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SON DÖNEM HİRİSTİY AN ANADOLU HERESY'LERİ 

Ermeni Kilise'si 
B u  heresy'lerin başlıca zamanın  Armeniyye'sinde yoğunlaşmış olmaları 

itibariyle bu ülkenin Hıristiyanlık tarihi konumuz bakımından i lginç olmakta
dır. Armeniyye'de Hıristiyan imanının il .  ve Ill .  yy' larda hızlı i lerlemesi, IIJ. 
yy'ın sonunda (287 veya 289) ya da iV. yy'ın başında (30 1 )  bu dinin resmi 
din olarak u lusça kabulüne yol açmış. Hıristiyan etkisinin akımları, ezcümle 
Kuzey-Batı sını rlarından "Grek tipi" i le Güney-Batı sını rlarından "Suriye 
tipi", Armeniyye'ye dühul edip başta bütiln iV. yy boyunca birl ikte, yanyana, 
var olmuşlar. Ayrıca paganism, ü lkenin Hıristiyanlığa intisabından epey son
ra�ına kadar kendini devam ettirmiş. Yüzyıl ların Zerdlişıi ve Mazdeist mües
sese ve gelenekleri bir kral buyruğu ya da Devlet tarafından alınan anıi-pagan 
önlemlerle toptan sökülüp atılamazdı. 

Hıristiyanlığın, onun bütün kültürel, sosyal ve politik gerekleriyle birlikte 
kabülünden sonra Armeniyye'nin Batı'ya doğru yönelmesi geri dönüşsüz ol
muştu. Hıristiyan geleneğinin korunması için eski pagan dünya görüşü farket
tirilmeden hem Hıristiyan, hem de Batı l ı  olan bir görüşe tahvil edi lmişti. Ye 
bunu böyle tutmak için Armeniyye'nin güçlü komşuları sık sık Ermeni ki lise
sinin yaşam alanına müdahade edip, çeşitli politik mülilhazalara elverişli dog
matik kavga çözümlerini sağlamak üzere baskı yapıyorlardı .  

Bu gelişmelerin peşisıra, ü lkede artan Hıristiyan etki dalgasını dengele
mek üzere siyasi ve dini amiller birleşecekti . B ir  fırka Armeniyye'de pagan 
dininin yeniden canlanmasını desteklerken bir başkası, onun gücünden endişe 
edip onu azaltmak ya da denetimi altına almaya çalışmakla birlikte, Hıristiyan
lığın müdafii kesiliyordu. 

Ermeni ki l isesinin başlangıcının tarihi çeşitli çok sayıda hareket, ruhban 
sınıfı aleyhine nizaları ve birbirleriyle i l işki lerinin nadiren doğruca saptamıbi l
diği tarikatlar manzarası arzeder. Bunlann eği l im leri ya Hıristiyanlığın ethik 
öğretisini geçen ve çarpıtan veya ki lisenin uygulamasına uygun olandan daha 
büyük bir ahlilki taassubu vaaz eden aşırı zühde doğnıydu. Manihaist, Messa
lian, Montanisı . . .  gibi Küçük Asya'da 1. ile VIII. yy'lar arasında gel işmiş tari
katlar, Armeniyye'de münbit bir zemin bulunmuşlardı .  

Böyle bir durum, tarihçilerin mutaden kul landıkları "eşkiyalar", mutezil
ler", "sağlam doktrinin muhalifleri " ,  "mutezil dil ler" . . .  gibi elfaz ile anlattıkları 
sağlam öğretiye karşı yükselen ruhban sınıfı aleyhtarı nifakların yayı lmasına 
zemin hazırlayıp bunu kolaylaştırmıştı. 
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Dini hareketler Ermeni ki l isesinin ayrılmaz bir parçası olmuş. Bunlar, 
Armeniyye'nin Bizans'a, İran'ın ü lkenin dini' yaşamına müdahalesine, Hele
nismin sıçramasına ve Halife'ye karşı tavrını şekillendirmede farklı da olsa. 
önemli rol oynamışlardır. Monarşinin sonunda, i lhak teh likesi Ermenileri, 
kendini dini i fadelerle gösteren etnik ,  sosyal ve kül türel ayrı l ıkçıl ığa sev
ketmişti . 

Her heresy tarihçi si,  heresy'nin doğuşunun esas tarihçisi olarak dini ve 
sosyo-ekonomik etkenlerin destekçileri arasında vaki ihti lafla karşılaşmak zo
rundadır. İ lk gereklil ik, ondan sapmaları anlamak için orthodox görüşün dini 
ikl imini tetkik etmektir. Öbür yandan, tarikat mensuplarının köken, sosyal sı
nıf ve refahı, bu hareketlerin sosyal ve ekonomik arka planını gösterecektir 1 •  

Hıristiyanl ık,  Kudüs'ün M.S .  70'de tahribinden sonra kendini Yahudi 
geçmişinden kurtarmış olarak, çevredeki Helenismin inanç ve fikirleriyle ihti laf 
halinde bulmuştu . Bu yeni ihti lfıf, imanı içinden bozmakla tehdit ediyordu. Ki
lise'nin i lk işi, Hıristiyanlığı çok kolaylıkla Helenismin ruhuyla barıştıracak 
tüm girişimlerden korumak olacaktı .  Kil ise Yahudi kalıbında kalmış olsaydı, 
"kibarlar" dünyasını fethedemeyecekti ve basitçe Helenistik düşünceyi benim
semiş olsaydı, onu bugün bildiğimiz şekle gelemeyecekti. 

Burada, yukarda irdelemiş olduğumuz çeşitli dini akımların bir topluca 
özeti, bundan sonraki mülahazalara gerekli olacaktır. 

Nev'e ait bir tabir olarak Gnostisism, 80 i le  1 50 yıl ları arasında i lk  kil i
sede yükselmiş bir düzine veya daha çok rakip tarikat tarafından yayılmış Hı
ri stiyanlığın "tasavvufi" uyarlamalarına atfen kullanılmış, Hıristiyan lığııı en 
korkulacak muhalifi haline gelmişti. Gnostik hareketin sillikleri Kilise'nin basit 
imanını teali eden gizli bir bilgi (gnosis) sahibi oldukları iddiası ile ortadaydı
lar. Gizli bilgiyi vurguluyarak Nev-Etlatuniyeden, Helenleşmiş Zerdüştilikten 
ve Judaismden bir sistematik doktrin halinde çeşitli dünya görüşi.i yollarını çi
zerek karıştıran Gnostisism, bir tür kosmolojik taslak otaya koymuş; buna 
göre dünyadaki ruhani unsurlar, maddenin esaretinden tedricen kurtuluyor
lard ı .  

Yaratı lmış nizamın,  ayrıntılarıyla bildiğimiz  Gnostik değerden düşürül
mesi, Hıristiyanlığa yakın duran bazı tarikatları, örneğin Basilides ve Valenli
nus'un kurmuş oldukları gruplar gibi, İsfi'nın  insan şekl inde tecessümünü 
reddetmeye götürmüş. Bular için Mesih'in "et ve kemik" haline gelmiş olması 
düşünülemezdi .  

Gnostisismin aynı zamanda Ermeni Hıristiyanlığının terakki ve gelişmesi 
üzerinde etki payı vardı .  Tarikatçı hareketler Armeniyye tarihinde önemli bir 

1 Vrej Nersessian.- The Tondrakian movemenı. Rcligions movcmcnıs i n  thc Armeniaıı Church 
from ıhc fourıh ıo ıhe ıenıh cenıuries. London 1987. Giri�. 
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rol oynamışlardı. Daha başından itibaren ki l ise çok sayıda tarikatla, bun ların 
arasında Borboritler ve Mşalne (?) ter, Paulicianlar ve Tondrakilerle uğraşmak 
zorunda kalmıştı. 

Borboritleri biliyoruz. 
Mşalııe tabiri dua etmek anlamında Arami ş/a'dan gelmiş, bunun müştak 

sıfatı mşaliıı, "dua eden" i  ifade etmiş. Tarikatin Meşalleyane adı Grek Messa
lian terimini doğurmuş. Messalianlar, bildiğimiz gibi, müfrit dindar bir dilenci 
tarikatıydı. Bunlar Mezopotamya kökenli gibi olup Suriye, Armeniyye, Küçük 
Asya ve Trakya'ya yayılmışlardı .  Vaazettikleri köktenci züht şekl i ,  bu dünya
dan tamamen koparak beşer necatı sorununun çözüleceği yönündeydi: harfiy
yen bu dünyaya ait her türlü çalışma ve faaliyet şeklinin inkarı. 

Bu çözüm anahtarına koşut olarak bunlar, her insanın içinde bir şeytanın 
oturduğu, bunun ayin lerin inayetiyle deği l de münhasıran hissedil ir deruni 
hisler hasıl etmeye yeterli aşırı dua ve zühdi istiğrak (Tanrı seyri) ile defedi
lebildiği görüşünde olup kendilerini tamamen dua hayatına hasretmek üzere 
dünyayı ve bütün varlıklarını terkediyorlardı ve bunu o denli i leri ölçüde uy
guluyorlardı ki  artık dinin emrettiği oruca bile gereksinmeleri kalmıyordu. 
Yine bu nedenle de çalışmıyorlar, kendilerine ait ev sahibi olmuyorlar ve ancak 
yaşamak için gerekli olanı di lenerek topluyorlardı.  Bu bunların sanıldığı gibi 
çöl sakinleri olmayıp cemaatin geri kalanıyla temas haÜnde kaldıklarını göste
rir. Bu hareketin Ermeni tarihinde özel bir önemi vardır. 

447'de Şahapivan'da toplanmış Ermeni ki l ise konsi l i ,  halkın yaşamında 
hfılii ısrarla varlığını sürdüren tüm pagan kalıntıları söküp atmayı amaçlamıştı 
ki konsile ihtiyaç görülmesi, V. yy'da bu kalıntıların önemini vurgulamış olu
yor. 

Bu Ermeni heresy'si Messalianlarla özdeştiri lmişti1• 
* 

* * 

Paulicianlar 
Narekli Grigor'un Paulicianlar olan Mcınihaistlere karşı Kilise 'ye dair lıi

tabe'si, "görünür k i l ise"nin kutsallığının savunulması için kaleme alınmıştı . 
Bunda Paulicianlar, Bizans kaynaklarında sık rastlandığı gibi, Manihaistlerle 
bir tutuluyordu2• 

Yukarda halk tabakalarının Hıristiyan imanının basitleştiri lmesini aradık
larını söylemişlik. Bu  arayış  bir heretic yeniden doğuşu teşvik edecekti .  B i 
zans İmparatorluğu'nda bu ,  kendini büyük İkonoklastik harekette gösterecekti. 

1 ilu/., s. 7-11. 
ıu,J .. s. ss. 
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Armeniyye'de bu hareket o denli vasi olmamış olmakla birlikte yine de musir 
olmuştu. 

7 l 7'de Otzunlu Yohan Armeniyye Katolikosu olmuş, 7 l 9'da da bir büyük 
Sinod toplamış. Sinod, Kilise idaresi ve disiplininin çeşitli sorunlanyla meşgul 
olmuş, ancak 32. ve sonuncu karar maddesinde şunlar okunuyor: 

"Hiç kimse, Paulicianlar tesmiye edilen müstehçen insanların en habis ta
rikatının bulunduğu yerlerde bulunmayacak, bunlara yaklaşmayacak, bunlarla 
konuşmayacak, bunları ziyaret etmeyecek . . .  ". 

Bununla birlikte bu dini risale fazla bilgi verici deği l .  Yohan heresy'ye 
İkonoklasmın bir aşırı sonucu olarak bakıyor ve mensuplarının "Haç' ın inka
rında Suret'leri inkar eden ve İsfı'ya nefretle bakıp böylece ateism ve Şeytan 
tapınmasına düşen" gelişmesine üzülüyor. Gerçekten, ona en çok dokunan. 
bunların Haç'a saldırı ları ve de onu (ve Hıristiyan müminleri) "Efendi'nin 
Haç Sembolüne ibraz ettikleri tapınma yüzünden putperestlikle itham edilme
leri " oluyor. Ancak bu noktanın d�ında Paulicianlar hakkında fazla bir şey 
bilmiyor; onları güneşe tapanlar ve putperestlerle düşüp kalkmakla, şeytana 
tapmakla . . .  itham ediyor. 

Johan'ın Paulicianların doktrinlerini ayrıntılarında anlamamış olduğu gö
rülüyor. Şeytana tapma, herhangi bir Gnostike yöneltilebilen bir suçlamaydı .  
Ama, tarihleri hususunda, daha emindi. 

Paulicianlar, diye beyan ediyordu, Katolikos Nerses tarafından zulme uğ
rat ı lmışlardı ve gizlenmeye sığınmışlardı .  Albania ve Kafkaslardan. mahalli 
Katolikos tarafından sürülmüş İkonoklastlar bunlarla birleşmişlerdi .  Bun lar, 
kafir gücün (Müslümanların) yardımını  aramışlardı .  Bunlar, diye ek l iyor, 
yeni ve büyük bir şey bulduklarını düşünüyorlardı .  O ise ki bu, asl ında eski 
ve modası geçmiş bir şeydi .  

Adı geçen Kaıolikos Nerses hiç şüphesiz 64 1 'den 66 1 'e kadar Katolikos 
olan Nerses III 'du. Son olarak Yohan'ın söylediğine göre, Paulicianların mer
kezi, suların bi rleştiği yerde bulunan Cirga idi ki burası kesinlikle saptanama
mıştır. Muhtemelen Cirkan nahiyesi, Bitlis'e yakın düşüyordu; ama bu mer
kezin daha Kuzey'de olması düşünülebilir. 

Daha i leri bilgi için Greklere başvuruyoruz. IX. yy'da Paul ician sorunu 
Bizans idaresini ciddi şekilde düşündürmüş olup işbu heresy'nin çeşitl i  riva
yetleri yayınlanmış. Ancak bunların az çok hepsi, son IX. yy'dan önce yazı l
mış fımirane bi r tasvir olup halen kısmen kaybolmuş bu eserden alınmıştır. 
Yazarı, muhtemelen, içlerine elçi olarak gittiğinde, Paulicianlann kendi lerinden 
bilgi almıştı. 

Bu  öyküye göre Pau licianlar, adların ı ,  bir Samosata (şimdiki Samsat
Adıyaman'ın Güney-Doğu'sunda)lı bir Pav lus'tan alıyorlar (Paulicianları n 
Ermcni<.:e adı "Patlikyan"dır). Bu Pavlus ve kardeşi Yohan. Kallinice ad lı bir 
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Manihaist kadının oğul larıydı ve Manihaist imanı Samosata'ya yaymışlardı .  
Heraklius'un torunu Konstans I I  zamanında Mananal i ' l i  Konstantin adlı  b ir  
Ermeni, Diakonus adlı Suriye'de bir eski tutsaka rastlıyor, bu sonuncusu da 
onu Samosata'ya götürüp ona orada heresy'sini öğretiyor, o da bunu Manana
l i 'ye geri getiriyor. Buradan, t i lmizleriyle birl ikte Cibossa1 ye göç ediyor ve 
orada emniyette olarak Kilisesini kuruyor. Yirmi yedi yı l süreyle o_rada, Bizans 
idaresinin bir soruşturma açmasına kadar, gelişiyor. İşbu heretiklere istediği 
gibi muamele etmek yetkisini haiz bir imparatorluk memuru Simon, Pau lician
Iara önderlerini öldürmek emrini veriyor, ama bu işi uygulayacak adam bula
mıyor, ta ki Konstantin'in öz manevi evladı Justus, yeni. Davud olup heresy'
nin devini devirmeyi kabul edene kadar. Ancak bütiin bunlar Simon'un ortho
doxluğuna fazla gelecekti: Paulicianların coşkunluğu karşısında aklını oynatıp 
bizzat heresy'ye intisabediyor ve öldürülen önderin yerini işgal ediyor. Üç yıl 
süreyle Paulicianları idare ediyor ve Justinian lI  tarafından emredilmiş bir kı
yım sırasında ölüyor. Halefi, bir Ermeni olan Pavlus'un oğlu Gegnesius, otuz 
yıl işin idaresini sürdürüyor. 

Tarihi öyküyü burada kesiyoruz. Sadece büyük bir heretic olan Sergius'u 
anlatıyoruz. O, Pauliciıfiıisme bir hanı m arkadaşı tarafından getiri lmiş .  Yeni 
dine geçince kendini hareketin içine atıyor ve onun yönetiminde Paulicianism, 
en parlak dönemini yaşıyor. Kil isesine otuzdört yıl  hükmediyor. Ancak impa
ratorluğun çeşitli kıyım emirleri karşısında, Arapların himayesine çekilmeyi 
akı l l ıca buluyor. Melitene (Malatya) emiri ona ve tilmizlerine cıvan.laki iki 
köyü veriyor ki  onlar da buradan i mparatorluk içine sık sık talan hareketinde 
bulunabileceklerdi. 

835'de Sergi us, köyün yukarısındaki dağ yamacında odun keserken balta 
i le öldürülüyor. Bunun üzerine ti lmizleri ihıdersiz. olup lıerkesin e,ı·it olarak 
kalması kararını alıyorlar. Müteakip bi rkaç yıl .  mutlu bir anarşi içinde yaşı
yorlar, İmparatorluk içine dalıp. Araplara satmak üzere köle topluyorlar. 

Fı rat üzerinde Paulician prensliğinin varlığı Bizans politikasında yakından 
görünüyordu.  Bunun kaderinin öyküsünü çizmeden ve akidelerinin tabiatını 
tetkik etmeden önce, yukardaki naklin tarihi değerini saptamamız gerekir. 

Kallinice ve iki oğlunun tarihi varlığı ve bundan Pau lician adının  iştikak 
etmesi sorunu, Pau liciaİı doktrinlerine atfen daha sonra tartışı lmalıdır. Grek 
kaynaklarının Konstantin ve haletleri hakkında verdikleri bi lgi lerle emin ze
minde bulunuyoruz. Bunlar, kronolojideki bir fark dışında, Otzunlu Yohan'ın 
yı.ikardaki anlatışına uyuyor. Katolikos Nerses I I I'ün bunlara kıyım uygula
ması bunları gizlenmeye ve Araplara sığınmaya sevkediyor. Bu ,  Yukarı Fı -

1 Bunların Doğu Aııa�olu bölgesinde olduklarını varsayahil iyoruz. 
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rat'ta, Erzurum'un hemen Batı'sında bulunan Mananali'den Kolonea1 yakı
nında, İmparatorluk s ınırları içinde Cibossa'ya göçünün nedeni oluyor. Ancak 
burası,  Konstans'ın Ermeni seferinin  kapanmasından sonra Araplar tarafından 
sürekli istila edilip yağmalanan bir bölge idi .  Konstantin Paul icianları yirmi 
yedi, Simon da üç y ı l  yöneltti; bu  sırada Justinian I I  (685-695, 705-7 1 1 ) 
saltanatta idi. O, Paulicianlara kıyım uygulamıştı; bu sonuncu ları otuz yı l  yö
nelten Gegnesius'la Mananali'ye geri dönmüşlerdi .  Yukarıda adı geçen, "sula
rın birleştiği yer"deki Cirga da işbu Mananali bölgesinde aranacaktır. 

IX. yy'ın ortalarında Paulicianlar müreffeh olmuşlar ve idarenin elinden 
zulme uğramamış gibi olmuşlar. İkonoklast i mparatorlar bunlara müşvikçe 
davranmış olmalı lar. Gerçekten, düşmanlarının tanıklığına inanıl ırsa, Kons
tantin V'in görüşleri, onun Paulician kökenli olduğunu ima ediyor. 

Buna rağmen Paulician merkezleri daima yer değiştirmiş: Cibossa, Mana
nali v,e daha başka bil inmeyen bir yer. Daha sonra Sergius'un bunun Mopsu
estia2, Argaoun-Argeos3 ve Cynopolis'e ('?) taşımış. Daha sonra da Paulician
ları Avrupa'ya sıçramış görüyoruz. V. Konstantin bun lardan kolonileri Trak
ya'ya yerleştiriyor, k ısmen sınırlarının korunması, kısmen de inatçı İkona 
yandaşlarına karşı bir denge olarak. ' 

İkonaya tapanların zaferiyle Paulicianların rahatı tümden kaçacak ve yeni 
bir zulüm dönemi başlayacaktı: İrenaeus, bütün dindarl ığıyla bunda görevini 
ihmal etmiş gibi olup Nicephorus'un heresy'ye müspet olarak teveccüh gös
termiş olmasından şüpheleni l iyordu. Ama ondan sonraki ler, örneğin Leo V 
kan susamışlığı yöntemlerini tesis edip Paul icianları Müslüman himayesini 
aramaya iteceklerdi .  İş sonuna kadar götürülmemişti .  Paulicianlar asi Slav 
Thomas'ın Mikael III'e karşı savaşında ordusuna i ltihak etmemekle kalmamış
lar, Sergius'un ve ondan sonrak Karbeas'ın yönetiminde Yukarı Fırat'ta, Arap 

1 Armenia Sebastiana'nın Doğu hududunda, Trapezous (Trabzon) ve Kerasous'la (Giresun l beraber 
bir yeni vilfıyeı teşkil elmiş (W. M. Ramsay.- op. ciı . . s .  359). Ramsay'ın Armenia Scbastiaııa 
(Sivas Armeniyyesi) dediği. Osmanlı müverrihlerinin Armeniyyc-i Sugra adını verdikleri Küçük 
Armeniyye'dir. 

2 Antik Mopsuestia'nın udı sonra M isise dönüşmüş. Burası Adana'ııın merkez ilçesine bağlı 
Yakapınar bucağıdır. Bu Mopsuesıia'n ın ,  zamanında önemli bir k i l ise merkezi olduğun u  
görüyoruz: 549'da burada toplanan b i r  konsi l in kayıtlarını!� şunlar okunuyor: ( kayıtlar 
Lfııincedir):" Mopsucsıenae'nin halırası mukaddes olan papazlarını 1 3 . « indicıion» da olan son 
papaza kadar ıadadcden kiıap böyle yazar. . .  Lakin lisıenin· değişti rildiğini. Tnrsuslu Diodorus'la 
beraber Nasıuriliği çıkaran mülhit  Piskopos Theodorus'un mecl isten çıkar ı l ı p  yeri ne 
lskenderiyeli Sanla Cyrillus'un konduğunu öğren iyoruz . . . Piskopos Teodorus, hatırası mukaddes 
olan Grcgorius'un zamanında benim memleketim olan Tyana'da bulunuyordu . . .  ". Bu. 55·Tıe 
Konstantinopolis'ıe akıedilen Konsil'de Tyanalı Euphranıhcs'in nuıkundan bir parçasıdır (W.M.  
Ramsay.- op. cit., s. 94-5 iııfru) Tyana'nın kalıntıları Niğde'nin Bor i lçesinin Kenıcrh isar 
bucağında bulunuyor (foı. 2 ) .  

3 Kapadokya Lykaonia s ın ırına yak ın  bir noktada bulunan Karaang Kopa üzerindeki kalenin 
bulunduğu yer (Ramsay, s .  376). 
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metbuiyeti altında bir özerk devlet kurmuşlar; bununla birlikte İmparatorluk 
sınırları içinde yine de çok sayıda Paulician kalmış. 

Hikayenin gerisini kronik lerden öğreniyoruz. İmparator Theophi lus bir 
ikonokl ast idi ama bu inancı sadece Bizantium'daki keşişler fı rkasına yöne
likti .  Doğu sınırındaki asi mutaassıblara hiçbir eği l imi yoktu. Paulicianların 
onun eyaletlerine akınları onu harekete geçirdi.  Erken ölmeseydi çok kan dö
külecekti . 

Görevin şanı duluna, Naibe-İmparatoriçe Theodora'ya kalmıştı .  İkona 
ibadetin i  yeniden tesis etmiş olmasıyla yüreklenerek çok kan döktürecekti. 

İşin sonucu bütünüyle olumlu olmamıştı . Gerçi İmparatorluk içinde Pa
ulicianism yok edi lmişti ama bundan böyle heresy Müslüman topraklarında 
yatacaktı .  Orthodox kıl ıcından kaçanlar Argeos ve Amara' daki garnizonları 
şişirmişlerdi ; hatta, İmparatorluk ordusu sıralarında da bunların gizli yandaş
ları vardı ve bunlar sınırı geçip kaçıyorlardı .  Bunlar arasında Anatolika The
ma'sı Stratege'sinin Muhafız kıtası komutanı olan, istikbal vaadeden subay 
Karbeas vardı; bu kişi, kıyım sırasında kazığa geçirilen bir Paulician'ın oğ
luydu ve babasının başına gelenlerden dehşete düşerek beşbin heretic ada
mıyla sınırı geçmiş ve Argeos'taki yerleşime i ltihak etmişti. Bu kriz sırasında 
Paulicianlann bir öndere ihtiyaçları vardı; bu kişinin kabil iyetleri onu bu mevki 
için hemen öne çıkartmıştı . Onun ilk işi Argeos ve Amara'dan Fırat'ın epey 
yukarısında Tephriıe2 ye taşınmak olmuştu ; burası İmparatorluk ve Armeniy
ye'ye akınlar ve bu bölgeden yandaş bulunması bakımından daha iyi bir ko
numda bulunuyordu; bunun dışında Karbeas, Malatya emirinin denetiminden 
daha uzakta olmayı da yeğlemişti. Burada Paulician devleti, o güne kadar hiç 
olmadığı şekilde sağlamca sipere girmiş oluyordu. 

Bundan böyle Paulicianların akınları çoğalacak, Karadeniz kentlerine ka
dar varacaktı. Karbeas mutad olarak Malatya ve Tarsus emirleriyle iç içe idi, 
kendisinin İslam'a ihtida ettiğini söyletecek kadar. 856'da İmparatorluk, Na
ibe-İmparatorice'nin kardeşi Petronas'ın komutasında bir tedip hareketine gi
rişiyor ama sonuç B izans için çok iç açıcı olmuyor ve birçok önemli kişiyi tut
sak bırakarak ordu geri dönüyor. 

863'te Kerbeas Bizanslılarla dövüşürken yaşamını yitiriyor. Ama Paulici
anlar, onun yeğeni Yohan Chrisocheir'de aynı ölçüde müthiş bir önder bulu
yorlar. O da iyi bir Grek ai lesinin çocuğu olup Karbeas gibi bir Bizans subayı 
idi . Ailesi onu heresy'ye yatkın hale getirmişti. Patrik Photius onu "imana ge
tirmek" için çok çalışmıştı ama olmamıştı. O da, amcasına Tephrice'ye kaç-

1 Irak'ııı Güncy-Doğu'sunda. Dicle kıyısında kenı. 
2 Sıvasın Güncy-Doğu'sunda. �imdiki Divriği. 
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mıştı. Karbeas onu meserretle karşılamış ve kızıyla evlendirmişti . Onun varisi 
olacaktı. 

Chrysocheir, kayınbabasına değerli bir halef olmuştu .  867 veya 868'de, 
Basi l I ' in tahtı gaspetmesiyle meydana gelen kargaşa sırasında Küçük Asya'yı 
geçip Nikomedi� (İzmit) ve Ephesus'a bir akını yürüttü ve Ephesus'ta atlarını  
Tanrısal Aziz Johanna Kilisesi'ne yerleştirdi .  

Basil harekete geçme zorunda kalmıştı . 870'de Tephrike'ye yönelen bi r 
ordu i lerlemiş, birçok Paulician köyü tahribedi lmiş, ama Tephrike önünde ağır 
bir felfikete uğramıştı .  Hayatı bir Ermeni köylüsü olup "Çekilmez" lakaplı 
Theophylakt'ın çabalarıyla kurtulabilmiş.  (Bu Theophylakı, sonradan oğlu 
Romanus Lekapenus'u i mparatorluk tahtına oturtacaktı ) .  Pür neş'e Chrysoc
heir, ertesi y ı l  Ankyra (Ankara)'ya kadar uzanan bir akın tertipliyor. Yeis 
içinde Basil hergün kendi küçük özel kil isesinde başmelek Mikail'e ve pey
gamber Eli şa'ya dua edip onlardan Chrysocheir'i cansı z görüp tanrısız kafa
sını bizzat üç okla delmeden ölmemeyi niyaz ediyor. Bu  arada da Doğu'ya 
yeni bir ordu gönderiyor, damadı Mektepler Nazın (Domestik'i) Christopher
' in  kumandasında. 

Damat iyi bir tabiyeci çıkıyor ve Paulician ordusunu iyice bozuyor. Chry
socheir birkaç dostu ve hizmetkarı i le kaçıyor. Ama bunlardan biri onu yolda 
öldürüyor ve kellesi Konstantinopolis'e gönderi liyor. Basil de törenle onu üç 
okla deliyor. 

Şefin ölümü Paulician mukavemetini kırıyor. İmparatorluk' ordusu Teph
rike'ye geldiğinde orasını boş buluyor ve işgal edip İmparatorluk topraklarına 
ilhak ediyor. 

Paulicianların siyasi gücünü ezdikten sonra Basi l dahı.ı fazla zulümle üst
lerine varmıyor. Aksine içlerinden birçoğunu, kıtalarında hizmet etmeye ikna 
ediyor. Paulician cemaat ları, imparatorluğun Doğu sınırlarına mıhlanıyorlar. 
Yaklaşık bir yüzyı l sonra İmparatorluğa yeni eklenmiş bölgelerde bunlardan o 
kadar çok kişi bulunuyor ki Patrik Antakyalı Thomas, bunların şüpheli sada
katlan açısından Arapların uzağındaki bölgelere sürli lmeleıini öneriyor. İmpa
rator Yohan Tzimises öneriyi uyguluyor. 975'e doğru . bunlardan ne kadar 
toplayabildiyse Trakya'ya, Bulgarlardan yeni geri alınmış Filibe kalesinin etra
fına yerleştiriyor. B unların ün salmış kahramanlıkları İmparatorluğun savun
masında faydalı olurdu. 

Burada bi rkaç yüzyıl kalıyorlar. Sınır ötesinde barbarlara karşı yardımla
rına mukabil dinlerini serbestçe icra etme iznine kavuşuyorlar ve hatta bölge
deki orthodox Hıristiyanlara zulüm bile ediyorlar. Ancak dindar imparatorlar 
bunların orthodoxluğunu özler oluyorlar; ve muhtemelen Alexius Kommenus 
( 1 08 1  i lfı 1 1 1 8) bu işi üstleniyor. Bunlara haklı olarak canı sıkılmışt ı .  Epi r'e 
Normanlara karşı savaşmak üzere orduya katılmış 2500 Paulician, daha savaş 
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bitmeden geri dönüveriyor. Alexius, muzafferane dönüşünde bunların subay
larını topluyor ve kaydetmek bahanesiyle silah ve atlarını toplatıyor ve bunları 
hapsettiriyor. Bu ara<la adamlarına tarikatın muharip olmayan azalarını da Fi
libe kalesine hapsettiriyor. Buralara bilgin papazlar gönderip tartışma açtırıyor, 
hatta bazı larında bizzat bulunuyor. Ama biraz şonra Alexius, başka sıkıntı ları 
neden iyle iş in arkasını şimdilik bırakıyor. Elebaşılar İstanbul yakınındaki 
Marmara adalarına (Prens Adalan - Büyük Ada, Heybeli . . .  ) sürülüyor; öbür
lerine evlerine dönme izni veriliyor. Ama birkaç yıl sonra işin üstüne yeniden 
gidiyor. Komanlara karşı sefer başlatmak üzere Filibe'<lc beklerken yenil.len 
yükleniyor. Bu kez başarı tam oluyor. Othodoxluğa geçişler, kızı Aıına 
Kommenus'a göre, gün<le yüz adet hızıyla sürüyor. Anna "kurtulmuş ruhla
rın"  sayısını onbin olarak gösteriyor. Bunlar Fi libe'nin karşısında Meriç'in 
ötesinde bir kente yerleştiri liyor, kadın erkek varislere kalabilecek toprak sa
hibi edi liyorlar. 

Diyanetkar cehli Trakya'da Paulician sayısını azaltıyor, ama yine de kü
çük bir cemaat inatla yaşıyor. Haçl ı lar bun lara Pelagonia'da' rastlıyorlar. 
1 205'<.le Fi l ibe'deki Paulician cemaati kenti Bulgar Çarı Joaıınitsa'ya tesl im 
etmeye çalışıyor ve bunun sonucu olarak da Frank Şövalyesi Renier de Trit ta
rafından mahalleleri yakıl ıyor. Ve asırlar sonra, 1 7 1 7'de. La<ly Mary Wortley 
Montagu, İstanbu l'a gel irken Fi l ibe'de durakla<lığın<la, ü lkesine şunları yazı
yor: "Fil ibe'de, kendilerine Paulin adını veren bir tarikat bul<lum.  Bunlar bir 
eski ki l iseyi göstererek Aziz (Havari) Pavlos'un burada vaaz verdiğini söylü
yorlar. Pavlos bunların en makbul azizleridir. . .  " .  Bu sözler Paulicianların 
kendi i lk doktrinlerini çoktan unutmuş olduklarını gösteriyor. 

Asya'da kalmış olan Paulicianların tarihi daha da karan lıklara gömülü .  
Haçlılar 1 097'de Antakya cıvannda Ermenilerin ellerinde tuttukları bir  hisara 
(Castra Publicanorum), 1 099'da da Trablusşam yakının<la Arche ad lı  bir baş
kasını buluyorlar. Keza Haç'a karşı kafirler safında savaşan Paul iciaıılar kay
dedilmiş2. 

* 
* * 

"Paulician" adı, ayrıntılarına gi rmeyeceğimiz zorluklar çıkarıyor. Bu ad 
açıkça "Paul" i le bağlantıya işaret ediyor ve hcrşey işbu "Paulician-Pafl ikyaıı" 
adının bir Ermeni kökenli olduğunu açığa vuruyor. Ermenice "Paflikyan" daha 
çok "Paul-Pavlos"un bir istihfatkiir tasgiri (küçültmesi) olmalıdır. İyi ama, 
kimdi bu Paul-Pavlos? 

1 Makcdonya'nın S ırbistaıı'uaki bölgesi. 
2 Stcvcıı Runciman.- op. c·it . . s. 31-46. 
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Samsatlı Kal linice'nin oğlu Paul 'u,  Antakya'nın heretic piskoposu Samo
sata (Samsat) lı Paul ile bir tutma eği l iminde olunuyor. Anası pekala Kallinice 
adl ı  olabi lir; heme kadar oğlundan bi rkaç onyı l  sonra doğmuş olan Mani'nin 
tilmizi olamazsa da Manihaism sadece Düalism anlamında olma ihtiyacındadır; 
kadın yine bir Gnostik, muhteı;nelen bir Marcionit olabilir. Paul'un Yohan ad lı 
bir kardeşi de olabi l ir. Bu bir tutma, X. yy Arap bilgini Masudl'nin tasavvuru 
oluyor. "Paul icianlar (el-Beilakani)" diye yazıyor, "Samosatalı Pau l'un, An
takya'nın i lk Patrik lerinden birinin heresy'sini sürdürüyorlar; o, Hıristiyanla
rınki i le Magiler ve Düalistlerinki arasında orta yolda olan doktrinlere sahipti 
şöyle ki bunlar bütün ışık veren cisimlerin (ay, güneş . . .  ) sıralarında tazimini 
bu doktrinlere ithal etmişler". 

İşin asl ında bu bir tutma yanlış oluyor. Paulicianların Aziz Pavlos'a özet 
tazim gösterdikleri açık olmakla birlikte bunların Armeniyye'deki muhalifleri, 
her an bu heretic'lerin Pavlos'u öne sürmelerinden bıkmış olarak, Pavlos'un 
darkafalı muakıpları, Paflikyanlar diye adlandırmışlar1• 

Devam etmeden önce Katolik dünyasının Samosateli Pau l'u nasıl gördü
ğünü özetleyelim: Paul ,  260 yı l ına doğru Antakya patrikliğine seçilmiş.  Yet
kesi o zamanlar Suriye'ye kadar uzanan Palmyra kraliçesi Zenobi onu, Hıristi
yanlığın dogmaları üzerinde görüşmek üzere sarayına getirtmiş. Kraliçe, aklen 
anlaşılamaz gerçeklere inanmaya fazla yatkın görünmediğinden Samosatel i ,  
prensesin önyargı larıyla uyuşmak amacıyla Katolik doktrinini çarpıtmak ve 
Hıristiyanlığı mysterionlarından soyutlamakta tereddüt etmemiş; dolayısıyla 
Teslis ' i ,  ya da tanrısal kişi lerin gerçek tefrikini atmış ve İsa Mesih'in sadece 
dosdoğru bir insan olduğunu, ona tanrısal hikmet bir fevkaliide kerem ve ina
yet ve nur bolluğu i le intikal ettiğini, ve onun, doğal olarak deği l ,  ancak evliit
l ığa kabu lü suretiyle Tanrı 'nın oğlu olduğunu i leri sürmüş. Ona göre tanrısal 
Keliim (kelimatul lah) ve Ruhü'I Kuds, Baba'nın zatından farkl ı  kişiler deği l .  
sadece hi lm,  hikmet ya da kudret gibi Tanrı nitelikleriydi. Öbür yandan, do
ğası itibariyle İsa Mesih'in onu sair insanların üstüne çıkaracak bir tarafı 
yoktu. o sadece onda çalışan tanrısal hikmetin bilii vasıta ve aralıksız eylemi 
ile yönelti lmiş olma imtiyazına sahipti, ama Tanrı i le beşer arasında kişisel 
veya bir şahıs teşkil eden birleşme yoktu, şöyle ki, Samosateli 'ye göre, teces
süt ve tecessüm, Tesl is'ten daha da gerçek değildi. 

Kaldı ki bu heretic kişi (yani Paul), ahlakının uygunsuzluğu ve doktrini
nin i lhadı (dinsizliği) i le vazifesini daha az paymal etmiyordu (ayaklar altına 
almıyordu):  müminlerinden cebren topladıklarıyla hadsiz zenginlikler topla
mıştı; heryerde tahammül edi lmez bir tantana ve kibir sergi liyordu. O dışarda 

1 ihd., s. 47-49. 
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ancak uzun bir alayla ve yolunu açmak üzere halkı aralamakla görevli uşaklarla 
birlikte görülürdü; basit insanlann beğenisini  çekmek için kilisede tiyatro hile
leri kul lanır, kendisi yüksek bir taht üzerinde oturur, tumturaklı sözler eder ve 
etrafına onu el çarparak alkışlayacak adamlarını dizerdi .  Heryere beraberinde 
götürdüğü genç kadınları evinde tutar ve onu suçlamamaları için papazların da 
aynı şeyleri yapmalarına göz yumar, daha doğrusu bunu teşvik ederdi .  

Doğu piskoposları, rezalete bir çare bulup hatanın yayı lmasını önlemek 
üzere Antakya'da toplanmaya karar verirler. Kappadokya, Ki likya ve Filistin 
metropolitleri tarafından tertiplenen bu konsil ,  264'de aktedilir.  Bunda Paul 
uzun süre hatalarını, bunları karanlık veya şüpheli ifadelerle gizlemeye çalı
şırsa da sonunda imanda bid'adda bulunduğunu kabul eder ve rücu etmiş gö
rünür. İşbu rücuu yeterli bulan konsil ona karşı karar almamayı yeğleyerek bu 
işin gürültüsüz kapanacağını umar. Ama kısa süre sonra aldanmış olunduğu 
farkedi l ir  şöyle ki heretic, ne huylarını ,  ne de prensiplerini değiştirmiştir. Bu 
kez yetmiş piskoposun katı ldığı 269 yine Antakya konsilinde Samosateli Paul 
aforoz ve yerine başka bir patrik tayin edil ir. Konsil bu mahkumiyeti bir mek
tupla bütün Kilise'lere, ve özellikle Papa Aziz Denis'e bildirir. 

Paul bu azil işine hiç aldınş etmez ve Zenobi'nin himayesinden destek ala
rak unvanını muhafaza edip makamında oturmakta ısrar eder; ancak iki yıl  
sonra İmparator Aurelien, Zenobi i le harp etmek üzere Doğu'ya geldiğinde 
Hıristiyanlar Paul'u ona şikayet ederler; o da makamın boşaltı l ıp Roma'nın 
tasvibedeceği birine veri lmesini emreder. 

Samosateli Paul, vaftizin şeklini bozan, paulianist adlı  bazı ti lmizler bı
rakmı ş 1 .  

Dogmatik bölümünü çok kısa aktardığımız bu ifadeler, o gün lerde ortho
dox-Katolik Hıristiyanlığın tepkisi olarak doğal karşılanabi lird i .  Ama bun ları 
Fransız XIX. yy ansiklopedisinde okuyoruz ki bu, bir yandan bir yüzyı l  ön
cesinin Diderot, Voltaire . . .  terine rağmen bu yapıtın hiila ne denli Katolik kili
sesinin etkisinde olduğunu , öbür yandan da, konumuz itibariyle ası l  önemli 
olan, Paulician hareketinin yaratmış olduğu dogmatik ve ası l  sosyal dehşete 
tepkinin yüzyıllar boyunca nasıl sürdüğünü gösteriyor. 

Kitabımızın bundan sonraki gelişmesi bakımından önemine binaen bu 
Paulician hareketin aynntılarına yeniden gireceğiz. Bunda görülecek bazı tek
rarlar, eklediklerimizin anlaşılması için gerekli olmuştur. 

Hıristiyanlığın sinesinde aşırı bir zühdi ahlakda ifadesini bulan bir düalist 
psikolojinin tezahürleri, daha 1. yy'a kadar geri gider: Aziz (Havari) Pav lus 
"Fakat Ruh açıkça diyor ki sonraki vakitlerde bazıları imandan irtidad edip al-

1 Rcceveur.- Paul de Samosade. iıı Encyclopedic du dix-ncuviemc sicclc. 
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datıcı ruhlan ve cinlerin öğretilerini dinleyecekler . . . .  , evlenmeyi men edecek
ler, iman edip hakikatı bilenler tarafından şükürle kabul olunmak üzere Allah
'ın yarattığı yiyeceklerden çekinmeyi emredeceklerdir. . .  " 1 diye "evlenmeyi ve 
besin maddelerini yasaklayan yalancılar"a karşı uyarıyor. Bununla birlikte ne
cat yolu olarak ciınadan mutlak perhize özel l ikle i ltizam eden birçok eğil imin 
sahipleri bu ·ayni Pavlos'a dayanacaklardır; o ise ki bu Mesih ile bu Tarsuslu 
havari bunu sadece bir küçük seçi lmişler azınlığına tavsiye etmişlerdi. Vll. 
yy'ın ortasında Armeniyye ve Küçük Asya'nın Doğu kısmında meydana çı
kan ıarikaı, Dinsizlerin Havarisi'ni iyi anlamış görünüyorlar. Bu cemaatın adı , 
herşeye rağmen bu sonuncusununkinden türemiyor; etimoloji, "Paul" üzerine 
değil de, bu adın bir müstehzi Ermeni varyantına, "Polik"e, dayanıyor. 

Basitleştiri lmiş o lmakla birlikte esasında doğru olan, bu grubun Maniha
ism i le bir teselsül bağı olduğu kuramı ,  B izanslı Sici lyalı Petro'nun tanıklı
ğına dayanıyor. Bu kişi ,  imparator tarafından tarikatın şefleri nezdi ne gönderi
len diplomat olarak "Aynı zanıa1Uia Pauliciaıı tesmiye edi/eıı manihaist/eriıı ta
rihi " adl ı  raporunu 870'e doğru kaleme alıyor. Bu  diplomat. tarikatın şefleri 
nezdine görevli olarak imparator tarafından gönderilmişti. 

Yukarda gördüğümüz gibi Ermeni Mananali l i  Konstanıin.  Mani'nin öğre
tisini Ahd-ı Cedid'in ışığında düzeltmişti. Kısa süre sonra Ahd-ı Atik'i karşı
sına alıp öbürünü imanın tek kaynağı i lan edecekti. Aslında, "Mahkum edi l
miş" eski Manihaist doktrini Hıristiyanlıkla bağdaştırmak bahis konusu idi  ki 
bu, ne Sici lyalı Petro'yu, ne de bu hareketin daha sonraki çekiştirici aleyhtarla
rını, bunu Manihaisme bağlamaya engel olacaktır. Gerçekten Pauliciwılar, bu 
soııwıcu.mııdaıı tevarüs ettikleri diialisnıi ellerinde tutuyorlar: Bir  yandan, 
maddi' dünyayı yaratmış olduğu söylenen Ahd-ı Atik'ten mülhem ve dolayı
sıyla terkedi len bir kötü yürekli ruh, öbür yandan ruhani' dünyanın efendisi ,  
üstün bir  iyi l ik prensipi kavramı. İncil ' in benimsenen metinlerine gelince. tari
katın efsanevi' kurucusu Aziz Pavlos'un mektupları bir özel kült konusu olu
yor. Bununla birlikte, saf bir Hıristiyan doktrini bahis konusu olmuyor. Pa
u l icianların ideolojisinde, aslında iki öğreti tefrik edilebi lir: biri esasta Ahd-ı 
Cedid'e dayanıp ıarikatın sıradan üyelerine mahsus olanı .  öbürü ise daha ba
tıni' olup Kitab'ların düalist gelenek ruhu içinde bir yorumundan ibaret oluyor 
ve bazı sırra erenlere gizlice şifahen intikal ettiri l iyor. Yani Paulicianııı da 
"eren"leri var. . .  

Fiziki dünya kötü lük prensipinin eseri olduğuna göre tanrısal Kelam sa
dece, o andan itibaren hiçbir beşeri' gerçeği bulunmayan Mesih'in, İncil ' lerde 
ve Ahd-ı Cedid'in sair kabul edi lmiş metinlerinde yazı lı olduğu gibi, öğreti-

1 ı. Timoı�usa -t- 1 -4_ 
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sinden ibarettir ve  Ahd-ı Cedid'in hiçbir harfi değiştirilemez. Maddi dünyaya 
dayalı olan herşey, tecessüt-teşahhus, çekilen cefa, İsfı'nın ölümü ve sonradan 
dirilmesi hikayelerinin ancak sembolik bir değeri vardır. Bu itibarla Paulician
lar vaftiz ve ı;:ucharistie (şaraba batırılmış ekmek) ve de Kilise'yi, geleneğini,  
dogmalarını ,  kurumlarını, ruhban sınıfı si lsi lerini reddediyorlar şöyle ki her
kes kutsal metinleri izah ve yorumlamaya yetki l idir. Kil ise'nin doktrinle i lgili 
terminölojisini kullanarak uzun süre heresy'yi gizlemeyi başarmışlar. 

Paulicianların Manihaisme karşı bütün itirazları ve savurdukları lfınetlere 
rağmen doktrinleri, bunun düzelti lmiş ve basitleşti ri lmiş  bir varyantından 
başka bir şey olmuyor. Hiç şüphesiz tebayünler (ayrı lmalar) var. Ermeninin 
tilmizleri Mani'ninkilerden eylem ruhu açısından, mil itanlıklanyla ayrı lıyorlar. 
İstiğrak-murakabe ve züht, İrani akımın temel vecheleri olup tamamen redde
dilmeseler bile, hiç değilse arka plana itilmişlerdir. 

Paulicianlar-Paflikyanlar bu dünyada kendilerini kabul ettirmek istiyorlar 
ve çok daha şiddetli bir misyoner faaliyet gösteriyorlar ki bunun sair düalist 
eği l imi temsilcilerin hiçbiri yapmıyor. Bun ları ıı dı şında bunlar asker, korkulu 
"kavgacılar" olup bu keyfiyet hiç şüphesiz bunların köken bölgesinin coğrafi 
konumunun bir sonucu oluyor. B u  konum, gerçekten, sadece Devlet'leri deği l, 
aynı zamanda birbirleriyle ihtilaf halinde olan dinleri ve uygarlıkları ayıran bir 
s1111r üzerinde bulunuyor. 

Hareketin bu militan görünümü, .wsyal alanda bir radikal ideoloji ile mha,l"l 
gidiyor. Yeryüı.ünde tüm ruhani otoriteleri reddettikleri gibi Pau licianlar dün
yevi iktidar ve eskiden gelen hak ve imtiyazların varlık nedenini inkar ediyor
lar: dolayısıyla dini diizeydeki eşitliğe bir nevi qitçi aııarşi tekahiil ediror. 

Sınır muharebeleri ve aynı zamanda zulüm ve kıyımlarla iyice sertleşmiş 
olarak daha erkenden Balkanlar'a varıyorlar. İlk "misyoner" girişim, Sici lyalı 
Petro tarafından "Manihaist"-Paulicianlara, daha 870'den önce. atfed iliyor. 
Hedef alınan ü lke, Ermeni tarikatının kök sal ıp bir mahalli heretic hareketin,  
Bogomilismin doğmasına yardımcı olacağı Bulgaristan olmuştur. Paulicianla
rın buraya kitle halinde gelişleri bunlara Bizans idaresinin uyguladığı tenkil 
işlemlerinin sonucu olmuştu . İmparatorluğun Doğu sınırlarına İslfım bask ısı 
karşısında Konstantinopolis hükümdarları, daha VI II. yy'ın ortasından itiba
ren, Trakya ve Kuzey sınırlarına doğru bu savaşçı unsurların nakline giriş
mişlerdi :  bunlar, Arapların göz dikmiş oldukları anavatanlarında az güvenil ir 
olarak görülüyorlardı .  Bunun dışında bu durumda, yabancı mütecavizlere 
karş ı ,  Kuzey Balkan s ın ırların ın  savunması iç in etki l i  bir askeri güı,: 
oluşturul ması da ümidedi l iyordu.  İşbu yabancı düşmanların ,  sefer leri 
sırasında."Çar" ya da "Han" lannın aldık ları esirler arasında, heterogen halkın 
arasından olduğu gibi çok sayıda�aulician olmuş olmalıydı. Mezkur halk 
daha şimdiden S lav çoğunluğunda olup fethedecekleri topraklar üzerinde 
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yaşıyorlardı .  Pau licianlar da bundan böyle, teşekkül yolunda olan bir etnik  
cemaatin ortasında misyoner faaliyete uygun bir zeminde bulunacaklardı. B u  
cemaat, başlarda, iki "putperest" ,  farklı  unsurdan oluşuyordu:  Slavlar v e  
Şamancı Proto-Bulgarlar. Hareketin sosyal doktrinleri , savaşların felfiketleri 
ve yeni oluşmuş bir feodal sınıfın baskısı i le fakir ve sefil olmuş kırsal kesim 
halkları nezdinde hüsn-ü kabul görecekt i .  Bu halk kitlesin in  gözünde 
Paulicianların çok medhettikleri fikirle Grek, Cermen, Latin misyonerlerin 
yaydıkları arasında fazla fark yoktu. Bazı yerlerle, Ermeni "hereticler", İyi 
Haberi müjdeleyen i/k'ler olmuşlardı : Orthodox Kilisesi'ni B izans emparyalis
minin bir aleti olarak gören Bulgar şefleri , İmparatorluk topraklarında zulme 
uğramış bir tarikatın temsi lcilerinin husumet ya da itimatsızlığını celbetmekte 
hiçbir yarar olmadığını anlamışlardı .  

Bulgar prenslerinin kabul edecekleri Hıristiyanlığın başat (galip) şekli ol
madan Pau licianism, bunların tebaası arasında çok sayıda "sırra vakıf" kişi 
kaydedecekti. Hatta, aşağıda enine boyuna irdeleyeceğimiz Bogomi lismin or
taya çıkış ve genişlemesinden sonra dahi özgül lüğünü muhafaza etmeyi başa
racaktır: gerçi bu sonuncusu üzerinde büyük etki sahibi olmuştu, ama yine de 
farklı  kalacaktı . O ise ki dönemin kaynaklan bu iki "heresy" yi birbirleriyle ka
rıştırıyorlar, her i kisini de Manihaismle bir tutuyorlar1 • 

Bogomilisme eğildiğimizde bu Paulicianlardan yine söz edeceğiz. 
* 

* * 

Gördüğümüz gibi "Manihaism",  sonradan "Kızı lbaşlık"ın olacağı gibi, 
anlamsız bir küfür olmuş. Armeniyye'de gerçekten daha sahih Manihaistler 
vardı :  Arevordikler denen bu zümre-tarikat kendilerini Hı ristiyan olarak göste
rirler ama güneşe tapıp karanlıktan nefret ederler�. 

" XVI. yy'da Mardin'in bir mahallesi Şemsiyye adını taşımakta olup bu
rada oturan halk eranıine-1 olarak kaydedilmiştir. Bunlar şemşl dininin mensup
ları olmalıdırlar"4• XVII. yy'ın başlarında Diyarbekir'e gelen, aslen Kefeli bir 
Ermeni ailesinden olan, Polonyalı Simeon bu kentin "Mardin Kapısı'ııın dı
şında gördüğümüz bir putperestl ik tapınağının Şemsi'lerin karargahı oldu
ğunu anladık. Şemsi'ler evvelce her cumartesi günü orada toplanarak akşama 
kadar yer içer, karanl ık basınca ışıklar yakarak bir müddet dua ederler, sonra 
da ışığı söndürerek putperestlik devirlerinde olduğu gibi hayvani bir surette 
birbirlerine sarı l ıp baba kızı, kardeş, hemşiresi, anneler de çocukları ile cinsi 

1 Kalman Sass.- Paulicianisme. iır Dicıionnaire des religions. 
2 Sıcven Runciman.- op. ciı . . s.  58. 
J Ermen i ler " .  ' 
4 Ncjaı Göğünç.- XVI .  yüzyılda Mardin sancağı, isi. 1 969, s. 77-8. 
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münasebette bulunurlardı .  . .  Bu işlerden haberdar olan bir beylerbeyi, onları 
yanına çağırarak kendi ibadetgahlarına devamı men etmiş, bilahare de bunların 
namazları olmadığını, Ermeni, Yahudi ve Rum mezheplerinden hiçbirine mer
but olmadıklarını ve yalnızca Ermenice konuştuklarını anlayınca tekrar yanına 
çağı rarak hangi mezhepten olduklarını sormuş. Onlar Ermeni olduklarını  
söyleyince beylerbeyi «öyle ise Ermeni kilisesine veya camie devanı edin, aksi 
takdirde hepinizi kılıçtan geçiririm» diye tehditte bulunmuştur. Şemsl'ler yal
vararak ve rüşvet vererek Ermeni kil isesine gideceklerine dair söz verdikten 
sonra salıveri lmişler; fakat emre itaat etmeyenlerin malları müsaadere, kellesi 
de uçurulacağına dair şiddetli emir çıkarı lmıştır. Böylelikle Şemsl'lerin tapı
nağı battal kalmış, kendileri de İran'a Suryanl memleketine, Tokat'a, Merzi
fon 'a 1 ve daha başka yerlere dağılmışlardır. Burada kalanlar ise korku ların
dan, kendileri namına kiliseye gitmek üzere Ermenilere ücret vermeye, bazıları 
da ihtiyari cumartesi günleri nöbetle bizzat kil iseye gitmeye başlamışlardır" 
diye anlatıyorı. 

"XV. asır Ermeni müelliflerinden Mezot'lu Torna, Timur ve haletlerine ait 
eserinde Timur'un Şemsi denilen tarikatçı larla meskun Şol, Sımaraklı ,  Safari 
ve Maraşi adlı Mardin köylerini yerle bir ettiğini, fakat «bu putperest tarikatçı
ların, bilahare, şeytani bir surette Mardin'de tekrar çoğaldıklarını» yazar. Er
meni müell iflerinin arevordik (güneşoğu lları) tabiriyle zikrett ikleri bu tarikat, 
Y. asırdan beri Ermeniler arasında görülen Pavlikyan, Borboriı, Toııdraklı vs. 
adlarla bil inen tarikatların bir nevi devamıdır. Eski İran menşeli olup zahiren 
Hıristiyanlığa bağlı bulunan bu tarikatlara karşı Y. asırdan beri şiddetli müca
dele yapı lmasına rağmen, VIII., XI.-XII. asırlarda muhtelif adlar altında ve 
nihayet XIV. asırda «Arevortik» ismiyle tekrar ortaya çıkmıştır. Patrik M.  
Ormanyan'a nazaran zamanımızdaki Yezidi tarikatınınJ Arevortik'lerin bir de
vamı olduğu zannedilmektedir"4• 

Önemli  bulduğumuz bu Arevortik'ler üzerinde biraz duracağız: bu cildin 
ikinci bölümünde ele alacağımız toprak meselelerinin tarihçesine ışık katkı
sında bulunabi lirler. 

Ermeni Ortaçağ'ının heretical hareketleri arasında, "Güneşin Oğul ları " 
Arevortik' ler belli bir yer işgal eder. Bu hareket Armeniyye ve Mesopotaınya
'da, bi lhassa XI-XII. yy'larda haylıca gelişmiştir. Bu hereıic' ler ve bun ların 
bazı cemaatlanndan muahhar dönemlerde de söz edilir. Her ne kadar Paulician 
ve Thondrakites'lerinki kadar vüsatlı olmamış ve bun larda olduğu gibi feodal 

1 Tarafımızdan bel irti ldi .  
2 H.  D. Andreasyon.- Polonya'lı Simeon'un seyahatnamesi. 1 608- 1 6 1 9. lst. 1 964. s.  1 00. 
3 Bunlar hakkında daha önce ayrıntılı bilgi vermi�ıik. llkz. Kültür kökenleri C. 1 11 1 .  s .  923-953. 

4 Polonya'l ı  Simeon. op. cit., Andreasyon'ın notu. 
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sınıfa karşı açık bir mücadeleye varmamışsa da bu hareket Kil ise'yi yine de 
haylıca uğraştırmıştır. 

XIV. yy'da bunların Malazgirt'te bulundukları kaydedil iyor. Bu aynı dö
neme ait tarih kayıtlarında "bazı Ermeni'ler var ki Arevonli adını taşırlar, Er
menice konuşurlar ve güneşe taparlar. Bunların ne yazısı, ne edebiyatı vardır; 
babalar çocuklarını ,  ataların,  bir putperest ulusun büyük üstadı Magi Zradaşt
'dan aldıkları geleneklere göre eğitirler. Yüzlerini güneşe çevirerek ona ibadet 
ederler, kavak ağacını ve çiçeklerden de zambağı, pamuk çiçeğini ve yüzlerini 
güneşe çeviren diğerlerini tazim ederler. Kendilerini bu çiçeklere nazir addeder
ler. . .  Reisleri Hazirpet adını taşır (bu, aslında İrani hazarapet ünvanı olup eski 
Armeniyye'de yayılmıştı; burada maliyeyi idare eden memurlara bu ad veri
l ird i .  Ahd-i Atik'in Ermenice tercümesinde bu sözcük Grek Oikoenomos'a te
kabül eder) ve yılda iki kez veya daha sık çoluk çocuk, kadın erkek çok karan
lık bir havada bir gizli mahalde toplanırlar, çırı lçıplak soyunurlar ve Hazirpet 
onlara orada vaaz edip bir çıngırağı çalar" . . .  deniyor. 

Kayıılara göre bu heresy'nin Malazgirt, Amid ve yöresi, Urfa'nın kuze
yinde Samsat (Samosata), Mardin ve belki de Kilikya'ya yayıldığı belirleni
yor. Bu itibarla bu itizalin Ermeni'lere inhisar etmeyip Suriye'li lere de bulaş
tığı anlaşıl ıyor. Bunların Manihaist'lerle de i l işkileri bulunduğunu iddia eden
ler de eksik değil .  Bunda, göreceğimiz gibi, haylı haklı taraf bulunmalı .  

Ermeni kil isesinin başlıca tarihçisi M. Ormanyan'a göre Arevordik'ler 
Thondrakites'lere müşabih bir Ermeni'ler grubu olup güneşe, İblis'e ve kavak 
ağacına tapma keyfiyetleri bun lan bugünün Yezidi'lerine yaklaştırmaktadır. 

G. Vantzian da, bunların başka bir dine sahip bulunduklarını ve bunun 
Zerdüştlük'ten az farkedil ir  olduğunu kabul ediyor. 

Paullcian ve Thondrak hareketleri, feodal sömürüye karşı açık bi r s ınıf  
mücadelesi şeklinde tecelli emişti; bu yüzden de Basileus ve Ki lise bun lara 
karşı şedid ve amansız davranmıştı. Arevortik'ler ise bu yönde pasif kalmış 
bir tarikat olarak yaşamışlar, herhangi bir  silahl ı  eyleme katı lmamışlardır. 
Ama bütün bunlar, bu tarikatın Paulician ve Thondrak'lardan yana olmalarma 
mani olmamıştır. 

Sorunu i lahiyat açısından ele alınca Arevortik'lerin güneşe İsa dedikleri 
ortaya çıkıyor ki bu da resmi Kil ise'yi çı ldırtmaya yeterli oluyor. XI. yy Er
menisinin sadece putperest yaşantı ların deği l ,  aynı zamanda Mazdak'ın öğreti
lerinin de etkisi altında olduğu anlaşılıyor1 • 

1 M. Caııard.- Une mcnıion des Arcvortiks dans un ıexıe hisıoriquc Arabc. iıı Rcvuc dcs Eıudcs 
arnıenicıınes. T. 1 1 1 .  Paris 1 966. s. 201-J  eı H. Barıikian.- Les Arcvordi ( Fi l s  dıı Sııle i l )  en 
Arnıenic cı Mcsopoıamie cı l"cpiıre du Caıholicos Ncrses le Gracicux. iıı ilııl . . T.Y. Paris l 96R. 
s .  27 1 -288. 
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Kimine göre Tus' lu, kimine göre de Buhara ya da Semerkand'lı şair Da
k iki (X. yy), "Dakiki, dünyanın bütün güzel l ik  ve çirkinl iklerinden dört şey 
beğenip seçmiştir: yakut renkli dudak, ceng nağmesi ,  kan renkl i  şarap ve Zer
düşt dini" demek olan bir Farsça gazelinde düpedüz ateşperesı l iğin nıedhiyye
sini yapmış oluyor ki Sasani'ler zamanı, eski İran geleneklerine büyük i lginin 
duyulduğu bir devirdir. B üyük adamlar, neseplerin i  ashaba deği l ,  Şalı11tııııe'
deki kahramanlara bağlıyorlar. Bu kültürel akını, Sasani'lerce, siyasi <lavala
rına alet edi lmiş ve dolayısiyle bunlarca teşvik edil iyordu 1 •  

Yay fazla kurulmuş olacak . . .  
Yukardan beri zikrettik lerimizi n  çoğu, eninde sonunda İran'da düğüm

lendi .  Dakiki de, daha önce bir kaç kez kendisinden bahsettiğimiz Rudaki gibi, 
Zerdüştlüğe sımsıkı bağlanmış görünüyor. Bu itibarla bu konu ve buna bağlı 
olarak "incest" sorunu üzerinde kısaca duracağız. 

Ahmeni Cambyses'in, Zerdüştlükten yana bel irti lmesini istediği şey, "kh
vaetvadatha" , yani en yakın akraba i le evlenmeyi ilk uygulaması keyfiyetiy<l i .  
Pehlevi kitaplarına göre bu ,  son derece şayanı tahsin bir davranış o lup  ne  ka
dar dar aile çerçevesi içinde, baba i le kızı, erkek ve kızkardeşler, hatta ana i le 
oğul arasında uygulanırsa o n ispette değer kazanırdı .  Herodotus'un ver<liği 
bütün teferruata aynen inanmak gerekirse, Cambyses'in zamanın<lan önce 
khavaeıvadatha batı İran' l ı larınca bi l inmezdi, denebi l ir. Ancak herhangi bi r 
hükümdarın şahsi keyfinden doğmuş bir uygulamanın, müminlere icbar e<li len 
bir dini görev hal ine gelmiş olması da garip görünebil ir. Ayrıca Herodotus'un 
muasırı olan Lydia'lı Xanthos'un da "Magi' ler analarıyla bi rli kte otururlar; 
bunların kız evlat ve hemşireleriyle de benzer münasebetleri olmalıdır" <le<liği 
kaydedil iyor. Yakın kan akrabalığı olan kişi ler arasııı<la evlenme uygulaması
nın Elam'da, ve Küçük Asya'nın bazı bölgelerinde mevcut ol<luğu bil iniyor ve 
keyfiyet anaerkiye bağlanıyor. Bu itibarla batı İran'lıların bunu, kendilerine 
yabancı olan bir güçlü Ana Tanrıça kültü i le birl ikte benimsemiş olmaları ve 
böylece de bunun Zerdüşti toplumda revaç bulmuş olması mümkün görülmek
ıedir2. Bugün, İran'da olduğu gibi Anadolu'da da kar<leş çocuklarının evlen
mesi , tercih edi len bir birleşme olmaktadır. Bunun iktisadi yönünün dışın<la 
bir tarihi ve içtimai yönü bulunduğu bir gerçektir. İler<le <löneceğiz bu konuya. 

Yahve i le  ittifakı, Yahu<li' dünyasını bu biiyiik,  sıcak gök kandil inin cazi
besinden kurtaramamış olacak ki Siileyman'ın "mektubunu gören (Saba meli-
kesi) Belkis, güneşe secde" etmişti3• • 

1 Hclmuth Ritıcr.- Dakiki. iıı I A .  
2 Mary Boyce.- The Zorııastrians. s. 53-4.  
3 J .-C. Manlrus.- La rciııc de Saba. Paris 1 926. s .  67.  
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Böyle bir ittifaka girmemiş olan Hesiodos da, "İşler ve Günler"de 
"Ayakta su dökme güneşe karşı 

Hele gün battıktan sonra sabaha kadar 
Ne yola işe ne yol dışına" 

ahlaki uyarısında bulunuyor, M .Ö. VIII. yy'da1 •  
Aradan ş u  kadar y ı l  sonra, bugün Anadolu'da güneşe karşı işenmiyor, tü

kürülmüyor, bir kimse sövülmüyor. . .  
I 766'da Mardin'den geçen C. Niebuhr da Şemsi'lerin bu kentte iki ma

halle teşki l  ettiklerini, ölülerini ayn mezarlığa gömdüklerini, görünürde Diyar
bekir'deki Yakilbi kil isesine bağlı iseler de aslında Hıristiyan olmayıp ayrı bir 
dine bağlı olduk larını kaydediyor. XVIII. yy Ermeni müelliflerinden P. L. 
inciciyan da "Şemsi'ler güneşe taparlarsa da Süryani ki l isesine gider ve orada 
vaftiz olurlar. . .  " diyor2• V. Minorskfye göre XVIII. yy'ın ikinci yarısında 
Mardin'de bun lardan yüz kadar aile bulunuyordu. Şamsiya belki mahalli bir 
paganismin son bakiyelerini temsil ediyordu. Mezkur asrın onalarına doğru 
bunlar kendilerini Yakubi Hıristiyan olarak göstermek zorunda kaldı larsa da 
bu mezhebe bağlı l ıkları sadece zahiriydi) .  

Bu "Şamsiya" i le XVI yy'da Abu'l-Sana Şams al-Din Ahmed'in Halvetiye 
içinde kurduğu "Şemsiye-Şamsiya" şubesinin karıştırı lmaması gereğine işaret 
edelim. 

Kormançi ve Zaza dillerinde4 Zerdüşt dininin kutsal türelerinden olan Fa
risi kelimelerle sonradan Arapçadan alınan dini tabirler bulunuyor. mahalli şive 
değişikl ik leriy le :  Farisi "hüda", Kormançide "hud ı " ,  Zazacada "lıoma
lıakko" . . . 5• 

Astrolojik-mitolojik açıdan Ermeni takvimi ele alındığında bazı sözcükler, 
semantik değerleriyle konumuza dahil oluveriyorlar. "Güneş" ,  A regakıı, yani 
"Areg' in gözü " ,  Mı sır' ın "güneşi n gözü" ,  başka dey imiy le  "Horus'un 
gözü"ne mukabi l oluyor. Bunun dışında arev, Sanskrit ravi = güneş'e tekabül 
ediyorsa da Ermenicede daha çok "güneşin tanrısı ,  Helios . . .  " anlamlarına in
hisar ediyor. Bunun dışında da, ondan müştak Areg, Şubat'ın ikinci yarısı ve 
Man'ın birinci günüyle aynı olarak senenin sekizinci ayını ifade ediyor. Yani 
i lkbaharın, doğan ışığın, yükselen güneşin ayı oluyor; böylece de eski bir 
müellif, Areg ayını şöyle yorumluyor: "Ona Areg derler çünkü o zaman bitki
ler diki_l ir . . .  i lkbahar ayıdır". Buna uygun olarak da Areg, bazen "doğu" anla-

1 Sabahaıtin Eyüboğlu ve Azra Erhal.- Hesicıdos. Eseri ve kaynakları. ı\nk. 1 977. s .  98. 
2 Ncjat Göğünç.- rıp. cir., s. 78. 
3 Y. Minorsky.- Mardin. iıı lı\. 
4 Bkz. C. 1 ,  s. 2 1 1 -4 .  
5 M .  Şerir l'ıraı.- Doğu il leri v e  Varto tarihi. Ank. 1 96 1 .  s .  1 8. 
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mına kul lan ı lır. Başka bir yoruma göre de Areg, güz'e, Ekim ve Kasım'a ta
şınır; yani güneşin düşmeye başlamasını ifade eder; bu itibarla Areg, doğruca 
güneşi deği l ,  yükselen ve inen güneşi anlatıyor. 

Güneş kültü güney Kafkasya'da putperest devirlerde önemli rol oynamış
tır. Şemsi'ler Ermenistan'da Ortaçağ'ın sonuna kadar, A revordik adı altında 
kendilerini devam ettirmişlerdir. Bir Ermeni müellifi, "Hayk dil ini kul lanan bir 
Ermeni kabilesi, kendilerini A revordik, yani <<Gii11eş'i11 Oğulları» tesmiye edip 
güneşe tapmaktadır. Bunların ne yazısı, ne edebiyatı vardır ama babalar on
lara rahip Zradaşt'ın öğreti lerini  ağızdan ağıza aktarı rlar; güneşin, seyri sı ra
sında aldığı yöne göre secde ederek ona taparlar («yeri öperler»); ve yüzlerini 
güneşe çeviren sairleriyle birlikte Barti ağacını (akça kavak), Clıuclıaıı çiçeğini 
(zambak) ve Banıhak (pamuk) çiçeğini tazim ederler; kendilerini onlarla ayniyet 
halinde görürler, iman ve amelle . . .  " diye anlatıyor. 

A revordik'ler özell ikle güney ve güney-batı Ermenistan menşeli olup Me
sopotamya'nın; Şemsi'lerinin,  yani paganism, Hıristiyan l ık  ve İsHi.m'ın bir 
mahh1tu olan bir kültü benimsemiş olanların bu eski Arevordi' lerden geldikleri 
sanı l ır  deniyor 1 •  

İstanbul'da, bazı Kürt hamalları sabah güneşe karşı dua ederken gördü
ğünü İsmail Hüsrev Tökin bey bize anlatmıştı. 

Bu vesi leyle şimdi, yine haylı eski lere dönerek nakledeceklerimiz, bütün 
bu konuların çapraşık  ve girift liğini ,  kesin bir sınıflandırmanın imkansızl ı
ğını, bir kez daha gözler önüne serecek. 

İskit' ler, kendi lerin i  nazardan korumak üzere göğüslerinde at, kuş, ayıyı 
temsil eden minik nazarlİklar sallandırırlarmış (bu sonuncu hayvan zamanla 
bunların arasında önemli bir dini anlam kazanmıştı ). Bu zoolojik zincire, Mil
adi i lk  beş asır  içinde haç, üçgen, baklava, daire şekl inde, şu veya bu yolla 
güneş kül tiiyle i lgi l i  nazarl ıklar eklenmiş.  Bu kült i se, öze l l ik le V. yy'dan 
sonra son derece önem kazanmış. Bu semboller illet ve eşyaların üzerine, ko
runma ve i lgili tanrılara tazimde bulunma amacıyla, kazınmış. 

Mi ladi Y. yy'da, güney Rusya'da meskun halk güneşe tapmaya başlamış. 
Bunun sonuncu olarnk da, her ikisi birer güneş sembolü olan atla horoz, sanat
larında mütebariz bir yer almış. Atın sembolik önemi, müteakip yy'da, kutsal 
tanınan hayvanları barındırmak üzere güneş mabetlerinin yanına ahırların in
şasından sonra daha da artmış. Horozunki de bundan geri kalmamış. 

Rusya Slav'ları zamanla güneş kültünü, uzun süreden beri benimsemiş 
oldukları Büyük Tanrıça'nınkiyle mezcetmişler. Bu sonuncu i tikat Rusya'nın 
bilhassa ormanlık bölgelerinde derin kök salmıştı; ücra köylerin sekenesi, son 

1 Joseph Karsı.- Miıhologie Arnıeno-Caucasienne cı Heıiıo-Asianiquc. Zürich l 94K. s. 69-70. 
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savaşa kadar kutsal mağara ve pınar başlarında onu tazim etmeye devanı etmiş
lerdi 1 .  

Güneş, ayı ,  at, horoz . . .  birbirine girdi. 
Ve n ihayet bugün Babra Bubrik, Rize'de, güneşi çağırmaya mahsus bi r 

dua i lahı olarak dolaşıyor dil lerde2• 
Safevi' lerin ünlü Şah Abbas'ının saltanatı ( 1 587- 1 628) sırasında İran'a 

gelen çok sayıda batılı seyyah, o zamanlar orada rastladıkları Zerdüşt! koloni
leri hakkında geniş bilgi veriyorlar. Bunlar Şah Abbas'ın çok sayıda "Gfıvur"u 
istihdam ettiğini yazıyorlar. Bu "gavur" tabiri, o devi rde işbu Zerdüşti' leri 
tezl i l  etmek için kul lanılan "gebr" sözcüğünden galat olmuştur\ Bu ateşperest 
gavur'lar Yezd ve Kirman'dan getirti lmiş olup başkent içinde ve civannda ta
nın işlerinde çalıştınlmaktaydı; bunlar üçbin kadar hanelik bi r topluluk halinde 
iskan edi lmişlerdi ve fakirane bir yaşam sürdürüyorlardı . Jean Chardin "bu 
ateşperestlerin dini onlan toprağı işlemeye sevkediyor. zira akidelerine göre bi r 
ağaç dikmek tarla açmak, çorak bir mahalde meyve elde etmek . . .  diyanetkar bir 
davranış olmaktadır" diye anlatıyor, anı larında4• Bun lar aynı zamanda çırpıcı
kassar, dokumacı, halı dokuyucusu olarak da çalışıyorlardı .  Şarap içip etin 
her türlüsünü yerlerdi ,  kadınlarında tesettür ve erkekten kaçına diye bir fıdeı 
yoktu .  Kendilerini tecrid ederler, bilhassa Müslüman'larla temastan itina i le 
kaçınırlardı. Bir korunma aracı olarak da aralarında öbürlerinin "gabri " tabir 
ettikleri bir gizli dil le anlaşırlardı\ Tavernier de "İsfahan'da, l 647'de, ateşe 
tapan eski İran'lı lardan olan Gur'lardan birine rastladım . . .  " derken işbu "gebr" 
ya da "gaur-giivur"u anlatıyor''. 

Rahmetli Ö. L. Barkan da bu "gebr"le karşılaşıyor, Süleymaniye camii ve 
imareti inşaatının muhasebe defterlerini7 tetkik ederken. Dinyelim onu : "Lugat
larda umumiyetle ateşe tapan, meclisi, kafir . . .  manaları kaydedi lmiş olan 
«gebr» ve onun cemi şekli olan «gebriin» kelimeleri, Vergi ve Nüfus Tahrirle
ri'ne ait defterlerde ve Maliye kayıtlarında umumiyetle gavur (kafir) manasına 
bütün Hıristiyan teb'a için kul lanı lmaktadır. Fakat, bizim burada tetkik ettiği
miz masraf defterlerinde Hıristiyan usta ve ırgatlar pek çok olduğu halde, bu 
sıfat onlar için hiç kul lanı lmamaktadır. Buna mukabi l ,  gemi lerden çıkarılıp in-

1 Tamara Talbot Ricc.- The Scythians, Lonı.Jon 1 958.  s. 1 80-2. 
2 Ahmet Cafcroğlu.- Kuzey-Doğu illerimiz ağızlarından ıoplaınalar. lsı. 1 946. s. 307. 
3 Mary Hoycc.- op. cir . . s. 1 77. I RO. Ayrıca bkz. GU mml. "gehr". IHL ise "gfıvür"u Arapça ve 

"kafir muharrcfi" olarak veriyor. 
4 Jean Chardin.- Voyages en Pcrse. Texıes choisis par CI .  Gaudon. Paris 1 965. s. 33. 

5 Mary Boyce.- op. rit . . s .  1 78 .  
6 J .  B. Tavcrnier.- XVll .  asır ortalarında Türkiye üzerinden lran'a seyahat. lsı. 1 9SO. s. 59. 
7 Ömer Lutfi Barkan.- Süleymaniye cami ve imareti in�aaıı 1. Ank. 1 972. s. 1 33 iııfi"a 72 ve 75. 
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şaat işlerinde çalıştırılan ırgatlara münhasıran ve devamlı olarak «gebran» is
minin veri lmesi, onların diğer Hıristiyan ırgatlardan fark lı bir hukuki statüye 
sahip hakiki forsalar olduklarını göstermektedir". 

"Gemi lerle taş getirmek veya gemilerden taş çıkarıp inşaat yerine naklet
mek i şlerinde çalıştırı lmış olan bahis mevzuu köle-ırgat zümreleri, defterleri
mizde, her defasında iiit olduk ları geminin rei sinin ismi altında sadece onun 
«gebran»ı olarak . . .  kaydedilmiş bulunmaktadırlar: . . .  ücret-i ırgadan, an geh

rii11-1 sefineha-i rüesay-ı mezkürin" .  
Karşımıza daha çok çıkacak bu konular. 

* 
* * 

Paulicianların Araplardan destek aldıktan biliniyor. Bu, herhalde, bunlarla 
doğruca temasa gelindiği tarihlerde vaki olmuş olmalıydı . 

Armeniyye'ni n  Araplarca isti lası 640-42 yı l larında olmuştu. 652'de Er
meni kıtalannın komutanı Teodor Rştuni i le Muaviyye arasında bir anlaşmaya 
varı l ıyor ve bu sonuncusu hi lafete hafif  bir bağımlı l ık öneriyor. Ama 654'de 
Araplar yine bölgeyi talan ediyorlar, Habib ibn Mesleme Dvin (?) ' in Hıristi
yan, Yahudi ve Zerdüşti halkına mabedleri, malları ve emniyetleri hususunda 
bir teminat mektubu veriyor k i  işte bu zamanda Paulicianlar, Araplardan destek 
almış olmalıdırlar. 

