kral, ne hükumet, ne val i .  ne yargıç, hapissiz. davasız, 
herşey düzenli biçimde gider. . .  Kamusal işlerin günümüzdeki lerden çok daha 
büyük sayıda olmalarına karşın, ev ekonomisi, bir dizi ai le içinde ortaklaşa ve 
komünist ( niteliktedir) ; toprak, aşiretin mülkiyetindedir. . .  "Z diyerek bu düzen
lemeyi övüyor. Engels, Morgan' ın çalışmalarına dayanarak bu yargıya var
mışt ı .  Ya Türkmen aşiret düzenlemesini tetkik etmek olanağını bu lsaydı? . . .  
Çünkü bu düzende, polis,  jandarma. yoktu: "askeri sınıf'  da yoktu. dövüşmek 
gerektiğinde kadın erkek, herkes askerdi .  Demokratik ve ortakçı bir içyapı ve 
düşünce sistemi hakimdi. Ama bu "ortakçı lık"ı Osmanlı hiç sevmeyecekti .  

Önceleri İran Büyük Selçuklu devletini kurmuştu. bu haşarı, uygarlıktan 
yana yerleşik akrabalarından geri. tam göçebe Oğuz boyların ın Türknıeni .  

1 H.A.R. Gibb.- l nıcrprcıaıion of lslanıic hisıory. iıı JWH 1 1 1 .  1 95J.  
2 Fricdrich Engels.- Ailen in ,  özel nıülkiycıiıı ve devlcıin köken i .  çcv.  Kenan Somer. Ank.  

1 978. s. 1 27. 
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Ama İran'daki B aşbuğları h ızla İranlı laşmışlardı ve "taban"dan kopmuşlardı .  
B u  "taban", onlar için sürekl i  b ir  rahatsızlık unsuru idi .  Ondan kurtu lmanın 
çaresi çok güzel otlakları fethetmek üzere havada kırbaç şaklatarak bunları Ba
tı 'ya, Anadolu'ya, B izans'la boğuşmaya sevketmekti: it dişi, domuz derisi . . .  

Ama burada da, İran'da olduğu gibi, idareci sınıf "taban"dan kopacak, ve 
bu kitapta anlattığımız hareketler vaki olacakt ı .  Diyalektik mantığa göre her 
bünye, kendi içinde kendi çel işkisini taşır, onunla ihti laf hali ne gelir ve so
nunda yok olur, "Osmanlı"nın yok olduğu gibi. 

Başlangıçtaki " iç çel işki",  i şbu "Selçuklu-Osmanl ı "  - göçebe Türkmen 
çelişkisi olmuştu k i  kitap, bunun öyküsünü anlatmaya çal ışmıştı. 

Yukarda kul lanmış olduğumuz "yerleşik akrabalarından geri" ibaresini  
yine kayd-ı ihtiyatla mütalaa etmek gerekir şöyle ki ,  yerleşik Kaşgar devletinin 
"resmi" sözlüğü sayı lacak Divanü Lilgat-it-Türk'te bina temeline ait bir sözcük 
bulunmuyor ve Türkmen, bu lilgatçeyi kullanarak Anadolu'ya geliyor. Keyfi
yet asl ında doğaldı: terminoloji ,  ancak bir iht iyaç halinde oluşur. Çadırın da 
temeli olmadığına göre, tıpkı "anahtar" gibi, bun ları karşılayacak bir sözcük 
(tlıenıelio11) bulunmuyor, lilgatçesinde. Bundan böyle binalar, Aııadolu'nuıı 
Bı:µEALOV 'unun üzerine oturacaktır' . 

Malazgirt'ten sonra ne Alpaslan'ın, ne de halefi Melikşah'ın Anadolu'ya 
yerleşme düşüncesi vardı .  Buna rağmen Türkmen aşiretleri bunu yaptı lar. 
Bunlar, bi ldiğimiz gibi göçebe yaşamı yeğleyip yerleşiklere istihfafla yatuk. 

yani tembel diyorlardı .  Bu sonuncuları , savaşlara kat ı lmayıp "tembel tembel 
oturuyorlardı"ı. 

Selçuklu devletinin kuruluşunda i l k  aşamada, sultandan bağımsıi'. ve top
layıcı bir "askeri şef"in ortaya çıktığı görülüyor. Bu aşamada Anadolu'da aşi
ret kavgalarına, bu kavgalarda B izanslı prenslerin de yer aldığına, hazan da 
tam aksine, B izanslıların hizmetine girmiş Türk beyleriyle Türkmen aşiretleri
n in  çarpıştıklarına tan ık  olunuyor�. Ni tekim, i şbu " toplayıcı askeri şefler" 
arasında Emir Mengücek'in, Malazgirt savaşının ikinci derecede komutanları 
arasında olduğuna görüyoruz. Ayrıca o, savaş öncesinde de, muhtemelen, gö
çebe Türkmenlerin Anadolu'ya yerleşmelerine yardımcı olmuştu. Öte yandan 
Mengücek'in, Yukarı Fırat bölgesini açmakla görevlendiri l iş i  de, gitt ikçe ge
nişleyen Selçukluların bi l inen politikasına dayanıyordu. B una göre ele geçiri
len yeni topraklar için, aile bireyleri arasında aday bulunmazsa, köle komutan-

1 i\nadolu'nuıı Doğu yarısında. halk dil inılc "temel" kar�ılığında "lıiııı" siizcliğil kullanı l ıyor ki 
bunun da kökeni Ermenicedir. 

2 Faruk Sümer.- Oğuzlar. s. 42. 
3 Taner Timur.- Kurulu� ve yükseli� döneminde Osmanlı lopluınsal düzeni. i\nk. 1 979. s. 52. 
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lar veya Türk aşiret beyleri görevlendiri l irdi 1 •  Mengücek' in öyküsü az çok 
Danişmend, Saltuk, Artuk . . .  için de tekrarlanabi lir. Her bey lik,  birleştirici bir 
rol oynayıp devlet haline gelebil iyordu . Herbi rinirı kuruluş biçi mi ve yapısı 
Selçuklu devlet yapısını küçük ölçüde yansıtıyordu2• 

Bu beyl ik leri , İskender'in ölümünden sonra imparatorluğunu paylaşıp 
sülfüeler kuran komutanlarına benzetmek yanlış mı olur? 

"Daha Anadolu'ya ilk girişte Alpaslan'ın yakınlan ve gazileri belirli bölge
leri « ikta» olarak almış ve fethe memur edi lmişlerdi ,  Bu büyük iktalar çeşit l i  
beyl iklere yol  açmıştı. Buna karşı l ık her «bey» de kendi yoldaşlarına küçük 
iktalar dağıtmıştır. Bu  suretle meydana çıkan iri li ufaklık iktalar Selçuklu sis
temine damgasını vurmuştur . . .  Selçuklu sultanları, Cermenler gibi, işgal ettik
leri toprakların büyük bir kısmını «devletleştirdiler». Aşiret yapıları tam çö
zülmeden toprakta özel mülkiyete geçemezlerdi . . .  Bu haliyle ikta, aşiret yapı
sının çözülmesi sırasındaki bir mülkiyet anlayışını içermektedir. Bu anlayış 
daha ziyade tasarruf hakkını içermektedir ve feodalizmin i lk  aşamasını ifade 
eder. . .  "\ 

Biz  daha önce tamamen Batı'ya özgü bir sosyo-ekonomik formasyon olan 
"feolalism" kavramının Selçuklu ve Osmanlı düzenlerine uymadığını, i kta, ve 
daha sonra Osmanl ı  döneminin timarının yeni bir şey olmayıp tarih boyunca 
çeşit l i  ü lkelerde uygulanmış olduğunu ayrıntılarıyla anlatmış olduğumuzdan� 
bu tartışmaya burada yeniden girmiyoruz. 

"Asl ında Osmanlı devletinin doğuşunun . . .  anlamak için XIII. ve XIV. yy 
Anadolu'sunda Türkmen aşiret yapısının çözülme sürecini . . .  ve merkezi ikti
darın ortaya çıkışımla önemli bir rolü olan «saray aristokrasisi»nin oluşmasını 
açıklamak gerekir. . .  ". 

" . . .  Türkmen askeri reisleri , çeşit l i  unsurlardan oluşan çevreleri ve diğer 
Türkmen beyleri i le birl ikte yeni siyasal iktidarın toplumsal sınıf tabanını  
oluşturmaktadır. . .  bu oluşum iki yönlüdür. Bunlardan birincisi «kullar» dan 
yaratı lan saray «aristokrasisi», diğeri ise çoğunlukla Türkmen beylerinden olu
şan askeri şeflerin meydana getirdiği taşra «aristokrasisi» dir. . . .  "5.  

" . . .  Yavuz'un sofuluğu, daha ziyade i mparatorluk içinde gütmek zorunda 
olduğu merkeziyetçi polit ika i le  açıklanmalıdır. Bir  Şii düşmanı olan ve Ana
dolu'daki yoksul halkı dini i nançlarından dolayı k ı l ıçtan geçiren 1 .  Sel im,  
Sünni katı lığa dayanmak zorundaydı . . .  Anadolu'da Şiil ik, yoksul köylü lerin 

1 Necdet Sakaoğlu.- Türk Anadolu'da Mengücek Oğulları. lsı. 197 1 . s. 2H-9. 
2 Taner Tinıur.- op. cit., s. 53 .  
3 i/ıJ. , s. 54.  
4 Bkz.  Külıür kökenleri 1 112. Müesseseler. pıı.uim. 
5 Taner Timur.- op. cit., s. 76-7. 
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ya da t imarını kaybetmiş sipahilerin dünya görlişli haline gelince ve bun ların 
ayaklanmaları iktisadi koşullarla değil .  dinle açıklanınca, karşı güçlerin de bu 
ayaklanmalara karşı dini ortodoksiye sarı lmaları doğaldır . . .  " 1 •  

Y e  n ihayet, b u  bağlamda Bedreddin'i kazasker yapan Musa Çelebi hare
ketine de tutal ım bir ışık daha. 

Y ı ldırım'ın esarete gitmesinden sonra kasırgadan kurtulmuş ve çeşi t l i  
yerlerde hakimiyet kurmuş oğul ları arasında iç savaşın çıkması mukadderd i .  
" . . .  Bu  kavgada kuvvetler nası l  oluşuyordu? Temel kuvvetler devletin «gazi · 
geleneğini» temsil eden feodal (?) beyler ve timarl ılarla Kapıkul ları arasında 
oluşacaktı . Ancak kapıkul larının Timur mağlubiyetinden sonra geni ş ülçlide 
tasfiye edilmiş bulunması, savaşı daha çok feodal (?) beyler arasında bir kavga 
haline soktu. Edirne'de tahta çıkan Süleyman Çelebi Rumeli 'de bey lerin ve 
gazilerin desteğini sağlamışt ı .  . .  B izans da Süleyman'dan yanaydı .  . .  Mehmet, 
İsa ve Musa Çelebi'ler de Anadolu'da Türkmen beylerinin dest iğini sağlamaya 
çalışıyorlardı .  Bunlardan Mehmet, çevre eşrafının da desteğini sağlayarak İsa
'yı yendi . . .  Bursa'ya yerleşen Mehmet Çelebi ,  kendini Su ltan i lan etti ve para 
bastı .  Buna karşı l ık Sü leyman da merkezi birl iği sağlamak iizere ordusunu, 
Anadolu'ya geçirdi . Burada şehzadelerin etrafında toplanan heyleriıı ve koııışıı 

devletlerin ııasıl bir merkezi idareyi istenıedik/eı-F somut bir şeki lde gözler 
önüne çıkmaktadır. Çünkü bir yandan Süleyman Çelebi'nin ordusuna karşı, 
merkezi yönetim tehdidi altında Türkmen beyleri birleşiyor: öte yandan da 
Mehmet, Karamanlı larla anlaşıyor ve Musa Çelebi'yi yardım temini için Avru
pa'ya yolluyordu. Musa Avrupa'da bir Eflak prensesi i le evlendikten sonra 
Türk, Efl ak ,  Sırp, Bulgar vs. den oluşan bir ordu kurdu.  Sü leyman Çelebi ,  
tehl ikeyi sezerek h ız la  Rumeli 'ye döndüyse de iş işten geçmişti . Musa'nın 
kuvvetlerine yenildi ve öldürüldü. Geriye iki  güç kalmışıı: Musa i le Mehmet 
Çelebi'ler" . 

"Musa Çelebi, Rumeli 'de eşrafın desteğin i  sağladıktan sonra Mchmet'le 
anlaşmasını bozmuş ve bağımsızlığını ilan etmişt i .  Ancak i lk aşamada gücünü 
kaybetmiş kapıkul larına deği l ,  beylere ve t imarlı sipahi lere dayandı . Buna 
karşı bir denge unsuru olarak da . . .  Simavnalı Bedreddin'i kadı asker yapt ı .  
Halkçı ve eşitçi b i r  doktini savunan Şeyh Bedreddin ıniiridleri i l e  birlikte git
gide zenginleşen ve güçlenen timarlı sipahilere karşı bir denge sağlayabi l i rdi .  
Ne var ki Musa Çelebi bununla da yetinmedi ve Kapıkul larını yeniden diri ltti 
ve bu amaçla birçok t imarı gazilerin el inden alarak kapıkul larına dağıttı . Mer
keziyetçi eği l imler yeniden canlanınca. Çanı.tarlı ailesi gibi giiçlü aileler ve Bi-

1 ihd . .  s .  1 21!-9. 
2 Tarafımızdan bclirıilıli. 



SON SÖZ :rn 

zans tekrar harekete geçtiler. . .  Mehmet Çelebi, Bizans'ın ve Sırp kralın ın  yar
dımıyla Musa'yı yendi ve öldürdü.  Musa Çelebi'yi, 1. Mehmet'den önce kendi 
iç çelişki leri yendiler. . .  ". 

"Cermen ve Selçuk isti liilarında olduğu gibi Osman l ı  feti h lerinde de 
«halkçı» bir yön olduğu ... Bu, isti lficı kuvvetlerin daha geri bir üretim düze
yinde bulunmalanndan, askeri demokrasinin ortakçı kalıntı ların ın  devam et
mesinden ve sınıf çelişki lerinin berraklaşmamasından kaynak alıyordu. Başka 
bir deyişle «uygarl ık», sınıf sömürüsüyle paralel gel iştiği için, aşiret örgütü
nün demokratik u nsurlarını  tamamen tasfiye etmiş  toplu luklar, daha az 
«uygar>> fakat daha i nsancı l  görünüyorlardı . . . .  "1  • 

. . 

İmparatorlarlar daima dikensiz gül bahçesi aramışlar ve bunu sağlama 
uğruna da hiçbir hunharl ık  ve gaddarl ıktan çekinmemişlerd ir. Ne B ağdat 
hal ife leri , ne de Osman l ı  sul tan ları bu yolun d ış ına ç ıkmışlard ı r. Hür 
düşünce, felsefe, "heresy" yarata!l "mikrop"lar olarak: "heresy" de,  dini perde 
altında, devletin temeline kibrit suyu döken ihanet yuvası olarak görü lmüş. 

Bir "Arap imparatorluğu" ve bunun "dominyon"ları vardı: bu sonuncular. 
halifeye saygı ları baki kalmak kaydıyla, vesayetten kurtulmanın tilesinde, onu 
vesayet altına almışlardı .  Bu  "dominyon" lar, Helen düşünce sistemlerinden 
nasiplerin i  çok önceden almışlard ı .  Nietzsche, felsefe<le en parlak <lönemin .  
traj ik  çağda gelişmiş olan Sokrat öncesi felsefesi olduğunu yazıyor. "Çünkü 
Yunan felsefesinin bu gençl ik devresi ,  felsefe i le tragedya arasındaki derin ya
kınl ığı gözden kaçırmamıştır. Tragedia, insana ne olduğunu, onu geleneklerle 
pekişleşmiş türlü bağlardan kurtararak, telkin eder. Ona, ôzgiir bir kişilik ol

duğıı bilincini verir, fakat var/11{111111 bıı özgiirliik ile alıııyazısı arasında bir 

denge oldıığuııu da gösterir . . . Tragediyacı lar gibi filozoflar da geleneğin 
verdiği eski tanrılar evreninde kalmayıp b1111/arı11 deri11/iif i11e gitmek, tanrı ne 

demektir gibi bir ana-sorııya yaklaşmak, öte yandan i nsanı insan k ı lan temel 
özell ikleri meydana çıkarmak . . .  için çabal ıyorlar. . .  " diyor�. 

Ne hal ifenin, ne de Osmanlı  sultanının "özgür insan"a tahammül leri 
vardı. Tebaa, "kul"  olacaktı, kendi kulu ve Al lah'ın kulu . . .  

İran, Irak ve Maverraünnehr' in idaresini aralarında bölüşmüş olan küçiik 
sülalelerin Şiiliği (ya da Müteazı lası) kendi içinde. her ikisi de daha iyi disip
l in l i  Karmati hareketle Fatımi Mısır'da görü lmemiş bir tehl ikeli intisah tohumu 
taşıyordu. Ama ortakl ık,  Şia'nın istediği gibi hareketine müsaade edecek kadar 

1 Taner Tinıur.- op. ciı . .  s. 92-5. 
2 Fricdrich Nicızsche.- Yunanlıların trajik çağıııda felsefe. çcv. N. Hızır. s .  1 2-J .  N. H ızır'ııı 

önsözüııdcn .  lsı. 1 985. Razı ciimlcler ıarafımızdan bclirıildi. 
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boş da değildi ve sert orthodox tepki mukadder gibiydi. Bu görevi "Üstad",  
" Hüccet al-İsHim" Gazali üstelencekti. O, Osman lı  ulemasının en çok i ncele
diği düşünür olmuştu: Osmanlı 'nın ona ihtiyacı vardı .  

Hind-İran kültürüyle Osmanlıda müntehasını bulmuş olan Türk kültürii 
arasında bir devamlıl ık vardı ve " . . .  Osmanlı kültür hayatı Gazali'nin başlat
tığı Kelam'la Tasavvufu uzlaştıran (Compromise) okulun mirasçısı olmuştur. 
Osmanlılarda sufiliğin meşru luğu, hatta Osmanlı sultanlannın birçoğunun bir 
tarikat mensubu bulunmaları bu sayede mümkün olmuştur. Hiç kuşkusuz Os
manlı larda da zaman zaman Sünni katılığı savunan ulema ile Sufiler arasında 
tanışmalar, kavgalar çıkmıştır. Fakat Osmanlı dünya görüşünde Sufil ik  hiçbir 
zaman Şiil ik, . . .  Biiıınilik gibi reddedilen bir doktrin sayı lmamıştır". 

"KeHim-Tasavvuf uzlaşması Osmanlı zihniyetini oluşturmuştur. Osmanl ı  
esprisi kritik akla değil, nakilci l iğe ve  «kalb» e dayanıyordu . . .  " . 

"Osmanlı esprisinin kritik akla fazla yer vermemesi ve Sufiliğin kazandığı 
güç, anlama ve i fade aracı olarak şi iri n  önemini çok artırmıştır . . .  Osmanl ı  
u lemasının ve  hatta su ltanlarının büyük bir k ı smı  aynı zamanda şairdi ler. 
Şi irle ve ş i irde i fadesini bulan «aşk»la kendi lerini Tanrı'ya adıyorlardı .  Şi irde 
tasavvuf egemenliği o kadar mutlaktı k i ,  aslında tasavvufa içden inanmayan 
yazar ve şairler b i le şi irlerinde sufi aşkı dile getirmişlerdir. Bununla beraber 
Osmanl ı , tasavvufta Tanrı i le  insanın vecd iç inde bi rleşmesine onıoloj ik  
(varlık b i l imi  i le i lgi l i )  değer atfeden «Vahdet-i vücud» felsefesini ve  «Ana al
Hakk» doktrinini kesinlikle reddetmiştir" 1 •  

Fatih'in kendi huzurunda başlattığı Gazali-lbni Rüşd tartışması ve bunun 
sonuncunda Gazali haklı bulunup onun tarafını i l tizam ederek medrese ders 
müfredatı ndan felsefenin dışlandığını, buna rağmen, bu sonuncusunun, med
reselerin kapatı lmalarına kadar burada yine de yuvalandığını daha önce anlat
mışt ık2. Bunları tekrarlamıyoruz. 

Ve i lginç bir ayrıntı :  Fransa i le Charles Quint miicadelcsinin yarattığı si
yasi gelişmeler karşısında Kanuni, yeni ortaya ç ıkan. istikbali henüz ınechul 
Luther'le Avrupa birl iğini bozmak amacıyla, yakından i lgi lenmiş. i st ihbaratı. 
bu Papa düşmanına iyice sokulmuşmuş. Ve Luther'den de bu i lginin karşı l ı 
ğ ın ı  görmüşmüş1 • 

Osmanlı-halk çelişkisinin yarattığı mücadeleler ve ayaklanmalarda muha
sımların gerçek hüviyetlerinin tam olarak saptanması. bu ayaklanmaların tahl i l i  
iç in büyük önem taşıdığından, burada kısaca her iki  tarafın bir "kimlik tespiti" 
ne çal ı şt ık. 

* 
• •  

1 Taner Timur.- Osmanlı k imli�i. lsı. 1 9116. s. 44-5. 
2 Bla. Arisıoıe et le medrese oııoman. 
J Nccdeı Scviç.- Osmanlılar'ua sosyo·ckonumik yapı 1 .  lsı. l 97H. s. 1 2-5. 
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İstanbul, Konstantinopolis'ten, birçok gelenekle birlikte kanlı ve korkunç 
ayaklanma geleneğini de devralmıştı . Bu başkaldırıların i lk i  1 482, sonuncusu 
da 1 909'da vaki olmuştu. Olayların kahramanları arasında i lk  sırayı ,  kapıkulu 
ocaklarından Sipahi lerle Yeniçeri ler almışlar. Medresel i lerin, çarşı esnafının, 
çapulcu ve işsizlerle ayaktakımının gerçekleştirdikleri ayaklanmalar da vardır. 
Nedenler arasında çoğunlukla asker ayl ıklarının zamanında ödenmemesi veya 
"çürük" para i le ödenmesi, savaş durumları, pahalı l ık,  sefalet, yönetim bozuk
luğa, disiplinsizlik zikredilebi l ir. Servet birikimleri de, bunlara göz dikenlerin 
çıkardıkları ayaklanmaların sebebleri arasındaydı .  Bunlara i ktidar grupları 
arasındaki çekişmeler de eklenecektir. 

Daha önce de de söylediğimiz gibi, İstanbul'daki hareketlerin hiçbirin in bir 
sınıfi ve ideoloj ik  yanı bulunmuyordu ve bu yüzden de bunları k itapta zikret
medik. B unların keza hiçbir dini yanları da yoktu. Sadece (bildiğimiz kada
rıy la), öldürülenlerin çınara asılmalarından ötürü "Çınar Vak'as ı"  adını  alan 
harekete din bi lginleri, cesetlerin ve başların asıldığı bu ağacı , bir telmih sa
natı yaparak cehennemin, meyveleri i nsan başı olan ünlü vakvak ağacına ben
zetmişler, bu nedenle de olaya "Vak'a-i Vakvakiye" demişler 1 •  (Din b i lginle
rinin de "bi ldikleri" şeye bakın ! )  

* 
* * 

"Erenlerin sohbeti ele giresi değil 
İkrar ile gelenler mahrum kalası deği l "  
"Seyrinde b i r  şehre vardım 
Gördüm sarayı güldür gül" 

Bu  dizeler, Halvetiyye'nin İstanbul'da Sinanilik kolunun kurucusu Şeyh 
İbrah im Ümmi Sinan'ın (ölm.  1 568) Yunus Emre uslGbunda duru Türkçe i le 
kaleme aldığı tasavvufi içerikli şi irlerinden bestelenmiş iinlü i lahilerine aittir2• 

Halvetiyye tarikat ının k urucusu Ömer Halveti (ölm.  1 397), bu liikabını 
bir çınar ağacı içinde halvet edip tek başına zikretmesi dolayısıyla almıştı. Ta
rikatın temelini sürekli Tanrı'yı anma (zikr), çi le yoluyla benl iğin arıtılması 
oluşturuyor. Halvetiyye'ye göre i nsan kendini biitün geçici istek lerden kurtara
rak Tanrı 'ya yönelmel idir. B u ,  b ize Hesychasm hareketini hatırlatmıyor 
mu? . . .  

Halvetiyyeni n  tarikat silsi lesi , Al i  aracılığıyla Muhammed'e ulaştırılıyor. 
Bu  tarikat, Anadolu ve Rumeli 'de en yaygınlardan olup etkinl iğinde önemli rol 
oynayanlardan biri Dede Ömer Ruşeni oluyor. Tarikatın kırk kadar kolu vardır 

1 Necdcı Sakaeğlu.- Ayaklanmalar ve Çınar olayı. iıı lsıanlıul Ansiklııpeılisi. 
2 M. Baha Tanman.- Sinanilik, iıı lsıanbul Ansiklopcılisi. 
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(AB). Bunlardan biri de mezkür Sinanilik idi k i  kurucusu, gördüğümüz gibi , 
şuaradandı, sair u lema gibi . . .  

"İstanbu l  merkezli" bir ta�avvuf mektebi olan Sinanil ik ,  sosyo-kiilı ürel 
açıdan da Osmanl ı  başkentine has özellikler sergi lemesiyle orthodox çizgide 
olduğunu aşikar kı l ıyor. 

i l .  Bayezid döneminde ( 1 48 1 - 1 5  f2), Cemaleddin Halveti aracı l ığıyla şe
hir  hayatına giren Halveti tarikatının kollarından biri de Sünbülil ikti . Bu da, 
İstanbul'da temelleri atılan ilk tarikat olup temsil ettiği tasavvuf anlayışı bakı
mından, Halvetil iğin Anadolu ve Rumeli'de şeki l lendirdiği mistik geleneklere 
bağlı kalmakla birlikte, temelde tipik bir İstanbul tarikatı kimliği  taşımış ve 
kü ltürel dünyasını şehrin kendisine özgü hayal tarzıyla bütünleşt irmişti . Ba
yezid, tarikata girmiş ve ona olabildiğince destek sağlamıştı çünkü tarikat, 
sulıanın kardeşi Cem'e karşı onun yanında ya almıştı 1 .  

Halvetiliğin kollarından ne Şabanilik', ne d e  Uşşakil ik'. bizi i lgi lendirecek 
bir fikir hareketi getirmemişlerdi . Çünkü İstanbul, höyle şeylere "ambargo" 
koymuştu . . .  Ancak orthodox çizgide hareketlere müsaade ediliyordu ki mezkür 
tarikatlar bunlardandı. Bun ların halk kitleleriyle hiçbir bağlantı ları yoktu. 
Hatta onların karşısında bile idiler. 

• 
* • 

Tuncel i'nin Çemişgezek i lçesinin Vaskovan bucağına bağlı bir Türkmen 
köyü olan Ulukale'de " . . .  i lginç bir mezartaşı vardır. Köyün girişinde. yolun 
sağında bulunan bu mezar . . .  1 963 yı lında ölen gezici kurs öğretmeni ·nursun 
İbrahimoğlu adlı bir kişiye aittir". 

"Mezarın bütün özel l iği ,  baştaşı yerine, ölen kişinin büstünün konmuş 
olmasıdır. Oldukça i lkel çizgiler taşıyan bu mezartaşını yapan Ahmet Alııııo
luk ad lı bir duvarcı ustasıdır. Başka köylerde de benzer örneklerinin varol
duğu söylenen bu mezartaşlarının ne tür bir geleneğin sonucu yapıldığı kesin
likle bilinmemektedir. . .  " . 

"Ancak bu çevrede araştırma yapan Nazmi Sevgen, Sağman'ın Hiç Köyü 
mezarlığında Akkoyunlular Devri'ne ait okluğunu söy lediği .  insan başlı bir 
ınezartaşına rastlamıştı r .  . .  N. Sevgen bu konuda şunları yazmaktadır: 
«Köyün kabristanı bize Akkoyunlu lardan hatıralar saklıyor. Bütün Anadolu'
dan topladığımız koç ve at motifli mezartaşlarıııın en eskilerine burada rastla
mış bulunuyoruz . . .  Buraya kadar gelmişken bari size orij inal bir ınezartaşı 
daha sunal ım. Türklerin kara bir taassupla heykel yapmadık larını iddia edilen 

1 Ekrem Işın.- Sünbülilik. iıı lsıanbul Ansikloped isi .  
2 Ekrem Işın.- �abanilik. iıı ibıl. 

J M. Baha Tanman.- Uşşaki lik. iıı ibıl. 
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bir  devre ait olan bu Türk mezarı, başında bir i nsan t imsal i  taşımaktadır» 
(Nazmi Sevgen.- Anadolu kaleleri, s. 270)" 1 •  

Evet, Akkoyunlu d a  "İslam'ı kendi İsl5.m'ı "yapmışt ı .  . .  
* 

* * 
İsl5.mi tarikatlarda Hıristiyanlığın izlerinden çok kez söz ettik. Ama bu din 

dahi, onun öncülüğünü yapmış daha eski Doğu dinlerinin etkisinde kalmıştı . 
Bu sonuncular, Roma imparatorluğunu baştan başa istila etmiş olup bunların 
arasında Roma ordusunda en çok yer tutan, mithraismle birli kte Juppiter Do
lichenus kültü olmuştu (Fot. 5) .  Her üç kıtada altmıştan fazla tapınak gün ışı
ğına çıkarı lmış, İngi ltere, Almanya, İtalya, Tuna boyları . Suriye. Fil istin ve 
Kuzey Afrika gibi uzak diyarlarda kabartmalı ve yazıt l ı  yeni anıtlar bulunmuş
tur. 

Askeri görünümlü bu eski Hitit tannsı, ordu içinde yolunu bulmuş, impa
ratorun süvari muhafızlarının adakl ık-nezirl ik muskalarını Dolichena Paııthe
onu sağlarmış. İşin sonu, Sasani 1 .  Şahpur'un, tanrının Gaziantep cıvarındaki 
başl ıca Doliche tapınağını fethedip tahribettiğinde gclmiş2 •  Ama bölgenin 
adamı, hala Dülük Baba'dan medet umuyor, daha önce gördüğümüz gibi . 

Çaresizlik, halkı bu yola it iyor. Juppiter Dolichenus, eski ve yaygın bir 
tanrı idi .  Ya harap mezarının ayak ucuna diki lmiş uzunca kuru bir ı.lala bağ
lanmış çaputlar, yarıya kadar gömülü testiler' bulunan ve "yatır" hali ne geti
ri lmiş Halikarnas Balıkçısının  mezarı ?� Ya, aynı i nançla "ziyaret" edilen, 
Trakya'da Sabahattin Ali 'nin mezarı? 

Sultanahmet'ten sahil yoluna inen ve tren yolunun altını.lan geçen Aksakal 
sokağı (Çatladıkapı'da) nda i lginç b ir  olay olıııuş. Mcı.kur yolun açı l ması sı
rasında, " . . .  Yı l lardır tren yolunun yanında bulunan bir çitlembik ağacı ve ağa
cın altında bulunan "Nurbaba" türbesi ik inci gcçiı.lin açı lmasıyla yo lun tanı 
ortasında kalıyor. İşçi ler önce ağacın çevresini ve üstü eski Türkçe harflerle 
yazı lı bir mezartaşını ıı altını kazarak birkaç kemik çıkarıyorlar ve bunları ya
kında bir bahçeye gömüyorlardı .  Ondan sonra greyı.lerler işe girişiyor ve çit
lembik ağacının yıkı lmasına başlanıyor". 

"Anlatanların ifadesine göre bu işlem sırasını.la çitlembik ağacı oldukça di
reniyor yıkı lmamakta ve greyderleri iyice sarsıyor. Bu sars ıntıyı ve zorluğu 

1 Metin Sözen.- Ccnıi�gczck'in Ulukalc kiiyündc nıinı:ıri eserler. i11 Sanal Tarihi Yıl l ığı  V.  Isı .  
1 972- 1 973.  s. 1 37-8. 

2 M ichacl P. Spcidcl.- Thc rcligion of Juppiıc" Dolichcnus in ıhc Roman army, Leiden ! E.J .  
Bri l l ) .  ıanı ıma yazısından. 

3 Bunlar hakkında bkz. Kültür kökenleri 1 1/ I . f"HJim, ve foı. s.ı. ı m:ı. 
4 Bkz. Aykut Poıunı�lu.- Halikarnas llalıkçısı 'nın mcz:ırı "y:ı ı ır" ol ıııakı:ın kıırııılanıad ı .  ;, , 

Cumhuriyet (gaz.) 1 7 . 1 2. 1 978. 
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"Nurbaba'nın gücli"ne veren işçi ler de tası tarağı toplayarak işi terkediyor
lar .  . .  " I .  

Bu hikayeler bizi "gaybe-gayba" kavramına geri getiriyor. Bu  tabir yokluk 
ve çoğu kez istiğrôk'ı ( içine dalına) i fade ediyor. Bu ikinci kavram tasavvufta 
bir yandan kalbi Allah'Lan başka herşeyden tecridetmek, öbür yandan da luı

zıır, yani Al lah'la birli kte olmak i le  tarif ve izah edi l iyor. Gayba, faııi1, yani ta
mamiyle yok olma yolunda bir aşama oluyor. 

Bu tabir, çoğunlukla Allah tarafından insan gözlinden saklanan ve gayba 
deni len bu müddet esnasında ömrü mucize kabi l inden uzatılan herhangi bir 
adamın durumunu betimlemekte kul lanı l ıyor. Bunun en belirgin örneklerinden 
biri, Şiilerin b i ldiğimiz inıiinı-ı nıakt!1nı'ları, yani saklanmış, gizlenmiş (ketnı 

edi lmiş) i mamları ya da mehdileridir ki bunlar gözden sak l ı  olmakla birlikte 
hata yeryüzünde yaşamaktadırlar ve arada bir bazılarına görünür ya da bazıla
rıyla ülfetle bulunurlar, ümmetin kaderine nezaret ederler2, Düllik Baba, Nur
baba gibi . . .  

Ve bir kişisel anı: El l i l i  y ı l ların i ki nci yarısında bir glin Urfa cıvarında 
Narsait deni len bir yerden Fırat'ı şatla geçmekte iken arabamızın ağı rl ığını  
çekemeyen şat, hertarafından su almaya başladı ve hızlı  akan nehirde batma 
tehlikesi geçiriyorduk. Şatı idare edenin baba�ı .  kıyıda Tanrı'dan, peygamber
lerden istimdad ediyordu, bağıra bağıra: "Ya, Al lah, ya Muhamınad, ya Ali ,  ya 
Hasan, ya da Hossein ! . . .  " ve sıra gel iyordu bi ldiği Ahd-ı Atik peygamberle
rine. Sonunda, başta unutmuş olduğundan "Ya Nuııuhh ! . . .  " diye yetiştirip ya
karmayı baştan alıyordu . . .  

Evet, bütün bunlar yaşıyor insanımızın beyninde. 
* 

* .. 

"Ladik l i ler3 ahlfık-ı şeyyie ve et'al-i redieyi (kötü ahliik ve hareketleri) 
levm ve ta'yib eylemezler (ayıp saymazlar). Bu ik l imin kaffe-i ahal isi aynı hal
dedir. Bunlar hüsn-ü cemal (güzel yüz) i le araste (donanmış) Rum cevarisirıi 
(cariyelerini) iştira (satınalma) i le fuhşa terk ederler. Mezburelerin herbiri sa
hibine miktar-ı muayyen akçe verir. Hatta burada cevari erkekler ile hamama 
girip hergün icra-i fısk ve fücur etmek ister ise, hiç bir kimse anı takbih et
meksizin, bunu hamamda yaptığını ve orada kadı'nın bi le böyle cariyeleri 
bulunduğunu işittim"�. 

1 Yalçın Pekşen.- "Nurbaba" ırafiğc geçil  vermiyor. i11 ibıl . . 1 O.OH. 1 979. 
2 D.R. Macc.Jomıld.- Gaybc-Gayba, i11 I A .  
3 Denizliye 6 kın. ınesafcc.Jcki eski Laodikeia'ya Türkıncnin verdiği ac.J. Denizl i .  b i r  süre oraya 

ıaşınını�lı (AR).  
4 lbn Raıuıa.- Scyahalııanıc, s. 3 1 8. 