Paulician hareketinin bir başka can alıcı vechesi ,  bunların askeri örgüt
lenmesiydi. Paul icianlar, daha önceleri değilse bile IX. yy'ın başlarından itiba
ren, beklenebileceği gibi tarikat liderinin deği l ,  bir askeri memur (şimdiki de
yimle "profesyonel") tarafından kumanda edilen ordulara sahip olmuşlardı. Bu 
kesin görev ayırımının bir tarihi temeli vardı . IX. yy'da bun lar, misyoner fa
aliyetlerinin yanısıra çok etkin askeri seferler icra etmişlerdi .  imparator V.  
Konstantin (740-775), kendi ikonoklast (ikon aleyhtarı) siyasetini pekiştirmek 
için Paul icianları tutmuş ve desteklemişt i .  Doğu eyaletlerinden, özell ikle Ar
meniyye'den çok sayıda Paulicianı Konstantinopolis ve Trakya'ya naki l  ve bu
ralarda iskan etmişti. Bu çağda Paulicianlar o denli güçlü ve yaygın olup askeri 
açıdan o denl i  önemli olmuşlardı ki Bizantium'<la hükumet bu işi ciddi olarak 
ele alma gereğini duyacaktı .  IX. yy'da Bizantium Paulician kıyımına yeniden 
giriştiğinde bunlar, çok başarı l ı  iki askeri şeflerinin kumandasında, karşı sal
dırı lara girişeceklerdi 1 •  

Slav Thoma'nın İmparator il. Mikai l 'e (820-829) i syan ı (820-823) sıra
sında asiler safında çarpışan askerlerin ethnik kökenlerini Bizansl ı  tarihçi Ge
nesi us şöyle sıralıyor: Arap, Hindl i ,  Mısırl ı ,  Asurlu ,  Med. Abhaz, . . . .  Van-

1 Vrej Nerscssian.- oı>. ciı., s .  20-J .  



30 BURHAN OGUZ 

dal , . . .  Alan, Geldani ve heretic Paulician ve Athinganoi (?) tarikatlarına men
sup Ermeniler. Bu, Bizans İmparatorluğu'nun çok ırklı tabiatın ı ,  uzun tarihi 
boyunca hiçbir zaman ethnik açıdan homogen nüfuslu bir gerçek ulusal devlet 
olmadığını bir kez daha vurguluyor. Bu imparatorluk tümüyle, orthodoxu, he
retic Ermenisiyle birlikte Osmanlı eline geçecek, Anadolu'nun Türkleşınesi
İsliimlaşması sırasında bu unsurlarla büyük kültürel alışveriş vaki olacaktı. Bu 
itibarla konu üzerinde biraz daha yayılacağız. 

Bizans devletini o luşturan çeşitli ethnik unsurlar arasında Ermeniler 
önemli bir yer tutuyor. Bunlar sadece Armeniyye denilen topraklar üzerinde 
meskun olmayıp imparatorluğun sair yerlerine nüfuz etme yolunu bulmuşlardı. 

Armeniyye yabancı denetim altındayken bile birçok Ermeni Bizans impa
ratorluğuna gelmişti, kimi serüvenci, ama çoğu sığınmacı olarak. Vll.  yy'da 
Paulicianlar tarikatının gelişmesine götüren dini kaynaşma, daha çok Erıneni
nin Bizans topraklarına gelmesini intacetmiş. Bazen 662'den önce, yurtların
dan sürülmüş Pau licianlar özell ikle Pontos topraklarında, Kızılırmak'la Yeşi
l ırmak suları arasındaki bölgeye yerleşmişlerdi . Bu yerleşme Sıvas'ın Suşeh
ri'ne ve Niksar'a kadar uzanıyordu. Buraları, Ermeni unsurunun kalabalık ol
duğu bölgelerdi. Örneğin Komana1 , Strabo tarafından Ermeni lerin pazarı ola
rak gösteri l i  yorı. 

Strabo'nun Komana hakkında anlattıklarından ( 1 2.3.36) burasının kala
balık ve Armeniyye halkı için öneml i  bir mahal olduğunu, burada bir tanrıça
nın bulunduğu ve ayin günlerinde heryerden buraya insanların geldiğini öğre
niyoruz. Yerli halk zenginlik içinde yüzüyor ve bütün topraklar bağlıkmış; çok 
sayıda kadın, vücutlarıyla para kazanıyor, bunların çoğu tanrıçaya adanmış
mış (kutsal fuhuş). Buraya gelen tüccar ve askerler, bütiin paralarını bırakıp 
giderlermiş. 

Mamafih Enneniler herzaman kendi arzu larıyla gelmemişlerdi. Yukarda da 
söylediğimiz gibi bunlar imparatorluğun çeşitli yerlerine sürülüp oralarda iskan 
edilmişlerd i .  578'de, 1 0.000 Ermeni Kıbrıs'a yerleştiri lmişt i .  Ve daha nice 
sürgünler. . .  Bütün bu işler olurken Tephrike (Divriği), Pau lician tarikatının 
kalesi olarak gösteri l iyor3• 

"Paulicianların vatanı Armeniyye idi. Bunlar Fı rat vadii ve suyun kena
rındaki Kolone� i le Melitene (Malatya) arasında, Anneniyye-i Sugra yaylasına 

1 Ponıos Komanası. iris ( Yc�ilırmak) vadi inde Tokaı·a 1 1  km uzaklıkla. Gtlnıcnck kalesinin 
bulunduğu kesim. 

2 P. Charanis.- The Armcnians in ıhe Byzanıinc Empire. Lisboa ı ı .y ı .  s. 1 2 -3 .  
3 P. Charanis.- op. ciı . . s .  1 5- 1 6. 
� Sıvas·ın Doğu"sunda. 
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yerleşmişlerdi. Merkezleri, şimdiki Divriği olan Tephrike idi " 1 •  İmparatorluk, 
bu k i lise için o denli tehl ikel i  hür dini düşünceli- odağın işini bitirmek istedi
ğinde, kuvvete başvurmuş, sert tarikatçılar inatçı bir mukavemet göstermişler. 
Aşı lmaz Munzur (Dersim) dağlarında korunarak çoğu kez saldırıya geçip hayl i  
ilerlere kadar talanlarını yürütmüşler. Chrysocheir'in öyküsünü biliyoruz. 

Paul icianların Batı'ya doğru dürtüleri Bizans tarafından durduru lup geri 
püskürtül ünce, Armeniyye'ye çekilmişler ve Tsalkotn nahiyesinde, Thondrak 
(Tendürük) deni len mahalde yeni bir merkez kurmuşlar. Pau licianların bu 
kolu,  Tondraklar olarak biliniyor ki aşağıda bunların ayrıntılarına gireceğiz. 

Bu aynı heresy'nin bir başka bölümü de Malatya kentine yakın, Argaun 
kalesi içine yerleşmişti. Bu Paulicianlar Astates adını taşıyorlardı ve önderleri 
Ermeni Sergius'tu. 

İşin hoş tarafı da orthodox, Kalkedonya ritusuna bağlı Ermeni lerin, Er
meni sayılmadıklarıdır2• 

İmparatorluğa karşı mücadelelerinde Paulicianlar bazen müttefik olarak 
yanlarında, Malatya ve Tarsus'ta mukim Arap Emir'lerini bulmuşlanlıJ. 

* 
* * 

Paulicianların tarihi öykülerine daha fazla yayıl mayacağız. Ancak bunların 
ortaya çıktıkları ve faal oldukları çağlarda Armeniyye'nin sosyo-ekonomik du
rumunun tetkiki, mantıki sonuca varmak için zorunlu oluyor. 

Roma, Suriye ile Pontos'u fethedince Armeniyye kendini örsle çekiç ara
sında buluyor: bir yanda Roma gücü, öbür yanda da Parthlar imparatorluğu. 
Bu iki büyük rakip devlet arasında Armeniyye'nin konumu, Bizans-Sasani ve 
Bizans-Arap dönemlerinde de sürecekti ve bu keyfiyet onun siyasi ve iç geliş
mesi üzerinde çok talihsiz etki yapacaktı. 

Bu iki rakip dünya imparatorluğu arasındaki kavganın altında askeri mü
lahazalar değil ,  derin ekonomik nedenler yatıyordu. Armeniyye çoğu ı.aman bu 
vahşi mücadelenin savaş alanı oluyordu. Bu alanın denetimi, savaşan impara
torluklar için son derece önemli idi şöyle ki transit ana yolun bir yan kolu Ar
meniyye topraklarında bulunmakla kalmıyor, bu topraklar büyiik stratejik 
önem arzediyorlardı. 

1 Nicolas Adontz.- Etudes armeno-byzantines. Lisbonne 1 965 . s. 1 H.  
2 Katol ik propagandası sonunda özellikle lstanbul'da birçok Ermeni Kaıol ik olmuşıu. Bun lara 

"ince Ermeni. Pariz görmüşler" denirdi ve bunlar öbürlerin i .  Gregoryenlcri. istihfaf cıJer. onları 
"kaba, ham" bulurlardı. Anlatılırdı ki bir "ince" Ermeni. Büyükada'ya gidip herkes gibi qcğc 
binmiş ve bir yarışa, dah i l  olmuş. "Ham" ırkdaşları n ın  "ha babanı ha ' "  d iye qcklcri ni  
sürmelerine karşılık elindeki sopayla hayvanın sağrısına yava�\·a vurıırak "ha pederim ha, ha 
pederim ha1" diye eşeğini koştururmuş . . .  

J Nicolas Adonız.- "f'· ciı . . s .  1 8. 
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Roma i le Sasanl İran arasında vaki bir muahede gereğince Armeniyye 
387'de bu ikisi arasında pay edi lmişti. Armeniyye'nin bu bölünmesi nden 
sonra Doğu'da dünya savaşı açıkça bir dini görünüm alacaktı .  Ermeni sınır 
topraklarının stratej ik  önemi dolayısıyla, muhasım güçler, Bizantium i le İran. 
Armeniyye içlerine son derece acı bir mücadele taşıyacaklardı ki bunun amacı. 
halkın dini ve kültürel imtisası (sindirilmesi) ve eriti lmesiydi. Bu sürüp giden 
mücadelede, Ermeni feodal prenslikleri, taksimden sonra da naxarar yapı larını 
ve iç özerkliklerini muhafaza etmiş olarak kendilerini sindiri lmekten kurtarmayı 
başarmışlardı . Sosyal, politik ve dini ferdiyetlerinin korunmasını amaçlayarak 
Naxarar Armeniyye İmparatorluk Ki lisesi i le bağları koparıp kendini Monofı
zitismin koruyucu rengine bürümüştü. Monofizit Kil ise'nin İmparatorluk Ki li
sesine hasım olduğu sürece Sasani İran'ın korumasından faydalanması doğal 
oluyordu. 

Yedi yüzyıl aralık tarla süren Greko-Roman Batı i le İrani Doğu arasındaki 
savaşlar her iki tarafı da o denli bitab düşürmüştü ki ne Bizantium, ne de İran
l ı lar yeni bir askeri ve siyasi güce, Arap hiliifetininkine karşı koyabilecek ta
kata artık sahip deği l lerdi. Ama ası l  olan. bunların arasında kalmış Armeniy
ye'ye olacaktı. Ülkeyi çiğneyip geçen ordular korkunç iz bırakıyorlardı: taş taş 
üzerinde kalmıyordu. Zaman zaman vaki olan bu felaketlerin en zararlı etkileri, 
Eski Armeniyye'nin iç ve ekonomik yaşamına olan etkilerdi. Nispeten yiiksek 
bir ekonomik i l işki ler düzeyine erişmiş ve kentsel ticari merkezleri hayli  ge
l işmiş olan Armeniyye'nin ekonomik yaşamı üst üste geriliyor ve bir doğal 
ekonominin esaslan başat yer tutar oluyordu. 

Armeniyye'de Arşakl dönem sonra<;ı ekonomik ve sosyal yaşamın özel liği 
gerçekten naxarar sistemi oluyordu ki bu, birçok yönden Batı Avrupa feoda
l ismini hatırlatıyordu. Arşaki ve Marzban Armeniyye'de, Batı Avrupa'da ol
duğu gibi, feodal toplum, malikanelerle temayüz eden çok mertebeli bir yapı 
görünümü arzedip egemen sınıf, toprakları üzerinde yaşayıp ona tabi olan 
köylüyü sömüren asker-tarımcı aristokrasi idi. 

Soyluluğun bu üst sınıfı ,  Ortaçağ Avrupa'sının Lord'larına tekabül edi
yor ve eski Ermeni kaynaklarında naxarar adıyla ifade ediliyordu (= Pehlevi 
11tifiıdtıra = "klanın başı, kabile reisi "). İdari yetki leri de haiz olan naxarar'lann 
büyük malikane-emlakine de "naxarar' l ık" deniyordu (="seigneurie, manor, 
Grundherrschaft"). Arşakiler dönemi Armeniyye'si bi rkaç diizine büyiik ve 
küçük naxarar'lıklara veya prensliklere ayrı lmış olup bunlar Arşaki sülfılesinin 
tabileri (vassal lan) veya güçlü sınır prensliklerinin alı-tabileri oluyorlardı. B ii
yük prensl ikler arasında en müstakil olanları, kendilerine Güney ve Kuzey sı
nırlarının korunması tevdi olunmuş olanlardı .  Naxarar ya da prenslik hane
danlarının Arşaki krallarının vassal ları olarak bir takım irsi ve fahri görevleri 
vardı .  Bunlar biiyük mülk lerin irsi sahipleri ve en üst efendi leri ( lord) idi ler. 
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Bunların başlıca fahri görevleri şunlar oluyordu: krala taç giydirmek, kral ın 
hazine ve mülklerini idare etmek, ııamrar kıtalan ile kral iyetinkilerin başkoma
tanlığını yürütmek, sivil ve mali idareyi denetlemek, adaleti yerine getirmek ve 
saire . . .  

İşbu feodal nizam içinde ikinci sosyal grup. azat' lar deni len küçük mülk 
sahipleri ve daha aşağı soyluların oluşturdukları geniş tabakadan ibaretti ki 
bunlar ya Arşaki krallarının, ya da büyük küçük naxarıır'ların vassaları olu
yorlardı .  Azat'lann mülkleri , sosyal ve ekonomik sırada, Ortaçağ Avrupa'sı
nın "şövalye"lerine tekabül ederdi .  Bunlar kral ya da ncmırar süvari birlikle
rinde hizmet görürlerdi .  

Azat'ların gerçek tabiiyyet i l işkisi ancak naxarar Armeniyye'de mevcut 
olan ikta1 i le anlaşılabil ir. Burada da, Batı Avrupa'daki gibi, bir koşullu toprak 
mülkiyeti vardı .  İkta, xostak, ikta sahibi �e xostakdar tabirleriyle ifade edi l i 
yordu� .  Bu sonuncusu, "teminat vericisi " demek oluyordu. Xostakdar, vergi
den bağışık olmasına karşı l ık  bazı hizmetlerde, özell ikle askeri hizmette bu
lunmakla yükümlüydü. Bunlara bedeni ceza verilmez sadece para cezası kesi
lird i .  Ayrıca dış görünüşleri, yani giyim kuşanılan köylüler, şi11akaıı ' inkinden 
farkl ıydı . 

Ki l ise i le ruhban sınıfı feodal Armeniyye'niıı sosyal kademeleşmesinde 
özel bir yere sahipti ler. Eski Armeniyye'de Ki lise'ni n  örgütlenmesi münhası
ran feodal ııaxarar sisteminin etkisi altında yer almış olduğuna göre eski Er
meni Kil isesi 'nin özel karakteristiği naxarar'laşma veya feodallaşmas ıyd ı .  
Müktesep haklara göre ruhban sınıfı azat' larınkine benzer imtiyazlı durumda 
olup onlar gibi vergiden bağışık bulunuyordu. İşin en i lginç noktası, ıwxarar 
Armeniyye'de kil ise xostak'larının, hizmetleri karşı lığı ki l ise adamlarına kişi
sel kullanım ve idare (domiııium ııtile), mutlak mülkiyet (donıiniıım directıım) 

hakkı ile Kil ise'ye tahsis edilmiş olmalarıydı . Gerisi hep aynı idi .  
Sosyal konumda en altta, toprağa bağlı köylüler, şinakwı'lar vardı ;  bunlar 

kişisel olarak hürdülerı. Bunlar ülkenin temel vergilendiri lebi lir halkını oluştu
ruyorlardı ;  kira ödüyorlar ve aııgarya'ya tabi idiler. 

Eski Armeniyye'nin iç yaşamına ışık tutan �on derece önemli bir konu da 
müşterek, cemaata ait toprak mülkiyeti sorunu idi. Ama bu, feodallaşma süreci 
içinde, senyörler tarafından yutulacaktı . Kölel ik  ise. ev işlerine inhi sar et
mişti4, Osmanlıda olduğu gibi. 

1 lkta v� ıimar-zeanıcı konusu için hkz. Kültür kökenleri 1 112. pıı.uim. 
2 llu sözciiklcr bizde hir l raııi köken �üphcsini uyandırıyor. 
3 Osmanlı  reayası gihi. 
4 H. A.  Manandian.- Thc ırade aııd ciıics of Arnıenia in rclaıinn ıo aııcienı World irade. Listıon 

1 965.  s. 67-7 1 .  
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X. ve XI. yy'larda Abbasi hal ifelerinin ,  Bizans ordularının baskısı al
tında, Armeniyye'nin işlerine ciddi şekilde müdahale edecek halleri yoktu; ma
halli Müslüman emirler, Bagrati metbiiiyetini kabul etmişlerdi. Barış ve refah 
dönemi yaşanıyordu. Ama iç durum, kaygı vericiydi şöyle ki soylular, tüccar 
sınıfı ve zanatkarlar (ehl-i hirfet), ticaretin canlanmasından faydalanıyorlardı ;  
ama buna karşılık, ülkede hür köylülük büyük ölçüde azalmıştı. Büyük toprak 
sahipleri, ve de önemli manastırlar, küçük mülk leri yutma eği liminde idi ler; 
böylece de köylü, serf durumuna düşüyordu. Özel likle satınalma veya bağış 
yoluyla birçok köye sahip olan zengin Tat'ev manastırının bulunduğu Siunik 
eyaletinde birçok halk ayaklanması vaki olmuştu; halk manastıra saldırmış, 
ancak Siunik prensinin si lahl ı  kuvvetlerinin ard arda müdahalesiyle hareket 
bastırı labi lmişti . Benzer rahatsızlık lar, doktrinleri daha önceki Paulicianla
rınkilere çok benzer olan heretic To�drak tarikatı tarafından meydana getirili
yordu 1 .  

Halk tabakası, ramik, gördüğümüz gibi köylülerden (şi11aka11-,fiııarar) olu
şuyordu. Bunlar efendi lerinin hesabına toprağı işl iyor ve üründen sadece çok 
küçük bir pay alıyorlardı. Evlerine ve birkaç hayvana sahip olabiliyorlardı ama 
çoğu büyük fakirlik içinde yaşıyordu. Bunlar, çeşitli bayındırl ık iş leri , ez
cümle kal'a, yol ve köprü inşası için celbediliyorlardı ve savaş zamanında or
duya alınıyorlardı .  Ama bunlara ne bir ücret ödeniyor, ne de ganimetten bir 
pay veriliyordu. Çoğu piyade askeri olarak dövüşüyordu2. 

Bu sosyal iklim, her tür fırtınaya yol açacak mahiyetteydi .  
* 

* * 

Heraklius (6 1 0-4 1 )  un ölümü sırasında Asya'da durum Bizans için fazla 
ümit verici görünmüyordu. Araplar İran'ı süpürmüşlerdi .  Bu arada Heraklius
'un dini politikası da Armeniyye ile Bizans arasındaki nifakı artırıyordu şöyle 
ki, Arap i lerlemesine karşı Bizans'ın Armeniyye topraklarında her askeri mü
dahalesi , hiç değişmez şekilde, beraberinde halka Kalkedon i manının keyfi 
zorlamasını getiriyordu. Bizans'ın işbu hoşgörüsüzlüğünün Arap ordu larının 
Suriye, Filistin ve Armeniyye'nin işgalinin şaşırtıcı hızında payı olacaktı. Bar 
Hebraeus "bu İsmaililer Heraklius'un zamanında bizi tanrısal takdir i le fethetti
ler ve bizi Grckleriı,ı elinden kurtardılar" diyecekti�. 

Her vesileyle dini vakıanın arkasında sosyo-politik vakıa beliriyor. . .  
X .  ve XI. yy'larda köylüye yüklenen vergi sisteminde bir değişiklik olu

yor: o zamana kadar ayni olarak alınan vergi nakdiye çevril iyor. Parasal 

1 Sirarpie der Nerscssian.- The Armenians. Thamcs and Hudsorı 1 969. s.  36-7. 
2 Sirarpic der Nersessian.- Etudes byzantines el armenienncs. T. I .  Louvairı, 1 973.  s. 293. 
3 Vrej Ncrsessian.- op. ciı., s. 25. 
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(moneter) ekonominin çok büyümesi beraberinde kötü tezahürleri de getirmişti: 
murabahacı-tefeci sermayenin artan rolü ve halkın alt tabakalarının sert sömü
rüsü. Bunun sonuçlarını ,  köy lünün isyanını yukarda görmüştük. 

Ruhban sınıfı nın elinde de çok büyük servet birikmişti 1 •  
" . . .  Tondrak heretic tarikatı halktan büyük destek bulmuştu; bu hareket, 

tüm ülkeye yayılarak az çok iki asır boyunca rahatsızlıklar doğurmuştu ve bir 
ölçüde köylü sınıfı i le kentin fakir tabakalarının feodal senyörler ve ki l isenin 
zengin hiyerarşisine karşı bir halk başkaldırması olmuştu"2• 

Sovyet Ermenistan'ı bilginleri , Engels'ın XVI. yy Alman köylü hareketi
n in yorumuna dayanarak Paulician ve Tondrak tarikatçılarını ,  bir feodal top
luma karşı başkaldırmış bir proleter sosyal hareketi olarak görmüşler. Weber 
ve Troeltsch'ün etkisiyle birçok yeni yazar yine Ortaçağ heresy'sini e'konomik, 
sosyal ve politik hareket anlamında izah etmişlerdir. 

Tarikatçı isyanlarla ticari faaliyetin ve kentlerin yükselmesi ve genel olarak 
moneter ve ekonomik i l işkiler arasında bir bağ vardır; bu itibarla bir materialist 
dürtü tezi geçerli olmaktadır'. 

Bütün bu tarihi olaylar gözönünde tutularak aşağıda Tondrak hareketinin 
gerisindeki terkibedici sosyal, dini, ekonomik ve siyasi' etkenlerin birbirleriyle 
ilişkilerini sergi leyeceğiz. 

* 
* * 

Biraz Gerilerden 
Bulunmuş çok sayıda Sasani mühüründe, "fakirlerin koruyucusu ve ha

kemi"  unvanıyla bir çevresel yazı bulunuyor. Yukarda kendisinden alı ntı lar 
yaptığımız R.P. Menasce, düsturun dini' yönü üzerine bastırıyor ve sözcükleri 
tahl i l  ederek "fakir" karşıl ığında okunan dlgıvş'nin basitçe " fakirliğin, yok
sunluğun kurbanı" olanı değil ,  "herşeyden önce erdemli bir fakirlik halindeki 
adamı .  . .  " ifade ettiğini iddia ediyor. Kimi bilgin de "fakirlerin koruyucusu" 
ifadesinin, bir işlevin tarifinden çok bir onursal unvan olduğunu i leri sürüp 
işbu " fakirler"in ahlaki' ve dini görünümünden çok bunun ekonomik yanını 
vurguluyor. 

Kral Arşak'ın saltanatının başında Aziz Büyük Nerses'in Armeniyye pat
rikl iğine atanmasının öyküsünü anlatan yazar P. Buzand (V. yy'ın 2. yarı s ı ) ,  
onun faziletlerini göklere çıkarıyor: "O, Al lah'tan korkar ve emirlerine harfiy
yen uyardı . . .  O, herşeyde mükemmeldi .  Fakir ve sefilleri severdi ve onlara o 

1 ihd., s. 34-5 .  
2 Sirarpie der Nersessiarı.- op. dı., s. 326-7. 
3 Yrej Nerscssiarı.- op. dı . . s. 35-6. 
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denli bakardı ki onlarla giysi ve yiyeceklerini paylaşırdı . O, ezilenlerin ve yü
rek darlığında olanların yardımcısı ve bekçisi idi ve bütün nasipsizlerin koru
yucusu olmuştu" .  

Bütün bu  nıedhiyye listesinin son tümcesinin ucunda Buzand birden diya
net ve erdem edebiyatını terkedip yukarda sözünü ettiğimiz İrani düsturlara 
açıkça benzeyen bir ifade kullanıyor. Bunda bir "savunucu, şefaatçı, koru
yucu" bahis konusudur. Bir Ermeni metninde kendiliğinden ve muhtemelen 
bilinçaltından gelen bu İranilik örneği haylice i lginç olmaktadır şöyle ki keyfi
yet bir Hıristiyan büyük din adamıyla i lgilidir. Ve İran kültürünün Armeniyye 
üzerindeki derin etkisini bir kez daha yansıtır. 

Nerses, papazlı k  aşamasına geçmeden önce Buzand'ın saydığı (bizim 
yazmadığımız) erdemlere sahipti ve krala, özel likle mabeynci lik göreviyle as
ker olarak hizmet ederdi .  Buzand'ın metninde bahis konusu düsturun yeri , 
işbu askeri durumdan Ermenilerin patrikliğine intikal anında gözüküyor ki 
bundan Armeniyye'de "fakirlerin koruyucusu"nun ruhani alanda aranacağı so
nucu çıkıyor. 

Ancak Nerses hangi sıfatla bu niteliklere liiyik olmuştu? Bu, basitçe Hı
ristiyan hayırseverl iğinden mi, yoksa özel bir yükümlülük gereğinden mi geli
yordu? Laik erdemlerin bu tür bir onurlanmaya götürmeyeceği bell i  olup pat
riklik unvanı da buna yeterli olamazdı. IV. yy piskoposları, yasal veya resmi 
olarak ezilenlerin korunmasıyla görevli değillerdi. Bu işlev, değişmez şekilde, 
o çağda bir lfük olan defensor civitatis'e aitti. Kaldı ki ne Pawstos Buzand ne 
de bu dönemle uğraşan başka Ermeni tarihçi ler, Aziz Gregorios'un 
(Aydınlatıcı) sülfılesinden, kutsallık ları ne olursa olsun, başkasına bu işlevi 
izafe etmiyor. 

Patrikliği zamanında Nerses'in bütün tii leri arasından Pawstos'un en çok 
vurguladığı şeyler, tayin edil ir edilmez giriştiği fakirler. hastalar, yetimler. ya
bancılar, cüz'amlı lar ve genellikle bütün nasipsizler için tesis etmiş olduğu 
müesseselerdi .  Bu hayırsever tesisler Armeniyye'nin her yerine dağı lmış olup 
para desteğine sahiptiler ve bunların gözetimi mutat olarak patrikin yakınların
dan seçi lmiş şayan-ı itimat kişilere tevdi edilmişti . Pawstos Buzand tarafından 
Aziz Nerses'in faaliyetinin betiminin, onun çağdaşı ve kendisinden daha önce 
uzunca söz etmiş olduğumuz Caesarae'li (Kayseri l i )  Aziz Basileas'un yaşa
mından yapı lmış alıntı lara iyice bulaşmış olduğu görülüyor1 •  

Basi leas i le Nerses'in, kronoloji açısından birbirlerine rastlamış olup ol
madıkları konusu bizi i lgilendirmiyor. B izim için önemli olan Kappadokya'nın 
Armeniyye-i Kübra üzerinde yadsınamaz etkisidir. 

1 Niııa G .  Garsoian.-- Arıııcııia bcıwccn Byzanıiuııı and ıhc Sasaniaııs. Loııdoıı l 9K5 . s. Vl/2 1 -
J 1 . 
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Yukarda, s. 33  dipnot 2'de, bazı Ermeni sözcükleri nin İran köken li  
olması i ht imalini bel i rtmişt ik .  Gerçekten birçok uzman Erken Ortaçağ 
Armeniyye lügatçesinin, kişisel ve sosyal i l işki ler. hiikOmet, din, ve yasa gibi 
çok önemli alanlarda İrani istiare sözcüklerle yüklü olduğunu yazıyorlar. Aynı 
şey toponimide (yer adlarında) da görüyoruz: birçok mahallin adı Bag-"tanrı" 
öntakısını içeriyor, ezcümle Bagrevand, Bagavan, Bagaran . . .  A irçok dini ve 
ladini özel adda da, hatta Hıristiyan din şehitleri ve savaş kahramanlarınınki de 
dahil olmak üzere, yine İrani adlarla karşı laşılıyor: Vardar. Vahan, Yasak, 
Hmayak . . .  Ermeni tahtına Pontos'lu Zeno gibi yabancı bir namzet. kendi Grek 
adını ,  muhtemel müstakbel tebaasının kulağına daha yatkın İran Artakhias 
(Artaşes) adıyla değiştiriyor1 • 

Bütün bu kü ltürel alışverişin dışında bir önemli husus açığa çıkmı� olu
yoc Sasani mühürlerinin çevresindeki "fakirlerin konıym:usu ve hakemi"  un
vanının varlığı işbu sosyal kavramın yaygınlığına bir del i l  olmaz mı? Böyle 
bir ortam bir Mazdak, aşağıda irdeleyeceğimiz bir Babek'e i lham kaynağı ol
maz mı? . . .  

* 
* * 

Babek Hareketi 
IX. yy'ın i lk  yarısında yirmi yı l  süreyle (20 1 /8 1 6-8 1 7  i la 222/837) Cibal 

(Medya) Azerbaycan ve Armeniyye, Hurremiye tarikatının dini ve sosyal ha
reketi ve Azerbaycan Hurremilerinin şefi olup Cibal'inkilerle bağlantılı olarak, 
onu oluşturup eğitmiş bulunan Cavidan ad lı  birini istihliif etmiş Babek'in 
(Farisi Papak, Ermeni Baban) isyanıyla çalkanmış. 

Siimani'ye göre bu Hurremiye adı Farsça khurranı ( "hoş") dan müştaktır; 
zira mensupları her hoş olan şeyi mübah saymaktadırlar. Fakat bunun daha 
çok mezhebin çıktığı söylenen Erdebi l'in Klıurranı nahiyesinden türemiş ol
ması muhtemel görünüyor. 

Bu adı ,  Mazdak'ın karısı olup Mazdak ve ti lmizlerinin katli olayından 
kurtulmayı başarmış Khurrama'ya bağlayanlar da var. Bu etimoloji, hiç şüp
hesiz Khurremilerin nev-Mazdakiler olarak kabul edilmelerinden i leri geliyor. 
Burada Bunijatov'un ( "L 'Azerbaydjaıı aux Vl/e-Xle siecles ", Baku 1 965) 
vermiş olduğu bir izah şeklini de belirtmeliyiz. O. Mazdakilerle Khurranıilerin, 
Zerdüştiler gibi, müşterek ateş kü ltüne sahip bulunmalarına dayanarak klıur
ranı tabirinden hareket ediyor ve bunu "ateş" kavramı ve Farisi ve Ermenicede 
güneş ve ateş fikrini ifade eden tabirler esasında tah l i l  ediyor: Farisi lııl r 

1 ihc/ .. X / 1 1 - 1 4 .  



38 BURHAN OGUZ 

(Pehlevi sözcük khwar, güneş), khurşid, güneş'in muadil i ;  Ermeni hıır ateş, 
ateşli l ik, tutku ve kimine göre de "görünmez, gayri maddi ateş" .  Ancak khıır
ranı'ın i lk harfi "kh" iken Farisi hur ve Ermeni hıır'unki "h" olduğundan Bani
jatov'un izahını kabul etmekte güçlük bulunuyor. 

Heme olursa olsun Khurramilerin doktrini "geri dönüş"ü, yani ruhların 
göçünü, hulil l-tenasuhu, ad ve beden değişimleriyle, kabul ediyor. Onlara 
göre, bütün peygamberler, sistemleri farklı olmakla birlikte, bir tek ve aynı 
prensipten i lham alıyorlar ve ifşa hiçbir zaman son bulmuyor. İfşaa dayalı bü
tün dinlere karşı hoşgörü lüdürler. Temizlik ve safiyeti vaaz ediyorlar, şarap 
içilmesine izin veriyorlar. Bfibek'in öğretisinin prensiplerinden biri Zerdüşti 
imanı, iki ışık ve karanlıklar prensipine inanç ve ateşin ulu lanması oluyordu. 
Yine Zerdüştilerle müşterek bir yanları da ana, kızkardeş, kız evlatla evlen
menin meşruiyeti ve aralarında dolaşan peygamberlerin varlığına inanmaktı; 
bu sonuncular İrani (feriştegan) (ferişteh, "melekler" in çoğulu) adıyla anıl ı
yordu 1 .  

Mas'udi'ye göre bunlar, Horasan'da Ebu Müslim'in 1 36/753-754'de ida
mından sonra ortaya çıkıp ün salmışlar. Fakat bir kısmı Ebu Müslim'in öldü
ğünü kabul etmeyerek onun "dünyada adaleti yaymak için" tekrar geleceğine 
inandıkları halde, başka bir bölümü onun kızı Ffüima'nın imametini kabul 
ediyorlardı ve bundan dolayı bu iki fırka biri Müslimiya ve diğeri Fatimiya 
adını aldı. Sanbaz adında biri Ebu Müslim'in öcünü almak amacıyla Horasan
'da bir isyan hareketine kalkışıyor; ama bu isyan 70 günde bastırı l ıyor. 

Bu mezhebin akaidi hakkında en iyi bilgi lerin Mutahhar bin Tahir tarafın
dan veri ldiği anlaşı lıyor. Yukarda söylediklerimizden başka bunlar camialarına 
fenalık yapmaya kalkışmadıkça veya sistemlerine tecavüz etmedikçe kimseyi 
tezli l  veya tahkir etmeyi kesinlikle onaylamıyorlar. Savaş halinde olmadıkça 
kan dökmeyi şiddetle men ediyorlar. "Mfisabazfin ve Mihrican-Kazak'taki ev
lerinde görüştüğümüz kimseleri, temizlik ve nezahata çok riayetkar bulduk: iç
ten gelen bir şefkat ve iyil ik göstermek suretiyle, halkın teveccühünü kazan
maya çok gayret ediyorlard ı .  Bazı larının, kadınların rızası olduğu takdirde, 
fuhşu ve herhangi bir kimseye hiçbir zararı dokunmadığı takdirde, sevk-i tabi
inin emrettiği her arzuyu tatmin etmeyi hoş karşılayıp bunlara müsaade ettikle
rini gördük" diye devam ediyor Mutahhar bin Tahir. 

İştakri de bunlar için az çok aynı şeyleri söylüyor: "Köylerinde camileri 
vardır ve Kur'an da okurlar. Fakat onların gizlice şeriata riayetsizlikten (ibôlıa) 
başka hiçbir dini akideleri olmadığı israrla söylenmektedir". Şu halde bunların 
Ebu Müslim'in ailesinde varl ığı fıtri olarak farzedi len imamet kuramında 

1 J .  Laurcnı.- L'Armenic cnırc Byzance eı l'lslam depuis la conqueıc arabe jusqıı'en 886. Nouvclk 
ed. revue par M. Canard. Lisbonnc 1 980. s.  357-8. 
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Sünni Müslümanlardan ayrı olmaları ihtimali vardır. Cinsi i l işki lerde lfiübal i
l iklerine gelince, eğer doğru ise, bu Şiilerin nıut'a dediklerine benzer bir şey
dir; bundan başka Ebu Müslim'in yaşamaya devam ettiğini ve kızının onun 
bütün haklarını tevarüs eylediği iddiaları i le bunlar çeşitli Şii fırkalarına ben
zemektedirler 1 .  

Hurremi hareketi VIII. yy'da ortaya çıkmış dini ve sosyal tabiatlı sair ha
reketlerle az çok i l işkili olup bu sonuncular Hurremil iğin kendisi gibi. eski 
Mazdakismin bir devamı veya yeniden canlanmasıyla birlikte resmi İslfım'a 
bell i  bir düşmanlığı ifade ediyor; öbür yandan İran dünyasının ve çeşitli ma
halli halkların, hükümetinin eski yandaşlannda belli bir hayal kırıklığı yarat
mış olan Abbasilerin iktidarı ele almalarına bir tepki de oluyor. 

Hurremiye'den önceki ve onunla il işkili hareketlerden bir, Atfı (veya Ha
şim) bin Hakim, nam-ı diğer al-Mukanna, Peçeli 'ninki olup bu sonuncu ad 
ona, yüzünü örttüğü için takılmıştı . Al-Mukanııa EbO Müslim'i Adem, Nuh, 
İsfı i le aynı tanrısal suduru haiz olarak telakki ediyor, ruhların göçüne ve Ebu 
Müslim'in "dönüş"üne inanıyordu. Merv bölgesinden başlayan isyanı Mave
raünnehr'e yayı l ıyor, 778'de halife al-Mahdi tarafından bastırı l ıyor ve feci 
ölümü ile son buluyor. Tilmizleri al-Mubayyida, harfiyyen beyaz giyinmiş 
olanlar, tesmiye ediliyordu. Bu, belki de, Abbasilerin "siyah"ına bir muhalefe
tin işaretiydi . 

Bir başka hareket de, Curcan'da kırmızı giyimli Muhammira'larınki olu
yor; bunların i lk isyanı 1 6 1 1778, bu ikincisi de l 80/796'da bastı rı lıyor. 

Bütün bu hareketler. kısmen, VI. yy'ın Mazdakisminden türüyor. Bu di
nin siiliklerinin, dinin Sfısfınl iktidarınca bastı rılmasını müteakip İran'ın çeşitli 
bölgelerindeki dağlara sığındıkları biliniyor. Bfıbek'in hocası Cfıvidfın'ın. Ba
bek'in Mazdakismi geri getireceği kehaneti bir rastlantı olmuyordt.ı . 

Hurr�miyede başka tarikat-mezhep veya dinlerle müşterek çok sayıda dü
şünce bulunuyor. Ruhların göçü hususunda Buddhismle bir yakınlaşma yap
maktan kaçını lamıyor. Öbür yandan Bfıbek'in, ustası Cavidaıı' ın dulu ile ev
lenmesini, al-Nadim'in Fi/ırist'inde tafsil edilen bir ritual ayin takibediyor. Bu
rada sfılikleriıı şaraba batırı lmış ekmek yedikleri, Bfıbek'in önünde eği lip elini 
öptükleri ve bu arada bir i nanç açıklamasının telaffuz edildiği anlatı l ıyor. 
Bunda i lk Hıristiyanların dostlar sofrasının bir anısı ve Nasturi veya Yakubi 
bir Hııistiyan etkisi bulunmuyor mu? Onu (aşağıda göreceğimiz gibi) Afşin'e 
tesl im eden Sahi bin Sunbad'a Babek'in "beni az şey karşı lığı Yahudilere (= 
Araplara) sattın" sözlerinde Juda'nın i haneti'nin hatırası yok mu? 

1 D.S. Margoliouıh.- Hurrcmiye. iıı IA. 
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Hurremllerde, tezahürü beklenebilen İran u lusal duygu , tarikatın geliştiği 
bölgeler itibariyle, açıkça görülmüyor; hareketin hedefi Mazdakisminki gibi, 
dini olduğu kadar sosyal oluyor: en aşağı sosyal tabakalara hitabediyor. Ciivi
dan' ın yandaşları fakirlerdir. Bu sonuncusu, karısı aracı l ığıyla misyonunu 
Babek'e devrettiğinde onun zorbaları öldüreceğini, Mazdakismi geri geti rece
ğini ve "fakir olanların güçlü olacaklarını ,  aşağıda olanların yükseleceklerini" 
vadediyor. Babek'in evlenme törenine iştirak edenler arasında "Müslümanlar, 
yabancılar ve maviili", yani muhtemelen aşağı sınıf insanları bulunuyor, 

Herşeye rağmen Hurremiyenin özellikle ekonomik ve sosyal hedeflerinin 
bu lunduğu sonucuna varı l ıp İsJam'a ve Araplara muhalefet görmezlikten ge
linmeyecektir. 

Çeşitli Müslüman yazarların Hurremller hakkında, bunların mal ve kadın
ların ortaklığını vaaz ettikleri, yı l ın bir gecesinde kadın erkek toplanıp, bütün 
ışık ları sönmüş olarak bir cinsi fıleme daldıkları (Mazdakllere karşı da yürü
tülmüş suçlamalar), genel olarak ahlak laubali liğini sürdürdükleri yolundaki 
suç lamaları harfiyyen ele alınmayacaktır. Bahis konusu törende, pekfılfı "grup 
evlenmesi" vaki olmuş olabil ir ki bu, eski maderşahi dönemin kalıntısı olmalı
dır. "Mum söndü", bütün orthodox takımının hasımlarına attığı bir çamur 
oluyor 1 •  

Konumuz it ibariyle çok önemli bulduğumuz bu  hareket üzerinde biraz 
daha yayı l ıp bu kez bir başka uzmanın, W. Madelung'un yazdıklarına" göz 
atacağız. 

İslami kaynaklarda Khurramiyya (veya Khurramdiniyya), geç V. yy'da 
Mazdak tarafından kurulmuş ve bundan itibaren ve de bazı aşırı, Şii doktrin
lerin etkisinde gelişmiş çeşitli İrani, anti-Arap tarikatlara izafe ediliyor. Al-Na
dim, haklı olarak Khurramiyya, ve aynı zamanda Muhammira adının başlarda 
genel olarak Mazdak hareketini ifade ettiğini ,  bunun bir kolu olmadığını yazı
yor. 

Her ne kadar erken İslami kaynaklar Mazdakl hareketini zikretmiyorlarsa 
da, bu mezhebin sfıliklerinin İran'ın birçok bölgesinin, ağırlığı Cibfıl eyale
tinde olmak üzere, kırsal kesimine dağıldıkları kesinlikle biliniyor. 

Mazdakl Khurramiyya üzerine en güçlü rüzgar Ebü Müslim'in kişi liğinden 
esmişti . O, Abbasi hainliği-vefasızl ığının kurbanı olarak Arap hükümran lı
ğına karşı İran! bilincinin simgesi olmuştu . Gerçekten Arap'tan nefret o rad
deye varmıştı ki "ne şlr-i şütür, ne didar-ı Arap= ne devenin sütü, ne Arapın 
yüzü" deyimi günümüze kadar çıkmıştır. 

1 J .  Laurı,ııt.- Of>. ciı. , s .  358-36 1 .  

2 W .  MaJclung.- Khurraııı iyya. iıı El .  
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Sağlığında Ebil Müslim'in dava'sına çok sayıda Mazdaklyi kazandığı 
kesindir. Bu hususlarda "Siyasetnfıme"nin yazdıklarını aşağıda dercedeceğiz. 

Ebil Müslim'in ölümünden yaklaşık yirmi yıl kadar sonra, yine onun eski 
dava'sının üyesi yukardaki al-Mukanna hareketi vaki oluyor. Adamları, beyaz 
giyimli (Arabi "al-Mubayyida", Farisi "sapid-camegfın")  Sogd köylü leri ve 
Türk aşiretlerinden oluşuyordu. 

Biruni, genel ifadelerle al-Mukanna'nın kendi muakıplarına "Mazdak'ın 
getirdiklerinin herşeyi" önerdiğini yazıyor. 

Dönelim J. Laurent'ın söylediklerine. Bfıbek'in yaşam öyküsü, hareketi
nin sosyal içeriği dışında, burada önemli olmuyor. 

Bfıbek doktrini çeşitli mahreçli fikirlerin bir karışımı oluyor; ancak hangi 
ölçüde seleflerinden, Mazdakl ve sairlerinden, aldığı, buna ne kadar kendisi 
özgün olarak kattığını söylemek mümkün olamıyor. Ancak bu fikirler, hiç 
şüphesiz, ona Ebu Müslim ve al-Mukanna yandaşlarını kazandırma olanağını 
vermişti .  Khurrami'lerin dini, ahlfıkl ve sosyal dlişünceleri ne olursa olsun, 
Abbasi' yetkesine karşı hareketlerinin Azerbaycan, Cibal ve hatta Armeniyye
'de, esas itibariyle Khurraml olmayan, ancak çeşitli nedenlerden gayrimemnun 
ve tatmin olmamışlardan oluşmuş birçok insanı etrafına toplamış olduğu bir 
gerçektir. Babek'in yandaşları ya da ona yardım etmiş olanlar arasında Kürtler 
vardı .  Bunlar, Arapları fetihler sırasında çok uğraştı rmışlardı. · 

Suriyeli Mikael Khurramllere "Kurdanaye" diyor1• 
Hurremllere yukarda anlattığımız "çamur atılması", yüzyı l ımızın i lk yarı

sına kadar devam etmiş. İbn el-Esir, bunların mahremi, yakın akraba i le zina 
uyguladıklarını söylemekle yetinmişti. E.A. Belaev, ( "Les Arabes, l 'lslam et 
le Cal(faı arabe dans le haut Moyeıı-Age, " Moscou 1 965), Hurremllerde kadın
ların ortaklığı efsanesinin, Müslüman dünya görüşünün çarpıtıcı aynasında 
bir yansıma olarak doğmuş olabileceğini düşünüyor; bu dünya görüşünün ya
nısıra Hurremi'lerde kadının serbest durumu da buna yardımcı olmuş olmal ı .  
Tarlada ve evde çalışan kadınlar ne peçe, ne de hareketlerine mani olacak el
bise giyiyorlar, kapatılmamışlar, erkeklerle aynı sofrada (daha doğrusu aynı 
ki l im üzerinde) yemek yiyorlar, hatta nişanlı ve kocalarını seçme hakkına sa
hipler, gerektiğinde savaşlara bile iştirak ediyorlardı. Bütün bunlar, diyor E.A. 
Balaev, Müslümanlara bir töredışıl ık-ahlfıksızlık ve hatta sefahat gibi görün
mekteydi .  İşte bu hoşgörüsüzlük ve kadının kulluk zemini üzerinde Hurremi'
lerde "kadınların ortakl ığı" zırva düşüncesi doğmuştur2• 

1 J. LaurenL- op. fit., s. 36 1 -2. 
2 ibJ . . s. 364 iııfra ı ı . 
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Ebu Mansür el-Bağdadi (ölm. 429/ 1 037), "El-Fark beyne'l-fı rak" 
("Mezhepler arasındaki farklar") adlı yapıtında, Hurremilere yer veriyor, on
lara fazlaca muhabbet ifade etmeden: 

"Bir bütün olarak Hulüliyye, herbiri İslam devletinin içinde olan onbir 
fırka idi . Hepsinin maksadı ,  Yaratıcı'nın Birliği hakkındaki görüşü bozmaya 
yönelmişti . Bu fırkalar, çoğunlukla Riifızilerin Guliit'ındandır1 • • •  HulOl iyye'-
den . . .  el-Hallac olarak bilinen el-Huseyn b. Mansur'a mensup Hallaciyye de-
nen . . .  bir topluluk ortaya çıktı. Bu Hulfiliyye topluluklarını ,  haramların heliil 
kı l ınması ve farzların terkedilmesi konularında kendilerine katılan el-Hurre
miyye'den bir topluluk ıakib etti . . .  "2 

" . . .  el-Hurremiyye'den Ashabü'l-İbaha'nın anlatılması ve İsliim fı rkaları 
topluluğunun dışına çıkışlarının açıklanması hakkındadır". 

"Bunlar iki s ınıftır: ( 1 )  B ir  sınıf, haramları helal sayan ve insanların 
malda ve kadında ortaklığını i leri süren Mazdekiyye gibi, İslam'dan önce de 
mevcut olanlardı . . .  İkinci sınıf; el-Hurremdiniyye'dir. İsliim döneminde or
taya çıkmışlardır. Bunlar Babekiyye ve Maziyariyye olmak üzere iki fırkadır 
ve her ikisi de el-Muhammera olarak tanınırlar." 

" 1 )  Babekiyye:" 
"Bunlardan el-Bfibekiyye, Bfıbek el-Hurremi'ye uyanlardır. Babek Azer

baycan bölgesinde el-Bedeyn dağında ortaya çıkmış ve burada pek çok taraftar 
kazanmıştır. Bun lar, haramları helal kılmışlar ve pek çok Müslümanı öldür
müşlerdir . . .  ". 

"2) Maziyariyye:" 
" . . .  bunlar, Curcan'da el-Muhammera'nın görüşlerini ortaya atan Maziyya

r'a uyanlardır". 
"Babekiyye'nin kendi dağlarında, bir gece bayramları vardır. Orada şarap 

ve çalgıların etraflnda toplanırlar ve erkekleri i le kadınları birbirine karı şır. 
Lambaları ve yanan odunları söndüğü zaman da erkek ler ve kadınlar, kimin 
gücü kime yetiyorsa öylece birbirlerine sahih olurlardı" .  

"Babekiyye, inanışlarının asl ını ,  Cahil iyye devrinde kendi emirleri olan 
Şervin adlı birine ni sbet ederler. İddialarına göre, onun babası Habeş' l i ,  an
nesi de Fas krallarından birinin kızıdır. Onlar, Şervin'in Muhammed ve öteki 
nebilerden de üstün olduğunu ileri sürerler. Kendi dağlarında Müslümanlar 
için içlerinde Müslümanların ezan okudukları mescidler yapmışlardır. Çocuk
larına Kur'an öğretmişlerdir; fakat gizli de olsa ve namaz kı larlar, ne de Rama-

1 Bunlar hakkında ilerde uzun izahat verilecektir. 
2 Ebu Mansur el-Bağdadi .- Mcrhcpler arasındaki farklar (El-fark hcyııc'I fırak). çcv. Ethem Ruhi 

Fığhıh, lst. 1 979. s. 2 34 . 
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zan ayında oruç tutarlar. Ayrıca kafirlere karşı cihad edi lmesine de inanmaz
lar" 1 .  

Bağdadi'nin bizce önemli bir cümlesini zikredip onu şimdil ik terkedeceğiz: 
" . . .  Hurremiyye ile Biitıniyye yek-vücud olmuşlardı . . .  "2 

Büyük Selçuklu sultanı Melikşah' ın ünlü veziri Nizamü lmülk (doğ. 
1 0 1 1 71 1 8), anısını yaşatan "Siyasetname"sinde elbette bu hareketlerden bah
sedecekti. Kendisi Şafiü' I  mezheb olmasına karşın koyu Sünni bir siyaseti 
devlet prensibi edinmiş bir sultana hizmet etmekteydi. Bu itibarla onun da ba
his konusu olayları fazla sıcak bakmayacağı doğaldı. Kitabının uzun 45 . 
fasl ı ,  "Müzdek'ın hurucu ve mezhebi ve Nuşirevan'ın anı ih li'ik etmesi hak
kında" olup buradan bazı alıntılarla yetineceğiz. 

"Cihanda iptida mezheb-i muattalayı (battal olmuş) neşreden kimse zemin
i Acem'den zuhur eyledi. Buna Mubid Mubidan itli'ik olunur idi. İsmi Müzdek 
Bamdad idi .  Mezbur, Nuşirevan-ı Adi l ' in  pederi Kubad bin Firuz'un ahd-i 
saltanatında Gebr (Zürdüşti) mezhebini iptal ile cihanda kötü bir yol açmak is
tedi. Sebebi şu oldu ki işbu Müzdek i lm-i nücuma iyice vakıf olup yı ldızların 
harekatından o asırda bir adem zuhur edeceğini ve yeni bir din tesisi ile Gebr 
ve Cehud (Yahudi) ve tersaların (Hıristiyanların) mezheplerini iptal eyleyece
ğini ve mucizat i le ve zor ile kendi dinini halka kabul ettirip kıyamete kadar dini 
beka bulacağını istidli'il etti. Bu ademin kendisi olacağı ümidine düştü . . .  " . 

" . . .  Halk gördü ki padişah anın mezhebine saliktir; uzaktan yakından anın 
davetini kabul eyledi ve Müzdek «mal insanlar arasında müşterektir. Zira: in
.sanlar Allah'ın ibadı (kul ları) ve Adem'in evli'idıdır. Her biri ihtiyacına göre 
yekdiğeıinin malını hare ve sarfetmeli ve hiçkimse esbab-ı maişetten mahrum 
ve aciz kalmamalıdır; malca mütesavi olmalıdır» dediğinde, herkes emvalini ,  
hal-i iştirake koydu". 

"Vaktaki Kubad bu yolda daha ziyade ilerledi ve ibaha-i emvale razı oldu; 
Müzdek «kadınlarınız emvaliniz gibidir. Kadınları da yekdiğerinizin  malı bi
l iniz. Ta ki hiç kimse dünya lezzat ve şehevatından binasib kalmasın ve murad 
kapısı bütün halka açık bulunsun» dedi. 

"B inaberin halk ve bi lhassa avam-ı nas, ibade-i emval ve ni �van 
sebebiyle, anın mezhebine daha ziyade rağbet eyledi. Öyle ayin vazetti ki bir 
kimse yirmi kişiyi hanesine mihman olarak götürür ve ekmek, et, şarab ve me
ze ve mutıib tedarik eder ve akibet cümlesi birer birer anın karısı i le mücamaat 
eyler ve bu, berveçhile ayıp addolunmaz idi. Adet şöyle idi ki :  bir kimse bir 
kadın ile birleşmek üzere içeriye girer ise, külahını evin kapısı önüne koyar 

1 ibd .. s. 244-5 
' 
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idi .  Diğer k imse rağbet eder ve külahı evin kapısı önünde görür ise, geri 
döner, ve o çıkıncaya kadar tevakkuf eder idi" 1 •  

Evet, Nizamülmülk, bütün bunları gözleriy le görmüşcesine, her haneyi ,  
birer geneleve çevirmekte sakınqı görmüyor . . .  Nasıl görsün ki  bütün bunların 
"İslam filemi için büyük bir tehlike" olduğunun bilincindeydi . . .  

Koyu bir Sünni ve anti -komünist olarak bi l inen tarihçi Osman Turan. 
İA'de yazdığı "Biibek" makalesini şöyle bitiriyor: " . . .  Bunların (Hurremilerin) 
İslami alemler taşımaları, merkezi idareye karşı zayıf bulundukları zaman aki
delerini giı.l i  tutmalarının bir neticesidir. Bu türlü hareket. biliihare, İran'da 
zuhureden diğer rafızi mezheblerin de şiarı olmuştur. Muahhar metinler, İran
'da çıkan bütün dini hareketler gibi, bu hareketi de alevilik adı altmda ::.ikreder
ler1 ki, kelimenin sonraki geniş manası düşünülürse, bununla ne kastedi ldiği 
ani aşı l ır" . . .  

Bunlara şimdi lik bir şey eklemiyoruz. 
Mazdak V., Babek IX. yy'da faaliyet göstermişlerdi yani Nizamülmülk'ün 

Siyasetname'yi kaleme almasından sırasıyla yaklaşık yedi ve üç yüzyıl önce. 
Mezkur vezirin, eserinde en uzun bahsi , (XLV. fasılda "Müzdek'in hurucu ve 
mezhebi ve Nuşiravan'ın anı ihliik etmesi hakkında") buna tahsis etmekle kal
mayıp bundan sonra vaki olan "ehli İsliim aleyhine fitneler"i irdelemesi gerçek
ten dikkate değer. Keyfiyeti biz ancak şöyle izah edebi liyoruz: aradan yiizyıllar 
geçmiş olnuısıııa rağmen bu hareketlerin doktrinlerinin halklar beyninde iyice 
yer edip halkların bir kurtuluş gününü bekler halde hıı/1111111aları Selçuklu "po
lis"ince saptanmış olmalı ki bizim vezir adeta telfişa kapı l ıyor. Hikaye ettiği 
olaylarda hep "halk buna kandı" gibi ifadeler kullanıyor. yani halkın aldatı lmış 
olduğunu ima etmek istiyor. O ise ki " . . .  mezheb. birtakım siyasi, içtimai, ikti
sadi olayların tesirlerinin mezheb kurucusu sayılan insan i le ona uyanlardaki 
fikri ve dini tezahürüdür. Mezhebi doğuran tarihi. coğrafi, siyasi. içtimai ve 
iktisadi şartları tam olarak tanımadan, görüşleri ve davranışları sıhhatli bir 
şekilde temellendirmek, dolayısıyla da değerlendirebi lmek ve o insanları anla
yabilmek hemen de mümkün değildir. Şu bir gerçektir ki, şalııslarııı veya top
luluklarm fikir ve görüşleri, içtimai, tarilıl, siyasi çevreden tecrid edile-

J "4 mez . . . . 

1 Ni1.:ımlllmiilk.- Siyasetname. Tere. Mehemmed Şerif Çavd:ıroğlu. lsı .  ( l . y . )  l .Ü . Hukuk f'ak. 
idare hukuku enstitüsü yay. 1., s.  203-5. 

2 Tarafımızdan belirtildi. 
3 Tarafımızdan belirtildi. 
4 Bağdildi'nin kitabına çevirici Ethem Ruhi l'ığlalı'nın önsüzünde (s. XVl l l ) . 
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" İslam düşmanı" olan sair "bedmezheblere" i lerde yine dönmek üzere 
geçelim şimdi "Manihaist" damgasını yemiş yukarda sözünü etmiş olduğumuz 
bir başka Hıristiyan tarikatına. 

· 

* 
* * 

Tondraklar 
Pau l ician-Pafl ikyan hareketinin doğurduğu söylenen Tondrak tarikat ı ,  

adını Doğu Anadolu'<la, Van Aladağı (Van Gölü'nün Kuzey'inde, Erciş'te) 
nın dibinde, Tondrak köyünden almış 1 •  Tarikatın kurucusu Simbat, daha Do
ğu'da, Ermenistan'daki Zarehavan köyünden olup Tondrak'a göçmüş ve he
resy'sini buradan yaymış. 

İşin kesin tarihi bi l inmiyor. Kimi bilginlere göre IX. yy'ııı ilk yarısında, 
ki mi lerine göre ikinci yarısında, başkalarına göre de X. yy'ın başlarında or
taya çıkmış. Ermeni kil isesinin Tondraklara tepkilerinin ayrıntılarına girmiyo
ruz. Onbeş yi rmi Katolikos bunlara lfinet yağdırmış, bi rçok general ve yargı
cın bunları kı l ıçtan geçirmelerinin yanısıra. Nasıl olmasın ki bunlar "200 yı l 
dan fazla bir  süreden beri bütün ülkeyi i fsad ettiler ve şehvet ve i ffetsizl ikleri
nin ateş mezbahını yükselttiler" diyordu Grigor Magistros. 

Simbat, doğduğu Zarehavan köyünden Ton<lrak'a, Kaysi emiri toprak la
rına sığınmıştı. Doğum yeri k ısmen Bagrati ülkesin<le bulunmakla, Ermeni 
Ki lisesi'ne karşı yürütülecek heretic faaliyetler için emin bir zemin <leği ldi ; o 
ise ki Müslüman emirinin topraklarında Si mbat, muhaliflerinin saldın larınu 
karşı nispeten emniyette olabilirdi. Ancak Narekli Girgor'un tanıklığından, bu 
sığınmanın yeni tarikat kurucusuna pahalıya oturduğunu görüyoruz. Eğer bir 
gerçek Ermeni i l inde tarikatçı mücadelenin hedefi feodal aristokrasi i<liyse, 
Kaysi lerin topraklarında işbu sınıf mücadelesi, ayrı lmaz şekilde, yabancı ffı
tihe karşı yürütülen kurtuluş mücadelesine bağlı bulunurdu. Gerçekten emir 
Ebü'l-vard'ın idaresi o bölge halkına iki kat yüklü idi şöyle ki o sadece bir 
sömürücü deği l, aynı zamanda bir yabancı fatihti. Bu itibarla onun Zarehııvanlı 
Simbat hareketini kana boğmuş olması bir rastlantı olamaz<lı. 

Bu aynı çizgiyi Paulicianlar<la da gözlemiştik. Bunlar doğruca Bizans top
rağında olduklarında, sadece idareci sınıfa karşı savaşmışlardı; o ise ki sınır 
nahiyelerinde hareket, kurtu luş için bir Arap karşıtı renge bürünmüştü. Daha 
sonra, X. yy'da, Tondraki hareket daha büyük bir hız kazandığında, Arıne
niyye'nin Arap emirliklerinin bunların faaliyetlerine bi r kez daha ülkelerine aç
tıklarını bi l iyoruz. 

1 Tcndürek dağı. Van Gölü'ııün Kuzey-Doğu'sunda. Doğubeyalll ile Çaldıran ovaları arasında olup 
işbu "'Tondrak"' tan hfıtıra kalmıştır. 
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Bu Zarehavanlı Simbat hakkında kaynaklarda çok az şey bulunuyor. Bu 
koşullar altında onu ancak hasımlarının yazılarından çıkarabiliyoruz ki bun
lara ne denli güvenilebileceği tartışı l ır. Gerçekten bu kişi lerin yazı ları hep ka
çamaklı olup onun öğretileri ve ideolojisi kesinlikle sansür edilmiş. Nitekim, 
Tondraklara iki  bahis ayırmış olan Aristakes Lastiverc şun ları yazıyor: "Bun
ların pis ahkam ve ayinlerine gelince bunları yazmaya kalkışmayı hayasızlık 
addederiz şöyle ki bunlar çok iğrenç olup hiçbiri ku laktan duyduklarımızı ya
lanlayacak gibi değildir ve bu çok sayıda günahı yazmak dinleyici lerde şehvet 
uyandırır ve hatta onları bunları yapmaya sevkeder" . . .  

B u  doktrinlerin ne oldukları elbette irdelenecektir. Bu babdan olmak üzere 
tarihçi Grigor Magistros'un yazdıklarına bakalım. Ona göre Simbat, zamanı
nın bütün tarikatçı hareketlerini tek bir ideolojik birim içinde massetmeye çaba
lamaktadır. 

"Bu tarikat sadece iki üç kaynağı i leri sürmeyip heretic olmuş olan ne 
varsa hepsini ,  fal, el fal ı ,  büyü, afsun ve sihri sanatları, sadakatsızlıkları , ha
bis zehirleri, heresy'lerinin tek içkisinin içine katmıştı, bu Allah'ın düşmanı. 
yasak çiğneyicisi , şeytani meczub, onlara yasalarını veren Simbat'a uya
rak . . .  " .  Grigor tarikatı "bir insan ömrü içinde akla gelebilecek bütün kötülük
lerin toplamı" olarak tanımlıyor. 

Tondrak hareketi tetkiklerinde bugüne kadar bu, eski tarikatçı hareket lerin 
(Manihaism, Messalian, Borborit ve Paul ician) bir uzantısı olarak görü lüp 
böyle takdim edi lmiştir; bu görüşün esası düşünce benzerlikleri olmuş. Bu, 
düşüncelerin başka düşüncelerle yorumlandığı zaman mümkündür, sanki tarih 
bir entelektüel deney tübünde yer alıyormuş gibi. Ancak, sadece bir grubun 
başka bir gruba doktrin benzerliği temelinde bağlantısını tetkik etmek yeterli 
olmaz; bağlantıyı her hareketin somut tarihi durumu ve çevre bağlamında gör
mek esastır. 

Bu hususta, zamanında Armeniyye'nin komşu ülkelerinde Hıristiyan dışı 
hareketlerin bir anlamlı tetkiki ve bunların Armeniyye Tondraklarıyla muhte
mel bağlantı araştırmaları yapılmamış. Keza, Tondrak hareketinin, komşu ül
kelerde, İran ve Bizans'ta, Hurremilerin ve Paulicianların dini-sosyolojik is
yanlarının yer aldığı bir zamanda başlamış olduğuna yeterli dikkat sarfedil
memiş; Zarehavanlı Simbat'ın bunları bilmemesi mümkün değildi . Aynı şe
ki lde Tondrak tarikatı halktan büyük destek görecekti; tüm ülkeye yayıl ıp iki 
asır boyunca ciddi rahatsızlıklar yaratacakt ı ;  bu, aynı zamanda, bir ölçüde 
köylünün ve keııtlerinfakir s1111flarıı1111feodal senyörler ve 111iireffeh kilise ka
demelerine karşı bir halk başkaldırması idi. 

Tondrakların Hurremiler ve Paulicianlarla aralarındaki birçok doktrin ve 
ideoloji temelinde bağlantısının doğruca devamlı l ık teselsülü i le değil ,  benzer 
hareketlere yol açmış politik-sosyal-ekonomik koşul ların bazı hal lerde sadece 
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iç ideoloj ik bağlantı dışında, ama keza dış i l işki lerin yeralması ile i zah edile
cektir. Aşağıda anlatacağımız Arap emiri Ebi.i lvard'ı ıı Simbat'a saldırısı bir 
münferit olay olmayıp, mahallinin ötesinde bir anlam taşır. 

Ebu Müslim ve onun ölümünden sonra al-Mukanna (Peçeli Peygamber) ve 
de Babek hareketlerinin Horasan'da yarattıkları bir nevi İrani rönesans, Ar
meniyye'de çok önemli sonuç yaratmışt ı .  X. yy'ın başlarında büyük bir İrani 
hareket Hazer il lerinden gelmişti . Gitan ve Deylem halklarının başlarında bu
h.ınan yeni bir idareci takım Arapları İran'da tuttukları son yerlerden çıkarmış
lar ve bu yeni gücün çevresinde başka küçük prensliklerden bir halka meydana 
gelmişti . Bu durumda bile Araplar, Bağrati prenslerin (806- 1 045) aracıl ığı i le 
Armeniyye'nin bir dolaylı denetimi sistemini uyguluyorlardı ve bu po litika, 
Dvin ve Erdebi l'den geçen ve çok önemli bir rol oynayan imparatorluk ve ticari 
yollann yönetimi tarafından koşul landırı lmıştı . Miislümanlarla B izansl ı ların 
doğruca mübadelesini müşkülata uğratan bunlar arasındaki savaşlar döneminde 
bile Bagrati kral lığı Irak i le Karadeniz arasında münakalede bir aracı olmuştu. 
Sac Afşin kral Simbat'a (890-9 1 3) onun Bizans imparatorluğu i le ikiyüzlülüğü 
hususunda serzenişte bulunduğunda, Ermeni kral ı bu tutumunun Araplara 
sağladığı maddi çıkarlara dikkatini çekmişt i .  Ama bu özerk bölgenin Doğu'
sunda Araplar Azerbaycan'da doğrudan denetim sistemini muhafaza etmişlerdi . 

İslam kaynakları "en tehlikeli hareket " olgusuna ancak dolaylı olarak ima 
etmişlerdi; bunu Movses Daskhuranc, Babek'in faaliyetlerini korkunç şekilde 
bütün ayrıntılarıyla tasvir etmiş. Babek, uzun süreliği (8 1 6-837), liderl iği ve 
tesanüdü i le kendini belirten bu dini ve sosyal harekele yeni bir güç katmışt ı .  
Yandaşları başlıca köylüler olup bunları büyük mülklerin parçalanıp toprak 
dağıtımı vaaz ve uygu lamasıyla kazanmıştı . Savunduğu prensipler sosyalist 
olmanın yanısıra din hususunda nispeten de hoşgörü lü idi. 

Bu hareketlerde ulusal ve sosyal alt akımların varlığı da emniyetle farzedi
lebil ir: İranlının, aşağı gördüğü Arabın boyunduruğuna tahammülü olmadığı 
bi l iniyor. 

Babek'i yakalamayı başaran Afşin, Mecusi (Manihaist?) eği limi iddiasıyla 
idam edilecekti. Bfibek'in idamı Hurremi hareketini nihayete erdirmemişt i .  
Arap fatihlerle mahalli halklar, özel l ikle Ermeni ler arasında politik, sosyal ve 
ulusal birçok önemli sorun kalmıştı . Bir Mehdi 'nin mesihi kavramı i le yukar
daki o layların vukuunun, Tondrak hareketinin baş laması ve Zarehavan lı  
Simbat'ın ortaya çıkışıyla aynı zamanlara rastlaması manidardır. Tondrak 
hareketinin yukardaki olaylarla doğruca bağlantısı hususunda önemli bi lgi ler 
bulunuyor. 

Narekli Grigor'a göre Simbat Arap emiri Alpvard tarafından İsa olduğunu 
iddia ettiği gerekçesiyle öldürülmüştü. Armeniyye'de Tondrak hareketi sadece 
Ermeni ki l isesinde yeni l ikler arayan bir isyan deği ldi . Böyle olmuş olsaydı 
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yani kendini dini reformlara hasretmiş ve bunlardan sosyo-ekonomik sonuçlar 
çıkartmamış olsaydı, o denli korkuya ve yandaşlarının uğradıkları sonraki 
zulümlere sebep kalmazdı . O ise ki Tondraklar bu kaçını lmaz sonuçları çı
kartmışlardı ve feodal aristokrasiye. aşağı sınıflara uygulanan belirgin adalet
sizlikler ve baskıya karşı sert bir mücadeleye girişmişlerdi; bunun için de köy
l üden destek almışlardı .  İşte işin bu boyutu, sivi l  ve dini yetkeleri , "kafir" 
egemenler de dahi l, bunlara zulmetmeye sevketmişti. 

Simbat, "ben İsa'yım" demişti, Anıp emiri de sözüm ona buna kızmıştı. 
"Kurtarıcı" ,  "Mesih" ,  "Peygamber", "Paraclete", "Mehdi" unvanlarıyla i fade 
edilen işbu mesihi kavram, bütün Doğu taıikatlannda-mezheblerinde müşterek 
bir vecheye sahipti ve kökenleri Gnostisismde aranacaktı .  Birçok eski dinin 
temelinde, sonunda bir "Haliiskar"ın ortaya çıkacağına, dünyayı kötülüğün 
boyunduruğundan kurtaracağına, bütün adaletsizliklere bir son vereceğine ve 
bütün insanlar arasmda e,ı·itliği tesis edeceğine dair kesin inanç yatıyordu. İşle 
heresy'lerin başını çekenler, kitlelerdeki bu inançtan yararlanıp kendilerini 
"Haliiskar" ,  "Mesih" ,  "Mehdi" ,  "Mükemmel peygamber" olduklarını i lan et
mişlerdi .  

Grigor Magistros'un bir mektubu bu hususlarda önemli bir kanıt koyuyor 
ortaya. Bunda, heretic Sinıbad'ııı kötü ve ymılış öğretisini . Mjusik tesmiye et
tiği bir İranlı tabib ve miineccinıdcn aldığı beyan edi l iyor. Bu adamın kim ol
duğu kesinlikle saptanampnııştır. Kimine göre de bu kişi İranlı deği l ,  Ermeni
dir1 . 

Mezkur Grigor Magistros, İmparator IX. Konstantin ( 1 042- 1 055) ı.ama
nında Vaspurakan ve Taron'un Enncni kökenli valisi olup o tarihlerde gelişkin 
bulunan Tondrakları noktalamakla meşguldü. Anlattığırıa göre bu Si ıııbaı dö
nemi içinde Armeniyye'nin gelmiş geçmiş oniiç Katolikos'unun herbiri bunları 
liinetlemişmiş. 987 yıl ına doğru bir çok büyük Ermeni azizinin Tondraki eği 
liminde bulunduğuna dair bir genel kanı vardı ve hatta, diyanetkar mezkur Na
rekli Grigor bile bu şüphe altınday<l ı .  O <la, ken<lini kuı1armak için bu tür hete
rodoxluğu ihbar etmişti . B i raz sonra, 1 005 yılına doğru. Hark (Erzurunı'la 
Tendürek arasında) Piskoposu Yakub işbu heretic'lere katı ldığından hapse
di lmişti . Kaçıp Konstantinopolis'e gelmiş. Ama Rumlar onu istememişler. 
Tendürük'e dönmüş, bu kez Tondrakiler de onu çok şiddetli bulmuşlar. Yal
nızlık içinde ölmüş. 

Tondrakları XII. yy'da hala gelişkin olarak görüyoruz Şöyle ki l l 23'de 
ölen Taronlu Pavlos ile 1 1 65 ila l l 73'de Katolikos olan Klaj' l ı Nerses bunla
rın aleyhinde yazı lar yazmışlar. 

1 Vrcj Nerscssiaıı.- op. C'iı . .  s. 37-46. 
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Grigor Magistros için Paulician ve Tondraki adları birbirlerinin yerine ko
nabilir. Doğu İmparatorluğu'nun deneyimli bir memuru olarak Paulicianların 
her yanını ve akidelerinin Tondraklarınki lerine ne den li  yakın olduklarını 
bilmiş olmalıydı. Hiç şüphesiz Suriye Katolikosluğunda Paulicianlar vardı; bu 
itibarla Grigor Tondrak heresy'sinin Pauliciandan ne fazla ne de eksik bir şey 
olmadığına karar verdiğinde, Katolikos'un artık işi kavrayacağına ve onun 
kanatları altına sığınmak isteyen Tondrakların yüze gülücülüğüne aldanınaya
cağın ı  umuyordu. Gerçi ne liderlerinin adları, ne de mekanları, çağdaşları 
Paulicianlannkilerini tutuyordu. Ama her hal ü karda Grigor Magistros bu iki 
tarikat doktrininin benzerliğini kaydetmekte haklıydı. Tondraklar da, Mani'yi 
lanetlemelerine rağmen Paulicianlar gibi aynı İki Prensip'e inanıyor, Kil ise ve 
onun yukarda gördüğümüz bütün törelerine karşı aynı cepheyi alıyorlardı . 

Tondraklar XIX. yy'da hala nıevcuttular. O zamanda Gerçeğin Anahtarı 
diye bilinen bir dua kitabı bunlarca kullanı lmaktaydı ki bu. 1 782 tarih l i  bir 
yazma nüshada hala baki idi . Bunun di l i  çok eski olup herhalde IX. yy'dan 
öncesine aitti. Bunda Ermeni yazarların bildirdikleri doktrinler bulunmakla bir
l ikte burada ayrıntı larına girmediğimiz doktrin değişiklik leri de bulunuyor. 
Heretic Ki l iseler de, orthodox. kil iseler gibi, imanlarında yüzyı l lar boyunca 
katı tutum içinde olmuyorlar. Grigor Magistros zamanında Tondrakların bir 
bölümünün Adopsiyonist olmuş olması mümkündü . 

Pau licianlarla Tondraklar arasında bir müşterek ata bulunamıyor. İ lk Pa
ulician Mananalili Konstantin heresy'sini Samsat'ta. ilk Tondrak Simbat ise bir 
İranlı tabibden öğrenmişti. Bu iki ki l ise arasında bil inen temas noktası, her 
ikisine de Albania'dan1 i ltihakların oluşudur. Otzunlu Yohan, Abania ikonok
lastlarının kendi zamanından önce Paulicianlarla birleştiklerini söylüyor. Gri
gor Magistros da her Albania Ki lisesi'nin, her Ermeni Kil isesi gibi, Tondrak
ları itham ettiğini beyan ediyor. 

Albania, Armeniyye'nin Kuzey-Doğu'sunda bulunup burada dar vadi ,  
Hazer ovasına genişliyor. Doğu'ya doğru bakıyor. İrani düşünce ler burada 
kolaylıkla gidip gelebilirdi. Muzaffer İslam Zerdüştiliği İran yaylasından sür
düğünde, eski din bu uzakça bölgelere kaçacaktı . Albania, yüzyıl lar boyunca 
ince akımlar halinde gelen birçok İranlı düalisti içine çekmiş olmalıydı :  bunla
rın torunları da herhangi bir düalist kiliseye gönüllii üye olacaklardı . 

1 Doğu Kafkaslar'da bir eyaleıiıı eski adı olup burası Kura ırmağı vadisi ile bu Irmak ve lbcria'dan 
Hazer Dcnizi'nc uzanan Kafkas sıradağları arasındaki alandan ibareııir. Halikarnaslı Dionysius'a 
göre adın ı .  halkının lıalya'da Alba'dan buraya hicrcl elmiş oln1'ı"ndan almış. Bunlar güneşe ve 
özellikle aya ıapıyorlarmı�. Roma bunları gevşek bir ıabiiycı alıına almış. Hadrian zamanında 
ıoprakları Alan istilfı.�ına uğramı� ve daha sonra Sflsfıni idaresine gcçnı i�. Ve n ih�ıyct Hazarlar 
hunları Armcniyyc'ye sürmüşler ( Encyclopaedia llriıannica. I CJ5 J .  ıııaıl. "Albania'"l . 
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Tondraklar ve Paul icianlar, Marcionit ki l iseden çok şey almış. olmalı lar. 
IX. yy'ın Doğu patrik leri de Pau l icianları Montanistlerle bir tutmuş lar, her 
ikisi de aşırı İkonoklast olarak. Kimi de Messal ianları daha yakın görmüş1 •  

Aslında bunların hepsinin yadsınamaz bir müşterek tarafları var: bunlar, 
halk tabakalarının, köylünün i syan hareketi olmuşlar; cemaat idareci azınlığa 
başkaldırmış. İşin dini' yanı,  eninde sonunda bahane oluyor . . .  Hıristiyanl ık,  
bu m�zheb-tarikatların i lk Hıristiyan "müşterek-komünistik" yaşamını yeniden 
tesis etme arzusu şeklinde işe karışıyor. Kil ise, toplumunun tüm üst yapısına 
hakim olduğundan, .Ortaçağlar'da sınıf mücadelelerinin ideolojik i fadeleri başat 
olarak dini şekiller alacaktı .  

* 
* * 

Bir hususa işaret etmek yerinde olacaktır: Yukarda anlattığımız bütün he
retic hareketler Doğu, hatta Anadolu kökenlidir ve Mani adı. tarihin işbu bütün 
bölümünün "deprem merkezi"nde bulunuyor. 

Hatta XVI . yy'dan sonra bi le birçok pagan unsur Gürcistan'da yaşamını 
sürdürüyordu. Helenism ve Ze'rdüştilik çoktan unutulmuştu ama halk kendini 
çok daha eski geleneklere yeniden bağlamıştı. Ay Tanrı kültü, Tetri Giorgi ya 
da "Beyaz Georges" olarak bi l inen St. Georges'un2 evrensel dini saygısında 
yaşıyor. Münbitlik ve yeniden doğma Gürcü Shrovetide festivali tamamen pa
gan esinl i  olup orgiastik tören ve karnavalları tazammun ediyor; bun larda cinsi 
i l işki fi i l in in taklidi yapı lıyor ve eski phal lus rituslan yı ldan yı la, kendi lerini 
sürdürüyorlar. . 

Hıri st iyanlık, Transkafkasya halklarının İranlılar, Arap ve Türkler tara
fından tamamen eritilmelerine engel olmuştu. Ermeni ve Gürcü Ki l ise'lerinin 
eski tarihi birçok i lginç hususu sergil iyor. Hıristiyanlığı Armeniyye'ye ithal 
etmiş olan Aziz Aydınlatıcı Grigor bir Parthtı, Arşakilerin kraliyet ailesi gibi . 
Bir asır boyunca Ermeni Ki l isesi'nde öncelik, Ahd-i Atik'teki İbrani peygam
berlerdeki kaideye uygun olarak, Aziz Grigor'un ailesinde kalmış, sık sık ba
badan oğula geçmiş. 

Ermeniler, Kalkedorı Konsi l i 'nin kararlarında (45 1 ), Doğu Hıristiyan lığı
nın bağımsız Ki l ise'lerine Bizans sezaro-papismi icbar etmek amacı gördükle
rinden bunlara boyun eğmeyi reddetmişler ve bu tutum muhtemelen, başpisko
pos Kirion'un idaresinde Bizans orthodoxluğu sürüsü içinde yeniden yerini 
(607) alan Gürcü lerden kopmaya götürmüştü. 

1 Sıcven Runc i nıan.- 011. cit., s. 47-6 1 .  

2 i lerde hu küllün haleh Aııad,ılu'da "Curcis Nebi" adıyla devam elliğini göreceğiz. 
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M-C. Lieu, daha önce kaydetmiş olduğumuz gibi, özel likle Asya'da <l in
lerin birbirlerini etkilemiş olduklarını vurgulamıştı. Onu teyiden İngi liz tarih
çisi James Bryce, Transkafka�ya'da bir seyahatın<la kaydettiği bir olguyu zik
redelim. Eçmidzin hisar-manastınndan birkaç yüz adım ötesinde Vagarshabad 
Ermeni köyünün kil ise çanında, Tibet dil inde Buddhik ônı ônı lırwıı diistunı 
bulunuyormuş. O ise ki, Ermeni tarihçilerine göre bu köyün nüfusu 20.000 
olup kral Tiridat, Aziz Grigor'un etinden vaftiz olduğunda burada hükiim sli
rüyormuş 1 .  

Tondraklara ait birçok aynntıyı Erivan'dan gelmiş Ermeni kaynaklarından 
elde ettik2• 

Bunlara dalmadan önce Küçük Asya yarımadasının bir ethnik mozaik 
manzarası arzettiğini, Greko-Roman kültürden az etki lenmiş yerli halkın ta
rımsal topluluklar halinde yaşadıklarını ,  bunların yanın<la imtiyazlı unsurla
rın, kent sakinlerinin bulunduğunu ve bu sonuncuların komşu tarımsal toplu
luklarla daima ihti laf halin<le olduklannı hatırlatal ım. Roma'nın Küçiik Asya
'ya yerleşmesi kadar eski olan bu çelişkiler, yarıma<lada Hıristiyanlığın bü
rünmüş olduğu çeşitli şekillerin kökeninde yatar. Yerli unsur yeni dine çabuk 
i ltihak etmişti ama buna, mistik esinli eski inançların rengini katmıştı. Çoğu 
kez tam ifadesini bulmamış dogmatik farklara rağmen kilise hiyerarşisine ita
atsizlikte birleşmiş mezkur tarikatlar böylece doğup kök satmışlardı. Mahkum 
edi lmiş, kıyıma uğramış, ama hiçbir zaman tamamen sökülüp atılamamış bu 
tarikatlar, halkın nasipsiz unsurunun, toprağı işleyenin içten dileklerini yön
len<lirmişlerdi ;  bunların eylemleri bazen, Devlet ' in güvenliğini <leğilse bile, 
resmi' Kil ise'nin varlığını tehdit etmişti\ 

Daha önce de gördüğümüz gibi ikonoklast ihti laf, konumuza yabancı de
ğildir. Gerçekten, kutsal ikonaların kültü .• özellikte Justinian'dan sonra, Bizans 
diyanetkfırlığının başlıca ifadesi olmuştu. Öbür yandan, Kilise'nin içinde bile 
Hıristiyanlığın, doğruca ruhani' bir din olması itibariyle, ikona kü ltünü yasak
laması gerektiğini i leri süren muhalifler vardı. Bu muhalefet özellikte İmpara
torluk'un Doğu i llerinde belirgin olup buraları zaten çoktanberi <lini' kaynaşma
nın beşiği idi ler: Monofizitliğin önemli artıkları buralarda tutunuyor, her türl ii 

1 Jamcs Brycc.- Transcauc;,,ısia and Araral. Bcing noLcs of a vacalion ıour in thc Auıumn of 1 876. 
London 1 896, s. 326-7. 

2 Yenedik'te San Lazzaro manastırında P. Sahag Gemgeıııyan'a talebimiz üzerine göndermek 
lutfunda bulunduğu Ermeni felsefesi tarihi üzerindeki eserden Tomlraklara ait bölilnıün fornkopisi 
ve Erivan'dan getirtmek olanağını bulduğumuz 

·
başka eser adları için müteşekkiriz. Sırası 

geldikçe bunların adları zikredilecektir. Bütün bu kısmi fotokopiler. Day Ycrvant Gobelyan 
tarafından Erıııcnicedcn Türkçeye çevrilmiştir. 

3 Helene Ahrweiler.- L'Asie Mineure et  les invasions arahcs ( V l l c- IXe sicclcs. i11 H e l e n e  
Ahrwcilrr.- Etudcs sur lcs struclures adrninistrativcs et socialcs d e  Byzancc. Varinrurn Rcprinıs, 
Loııdon 1 97 1 ,  IX. s. 2-5.  
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ki lise kültüne düşman Paulicianlar işlerini sağlamca i leri götürüyorlardı. Ama 
ikona kuşkusunu dürtükleyen ası l  Müslüman dünyasıyla temas olmuştu; bu 
kuşku, aslında, külün altında alev alev yanıyordu. Özet olarak, İmparatorluk
'un ·Doğu eyaletlerinde ikonoklast tartışmayı ,  saf ruhiyat arayışında olan Hı
ristiyan imanı i le ikonoklast tarikat doktrinlerinin, İsii'nın kişiliğiyle i lgil i eski 
heresy'lerin prensiplerinin, ve Judaism ve özell ikle İslam gibi Hıristiyan olma
yan dinlerin karşıl ıklı etkilerinin ortaya çıkardığı söylenebi l ir. Doğu'da askeri 
tehdit karşı lanacaktı 1 •  

Gerçekten, "Arap istiliiları v e  ikonoklast kavgaların uzun dönemi sıra
sında iki birbirine ters akım  Bizans'ın sosyal ve ekonomik politikasını belir
ler. Bunların herb!ri bu zamanda çeşitli sosyal tabakaları ayıran zıt eği l imlerin 
bir yüzünü ifade eder: her ikisi de, kriz dönemi•geçtikteıı sonra ü lkenin sosyal 
yaşamında izlerini bırakacaklardır. B iri, muhafazakar olup ekonomik eliti 
(güzideleri), kentlerin varlıklı unsurunu tutan ikonacı imparatorlar tarafından 
temsil edil iyor; öbürü, reformcu, ve istiliilann ağır şekilde ezdiği kırsal kitlele
rin temsil ettikleri nasipsiz unsuru tutan ikonoklast (ikona düşmanı) imparator
lar tarafından dahil ediliyor . . . "2• 

Keza, "ikonoklast imparatorların Küçük Asya politikalarının bir başka 
özel l iğ in in  bun ların yapıcı l ığı olması : bu yapıc ı l ığ ın  Küçük Asya'yı 
(Ankryra-Ankara, Nicea-İznik) yeğlemesi , o ise ki ikonacı imparatorların. 
Orthodox'luk geleneklerine sadık kalmış Avrupa'yı önde tutmuş olmaları "nın 
göz önünde bulundurulması önemli oluyor3• 

Tondrak hareketinin başlangıcının tarihlenmesi. eski ve yeni Ermeni ya
zarları ara'iında hayli tartışmaya neden olmuş ve nihayet 830 yıl larında. belki 
de biraz önce, Katolikos Hovhannes iV Ovayetsi ve kendine bir malikane 
biçmiş olan Arap vali Abü'I Bard'ın hükümranl ıkları zamanında yer almış ol
duğu sonucuna varı lmış. Bu heresy'nin etkisi o denli büyük olmuş ki X. yy
'ın başından itibaren küçük ve zayıf tarikat örgütlenmelerini kendi içinde erit
miş veya bunların yok olmalarını sağlamış. 

Malfim Krikor (Grigor) Magistros ve bazı başka tarihçi ler. bun lar hak
kında, hep söylediğimiz gibi , fazla i ltifaıkar olmayan bilgi ler veriyorlar, bun
lara göre tarikat o denli yayılıp güçlenmişti ki Kil ise korkuya kapı lmış; Paflik
yah lara karşı mücadelesiyle ün yapmış feylosof Katol ikos Hovhan Otsnetsi, 
işin içine giriyor. Başka adıyla "Baba Hovhannes, Ermenilerin güdücüsü" bu 
aynı " feylosof', tarikatın kurucusu Simbat Zarehavantsi 'nin kişi l iğini aşağıla
yıp onun propagandasını nasıl yürüttüğünü ve buna karşı alınması gereken 

1 Gcorgc Ostrogorsky.- Hisıory of ıhc Byzanıinc Sıatc. Oxford 1 968. s. 160- 1 .  
2 Helene Ahrweiler.- "'" ciı . . s .  24. 
� ihıl . . s. 27 ve iıı/iu 5 .  
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önlemleri gösteriyor. Bütün bunlar o dönemde Tondrak ların, Paulicianların bir 
"hortlaması" olarak görüldüğünü ifade ediyor 1 •  Ve daha birçok ki l ise mensubu 
yazar, sadece "lanetli Simbat"tan söz ediyor. Ama kimse doktrini hakkında tek 
söz söylemiyor: bunu yapmak bir nevi "günaha iştirak" olurdu . . .  

Magistros Krikor Narekatsi (Narekli Grigor) heretic'lerin bir ateşl i  karşıtı 
olarak, Tondrakların prensiplerini ondört başlık altında özet liyor1: 
1 .  Kil ise kademelenmesinin reddi. 
2. "Komünyon" (Kudas ayininde şarapla ekmek yeme) u bir "dini eylem" 

olarak değil, Zarehavantsi'nin öğretisinde olduğu gibi. bir "sosyal yemek" 
olarak görmek. 

3 .  Vaftizin, yani  su ve ruhtan itibaren yaratı l ış ın reddi .  Su ancak "yı
kayabilir" . . .  

4 .  Pazar gününün reddi . Haftanın günleri arasında fark olamaz; bayramların 
hiçbir anlamı yoktur. 

5 .  Secdeye gelme veya d iz  çökme gereksizdir. 
6. Vaftiz kurnası, bunun rituali gereksizdir. 
7 .  İsa'nın kendis inin ölümsüzlüğünü teminat a l t ına alacak olan "Ko

münyon", reddedi liyor. 
8. İsa' n ı n  b i r  " kadına bakmay ı "  yasaklamış  o l mas ına rağmen 

Mıdzghines'lere (Messalianlara) özgü bir cinsi kavram. 
9 .  Bir Tanrı'yı kişileştirebileceği için haçın aşağılanması. 
1 O .  Bunlar "insana tapma"yı yasaklıyorlar; o ise ki bu, putperestikten beterdir; 

keyfiyet, bunların İsa'yı adi bir insan olarak kabu l etmelerinden i leri 
geliyor. 

1 1 . Hiçbir tören ve kademesi olmayan, "Şeytani" bir ruhani yönet imi 
öğretiyorlar. 

1 2. İsa'nın, anası için yaptığı gibi, dini evlenmenin reddi .  Bu müesseseye 
(dini evlenme) karşı, sevginin (aşkın), gerçekte, ancak bir iç birleşme ar
zusu olabi leceğini i leri sürüyorlar. Bu,  bir Tanrı emri olup Mesih 
tarafından dahi kabul edi lmiştir. Zira Tanrı sadece sevgi olup O'nun emri, 
Kilise yoluyla değil, sevgiyle yaklaşmadır. 

1 3 .  (Kiliselere) i lk  meyve ve hasatların takdimi ve genel olarak bütün sunu lar 
reddediliyor. 

1 4 .  Bunlar, tıpkı İsa'nın halkı aldattığını. iddia eden sahte peygamberler gibi 
O'nun önderleri olarak görme küstahlığındadırlarl. 

1 E. G. Ter-Minasyan.- Ortaçağ'da tarikatların kökenlerinin ve  gelişmes in in  tarihinden 
(Ermenice), Erivan 1 968. s. 1 49. 

2 ihd. , s. 1 54. 

3 ihd. , s .  1 5 3- 5 .  
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Görüldüğü üzere, sadece müesses nizama ters düşen fikirlerden söz edil i
yor ve kat'iyyen bunların prensip ve sosyo-ekonomik hedefleri bahis konusu 
olmuyor. "Manihaistler, Mıdzghini (Messalian) ve Paulicianlar adı altında Ar
meniyye'de yaşamaya devam eden tarikatlar, müesses feodal düzen ve bunun 
koşullarına «ihtilfilci muhalefetleri»nde kendilerini bel irgin kı lmak için Ton
draklar adı altında IX. ilfi XI. yy'larda gösteri lmişler" 1 •  Tarikat, varolduğu 
200 yı ldan fazla bir süre içinde Ermeni Kilisesi Katolikosları tarafından onbeş 
kezden fazla lfinetlenmiş2• Magistros Krikor Naregatsi (Narek li )'ye göre kral 
Ashot Bagratuni, feodallaşmış Arap emiri Abü'l-Bard ve ki l ise yetkeleri işbu 
heretiklere karşı acımasız bir mücadelede birleşmişlerdi .  B i ldiğimiz gibi Sin
bat, "kendini İsa diye göstermesine i frit olmuş" emirin kı lıcıyla yaşamını yiti
recekti . 

İsii'da sadece bir "peygamber" gören Müslüman emiri bu denli şiddetli ha
rekete iten saik ne idi? Bunun nedeni, bu kez sosyal olan başka bir temel di.i
şüncede aranacaktı. Gerçekten Tondrak lar, Magistros'un ifadesine göre, İsfı'
nın sürüsünden sorumsuzca uzak laşmışlar ve "ruhani reislerden, kraldan, 
prenslerden, ve az çok bütün insanlardan" alarga durmuşlar; bütün müesses 
kanun ve kaideleri reddetmişler. Bunlar "Erkekle kadın arasında eşitliği öğüt
leyip aileler arasında her türlü eşitsizliği kabul etmemişler". Sadece cinsiyetler 
arasında değil ,  bütün sınıflar ve toplumun bütün üyeleri arasında bir eşitl ik 
hüküm sürmeliymiş; herşeyin üstünde topraklar ve gayrimeııkııl mallara nıii
teallik hakların eşitliği gözönünde bulunduru lacakmış. Böylece de toprak 
mülkiyetinde eşitsizliği kabul edip zenginlerle fakirlerin varlığını bir tanrısal 
i rade olarak gören Kilise'ye karşı çıkıyorlardı' .  

Tanrı'yı insana, gökyüzünü yeryüzüne yakınlaştı rarak Tondraklar uhrevi 
hayatı ve ruhun ölümsüzlüğünü, tanrısal mücazat ve mükafatı inkfır ediyorlar. 
Necat ancak bu dünyadadır, hakkaniyetli ,  eşitçi ve adil bir sosyal nizamııı te
sisiyle uhrevi Devlet burada kurulacaktır. Ve bu tehlikeli fikirleri yaymakla ye
tinmeyip sadece din adamlarına deği l ,  sivil idareye de karşı ihti lalci faaliyete 
girişmişlerdir. 

Bu, fazla gerçekçilik oluyordu. Dolayısıyla Kilise i le Malazgird'in "gasıp" 
emiri, her ikisi de derebeyleşmiş olarak, laik yetkelerle birleşip bunlarla müca
dele etmek üzere seferber olmuşlar. 

Tondrak hareketi ,  köylü ayaklanmasının ne i lki ,  ne de teki olmuştu. Dini 
kisve altında başlayarak zamanla yayılmış ve köylünün feodal kesime karşı bir 

1 Ashot Hovhannisyan.- Ermeni hürriyet dü�üncesi tarihinin sallı;ılar; . C. I  (Ermenice). Erivan 
1 957.  s. 316-7. 

2 ihd., s .  338 .  
3 ihd. , s. 349-50. 
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güçlü hareketi haline! gelmiş. Bittabi uzaktan uzağa, "Osmanl ı"  müesses niza
mına karşı Müslüman Anadolu'nun bütün halk çalkanıılannı hatırlatıyor. 

Bu halk çalkantılannın i lki ,  daha önce kendilerinden söz ettigimiz Bor
boritlerinki olmuştu. Resmi Kilise'nin mutad tabiriyle bu "çamurlu putperest
ler" ' Kil ise i le mücadelelerinde, Hıristiyanlığı n  söküp atamadığı birçok pagan 
i nanç, adet, gelenek ve göreneğe sırtlarını dayıyorlardı .  Her tarikat, Kil ise i le 
kavgasında, bunlardan faydalanmayı ihmal etmiyordu. 

Daha sonra Mıdzghines (Messalian)lannkinin takibedeceği bu hareketi n  
sosyal içeriği, h i ç  şüphesiz feodal sınıf ve  Kilise tarafından halkın aşırı ölçüde 
sömürülmqsine karşı bir tepki oluyordu. Kitle, sınıf bil incinden yoksun oldu
ğundan, hareketi gerçekleştirmek için doğal olarak dini kavgadan faydalana
caktı2. 

Paulicianism Armeniyye'de çok sayıda yandaş bulmuştu: o ise ki Toııdrak 
çalkantısı doğruca Ermeni kökenliydi . Biibek'in si lahl ı  isyanı da Armeıı iyye 
sınırlarında vaki olmuştu. Tondraklann, teknik olduğu \adar da ideolojik olan 
bu denemeden geniş ölçüde faydalanmış olmaları ınuhtemeldir1. 

İmparatorluğun Doğu sınırlarında Selçuklu harekiitının başlamasına kadar 
Bizans pol i tikası ,  mahall in  Ermeni halkını Anadolu'nun içlerin.e nakletmek 
şeklinde olmuştu. Ama, Türk akın'arıyla koşullar değişecekti ve merkezi yet
kenin artık yerli halkı, kendine bağlamakta çıkarı olacaktı .  Ermeni prensi Kri
kor Magistros hem Türkmen dürtüsünü göğüslemek, hem de Tondrak hareke
tini bastırıp yok etmekle görevliydi ki bu sonuncu işi. boş zamanlarında, ha
şan müstevl i lerin, örneğin 1 050 i le 1 054 arasında olduğu gibi , kısa süre için 
geri çekildikleri zaman yerine getirmekten geri kalmıyordu. • 

Bu heretic hareket gerçekten mezkur tasfiye tarihlerine kadar sürmüş olup 
yayılması, Tondrakların da faal olarak yer aldık ları X.  yy köylü ayaklanmala
rından geniş ölçüde yardım görmüştü�. Bir önceki yiizyı l ,  Arap hükümranlı
ğının gevşemesi ve bir Ermeni feodalitesinin teessüsüne tanık olmuştu . Öbür 
yandan ikonoklast akım, mantığı ön plana çıkarmış ve bunun yandaşları, put
perestl ikle itham edi lmiş olarak Helenik felsefesinin bir yeniden doğuşunu 
teşvik etmişt i .  Sokrates, Etliitiin, Aristoteles, Epikurus, Öklides, "bet cinler" 
olacaklardı . . .  Ama bunlar, feodal dünyanın el inde değerli bir alet olan dini 
bağnazlıkla mücadeleye yarıyorlardı .  Tondnrklar, Epikurus'un prensip ve dü-
şüncelerini tamamen benimsemişlerdi. 

· 

1 Biraz argo. bi r;ll istiareli ( nıcıaphoric) "çamurlaşmak" fi i l i n i n  "saldırgan olmak" demek 
olduğunu kaydcınıck i lg inç olabilir. 

2 S .  R .  Boghosyan.- Arnıcniyyc'de köylülerin kölcleşıirilnıclcri ve köylü harckcılcri ( I X . ·  
XI .yy). Erivan 1 956. s .  ·'47-53 ( Ermenice). 

J ibd., s. 364-5. 
4 ibcl . . s. 380- 1 .  
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Tondrak hareketinin düşünce farklarını içerdiğini ve "sol" ve "sağ" kanat
ların var olmuş olduğunu kaydetmek i lginç olabilir. Bunlardan i lkinin başında 
Simbat Zarehavantsi, sağdakinde de Hagop Harklı bulunuyordu. Maalesef 
müell if bu hususta hiçbir tamamlayıcı bilgi vermiyor, sadece bu sonuncusu
nun, Kilise'nin varl ığını reddetmeden, bunda temelli reformları öngördüğünü 
zikrediyor. İşbu "mevcut nizamının reformcusu", "devri mci-ihti liilci"  Si mbat 
önünde, hiç başarı sağlayamamıştı 1 •  

Toııdraklarda tanrısal/ık teliikkii bazı hususlarda Pythagorascılarıııki11e 
yaklaşıyor ve i11saııolflu11un tanrısallaşnuısıııı hatırlatıyor: iıısanoğlıı ile Tanrı 
arasında hiç de biiyük mesafe yoktur. Narek li (Narekatsi )  Magistros, bir 
yerde, Simbat'a "modem Pythagoras" diyor. Gerçekten, bu heretic'ler, aslında 
yoldaşları , koruyucuları olup da cemaatin kaidelerinden sapması durumunda 
azledebi ldik leri şeflerini tanrılaştırıyorlardı .  Epikurus'la mutabık olarak, ru
hun bir maddi tabiata sahip olduğunu ve bedenin ölümüyle yok olduğunu iddia 
ediyorlar şu farkla ki, Epikurus ölümsüzlüğü reddederken bunu bir materyalist 
yaklaşımla yapıyor; o ise ki aynı şeyi ,  Tanrı teliiki ini inkar etmeyen Tondrak
lar için söylemek mümkün değildir. Bunlann yandaşlarının birine göre Tanrı 
vardır, heryerde ve herşeydedir  ki bu açık bir pantheismden başka bir şey ol
muyor; ama atheisme da yanaşılmıyor2• 

İslam mistiki üzerinde bazı bilgi leri olan bir kişinin "Enelhak ! " ı  hatırla
maması mümkün olmaz . . .  

Küçük Asya'da kalmış olan Paulicianların tarihi karanlıkta kalıyor gibi. 
1 097'de Haçlı lar, Antakya yakınında, Ermeni lerin savunduk ları bir kale, 
Castra Publicauorum'u, buluyorlar; bir başkasına da, Trablusşam cıvarında, 
1 099'da rastlıyorlar. Keza Haç'a karşı savaşan Kafirler safında Paul ician kı ta
ları zikrediliyor. Daha sonra Batı terminolojisine ithal edilen "Publicani" tabiri, 
bir yüzyıl içinde, düalist heresy'leri ifade etmek için çok sık kul lanı lan bir ad 
o luyor. 

Başka Paulicianlar da, Armeniyye yaylalarında XIV . yy sonunda halfı 
rru;tlanan aynı aileden Tondraklara i ltihak etmiş olabilirler. 

Bu Tondraklar hikayesin i ,  Ermeni Sovyet Ansik lopedisi 'nin yazdıkla-
rıyla3 bitireceğiz. 

· 

Tondrak-Tö11diire/Ufo11draks.- Tarihi Armeniyye'de ünlü bir kasaba, 
Turuberan (Muş yöresi) eyaletinde Abahuni ler bölgesi . IX.-XI yy'larda sosyal 
hareketleriyle anılmakta olup Tondraklı lar hareketinin ilk merkezi olmuştur. 

1 H. K .  (G.)  Kapriyelyan.- Ermeni felsefesi tarihi. Erivan 1 976. s .  1 27-9. ID (Ermenice). 
2 ibd . . s. 1 30- 1 .  
3 C .  iV. Yercvan t Erivan) 1 978 ( Ermenice). Bize bu makaleyi sağlayıp ıcrcünıc etmek llııfunda 

bulunan merhum Kcvork Pamukçiyan Bey'in anısına ıeşckkürlcrinıizlc. 
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Bu nedenle hareket aynı zamanda bölgenin adı i le anılmış. Töndürek, rahip 
Lukas İnciciyan'ın tarih kitabında XIX. yy'ın başlarında "Tondras" allı i le 
anı lmış .  

Toııdrak (Töndürek) hareketi, IX-XI. yy Armeniyye'sinue bir tarikat-sos
yal hareketi olmuş. Kurucusu Simbat Zarehavantsi (Zarehavanlı Si ınpat) olup 
IX. yy'ın 30-40'1ı (bazılarına göre de 70-78'1 i) yıl larınua Armeniyye'nin bazı 
yörelerinde tarikat propagandası yaptıktan sonra Tonurak (Töndürek) kasaba
sında örgütlenerek bu bölgeyi tarikatının merkezi hal ine getirmiş. Daha sonra 
da, örgütünü genişletmek amacıyla eski tarikatların i lkelerini de inceleyerek 
onlaruan bir sentez yapıp özgün bir doktrin yaratma çabalarını sürdürmüş. 
Zamanla, derebeyl ik yönetimi i le köylüler ve yoksul yurttaşların sömürülmesi 
ve ezilmesi nedeniyle hareket kısa sürede bölgede yayılmaya ve güçlenmeye 
başlamış ve sonunda feodalisme karşı mücadele örgiitii halini almış. Ulusal 
bağımsızlık hareketi olarak da nitelendiri ldiğinden, sadece Kil ise çevrelerini 
deği l ,  zengin arazi ve mülk sahiplerini ve etkin kişi leri de kendisine düşman 
etmiş. 

Simbat'ın Malazgirt emiri Abü'l-Berd'in elinden feci sonunu bi liyoruz. 
Ölümünden sonra (yak l .  850) Tondrakl ı lar hareketi gücünü giuerek kaybeder 
olmuşsa da X. yy'ın başlarında Armeniyye'nin merkezi bölümünde ve Kuzey
Doğu kesimlerindeki kasabalarda örgüt yeniden canlanmaya ve güçlenmeye 
başlamış. Özellikle feodal düzene karşı uyanan köylü hareketlerini düzenleyip 
destekleyerek uzak kasabalara kadar adı ve etkisini yaymış, yeni yandaşlarla 
safları pekişmiş. Bu arada, eski müridlerinden bazı larıyla başka tarikat men
supları ve gruplar da Tondrak lı lara katı lmış ki bunların arasında özel l ik le 
"Bavlikyan" lar (Paulician) i ltihak etmiş. Bu arada, ayaklanmalar da birbirlerini 
takibetmiş, bağımsızlık hareketleri özel l ikle Sünik (906-930) ve Ararat bölge
sinde (9 1 5- 920), çok etkin ve yaygın halk ayaklanması şek lini almış. 

Bu manzumeden olarak Tsurabert ve Damelek köyleri halkı, hareketi Da
tev manastırına yönelterek mücadelelerini sürdürmüşler. manastıra saldırıp 
başrahibi öldürmüşler, buradaki "kutsal yağ"ı da yerlere dökmüşler. Ama böl
geledeki egemen güçlerin askeri yetişip hareketi bastırmış, köylüleri sindirmiş. 
Bunun sonucu olarak da Tondraklı lar Hareketi bir süre etkisini kaybetmiş, an
cak X. yy'ın ikinci yansında başını kaldırabilmiş. Hark ve Mananaghi 1 bölge
lerinde, Gaşe, Aghüso, Tulayl köylerinde; Hınıs, Ani ve sair yöre köylerinde 
ve kentlerde örgütlenerek etkin faaliyetler sergilemeye başlamış. X. yy'ın 
sonlarında ve XI. yy'ın i lk yarısında2 Tondraklı lar Hareketi gücünün ve etki-

1 lforası. daha önce sözünü elnıi� oldu�umuz Mananali olabilir mi" 
2 Yani i lk Türkmen yun arama akımlarının ba�ladığı çağ. 
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sinin doruğuna ulaşmış.  B una, daha X. yy'ın 30' lu yıl larında başlayan eko
nomik ve sosyal yaşamdaki olumsuz gelişmelerin de büyük etkisi olmuş: sınıf 
mücadeleleri kızışmış, Tondraklı ların bunlara katkısı özell ikle kendini gös
termiş. En faal mücadeleler Hark ve Mananaghi bölgeleri cenıaaılarınca yürli
tülmüş .  Hark'ta, başlarında Piskopos Hagop Harkatsi (Harkalı) olmak üzere 
Tondrakl ılar birçok yüksek rütbeli din adamın ı  görevlerinden alarak bazı dini 
törenleri ve gelenekleri uygulamalarını engellemişler. Ermeni Katolikosu Sar
kis 1 Sevantsi (Sevanl ı )  (992- 1 O 1 9) bunlara karşı amansız bir mücadele baş
latmış, bulundukları yerlerden bunları sürmüş, Hagop'u da hapse atarak yü
z�nü ti lki damgasıyla damgalamış. Mananaghideki Gaşe ve Aghüso köyleri 
ccmaatları, Rahip Guntzig önderliğinde ve l:fölgenin kadınlarından Hıranuş, 
Gamara, Akhni ve Prens Yırver' in 1  de yardımlarıyla kil iseleri tahrip etmişler. 
ruhanileri ibadethanelerden kovmuşlar, 1 005 yı l ında da (bazı kaynaklara göre 
1 0 1  l 'de) 1 Nisan'da Pazbaghpyur kasabasın ın  ibadethanesini y ıkmışlar. 
Bunlara karşı l ık olarak da Mananaghi Piskoposu,  Gaşe ile Aghüso'yu yerle 
bir ettirmiş, tarikat ın mil itanlarıııdan altıs ını tuıuklaıarak Cerm kasabasına 
götürmüş ve orada bunları halkın önünde yargılayarak yüzlerine tilki damgası 
vurdurmuş. Piskoposa bu eylemlerinde Bizanslı yargıç Yeghia (Elia) yardımcı 
olmuş. Aynı günlerde Şirak'ta da Tondrakl ı  mi l itan Nerses tutuklanıp idam 
edi lmiş. 

XI. yy'ın 30'1u yı l larında Bizansl ı lar Armeniyye'ye açık bir işgalci siya
set uygular olmuş. Bu nedenle Tondraklı Hareketi yeniden canlanıp bu kez bir 
u lusal bağımsızlık mücadelesine dönüşmüş. B izanslı feodallarla Ermeni mülk 
sahipleri bunlara karşı ortak bir cephe kurmuşlar. Armeniyye'niıı Güney eya
letlerindeki ve Kuzey Mesopotamya'daki genel vali .  ünlü feodal Krikor Magis
tros Bahlavuni'nin askeri birlikleriyle 1 050- 1 053 yıllarında yaptırdığı baskın
larla Tondrak (Tendürek), Gaşe, Tulayl, Hınıs ve bölgenin sair yerleşim alan
larını tahrip ederek göçe zorlamış. Kilise, feodal güçler ve Bizans ve sair ya
bancı güçlerin elbirliğiyle yürüttükleri baskı lara bir de başlayan Selçuklu 
akın ları eklenince, Tondrakl ı lar için XI. yy'ın ikinci yarısında çok olumsuz 
koşullar meydana gelmiş ve Hareket güç kaybeder olmuş ve sonunda sil inmiş. 
Kalan mensuplar da bölgeyi zamanla terkedip Kuzey Mesopotamya'ya sığın
mış lar. 

Ama daha sonra Hareket yeniden canlanacak, kitlesel bir köylü mücadelesi 
başlatacak ve diğer bazı sosyal hareketlerle birleşerek aralarına orta tabakadan 
sivil halkı ,  hatta sonra küçük derecedeki din adamlarını ve ikinci, üçüncü de
recedeki arazi sahiplerini de alarak güçlü bir örgüt oluşturacaktır. Çevrede bu-

1 Bu hereıic prens Mamınali " l i  Vırver. dokırin ini .  XI.  yy"ın ba�ında bir Albanialı ke�i�ıcn illnıı�. 
(Stcven Runciman.- op. cit . . s. 59). 
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lunan bazı küçük tarikat mensupları da bunlara katılacaktır. Ve örgüt, bunların 
herbirinin izini taşıyacaktır. Nitekim küçük din adamları i le mütevazı arazi sa
hipleri Hareket'ten daha toleranslı davrarimasından yana olup (dini alanda 
yüksek rütbelerin kaldırılması, ayin ve törenlerin bel l i  ölçüde sadeleştirilmesi 
vs.) işin l iderliğine soyunmuşlarsa da kitleler bunları tümden reddetmiş, haçı 
kabul etmemiş ve kiliselere ginnek istememiş. "Görünmez ve elle tutulmaz bir 
Tann"nın varlığı ve ibadetine inanmakla birlikte, peygamber olarak kabul edi
len İsfı'nın Tanrı l ığı reddedi lmiş, o, insan olarak görülmüş. Ruhun ölümsüz
lüğü ve ölüm ötesi yaşam reddedilmiş. Keza i lfıhi takdir ve ceza kabul edil
memiş, yeryüzünde yapılmış olanlar için gökyüzünde ödüllendirilme ya da ce
zalandırılmanın anlamsızlık ve mantıksızlığı i leri sürülmüş. 

Ruhlar ölümsüz olmadığına ve ölümötesi yaşam bulunmadığına göre, in-
san i le Tanrı arasında aracı rolünü yerine getirmek üzere görünür ve elle tutu-
lur haç ile Ki lise'nin, ruhanilerin, aziz resimlerinin ( ikonaların), dini fıyin ve 
törenlerin hiçbir anlamı kalmamaktadır ve bunların tümü ortadan kaldı rı lmalı-
dır. Hiç kimsenin hiç kimseyi lanetlemeye veya aforoz etmeye hakkı yoktur. 
İnsanoğlunun tek bir yaşamı vardır: yeryüzündeki yaşam. Dolayısıyla "gök
yüzü cemıeti"ııi yeryüzüııde insanlar içiıı yaratmak gerektir. Bunun için baskı, 
şiddet, haksızlık ortadan kalkacak, fıdil bir yaşam düzeni kurulacaktır. İnsanlar 
özgür olarak yaşamalı ,  tepki lerini gösterebilmeli ve gereğinde müdahale ede
bi lmel i .  Düzeni olumsuz yönde etkileyenlerden bazı larının din adamları ve • 

sosyal yönetim sistemleri olması hasebiyle, sııııflar arasıııdafark yaratan veya 
varolwı farklılıkları sürdüre11leri11 eylenıleri11e ve ııygıılanuılarıııa iziıı Feri/me
meli. Tüm insanlar eşittirler, herkes eşit haklara sahiptir. 

Görüldüğü gibi Tondrakl ı lar Hareketi ,  ideolojik bakımdan gerçek bir 
devrim getirmiş. 

Armeniakon Theması 'nın öykü lerinden bazı larını aktardık .  Ama bu 
Thema ile işimiz bitmiş olmayacak. 

Bogomiller 

* 
* * 

Balkanlar'a atlamanın zamanı geldi gibi. Manihaism ve Marcionism dı
şında, Armeniyye ve Küçük Asya'da Paulician tarikatı üzerinde bazı etkileri
nin, ve doktrinlerinin Balkan Yeni-Manihaizmi'nin gelişmesinde doğruca ve 
kalıcı bir izinin bulunduğu melhuz olan, özellikle düalist bir başka hareketin 
hesaba katı lması gerekir. Daha önceden bildiğimiz Messalian adı, "dua eden
ler" demek olan bir Suryani sözcükten türemiş olmal ı .  Bunların başlıca dok
trinleri, her insanın doğuşundan itibaren bir cine sahip olduğu, bunun vaftizle 
deği l ,  sadece dua i le sökülüp atılabi leceği merkezindedir. Sürekli duanın etki-
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sinin,  kişiyi Ruh'un bir bağışına kavuşturacağına inanıyorlar; bu bağış, her 
türlü ihtirastan arınmış ruhta (birçok Müslüman tarikatte olduğu gibi ) keşfe 
müzahir (yardımcı) ve nebevi (peygamberi) bir halel yaratıyor. Bu halel içinde 
ruh, sıçramalar, rakslar ve mağlfib cinin sembolik çiğnenmesiyle tezahür eden 
bir kutsal coşkuya tutulur. Bu yüzden Messalianlar tvOovaıaarn[ (coşku, vecd 
halindekiler) ve xop€uTa{ (horon oynayıcılar) diye adlandırılmışlardı .  Ancak 
bu halet, sadece, saflığa erişmiş olanlara muhsustu. Cin, bir daha geri gelme
mek üzere kovulmuştu; bu andan itibaren günah, düşünü lemez oluyordu; bu 
itibarla zühd ve dua artık kalkmıştır. Bu,  "seçi lmişler" in ,  örneğin Mevlevi 
Çelebiler'in gibi, her türlü cinsi sefahet ve aşırı lıklarının başlangıcında yata
caktır. 

Bu vesileyle "horon"un Orta ve Doğu Karadeniz kıyı larında oynandığın ı ,  
bunun bir değişik şekli olan "deli horon"un oynandığı yerde üç yıl boyunca ot 
bitmediğinin iddia edildiğini zikredelim. 

Zühdi uygulamalar ve özell ikle mutlak fakirlik (daha sonra Bogomilism 
mensuplarınca da ele alınacak el işlerinin reddi) ve bir di lenci yaşamı vurgu
lanmaktadır. 

Paulicianların tedricen Bulgaristan'a girmeleri ve dolayısıyla da heretic 
doktrinlerinin yayılması birçok antiklerikal (Kilise karşıtı) hareketin yolunu 
döşemişti ki bunlardan en önemli ve tehlikelisi Bogomil heresy'si olmuştu. 

Bütün heresy'lere olduğu gibi buna karşı da fazla mültefit olmayan XIX. 
yy Fransız Ansiklopedisi şunları yazıyor: Bu heretikler kendilerini Bogomil 
olarak iki kası lmış oyuncak sözcükten, Tanrı demek olan bog i le, "bize yar
dım ediniz, bize acıyınız" manasına milotii'den tesmiye ediyorlar. Bunlar XII .  
yy'da, Alexis Kommenus'un zamanında Konstantinopolis 'te meydana çıkı
yorlar ve kendilerine şef olarak bir Bulgar tabib olan Basil ' i  tanıyorlar. Bo
gomillerin doktrini Paulicianlar, Andienler1 ve anthropomorphitlerin doktrinle
rinin, kendilerine göre değişik biçim ve i lavelerle, bir garip karması imiş .  Ba
ğışlanmaz hataları arasında Tanrı 'nın İsa'dan önce Sathanael ad lı bir başka 
oğlunun olduğunu, bunun, isyan ettiğinden suç ortağı meleklerle birlikte gök
yüzünden kovu lduğunu, gel ip yeryüzüne yerleştiklerini ,  Sina dağında almış 
olduğu avamiri yazdırmak suretiyle Musa'yı aldattığını, gaspettiği gücünü yok 
etmek üzere gönderi len İsa Mesih'in onu cehennem uçurumlarına attığını öğ
retiyorlarmış. İşbu iğrenç düşlerinin sonucu olarak basübadelmevti (ö ldükten 

1 Adlarını şeneri Ande veya Andi'den alan iV.  yy hereıic'leri. Bu kişi Mcsopolunıya'da doğmuş. 
burada vaaz vermeye başlamış ve yanlış düşünceleri yüzünden lskiıler ülkesine sığınmış. oradan 
Goıhlara geçmiş: bu sonuncu yerde bazı yandaşlar bulmuş. bazı piskoposları nashcııniş ve 
K i l i se ile barışmadan ölmüş. "Yanl ış düşünceleri" arası nda Tanrı 'n ın  i nsan şekl inde 
(anıhropomorphe): karan lıklar. su ve ateşin ebedi olduğunu . . .  öğretiyormuş. 
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sonra diri lmeyi) inkar ediyorlar, Ahd-ı Atik'i , encharistie'yi (Katolik lerce, 
İsa'nın etini ve kanını temsil etmek üzere ekmek ve şarapla yapılan kuısallama 
ayin i )  reddediyorlar, vaft izi  tamamen faydası z  görüyorlar, k i l i seleri 
yasaklıyorlarmış . . .  

Güney Slav dünyasının bu en büyük heretic mezhep kurucusu (papaz) 
Theophil Bogonıil, Bulgar kralı Petro (927-969) nun çağdaşı oluyor. Hayatı 
hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Hatta tarihiliği bile bazı larınca şüpheli görü
lüyor. Ancak papaz Kosmas'ın Heretic'lere karşı kitap " ı (972'ye doğru) i le 
XIII. yy ürünü "Kral Boris'İlt Sinod kararları "nda bu husus teyidedil iyor. İlk 
metin, "Al lah'ın hiç sevmediği bir herifçioğlu papaz Bogomil" ,  öbürü de bir 
"çok iğrenç papaz Bogomil"den söz ediyor. Faaliyet merkezinin Makedonya 
olmuş olması çok makuldu. 

Bogomi l ,  vaazlarına Petro'nun saltanatının başında, belki de biraz daha 
önce başlamıştı . Öğrettiği doktrin, Kosma�·a göre "bir Paul icianism ile Mani
hai sm", S inod kararları 'na göre de "Paulicianism i le Messal ianism karışımı " 1 •  

Bizans'ın kolonizasyon politikası, amacı bakımından tam b i r  başarısızlık 
sergi lemişti. Bir  askeri güç olarak Trakya'nın Suriyeli ve Ermeni garnizonları, 
Bizans'ın onlardan beklediğini hiçbi r suretle yerine getirmemişlerdi,  şöyle ki 
bunlar, Bulgar ordu larının Trakya'nın kalbine akınlarına ve Konstantinopoli
s'in surlarına kadar varmalarına engel olamamışlardı .  Bunun ötesinde, bir 
Orthodox dünya ile temas sonucu heretic doktrinlerini terk etmenin uzağında 
bu kolonistler, özell ikle Paulicianlar, açıkça yandaş toplayıp heresy'lerini 
Trakya'ya yaymadan hiç de geri kalmamışlardı .  Ancak bir bakımdan, Bu lga
ristan'ın amaçlanan zayıflamasına yardımcı olmuşlardı ancak bu, Bizans i m
paratorlarının hiç öngörüp ve hatta arzu etmedikleri bir şekilde olmuştu: yu
karda söylediğimiı. gibi bunların etkisiyle Bizans Kil isesi 'nin ası rlarca başına 
derd olacak birçok anti-klerikal hareket, ve bu arada en önemli ve tehlikeli Bo
gomil  heresy'si için yol açılacaktı .  

Bu Paulician misyonerlerinin Bulgaristan'daki kaderi ne olmuştu? Bunun 
yanıtını verebi lmek için, tam bu çağda bu ülkenin dini, ethnik ve sosyal duru
munu bilmek gerekir. 

İki farklı ırki unsurun, Bulgar ve S lav unsurların ın ittifakı Bulgar u lusu
nun temelini teşki l  etmişti . Bunlardan ilki, heme kadar sayıca azınlıkta idiyse 
de, S lav lara kendi örf, adet ve örgütlenme şeki llerin i  dayatmıştı' . Slav unsur 
başta bir tabi ı rk durumuna düşmüştü. Bulgar devleti askeri ve aristokratikti : 
merkezi ve mahalli yetke boyarlara (Devlet yönetiminde yüksek zümre. Bunlar 

1 Kalman Sass.- Bogonı i l .  Thcophile ( le prcırr). iıı Dicıionnairr drs religions. 
2 Tıpkı yüzyıllar sonra hüyük sayı azın l ığındaki Tiirkıııeıı ' i ıı kalaha l ık  ! hrrcıic l H ı risıiyaıı 

ıoplumuna yapacağı gihi .  
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ordu ve sivi l yönetimde yüksek konumları el lerinde tutuyorlardı ve muhteme
len de büyük toprak sahipleriydi ler) bırakı lmış, en üst yetke Ali Han'ınki idi .  
Bulgaristan'da Slavların artan önemi, sadece ırki massedi lme sürecine bağlı 
olmayıp daha çok Han'lardan aldıkları sık destekten kaynaklanıyordu. Bu so
nuncular, Bulgar boyarlarının, ve de Bizantium'un aşırı gücünü dengelenmesi 
için onlara dayanmak gereğini duyuyorlardı ;  kaldı ki Bizans, S lavları, Balkan
lar'daki egemenliğini artırmak için en uygun ortam olarak görüyordu. Han'lar 
için boyarlarla Bizans, az çok aynı geleneksel düşman durumundaydı 1 •  

Hıristiyanlık Bulgaristan'a Paulicianismle aj çok aynı şekil ve zamanlarda 
girmişt i .  Omurtag (8 1 5-3 1 )  zamanında ülkede yayılmakla idi. Ancak Bulgaris
tan'da büyük bir kesim bu durumu ciddi endişeyle karşıl ıyordu. Birçok Bulgar 
iç in Hıristiyanl ık bir yabancı ve düşman güç olan Bizans hükümranlığı i le 
eşanlaml ıydı .  Omurtag'ın kendisi dahi, herhalde politik nedenlerle, Hıristiyan
lara zulmetmeye başlayacaktı . Dört piskopos, Hadrianopolis (Edirne) başpis
koposu Manuel dahi l ,  öldürülecekti. Anlatı ldığına göre Omurıag, tebaası olan 
Hıri stiyan lara Büyük Perhiz günü et yemeyi emretmiş; dine bağl ı l ığı  dolayı
sıyla bu emre itaat etmeyenler tutuklanıp idam edi lmişmiş. 

IX. yy Bulgaristan'ında Hıristiyanlığa mukavemet Bizans muhalifi siyasi 
fırkaya münhası r  deği ldi .  Hiç şüphesiz kitlelerde geleneksel pagan inançlar 
adına yeni dine inatçı bir muhalefet vardı. Bu inançların tabiatı Bulgaristan'da 
Paulicianismin tetkiki için önemlice bir konu olmaktadır şöyle ki yeni bir dinin 
taşıyıcı ları olarak Pau lician misyonerler doğal olarak Bulgar kitlelerinde mev
cut pagan dinle sıkı temas halinde olacaklardı .  Bunun ötesinde Paulician dave
tinin ülkedeki başarısı ,  geniş ölçüde, paganismin kitleleri tatmin etme ve onları 
eski geleneklerinin sınırlan içinde tutabilme kabiliyetine bağlıydı. 

Bizansl ı  tarihçi Prokopius (doğ. 590), VI.  yy'da Balkanlar'ı i st i la eden 
Slavların dinini betimliyor: Tek, en yüksek, şimşekin yaratıcısı ve herşeyin 
Efendisi bir Tanrı'ya tapıyorlar, aynı zamanda da dere ve orman ruhlarını ta
zim edip bunlara, kehanet karş ı l ığı kurbanlar sunuyorlar. Her hal ü karda, 
Bulgarların ayrıntılarına girmediğimiz pagan kültü, ülkenin dini ve kültürel 
gelişmesini sağlayacak güçten yoksundu. 

Pau licianlar ise çok daha üstün bir kü ltürel düzeyde olup hiç şüphesiz bir 
ölçüde Bulgar halkının hocal ığı rolünü üstenebilecek durumdaydılar. Üstün
lükleri geniş ölçüde, öğreti lerinin, bütün düal ismiyle birlikte, Hıristiyanlıktaıı 
istiare edi lmiş birçok öğe içermesindeydi. Ahd-ı Cedid'e verdikleri önem it i
bariyle birçok durumda Paul icianların pagan Bulgarlara i lk olarak İncil ' i  ge
tirmiş olduklarını düşünebil iyoruz. 

1 Dmitri Obolensky.- Thc Bogcımils. /\ stuıly in  Balkan ııco-M;ıııichacisnı. M iılıllcs;ıx 1 972 . s 
62-J .  
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XIX. yy'da geliştiri l ip de bazen günümüzde de i leri sürülen bir kurama 
göre pagan Slavların i nançları da düalist olup dolayısıyla Bu lgaristan'daki 
düalist tarikatların, özell ikle Paulicianların öğreti lerine tekabül ediyordu. Pa
ulicianların Bu lgaristan'da elde ettikleri başlangıç müsait durum, öğreti lerine 
Devlet'in karşı koymamış olmasıydı .  B izans toprak larında açık çağrı diişünü
lemezdi,  ama Han'lar din konusunda iyice hoşgörülü gibiydiler. Hıristiyanlığa 
karşı koymaları bunun, onların nazarında, Bizans eınperyalismini temsil el
mesindendi ; Pau licianlar ise. yine yabancı olmalarına rağmen böyle bir tehlike 
arzetmiyorlardı . 

Öbür yandan Paul icianların ünlü fisi Slav Thomas'ııı ordularının bir bö
lümünü oluşturduklarını bi l iyoruz; Thomas, Konstantinopol is'i ele geçirme 
girişiminde (820-3) başarı sı1. olunca başkente karşı kara harekiitını  Trakya'
dan idare etmişti. B izanslı tarihçi Josiph Genesios'a (X. yy) göre bu Paulician
lar büyük ihtimalle Ermeni idi ler. Thomas'ın kendisi dah i ,  heme kadar Slav 
olduğu sanılıyor idiyse. gerçekte Ermeni ası l lı olmalıyd ı 1 •  

Eninde sonunda Hıristiyanlık Bulgaristan'a yerleşecek, Çar Boris 864'te, 
birçok boyan i le birlikte vaftiz olacak. vaftiz babaları <la İmparator Mikael ola
caktı. Ama bu iş çok hızlı olmuştu ve bu neden le <le yeni yerleşmiş Orthodox 
Bulgar Kil isesi için bir tehlike kaynağı idi .  Vaftiz birçok Bulgara zorla kabul 
ettiri lmiş ve bunlar ancak ismen Hıristiyan olmuşlardı .  Bunun ötesinde bütün 
sosyal sınıflar içinde Ortho<lox Hıristiyanlığın birçok düşmanı vardı ve bunlar 
faal ya da pasif surette yeni kanunun ithal ve zorunlu kıl ınmasına mukavemet 
ediyorlardı: hfilfı büyük çoğunluğu oluşturan ve eski gelenek ve inançlarının 
tahrip edilmesini hazmedemeyen pagan kitleleri; anti-OrthodQX öğretilerini faal 
olarak yayan Paulicianlar; eski imtiyaz ve Devlet içindeki hfıkim konumlarını 
tehdid eden Hıristiyanlığa endişeyle bakan ve bunda irsi düşman Biı.ans isti la
sını gören boyarlar. 

Vaftiz sırasında Bulgaristan'da mevcut olan bütün bu amil ler, çeşitli an- ı. 
tarda ülkenin iç yaşamını yüzyı l lar boyunca etki leyecek ve burasını ,  bütün 
Ortaçağ tarihinin çoğunda birçok anti-Orthodox hareketin savaş alan ı haline 
geti recekıi2. 

870'de Tephıice (Divriği) Paulicianlannın Bulgaristan'a misyoner gön
dermeyi planladıklarına kendisinden daha önce söz etmiş olduğumuz Sici lyalı 
Piyer (Peter-Petro) tanıklık ediyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmediğini bi
lemiyorsak da Ermeni Paulicianların bu ülkedeki dindaşlarına hasedle bakış
ları, bunlarla temasta olmuş olduklarını kuvvetle telkin ediyor. 

1 ilııl . .  s. 65 . 66 ve iııji"a 1. 68 ve iıı/ra 1. 69 ve J .  L:ıureııı.- "l'· ı·iı . .  s.  2.f!! ve 266-7. i11/i"a l .f7.  
2 Dnıiıri Oboleıısky.- "I'· cit . .  s .  7 1 -4 . 
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Bulgaristan'ın Hıristiyanlaşması ve Doğu i le Batı Kil iseleri arasındaki 
mücadeleler sırasında, yani IX. yy'ın üçüncü çeyreğinde, Paulician heresy'nin 
büyük ve tehl ikeli bir güç olduğu kesin oluyor. Üstel ik de bunun öğretici leri 
Trakya'daki Ermeni koloni lerinden ve yine doğruca Küçük Asya'dan geli
yordu. 

Bu sonunculardan birçoğunun Ermeni tacirlerle bi rlikte gelmiş olması 
muhtemeldir. IX. yy'da Bulgaristan'da bunlardan çok sayıda bulunuyordu.  
Grek ve Bulgar tacirlerinin yamsıra Ermeniler, Bizantium i le bu ülke arasında, 
özellikle Otuz Yıllık Banş (8 1 6-846) sırasındaki canlı ticarette nakliyeci olarak 
çalışıyorlardı. Bir  yandan merkezi ve Kuzey Avrupa, öbür yandan da Bizan
tium arasındaki ticarette Bulgaristan'ın başlıca merkez olduğu unutulmayacak
tır. Bu ülkeden geçen ticaret yolu boyunca Ermeni tacirler Transi lvanya tuzunu 
Moravia'ya ve Konstantinopolis ve Küçük Asya'nın endüstri ürünlerini Orta 
Avrupa'ya taşıyorlardı. Kendileriyle birlikte Paulician ya da Monofizit iman la
rını da götürüyorlardı .  Bunların hareketli l iği bunları İmparatorluk'la Bulgaris
tan arasında faydalı aracı kı lmıştı. Özellikle Selanik'te bunlardan çok sayıda 
bulunuyor ve buradan Makedonya'ya kolaylıkla nüfu1. edebiliyorlardı. Makc
donya'da Ermeni koloniler X. ilii XIV. yy'larda saptaıııyor. 

Ve buralarda Yahudi ve Müslüman etkileri . . .  
Boris'in vaftizi paganism üzerine ancak yüzeysel bir rüzgar esti rmişti . 

Çağlar boyu yerleşmiş gelenekler, idarecinin ruhani ve politik fi i l iyle sökülüp 
atı lamazdı. Pagan inanç ve adetlerinin 864 olaylarından sonra yaşamaya de
vam ettiği ayan oluyor. 

Bu durum karşısında eski ve yeni yaşam tarzı, baştaki kaçını lmaz çatış
madan sonra tedricen birleşip çeşitli şekil ve fark lı zamanlarda bütün Slav ve 
bittabi Hıristiyan ülkelerinde mübhem bir hal yaratacaktı. Rus ki l ise adamları 
bunu "ikili i man" tesmiye etmişlerdi .  Kilise, zorunlu olarak, tavizlerde bulunup 
birçok pagan inanç ve adetini içine sindirecekti 1 •  

Evet çok şey Küçük Asya'dan Trakya, Bulgaristan, Makedonya'ya taşın
mışt ı .  Buralarda Şeytan'ın, Tanrı 'nın büyük oğlu olduğu inancı da yayıl
mıştı . Bunun bir Paulician doktrini olduğuna dair elde belge bulunmuyor. An
cak X. yy'ın ikinc i  yarısından itibaren bu, çok sık Bogomi l lere izafe edi l ir 
oluyor. 

Ama herşeyin üstünde Bulgaristan'da heresy, esas itibariyle bir dini olgu
dan başka, işbu asırda belirgin bir sosyal görünüme bürünüyor. Yavaş yavaş 
yüksek ruhban sını fı ,  çok sayıda imtiyaza sahip olup çıkarları Devlet' inkile
rine ortak metropolit ler, piskoposlar i le  sosyal konumu, X. yy'ın ortalarında 

1 i/u/., s. 8 1 -6. 



SON DÖNEM H iRISTİY AN ANADOLU HERESY'LERİ 65 

hür köylülerinkinden fazla farklı  olmayan küçük kil ise adamları arasında bir 
uçurum beliriyor. 

Ekonomik koşullar hiç şüphesiz heresy'nin "gübre"si oluyordu. Yaygı n 
sefaletin dışında toprakların küçük köylünün elinden bir imtiyazlı azııı l ığa 
kayması, heretic propagandanın eline mükemmel koz veriyordu. İşbu sosyal 
eşitsizliğin bu şekline Bogomil lerin karşı olduklarına dair çok tanıklık bulunu
yor. Bunlar halkın, zalimlerine karşı müdafii olarak onaya çıkmışlardı .  

Bu  arada Güney ve Güney-Batı Bulgaristan'da şaşırtıcı ölçüde manast ır 
tesis ediliyor. Bunlardan Makedonya'da, özell ikle Ohri, Üsküp ve Selfı.nik'te 
çok sayıda bulunuyor. Bu aynı Makedonya eyaletinin Balkanlar'da Bogomi
lismin ilk merkezi olması anlamlı oluyor. 

Manastırlar, binbir sefalet nedeni dışında Macar, Peçenek ve Rus istilfıla
rının yarattığı alabildiğine olumsuz koşullara karşı ,  bu dünyanın kötülüklerin
den kaçmak için tek emin sığınak oluyorlar. Kaldı ki manastırlar bu isti lalar 
sırasında heretic'lere kolay bir av olabilecek evsiz barksız başıboşlar sayısını 
anırmıştı. 

B izans adet ve kurumlarının ithali Çar Petro, amcası Naib Sursubu l ve 
Bizantium'a şirin görünerek unvan ve konum kazanmış bir boyarlar kesiminin 
doğruca işbirliği i le sağlanmıştı. Ama halk arasında işbu yabancı etkiye güçlü 
bir muhalefet ve Grek'e karşı şiddetli bir nefret hüküm sürüyordu. 

Ve çok sayıda başkaldırma. 
Bu dönem içinde Bizans baskısına karşı mukavemet, Paulician ve Bo

gomi llere düşmüştü 1 •  
* 

* * 

Sasfı.ni krallarının kendilerini "tanrıların tabiatında, güneşle ayın kardeşi" 
olarak görüp Bag, "tanrı" tesmiye ettiklerini hatırlıyoruz. Zerdüşt, İran polyı
hei smine büyük darbe indirmiş, biri dışında bütün tanrıları atıp bunları , geri 
kalanların vahdetinde eritmişti. Ahmenilerin dininde "tanrı" demek olan sözcük 
bulunuyordu. Bu, eski Persçe (Ahmeni) de baga sözcüğü i le ifa<.le e<.l i l iyordu; 
Hind Gfüha'larında bulunmayan bu ifadeyi, Avesta'nın gerisi biliyor ve içinde 
Ay ve Ahura Mazda'ya teşmi l  edilmiş bulunan iki bölümden sarf-ı nazar edi
lirse, sadece Mithra'ya uygulanıyor. Zeus Bagaios ve yine bir Hind-İran söz
cüğü olan bogıı, "tanrı " ,  baga'nın bir Hind-Avrupa sözcüğü olduğunu ortaya 
koyuyor2• 

1 i/ıc/ . .  s .  95- I O'ıl. 
2 J .  Duchesnc-Guillemin.- Ormazd eı Ahrinıaıı. L'avenıure dualisıc dans l 'anliquiıı'. Paris 1 953 .  

s. 24-5. 62. 
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"Orthodox Çar Petro'nun zamanında Bu lgaristan ülkesinde Bogomi l  
(Tanrı'nın sevdiği) adl ı  b i r  papaz yaşıyordu, onu  asl ında Tanrı sevmiyordu 
(Bogu ve mil) ve o, Bulgaristan ülkesine heresy'yi eken ilk kişiydi". Yüzyı l ın  
sonundan önce yazılmış papaz Kosmos'a a i t  bu sözler, işbu Ortaçağlar'ın en 
büyük halk heresy yayıcısı hakkında bi ldiklerimizden ibaret oluyor. 

Her hal ü karda Bogomil heresy'si 950'lerde yolu tutmuş olmalıydı, Do
ğu'da Babek hareketine koşut olarak. Bu yıl cıvarında Bulgar Çarıça'sı Maria
lrena'nın amcası Konstantinopolis Patriki Theophilaktes, damat Çar Petro'dan 
iki  endişeli mektup alıyor. Bunlarda kral, ülkesinde ortaya çıkmış yeni bir 
dini, ama antiklerikal hareketi anlatıyor ve bununla nasıl başedi lmesi ge
rektiğini soruyor. Heme kadar theolojiden çok atcı l ıkla i lgil i idiyse de Patrik 
işe bakıp bunun Paulicianismin bir yeniden canlanması olduğuna karar veri
yor. Yanıtında arazı iyi bildiğini ve bunların Orthodoxy'ye geri çağrı lmaları
nın gerektiğini yazıyor. Ama hareketi alışı lagelmiş bir heresy olarak izah et
mesine rağmen bunun Bulgaristan'da yeni ortaya çıkışına açıkça şaşıyor ve 
bundan etkileniyor. 

Bu yanı t  mektubu 954'ten önce yazılmış. Bu yı l  Patrik attan düşüp ağır 
yaralanıyor ve iki yıl sonra da ölüyor. Yeni dinden bahseden ikinci kişi. bizim 
yukardaki kızgın Orthodox Bulgar papazı Kosmas oluyor ki bildiğimiz risale
sini 977'den sonra belki 990 cıvannda kaleme alıyor; bunda Kosmas Bogomi
l ' i.n heresy'sini ortaya dökmenin yanısıra böyle bir heresy'nin yeşermesine 
olanak sağlayan Orthodox Kilisesi'nin tembell ik ve lüksüne yükleniyor. Ona 
göre bu heresy yeni bir icad olup onunla i lk  kez tanışıyor. Dolayısıyla saldı
rısı Bizans' ın Pau licianlara saldırı larına benziyorsa bu, daha öncekileri nü
mune almış olması ndan deği l ,  Bogomil lerin kendilerinin gerçekten Paulician
lara benzemelerinden i leri geliyor; ve Theophylaktes'in faraziyesi doğrulanmış 
oluyor. 

Bogomiltsvo'nun (Bogomil'in itikadı) siyasi temeli Slav köylüııüıı Bulgar 
ya da Grekleşmiş-Bizwıslılaşnıış ağababalarına karşı tepkisi oluyordu. Bu, bir 
reddedici-menfi, bozguncu tepkiydi; ama hiç şüphesiz Petro ve oğullarının dö
nem lerinde Bulgaristan'ın inhitatına yardımcı olmuştu. Kosmas'ın yazdığı 
zamanda Bogomiller kalabalık haldeydiler. Kısa süre önce İmparator Yohan 
Tzimises, Phil ippopolis (Fil ibe) civarındaki Slav nahiyelere büyük Paulician 
tehçirini uygulamıştı. Bu az çok yakın kişi lerin gelişi Bogomil leri güçlendir
miş olmal ıydı ki Kosmas'ın telaşı böyle izah edi lebilir. Ancak, Çar Samuel 
zamanında Bulgaristan eski şanına kavuşup Bizantium'u tehdid eder hale gel
diğinde, Bogomil ler hakkında bi rşey bi l inmez oluyor. Şüpheli bir efsaneye 
göre büyük Çar'ın kızı ve erkek kardeşinin Bogomil olduklarını i fade ediyor. 
Hatta oğlu Yohan Uladislav da gizlice, bu tarikata girmişmiş. Ama gerçek Bo-
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gomi l  kan dökmekten kaçınır. Bu itibarla eski Bulgaristan'ın son muharip 
prensinin bunlardan olma'>ı muhtemel görünmez. 

Prof. Adontz'a göre Çar Samuel Ermeni kökenliymiş. Eğer Ermeni Pau li
cianlardan idiyse bu, ailesinde muhariplikle heresy'yi mezcetmiş demekıir 1 •  

Genel kaide olarak doktrinin tarihi, yakın Doğu Gnostik akımlarından te
varüs edi lmiş düalismle ümitsizce mümkün olduğu kadar tam olarak uygulan
ması aranan bir Hıristiyanlık arasında kah gizli, kah aşikar karşılaştırmalarla 
belirgin oluyor. Bir hareketin i lerleyip genişlemesi, programının büyük ölçüde 
kabulü  sadece dış etkiler, ve de mensuplarının ateşli misyoner çabasıyla izah 
edilemez: zemin elverişli , insanlar izlenim alabil ir olacaktır. Bu koşullar Bul
garistan ve Bosna'da, yine de farklı şekil ve derecelerde mevcut bulunuyordu2• 

Bogomillerin kosmolojik prensipleri arasında Baba i le iki oğlu bulunuyor. 
İ lki süperkosmik bölgelerde, küçük oğu l göklerde, Satanael adlı büyük oğul 
da bu dünyada hüküm sürüyor. Bu sonuncusunun adı "Tanrı'ya karşı gelen" 
manasında oluyor. Bazı gruplar her ikisini de, küçüğü sevgiden, büyüğü de 
korkudan tazim ediyor: ne olur ne olmaz, cinler bu di.inyada sınırsız güce sa
hiptirler. 

Günümüzün Güney-Doğu Anadolu'sunda yaşamakta olan Yezidi tarika
tını hatırlamamak mümkün deği ll. Th. Menzel'e göre "Yezidi adı "muhteme
len bugünkü Farsça ized (melek, ülühiyet), Avesta di l i  yaz.ata . . .  , Pehlevi ycı:.cl, 

Sanskrit yajata . . .  "dan gel i r. Efsanede Yezidilerin ataları arasında "Yezid" 
adından gelişen bir ezdtı meleği i le bir yazdaıı'ı buluyoruz�. İ�in ucunun Hin
disıan'a dayandığını görüyoruz ki akla, Bogomi l lerin kan dökmekten kaçın
malan keyfiyetinin Buddha'nın uzak bir etkisi olmuş olabi leceği geliyor. . .  

Pau l icianların Şeytan' ın Tanrı 'nın büyük oğlu olduğunu iddia ettiklerine 
dai r elde herhangi bir belge bulunmuyor. Bu doktrinin belirgin kökeni , X. yy
'ın ikinci yarısından itibaren sık sık Bogomil lere atfedilmi�. Bu sonuncular. 
hiç şüphesiz şeytanın  kötü lük ortağı olan senyör-ağalara ve krala itaatsizliği 
öğütlüyorlar ve nihayet yeryüzünün bütün mallannı, bütün zenginl iklerini red
dediyorlar. Bu ideoloj i ,  OrthodoxlUğun bir savunucusunun dahi "heretic" lerin 
ruhban sınıfı ile iktidar temsilcilerine yöneltikleri yakınmaları inkar edemeye
ceği bir dönemde ortaya çıkmış. Yıkımların arasında köıüli.ik ruhunun gücli 
düşüncesinin her geçen gün derinleşen bir sefalet içinde yaşayan halka ispat 

1 Stevcn Runciman.- 11p. dı. s .  67-8 ve iııfiıı 2. 
2 Kalman Sass.- Ilogomiles ( Les docırines). iıı Dicıionnaire Jes reli!(İons. 
3 Bunların ayrınııları için bkz. Ilurhan Oğuz. C. 1 1/ 1 .  s. 923-953 .  
4 Th.  Menzcl.- YaziJi. iıı E l .  
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edilmesi gerekmiyordu. "Eğer bir iyi Tanrı varsa, kötü lük nereden geliyor?" 
İşte papaz Bogomi l ve yandaşlarının yanıt bulmayı di ledikleri soru buydu1 • 

Önemli bir iç hasım bulunmadığından tarikat Bosna'da gel işip tutunuyor; 
burada, parçalanmış toplumun bağrında tek bağ, dayanışarak mücadele e<l i len 
Macaristan krallığı oluyordu. Bogomil ism, kendisine rağmen, bir vatansever
l ik ideoloj is ine dönüşüyor. "Gerçek Hıristiyanlar" bir düzen kuracak ve 
bunda, sırasıyla aşağı ve yukarı ruhban sınıfına tekabül eden "eskiler" ve "ev 
sahipleri" veya "patronlar" ayrı lacaktır; tepede ata, ded, bir Katolik ya da Ort
hodox piskoposa tekabül eden bir ulu kişi bulunuyor. Bu "sözde rahipler" ba
zen, poli tik yetkenin  hizmetinde, Katolik veya Orthodox meslekdaşlarınkine 
benzer iş göreceklerdir. Bogomi l  kökenlerine saygı l ı  olarak Bosna Ki l isesi ,  
öşür toplamıyor, mal ve  toprağa sahip olmuyor; dolayısıyla bunun şefleri "fe
odallar" olmuyorlar2. 

Bizans'ta olduğu gibi Bulgaıistan'da da koşullar, VIII . ve IX. yy' larda, 
feodal itenin gel işmesine müsaitti . Küçük köylülük aleyhine güçlü bir toprak 
sahibi sınıfın  boy vermesi, tarımsal cemaatin mahvını hızlandırıyordu. Trak
ya'nın sahnesi olduğu ve sık sık vaki olan savaşlar, küçük halk kit lesinin 
omuzlarına hergün artan vergi yüklüyor, sefalete düşen halk bir koruyucu 
(prostasia) aramak zorunda kalıyordu. Aşın ölçüde sert geçen bir kışı (927-8) 
takibeden korkunç bir kıtlık ile veba ve de birkaç kötü hasat "güçlii" lere az çok 
Bizans imparatorluğu'nun her yerinde, aç halkın topraklarını olabi ldiğince 
aşağı fiyatla ya da basitçe besin maddesi karşı lığında sahip olma olanağını 
vermişti .  

Bu ekonomik koşullar hiç şüphesiz heretic propagandasının yayı lmasına 
yardımcı oluyordu. Prostasia'nın gelişmesini hızlandıran yaygın sefalet, bir 
yandan heretic'lerin davetine uygun bir zemin sağlarken, öbür yandan da bir 
müterakki feodaliten in  oluşmasını teşvik ediyordu, şöyle ki sonunda bütün 
kudret ve zenginl ikler ve imtiyazlı azınlığın elinde toplanıyordu ve bu azınlık, 
kitleleri her türlü ekonomik geçim olanaklarından yoksun bırakma eği l iminde 
oluyordu. İşbu sosyal eşitsizlik şeklinin, kendilerini zal imlere karşı halkın sa
vunucusu olarak ortaya koyan Bogomi llerin kökten muhalefetiyle karşılaştığı 
muhakkaktı. Bunun ötesinde, bu çağda manastırcıl ık, heresy'nin gelişmesiyle 
bağlantısız deği ldi. Bogomili smle Bu lgar manastırcılığının bazı vecheleri ara
sındaki i l işkiler, manastır idealine muhalif Paulicianlar tarafından deği l .  öğreti 
lerin i  Orthodox manastırlarında yaymakla ün yapmış Messal ianlar tarafından 
tesis edi lmişti . 

1 Kalman Sa".- op. cit. 
2 i/ıd.  
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Öbür yandan, manastırlarda sığınak arayan keşişlerin say ıca artması 
bun ların niteliklerinin aleyhinde olup X. yy Bu lgaristan'ında heresy'nin kö
keni manastır hayatının bozukluklarında aranacaktır. Papaz Kosmas, Heretic '
lere karşı vaaz ' ında (972 sonu) Bogomil heresy'si i le çağdaş manastırc ı l ık 
arasında kesin bir bağlantı kuruyor. Bu dünyada yaşayanların necata eremeye
cekleri ve mal varlıklarının, ai le kaygılarının, bu dünya meşgu liyetlerinin ve 
de sefaletin, kutsallığa aşılmaz engeller oldukları düşüncesine çul lanıyor. Bu 
görüş, bu dünyanın suçlu bir teslimiyet olarak evli liğin reddinin e�iti oluyordu, 
şöyle ki Kosmas bunu "bir heretic düşünceden başka bir şey değil" diye suçlu
yordu 1 .  Ruhban sınıfının birçok kesiminin zaafları heresy'ye karşı paganismi 
güçlendiriyordu. Bu sonuncusu hiçbir surette X. yy'da sönmüş değildi ve halk 
arasında bir "çif itikad" varlığını sürdürüyordu'. Gerçekten bazı Makedonyalı 
Slav hiilii taş ve ağaçlara tapıyordu, günümüzde Anadolu'da olduğu gibi1 .  
Bunda şaman inançlı müstevlilerin, ve bu arada korkunç Peçeneklerin etkisini 
mi göreceğiz? Döneceğiz ilerde konuya. 

Heme kadar Kosmas heretic'lerin itirazlarının geçerli liğini kabul ediyorsa 
da bu geçerli l iği tanımayı reddediyor, şöyle ki hiçbir lıeretic'iıı bir papazı el,e,f
tirnıeye hakkı yoktur zira lıeresy 'niıı kendisi güııahlamı e11 büyiiğüdüı-ı. 
"Hikmet-i hükumet" düşüncesi belirgin oluyor. 

Ethik (ahlaki) ve ıitual doktrin olarak Oııhodoxluğa bu denli temelden mu
hal if bir öğretinin, ister istemez Bu lgaristan'da sosyal yaşamın bütün kesimleri 
üzerinde önemli yankı ları olacaktı .  Özel l ikle, Ki lise ile Devlet'in çıkarlarının 
bu denli i ç  içe olduğu bir zamanda, Orthodoxluğun reddi, hiç kaçını lmaz ola
rak sivil yasalara karşı bir başkaldırma ve çağdaş toplumun tümüne bir mey
dan okuma şeklinde telakki edilecekti. Bu itibarla X. yy'dan itibaren Bogomil
ler, Devlet idaresinin dikkatini üzerinde toplamışlardı. Gerçekten Kosmas'ın 
suçlamalarından bazı ları heresy'nin sosyal manasına parmak bastırıyordu:  
Bogomil ler sivi l  itaatsizl iği vaaz ediyorlardı .  Söylediğine göre "adamlarına 
efendilerine itaat etmemeyi, zenginleri aşağılamayı, çardan nefret etmeyi, bü
yükleri gülünç duruma düşürmeyi, boyarları mahkum etmeyi .  Çar'a hizmet 
edenleri Tanrı nezdinde alçak teliikki etmeyi ve her serfe-ırgata senyörü-ağası 
için çalışmayı men etmeyi öğretiyorlar"dı .  Bu sosyal anarşisme Kosmas, 
dünyevi yetkenin kutsall ığını tanıyan Kil ise'nin öğretisini karşı koyuyor: Ça
r'lar ve boyarlar, Tanrı tarafından yerleştiri lmişlerdir. 

1 Dmitri Obolensky.- op. ciı . .  s. 96- 105. 
2 ibı/. , s .  1 1 0. 
3 Bu hususta bkz. C. 1 11 1 .  s. 582-92. 602- 1 2 . 6 1 6-26; 478-92. 
4 D. Ob�İensky.- op. cit., s. 1 1 9- 1 20. Tarafımızdan belirtildi. 
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Kosmas'ın suçlamalarında sosyal anarşismin payı abartı lmış olup Bo
gomi l lerin Ortaçağ'ın S lav komünistleri gibi görülmemesinin gerekmesine 
rağmen bunların sosyal eşitl ik doktrinleri, manevi fakirlik ve ahlaki saflık ara
yışlarından istidlal edi liyor ve bu dünyanın güçlü lerine karşı mücadeleleri, 
İyi l ik'le Kötülük arasındaki kosmik mücadelenin sosyal düzeye oturtulması 
gibiydi. Ama Bogomilismin, sadece bu anlamda, çoğu kez güçlünün zayı fa 
zulmüne dayanan Bizans feodalisminin Bulgaristan'da gelişmesine karşı koy
muş olduğu söylenebi l ir. Ama o, esas itibariyle bir sosyal ve hiçbir surette bir 
politik hareket olmamış. Bogomil ler herşeyin üstünde dini vaizler olarak kal
mışlar, sivil işlere i lgisiz olmuşlar. 

Elle çalışmanın onlarca mahkum edi lmesi, gönül lü fakirlikle birl ikte, 
Kosmas'ın büyük sertl ikle itham ettiği bir gezginci keşiş tipini ortaya çıkarmış 
ki bu, Bogomil ler üzerindeki doğruca etkisi kesin olan Messalianlara özgü bir 
şeydi .  Bogomi l ismde, "bazı Gnostik prensipler"in yanısıra bir "Buddhism 
serpintisi" de görenler var1 • Pasif tutumları onları Paulician ve Tondraklardan 
kesin çizgi lerle ayınyordu. 

Bir psikolojik amil tarikatın boy atmasına özellikle uygun oluyordu . Bu l
garistan'da sefalet ve ıstırapların yaygın olduğu bir zamanda halkın düşüncesi 
çok doğal olarak bu kötülüklerin kökeni sorununa dönük oluyordu: savaşlar, 
yıkımlar, vebalar, fakirin zengin tarafından ezilmesi nereden kaynaklanıyordu. 
Kil ise, görünür görünmez herşeyin Tanrı tarafından yaratıldığını telkin edi
yordu; ama, en Üstün İyilik olan Tanrı, ı stırap ve kötülüğün nasıl sebebi 
olabi l irdi? Çoğunlukla cahi l  olan Orthodox papazlar, buna ikna edici yanıt 
vermekten aciz olup heretic'ler müdahale ediyorlardı: bütün felaketler bu dün
yanın özündeydi zira bu sonuncusu Kötülük'ün yaratığı idi. 

Bogomi l ismin beşiği ve daha sonra da kalesinin Makedonya olduğu sabit
tir şöyle ki bu bölge, az çok vahşi coğrafyasıyla Preslav'da oturan merkezi ki
l ise erkanına buralara varmayı ve heresy'nin denetimini giiçlt:ştiriyordu . Bu 
tarikat üzerine Paulican etkisi, Trakya'daki bu heretic'lerin davetinden çok Ma
kedonya'da, daha IX. yy'dan beri doğruca Armeniyye'den gelmiş misyoner
ler, tacir ve kolonistlerin varlığından i leri geliyordu. Coğrafi koşul lar bu so
nuncu ların Makedonya'ya duhulünü kolaşlaştırıyordu . Gerçekten, Orıaçağ'da 
büyük Ermeni merkezi olan Selfınik'ten Paul icianlar, Vardar'ın yukarısında, 
Niş'ıen Belgrad'a giden eski ticaret yolunu, ya da Konstantinopolis'i Roma'ya 
bağlayan ünlü Roma yolu Vicı Egııatia'yı tutabi l irlerdi; bu sonuncusu Seliinik, 
Makedonya'nın Vodine, Bi tolj ve Ohri i le Dyrrhachium (şimdiki Adriyatik 
üzerinde Durazzo) kentlerinden geçiyordu2• 

1 ilJ</. , s.  1 36-8. ve 1 W iıı/i"ıı 1 .  
2 i/Jd., s. I S l - 3. 
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V e  nihayet Bogomi l ismin Makedonya'daki konumları hususunda öneml i  
bir gerçeklik de  çoğu hala Bogomi l lerin Ortaçağ'da bil indikleri birçok adın kö
kenlerini içeren yer adları oluyor. Bunların içinde en yaygını babwı kökü olu
yor ki bu,  Bogomi l le  eşan lam l ıdır .  Ünlü Hırvat b i lg in G .  Danıç iç  
"kocakarı "yı i fade eden baba sözcüğünü bundan türetiyor. Ona göre. tarikat 
mensupları, çoğu kez batıl inançlar ve sihre, yani "kocakarı masalları"na bağlı 
inançlarından ötürü Babuna tesmiye edi l i rlermiş. Merkezi Makedonya'da 
Babuna dağı i le Vardar'ın bir kolu olan Babuna çayı ad larını muhtemelen 
Babuni ya da Bogomil lerden alıyorlardı ki bu sonuncular bu bölgelertle 
Ortaçağ'da sık geçiyordu. 

Makedonya'da Bogomi l lere verilen bir başka isim de, kökeni meçhul Ku
dugeri oluyor. B u  kök halen iki Makedonya köyünün adında muhafaza edi l i 
yor. 

Ve nihayet Bogomil ler, Bulgarca (ve Türkçe) "torba"dan Torbeslıi tesmiye 
edil iyorlar; bu ad, omuzlarında sözüm ona içine İnci l ' i  ve aldıkları sadakaları 
koydukları bir torbanın ası l ı  olmasından geliyormuş, Torbeslıi, Küçük Asya
'nın bazı bölgelerinde Bogomi lleri i fade etmek üzere ku l lanılan <f>ovvoayı -
ayrıraı adının tam Slav karş ı l ığı o luyor. Günümüzde Torbeslıi adı yine ta
mamen ethnolojik anlamda olmak üzere, Orta Makedonya'nın Müslüman Bul
garları Ponıak'lara veri l iyor. 

Babım, Bogonıil, Kııdııgeri ve Torbeslıi köklerinin Orta. Kuzey ve Doğu 
Bulgaristan'da bulunmaması anlamlıdır. Buna karşı l ık bu bölgelerde bel l i  sa
yıda yer adı "Ermeni"  ve "Paul ician" köklerinden türemiş. Bu keyfiyet , Bo
gomilismin merkezinin Makedonya olup Paul icianların başlıca Trakya ve Doğu 
Bulgaristan'da yaşadıklarının bir ek kanıtı oluyor 1 •  

Yukarda mezkur sefalet ve baskı koşulları altında Bu lgar halk ının , kendi 
dünyevi Ki l ise' leri ve Helenleşmiş hükumetlerinden yeterli destek bul ı'nadı
ğından, Pau lician ve Bogomi l  tarikatcıları arasında korunmayı aramaları do
ğaldı. Gerçekten bu sonuncular Greklerin ve B izans Kilisesi büyüklerinin po
litik ve ekonomik sömürüsüne tutarlı şekilde karşı koyuyorlardı .  Pau licianlar 
İmparatorluk'un geleneksel düşmanlarıydı . Halkçı ve demokratik eği l im leri 
dolayısıyla halkla sıkı temas halinde bulunan B�gomi l ler özel l ikle, Bizans ta
rafından en çok zulüm gören Bulgar köylüsünü baştan çıkarıyorlardı .  Köy lü, 
Greklere faal muhalefete itilmiş olarak ya da sadece hayasız bir sömürüye karşı 
korunmayı arayarak Bogomi lismde, nev' -i beşer'in kardeşlik ve eşitliği dok
trinleriyle bu dünyanın kötülüklerinin üstesinden gelebilecek, dini ve ayııı za
manda Slav olan tek gücü görüyordu. 