SON SÖZ 339 

Şimdi,  XIV . yy'ın adamı İbn Batuta'yı bırakıp en az bin yıl geriye gi<..le
rek Herodotus'un Babi lonya'da gördüklerini  dinleyel im:  "Bu insanlar arasında 
tümüyle ayıp  olan bir adet vardır: Ülkede doğmuş her kadın, hayatın<..la bir kez 
Aphrodit  mftbedine gidip, oturup kendini bir yabancı adama vermek zorunda
dır.  . .  B i r  kadın, oturacak yere sahip olduktan sonra, bir erkek, eteğine bir 
gümüş sikke bırakıp onunla yatmak üzere dışarı çıkma<..lıkça evine gidemez. 
Erkek de bunu "Mylitta tanrıçası adına" yaptığını söyleyecektir. Bu, Asurlu
nun Aphrodite adıdır. . .  " 1 •  Daha mümasil  birçok şey anlatıyor Herodotus. 

B ütün bunların vaki olduğundan şüphe yok. Ancak, sürekli olarak "gayri
ahlfiki" tutum iç inde oldukları i<..ldia edi len "asi" Türkmen-Alevi takımının 
böyle adetlerle hiçbir i lgisi olmadığını ,  bütün bunların karanlık geçmişlerin in 
birer anısından ibaret olduğunu kaç kez vurgulamıştık . 

Tarımsal toplumlarda "orgy"nin rolü, aslında haylı çapraşıktır. Cinsi aşı
rı l ıklar, gelecek hasat üzerinde sihri bir etki yapıyor<..lu .  Ama bunda, başka 
deyimle, Hi lkat öncesi kaosun yeniden yaşanmasının sahnelenme eği l imi sezi
leb i l i r2 .  Iş ıkların (mumların )  sönmesi de, daha önceden mevcut şeki l lere bir 
son verme eği l imi  içinde mütalaa edi lebi l ir ' .  Her llirlü dini inanç tutmuyor da 
"öbür dünya" beklentisinin tutması, El iade'ın işbu "Ezeli geri dönme" varsa
yımıyla (ya da kuramıyla) izah edilebi l ir  . 

• • 

Akıl ,  rasyonalism, "sırr" kavramını yok edip a<..lemoğlunu kabahat ve gü
nahtan azadedecekti . 

Bizim de eksik ve yanlışlarımız affola! 

1 Thc Hisıories. l/ 1 9R. s. 94. 

2 Mircca Eliadc.- Le myıhc de l'Eıcrnel Rcıour, Paris 1 969. s. !15.  
3 ibıl . . s. R6-90. 
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The Mediterranean <ınd the Mediterranean world in  the 
age of Ph i l i p  i l ,  Yol .  i l ,  tnıns l .  S ian Reynolds, 
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Şeyhü l i s lam İbn Kemal. Şeyhü l is lam İbn Kemal 
sempozyumu. Tebliğler ve tartışmalar, Tokat 26-29 
Haz. 1 985, Ank. 1 986 (F.D.V. yay). 
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Türkiye'de Alevilik. Bektaşilik. İst. 1 977 
Hıristiyan laşan Türkler, Ank. 1 983 
The heıitage of Persia. London 1 976 
Une lecture a rebours de l 'histoire du Mu'taazi l isme. 
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Pir Sultan Abdal. Hayatı, sanatı, eserleri , İsı. 1 963 
Alevi-Bektaşi nefesleri, İst. 1 963 
1 00 soruda Tlirkiye'de mezhepler ve tarikatlar, İs i .  
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mimariye'den) T.T.K. yay. Ank . 1 965 
Byzantine Hesychasm: hisıorical. ıheological anJ so
cial problems, Yariorum Repriııts, LoııJon 1 974 
Ortaçağ mezhebleriııin kökenleri ve gel işmeleri tarihi 
üzerine (Ermenice), Erivan 1%!1 
The pol i tical role of tlıe Mongol BuJdlı ism. Jndiana 
University 1 977 
Les invasions. Le second assault contre l 'Europe 
chretienne, Paris 1 97 1  

* * 

Necib Asım Bektaşi ilm-i hiil i .  lst. 1 343- 1 925 
Nersessian, Sirarpi der The Armenians, Thanıes and HuJsoıı 1 969 
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Etudes byzantines et armeniennes. T. 1 ,  Louvain 1 973 
The Tondrakian moveınent. Religious movenıents in  
the  Armenian church from the  fourth to  ıhe  tenth 
centuries, London 1 987 

Neşri Kitab-ı Cihan-niima (Neşri tarihi) .  yay . F.R. Unat ve 
Mehmet Köymen, C.II .  Ank. 1 987 

Nicholsoıı, Reynold A.  İsliim SutTleri (The ınyst ics of Islanı), tere. M. 
Dağ, K. Işık, R. Fığlalı ve ark., Ank. 1 978 
Studies in  ls lamit: mysıicism, Cambridge 1 980 

Nietzschc, Friedrich Yunanlıların trajik çağında felsefe, çev. N. Hızır, İst. 
1 985 

Nizamülmülk Siyasetname, tere Mehemıııcd Şeri r Çavdaroğlu, isı. 
( t .y.) ,  İ.Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku Ensti tüsü yay. 
1 .  

Nonnos Dionysiaca. Transı .  W.H.D. Rouse, London 1 962 
Noyan, Bedri Bektaşili k  Alevilik nedir. Arık. 1 985 
Nüzhet, S. ve Ferid, M. Konya vilfıyeti halkiyat ve harsiyatı ,  Konya 1 926 

Oboleıısky, Dimitri 

Ocak. Ahmet Yaşar 

Oğuz, Burhan 

* * 

The Byzantine Comnıon wealth. Easıem Europe 500-
1 453 ,  London 1 97 1  
The Bogomi ls. A study i n  Balkan Neo-Manichaeism, 
Middlesex. 1 972 
Babailer i syan ı .  XIII .  yüzyı lda Aııadolu'.da Baba 
Resu l (Babailer) isyaııı ve Anadolu'nıın İslamlaşması 
tarihindeki yeri. İ st .  1 980 
Bektaş\ menakı bnümeleri nde İ s lam öncesi i nanç 
motifleri, İst. 1 983 
La revo lte de B aba Resul ou la  formation de 
l'heterodox.ie ımısulmane eu Anatolie au XIIIe sieclc, 
Ank. 1 989 
Osman l ı  İ m paratorl u ğ u n d a  marj i n a l  S u fil i k :  
Kalenderiler (XIY-XVII . yüzyıl lar). Ank. 1 992 
Türkiye halk ın ın  kültür  köken leri , C . I .  İst .  1 976; 
C.11/ 1 ,  1 982; C. 11/2, 1 988; C. II/3, 1 995 
Yü1.yıl lar boyunca Alman gerçeği ve Türkler, isı. 1 983 
Tarihsel gelişimiyle dünyada ve Tlirkiye'dc lfıikl ik, İsı. 
. J 996 

Ossowsk i ,  Staıı is law Class structure in the soc ial coııciousrıess, London 
1 963 
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Öğel, Bahaettin 
Özdcmir, Ahmet Z. 
Öztel l i ,  Cahit 

Öztürk, Yaşar Nuri 
Özulu, Y. Emre 
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History of thc Byzantine state, Ox ford 1 968 
Şahkulu destanı, İst. 1 985 

* 
* • 

Türk mitolojisi I ,  Ank. 1 97 1  
Avşarlar ve Dadaloğlu,  Ank. 1 985 
Kul Nesimi, Ank. 1 969 
Pir Sultan Abdal. Bütün şiirleri. İst. 1 97 1  
Tasavvufun riihu ve tarikatlar, İst. 1 988 
Kayserim, Ank. 1 965 

• 
* • 
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Pakalın. Mehmet Zeki Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü. İst. 1 97 1  
Park, Marion Edwards 
and Maxey, Mima Two studies in ıhe Roman lowcr classes, New York 

1 975 
Patlagean, Evelyne 

Peçevi İbrahim Efendi 

Pehlivan, Battal 
Pellat, Charles 

Pirenne, Jacques 

Planhol, Xavier de 

Plato 

Pauvrete economique et pauvrete sociaİc a Byzance 4e-
7e siecles, Paris 1 977 
Peçevi tarihi 1 ,  haz. Bekir Sıtkı Baykal, Kültür Bak .  
yay., Ank .  1 98 1  
Dadaloğlu. Yaşamı-sanatı-şiirleri, İst. 1 984 
Etudes sur J 'histoi re socio-culturelle de l'Islanı (Vlle
XVe s.), Variorum Reprints. Loııdon ·ı 976 
Les grands courants de J'hisıoire universel le, T. I .  Ne
uchiitel 1 94 7 
Les fondements geographiques de l'hi sıoire de l ' Islam, 
Paris 1 968 
The republic, transı .  F.M. Cornford. Oxford 1 96 1  . 
The republic, trans ı .  H.D.P. Lee Pengu in  Books. 
Middlesex 1 965 
The laws, transı .  Trevor J. Saunders. Penguiıı Books. 
Middlesex 1 980 

Pluıarque Vies des grecs i l l ustres. Abregees el annoıees par 
Alphonse Fei llet, Paris 1 883 
Vies des romains i l lustres. Abregees et aıınotees par 
Alphonse Fei l let, Paris 1 884 

Popovic, Alexandre La revolte des esclaves en Iraq au Ille/IXe siecle. Paris 
1 976 

Popper, Kari Rai mund Açık toplum ve düşmanları I. Platon . Çev. Mete 
Tuncay. Ank. 1 967 
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Przy luski , J. 

Ramsay, W.M. 

Ravendi 

Rice, Tamara Talbot 
Ries, Jul ien 

Rostovtseff, Michel 
Jvanoviç 

Roux, Jean-Paul 

Ruben, Walter 
Rudolph, K 
Runciman, Steven 

Russel, J. B .  

Rycaut, Paul 

Sabari, Simha 

Sachau, Edward C. 
Sakaoğlu, Necdet 
Saulnier, Mine G .  

Schimmel, Annemarie 
Scott, James C .  
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La Grande Deesse. Introduction a l'etude comparative 
des religions, Paris 1 950 

* * 
Anadolu'nun tarihi coğrafyası. çev. Mihri Pek taş, İst. 
1 96 1  
Rahat-üs-sudur ve ayet-üs-sürur. C. 1 1 ,  çev. Ahmet 
Ateş, Ank. 1 960 
The Scythians, Landon 1 958 
Les etudes manicheennes. Des controverses de la  
Reforme aux decouvertcs du XXe siecle, Louvain -
La Neuve (Belçika) 1 988 

Histoire economique et sociale du monde hel lenistique, 
Paris 1 989 
The social and economic history of the Roman Empire, 
Yol. 1, Oxford 1 97 1  
L'Islam en Asie, Paris 1 958 
Les traditions des nomades de la Turquie meridionale, 
Paris 1 970 
Eski Hind tarih i ,  çcv . C. Z. Şanbcy. Arık. 1 944 
Mandaeism, Leiden 1 978 
The medieval nian ichee. A study of the Christiaıı 
dualisl heresy, Cambridge 1 982 
The devil .  Perceptions of evil from Aııtiquity to priıni
tive Christianity, Landon 1 977 
The presenl state of the Ottoınaıı Empire, Landon 1 668 
( 1 978 tıpkıbasımı )  

Mouvements populaires a Bagdad a l'epoque abbaside. 
IXe-Xle siecles, Paris 1 98 1  
t\lbiruni 's India C.1-11 , London 1 9 1  O 
Türk Anadolu'da Mengücekoğul ları, İst. 1 97 1  
Gülün öteki adı .  (Kathar Şövalyeleri'nden Şeyh Bed
reddin Yiğitleri'ne), İst. 1 989 
Dinler tarihine giriş Ank. 1 955 
Tahakküm ve direniş sanatları , çcv. Alev Türker. İsi .  
1 995 
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Das Weltreich der Magie. 5000 Jahre geheime Kunst, 
Sıuttgaıt 1 958 

Sevengi l ,  Refik Ahmet Yüzyı llar boyunca halk Şairleri, İst. 1 965 
Sevinç. Necdet Osmanl ı lar'da sosyo-ekonomik yapı I ,  İst. 1 978 
Seyi rci ,  Musa Abdal Musa Sultan, isı. 1 992 
Seyyid Burhaneddin M u h akk-ı  Tirmizi.- Maarif. Çev.  Abdii lbaki 

Soykut, H. 
Stauffer, Richard 
Ste-Croix .  G.E.M. de 

Gölpınarl ı .  Ank. (ı.y . ) .  T. İş Bank. yay 1 34 
Türk atalar sözü hazinesi İsi .  1 974 
Reform, çev. Cem Muhtaroğlu, isı. 1 993 
The class struggle in tlıe Ancient Greek World, 
London 1 98 1  

Strabo The geography of Strabo. transı .  H. L. Joııes, Book 
X.  London 1 969, Loeb Classical Library 

Sülenıi. İbn el-Hüseyin es Tasavvufta fiitüvvet. çev . Siileyman Ateş, Ank. 

Süleyman Çelebi 
Sümer, Faruk 

1 977 
Yaşayan mevlid-i şerif. Doğan Kardeş yay. ist .  1 964 
Oğuzlar (Türkmenler). Ank. 1 972 
Safevi devletinin kuruluşu ve gel i şmesinde Anadolu 
Türklerin in rolü, Ank. 1 976 

Süreyya, Şeyh Baba M. Bektaşilik ve Bektaşiler. lsı. 1 330- 1 332 

• * 

Şapolyo, Enver Belinan Mezhepler ve tarikatlar tarihi ,  İsi. 1 964 
Şemseddin Sami Kamus Türki 

Tanrı Buyruğu 

Tanyu, Hikmet 
(Tarcaıı) Selim Sırrı 
Tarım,  Cevat Hakkı 

Tavernier, J .B.  

* • 

Kur'an-ı Kerim'in tercüme ve tefsiri, tere. Ömer Rıza 
Doğru l, İst. 1 947 
Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri, Ank. 1 967 
Radyo konferanslarım. 1 ,  lst. 1 932. il. lst. 1 934 
Tari hte K ı rşehri-Gü !şehri ve B abai ler-Ahiler
Bektaşiler. İst. 1 948 
XVII. asır ortalarında Türkiye üzerinden lraıı 'a seya
hat, İst. 1 980 

Tiınur, Taner Kuruluş ve yüksel iş  döneminde Osmanl ı  toplumsal 
düzeni ,  Ank. 1 979 

Osmanl ı  kimliği, İst. 1 986 
(Topçu). Nurettin Ahmet Conformisme et revo lte.  Esqu i sse d ' u ne 

psychologie de l a  croyance, Kiiltür Bak .  yay. Ankara 
1 990 
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Toprak, Burhan 
Tökin, Füruzan Hüsrev 
Trevelyan, George 
Macaubbay 
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Yunus Emre divanı ,  İst. 1 960 
Türkiye'de halk hareketleri, İst. 1 968 

English social history, London 1 945 
History of England, Landon 1 948 

Trimingham, J.  Spencer Thc Sufi orders in  Islam, Oxford 1 973 
Turan, Osman Türkiye Selçuklu ları hakkında resmi vesikalar. Ank.  

1 958. 
Turner, Bryan S .  

Uluçay, M. Çağatay 

Uluçay, Çağatay 
Uludağ, Süleyman 

Max Weber ve İslilm. Eleştirel bir yaklaşım. Çev . Ya
sin Aktay, Ank. 1 99 1  

• * 
1 8  ve 1 9. yüzyı l larda Saruhaıı'da eşkiyal ık  ve halk 
hareketleri, İst .  1 955 
Atçalı Kel Mehmed, İst. 1 968 
İs lilm düşüncesin in  yapısı . Selef. kelfım, tasavvuf, 
felsefe, İst. 1 979 

Umar, B i lgie Türkiye'de tarihsel adlar, İst. ! 993 
Uzunçarş ı l ı .  İsmai l Hakkı Osmanl ı  tarih i ,  CJ, Ank. 1 96 1 ;  C.11 ,  Ank. 1 975 

(T.T.K. yay) . 

Üçok, B ahriye 

Vasi l iev, A. A .  
Vermasseren, M .  J .  
Vryonis Jr, S .  

Walter, Gerard 

• • 
İslam tarih i .  Emeviler-Abbasiler, J\.nk. 1 979 

* 
• •  

Histoire de l'Empire Byzantirı. T.I, Paris 1 932 
Cybele and Attis. The myıh aııd ıhe culı ,  London 1 977 
Thc deci ine of medieval Helleııism in Asia Mirıor and 
the process of Islamisation from the eleventh through 
the fifteenth century, Berke ley 1 97 1  

• •  
Les origines du comımınisme . .Juda"iques-Chretiennes
Grecques-Latiııes, Paris 1 93 1  

Waıt, W .  Montgomery Is lamic pol i t ical  thought .  The bas ic  concepts, 

Weigall, Arthur 

Whitelock, Doroty 
Widengren. Jeo 

Edinburgh 1 968 
Survivances pa"iennes dans le monde chretien, trad. A .  
Flournoy, Paris 1 934 
The beginnings of English society, Middlesex 1 962 
Les religions de l 'lran, Paris 1 968 
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Yalman (Yalgın), Ali Rıza Cenupta Türkmen oymak ları L Ank. 1 977 

Yeşilyurt ,  Türkan Osmanlı toprak düzeni ve halk ş i ir i .  Karşı yay. ( t .y . )  
Yetkin, Çetin Etnik ve toplumsal yönleriyle Türk halk hareket leri ve 

devrimler. C.1.11 ,  İsi. 1 974 

Zelyut, Rıza 

Abdülbaki 

Ahrweiler, Helene 

Akarsoy, T.; Bayık, O:  

* * 

Halk şi i rinde gerçekçi l ik .  Ank.  1 982 

Osmanlıda karşı düşünce ve idam edilenler, İst. 1 986 

Halk şi irinde başkald ırı. İst. 1 989 

Öz kaynaklarına göre A levil ik .  İs ı .  1 990 

Alevi-BektaşilenJe m izah, İst. 1 99 1  
* 

* * 

Makaleler 

Fuzuli'de Bat ı ııil iğe temay ü l  ve bası l mamış ş i i rleri . in 
Azerbaycan Yurt B i l g i s i .  8-9, Ağustos-Ey l li l  1 93 2 .  