1 ilu/., s. 1 64-7. 
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Küçük Asya'nın Kuzey-Batı 'sı themalanna, özellikle Opsikion ve B ithy
nia'ya doğru Balkanlar'ın bir S lav Bogomilleri akınına işaret etmek önemli 
oluyor. Gerçekten heretic Yohan Tzuri l las İzmir (Smyrna) cıvarında ve daha 
birçok başka yerde üç yıl süreyle vaaz vermiş ve birçok ti lmiz kazanmıştı . Bu  
bölgeler Trakya ve  Makedonya'dan nakledilmiş Slavlarca meskun olmuş olma
lıydı. 688'de Justinian ll bun lardan 80.000'in i  Opsikion Theması'na (İzmir
Manisa bölgeleri) nakletmişti. Bunlardan 30.000 kadarı İmparator tarafından 
seferber edi lmiş ve Araplara karşı savaşta cepheye sürülmüş; ancak bunlar 
cengin ortasında kaçıp Arapların tarafına geçmişler. Bu müthiş hakaretin inti
kamı olarak Opsikion'da geri kalmış Slavlar bir korkunç katliama tabi tutul
muşlar'. 

Opsikion Theması'nda bu heretic'ler, yukarda Yunancasını verdiğimiz 
gibi, Phundagiagitae adıyla bil in iyorlardı; o ise ki Cibyrrhaeot Theması'nda 
(Antalya körfezi)  Bogomil adı kullanıl ıyordu. Gerçekten heresy, Küçük Asya
'nın bütün Batı'sına nüfuz etmişti. 

Phundagiagitae adı genell ikle pouôa, kendisi dahi, sırt çantası (heybe) 
demek olan Latin "funda"nın bir Grek şeklinden türemiş. Heretic'ler, yaşamak 
için dilenmeye zorlayan fakirlik hayatlarından bu adı almış olmalılar2• 

Rituallanna gelince, bunların dua toplantı lan şöyle betimleniyor: "Cema
atin başkan üyesi ayağa kalkıyor ve «Baba'ya, Oğul'a ve Ruhü'I Kuds'a tapı
nalım» diyor ve buna cemaat «münasipti r ve doğrudur (amenna)» diye yanıt 
veriyor. Bunun üzerine, öğreti ldiği şekliye secdeye kapanarak ve başı, mec
zublar gibi yukardan aşağıya sallayarak Tanrı 'nın Duası'nı okuyorlar. . .  ". Bu 
davranış, Messalianların "kutsal titremeli sayıklama"larının belirgin bir  anısı 
o luyor. Bu Bogomi l  ritual ini XIII. yy Fransız Cathar'larınkiyle kıyaslamak 
ilginçtir. Kıyaslama birçok benzerlik noktasını açığa çıkarı r\ 

Paulicianların, Bizansla mücadelerinde Peçeneklerle i ttifak etmeleri nadir 
olaylar değil .  Bunlar arasındaki sık temaslar, evlilik i l işkileri dahi l ,  Peçenekler 
arasında düalist doktrinlerin bir yayılması olanağını telkin ediyor. Bu sonun
cularla Bogomi l ler arasındaki temas olasıl ık lan sorunsal olarak kalıyor. şöyle 
ki doğruca kanıtlama olanakları bulunmuyor; Bogomilism o zamanlarda henüz 
Tuna kolonilerine nüfuz etm�diyse bile, bu Asyalıların Makedonya ve Trakya
'daki akınları sırasında bu heretic'lere rastlamış olmaları olasıdır. 

Buna karşı l ık Bogomil ism, XI. yy'da Konstantinopolis'in kendisine dü
hul etmeyi başarmıştı. Daha sonra Hippodrom'da diri diri yakılacak olan bü-

1 A.  A.  Vasilicv.- op. ciı . . T. I .  s. 288-9 ve L. Musset.- Lcs invasions. Le sccond assaıılı 
conıre l'Europe chreıicnnc. Paris 1 97 1 .  s. 94. 

2 D. Obolensky.- op. cit., s. 1 72-7. 
3 ihd., s .  1 82-3 .  
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ylik şefleri Basil burada birkaç yıl süreyle öğretide bulunmuştu. Tevkif  edildiği 
sırada oniki "havari" ile çevri l iydi. Sembolik oniki sayısı sadece İsii'nın Ha
vari'lerin in deği l ,  aynı zamanda Mani 'nin oniki t i lmizinin de anısı oluyor. 
Daha da i lginç olan husus, işbu heresy'nin B izans'ın aristokrat aile leri ara
sında çok sayıda yandaş bulmuş olmasıdır 1 :  Bu keyfiyet. okumuş çevrelerin 
Messalian kökenli bazı eği limlerle hergün artan temaslardan i leri gelmiş ol
malı1 .  

Yine önemli bir husus: Ahd-i Atik' in dünyanın hfıliki i le özdeşleştiri lmiş, 
kararsız ve hiddet l i  Tanrı'sı i le İncil'in sevecen ve rahim Tanrı'sı arasındaki 
temel çelişkiyi Bogomil ler Pau licianlardan istiare etmişlerdi . Bu çelişki hiç 
şüphesiz genel olarak düalismin büyük ölçüde belirticisidir ve Gnostisismde ve 
özellikle Marcion'un öğreti lerinde mevcuttur3• 

Bütün zulüm ve baskılarla Basil ' in yargı lanması ve işkencesinin tevl idet
tiği bıkkınlık ve korkuya rağmen Bogomi l ismi Kappadokya'da olgun halde 
görüyoruz. Küçük Asya müteakip yüzyıllarda bir Bogonıilisnı merkezi olarak 
kalacaktır4. 

Bu heresy'nin XIII. yy'da Bulgaristan'da yepyeni ortaya çıkması ,  tüm 
Güney Avrupa'da, Karadeniz'den Pyrenne'lere kadar düalist doktrinin yayı l
masına tekabül ediyor. Bu konuda ünlü ethnolog Hamit Zübeyr Koşay tara
fından toplanmış, Altay kökenli olabi len çok sayıda Bask di l i  sözcük lerinej 
dikkati çekmekle yetineceğiz. Fikir işportacı larının "torba"larında yeni yurtla
rına dikecekleri birkaç sözcük bulunmaz mı? . . .  

Geldik daha önce irdelemiş olduğumuz hesychasm hareketine. Gördüğü
müz gibi hesychasm, Doğu Orthodox manastırcıl ığın mistik (tasavvufi) eği
l imine uygulanan bir genel tabi r oluyor. Bu manastırcı l ığın (monasticism) 
ereği, deruni dua yoluyla Tanrı 'nın saf seyri ve O'nunla birleşme idi , i lerde 
ayrıntı larıyla i rdeleyeceğimiz birçok Müslüman-Türk heterodox tarikatlarda 
olduğu gibi. Doktrin Bizans İmparatorluğu'nu XIV. yy'da derinden sarsmıştı . 
Hesychastlar, daha Doğu manastırcı l ığının i lk  gün lerinden itibaren İsfı'nın 
adını durmadan yakarmak şekliyle istiğrakı uygulayan (İslfımi zikr.' ın Hıristi
yan şekl i )  iç  dünyasına dalmış keşişlerdi .  Yavaş yavaş hesychasnı bir hem 
ruhi, hem de fiziyoloj ik istiğrak yöntemi oluyor ki bu, en mükemmel şeklini 
Athos Dağı'nın keşişlerinde buluyor: bunlar, tam bir bedeni ve fikri hareket-

1 Tıpkı Osmanlı diincmindeki "'Hubbumesihi"ler gibi . . .  Bunları anlaıacağız. 
2 D. Obolensky.- or. ciı., s. 200-2. 
3 ihd. , s .  209. 

-

4 ihd., s. 222. Tarafımızdan belirt i ldi .  
5 Hfını i l  Zübeyir Ko�ay.- Türk di l i  ile i lg i l i  prehistorik izler.  iı ı  Hfını i l  Zübeyir Ko�ay.

Makalcler ve incelemeler. Ank. 1 974 . s. 304-7. 
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sizlikle, gözleri göbeklerine dikilmiş olarak (Hind mistisisminde olduğu gibi) 
Tanrı i le dolaysız birleşmeye eriştik lerini iddia ediyorlardı ve bu birl ik,  İsa'yı 
Thabor Dağı'nda sarmış olan ışı ğa müşabih bir ışıkla hi ssedi l i r  hale geli
yordu. 

Hesychastların deruni duaya atfettikleri büyük önem, hasımları tarafından 
kolaylıkla, Messalianların insan içinde yaşayan ifriti tek kovabilecek dua görü
şüne tekabül eder gibi telakki edilebilirdi. Keza hesychastlar, en etkin manevi 
i lerleme yolunun "İsa Duası"nın sürekli tekrarı ("Peygamber İsa Mesih, Tanrı
'nın Oğlu, ben günahkara mağfiret eyle"- "Şefaat ya Muliammed ! "  gibi bir 
şey . . .  ) olduğunu öğretiyorlardı .  Bogomi l ler, Peygamber'inki dışında bütün 
duaların "mırı ldanma" okluğunu savunuyorlardı. Yandaşlar ve has ımlar so
nunda anlaşacaklardı :  Messalian ve Bogomiller, Hesycha�m merkezleri de olan 
ınanastırlardan çok sayıda ti lmiz edineceklerdi ve XIV. yy'da Bogomil heresy
'si, hesychasmın kalesi Athos Dağı'na yayı lacaktı. 

Osmanlı ların Bulgaristan'da görünmeleri heretik öğretinin yayı lmasını 
ancak hızlandırabi l irdi .  Sadece hesychasm, Bizans'ıa olduğu gibi, bir manevi 
yeniden doğuşu teşvik etmişti . Birçok halde manevi rehberden yoksun halk, 
büyük bir zihni ve maddi istikrar içinde yaşıyordu ve bunda şüpheçi l ikle usçu
luk (rasyonal ism) bir aşırı safl ık  (kanıcı l ık) ve herhangi bir öğretiy i  kabul et
mede içtenlikle karışıyordu ve aşırı bir zühd ile çok i leri bir ahlaksızlık yan
yana mevcuttu. Bu koşu l lar altında Bogomilismin XIV. yy'da baş kaldırmış 
olması şaşı rt ıcı olmuyordu 1 •  

Bu  asırda, oradan oraya başıboş dolaşan, ev l i l ik bağların ın çözülmesini 
vaaz eden, çıplak dolaşmaya ve gemlenmeyecek bir birarada olmaya ikna ettiği 
bir bölük erkek ve kadını etrafına toplamış Theodosius adında bir ç ı lgın ke
şişe rastl ıyoruz. Bu Theodosius'un tutumu, ahlfıki sıkı l ığı Messalianismin et
kisiyle geniş ölçüde kaybolmuş XIV. yy Bogomil lerine atfedi lene benzemek
tedir. Bu itibarla burada, esasta bir Messalian niteliği olan bir zühd ile töredışı
lığın bir karışımı bahis konusu oluyor (tıpkı bunun Müslüman türdeşi İbahiye 
gibi). 

Bogomi l ismin bütün tarihi boyunca mevcut olmuş olan bir başka özgü l 
belirginliği. değişkenlik ve koşul lara oportünist uyarlanma kabi l iyetinden i leri 
gelen bağdaşıırmacı tabiatı oluyordu. Dinlerine davet faaliyetine devam ede
bi lme veya zulümleri atlatabilmek üzere Bogomil ler, öbür dinlerle veya lfıdini 
harekelerle bağlaşmak ve hatta en büyük düşmanları, Orthodox Kilisesi ile uy
gunluğa girmekten haya etmezlerdi. Bu seçmeci (ecletic) eği l im zamanla daha 
bel irgin hale geldi ve XIII. yy'dan itibaren Bogomolisnı daha sık paganism, 

1 O. Obolcnsky.- "'" ci ı . ,  s .  258 .  
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sihir, halk biltıl inançlan (sııperstitio) ve Messalianlarınki i le Yahudilerinki gibi 
başka tarikatlann öğretileri i le müzdeviç oluyor. Hal böyle olunca, herhangi bir 
heterodoxiyi Bogomilism diye damgalama Orthodox itiyadı, kısmen haldı du
ruma geliyor. Tarikatın XIV. yy'da bu sürekli artan inhitatı, Tirnovo'nuıı Yıl
dınm Bayezid tarafından zaptı ( 1 7  Temmuz 1 393) ve ikinci Bu lgar İmparator
luğu'nun Türk egemenliğine geçmesi sırasında, bunun görünürde erimesini ve 
Bogomil lerin ebediyen Bu lgar sahnesinden si l inmelerini geniş ölçüde izah 
eder. Bogomillerin Türklere karşı tam tutumları bilinmiyor, ancak Bosna Pata
renleriyle benzeyişlerinden bunların Katolik hükümdarlarına karşı Türkleri 
açıkça tutmuş olup Bosna'nın fethinden ( 1 463) sonra ihtida etmiş oldukları is
tidliil edilebilir. Bulgar Bogomillerinin de, dini hususlarda Hıristiyanlardan çok 
daha fazla hoşgörülü olan ve ayrıca, fethedi lmiş S lav ülkelerinde öncel l ikle 
köylü s ını fının sevgisini kazanmaya çal ışan Türkleri tutmuş olmaları çok 
muhtemeldir. Bazı Bulgar Bogomilinin de İslam'a geldiği kabul edilebilir 1 • 

Fi l ibe Paulician ları Katolikl iğe geçmişler; Bogomi l Torbeshi'ler ise Bul
gari stan'ın Müslüman Pomakları olacaklardır. Vaktiyle Makedonya'dan gel
miş Kudugeri'lerin uzak tilmizleri "Pataıin"lerin çoğunluğu da ihtida edecekler 
ve uzun süre Sultan'a en iyi Yeniçeri'leri sağlayacaklardır2• 

Divertimento 
Pomaklar hakkında Osmanlı döneminden kalma bir hikayeyi anlatmadan 

geçemeyeceğiz. 
Pomak'ın biri mahkemeye düşmüş. Tanık olacak arkadaşı Bu lgar Yuvan

'la bi rlikte kadının önünde diki lmiş. Kadı, Pomak'ın adını sormuş. Her ha
liyle Müslümana benzemeyen Pomak'ın verdiği İslami addan şüphelenen kadı. 
aniden "İsliim'ın farzı kaç?" diye sormuş. 

Bu işlerden tümden habersiz Pomak yavaşca arkadaşına dönerek Bulgarca 
"kalko bre Yuvan? (kaç be Yuvan?) diye sormuş. 

Yuvan dudağını bükmüş. . 
"Neznam ama ya çetir, ya petir (bi lmem ama ya dört ya beş)" 1 

Yuvan'da hiç değilse işin mertebesi fikri varmış . . .  
* 

* * 

İliihiyat konusunda Hıristiyan düalismi ile Manihaism iki farkl ı  ve ayrı din 
oluyor. Ama Ortaçağ'ın sıradan kil ise adamı için, Batı'da olduğu gibi Doğu
'da da bütün düalist ler Manihaistti. Heresy'ler, tıpkı uygarlık lar gibi , Doğu'
dan Batı'ya uzanma kabiliyetindeydiler. Gnostik tohum, ne Armeniyye, ne de 

1 ibd . . s .  260-6. 
2 Kalman Sa".- op. ciı .. 
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Bulgaristan'da, ama Balkan Yarımadası'nın Batı ülkelerinde ve daha da Batı
'da, Latin memleketlerde yeşerecekt i .  Gerçekten, XII. yy'ın sonunda Bogo
milismin en büyük merkezleri Bosna'da, Lombardiya ve Fransa'da idi; ama bu 
keyfiyet, heresy'nin çıkı$ yerindeki cephesini muhafaza etmesine engel de
ğildi; ve Balkan Yarımadası, Batı heretic'lerce bile, onun yuvası olarak görü
lüyordu. XII. yy boyunca Konstantinopolis ve Bulgaristan k i l iseleri ilk heretic 
topluluklar arasında sayıl ıyordu; ama yine de İmparatorluğun başkenti Hıristi
yan dünyasının en büyük kentiyde ve heresy'nin olduğu yerde bunun avı da 
olacaktı ,  özellikle i lahiyata aşina imparatorlar tarafından. 

Konstantinopolis ' in pol i tik inhitatı i le heretic Ki l ise'sinin i tibarı da yok 
olacak ve heresy'nin ağırlık merkezi Batı'ya kayacaktı. Kentin 1 204'de Latin
lerin eline geçmesinden sonra dini ayrı l ıkçılar Roma Kilisesi'nin uzak despot
luğuna çatarak seslerini daha iyi yükseltiyorlardı .  Grek İmparatorluk eski ye
ri ne oturmasından sonra başkentte Bogomi l lerden artık söz edilmez oluyor. 

O ise ki hareketin esas beşiği olan Bulgaristan'da bu heresy çok daha uzun 
ve gürültülü bir tarihe sahip olmuştu. 1 1 86'da Asen kardeşler yurtlarını Bizans 
İmparatorluğu'nun boyunduruğundan kurtarmış ve kendi İkinci İmparatorluk'
larını kurmuşlardı .  İşbu mi l l iyetçi yeniden doğuşun Bogomi l lerin tam deste
ğine sahip olmuş olmaları muhtemeldir. İlk Asen'ler bunlara karşı hoşgörülü 
olmuşlar. Ama sülfıle bunların mi l l iyetçi l iğinin tadına varamayacak kadar çok 
savaşçıydı. Öbür yandan, heresy'ye karşı sert önlemler öneren Roma ile flört 
ediyordu. Ve hükumetin harekete geçmesi gecikmedi .  Ancak bu yabancı kış
kırtma bastırma işinin başarısızlığına ami l  oluyor ve bunun elabaşısı olan Çar 
Boris birkaç yıl sonra öldürülüyor: Bogomi l ler bu işin dışında değil lerd i .  Ha
lefi Jan Asen il, tarikatın gücünü kavrıyor ve heretikler Bulgaristan'da tam bir 
hoşgörü ve himayeye mazhar oluyorlar. Kral bunun mükafatını görüyor; ida
resi altında ü lkenin büyüklüğünde hiç şüphesiz bu politikanın dahli vardı .  

Bu hükümdarın saltanatından bir asır  sonra tarikat çöküşe geçiyor ve 
XIV. yy' ın ortasında yeı:ıiden belirgin hale geldiğinde artık heresy'nin inhisa
rını el inde tutmuyordu. Hesychast tartışma bütün şiddetiy le hüküm sürüyordu 
ve sözde ayrı lıkçı lar için bir çıkış sağlıyordu. Bir Yahudi Çariçe tarafından 
desteklenen Yahudi eği l imli  tarikatlar ortaya çıkıyor. Bunların gelişmesi, Bi
zans'ın heretic geleneklerinin artan etkisine bağlanıyor. 

XIV. yy'ın başında Bogomil ler heyecan verici bir zafer elde ediyorlar: 
Söylediğimiz gibi Athos Dağı'na bile dühill ediyorlar. Bunun öyküsii 

hayl i  i lginç: Selanikl i  çok dindar bir hatun, İren, kente geldiklerinde Athos 
Dağı keşişlerini barındıran bir nevi otel i şletiyormuş. Heresy'ye intisab etmiş 
ve misyoner becerisi sayesinde ziyaretçi keşişleri baştan çıkarmayı başarmış; 
bu sonuncular onu, Dağ'a döndüklerinde, beraberlerinde götürüyorlarmış. Ki
l ise yetki l i leri , şiddetle harekete geçip elebaşlarından "Çıplak ayak" lakaplı 
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ikisini, Lazar i le Kiıi l ' i  oradan siirmüşler. Bunlar Bulgar başkenti Tirnovo'ya 
gelip burada kendi öz tarikatlarını kurmuşlar. Lazar. Sukut'tan önceki mutlu 
günlere geri gelmek için çıplaklığa meyletmiş. 

Aynı anda bir iiçüncü tarikat ortaya çıkıyordu: bunun önderi gezginci bir 
vaiz olup o da çıplaklığı tahrik ediyor gibiydi; ancak mesajının esası insanları 
giinaha teşvik etmek olup Lıöylcce pişmanlığın bağışlanmasından faydalanıla
caktı. Aslında bütün bunlarda yeni birşey yoktu. Bu doktrin türlerinin hepsi 
eski Gnostik geleneklerde mevcuttu. 

XV. yy'ın başında Makedonya'da hiilfi Bogomil lere (Kııdııgeriler) rastla
nıyordu; ancak bunların sayısı küçük bir cemaatı aşmıyordu. Bulgaristan'da 
bunlardan söz edildiği duyulmuyordu; ülkenin göz önünde tutulmasının ge
rekti çok daha heyecanlı sorunları vardı: Osmanlı Türkleri Çanakkale'yi geç
mişlerdi ( 1 308)! . . .  

Bi ldiğimiz bütün tarihi serüvenler süresinde Bogomi l ler Bulgaristan sah
nesinden yok oluyorlar ve yeni efendi lere karşı mil l iyetçi l iğin korunması ro
lünü Oıthodox Ki l isesi sırtlanıyor. Am:ı bu , Bogomil hareketinin Batı 'ya 
doğru, ve bu arada Ilu lgaristan'la komşu Sırbistan'da yayı lmasına engel ol
mayacaktı; o kadar ki politik nedenlerle Doğu'da Orthodox Ki lisesi'nin savu
nucusu kesilmiş ol:ın Uüyük Zhupan, Stcfan Nemanya. ağır önlemler alma ge
reğini duyacaktı. 

Ama Sırplar savaşçı bir ırktandırlar. lluı ı ların llogomil leri bile pasif mu
kavemet politikasın ı  atıp ve belli sayıda soylunun idaresinde si laha sarı lmış
lar, buna Stefan aynı şekilde yanıt vermiş ve kısa bir sefer ona heresy'yi ez
mek için yetmiş. Ancak XIV. yy'n ortasında, Stcfan Dushan zamanında Ba
bun doktrini adı altında Ilogomiltsvo'dan söz edilı.liği duyulacaktır. Yeni hü
kümdar, büyük yasasına Bogomil veya Babun lıeresy'si için özd cezalar ithal 
ediyor: para cezası, kamçılanması, yiizc ı.lamga vunııa. siirgün . . .  Böyle hare
ket etmekte Dushan'ın diişiindükleri vard ı :  tarikatın halfı süründüğü Make
donya ve bu anda bu hercti•;'lerin merkezi Bosna iizerinde emelleri vardı .  Hü
kümdarın öliimünden sonra Sı rp İnıparatorl uğu'nıın daralması ,  sorunu yeni 
kralları için çözecekt i .  

· 

l 1 68'de, ınezkıir Stefan Nemanya, B izans İınparatonı Manuel ' in deste
ğine sahip olarak Sıı bistan tahtına oturncak, Hersek'inki de karı.leşi Miroslav 
tarafından işgal edi lecekt i .  Az çok aynı zanıanlanla Kul iıı adlı biri, Manuel'in 
metbuiyeti altında Bosna tahtına sahip olmuş. ve Lıu sonuncusunun ölümiinden 
sonra burada Ban (Hırvat sancak beylerinin unvanı ) olarak hiiki.inı sürnıüştii. 

Miroslav Kul in'in kızkardcşini alıyor ve iki kayınbirader Ortlıodox ve 
Katol ik Kilise büyükleri için bir endişe verici politika başlatıyorlar. Her iki hü
kümdarın dini sorunları aynı idi . Tebaaları iki inanca ayrı lmış kişi lerden olu
şuyordu ve yakııı zamana kadar Bosna i le 1-Icrsek'c Mm:aristan kralları ve Bi-
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zans İmparatorları göz dikmişlerdi. Katolik ve Ortlıodox ki l iselerinin herbiri 
kendi kuzuların ı  destekliyordu ve heme kadar Bizans hızla batmakta ise de 
yerini ,  mahalli Orthodox savunucu olarak fazlasıyla Stefan Nemanya'nın S ır
bistan'ı dolduruyordu. Mi l l iyetçi bir hükümdar i�'.in her iki Ki l ise de şüpheli 
idi. Artan heresy'ye bir destek Kulin için sıkıntı larının en iyi çözümü gibi gö
rünüyordu; Miroslav da istemeye istemeye, onun izinden gidecekti. 

XII. yy'ın sonuna doğru bu sonuncusu ölünce karıs ı ,  artık açıkça heretic 
olan kardeşin in sarayına sığınıyor. S ı rp gücünün artışı zaman ımı rastlayan 
Macar gücünün artması Ku l in'i Bogomil  politikasında kararlı kı lmış ve niha
yet Ban, karısı ve kızkardeşi, akrabalarından birçok başka kişi ile tebaadan 
onbin can Bogomil  imanına intisaplarını açıkça itiraf etmişlerdi. 

Bosna'da Bogomi ltsvo'ııun ortaya çıkışı kaçını lmaz surette komşu ülke
lerindeki mensuplarını cesaretlendirecekti. İşbu endişe verici durum hakkında 
Papa'nın aldığı raporlarda heretic'ler mutad olarak Patariııa olarak geçiyor ki 
bu İtalyanca sözcük muhtemelen fincan, tas, maşrapa karşılığı Latin Patera'
dan türemiştir1 •  Bogomi ller işbu adla Batı'da tanınıyorlardı2 •  

Patarin lerin ,  Türk fethine kadar daha sonraki rnrihi üzerine yayılmayaca
ğız. Bu olayın arifesinde Bosna iki muharip din ve bir iiçüncü fırka, Katolik
liğe karşı cephe almış "ayrı lıkçı" Orthodox S lavlaıınkine bölünmüştü. 

Bu denli  bölünmüş bir Bosna Türk i lerliyişine kar�ı koyamazdı ve Fatih. 
stratejik acıdan çok öneml i  Bobavats müstahkem kalesini zaptetmekte fazla 
zahmet çekmemişti . Bunun müdafii Radak, ister istemez patarinl iğe geçmiş 
olup Katolik kraldan nefret ediyon.lu .  Hersek de, yirmi yıl sonra, aynı akibete 
düçar olacaktı ; ve XV. yy'ın sonunda Bosna, bir Türk-Müsliiman eyaletiydi . 
Bunda, içerde cari büyük sosyal dengesizlik karşısında şaşılacak birşey yokıu: 
XIV ve XV-yy'larda. Dubrovnik ve sair pazarlarında satılan kölelere "Pateriıı" 
veya "iıuınçsız"lar deniyordu ki bu, insanlık dışı bir ticaretin bahanesiydi . . .  ve 
genellikle paıarin köleler Boşnak köylüler olarak miitalfıa edilebi lirler. 

"Bir  kıyaslamayı denemiş olmak için, Bizans'ta heresy gerçekte bütlin 
sosyal sınıflara sirayet etmiş olup bu. toplum sadece tarımsal kaldığı sürece, 
XIV. yy'a kadar Bosna'da da cari olmuştu . . .  " . 

"Yine Bosna'da heresy, toplumun büyiikleri arasından müntesip bul
muştu,  Konstaııti ııopolis'te okluğu gibi . Buna karş ı l ık Bulgaristan'da bu iş 
kı rsal ve kentsel toplumun aşağı tabakahırında sınırlanmıştı " .  

1 Vcrgiliııs'un kahr:ınıaııl,u·ı (l\cıı:ıcs-Eneid) �ar:ıhı :;ğzı geni� ,·c kulpsuz h i r  kadeh ol:ııı pıııaıı i le  
içiyorlardı (Aenaes 725) .  Günümüzde puıır, Afyon'da ın:ı�rnpadır. ı\ . Ticızc pıııır'ı, bardak demek 
olan TToTıjpl 'ye bağlı yor. (A. Ticlzc.- Gricchisdıc L,·Iınwilıtcr i m  :ın:ıııılischeıı Tiirkisclı. iıı 
Oricns Vl l l/2. 1 955.  Aym:ı bkl. B. Oğuz. C.L '·  n 1 ) .  

'.! Sıevcn Runciın:ın.- 11/>. ciı . . s.  9�- 1 03.  
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"Bulgaristan'da Bogomi l  heresy'si etrafında toplanma, yeterince açık ola
rak sosyo-ekonomik konudan kaynaklanıyordu . . . .  Bosna'ya gelince, tarihi 
olayların cereyan tarzı, (Macaristan'a karşı) vatanseverliğin, Patarin'lerin duy
gusal yaşamında bir kat'! amil olmuş olduğunu gösteriyor . . .  " .  

"Her ülkede heresy, dolayısıyla, özel farklar arzetmiş ve  sosyo-ekonomik 
amiller herzaman önemli rol oynamakta tek olmamışlardı r" ' .  

Gerçekten J. L. B iget'nin Les Cathares, mise iı mort d'ııne /egende 
(Cathare'ler, bir efsanenin öldürülmesi) adlı ve L'HISTOIRE 94, nov. l 986'da 
yayınlanmış makalesinin tanıtma yazısında Michel Roguebert şun ları yazı
yor2; 

" . .  .J. L. Biget bir şahane tahl i lde «elit»leri ,  kent aristokrasisi ile kırsal 
kesim şövalyeliğini, mahkum edilmiş dine bağlanmaya götüren güdü leıımelere 
yanaşıyor. Sorun elbette çapraşıktır zira birin in ve öbürünün çıkarları çatı şkı 
halindedir: «kentsel lıiirriyetleriıı her gelişmesi, şövalyeliğin giiciiniin bir geri
lemesi demektir>>. Ama biri de, öbürü de, tıkanmış bir toplumla karşı karşıya
dırlar. Kentsel aristokrasinin, özellikle «yeni zenginlerin»kinin gelişmesi ancak 
insanın para i le  bir yeni i l işki temeli üzerinde olabi l ir. O ise ki «catlwrisme, 
diye yazıyor Biget, ticaret, murabaha ve necat arcısmdaki tüm karşıtlığı ijiıa 
ediyor . . .  Catharisme kentsel güzide/erin başlıca sorun/arıııa tatmin edici bir ya
ıııt veriyor ve ay111 zamaııda bunların bekleııtileriııi, ilerilik olarak da, ya111tlı
yor>>. Sadece ekonomik güdülenme düzeyinde deği l , kişisel ruhaniyyet düze
yinde de bunu, geleneksel dinin kapalı ve icbar edici yapı larının menzi l lerini 
alan yeni bir dini toplunıculluk tesis ederek yapıyor" . 

• 
• * 

Evet, Osmanlı 'nın Trakya'da, beraberindeki "tımar" sistemiyle birlikte 
hız l ı  i lerlemesi, askeri üstünlüğünün dışında, nasipsiz, topraksız kit lenin 
müstevliyle çoğu kez basit duygusallığı geçen kanının kaynaşması sayesinde 
vaki olmuş olmalıydı .  

• * 

Ve Bazı Ayrıntı ve Sonuçlar 
330 yı l ı  civarında Gangra (Çankırı) Konsi l'i , vaktıyle İskenderiyeli Ari us 

ti lmizi ve Armeniyye ve Küçük Asya'da tarik-i dünya (dünyadan el etek çeken-

1 Gcorgi Şemkov. - L'arrierc-plan socio-economique dcs nıoııvemenıs Bogoın ile en Bulgaric el 
Byzance el Patarin en Bosııic. iır HERESIS 4. juin 1985. 

2 HERESIS 7. juin 1 985. 
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!er-dünyayı terkedenler) manastırcı l ığının müessisi Sebastleia (Sevas)le Eus
tathius'un öğretilerini mahkum ediyordu. Bunlar arasında çok belirgin biçimde 
Manihaist olanlar için, pazar günleri oruç tutma ile 1.ahidlerin, Aziz-Veli olarak 
i lk meyveleri almak hakkı vardı ki bu sonuncular mutad olarak ki l iselere ve
ri lmiş olmalıydı. Bu itibarla Manihaismle Hıri stiyan manastırcılık arasında bir 
muhtemel bağ görülüyor1 • 

Sırası gelmişken, 50'1i yı l larda Güney-Doğu Anadolu'da i lk meyvelerin 
daima bölgenin şeyhine takdim edildiğine tanık olmuş olduğumu7.U kaydede
l im.  

Gerçek imanın muhafızları olarak Paulicianlar "Hıristiyan" adını münha
sıran kendilerine hasrediyorlar, Orthodoxlar "Romal ı "  oluyorlardı .  Bunlar be
l irgin şekilde keşişlerden tiksiniyorlardı2 tıpkı Bektaşi dede'sinin imama karşı 
duygulan gibi . . .  

Heretic'ler, ister Paulician ister Bogomil. Orthodox geleneklerinin çoğunu 
reddederek prensip itibariyle Ki lise'nin esas desteği olan ruhban sınıflandır
masına, rütbe silsi lesine düşmandılar. Özellikle Paulicianlar Kilise telakkilerini 
kendi öz cemaatlarına uyguluyorlar: cemaat "yaşlı lar-eski ler ("dedeler") tara
fından idare ediliyor ve bunlar hiçbir rütbe orununa sahip deği l lerdi . Bogomil
ler ise papazlıkta ladini sivi l l ik arasında hiçbir fark gözetmezlerdi. Bu keyfiyet, 
Papaz Kosmos'un şikayet ettiği papazlığa karşıtlıkla birlikte, ilk Bogomil  ce
maatlarının tam bir demokratik örgütlenmesinden başkasını düşünmeyi im
kansız kı l ıyor. Muhtemelen X. yy Bogomi l leri, öğretim önceliğini el lerinde 
tutan önder ya da eskilere sahiptiler. 

Mani 'n in kendisi hiç şüphesiz bir bağdaştırmacı idi ve gerisinde Judeo
Hıristiyan ağırlıklı bir birikim vardı .  iV. yy'da Transkafkasya'da bir efsanevi 
misyoner, Mar Ammo, tarafından başlatı lmış olan vaaz Orta Asya'ya varmış, 
İran, Parthl ı ,  Sogd, Türk di l lerinde yazıl ı  izler bırakmış, ama aynı zamanda 
Çinli lerce de öğreni lmişti .  Bu konuda son ve en fevkalade keşif, Fukien'de 
Ch'uan-chou kentinin 30 mil kadar Güney'inde bir bina olup burada, Mani'nin 
Buddha şeklinde bir heykeli bulunuyor. Heykelin tarihi 1 339 olup ayrıca 1 445 
tarihli bir de kitabe ele geçiyor. Bundan ve daha başka birçok keşiften Maniha
ismin her kı lığa girebi lecek tabiatı beliriyor : bu din, Orta Asya'da rastlar rast
lamaz Buddhi smden istiare ediyor ki bu sonuncusu Çin'de, hiç farksız, 
Buddhism ve Taoism şekillerine bürünüyor. 

Bulgaristan'da Paulicianlarla Bogomi l ler arasındaki fark, di lleri ile öıt· ve 
adetlerindeydi .  Bu fark özellikle değişik sosyal koşul lardan kaynaklanıyordu. 

1 Dimiıri Obolensky. - op. ı:iı . . s. 22-23 . 
2 ihıl. s. 4 1 -2. 
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Paulicianlar daima dövüşken bir cemaat olmuş v e  korunma kaygısıyla birbir
lerine çok sıkı sarılmış halde yaşam sürdürmüşler. Onların yaşamaya deva
mını , .askeri becerileri sağlamıştı . Bu koşullarda esas doktrinlerini herzaman 
uygulamaya koyamıyorlardı: kendilerini savunmaları lfizımdı. Bogomi l ler ise 
başka bir konumdaydı lar. Bunlar merkezileştiri lmiş bir bütün teşkil etmiyorlar, 
bir büyük imparatorluğun köylerine dağılmış haldeydiler. Ellerindeki tek im
kan, sadece bir  pasif mukavemetli. Yine Paulicianlar, Bizans kosmopolitlerine 
karşı mücadele eden mill iyetçi lerken Bogomil ler,başlarda mi l l iyetçi ,  Bulgar 
veya Greko-Bulgar senyörleriyle mücadele eden Slav köylülerdi. Ama bu mü
cadele açıkça sınıf mücadelesi, toprak ağasına karşı köylülerinki, S lav olma
yanların Bulgarlara karşı mücadelesi idi ;  ve askerlik sanatında zayıfın iyi tabi
yesi (taktiki) bir düşmanca faaliyet değil, bir pasif mukavemettir' . 

Bogomi l lerin ahlaki çetinl iklerinin muhalifleri Orthodox' larda uyandırdığı 
tehl ike havası, papaz Kosmos'un hicvi şekilde çizdiği görünümünde belirgin 
oluyor: "görünürde bu heretic'ler kuzu gibi seviml i ,  mütevazi ve sessiz, ve 
sahte oruçtan yüzleri solgundurlar. Boş yere konuşmazlar, büyük kahkaha at
mazlar, hiç hava atmazlar. Kendi lerini gizlerler ve dış görünüşte Orthodox Hı
risıiyanlardan tefrik edilmemek için ne lazımsa yaparlar. . .  Halk, bunların alçak 
gönüllülüklerini görerek bunları Orthodox ve onlara necat yolunu göstermeye 
kadir sanır; onlara yaklaşırlar ve ruhun nasıl halas bulacağını sorarlar. Bir  ku
zuyu yakalamak isteyen kurt gibi, önce gözlerini yere indirirler, içlerini çeker
ler ve alçak gönüllülükle cevap verirler. . .  Nerede basit ve okumamış bir adam 
görürlerse, öğreti lerinin zehirlerini ekerler, geleneklere ve kutsal Ki lise'nin ni
zamlarına küfrederler"2• 

Azçok bu aynı ifadelerle Osmanlı Sunni imamı, alaylı bir di l le Bosna veya 
Bulgaristan'ın Müslüman Meliimilerini betimleyecektir. . .  Döneceğiz konuya. 

Türk fethinden sonra bazı Bulgar Bogomi l leri de İslam'a gelmiş olmalı, 
öbürleri ise Orthodoxluğu kabul ettiler. Bu son davranış korkudan olsa gerek 
şöyle ki Türk idaresinde tanınan haklardan sadece Hıristiyan dini faydalanı
yordu\ 

Orthodox Arnavutluk doğruca Ohri başpiskoposluğuna bağlıydı. Ortho
dox Kil ise'sinin koruyucuları olarak Osmanlılar, hatta daha 1453'de Konsıan
tinopolis Patrikl ikliğinin tesisinden önce bi le, Orthodoxluğu Katolikliğe karşı 
kayırıyorlardı. Bunla birlikte siyasi nedenlerle Biibıiili bu sonuncusuna hoşgö
rülü davranıyordu. 

1 Steven Runcinı;ın. - op. cit . . . 88. 
2 Diınilri Obolensky. - The Byzantine Commonwealth. Eastcrıı Eurııpc 500- 1 45 3 . Londnn 

1 97 1 .  s. 1 24 .  
) ihcl. s. 265-6. 
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İlk ihtida edenlar Arnavut feodal senyörler olmuşlardı; iktaları ellerinden 
alınmamış ve bunlardan Osmanlı tinıar'ı şeklinde faydalanmaya devam ediyor
lardı. Gerçi timar elde etmek için ihtida elzem şart deği ldi. Bütün XV. yy bo
yunca Hıristiyanlara da veri lmişti 1 •  

Balkanlar'ın fethi sırasında Osmanlı lar, ü lkeyi iy i  bilen Bogomil lerden. 
özel likle Macarlara karşı, mümkün olduğu kadar faydalanmışlard12. 

Tondraklardan bugün ancak belli bel irsiz bir anı ,  Yan Gölü'nün Kuzey
'indeki Tendürek Dağı kalmış. Buralı Ermeni ler şifahi gelenekle "eskiden bu
rada çok kanlı muharebelerin olduğu"nu bil iyorlar. Analar sadece bu kadarını 
aktarmışlar. 

* * 

Anadolu ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa bölümünün İslfimlaşması 
(ve Türkleşmesi) sırasında heretik tarikatlarııı-nıezhepleriıı işbu yeni dinin he
terodox taraji111 benimsemiş olmaları aşikar bir olaydır. Bunun sebepleri ne
lerdi? Bu kitabın bundan sonraki bölümü bunu açıklığa kavuŞturmaya çalışa
caktır. 

* * 

Bu i htidaın müşevvikleri ve öncülerinin, elebaşılarının İslfım'ını betim
lemekle başlayacağız. Bu müşevvik ve öncüler, Asya mahreçli Türki ethni
lerd i .  Bunların herbiri, Arap fethinin etkisiyle İslam'ı kabul ederken bunu 
kendi işine geldiği gibi yorumlamıştı . "En gelişmiş kültür ve dinlerin ve dün
yanın o güne kadar bildiği en mütekamil kurumlarının boy verdiğini görmüş 
olan halkları İslfim'ııı derinlemesine fethetmiş olduğunu kabul etmekte gele
neksel olarak güçlük çekiyoruz. Ancak süreç elbette, çift olmuş olmalıydı: bu 
halklar İslam'ı kabul ettilerse, bu lslfim'ı keııdi lslc1m'ları yaptılarJ, ve gerçek
leştirilen sentez, o güne kadar denenmiş olanlardan en çok tutarlısı olmuş. Bu 
sentez, çok iy i  bil indiği gibi sadece din üzerinde deği l ,  bireysel ve sosyal ya
şamın tümü üzerinde kesin ve ffırik bi r anlam taşıyor. O kadar ki sosyal tarih
çinin önündeki sorun sadece . . .  İslfim'ın gelişmesini teşvik edebi lmiş ekono
mik ve sosyal koşulların araştırı lması o lmayıp daha bütiinüyle, bu lslfım'ın 

1 Hali l  inalcık
·
. - Arnavulluk, in El .  

2 J .  Krcsmarik. - Bosna-Harsck (tarih). i11 I A .  
J Tarafımızdan beli rt i ldi .  
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i lgil i halklar tarafından kabul edilip uyarlanmasının sosyal olarak nelerden iba
ret olduğunu anlamaktır . . .  " 1 •  

B i z  yukarda nice örnekleriyle her dini seçi min bir ekonomik-politik an
lamdan ayrılamaz olduğunu göstermiştik. O ise ki bu bağlantı İs liim topra
ğında daha da çarpıcıdır. Cahen, altının çizi lmesi önemli olan birini anlatıyor: 
"Manihaist-Mazdaki bir gelenek içinde yerlerini almış doktrinler, yani şimdi
den, Sasaniler devrinde Zerdüştiliğe sosyal olarak muhalif olmuş olanlar. . . İs
lam, i lkel Arap erkine rağmen, bir evrensel din olarak hissedilmiş, dolayısıyla 
da ethnik ve sosyal muhalefetler ancak ona karşı sallanan dini bayraklar altında 
güne çıkabil ir. Bu itibarla İslam'ın sinesinde, ona karşı deği l ,  edi lmiş olan tel
akkilerin ayrılıklarıyla politik ve sosyal muhalefetler kendilerine doktrin liba
sını biçerler"2. 

Ünlü İslfim tarihçisini dinlemeyi sürdürel im: "En önemli Karmati grubu 
hiç şüphesiz . . .  etkisini Irak sınırlarından Suriye ve Acem Körfezi 'ninki lere 
uzatmış ve sonunda Bahreyn adasında kendine bir Devlet çekirdeği tesis etmiş 
olanıydı. Orada kendine bir toplumsal örgütlenme şekli tesis etmiş, bunda 
mallar, köleler dahi l ,  eşit olarak tevzi edil iyordu . . .  Irak'ın kırsal halkı arasın
dan çok yardımcı bulunmuş olması varit görünmektedir .  . .  İşbu özlemlerle 
alınmış toplumsal şek i l .  . .  İslam öncesi İran'da, ya da Avrupa Hıri stiyanl ı
ğında daha birçok Ortaçağ tarikat-mezhebinin programına uymaktadır. Hissi 
olarak bu, gerçekleştiri lecek bir terakki bi l incinden daha çok kaybolmuş i lkel 
safiyete dönüş arzusuna tekabül ediyor. . .  "1, tıpkı Anadolu heresy'lerinde ol
duğu gibi . . .  

Birçok kez İran unsurunun, tacir, zanaatkar, idareci olarak Çin,  Asya ve 
Orta-Doğu uluslarının büyük kültürel i l işkisi içindeki önemli rolünü ve Ortaça
ğ'ın büyük fik ir  karış ımında uygarl ıklar arasındaki karşı l ık l ı  etki leş imi  
vurgu lamıştık4• İranl ı ,  düalist Zerdüşt(, Manihaist, Mazdaki . . .  geçmışının 
anı larından hiçbir şey taşımamış mıydı, sağa sola? . . .  

Taşımıştı, hem de öylesine k i !  
İrani düalism, İslam alanına Seneviye adıyla taşınmıştı . Bunda yaratıcı 

iki esas olarak telfikki edilen ve ikisi de aynı derecede ebedi sayılan nı'.lr i le 
zulmet akidesi vardı. Ama böyle bir mektep veya mezhebe İslam'da rastlanmı
yor. Bu  tabir sadece, zümreleşmelere delalet ettiği oranda Müslüman olmayan 

1 Claudc Cahen. - Hisıoirc economico-socialc eı ishımologic. l .c prohli:ıııc prcjudicicl <.le 
l'adapıaıion enıre les auıochıones el l'lslaııı. iıı Claudc Cahen. - l .cs pcııples musulnıans dan' 
l'hisıoire nıedicvale. Da mas 1 977, s. 1 D-4. 

2 La changcanıe porıec sociale de quelques docırines religieuses. iıı ilııl .. s. 1 90- 1 .  
J ilJı/., s .  1 98-9. 
� llkz. C. 1 1/2. 1 988. f'tl.Hİlll. 
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üç kişi ve yandaşları için kuHanı l ıyor: İbn Daysan, Mani ve Mazdak 1 •  Ama 
herşeye rağmen, İslam'da dogmatik mücadeleler sıra-;ında, özellikle kelam ilmi 
babında hasımlardan herbiri diğerini senevil ikle itham etmiş olmaları (tıpkı 
bütün Hıristiyan heretic'lerin Manihaist damgası yedikleri gibi), bu kavramın 
yerleşmekte olduğunu gösteriyor ki bunu, çeşitli Müslüman tarikatlarda açık 
seçik göreceğiz. 

İsliim akidesini Seneviliğe doğru kaydırma hareketi, Abbasiler dönemi 
başlarında endişe yaratan İbn Mukaffa meydana çıktığı zaman görülüyor. 
Kaldı ki bu hareket, Farsların kitle halinde İslamiyeti kabul etmeleriyle büyük 
ölçüde başiİrıya ulaşıyor. IX./III. yy'da birçok müfrit Şii bununla suçlanıyor. 
Nisbetini bir sanaviya zümresinden alan rafızi Ebı'.i Şakir al-Daysani, bugün 
hüküm verebildiğimiz kadarıyla, Tanrı'ya cismani bir mahiyet atfettiğinden , 
tam sanavi olmamakla birlikte, bu damgayı yiyor. Gerçekten Abı'.i Şakir'de 
ayırıcı özelliği cisimleri siyah unsur i le beyaz unsurdan çıkarmış olan Deysan
cıl ık (Bardaisan'ın doktrini] kesin olarak görülebiliyor. Ratizilere karşı müca
delede Müslümanlar bir hasmı bir fırkaya yerleştirmek itiyadında olmuşlar. 
Sanaviya fırkasına yerleştiri lmiş Abı'.i İsa el-Varrak, rafizilere dair yazdığı ese
riyle iyi tanınıyor ve aslen Zerdüşti olduğundan, İslamiyeti kabul ettikten 
sonra, yazılarıyla sanavlya mensuplarını desteklediği i leri sürülüyor. İbn al
Ravandi, mı'.itezile fırkasının bi rçok reisini saııavi olmakla suçluyor. Aslında 
orthodox çevrelerden (ehl-i Sünnet) bu fırka, Mani yandaşları ve Daysaniler 
aleyhine çok sayıda yazı çıkmış olması2, düalist düşüncenin İslam dünyasında 
ne denli yaygın olduğunun delil i oluyor ki bunu, aşağıda, başka kaynaklardan 
da kanıtlayacağız. Şimdilik Strothmann'ı okumaya devam edelim. 

İbn al-Revandi, Cahiz'in "cisimlerin tabiatları icabı hareket ettiklerini" ve 
"Allah'ın onları yok edemeyeceğini" doğrulamasını, vahdaniyetçiliği tehlikeye 
düşürmek olarak görüyor. Özellikle Cahiz'in hocası İbrahim al-Nazzam'ı , bu 
kişi sanaviya aleyhine kitap yazmış olmasına rağmen, tereddütsüzce bir Mani 
yandaşı ve bir düalist Daysani olmakla suçluyordu şöyle ki bunu, al-Nazzam
'ın sadece iyil ik (hayr) i le kötülüğü deği l, aynı zamanda unsurlarda hafiflik i le 
ağırlığı da mutlak zıtlar olarak teliikki etmesine dayandırıyordu. 

İslam vahdaniyetçi bir din olduğundan senevilik bizatihi Allah telakkisinin 
bir inkarını temsil ediyor ki bu, tekfir olmak için ·karşı tarafa fazlasıyla koz 
veriyorı. 

1 R. Sıroıhmann. - Scneviye, iıı IA.  
2 ihd. 
3 i/ıd. 
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Nazzam (ölm. 835-845 arası) hakkında Bağdadi de fazla iltifatkiir olmayıp 
El-fark beyme 'l-fırak'ında ona ve daha genel olarak (bittabi yermek üzere) se
neviyyeye hayli yer ayırmış. Yazdıklarından bazılarını aynen aktarıyoruz. 

"Onlardan 1 en-Nazzamiyye hakkında: Bunlar, en-Nazzam olarak tanınan 
Ebu İshak b. es-Seyyar'a uyanlardır. MGtezile, onun kanaatlarını kitleye çok 
yanlış sunmakta . . .  Gençliğinde, Seneviyye ve del i l lerin eşitliğine inanan Se
meniyye (Sophişt-şüpheci) toplulukları ile düşüp kalkınış2; büyüdükten sonra 
felsefeci lerin aşırı larına karışmış; sonra da Hişam b. el-Hakem er-Rafızi i le 
kaynaşmıştır. Hişam ve felsefecilerin aşınlarından, bölünemeyen bir parçanın 
olamayacağı hakkındaki görüşünü almıştır. Sonra bu görüşüne, kendisi nden 
önce kimsenin düşünmediği «taha» (sıcrama) görüşünü1 dayamıştır. Sene
viyye inanışına uyanlardan, adaletli davranan bir kişinin kötülük yapamaya
cağı ve yalan söyleyemeyeceği hakkındaki görüşünü ald ı .  Hişam b. e l 
Hakem'den de renkler, tadlar, kokular ve seslerin cisim oldukları na dair 
görüşünü aldı ve bu bid'ate, cisimlerin aynı yerde birbirlerine girdikleri 
şeklindeki görüşünü ekledi. Böylece Seneviyye mezhebini, felsefeci lerin 
bid'atlerini ve mülhidleıin şüphelerini İslam dininde toplamış oldu. Ayrıca o, 
nübüvvete inanmayan Brahmanların görüşlerine hayranlık duymuş ise de, 
kı l ış  korkusundan açığa vurmaya cesaret edemedi ve nazmı bakımından 
Kur'an'ın mucizeliğini inkar etti. Yine . . .  Nebi'mizin mucizelerinden rivayet 
edi lenleri , mesela ayın  yarı l ması,  e l indeki taşı Al lah'ın tesbih etmesi ve 
parmakların ın  arasından suyun akması gibi mucizeleri , selam olsun 
Nebi'mizin nebil iğini inkara gidebilmek iç in ,  inkar etti. Sonra İslfım şeriatının 
fürfi'una dair hükümleri hafife aldı .  . .  "4• 

" . . .  bir şeyi yapabi lme gücü, o şeyin zıddını da yapabilme gücünün bu
lunmasını gerektirir. Eğer en-Nazziim «Yüce Al lah zulme ve yalana muktedir 
değildim derse, O'nun doğruluğu ve adalete de gücü yetmediğini söylemek zo
nmdadır. Oysa O'nun adalete gücü yetmediği şek lindeki söz küfürdür. . .  " .  

"Onun saçmalıklarından ikincisi şu  görüşüdür: «İnsan ruhtur ve  kesif 
cisme girmiş latif bir cisi mdir». Ayrıca bu konuda şu görüşü de vardı :  «Ruh, 
bu cesede karışmış hayattır». Onun iddiasına göre, o, bu cesedde birbiri içine 
girmiş bir şekildedir ve üstelik o, ayrılmaksızın ve zıtlaşmaksızın bir tek cev
herdir''\ 

1 M ütezi le .  
2 Demek ki Basra'da bu 'topluluklar" varmış, yani  Seneviyye akidesi sadece birkaç k iş in in  malı 

olmamış. 
3 Mütasyon olabilir mi? . . .  
4 el-Bağdadi. - op. ciı., s .  1 1 6-7. 
5 ibcl., s. 1 1 9. Yani , anlaşıldığı kadar Nazziim. ruhun varl ığını .  cesedinkine bağlıyor ve böylece 

her ikisi aynı zamanda. yani ceset öldüğünde. yok oluyor. 



86 BURHAN OÔUZ 

"Cafer b. Mübeşşi r'e gelince . . .  O, bu Ümmet'in fasıkları içinde Yahudi
ler, Hıristiyanlar, Mecüsiler, ve Zındıklarından daha kötü. olanfarının bulun
duğunu iddia etmiştir. . . .  Böylece o, bir kafir olmayan muvahhidi, kafir bir Se
nevi' den (Dualist) daha kötü kılmış olmaktadır" ' .  

" . .  . İbn Hfibit ve  Fadl el-Hadesi şu  iddiada bulunmuşlardır: «Yaratı lmış
ların iki Rabbi ve iki Yaratıcısı (Hhalik) vardır. Bunlardan biri kadim olup, o 
Yüce Allah'tır. Diğeri yaratılmıştır ve o da İsfi bin Meryem'dir». Bu ikisinin 
iddialarına göre el-Mesih, doğum itibariyle değil ,  manevi yönden Allah' ın 
oğludur. Aynca onlar, yaratılmışları ahirette hesaba çekecek olanın el-Mesih 
olduğunu . . .  i leri sürmüşlerdir. «Adem'i Kendi süretinde yaratan O' dur». Bu, 
Yüce Allah'ın Adem'i Kendi süretinde yarattığına dair rivayetin tevi l idir. . .  Her 
ikisi (İbn Habit-Fadl el-Hadesi) dediler ki «el-Mesih, bir bedene büründü. 
Beden haline gelmeden önce akıl idi»". 

"Abdülkaahir der ki: «Bu iki kafir, iki yaratıcı bulunduğu şeklindeki iddi
alarında es-Seneviyye (Dualist) ve Mecüsilere katı lmışlardır. Onların görüşü, 
Seneviyye ve Mecüsilerinkinden daha kötüdür. . .  » . . .  "�.  

"Tarihçiler, Bfitıniyye inanışının esaslarını koyanların Mecüsilerin oğu l
lan olduklarını ve onların seleflerinin dinlerine yatkınlık gösterdiklerini ,  ancak 
Müslümanların kı l ıçlarının korkusundan bunu açığa çıkarmaya cesaret ede
mediklerini söylerler. . .  Bunlar Kur'an ayetlerini ve . . .  Nebi'nin sünnetlerini ,  
kendi esaslarına uygun olarak yorumlarlardı" .  

"Bu hususun açıklanması şöyledir: Seneviyye (Dualist), Nfır (Aydınlık) 
ve Zulmet (Karanlık) ' ın iki kadim yapıcısı (Sani ') olduğunu i leri sürmüş
tür. . .  " .  

"Onlar, ateşe tapma işini de  açıkça ortaya koyamadılar. Onun için Müslü
manlara şöyle diyerek hileli davrandılar. Mescidlerin hepsinde buhur yakmak 
ve her mescidde, . . .  en azından amber ve öd ağacı konacak bir buhurdanlık 
bulundurmak icabeder. el-Beramika (Bermekiler), er-Reşid'e süslü bir şekilde 
Kabe'n in ortasında, üzerinde ebedi olarak öd ağacı yakı lacak bir buhurdanl ık 
koymasını söylemişlerdir. er-Reşid, onların bunu Kabe'de ateşe tapmak ve 
Kabe'yi ateş evi kılmak için istediklerini anladı. er-Reşid'in Bermekileri yaka
layışının sebeplerinden biri de budur". 

"Bfitıniyye, dinin temel esaslarını ,  şirke dayalı bir şekilde tev i l  ettikten 
sonra, şeriat hükümlerini de şeriatın kaldırılmasıyla veya Mecüsilerinkine ben
zer hükümlere büründürülmesiyle sonuçlanacak bir biçimde yorumlama hi le
sini kullandı lar. Buna işaret eden şey, şeriatı kendi istekleri istikametinde tevil 

1 ihd . . s. 1 48. 
2 i/ıı/ . . s .  252-3. 
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etmiş olmalarıdır. Şöyle ki, kendilerine uyanlar için kız evladlar ve kızkardeş
lerle evlenmeyi, şarap içmeyi ve bütün zevk verici şeyleri mübah kılmışlardır". 

"Bu husus, şu olayla daha da pekiştiri lmiş olmaktadır: Bahreyn ve el-Ah
sa'da, Süleyman b. el-Hasan el-Karmati'den sonra ortaya çı kan bir oğlan, 
kendine uyan erkeklerin birbirleriyle cinsi münasebette (l ivata=sodoıny) bu• 
lunmalarını bir nizam olarak koymuş ve hatta kendisiyle cinsi münasebette 
bulunmak isteyen bir erkeği reddeden gencin öldürülmesini gerekli kı lmıştır. 
Ayrıca ateşi eliyle söndüren birinin elinin kesilmesini . . .  emretmiştir. Bu genç 
İbn Ebu Zekeriyya et-Tami denen kimsedir ve 3 1 9/93 1 yıl ında ortaya çıkmış
tır. Fitnesi, Yüce Al lah'ın onun üstüne, onu yatağında boğazlayacak birini 
musallat edişine kadar sürmüştür" 1 •  

"Bfıtıniyye mezhebinin gelişme kaydettiği topluluklar, birkaç sınıfa ayrı
l ı r : "  "Bunlardan biri, Nabatiler, Kürtler ve Mecusilerin oğu l ları gibi, i lmi 
esaslar ve tartışma yollarını kavramakta görüşleri kıt olan geniş halk topluluk-
larıdır"2 .  

· 

"İkinci sınıf; Acemlerin Araplara üstün olduklarına inanan ve hükümran
lığın yeniden İranlı lara geçmesini temenni eden mill iyetçiler (Şuubiyye)dir". 

"Üçüncü sınıf, Nebi aralarından çıktığı için Mudar'a kin besleyen Benlı 
Rebia'nın kıt akı l l ı larından ibarettir. Bu  sebeptendir ki ,  Abdul lah b .  Hazım 
es-Sulemi, Horasan'daki hutbesinde şöyle demiştir: «Doğrusu Rebia. Nebi'
sini Mudar'dan gönderdiği için, Allah'a daima kızmıştı» . . .  "3• 

Bizim Bağatl ı ,  orthodox ehl-i sünnet çizgisinin dışına çıkanları yerme 
gayreti içinde, yazdıklarının ne gibi istidlfıl lere yol açacağını galiba göreme
miş. Onu okuyalım: 

"İbnu'r Ravendi, kitaplarından bizimde, Hişam'ın şöyle dediğini nakle
der: «Allah ile hissedilebilen cisimler arasında bazı yönlerden benzerlikler var
dır. Böyle olmasaydı, O'na delalet etmezlerdi" .  

"el-Cahiz, kitaplarının birinde, Hişam'ın şöyle dediğini anlatır: «Gerçek 
şu ki ,  Yüce Allah, toprağın altındaki şeyleri , Kendisi'ne bağlı olan ve toprağın 
derinliklerine nüfuz eden bir şua ile bilir» . . .  " .  

"Hişam'ın, tevhid konusundaki sapıkl ığına ek  olarak, A l lah'ı n s ıfatları 
hakkında da sapıklığa düştüğü ve «Allah eşyayı ezelden bil ir» şeklindeki fik
rin muhal olduğu görüşüne dayandığı rivayet edilir"4• 

el-Bağdadi'nin  Mazdak ve Babek'i bi lmemesi mümkün deği ldi : "Bu kıs
mın (Dördüncü Kısım) bölümlerinden onbirincisi, el-Hurremiyye'den Asha-

1 ibd., s. 26 1 -2. 
2 Tıpkı Osmanlı'nın "'bi idrak Türk"ü gibi 
3 el-Bağdadi. - op. cif., s. 274. 
4 ibd. s. 6 1 .  Ravendi ile Cahiz'e döneceğiz. 
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bü'l-İbaha'nın anlat ı lması ve İsliim fırkaları toplu luğunun dışına çıkışlarının 
açıklanması hakkındadır". (Bağdatlı 'nın " İsliim fırkaları" dediği tarikatlar
mezhepler, hiç şüphesiz orthodox-Sünni fırkalardır). 

"Bunlar iki sınıftır: Bir sınıf, haramları heliil sayan ve insanların malda ve 
kadında ortaklığını i leri süren Mazdekiyye gibi, İsliim'dan önce de mevcut 
olanlardı . . .  İkinci sınıf, el-Hurremdlniyye'dir. İslam döneminde ortaya çık
mışlardır. Bunlar Biibekiyye ve Maziyiiriyye olmak üzere iki fırkadır ve her 
ikisi de el-Muhammera olarak tanınırlar". 

Bundan sonra Bağdatlı bunları, bildiğimiz şekilde tafsi l  ediyor1 •  Kitabı 
çeviren Fığlalı önsözünde, bu tür eserlerin hep İslam tarihinde siyasi ve itikadl 
gayelerle vücud bulmuş toplulukların görüşlerinin tedkikini esas aldıklarını 
yazıyor. Esasen biz daha başlarda Fığlalı 'nın " . . .  Mezhebi doğuran tarihi, coğ
rafi, siyasi, ictinıat ve iktisadi şartlar. . .  "dan söz ettiğini önemle vurgulamıştık. 

Mezheb-tarikatı doğuran sebep ne olursa olsun bunların İslam'ı, Arap 
İmparatorluğu idareci lerini telaşlandıracak ölçüde etkilemiş oldukları görülü
yor. Aksi halde bunlarla bu denli uğraşıp doktrinlerini inceden inceye tedkik 
etmenin bir anlamı olamazdı. 

Bağdatlı kitabında, zamanın "materyalist" leri Dehriye'yi Müslümanlıkla 
hiçbir surette i lişkili görmediği için ona bir bahis ayırmamış ama ondan sık söz 
etmiş, özellikle kötülük kıyaslaması yaptığında. 

"Onlar: Hayat bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir.Yaşanz ölürüz. 
B izi ancak zaman (al-dahr) helak eder, derler. Onların bu bapta bir bilgi leri 
yoktur. Onlar ancak tahmin ederler" (Kur'an XLV/22). Böyle anlatıyor Kitab, 
Dehriyeyi .  Cenap Şahabettin de bir yerde, buna koşut gibi, "ne inkar ettiğini .  
bilmeyen dehriler ve neye inandığının farkına varmayan müminler. . .  " in varlı
ğından haklı olarak söz ediyor. . .  

Müşrikler hakkında nazil olan bu ayete dayanarak Dehriyeyi ,  "Allah'ın 
vücudunu ve dünyanın Allah tarafından ve yine Allah'ın lütf ve keremi i le ya
ratıldığını i nkar i le iktifa etmeyerek, dinlerin başlıca ahkamını (i lahi kanun
ları , ahireti ve ceza gününü) tamamen reddeder ve zaman ile maddenin ebedi
liğini i leri sürerek, dünyadaki hadiseleri ancak tabiat kanunlarına (veya felek
lerin devrine) uymak sureti i le husule geldiğini lalim eden zümre . . .  " olarak ta
nımlıyor, Goldziher, lA'de. Bunların itikatlarının en açık tarafı , zamanın baş
langıcı olmadığı fikri oluyor. Önemle üzerinde durdukları bu nokta öblir bü
tün akidelerin temelini oluşturuyor. Kimine göre bunlar miikuliitı (aklın uygun 
bulduğu, ancak akılla bilinir şeyleri) inkar i le mahsfisata (gözle görülür şeylere 
- miikuliit karşıdı) değer veriyorlar. Kimi yerde de makuliilı kabul ettiklerini ,  

1 i/JJ . . s .  244-5. 
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hatta dahr'iya tarifinde de bu mezhep erbabının Allah'ın varlığını kabul ettikle
rin i ,  fakat tıpta atomcular (cevher-i ferdciler) gibi, alemin menşeini mekanda 
başıboş dolaşan atomların tesadüfi buluşmalarıyla izah ettiklerini görüyoruz. 
Bu itibarla dahrlya tabirine "maddeci" veya "tabiatçı" manasını vermek yerinde 
olacak. Cahiz'e gelince, o mezkur tabirin en eski tarifini veriyor. O, "Kendi 
havası ve hevesini (süfli arzusunu) kendine mabut eden Allah'ın (halini) bile
rek onun tarafından sapıklıkta bırakılan . . .  " (Kur'an XL V /22) ayetine atfen 
dehriliği lezzetiye (hedonism) mezhebini tervic eden dinsiz ve tabi iyeci bir fırka 
olarak görüp tanımlamasını şöyle bitiriyor: "dalıri, hayvanla insan arasında bir 
fark kabul etmez; nazarında hazlarına engel olan herşey kötüdür; onca herşey 
haz ve elem meselesinden ibarettir; kendisine faydalı olan şey, hatta birinin 
ölümüne sebep olsa bile, iyidir. Dehrilerin akideleri icabı olarak, halk arasında 
revaçta olan hurafeleri reddettikleri , meleklerin ve ifritlerin mevcudiyetine 
inanmadıkları, rüya tabirini ve sihrin tesirini istihfaf ettikleri görülmektedir" 1 •  

Goldziher'in b u  makalesini H. Ritter tamamlıyor, yine aynı yerde2• Müş
riklerin bir ayetin nazi l olmasını intaceden mezkur fikre cahi liye şairlerinde sık 
sık rastlanıyor. Onlar dehr'den şikayet edip ona sövüyorlar ki bu sonuncu fi i l ,  
bazı hadisierle de men edil iyor: "zamana sövmeyiniz, zira zaman Tanrı'dan 
başka birşey değildir"3• Bu yasağa rağmen, İslami şairlerde yine de bu fikir 
devam etmiş. 

İranl ı  şairler dahr yerinefa/ak'tan şikayet ederler. Böyle telakkiler ancak 
Tanrı inancının zayıfladığı dönemlerde görülebi l ir. Öbür yandan ,firak-i din

lya hakkında yazılan Arapça kitaplarda, dalıriya fırkasından bahsedi ldiğinde', 
Arap müşriklerin in dehriliği deği l ,  felsefi bir fikir sistemine sahip bir fı rka 
kastedilir. Bu fırka Tanrı'yı münkirdir ve sistemi, bütün hadiselerin zaman, 
dahr veyafalak tarafından meydana getiri ldiği inancı üzerine kurulmuştur. 
Zamanın sınırsız olduğu ve bütün varlıkların zaman tarafından sürekli bir ha
reket ve değişmeye tabi tutulduğu iddiası, bu akidenin en niteleyici tarafı sayı
lır. Böylece de, kadim, hadis ve yaratış gibi kavramlara da yer kal mıyor. Bazı 
uzmanlara göre bu akide, İslam'ın i lk dönemlerindeki kimyager, tabiblerin ve 
başka deyimle eski çağların son dönemlerinin felsefesi oluyor. Mamafih bu 
akide İran kökenli de olabil ir şöyle ki Hasan el-Navbahtl gibi eski bir müel l if, 
dalırfya'yı, İ ran ası l l ı  oldukları bilinen Hurramdinlya, Mazdaklya ve Zindikiya 
i le birlikte zikrediyor. 

Bu noktada Christensen'e kulak vereceğiz. 

1 J .  Goldziher. - Dehriye. iıı I A .  
2 H.  Ritıer. - Dehriye, iıı ihd. 

3 "Dehr", aslında, "zaman" olmanın dışında "cihaıı " .  "devir", "diinya" karşıl ığı  da oluyor. "Bağ-ı 
dehrin hem hazanın hem baharın görmü�üz. Biz neş'aıın da gamın da rGzigfırın görnıü�iiz" (Nabi). 
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Sasaniler döneminde revaçta olan Zurvan doktrini , Mazdeismin eski ruhu 
için öldürücü bir zehir olan kaderciliği tevlidetmişti. İlk tanrı Zurvan, Ohrmazd 
ve Ahriman'ın babası ,  sadece namütenahi zaman olmayıp aynı zamanda ka
derdirde. Bununla birlikte insanoğlunun çabası da tamamen faydasız olmuyor, 
şöyle ki bu çaba, ruhani varlıktaki ,  yani öbür dünyadaki teraziye atılacaktır. 
Ama kaderci l ik orada duruyor ve o, inanmazlığa götürüyor. Sasfini sonrası 
döneme ait bir metinde "dahriler denilenlerin tanrıların olmadığına dair iddi
alarının hatasına gelince, bunların din hususunda hiçbir sıkıntı ları yoktur ve 
hayratta bulunma zahmetinden bağışıktırlar . . .  Bunlar ne hayratın mükafatı, ne 
günahların cezası, ne cennet, ne cehennemin bulunmadığını iddia ederler; on
lar için herşey tamamen maddi olup ruh mevcut değildir." 

Buradaki serbest düşünenleri ifade eden dalırl adından bir uzman, Sfisfini
ler döneminin bir mezhebinin bahis konusu olmadığı sonucuna varıyor şöyle 
ki dalırl, Arap dalır, "zaman, felek", kelimesinden iştikak ediyor. Bu düşünce 
doğru gibi görünüyor ve Christensen, dalıri'nin basitçe bir ilk zurvaııig/ı ' i ıı 
karşı lığı olup uzmanın zikrettiği metinde müellif, çağdaşı ve zurvancı fikirler
den en son sonuçları istidlfıl etmiş olan bir materyalist felsefeye çatıyor. Zur
vanism, Sasaniler döneminde bu denli i leri gitmiş miydi? . . .  1 

Yukarda ifade ettiğimiz gibi bizim Arap din tarihçisi, Dehriyeyi hep bir şer 
kıyaslama birimi (vahid-i kıyasi) olarak kullanıyor: "Al lah sizi mes'ud eylesin, 
b i l in ki, Batıniyye'nin Müslümanların fırkalarına verdiği zarar Yahudi lerin, 
Hıristiyanlar ve Mecusilerin verdikleri zarardan daha büyüktür. Hayır, hayır; 
Dehriyye'nin ve kafirlerin öteki kollarının sebep olduğu zararlardan daha bü
yüktür . . .  " 2 •  

Bağdadi, i lerde üzerinde uzunca duracağımız Bfüıniyye'yi batırmak iç in 
onu hep Dehriyyeye benzetiyor: "Abdülkaahir der ki: Bana göre, Batıniyye'nin 
dini hakkında en doğru husus, onların, alemin kıdemine i nanan ve yaratılışın 
arzu ettiği herşeyi mübah görme eği l iminden dolayı bütünüyle şeriatı ve pey
gamberleri i nkar eden Maddeci (Dehri) zındıklar olduklarıdır . . .  

"O (Ubeydullah b. el-Huseyn) bu yazısında, ahiret (mead) ve ceza inanı
şını ibtal etmiş ve yine bunda, cenneti dünya nimetleri , azabı da şeriate uyanla
rın namaz, oruç, hac ve cihadle meşgul olmaları şeklinde anlatmıştır. Yine bu 
mektupta şöyle söylemiştir: «Doğrusu şeriata uyanlar, bilmedikleri bir Tanrı 'ya 
ibadet ediyorlar3 ve cisminden değil, ancak isminden birşeyler bekliyorlar». 
Yine orada demiştir k i :  «Dehrilere ikram et; çünkii onlar bizden, biz de onlar-

1 A.  Christenscn. op. cif . . s. 435-6 ve iııfru 4. 
2 el-Bağdadi. - op. cif., s. 258. 
3 Cenab'ın dediği gibi . . .  
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danız». Bu noktada Batıniyye i le Dehriyye arasındaki yakınlığın doğruluğunu 
görürüz . . .  1 1 1 •  

"Sonra o (el-Kayravlini), mektubunun sonunda şöyle diyor: «Akıl l ı  oldu
ğunu iddia eden; fakat sonra güzel bir kızkardeşi veya kızı varken, onu güzel
l iğinden dolayı kendisine eş (zevce) olarak almayıp şahsına haram kı larak ya
bancı birine n ikahlayan kimsenin  acaibliğindan daha başka şaşılacak birşey 
olur mu? Eğer bu cahi l in aklı olsaydı, kızkardeşi veya kızı üzerinde, bir ya
bancıdan daha çok hak sahibi olduğunu bi l irdi2 • Bu işin gerçek yönü ancak 
şudur. Efendileri (Hz. Muhammed), onlara iyi ve güzel şeyleri haram kılmış 
ve onları, akıl erdiri lemeyen bir Giiib'le korkutmuştur. İleri sürdüklerine göre 
bu Allah'tır. O, onlara kabirden diril iş, hesab, cennet ve cehennem gibi hiçbir 
zaman görmeyecekleri şeylerin varlığından söz etmiştir. Öyle ki böylece onları 
kısa sürede köleleştirmiş ve hayatı süresince kendine vefatından sonra da so

")'una hizmetçi kı lmıştır . . .  Onun onlarla olan işi peşindi ; ama onların onunla 
olan işleri ise, geri bırakılmıştı .  O onların hayatlarını ve mallarını ,  hiç gerçek
leşmeyecek bir gelecek hayatı bekleme karşılığında hemen ortaya koymalarını 
istedi . . .  " 3•  

Bağdatlı (ölm. I 037)'nın yaşadığı çağda demek ki böyle düşünenler var
mış !  . . .  

Ş imdi bir de Arap maliyesi açısından tarihçimizin yazdıklarına bakalım: 
"Bütün bu putlara, i nsanlara, meleklere, yıldızlara ve ateşe tapanlar hakkındaki 
hüküm, kestiklerin in ve Müslümanların onların kadınlarıyla evlenmelerinin 
haram olmasıdır. Ancak, onlardan cizye kabul edilip edilmeyeceği lıususııııda 
ihtilaf ettiler'. eş-Şafii onlardan cizyenin kabul edi lemeyeceğini ; bunun ancak 
Kitab Ehli 'nden veya Kitab'a benzer birşeye sahip olanlardan kabul edi lmesi
nin caiz olduğunu söylemiştir. Malik ve Ebu Hanife i se, bunların cizyelerin in 
kabul edilmesinin caiz olduğunu söylemişlerdir. Ancak Miilik, bunların ara
sındaki Kureyş' li leri istisna ederken, Ebu Hanife, bütün Arapları bu hükmün 
dışında bırakmıştır"\ 

Selçuklu ve Osmanlı'nın Hanefi mezhebinden olduklarını akılda tutalım. 
Yine i lerde üzerinde duracağımız Mütezi le'nin kelamcılarından olan Sü

mame (ölm. 828) hakkında İbn Murtaza, Mütezile i leri gelenlerinden Bişr b. 
Mu'tamir'in t i lmizi olup, i l im ve edebde zamanında benzeri bulunmadığını 
söylerken al-Dhahabi, Sümame'yi zayıf seciyeli ve dine karşı müstehzi bir kişi 

1 el-Bağdadi. - op. fit . . s. 268-9. 
2 Bu sözler ıamamen lr11ni (Zcrdü�ıi-Manihaisı) inanç ve adcılcri yarısıınııyor mu·> . . . 
3 el-Bağdadi. - op. ciı . .  s. 27 1 . 
4 Tarafımızdan bclirıildi. 
5 el-Bağdadi. - op. dt . . s. 330. 
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olarak niteliyor. Kuvvetli bir kelamcı olduğu anlaşılan Siimama, halife al-Ma
mun'un itizali benimsemesinde önemli rol oynamış. sarayda kazandığı nüfuz 
ve itibarla bu inancın yayılmasını sağlamış. Halifenin Muaviye'ye lanet okut
masında onun etkisi bulunduğu muhahkak görii lüyor' .  

Bu Sümame de Bağdatl ı'nın şimşeklerini üzerine çekenlerden biri oluyor: 
"O, bütün Ümmet'in tekfir ettiği şu iki bid'atı i le Mu'tezi le'nin öteki seleflerin
den ayn lmıştır: 

"Bunlardan biri . onun, B i lgi Ashabının (Ashabu' l -Maarit), bi lgi n in 
(maarif) zaruri olduğu şeklindeki iddialara katılmasıdır. İleri sürdüğüne göre, 
Allah'ın Kendini bilmeye zorlamadığı kimse, marifetle (bilgi) buyurulmadığı 
gibi, küfürden de yasaklanmamıştır . . .  ". ı 

Evet, Sümame'ye görç "lazım olan irfan imiş" . . . . Devam edelim. 
"Tarihçi ler. Sümame'nin zayıflığı ve del i l iği hakkında pek garip şeyler 

naklederler:" 
"Bunlar biri, Abdullah b. Muslim b. Kuteybe'nin «Muhtelifti'! Hadis» 

adlı kitabında söylediği şeylerdir: O, bu kitabında Sümfıme b. Eşres'in ,  bir 
Cuma günü, namazın vaktini geçirmelerinden korkarak acele i le camiye giden 
insanlar gördüğünü ve yanındaki arkadaşına «şu eşeklere ve öküzlere bak !»  
dediğini, sonra da  Allah'ın salat ve  selfim ona olsun Allah'ın Resulü'nü kaste
derek, «ŞU Arap insanları ne hale soktu?» sözlerini eklediğini söyler". 

Sümame'nin hayatı hakkında hiçbir sahih bi lgi yoksa da "şu Arap" ifade
sinden onun Arap kökenli olmadığı ihtimali akla geliyor. 

"el-Cahiz'in «Kitabü'I Madahık» adlı kitabında naklettiğine göre, el-Me'
mun bir gün atla dolaşırken Sümame'yi çamura batmış sarhoş bir durumda gö
rünce, ona «Sümame!»  diye seslenir. O da «Vallahi benim» cevabını verince, 
«Utanmıyor musun?» der. O, «Hayır, vallahi» der. el-Me'mun da, «Allah 
sana lanet etsi n ! »  deyince, «olsun, olsun . . .  » cevabını verir". 

"Yine el-Cahiz'in naklettiğine göre Sümame'nin kölesi, bir gün, Sümame
'ye «kalk namaz kıl» der. Ama o, bilerek ihmal eder. Bunun üzerine kölesi , 
«vakit daraldı, onun için kalk namazını kı l ,  sonra din len !» der. O ise «eğer 
başımdan çekilip gidersen dinleneceğim !»  cevabını verir"2• 

Gözümüzü bir an için doğruca, yine "Müslüman" Asya'ya çev irelim .  
" . . .  Samani hükümdarlannı (875-999) terennüm eden İran şairleri, Müslüman
lık bakımından hiç de yakışmayan fikirleri ortaya atıyorlard ı .  B ir  zamanlar 
pek meşhur olup sonradan unutulan Semerkandlı şair Rudaki: «Gönül mecusi 
kudsiyetinin cazibesine kapılırken, yüzü Kabe'ye döndürmenin manası yok-

1 Ya�ar Kuıluay. - Sümame. i11 IA. 
2 cl-Bağdaıli. - op. cit . .  s. 1 52-3. 
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tur. Bütün dinler için umumi olan Allah'ı sevmek i le kanaat lazımdır. Allah'ın, 
seni n  muhabbetini kabul eder, ama namazını kabul etmez!» diyor. " . . .  şair 
Dakiki, açıktan açığa, şarab ve sevgil is inin dudaklarını herşeyden üstün gör
dügünü söyleyerek Zerdüşt akidelerine bağlıl ığını açıkça anlatıyor" ' .  

İnsan akl ı ,  herzaman v e  heryerde tebarüz ediyor. İbni Haldun, Marx 'ı 
okumadan aynı temel sistemi kurmuştu. " . . .  el-Cahız'ın saçmalıklarından biri. 
yaratı ldıktan sonra cisimlerin yok olmasının i mkansızlığı hakkında görüşü- . 
dür . . .  " 2 •  Lavoisier (XVIII. yy sonu) "hiçbir şey yaratılmaz, hiçbir şey kay
bolmaz" demişti. Cahız'ın i lk  tümceye di l i  varmamış . .  ., yüzyıllar öncesinde. 

• • 

Geçici olarak Müslüman Asya'yı terketmeden önce bu topraklardaki bir 
temel akideye de değineceğiz şöyle ki bu, orıhodox ehl-i sünnetin sürekl i  şim
seklerini çekmiş: tenasuh, yani ruhların bedenden bedene geçtiği inanc ı .  Bu 
bağlamda da hulill, tenasuha inananlarca bir ruhun bir güzel cisme girmesi, 
hulil liyye de, Tann'nın cisimleşmesi, yani ölümlü cisimlere geçmesi inancında 
bulunma oluyor. Bağdadi''de i şbu ashabu'I tenasuha şiddetle çatmak üzere ki
tabında buna uzunca bi; bahis ayırmış. Bundan bazı kısımları aktarıyoruz. 

"Bu kısmın . . .  bölümlerinden onikincisi , ehlu'I ehva'danJ Ashabu't- tena
suh'un anlatılması  ve İslfim fırkalannın dışına çıkışlarının açıklanması hak
kındadır". 

"Tenasuha inananlar birkaç sınıftır. Bir sınıf feylosotlardan, bir başka sı
nıf da Sumeniyye'den ibaretti r. Bu  iki sınıf da İslam'ın doğuşundan önce idi . 
İki ayrı sınıf da İslam döneminde doğmuştur. Biri Kaderiyye'den; diğeri de 
Rafızilerin Gulfit'ındandır". 

"Sumeniyye'den tenasuha i nananlar, alemin kıdemini (başlangıcı olmaya
cak kadar eski l iğini) i leri sürmüşlerdir . . .  ve beş duyunun aracı lığı dışında 
hiçbir şeyin bil inemeyeceğini iddia etmişlerdir. Onların birçoğu mead (ahi ret 
hayatı) ve ölümden sonra diri lmeyi inkar etmişlerdir. Onlardan bir fırka, ruhla
rın muhtel if şeki l lerde tenasuhüne inanmış ve insan ruhunun bir köpeğe. kö
peğin ruhunun da bir insana geçmesini caiz görmüşlerdir. . .  ". 

"İslfim Devleti'nde tenasuha inananlara gelince, bunlar Beyaniyye, Cema
hiyye, Hattabiyye, hulı'.ile inanan Rafızi'lerden Ravendiyye'dir. Bunların hepsi 
de, iddialarına göre, Allah'ın ruhunun i mamlara geçtiğini söylemişlerdir. Bu 

1 Fuat Köprülü - W. Barthold. - lsJam medeniyeti tarihi. lsı. 1 9-10. s. 84-5. 
2 el-Bağdadi. - op. dr . . s.  1 55 .  
) chl-i kıbleden o lup  it ikaıları ehl - i  sünnctinkinc uymayan bazı mezhep fırkaları. 
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sapıklığı i lk  söyleyen, Riifıza'dan Sebeiyye'dir; çünkü onlar A/i'ııiıı Al/alı '111 
ruhu ona geçtiği zamaıı iliih olduğunu iddia etmişlerdir" 1 •  

" . . .  Aynı iddiayı Hattabiyye, Ebu'I Hattab hakkında, Ravendiyye'den bir 
topluluk da, Abbasi Devleti 'nin kumandanı Ebu Müslim hakkında yapmışlar
dır. Bunlar i nsanların ruhlarının değil ,  Al lah'ın ruhunun tenasühünü söylü
yorlar . . .  "2• 

Bizi m  Bağdatlı 'nın "kafir"i o kadar çok ki .  bunların hepsinin burada taf
si l i  yersiz olur. 

"İslam Devleıi 'nde . . .  " ifadesinden, daha önceki lerin Arap hegemonyası 
dışında olan ülkelerin insanları oldukları anlaşılıyor ki bunlar Asya'nın ba
ğımsız ya da yarı-bağımsız ülkelerinin halkı olmalıdırlar. 

Buraya kadar ası l  İslfim öncesi heresy'leri inleledikse de bazı "bedmez
hepler"i de bu araya sokmak zorunda kaldık. Bundan böyle doğruca İslfiın ala
nındaki başlıca "heresy" leri ele alacağız. Fakat işin en önemli yanı, bıkmadan 
i leri süreceğimiz kültürel alışveriştir. Bu alışveriş, mesafe tanımıyor. Çin'den 
Roma'ya, ve Roma i le  Atlant ik  sah i l ine yayı l ıyor. Bütün dinler ve dini 
hareketler, bir ölçüde, birbirlerini etki l iyorlar. Selçuklu Türkleri, hiç şüphesiz, 
edebi bir gelenekleri ve yazı ları olmaması dolayı sıyla, Arap ve Fars 
uygarlığının etkis ine kolayca girmişlerdi. Reşid-üd-Din'in etkisiyle Türkler, 
kendilerinin, yani Oğuz Türklerinin efsanevi dedesi olan Oğuz Han hakkındaki 
rivayetleri edebi bir şekle sokmuşlardı . Eserini XV. yy'da yazan Küçük Asya 
Türk tarihçi lerinden biri ,  kendisinin Oğuz Han'a dair hikayesine, Reşld-iid-D/ıı 
tarilıi'nde Cengiz Han'a nisbet edilen hikmetli sözleri nakletmiş, fakat Cengiz 
Han adı yerine, hiç çekinmeksizin, Oğuz Han adını koymuştu. Mil li rivayetleri 
edebi şekilde işlemekte Fars edebiyatının etkisi tanışma götürmez: Oğıızııôme 
sözü bunun kanıtı oluyor, şöyle ki "name", Farsçada yazı ve kitap manasın
dadır. Türkler Türkistan'da ve Küçük Asya'da kendileri için yeni bir edebi di l  
meydana getireceklerdi .  Küçük Asya'da daha Emeviler 1,amanında şehid olmuş 
Arap kahramanı Seyyid Battal hakkındaki rivayet alınarak o, bir Türk savaş
çısı şekline sokulmuş. Ve daha niceleri3• 

Bu denl i  etkileşim edebiyat alanına münhasır mı kalacaktı? Elbette ki ha
yır. Arkasında mutlak surette bir sosyo-ekonomik neden bulunan dini hadise
lerin de birbirlerini etkilemeleri, beraberinde sosyo-ekonomik ve sair alanlarda 
kuvvetli bir etk i leşimi sürükleyecekti .  XIII. yy'da Moğol saldırısından önce 
Rey ve İsfahan kent ve nahiyelerinde görülen ayaklanmalarda, Şiiler i le Sünni-

1 Tarafımızdan belirti ld i .  
2 el-Bağdadi. - op. ci ı  . . s. 246-25 1 .  
� M .  Fuat Köprülü - W. Barıhold. - op. ciı . . s. 1 22-�. 
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ler arasındaki mücadeleden başka, Sünnilerin iki şubesi olan Hanefiler ve Şa
fiiler arasında da mücadele sürüp gidiyordu. 

Şiiler tarafında köy halkının çoğunluğu, Hanefi'ler tarafında kent halkının 
çoğunluğu, Şafiiler tarafında kentlilerin küçük bir bölümü bulunuyordu. Ama 
Rey'de Şafiiler bütün hasımlarına galebe çalmışlardı .  Burada, din perdesi al
tıııda, esasmda köy ile kent, aristokrasi (toprak ağalı,ifı - ticaret erbabı) ile 
kentteki demokrasi aras111daki sosyal mücadele devanı etmiş o/malıydı 1 •  

Bu bağlamda yine Köprü lü'ye kulak vermeyi sürdürelim. " . . .  Aııadolu'da 
Türk istilasından beri asırlarca süren ve bi lhassa Hicri Yii. asırdan başlayarak 
dörtyüz sı;:ne bütün şiddetiyle devam eden dinil hareketleri liiyikiyle anlayabil
mek ve i lmi bir surette tahlil ve teşrihe muvaffak olmak için onları münferit ve 
müstakil hadiseler gibi değil, uzun ve mütemadi bir silsilenin birbirine merbut 
halkaları şeklinde yani «deymumet-continuitb>lerini muhafaza ederek mütalaa 
etmelidir. Bunun için ise Selçuki isti lasından beri Anadolu'da, ve onunla pek 
sıkı alakadar olan İran, Irak, Suriye havai isinde, tekevvün eden dini hareket
leri, teşekkül ve taammüm eden tarikat zümreleri, mesela «Kalenderiler, Hay
deriler, Babailer, Ahiler, Me:vleviler, Bektaşiler, Halvetiler, Nimetullahiler, 
Nurbahşiler» gibi büyük teşkilatlan etrafıyle ve birbiriyle olan münasebetlerini 
gözden kaçırmayarak tedkik etmek 11izımdır. Meselfı menşe'ini Horasan'daki 
«Melfimetiyye» zümresinden alarak Mısır, Suriye, Hind, Afgan, İran, Ana
dolu ve Rumeli sahalarında asırlarca hükümran olan ve sonraki birçok tarikat
ların teşekkülünde methaldar bulunan Kalenderiyye cereyanınin tekamül-ti ta
rihiyesi anlaşılmadan, Anadolu tarih-i diniyesiııe ait tedkikatta bulunmak imk
ansızdır.  . .  " .ı. 

Biz de bundan böyle bu önerilere olabildiğince uymaya çalışacağız. Bun
lara ayrıca İsmaili hareketini de ekleyeceğiz şöyle ki bu da karşı mıza bir tür 
"halk hareketi" olarak çıkacaktır. 

* 
* * 

1 ilııl . . . 1 04.  
2 ve bittabi içtimai ve iktisadi hareketleri. 
3 Fuat Köprülü. - Bekta�il iğin men�e"leri. Küçük Asya'da lslfinı füllınil i�i rı i n  lekfııııül- ii 

tarihiyesi hakkında bir tecrübe. iıı Türk Yurdu, C. 11/8. Mayıs 1 3� 1 .  





İSLAMİ "HERESY"LER 

B aşlarda söylediğimiz gibi "heresy" doğruca bir Hıristiyan kavram olup 
bunun karşı l ığında İslami bir terim bulunmuyor. Bu nedenle başlıktaki "he
resy"yi tırnak içine aldık. 

ŞİA 
"Şia", Peygamber'in ölümünden sonra Ali 'nin meşru halife olarak kabul 

edi lmesini hareket noktası addeden birbirinden çok farklı İsliimi mezheplerin 
büyük bir zümresi için kullanılan müşterek ad oluyor. 

İslamiyet, bi lindiği gibi, hem dini, hem de siyasi bir müessese olmuş ol
ması itibariyle buna uygun olarak, Müslüman cemaatinin birbirinden ayrı 
kısmi zümreler kabinde gelişmesi, siyasi durumla dini inançların birbirlerine 
karşı nisbetlerin in değişik olabi lme imkanlarının bir sonucu oluyor. Bu an
lamda üç esas yön birbirinden tefrik ediliyor. Orta yön Sünnilerinki oluyor. 
Bunların " imametin Kureyşl i lere" ait olduğu iddialarında sadece, Devlet'in i lk 
kurulduğu yüzyıl larda Mekkeli aileler tarafından idare edilmiş olmasının ta�dik 
ve teyidi yatıyor. Din temeline dayalı Devlet'i temsil eden hükümdarların ger
çek dini şahsiyetler olmaları gerektiği şeklindeki iddia, Sünnileri, daha baştan 
"hulafü-i raşidin"i tarihi olamayacak şekilde kutsal laştırmaları sonucunu do
ğurmuştu. Bundan başka egemenlikleri altında ibadetin serbest olduğu, nizanı 
ve asayişin mevcut olması halinde daha az kıymetli halifelere ve hatta yabancı 
sultanlara itaatin dini bir vecibe olduğunu isbat edecek düsturlar türeti lmişt i .  
İş in samimiyetine inanılmadığını, Sünni çevrelerden bi le, dünyevi hükümdar
lara karşı temkinli bir tavır İakını lması hususunda, sadece dindar çevrelerden 
yükselmeyen uyarı sesleri gösteriyor. Böylece Sünni tarafta açık bir kuramdan 
çok, bir dini ülkü i le siyasi gerçeği birbiriyle uyuşturmak deneyinin bulunma
sına karşın, İslam'ın öbür iki fırkasında iki temel kuram meydana gelmiş.  
Bunlardan biri ,  idare işini din işinden tamamen ayıran 1 ,  öbürü de her ikisini 
birbirine karıştıran kuramlar olmuş. B irincisi, daha önceden hazırlanımş ola
rak , ilk iç savaşta Hariciler2 ile geniş bir çevrenin önüne çıkmış olup bunlar 
halifenin kökeni sorununu, onun "hatta bir Habeş köle" bile olabileceğini kabul 
eden bir kayıtsızlıkla telakki etmişler. Öbür taraftan ise Şiiler, imamet soru
nuna da bir dini değer vermişler. 

1 Bunun günümüzdeki," liiiklik" prensipi ile karı�ıırılmaması gerekir. 
2 A�ağıda kısaca anlatılacak. 



98 BURHAN OGUZ 

İslam'da imametin "Peygamber ailesi" olmak sıfatiyle sadece Ali evlatla
rına munhasır olması hususunda duyu lan iştiyak, gideri lmemiş bir hasret ola
rak kalmıştır. 

Şiil ik kudret ve cevvali yeti, gelişebilmek bakımından politik alanda karşı
laştığı aşırı mukavemet dolayısıyla, ağırlık merkezini daha çok dini alana 
kaydırmış. Münferit bir Harici tarafından öldürülen Ali 'nin kanından çok, 
devlet kuvvetlerinin kı l ıç darbeleri altında can veren Hüseyin'in kanı ,  Şiilik 
sorununun temelini oluşturmuş. Bu suretle Şia'da, Hicret'ten sonra Peygam
ber'in hayatını dünyevi mutluluğun doruğuna çıkaran ve sakin bir ölümle sona 
erdiren dönüm noktasından beri kaybolmuş bulunan din için ıztırap çekme 
( "passion" )  unsuru yeniden dine ithal edi lmiş. Bu ıztı rap çekme düşüncesine 
sarı l ış  Şia'yı öylesine derinden sarmıştır ki, bunlar, sıhhati meşkuk menkı
bevi rivayetleriyle, hemen hiçbir tarihi rol oynamamış olan Ali evladının haya
tını bile, çoğunlukla halifenin emriyle zehirletilmek, yani şehid edilmek sure
tiyle sona erdirirler. 

Aslında dünyevi kalabilen ve Sünnilere en yakın olan Zeydilerde de kuv
vetli dünyevi kalmış olan bu ıztırap çekme rııhiyatının. ekseriyetçe tümiiyle 
dinileştiri lmesi, buna çoğunlukla ıztırap çekme unsuruyla birleşen başka bir 
dini tasavvurun, ilô.hi uıısuruıı insan içinde tecellisi tasavvurunun eklenmesin
den doğmuş. Bu düşünce Peygamber'e yabancı olmamıştı : örneğin İsa, Kur
'an'a göre (IIl/45) bir kelinıat nıin Allah idi. Bu göriiş açısından Şia'nın esas 
unsuru olarak, Allah i le Kur'an'da vahyedilenlere iman, Al lah'ın bizzat överek 
yarattığı imam'a, uhrevi saadete götiiren rehberlerin tanrısal cevherinden 
(özünden) bir parçasının taşıyıcısı olarak inanma keyfiyeti ekleniyor. Böyle 
bir cevheri kami l  imam öldüğünde, müminler onunla cennette bu luşma ümi
diyle teselli bulmayıp bu ölüm "rücu", göçüş ve döniiş ("parousie")e inanma 
yoluyla etkisiz kıl ınır; imam da böylece bir mehdi olur. Bununla birlikte bazı
larınca onun fani unsuru feda edi l ir; bunlar, ruhun bir kimseden diğerine geçişi 
(tenasüh) inancına uygun bir tarzda onun tanrısal özünü, kendisine halef olan 
imama aktarırlar. Burada ıztırap ("passion") ve tecelli ( "epiphanie")1 diişünce
lerinin birbirlerini karşı l ıklı takviye eden etkisi, aslında gizlenmiş olan mehdi 
Muhammed b. al-Hanafiya örneğinin belirttiği gibi. tecelli fikrinden çıkan dö
nüş ("parousie")ü beklemenin mevcut olabileceğini gösteriyor. 

Şia'nın bu dini düşüncelerinin İslam içinde 1 1 1632 yıl ından ne kadar ön
ceye ait olduk lan bil inmiyor. Ali döneminde ise bunlar artık kuvvetli akideler 
olarak beliriyorlar. Artık Ali 'ye muhabbet, dini bir hal alacaktır. "Tanrı 'yı ve 
cenneti, Ali 'ye duyduğum sevgi yoluyla anyorum" gibi sözler sık işiti lecektir. 

1 Bu hususta bkz. B .  Oğuz. C. 1 11 1 .  s. 75-77. 
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Abbasi döneminde uğranı lmış hayal kırıklığı, bu muhabbeti daha da pekiş
tirmiş. Şia iliihiyatının ifade şekli yine hadis olup Şiiler, malum olan Sımniler
den çok daha büyük ölçüde "Sünni" görünüyorlar: Ali Hanın'dur; Al i ,  Al lah 
ve Muhammed tarafından tayin edilen vasidir. Mevlc1 odur; Peygamber ailesi 
Nuh'un gemisidir. . .  

Şia içinde üç esas şekil tefrik edilir: Sünnilere en yakın olan Zeydiler, Al
lah'ın imamın şahsında tecellisini, tamamiyle akliyeci bir manada, sadece i lahi 
"hidayet" i le sınırlayarak, i lahi bir kısmi nurun mucizevi şekilde belki bir Ali
oğlunun şahsına akışını reddederler; imamların şehid olmaları bunlarca. daha 
çok siyasi anlamda, nihayet insanoğlunun kılıcı ve Tanrı'nın yardımıyla Ali
oğul ların ın hakimiyeti hedefine u laşmak için sürekli tekerrür eden deneyler 
olarak teliikki edi l iyor. Buna tam zıt olan cenahta tecelli. yaradı l ışta mevcut 
olan, kesin bir lıulıi/'a dönüşüyor; imamın beşeri yanı tamamen massedi l ir o 
kadar ki onun yanında artık Tanrı 'nın bile yeri yoktur. Gu lat1 adı altında, Şi
a'nın itibarını zedeleyen, İslam'ın dışına çıkan olarak bu yönün mümessi l le
riyle Zeydiler ve ortanın temsilcileri olan İmamiler şiddetle çatışırlar. Bu so
nuncular için imanı, bir insan olarak kalmakla birlikte, içinde kısmi bir lı11ltil 
yoluyla i lahi bir nur cevheri taşır. 

Şianın bütün öyküsü, kolları ve bunların alt uzantı larının ayrıntıları ko
numuz: dışında kalıyor. Bu öykü içinde, Mesopotaınya, Arabistan, Asya kö
ken l i  birçok ünlü sal ikin adı geçiyor. Ama eninde sonunda Şia'nın merkezi, 
Safeviler döneminden (907/ 1 502) itibaren İran oluyor. Şfıh İsmai l'i ayrıca ele 
alacağız. 

İmamın şefaatine gereksinme duymayan ve kendi içlerinden Al lah'ı 
inançla seven ve O'nunla ruhi vahdete erişebileceği düşüncesine sahip, seçkin 
imamların vücudunda Taıırı'nın tecessüdü inanışına şiddetle karşı çıkan sufi
lerle Şianın i l işkisi, bittabi fazla yakın olmayacaktı .  Şia, feylosotlardan da pek 
fazla hoşlanmaz . . .  

Zaten sutilerle feylosotlar çoğu kez tedahül etmezler mi? . . .  2 • 

• • 

"Hasan'la Hüseyin'i almış dizine 
Kuzularım size olsun elveda" 

1 A�ağıda irdelenecek. 
2 R. Strothmann. - Şi'a. i11 1 A. 
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"Helalim Aişe kızım Fatıma 
Ehl-i beyt'im size olsun elveda" 

"Çağırın Bilal'i hem sela versin 
Ali yusun Fazlı suyumu kosun" 

"Ebu Bekir dursun namazım kılsın 
Ashablarım size olsun elveda" 

diye Peyganıber'in dünya'ya veda'ını "Mevlid-i Şeri f'inde nazmetnıiş  olan 
Sünni Süleyman Çelebi 1  (ölm.  1 422), Yıklırım Bayezid'iıı imamı olarak da 
Ali ve ailesini ön plfına çıkarmaktan kendini alamıyor, Gazali'nin öğretisine 
rağmen . . .  

Varl ığın temelindeki değişkenliği kimse yadsıyamıyor, Dionysos-Epiku
rus düşünce dünyası içinde yer alan "yaşamak mutlu olmak içindir" görüşü, 
nice orthodox Sünni kişi tarafından benimsenmiş: 

"Va'ızfi çok böyle zemmetmek olur mı badeyi 
Her ne denli zahm (yara) olursa di ide merhemdür hele" . . .  

Bunu söyleyen bir Şeyhülislam Yahya! . . .  Devam edelim 
"Medrese içre müdenis virdügi min dersden 

Yeg dürür mey-hanede bir cam virmek bir güzel" . . .  
Evet, Fuzilli için de, meyhanede güzelin sunduğu bir kadeh içki. medre

sede müderrisin verdiği bin dersten üstündür. Kaldı ki harabad, içkiyi gece 
gündüz kınayan zahidin çokça reddetmediği yerdir: 

"Mey-hanelere küp düşer iken yine suti 
Mescidde varub bade-i hamrfıyı kınarlar (Necfüi)ı 

ister füzelfidan olsun, ister esfitil-i nastan, Türkiye halkının kültürü hete
rodox akımlara daima açık olmuştur. Hem de nası l?: 

Bırakalım sözünü buraya dek çok ettiğimiz ve bundan böyle de çok ede
ceğimiz heterodox tarikatları, Bektaşileri, Kalenderileri . . .  , "yüreği dağ ol
muş"3 Anadolu'nun bunca topraksız insanı,  toprağından olmuş sipahi, rea
yası, yüzünü "Şiat Ali"ye çevirmemiş miydi? 

Bu vesileyle bir önemli konuya değinmek yerinde olacaktır. 

1 Süleyman Çelebi. - Ya�ayan Mevlid-i Şerif. Doğan Kardc� yay. lsı . 1 964. s. 52.  
2 M ine Mcngi.  - Divan Şiirinde rindlik, ı\nk. 1 985,  s. l 7-2R.  
J Bkz. 1. Mclikoff. - Le probleme Kızılba�. iıı TURCICA VI.  1 975 ve 13. Oğuz. - C. 1 .  s.  KK7 ve 

dev. 
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Şii-İmami İslam anlayışına uygun olarak derlenmiş hadis mecmuası, Şii 
Şeriat ve i liihiyatının olduğu gibi ulum-i akliyye'nin (entelektüel bi l im lerin)  
birçok alanının da gelişmesi ve bunun zühd ve manevi yaşam üzerindeki etkisi 
açısından büyük önemi haizdir. Şii hadis mecmuası, Peygamber'in Şiilerce 
kabul edi lmiş bütün sözleriyle birlikte, Al i 'den Mehdi'ye kadar oniki İ ımım'ın 
geleneklerini içerir. 

Ancak bu mecmuanın özelliği ,  Şiilerce telakki edilen İslam'ın temelinin bir 
parçası o lmasına rağmen bunun "terkibinin" iki asırdan fazla bir süreye uzan
masındadır. Sünni İsliim'da hadis, Peygamber'in sözleriyle sınırlıdır ve buna 
başkasının hiçbir sözü karıştırı lmaz. O ise ki Şii dünyasında, her ne kadar 
hadfsi 'l-nebevl i le  hadlsil-veldvi arasında kesin tefrik yapılmı�sa da, bunların 
hepsi aynı bir mecmuada toplanmıştır: Kutsal yıl lar, genişlik kazanmıştı r. . .  

B u  görüş açısı ,  Şiiliğin İmam kavramından i leri gelmektedir. Şöyle ki 
imam tabiri Arapça "önder"i ya da Sünni siyasi teorisinde, doğruca halifeyi 
ifade etmektedir. O ise ki Ş iilikte kul lanıldığı haliyle, tabir, kendi içinde "nu
rü'l Muhanınıedi"yi içeren kişiye ıtlak olunur (mezkur "nı'.lr"da, Fatıma ve Ali 
yoluyla öbürlerine ve sonunda gayb'da olan İmam'a geçmiştir). Bu "nur"un 
gereği İmam, "günahsız (nıa 'sum)" telakki edi l ir 1 •  

İbn Abbas'ın rivayetine göre Na'thal adl ı  bir Yahudi, Tanrı Elçisi 'nin 
önüne dikil ip "Ya Muhammed, sana gerçekten bir süreden beri kafamı kurca
layan bazı şeyler hakkında sormak istediklerim var. Bunlara bana yanıt larsan. 
elinden İslam'ı kabul edeceğim" diyor. 

"Sor, ya Ebu Ummarah ! "  
"Ya Muhammed, bana Cenab-ı Hakk'ı tasvir et" . . .  

Altıncı İmam Ebu Abdullah da aynı mealde bir olayı rivayet ediyor. Hali
fe'nin Kufa'da minberden hitab ettiği bir gün adamın  biri kalkıp "Ya Emirü'I 
Müminin bize Cenab-ı Hakk'ı tasvir  et de O'na sevgimiz (hubb-11111/ıabbetinıiz.) 
ve O'nun hakkında nıuarefe'miz artsın"  diyecek oluyor ki Halife hiddetten 
renk değiştiriyor . . . ı 

Şii kaynakların bu iki rivayeti 'bu çevrelerde hakim olan şüpheci l iğin 
(scepticism) bir ifadesi oluyor. Öbür yandan Kelime-i Şahadet (Tann'nın vah
deti) i le  Muhammed'in Tanrı elçisi olarak kabulü, sayısız sonucu beraberinde 
getiriyor şöyle ki onların talimatına harfıyyen uyulması gerekmektedir. 

Hükumet ve onun toplumdaki rolü hususunda İslam'ın açık ve zımni ta
l imatının i lk  ve en iyi şerhi, el-Aştar liikablı Malik ibn el-Haris'e, Mısır'a vali 
tayin edi ldiğinde, A li 'nin yazdığı tali mat oluyor. Bunun konumuz itibariyle 

1 Will ianı C. Chiııick (ed. and trans! . ) .  - A Shi'itc anıhology. Loııdon 1 980. s .  5-8. Hossciıı 
Nasr'ın "giriş"inden. 

2 ihd . .  s. 26. ) 1 .  
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önemli olan bir bölümünü özetleyelim. Bu talimat da Ali'nin Nahçü'l belaga'
sının bir parçasını teşki l  ediyor. 

Bunun 3. bahsi "İnsan sınıflarına dair"dir. "Bi l  ki tebaa çeşitli sınıflardan 
olup bunların hiçbiri öbürleri olmadan yerine oturtulamaz ve hiçbiri öbürlerin
den bağımsız değildir. Bunlar arasında şunlar vanhr: ( 1 )  Tanrı'nın askerleri; 
(2) avam ve seçkinler için küttab, kudadi'l adi ve insaf ve hayr umıııli/'i 
(anıil'ın çoğ.), (3) cizye ve arazi vergisi ödeyenler, ezcümle elıl-i zım111e ve 
Müslümanlar; (4) tacirler ve sınaatkarlar ve (5) en aşağı sınıf, muhtac ve biça
reler. Bunların herbiri için Tanrı bir nasib ayırmış ve her nasible mütenasip 
farize'yi tayin etmiştir . . .  " .  

"Şimdi ask�rler, Al lah'ın izniyle, tebaanın dayanağı, idareci lerin ziyneti , 
dinin gücü ve emniyet aracıdırlar: Tebaanın onlardan başka güvenecek kimsesi 
yoktur ve buna karşı l ık  da askerlerin Allah'ın onlar için tahsi l  ettiği toprak 
vergisinden başka güvenceleri yoktur, o vergi ki , düşmanlarına karşı savaş
mak gücünü verip durumlarını düzelten ve ihtiyaçlarını karşılayan bir unsur 
olmaktadır. Bundan sonra bu iki sını fın  (askerler ve vergi mükel lefleri), 
üçüncü sınıf, kudad, umma! ve küttab'dan başka dayanakları yoktur şöyle ki 
bunlar anlaşmalar tertiplerler, ürün toplarlar ve bunlara özel ve kamu işleri 
tevdi edi l ir. Ve bütün bunların tacir ve ehi- sınaattan başka . . .  destekleri yok
tur. Sonra en aşağı sınıf muhtaç ve biçareler, yardım ve muavenete hakları 
olanlar vardır. A llah'la her sınıf için bolluk vardır. . .  " 1 •  

Çok eğleneceğiz, bütün bunlar üzerinde. Ancak şimdiden bir hususu vur
gulayalım: Kur'an'da geçen bir tabir olup İslam devlet teşkilatında, daha i lk 
başlardan itibaren yer almış olan amil, genel olarak memur, vazife sahibini 
ifade etmiştir. Bu "vazife" askeri de olabiliyordu. Ama ağırlık, vergi tahsi ldarı 
manası üzerinde olmuştur. "Amil kelimesi, Farsçanın ,  devlet dil i  ve edebi di l  
olarak ehemmiyet kazandığı Şark memleketlerinde, amaldiir, kfırdar, ktırdan, 
kfırkunan gibi , yine aynı manayı ifade eden Farisi şekiller almış ve tamamıyle 
amil, yeni maliye memuru müradifi olarak, eski zamanlardan beri kul lanı lmış
tır . . .  Kırım hanlığında ku l lanıldığını Hacı Girey Han'ın 1 453 tarihl i  bir yar
lığında görüp anladığımız bu tabir (ama/dar), bu şekilde eski Osmanlı kronik
lerinde de mevcuttur. . .  "2• Ancak bu tfıbire Osmanlının sonradan iltifat etmediği 
görülüyor. 

Devam etmeden önce, yukarda sözü edilen bazı fırka ve kavramlara açık
lık getirel im. 

1 ihıl. , s. 7 1 -2.  
2 M .  Fuad Köprülü. - Amil. i11 IA .  
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Hariciler 
Bunların oluşturdukları fırka, İslam'ın en eski fırkası oluyor. Ama ne as

keri, ne de politik alanda gerçek bir birliğe sahip olamayan bir fırka olarak ka
l ıyor. Akaid sistemleri de yekpare deği l .  Ancak hepsindeki müşterek nokta, 
İslamiyet'teki bütün mezhep ihtilaflarının hareket noktasının hi lafet sorununa 
taal lük etmesidir. Bu noktada Hariciler Şiilerin meşrfüyeti davasına ve miircie 
(imanı en başta sayan ve amele önem vermeyen) akidesine muhali f  durumda
dırlar. Doğru yoldan çıkan imamı ,  sırf bundan dolayı ,  gayri meşru ve mahlfı 
(hal edi lmiş) i liin etmek zorunluğunu (Hariciler, All'nin Muaviye i le tahkimi 
kabulünden sonra kendileri tarafından terkedi lmesini bu esasa dayanarak 
meşru sayıyorlardı) kabul ediyorlar; öbür yandan da, yukarda söylediğimiz 
gibi ,  ahliik ve dince kusursuz, tam bir ehliyeti haiz her mümin, bir siyahi 
(örneğin Habeşi) ue olsa, imam olabi l ir davasını güdüyorlardı ki bu, asl ınua 
bir halkçı görüşün ifadesi oluyordu. 

Çok katı İslami prensiplere bağlı Hariciler gayri müslimlere, tezat gibi gö
rünen müsamaha sahibiydiler. Bu fırkanın bazı kol ları, kelime-i şahadeti , 
" . . .  Muhammed Allah'ın bize değil ,  Araplara gönderdiği resuldür" şekline ko
yarak söyleyen Yahudi ve Hristiyanları Müslümanlarla eşil teliikki etmek dere
cesine kadar i leri gitmişlerdi. Araplarla nıava/i'nin1 eşitliği eği l imi ,  Haricilik 
kuramcılarından Yazid b. Abl Anlsa (Yazldiya'nın kurucusu) tarafından o 
denli i leri götürülmüştü ki o, Tanrı 'nın yeni bir Kur'an'ın İran lı ların içinden 
bir peygambere vahyedeceğini ve o peygamberin, kendileri için, Yahudil ik,  
Hıristiyanlık ve İslamiyet mertebesinde i lahi olup Kur'an'da zikredi len Şabi
'un dininden başka birşey olmayan yeni bir din kuracağını iddia ediyordu. 

"Haricilik başlangıçta bize tamamiyle bir halk hareketi olarak görünmesine 
rağmen, onu fikri mahiyetten mahrum addetmekten çekinmelidir. . .  birçok mü
nevver zekfilar üzerinde cazip bir tesir icra etmiştir. . .  " ' . 

Hulul 
Hulul ,  felsefi bir ıstılah olup halla ("çözmek-bir düğümü-, bir yere kon

mak ve bir yere ve mahalle yerleşmek")den müştaktır. Kelam'a ait bir terim 
olarak, sözcüğün bir vücud (beden) ile onun mahal li veya cevher (öz) i le araz 
(görünmesi için bir asla, cevhere muhtaç nesne) arasındaki i l işkiyi ifade eden 
manaları, bu türeyişten i leri geliyor. Hulul aynı zamanda: 1 .  ruh ile bedenin 
cevheri ittihadına (lıulul al-rulıfi'l badaıı); 2. ak l-ı faalin insan ile ittihadına 
(Jııılul al-ak/ al-jcuılfı 'l-iıısaıı) veya Tann'nın beşer ile (/ııı/Ul <ıllalıı'ltji'l-ıulsut) 
ittihadına (Hallac) da ı tlak olunur. Aristo'nun suret (dış görünüş) i le heyula 

1 Bu hususla bkz. B.  Oğuz. C. 11/2 , pa.rsim. 
2 G. Levi Della Vida. - Hariciler. iıı IA ve El.  
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(eski felsefede bütün cisimlerin ilk maddesi diye varsayı lan madde. Kendisinin 
sefil ve sureti olmayan fakat her şekil ve suret sahibi olanın muhtaç bulunduğu 
madde) akidesi, Hıristiyanlann hııtal telakkileri gibi . ruhani bir varlık i le onun 
sureti arasında bir ittihad kabul ediyor. Bu akide, az çok bütün kelam alimle
rince (nıııtakallinıun) reddediliyor. Cüzliiyetecezza (eski felsefenin bir cismin 
artık bölünemeyecek derecede varsaydığı en küçük bölümü) ya inananlar, lı11-

liil'ü 1 .  anlamda kabul ediyorlar. Zira bunlara göre, gerek melek ve gerek cin
lerin ruhları latif cisimlerdir. 2. anlamda hulıll ise, zat-i baride (Tanrı'da). bir 
tacazzi (parçalara bölünme) yi gerektireceği ve tencisıılı'a yol açacağı için. 
bunlar nezdinde tümden reddedilecek şeydir. 

Bu nedenle de gerek Sünni, gerek Şiiler, /ıu/iil'a inandıkları için aşağıdaki 
fırkaları Hıristiyanlarla bir tutuyorlar: 1 .  Müfrit Şiiler (Gulat)1 ve bunların bir
çok kolu ;  2.  Sünni Sufiler. Bu sonuncuların kol ları arasında Hallaç'ın men
subu bulunduğu Farisiye var. 3. Vahdetiler; bunlardan İttihadiye'ııin vahdet-i 
vücıld akidesine, Gazali'ye taş çıkartacak derecede tutucu Sünni İbn Teymiyye 
huliil-u mutlak adını veriyor2• Bunlar tümüyle, "heretic"ler. . .  

Devam edelim Şia'yı irdelemeye. 

* 
* * 

Ortada bir İslami ü lkü var: dini önderliğin özel bir görüşü oluyor bu ü lkü. 
Saf ruhani hareket, daima istisnai kalmış ve beşer tarihinin çağında din, insa
noğlu'nun toplum içindeki tüm yaşamına, bir o kadar da politikasına dahil ol
muş. Hatta, daha önce de i fade etmiş olduğumuz gibi , İsa'nın saf dini öğretisi 
bile siyasi içerikten yoksun değildir\ 

Bi ldiğimiz tarihi veriler itibariyle İslam da, daha i lk doğuşundan itibaren. 
bir sosyo-pol itik hareket olmuş. Aynı şekilde Şiilik de, fıtri tabiatı itibariyle, 
daima hem dini, hem de siyasi bir veçheye sahip olmuş ve İslam'ın dini ve ku
rumsal gelişmesinin ilk üç ya da dört yüzyıl ı  boyunca Müslümanlar arasındaki 
bütün dini tartışmaların politik ve sosyal i l işkisi gözden kaçamaz. Bu itibarla, 
varl ığının herhangi bir aşamasında, "siyasi" Şia'dan, "dini Şia"yı tefrik etmek 
mümkün olamamaktadır. 

Şia'nın tedkikinin hareket noktası, tarihi gerekli l ik nedeniyle, Peygambe
r'in önderliğinde Medine'de ortaya çıkan Müslüman cemaatinin tabiat ve ter-

1 A�ağıda Galiye (çoğ-Gulat) anlatılacak. 
2 Louis Massignon. - Huliıl. in IA. Bazı tabirlerin yanında paranıcz içindeki iı.:ıhlar tarafımıza 

aiıtir. El"da G. C. Anawaıi. Massignon"un bu makalesine. hizi fazla ilgilendirmeyeceği için 
koymadığımız ilaveler yapmıı. 

3 W. Monıgomery Watı. - lslamic poliıical ıhoughl. Thc hasic conccpts. Edintıurgh. 1 968. s. 
26-7 .  
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kibi olacaktır. Bu cemaat, ne kültürel ve geleneksel temel, ne  de  sosyo-politik 
kurumlar bakımından yeknasak değildi. Bir yeni sistem içine farklı insan ya da 
grupların birleştiri lmesi mutlaka, bunların derinlemesine kökleşmiş değer ve 
geleneklerinin tam ifnaını tazammun etmez. Bu i tibarla Ümmet'in çeşitli mü
rekkip krsımlarının bazı değerleri, düşünceleri ve eği l imlerinin, yeni dini ni
zamın bel l i  veçhelerinde kendilerini yansıtmaları doğal olacaktı .  Dolayısıyla, 
özel l ikle temel tabiatlı olmayan her sonucu,  bir yeknasak yaklaşım yerine 
Ümmet'te yaklaşım ve görüş açısı çokluğunun bulunması beklenecekti. Çeşitli 
grupları birbirlerine bağlayan temel amil Muhammed ve misyonunun kabulü 
olacaktı .  

Peygamber'in Ashab'ından Ali'yi tutanlar arasında bazı Arapların eği l imi,  
böylece, Muhammed'in Medine'deki Ümmet'ini birlikte oluşturan çeşitli Arap 
kabi leleri arasında daha önceden mevcut düşüncelerin bir doğal sonucu olu
yordu. Bu  Ümmet arasında, uzak diyarlardan gelmiş, Habeşi B i lal ve Acem 
Selman (Farisi) gibi, kişi ler de vardı. Çeşitli köken ve sosyo-kültürel arka-pl
anlı Arapların İslam'ı, hiç değilse i lk  aşamasında, kendi öz sosyal ve ahlaki 
fikirlerine göre anlamış olduklarını farzetmek zorundayız. 

Araplar arasında atalardan kalma soyluluk ve fazi letli fi i l lerin ,  ünü ahfad 
tarafından muhafaza edilecek en güçlü ve sürekli saik olacaktı . İşte bu anlamda 
sünnet tabiri, İslam'dan çok öncesinde sık sık ku llanı lıyordu. İslam'dan sonra 
Sünnet kurumu, eskiden olduğu gibi etki l i  kalmış, ancak içeriğinde kesin şe
ki lde Peygamber Süıınet'i yer almış. 

Arapların asalet ve şeref anlayışlarının ayrıntı ları üzerinde durmuyoruz. 
Sadece bir ibadethanenin· (harim), bir "ev"in (beyt) muhafızlığı ile şeref kav
ramlarının ayrı lmazlığını belirtmekle yetiniyoruz. Bunun sonucu olarak da 
Arabistan'da rahiplik çoğu kez kabile önderliği, hatta kral l ıkla mezcolmuştu. 
Hatta daha da i leri. giderek başlarda siyasi liderliğin bir dini ve ruhbani tabiata 
sahip olmuş olduğunu ifade edebiliriz. Politik önderliğin temelinin sadece ruh
banlık statüsü olmayıp bu statüye ruhban sınıfından olmayan birinin varması 
halinde, ona dini işlevlerin de yüklendiği belirgin oluyor. Bunun sonucu ola
rak, kabile önderliği i le Tanrı'ya hizmet düşüncesi eşanlamlı oluyor. Kabileyi 
yönetenler haliyle kabile beyt'inin de muhafızları oluyorlar (elıl-i beyt). 

Muhammed'in ortaya çıktığı zamanda ai lesinin, her ne kadar o zaman 
ailenin maddi ve siyasi kaderi asgari düzeyde idiyse de, Haşim'in eski rahiplik 
sülalesinin şan ve hatırasını muhafaza etmiş olmalıydı. Muhammed işte bu 
ailevi arka-plan içinde Tanrı Resulü ve insanların zaman içinde bozup çarpıt
tığı İbrahim i le İsmai l ' in gerçek dini Siimıet'inin düzelticisi olarak çıkmıştı 1 •  

1 Bütün bunların ayrıntıları için bkz. B .  Oğuz. - Türk v e  Yahudi kültürlerine bır nıukayesl'li 
bakış. Isı. 1 992. s. 78 ve der. 
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Bu itibarla Peygamber öldüğünde, onuri istihlafı sorunu bunda hem siyasi 
hem de dini liderliğin mezci olarak telfıkki edilmişti. Bittabi çeşitli Arap kabile
leri arasında bu hususlardan hangisinin ağır basacağı konusu farklı görüşlere 
yol açacaktı .  Kimine göre işbu liderlik dini olmaktan çok siyasi idi; kimine 
göre de bunun aksi idi . Ebu Bekir'i hemen kabul eden Müslümanların çoğun
luğu işin sosyo-politik yanına ağırlık verip dini prensip ve belli bir sülalenin 
irsi kutsall ığına büyük ölçüde yüz çevirmişt i .  Ömer'in İbn Abbas'a söylediği 
şu sözler bu varsayımı kuvvetle destekliyor: "Halk peygamberl ikle halifeliğin 
Beni Haşim'de birleşmesini sevmedi".  Ama aynı zamanda Ömer'le Ebu Bekir, 
Ümmet'in bir bölümünde tevarüs edi lmiş kutsallık fikrinin öneminin pekala 
farkındaydı lar ve Ebu Bekir'in seçi lmesin in şüpheye açık olması hali nde 
Ümmet'in birl iğinin ciddi şekilde tehlikeye gireceğini görmüşlerdi . Bununla 
bi rlikte, Beni Haşim'in irsi kutsallığında saklanan Kabe rahipliğini hi lafetten 
ayırmayı gerekli görmüşlerdi. 

Daha başkaları ise, özell ikle Güney Arabistan kökenliler, Mekke'de ön
derliğin, rahiplik imtiyazlarıyla birlikte, Haşimi'lerden Abd Maniif klanınca te
varüs edi lmiş olduğu düşüncesindeydiler. Gerçi Abdü'I Muttalib'in ölümünden 
sonra siyasi konu larda Emeviyye klanı tarafından gölgelenmişlerd i .  Ancak 
Muhammed'in Tanrı 'nın Peygamber'i ve Arabistan'da en üst yetki olarak yük
selmesi, Beni Haşim'i yeniden iktidara getirecekti . Bu itibarla Sahabe'den ba
zıları için tabii halef seçimi, bir başka Haşimi olacaktı :  ve Müslüman cemaati
nin önderl iğine bütün istihlaf sorunu, onların gözünde, büyük dini anlamı haiz 
bir sorundu. Muhammed, İbrahim ve İsmai l ' in gerçek dininin yeni leyicisi idi 
ve böylece de klanının irsi kutsallığı doruğa varmıştı. 

Kur'an'ın bütün şarih leri , bunda geçen Ehl-i beyt tabirinin Muhammed'in 
kızı Fatıma, amca oğlu ve damadı Ali ve iki sevgi li torunu, Hasan ile Hüseyi
n'e taallük ettiğinde müttefiktirler. Yine Kur'an'da geçen f<ıırbfi karııba kö
künden yakınl ık;  (Osmanlıca'da "akraba")nın da aynı kişileri kasdettiği ke
sindir. Ancak Sünni şarihler bunlara Peygamber'in zevcelerini de eklerlerken 
Şii yazarlar bunu yapmıyorlar. 

Kur'an'da yüzden fazla Ayet'te, çeşitli peygamberlerin ailelerine Tanrı ta
rafından özel lı'.ituf ihsan edildiği ifade ,ediliyor. Bundan iki sonuç çıkanılabi l ir. 
Eğer Kur'an'ın, Yii . yy Arabistan' ın kültürel çevresinde anlaşı labilecek ifade
lerle i fşa edildiği beliti kabul edi lecek olursa, Peygamber'in ailesinin kutsallığı 
düşüncesi o zamanlarda herkesçe kabul edildiği aşikar olur. Ama bundan daha 
önemlisi ,  Kur'an'da işbu düşüncenin sürekli tekrarının bazı Müslümanlar ara
sında Muhammed'in ailesinin bir dini imtiyaza sahip bulunduğu intibamı ya
ratmış olmasıdır. 

Ne Ebu Bekir'in Beni Tayın b. Murra kabilesi, n1< de Ömer'in Beni Adi b. 
Kaab halkı herhangi bir dini temel üzerinde fazla itibar sahibi olmuştu ve dola-
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yısıyla dini prcnsipe ağırlık verenler bunları Muhammed'in halefliğine aday 
olarak kabu l edemezlerdi .  Aday ancak Beni Haşim'den gelebi l irdi ve bunların 
arasında Ali 'nin kişil iği en sivri lmiş olanıydı .  O da Haşim'in ahfadından ve 
Abdii'l Muttal ib'in torunuydu, M�hammed gibi. 

İşbu fıtri kişisel nitelik ve faziletlerin Ali 'ye, Peygamber'in ai le efradı ve 
sahabe'si arasında tek ve üstün bir yer temin etmiş gibi olup ona, daha Pey
gamber'in hayatında özel bir tehalükle bağlı bir dost grubunu kazandırmıştı. 
Ş ia'nın, Şiil iğin daha Muhammed'in hayatında var olduğu iddiası buradan 
gelmiş olmalı. Kaldı ki Ali 'nin hilafet için üstün nitelikleri, Peygamber'in ha
yatında vaki olmuş bir dizi olay tarafından ayrıca pekişti ri lmiş, Muhammed de 
Ali'ye bir özel itibar göstermiş. Bunların ayrıntılarına girmiyoruz. Sadece Ta
buk seferi sırasında Muhammed'in Ali 'yi Medine'de veki l i  olarak bırakmış 
olduğunu ve bu vesile i le, sıhhatından şüphe edi lmeyen bir hadis'e göre de 
Ali 'ye "Harun Musa'ya ne idiyse sen de bana osun, ancak benden sonra Pey
gamber gelmeyecek" dediğini , veda haccı dönüşünde Ghadir Hum'da mola 
verip burada hacılara Ali 'yi elinden tutarak onun yetke ve kişi olarak müminle
rin kendilerinden de üstün olup olmadığını sorduğu, kalabalığın da "Böyledir, 
ya Resillal lah ! "  diye hep bir ağızdan bağırdığını ve bunun üzerine "Ben kimin 
mevta (hami, efendi, önder, dost?)sı isem Ali 'de onun mevlii'sıdır" diye be
yan etmiş olduğunu kaydetmekle yetiniyoruz. 

Sünnilerle Şiiler arasındaki ihtilafın belkemiği hiçbir zaman ne bu mezkur 
Ghadir Hum olayının ne de Peygamber'in Ali  lehine beyanının mevsukiyeti 
olmamış; ası l  uyuşmazlık mevlli sözcüğünün manasında odaklanmış .  Şia, 
sözcüğü sarahaten önder, efendi ve hami manasında alıyor ve dolayısıyla bu
nun kesin şeki lde Peygamber'in halefi o larak telakki ediyor. Öbür yandan 
Sünniler ise nıevlli'yı dost, yakın akraba, sırdaş anlamında yorumluyor ve 
Muhariımed'in sadece müminlere Ali 'ye itibar göstermelerini tenbih ettiğini id
dia ediyorlar. Ayrıca Sünniler, Peygamber'in Ali lehinde bu i fadeye gerek 
gördüğünü şöyle ki A li 'nin kumandasında yapı lmış Yemen seferinde ganime
tin Ali tarafından haşin ve fütursuz şekilde dağıtı lmasından ötürü onun aley
hine mırı ldanmalar olduğunu iddia ediyorlar. Yani damadı aleyhindeki olum
suz duyguları dağıtma lüzumunu duymuşmuş 1 •  

* 
* * 

Buraya kadar Şia'nın kavramsal temellerini irdeledik. Ancak İslam içinde 
Şii duygularının kökenlerini saptama girişiminde, işbu duyguların içinde teza
hür ettiği olguları ayrıntılarıy la tedkik etme zorunluğu vardır. Bir halkın her 

1 S. Husain M. Jafri. - Origins and early devclopmcııı of Shi'a lslaın. Loııdon 1 979 . .  1 -23.  
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dalda. ister politik, kültürel veya anayasal olsun tarihi, kesintisiz bir devamlılık 
arzeder. Bir  dini gelenek içinde hiçbir dini veya politik örgütlenme, ne de her
hangi bir özel görüş açısı , onun i lk elle tutujur görünümüyle tam i l işkisi ku
rulmadan iyice anlaşılamaz. İşte bu bakımdan Sakifa olayı ,  Şii görüş açısının 
ortaya çıkmasıyla ayrılmaz şekilde bağlantı lıdır. 

Olaya adı verilen Sakifa, Medine'de eski bir toplantı odası olup halk bu
rada toplanıp önemli sorunların tartışıp çözerlermiş. Peygamber'in ölüm ha
beri gel ir gelmez Medine halkı yeni önderlerini seçmek üzere burada toplan
mış. Muhacirler (Muhacirfin)den bir grup burada cemaatin tek önderi olarak 
Ebfi Bekir'in kabulü için Ansar'ı zorlamış. Sakifa'nın bu toplantısında Ali 'nin 
hi lfifet iddiasını desteklemek üzere bazı sesler yükselmiş;  böylece "Sakifa' ' ,  
Müslümanlar arasında ilk parçalanmanın nev'e ait adı olarak kabul edilecektir. 

Olay hakkındaki ilk ayrıntı lı ve sistematik naki ller Hicri i l .  yy'ın biri nci 
yansından sonrasına ve i lk iki Abbasi halifesinin zamanına ai t olup artık o ta
rihlerde Şii ve Sünni gruplaşmalar Müslümanların kalbinde derin yer tutmuştu 
ve her iki fırka birbirini gerçek İslam yolundan sapmakla suçluyordu. Böylece 
çok değişik ve birbirine ters kaynaklardan, bunların kendi görüşlerine uygun 
naki ller kalacaktı tari he. Ancak bunların yakından tedkiki .  Sakifa olayının 
kaba hatlarıyla, hep aynı şekilde anlatılmış olduğu görülür. Bunların arasında 
bittabi, yazarın kişisel eğil imine göre ayrıntı farkları bulunacaktı . 

Sakifa vak'asının en eski kapsamlı hikayesini anlatan çalışma, Peygambe
r'in ilk etraflı biyografisinin (Siraı Rasul Alllih) müell ifi Muhammed h. ishak 
b. Yasar (85/1 04- l 5 1 / 1 68)inki oluyor. Eserin başlıca Peygamber' in yaşam 
öyküsüyle i lgili olması nedeniyle bunda Sakifa olayı kısaca anlatılıyor. Bunun 
eserde yer almış olması olayın Peygamber'in defninden önce vaki olmuş ol
masından i leri geliyor. 

Kısa bir girişten son İbn ishak, olayı tek bir hadise bağlıyor. Bu da ikinci 
hal ife Ömer' in Medine cami inde Cuma vaazlarının biri oluyor. Ömer, dini 
şeki lciliğin uygulanmasında kesin disiplin sahibi olduğundan, vaazlarına Me
dine'de çok kişinin koşmuş olması ve şerh ve tefsi rlerinin hem Muhacirfin, 
hem de Ansar arasında geniş bir tedavüle mazhar olmuş olması melhuzdur. 
Kaldı ki Ömer'in kendisi bu işte, en can alıcı anda en önemli rolü oynamış ve 
Ebfi Bekir'in seçiminin başlıca amil i  olmuş kişiydi.  

Bu hadis'in isıılid'ı yani raviler zinciri, kısa ve doğruca Medine'li bilgi ve
renler olmuştu 1 •  Bu isnfid meyanında, ilerde kendisinden yine söz edeceğimiz, 
hadis tarihinin ünlü simalarından Abdullah b. Mesud bulunuyor. O, ve yine 

1 il>cl . . s. 27-30. 
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onun gibi üç tanesiyle birlikte, "bilginin dört denizi " ve de "Kureyş'in dört 
denizi" tesmiye ediliyorlar. İbn İshak, Ömer'in aşağıdaki söyleviyle başlıyor: 

"Resul vefat ettiğinde, Ansar'ın klanı Beni Saida'nın büyük odasında 
Sa'd b. Ubada etrafında toplanmış; Ali ile ez-Zubeyr ve Talha b. Ubeydullah 
Fatıma'nın evinde kendilerini öbürlerinden ayırmışlar, Muhacirun'un geri 
kalanı da Ebu Bekir etrafında toplanmış . . .  Derken biri gelip Ebu Bekir ve 
Ömer'e, Ansar'ın bu klanının Beni Saida'nın  odasında (Sakifa ) 1  Sa'd'ın 
etrafında toplandığın ı  söy lüyor: «Eğer nası n dizgin in i  el i nde tutmak 
istiyorsan, bu işi, öbürlerinin fiil i  ciddi boyuta gelmeden ele al" .  Bu sırada 
Resul 'un cesedi hala evinde idi, defin tertipleri henüz itmam edi lmemişti ve 
ai lesi  ev in  kapıs ın ı  k i l i t lemişt i .  Ömer, Ebu Bek i r'e «Ansar' ın  bu 
kardeşlerimize gidip ne yaptıklannı görelim» dedi". 

Bu arada birisi kalkıp "Ya emirü'I müminin, «Ömer ölseydi, filancaya biat 
ederdim diyen birini sever miydin?» diye Ömer'e soracak oluyor. Hadisler. ne 
bu soranın, ne de bu filancanın kim olduğunu bildirmiyor. Sadece Baliizuri, 
bu kişinin Zübeyr olup onun selam ve alkışlarla karşılamak istediği (filanca) 
kişinin Ali olduğunu kaydediyor. Ali adını duyan Ömer, aşağıdakı önemli ve 
ateşli konuşmayı yapıyor: ' 

"Ömer (bunu işittiğinde) hiddetleniyor ve şöyle diyor «Allah razı olsun, 
bu gece kalkıp adamları, ellerinden iktidarı gaspetmek isteyenlere karşı uyara
cağım». Ben (Abdürrahman) şöyle dedim: «Yapma bunu, Emirü'I müminin, 
zira festival ayak takımı ve halkın en aşağı sınıfını biraraya getiriyor; bunlar 
siz kalabalığın arasında dururken sizin hemen yakınınızda çoğunlukta olacak
lardır. Kalacağınızdan ve bunların söylediklerinizi anlamadan ve bunları 
doğru yorumlamadan ötede beride tekrar ede�ekleri bir şey söy lemenizden 

· korkanm; bu itibarla Medine'ye gelene kadar bekleyiniz şöyle ki burası Sünne
t'in yeridir ve fukaha ve halkın soyl1ulanyla özel olarak burada görüşebil irsi
niz. İstediğinizi söyleyebi l irsiniz, fukahfi (fakihler) da bunları anlayıp <loğru 
tefsir edeceklerdir.» Bunun üzerine Ömer «Vallahi, Al lah isterse, Medine'ye 
varır varmaz bun lan yapacağım» diye yanıtlıyor. . .  " .  

Hadis'in gerisini vermiyoruz. Ancak Ömer'in kendi beyanından Ebu Be
kir'in adaylığına, sadece Ansar'dan değil ,  aynı zamanda Ali ve yandaşları ta
rafından da ciddi muhalefet olduğu ayan oluyor2• 

1 Osmanlıcada Arabi kökenli "sakf-Sakaf', "örlü. dam" anlamını.la olup "müsakkaf" dahi ··ıavanı. 
damı olan". çoğulu "müsakkafaı". hukuki ıcrim olarak "üslü tirıülü yapılar"ı i fade ederdi .  40'1ı 

yıl lara kadar bina vergisinin adı. "musakkafaı vergisi" idi. Anlaşıldığı kadarıyla Heni Saiı.Ja. 
üstü önülü büyükçe bir lllplanıı mekanına sahipli. 

2 S. lfosain M. Jafri. - op. ciı . . s .  4 1 -44. 
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Olayların devamını Jafri'den dinlemeyi sürdürmeden önce bizim için son 
derece önemli bir hususa dikkati çekmek isteriz: Ömer'i ikaz edip sükunete da
vet eden Abdurrahman, açık seçik olarak, ayak takımı ve halkın eıı aşa,�ı taba
kası 'ndan korkulmasını ve desteğin Medine'nin fakih leri i le  soyluları 'nda 
aranmasının gerektiğini öğütlüyor. Böylece de bir sınıflar çelişkisinin varlığı, 
bir yandan Ali, öbür yandan da Ömer i le Ebu Bekir'in bu çelişkili sınıfların 
hangilerinde yer aldıkları aşikar olmuş oluyor. Muhammed'in ölüm haberi ya
yıl ır  yayılmaz Medine'nin Ansar'ı, hiç şüphesiz Mekkelilerin egemenliğinden 
korkarak ve belki de bunların niyetlerinden haberdar olarak Beni Saida Sakila
'sında, kendi aralarından bir önder seçmek üzere acele toplanıyor. Ömer, hal
kın Muhammed'in öldüğünü söylediğini duyunca duruyor ve hiddetle Pey
gamber'in ölemeyeceğini söyleyip halkı tekdir ediyor. Muhammed'in sadece 
bir süre için gözden kaybolduğunu iddia edip onun öldüğünü söyleyeni öldü
receği tehditini savuruyor. Medine varoşlarında bulunan Sunh'daki evinde 
bulunan Ebu Bekir bunun üzerine sahneye giriyor. Ömer'in atışmasını du
yunca doğruca Muhammed'in evine gidiyor. Göçtüğünü görünce de geri gelip 
Ömer'in çevresini sarmış halka ölümü doğruluyor. Ömer'le Ebu Bekir Sakifa
'ya gel iyorlar ve burada Ebu Bekir Ansar'a şunları söylüyor: " . . .  Kendiniz 
hakkındaki medhiyeleri tamamen hakkediyorsunuz. Ancak Araplar Kureyş 
kabilesi dışında yetke tanımayacaktır. Bunlar soy, kan ve yurt (yani merke7.de 
yerleşmiş) olarak Arapların en iyisi ve soylusudurlar" . . .  Konuşmasının so
nunda "Peygamber, önderlerin Kureyş'ten olacağını söyledi. Bu itibarla Mu
hacir kardeşlerinizle Allah'ın bize bu lôtfuyla rekabete girişmeyiniz". 

Bu arada bir idareci Ansar'dan, bir tane de Kureyş'ten olsun şek linde bir 
uzlaşma teklifinde bulunan Ansar'dan birine Ömer şu yanıtı veriyor: "ne akıl. 
almaz şey; bir kında iki kılıç olamaz. Vallahi Araplar. Peygamber'leri başka
sından (yani bizlerden) iken sizin yetkenizi hiçbir zaman kabul etmeyecekler
dir" .  

Yine dikkate değer bir olay da Ömer, Ebu Bekir ve Ebu Ubayda birbirle
rine "hi lafeti siz alın, hayır siz alın" diye teklif ve karşı teklifte bulunurlarken 
biri bu sonuncusunun üstüne atlayıp onu öldürüyor. Ömer, " . . .  biriniz bunu 
bizim yaptığımızı söylüyor. Dedim ki «Onu Al lah öldürdü»" diye anlatıyor. 
konuşmasının sonunda. Yani "tri umvira"dan birisi ortadan kaldırı lmış . . .  

Sakifa toplantısını takibeden olaylara geçmeden önce Ebu Bekir'in seçi l
mesini mümkün kılan çapraşık durum ve eşsiz koşul ları kısaca tedkik etmekle 
yarar vardır. Önce, Kureyş'li ler ve özellikle Muhacirun arasında kabile reka
betleri, önemsiz Beni Tayın b. Murra koluna mensup Ebu Bekir'in önderliği
nin kabulünü kolaylaştırmış. Mekke'nin idareci kabileleri arasında göze bat
mayan yeri dolayısıyla Banu Tayın, Kureyş'in rakip kabilelerini kasıp kavu
ran yetke mücadelesi ve siyasi ihti latlara hiçbir zaman dahil olmamış. İkinci 
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olarak Muhacirun, bir Medine egemenliğinin kendilerini öz kabi le  rekabetleri 
ve öldürücü döğüşlerine daldırmasından korkuyordu. Üçüncü olarak Ansar'ın 
içinde Beni Avs i le Khazraj kabileleri arasında iyice kök salmış bir düşmanlık 
mevcuttu. Sa'd bin Ubada Khazraj ' ın önderiydi ; dolayısıyla Beni Avs, bir 
rakip kabile reisinin arkasına düşmektense bir Kureyşli lidere boyun eğmeyi 
daha yararlı ve tahammül edil ir olarak bulmuşlar. Ve Ansar içinde Ebu Bekir'e 
biat eden i lk kişi Beni Avs'ın şeflerinden biri olan Usayd b. Hudayr olmuştu. 
Beni Khazraj ise. Muhacirun i le Beni Avs ittifakına karşı koyamayacak kadar 
zayıftı. Böylece de Medine'de Ebu Bekir, çoğunluğunun biatına mazhar ol
muştu. Bu  amil lere ek olarak, onun kişi liği de, ezcümle i msakı, itidal i ,  i leri 
yaşı,  Muhammed'le yakın işbirliği ve Peygamber'in misyonunun başından 
beri İslam'a yaptığı hizmetler, bunda etki l i  olmuştu . 

Kaynaklarda muhafaza edilen malzemeye göre Ebu Bekir'le Ömer'in çok 
öncesinden bir itt ifak kurmuş olduk ları aşikar oluyor. Bunda muhtemelen 
üçüncü ortak olarak Ebu Ubayda da bulunuyonlıı ve bu üçünün. yeni fi lizlenen 
İslami asaletle eski Mekke aristokrasisine karşı oluşmuş siyasi grup içinde 
hayli ağırlığı ve etkisi bulunuyordu. Ve nihayet kaydedilmesi gereken bir hu
sus da Ebu Bekir'in hilafetinin tam anlamıyla cemaatin bir hür seçi mi i le ger
çekleşmemiş olduğudur. Karar doğruca Muhacirun arasında bir özel grup tara
fından alınıp aceleyle öbürlerine icbar edi lmişti. Bunun başarısı sadece Medi
ne'de mevcut hasas grup ihtilfifları sayesinde olmuştu.  Ömer, "kabul edil ir  ki 
bu acele bir iş olmuştu ama Allah bundan kötülüğli uzaklaştırdı" dememiş mi? 

Aslında Ebu Bekir lehine Ömer ve Ebu Ubayda tarafından i leri sürülen 
meskur delil ler, Ebu Bekir'e karşı Ali lehine i leri sürülenlerle aynı tabiatta idi 
ve hiç şüphesiz Ali 'nin talebine Ebu Bekir'inkinden çok daha büyük güç katı
yordu. Hi lafette Ebu Bekir'in tek iddiası,  Peygamber'in hastalığı sırasında 
namazdaki imamlığı idi ki bu, daha sonra bir theolojik renge bürünüyor ve 
buna dair hadisler çoğu kez karışık ve mütezaddırlar. 

Sakifa'daki delil ve karşı delil ler dikkate alındığında, Ebu Bekir'in seçimi 
koşulların yarattığı tesadüfe bağlanıyor. 

Peygamber'in halefi olarak Ebu Bekir'in yetkesinin sağlamlaştı rı lma işi ,  
Sakifa toplantısından sonra tam olmaktan çok uzaktı. Ali 'nin, Sakifa'da alınan 
karardan bile haberi yoktu. Ancak, Ebu Bekir. Sakifa'da biatı sağladıktan 
sonra yandaşlarıyla birlikte Peygamber'in camii ne gitmesi ve orada toplananlar 
arasında bir gayritabii gürültü ve kargaşalığın hasıl olmasıyla olan bitenleri 
öğreniyor. Bunun üzerine hem Ansar hem de Muhacirundan kendi yandaşla
rıyla Fatıma'nın evinde toplanıyorlar ve ne yapılması hususunu müzakere edi
yorlar. Ali'nin iddia ve taleplerini ve de Sahabe'den bell i  bir grubda uyandırdı
ğı saygıyı iyice bi len ve bunların bir tepkisinden korkan Ömer i le Ebu Bekir, 
bunları biat etmek üzere camiye çağırıyorlar. Berikiler gelmeyi reddediyorlar. 
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Ömer, ani darbe politikasıyla Ebu Bekir'e çok geç olmadan çabuk hareket et
meyi öğütlüyor. Her ikisi,  bir si liihlı takımla birlikte Ali'nin evine yürüyorlar. 
evi çeviriyorlar ve Ali i le yandaşlarının seçilmiş halifeye biat etmemeleri ha
linde evi yakma tehditinde bulunuyorlar. Ali dı şarı çıkıyor ve kendi iddia ve 
haklarını i leri sürüp Ebu Bekir ve Ömer'in taleplerini geri çevirerek karşı 
koymaya teşebbüs ediyor. Sahne aniden sertleşiyor, kıl ıçlar kınlarından çıkı
yor ve Ömer i le hempaları bahçe kapısından içeri girmeye çabalıyorlar. Birden 
Fatıma önünde beliriyor ve bir aşırı hiddetli ve serzeniş dolu bir ruh haleti 
içinde bağırıyor: "Resulu llah'ın cesedini bize bırakıp bize danışmadan ve. 
haklarımıza saygı duymadan aranızda karar verdiniz. Vallahi diyorum, ya bu
radan hemen gidersiniz, ya da karmakarışık saçımla Allah'a sığınırım".  -

Bu ,  durumu daha da vahimleştiriyor ve Ebu Bekir'in takımı,  Ali 'nin bi
atını sağlayamadan evi terketmek zorunda kalıyor. Ali ,  artan baskı karşısında 
daha fazla dayanamayacaktı .  Onun ne zaman Ebu Bekir'le barıştığına dair ha
disler tehalüf  ediyor ve çok kez de mütezad oluyor. Bunların arasında en 
şayan-ı itimat olanına göre Ali, altı ay sonra vaki olacak Fatıma'nın ölümüne 
kadar ayrı kalıyor. Ve Ebu B ekir'e o güne kadar mukavemet etmiş Ansar ve 
M uhacirun'dan olan kişi ler de sonunda ona biat edeceklerdir. Bun ların 
arasında, burada saymadığımız onüç önemli kişi de bulunuyor. 

Bunların Ebu Bekir'e muhalefetleri veya onunla kiiskünlüklerinin ciddiyet 
derecesi saptanamıyor şöyle k i  Şii kaynaklar bunu aşırı derecede abartırken 
Sünnilerinki ler de bilmezlikten geliyor veya mümkün olduğu kadar asgariye 
indiriyorlar. Bununla birlikte bu adamların i lk "Şiat Ali-Ali Partisi " ,  ya da Şi
a 'nın çekirdeğini oluşturdukları tarihen yadsınamaz. Keza hepsinin aynı dere
cede heyecanlı ve ateşli destekçi oldukları da iddia edilemiyor. Bunların bazı
ları gevşek yandaş olup Ali 'nin bu mevkie en elyak kişi olduğunu kabul et
mekle birlikte fazla kin duymadan Ebu Bekir'e biat ediyorlar. Anmar, Mikdiid, 
Ebu Zarr ve Selman' ın 1  tutumları öbürlerininkinden fark lı olmalıydı .  Bu dört 
refik bütün Şiilerce ilk Şiat Ali'yi oluşturan "Dört Rükün" (al-arkaıı al-erbaa) 
olarak görülüyorlar. Bununla birlikte, Ali'nin Ebu Bekir'le uzlaşmaya girme
sinden sonra muhalefet için bir sebeb kalmayacak ve bu ilk Şia'nın işbu eliti 
fiilen yok olacaktır. Ama bir fikir bir kez bu laştıktan sonra, yok olabil ir mi? 
İslami düşüncenin  gelişme tarihinde daha sonraki yı l lar bu soruya bir yanıt 
sağlayacaklardır.2 

1 Selman-ı Farisi. 
2 S. Husain M. Jafri. - op. ciı . .  s. 47-53 .  

* 
* * 
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Böylece Şia'n ın  i lk tezahürlerini özetlemiş olduk. Bunda Ebfı Bekir'e 
destek olanlarla muhalifleri arasındaki ihtilaf başlıca, mevcut ko,ml/ar altmda 
lazım olan nedir' le ne olnıalıydının müliihazası etrafında odaklanmıştı .  Birinci 
i lke kısa surede kudretli bir halifelik imparatorluğunun tesisi i le sonuçlanmıştı. 
İkinci ne olmalıydı i lkesi de cemaatin, küçük de olsa, bir grubunun İslami ülkü 
ve siyaseti hakkında kendi öz yorumunu geliştinneye götürecekti .  

A l i  yandaşların ın  başlangıçtaki yenilgisi ve  Ali 'nin, altı ay  sonra, Ebü 
Bekir idaresini tanımasından sonra koşullar, Şii eğilimlerinin açık ve faal teza
hürlerinin çoğunun kaybolmasını sonuçlandıracak şekildeydi. Şia. Şilril'ya, 
yani Osman'ın seçimine kadar uykuya yatacaktı .  Bununla birlikte hem Şii hem 
de Sünni belgeler bu dönemde iki farklı  ve önemli alttan akan eği l imin varlı
ğını gösteriyorlar. Önce, Ali'nin idareci yetkelere karşı pasif tavrı; ikinci ola
rak Ebu Bekir ile Ömer'in,  Beni Hilşinı 'i, özellikle Ali'yi liderlik imtiyazlı id
dialarından söküp atma gayretleri ki bu, yukarda zikrettiğimiz kendi yeni nizam 
anlayışlarına göre yürütülüyordu. 

İsliim'ın davasında bütün teşebbüslerin en faal ve ateşli iştirakçisi ve Mu
hammed'in idaresindeki bütün savaşların ön cephesinde çarpışan bir büyük 
muharip iken Ali, birdenbire, az çok evinin dört duvarı arasında sakin bir ha
yat sürmeye dönmüştü. Bu belirgin tezat ciddi nedensiz olamazdı. Muhamme
d'i istihliif etmek üzere en üstün nitelikleri haiz olduğuna dair kendi kesin inan
cına bakarak onun kendi haklarını elde etmek için döğüşeceği beklenirken o, 
el ine birçok fırsat geçmesine, örneğin Ebu Sufyfin'ın ona kuvvetli bir askeri 
destek teklifine rağmen, buna yanaşmıyor. Zira o, böyle bir davranışın henüz 
yavru İsliim'ın tahribine götüreceği görüşündeydi. Aynı zamanda, öbür yan
dan altı ay süreyle Ebu Bekir'i tanımayıp ona biat etmeyi reddetmişti. Ali 'yi 
maneviyatını bozan Fatıma'nın ölümüne ek olarak onu mevcut nizamla duru
munu uzlaştırmaya götüren sebep, )'arımadada Arap kabileleri arasında ciddi 
bir i rtidad (İsliim'dan dönme)ın fışkırması olmuştu. Ebu llekir'in istihliifı i le 
kabilelerin isyanının aynı zamana rastlaması Medine'de insanları ideolojik ve 
kişisel ihtilafları unutup müşterek tehlikeye karşı birleşmeye zorlamıştı. İsliimi 
nizamın varl ığına karşı bu denli ciddi dış tehdit Ebü Bekir'e büyük yarar sağ
lamıştı şöyle ki idaresine iç muhalefeti böylece ortadan kaldırma fırsatını bul
muştu. Hem Sünni, hem de Şii kaynaklar, Ali 'nin İslam'ın davasına aşkı. ona 
kendini vermesi, samimiyeti ve bölünmez sadakatını kişisel mülfihazalarının 
üstünde tutan bir tabiata sahip olduğunu teslim ediyorlar. Onüç yaşından itiba
ren kendini Peygamber'in misyonuna adamış bir kişinin, İsliim'a karşı böyle 
yaygın ve tehlikeli bir isyan karşısında, mevcut nizamla barışmaktan başka se
çeneği olamazdı .  Ye böyle yaptı. Ancak irtitad savaşlarına katılmadı ve geri
çekilmiş tavrını korudu; Ebu Bekir de ondan, Medine dışında bir savaşa işti
rakini istemedi.  
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Ebu Bekir ve Ömer'e karşı pasif ve geriçekilmiş tutumuna rağmen Ali ,  
yeri geldikçe halifelere yardımcı olacaktı. İdareci halifelerle bu işbirliği, her
hangi aklı  başında bir muhalefet liderininki ile aynı çerçevede olması bekle
nirdi.  Şöyle ki gerektiğinde hükumetin hataları olarak gördüğü hususları dü
zeltme ve kendi görüş açısından farklı olan politikaları tenkid etme çabasından 
geri kalmayacaktı .  Kısaca, Sünni kaynaklara göre Ali ,  kendisine takaddüm 
eden halifelerin değerli bir danışmanı idi; Şii kaynaklara göre ise Ali ,  imana 
kahramanca aşkı ve fedakarlık hissinin ondaki hakimiyeti altında olan kişiydi 
ve kişisel şikayetlerini bir kenara bırakarak halifeleri İslam'ın intiharı demek 
olacak hataları işlemekten korumuştu. İlk önemli Sünni yazarların bile kaydet
tiklerine göre Ömer "Ali olmasaydı,  Ömer mahvolmuştu" demişmiş. 

Belgelerden anlaşıldığı kadarıyla Ali halifelerin divanına dahil edi lmişti. 
Kur'an ve Sünnet hakkındaki mükemmel bilgisi itibariyle şer'i konu larda mü
talaasına müracaat edi lmiş olmasına rağmen önerilerinin, Ebu Bekir'iıı lıitafeti 

. sırasıııda bile bir idareci iktidar olmuş Ömer tarafından kaale alındığı şüpheli
dir. Ali'nin dini konulardaki fikirlerinin kabul görmemiş olduğu, kararlarının,  
daha sonraları gelişmiş olan Sünni hukuk mekteplerinde nadiren yer almasın
dan aşikar olmaktadır; O ise ki Ömer'in kararlarında bunlara muıad olarak 
rastlanıyor. Öbür yandan da Ali,  bütün Şii fırkalarınca şer'i hukuk babında 
otorite olarak gösteriliyor. Ali, gününün politik gerçeğini kabul etmişti, kendi
sini hilafet babında hepsinden elyak görmesine rağmen. 

Ebu Bekir ve Ömer tarafından genel olarak Beni Haşim'i ,  özel olarak da 
Ali 'yi , Ünınıet'in liderlik i mtiyazlarından mahrum etme teşebbüslerinin bu 
yönde ilk ve en önemli adımını Ebu Bekir atacaktı: Fatıma. Fadak mülkünün 
babasına Hayber ganimetinden hisse olarak veri ldiğini söyleyerek burasını ta
lebedince bu talep Ebu Bekir tarafından geri çevri liyor: Fadak bütün cemaata 
aittir ve Fatıma intifa hakkına sahip olmakla birlikte mülkiyet hakkına sahip 
olamaz. 

Tevarüs konusu kısa zamanda Şia ile muhalifleri arasındaki ihtilafta en 
çok tartışı lan sorun oluyor. Ebu Bekir'in reddi aslında aile temeline dayanan 
hiçbir talebin mazur görülemeyeceği anlamında olmalıdır. Aksi halde iş, tehli
keli boyutlara varabilir. . .  

Ebu Bekir'in hi lafeti iki yı ldan biraz fazla sürüyor ve ölüm döşeğinde, 
çoktan beri onun arkasında idareci iktidar olan Ömer'i kesin olarak halef tayin 
ediyor. Ancak bu karar ne halkın güzideleriyle isti şareye dayanıyor, ne de b.u 
seçimden önce gözlenmiş genel olarak cemaatın düşüncesine uyuyordu. Doğ
ruca Ebu Bekir'in ki şisel ve keyfi kararıydı . Ve bütün bu Ömer'in tayini siire
cinde Ali tamamen yok farzedi lmişt i .  Peygamber'in Sahabe'sinden sadece iki 
kişi ,  Abdurrahman b. Avf i le Osman, Ebu Bekir tarafından istişare için seçil
miş ve bunlara Ömer'i tam destekleme görevi yüklenmişti . Bu .  büyiik ihti-
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maile, bizzat Ömer'in,  Beni Haşim'in herhangi mümkün muhalefetini Kureyş 
koluna dayanarak bertaraf etme amacıyla telkini üzerine olmuştu. Gerçekten bu 
i ki zatın herbiri, İslam öncesinde Beni Haşim'in ciddi rakibi olmuş olan kabile
lere mensuptular ve Miislünıatı cenıaati11i11 eıı müreffeh çevrelerini teııısil edi
yorlardı. Abdurrahman Osman'ın kayınbiraderi olarak birbirlerini destekleme
leri beklenecekti. Bu yolla Muhacirun arasında en önemli siyasi unsurları n 
destek ve etkisinden faydalanı larak Beni Haşim ve yandaşlarının Ali lehine 
herhangi bir hareketinin önüne set çekilmiş oluyordu. 

Ömer'in on yı l l ık hilafeti sırasındaki şaşaalı İran ve Bizans i l leri fütuhatı 
vaki olmuş ve bunlara Ali dışında Sahabe'nin en i leri gelenleri faal olarak işti
rak etmişlerdi. Yine Ali Kudüs ve Suriye'nin tarihi tesliminde bulunmayacaktı: 
Ömer, Beni Haşim'in Medine dışına çıkmasını kesinlikle önlemişti. Ayrıca, 
çok önemli bir husus da Medine Ansar'ının, liderlik işinde fikrini ifadeden ta
mamıyla menedilmiş olmasıydı. Ansar'dan ki msenin aday olmaması da ge
rekliydi. 

Ömer'in bu yolda yaptığı düzenlemeler ve zor kul lanmasının ayrıntılarına 
girmiyoruz. 

Üçüncü halifenin seçiminde Abdurrahman b. Avs hi liifeti önce Ali 'ye tek
lif ediyor ama bunun için iki şart ileri sürüyor: idareyi Kur'an ve Peygaınber'in 
Sünneti'ne göre yürütecek ve, önceki iki halifenin tesis ettikleri hususlar yo
lunda yürüyecek. Ali bu ikinci şartı reddediyor. Osman, her ikisini aynen ka
bul edince halife ilan ediliyor. 