İs t .  1 932 

L'Asie M i neure et les invasioııs arubes ( V l le- IXe 
s iecles), iıı Hel en e  A h rwe i ler .- Etu des s u r  les 
structures administratives et  sociales de Byzance 

Une letlre en grec du S u ltan Bayezid i l  ( 1 48 1 -

1 5 1 2), i11 TURCICA 1 ,  1 969 

Binyazar, A.; Toy, E. Mevlana üzerine yazılar, in Halkbi l i ııı 3. Ocak-Şubat, 
1 974 

Akdağ, M ustafa 

Algar, Hamid 
And, Metin 

Araz, Nezihe 

Arslan, Ahmet 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluş ve i n k i şafı dev
rinde Türkiye'nin i kti sadi vaziyet i ,  iıı Bel leten 5 1 ,  

Temmuz 1 949 ve 55, Temmuz 1 950 

Khı'.ibmesihis, in El 
Muharrem törenleri ve sanat : drama dönüşen ritucl ler. 
danslar ve sözlü edebiyat gelenekl eri . in ( M i l l i yet)  
Sanat Dergisi 303,  25. 1 2. 1 978 

Yaşayan Yunus, i11 Col l .- U lus lararas ı Yunus Emre 
Semineri 
Kemal Paşazade'nin felsefi görüşleri . i11 Col l .- Şey
hüİ islam İbn Kemal, TDV yay. Ank. 1 986 
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Atabeyli ,  Naci Kum Antalya tahtacı ları na dai r notlar, İli Türk Tari h ,  
Arkeologya ve Etnografya Dergisi IV,  1 940 

Aubiıı ,  Jean La politique religieuse dcs Safavides, İli Le Shi' isme 
imfımite 
Eıudes safavides L Shfıh l smfıll et les notab les de 
l 'Iraq persan, i11 JESHO, II/ 1 ,  Jan. 1 959 

Aydın, Mehmet Faraklit, ili YİA 

Babinger, Franz 

Dacquet-Grammont, 

Baha Said 

13aliveı, Michel 

Baran, Musa 

Barber, Bernard 

* 
* * 

Anadolu'da İslamiyet. İslam tctkikat ın ın yeni yolları, 
İli Darülfünun Ed. Fak. Mecmuası. sene 2, sayı 3, 
Ağustos 1 338 Tercüme Ragıp Hu!Usi .  
San Saltık Dede, in İA 

J.-L. Eıudes Turco-Safev ides I l l .  Notes et 
docunıents sur la revolte de Şah Veli b.  Şeyh Celfıl, İli 
Archivum Ottomanicum, T. Yii ,  Wiesbaden 1 982 
Un rapport inedit sur la revolte anatolienne de 1 527, İli 
Sıudia Jslamica Ex fasciculo LXl l ,  1 985 
Türkiye'de Alevi zümreleri . Tekke Aleviliği . İçtimai 
Alevil ik, ili Türk Yurdu 2 1 ,  C. IV, Eylül 1 926 
Türkiye'de A levi zümreleri . Tahtac ı ,  Çepni,  Hardal 
Türkmenleri, iıı Türk Yurdu 24. C. IV, Kiinunnevvel 
1 926 
Sofiyiin süreği .  Kızı lbaş meydanı , in Türk Yurdu 22, 
C. iV, Teşrinevvel 1 926 ve mlileakip sayıda Kızı lbaş 
meydanında düşkünlük. 
Anadolu'da gizli miibcdlerden. "Nusayri"ler ve esrarı 
ınezhebiyeleri , İli Türk Yurı.lu 25, C.V, Kiinunevvel 
1 927 
Bektaşiler, İli Türk Yurdu 26, C. V, Şubat 1 927; 27, 
Maı1 1 927; 28, Nisan 1 927 
Bektaşiler 3. Balım Sultan erkanı, ili Türk Yurdu 28, 
C. V, Nisan 1 927 
Simavnal ı  Bedreddin ve Trabzonlu Georgias, çev. Ay
dın Uğur, in Nefes 8- 1 2, Haziran-Ekim 1 994 
Zamanımızda Batı Anadolu'da yaşayan Yunusça de
yimler, İli Coll .- Uluslararası Yunus Emre Semineri 
Stratitication, social (introduction), in IESS 
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B artikian,  H.  

Bayram, Mikail 

Bayur, Hikmet 
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Orta Asya'da Moğol fütt!hatına kadar Hıristiyanl ık .  İli 
Türkiyat Mecmuas ı ,  C. 1 .  Ağustos 1 925 .  Çev.  
Köprülüzade Ahmed Cemal 
Ebu Müslim, İli İA 
Les Arevordi (Fils du Solei l) en Arınenie et Mesopo
tamie et l'epltre du Catlıolirns Nerses le Gracieux. İli 
Revue des Etudes Armenicnnes. T.V, Paris 1 968 
Baciyfm-ı Rum (Anadolu bacıları ) hakkında bazı yeni 
kaynaklar. İn TT Kg XJ3. 1 99 1  
Orta ve yeni kurunda Orta Asya ve Hindistan Türkle
rinde kadının mevki i ,  İli Belleten 1/ 1 .  1 937 

Beldiceanu-Steinherr, 1 .  
e l  Bacque-Grammont, J.-L. A propos de quelques causes de malaises sociaux 

en Anatolie Ceııtrale aux XYle  el XYIIe siedes, İ11 
Archivum Ottoınanicum. T. Yl l ,  Wicsbadcn 1 982 

Benoit, A 

Benson, Robert L. 

Berger, Albrecht 
Bergh, S. van den 
Beskow, Per. 

Les mysteres pa'ı'ens et le Christiani sıne, İ11 Coll .
Mysteres et syncretisme, Paris 1 975 
The Gelasian docırine: Uses and lransformations, İli 
Coll .- La nation d'autorite au Moyen-Age 
Heleniaııai Sarayı ,  İli İstanbul Ansiklopedisi. İst. 1 994 
Sühraverdi, İli İA 
The Theodosian laws againl Manihaeisın, İli Manicha
ean Studics 

Bianchi, Ugo Zoroastrian elements in manichcism. The quesıion of 
evil substance, İli Manichaean Studics 

Birdoğan, Nejat Töresi tüzesi i l e  Alevi toplumculuğu, İli A yd ı n l ı k  
(gaz.) 25.02 . 1 995 

Bompaire, Jacques Reflexions d 'un hu manisıe sur la pol i t ique : le 
patriarche Photius. İli Coll.- La notion d'autoriıe mı 
Moyerı Age 

Brenon, Anne Cathares et Catharisme, İli HERESIS, N,,o. 1 ,  1 983 
Brinton, Crane Equality, İli ESS 
B ruijn,  T.P. de Nizari-i Kuhistiini, İli El 
Brunschwig, Robert Metiers vils en lslam, İli Sıudia Islaınica XVI/ 1 962-63 
Bryman, Alan and Bach, Peter Charisma, İn BDST 
Buldan, Ahmet Kavram olarak kü ltür, İli Halkbi l imi 6, Kasım 1 974 

Caferoğlu, Ahmet 
. .  

Anadolu Abdal larının gizli d i l lerinden bir iki  örnek. İli 
Coll .- Fuad Köprü lü Armağanı 
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Aze�baycan onomastiğinde "ağa", İli Col l .- Nemeth 
Armağanı 
Yunus Emre'de arkaik unsurlar, İ11 İ .Ü. Ed. Fak. Türk 
Dil i  ve Edebiyatı Dergis i .  C. XX, 3 1  Aralık 1 972 
B aba Ishaq, Baba Ilyas, HadjJji Ilekıash et quelques 
autres, iıı TURCICA 1 ,  1 969 
La premiere penetration turque en Asie Mineure, in .  
C l aude Cahen .- Turcoby zant ina  et  Oriens 
Christianus, Variorum Reprints, London 1 974 
Le probleme du Schiisme dans l'Asie Mineure turque 
preoııomane, in Cali.- Le Shi'isme i mamite 
Babii'i, i11 EI 

Canard, M .  üne mention des Arevorı ik dans un  textc historique 
arabe, İli Revue des Etudes armeniennes. T. i l i .  Paris 
1 966 

Caneıo Irenee (Saint) ,  in Encyc lopedie du d ix -neuv ienıe 
siecle. Paris 1 869 

Castoriadis, Cornelius Nature et valeur de l 'egal ite, i11 Cal i .- L'ex igence 
d'egaliıe 

Chadwick, Henry Pachomios and the idea of sanctity, i11 Coll.- The Ily
zantine Saint 

Cothenet, Edouard Jacques, i11 Dictionnaire des religions 
Marcion, i11 ihd. 

Çabuk, Vahid 
Çetin, İ lhami 

Paraclet, in ihd. 
* 

• * 
Zene, İll İA 
Ki l ise yobazlığı ve Jan Hus, İn Cumhuriyet tgazete) 
27.08. 1 995 

Çetin ,  Hikmet İçimizden biri . Hek imo efsanesi ,  İli Mil l iyet ( gaı . . ). 
30.04.96 ve 0 1 .05.96 

Çubukçu, İb
.
rahim Agah Zamanımızda Ege Alevileri, İli Ank. Ün. İ liihiyat 

Fak. Dergisi , C. XXIJ, Ank. 1 978 
* 

* * 

Dindar, B i lal Bedreddin Simavi, in YİA 
Dja'll, Hichem al-Kfıfa, iıı El 
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C:iıni' ül-rusiıkyn : 200 
C:ımiüddiivcl : 1 72. 1 73 
C:ınbulad'lar : 253 
Canbuladoğlu : 2S4 



380 iNDEKS 

- ailesi : 253, 273 
Canbulat hareketleri : 272 
Canik : 2 1 7  •. 

- dağlan : 263 
Canıieo delle Creaıure : 86 
Caıharlar : 1 9  
Cebrail : 1 8. 1 9  

- efsanesi : 1 1  
Cehelıı:n, Cehelıen'ler : 1 6, 63 
Celal : 28 
Celaleddin Rıimi bkz. Mevlana 
Celali, Celaliler : 232. 24 1 .  249, 250. 

25 1 .  253. 254. 256, 257, 262. 263, 
264, 265, 266, 267. 268. 270. 273. 
274. 276 

- ayaklanmaları : 282 
- Banşı : 267 
- Feıreıi  : 27 1 
- hareketi : 249. 259. 27 1 
- isyanları : 1 34. 232. 234, 249. 253 
- karışıklıkları : 250 
- ordusu : 263, 264, 267 
- reisi : 234 
- şefleri : 270. 27 1 ,  276 

Celfililik : 27 1 
Cclalüddin Harzenışah : 1 7 1  
Celebi Kadı : 264 
Cı:lnarova, Dr. Xenia : 29 1 
Ceıiı ayini : 6 1  
Cı:m bayramları : 68 
Cem Sultan : 336 
Ceıııaleddin Halveti : 336 
Cemşid : 267 
Cenevizli valisi : 2 1 2  
Cenevizliler : 220 
Cenncıoğlu : 275 
Cı:pni'ler : 232 
Cerınen. Cermenler : 33 1 ,  333 
Cevad Baba : 223 
Cevdet Paşa : 283 
Charles il : 1 49 
Civan Ağa : 46 
Comrnedia dell'Arte : 1 83 
Cono aşireti : 38 
Coşkuni : 46 
Cudi dağı : 74 
Cüneyd : 30 

Çağlan köyü : 25 
Çakırcalı Mehmed Efe : 322 

Çaldıran : 211, 254 
- muharebesi : 2 1  
- ovası : 23 
- savaşı : 2R. 247 
- seferi : 248 

Çalık Ahmed : 284 
Çaııılıbel : 1 34. 234 

- dağı : 234 
Çamumğlu : 164. 1 68, 169 
Çanakkale boğazı : 1 97 
Çandarlı ailesi : :n2 
Çankırı sofileri : '.104 
Çaıal Höyük : 1 3 
Çaıbükü : 1 74 

- çirıliği : 162 
Çavuşoğlu : 9 1  
Çayda Çıra : 52 

- dansı : 59 
Çclctıi Kadı (Çorum kadısı) : 263 
Çelebi Mclııııed : 1 92. 197, 203. 205 
Çemişgezek : 336 
Çcpni Kızılb:ı� Yörükleri : 38 
Çerkez göçmenleri : 3 1  O 
Çcıin. Cclaleıı in : 322 
Çcınıi : 27 
Çınar. Feyzullah : 1 7  
Çınar Vak':ısı : 335 
Çırpan oğlu : 2JJ 
Çift-bozan : 2:n 
Çin : 2 1  

- hakiıııiycıi : 1 83 
- Kralı : 67 
- ıörcnlcri : 1 113 

Çingene : 3 1 1  
Çinli hünıanisnıi : llS 
Çoban Aıa ıcpcsi : 23 
Çorum : 311. 69. 1 73. 1 93, 229. 240. 26 1 .  

303 
- sancakbcyi : 263 

Çubukçu : 27 
Çubukçu. lbr.ıhim Agah : 25 
Çubukova : 237 

D'Ohson : 2211 
Dadaloğlu : 1 20. 309. 3 1 0  
Dalnıaçya : 2llll 
Damal lbrahim Paıja : 323 
Danişrncnd : 331  
Dari : 3 1 2  
Darwin : 2 1 1 



Davud-u Kayseri : 1 09  
Dede : 33, 35, 37 
Dede Efendi : 63 
Dede Garkın : 1 68, 1 70, 1 78. 1 79 
Dede Korkul : 4 1 ,  1 1 7 
Dede Öıner Ruşeni : 335 
Dede Sultan bkz. Börklüce Mustafa 
Dcdemoğlu : 222, 223 

iNDEKS 

Deli Hasan : 250, 253, 26 1 .  265. 266. 
267. 268, 269, 270, 274 

Deli lbr.ıhirn Paşa : 260 
Deli Orman (Bulgaristan) Kızılbaşlan : IO 
Deli  Şükrü : 1 1 0 
Deli Zülrikar Ağa : 260, 26 1 .  262 
Dcliktaş köyü : :Z6, 27 
Deliktaşlılar : 27 
Deliorman : 1 &4, 202 
Delos : 1 3  
Dcnıcıcr (Tanm ıannçası) : 54, 62, 63 

- kültü : 59 
Dcmirtaş köyü : 27 
Denizli : 1 1 1 , 288 
Derbent : 255 
Dersim ocağı : 3 3  
Derviş Ali : 1 8, 1 20 
Derviş Paşa (Vezir-i azam) : 274, 309 
Dcscartes : 79 
Devriye : 1 30 
Devşirme, devşinncler : 229, 250 

- ocağı : 2:n 
Diakovica : 1 6  
Didcroı : 1 1 6 
Dikili : 25, 26 
Dimcıoka : 27, 1 9 1  
Dimyat : 102 
Diocleıian : 59, 60 
Dionysiaca ; 49 
Dionysos : 44, 49, 52, 54, 56, 6 1 .  65, 74, 

84, 1 07, 1 3R 
- ayinleri : 52 
- dini : 54 
- kültü : 59 
- nıyslerionlan : 1 9  
- ritusu : 54, 62 

Diıiöz : 1 47 
Dirlik erbabı : 258 
Dithyrambos : 52 
Divan edebiyatı : 1 1 8 
Divan (Eşrcfoğlu'nun) : 1 30 
Divan heyeti : 236 
Divan (Yunus'un) : 88, 94 

Divancılaı· : 3011 
Divanü Lüg:ıt-it·Tiirk : 1 9. 47. 330 
Divina Commcdia : 83 
Divriği : 46 
Diyarbakır : 1:\. 166, 1 67, 247 
Dobnıca : 1 911 
Dobun-Mergan ; 4 1  
Doğu Anadolu Şia.�ı : 2SS 
Doğu lslaıni kültür Rönesansı : 99 
Doğu Rönesansçıları : 99 
Doğu Türkistan : 2 1  
Doğulu rahipler : 40 
Dolichc tapınağı : 337 
Dolichena P:ıntheonıı : 337 
Dominyonlar : 3 33 
Domuz oğlan ayaklanınası : 242 
Döğerler : 1 7 1  
Dört Kiı:ıb : llK 
Dukas : 1 94, l 9S. 1 98.  2 1 3. 2 1 4, 230 
Dulkadir oğlu : 2 1 8  
Dulkadiıiye : 2411 
Dulkadirli a�ireıleri : 243 
Dulkadirliler : 243 
Duıçu köyü : 296 
Oülük Raba : 337, 338 
Dür1ilcr : 33 

Ebedi Gcridönüş Deviri : 22, 68 

Ehna- i Mehmet Çelebi : 1 62 

38 1 

Ebil Abdullah el -Temimi (Sıvas kadısı) : 
1 72 

Ebü Bekir : l 'i. '.\26 
Ehü Müslim : 9. 1 77 
Ehü'l-Farac. Gn:gory (Bar Hebracus) : 1 7'i 
Ebü'l-Vcf;i : 1 66. 1 7K. 1 80 

- ıarikaıı : 294 
Ebubekir Ratıb Efendi : 286 
Ebussuud Ekndi : 119. 9 1 .  1 4 1 ,  1 55, 1 9 1 .  

207' 2211. 295 
Ece Ahmet Sultan : 1 90 
Ede Bali. Şeyh : 1 5. 1 79, I KO 
Edirne 1 04. 1 6K.  l llS.  1 97, 2 1 5 . 2114. 