Osman zayıf  tabiatlı bir kişiydi. Aile ilişki leri ve kişisel dostluk dışında bu 
zaaf muhtemelen Abdurrahman b. Avs'ın onu tutmasının sebeplerinden biri 
olmuştu. Hi lafet makamına kendi öz talebinin sonuçsuz kalacağının farkında 
olan Abdurrahman, ona dayanacak ve ç ıkarlarına hizmet edecek bir halife 
oturtmak istemişti ki bu çıkarlar, Kureyş aristokrasisi ile ze11�i11leri11i11kilerdi. 
Fakir ve zahid Küfelı s1111f (ruhhad) a mensup olan Ali '11i11 işhıı çıkarlarla 
hiçbir ilişkisi yoktu. O, "ya altın la gümüş, benden başkasırıı iğva et (baştan 
çıkar)" diyordu. Bu tavırla tezat teşkil edecek şekilı!e Abdurrahman i le Osma
n'ı seçen (güdümlü) Şüra'nın öbür üyeleri hep müreffeh ve zengin kişi ler ol
muşlardı ve artık Bizans ve İran imparatorluklarının fethi i le ön lerinde açılan 
hadsız yeni fırsatları büyük tehalükle arıyorlardı .  Osman'ın hi lafeti bunlara bu 
fırsatı verecek, bunlar da birkaç yıl içinde muazzam servet edinip cemaatin en 
zengin kişi leri olacaklardı .  Osman'ın kendisi dahi bundan nasibini almıştı ve 
ölümünde miras olarak muazzam bir servet ve mal mülk bırakmıştı .  

Bütün Şüra olayında en anfamlı nokta, i lk iki hal ife taraffndan tesis edil
miş teamül leri Ali 'nin tarihi reddinde yatıyor. Ali 'nin bu uzlaşmaz beyanı. so
nunda Şii ve Sünni unvanları altında iki farklı fıkıh mektebinin ortaya çıkma
sına neden olan en önemli ve en eski kuramsal nokta oluyor. Bu mekteplerden 
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i lki İsna Aşari, İsmai li' ve Zeydi; öbürü de Hanefi. Maliki, Şafii ve Hanbeli 
kollarına aynlacaklardır. 

Evet, Osman'ın seçimi geniş ölçüde ekonomik, sosyal ve kabilevi müla
hazalara, buna itiraz da büyük ölçüde dini mülfihazalara dayanıyordu 1 •  

* 
* * 

Osman'ın hilafetiyle (24/644) başlayan ve Ali'nin öldürülmesine (4 1 /66 1 )  
kadar süren onaltı yı l l ık dönem, İsliim'da Şiiliğin gelişmesi bakımından Ebu 
Bekir ve Ömer'in halifeliklerine göre belirgin bir fark arzeder. 

Bu dönem gerçekten bir dönüm noktasını ifade eder şöyle ki Şii eği l imle
rin daha seçkin ve aşikar olmasını teşvik eden bir hava yaratmıştı. İkinci ola
rak, vaki olan olaylar, o güne kadar faal olmayan Şii hareketine faal ve sert bir 
tabiat vermişti. Ve nihayet, hüküm süren koşullar ilk olarak birçok siyasi, coğ
rafi ve ekonomik nıiiltılıazaya Şii görünümünü katmıştı. Bu  it ibarla bu dönem 
içinde i lk Şiilerin Ali 'nin halefl iği hususunda fikir izharı arzusu, Sahabe'nin 
dini gayreti, kişisel nefretler, ekonomik çıkarlar, siyasi entrikalar ve zenginlere 
karşı fakirin nıenınwıiyetsizliğiııiıı meı..colduğu bir dönem olmuştu. Bu birbiri 
içinde erime Şii hareket için yeni bir faaliyet çevresi sağlamakla kalmayıp etki 
alanını,  özellikle Emevi aristokrasisi ve Suriye tahakkümünün temsilcisi Mu
aviye'ye karşı siyasi küskünlükleri için bir çıkış yolu arayanlara teşmil ede
cekti . Ali 'yi ,  Irak' ın,  Suriye egemenl iğine karşı bağımsızlığının müdafii ola
rak gören bu gruplar onu desteklemişler ve o günlerde onun theokratik pren
sipe dayanan halifelik hakkına inanan dini destekçileri i le  aynı düşüncede ol
muşlardı .  Siyasi Şia'nın ortaya çıkışı hem etkisinin ve sayılarının artışı ve 
bundan böyle büyümesinin ani hızlanmasıyla belirgin oluyor. 

Ebu Bekir'le Ömer, kendi kabilelerine İslam cemaatinin idaresinde her
hangi bir özel pay vermemişlerdi; aslında bu kabilelerin de fazla bir siyasi 
ağırlığı yoktu. Ama ÜsITTan'la bu böyle olmadı . Kabilesi , Muhammed'in za
ferinden sonra Haşimilerin arkasından elde etmiş olduğu siyasi öneme yeniden 
kavuşmayı bekliyordu.  os·man seçildiğinde Emeviler bunu sadece onun kişisel 
başarısı değil, bütün kabile için bir zafer olarak görmüşlerdi.  Halifenin kfırdıın 
onlara bir pay vermesini doğal addediyorlardı: taleplerini Osman kolayca geri 
çeviremezdi zira gücünün, etkin kabiledaşlarının iyi niyet ve desteğine muhtaç 
olduğunun bi lincindeydi. Dolayısıyla taleplerini tatmin etmek için elinden ge
len herşeyi yapmışt ı .  Ama halk, Halife'nin tüm cemaatın refahının artırılma
sının yerine bunu kendi aile ve kabilesine yapmasını acıyla görüp hayal kırık
lığına uğruyordu. 

1 i/>c/., s .  58-76. 
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Osman'ın iktidara gelmesinden itibaren birkaç yıl içinde Emevilerin, impa
ratorluğun bütün önemli eyaletlerini, ezcümle KUfe, İran ve Orta Asya'yı kap
sayıp Sind'e kadar uzanan vasi toprakların başkenti Basra, Suriye ve Mısır'ın 
valiliklerini kendilerine talebetmiş olduklan bir tarihi vakıadır. Bu Emevi vali
leri , buna karşı l ık,  kendi kabiledaşlarının desteğine dayanmışlar ve bunları 
tatmin ederek hi liifet divanına hakim kılmışlardı . Emeviler bütün iktidar ve çı
kar noktalarını ellerine geçirmekle kalmamış, işbu iktidarlarını keyfi ve insaf
sızca kendi leri ve hısım akrabaları lehine kul lanmak rahatlığına da sahip ol
muşlardı.  Böylece de birçok Müslümanın memnuniyetsizliği ve nefretini üzer
lerine çekmişlerdi. Osman'ın süt kardeşi Abdullah b. Abi Sarh, Mısır'ı idare 
ediyordu ve orada azami derecede nefret eden kişi olmuştu ki Peygamber. 
Mekke'nin fethi sırasında, öldürülmesini emretmişti. Osman'ın üvey kardeşi 
Velid b. Ukba, Kufa'da daha da şiddetle halkın kinini celbetmişti . . .  Osman 
onu geri çekmek zorunda kalmış ve yerine bir başka yakın akrabasını ,  Said b. 
al-As'ı tayin etmiş. Bu  adam da, KUfe'nin muteber kişilerini ,  onlara karşı ta
kındığı keyfi tavırlarıyla çi leden çıkartmış, ayrıca Kufe'nin Saım/'ını  1 "Ku
reyş'in Bağı " tehditiyle bunları endişelendirmiş. Bu gibi sui istimallerin tahrik 
ettiği Kufe hafızlanndan bir grup boşyere Said'in bu tutumuna itiraz etmişler. 
Doğru bir tahkikat yerine Osman, tahrikçilerin Suriye'ye, Muaviye'nin onların 
icabına bakması için, gönderi lmelerini emretmiş. 

Bu mümtaz hafızlar sonradan Kufe'de Şii hareketin önderleri olarak kar
şımıza çıkacaklar. B unlar Al-Jamal ve Sıffin muharebelerinde Ali  ordusunun 
ön cephesinde savaşmışlar ve Ali'nin katlinden sonra da Muaviye i le hiçbir 
zaman barışmamışlar. Aynı şekilde Mısır ve Hasra hafızlarından bir grup da 
Halife tarafından valilere veri len tam yetki ve bunların halka keyfi muamelele
rini aynı şiddetle protesto etmişler. Hafızlarla işbu çatışma, eyaletlerdeki dini 
çevrelerde Osman'ın sevilmezliğine damgasını vurmuş2 • 

Osman, birçok yakınını kazanç getirici mevkilere yerleştirmesinin dışında 
Peygamber'in Sahabe'sinden bazılarına sert muamele etmekten de çekinme
mişti . Saltanatının son birkaç yılı içinde halkın büyük bölümü, Emevi aristok
rasisini yüksek mansıplarda oturmuş, refah ve lüks içinde yüzer, işret ve sefa
hata dalmış  ve gayrimeşru olarak edindikleri serveti müsrifane şeki lde 
sarfettiklerini görerek hiddetten köpürür olmuştu. Bundan hasıl olan ekonomik 
ve sosyal yapıda dengesiz l ik  doğal olarak halkın çeşitli kes imleri n in  

1 Tarıma clveri�li siyah ıoprak. Bkz. B. Oğuz.- C .  1 112, s .  
2 Bizim "hfifız" adıyla verdiğimiz Kur'an okuyucuları. kaynaklan.la kıırra ( "k ıraa·okurnak "ıan J 

olarak geçiyor. Bu seçkin ki�iler halk larafından dini konularda bilgin olarak kabul ediliyor ve 
halka Kur'an ve dini ahkam ve fıyinleri tedris ediyorlardı. Dolayısıyla kitle nezdinde büyük 
i ıibara sahip olup halkın intelijensiası olarak kabul ediliyorlardı. 
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kıskançlığını mucip oluyor ve bir patlama için fazlasıyla malzeme sağlıyordu. 
Osman rejimi tenkitçilerinin önder sözcüsü Ebu Zarr, korkusuz ve zühd ve 
sade ve az yemenin uzlaşmaz bir yandaşı olarak refalım birkaç kişinin eliııde 
toplaıınıasma şiddetle karşı çıkıp toprakların cenıaata dağıtılmasını talep 
ediyordu. Ebu Zarr'ın  Medine camiinde zenginlere karşı gürlemesinden hiç 
hoşlanmayan Osman, onu da Suriye'ye, Muaviye'nin eline gönderecekti .  
Ölümü, işkenceden olmuştu. Olay, eyaletlerde geniş ölçüde yayı lmış.  Osman 
ve zenginler sınıfına karşı, Ali'nin hilafet talebi ile birlikte, bir kin yansıması 
yaratmıştı.  

Bir  adem-i memnuniyetin isyan haline dönüşebilmesi için iki şey esa�tır: 
toplum içinde saygınlık kazanmış olanların arasından çıkacak liderlikle, hare
kete geçmeyi örgütleyip tanzim etme gereği. Osman'ın son hi lafet yıl lannda bu 
ön şartların ikisi de mevcut bulunuyordu. 

Görünüşte farklı ama aynı amacı güden iki grup aynı anda çalışıyor, bi
linçsiz de o1sa birbirlerinin ereklerine hizmet ediyordu. Bunlardan biri, impanı
torluğun ekonomik yapısındaki dengesizliğin çarptığı yukarda mezkur eyalet 
unsurlarından ibaret olup öbürü de Ali 'nin sadık yandaşlarından oluşuyordu. 
Ebu Zarr, Mikdad . . .  ve Ansar'dan birçok kişi  tarafından sevkedilen bu so
nuncu grup, birçok yeni etkin faal destekçiyi de saflarına katmışlardı. Bunlar
dan ikisi Kufe'de çarmıha gerdirilecek (6 1 1680), elleri, bacakları ve di l leri 
kesi lip cesetleri asılacaktı. 

Osman katledilecek ve Ali ,  az çok bütün çevrelerin isteğiyle sonunda hi la
fet makamını kabul edecekti. Ancak, kesinlikle Peygamber'in Kur'an ve sün
net'ine göre idare edeceğini ,  adalet ve yasayı, herhangi bir eleştiri ve herhangi 
bir grubun çıkarlarına ters düşmeye aldırmaksızın, yerleştireceğini tasrih ede
cekti. O, doğuşu itibariyle, halifeler arasında kendinde istihliifın süliile ve the
okratik prensiplerini birleştiren ilki olmuştu. 

Osman'ııı katli, Ömer'inki gibi bir kişisel sorunların halli için bir birey ta
rafından olmamıştı. Osman'ın öldürülmesi, fakirin, ıııenıııımiyetsiziıı. bastı
rılmışııı ve yoksun bırakılmış halk111 bir eski aristokratik aileııin ekonomik. 
siyasi ve feodal hakimiyetin� karşı bir kitle isyanıııııı sonııcııydıı. Daha çok 
dini kafalı olanlar da Kur'an'ın öğrettiği İslami sosyo-ekonomik adalet ve eşit
liği korumak üzere isyan etmişlerdi. Ali'nin asi kıırr{i i le Halife arasında arabu
lucu rolü, bir yandan kendisinin işbu mukavemet hareketinin doğru ve hak lı 
taleplere dayandığına (ve dolayısıyla Halife'den durumlarının ıslahını isten
miş olduğuna) kani olduğunu; öbür yandan da Halife'yi azgın ayaktakımı gü
ruhunun elinden kurtarmak için elinden geleni yaptığını gösteriyor. Mamafih 
ötke herhangi birinin denetiminin dışına taşmış, Osman da müfritler tarafından 
sonunda katledi lmişti .  Katil ler de, kalabalığın şaşkınl ığı arasında gözden kay
bolmuşlardı. Ali kendini ümitsiz durumda bulmuştu. Gerçek katiller kaçmış ve 
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cezalandırmak için onları teşhis etmek mümkün deği ldi; işler öyle bir hal al
mıştı ki Ali'nin çevresindeki kurradan birçoğu, işbu faciadan az çok katiller 
kadar sorumlu duruma düşmüştü. Ali s ık sık " . . .  Osman'ın katli cahiliye gün
lerinin bir fi ilidir. Osman'ın kanı (yani intikamı) talebine bigane değil im; ama 
şu anda ka(i ller elimin altında deği l .  Onları ele geçirir  geçirmez cezalandır
makta tereddüt etmeyeceğim" diye tekrarlıyordu. Yakın adamları Talha ile Zü
beyr de bu noktada hemfikir olup "küstah ve düşüncesiz halk güzide ve makul
leri bastırıp Osman'ı öldürdüler" diyorlardı .  Ali boş yere soruna bir barışçı 
çözüm arayacaktı . Bir  yandan Osman'ın ölümünü kınama, öbür yandan da 
kurra'ııın haklı bulduğu taleplerini destekleme; bir yandan Halife'nin katillerini 
liinetleme, öbür yandan da bunların ortaklarıyla çevri l i  bulunmanın yaratt ığı 
paradoks, en cinfikirli ve kurnaz politacıya dahi meydan okuyacak mahiyet
teydi; kaldı ki Ali'nin prensiplere bu denli bağlığı onun çoğu kez bir pratik si
yasi yol bulmasına engel oluyordu. 

Ali sonunda Ayşe'yi de, Talha ve Zübeyr'i de karşısında bulacak, bu so
nuncular al-Camal (deve) muharebesinde maktul düşecek, Ayşe de esi r alınıp 
Medine'ye getirilecekti. 

Ve nihayet Muaviye i le, Ali 'nin denediği bütün barışçı yollar çıkmaza gi
rince, nihai çatışma, Sıffı1n muharebesi ve bunu takibeden ihti lafın hakeme 
havalesi . . .  Ali gücünü yitirmekteydi. Suriye'ye karşı bir nihai mücadeleye ha
zırlanıyordu ki bir Harici mutaassıb Kufa camiinde ona ucu zehirli hençerini 
saplayacaktı (66 1 ) 1 •  

* 
* * 

B ütün bunlardan kitabımızın ana konusu itibariyle kesin sonuçlar çıkıyor. 
Gerçekten son tahli lde Osman'ın intikamı, triumvirat (Talha, Zübeyr ve Ayşe) 
ve daha sonra da Muaviye için, toplumun alt sınıfları ve Medine Aıısar'mdwı 
bazılarınııı destekledi,�i ve Ali'11i11 de temsilcisi olduf!.u, isllinı 'daki zalıid Rrtı
bunuıı idaresinin aşikar tehlikesini bertaraf etmek için kolay bir vesile olmuş 
olduğu anlaşılıyor. Böyle bir grubun ortaya çıkışı eski Mekke aristokasisi için 
bir gerçek tehdit oluyordu. Bu aristokrasi Muhammed'in zaferiyle bastırı lmış 
ve Ebı1 Bekir'le Ömer tarafından sıkı denetim altında tutulmuştu. Eınevi kabi
lesinin en zenginine mensup olan Osman iktidara gelince, kabi lesinin ve Mek
ke'nin sair idareci ailelerin eski aristokratik ideali, iktidar ve aristokrasi lerini 
yeniden tesis etme fmatını bulmuştu. Kaderin bir ci lvesi olarak İsliim tarafın
dan birl ik  ve örgütlenme düşüncelerine veri lmiş hız, kendini yeniden ayağa 
kaldırıp iktidarı tekrar ele geçirmek üzere bu grubun hizmetine verilecekti .  Tri-

1 Husain M. Jafri.- op. dt., s.  80-94. 
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umvira'nın isyanı, Talha i le Zübeyr'in, çıkarlarını  korumak için son mücade
lelerini temsil eder. Ayşe sadece, arkasında kuvvetlerin birleştiri lebileceği bir 
sembol olmuştu. Onu Ali 'ye saldırtmak da zor olmamıştı zira o, hayatı bo
yunca Ali 'den nefret etmişti . Bu itibarla Al-Camal muharebesinde ıriumvira, 
Osman'ın kanı için değil, doğruca kendi öz çıkarlan için döğüşmüştü. Başarı
sızlıklarına rağmen Muaviye'nin yolunu açıp işini bir ölçüde kolaylaştırmış
lard ı .  

Al-Camal muharebesindeki ihtiliif, Müslüman cemaatinde ciddi b ir  parça
lanma yaratacaktı. Bundan böyle çeşitli gruplar özel adla anı lacaklardır. B u  
adların önemi dini görünüşün, kişisel sadakatların, mahalli çıkarlar v e  sosyo
politik mülfilıazalann birbirlerini nasıl istilzam ettiklerini göstermesindedir. Ali
'yi al-Camal ve daha sonra Sıffın muharebelerinde destekleyenler önce alı/ al'l
rak ve de şiar Ali veya Alaviya tesmiye edilmişler. Muhaliflerine de Şiar O.mıa11 
veya al-Osnıa11iya denmiş. Bu karşıt fırkalan betimlemek ü1,ere kul lanılan bu 
genel tabirlerin yanısıra daha kesin Şiat Alıl al-Bayt (Şiat elıli-beyr) ve Şiar Al 
Mu/ıanınıed gibileri, Ali'nin dini olarak coşkulu müridleri tarafından kullanılır 
olmu ş 1 •  

Özetleyecek olursak diyebiliriz k i  son tahli lde Şlat Ali, halk tabakalarının, 
Şlat Osman da Mekke aristokrasisi ve zenginlerinin oluşturdukları fırkalardı .  

* 
* * 

Ve artık Kufe, Şii hareketlerinin, emellerin, ümitlerin ve bazen de birleş
tiri lmiş çabaların başlıca merkezi olacaktı . Şii İsliim'ın ilk tarihini oluşturan 
bunca fırtınalı olay Kufe içinde ve çevresinde vaki olacaktı . 

Araplar iran'ın fethini sağlayan Kadisiye muharebesinden sonra, Ömer'in 
emriyle İran halkını kolayca denetleyebilmek için burada bir müstahkem karar
gah kurmuşlar. al-Kufe ("yuvarlak bir kum tepesi " )  adı verilen bu mevki ve 
ona nazaran daha eski olan Basra kenti Fırat'ın Batı'sında inşa edilmişti; zira 
bu akseri karargahlarla hi lafet merkezi Medine arasında, doğal engeller yüzün
den, bağlantı güçlüğünün önüne geçilmesi düşünülmüştü. Kufe, Babil ve Ma
diiin-Ctesiphon geçitini olduğu gibi Irak Savcld'ını da denetliyordu. Önemi ,  
Arapların Doğu'daki fütuhatıyla artıyordu.  Buradaki askeri başbuğlar, aynı 
zamanda i l in  mülki amiri ve halifenin veki l i  idi. Bazen Basra'nın idaresi de 
Kufe'ninki i le birleştiril iyordu. Fatihler kadar onlara boyun eğmiş İranl ı lar için 
de burasının önemi büyük olduğundan, nüfus hızla artmıştı. Çoğu İran kö
kenli tacirler, san'atkarlar ve sai r meslek mensupları buraya gel ip  yerleşi-

1 ihd. . s .  94-7. 
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yordu 1 •  Özellikle b u  İranlı  unsurların,  aşağıda özetleyeceğimiz v e  Kufe'de hiç 
eksik olmayan kargaşalarda büyük payının bu lunmuş olması melhuzdur. 
Kaldı ki Arap unsur arasında başka yerlerle ülfet edemeyen ve Araplar ara
sında, bulanık dahi olsa, tek bir kral l ık geleneğine sahip Yemenli lerin bulun
ması da dikkate değer şöyle ki bu Yemenli yerleşmesi Kı1fe'nin siyasi kaderini  
ve de uygarl ığının rengini tayin edecekti . Horasanlı askerlerin burada konak
lamalarıyla da Kufe toponimi (yer adları) sinde bir İran lı laşmaya tanık olunu
yor. ·  

Kı1fe'nin zevali aslında, devlet ve toplum ve gerçekten uygarlık olarak i lk 
İslfım'ın da bir genel krizine tekabül eder. Somut düzeyde 3 ./9. yy'da büyük 
İsmaili patlaması, Kufe potasında oluşmuş olup Karmati2 şiddeti de tahrip 
edici bir öğe olacaktı . Bütün bunlar 334/945 de, Buveyhilerin koruması saye
sinde çok uzak ol.mayan Necef ya da Meşhed Ali'nin bir Şii dindarl ık merkezi 
olarak ortaya çıkmasını izah eder ki bu, 3./9. yy'dan beri Kı1fe'nin özgül bir 
farik boyutu olmuştu . Şii dini sembolismi burada temerküi'. etmiş ama, ne ol
duysa, Şii olgusuyla özdeşleştirilen uzak eski Arap Kufe'si yok olmuş. 

Heme kadar 1 17. yy'da Kufe, İslam için müstakbel anlamda birçok husu
sun rahmi olarak birinci derecede politik rol oynadıysa da, Bağdad'ın  tesisi ve 
İslfım imparatorluğunun gün görmesi ,  siyasetler ve iktidar kavgaları onu ke
nara itecekti; ama buna karşıl ık kü ltürel faaliyetler burada gelişip yüksek bir 
düzeye erişecekti .  (yakl .  1 501750 i le 250/860 arasında). O halde karşımıza üç 
türlü Kı1fe çıkıyor: bir politik Kufe ( l  50'ye kadar); bir kültürel Kufe ( 1 50-
250) ve doktriner Şiismin odak noktası hal ine gelen ideolojik Kı1fe. 

Kı1fe'nin i lk zamanlarının siyasi faaliyetini noktalamış olan başlıca olgular 
şöyle özetlenir: Osman'a karşı isyana iştirak (34,5/654-5); iki büyük kanlı al
Camal ve Sıffin muharebelerinde Ali 'ye verilen destek (sırasıyla 36/656 ve 
37/657); sinesinde Harici hareketin ortaya çıkışı ; bastırı lan Hucr b.  Ali al
Kindi'nin hareketi i le politik Şiiliğin başlangıcı (5 1 -67 1 ) . Bundan sonra Şii 
yanlısı  isyanlar birbirin i  takibediyor, hepsi de aynı şeki lde tenki l  edi l iyor: 
Muslim b.  Akil vak'ası ve Kerbelfı'da katliam (679-80) . . .  Ve nihayet Kı1fe, 
Abbasi dava'sının arkasındaki mildir beyin oluyor ve yeni sülfılenin i lk hali
fesi ,  Kı1fe cami-i kebirinde merasimle makamına oturtuluyor ( 1 321749). Keza 
Kı1fe çok sayıda Harici tecavüzüne uğruyor. 

Ayaklanma, ihtilal hareketleri ve siyasi olayların çokluğu i le Kufe müfsit, 
hareketl i ,  haris bir kent olarak nam salıyor ve daha sonraki Şii vicdanında, din 
şehidi olarak kalıyor. 

1 K.Y. Zctı�rsteen.- KGfa. iıı I A .  
2 lsmaililerlc Karmatilcr aşa�ıda ayrıntılarıyla irdelenecek. 
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Ömer zamanında burada bir denge hüküm sürüyor ve Kufe'deki ordular 
İran'ın fethi i le  meşgul oluyorlar. Ama Osman'la iç ihtilatlar ortaya çıkıyor. 
Ali 'nin buraya gelmesiyle Kufe dört yıl  boyunca, imparatorluk bölünmüş ol
duğundan, başkent olmamışsa bile, h i lfıfet makam ve başlıca karar merkezi 
olmuştu. Varl ığının bu imtiyazlı döneminde Kufe, müstakbel iddialarını ve 
aynı zamanda da Ali ve ailesine kalıcı bir sadakati türetecekti .  Bununla birlikte 
bu sadakat, başından beri müttehid olmaktan uzaktı . Eşraf, yani kabilelerin 
geleneksel şefleri, genel likle Kadisiye muharebesine iştirak etmiş ve şeref al
ııti'i'ya dahil edilmiş olarak Ali 'nin davasına fazla sıcak bakmıyorlardı ve genel 
olarak onları takibeden kitleler de bu tutum içinde olmuşlardı .  Gerçekten 
Emeviler, onları fazla sevmeyen fakat onlarda bir nizam prensipi gören bu eş
rafın destiği i le idare etmişlerdi . O sı ralarda Şia da, bir yy kadar azınl ıkta ve 
güçsüz durumda kalmıştı .  Eşraf, Emevi rejiminin teminat altına aldığı ,  artan 
sosyal etkinliğinden memnundu. İşte bu nedenlerle Eşraf, her Şii ayaklanması 
patladığında, iktidarın safında yer alıyordu.  6 1  /680'de Hüseyin'in öldürül
mesine de iştirak etmişlerdi. 

Bütün 1 ./7. yy boyunca Eşrafın çoğunluğu Şii hareketine hasım olmuşsa 
da imtiyazlarını tehdit etmiş olup isyanı bastırı lmış al-Muhtar gibi bunlardan 
bazı ları, buna faal olarak katılmıştı. Bundan sonra ise Şii aktivismini halk un
surları destekleyecekti ki bunlar Araplar, ve özellikle Yemenli ler ve daha kesin 
olarak da Hamdan' ın bazı kabileleri mensubu Yemenli lerden oluşuyordu;  
bunlara al-Muhtar'ın kullanmış olduğu yeni göçmen ııuıvô/f'nin ayak takı1111-
'11da11 kitleler de ekleniyordu. Yemenlilerin bu Şii davasına sarı lmaları muhte
melen Arap kentinde sosyal olduğu kadar kültürel olarak da kenara itilmiş ol
malarından i leri geliyordu. Gerçekten Hamdan kabilelerinden çok sayıda fakir 
toplanmıştı ve Ehl-i Beyt'in hakları için çağrı, eski Yemen vicdanında yankı 
uyandırmış olmalıydı .  Bu keyfiyet 1 .17. yy'ın en önemli Şii harekeli olan al
Muhtar isyanının (66-7/685-6) halkçı tabiatını izah eder. Bu hareket bir süre 
için iktidan ele geçirerek başarı lı olmuş, ama herşeyin  üstünde ona bir mistik. 
bir dil ,  sloganlar ve bir doktrinin bazı öğelerini vererek Şii vicdanını şekil len
dirmişt i .  

Abbasi sülalesiyle bir  entelektüelleşme i le Şiiliğin derinleşmesine tanık 
olunuyor; siyasi hareket aralıklı devam ediyor. Ama iman olarak Şiilik zemin 
kazanmakta hiç durmuyor şöyle ki 3 ./9. yy' ın sonunca az çok kentin tek ide
olojisi haline gelip müteakip yy'da bir kültürel ve dini gelenek teşkil ediyor. 

Kı1fe, Şii vicdanını İran dünyasına, özel l ikle Kum'a ihraç edebi l iyor. 
Kum, gerçekten Şii Kufe'nin bir irtisamı ( izdüşümü) oluyor, Belh, Merv ve 
Nişabur Basra'nınki olduğu gibi . Bu  sonuncusu Horasan' ın fethi i le berikine 

· tefevvuk ediyor. O da, Azerbaycan'la yetinmek zorunda kalıyor1 • 

1 Hichcnı Djaiı.- al-Küfa. iıı E l .  
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Vurgulanması önemli olan bir husus da Kfıfe'deki İran lılara, Arap hem
şehrileri tarafından kentin sosyal sistemindek i eşit statü tanın mamış olma
sıydı. Bunlara nuıv{ilf (tek. nıavlfi) denirdi ki bu, aşağı bir sosyal mevkii ifade 
ederdi . Maval/ Kufe'nin dini, siyasi tarihimle, özel l iklı:: Şii hareketlerde, 
önemli bir rol oynamış olduğuna göre, bunların lizerinde biraz duracağız. 
Heme kadar ıııavfi/l tabiri başlarda azad edi lmiş köleyi i fade etmişse de Arap 
fethinden sonra bir çok Arap olmayan halklara teşmil edilmiş. Kufo:'de maval/, 

beş gruba ayrı labil iyor : 
1 .  İsHim'ı kabul edip Arap ordularına ilıahak eden Arap olmayan askerler. 

Bun lar çoğunlukla İranlı  askerlerdi, Hamriilar veya Deylenıiler gibi: KOfe vali
leri bunları polis  kuvveti olarak kullanıyorlar ve Araplardan iyi muamele görü
yorlardı. Çoğu durumda bir Arap kabilesiyle birleşiyorlar veya hamileri olarak 
kendilerini bir Arap şefe bağlıyorlardı,  hami leri olarak Tamim kabi lesinin şe
fini kabul eden Deylemilerin yaptıkları gibi. 

2. Çoğunlukla İranlı olan, İslfun fütuhatı sırasında kent ve köyleri tahrip 
edilmiş köylüler. Bunlar tarını arazilerini terkedip  Kfıfc'ye başka iş aramaya 
gelmişler. Siisfini feodal sisteminin çökmesi ve Müslüman idarecilerin bunlara 
hürriyet bahşetmeleri sayesinde, bundan böyle kabil-i istifade olmaktan çıkmış 
topraklarını terketme olanağını bulmuşlar. Hal böyle olunca da idare vergi 
kaybına uğramaya başlamış ve hfılfi toprak larında kalanlarınkini artırma yo
luna gidilmiş. ·Bu da bu köyliilerin birçoğunu ka1tırınış, bunlar da Kufe'de 
daha karlı iş bulmak için buraya gelmişler. Ancak bu köylüler, herhangi bir 
kabile grubuyla birleşmeyen bir maı•filf grubunu oluşturmuşlar. Bunlar doğ
ruca, üzerlerinde büyük yetkisi olan aına buna karşılık bunların korunmasın
dan sorumlu valiye bağlı kalmışlar. Bunlardan birinin kasıt olmadan adam öl
dürmesi halinde kan fidyesi hazineden ödenecekti. 

3. nir1tokları Kllfe'ye tacir veya sanaatkfir olarak gelmiş, İslfim'ı kabul 
etmiş geniş İranlı ve sair kişi lerin oluşturdukları büyiik gruplar. Toprak ları 
Müslümanlarca fethedilmiş ama bunlar kölelcştiri lmemişlerdi .  Kendi istekle
riyle İslam'a girmişler ve ekonomik koşul larını ıs lah etmek amacıyla Kfıfe'ye 
göç etmişler. Sayı olarak bunlar belki de bu kentin en kalabalık nuıva// gru
bunu teşkil etmişler; kentin ekonomik gelişmesiyle bun ların sayısı gittikçe ar
tar olmuş. Sadece idari amaçlarla bağlandıkları kabilelerin bağımsız iiyeleri 
olmuşlar. 

4. Azad edi lmiş köleler. Bunlar Arapların aldıkları savaş esirlerinden olu
şan bir grup olup İsliinı'ı kabul ederek hlirriyctlerine kavuşmuşlar ancak kölesi 
bu lunduk ları ai leye b<;ğlı kalmak zorunda olmuşlar. Tiibi rin ilk ya da teknik 
anlamında bunlar gerçek nıavalf olmuşlar ve Kufe'de sayıt:a hemen yukardaki
lerden sonra gelmişkr. 
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5. Soylu ailelere mensup İranl ı  ve İslam'ı kabul etmiş sairleri. Bunlar, 
aşağı layıcı gördükleri cizyeden bağışık tutulmuşlar ama arazileri iizeri11de11 ha
raç1 ödemekle mükellef olmuşlar. Kendi halklarının asi l leri olmaları itibariyle 
bunlar Araplar tarafından sair maval/ gruplarından farklı  muamele görmüş ol
malıydı lar. Ama herşeye rağmen statüleri nıaviW, yani ikinci sı ıı ıf ymttaş ve 
kabile içinde tali olarak kalmış. B ununla birlikte birçok halde Kufe'deki çıkar
ları Arap kabile reislerinkilerine uymuş. 

· 

Büyük sayıları ve güçlerine rağmen mavali daima ikinci sınıf yurttaş ola
rak kalmışlar, Araplar bunlara karşı sadece fatihleri oldukları fi krini idame et
mekle kalmayıp üstün ırk davranışı içine girmişler. Bu keyfiyet, doğal olarak 
bunlarda hergün artan bir memnuniyetsizlik hissine götürmüş. 

Bu nüfus dokusuna üç mülfihaza eklenecektir. Önce KUfe, daha ilk başın
dan itibaren Mekke, Medine ve hatta Şam'ın olduğu gibi saf bir Arap kenti ol
mamışt ı .  Saniyen, ister Arap ister Acem olsun, i lk yerleşenler, çoğu durumda 
ailesiz olarak gelmiş ve bir hayli zaman için harekete hazır konmuş bir ordu 
gibi yaşamışlardır. Bunların militan tabiatlarının, sonunda sivil olarak yerleş
melerine ve de hem Arap hem de Acemlerden saflığını kaybetmiş sair grupla
rın bun lara eklenmelerine rağmen baki kalmış olması doğal gibiydi . Bu ve 
daha başka amiller bu insanların huzursuzluklarını ,  küskün ve çoğu kez serkeş 
davranışlarını izah ediyor. Ve nihayet hepsinden daha önemli olarak Kufe'nin 
insanları çekecek ve etkisi altına alab'iıecek kendisine özgü bir geleneği yoktu. 
Yarımada'nın dışına büyük hamlesinden sonra Suriye, Mısır ve İran kentle
rine göç eden Araplar, bu kentlerin mevcut geleneklerine çarpmışlar ve bunlar 
tarafından etkilenmişlerdi. Öbür yandan KUfe, bir garnizon olarak, Arabistan 
çölü i le Hira krallığının eski Lahmid kenti arasında bir bakir ovada kuru lmuştu 
ve burası İran'ın hükümranlığı ve kültürel etkisi altında bulunmuştu .  Bu iti
barla bu yeni kurulmuş kent kendi öz karakterini yaratıp geliştirmek zorunda 
kalmıştı. Bu iş hiç de kolay değildi şöyle ki buraya Kuzey ve Güney'in Arap
ları , Nizarller ve Yemenli ler, göçebeler ve yerleşikler, ünlü asi l ai lelerin 
(buyutiit al-Arab) eski aristokrasileri i le ayak takımı, her sınıftan İranlılar bir
liKte yaşamaya gelmişlerdi.  Ancak, halkın çoğunluğunun gidişatına hiikim olan 
bir amil vardı .  Nüfus'un Arap öğesi arasında Güney'li Yemenli ler, Kuzey'li 
Nizarilerden daha kalabalıktı lar. Daha önce de söylemiş olduğumuz gibi Ye
menl iler, irsi kutsallıklar ve dolayısıyla irsi istihliif ile rahip-kral eski ve derin 
köklenmiş geleneği sayesinde cemaatin Şii liderlik ülküsü dediğimize, daha 
eğilimli olmuşlardı. Az çok eş dini-politik liderlik geleneğine sahip İranlı lar da 
bunların yanında yer alıyordu. Böylece de Yenıe11/ilerle lranlılar, birlikte nü-

1 Bunun ayrıntıları için bkz. C. 1112. s. 46 1 -2. 963. 
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jiısun üçte ikisini teşkil etmiş olarak, sitenin yöııüııü iyice Şii eğilim ve clii
şü11ce lıavas111a oturtmuşlardı. 

Bununla birl ikte Küfe'de ilk ciddi geri l im su üstüne iki güç grubu arasında 
çıkar uyuşmazlığı i le  çıkacaktı. Bu grupları nevzuhur "dini veya İslami hiye
rarşi" i le "geleneksel kabile aristokrasisi" olarak ifade edebiliriz. İ lk grup, Kü
fa'nın önderliğine talepleri i lk muhtedilerden olmaları. İsliinı davasına hizmet
leri ve herşeyin üstünde Peygamber'in bunlara ibraz ettiği itibara dayanan Sa
habe tarafından oluşturuluyordu. B i ldiğimiz gibi Ömer Küfe'yi İslami örn.:eliği 
haiz olanlar eliyle idare etmeyi ve böylece kabile yetkesinin dibini oyup onu 
yok etmeyi istiyordu. Bu itibarla da ridda1 liderler arasında herhangi birinin, ne 
kadar güçlü olursa olsun, kumanda mevkiine gelmesine müsaade etmemişti. 
Öbür grup ise iddiaları eski Arap geleneğine göre servetleri ve statüleri, güçleri 
ve idare ettikleri kabilelerin itibarına dayanan kabile l iderlerinden meydana 
gelmişti .  B ittabi bunların kolaylıkla, kabile yetkesi olmayıp herhangi bir ida
reci aileye mensup bulunmayanların hakimiyet ve önderl iğine uzun süre ta
hammül etmeleri mümkün değildi. 

Ömer yaşadığı sürece kabile liderleri dişlerini fazla göstermemişlerdi. Onu 
istihli'ıf eden zayıf Osman ile (23/643) işler birden tersine dönecek ve uzun süre 
bastırı lmış iktidar. kavgası açığa çıkacaktır. Küfe'ye vali olarak Osman'ın 
üvey kardeşi ve kendisi dahi bir aristokrat olan al-Valid'in tayini, kabi le önder
lerine hakimiyetlerini yeniden kurmalarına büyük ölçüde yardı.mcı olmuştu. 
Hatta artık ridda liderler bile tam güçle ortaya çıkıp eyaletlerde işlerin dümenini 
el lerine almışlardı .  Mevcut nizamdan büyük ölçüde sapıtmıştı . Yerlerinden 
edi lmiş Küfe'nin ileri gelenleri, ezcümle idareci kıırrô. al-Valid ve halefine, 
yine Mekke'nin bir başka aristokratı Said b. al-As'a en kuvvetli muhalifler ara
sında yer alıyorlardı .  İşin sonunu biliyoruz: eski aristokrasinin kendisine ha
kim olmasına müsaade eden Osman öldürülecekti . . .  

Küfe'de, kentin tarzı böylece, nüfusu iki gruba ayırmak suretiyle, belir
lenmişti: 

1 .  Güçlü ve etkili kabile ve klan l iderleri ve bunların takımları, özellikle 
ilk gelenler. Bunlar genel olarak aşra/ al-kabail olarak tanımlananlar; 

2. Kabile ve klan liderliği bakımından daha az etkili olmakla birlikte, İs
lami takaddümleri dolayısıyla Ömer zamanında imtiyazlı bir konuma gelmiş 
olup da artık şimdi güçlerinden yoksun bırakılmış olanlar. Bunlar sonradan 
gelenlerin çoğunu, çok sayıda farklı bağlantı l ı  ya da arka planlı  kıırdi'yı , da
ğınık klan gruplarını, hem i lk gelenler hem de sonradan yerleşenler arasından 

1 lsliım'dan dönmü�. 
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bir karmakarışık halk çoğunluğunu içeriyordu. Kentin İranlı unsuru, ya da 
nıavfill doğal olarak bu ikinci kategoriye dahil olacaktı. 

Kufe tarihinin bu üçüncü satbasının başlıca olayı Ali 'nin hilafeti olacaktı. 
(35/655).  Ali bunu, daha önce de anlat ı ldığı gibi, başlıca Medine Ansar'ı i le 
i l lerden gelen asi birliklerin halk oyu ile elde etmişti. Kufe'lı kontenjan Ali'ye 
i lk biat eden olmuştu. En üst yetke olması için bu unsurların kahir desteği 
bittabi sadece Osman'ın oniki yı l l ık idaresinde bütün iktidar konumları i le bu
nun çıkarların ı  kendilerine tahsis etmiş olan, Emevl aristokrasisine değil ama 
aynı zamanda genel olarak Kureyş'e bir ciddi tehdit olmuştu. Bu nedenle de 
Ali 'nin karşısında Suriye'de Emevllerin yanısıra Mekke'de çoğu Sahabe ve 
Muhaciriin'dan olan ve, Emevl hükümranlığına karşı olmakla birlikte. aslında 
Muhacirun maskesi altında Kureyş'in tam hakimiyetinin tarafdarı olan bir Ku
reyş grubu meydana çıkmıştı. Askeri güç şimdi, etkileri altında geniş toprak
lan olan iki rakip askeri kampa, Kufe ve Basra'nınki lerine bölünmüşken Suri
ye'nin tümü Emevl denetimi altında bulunuyordu. Basra i le Kfife arasındaki 
rekabetten faydalanarak Mekkeli ler, buradan kabile desteğini seferber etmek 
üzere Basra'ya geçiyorlar. Ali'nin seçeneği kalmamışıı ve Irak'a gitmek üzere 
Medine'den ayrı l ıp ona eği l im göstermiş olan KUfe'nin desteğine başvura
caktı. Ve bildiğimiz al-Camal muharebesi ve bozguna uğratı lan Mekkeli-Bas
ralı ittifakı . . .  

Kufe'de gücünü pekiştirmek amacıyla Ali saf bir İslami sosyo-politik sis
tem yerleştirecekti ki bu, KUfe'de eski İslfıml liderliğin Osman zamanında or
taya çıkmış geleneksel kabile aristokrasisinin aleyhine olacağı anlamını taşı
yordu.  

Bu  işte kabile reisleri zor bir  durumda kalmışlardı.  Ali 'yi tutsalar, kabilevl 
güçleri k ınlacak; Muaviye'ye yanaşsalar, onun zaferi, kendi güçlerinin bağlı 
olduğu Irak'ın bağımsızlığını ortadan kaldıracaktı .  Ye Sıftin, Hariciler ve 
Ali'nin katli . . .  

Kufe'de aşraf al-kabail' in Ali 'ye karşı küskün tavrının başlıca nedeni .  
A li 'ııin genel eşitlik politikası olmuştu . Önce, maaşların dağıtımında eski ve 
yeni gelenler arasındaki fark i lga edi lmiş. kıstas olarak sadece İslami öncelik 
değil, aynı zamanda İslami değer ve standardlara bağlanma keyfiyeti alınmıştı. 
Bütün bunlar Kufe hazinesinden arslan payı olan kabile reislerine ciddi tehdit 
oluşturuyordu. Ali ,  Araplarla Arap olmayan lara maaş tahsisinde de eşitliğe 
gitmişti. Bu dahi aş raf al-kabail'e kırıcı geliyordu şöyle ki ıııavati, nasıl ffıtih
leriyle bir tutulabil irdi ? . . . Artık Osman zamanında elde edilenlerin hepsinin 
uçup gideceği ayan olmuştu. 

Ali geride, Kfife halkını çatışık çıkarlı iki gruba ayrı lmış olarak bırak
mışt ı .  Önce, bir sadık ti lmizler grubu vardı ve bu kişi ler Müslümanların ida
resinin Ehl-Beyt'e mensup birinin elinde olması gereğine inanıyorlardı .  Gerçi 
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buna bir miktar sosyo-ekonomik tabiatlı mülahazalar da ekleniyor gibiydi ama 
bunlar yine de adalet ve dini değerler düşüncesiyle birlikte gidiyordu ve bu so
nuncular ancak tanrısal olarak esinlenmiş bir liderce sağlanabilirdi .  Bununla 
birlikte bu kişiler arasında, sayılan az da olsa, dini ve ruhani müliihazalann tek 
itici güç olduğuna inanmışlar vardı .  Bunlar için ekonomik amil lerin Ali 'ye 
bağlı l ıklarıyla bir i lgisi yoktu. Öbürlerince ise ekonomik amiller en az din ka
dar önemliydi ; bunların her ikisinin uygun bir terkibi ancak Ali 'nin elinden 
olabilirdi .  Ali'yi destekleyen her iki bölüğün, sorunun şu ya da bu vechesine 
ağırlık veri lmiş olsa da, inancı aynı idi: Müslüman cemaatııııır liderliği Pey
ganıber ailesinin eliırde olacaktı. 

İkinci olarak, kabile ve klan başbuğları i le çıkarları bu sonuncu lara bağlı 
olanların oluşturdukları grup 'vardı .  Bunlar esas itibariyle politik konumları ve 
ekonomik imtiyazlarının muhafaza ve idamesiyle i lgiliydiler. Ye bu nedenlerle 
de Ali i le Muaviye arasmda ikili oynayıp durmuşlardı. 

Bu çatışık çıkarlı iki gruba, başlıca Yemenli lerle Arap-olmayan nul\'(l/t
den mürekkep Kufe'nin büyük bir kitlesi vardı; bunlar kuramsal olarak Şii li
derlik ülküsüne eğilimli olmakla birlikte başlarına gelebilecek herhangi bir teh
like halinde kararsız kalabi liyordu. Bunlar da iki taraf arasında gelip gidecek
lerdi 1 .  

Özetle diyebil iriz k i  Ali öldüğünde Kfife'de üç geniş politik çizgi tefrik 
edilebiliyordu : Hariciler, Şia ve de i lk Emevi döneminde Irak'ıa resmi iktidar 
düzeninin aracıları olan aşra! al-kabail. 

İ lk Emevi döneminde bunlardan i lk ikisi hususunda özetle denebi l ir  ki 
bunların muhalefeti doğruca merkezi yetkeye yönelik olmaktan çok, bu yetke
nin kullanılmasında aracı olan kabile reislerinin yetkesine yönelikti .  Bunların 
muhaletlerindeki fark, bu aşamada Haricilerin esas itibariyle mürteci, Şiilerin 
ise ihtilalci olmalarındaydı .  Birleştikleri husus, içinde geleneksel kabile reisli
ğinin yerinin bulunmadığı bir İslami sosyal nizamını savunmasını yapmala
rıydı. Bittabi bu İslami sosyal nizamın alacağı şekil noktasında ise düşünceleri 
ayrılıyordu; Hariciler Ömer'in imtizamsız günlerine dönerken Şia Ali'nin eşitçi 
politikasını idealleştiriyor ve tedricen de yanılmaz iman kavramını2 geliştiri
yordu. Herbirinin oluşma aşamaları , mevcut kabile nizamına muhalefetleri ta
rafından koşullandırı lmıştı . Havaric hususunda "dı şarı çıkan ve eskiden 
kalma bir şaraf(şerej) sahibi olmadan kendi hesabına şarqf' iktisabeden" tanım
laması yapı lıyor. Bu geleneksel kabile dil inde şara}: "reis olarak birbiri ar
dında üç atası olup kendisi dahi dördüncü reis olan" anlamına dayanıyor; kabi-

1 S. Husaiıı - M. Jafri.- op. cit., s. 1 0 1 - 1 26. 
2 Papa gibi. 
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lenin bayt-beyt'ini  o temsil ediyor. Bu ifadelerde havaric basitçe şeref talebe
den ama geleneksel ölçüte göre kabile şerefi olmayan insanlar manasında olu
yor. Havariçin gerçekten talebettiği, "İslami" şeref i le Ömer zamanında Irak'a 
i lk gelenlere tevcih edilen imtiyazlar olup işte bu imtiyazların savunulması için 
hükumet desteğindeki kabile liderleriyle çatışıyorlardı 1 •  

Kufe tarihinin bundan fazlası konumuz dışında kalıyor. 
* 

* * 

Hasan, halifelik hakkında vaz geçecekti. O, günün koşullarına göre, vefa
sız Iraklılarla baş edemeyecek kadar yumuşak tabiatlı bir barışseverdi .  Müs
lüman kanının dökülmesine tahammül edemezdi.  

Muaviye için liderlik sorunu hususunda karar, devletin çıkarı ve cemaatin 
ladini vechelerince verilecekti. O, Hasan'ın Peygamber'le olan yakınlığı dola
yısıyla ali konumu ve İslam içindeki üstün yerini inkar etmemekle birlikte bu
nun cemaatin önderliği için ölçüt olmadığını iddia ediyordu. Muaviye'nin mu
hakemesine göre makam için nitelikler kişisel kuvvet ve kudret, siyasi işlerde 
ve idarede, imparatorluğun genişlemesinde beceri, Müslümanları savunabilme 
kabiliyeti ve tebaayı etkin olan idare edebilmekti .  

Bu  yolda Muaviye o güne kadar zımni olarak kalmış olan şeyi açığa vuru
yordu: siyasi ve dini prensiplerin ayrılması. Bu, bundan böyle daimi olarak te
essüs edecekti .  Böylece Müslümanların çoğunluğu, sı ra<;ı gelince, dini lider
liği cemaatin bütününe yükleyecekti. Bunun temsilcisi dinin muhı;ıfız, ve Pey
gamber'in Kur'an i le Sü1111et'inin yorumcuları olan ulema olup devlet yetkesi 
bağlayıcı olarak kabul edilecekti. Bunlar Siinııi olarak bil ineceklerdi .  Öbür 
yandan Müslümanların bir azın lığı, dini iştiyakları babında ancak Elıl-Beyt'
ten birinin karismatik liderliğinde tatmin olabil iyor, bununla birlikte de bu 
azınl ık devlet yetkesini kabul etme durumunda bulunuyordu. Bu grup Şiô 
tesmiye edilmiştiı. 

Ve Hasan zehirletilecek, Hüseyin de Kerbela'da şehid edi lecekti .  
* 

* * 

Kerbela vak'asının hasıl  ettiği tepkileri ve bunların değişik yorumlarını ,  
vak'anın yıldönümlerinde icra edilen tören şekil leri ve bunların tahlil lerini aşa
ğıda ayrıntılarıyla vereceğiz. Ama önce işin tarihi seyrini takibedelim. Bunda 
da çok muhtasar olacağız zira fazla ayrıntı ilgi alanımız dışına taşacaktır. 

1 

1 Marıin Hinds.- Küfan polilical alignments and their background in thc mid-sevcnıh ccntury 
A.D . .  iıı IJMES 1 1/4. October 1 97 1 .  s. 346-7 . 

2 Jafri.- op. cif., s. 1 37. 
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Hüseyin'in şehadeti büyük dini anlamı olan bir vak'a olup Şii hareketinin 
şekil ve tabiatına yeni bir biçim vermişti. Peygamber'in torununun bu feci iiki
beti dini ve ahlaki hislerde büyü.k kıpırdanma ve heyecanı mucip olmuştu. 
Bunu özellikle Ehl-i Beyt'in Kuea'li takipçilerinde görüyoruz şöyle ki bunlar 
büyük bir hamiyetle Hüseyin'i ,  kendilerini idare etmek üzere Irak'a davet et
mişlerdi :  bunda Allah yolunu görmüşler. Ama Hüseyin davete icabet ettikten 
sonra kesin sonuç anında onun yanında durmamışlar veya duramamışlar. Ve 
hemen sonra da beceriksizliklerinin, daha doğrusu zaaflarının facianın sebebi 
olmuş olduğunu farketmişler. Derin bir pişmanlık hissi,  dini vicdanlarını tah
rik eder olmuş; ve ihmallerinin kefaretini  vermek ve Al lah'ın gufranın ı  elde 
etmek üzere benzer şekilde fedakarlıklarda bulunmalarının gerektiğini düşünür 
olmuşlar. Ye gerçek pişmanlıklarını ancak Hüseyin'in kanının in tikamını 
ararken kendilerini ölüme maruz bırakmakla ispat edi leceklerine inanmışlar. Ye 
bunlar İslfim tarihinde T<ıvvt1ban (tövbekarlar) olarak kuyda geçmiş. Bu hare
ket, Şii İsliim'ın pekiştiri lmesinde bir önemli i leri adım olacaktı. 

Hareketin ayrıntılarına girmeyeceğiz. "Fedai" lerin çoğu nihai çatışmada 
telef olacaklardır. Onlar Şeyh aş-Şla'ya tevfik-i umur etmeye etrafı davet et
mişlerdi .  B u  kişi, "Sahabe'den, İslam'da önceliği haiz, gözünün pekliği ve di
yaneti i le öğüten ve tedbirl i l ik ve ihtiyatı dolayısıyla güvenilebilir" Sü leyman 
b. Surad idi . 

• 
Süleyman işi ele alıyor ve örgütlenmeye koyuluyor. Yezid'in beklenmedik 

ölümü (64/683) işleri kolaylaştırıyor: ortada bir yetke kargaşası bırakmıştı 
Yezid. Hüseyin'in kiitil leri başlıca aşraf al-kabail idi ve bunlar bunu ödeme
liydiler. 

Kerbelfi vak'asının getirmiş olduğu bir yeni boyut da tavvclbuıı'da kan 
sihriyeti itibariyle Peygamber'in istih liifı düşüncesinin, Ali 'ninkine nazaran 
daha ağır basması olmuştu . Bunlar, Ali 'nin Fatıma'dan başka bir Hanefi ka
dından olan oğlu ve Peygamber'in  torunu olmayan Muhammed b. al-Hanati
ya'yı tanımayacaklardı .  

Tavvabun'un hareket hazırlığı aşamasında, yine Ehl-i Beyt'e meftun Al
Muhtar b. Abi Ubayda Kufe'de ortaya çıkıyor. Misyonu , beriki lerinki i le 
aynı ,  yani Hüseyin'in kanının i ntikamını almak olmakla birlikte daha örgüt
lenmiş bir askeri güçle politik yetkeye varmak hususunda Tavviibun'dan ayrı
l ıyordu. Muhtar, Muhammed'i i leri sürüyor, öbürleri buna yanaşmıyorlard ı .  
Bun lar i ç in ,  Hüseyin ' in  tek  kurtulmuş oğlu, daha sonra Zeynel Abidin 
(Abidlerin ı.iyneti) olarak bilinmiş kişi ancak gerçek meşru İmam olabilirdi. 

Ve sonunda oldu da. Böyle başladı İmiimiyye'nin, Esna-i Aşari (Oniki )  
İmam'ın öyküsü. 

Tavviibun hareketinin tahli l inden bazı aşikar sonuçlar çıkıyor: Önce, nihai 
muharebede bunların hepsi Arapdı ve aralarında nıavlili yoktu.  İlk olarak 
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Acem nıaviilli faal iştirak için seferber eden Muhtar olmuştu ve böylece de Şii 
harekete daha geniş bir "gelberi" vermişti 1 •  

Aslında Şia'nın meşruiyet mücadelesinin temel inde doğruca, katıksız 
Peygamber soyunun (Ali 'ninki bile değil) yattığı bir gerçektir. Ancak burada 
öneml i  çeşitli sorunlar çıkıyor ortaya: önce, meşruiyetçi Şiilik'in ortaya çıkan 
Sünni sentezine yutulmadan nasıl  ayrı hüviyetini korumuş olduğudur; ikinci 
olarak da, doğruca Şiiliğin kendi içindeki ihtilalci ve aşırı kollarınkinden kendi 
öz tabiatını muhafaza edebilmiş olmasıdır. Bu ikincisine mukavement, gerçek
ten daha zordu şöyle ki aşırı ve ihtilalci fikirler çoğu zaman, ı l ımlı larınkinden 
çok daha gelberili olurlar. 

Hüseyin yaşadığı sürece Şiiler birleşik olarak kalmışlardı. Ama onun ani 
ölümünü ve Zeynel Abidin'in şaşkın tavrı Şia'yı şaşkınlık içinde bırakmış ve 
Ehl-i Beyt'in yandaşlarının önderliği havada kalmıştı . 

Bu halet-i ruhiye içinde Şiilerin çoğunluğu Zeynel Abidin'i değil Muham
med b. al-Hanafiya'nın peşine düşeceklerdi.  Son muharebeden sağ çıkan Tav
viibüıı bile Muhtar tarafından İbn al-Hanafiya'nın yanına çekilecekti. Bunun 
nedeni ciddi idi. KUfe'de Şiiler, özellikle bunların arasında nıaviill, kendilerin i  
Suriyeli lerin baskıcı idaresinden kurtaracak b i r  faal hareket istiyorlardı.  Çıkış 
yolunu sadece Muhtar'ın bayrağı altında bulmuşlar ve İbn al-Hanafiya hak
kında bu sonuncusunun yaydığı mesihi rolde bir ümit huzmesi görmüşlerdi :  
İbn al-Hanafiya Mehdi olacaktı, İmam değil .  

� 

Ve kısa zamanda onun Mehdiliği , Küfe Şiileri arasında günün emri olacak 
ve çeşitli dogma, efsane ve inançlarla süslenerek, yayılacaktı. Artık İbn al-Ha
nafiya, (sadece İmam deği l)  Mehdi-İmam olacak ve kısa bir süre için Hüseyi
n'in sülalesinden olan İmamları gölgede bırakacaktı2• 

Hikayeyi burada kesiyoruz. 
* 

* *  

"İbn Ebi'l-Hadid, Hz. Ömer'in Resillu l lah'ın vefatını  anladığı halde, 
i mamet konusunda bir fitne çıkmasından, Ansar'ın veya diğerlerinin hüküm 
ve hükumeti ele geçirmelerinden ve ayrıca ridde (ridda) den korkarak Ebu Be
kir gelinciye kadar böyle davrandığını söyler. Buradaki «diğerleri» , adları 
verilmeyen Haşim Oğullarının tamamı ,  Hz. Ali i le Ansa� ve Sahabe'nin bir 
kısmıdır" diye anlatıyor Fığlal ı ,  Peygamber'in vefatı olayını3• 

1 ihıl., s.  222-233 .  
2 i/u/. , s. 2 28-246. 
3 Eıhcm Ruhi Fığlalı.- lnıiımiyyc Şiası. Isı. ( ı .y .) .  s .  32. 
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Eninde sonunda Ömer'in korktuğu şey vaki olacak, Ali hi lafeti ele geçire
cek, Muavtye ve kurduğu sülalenin önleme gayretine rağmen Şiilik ıaazzuv 
edecekti. 

Şii-İmamiyye için birinci derecede önemli olan imamet konusunda Şi'a'nın 
kesin doktrinini Fığlalı şöyle anlatıyor: 

"İman, usül-i din'den olan i mamete inanmakla tamamlanabilir. İmamiyye, 
Nübüvvet'in nasıl Al lah'tan bir lütuf olduğuna inanırsa, her asırda Peygambe
r' in vazifeleriyle vazifelenmiş, insanlann hidayet ve irşadlarını üstlenmiş bir 
imam'ın mevcudiyetine de inanmaktadır. «Bu İmam, insanların din ve dünya 
işlerini tedvir etmek, aralarında zulmü, düşmanlığı gidermek, adaleti yaymak 
hususunda Peygamber'in umumi velayetini  haizdir ve bu bakımdan İmamet, 
nübüvvetin devamıdır. Peygamberleri göndermek nası l bir lütuf ise, Peygam
ber'den sonra O'nun yerine İmam nasbetmek de lütufdur ve vücüd-ı ziiti ile 
Allahu Tei'ıla'ya vacibdir; bu bakımından İmamet, ancak Al lahu Tealii'nın 
nassı i le yahud o İmamdan önceki İmamın onun imameıini beyanıyla tahakkuk 
eder; insanlann seçmesiyle, istemesiyle olmaz; insanlar dilediklerini İmam ola
rak tayin, yahud dilediklerini azl hakkına da sahip değil lerdir» " 1 •  

V e  devam ediyor Fığlalı : "Nitekim Hz. Peygamber de, Al lah'ın vahyi i le 
Hz. Ali 'yi hal ife tayin etmiş ve bunu, O damadı olduğu için değil ,  i lahi' hük
mün memuru ve i lahi' buyruğun icracısı olduğu için yapmıştı . Zaten O, halife 
tayin etmeseydi, risale! vazifesini tamamlamış olmazdı"2•  

Kısaca Şia, din i le devlet işini ayrılmaz şekilde, "takdir-i i liihi'" i le tayin 
edilmiş İmam'a yüklüyor, bu sonuncusunun seçiminde nass'a (halka) hiçbir 
"demokratik" hak tanımıyor. O ise ki,  bir İmparatorluk peşine düşmüş olan 
Sünni' tarafın temsilcisi Muaviye, dünyevi işleri uhrevi işlerden ayırma düşün
cesinde olmuştu. "İcma" da, Şia'da İmamiyye'nin bir şeyde ittifakı iken Ehl-i 
Sünnet'le bu, alimlerin ittifakı oluyor1. 

Karşı tarafın ,  başta Şia olmak üzere bütün muhalif fırkalar hakkındaki 
düşüncelerini, el-Bağdadi şöyle ifade ediyor. 

"B ize göre doğru olan görüş şudur: İslam ümmeti, filemin yaratı lmış ol
duğunu, onu yaratanın birliği ve kıdemini ,  sı fatların ı ,  adeletin ir  hikmeti ni ,  
O'nun herhangi bir şeye benzediğini reddetmeyi ve . . .  Muhammed'in peygam
berliğini ve onun risaletinin bütün insanları kapladığını,  şeriatının sonsuzlu
ğunu ve getirdiği şeylerin hepsinin doğru luğunu, Kur'an'm şeriat hükümleri
nin kaynağı ve Kabe'ııin namaz için yönelinmesi gerekli kıble olduğunu kabul 

1 Muhammed Rıza el-Muzaffer.- Şia inançları (Akaidu'I lmaıııiyyc). çcv. Abdülbaki Gölpıııarlı . 
lsı. 1 97K. s. 50-5 1 'dcn nakleden Ethem Rühi Fığlalı. op. cif . . s. 209. 

2 i/ul., s .  209-2 1 0. 
3 ihd., s. 226. 
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ve i krar eden herkesi içine alır. B ütün bu hususları ikrar eden ve küfre götü
rebilecek olan herhangi bir bid'ata uymayan herkes Sü11111'dir, (Allah'ın B irli
ği'ne inanan) muvahhiddir". 

"Eğer bu sözünü ettiğimiz meselelere, iğrenilecek bir bid'at eklerse, duru
muna bakılır. Eğer o, Biilıniyye veya Beyiiniyye veya Muğiriyye veya bütün 
imamların tanrı l ıklarına, ya da bir kısım imamların i liihlıklarına inanan Hat
tiibiyye'nin bid'adlarına veya hulul mezheplerine veya teııtısühe iıumaıılarııı 
fırkalarına veya kızların kızları ve oğul larının kızları i le  evlenmeyi uygun 
gören Haricilerin Meymuniyye mezhebine veya İbiidiyye'nin «Is/tını şeriatı 
illıir wnıa11da kaldırılacaktır» 1  diyen Yezidiyye mezhebine inanırsa veya 
Kur'an'ın haram kıldığını heliil sayarsa veya Kur'an'ın yorumlamaya (te'vi l)  
ihtiyaç duyulmayacak bir kesinl ikle heliil k ı ldığını haram sayarsa, İslam 
Ümmeti'nden değild.ir. . .  " 

"Fakat onun bid'ati , Mlitezi lenin veya Havaric'iıı veya Riifıza'nın İmfı
miyye kolunun veya Zeydiyye'nin . . .  bid'atları cinsinden bir bid'at ise, o 
kimse bazı bakımlardan İslam Ümmeti'ndendir; onun Müslüman mezarl ığına 
gömülmesine izin veri lir ve Müslümanlarla birlikte savaştığı takdirde ganimet 
ve fey'den payını almasına ve ınescidde namaz kılmasına engel olunmaz: ama 
bun lar dışındaki hükümlerde, İslam Ümmeti'nden sayılmaz, yani ne cenaze 
namazı kı l ınır, ne de arkasında namaza durulur; ne kestiği helal olur, ne de 
Sünni olan bir kadınla evlenebilir; Sünni bir erkeğin, onların inanışında olan 
bir kadınla evlenmesi de helal olmaz"2• 

"Riifıza, . . .  Ali ı..levrinden sonra dört kısma ayrıldı: Zeydiyye, İmamiyye, 
Keysfuıiyye ve Gulfıl (Aşırı lar): Zeydiyye, İmfımiyye ve Guliit\ herbiri diğer
lerin i  küfürle suçlamak suretiyle aralarında bölündüler. Bunlardan Guliit'ın 
bütün fırkaları , İslam fırkalarının dışındadır. Zeyı..l iyye ve İmiimiyye fırkaları 
ise, İslam topluluğunun fırkalarından sayıl ır". 

" . . .  Biilıniyye . . .  Mecusi fırkalanndanı..lır  . . .  ". 
"Onlardan (Riifıza'dan) Keysiiniyye pek çok fırkadan meyı..lana gelmekle 

birlikte netice itibariyle iki fırka halinde özetlenebilir. Bunlardan biri, Muham
med b. el-lianefıyye'nin ölmeyip sağ olduğunu iddia eder ve dönüşünü bekler. 
İddialarına göre o, Beklenen Mehdi (el-Mehı..liyyu'I Muntazar) dir". 

"Onlardan ikinci fırka, onun hayatta iken imam olı..luğunu, sonra öldü
ğünü, ölümünden sonra da imametin diğerlerine nakleı..l i ldiğini kabul .  . .  eder
ler" . 

1 ikisi de tarafımızdan belirtildi. 
2 el-füığılfıdi.- op. ciı . . s. 1 6-7. 
3 "Gal i "" çoğulu olarak galeyan edenler. azgınlar. taşkınlar ılcnıek olup "Gulaı Şia = azgın. Şii 

takıııı "dır .  
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"Zeydiyye, Keysfıniyye ve Gullit'tan ayrı olarak İmfımiyye'ye gelince: 
bunlar onbeş fırkadır. . .  " . 

"Onların aşırı ları (Gulat) ise, insanların tanrı l ıkların kabul ettiler. Şeriat
'ın haram kıldığını helal saydılar. Şeriat\ın farzlarının gerek l i liğini kaklırdı
lar. Bunlardan, sözgelişi ,  Beyariyye . . .  Hulı11 iyye ve benzeri görüşleri savu
nanlar, İslam'a nisbet edilseler bile, İslfim fırkalarından değildir. . .  " ., 

"Haricilere gelince . . .  Bunlardan Yezidiyye, Yezid b. Abi Uneyse'ye uyan
lardır. «İslam Şeriatı, ahir zamanda Acem'den gönderilecek bir peygamber 
tarafından ortadan kaldırılacaktır (nesh)» şeklindeki görüşlerinden dolayı ,  
İslam fırkalanndan değildir. Aynı durum . . .  Meymuniyyc . . .  i ç in  de  söz konu
sudur. Bu da İslam fırkalarından değildir; çünkü onlar, Mecusiler gibi,  kız 
evlfülann kızlan ve oğulların kızlan ile evlenmeyi mübah saydılar . . .  " .  

Bütün bunlar, Acerıı'in Müslüman fatihlerine vurduğu sil inmez damgayı 
vurguluyor. Gerçekten "her ülke, İsllim'ı «kendi» İslam'ı yapmıştı " . .  . İnsa
n ın  ak l ına  Semerkandlı  şair Rfidaki'nin sözü geliyor: "Gönül  mecfisi 
kudsiyetinin cazibesine kapıl ırken yüzü Kabe'ye döndürmenin manası yoktur. 
Bütün dinler için umumi olan A llah'ı sevmek ile kanaat lfizımdır. Allah'ın, 
senin muhabbetini kabul eder, ama namazını kabul etmez" 1 • • •  

Aynı bağlamda bir tarihi ve sosyal olguyu da zikretmeden geçmeyeceğiz: 
"Eski İran'da mevcut müesseselerin taklid ve iktibası, İslamiyetin şevke

tini yükseltecek bir vasıta gibi görüldü. Halifelerin Fars asl ından olan vezir ve 
vali leri kendilerini sağlam Müslüman ve halifenin sadık bendesi olarak telakki 
ediyorlardı .  Şiilik, İranlı lar arasında muvafık bir zemin buldu; lakin burada da 
mil l iyetçilikten ziyade muhalefet iş gördü. Kum şehri, halkının ekserisi Arap 
olduğu halde, çoktanberi Şiilik taassubunun merkezi bulunuyordu. Aristokrat
lar, maksada varmak için, muvakkaten halk i le bileşti ler. Aristokratlar, Şiiliğin 
reislerinden Ebu Müslim'in idaresi altında birleşerek son Emevi halifelerine 
karşı harb ettiler. Gayeye vardıktan sonra menfaatları ayrıldı.  Ebu Müslim öl
dürüldü; ve taraftarları Abbasilere karşı ayaklandılar. Aristokrasi mümessilleri, 
Bermekiler, Harhun al-Reşid'in son y ı l larındaki dini ve siyasi aksülfımelin 
kurbanı oluncaya kadar, Abbasi halifeleri için çalışmakta devam ettiler. Harfin 
al-Reşid'in oğulları Emin i le Me'min arasında olan mücadelerler de. yine aynı 
aksülamelin doğurduğu karışıklık i le izah edi lmektedir. Me'mun Şiilik bayra
ğını kaldırdı. Lakin Bağdad'a girerken Ş iilerin yeşil rengini bırakıp Abbasile
rin kara rengine büründü. Halifenin bu kararı , Arapların tesiriyle deği l ,  belki 
Tahiri hanedanının reisi, Fars a�lından, Tahir'in tesiriyle olmuştur. Tahiriler, 
Bermekiler gibi, Arapların ve İsllim'ın hizmetinde bulunup Hazar Denizi'nin 

1 Fuaı Köprülü - W. Barıhold.- lslam medeniyeti tarihi. s. 84. 
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cenubundaki İran ülkelerinin zabtına yardım etmişlerdir. Bu memleketler, Sas-
5.ni devleti yıkı ldıktan sonra da, istiklallerini ve eski hayat şekillerin muhafa
zaya muvaffat olmuşlardı .  Burada da halk, Zerdüşt dininden Şiiliğe geçti .  Bu 
hadise, feodal kuruluşun ve büyük toprak mülkiyetinin ortadan kalkması ile al
akadardır. Halifelik ve Elıl-i Sünnet ile mücadele, hakikatta, alımda toprak me
selesinin sakfoııdığı bir şekilden ibaretti . . .  " 1 •  

Bizim Rı1daki, gök' le yer için "insanların baba v e  anası" demekle asıl me
cı1siliğe özgü fikirleri ortaya döküyor (bunun arkasında da" lıieros gaıııos 
- kutsal izdivaç" kavramı yatmıyor mu?). 

Şair Dakiki de açıktan açığa, şarabı ve sevgi lisinin dudaklarını herşeyden 
(bittabi Şeriat'tan da) üstün tutarak Zerdüşt akidelerine bağlı lığını anlatıyor2• 

Devam edelim, fırkaları irdelemeye. 
"Anlattığımız fırkaların tamamı, böylece yetmi� iki fırka eder. Onların 

yürmisi Raviifız, yirmisi Havarıç, yirmisi Kaderiyye, onu Murcie . . .  dir. Ceh
miyye ve Kerramiye, böylece yetmiş iki fırka eder" . 

"Yetmişüçüncüsü fırka, Sünnet ve Cemaat ehlidir . . .  "3• 
Keysaniyye, yukarda kendisinden birkaç kez söz edilmiş ve bir adı da 

Keysiin olan el-Muhtar'a uyanlar oluyor. 
İmamiyye'den . . .  "el-Kamiliyye hakkında: Bunlar Rafıza'dan Ebu Kamil 

adıyla bilinen bir adama uyanlardır. O, Ali 'ye bey'atı terkettikleıi için Sahabe
'nin küfre girmiş olduklarını;  Al i'nin de onlarla savaşmadığından, kafir oldu
ğunu; onun, Sıftin halkı i le savaşmasının gerekli oluşu gibi, onlarla da sa
vaşmakla yükümlü bulunduğunu iddia ediyordu . . .  " .  

"Makalat sahiplerinin Beşşar5dan naklettiklerine göre o (Beşşar), Sahabe 
ve Ali 'yi tekfir hususundaki sapıklıklarına şu iki sapıkl ığı daha eklemiştir: 
Bunlardan birincisi,  Riifıza'dan ric'at taraftarlarının inandığı gibi, kıyametten 
önce dünyaya geleceği hakkındaki görüşüdür. İkincisi de, İblis'in ateşi toprağa 
üstün tutuşunu tasvib etmesidir. Bu hususta Beşşar'ın bir şiirindeki şu görü
şünü delil göstermişlerdir:" 

"Toprak karanlıktır, ateş ise parlak 
Ateş var olduğu içindir ki ateşe tapı lmıştır"<" 

1 i/){/. , s. 77-78. Son bölüm tarafımızdan belirt i ldi .  
2 ibd. , s. 84-5.  
3 cl-Bağdfıdi.- op. cit., s. 22-6. 
4 i/ıı/. , s. 38. 
5 lmaniyye'dcn kör bir şair (doğ. 9517 1 3-4). Aslen Tabaristanlı .  Abbasi hal i felerini nıcthctnıi�. 

Halife el-Mutemid tarafından öldürülmüş ( 1 671783-4). ihıl . . s. 5 1 . 
6 ilıd . . s. 5 1 -2 . 
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Kendisinden i lerde söz edeceğimiz "İbnu'r Ravendi (ölm. 245/859), kitap
larından birinde, Hişam'ın 1  şöyle söylediğini nakleder: «Allah ile hissedilebi
len cisimler arasında, bazı yönlerden benzerlik ler vardır. Böyle olmasaydı , 
O'na delalet etmezlerdi»2• 

Ünlü islamolog Dozy, Şia'nın doğuşu ve gelişmesi hakkında şu mütal
aada bulunuyor: "Başlangıçta Hariciler de Ali'nin taraftarı idi ler. Şiiler de 
böyle olmakla beraber iki fırkanın fikirleri çok çelişik idi. Politikada Haricile
rin fikri kendilerini demokratlığa sevk ettiği halde Şiilerin bencil fikri mutlaki
yet idareye, en ezici istibdada götürüyordu ''l. 

" Heme kadar bu iki fırka çoğu zaman şahsi bir maksada ulaşmak için 
kendilerini kul lanmaya gayret eden başkanların idareleri altında bulunuyor 
idiyse de Şiiler yine kalplerinin derinliklerinde bir İrani mezhebde idiler. Hür
riyeti seven Arap ırkı i le esirane itaata alışmış olan İran ırkı arasındaki fark 
işte burada olanca açıklığı i le ortaya çıktı. Peygamber'e bir halef intihabı 
prensipi İranlı lar için işitilmemiş ve anlaşılmaz bir şeydi. Onlar devlet reisi için 
ancak veraset kaidesini tanıyorlardı .  Madem ki Peygamber erkek evlat bı rak
maksızın öldü, damadı Ali ona halef olmak ve hakimiyet, ailesine miras kal
mak icabeder fikrinde bulunuyorlardı.  Buna dayanarak Ali 'den evvelki halife
ler . . .  ve daha sonraki Emevi halifeleri onlar nazarında itaat edilmemesi li'ızım 
gelen birer zorba idi ler. Hükumet ve Araplar hakkında hissettikleri kin onların 
bu fikrini kuvvetlendiriyordu. Aynca kendilerini idare edenlerin zenginliklerine 
haset etmekten de geri kalmıyorlardı.  Bir  de hükümdadarını küçük kudrette i l
ahların ahfadı olarak görmeye alışmış olduklarından bu puta tapma hürmetini 
Ali 'nin ve onun soyundan gelenlerin üzerine aktardı lar. Ali soyundan gelen 
İmam'a tam itaat onların gözünde en önemli bir ödevdi. Bu vazife yerine geti
rildikten sonra diğer ödevler te'vi l  ve terk olunabi l irdi .  Onların nazarında 
İmam her şeydi. Hatta bazılarınca İmam, insan suretinde görünen Al lah idi .  
Ahlaksızl ıkla bi rleşmiş esirane bir itaat, sistemlerinin temelini teşki l  edi
yordu"4.  

Gerçekten Şii l ik siyasi bir temel üzerine kurulmuştu ve Acem'in Arab'a 
karşı hisleri, fazla muhabbetle dolu değildi. 

Galiye, Ali 'ye sevgide aşırı l ıkla ona tanrı l ık isnat etmiş. Bunu oluşturan
lar, aslında Yemenli bir Yahudi olup İsevilik ve Mehdilik akidelerinden hare-

1 Hişamiyyc(.' in  kurucularınuan Hişam b. el-Hakem er-Rafızi. 
2 cl-Bağdfıd , s. 60- 1 .  
3 Tarafımızdan belirtildi. 
4 Dr. R. Dozy.- Tarih-i lslfımiyet. Abdullah Cevdet (Karlıdağ) ıerciimesi. 1 908 Mısır baskısı 1 .  s. 

28 1 ve dev. Zikreden Ne�·eı Çağatay ve lbrahim Agah Çubukçu.- lslfım mezhepleri tarihi 1 .  
Ank. 1 965, s .  49-50. 
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ketle Arapları A li 'nin Allah olduğuna, öldükten sonra da tekrar geleceğine 
inandıran Abdullah b. Sebe'nin yakın dostları ve ti lmizleri idi ler. Bunların bir 
bölümü doğrudan doğruya Ali'nin tannlığına, bir bölümü de Allah'ın ruhunun 
Ali'nin bedenine hulı11 ettiğine inanıyordu. En önce ric'ata, yani bazı ölülerin 
kıyamet gününden evvel dünyaya geri geleceğine inanan da bu Abdullah b. 
Sebe olmuştu ki bundan kasdı, Muhammed'in geri geleceği idi. Bu  düşünce 
epey yol alacak ve Hicri' III. yy'da (M. IX. yy onası) bütün rafıza1 , tüm İma
m'ların ric'atlanna inanmış durumda olacaktı2• Döneceğiz bu konuya. 

İran-Asya alanında kalmayı sürdürelim. 

Mübeyyeza 
Abbasi'lerce Ebu Müslim'in kalleşce öldürülmesinin intikamını almak 

üzere Horasan' ın Merv kentinde doğmuş el-Mukannii adl ı  bir Türk boyacı ,  
Horasan halkını etrafına toplayıp bir  tarikat kuruyor. Araplar bunlun Mübey
yeza, kendileri de "Beyazlar Tarikatı" tesmiye etmişlerdi. 

el-Mukannii tamamen Mazdak'ın düşüncelerini benimsemiş o larak her
şeyde, kadınlar dah i l ,  iştirak istiyordu. Mazdakism, İran'da yeniden canlan
mıştı . 