332 
- vak:ı'ası : 284 

Edremit körfezi : 311. 40 
Efcs : 1 97 
Etlak : 1 94 

- prcnsc'i : :n2 
Etlaki : 4 1 ,  1 65, 1 66 
Ege :  43 
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Ehl-i Beyı : 24 
Ehl -i örf : 1 60 
Ehl-i suffa : 72 

Ehl-i Sünneı : 7 1 .  84, 97 

Elbisıan : 1 78, 243 
Elcczire : 1 93 
Elekçiler : 3 1 1  
Eh:usis : 52, 54. 55, 511 

- M ysterion'ları : 58, 59 

Eliadc : 339 
Elizc (Yahudi bilgini) : 2 1 5  

Ellisaios (Yahudi) : 1 95 
Elmalı : 1 1 0. 1 1 1  

- tekkesi : 224 

iNDEKS 

Eıriik : 80 
Eucharisı : 46 

Euıipides : 62. 1411. 292 
Evliya Çelebi : 1 1 0 
Evrasia : 115 
Evrcnos (Evren-uz) Bey : I! 1 
Evrcnos Gugi : 1 87 
Eymir Şah Fakih : 25 1 
Eyüboğlu, Sabahanin : 54, 11 1  
Eyyub, Tımarlü : 25 1 
Ezop : 90 

Fahreddin. Manoğlu : 254 
Farabi : 99 

Elvan Çelebi : 20, 1 66, 1 67, 1 70, 1 76, Farsak : :ııı 
1 77, 1 7 11. 1 79, 1 80 

Emevi halifeleri : 3211 

Emcvi hiliiJcıi : 327 
Enıcviler : 328 
Emir Berke Han (Amasya valisi) : 1 72 

Emir Guna Han : 275 
Eminönü : 300 
Emircem (Emirci Sulıan) : 1 80 
Emirüddiıı ! 1 90 
Emre, lsmail : 1 25 

Ende riın : 261  

- Mektebi : 236, 270 
Engels : 1 83,  1 99. 206, 329 
Engin, lsıııai l : 1 1 8 
Eııgürü (Ankar.ı) : 35 

Enver Pa�a : 325 
Ephcsus : 1 3, 52. 1 27 

- Mysıerion lan : 55 

Ephesuslular : 1 3  
Er Musıafa : 1 20 
Erbab-ı ihı ilal iıı başbuğları : 26 1 
Erivan : 232. 255 

Erkilcı köyü : 3 1 2 

Ermeni, Ermeniler : 1 3, 22. 46. 1 7 1  
- sanal eserleri : 48 
- ıacirlcr : 261 

Eı1cna Oğu l ları : 1 11  
Erzincan : 249 
Erzurum : 46. 232. 249. 296 

Esaı Efendi (Anadolu kazaskeri) : 1 5 1  
Eskişehir : 202. 296 
füoıerisın : 60 
Eşkiyalık cdebiyaıı : 3 1 5  
Eşküncü mülk : 248 
Eşrd : 322 
Eşrefoğhı : ı 30. 1 3 1 . 1 33 

Farslar : 24 
Faııma : 39. 40. 43. 5 1 .  72 
Faıımi Mısır : 333 
Fiilih : 27. 1 116. 1 117. 230. 248. 334 

- kanunnamesi : 249 
Fauna Aliyc : 283 
Fazıl Bey : 1 9 1  
Fazıl M usıara Paşa : 2115 
Ferhad Paşa : 24 1 .  274 
Fcıh-Abiid : 1 32 
Fcıreı Devri : 226. 227. 2611 
Fcucrbach : 1 ıı 1 .  1 113 
Fınılıkoğlu. Ziyaeddin Fahri : 204 
Fırka-i lslfihiyyc : 309 
Filibc : 104 
Fi l ist in : 337 
Finike : 1 1 1  

- limanı : 1 1 1  
Finikeli kadınlar (Oyun) : 292 

Firari Defteri : 256 
Foka mahallesi : 2 1 6  
Fnmccsco. lıalyan Al:iz : 116 

Fransa : 2119. 334 
- Niı.aııı-ı Cedidi : 2116 

Fransız Devrimi : 279 
Fransız diplomasisi : 2119 
Fnınsız ihıi lfıli : 2116. 2811. 2119 

Fransız seliri : 275 
Fransız suhaylan : 2119 
Freng iswn : 325 
Frigia : 1 97 
Frigyal ı dilend : 1 114 
Fuıuli : 1 4 1 .  1 42. 1 4 3 .  232 



Gacko : I K7 

Gağti : 1 75 
Galata mevlcvih:ınesi : 1 43 
Gallus'lar : 65 
Ganj : 56 
Garagoyun : 2 1 .  22 
Garg:ır : 1 75 
Gaıipn5mc : 35 
Gavur D:ığlan : 3 10 
Gavur Mur.ııl : 26 1 
Gaybi : 1 0 1 .  1 02, 1 04, 1 06, 1 07 
Ga1..ali :  334 

- -lbni Rüşıl tanışm:ısı : 334 
Gazi beyler : 245 
Gaziantep : 337 
Gaziler : 226 
Gaznevi : 91! 
Geda Muslu : 1 1 0 
Gelibolu : 1 1 0. 1 9 1 .  256 
Gelibolulu Mustafa Ali : 303 
Geınistos Plethon : 1 95, 2 1 3  
Gence : 255 
Gcorgias, Trabzonlu : 2 1 5  
Gerede : 234 
Gcrıniyanoğlu : 2 1 2  
Gevheri : 1 20 
Gcygel Abdalları : 3 1 2 

iNDEKS 

Geyikli B :ıh:ı : 1 0. 8 1 .  1 09. 1 1 2. 1 7K. 
1 79. 294 

Gezici ailesi : 38 
Gıya.�cddin Keyhüsrev : 1 72 
Gıya.�eıldin Keyhüsrev i l : 1 66. 1 69. 1 79 

- hükuıııcıi : 1 68 
Gibb : 329 
Gilgameş : S i  
Giıit : 1 3. 56. 6 1 ,  64. 1 02. 276 
Gironılin'ler : 21!9 
Gnosıik düşünce : 1 04 
Gnosıilder : 1 9. 47 
Göğünç, Ncjaı : 1 3  
Gökbörüoğulları : 1 70 
Göksu : 240 
Göksun yayla.�• : 275 
Göktürkler : 1 35 
Gölpınarlı : 1 1  K, 1 67, 20!1, 209, 224 
Gracchus karıle�lcr : 1 1!5, 228, 32 1 
Graııada : 255 
Gregorycnler : 46 • 
Grek bilimi : 85 
Grek Bizans : 2 1 2  
Grek lilozofu : !IS 

Grek hum;mismi : 85 
Grek Pederler : 1 85 
Grcko-L:ııin hümanismi : 85 
Greko-Latin külı ürU : 85 
Gıigor (Kemahlı Ermeni r.ıhip) : 232. 26 1 
Gıigor. Rahip : 262, 265 
Grousscı. Rene : 84 
Gülşchri : 1 6 1 .  1 62 
G ü l zar-ı  Teıınuri (Tennuri lbrahim 

Efcnıli'nin) : 1 48 
Gürcü Abdünnebi ayaklanması : 275 
Gürgiini : 99 
Gürsel. Nedim : 205 
Güzelce Mahıııuıl Paşa : 266 

Habil Hey. Kara Yüliik oğlu : 2 1 8  

Habsburglar : 254. 267. 273 
Hacci : 2 5 1  
Hacı Bayram Veli : 1 30. 1 32. 1 6!1. 201 
Hacı Bektaş : 1 0. 27, 21!, 29. 30. 35, :n. 

4 1 .  SK. 7 1 .  !1 1 .  1 03,  1 1 O. 1 1 1 .  
1 22. 1 29. 1 65. 1 66, 1 67 .  1 61!. 1 75. 
1 77. 1 79. I RO. 2 1 3, 2211. 294 

- Evi : 29 
- ocağı : 30. 3 1  
- tekkesi : 230 
- Vilfiycııı5ıncsi : 1 5. 3 1 .  1 29. 1 65. 

1 80 
Hacı Mahmud : 1 62 
Hacı Mihman : 1 79 
Hacı Necib P�a kütüphanesi : 27 
Hacib : 102 
Hacim Sultan : 69. 1 29 
Hacivat : 293 
Haçlı seferleri : 1 57. 254 
Haılım Ali Paşa : 237 
Haılikatü's suaıla : 1 43 
Hakan : 99 
Hakk-Mııhmıııııcd-Ali : 43 
Halep : 1 35. 2511. 272. 273. 274 

- beylerbeyi : 272 
Halife : 326. 327 
lfal ikamas Balıkçısı'ııın mezarı : 337 
Halil lbrnhinı : 224 
Halil  ( Şeyh Beılrcıldin'in torunu) 1 90. 

220 
Haliımığlu ( Divlc bucağınılan) : 49 
Halk hareketi : 2117 
Halk lsl:iıııı : 1 63 
Halk şiiıi : 3 1 2. 3 1 3 



384 . iNDEKS 

Hallac Mansur : 65, 69, 72, 79, 89. 294 
Halvetilik : 336 
Hıılvetiyye : 1 34, 335 
Hama : 273 
Hamzııvilik : 224 
Hanık5h-ı Mesudi : 1 62, 1 74 
Hannibııl : 40 
Har:ibat Mukaddimesi : 125 
Harabi : 46. 7 1 .  ı os. 3 1 5. 3 1 6  
Harizm : 84 
Haricrier : 169, 328 
H;ırmandalı : 52 
Harun (Musa peygamberin kardeşi) : 50 
Ha..;an : 39, 46 
Hıısan Askeri : 36 
Ha�ıın Ba.�ri : 49 
Hıısan bin Sabah : 1 73 
Hasan Halife : 237 
Hasan Paşa : 1 5 1 ,  265, 266 
Hass'lar : 250 
Hatayi : 1 6, 1 7, 2 1 ,  30, 36, 77, 108, 1 1 7. 

307, 308 
Hatipoğlu : 36 
Hfitun Ana : 1 IO 
Havariler : 56, 1 54 
Havva Ana : 1 27 
Hayali : 1 43 
H:ıydar : 30 
H:ıyd:ır Paşa (Karaman beylerbeyi) : 237 
H:ıydar. Şeyh : 237 
Haydari : 62 
Haydarilik : 1 62 
Hayr:ıni : 46 
H:ıyrcddin Çavuş : 25 1 
H:ıyyam : 83, 99 
Hazer : 255 
Hcgel : 1 8 1 ,  1 83 
Hekinıo : 322 
Helen : 56, 1 86 

- düşünce sistemleri : 333 
Helenisın : 84, 2 1 5  
Helenistan : 56, 6 1  
Helenistik ç:ığ : 60 
Hemcd:ıni : 86 
Hcpat : 1 27 
Hcrctic Hırisliyanlar : 1 85 
Hcrcıic'lcr : 47 
Hcrctical hareketler : 44 
Herodotus : 339 
Hcsiodos : 1 4  
Hesychasm h:ıreketi : 335 

Hcsychast üsıadlar : 1 O 
Hesyshası'l:ır : 2 1 4  
He�t Bihişt : 207 
Hcterodoıı dervişler : 1 62, 1 68, 1 70 
Heıerodoıı llırisıiyan doktrinleri : 47 
Heıerodoıı lslaııı : 20. 1 85 
Heterodoıı Müslüman doktrinleri : 47 
Heıerodoıı takını : 29 1 
Heıcrodoıı Türk oymakları : 1 1 1  
Hıdrellez : 63 
Hıristiymı, hnistiyanlar : 48, 5 1 .  59, 65. 

84. 1 76. 1 94. 1 95, 1 96, 203. 2 1 3. 
2 1 4, 2 1 6. 222. 294. 298 

- Avrupa : 255 
- Bakire Ana : 56 
- Biıhynia : 1 0  
- Hahsburglar : 264 
- halklar : 42 
- hcrcsy'lcr : 1 73 
- hcrctic'ler : 1 84 
- l kona'ları : 55 
- Kilisesi : 267 
- kültürleri : 42 
- monasıisisnıi : 45 
- Pedcr'lcr : 57 
- pcygıııııhcrliği : 66 

Hıristiyanlık : 30. 44. 48. 50. 53. 56, 60, 
68, 72. 206. 337 

Hısn-ı Mansur : 1 7 5 
Hızır Nebi : 63, 1 25 

- baymıııı : 20. 63 
Hızır Paş:ı : 1 23. 1 24 
Hııır-llyas : (ı4 
H icrJni : 3 1 5  
Hiç Kiiyü lllC7.41rlığı (Sağman) : 336 
Hiliifcı-i Abbasiyye : 29 
Hilmi Dede Bab:ı : 1 7  
Hind alemi : 115 
Hind-Avrupa : 56. 1 54 
Hind-lrJn kültürü : 334 
Hindistan : 56. 58. 64. 66. 67, 1 54. 255. 

325 
Hindliler : 4 1  
Hiıiı liınrısı : 337 
Hoca-i Seng-i Hak : 23 
Hohcnıollcm hanedanı : 206 
Homeros : 14,  54. 1 311 
Horasan : 43. 114:111 66, 1 77, 328 

- erenleri : 1 62 
Horczıııi. M . : 99 
Hay Ata : 1 110 



Hoy-Rezaye : 63 
HCibmesihi : 1 49, 1 52. 1 94 

- hareketi : 1 53 
Human : 42 
Hurufilik : 1 6, 30, 224 
Hurşid, Dr. Saiı : 93, 94 
Hurufi : 46, 62 
Huss, Jan : 8 1 .  82 
Hüdavendigar : 1 0  
Hümanism : 84, 8 5  
Hürrem Paşa : 246 
Hürriyet : 38 

iNDEKS 

H üsameddin, H. : 1 7 1 .  1 73,  1 92,  2 1 6, 
259, 278 

Hüseyin (Hz. Ali'nin oğlu): 9, 1 8, 39, 46, 
62, 65, 273 

Hüseyin, Ahlaılı : 1 92 
Hüseyin festivali : 67 
Hüseyin Hamevi (Abdülkadir Gcylani 

torunlarından) : 1 30 
Hüseyin. İmam : 74 
Hüseyin Paşa : 246, 259, 260. 262, 267, 

268. 269, 272, 273 
Hvand Alaüddin Muhammed bin Hasan 

Sami : 1 72 
Hvarezmlilcr : 1 73, 1 74 

lonia : 1 97 

Irak : 67, 84, 327, 328, 329, 333 
· - bedevileri : 327 
lrgaıoğlu Aıçalı Kel Memet dcsıanı : 323 
Isparta : 238 
Işık : 229, 230 

İA Tahrir Hey'cıi : 1 52 
lbaha : 25 
ibik Baba : 175  
İbn Arabi : 209, 2 14, 3 1 7  
lbn Arabş:i.b : 1 92. 200 
lbn Baııuıa : 1 32, 339 
lbn Bibi : 1 65.  1 67 
lbn el-Esir : 67 
lbn Fadlan : 42, 1 5 1  
lbn Kemal (Şemseddin Ahmed Kemal 

Paşa-zade) : 1 52. 295 
lbn Sina : 99 
lbrahim Bey : 1 74. 260 
lbrahim Bey (Ama�ya beyi) : 260 
lbrahinı (Memi Nazır'ın kardeşi) : 269 
lbrahim Mihrabi Baba : 1 08 

385 

lbrnhim Paşa : 1 50. 1 5 1 . 1 52. 243. 246. 
257. 279. 280. 28 1 ,  282. 283 

lbrahim (Peygamber) : 2 1 5  
lbrnhim, Şeyh : 335 
lbrahimoğlu. Dursun : 336 
lc:i.zetn:i.ıne : 1 O 1  
iç :iyini : 6 1  
içe! : 242 
lda dağı : 38 
ldris-i Bitlisi : 207 
ldris-i Muhıcli : 20 1 
lhsani : 3 1 9. 

ikrar kardeşi : 20 
il erleri : 234 
llnıinoğulları : 1 70 
l lyada : 1 38 
llyas : 1 67. 1 68, 1 76. 1 79 
imam Gaih : 32 
lm:i.miyyc : 14.l 

- Şiası : 24 
lnıaıııhır : J04 
inan, Abdülkadir : 22, 23. 25 
lncil : 4K. 65, 1 49. 2 1 5, 298 
lndianism : 115 
lndus : 56 
lngilizlcr : 292 
lngilıere : 337 
lonia körfezi : 1 95 
lpsala : 1 9 1  
lran : 1 0. 2 1 .  J2, 35, 45. 56. 58, 64. 67. 

68. 85, 1 36, 1 6 1 ,  1 67, 1 68. 1 78, 
233. 237. 238. 246, 247. 254, 255. 
264. 266. 267. 274. 275. 328. 329. 
330. n:ı 

- Alevi Türk aşircılcri : 32 
- Alevileri : J2 
- Azerbaycanı : 1 1 .  63. 64 
- edebiyatı : 306 
- feodal sisıeıni : 328 
- gençliği : 59 
- külıüıii : :ı 1 7. 329 
- Kürdisıanı : 20 
- savaşları : 1 34,  234. 265 
- seferi : 326 
- Şiiliği : 68 
- Türkisıaııı : 56 

lrani Nevruz : 63 
lr.ınlı. lr.ınlılar : 9. 22. 67, 255, 275 

- kelebe sınıfı : 329 
- Şii : 22 

ls:i. Çelebi : 332 
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lsa, Kılagı'h : 1 0 1  
lsa (Peyg:ımbcr) : 19 ,  4 3 ,  46. 52, 5 5 .  59, 

65, 1 49, 1 50, 1 52, 1 53,  1 54, 1 94, 
1 95,  200, 2 1 4, 298 

lsa'nın Son Akşam Yemeği : 1 54 
Isfahan : 253 
lsfcndiy:ır : 1 98 
lsli:ndiyaroğlu : 2 1 2  
ishak : 1 65. 1 66, 1 67. 1 7 1 .  1 72, 26 1 
lsis : 6 1  
lskendcr : 3 3 1  
lskcndcr Rcg, M ün�i : 275 
iskcndcriyc : 1 1 1  
lskenderun li manı : 253 
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Karına! - lsmailizııı sosyal hareketleri : 98 
Karmati hareket : 333 
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Orgia Aphrodits : 62 
Orhan, Sultan : 1 09, 1 1 0, 1 1 2, 1 78.  1 9 1 ,  

202 
Orhon yazıtları : 1 83 
Orta Anadolu : 38, 1 70, 248 
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254 
- devleti 1 0. I R7. 1 89, 2 1 4 . 227, 

250, 254, 26 1 ,  269. 272. 279. 282. 
3 1 0. 33 1 
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- kültür hayalı : 334 
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- sultanı : 255, 333 
- şehzadesi : 1 89 
- ıııııar salıiplcıi : 2 1 3  
- toprak sistemi : 267 
- Türkiyesi : 1 50, 1 60 
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- Türkleri : 254 
- uleması : 334 
- uynığu : 2 1 3 
- vakanüvisleri : 204. 275 

Osmanlı tarihi : 28 1  
Osmanlı tarihi (Ahmed Rasim'in) : 282 
Osmanoğul ları : 68. 1 5!! ,  2 1 2  
Otman Baba : 69, l :n. 295 
Oxford Üniversitesi : 297 
Ozan : 307 

Ömer (Halife) : 1 5, 26 
Ömer Halvcıi : 335 
Ön Asya : 5!1, 66 
Öşür : 67 
Özar:ıraı, Aşık Panos : 3 1 9  
Özbek : 23 
Özgünay, Abidin : 24 
Öı.kan, Ali izzet (Aşık) : 3 1 6  
Özıel l i , Cahil : 1 89 

Pagan Anadolu : 1 84 
Palanı:ıs (Scliinik meırnpoliti) : 9, 1 0  
Palandöken dağları : 296 
Panıheisııı : 16,  97 
Paperoissolc : 1 65 
Paraclcıe : 298 
Paıaren 'lcr : 1 85, 1 87 
Patrona Halil : 228, 278, 2110, 284 

- isyanı : 279 
- olayı : 285 

Paulician. Paulicianlar : 45. 46. 48, 68. 
1 69, 1 7 1 ,  1 85, 23� 29� 32 1 

- hcrcsy : 46, 47 
Paulus : 46 
Pay ayini : 6 1  
Peçevi : 1 52. 1 53, 26 1 ,  264, 265 
Perkliçia M ustafa bkz. Börklüce Mustafa 
Piri Efendi, Defterdar : 28 
Phebus : 114 
Phrygia halkı : 66 
Phrygia Mysıerion'ları : 62 
Phrygialı lar : 56 
Pir Sul ıan : 3 1 ,  1 01!, 1 1 7, 1 1 8, 1 20, 1 2 1 ,  

1 22, 1 23, 1 24. 1 26, 1 36, 299. 307 
Plethon : 1 95, 2 1 5  
Poseidon : 65, 84 
Prag : 8 1  
Proletarya : 1 il 1  
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Quinı, Charlcs : 334 

Radi Fiş (Rus ıürkolog) : 1 99 
Rafızi : 60 
Rafızilik : 1 63 
Resmi Din : 24 
Resmi lsl;iııı : 1 63 
Resül Baba : 1 65 
Resül Hali : 27 
Rıza : 36 
Rig-Veda : 1 54 
Risalctü'I mimariye : 48 
Risiilcıü'n Nushiyyc : 94 
Ri llcr. ProL : 1 29 
Roma : 1 52. 1 75 

- -Bizans imparatorluk ideolojisi : 2 1 2 
- dünyası : 1 86 
- i mparatorluğu : 45. 59, 337 
- iıııparJtoru : 85 
- ordusu : 337 

Roma, S. Pictro in  V incol i 'dek i ü n l ü  
Musa heykeli : 50 

Romalılar : 40. 84 
Romanya : 1 98 
Rönesans : 85, 1 86 
Rüm : 1 1 0. 1 66. 1 79. 2 1 7  

- Abdalları : 1 64 
- ıımarlüları : 247 

Riııniyan : 80 
Ruben, ProL : 66 
Rubcn. Walıcr : 66, 69 
Rudaki : 99 
Ruhi : 1 44, 1 45. 147 
Ruhs:ııi : 3 1 3  
Rum ccvarisi : DR 

Rum krnlhğı : 1 7 1  
Rumeli : 1 6. 46. 47. 1 04. 1 1 0. 1 9 1 ,  1 92. 

1 93. 1 94, 20 ı . 203. 205, 222. 224. 
24 1 .  248. 250. 256. 297, 332. 335. 
336 

- Alevileri : 224 
- beylerbeyliği : 282 
- Hıristiyanları : 1 1111 
- kazaskcri : 1 5 1  
- Müslümanları : 1 94 
- vak 'ası : 257 

Rumlar : 43, 1 58, 1 7 1 ,  2 1 9. 2119 
Rycauı. Paul : 1 49. 1 50, 1 52. 1 53 
Rylc. ProL Gi lbcı1 : 297 
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Sabah:ıııin Ali'nin mezarı : 337 
Sabazi us : 6 1  
Sabeı:ıy Sevi : 200. 204 
Sawbad : 279 
Sadeddin : 1 29 
Sadeddin Köpek, Emir : 1 72 
Sadi l:teg : 247, 2411 
Sadi Çelebi (lsıanbul kadısı) : 1 5 1 .  1 52 
Safevi. Safeviler : 1 35 .  247. 250, 254. 

255, 267. 27S 
- dcvlcıi : 236 
- genişlemesi : 2SS 
- hadisesi : 29 
- lr:ın : 254 
- Kızılbaş ordusu : 233 
- propagandası : 22. 68. 230, 23 1 .  246 
- saltanatı : 222 

Safeviye hükumeti : 32 
Saliyeddin : 1 90 
Safıycddin Erdcbili : 222 
Said Emre : 1 29,  1 )5 
Sainı Augusıin : 46, 53 
Saint Jcan ateşleri : 19 
Sainı-Quenıin, Siman de : 1 65 
Sakız : 1 95, 1 96, 2 1 2, 2 1 4, 220 

- Tekfuru : 220 
Salcı , Vahit Lıitfü : 1 89 
S:ılih Niyazi Dede : 90 
Saltık Baba : 1 75 
Saltuk : 33 1 
Samisata : 1 7 1  
Samucl, Manisalı Yahudi (Torlak Kemal) : 

205 
Sancak Beg : 248 
Sandıklı (Afyon) : 296, 305 
Sar.ıy aristokrasisi : 33 1 
Saray kasabası : 1 04  
Sarayi : 1 04, 1 05 
San Abal ı'lar :  4 1  
Sarı Abdürr:ıhnı:ın, Nadajlı : 1 5 1  
Sarı Ağalı'lar : 4 1  
Sarı Hanlı yörükler : 38 
San lsmail : 2 1 4  
Sarı Katip : 236 
S:ırı Kcçililcr : 38, 4 1  
San Kız : 39, 40, 5 1 ,  58 

- efsanesi : 39, 40 
Sarı Kız (Yer adı) : 1 1 0 
Sarı Nogay : 4 1  
Sarı Sallık : 4 1 ,  8 1 ,  94, 1 110, 294, 295 

- zaviyesi : 230 

Sarı Şaban. Köprülü : 26 1 
Sarı Türgeş : 4 1  
Sarı Yclbegen : 4 1  
Sarıköy : 296 
Saruhan (Manisa) : 269, 303 
S:isani : 1 83 

- hükümdarl:ırı : 45 
- Zcrdüşı ıeşkil;iıı : 328 

Sayhaı-ul tııim fi havadis ir-Rıim" ( Kitap) 
: 208 

Sefil Ali : 1 20 
Scgb5n'lar : 25 1 
Sekiz imanı : 3 ı .  36 
Sclanik : 1 85. 1 911 

- meıropoliıi : 9 
Selçuk feırcıi : :ıs 
Selçuk l ıııpar:ııorluğu : 98 
Selçuk isıilalan : 333 
Selçuki hanedanı : 1 59 
Selçuki İmparaııırlukları : 98 
Selçuki rejimi : 1 59 

Selçuki sultanları : 1 59 
Selçukiler : 202 
Selçuklu. Selçuklular : 35. 1 57. 1 69. 330. 

33 1 
- devleri : 1 57. 1 62. 1 88. 330 
- dönemi : 1 8. 1 6 1 .  272 
- rejimi : 1 514 

- suhanlıırı : 33 1 
Sclçuknaıııc : 1 67 
Selim 1 : 33 1 
Selim il : 232, 242 
Selim 1 1 1  : 284, 286 
Sclm5n-ı Farisi : 39. 40. 5 1 .  58 
Scıncrkanı : 2J 
Semisaı : 1 73 
Serez : 1 24. 1 99. 223 
Sersem Ali Baba : 27 
Sevgen. Nazmi : 336, 337 
Sevindik . Ad;uıalı : 26 1 
Seydi Paşa : 1 90 
Seyfeddin B:ıhar1.i zaviyesi : 132  
Scyfolar. Cizreli : 322 
Seyrani : 3 1  (ı 
Seyyid Ali Sultan : 1 1 0. 1 22 

- dergahı : 27 
Seyyid Burhaneddin : 74 
Seyyid Şerif Cürc:ıni : 1 92 
Sezar. Julius : !15 
Shiva : 58 
Shok. Prof. (Balkanolog) : 1 117 
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Sınıf mücadelesi : 1 83 
Sırp : 288 

- kralı : 1 88, 333 
- sercri : 27 

Sıvas : 38, 46. 1 70, 1 72, 1 73, 1 93, 229, 
234, 24 1 ,  263, 264. 265 

- beylerbeyisi : 260 
Sızık : 65 
Sibı ibn al-Ccvzi (Şamlı yazar) ; 1 65 
S iin : 49 
Silivri : 233 
Simavn:ılı bkz. Şeyh Bedreddin 
Simavnc kadısı : 1 98 
Simeon. Polonya'lı : 1 3  
Sina dağı : 50 
Sinan Pa�a. Cağala1.:ıdc : 256 
Sinan Paşa, Yularkısıı : 240 
Sinaııil ik : 335, 336 
Sinaniyc kolu (Halvcıiyc'nin) : 1 34 
Sinassos : 2 1 3  
Sinoloji : 85 
Sinop : 65· 
Sipalı harekeli : 270 
Sipah oğlanı : 270 
Sipalı zorbaları : 266, 270 
Sipah zorbası yağması : 269 
Sipahiler : 68, 250, 258, 269, 332, 335 
Sisam adası : 1 %, 1 97 
Siva (Hindü ıes l isin in üçüncü unsuru) : 1 ,  

1 1 ,  65 
Sivas : 1 1 7 
Siyah Çeşme : 2 1  
Sofiyfin : 3 1 ,  3 2  
Sofıalar : 233 
Sofu : 3 1  
Sofular köyü : 1 23 
Sofya : 104 
Soğukçcşmc rüşdiyesi : 33 
Sokollu Mchmed Paşa : 230, 255 
Sokraıcs : 44, 333 
S o n u s a  ( Toka ı 'ıa Taşo v a  i lç ı: s i  

köylerinden) : 2 1 7  
Söğüt : 1 80 
Söke : 2 1 2  
Spencer, Hı:rbcn : 229 
Süfi. Süfilcr : 334, 22 
Süfilik : 334 
Sıilarion : 1 95, 1 96, 1 97 
Su, Ruhi : 3 1 5  
Suhıc ayaklanmaları : 258 
Suhıeler : 235, 250. 270 

Sulıan Ahmed camii : 253, 254, 274 
Sulıanahnıeı : 337 
Sunullah Efendi. Şcyhülislfiın : 263, 264 
Suriye : 45. K4. 1 93. 272. 274. 3 1  O. 326. 

327. 329. 337 
- devlcıi : 273 
- gamizonlan : 328 

Susmanıı : 1 96 
Süğlün Koca naııı-ı diğer Kadri Hoca Baba 

: 242 
Süleyman ( Moralı ılerviş) : 224 
Süleyman (Peygamber) : 1 3. 104 
Süleyman Çcletıi : 1 95, 332 
Süleyman Fikri (Anıalya Müzesi müdürü) 

: 55 
Süleyman Hakıri. Şeyh : 223 
Süleyman Paşa : 1 9 1  
Siileynıan Şemdaniwdc : 283 
Süleyman Tlirkıııani : 83 
Sülı:yman. Kanuni : 1 4 1 .  235, 303 
Sülcyıııan - ı Veli. Şeyh : 35 
Sümer : 64 
Sün köyü (Elazığ) : 60 
Sünbülilik : D<ı 

Sünni. Sünniler 22. 26. 43,  56. 1 63. 
1 68 

- grup : 29 1 
- lsl:im : 1 07 
- kclfüııcılar '9 1  
- Osmanlı : 255. 299 

Sünnilik : 1 7 .  25. 1 77 .  244. 245, 294, 
3 1 5  

Sürı:yya Baba : 62 

Şaban Fakih (Ağca Koyunlu kabilesinden) 
: 25 1  

Şabanil ik : 336 
Şam Künlcr : 22 
Şah Atıbas : 253, 255, 274, 275 
Şah lsmail. Haıai : 1 6. 24. 28. 29. :ıo. 36. 

77. 1 1 7.  1 36. 222. 237. ı:ııı. 245. 
246 

Şah Kalender : 28 
- isyanı : 28 

Şah Veli : 242, 249 
- isyanı : 230. 246, 247, 248 

Şah-ı Merdan : 1 7  
Şahin Paşa. Lala : 323 
Şahku lu : 2!1. 1 7 8 ,  237, 238 

- ayaklanması : 237, 240 



- kuvvetleri : 237 
- olayı : 236 

Şahpur 1 : 337 
Şahturna : 3 1 8  
Şahverdi : 264, 265, 267 
Şakaik-i Numaniye : 1 09, 1 99, 20 1 
Şam : 272, 327 
Şamanizm : 23, 32, 46 
Şems-i Tebrizi : 209 
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Şemseddin Ahmet, Kema l Paşa-zade 
(Müftü) : 1 5 1  

Şemsiler : 1 3  
Şemsiyye : 1 3  
Şemsüddin Ebu'I fazail Behlül Baba : 1 74 
Şemsüddin Mahmud el-Tuğrai : 1 74, 1 75 
Şerayi : 24 
Şerdeddiıı, M. : 1 99 
Şeriat : 24, 1 06, 1 07 
Şeyh Biili : 1 0, 1 80 
Şeyh Bedreddin : 30, 99, 1 24, 1 53 ,  1 67. 

1 6!!,  1 76, 1 84. 1 115, 1 86, 1 88, 1 89, 
1 90. 1 9 1 ,  1 92, 1 93, 1 94, 1 98, 1 99, 
200. 20 1 ,  203, 204, 205, 206, 207, 
208, 209, 2 1 1 ,  2 1 2. 2 1 3, 2 1 4, 2 1 5, 
2 1 6, 2 1 9, 220, 22 1 ,  222, 224, 225, 
226, 227. 228, 229, 230, 236, 292, 
332 

- dervişleri : 223 
- isyanı : 1 92, 204, 205 
- Menakıbı : 1 90 
- müridk:ri : 222 
- Ocağı : 224 
- olayı : 2 1 2, 2 1 9  
- Tekkesi : 224 

Şeyh Celfıl : 24 1 ,  249 
- isyanı : 242 

Şeyh Cüneyd : 222 
Şeyh Ebu'l-Vem Bağdadi : 1 65, 294 
Şeytankulu : 237 
Şeytanoğlu Mcıııi : 269 
Şeytanoğulları : 269 
Şia : 5 1 .  66, 1 72, 333 
Şia-i lmamiyye : 294 
Şii, Şiiler : 9, 2 1 ,  57, 73, 74, 98, 242, 

3311 
- tekkeler : 3 1 3  

Şii-Alevi-Kızı lbaş üçlüsü : 60 
Şiilik : 2 1 ,  68, 23 1 ,  329. 33 1 ,  333, 334 
Şinasi : 322 
Şuubiye hareketi : 329 

Tabakat-ı lbııi Şigar : 1 7 1  
Taceddin cl-Tehıizi : 1 74 
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Taceddi n  Yusuf e l -Tebrizi (Müderris-i 
Mcs'udiye) : 1 74 

T5ccddin-i Kürdi : 1 09  
Tahmash : 246 
Tahımısih. M . H . : 1 35 
Tahtacı Çeııııi Tiirkıncni : 38 
Tahtacı-Alevi köyleri : 25 
Tahtacı lar · 27.  36,  38. 40, 42,  55. 6 1 .  

74, 1 1 1 . 1 1 7. l l B 
Talha hin Ubeydullah : 327, 329 
Tanrı Dağı : 1 1 0 
Tanrı Duıııuzi : 67 
Tanrıların Anası : 56 
Tapduk Emre : l! 1 ,  86, 94, I 02. 1 1 0. 1 80. 

294. 2% 
Tarih-i Ebü'I Faruk : 209 
Tarih-i al-Selçuk : 1 7 1  
Taıih-i lhııi Bibi : 1 7 1 ,  1 73 
Tarikat : 90 
Taıikat - ı  Hahaiyc : 1 74 
Taıikat-ı Hcktaşiyyc : 1 75 
Tarikat-ı Vcfaiyyc : 294 
Tasavvur :  84 
Taşköprüzade : 9 
Tat eri : 22 
Tatarlar : 275 
Tauroholiu ııı : 64 
Tauros Dağı : 49 
Tavas Kil isesi : 2 1 4  
Tavi l !!alil : 267, 274 
Tcbriz : 1 6. 63, 237, 255. 275 
Tecelli : 22 

· 

Tecer, Ahmed Kutsi : 53, 302 
Tcfsir-i Ffııih;i : 27 
Teke (An talya) : 1 1 1 , 30) 

- Beyi : 1 0 1  
Tekeli : 237, 238 
Tekeli Mchıııcd : 26 1 
Tekeli yöriikler : 38 
Tekirdağ : 1 9 1  
Tekkeler : 306 
Telli. Ozan : 1 78, 23ll 
Temeli : 32 1 
Teıııeşvar beylerbeyi iği : 273 
Teıııuçin-Cengiz : 4 1  
Tenasuh : 1 8, 22 
Tennuri İbrahim Efendi, Amasyalı : 1 41! 
Terceıııan üyini : 6 1  
Tesalya : 65. 1 02 
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Teshil : 200 

Tesl im Abdal : 3 1 7  

Teslim Taşı : 50 

Thargclion ayı : 1 3  

Thcse : 1 3  

Tlıondraklar : 46 

Thondraklı : 45 

Tımar : 237 

Tımarlı sipahiler : 232, 244 

Tımarlı1. tımarlıilar : 248, 250 

Til lu : 49 

Timur mağlubiyeti : 332 

Tirnur olayı : 1 89 

Tire : 27 

Tokat : 1 72, 1 73, 1 79.  1 93. 2 1 7.  234. 

240, 265, 303 

Tokat-Sıvas : 234 

Tokatlı Ağaçdan Piri : 26 1 

Tondraklı : 68, 3 2 1  

Tophane meyhaoeleıi : 2211 

Topkapı arşivleri : 246 

Topkapı Sarayı müzesi : 1 1  

Toprak Ana : 57 

Toprak rejimi : 23 1 

Toprakkale : 1 23 

Tork-e siyah : 22 

Torlak Kemal, Torlak Hıi Kemal : 9, 1 85,  

1 98, 1 99, 203, 204, 205.  220, 22 1 ,  

229 

Torlak pınarı : 22 1 

Toros : 49 

Toroslar : 49, 3 1 0 

Toskana Büyük Dükü : 253 

Toskana Grand Dukc : 273 

Tosya kadısı : 249, 250, 25 1 

Totenıism : 1 1 7 

Tökin, lsmail Hüsrev : 1 3  

Trablusşam : 272, 273 

Trabzon : 2 1 6  

Tragedia : 333 

Trakya : 1 89, 256 

- askeri : 1 97 

Trakyalılar : 56 

Tralles : 52 

Transilvanya : 255 

Troullote Mana.�tın : 2 1 4  

Truva kahramanları : 39 

Tugrak Bey : 1 7 1 

Tuna : 254, 255, 337 

Tunus : 254 

Turgutoğullan : 1 70 

Turloti : 1 96 

Turna : 1 4  

Tükmenlik : 26 

Türk : 23. 36. 42. 1 6 1 .  1 76, 242 

- halk lslfımı : 1 63 

- Alevi müessesekri : 36 

- aristokrasisi : 1 83 

- aşiret heyleri : 3 3 1  

- Devleti : 1 83. 329 

- edebiyat : 306 

- halk düşünce yapısı : 29 1 ,  294 

- halk tasav vur edebiyatı : 97 

- halkı : 235. 236. 293 

- kar.ırg:ihı : 235 

- kavmi : 37 

- kiiltiirü : 334 

- şamanlar : 48 

- toplumu : 235 

Türkistan : 84. 1 62 

Türkiye : 2 1 .  28, 36, 46, 47. 57. 8 1 .  85. 