Toplumun tüm malı,  umuma ait olacaktı .  Ferdin varlığı bir değer ifade 
etmiyordu. Her türlü kudretin toplumda olduğu ve onun ruhu ise ancak ferdin 
gaye ve emeli olarak görülüyordu. İştirakçi fikirlere birçok meslek erbabı i ltifat 
etmişti. O çağda İran, dihkan denilen büyüklü küçüklü bir nevi köy ağalarının 
el inde idi .  Toprağın bir kısmına da Ami l  adı verilen Arap zenginleri malikti . 
Kata halk tesmiye edilen köylüler ise, bi ldiğimiz gibi sefi l ve her türlü haktan 
mahrum bulunuyordu. 

Bu sosyal durum, iştirakçi fikirlerin taazzuvuna yardımcı oluyordu. İhti
lalcilerin hepsi beyaz giysiler içinde beyaz bayrak altında toplanıyorlardı ki bu 
renk hürriyete, nura ve yeni bir hayata simge olmuştu ve Abbasi' hakimiyetinin 
rengi olan siyahın tezadı oluyordu. 

İşbu "beyaz"lara Araplar "zındik" diyorlardı. Bunların fikirleri son asır
lara kadar Afganistan'ın Kuzey'inde ve Amu-derya taraflarında yaşamıştır. 

Abbasi halifesi Mehdi zamanında ( 1 69/786) beyazlar İran'da zengin arazi 
sahipleri ne ve Abbasi' idaresine karşı bayrak açıyorlar ve "Ebu Müslim'in inti
kamı ! "  diye bağırıyorlar. Bu  ihtilalciler Türkmen aşiretlerinden oluşuyor. Asi
ler Mukanna'nın kumandasında harekete geçip Irak'a doğru yol alıyorlar, 
zenginlerin mallarını aralarında paylaşıyorlar. Bunların üzerine giden Buhara 

1 N. Ça�aıay ve Ibrahim A. Çubukçu.- op. cit., s. 50- l .  
2 Rafıza, "terk" anlamında olan "rafz" den geliyor. 
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emiri ve halife kuvvetleri bunlan kış kalesinde sarıyorlar fakat onlar tesl im ol
mayıp tümü intihar ediyor. 

İran malı olan Mazdakism, bildiğimiz gibi Babekçilik şeklinde devam et
tikten sonra Irak'ta da Habisiler adıyla meydana çıkacaktı. Ortaçağ'da dini bir 
çehreye bürünmüş sosyal ve ihti lalci hareketler, Ön Asya'yı çalkalayacaktı . 
Döneceğiz bunların öyküsüne; ancak şimdiden, bu Habisilerden kısaca söz 
edelim. 

Harun Reşit döneminde Irak zenginlik içinde yüzüyor, ticaret gemi leri 
Basra'dan Okyanuslara açılıyordu. Bunlarda çalışanların bir bölümünü zenci 
esirler oluşturuyordu. Çok kötü koşul lar içinde çalışan. emeklerinin karşılığıı 
alamayan ve adeta boğaz tokluğuna iş  gören bu aç ve sefil l iman işçi leri ara
sında Babekçiliğin yayılması doğaldı .  Nihayet başlarına, Rey doğumlu Ali b. 
Mehmed geçirerek 867'de kanlı  bir ihtalal başlatıyorlar. Bu  "Zenci Harbi " 
Spartaküs hareketinin bir benzeri oluyor ve onun gibi zenginlerin mallarını el
lerine geçi rerek aralarında pay ediyorlar. Harun Reşit'in sevkettiği ordular, 
tıpkı Spartaküs olayındaki gibi birkaç kez bozguna uğruyor. Ali b. Mehmed'e 
Araplar "Habis" adını  takıyorlar. O, Basra havalisinde hükumet kurup adına 
para bile batırıyor. Bu Zenci Harbi onbeş yıl sürüyor ve nihayet sönüyor1• 

Bütün Sünni müellitler ve bu arada Çağatay ve Çubukçu'nun eserlerinde 
Batinil iğin İslam akidesine çok büyük zarar ika ettiği vurgulanıyor. Bun lara 
göre Batıniler, muhkem ayetleri bile te'vil yoluyla uzak anlamlara sürükleme 
zihniyetini yerleştirmişler. Kurucuları Meymun b. Deysan ile Abdullah b .  
Meymun al-Kaddah (H.  il. yy ikinci yarısı) aslen İranlı olup Arap egemenli
ğini hazmedemezlerdendiler. Eski İran uygarlık ve egemenliğinin yeniden ku
rulmasın ı  düşlüyorladı .  B u  düş kı l ıçla gerçekleşemeyeceğine göre "ye
raltı"nda çalışmak gerekiyordu. Böyle de yaptılar, gizli  bir dernek kurdular ki 
bu, sonradan "Batıniyye" tesmiye edilecekti. 

Bunlar, geniş halk kitlelerini davaya çekebilmek için milliyetlerini gizleyip 
kendilerini Ali 'nin kardeşi Ukeyl neslinden gibi göstererek halkın Ehl-i Beyt'e 
saygısın ı  istismar etmişlerdi .  Ama daha sonra da bundan vazgeçip Muhammed 
b. İsmai l b. Cafer as-Sadık'ın ahfadından geldiklerini i leri sürmüşlerdi. Dava 
gizlice yayılacaktı. 

Batıniler iki kola ayrı lmışlardı.  Bunlardan bizi i lgi lendiren biri ,  Cafer as
Sadık (öl m .  1 4 8/765)'tan sonra yedinci imam olarak oğlu İsmail ' i  (öl m .  
1 421759) tanımışlardı. Bu nedenle B fıtıniler İsmai l iyye diye adlandırı lmış
lardı. Cafer as-Sadık hayatta iken oğlu İsmail ölmüştü. Bu nedenle bunların 
bir kısmı Cafer'in eski vasiyetinden vazgeçerek torunu Muhammed b. İsmail'i 

1 Enver Behnan Şapolyo.- Mezhepler ve ıarikaılar tarihi. lsı .  1 96.ı. s. 392-4. 
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i mam tayin ettiği iddiasında olmuşlardı . Bunlar bazan Mübarekiyye diye de 
anılmışlar. Ancak bunlar dahi iki fı rkaya ayrı lacaklardı.  Kimi Muhammed b. 
İsmail ' in ölmediğini, gizlendiğini, birgün dünyaya yeni bir şeriatla dönüp ada
leti yerine getireceğini savunuyor; kimi de onun öldüğünü kabul edip dünyanın 
onun neslinden gelen gizli ya da açık imamlardan hali kalmayacağını ileri sü
rüyordu. Asıl Batinileri temsil eden fırkanın inancı bu sonuncu tez üzerin
deydi .  

B u  inanç, Şia'nın Gulat kolundan olan Mübarekiyye ve Haıtabiyye fırka
larının etkisiyle gelişmişti. 

Böylece temeli atılan Bfıtınilik zaman ve zemine göre çeşitli adlar altında 
ortaya çıkacaktı: Ebu Müslimiyye, Hurremiyye, Babekiyye, Maziyariyye, . . .  
Haşhaşiyye, Sabbahiyye . . .  Mel ahide, Karamı ta, Hurremdiniyye ve Maham
mire. Aralarındaki bazı özellik farklarına rağmen hepsinin amacı bir ve yön
temi gizli idi. Hepsi de Sünni akideye karşıttı 1 •  

"Bfıtiniliğin İsmailiyye, yahut İsmai liyye'nin bir kolu olduğunu kabul et
mek yanlıştır. Çünkü İsmaililerden bu inancı benimseyenler olduğu gibi başka 
mezheplerden de benimseyenler vardır" . 

"Bfıtıniliğin esasları : a) Metodsuz yorum (te'vi l) ;  b) Peygamber ve İmam 
hakkında aşırı inanç (Gulüvv); c) Allah'ın bir kulda tecelli edeceğine inanmak; 
ç) Ahireti inkar edip teniisuhu kabul etmek; d) sonunda da bütün dini emirlerin, 
nehiylerin, alemin düzeni için konduğuna inanıp tam bir inkara varmaktır. . .  "2• 

"İran'a, gerek Sasaniler ve gerek İslam devrinde olsun, Yunan i lminden 
başka Hind i lmi de tesir etmişti. Bu tesir, kısmen Yunan vasıtasıyla ve kısmen 
de, zannedildiğine göre, doğrudan doğruya vukua gelmiştir . . .  "3• 

Yunan ve Hind i lmi tesir edecekti de bunlardan hiç mi inanç rüzgarı esme
yecekti? Devam edelim Gölpınarlı'yı dinlemeye. 

"Batinilik, eski Hind-İran dinleriyle Sabiiliğin ve Yunan felsefesinin İsl
amileşmesinden başka bir şey olmayan Hükema� mesleğin in  katışımından 
meydana gelmiştir. Zerdüştilikten önce İranlı ların dini olan Mih-abad dininde, 
«Desatir» adlı kitaplarının uydurma olduğu bilinmekle beraber, yedi yı ldıza 
büyük önem veri ldiğini, Sabiilerin5 de bu yıldızları ruhanilerin cesetleri sayıp 
yeryüzünü tedbir ettiklerine (yol tuttuklarına) inandıklarını ,  bütün varlığa 
mebde olarak Tanrı, akıl, nefis, mekan ve halii'dan (boşluktan) ibaret beş cev
her kabul ettiklerini ,  unsurları ana, kökleri baba telakki edip insanın, unsurlar-

1 N. Ça�aıay ve 1. A. Çubukçu.- op. ciı . . s. 62-4. 
2 Abdülbaki Gölpınarlı.- ( 100 soruda) Türkiye'de mezhepler ve tarikatlar. lsı. 1 969. s. 1 10. 
3 Fuaı Köprülü ve W. Barthohl.- op. cit., s. 54. 
4 Feylosonar. ulemiı dı�ındaki bilginler. 
5 Bunlar için bkz. il. Oğuz.- Türk ve Yahudi kültürleri. 
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dan meydana gelen cesede bürünmekle asl ından ayrı ldığını ve ancak, bu 
atemde iyi  huylara sahip olmak ve iy i l ik  etmekle ruhaniler il.lemine 
ulaşabileceklerini söylediklerini biliyoruz". 

"«Resiiilu İhvfin'us-Safih> ve «İhvan us-Saffi» adlı teşekkülden itibaren bu 
inançlarla yoğurulan Hükemii mesleği , İslam il.lemini tepkisi altına almaya 
başlamıştı . İsmaili'ler, oldukça muğlfik Sokrat mantığına uydurulmak la beraber 
gene de hayali bir inanış olan Hükema felsefesini hayati bir sistem haline ge
tirmişler, inançları, talim ve telkinle basit bir hale sokmuşlar" 1 •  

* 
* * 

Zenç Hareketi 
Afrika'nın doğu kıyısı (özell ikle Zengibar)nın siyahi kabilelerinden esir 

olarak getiri l ip Elcezire (Mesopotamya'nın Kuzey uzantısı) ve Basra bölgele
rinde çalıştırılan zenci kölelere Arap tarihçileri Zeııc adını veriyorlar. Bunlar 
daha 75 (694)'te bir isyan girişiminde bulundukları gibi daha sonra onbeş yı l  
(255-270/868-883) süreyle aşağı Elcezire'de, adeta Spartaküs'ü hatırlatacak 
büyük bir is;yan hareketine girişiyorlar. Bunlar, sosyal baş kaldırmalar olma
ları itibariyle hareket önem arzediyor. 

Halife Mu'tez, tahta geçişini kendilerine borçlu olduğu Türklerin nüfuzunu 
kırmak için bu zencilerden yeni bir muhafız birliği meydana getirip Türklere 
karşı bir denge kurmak istemiş ama göreceğimiz gibi si lahı geri tepmiş2• 

Taberi'ye göre bu isyanlar aşağı Elcezire'de Şatı al-Arab'ın toprak larını 
tarıma elverişli kılmakla görevli  kanal işçi leri i le zenginlerin tuzlalarında çalı
şan bu siyahi köleler tarafından çıkarı lmış. 

Ali ve Fatıma'nın soyundan geldiğini iddia ederek 256 (870) yı l ında or-. 
taya çıkan ve Zencilere hürriyet vaadi i le onları isyana sevkeden Ali b. Mu
hammed, nam-ı diğer Sahih al-Zanc ve bazı kaynaklara göre al-Habis ( ! . . . ), 
bunları etrafında topluyor, Müslüman malları yağmalanmaya başlıyor. Kısa 
zamanda büyük güç kazanıp cıvara saldırılar başlatı lıyor. Ali ve Fatıma so
yundan geldiğini duyan bazı Alici toplulukları da al-Habis'in arkasına takıl ı
yor. 

Bu büyük serüvenin ayrıntı larına girmiyoruz. Uzun süre başarıdan başa
rıya koşan bu insanların sonu, tıpkı Spartaküs'te olduğu gibi, hüsran ve kat
liam ile geliyor (883)\ Döneceğiz .konuya. 

1 Abdülbaki Gölpınarlı.- op. cit., s.  1 1 8-9. 
2 Bahriye Uçok.- lsliiııı tarihi .  Emeviler-Abbasilcr. ı\nk. 1 979. s. 1 2�-4.  
3 il>ı/. , ve Vahid Çabuk.- Zene. iıı IA .  
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Ancak yedi sekiz yıl geçmeden halifelerin başına bundan çok daha tehli
keli Karmati hareketi çökecekti. 

* 
* * 

Karmatiler 
Karmatl (çoğ. Karanıita) adı, yukardaki Zene kölelerin isyanından sonra, 

264 (877)'ten itibaren aşağı Mesopotamya'da, esrara ıttıla (sırları öğrenme) i le  
inti sabedilen bir nevi iştirakiye esasına göre oluşan asi Arap ve Nabattı 
topluluklarına veriliyordu. Bu gizi! mezhep sfilikleri, özellikle kalabalık çiftçi 
ve işçi k itleleri arasında faal bir propaganda i le çok yandaş edinmişlerdi .  Ah
sa'da Bağdat halifeliğinden bağımsız bir devlet kurmuşlar, Horasan. Suriye ve 
Yemen'de de sürekli hoşnutsuzluk merkezleri meydana getirmişlerdi . 

Geniş anlamda ise Karmat tabiri, IX.-XII .yy' lar arasında İslam alemini 
sarsan bir eşitçilik temeline dayanan geniş bir sosyal ıslahat ve adalet hareketini 
ifade ediyor. 

Karmati isyanı, başkanları Hamdan Karmat tarafından Viisit cıvarında 
başlatı lıyor. 277/890'da Kufe'nin Doğu'sunda, yandaşları için bir dclr a/-lıicra 
( müstahkem bir sığı nak) tesis edi l iyor. Bunların müşterek kasasını, fı tra 
(zekat el-fitr) melce mahallinden faydalanma resmi,  gel irin 1 /5'ini (hııms) 
umumi yemeklere iştirak bedeli beslemekte olup herkese ait ma/larııı müşterek 
kulla111lnıas1 Julja) da usulden oluyordu. Müşterek yemeklerde "cennet ek
meği" yenil iyordu.  al-Hallac'ın bu olaylar i le çağdaş olan davası sırasında 
rastlanan ekmeğe ai t bu ayrıntı , muhtemelen Vasit'taki Mandeiler1 arasında 
kullanılan kutsanmış ekmek i le i lgili olmalıdır1. 

Bütün Suriye'de olduğu gibi Arabistan'da da sürekli başarı lar elde eden 
Karmatller sonunda Ebu-Said Hasan'ı el-Ahsa'ya gönderiyorlar. O da burada 
899'da Mümine'yi başkent yaparak bir devlet kuruyor. 930 yılında bunlar Be
devilerin yardımıyla Mekke'yi ele geçirip Kabe'deki Hacer-i Esved'i el-Ahsa
'ya götürüyorlar. Hacer-i Esvet burada otuz yıl  kalıyor. 

Karmatilerin el-Ahsa'da kurdukları lfıik ve sosyalist cumhuriyet 1 50 yı l  
boyunca varl ığını koruyabiliyor ve buradan yapılan sürekli akınlar gerek hac 
yol larında, gerekse Irak topraklarında güvenlik diye bir şey bırakmıyordu.  
Yönetim,  beklenen İmam'ın orada tahta çıkarılacağı zamanı beklerken, bir 
temsi lciler meclisi sclda, birbirleriyle çok iyi anlaşan altı kral i le altı vezirin 
el inde olup bunlar kararları birlikte alıyorlardı.  Hamdan Karmal sadece iki 

1 Bunlar hakkında Türk ve Yahudi külıürleri kitabımızda ayrıntılı bilgiler var. Bkz. Dizin. 
2 Bunlar için lıkz. Türkiye. halkının külıür kökenleri, 1 11 1 .  s .  920-923. 
) L. Massignon.- Karmatiler. i11 I A .  
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sivil  nitelikte vergi ihdas etmişti (890). El-Ahsa'da halkın buğdayını bedava 
öğüten genel değirmenler kurulmuştur. Kimin namaz kıl ıp oruç tuttuğu aran
madığı gibi şehirde hiçbir cami bulunmuyordu. Mamafih İranlı bir zengin tüc
car olan Ali ibn Muhammed ticaret için gelen yabancılar için bir cami yaptır
mıştı . 

Karmatiler Sünnilerin okuyamadıkları bir gizli alfabeye sahiptiler. B i l im 
bakımından Arapçanın,  özellikle eski Yunan dil indeki terimleri kapsayacak bir 
biçime sokulmasını, siyasi bakımdan hilafetin Ali ailesine ait olma�ı.  dini ba
kımdan da sanki Kur'an'a dayanan ama bütün ırk lara, din ve sınıflara uygula
nabilecek simgesel bir akidenin saptanmasını istemekteydiler. Bu akide, lıo,�
görü ve eşitliğe dayanıyordu. 

Karmati hareketi bir yandan Abbasi devletini bazı ıs lahat hareket lerine 
zorlarken öbür yandan da Avrupa'ya geçip oralardaki esnaf örgütlerinin ku
rulmasın ı ,  Üniversitelerin gelişmesini ve muhtemelen de Mason localarını 
etki lemiş .  Mezkur sada, 4221 1 030'da, Karmatilerin askeri iktidarın ı n  
zevalinden sonra d a  ayakta duruyordu; XVIII.  yy'a kadar sınırl ı  yerel bir 
muhtariyete sahip bulunuyordu ki o dönemde yeni bir propaganda canlanmış 
ve yeni bir İsmaili sül1ilesi (Makramiler) şeklini alacaktı. 

Karmatilik uzağa gitmeden, i lerde sözünü edeceğimiz ilıvan al-Safci 'nın 
yapmayı denediği gibi, Yunan felsefesi "kül liyatı " i le tümden birleştirmeden, 
birçok kafaları onu anlamaya hazırlamıştı .  Phytagoras. Empedokles, Etl1itu
n'u,  hermetism üstadlarını onlara i lahi peygamberler olarak göstennişti ;  sonuç 

. olarak da saliklerini bu yabancılardan eserleri Kur'an kadar serbestçe okumaya 
sevketmişti. Aynı müsaade, daha az bir derecede bazı İ ran kaynaklarını ,  ve 
çok daha sonra da, HindU.eserlerini okumak hususunda etki l i  olmuştu 1 •  

H .  iV. yy'l ın i lk on yı llarında (9 1 2-923) Karmati hareketi, ideolojik vah
detini muhafaza etmiş gibi görünüyor ki bu ideoloj i ,  müteakip onyılda büyük 
faaliyet patlamasını hazırlayacaktı .  Bu süreç içinde Maverraünnehrli dtıl al-Na
fasi'nin "Kitab al-mahsul"ü önemli bir rol oynamıştı . Mezkfir Nafasi, İsmaili 
gnosis'e bir Nev-Etıatuniyye kosmolojisini ithal edip Mehdi olarak geri gele
cek olan Muhammed bin İsmail ' in İmamlığını yeniden teyidediyordu. Kitap. 
hiç şüphesiz, Karmati çevrelerinde büyük kabul görmüştü .  Taberisıan, İsfa
han, Azerbeycan ve Curcan'da dfii'ler, dava'yı yayıyorlardı ki bu, Karmati 
ideolojisinin nerelere kadar yayı ldığını gösterir. Nafasi de bu dfiilerden biri 
değil miydi? 

Aslında Karmati adı, İsmailiyyenin bir koluna veri liyordu ve Kufe Savcid
' ının Ismaill l ideri Hamdan Karmat' ın yandaşları da bununla anıl ıyorlard ı .  

1 il>d., v e  Bahriye Üçok.- op. riı., s.  1 25-6. 
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Hamdan tarafından yöneltilen isyan da, doğruca, liderliğini tanımış olduğu 
zamanının genel İsmaili hareketinin bir parçası oluyordu. 286/899'da Hamda
n'ın bu liderliğe isyanı ve müteakip kaybolmasından sonra, Karamita tabiri 
genelde i syana katılan ve binnetice Fatımi halifelerinin imamlık iddialarını 
reddeden İsmaili gruptan için kullanılıyordu. 

Bahreyn'de Karmatiler 3 l l /923'te Ebu Tahir'in önderliğinde Güney I ra
k'a, ortalığı yakıp yıkan akınlar tertipliyorlar, üstüste Basra ve Kufe'yi yağma 
ediyorlar ve hac kervanlarını vuruyorlar. Bu günlerde Ebu Tahir, yakın gele
cekte Mehdi'nin görüneceğini haber veriyor ve 3 1 6/928'de Jüpiter (Müşteri) i le 
Satürn (Zuhal ) 'ün bi rleşmelerin i ,  İslam çağının son bulup nihai dini çağın 
başlayacağına işaret olarak yorumluyordu. 3 1 3/925'de, Ebu Tahir'le muhabe
rede bulunan otuz kadar İsmaili dtif , Bağdad'da Bariila camii'nde tutuklanıyor. 
Üzerlerinde "Muhammed b. İsmai l, İmam, Mehdi, Allah'ın dostu" yazılı be
yaz kireç mühürler çıkıyor. 

Ramazan 3 1 9/ Eylül-Ekim 93 1 'de Ebu Tahir idareyi genç bir İsfahanlı 
İranlıya, onda beklenen Mehdi'yi görerek devrediyor. Mamafih olaylar bu 
babda ters dönüyor. Bu devrin zamanı hiç şüphesiz Zerdüşt'ten sonra geçen 
1 500. yıla ayarlanmıştı ki Zerdüşt ve Camasp'a izafe edilen kehanete göre bu 
y ı l  Mobed'lerin yeniden iktidara geleceği yı l  olacaktı .  Bu genç İranlının bir 
Mobed ve İran krallarının ahfadından olduğu söyleniyordu. Memleketi olan 
İsfahan, müneccimler tarafından uzun süre önceden beri Arap hilafetini devire
cek bir İranlı süliilenin yükselmesine bağlanmıştı. 

Ebu Tahir, yaptığı seçimde yanıldığını iyice anlayacaktı şöyle ki İranlının 
Karmatilere karşı tutumu, mezhebin dağılmasını mucip olacaktı. 

Karmatilerin Fatımilere karşı hasmane tutumlarının öyküsü de konumuz 
dışında kalıyor. iV. yy'ın ortalarına doğru (yakl .  960) Basra'da bir grup kiitip 
ve bi l im adam tarafından kaleme alınmış lhvaıı al-S<!fô ansiklopedisi Fatımi 
olmayan İsmailileri, Fatımilerin ideolojik saldırısına karşı koymak üzere bir 
müşterek doktrin temeli üzerinde birleştirmek girişimi olarak görülecekti . Nev 
Efiitfıniyye kosmolojisini kabullenmekle bi rlikte yazarlar, daha önce dôl' ler 
arasında tartışma konusu olan noktalara temas etmemeye dikkat etmişler. Öğ
reti leri , istikbalde şanlı yeniden gelişi haber verilen saklı yedinci İmi\ın'ın hi
mayesine tevdi edi lmiş.  Özellikle bu sonuncusunun ahfadının "bu mevkiden 
düştüğü"nü ifade ederek Fatımilerin hilafet iddialan boşa çıkarı lmış. 

B ahreyn'deki Karmati devletinde dini propaganda, heme kadar, müesses 
İsliimi toplumun haksızlık ve baskı larının yerine bir adalet ve eşitliği vaadet
mişse de bir özgül sosyal program ortaya konmamış. Mülklerin müşterek sa
hipliğine dair bazı i lk denemeler kısa süreli olmuş. Tarihi amillerle Karmati te
baasının refahına yönelik yaklaşımlar birleşerek Bahreyıı'de içindeki nizam ve 
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adalet, Kannati olmayan İbn Havkal, el-Mukaddesi gibi gözlemci lerin büyük 
beğenisini kazanmış bir devletin kurulmasını sağlamış 1 •  

* 
* *  

Mürcie 
Görünürde ikinci İç Savaş (fitııa) ile gördüğümüz Muhtar'ın yönetiminde 

M uhammed b. el-Hanefiyye lehine isyanın bir sonucu olarak ortaya çıkmış 
Mürcie hareketinin başlıca tezi, Osman i le Ali 'ye müteallik kararın Allah'a bı
rakı lması i le  i lk iki halife, Ebu Bekir i le Öıner'in tutumunun mutlak kabulü 
doğrultusunda oluyordu. Özellikle Küfe ve Basra'da yayılan bu i lk hareket, 
Müslüman cemaatini, aşın Şia ile Haricilerin Hulefa-i Raşidin'i mahkum etme
lerini, aynı ıamanda da Osman'ın aşırı yandaşlarını reddederek, birleştirmeyi 
amaçlıyordu. Heme kadar Emevi rej imi  ile bir uyuşma aramışlarsa da bu re
jime destekleri koşulsuz olmamış, buna karşı vaki isyan lara karışmışlardı . 
Doğu Horasan ve Maverraünnehr'deki faaliyetleri, Mürcie tarihinin ikinci aşa
ması olarak görülüyor. Tarikat özell ikle, orada İslam'a yeni gelmiş  mahal li 
halklara eşitlik ve Emevi idaresinin bunlara bindirmeye devam ettiği cizye'ııiıı 
i lgası mücadelesiyle bağlantı l ı  idi. Doktrin açısından yeni muhtediler lehine bu 
çaba, i man statüsünün sadece İslam'a i nanma beyanına (Kelime-i Şahadet) 
bağlı olup her türlü amel i ,  (namaz, oruç vs . . .  ) dışlayan Mürcie tezine dayanı
yordu. Yani esas olan inan beyanı olup amel önemli değildi .  Dolayısıyla bu
nun manası, Orta Asya'da muhtedi kitlesinden Müslüman olarak bir takım gö
revleri bilmedikleri bahanesiyle, hüku met tarafından tam statünün reddedile
meyeceği idi. Amelin .i mandan çıkarılması yeni bir pratik anlama bürünecekti. 
Daha sonra da irca'ın en esaslı unsuru olarak görülecekti . 

Yeni muhtediler lehine 1 0017 1 8-9'da başlayan Mürcii mücadelesin in  
ayrıntı larına girmiyoruz. 20.000 kadar muhtedinin  maaşsız olarak orduda 
hizmet ettiği ve bir o kadar yeni muhtediden cizye alındığı şikayeti üzerine 
halife il. Ömer, Horasan'ın Arap valisine kıble yönünde namaz kılanlardan bu 
verginin alınmaması emrini veriyor. Ama bu emrin hükmü fazla uzun ömürlü 
olmuyorı. Anlaşıldığı kadar halifelerle valiler danışıklı döğüş oynuyorlar: ne 
de olsa işin içinde Arap maliyesinin altüst olması var . . .  

Altı yı l  sonra el-Haris b. Surayj' ın yönetiminde büyük Mürcie isyanı pat
lak veriyor ve desteğini daha çok Cüzcan, Faryab, Tali kan ve Belh'ten alıyor. 

1 W. Madclung.- Karmaıi. iıı El. 
2 Wilferd Madclung.- The carly Murji'a in Khuriisiin and Transoxiana and thc sprcad of Haııafisııı. 

iıı Wilfred Madelung.- Rcligious Schools and Sccts in Mcdicval lslanı, Variorunı Repriııts. 
Landon 1 984. s. 1 1 1/32-J. 
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Müslüman topraklarının dışına sürülen el-flaris Türgeşlcrin Kaganı ve sair 
kafir şeflerle ittifak ediyor. 

el-Haris Kur'an i le Peygamber'in Sünnet'i adına ve hi lafete en elyak ada
yın seçimi için bir şurli temeline dayanarak reforma çağırıyor. Adaletin mesihi 
koruyucu luğu i le bağlantı l ı  siyah bayrakları dalgalandı rıyor. Onun ölümli 
1 281746) Horasan' ı ,  Ebu Müslim'in Abbasi ihti lalini açığa vurmasından he
men önce şaşkınlık içinde bırakıyor. 

* 
* * 

Bütün bu olayların derin sosyal içeriği orthodox Slinni tarike sfıl ik hüku
metlerin ciğerine işlemiş olmalı ki,  yüzyıllar sonrasında zamanın en ünlli dev
let adamlarından Nizamülmülk, daha önce de gördüğümüz gibi, "Siyaset
name"sinde bunları vurgulayarak anlatıyor: 

"Bundan sonra Harunürreşid'in eyyam-ı hi lafetine kadar cihanda bu ka
vimden (Mazdak'ınkinden) bir kimse zuhur etmedi. Müzdek'in (Mazdak'ııı) 
karısı Hurreme binti Kade iki kişi i le Medayin'den1  firar etti . Rey kasabasına 
muva<;alat ve halkı zevcinin mezhebine davet eyledi. Gebr'lerdcn (Zerdüştiler
den) bir kısım halk anın mezhebine girdi.  Taraftarlarına Hurrem Din lakabı 
konuldu. Bunlar huruc etmek ve mezhebi mezburu aşikar eylemek için zaman 
ve fırsat kolladı . Vakta ki Ebu Cafer Elmansur2 Bağdad'da şahibüdavet Ebu 
Müslim'i  Hicret-i Nebeviyyenin yüz otuzuncu saliııde katleyledi ;  Nişapur 
şehrinde o zaman Senbad namında mezhebine mensup bir reis var idi. Bunu 
Ebu Müslim i le hakkı sohbeti olup anın berkeşidesi bulunduğundan, Ebu 
Müslim' in katlinden sonra huruc etti . Nişapur'dan Rey'e geldi .  Taberistan 
Gebr'lerini davel elt i .  Kuhistan ahalisinin ekseri Rafızi ve Müşebbehi ve Mliz
deki olduğunu bilmesiyle, daveti aşikfır etmek istedi .  Evvelemirde Mansur tara
fından Rey valisi bulunan Ubeyde Hani ti nam kimseyi kati ve Ebu Müslim'in 
oraya koyduğu hazaini zaptey ledi .  Kuvvet bulunca, Ebu Müslim'in kanını da
vaya kıyam ve Ebu Müslim'in elçisi olduğunu beyan etti ve Irak i le Horasan 
«ahalisine Ebu Müslim kaılolunmadı; lakin Mansur anın katlini tasmim etti. O, 
Cenabı Hakkın namı azamet ittisamını yad i le ak bir glivercin olup uçtu. Şimdi 
bakırdan bir kalede sakin ve Mehdi ve Müzdek ile hemneşindir. Her üçli dışarı 
çıkacak; Ebu Müslim Mehdi'nin önünden gelecek ve veziri Mlizdek olacaktı .  
Bu  babda bana name geldi» dedi. Ravafız Mehdi'nin ismini ve Müzdek tarafta
ranı da Müzdek'in namını işitince, bir çoğu toplandı. İş büyüdü; bir dereceye 
geldi ki yüz bin adem anın etrafında müçtemi oldu. Ne zaman Gebr'ler i le hal-

1 Medine çoğulu. �ehirlcr: c'ki lran"ın Dicle cıvarında yedi kenti olup lslfıın fetihleri sırasında 
başkenti teşkil ediyordu. 

2 Abbasi süliibinin ikinci  halifesi. 
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vet etse, anlara «Ben Benıi Sasan kitaplarından birinde gördüm. Arap devleti 
sonunu buldu. Ben Kabeyi tahrip etmedikçe azmimden geri dönmiyeceğim .  
Çünkü: Kabe güneşin yerine ikame olunmuştur. Minelkadim olduğu veçhi le, 
biz yine güneşi kıble ittihaz edeceğiz» der idi. Hurrem Din'lere de «Müzdek Şii 
idi. Ben size Şiiler i le hemdesti ittifak olmanızı ve Ebu Müslim'in kanını dava 
etmenizi emrediyorum» diye idarei l isan eder idi . Bu üç güruhu da kendisine 
celb ve rapt etti ve Mansur'un bir çok seraskerlerini öldürdü; askerlerini kırdı .  
Mansur, yedi sene sonra Cumhur Aceli namında birini  muharebeye memur 
etti . Cumhur Huzistan ve Pars asakirini cem' i le Isfahan'a geld i .  Isfahan'da 
nefiri anı i le topladığı askeri de istishab ederek Rey'e gitti . Üç gün Senbad ile 
şediden harb etti . Dördüncü gün Senbad Cumhur yedinde maktul oldu; 
taraftarları dağı ldı. Herkes hanesine döndü. Hurrem Dini ve Gebri mezhepleri 
biribirine karıştı. Bunlar yekdiğeri i le hafıyyen akdi meclis eder oldu. Nihayet 
bu mezhebi ibaha her gün daha ziyade münteşir oldu . Cumhur, Senbad'ın 
katlinden sonra Rey'e gitt i .  Gebr'lerden bulduğunu katletti; mallarını garet 
eyledi. Kadın ve çocuklarını alıp esir olarak kullandı» 1 •  

Bundan sonra Nizamülmülk, " Kühistan v e  Irak v e  Horasan'da Karmatile
rin ve Batınilerin zuhuru hakkında" kitabının VII. faslında, buraya dercedile
meyecek kadar uzun ve ayrıntı l ı  bilgi ler veriyorı. Bu arada, herzamanki gibi, 
anlattıklarını şöyle bitiriyor: " Hurrem Dinan'ın kaide-mezhebleri şudur ki:  ha
ramı helal bilirler. Seliit ve savm ve hac ve zekat gibi her türlü zahmeti vücud
dan kaldırırlar ve terk-i şeriatı tavsiye ederler. Hamrı (şarabı)  ve halkın, kadın 
ve malını helal addederler. Her türlü feraizden uzak bulunmayı savab sayar
lar . . .  " . 

Bir de hikaye anlatıyor, Nizamülmülk: "Bir gün (halife) Mu'tasım meclis-i 
şerabı tertip etti. Kadı Yahya bin EksemJ dahi hazır oldu. Mu'tasım mecl isten 
kalktı; diğer odaya gitti. B ir  müddet sonra çıkıp şarab içti. Üç defa hamama 
girip gusl eyledi .  Dışarı çıktı . Namaz seccadesini isteyerek iki rek'at namaz 
kıldı.  Yine mecl is-i  şeraba g"eldi. Kadı Yahya'ya «bu kıldığım namaz nedir 
biliyor musun?» dedi. «Hayır» dedikte «Huda-i azze ve celle hazretlerinin bana 
erzan buyurdukları (büyük Allah'ın bana layik gördüğü) nimetlerden bir nime
tin şükrünü eda için kıldım» dedi. Yahya «O ne nimettir ? Rey'i aliye muvafık 
ise beyan buyurulsun. Ta biz de şad olalım» dedi. Mu'tasım «hu saatte üç kı
zın bikrini izale ettim.  Bu  üç kızdan biri benim düşmanımın kerimesidir. Biri 

1 Siyaseıname. �- 2 1 7-8. 
2 i/Jd., s. 2 1 5-239. 
3 Arap evJadından olup eazım-ı üdeba ve fukahadan (edip ve fak ihlerin büyüklerinden) ve imanı 

Şalii ashabından. çeşitli i l imlere sahip hazırcevap ve zarif bir Kadiil l -Kuddal. ( kadı ların eıı 
büyü�ü) imiş (Müıccimin lbn-i Hulkfın'dan naklen nolu). 
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Melik-i Rum'un, ikincisi Babek'in ve üçüncüsü Mazyar Gebr'in duhteridir 
(kızıdır)» cevabını verdi" ! . . .  

Ünlü Şafii vezirin Karmati ve Batınilere i5nadettiği "ağır" suçları Şafii ka
dı lar kadısı i le bizzat şeriatın bekçisi hal ife tarafından işlendiğini anlatarak na
sıl  bir tezada düştüğü aşikar oluyor. 

* 
* * 

Müşebbihe 
Yine İsliimi "sapık"lardan biri de Allah'ın zatını insana teşbih edenlerle 

(benzetenlerle) O'nun sıfatlarını insanınki lerine teşbih eden Müşebbihe mez
hebi de birçok fırkaya ayrı lmış ki bunlar konumuz açısından bize önemli gö
rünüyorlar. Bunların çoğu Şia'nın Gulat kısmına dahil oluyorlar. 
Sebeiyye: Ali'yi Allah'a benzetmişler (Ali de bun ları yakmış). , 
Beyaııniyye: Al lah'ın nurdan yapıldığını ve uzuv lar bakımından insana 

benzediğini iddia etmişler. 
Mııgiriyye: Al lah'ın uzuvları olduğunu ve bunların Arap harflerine ben

zediğini i leri sürmüşler. 
af-Mwısuriyye: B u  fırkanın kurucusu Ebu Mansur al-İcli kendini Allah'a 

benzetmiş. 
al-Hatttibiyye: Allah'ın ruhunun önce Cafer as-Sadık'a, sonra da Ebü 'I  

Hattfıb al-Esedi'ye girdiğini ve imanların i liih sayılacağını 
iddia etmişler. 

Hııfuliyye: Al lah'ın imamlara hulı11 ve i mamlar şeklinde zuhur ettiğine 
inanmışlar ' .  

Uzağa gitmeden, şimdiden günümüze ai t  bunlarla yakından i lgil i  b ir  na
ki lde bulunal ım.  Malik Akse!, "Türklerde dini resimler" adlı önemli kitabında 
"önden çizilmiş resimler çoğunlukla (Arabi) hartlerle yapılan resimlerdir ki, bu 
da karşı lıklı kelimelerin gerekçesidir. Çifte hartlerle çıkan şekillerde tenazurla 
birlikte insan yüzleri hem okunacak, hem de görülecektir. . .  " 

"Esterabadlı Fazl (Fazl-ı Hurufi) a göre insan yüzü «kelam» biçiminde te
celli etmi� ve 28 hart"ten meydana gelmiş . . .  " .  

"Hurufiliğe göre kainatın hartlerden ibaret oluşu düşüncesi . . .  " .  
"Bu inancın bir ucu Alevi nefeslerinde izlerine rastlanan tenasuha dayanır. 

Allah yarattığını bozmaz, kalıptan kalıba sokar"1. Devam edelim. 
Hufnıaniyye: Hulul  fırkalarından olup bun ların haltları (karıştırdıkları) 

ikidir: Allah'ın güzel şahıslara hulul ettiğine inanmışlar ve 

1 Ne�·eı Çağaıay ve İbrahim Agiıh Çubukçu.- op. cit., s. 1 30- 1 .  
1 Malik Akse!.- Türklerde dini resimler.- İst. 1 967.  s .  1 1 4-5.  
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dolayısıyla güzel bir kimse gördüklerinde ona secde etmişler 
(buna i lerde Anadolu'dan misal vereceğiz). Allah'a �urucu 
Ebu Hulman gibi inananlar için haram ve günahın bulunma
dığına ve Hulmani olan bir kimsenin istediğini yapmasında 
sakınca olmadığına inanmışlar. Bunlar davalarını özellikle 
Dimeşk (Şam) yörelerinde yaymışlar. 

Mııka1111iyye: Maverraünnehr'de faaliyet göstermiş olup reisleri Mukanna 
sihir, hesap ve geometri bilimine vakıf bir kişiydi. Al lah'ın 
kendi sfüetinde göründüğünü i leri sürmüş, haramı heliil kıl
mış, namaz ve oruç gibi farzların gereksizliğini iddia etmiş. 
Fitna'sı ,  ondört yıl boyunca hal ife ordularını meşgul etmiş. 

Azafira: İbn Ebi Azafir (ölm. 322/933) in i lah olduğuna inanmışların 
bu fırkası da hulUlünki ler arasında sayıl ıyor. İbn Ebi, ken
dinin ruhü'I kuds olduğunu iddia ediyormuş ve �silim Şeria
t'ını kaldırdığını i tan etmiş. Bittabi, devrin halifesi tarafın
dan idam ettiri lmiş 1 •  
" Surette eğer zerre isek mani�e yokuz 
Ruhü'I Kuds'un Meryem'e nefhettiği ruhuz 
Peymane-i hürşid i le her subh ideriz iyş, 
İsa gibi peymane-i keş-i bezm-i sabuhüz 

" (Bağdatlı Ruhi - XVI. yy). 
B unlar Allah'ın insanlar gibi uzuvlara sahip olduğuna, O'nun bu dünyada 

görülüp insanları ziyaret edeceğine inanıyorlar ve bu inançlarını bazı müteşa
bih ayetleri tevil ederek bunlara dayandınyorlar. 

* 
* * 

Môtezile 
İslam'ın bu çok önemli fırkası üzerinde, kapsamı itibariyle duracağız, ve 

konumuz dışındaki ayrıntılara dalmayacağız. 
Şiilik, gelişmesi sürecinde Müteazıla i llihiyatı i le o denli iç içe olmuştu ki 

çoğu eski ve günümüz tarihçisi bunları doğuştan akraba sanmıştı.  O ise k i ,  
yeni bulguların ışığında bun ların birbi rlerinden farklı  kutuplar olduğunu or
taya çıkarmış.  Sadece, Şiiler için i lgi lerinin merkezinde bulunan İmamiyye 
doktrini temelden uyuşmazlığın nedeni oluyordu. Aynı zamanda. Tanrı ve sı
fatlarına dair özgün theolojik sorunlarda, i nsanın hür iradesi ve kader, bun la
rın arasında doldurulmaz bir uçurum yaratıyordu. Gerçekten Mütaazı la bu hu-

1 Neş'eı Çağatay ve 1 .  A .  Çubukçu.- op. ciı. 
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susta kesin orthodox standardlar vaz edip bundan herhangi bir sapmayı çok
tanrıltkla damgalıyordu. B unlar anlaşamamışlar ve aralarında çok çekişmiş
lerdi 1 .  

Mfitezile, II./VIIl .yy'ın yarısında Basra'da Vasıl b .  Ata tarafından kuru
lan ve İsliim'da nazari kelam i lmini  vaz'eden büyük i lahiyat mektebinin adı 
oluyor. Mütezile, ltizal akidesini ,  yahut mektebin esas akidesi olan iman ile 
şüphe arasında bir durumu i leri süren kimselerdi. 

Nybergı Mutezilenin başlarda siyasi bir teşekkül olduğuna ve Şii ve Harici 
hareketleri gibi, aynı koşullar altında doğmuş bulunduğuna dair hayli açık be
l irti ler bulunduğunu i leri sürüyor: Peygamber'in birçok mOteber Sahabe'si, zo
runluluğa rağmen Ali 'ye biat etmemişler veya istemeye istemeye biat etmiş
lerdi. Bunlardan Talha'nın  öyküsünü biliyoruz; o, el-Zübeyr i le birlikte Ali'ye 
karşı açıkça başkaldırmış (Cemel olayı), öbürleri tarafsız kalmışlardı (Ali 'den 
ayrı lma = lt!w/U). 

Bununla birlikte M Otezile i leri gelenlerinin Ali hakkındaki fikirleri tama
men başka bir temele dayanıyordu şöyle ki Vasıl i le bütün Mutezilenin Emevi
lerin amansız düşmanları oldukları gibi Osman ile katillerine karşı hayli müte
reddit bir tavır takınmışlardı. Vasıl i le  birlikte bütün Mutezi le Ebu Bekir' in 
hali  feleğini meşru saymıştı. Üstünlüğün Ebu Bekir'de mi, Ömer'de mi  yoksa 
Ali 'de mi olduğuna dair karar veremiyor ama Osman'a göre Ali 'nin el yak ol
duğunu kabul ediyordu. Nyberg'in kanaatine göre, Ali'ye karşı biraz karışık 
ve dolayısıyla müfrit Şiilere karşı temkinli ve aynı zamanda da Emevilere karşı 
açıkça hasmane olan bu durum bir tek şekilde izah edilebi lir: görünüşle birbi
rine benzemeyen hatlar müşterek bir merkezde birleşmektedir ki bu merkez 
Abbasi harekeli olmaktadır ve en az bir asır süreyle Mutaazıll i lfihiyat, Abbasi 
sarayının resmi doktrini halinde kalmıştır. 

Ağır bir günah işlemiş bir Müslümanın mümin mi, kafir mi, münafık mı 
sayılacağına dair münakaşalara girmiyoruz ancak kelama dair tartışmaların ar
kasında siyasi sorunların saklı olduğu görülüyor: Emeviler genel l ikle kader 
kuramını savunmakta, o ise ki muhalif taraf irade-i cüz'iye kuramını ,  bütün 
kapsamıyla kabul ediyordu. Şam'da, MOtezilenin büyükleri arasında yer alan 
Ceylfin al-Dimaşki, irade-i cüz'iye sorunu yüzünden halife Hişam tarafından 
öldürtülmüştü. 

Daha ilk zamanlarda aşırı Şiiler, İsliimi olmayan birçok inancı benimse
mişlerdi ki bunların arasında Manihaismden de hiç şüphesiz izler bulunuyordu; 
her halde, bazı i rfiiniye (gnostik) ve seneviyeye ait fikirler, bu Şiiler aracı l ı -

l Wi lfred Madelııng.- lmamism and Mu'tazilitc Theology, iıı Le  Shi'isnıc lmamite. Colloquc de 
Strasbourg (6-9 Mai 1 968). P.U.F. Paris 1 970, s. 1 3. 

2 H. S. Nyberg.- Miltczilc. iıı l .A. 
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ğıyla İslam'a nüfuz etmişti. Kfife'de çok güçlü olan bu eği l imler Basra'da da 
mevcut idi :  Samani, yani B uddhist olan bir Azdinin evinde Vasıl i le Amr, se
neviye (muhtemelen manihaist görüşler) akidelerini savunanlarla sık sık bulu
şuyorlardı .  

Bunda kelamın emrindeki felsefenin kökeni açıkça bilinmiyorsa da bunun 
genel niteliği ipucu veriyor: bu, eski dönemin i lk zamanlarındaki el-kimyacıla
rın, tabiplerin ve sairenin felsefesi, bütün Asya Helenlerince kabul edi lmiş ol
duğu sanılan bilimsel esasların bir tür özeti, suııııııa'sı oluyordu . Vasıl  ve ar
kadaşlarına Daysaniler (Bardaisan yandaşları) denmesi, bu felsefenin Mütezi
leye hangi çevrelerden geçmiş olabileceğine dair ışık tutuyor. Genellikle bu 
tabiat felsefesini  savunanlar İslam geleneğinin dalıriya (delıriyye) dediği fır
kaya mensup kişi ler olmalıdırlar. Mütezile, aslında dehrilerle şiddetle müca
dele etmişti . Manihaisme de cephe almıştı ki bu, Manihaismin açık veya gizli 
yandaşlarına karşı Abbasilerin yaptıkları zulümlerle i lgili olmalıydı (yani Ma
nihaism, Abbasiler döneminde hiç de sönmüş deği ldi) .  

Mütezilenin savunduğu tezler, başlarda Kaderiyye çevresinde cari olan la 
ayn ı  idi: önceden saptanmış kader (alınyazısı)nın reddi , her bireyin, hiçbir 
surette Tanrı'nın işi olamayacak sapmaları hususunda mutlak sorumluluğunun 
teyidi. 

· D. Gimaret, Nyberg'in Mütezi lenin bir siyasi hareket olduğu görüşüne 
karşı çıkıyor ve bunun için de ilk Mutezilenin Abbasi hareketini destekleme
diği gibi bunlardan birçoğunun, Abbasi halifesi el-Mansfir'a karşı İbrahim bin 
Abdu llah'ın ayaklanmasına iştirak ettiğini söylüyorı .  Aşağıdaki görüşler ona 
aittir. 

Mutezilenin tarihi yaklaşık beş yüzyıla yayılıyor. Onun büyük çağı, halfı 
genel görüşte kabul edildiği gibi, i lk  Abbasi asrına münhasır olmuyor. Ayrın
tı larına girmeyeceğimiz birçok met ve cezir hareketi kaydediliyor. Gün oluyor 
doktrin,  halifelerin teveccühünü kazanıp sadece başkente deği l ,  İslam dünya
sının birçok bölgesine, özellikle İran'a yerleşiyor. Gün oluyor, halifeler bu te
veccühü geri çekiyor. Ama buna rağmen, onu destekleyecek başka büyükler ya 
da etk in  kişi ler, başlıca B uveyhiler, bulunuyor. Yaklaşık III ./IX.yy'ın son 
çeyreğinden V./Xl.yy ortalarına, başka deyimle Selçukluların gelişine kadar 
olan süre Mutezilenin "klasik" dönemi denilebi lecek bir çağ oluyor. 

Ama kısa sürede Mütezile iki ayrı mektebe, "Basnı" i le "Bağdad" mektep
lerine bölünecekti (bu tabirler zamanla doğruca itibari bir anlam kazanıp coğrafi 
konumla bir i l işkisi olmayacaktır). MezkOr iki dönem ele alındığında, toplam 
dört i lahiyatçı grubun oluştuğu kaydediliyor. 

1 D. Gimareı.- Mu'ıazıla. iıı EL 
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İ lk dönemin en belirgin görünümü, insan ve doktrinlerin fevkaliide tenev
vüü oluyor. Bunda sürekli ve mütecanis birlikler yerine seçkin bireyler, çoğu 
kez "renkli" kişi toplanmaları göze çarpıyor. Beşeri düzeyde hiçbir şey, hedo
nist al-Ma'mun'un bir nedimi ve kişisel dostu bir Su mama i le, zahid, Mutezi
lenin "rahibi" Jiikabı takılmış ve hükümdarların teveccühünü arayanları kafir 
olarak damgalayan bir Ebu Musa kadar farklı  olamaz (her ikisi de aynı kişinin 
tilmizi). Doktrin düzeyinde de tehalüf daha az keskin değildi. 

Bu  genel manzara içinde, az çok garip konumlu kişi ler de bulunuyor. Ebu 
Musa i le tilmizleri iki Cafer tarafından vaazedilen zühd. bazı hallerde açık bir 
Sufilik'e dönüşüyor: Sufiyyat al-Mu 'tazıla. Bunların arasında el-Nedim'in 
Fihrist'inde kaydettiği İsa b. al-Haytham al-Sufi (ölm. 245/860) bulunuyor ki 
bu zat sonunda "hezeyanlı oluyor" . Bir de yine "hezeyan" ve "bid'ad" i le suç
lanan Ebu Said el-Husri kaydediliyor ki bunların ikisi de kimine göre, ::.a11a
dıka (zındıklar) arasında gösteri l iyorlar. 

Selçukluların gelişi genelde, sebeple sonuç arasında herhangi gerçek bir 
i lişki bulunmasa da, ikinci dönemin sonunu, yani Miltezilenin "altın çağı"nı 
damgalıyor. Buna rağmen o, tümden yok olmayacaktır. 

İslam'ın içinde, bi ldiğimiz gibi , Şiiler, Zeydiler ve İmamiler vardı .  Vaaz
larda zımnen mevcut Mutaazıla kesin olarak Tabaristan'ın Zeydi emirliğinin 
kurucusu al-Hasan b. Zeyd (ölm.  270/884) tarafından benimsenmiş. onun 
kardeşi ve halefi Muhammed katipleri olarak Mütaazı ladan Abu'I Kasım al
Belhi i le bildiğimiz Ebu Müslim Horasani'yi istihdam etmişti. Keza Yemen'iıı 
Zeydi krallığının kurucusu Yahya b. al-Hüseyin (ölm. 298/9 1 1 )  de Mlıtezi leyi 
kabullenmişti. 

Ve nihayet, İsliim'ın dışında Mutaazı la düşüncesi, İslam ülkelerinde ya
şayan Yahudi ilahiyatçılar üzerinde kesin etki yapacaktı. Bunların başında Ka
raitler1 tarafından Miltaazıli tezlerin kabulü geliyor (bunların ve Yemen Zeydi
lerinin sayesinde birçok Miltaazıla yazını elimize varabilmiş). 

Mfiıezileyi "rasyonalist" olarak teliikki etmek tamamen meşru oluyor. An-
cak bu tabiri iyice yerine oturtmak gerekiyor. · 

Her türlü ifşadan müstakil olarak sadece aklın kul lanılmasıyla bir sistemi 
i fade etmek anlamında açıkça rasyonalist olmuyorlar. İyice bilindiği gibi Mu
tezile feylosof değil, i lahiyatçılardı. Gerçek orthodoxluğu temsil babında İsla
m'ın ebedi tartışmasıyla iç içe olmuşlardı. Sadece onlar Kur'an' ın  ifşaını  
doğru yorumluyorlard ı .  . .  

Ama gerçek anlamında Mfitaazıla rasyonalisttiler şöyle ki bazı bilgi lere sa
dece insanın aklı i le, herhangi bir ifşa olmadan erişilebil ir. Kesin olarak i liihi-

1 Bunlar için bkz. B. Oğuz.- Türk ve Yahudi kültürleri. pa.uiııı. 
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yat alanında, muhakeme yoluyla Allah'ın bizce bil inebi ldiğini ve bunun so
nucu olarak da şükrün gereklil iğinin idrakinin mümkün olduğunu iddia ediyor
lard ı .  

Rasyonalismin Mütaazılaya münhasır olduğu alan, ahlak (ethic) alanı olu
yor. Onlara göre insan, yi·ne sadece akl ıyla, neyin ahlaken iyi ve neyin kötii 
olduğunu idrak edebilir. 

Mutazıla'nın ahlfikl (ethic) kuramı doğruca "rasyonal ism" olarak adlandı
rı l ıyor. Şöyle ki beşeri ve tanrısal hareketlerin değerlerinin doğal insan aklıyla, 
yukarda söylediğimiz gibi bil inebileceğini ,  savunuyor. İş böyle olunca da, 
yani,  bu doktrin ve kuramın ilgili bölümleri başlıca İran ve Byzantium'un İs
lam öncesi dini kültürlerinin önce gelen ahlaki kuramı olduğuna göre de, or
taya önemli bu sorun çıkıyor: İslfim'da ilk sistematik i lilhiyatçı kelamcılar olan 
Mutaazı la, ahliikl doktrinleri için ne ölçüde bu kültürlere borçludurlar? 

Bu soru, daha geniş bir başkasının, ezcümle bir bütün olarak sistematik 
i liihiyatın (kelamın) kökenlerinin nerelere indiği sorusunun bir kısmı oluyor. 
Bu hususta bilginlerin vardıkları sonuçlan özetleyelim. 

Belki de Maimonides1 ,  Yolunu şaşırmışların rehberi adlı eserinin bir ünl ii 
bölümünde, herkesten önce ve iyi, modem görüşlerin havasını aksettirmiş: 

"Bi l iniz ki İslam'ın adamlarının - hem Mutaazıla, hem de Aşhariyye-bu 
kavramlara müteal l ik bütün beyanlarının hepsi,  felsefecilerin kanılarıyla 
uyuşmamak ve beyanlarını reddetmek isteyen Grek ve Suriyelilerin kitapların
dan alınmış mukaddeme kaziyelerinde (premises) bulunan kanaatlara dayan
maktadır (daha sonra bu iki ulus Hıristiyan olmuştu) . . .  " 

"Bunun üstüne İslam cemaati geldiğinde ve feylosotların kitapları ona in
tikal ettiğinde, teylosotlann kitaplarına karşı tertiplenmiş cerhler de buna inti
kal etmişti. Böylece John Philoponus, İbn Adi ve sairlerinin kelamını buldular 
ve bunu kendi amaçlarına kullandılar". 

Heme kadar İsliiml kelam için kaynak olarak Phi loponus çok önemli 
idiyse de Maimonides hiç şüphesiz bütün kelam beyyinelerinin mezkur İsliim 
öncesi kaynaklardan türemiş olduğunu iddia ederken hiç şüphesiz mübalaga 
ediyordu. O, nıütekellimun'a karşı büyük bir nefret besl iyordu ve keliimın 
başlangıcından dört asırdan daha sonra yazmıştı ki o zamanlarda bunun hak
kında bugünkü bilgi lerimiz yoktu. Bunun dışında bir de kronolojik hatalar 
yapmıştı . 

X. yy'ın eski bilginlerinin çoğu, Maimonides kadar i leri gitmemekle bir
l ikte, ilk keliim üzerinde Grek felsefesi i le Hıri stiyan i liihiyatının etkisini belir
tiyorlar. 

1 Bu Endülils'lü Yahudi bilgin-din adamı hak. bkz. Türk ve Yahudi kültürleri. pu.uim ı•e eııılek.ı". 
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Bi ttabi Mutaazılanın ahlaki kuramları ayrıntılarında bir yazardan ötekine 
değişiyor. Mamafih, bunda sabit olan başlıca beş nokta saptanıyor. 

1 .  Değerler nesneldir. İyil ik ve kötülük, adi l  ve gayrifıdil ,  gerçeğin betim
sel nitelikleridir. 

2. Tek bir Tanrı, tek tanrısal Hfılik vardır. O, bütün iyi lik ve kötülükleri 
bilir. O, insanlar için sadece iyiliği istiyor ve bunu emrediyor, ama kötü lük et
meye ve kendi emirlerine itaatsizliğe izin veriyor. 

3. Birçok şey ve fiil in değerleri , insanlar tarafından akıl la bilinir. Bu bilgi 
sadece hislerle deği l ,  i lgi l i  olgu hakkında bilgi edini ldikten sonra akıl  yoluyla 
gelir. İşbu rasyonalismin sonucu olarak herhangi bir ifşaya sahip olmamış kişi 
bir ölçüde sağlam bir ahlaki muhakeme yapabilir. 

4.  İnsan, hareket etmeye ve de değerleri bilmeye muktedirdir ve böylece 
de adil ve gayrifıdil fii lerinden sorumludur. 

5. Tanrı, dolayısıyla, ebedi bir öbür dünyada doğru ları ödüllendirir ve 
kötüleri cezalandırır. 

Bütün bunlar İslam'da, başlardaki fikri malzemeden yani Kur'an'da telkin 
edilen az vazıh düşüncelerden, hadislerden ve/veya Hasan Basri gibi i lk Müs
liiman bireysel düşünürlerden, ilk kelam mektebinin  aklına gelmişmi  idi? 
Yoksa bunlar doğruca eski dinler veya felsefi kültürlerin biri veya daha çoğun
dan, herhangi eski bir İslami süzgeç olmadan mı gelmişlerdi ? 

Burada da bir sorun kısa bir tartışmayı gerektiriyor. 
Bu,  tarifle i lgil idir. "İslami" diye, Mutaazı ladan önce bir i lk  Müslüman 

yoluyla gelmiş herhangi bir fikri tanımlamak keyfi olabi l ir  şöyle ki Hasan 
Basri ve hatta selefleri bile İslam dışı fikirler almış olabilirler. 

Bunlara başlıca muhal if  görüşlerin iddia ve havası o denli İslami idi ki i lk 
bakışta Mutaazı lanın İslam dışı kökeni revaçta gibi görünüyor. Muhalif görüş
ler, kısa zamanda Sünni ulema ve kelamcılar arasında, Malik'ten Şafii'ye, İbn 
Hanbal'dan Ashari ve tilmizleri arasında başat bir durum iktisabeden gelenek
sel ahlak kaideleri (ethics) idi. Bunlar Mutaazıla i le tek bir noktada, Tanrı 'nın 
birliğinde uyuşuyorlardı .  Gerisinde Tanrı 'n ın  mutlak ve "keyfi" iradesi ha
kimdi: 

Daha fazla ayrıntıya girmeden Mutaazı lanın kültürel temellerinin Babilon
yalı ,  Hıristiyan, Zerdüşti veya Manihaist olan Iraklı veya İranlı olduklarını 
vurguluyacağız 1 •  

XIX.  yy ' ın  başında bir  Alman seyyahı, Ulrich Jasper Seetzen, bize bir  
Kahire kahvehanesinde.dinlediği bazı fıkraları naklediyor ( 1 807). B u  fıkrala
rın kahramanı ,  yaratı l ışın usa yatkınlığı hususunda Tanrı i le  kavga etme iti-

1 Georgc F. Hourani.- lslamic and non-islamic origins of mu' ıazi l i ıe clhical rationalism, iıı 
IJMES V I l/ I ,  January 1 976, s. 59-87. 
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yadında bir zat oluyor. B u  zat, kahvesini içmek üzere bahçesinde otururken 
rahatını kaçıran ve sıkılmadan kahvesini içen bir yabancı güruhun istilasına 
uğruyor. Kim olduklannı sorduğunda kendilerini "Allah'ın kulları - ibadul
lah" olarak tanıtıyorlar. Daha henüz yeni bir kahve pişirmişken, tanımadığı bir 
başka güruhun geldiğini görüyor. Deminki denemesinden sonra bunları derhal 
davet etmeyi münasip görüyor. Ama bunlar, öbürlerinin aksine, çok terbiyeli 
olup daveti kabul ettikten sonra gitmek için izin istiyorlar ve ona bir altın bıra
kıyorlar. Daha sonra bizim adam bunların Paşa'nın kulları olduğunu öğreni
yor. O da Tanrı 'ya dönüp "bir daha kulların ı  üzerime gönderecek olursan, 
bana daha terbiyeli lerini gönder! Paşa, onları seçmesini daha iyi biliyor". 

Bu olayın kahramanı H. III .  yy'da yaşamış İbn al-Revandi veya Ravendi 
oluyor (Bunun, aşağıda kendisinden uzunca söz edeceğimiz ve M. XII. yy'da 
yaşamış Ravendi ile karıştırılmamasına dikkat edilecek) .  Ancak, bu fıkranın 
daha eski bir değişik biçimi bulunuyor. Bunda, İbn al-Ravendi, saray men
subu ve büyük şatafatla gezen bir kişiyi görüyor ve Allah'a dönüp onun bolluk 
içinde yaşadığınından, o ise ki imanın gerçek müdafii kendisinin en korkunç 
yoksulluk çektiğinden şikayet ediyor. Bu fıkrada da yine theodice ( i lm-i i lahi), 
yine Al lah'la diyalog işin merkezinde oluyor. 

Benzer fıkralar İran Şii geleneğinde bulunuyor 1 •  Bektaşi dedesininki de 
ülkemizde sık anlatılan lardandır: Hep olduğu gibi çok fakir, kırk yamalı bir 
hırkası olan Bektaşi Mısır'a gidiyor. Orada, altın işlemeli kaftanlar giyen bir 
tak ım i nsanlara rastl ıyor ve kim olduklarını sorduğunda, "biz Mısır H ıdivi 
Mehmet Ali  Paşa kullarıyız" yanıtın ı  al ınca el lerini  göke kaldırıp Allah'a 
"Utan be ! Bir Mehmet Ali Paşa kullan na bak bir de kendi kuluna! . . .  " diyor. 

Yazı hayatına MGtezile akidesiyle giren Revandi daha sonra bu mektebin 
dışına çıkıyor ve eski meslekdaşlarına cephe alıyor. Önce Şii davasının mü
dafii ve bu mezhebin i lk kelam alimlerinden biri oluyor. Daha sonra rafızi Ebu 
İsa al-Varrak'ın etkisi altında, serbest düşünceli bir mütefekkir olup İsliimiyete 
ve bütün semavi dinlere hücum ettiği eserlerini yazıyor. Kiıab fazilıat al 11111 '
tazila'sında, Mı1tezi li fikirlerindeki tenakuzları göstermekte ve bun ları 
Mutaazılanın rafıziliğine atfetmektedir. Kitô.b al-danıig'inde Kur'an'ın çeşitli 
bölümlerine hücum ediyor. Kitab al-zunıurruz'unda da genellikle peygamberlik 
ve özell ikle de Muhammed'in peygamberliği fikrini  büyük şiddetle tenkid 
ediyor. Ona göre, dini naslar (uyuklamalar), aklen kabule şayan deği ldir ve 
binaenaleyh atı lmal ıdır. Peygamberlere atfedilen mucizeler uydurmalardan 
ibarettir. Kur'an ne vahyedi lmiş bir kitaptır, ne de bir açıklık ve taklit edilemez 
bir güzell iğe sahiptir. Peygamberler gaipten haber verenler ve sihirbazlarla 

1 Josef van Ess.- Une lecıure a rebours de l'hisıoire du mu'ıazilisme. Paris 1 984. s. 2-J ve iııfi-ıı 
2 .  
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mukayese edilebilir. Revandi, kendi dinsizliğini örtmek için, bütün bu iddiaları 
brahmanlara söyletmiş1 •  Herhalde kelleyi böyle kurtarmış olmalı .  

Al-Revandi, yukardaki iki fıkrasında kapalı konuşarak söylediklerini ,  iş in 
özüne irca olmuş bir şiirde açıkça dile getiriyor. Allah'ın buyrukları önceden 
kestirilemez ve bu, gönülleri bunalım içinde bırakıp yetişkin ve akıl l ı  bir kişiyi 
zındık haline getirir " . . .  O, bu dizelerle, kendi zındıklığının nedenlerini it iraf 
ediyor gibidir. Ye yine Allah'ın adaleti üzerine bir yazısında, «kullarını hasta 
edip sakat bırakan (yani Allah), onlara karşı davranışında Bi lge (hakim) ola
maz . . .  » diyor. Kaleminin altında kutsal birşey kalmıyor: «hastalığa karşı öl
dürmekten başka çare bilmeyen» diyor, "neden bir Kitfib'a ya da bir peygam
bere ihtiyacı var? . . .  ". Bir zındık bundan fazlasını söyler mi? . 

Ama o, herşeye rağmen iyi bir kelamcı olmuştu. Çağdaşları arasımla aynı 
köklü düşünceye sahip bir başka i lahiyatçıyı ,  Muhammed b. Karram'ı tanıyo
ruz: "Allah'ın, daha sonra öldürülmelerini emredeceği yı lanları , akrepleriı-ve 
fareleri yaratması neye yarar?" diye soruyor. Keza, " insanlar günaha girerler, 
o ise ki etini yedikleri yaratıkların, ineklerin, develerin, kuzu ve kuşların hiçbir 
günahı yoktur. O halde neden bunların etini mubah ilan ediyor?" . . .  2 

İbn al-Revandi H. 300 cıvarında, yaklaşık seksen yaşında ölmüş Hlmal ı .  
O, yarım asra yakın bir süre Doğu'da bulunmuş olup Fiirabi'nin  memleketi 
Türkistan'ı, //ıstı cıl-ulum'ında keltım bahsında yansıttığı Revandi i lahiyatının 
merkezi fikirlerinden bazılarına bulaşmış olarak terkeımiş olması mümkündür. 
B izi m  "zındık",  oralarda müspet bir ün salmış!. Onun üstünde daha fazla dur
mayıp Kerramiyye'yi kısaca anlattıktan sonra Al-Nazzfim'a geçip ondan da 
özetle söz edelim, Kerramiyye, Sufi ve mutaasıb bir kişi olan Ebu Abdullah b. 
Kerram'ın (ölm. 255/808) kurduğu bir mezheptir. Bu  kişi, sırtında bir post, 
başında bir kül lfih taşır, yoksu lluk içinde yaşar ve aza kanaat ederdi .  Sicistan
'ın merkezi Zerenç halkındandı. Nişabur'da, Allah'ı tecsim etmesi (onu cisi m
lendirmesi )  nedeniyle  hapsedi lmişti . Çıktığında Sicistan'a gitmiş,  burada 
kendisine ait herşeyi sattıktan sonra yine Nişabur'a dönmüştü. Burada geçen 
14 yı l ının yarısını hapishanede geçirmişti. Nişabur, Herat, Afşin ve Şurin ci
varında çok sayıda yandaş sağlamıştı .  B uralardan yandaşlarıyla birlikte siirü
lünce Kudüs'e geliyorlar. Sadece burada 20.000 kadar Kerrami bulunuyordu. 
Semerkant'ta hangahlar kurmuşlardı4• 

1 P. Kraus.- Revandi. iıı IA. 
2 Josef van Ess.- op. cif . . s. 3-5. 
3 ilıd . . s .  9. 
4 Ne�et Çağatay ve lbrahim A. Çubukçu.- op. cif . . s. 1 25. 
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"Bugün, ona uyanların sapıklıkları öylesine çeşitlidir ki ,  onları dörtlerle, 
yedilerle sayıp bitiremeyiz; ancak binlerin ötesinde binlere kadar gitmemiz ge
rekir. Onun için biz bunların meşhurlarını tiksinti i le anlatacağı z". 

"Bunlardan biri şudur: İbn Kerram, kendine uyanları , mabudunu tecslııı 
etmeye çağırdı .  İddiasına göre, mabudunun bir cismi, sınırı ,  altında bir sonu 
ve bir yönü vardır  k i  buradan arşı i l e  karş ı laşır. Bu ise Seneviyye 
(Dualist)'nin görüşüne benzemektedir; çünkü onların «Nfir» dedikleri mabud
ları, «Zulmet» i le karşılaştığı yönde son bulur . . .  " 1 •  

V e  devam ediyor Bağdadlı ,  "sapıklıklar"ı saymaya . . .  
Kerramiyye bizi beklenmedik şeki lde İbn al-Revandl'n in  düşüncesinin 

arka-planını  aydınlatıyor. O zamanlar İslfim, Doğu'da, Irak'ta iktisabetmiş ol
duğu muzaffer niteliğine sahip deği ldi . Bağdad'da hata Manihaistler bulunu
yordu; bunların üçyüz cıvarında oldukları mukayyettir. Al-Muktadir'in zama
nında, yani Revandl'nin ölümünden az sonra, Bağdadlı Manihaistler, hayatla
rından korkarak Horasan'a göç ediyorlar. Burada durum farklıydı:  misyoner 
güçleri henüz tamamen durmamıştı ve bir fikri güven içinde tezahür ediyordu. 
Kaldı ki bölgede Manihaistler tek gayrimüslim unsur deği llerdi : burada, faali
yetlerini devam ettiren Zerdüştller, Isfahan'da olduğu gibi Yahudi cemaatları 
ve Nasturller bulunuyordu; Buddhistler dahi, Revandl'nin zikrettiği "brahman
lar" s ırf hayali b ir  zatiyetin ötesindeydi. İbn Kerram ile t i lmizleri bundan 
faydalanacaklard ı :  Müslümanları n çoktanberi temerküz ett ik leri kentleri 
terkedip kırsal kesimlerde muhtediler kazanmaya başladı lar. Bunların zahid 
tavırları ve fakirlik ü lküleri, Manihaist ve Buddbistlerle muayyen bir benzerlik 
sergileyerek arzu edilen başarıyı sağlamış gibidir. Bun ların imsaklarıyla 
i lahiyat bi lgilerinin iğfal edici birleşimi hasımlarında kıskançlık uyandırmıştı. 
Gerçekten bu yeni rekabet özel l ik le aslıtıh al-lıad/s'e dokunmuştu.  Bu 
sonuncu lar genell ikle,  dini öğretiyi ticaretle, Kerramlleriıı lfinetledikleri 
maktısib (kasib = iktisabeden, yani kazanan çoğulu) bi rleştiren kent burjuvazisi 
arasından çıkıyordu.  

Artık cari i lahiyat, al-Nazzam'ınki idi . 
Aslında onun Revandı i le fazla müşterek yanı bulunmuyordu. Hatta çoğu 

kez karşıt b i le idiler. Onun zahidlerle hiç aynı yanı yoktu ve sufilerden nefret 
ediyordu şöyle.k i  sufilik onun nazarında tembellikti .  "Tanrı yolunda ölmek
tense bir deve sırtında hayatını kazanarak ölmeyi"  yeğliyordu. Ama bununla 
birlikte tacirlere karşı da fazla bir eği l iminin olmadığı tahmin edilebi liyor. 
Onun da hikayesi uzun2• 

1 al- Bağdağdi.- o/>. cir . •  s. 1 92 . 
2 Bkz. Josef van Ess.- op. cir .. s. 29 ve dev. 
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Ve Mutaazıli kuşakları gelip geçiyordu. Bunların arasında Al -Asamın i le 
pek öyle kabul edilmeyen Dirar b. Amr vardı.  Her ikisi  de hayatlarının büyük 
bölümünü Basra'da geçirmişlerdi .  Kent o zamanlar, hiç değilse nıavali ara
sında, az çok iki  dil l i  idi ve kelii.mcılar da genellikle mava/i'lerdi .  

Al-Assam, haylı mütevazı bir ortamdan gelmiş olmalıydı.  O, ideal bir ce
maatin bir hükümdarsız olabi leceği belitinden hareket ediyordu. Bu takdirde 
cemaat Kur'an kaidelerine uygun bir adiller cemaati olacaktı . Kitiib'ın evrensel 
bilgisi, toplumu nizam altında tutmaya yeterli olacaktı .  Tasavvur ettiği model, 
demokratik oluyordu. Ama al-Assam, siyasi gerçeğin fark lı  olduğunu gör
müştü. Gerçi, diyordu, hükumet (al-imama) topluma elzem değildir; o, ne akıl ,  
ne de Kitab tarafından emrediliyor. Bununla birlikte o, insanların ahlak bozuk
luğu, haksızlıklarına karşı bir pratik çare oluyor; gerçekte, Müslümanlar biri
sini, imam'ları, hal ife olarak seçmeye herzaman kararlı değil lerdir. Bu, ancak 
müşterek bir anlaşma ( icmil) i le gerçekleştirilebilir. Hiç şüphesiz imamet hü
kümdara seçimi daha baştan tahmin etmek için yeterli meşrfiiyet ya da kudsiyet 
mahiyetini atfetmiyordu. Ama bir kez olduktan sonra da. bu seçim, daha sonra 
daha efdal biri çıksa da, artık değişt irilmez oluyor. Dingincilik, Haricilerin ta
biriyle kuud (oturma), dolayısıyla, peşinen onaylanmış oluyor; hükümdara 
karşı s i lahlı mukavemete (huruc) ancak onun, iktidarı gayriadil yollarla gas
betmiş olması ya da isyanın elebaşısının oybirliği ile onaylanması hal inde mü
saade edi l iyor1 •  

Üretilen bütün bu çapraşık düşünce sistemlerinin. son tahlilde sosyal çık
mazdan, katı muayyeniyetçi liğin telkin ettiği umutsuzluktan kurtulmanın yolla
rını aramak için üretildiğinde şüphe yok. Kimi bu muayyeniyetçiliğin ( icabiye) 
mengenesinden sıyrı l ıp tam mukabil safta yer alıyor, kimi de bunları uzlaştır
mayı deniyor, Dirar'ın yaptığı gibi. Onun nazarında insan, asl ında, öbürleri 
gibi bir cisim, "renk, tat, koku, güç vs" nin bir yığışımıdır. Şüphesiz Tanrı 
tarafından yaratılmıştır, ama ancak bir nevi rastlantı sonucu puzzle (münferit 
parçaların birbirlerine uydurularak biçim almış cisim) gibidir: onun ölümsüz 
ruhu yoktur. Dirar, bir materyalist olarak kalacaktı�. 

Vasıl  b. Ata (ölm .  1 3 1 )  i le Amr b. Ubeyd'den, Schi ller i le Goethe ya da 
Marx i le Engels'den söz eder gibi bahsetmek mutad olmuştur; öyle hareketler 
vardır ki gelenek, efsanevi veya tarihi, olayın bütün vüs'atını tek bir kişinin 
izaha yeterli olmadığını hi ssetmiş gibi olur.  Ama bizim Mutaazılilerimizde iş 
garabetini koruyor. Görüldüğü kadarıyla İsliim'da buna koşut başka şey yok. 
Hicret'in ilk asrında dini hareketler adsız, bireysel düşünürler tarafından hazır-

1 ihı/. , s. 78-8 1 .  
2 ibJ. , s .  9 1 .  
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lanmış theolojik sistemlerden çok siyasi fırkalar olmuş: Şia, Hariciler, Kaderi
ler, Murcie. Heme kadar bazı adları biliyorsak da hareket eden daha çok halk 
olmuş. 

Öbür Mutaazılilerin aksine Vası l  Iraklı  deği ldi; H.  80'e doğru Medine'de 
doğmuştu; ama Iraklı lar misi l lu,  Dirar hariç, bir mevla idi . Kendi zamanında 
itibarı fazla olmamışsa da bir servet edinmeyi başarmıştı ;  ona daha sonra Bas
ra'da rastladığımızda, onu bezzaz, dolayısıyla sosyal önyargıları Arap yarı
madasında olduğu kadar güçl ü  olmayan bir kentte burjuvazinin bir mensubu 
olarak görüyoruz. Bununla birl ikte mesleği söz götürmez bir saygıya sahip 
değildi .  Etkisini küçü ltmek iç in ona "dokumacı"  (lıl-gaz;::.al) deniyord u ;  
dokuma, Arap çevrelerinde daima aşağı meslekler arasında sayıl ıyordu. 

Vası l  yine Basra'da halk, belki de kabileler tarafından vali Abdul lah b. 
Ömer b. Abdulaziz'e gönderi l miş bir heyete dahil  oluyor. Muhtemelen burju
vazinin bir üyesi ya da hatta, çevresinde toplanmaya başlamış bir tarikat örgü
tünün şefi olarak buraya girmiş ve Basra yakınında tasarlanmış bir kanalın bir 
an önce bitirilmesi için validen ı:icada bulunmuş olmalıydı.  Bu,  kenti için kay
gıl ı  ve zühd örneği bir burj uvanın talebi idi .  Ama ihtilalci davranıştan eser 
yoktu. Vasıl, hatlb olarak iş görmüştü. O ise lıatib aynı zamanda kabi lesinin 
hakim'i oluyordu. Müteakip yıl lar zühdi nutuklara elverişli değildi . Abdullah 
b. Ömer, Şii Abdullah b. Muaviye ve Harici Dahhak b .  Kays al-Şaybani'nin 
isyanlarıyla uğraşıyordu ve bunların Basra'da değil de daha çok Kufe ve Ku
zey'de vaki olmalarına rağmen merkezi yetki hertarafta yıkılmıştı. Kentler, ve 
hatta mahalleler kendi dokularını örgütlemek zorundaydılar. Bu durumda Va
sıl ' ın kurduğu hareket etki kazanmış olmalıydı. Mutaazılilerin Basra'da kendi 
cami leri vardı;  cemaat görünürde işbu siyasi istikrarsızlık döneminde birl ik 
içinde yaşamış ve kabilelerüstü bir  dayanışma çekirdiği sağlamıştı . Ancak sa
dece bir yerel çevre bahis konusu değildi .  Vası l ,  her tarafa, KUfe, Arap yarı
madası, Horasan, Armeniyye ve hatta Pencab ve Magrib'e özel görevli ler 
(dııat) salmıştı. 