1 68, 1 1111. 289, 323 

- Alevileri : 1 6, 22 

- halkı : 323 
- balkının kültür kökenleri : 44 

- notları : 43 

Türkler: 9. 22. 23, 21!. 35. 36. 39, 411. 54. 

611. 1 32. 1 57.  1 51!. 1 6 1 .  1 62. 1 64. 

1 68, 1 69. 1 70. 1 7 1 ,  1 75.  1 77.  1 83. 

1 92, 1 95.  1 96. 203. 2 1 3 .  2 1 6; 2 1 8. 

2�l 257. 25� 26� 26 1 .  288. 297. 

301. 308. 3 1 0. 330 

Türkmen : 9. 23. 30. 38, 39, 40, 42, 43. 

49. 53.  1 69, 1 10. 1 16. ın. ı n  
1 84. 1 93. 2 1 7, 229. 236, 325. 329, 

mı 
- -Alevi kıyımları : 236 

- -Alevi takımı : 339 

- ahali : 203 

- askeri reisleri : 33 1 

- a.�kcrlcri : 1 75 

- aşiret diizenlcmcsi : 329 

- aşiret yapısı : 33 1 

- aşiretleri : 243. 330 

- ayaklanması : 1 69 

- bekarları : 1 92. 204 

- bcylcri : 33 1 .  332 

- boyları : 1 70 

- oymakları : 46. 1 1  1 

- Scçcrcsi : 4 1  



Uludağ. Süleyman : 1 63, 1 68 

Ulukalc : 336 
Umay Ana (Ycr-Sub Tlingri) : 30, 84 
Urfa : 1 73, 26 7, 268. 338 

- kalesi : 262 
Urum sofusu : 3 1  
Uşşakilik : 336 
Uygur Türkleri : 1 8  
Uzbeklcr : 255 
Uzun Halil, Bağdatlı : 261 
Uzun Yayla : 3 1 0  
Uzunça11ılı : 1 9 1 ,  229, 237 

Ü lken (Kök Tilngri) : 30 

Ülküta�ır : 62 
Ümmi Sinan : 1 34, 224. 335 
Üzüm Kümesi : 67 

Vahdet : 24 

Vahdct-i vücud felsefesi : 334 
Vak'a-i Hayriye : 298 
Vak'a-i Vakvakiye : 335 
Valakya : 255 
Valide sullanın hfissları : 2 5 1  
Van : 258, 273 
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Viiridiil : 1 9 1 ,  200, 206, 207, 208, 209, 
2 1 0, 2 1 1 .  2 1 4, 224. 22� 

Yaskovan hucağı : 336 
Yeffü : 1 64 
Vehbi : 224 

- Divanı : 224 
Yelfiyeın5me : 3 1 .  1 29. 1 33. 1 66, 1 77 
Veli : 1 20 
Yeli Bayramı : 63 
Yeli Halife ayaklanmaları : 242 
Versailles : 279 
Yeyselkar:ıni : 228 
Vicdan : 25 
Yir:ıni : 308 
Yishnuisnı : 66 
Viyana : 286 
Vize : 1 04 
Vizeli Alficddin (Kaygusuz) : 1 08 
Volıairc : 43, 1 1 6, 1 7 3  
Vryonis : 46, 2 1 5  
Yüzcra-i Osmaniye : 2 1 6  

Walpurgis geceleri : 1 9  

Walsh. Bacquc-Graıııınonı : 247 
Walsh. J. R. : 246 

Wang Mang : 85 
Wiıtck : 1 94. 1 95 

Yahudi, Yahudiler : 66. 203, 2 1 3  

- ıarikaıları : 60 
Yahudilik : 85 
Yahya Baharzi, Şeyh : 1 32 • 
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Yahya Efendi. Şcyhülisliiııı : 9 1 .  1 45, 1 46 
Yakın Doğu : 65 
Yakub Paşa : 246 
Yalımlı köyü : 237 
Yalvaç ilçesi : 1 1 7 
Yanık Ömer : 308 
Yani Koııınenos (Tr:ıhzon kralı) : 1 73. 1 74 
Yankomadyan : 3 1 .  32 
Yanmada : 265 
Yassıviran köyli : 274 
Yavsi, Muslahaddin : 1 9 1  
Yavuz : 1 1 , 23, 28. 29. 30, 36, 1 36, 24 1 .  

242, 245. 248, 3 3 1  
Yaz Kurbanı : 74 
Yemini : 308 
Yeni Dünya : 256 
Yeni Düzen : 2!14 
Yenice Bey ayaklanması : 242 
Yeniçeıi, Yeniçeriler : 1 1 , 28. 29. 36. 48. 

1 02. ı ı o. ı 5o. 232. 2:n. 212. 287. 
306, 335 

- Ağalığı : 29 
- all ıhiiliik halkı : 250 
- an''1ncsi : 29 
- ayaklanması : 283 
- Ocağı : 1 5 . 511. 285, 2116 

Yer Suh Tengri bkz. Umay Ana 
Yesevi : 1 5. 84, !16 
Yesi : 20 
Ycşilırmak : 202 
Yetkin. Çeıin : 25. 204. 27 1 .  235 
Yezid : 26 
Yezidi. Yezidiler : 1 1 .  20, 33 

- ayini : .l3 
Yıldırım : 23. 1 88, 1 92, 1 95, 332 
Yıldız dağı : 1 22 
Yorgiç (Yurgeç) Bey : 1 97 
Yozgaı : 229. 240 
Yörgüç Paşa. Ala Hey zade : 1 98,  2 1 6, 

2 1 7.  :#1 8 
Yörük. Yörükler : 23. 36. 38 
Yugoslavya : 16 
Yuhanna incil i  : 298 



F O T O G R A F L A R  
Tarafımızdan çekilmiş fotografların çekiliş tarihleri 

parantez içinde verilmiştir. 

Fot. 1 :  1 ı, . ı : ,  ı ilişkileri beraberinde kültürel alışverişi de kaçınılmaz şekilde 
getirir. Bu ılı L ı [ .. ı ı :  ı daha prehistoryadan beri vaki olduğunu biliyoruz. (tuz, şap, 
deri, çakmaktaşı, obsidian . . .  alışverişi). Edirne'nin batısında, düz bir hat üzerinde, 
muntazam aralıklarla, Bulgaristan içlerine varan bir dolmen dizisi bulunur. Mezar 
odası veya kült mahalli oldukları tahmin edilen bu dolnıenler sırası aynı zamanda 
bir alışveriş yolunun da "işaret taşlan" olmalıdırlar. Hadrianapolis - Edrine -
Edirne Balkanlar'dan gelen ticaret yollarının kavuştuğu bir merkez degil miydi? 
Boşuna mı Osmanlı orasını başkent yapmıştı. 

Fotografta (1 982), Edirne arkeoloji Müzesi 'niıı bahçesine taşınmış bu dol
menlerden biri görülüyor. 



Fot. 2 - Tyana'nın kalıntıları Niğde'nin Bor ilçesinin Keınerlıisar 
buca�nda bulunuyor. ( 1 950) 

Fot 3- l 908'de Bosna-Hersek 'in Avustuya-Macaristan tarafından 
ilhakına Türk halkı büyük tepki göstermiş. Avusturya mallarına boykot 
ilan edilmiş. rıhnm hamalları bu ülkenin gemilerini bo�altnıaz olmuştur. 
(bk. B. Oğuz, Yüzyıllar Boyunca Alman Gerçeği ve Türkler, s. 1 99 - 202) 

Bunun çaresini Avusturya, her sınıftan olupn bir grubu ülkesini 
gezmeye davet etmekte buluyor. Bu gezi sırasıııda misafirlerden bir 
kısmı, Budapeşte'de Gül Baba Türbesi'ııi ziyaret ediyor. Bu fotograf, 
ziyaretçileri gösteriyor. (X işaretli olan subay, bu kitabın yazarının babası 
Fehmi efendidir. B. O�z arşivi) Tekke, grubun arkasında gözüküyor. 



For. 4- Kendi tabutunu taşıyan Hz. Ali ve devesi. Tabutta "Mutu kabl 
entenıutu" yani ölmeden önce ölmek" yazıyor. Hesabmız görülmeden 
hesabınızı gören dernek oluyor ki, benlik, bencillikten sıyrılmadır. 
Aleviliğe dayanan bu sözde başkalanııı düşünme. sevme manası bulunuy
or. (Malik Aksel'den) 

Fot. 5- lslanı öncesi geçmişi olan Dülük Baba ziyaretgahı, eski adı 
Jupiter Dolichenus olan bir tapınağın yerine almış (Fot. 1 956) 



Fot. 6 - Selim Sırn (Tarcan) Bey, bir Türkmen obasıııda görülüyor. 
Arşivimizde bulunan fotografin 1 925 öncesine ait olması gerekir. 
Görüldüğü gibi kaç göç bahis konusu değildir. 

"Kız atımın nalı yoktur, suratıııda çulu yoktur, 
Bir gecelik yemi yoktur, ben gidemem türkmeıı kızı!" 
"Bileziğimi nal ederim, feracemi çul ederim 
İncilerim yem ederim, bin gidelim paşam oğlan!" 
(Selim Sırn - Radyo Konferanslarım 1 ,  ise. 1 932, s. 2 19) 

Fot. 7 - Hacı Bektaş Ocağı Meydan Evi'nin tavanı (1 952). Bunda 
"Sekiz lmam" simgesi görülüyor. 



Fot. 8 - a) Hacı Bektaş Der
gahı 'na giriş; 

Fot. 8 - b) dergah 'tan bir köşe 
( 1952) 

Fot. 8 - c) Dergah içinde 2. avlu ( 1952) 



.. , 

Fot. 8 - d) Arslanlı Çeşme odasından görünüş ( 1952) 



Fot. 8 - e) Huzur-u Pir (Hacı llektaş'ın mezan) (1952) 

Fot. 8 - f) Huzur-u Pir'in tavanı ( 1952) 



Fot. 9 - a) Balını Sultan Türbesi'ııden görünü�. ( 1 952) 

Fot. 9 - b) Balım Sultan Türbesi'nden görünüş. (1952) 



Fot. 9 - c) Balım Sultan Türbesi'nden görünüş. ( 1 952) 

Fot. 9 - d) 1 82U'de Yeniçeri Ocağı'nın kaldınlmasıyla birlikte 
Bektaşi tekkeleri Nakşibendilerin denetimine bırakılmıştır. Fotograf, o 
tarihlerde dergahın yanına inşa edilmiş camiyi gösteriyor. ( 1952) 



Fot. 1 0- a) Kırşehir'de Aşıkpaşa Türbesi; 

Fot. 1 0- b) Kırşehir Beyi Emir 
Nureddin Cibril bin Caca (Caca 
Bey) tarafından 1 272'de rasathane 
olarak inşa edilmiş medresenin 
köşeden görünüşü; 

Fot. 1 0- c) aynı medresenin 
porcal köşe sütunu. Üstteki kuresel 
motif, stilize kolluk ve doğurganlık 
simgesi nar'ı ifade edebilir. (1 952) 



Adliye önünde 
çıplak protesto 

Fot. t 1 - İşkenceye "erotik protesto"d;ı, bulunan Cono 
aşiretinin kadınlan. 

(Hiirriycı ve Milliyeı'in 0'1.04 . 1 '194 tarihli nushalarındın) 



Fot: 1 2  - Michelangelo'nun "Boynuzlu Musa'sı (Roma) 
Boynuzun tarihin karanlıklanna dalan bir öyküsü var. Boğanm 
kuvvet, kudret, tevlit kabileyetlerini işbu .boynuz simgeler. 
Yukandaki heykel, bu öykünün sanata yazılnuş bir şekli oluyor. 
lran, Türk ve Hint edebiyatlannda Büyük lskender ile Kur'an'da 
adı geçen lskender-i Zülkarneyıı (çifte boynuzlu)'in efsaneler iç 
içe geçmiştir. Musa da güçlü idi, lskeııder de! Bu sonuncusu yan 
tannlaşarak, yine çifte boynuzlu Dioııysos teınalanyla lranlılara ait 
iııançlann birbirine geçtiği bir efsane yaratmıştı. 



Fot. 1 3  - Edirne'de Defterdar Mustafa Paşa Camii (1 980) kubbe ve 
alemleri. Cami ve yarı-dini yapıların alemleri, samldığı gibi hilal olmayıp 
uçlan dışa kıvrık boynuzu ifade ettikleri açıkça görülür. ayııı şeyi, lstanbul 
Uleli'de birçok türbe vs.'de görmek mümkündür. 

Fot. 1 4  - Siirt'in içinde, bir cami kapısında boynuzlar. ( 1 95 1 )  
Siirt'in "Büyüksultanı" sayılan merkez köyü Tillu'da az çok bütün 
yan-dini binalarda aynı şeyi görmüştük. 



Fot. 1 5  - Anadolu tannlan, Ali'nin olduğu gibi, 
"doğru, aziz ve kuvvetli", Osio Kai Dikaio kişilerdi. 
Böyle bir heykel kaidesine Perge (Antalya)'de rastladık 
( 1992) . Ancak heykeller Antalya Müzesi'ne nakledilmiş 
bulunduklarından· bu kaidenin hangi tanrıya ait 
olduğunu saptayamadık. 

Fot. 16 - "Ayak izi" teması yaygındır. A) Buddha'nınkinden, lsa ve b) 
Muhammed'inkine kadar. Bu resimler tekkelerde, hatta Topkapı sarayı 
Emanet-i Mukaddese'nin bulunduğu kısmın duvarlannda görünen ve bunun 
adı "Kadem-i Şerif", ya da Kadem-i Resulullah"tır. (Malik Aksel'den) 



Fot. 1 7  - Eleusiana Mysterion'lannda 
buğday başağı, Gök ile Toprak'ın birleşmesi
nin (Hieros gamos - Kutsal izdivaç) ürünü 
olan "Demeter'in meyvesi"ni temsil ederdi. 
Bu örge, Musevi ve Türk-lslam mezar taşlan
nın mutat "süs"ü oluyor.Antik çağlann inanç
ları sisteminden kalmış "süs"ü. Başak, "hayat 
ağacı" örgesinin tepesinde bulunur. 

a) lscaııbul, Sultanahınet Sokullu Camii 
haziresindeıı (1 980); 

b) Kuzguncak Musevi mezarlığından 
(1 979) 

Fot. 1 8- Eski Bektaşi minyatürlerinde 
Kaygusuz Sultan (Türkiyat Mecmuası 3'ten) 



Fot. 1 9) İslam 'da, inananlar ir;iıı, Allah katıııda şcfaatc,:ı olabilecek, olaylann 
akışına göre koruyup yardım edebilecek örnek insanları Tanrı ile kendileri 
arasına yerleştirmek, bi.iti.iıı orthodox lslam'a rağmen uygun görülıniişti.ir. Bu 
kutsal kişilerin bazıları tarih i  kişiler, bazılan sadece lslaııı öncesi veya İslam dışı 
örnek kişilerin yoruııılarıııı, bazıları da salt hayali kalıraıııanlardır. 

Bu gibi evliyaların ilginç temsilcilerinden biri de, bildiğiniz gibi Bursa'nııı 
şehir veliyullahı Geyikli Baba 'dır. Yaşam öyki.isi.inden onıı yine başlarda 
sözüni.i ettiğimiz Assesi'li Aziz Fraıısua (Franceseo) ile kıyaslamak mi.im -
ki.indür. Ancak onun özelliği geyiklerle olan ilişikisıdir. (Marcus Köııbacak -
Mi.inzevilikten Gaziliğe: Gevikli Baba) Osmanlı Mrnakıbnaıııelerinden Bir 
Keşiş Çev. Y i.iksel Ersan, Toplumsal Tarih 24, Aralık 1 995) 

Yer - Gök Hierogamie'si bu "Bi.iyi.ik izdivaç'tan ya insanoğlunun atası ya 
da bir büyi.ik adam doğuyor. Bu arada geyikde, taraflardan biri oluyor. Kaldı 
ki,  eski Türklerde geyik (kıgıı) topr;ığın simgesi idi. Gerçekten Asya Ti.irk 
efonesinde yer alan geyik hep dişidir. Yani  "ata" olarak gözükmez. Geyikler 
önce Hattiler'in.sonra da Hititler'in Vuruşeıııu adlı en yiice taıınc,:alanydı. (fot. 

1 9  a) . Fot. 1 9  b' de görülen ve Birecik civarında Karasu K aya kabartmalan 
i.izerinde görülendir. (Fut. H. Helleukepes and J .Vagııcr) . Bunda tanrı geyiğin 
i.istündedir. Daha uzun aynntılar için bkz. Burhan Oğuz - Kültür Kökenleri, 
1 il 1 . s .  849 - 860 



Fot. 20 - Gerek fot. 1 8'deki Kaygusuz Sultan, gerekse burda
ki Kazak Abdal nefir çalarken görülüyor. (Yazı resim) (M. 
Aksel'den) Nefir, kamıştan yapılan bir çeşit boru olup 
"burgu" dan sonra en uzun boru oluyordu. Mehter takımı 
arasında yer aldiğı gibi savaş veya alarm aracı olarak da 
kullanılırdı. "Kerrenay"ın daha küçüğü olan bu boruya halk 
arasında "yul borusu" denirdi. Bazı fakir dervişlerin kuşaklanna 
soktuklan boynuz biçimli boruya da nefir denmiştir. (ML) 

Halen "yuh-yuha" şeklinde kullamlan "yul" kınama ünlemi 
olmuş, mezkl'ır dervişler antitezleri olan orthadox sunni uygula
malan bu ünlemle kıııamışlar. Kıyamet gününde de nefir 
çalınacak ölüler dirilecek . . .  Ahd-ı Atik'e göre, lsrailoğullan 
Eriha Oericho)yu (M.Ö. 1 400 ila 1 260), boru öttürerek duvar
lannı yıkıp zaptediyorlar. "Ve Rabb Yeşu 'ya dedi: Bak . . .  sandık ve 
üzerinde yedi kahin koç boynuzundan yedi boru taşıyacaklar.Ve 
vaki olacak ki, onlar koç boynuzundan boruyu uzunca 
çaldıklan . . .  zaman . . .  şehrin duvan olduğu yere çökecek . . .  " (Yeşu 
Vl/2-6) 



Fot. 2 1  - Amasya'da Ueyazit Paşa Camii, cephe ve yandan 
görünüş ( 1 949) . Türknıenc hiç de merhametli davranmamış, 
önüne geleni, kadın erkek, çoluk çocuk kılıçtan geçirmiş I I .  
Murad'ın lalası "Osmanlı" Ueyazit Paşa, kendi adını taşıyan 
mahallede bu camiyi yaptınyor. Paşa'nııı Osmanlı ordusunun 
ıslahı hususunda büyük hizmetlerinin geçtiği biliniyor. icraatı 
arasında, Edirne'de ölen Çelebi Mehmed'in ölümünü (1 42 1 ) ,  
ortaya çıkması mümkün kargaşayı önlemek üzere, Candarlı 
lbrahim Paşa ile birlikte Şehzade Murad'ı Amasya'dan Bursa'ya 
gelip tahtı işgal edene kadar, kırk gi.in süreyle ordudan gizlemesi 
kayda değer. Çok hareketli yaşamı boyunca bir kez göstermiş 
olduğu bir beşeri zaaf, başına mal olacaktı. Kendi hasabına Aydın 
Beyliği'ni eline geçirip bağımsız hükümet eylemek sevdasıyla 
kah Çelebi Mehmed'e dehalet eden, kah ona karşı kadeşleriyle 
ittifak ederek gaileler açıp lzmirli Karasubaşı oğlu Cüneyd Bey'in 
kızına Paşa, talih olduğunda Bey, hem azametini göstermek, hem 
de sevmediği Paşayı tahkir amacıyla onun tarafından gelen 
elçinin önünde Abdullah adlı ve Arnavut asıllı kölesini azad edip 
kızını onunla derhal evlendirmiş ve elçiye dönerek "git efendi

.
ne 

söyle, kızımı bir Arnavuta verecek olduktan sonra daha genç ve 



akıllısını tercih ederim" demiş. Uuna son derece muğber olan 
Paşa, Cüneyd Bey'e karşı muharebede eline esir düşen 
Abdullah' ı ,  kıskançlığına mağlub olup hadım ettirmiştir. Çelebi 
Mehnıed'in son günleriyle i l .  Murad'ın saltanatının 
başlangıcında ortaya çıkan ve Yıldırım'ın Ankara muharabesinde 
kaybolan oğlu olduğunu iddia eden Düzmece Mustafa'ya kaşı 
sevk edilen Beyazit Paşa, askerlerinin karşı tarafa geçmesi sonu
cunda esir düştüğünde Mustafa onu, yanında bulunan Cüneyd 
Bey'e teslim etmiş. O da damadının intikamını almak üzere 
Paşa'nın kafasını kt·stirirken ona "insanları hadım etme sanatın 
da bu kadar mahir kişiye yazık olacak ama 

0
hak yerini bulacak!" 

demiş ( 1 422) (Dukas, s. 9 1  ve Hammer - Historie de l'Eınpire 
Ottoman, had. M. Dochez, Paris 1 844, s. 1 76) 

Evet, "hak yerini bulmuş!" Askerlerinin karşı tarafa geçme
sine gelince Hanuner, Mustafa'nın onlara seslenip "tahtını meşru 
varisi benim, bana itaate mecbursunuz!" demesiyle sanki bir 
sihirli gücün dürtüsüyle öbür tarafa geçtiklerini söylüyorsa da 
sebep bundan ibaret olmamalı. 



Fot. 22 a 

Fot. 22 b 



For. 22 c 

Fot. 22 - Yine Türkınene acımasız davranışlanyla ün yapmış 

Yörgüç Paşa'nın da Anıasya'da bir camisi, imaret ve Sünni dört 
mezhep için birer hücresi bulunan bir medresesi var. 

a, b, c, cephe detayları ( 1 949) ;  d, arkadan görünüş (1962) 



Fot. 23 a- 1 949 

Fot. 23 b 



Fot. 23- Neşri "Anıasya'nın kesme kayadan bir zindaııı'ndan 
söz ediyor. Yörgüç Paşa Türkmenleri buraya doldurmuştur, 
aıtzını sıvatıp içerisine salınan dumandan boğdıırtulımıştur. Biz 
bu zindanı görmedik. Bu belki, ağzı kalede olup da nehre 

(Yqilırıııak'a) kadar indiği söylenen Cilan Lala Kuyusu (a, 1 949) 

veya çok sayıda (b ve c) kaya mezarlanndan ( 1 949) biri veya 

birkaçı olabilir. 

Fot. 24 - Hüseyin Paşa'nın hapsedilip kaçmayı başardığı 

Amasya Kalesi'nin Kırklar Dağı tarafından görüşünü (t 949) 



Fot. 25 Hüseyin 
Paşa 'nın Karayazıcı tarafın -
dan aşağı sarkıtılarak Os -
manlı kuvvetlerine teslim 
edildiği Urfa Kalesi ( 1 956). 

Fot. 25- b) Yandan görünüşü 

Fot. 25 -a) Roma sütunlanyla birlikte kalenin 
cepheden görünüşü; 

fot. 25- c) Kalenin zaptını güçleştiren su hendeği 



Fot. 26 - Isparta 'da ki.itük dilen Tahtacı kadınlar ( 1 954). 

Fot. 27 - Nevşehir'liler anlattığımız kişiliği ve tutumuyla 
ihtilale sebep olmuş Damat İbrahim Paşayla iftihar ediyorlar 
ki, heykelini dikmişler ( 1 952). 



Fot. 29 - Tokat'ta turna 
örgeli şahide (B. Karamağalı 'dan) 

Fot. 28 -
"Cenneten dört ırmak akar 

Dördü de bir yerden çıkar 
Değme sulara benzemez 
Ne acayip akışı var" (Yunus) 

Vryonis'in verdiği bu resimde, 
İslam öncesine ai.t ne örgeler yok ki . . .  

Fot. 30 - Tahtacı kazayağı, 
Kazdağı'na "hacc"a çıkmaz mı 
Tahtacı, kaz güden San Kız'ı 
ziyarete? Elbisesine diktiriyor 

·bunu. (A.Yılmaz'dan) 



Fot. 31 - Dini yazı - resimde arslan, yani Haydar - Hz.Ali tem
silleri duvarları süslüyor. 



Fot. 34 - Bağdat Kazimiye'de imam Musa Kazım'ın nıerkaddi. 



Fot. 35 - Merkadd-i imam Rıza 



Fot. 36 - Merkadd-i imam Rıza 




	bo-3 - 0001
	bo-3 - 0002
	bo-3 - 0003
	bo-3 - 0004
	bo-3 - 0005
	bo-3 - 0006
	bo-3 - 0007
	bo-3 - 0008
	bo-3 - 0009
	bo-3 - 0010
	bo-3 - 0011
	bo-3 - 0012
	bo-3 - 0013
	bo-3 - 0014
	bo-3 - 0015
	bo-3 - 0016
	bo-3 - 0017
	bo-3 - 0018
	bo-3 - 0019
	bo-3 - 0020
	bo-3 - 0021
	bo-3 - 0022
	bo-3 - 0023
	bo-3 - 0024
	bo-3 - 0025
	bo-3 - 0026
	bo-3 - 0027
	bo-3 - 0028
	bo-3 - 0029
	bo-3 - 0030
	bo-3 - 0031
	bo-3 - 0032
	bo-3 - 0033
	bo-3 - 0034
	bo-3 - 0035
	bo-3 - 0036
	bo-3 - 0037
	bo-3 - 0038
	bo-3 - 0039
	bo-3 - 0040
	bo-3 - 0041
	bo-3 - 0042
	bo-3 - 0043
	bo-3 - 0044
	bo-3 - 0045
	bo-3 - 0046
	bo-3 - 0047
	bo-3 - 0048
	bo-3 - 0049
	bo-3 - 0050
	bo-3 - 0051
	bo-3 - 0052
	bo-3 - 0053
	bo-3 - 0054
	bo-3 - 0055
	bo-3 - 0056
	bo-3 - 0057
	bo-3 - 0058
	bo-3 - 0059
	bo-3 - 0060
	bo-3 - 0061
	bo-3 - 0062
	bo-3 - 0063
	bo-3 - 0064
	bo-3 - 0065
	bo-3 - 0066
	bo-3 - 0067
	bo-3 - 0068
	bo-3 - 0069
	bo-3 - 0070
	bo-3 - 0071
	bo-3 - 0072
	bo-3 - 0073
	bo-3 - 0074
	bo-3 - 0075
	bo-3 - 0076
	bo-3 - 0077
	bo-3 - 0078
	bo-3 - 0079
	bo-3 - 0080
	bo-3 - 0081
	bo-3 - 0082
	bo-3 - 0083
	bo-3 - 0084
	bo-3 - 0085
	bo-3 - 0086
	bo-3 - 0087
	bo-3 - 0088
	bo-3 - 0089
	bo-3 - 0090
	bo-3 - 0091
	bo-3 - 0092
	bo-3 - 0093
	bo-3 - 0094
	bo-3 - 0095
	bo-3 - 0096
	bo-3 - 0097
	bo-3 - 0098
	bo-3 - 0099
	bo-3 - 0100
	bo-3 - 0101
	bo-3 - 0102
	bo-3 - 0103
	bo-3 - 0104
	bo-3 - 0105
	bo-3 - 0106
	bo-3 - 0107
	bo-3 - 0108
	bo-3 - 0109
	bo-3 - 0110
	bo-3 - 0111
	bo-3 - 0112
	bo-3 - 0113
	bo-3 - 0114
	bo-3 - 0115
	bo-3 - 0116
	bo-3 - 0117
	bo-3 - 0118
	bo-3 - 0119
	bo-3 - 0120
	bo-3 - 0121
	bo-3 - 0122
	bo-3 - 0123
	bo-3 - 0124
	bo-3 - 0125
	bo-3 - 0126
	bo-3 - 0127
	bo-3 - 0128
	bo-3 - 0129
	bo-3 - 0130
	bo-3 - 0131
	bo-3 - 0132
	bo-3 - 0133
	bo-3 - 0134
	bo-3 - 0135
	bo-3 - 0136
	bo-3 - 0137
	bo-3 - 0138
	bo-3 - 0139
	bo-3 - 0140
	bo-3 - 0141
	bo-3 - 0142
	bo-3 - 0143
	bo-3 - 0144
	bo-3 - 0145
	bo-3 - 0146
	bo-3 - 0147
	bo-3 - 0148
	bo-3 - 0149
	bo-3 - 0150
	bo-3 - 0151
	bo-3 - 0152
	bo-3 - 0153
	bo-3 - 0154
	bo-3 - 0155
	bo-3 - 0156
	bo-3 - 0157
	bo-3 - 0158
	bo-3 - 0159
	bo-3 - 0160
	bo-3 - 0161
	bo-3 - 0162
	bo-3 - 0163
	bo-3 - 0164
	bo-3 - 0165
	bo-3 - 0166
	bo-3 - 0167
	bo-3 - 0168
	bo-3 - 0169
	bo-3 - 0170
	bo-3 - 0171
	bo-3 - 0172
	bo-3 - 0173
	bo-3 - 0174
	bo-3 - 0175
	bo-3 - 0176
	bo-3 - 0177
	bo-3 - 0178
	bo-3 - 0179
	bo-3 - 0180
	bo-3 - 0181
	bo-3 - 0182
	bo-3 - 0183
	bo-3 - 0184
	bo-3 - 0185
	bo-3 - 0186
	bo-3 - 0187
	bo-3 - 0188
	bo-3 - 0189
	bo-3 - 0190
	bo-3 - 0191
	bo-3 - 0192
	bo-3 - 0193
	bo-3 - 0194
	bo-3 - 0195
	bo-3 - 0196
	bo-3 - 0197
	bo-3 - 0198
	bo-3 - 0199
	bo-3 - 0200
	bo-3 - 0201
	bo-3 - 0202
	bo-3 - 0203
	bo-3 - 0204
	bo-3 - 0205
	bo-3 - 0206
	bo-3 - 0207
	bo-3 - 0208
	bo-3 - 0209
	bo-3 - 0210
	bo-3 - 0211
	bo-3 - 0212
	bo-3 - 0213
	bo-3 - 0214
	bo-3 - 0215
	bo-3 - 0216
	bo-3 - 0217
	bo-3 - 0218
	bo-3 - 0219
	bo-3 - 0220
	bo-3 - 0221
	bo-3 - 0222
	bo-3 - 0223
	bo-3 - 0224
	bo-3 - 0225
	bo-3 - 0226
	bo-3 - 0227
	bo-3 - 0228
	bo-3 - 0229
	bo-3 - 0230
	bo-3 - 0231
	bo-3 - 0232
	bo-3 - 0233
	bo-3 - 0234
	bo-3 - 0235
	bo-3 - 0236
	bo-3 - 0237
	bo-3 - 0238
	bo-3 - 0239
	bo-3 - 0240
	bo-3 - 0241
	bo-3 - 0242
	bo-3 - 0243
	bo-3 - 0244
	bo-3 - 0245
	bo-3 - 0246
	bo-3 - 0247
	bo-3 - 0248
	bo-3 - 0249
	bo-3 - 0250
	bo-3 - 0251
	bo-3 - 0252
	bo-3 - 0253
	bo-3 - 0254
	bo-3 - 0255
	bo-3 - 0256
	bo-3 - 0257
	bo-3 - 0258
	bo-3 - 0259
	bo-3 - 0260
	bo-3 - 0261
	bo-3 - 0262
	bo-3 - 0263
	bo-3 - 0264
	bo-3 - 0265
	bo-3 - 0266
	bo-3 - 0267
	bo-3 - 0268
	bo-3 - 0269
	bo-3 - 0270
	bo-3 - 0271
	bo-3 - 0272
	bo-3 - 0273
	bo-3 - 0274
	bo-3 - 0275
	bo-3 - 0276
	bo-3 - 0277
	bo-3 - 0278
	bo-3 - 0279
	bo-3 - 0280
	bo-3 - 0281
	bo-3 - 0282
	bo-3 - 0283
	bo-3 - 0284
	bo-3 - 0285
	bo-3 - 0286
	bo-3 - 0287
	bo-3 - 0288
	bo-3 - 0289
	bo-3 - 0290
	bo-3 - 0291
	bo-3 - 0292
	bo-3 - 0293
	bo-3 - 0294
	bo-3 - 0295
	bo-3 - 0296
	bo-3 - 0297
	bo-3 - 0298
	bo-3 - 0299
	bo-3 - 0300
	bo-3 - 0301
	bo-3 - 0302
	bo-3 - 0303
	bo-3 - 0304
	bo-3 - 0305
	bo-3 - 0306
	bo-3 - 0307
	bo-3 - 0308
	bo-3 - 0309
	bo-3 - 0310
	bo-3 - 0311
	bo-3 - 0312
	bo-3 - 0313
	bo-3 - 0314
	bo-3 - 0315
	bo-3 - 0316
	bo-3 - 0317
	bo-3 - 0318
	bo-3 - 0319
	bo-3 - 0320
	bo-3 - 0321
	bo-3 - 0322
	bo-3 - 0323
	bo-3 - 0324
	bo-3 - 0325
	bo-3 - 0326
	bo-3 - 0327
	bo-3 - 0328
	bo-3 - 0329
	bo-3 - 0330
	bo-3 - 0331
	bo-3 - 0332
	bo-3 - 0333
	bo-3 - 0334
	bo-3 - 0335
	bo-3 - 0336
	bo-3 - 0337
	bo-3 - 0338
	bo-3 - 0339
	bo-3 - 0340
	bo-3 - 0341
	bo-3 - 0342
	bo-3 - 0343
	bo-3 - 0344
	bo-3 - 0345
	bo-3 - 0346
	bo-3 - 0347
	bo-3 - 0348
	bo-3 - 0349
	bo-3 - 0350
	bo-3 - 0351
	bo-3 - 0352
	bo-3 - 0353
	bo-3 - 0354
	bo-3 - 0355
	bo-3 - 0356
	bo-3 - 0357
	bo-3 - 0358
	bo-3 - 0359
	bo-3 - 0360
	bo-3 - 0361
	bo-3 - 0362
	bo-3 - 0363
	bo-3 - 0364
	bo-3 - 0365
	bo-3 - 0366
	bo-3 - 0367
	bo-3 - 0368
	bo-3 - 0369
	bo-3 - 0370
	bo-3 - 0371
	bo-3 - 0372
	bo-3 - 0373
	bo-3 - 0374
	bo-3 - 0375
	bo-3 - 0376
	bo-3 - 0377
	bo-3 - 0378
	bo-3 - 0379
	bo-3 - 0380
	bo-3 - 0381
	bo-3 - 0382
	bo-3 - 0383
	bo-3 - 0384
	bo-3 - 0385
	bo-3 - 0386
	bo-3 - 0387
	bo-3 - 0388
	bo-3 - 0389
	bo-3 - 0390
	bo-3 - 0391
	bo-3 - 0392
	bo-3 - 0393
	bo-3 - 0394
	bo-3 - 0395
	bo-3 - 0396
	bo-3 - 0397
	bo-3 - 0402
	bo-3 - 0403
	bo-3 - 0404
	bo-3 - 0405
	bo-3 - 0406
	bo-3 - 0407
	bo-3 - 0408
	bo-3 - 0409
	bo-3 - 0410
	bo-3 - 0411
	bo-3 - 0412
	bo-3 - 0413
	bo-3 - 0414
	bo-3 - 0415
	bo-3 - 0416
	bo-3 - 0417
	bo-3 - 0418
	bo-3 - 0419
	bo-3 - 0420
	bo-3 - 0421
	bo-3 - 0422
	bo-3 - 0423
	bo-3 - 0424
	bo-3 - 0425
	bo-3 - 0426
	bo-3 - 0427
	bo-3 - 0428
	bo-3 - 0429
	bo-3 - 0430
	bo-3 - 0431
	bo-3 - 0432