B ütün bunlar i lk bakışta bir ihtilfılcı girişim hissini vermiyor. Duat'ın ta
biyesi yıkıcı değildi.  Bunlar yalnız başlarına seyahat etmezlerdi ;  büyük ker
vanlara katı l ırlardı.  Bunlar tacirler olup dini emelleriyle ticari çıkarlarını bir
leştirmeyi bil iyorlardı. Bunlardan biri olan Osman al-Tavil ,  Ameniyye'de çok 
kişiyi ihtida ettirmiş ve aynı zamanda da burada gerçekleştirdikleri alışveriş
lerle muazzam paralar kazanmıştı .  Evet, İslam, tacirlerin dini olmuştu. Çok 
sayıda muhaddis bu sosyal tabakadan gelmişti ve müstakbel İsmfıi liliğin pro
pagandacı ları da çoğu kez bu aynı sınıftan çıkmıştı. ister talab tıl-ilm, ister 
dava peşinde seyahat etmek çok paraya mutavakkıftı ve buna karar veri ldi-
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ğinde fırsatın aynı zamanda dini ve kazanç getiren amaçlarla kul lanı lması 
akı l lıca bir iş oluyordu 1 •  

Viisıl ' ın, ayrıntılarına girmediğimiz "orta yol" doktrin kurgularından bir 
husus aşikar oluyor: Vası l ,  Mutaazı la'nın  tek kurucusudur: Amr b. Ubeyd 
uzun süre buna belli bir mesafe koyuyor ve ancak Hasan Basri'nin ölümünden 
sonra ve Abbasilerin iktidara gelmelerinden önce yeni harekete katılıyor1. 

ismaililer 

* 
* * 

Bu çok önemli konuda önce W. Barthold'a kulak vereceğiz\ 
"Selçukiler, İran'da Siimıiliğiıı tefevvukunu temin etıi lerse de Şiiliği ta

mamıyla ortadan kaldıramadılar. XI. asırdan XII. asra kadar olan zaman, İran 
için pek şiddetli bir dini mücadele dönemi olup bunun tafsi latı henüz tama
mıyla aydınlatılamamıştır. isnıiillik progagandası XI .  asrın sonunda yeni bir 
istikamet aldı. İsmfiililer, İran'ın her tarafında, hatta Suriye'de bir haylı müs
tahkem mevkii el lerine geçirdiler. Bu vaziyet, bu hareketin yalnız milli bir ma
hiyette olmadığını göstermektedir. Burada bilhassa sııııji meııfatıtler rol oy
namış olnıalıdır"4• 

"Şimdiki mücadele, IX. asırda olduğu gibi, toprak sahipleriyle toprağı iş
leyici ler arasında deği l ,  müstahkem şatolar i le şehirler arasında devam edi
yordu. İsmiiililerin istinatgahları, şehir hayatının az terakki ettiği yerler, bil
hassa Horasan' ın cenub-u garbisinde Kuhistan (Dağ memleketi) ismi verilen 
yer olup İsmaililer elinde bulunan kalelerin üçte ikisi buradaydı.  Bundan sonra 
Kazvi11'in şimalindeki dağlık mıntıka geliyordu ki,  buradaki Alamut müstah
kem kalesinde mezhebin reisi yaşıyordu. En şiddetli mücadeleler, büyük şehir
leri ve kaleleri olan Fars vilayetinde İsfahan etrafında cereyan etmiştir." 

" İsmaililer, açıktan açığa mücadele i le iktifa etmeyip kendi düşmanlarını 
gizli bir surette ortadan kaldırmaktan da çekinmiyorlardı.  Mezhebin, fevkaliide 
mutaassıp fedai lerden mürekkep bir teşekkülü vardı ki bunlar, her kimi ister
lerse muhakkak öldüreceklerine inanıyorlardı . Bu mutaassıpların cesur olma
larına haşhaş istimalinin de tesiri vardı .  Fransız (ve İngi l izce - B .0.)  «katil» 
manasında olan assasin sözü, Arapça «haşhaş kullananlar» manasında olan 
haşişiyyun sözünden bozmadır. . .  ismfiililerin şatolarında yalnız bir takım gizli 
öldiirnıe teşebbüsleri hazırlanmıyor, medeni işlerle de uğraşı l ıyordu.  Alamut 

1 i/u/. , s. 99- 1 06. 
2 ihd . . s. 1 1 5-6. 
J Fuat Köprillii.- W. Barthold.- lsliim medeniyeti tarihi. s. 1 0 1 - �.  

4 Tarafımızdan belirtildi. 
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kütüphanesi ve rasathanesi büyük bir şöhrete malikti . Bu şatodan birkaç filim 
çıkmıştır ki,  bunların sonradan, Moğollar devrinde İran'a büyük hizmetleri 
dokunmuştur. Felsefeye, hey'ete, riyaziyeye ve Şii akidelerine ait eserler yaz
mış olan Nasir-üd-din Tı'.isi i le Henıedan şehrinden çıkmış bir Yahudi ailesine 
mensub büyük tarihçi Reşid-üd-Din, bunlardandı" .  

"İsmaililer, heme kadar toplu bir  sahaya malik deği ldilerse de,  hesaba ka
t ı lması lazı m gelen bir siyasi kuvvet teşkil ediyorlardı.  Başlangıçta, Mısır Ffı
t ımi halifeleriyle birlikte iş  görmüşler ve propagandalarını da onların nfım ve 
hesabına yapmışlardi. XI .  asrın sonunda Ffüımilerle araları bozu ldu; hatta 
Xll. asrın sonunda Türk sultanlarına karşı olan müşterek düşmanlık netice
sinde Sun111liğin reisi olan Abbasi hal i feleriyle aralarında bir anlaşma bile hasıl 
oldu. Xlll. asırda Moğol hücumundan önce Rey ve Isfahan şehi rlerinde ve 
nahiyelerinde ortaya çıkan ihti lallerde fsnıaili propaganda.wıın tesiri olup ol
madığı henüz malı'.im değildir. Orada Şiiler i le Sı'.inniler arasında olan mücade
leden başka, Sünnilerin iki şubesi olan Hanefiler ve Şafiiler arasında mücadele 
devam ediyordu. Şiiler tarafmda şehir lıalk1111n ekserisi. Şafiiler tarafında ,çe
lıirlilerin küçük bir kısmı bulunuyordu. Lakin Rey ,ı·elırinde Şafiiler biitün 
düşıııa11larını yendiler. Burada, din perdesi altında, esasında köy ile şehir, 
aristokrasi ile şehirdeki demokrasi arasmdaki içtimai mücadele devam etmiş 
olsa gerektir" ı . 

" . . .  bu devirde halk ve onun siyasi ve medeni rehberleri, siyasi ve milli 
fikirlerden epey uzak bulunuyorlardı.  Sııııf mücadelelerinden başka, muhtelif 
şehir ve ü lkelerin yalnız kendi hayat şartlarını iyi leştirmeye çalıştıkları görül
mektedir. . .  " . 

Barthold'un bu genellenmesinden sonra gelelim şimdi İsmiiili olayının bizi 
i lgilendiren ayrıntılarına. 

İsmaililer, Şia'nın müfrit koluna (guliit) mensup bir fırka oluşturmuşlardı .  
Mutedil Şiilerle kesin ayrı l ık,  Al i  neslinden 6. İmam Cafer el-Sadık'ın (ölm. 
1 481765) vefatından sonra vaki oluyor. İmamın yandaşlarından bir grup, oğlu 
ismail ' in  i mamlığına sıkıcı bağlanıyorlarsa da bu sonuncusu,  babasından 
önce ölünce, işler karışıyor. Yandaşlarından bir bölümü, İsmfül'in ölmediğini 
ve Ka'in veya Mehdi olarak yeniden ortaya çıkacağını iddia ediyor. Başka bir 
bölüm de İmamları olarak İsmfül'in oğlu Muhammed'i tanıyorlar. İşbu çekir
dekten itibaren gelişmiş olan İsmfüli hareketin Ill./IX. yy'ın ikinci yarısından 
önceki tarihi  pek bil inmiyor. Ancak bundan sonradır ki hareket, İslam dünya
sının birçok bölgesinde yoğun bir misyonerlik çabasını sürdüren gizli bir ihti
lalci  örgüt olarak bel iriyor. Kufe alanı nda propagandas ı ,  yaklaşık 

1 Tarafımızdan bel irti ldi. 



1 60 BURHAN OÔUZ 

264/877-S'den itibaren, bildiğimiz Karmatilerin reisi Hamdan Karmat ve daha 
sonra ona yardım edecek olan kayınbiraderi Abdan tarafından yürütülüyor. 

İsmail ve ahfadının çevresinde tasanüt, örgüt ve fikir olgunluğu bakımın
dan i hti lalci  rakiplerini geride bırakacak bir fırka oluşmuştu. tik rafızilerin 
ahenksiz ve açıkl ıktan uzak kuramlarına karşın, birçok i lahiyatç ı ,  yukarda 
gördüğümüz gibi, yüksek felsefi seviyede bir dini akide vücuda getirmişti. 
Çok da önemli bir edebiyat yaratılmıştı. İktitafçı (Syncretist) olan İsmaili aki
desinde fikirlerin çoğu Orta Doğu'11u11 daha eski dinlerinden ve özellikle ye11i
Ejlatuncufelsefede11 gelmiş. Bu ithal fikirlerin çoğu batını tevil yolu i le gelmiş 
olup İsmailiye fırkasının kendisine özgü bir esas teşki l  ediyor. Fırka, btitinl 
deyiminin ortaya ç ıkmasına neden olmuş ve genellikle bu ad i le  tanınmış .  
Akideye göre Kur'an ve bütün dini ahkamın iki manası vardır: bir i  harfi ve 
zahiri, öbürü sadece müritlerin bildiği, mecazi ve batini mana. Akl-ı kül/inin 
nefs üzerindeki etkisi i le  dünya yaratı ldıktan sonra beşer tarih i ,  herbiri bir 
imanı nfitık, yani Peygamber i le başlayıp, birçok lnıtim Samir (sesiz)'in birbi
rini takibc;:ttiği birtakım dönemlere ayrı l ır. Fırkanın zaafa uğradığı veya başa
rılı olduğu dönemlere tekabül etmek üzere mestur (gizlenmiş), veya zahir 
(belirgin) İmamlardan oluşan dönemler olmuş. O zamanki dönemde Ali'nin 
İsmail yoluyla halefleri olan imamlar, i lahi i thama malik ve hatadan sal im 
(nıa 'sunı) olup saliklerinin kendilerine kayıtsız ve  şartsız itaatini istiyorlar 1 •  
Fıkhın ibadetler ve muamelatında İsmaililer, Şi 'a-i i sna aşeriyeden (oniki 
İmam) pek farklı  olmuyorlar. Onlara özgü esaslardan biri , bayramların ve sair 
bell i  günlerin, h ilalin görünmesi yerine astronomi hesapları i le saptanması ol
m uş2. 

İsmaili etkisinde kalmış eserler arasında bu doktrin i le meşbu Rastiil ihvan 
al-Safa'yı zikretmeden geçmeyeceğiz. X. yy ürünü bu din, felsefe ve bi l im 
ansiklopedisi olarak ün yapmış bu eser, XVIII. yy Fransız Ansiklopedisi'nin 
Batı'daki etkisi i le  kıyaslanabilecek bir etki yapmıştı. İran'da ve Orta Asya'da 
Nizariler arasında yazıları hala itibar gören Nasır Husrev, İsmaili idi . Müfrit 
Şiilik, menşelerinden itibaren, memnun olmayan s1111fları11 mevcut ıı izwııcı 

karşı isya111 ile yakından ilgili oluyordu ve /sınai/ilik uzuıı süre, gerek sosyal, 
gerek kavmi bakımdan baskı gören s111ıjlarla gayri nıenınwı aydınlar üzerinde 
çekici bir etki yapmıştı. 

İsmaililerin şimdi zulüm ve istibdat i le dolu olan dünyayı adalet ve hakka
niyetle dolduracak olan Mehdi "vaadi " şekl inde ifade edilen mesihane ide
alismi, özellikle sayıları gittikçe artan gayri memnun kent işçi sınıfını cezbede-

1 Yani lsmiiili imamlar. Papa gibi. insanlara hiçbir demokratik hak tanımıyorlar. 
2 Bunda belli bir rasyonalismi mi  görece�iz' 
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rek, İsmailil iği, mevcut nizama karşı dini olduğu kadar içtimai bir tehlike ha
l ine getirmişti. Birçok kaynaklar, bunlcırııı mülkte bir nevi İftirakjikrini rayıp 
uygulatlıklarını iddia ediyorlarsa da İsmaili kaynaklarında buna dair bir kayıta 
rastlanmıyor 1 •  Öbür yandan, İsmaililerin İslami esnaf ve fütüvvet teşki lfü ın ın 
i lk gelişmesi i le  ilgili olduklarına hükmetmek için kuvvetli nedenler bulunuyor. 

Fatımiler devleti sonunda, dini ve manevi bir ikt idara sahip olan İmamın 
mutlak hükmü altında gayri askeri ve bürokratik  bir idareden. ordunun son 
söze sahip olduğu ve halifenin askeri bir diktatörün elinde sadece bir oyuncak 
haline geldiği, a�keri bir otokrasiye dönüşecek, İsmiiil i ler de Fatımilerden ko
pacaklardı.  Bu olaylar Doğu'da İsmaililerin fevkalfıde faal bir dönemine rast
lamıştı ve burada Hasan Sabbah'ın idaresinde gerçek bir lsmfüli kalkınması 
vaki oluyordu. Hasan İranl ı  idi2. 

İşin bundan sonraki, bizi ilgi lendirecek aynntılarını aşağıda vereceğiz.  
* 

* * 

"Tektanrılı dinlerin büyük ailesi içinde İslam, şayan-ı dikkat şekilde. the
olojik sorunlarla politik sorunları sıkıca, yapısal olarak bağlama özel l iğini ar
zediyor. Tanrı üzerine, sıfatları ü1.erine, kehanet-peygamberl ik ve saire üzerine 
tartışmalar, ailenin,  cemaatin siyasi-dini şefinin meşruluğu üzerine. her mü
minin bu cemaatla meşru şekilde bütünleşmesinin koşulları üzerine. çok sayıda 
geleneksel uygulamaların geçerli l iği vs. üzerine birbirlerine ters düşen tercih
leri beraberinde getirir. B ütün bunlardan işbu cemaatin bir en uygun yapısı 

güçlü, hür ve mutlu bir İslam düşüncesinin muhassalası olacağı istidlfıl euile
bil i rdi . Bu itibarla bu sorunlar etrafında, mil itan takımlar tarafından yayı lan 
doktrinleriyle, İslam'ın genel akidesinin büyük hatları içinde bir yere oturacak 
özgün inançlarıyla sürekli theolojik-politik fırkalar kurulabi lirdi' ' .  

" . . .  Her ihtiras bir kuramla örtünür, her soyut kuramcı kendi nokta-i ıiaza
rını ve bilhassa bunun pratik sonuçlannı muzaffer kılmak için muhteris insan
lar arar. Muhteris kuramcı veya kuramcı-muhteris ittifakı kendini, hareketin ilk 
inançlarının tek sadık ve meşru tercümanı olduğunu iuuia edip iktidardaki ön
derleri , sadakatsizlik ve ihanetle suçlar . . .  " . 

"Böylece her mUıezil fırka, üyelerinin hareketini i lk inançlarının tek meşru 
· rivayeti olduğunu i lan ettiği bir özgü inanç sistemine maliktir. Dolayı sıyla da 

öbür fırkalar sahtekar ve haindirler . . .  " . 

1 Ama Karmaıilerle olan ili�kiler, bu iddialara ağırl ık kazaııdırııııyor nıu" 
2 Bcrnard Lcwis.- l�milililcr, iıı IA ve W. Madclung.- lsıniı'il iyya. iıı E l .  
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" . . .  Mezhep, başka bir eği limin denetlediği bir Devlet iktidarına saldırdı
ğında hiç şüphesiz bu iktidara karşı bütün gayrimemnunları seferber etme, 
onlara tarikatın kuramını aşı layarak muhalefet isteklerini pekiştirmek . . .  göre
vini yüklenir. . .  " . 

"Mücadele ettiği Devlet gibi Devlet-karşıtı da, daha etkin olmak için, mer
kezileşecek ve rütbe silsi lesine ayrılacaktır. Onun gibi kurmay heyeti ,  bürok
rasisi, mahalli alt bölünmeleri ve işlevsel şubeleri bulunacaktır. . .  " 

"Devlet-karşıtı Devlet'le savaş halindedir; bu onun varoluş nedenidir. Bu  
savaş, tartışmanın kabul edildiği toplumlarda sınırlı olabil ir, sadece propa
ganda ve ihtidaya davetin barışçıl yöntemlerini  kul lanabilir. Bunlar yasaklan
mışsa, yeraltına kaçar ve durum ona ciddi zafer ümitlerini temin ediyorsa, sil
ahlı mücadeleye kayar. Burada da birçok olanak vardır. Bunlardan, münhası
ran veya başkalaııyla almaşık olarak uygulanabilen biri, terorism olmaktadır". 

" . . .  Hicri III. yy'da (kabaca IX.  Mi ladi yy) İslam İmparatorluğu'nun mer
kezi ülkelerinde, faal ve Araplar tarafından İslam'a getiri lmiş ülkelerin eski 
geleneklerinin varisi bir ticaret burjuvazisi i le harekete getirilen toplumlarında. 
artık İslfım'ın basitliği ve imamcı lığının (imamiyye) tatmin etmediği, eserleri 
bir tercüme tarlası sayesinde erişilebilen ve eski İrani entelektüel geleneklerle 
karışan Helenik düşüncesinin cazibesine kapı lmış bütün bir fikri ortam 
gelişmişti . Bu ortamın adamları , mutlaka halik Tanrı 'nın tektanrıl ı  fikrini 
inkar etmeden daha monist, daha muayyeniyetçi ve bütünüyle daha rasyonalist 
dünyanın telakkileri tarafından cezbedil iyorlardı. Bunlar hiç değilse, zamanın 
Müslüman din adamlarının mahküm ettikleri, veya kerhen kabul ettikleri ladini 
bilimlere i lgi duyuyorlardı . Bu ortam, iktidardan ve onu tutan Sünni ideolojik 
sentezden gayrimemnun olanların kitlesine kısmen dalıyordu. İktidardaki 
Sünnilik herşeyden önce, Müslüman cemaatinin vahdetini sağlayan Şeriat'ı , 
onun zorunlu luklarını ,  onu tanımlayan ve yargı görevini yapan ulema ve din 
adamlarına saygı gereğini (icabederse zorla) vurguluyordu . . .  " . 

"İktidar ve toplumun memnun etmediği çoğu kişi, bir sabit süreç halinde, 
hakim fikirlerin muhaliflerine yüzlerini çeviriyorlar ve bunlar tarafından cez
hedil iyorlardı.  Şiilik başlarda, tanrısallık dünyasında genellikle kabul edilmiş 
fikirleri bir mesele haline getirmeden bir siyasi muhalefet olarak bir karşı ko
yanlar ortamı arzediyordu. Ama her tür karşı koyanın işbu "parti"ye (şiat Ali) 
akması , önceleri çok basit dogmatikine bütün bir düşünceler dünyasını ithal 
etmişti ve bunlar, özerkliğine gerekli doktrinin asgari ölçüsünde kabullenilmişti 
ve bu ölçü az çok bu yeni kavram içeriğine uyarlanıyordu. Bu, bazen iç tefrika 
kaynağı olan tutarsızlıklar, çelişki ve yaklaşıklıklar olmadan vaki olmamışt ı " .  

"Yavaş yavaş örgütlenen Şii  Devlet-karşıtı rahat b ir  muhalefete doğru ge
lişiyor, bünyesinde iktidarı, iktidarın desteği Slinni ulemfi'ya koşut ve hasım 
bir ulema tabakasına teslim ediyordu. İmamların si l inmesi ve onikinciden 
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sonra i lan edilen gaybubet, mezhep içinde bu din adamlarının iktidarını pekiş
tiriyordu.  Bu iktidara içerden muhalefet, oportünist pasifl ikten kurtulmak. ikti
darla ciddi bir mücadeleyi başlatmak ve açıkça ihtilalci bir tavır almak için 
başka bir imamlar serisinin meşrUluğunu i tan etmek gerekiyordu; bunlar da 
aynı Ali soyundan olarak meşru olup başka bir yapının kefil leri olacaklardı .  
Son hadde, hırs l ı  ve mücadeleyi başlatmakta sabırsız bir ihtilf.ılci şef için,  
kendisini,  Ali'ye çıkan bir soy zinciri yaratarak İmam i lan etmesi kalıyordu. 
Galiba Fatımilerin atası böyle yapmıştı. Bu tür kopma, Lukacs'ın teşhis ettiği 

· gibi ,  dönemin koşullarına uygun olarak sosyal-demokratların ortasında Leni
n'in kesin başkalığı idi: İhtilat gerçeğinin i lanı bahis konusudur". 

"Şefe körü körüne itaat edilecektir. Bu keyfiyet, en azından. denebil iyorsa 
bir «bf.ıtıni merkeziyet» türünü geliştirmeye yardımcı olmuş, bunda İmam 
kendinde bütün kosmosu, nev-Etlfıtuniyye kosmolojisinin bütün südur meka
nismasını toplayan mikrokosmosla özdeşleştiriliyor. Böylece bir rasyomılismle 
bir mutlak kaderci liğin hayli garip buluşmasına varılıyor ki bu dahi pratik ola
rak hi lkat (yaratılış) veya kişisel bir tanrının kaprisli istekçiliği (iradiyye) fik
rinin zayıflamasına, irsi İmamın yanı lmazlığı ve kusursuzluğu kavramıyla 
birlikte, varıyor. Nizari Şiiliğin banisi Hasan Sabbah bu yönde çok i leri gide
cekti . . .  : mutlak, soyut, her türlü tarihten arınmış, saflaştırı lmış fı rkayı,  ideal
leştiri lmiş hareketi ,  i ktidara el koymak için saf seferberliği simgeleyen bir . 
İmam". 

" . .  .Terorist yöntemin sistem haline getiri lmesi.  güçlü bir kişiliğin, Hasarı 
Sabbfıh'ın işi olmuşıu" 1 •  

Müslüman Devlet, tanrısal yasa (Şeriat) altında tesis ve idame ettirilen bir 
dini örgüt olmaktadır. Bu  toplumda dini ile liidini arasında, ister yasa, yargı. 
ister yetki açısından olsun bir tefrik yapılamaz. Siyasi memnuniyetsizlik. 
kökleri sosyal olarak, bir dini ifade bulur; dini itizal bir politik tabiata bürünür. 
Bir Müslüman grubu, iktidardaki adamlara bir mukavemet arzeıtiklerirıde, de
meçleri bir i lahiyat ve örgütleri de mezhep olur. 

İhtida yoluyla İslam'ın yaygınlaşması sonucunda Müslüman cemaata, 
Hıristiyan, Yahudi veya İrani geçmişleriyle birlikte ilk Müslüman Arapların 
bi lmedikleri dini davranıştan getiren bir yeni mümin kitlesi dahil olmuştu. Bu 
yeni müminler, heme kadar Müslüman idiyseler de Arap ve asi l ler sınıfına 
mensup değillerdi; hakim Arap aristokrasisinin bunlara tanıdığı aşağı stati.i, 
bunlarda bir haksızlık duygusu uyandırmış ve bunlar. müesses nizamın meş
ruluğunu sorgulayan hareketler için kolay aday kitlesi oluştuı;muşlardı .  

1 Bl'rnard Lewis.- Les assassins. Terrorisnıe e ı  politiquc dans l'lslanı nıcdieval. Bcrgcr- 1 .l'vrnıı l ı .  
avril 1 982. s. 7-34. Maxinıe Rodinson'un önsözü. 
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İlk zamanlarda Şia'nın doktrin ve örgütlenmeleri hayli  değişmeler kay
detmişti . B ütün bunlann içinde bir sabite kaydedil iyor, ezcümle azizlerin-veli
lerin (İmamlar ve da/'ler) kültü; bunlara mucizevi güçler atfediliyor ve doktrin
leri , Gnostisism, Manihaism ve çeşitli İrani ve Yahudi-Hıristiyan heresy'ler
den türemiş mistik ve işraki (Tanrı'dan esin alan - aydınlanan meczup) düşün
celeri yansıtıyordu. B unlara atfedilen inançlar arasında hulül-tenasuh, İmamla
rın ve hatta bazen daflerin tanrılaştırı lmaları ve hür düşünce, her türlü yasa ve 
zorunluğun terki (ibaha) zikredilir. Bazı bölgelerde, örneğin İran ve Suriye'nin 
bazı köylü ve göçebelerinde, Şii öğretilerle mahalli i lkel kült ve inançların kar- · 
şıl ıklı  etkileşiminden hasıl olan ayrı yerel dinler bile ortaya çıkmıştı. 

İsmiiil ' in ölümünü takibeden bir buçuk yüzyı l  süresince İsmiiili İmamlar 
gizlenmiş olarak kalmışlardı ve gerek bunların, gerekse da/terinin faaliyet ve 
öğreti leri hakkında bugün az şey biliniyor. IX. yy'ın ikinci yarısında Bağdad
'ın Abbasi halifelerinin iktidarı aşikar bir dağalma arzedip İslam İmparatorlu
ğu'nun sonunu ve Müslüman toplumunun parçalanmasını haber veriyordu. 
Artık yeni bir dönem başlamıştı. Eyaletlerde genell ikle askeri yerel süliileler 
gün ı şığına çıkıyordu ; bunlar çoğunlukla kısa süreli olacaklardı .  Başkentte 
bile halifeler askerlerinin oyuncağı haline gelmişlerdi. Bir evrensel İslami top
lum imanı sarsılmış ve insanlar başka yerlerde huzur ve teselli arar olmuşlardı. 
İşbu gayrimuayyen zamanlarda Ş/a'nın İslam cemaatinin yanlış yola sapmış 
olduğu ve doğru yola getirilmesinin gerektiği mealindeki mesajı ,  yeniden ilgi 
uyandırır olmuştu: Mezhebin iki kolu da, ezcümle isna-i aşere ve İsmailiyye, 
bu elverişl i  durumdan faydalanacaklardı.  Birçok yerde isna-i aşere Şiiliğine 
mensup sülaleler meydana çıkmış ve 946'da, İran'ın Şii sülalesi Buveyhiler, 
Bağdad'ı alarak Sünni İsliim'a son bir zi l let tattıracaklardı .  Halife de artık Şii 
denetimi altına girecekti. Bu çağda esna-i aşere'nin İmamı yoktu ve sonuncusu 
olan onikincisi yaklaşık yetmiş yıl önce kaybolmuştu. Kesin bir seçim zorun
luğu karşısında Buveyhiler Ali soyundan başka tal ip tanımayıp Abbasileri, 
kendi öz yetke ve himayelerinde ismen tutma kararını vermişlerdi; böylece de 
iyice solmuş Sünni hiliifetini tamamen itibardan düşürmüşlerdi; aynı hızla, bir 
ikame çözümü olabi lecek ıl ımlı Şiiliği de bertaraf etmişlerdi. 

İnsanların bir başka yol aramaları için çok neden vardı .  VIII. ve IX. yy'
ların büyük sosyal değişiklikleri kimine zenginlik ve güç, kimine de zorluk ve 
hayal kırıklıkları getirmişti. Kırsal kesimde büyük mülkler, çoğu kez vergi 
imtiyazlarından faydalanarak iyice genişlemiş ve bunun sonucunda çiftçilerle 
küçük mülk sahipleri fakirleşmiş ve büyük ağaların boyunduruğu altına gir
mişlerdi ;  kentte ticaret ve sınaatın gelişmesi bir düz işçi sınıfını yaratmış ve 
köksüz ve fakir bir istikrarsız halkı çekiyordu. Büyük bir yoksunlaşma refahla 
dirsek dirseğe bulunuyordu. Sünni (orthodox) imanın baskıcı meşrfiiyeti, bu
nun sözcülerinin temkinli ifadeleri nasipsizlere çok zayıf bir rahatlama sağlıyor 
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ve en fakirlerin dini iştiyaklanna çok az yer bırakıyordu. Buna bir de fikri ra
hatsızlık ekleniyordu. Nice kaynaktan zenginleşmiş Müslüman düşünce ve öğ
retisi daha ince, daha çapraşık, daha mütenevvi hale geliyordu. Bir  yandan lsl
am'ın ifşaı, öbür yandan Helen bilim ve felsefesi , İrani düşünce ve tarihin katı 
gerçeklerinin çatışması, boğucu sorunlar çıkarıyordu. Çok kişi İsliim'ın gele
neksel yanıtlarına it imatlarını  yitirmiş ve acilen yenilerinin bulunmasının ge
reğini  hissediyordu. İslami büyük uzlaşma, ezcümle dini. felsefi. siyasi, içti
mai "consensus", yıkıl ıyor gibiydi: İslfim'ı tahripten kurtarmak için.yeni bir 
adil ve etkin vahdet ve yetki prensipi gerekiyordu. 

İsmiillilerin büyük gücü, İmam'ın idaresinde yeni bir dünya nizamı proje
siyle bir prensip teklifi oluyordu. Coşkun ve gayrimemnunlara, diii'lerin mesaj 
ve sevk ve idaresi rahatlama ve vaid getiriyordu.  Feylosof ve i lahiyatçılara, 
şair ve aydınlara, bir cazip sentez teklif ediyordu. 

IX. yy'ın sonunda, İsmfıililerle kesin i l işkisi gayrimuayyen olan Karmati
ler ortaya çıkacaktı 1 •  Bunların öyküsünü biliyoruz. 

Hasan Sabbah, bu koşulların bir nevi ürünü olmuştu. Onun alabildiğine 
hareketli hayat hikayesi, ana hatlarıyla konumuzun dışına taşıyor2• 

Hasan, Alamut'ta Niziiri İsmiiililerin i lk diii'i oluyor (Niziiriler, zamanın 
İmfım'ı ve Fatımi halifesi al-Mustansir'in Kahir'de ölümü üt.erine askeri ku
mandan Bedr al-Cemali meşru halef Nizfır'ı kenara itip elinde oyuncak olabile
cek kardeşi al-Musta'li'yi tahta geçirdiğinde, Nizar yanlı ları olarak harekete 
geçenlerdi). Diyardan diyara geçiyor ve yavaş yavaş dikkati lran'ı en uç Ku1.e
y'ine, Giliin ve Miizandaran Hazer Denizi i l leri ve özellikle dağlık Deylem böl
gesine çevriliyor. Bu sonuncu yer, İranlı ların uzun süre yabancı ve tehlikeli 
olarak gördükleri güçlü, savaşçı ve hür insanlarca meskundu. Ne İran lılar, ve 
bu arada Siisiiniler, ne de Araplar burasını siliih ·zoruyla ele geçirebilmişti .  
Daha sonra, Deylem İslamlaşınca, buraya barışçı yolla nüfuz edilebi lmişti. 

Deylemli ler, İslfim'a en geç gelenlerden olmuşlarsa da, bunda kişiliklerini 
ilk belirtenler arasında sayılıyorlar: politik kişi lik, müstakil sülalelerin ortaya 
çıkışıyla; dini kişi l ik, heterodox inançların kabulü ile. Abbasi zulmünden ka
çan Ali ahfadı ,  daha VIII. yy'ın sonundan itibaren buraya sığınmışlar ve bu
rada destek bulmuşlardı; böylece de Deylem, Bağdad halifeleri ve sair Sünni 
idarecilere karşı özerkliklerini kıskançlıkla koruyarak Şiiliğin bir fani merkezi 
olmuştu. X. yy:da, Buveyhi hükumeti zamanında Deylemli ler İran ve l rak'ın 
büyük bölümüne bile etkilerini yaymayı başarmışlar ve bir zaman bizzat halife
lerin muhafızlan olmuşlar. Selçukluların gelişiyle imparatorlukta Deylemi ve 

" 

1 DermırıJ Lewis.- op. ciı .. s. 55-67. 
• 

2 Bunun için bkz. ihd . . s. 75 ve dev. ve M .G.S. Hodgson.- Hasan-ı Sabbfılı. iıı El .  
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Şii hükümranl ık son bulacaktı. Ama Selçuklular Hasan'ı Alamut kalesinden 
sökmeyi başaramayacaklardı. 

Hasan'ın, fikri ve siyasi alanda ne denli bir yenilik getirdiği, ne denli ba-
, sitçe Nizarilerin kul landıkları yeni yolların başarı l ı  bir örneği olduğu bil inmi
yor. Daha sonraki Nizariler arasında o, dava cedlda'nın, Mısır hükumetinden 
kopma tarihinden başlayan reforma tabi tutulmuş ismfüli hareketin başl ıca ki
şisi, Nizar'ın ölümünden sonra gözden kaybolmuş fnıiinı'ın hucca (hiiccet)'i, 
yani yaşayan delili ve daha sonra Alamüt'ta meydana çıkan /miinı'lar çizgisinin 
yetkili bağlantısı olarak görülmüş. Ona Sayyid-ııtı, "efendimiz" denmiş.  Ya
bancılar, tüm Nizari hareketinin, ve özelliklefedal'lerin örgütlendiri l ip eğitil
melerini ona atfediyorlar. Bu, kendilerini vakfetmiş kati ller sonradan ayrı bir 
bölük teşkil etmiş olmalıdırlar. 

Zamanla en başta vermiş olduğumuz Barthold'un İsmiiilil iğin ekonomik 
izahını Rus araştıncılar yeniden ele alıp derinleştirmişler. Onlara göre ismfiili
ler içinde kendi yandaşlarının bulunduğu kentlerin kendilerine karşı değil lerdi 
ancak buralarda bulunan bazı egemen unsurlara muhaliftiler: sivil ve askeri ida
reci ve i leri gelenleri, yeni feodal senyörler ve resmen teveccüh gören i lahiyat
çı lar. Öbür yandan, eski asaletle lsmailileri aynı düzeyde tutmak mümkün 
değildi. Bu  sonuncular şatolarını tevarüs etmiyorlar, doğruca zaptediyorlardı.  
Faydalandıkları desteğe gelince bu, hala toprağa sahip olanlardan çok bunu 
yeni sahiplerine, ezcümle, küçük soyluluk ve. köylülük aleyhine olarak mal ve 
gelir sağlanmış mültezimler, memur ve subaylara terkeımek zorunda kalanlar
dan geliyordu. Kimine göre İsmiiililik, büyük feodalların Sünni İslfım'ın eşit
çi l iğine karşı imtiyazlarını korumak için tasarlanmış bir gerici ideolojiydi . 
Kimine göre de, yeni Selçuki nizamından ıstırap çekmiş çeşitli grupların, ko
şullara göre değişken yanıtı oluyordu; bu gruplar, kenara iti lmiş eski idareci 
sınıfı olduğu kadar kentlerin gayrimemnun halkını içeriyordu.  Yine ki mine 
göre de İsmfülilik, sınaatkarlara, fakir kentlilere ve dağlık bölgelerin köylüsüne 
dayanan bir "halk" hareketiydi.  Bu bağlamda, Hasan tarafında Basübadelmevt 
(öldükten sonra dirilme), "halk" güçlerinin bir zaferini temsil ediyordu; Şeriat'a 
uymaya devam edenlere karşı tehdidleri, İsmaili topraklarındaki İslfımi ortho
doxluğa gizlice sadık kalıp sosyal eşitliğe düşman olan teodallara yönelikti. 

Olaym bu ekonomik eğilimli kuramları, daha önceki ethnik izah girişimleri 
gibi , bir aşırı doğmatisme düçar olup bazı veçheler üzerinde ısrar ederken 
başkalarını  ihmal etmeye götürmüş. o ise ki bunları milli amil lerden ve hatta 
psikolojik ve sosyal nedenlerden ayırmak o kadar kolay değildir. 

Ortaçağ İslfım'ının oluşturduğu muğlak toplumda çapraşık İsmfiililik ol
gusunun basit ve tek izahı mevcut değildir. İsmfüli dini  uzun bir dönem içinde 
ve vasi bölgelerde gelişmiş olup zaman ve zemine göre farklı anlamlar almış. 
İsmaili Devlet'ler kendi öz iç fark ve ihti lfifları olan prensliklerdi. İslam İmpa-



ISLAMİ "HERESY"LER 1 67 

ratorluğu'nun ekonomik ve sosyal nizamı, bir güzideler (elitler), topraklar. 
sosyal, ethnik ve dini gruplann oluşturdukları bir karı şık ve hareketli bir yapı 
arzediyordu. 

Tarihi başka inanç ve harekler gibi İsmfiilll ik de çok sayıda kaynaktan 
beslenmiş ve birçok ihtiyaca cevap vermiş. Bazılarına göre nefret edilen bir 
hükümranlığ\ vurmanın yolu olup eski nizamı yeniden tesis etmek ya da yeni
sini yaratmak bahis konusu olmuş. Başkalan için de Allah'ın yeryüzündeki ta
savvurlarını gerçekleştirmenin tek şekli idi. Çeşitli idarel:ilerine göre bu, ya
bancı müdahaleye karşı mahalli istikliili muhafaza etmeye matuf bir örgiil veya 
dünya imparatorluğuna doğru bir yol olmuştu ; acı ve yeknasak yaşamlara 
haysiyet ve anlam veren bir vakıa, veya bir haliis ve tahrip inci l i ,  ataların ger
çeklerine dönüş ve bir müstakbel işrak vaadı idi 1 •  

Konumuz itibariyle İsmaili hareketten kolay kopamayarnğız, yeni ekleye
l:eklerimize vüzuh getimıek üzere bazı genellemeleri tekrarlayal:ağız. 

İsmfüli hareketinin yandaşlanndan bazıları Tunus'ta bi r devletçik kuruyor
lar (yakl .  909); bunun idareci leri Fatımi süliilesi olarak bili nel:eklen.lir .  Bu 
devletçik, 969'ta Mısır'ı fethedene kadar payidar oluyor. Kısa süre sonra da 
Kahire'yi kurup başkentlerini buraya naklediyorlar. Sünni hilafete düşman ön
ceki Müslüman süliilelerinin aksine, Fatımiler hilafeti kendileri için talep edi
yorlar ki bu, tüm Müslümanlar arasında bell i  bir başbuğluk ve üstünlük olu
yor. Bu  talep, Fatımilerin anladıkları şekliyle, bütün Müslümanlar üzerinde 
hükümranlık iddiası oluyordu. Bunu desteklemek üzere Fatımiler, biitlin İs l 
ami dünyaya ve özellikle hala B ağdad'ın Abbasi hilafetini tanıyan bölgelere ye
raltı propagandası yapmak üzere adamlar salıyorlar. Bu sonunl:u bölgelen.le 
büyük bir yeraltı ihtilalci hareketi meydana getiri liyor. Burada bu hareketin üç 
safhası özellikle mütalaa edilecektir, ezcümle (a) 1090 l:ıvarında Hasan ibn-as
Sabbah tarafından bir devletin kurulması, (b) Kıyamet (Kıyama) Çağı. 1 1 64-
1 2 1 0, ve (c) Sünnilerle barışma, 1 2  I O'dan 1 250 l:ıvarına kadar. 

İsmfüli hareketinin önderi olarak Hasan, to90'da Alamut kalesinin zaptı 
i le ortaya çıkmış oluyor. B ir  yeraltı örgütünden açık ihti liile dönüşümde, işin 
en üst düzey dizginlerini eline alıyor. İhtilal, çok başarıdan başarıya ulaşmışsa 
da o zamanlarda Abbasi hi lafetinde egemen güç olan Selçuklu sultanları nın 
idaresini sarsamıyor. Ama yine de, l 256'da Alamut'un Moğollar tarafından 
zaptına kadar bir bağımsız rejim tesis edilmişti. 

· 

İranlı İsmaililer tarafından yeni açık ihtilal politikasının benimsenmesi, o 
günkü duruma bağlı gibi görünüyor. Fatımi propagandası çeşitl i  bezgin ve 
gayrimemnun gruplara cazib geliyordu. Muhtemelen on lara. Fatımilerin mev-

1 Bernard Lewis.- op. riı., s .  1 S3·5. 
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cut idareci lere karşı zaferiyle, sıkıntılanndan kurtuluşu vaadediyordu. Fatimi
lerin Doğu'ya doğru yayı lma olanaklan sürdüğü sürece bu bir ümit mesajı idi. 
Bunlar 1 056-7'de Bağdad'ı bile birkaç aylığına işgal edebilmişlerdi. Mamatih, 
1 078'de Hasan'ın Kahire'yi ziyaret ettiği anlatıldığında Fatımi gücünün zevale 
yüz tuttuğu, onun artık Doğu'ya yayılma olanağının kalmadığı belirgin ol
muştu. 

Hasaıı ve ondan önceki İsmaililerin üzerine ısrarla durduklan 'temel nokta, 
bilginin, ö.lellikle Al lah ve O'nun insanlara emrettiği hatt-ı hareket bilgisinin 
ancak yetkin ve yanılmaz bir muallimden edinilebildiği idi. Ancak bir yetkin 
öğreti ,  İmam ya da onun yetkil i elçisi tarafından "eğitilmiş" kişilerce de verile
bilirdi .  İşbu "mual l im"lerde, gerçekten, bir hiyerarşi mevcuttu. Bu İmam dok
trininin mütemmimi olarak batıni yorum doktrini vardı .  İsliim'ın vahyedi lmiş 
Kitab'larının hem bir zahiri, hem de bir batıni aıılamı vardı ki bu sonuncusu 
ancak yanılmaz İmam'dan öğrenilebil irdi. Uygulamada İsmiiililerin batıni yo
rumları, Nev-Eflatiıniyyeye yakın şekilde işlenmiş bir felsefi sisteme dayanı
yordu. 

İhvanü's Safa adıyla bil inen bir feylosof ve bilimsel yazarlar grubu, İsm
fıili davasına arka çıkmıştı . Bağdadi İsmaili hareketi, haklı veya haksız olarak 
bu bilginlerin ifadelerine dayanarak Kitiib'larındaki fiili bilginin İ mam'dan 
geldiğini iddia etmekle suçluyordu. O ise ki bu, çoğunlukla Grek felsefesi veya 
Arap bi lgisinden geliyordu. 

Bu iki yanı lmaz İmam ve batıni yorum kavramları bazı hususları tazam
mun ediyor. Önce Sünni. İslam'ın fikri önderliğine, yani u lemaya yönelik bir 
saldırı kaydedil iyor. Akı l .  düşünce ve bilgiçlik, gerçeğe bir yol olarak aşağı
lanmış ve bunların vardıkları sonuçlar en iyi şekliyle zahirin aşağı dünyasına 
ait olduğu i leri sürülmüş. Üstün batıni gerçek sadece İmiim'dan öğreni lebi li
yor. Yani Sünnf bilgin-hukukçuların, ulemanın yerini İsmiiili dili ya da propa-
gandacı lar alacaktır. " 

İkinci olarak ulemaya saldınnın yanısıra bir de fıkhın bazı veçhelerine bir 
saldırı vardı .  Bağdadi, Şeriat'ın batıni yorumundan bazı İslam Öncesi İrani 
uygulamaların, ezcümle şarap içi lmesi ve kız ve kızkardeşlerle evlenmenin 
yeniden yaşama geçiri lme çabasını istidlal ediyor. Mamafih, İsmfüli hareket, 
bütünüyle, Mecusi yeniden doğuşun veya İran mil liyetç i liğinin bir tezahürü 
olarak görülemiyör şöyle ki işin içinde daha başka vecheler de bulunuyor. 
Bağdadi'nin görüşü en fazla, bazı bölgelerde hareketin mensuplarının işbu 
İrani uygulamaların ihyasını beklemeye teşvik edi ldiği manasında olabi l ir. 
Alamut'ta Şeriat 1 1 64 alenen ilga edi ldiğinde, şarap resmi müsaade i le açıkça 
içilebi lmiş olmalıydı ama yakın akraba ile evli l ik yasasında bir değişiklik kay
dedilmiyor. Başlıca yenilik, Şeriat'ın ritual emirleri hususunda olmuş gibidir: 
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günlük beş vakit namaz kesintiye uğruyor ve Sünni Ramazan savmın ın  
(orucunun) ortasında bir festival tesis edi liyor. 

Ancak İsmaililer, Şeriat'ı eleştirirken ibadet dışında yerine ikame edebile
cekleri herhangi bir müspet seçeneğe sahip bulunmuyorlardı ve Selçuk mülkü 
boyutlannda bir devletin idaresinde nelerin bahis konusu olduğunun farkında 
değillerdi. İyi düşünülmüş bir felsefeye sahiptilerse de bunun içinde, mevcut 
idarecinin yerine bir İsmaili İmam ikamesi dışında sosyal ve politik aksiyona 
esas olabilecek bir şey yoktu. İktidara geldikten sonra İmam'ın hatt-ı hareke
tini yöneltecek bir program bulunmuyordu; esasen böyle bir program olamazdı 
şöyle ki İmam'ın kendisi, politik ve sair tüm bi lgi leri haizdi. Fii len o, bir dini 
hale i le çevil i  bir sorumsuz otokrattan başka birşey olmuyordu. İran İsmfıilile
rinin arasında siyasi düşüncenin iflası, bunların başarı larını sınırlamıştı. Fa
tımiler bile, yaklaşık iki yüz yı l  Mısır'ı idare etmiş olmalarına rağmen farik bir 
siyasi düşünce geleneğini haiz deği llerdi. Abbasilere bir alternati f idareci ta
kımı sağlamışlar ama bir alternatif sistem getirmemişlerdi. İranlı ortaklarına 
nası l  program i lham edebi lirlerdi? Bu programsızlıkla lsmaililer muntazam 
ordu kurmak yerine katil yoluna başvurmuşlardı 1 •  

H iç  şüphesiz kı l ıcına dayanmış fatihin deli l inin değeri takdir edi lecektir. 
Bununla birlikte Fatımi sülalesi, kökenini gelişmesinden ayırarak mantıksız
lıktan kaçamayacaktı .  Mehdi Ubeydul lah, çürümüş bir dünyanın harabeleri 
üzerinde, zamanların sonunu hazırlayan bir adalet ve mutluluk dünyası kura
cak olan gökten gönderi lmiş bir varlık olarak i lan edi lmişti . O ise ki bunun ve 
haleflerinin idaresi, Abbasi halifelerinkinden sadece dış şeki l ler itibariyle far
ketmişti: Abbasi bürokrasisinin idaresi devam ediyordu. Özetle Fatımi halifesi, 
basitçe Abbasi halifesinin bir rakibi olmuş, halklar da bunu anlamış gibiydi ler. 
Fatımi sülfilesinin kısa süreli zaferi onun manevi etkisinin mahvını kaydediyor 
ve ismaili propagandası, varlık nedeni ve heyecanını kaybediyorduı. 

* 
* * 

Köklü adetlerin bütünleşmesinin İslam'da üç şekil ya da aşamada vaki ol
duğu söylenebi l ir. Önce, göçebe adetlerinin bir yerleşik ekonomiye ayarlan
ması ve ekonomi değişiminden kaynaklanan ahenksizliğin bertaraf edi lmesi. 
İkincisi, İslam cemaati çok sayıda Arap olmayanı içerir olunca, bu yeni Müs
lümanların Arapdışı uygulamalarının bir ölçüde imtisası (temessülü) .  Üçün
cüsü, cemaatin kabullendiği uygulamalarda, temel tasavvurla daha tutarlı kı
l ınmak üzere, bazı değişikliklerin yapı lması. Bu üç bütünleştirici faaliyetin 

1 W. Monıgonıcry Waıı.- lslam and ıhc inıegraıion of socieıy. Loııdnıı 1 970. s. 67-72. 
2 Gaııdefroy-Denıonıbynes cı Plaıonov.- Le monde nıusulnıan eı hyzanıin jıısqıı'aux croisades. 

Paris 1 93 1 .  s. 438. 
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toplam sonucu, İstam dünyasında geniş  ölçüde bir yeknasalıkl ığa varı lmış 
olmasıdır. Bittabi, birçok da farkl ı l ıklar olacaktır. Dolayısıyla İsliim'ın tek 
mi,  birçok tane mi olduğu, bi lgin'in kendi öz hissiyat ve ilgilerinin dahil  ol
duğu ve bu babda vereceği herhangi bir yanıtın, dolayısıyla, ideolojiye bulaş
maya bağlı olacağı açıktır. 

Bu noktada syncretism (bağdaştırmacı l ık) kavramı devreye giriyor. 
Bunda da ideolojik bir renk görülüyor şöyle ki bir yazar bir dini hareketi bağ
daştırmacı olarak adlandırdığında çoğu kez, bil i msel olarak nesnel bir ifade 
yerine onu öznel bir reddiye i le anlatıyor. Bütün yüksek dinler dış unsurları 
temessül etmişlerdir ama genelde bağdaştırmacı olarak anı lmazlar. Başka de
yimle, çeşitli kaynaklı unsurlarla karışmış. her kültüre de bağdaştırmacı gö
züyle bakılmıyor. . .  En iyisi işin bu tarafına hiç dokunmamaktır. 

Ahlaki alanda İsliim'ın başlıca görevi, bir göçebe ekonomisinden bir ticari 
ekonomiye değişmeden i leri gelmiş ahenksizliğin ortadan kaldırılması olmuş. 
Bu  ahenksizlik derhal Mekke'nin zengin tüccarlarının bi reycil iğinin sonucu 
olup bunlar, göçebe adetlerini bir kenara itip sadece kendilerine servet biriktir
meyi amaçlamışlardı; o ise ki bir klan ya da ailenin idarecisi, bunun içindeki 
fakir  ve bahtsıza da el uzatırdı .  Bu itibarla Mekke döneminde Kur'an, ahlfıki 
alanda herhangi bir yenil ik getirmekle i lgi lenmemiş, sadece refahtan kereme 
(cömertliğe) gidi lmesi ve fakirle ihtiyaç içinde olana yardım görevlerini tasdik 
etmekle yetinmiştir. 

Hatta Hicret'ten sonra bile, saf ahliiki alanda değişmeler fazla geniş olma
mışt ı .  Bittabi bunların bazı ları , bir Müslüman cemaatinin teessüsü i le intacol
muştu şöyle ki bazı amaçlar için işbu dini cemaat, akrabalığa dayalı cemaatin 
yerini almıştı. Pagan olması halinde aynı klandan birini öldürmek fi i l i ,  cinayet 
olmaktan çıkmıştı . Cinayet, sadece bir Müslümanın katlinde bahis konusu ol
muştu . Bunun anlamı, bununla birlikte, göçebe adetinin, aile grubu yerine dini 
cemaata dayandığıydı. Bunların dışında Müslümanlar genelde eski adetlerine 
göre yaşamaya devam ediyorlardı. Hatta cihad bile esas itibariyle göçebe talan 
uygulamasının bir intikali oluyordu. Başlıca değişmeler. cinsi i l işki ler ve vera
set konularında oltnuşıu 1 •  

Gerçekten Orta Doğu ve sair yerlerde Müslümanlar, kısmen öbür dinler
den, kısmen de farik İslfinıi şekil lerde mistik uygulamaları beni msemişlerdi . 
Bu babda en i lginç örnek, ıstırap çeken halaskar fikrinin Şii İsliim'a ithali olu
yor. Bu  fikrin Orta Doğu'da uzun bir öyküsü vardır şöyle ki eski Tammuz ef
sanesine2 ve daha da gerilerine kadar takibedi lebi liyor. Ahd-ı Atik'te bulunu-

1 ihı/. , s. 1 84-6. 
2 Bu hususta bkz. B. Oğuz.- Türk ve Yahudi kültürkri. pus.ı·iııı ı•e mı/eh. 
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yor ve tarihte İsa tarafından gerçekleştiri lmiş düşüncelerin biri oluyor. Öykü, 
İslam'da yol alıyor, Ali ailesine ve özellikle Al lahsız Emevilerin elinde şehitler 
olarak görülen oğulları Hasan ve Hüseyin'e bağlanıyor. Istırap çeken bir kur
tarıcı fikri i le bütün bir çapraşık kült şeki lleri Şiiliğe ithal edi l iyor: Muharrem 
ayinleri ve saire . . .  ilk İslami külte bu tür eklemeler İslam içinde bir aşındırıcı 
eği l im yaratmaya götürüyor 1 •  

VIII. yy'ın i lk  yarısında küçük enlelektüel grupların çoğu Emevi idari ku
rumlarına muhalif olmuşlardı .  Bunlar İslam cemaatini bir karismatik cemaat 
olarak tutmakla ilgil iydiler ve bunun için de Muhammed'e i fşa edilmi� bulunan 
bir fikir ve prensipler takımına dayalı bir adalet sistemini öne sürüyorlardı. 
Emeviler ise, uygulamaları Muhammed'inkinde fazla fark lı deği l  ic..liyse c..le 
adaleti resmen bu temel üzerinde dağıtmıyorlardı. Abbasilerle birlikte ic..lari 
müessese, adaletin ifşa edi lmiş gerçeğe göre dağıtı lması görüşünü resmen ka
bul etmiş gibiydi .  Ancak bu husus kesin olmayıp işin içine daha başka husus
lar karışacaktı .  

İdari müessesenin mezkur güzideleri tanımış olmasının geriye tepkisi ola
caktı şöyle ki o, muhtemelen, İslami prensiplerden çok İran devlet idaresi 
yasalarına eğil iml i  ic..li ve hiç şüphesiz kadıları, "hikmet-i hükumet" nedeniyle 
münhasıran İslami prensipleri terketmeye zorluyordu�. 

900'1ere doğru ulemanın kitlelere yabancı laştığı kesin olmakla birlikte bu
nun nedenleri ve bu yabancılaşmanın hangi aşamalarc..lan geçerek oturduğu 
açık değildir. 

Müslüman entelektüeller, kendi leri ile kitleler arasınc..laki ayrı lığın fark ın
daydılar. Gazali (ölm.  1 1 l 1  )\ sıradan adama theolojik tartışmaya girmeye ve 
hatta bunu işitmeye müsaade edilmemesi tezini içeren bir deneme yazıyor: halk 
adamı ,  işiuikleri deli llerden bazılarını yanlış anlayacak ve bunun sonuncunc..la 
da doktrin in çeşitli noktalarına inancı sarsılacaktır. Bunun kısmen, eğitim 
görmüş Müslümanlarca birçok Grek düşüncesinin kabulünün sonucu olması 
muhtemeldir. Sıradan adam, bin yı ldan beri Batı Asya'da Helenismi� var.l ı
ğına rağmen buncjan derinlemesine nasibini almamıştı. Bu itibarla entelektüel
lerin Grek felsefi tabirlerine bürünmüş beyyineleri (kanıtları) sıradan adam ta
rafından yan lış anlaşı lacaktı4• 

Yani, diyordu Gazali, halk (Müslüman) takımının "kafası kabadır", daha 
sonra "Türk-Türkmen"inki de olacağı gibi . . .  

1 W. Montgomcry Waıı.- op. l'İI., s. 1 9.J. 
2 ihıl . . s. 239-2.JO. 
3 Gazali hakkında bkz. B. Oğuz.- Türkiye halkının külıür kökenleri. C. 1 1/2, s. 1 6 1 - 1 69. 
4 W. M .  Waıı.- op. L"iı., s. 244. 
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Dönelim İsmaililere. Bi ldiğimiz gibi, VII. İmam'dan sonra İsmfüll hikmet
i safiye (theosophy) ve tmamiyye bilgisini ahenkleştiren başlıca sayı ,  art ık  
oniki deği l, yedi'dir. Şiilik iç in  biitııı i le zahir arasındaki temel fark, Peygam
ber'le İmam tarafından sırasıyla üstleni lmiş işlevlerin tefriki i le karşı l ıkl ı  ba
ğıntılı oluyor. Oniki İmam'lı Şiilik mükemmel bir denge kurmuş: Peygamber
'le İmam aynı ve tek bir Nur'dan çıkmış iki meş'aledirlcr; bôt111, desteği olan 
zahir'siz var olamaz. Fatımi döneminin İsmaili uleması da bu görüşte idi 1 •  

İsmaili tarikatı hakkında, bütün gücüyle IX. yy'ın son çeyreğinde ortaya 
çıkana kadar fazla bir şey bilinmiyor. Gerçekten varmı idi, yoksa yeni İmfüli'ler 
daha sonra İsmiii l ' in hatırasına mı bağlanmışlardı .  Günümüzde çok küçük 
ama atalanndan çok fark lı tali gruplara (Dürziler, Ağa Han) indirgenmiş bu ha
reket, X ve XI. yy'da İsllim'ın en önemli ve en ürkütücü olayı olmuştu. Buria 
rağmen elimizde yeterli belge bulunmadığından bunların etüdü halfı yüzeysel 
sayılabilecek bir düzeyde kalmıştır. Şöyle ki bu tarikat Sünnilerin başlıca nef
ret konusu olup onlar tarafından hiçbir iz kalmamasına dikkat edilerek bertaraf 
edildiğinden geriye sadece düşmanlarının bunlar hakkındaki yazıları kalmış .  
Bu sonuncular da, ne denli önemli ve dürüst olsalar, İsmfıililerin ne nokta-i na
zarlannı ,  ne de zihniyetlerini gösterme iddiasında bulunamazlardı .  Ancak, bir 
kuşaktan beri bütün bir İsmaili kitaplığı, Yemen'de, Orta Asya'da, Hindistan
'da sekiz asır  saklı kaldıktan sonra topraktan çıkmıştır. Ama yine de bu İsm
aili konusu geniş araştırmalara açık durmaktadır. 

Hareket noktasında, yeni İsmaililerin doktrini esas itibariyle meşru İmam 
sorunu üzerinde temerküz ediyor. Bu mesru İnıam'ların sayısı yedi olup 
(Sab'iyya) İsmfıil'in oğlu Muhammed'de bitiyor ki öbür Şiiler bunun hakkımla, 
bir şey bilmiyorlar. O da zaten "saklanmış" . . .  O zamandan beri yine de imam
lar olmuş ancak bunların soy zinciri açık olmadığı gibi bunun üzerinde de itti
fak da yok; kaldı ki İmam kendini çok sınırlı sayıda sırra vakıf  kişiye i fşa et
tiğinden uygu lamada bir hüccet tarafından temsil edilmekte olup dolayısıyla 
filanca şefin bir İmam mı, yoksa hüccet (belge) mi olduğu herzaman iyi bili
nemiyor gibidir. İmam gün ışığı nda Mehdi ya da kli 'im şeklinde geri gelecek
tir. Ama, her hal ü karda bu arada her kuşak için bir meşru İmam bulunmuş. 
Aynca, nereden büyük gelişmelere namzet ama syncretic doktrinlere bağlanan 
bir düşüı;ıce biçimi çıksa, her İmam, beşer tarihinin yedi büyük peygamberi
nin, ezcümle Nuh, İbrahim, Musa, Muhammed, Ali ve çok kişinin (Bizans ül
kesinde) halfı can l ı  olduğunu düşündüğü Muhammed b. İsmai l ' in bir nevi 
hortlaması oluyor. Muhammed b.  İsmai l ,  Muhammed'in zahiri manasını i fşa 
ettiğine bfıtıni manayı getiriyor. 

1 Henry Corbin.- En Marn iranien. Aspecıs spiriıuels cı philnsophiqııcs. T. 1. Gal l i ınarıl 1 97 1 .  
s .  75. 
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Bu şeki l  altında propaganda, muhtemelen Suriye'de Salamiyya'da sak lı 
bir imamla bağlantı l ı  olarak, IX. yy'ın son üçte birinde Yemen ve Irak'ta ör
gütlenmişti . Irak'taki hareketin Hamdan Karmat tarafından tertiplendiğini bil i
yoruz. Bu hareket ezildikten sonra bile büyük etkisi devam edecektir, özellikle 
Irak-Arabistan sınırlarının köylü veya yan bedevi çevreleri üzerinde. Bu sos
yal ortamın  saptanması, hataya sapmamak için, çok öneml i  olmaktadır. Kar
mati hareketinin, "sınıflar" mücadelesinin bi r faslı olduğu sanılmış. Ama her
şeye rağmen bu, hiç şüphesiz bir sosyal veçheyi, bir sosyal temeli haizdi; ama 
bir türe bağlamak isteniyorsa bu, daha çok, kent "proletarya"sının mücadele
sine kadar Ortaçağ'da her ülkede rastlanan köylü "mesihi" hareketlerine bağla
nabil ir 1 .  

* 
* * 

Ve artık bütün bunları toparlamanın zamanı geldi. 
Gazfüi'nin ölümünden ancak onaltı yıl geçmişti ki büyük süfi tarikatların 

i lki rrıeydana çıkıyordu. Bu, bir rastlantı olamazdı .  Bu tarikatın, aynı bir du
ruma, Gazali'ninkine koşut olan bir müstakil karşı l ık olduğu düşünülebi l ir; 
ama daha büyük ihtimalle onun öğreti ve örneğinin etkisi altındaydı. l l 27'de 
daha önce bir Hanbeli u lemasından olan Abdülkadir al-Jili, vaaz verip ti lmiz 
cezbetmeye başlamıştı ve bu, Kadiriyye tarikatının kuruluşuna götürecekti. 
l l 66'da öldüğünde, örgüt artık iyice oturmuştu. 

Sufilik üç yüzyıl boyunca gelişecek ve birçok merkezde küçük süti grup
ları oluşacaktı . Bu sonuncular bazan müşterek hayat süreceklerdi. Bir tarikatın 
kuruluşu demek, geniş ölçüde süfiyane yaşamın benimsenmesi ve bu grupla
rın bir müşterek amir altında bir müşterek disipl ine bağlanmaları demek olu
yordu. 

Böyle bir tarikatın kurulması kitlelerin derin dini gereksinmesini karşı l ı
yor ve İsliim'ın gelişmesinde yeni bir safhanın başlangıcına işaret ediyordu . 
Kadiriyye, i lk merkezi olan Bağdad'ın çok uzaklarına sıçramakla kalmamış, 
birçok başka tarikat da ortaya çıkmıştı: Basra merkezli Rl'tfüyye, Bağdad'da 
Suhraverdiyye, bi ldiğimiz Mevleviyye . . .  Bu tarikatların kurucuları, sırasıyla 
1 1 8 1 ,  1 234, l 273'de ölmüşlerdi .  Başlangı�ta tarikatlar çoğunlukla başlıca 
Sünni gelenek içinden olup kurucu lan genellikle sadece kendilerine, adlarını 
verdikleri aracılar vasıtasıyla Muhammed'den gelen doktrinleri vaaz ettiklerini 
iddia ediyorlardı. Uygulamada ise tarikatlar genellikle ulemanın resmi dini ku
rumundan müstakil olarak kendi öz şeyhler kademelerinin denetimi altında 
oluyorlardı ;  ve böylece de tarikatın öğretisine halk inançlarıııııı girişi /111.rn-

1 Clauı.le Cahen.- L'lslanı dcs urigines au dcbuı de l 'Enıpirc Oıııınıan. H isıoirc univcrscllc 1 4 .  
llurı.las 1 970. s .  1 54-5 . 
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sımda uzlaşma kolaylaşıyordu. Bazı tarikatlar genel Sünni öğretisinin çok uza
ğına kaçacaklardır. Zamanla tarikatlar, bütünüyle Müslüman kitlesinden büyük 
destek görecekti şu kadar ki sı radan Müslaman için önemli olan, artık bütün 
Müslümanlann müşterek "namaz"ı değil, tarikatın özel rituali olacaktı. 

Ulema ile kitleler arasındaki tabakalaşmanın sonucu 'olmasının yanı sıra 
sfifi tarikatların kuruluşunun bizi burada i lgi lendiren bir başka yanı da bunun, 
şeyhlerin kişiliğinde, kitlelerin önderliğini ulemadan koparma mücadelesi veren 
bir yeni entelektüel grubun oluşmuş olmasıdır. Bu keyfiyet özel l ikle tarikatın 
öğretisinin mutad Sünni öğretiden sapması halinde vaki idi. Tarikatlann bazı
ları, resmi İsliim'ın az coşku yarattığı kırsal kesim halkları arasında çok başa
rıl ı  olmuşlardı şöyle ki Şeriat, hiç şüphesiz, Arvp tüccar ve göçebelerinin 
ürünü olarak bir tarımsal cemaatın yaşamına ters düşüyor ve hatta ona zararlı 
bile oluyordu. 

Tarikatlar hususunda bir genelleme güç olup bunlarla resmi dini kurum 
arasındaki fark çok fazla abart ı lmamalıdır. İsliim dünyasının çoğu yerinde, 
özell ikle Mısır'da, tarikatlarla ulema arasında bir anlaşma olmuş gibidir. Bu
nun sonucunda tarikatlar, bir yandan, fazla göze batacak heresy'lerden kaçı
nırken ulema da, öbür yandan, tarikatlara hoşgörü ile bakıyor, hatta bazen 
bunlan, aşağı sınıfları deııetlenıeııin bir aracı ohırak görerek iyi karşılıyordu. 

Bununla birlikte, böyle bir uzlaşmaya rağmen, gerçek bir fikri ahenk bu
lunmuyordu. Sıradan adam, Şeriat'ın mutad olarak cari kısımlarını kabul edi
yor ama bunun dışında düşünceleri, ulemanın deği l ,  kendi tarikatının bi lgin
leri tarafından denetleniyordu. Bununla birlikte işbu entelektüel sfifiler, ulema
nın çapında olmanın uzağındaydılar. Bunlar kendilerini muhtemelen mistik 
theoloji ve buna bağlı etüdlerle sınırlamışlar, doğal bi limler ve tarih gibi arıık 
İsliim'a ithal edi lmiş Orta Doğu'nun fikri geleneğinin sair yanlarını ihmal et
mişlerdi .  Böylece de bunların dünya görüşü hiçbir zaman tam olmamış ve 
yüksek tahsi le egemen olamamışlardı, Muhyiddin ibn al-Arabi ( 1 1 65- 1 240) ve 
İbn Tufayl (yakl .  1 1 05- 1 1 85) gibi "feylosof-sfifi " tesmiye edilebilen bir veya 
iki kişinin büyük etkiye sahip olmuş olmalarına rağmen. Herşeyi kucaklayan 
bir fikirler sistemi üzerinde çalışma teşebbüsünden bu vazgeçme bir zaaf kay
nağı, ve son yarım asır gibi bir zaman içinde tarikatların zeval inde dahli olma
l ıydı .  

Ulema bir  yandan kitlelerden koparken, öbür yandan siyasi gi.iç ve dün
yevi etki kazanıyordu. Bu öykü çapraşık olup burada ancak müphem bir şe
ki lde anlatı labilir. Muhtemelen birçok iniş ve çıkış olmuştu . XVII.  yy'ın bazı 
anlarında Osmanl ı  İmparatorluğu'nda u lema siyasi olarak en önemli sınıf ol
muştu, ancak bu sınıfta ulemadan olmayan muteber memurlar da vardı . Siyasi 
giiç üzerinde temerküz ederek ulema fikıi standardını alçaltmıştı ve böylece de 
toplumun sair bölümlerinin saygısını kaybetmişti. Siyasi giiç ellerinde okluğu 
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sürece buna fazla aldırmıyorlardı ama bunu kaybedince, geriye bir şey kalma
mışt ı  1 .  

* 
* * 

İslam'ın, yüzyıl lar geçtikçe Hıristiyanlığa karşı takındığı tavrın ayrıntı la-
rına girmiyoruz. Ancak bu tavrın ne ölçüde ideoloj iye dayandığı sorıınunun 
yanıtı, bir sosyal bilimcinin nesnelliğini gerektiriyor. 

Köşede kalmış bi l inmeyen bir Mekke'de bir yurttaşın çıkıp Judaism ve 
Hıristiyanl ığa koşut bir din kurma iddiasında büyük cesaret vardı .  Günü
müzde dünya nüfusunun yaklaşık beşte birini teşkil eden Müslümanlar için 
böyle bir iddia haklı görülebil ir, ancak bunun ortaya atıldığı günlerde durum 
hiç de böyle deği ldi .  624'de Bedir muharebesinde ancak 300 yandaşa sahip 
olabi lmiş bir kişi ,  ona bağlı olanlardan sayısının Roma İmparatorluğu'nda 
mi lyonlara, bunun dışındaki Doğu ve Batı'da yine milyonlara varmış olduğu 
İsa i le kendini aynı düzeyde nasıl görebi lirdi? . . .  

Buna rağmen işbu koşutluk kavramının ideolojik olmamış olduğu ileri sü
rülebil i r. Karşı lanması gereken bir ihtiyaç vardı ve İslam bunu karşı lamıştı. 
Bu, esas itibariyle bir dini gereksinme idi ama işin içinde pol itika da vardı .  
Nitekim Arapların, getirmesinin melhuz bulunduğu siyasi zorunluklar dolayı
sıyla hem Judaism, hem de Hıristiyanlığa kuşku ile baktıklarını tarihten bil i
yoruz. Dendiği gibi Muhammed, "İskender'in meydan okumasına Doğu'nun 
yanıt ı" idi. İskender'in fütuhatı Doğu'yu bir Grek etki seline gargetmişt i .  Bu 
etki siyasi, kültürel ve dini düzeyde olmuştu. Siyasi etki, Muhammed'in genç
l iğinde Doğu'nun hala Konstantinopolis ' in Grekçe konuşan idareci leri nin 
el inde olmasına rağmen tedricen zayıflamış, yerini dini düzeydeki etkiye bı
rakmıştı. Bir Doğu dini olan Hıristiyanl ık Avrupa'yı ist i la etmişti ama orada 
Grek görünümüne bürünmüştü. Hıristiyanl ık içindeki bildiğimiz kavgalar 
kısmen Grekçe konuşan Hıristiyanlarla i liihiyat tartışmalarında bu dili ku l lan
malarına rağmen ana di l leri Suryani, Armeni ve Kıpti olan Doğulu Hıristiyan
lar arasında vaki oluyordu. Bunlara bir de Latince konuşanlar kat ı l ınca işler 
iyice karışıyordu. 

Arapların fethettikleri B izans i l lerinin, halkının başlıca heretic Doğu Hı
ristiyanı olduğu yerler olması anlamlıdır. Bu  insanlar Grekçe konuşanların 
hem fikri hem de siyasi hakimiyetlerine itiraz ediyorlardı. Daha Müslümanların 
ortaya çıkışlarından önce bile Orta Doğu'da bu fark lı dil konuşanların forklı 
fikri kategorileri tarafından yarat ı lmış sorun karşısı nda Hıristiyan ki l isesi 
eksik kalmışt ı .  İşte bu sorunun İsliim tarafındun karşı lanmış olduğu 
söylenebiliyor. 

1 W. Monıgomcry Waıı.- op. l'ir .. s. 244-8. 
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Yani önce Mekke'de vaaz edilmiş dinin Hıristiyanlıkla kıyaslanabilecek 
bir dünya dini olmuş olması, tesadüfi değildir. İslam. Hıristiyanlığın karşıla
madığı bir gereksinmeyi karşılayabilmişti 1 •  

* 
* * 

Max Weber bütün bu "İslam"ı nasıl görmüştü? O, pegyamberlerin ezilen 
sınıfların devrimci l iderleri olduğu yönündeki kaba Marxist tezi reddediyor. 
Bi lakis Weber, peygamberlerin toplumsal olarak kitlelerden soyutlanışını vur
guluyor. Peygamberin güdüsü temel olarak dinidir ve peygamberler "soy lu 
entelektüel bir tabaka" olarak Kudüslü "dindar halk" tarafından destek lenmek
tedirler. Dahası ,  Weber sarayca desteklenen profesyonel din adamlığı i le te
diye edilmeyen kötü talihl i  peygamber arasında kesin bir ayrım olduğunu be
lirtiyor. Ona göre "hiçbir pegyamber «batıni (esoteric)» bir topluluğa mensup 
olmadığı gibi, hiçbir «dini örgüt» kurmayı da düşünmemiştir . . .  peygamberler 
kendi halklarının arasında durmuş ve mezheple değil , ahlakla i lgilenmişlerdir". 
Engels ve Kaustky'nin ekonomik determinismlerine karşı Weber, peygamber
liğin (prophecy) ne Marxism öncesi bir köylü ideolojisi ne de toplumun eko
nomik altyapısının soluk bir yansıması olduğunu savunuyor. Weber'e göre 
peygamberler bir i şçi sınıfı kışkırtıcısı deği ldir fakat ücretsiz çalışan, bağlan
tısız, serbest bir Kitab tebliğcisidir2• 

Weber'in peygamberler hakkındaki bu genellemesinden İslam'ın Pey
gamber'ine de pay çıkarmak mümkündür. Bu hususta bu sonuncusu için bir 
tüccar olarak önceleri Mekke'de gizli dini toplantıların bir lideriyken savaşçı 
kabilelerin ganimete dayalı çıkarlarını örgütlüyor ve bunun misyonu yerine 
getirmenin temelini sağlayacağına inandığını söy lüyor. İslam'ın "saf bir pey
gamberi misyon" olduğunu kabul ederek Weber, dini başarının temel olarak 
ekonomik ve determinist (gerekirci) bir açıklamasını vermeye devam ediyor. 
O, yeni dinin baŞarısının, onu sırtlamış olan grup diye nitelendirdiği savaşçı
ların başarısına dayandığını Peygamber'in "açık ve net" bir şekilde kavramış 
olduğunu söylüyor. Yani İslam, savaşçı bir kast için gerekli psikolojik dina
mismi sağlamış oluyor demektir. Bu savaşçı lar, Peygamber'in karizmasına saf 
bir bağlıl ık ve düşkünlük tarafından deği l ,  toprak ve güç beklentisi tarafından 
teşvik edi l iyordu. Böylece İsliim'da cilıad, "özii itibariyle geniş gayrimenkul 
mülklerin ele geçirilmesine yönelti lmiş bir girişimdi . . .  " .  Heme kadar Weber. 
Kaustky gibi Marxist düşünürleri, ilk Hıristiyanlığın proleter bir hareket oldu
ğunu ve Musevi peygamberliğinin de bir nevi üstü kapalı sosyalist protesto ol-

1 j/ıc/ . .  s. 267-9 
2 Bryan S. Turncr.- Max Weber ve lsliim. Elc�ıirel hir yakla�ıın. çcv . Yasin Akıay , Aıık.  1 99 1 .  

s .  44-S. 
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duğunu savundukları için eleştirmekteyse de kendisi dahi İsliim'ın başlangı�ı
nın benzer tek yanlı ekonomik ağırlıklı açıklamasını yapıyor1 • 

Devam etmeden önce bize göre önemli bir eksiğini vurgulayalım,  Weber
' in: önce, yukarda mezkur "ganimete dayalı çıkar" dan Ali 'nin mutlak s�reııe 
tenzih edi lmesi gereğini görmemiş. İkincisi de İbn Haldun'un, din kurumunun 
sadece iktisadi amaçların elde edi lmesi ve halkın katı l ımını artırmak için var 
olduğunu söyleyip halife Ömer'in "Hicaz sizi geçindirecek bir yurt değildir, o 
sizin için ancak otlaklar aramaya yarar, yani siz Hicaz'da ancak göçebe bir ha
yat yaşayabilirsiniz . . .  Haydi ,  Tanrı'nın varis olacağınızı vaadettiği topraklarda 
dolaşınız" dediğini zikretmiş olduğunu2 unutmuş görünüyor. Devam e<lel im 
onu irdelemeye. 

İslam, temelde, Mekke'de kentsel bir mekanda doğup Medine vahasında 
gelişmişti. Muhammed'in öğretisinin theolojik temelinin çoğu, ticaretin sorun
larına i l i şkindir ve Kur'an terminolojisi de ticari terimler açısın<lan çok zen
gindir. İlk dönem İslam'ı, yerleşiklerin normlarının göçebe normları üzerine. 
kentin çöl üzerinde kazandığı k ısmi bir zaferi temsi l eder. İslfım'ın kendine 
özgü dinamizmi,  kentsel davranışların ve liderliğin göçebe gücüyle geçici bir 
kaynaşmasında_n ortaya çıkmıştır. fakat göçebe değer l'e davraııışlarıı1111 Mıı
hammed'in kent dindarlığıyla birleşmesi hiçbir wnıwı topyekun olmamıştır. 
(Tarafımızdan belirti ldi) .  Sorun kent d indarl ığı (din) ile kabi levi er<lenı 
(muruvva - Osmanlıca "mürüvvet") arasındaki geri l imde temerküz etmişt i .  
Dindar Mekkeliler çi leci (ascetic) ahlak denebilecek bir şeye bağlanıyorlark.cn, 
göçebe varlığının oluşturduğunu haşin ortam, bu ahliikı telfıfi e<l ici  bi r zevk 
düşkünlüğünü teşvik ediyordu. Bedevi şairler, " iki güzel şey" içki ve ka<lım 
sürekli dil lerinde dolandırıyorlardı .  Yaşam karşısında göçebenin ta�rı şöy le 
dile getiri liyordu: "Fanisin, o yüzden yaşamdan zevk almaya bak / sarhoşluk 
ve güzel kadınlar / beyazlan ceylan gibi , esmerleri tanrılar gibi" . . .  ' . 

İslam, ruhbanca bir aracı lığı reddettiğinden Tanrı'nın konuşması Kur'an
'da i lke olarak tüm insanların eşitçe ulaşabilecekleri bir şekilde nesnelleştiril
miştir. Gerçek ııygulanıada isi/im, bittabi, bu, idea/ize edilmiş nornıdwı birçok 
önemli yolla ayrılmıştır (tarafımızdan belirti ldi ). Kur'an'ın bize an lattağı ka
darıyla Allah, "kalemle öğreten, insana daha önce bilmediğini öğreten bir Rab
b'dır; fakat bu okur-yazar Rabb'in yaklaşık tüm kulları ümmi idi ler. Bu yüz
den İslam, kuramsal olarak eşitlikçi bir din ise de, okuryazar bir kent güzidele
riyle (elitiyle) ümmi bir çoğunluk şeklinde tabakalaşmıştı . Kent güzi<lesi yazı lı 
vahye doğrudan ulaşabil iyordu ama kabile insanının, bunun için beşeri aracı la-

1 ibd. , s .  53. 
2 Nihat Falay.- lhni Halduıı'uıı iktisadi görü�lcri, lsı. 1 978. s. 1 9. 
3 Oryan S. Turner.- op. cit., s. 54-5. 
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rının hizmetlerine gereksinmeleri vardı . Kentlerden uzak kabilevi alanlarda, 
kutsal insanların Allah'ın işaretlerini somutlaştırdıkları ve kendi dini güçlerini 
büyüsel eylemler, mucizevi işler ve kehanetle göstermeye çalıştıkları bir halk 
diııdµrlığı bulunmaktaydı . Bu yüzden, islfim'm iÇindefarklı dini faaliyet şekil
lerini içeren, iki farklı dindarlık arasmda keskin ve siirekli bir karşıtlık gelişti 
(tarafımızdan belirti ldi ) .  Tahsi l l i  kent Arabı, Allah"'ı uzak, Kur'an ve hukuk et
rafında bir tanrı olarak karşı ladı. Halk, dini geleneğinde Allah'ın dolaylı sos
yal gerçekliğini dolaysız bir deneyime dönüştürmeye çalışan bir din adamının 
hizmetlerine gerek duydu. Şiilik ve Sufilik gibi iki çok önemli toplumsal-dini 
hareket, orthodoks fakihlerin yasal geleneğine alternatif olarak ortaya çıktı . Bu 
hareketlerin amaçları üzerine yorum yapan J .  Spencer Trimingham, bazı 
Müslümanlann zahiri fıkhı kabul etmelerine rağmen bunu yetersiz gördüklerini 
belirtiyor: 

"Din yalııızca vahy değil, aynı zamanda hikmettir (mystery). Şia olarak 
tanınmış olanlara göre bıı il<1hi hikmet dünyasında kılavıızlıık edecek olan Ma
sıım imlim'dı. Sufiler diye bilinegelen diğerlerine göre ise Tanrı 'yla dolaysız 
ilişki mümkündür . . .  " 1 •  

Weber'i de  buralarda bırakıyoruz. Ama o, "firak" (fırkalar)ın doğuşunun 
nedenlerini veciz ve özet şekilde dile getirmişti. 

* 
* * 

Kendini bi lmek, tarihi kaderinin peşinde olan her topluluğun en büyük 
zorlayıcısı oluyor. Bu itibarla üzerinde çalıştığımız konunun ne den li derinl i
ğine ini lse azdır. 

Sosyoloji ve i lahiyat olarak İslam, despotik bir sistem hüviyetinde teşek
kül ediyor. Bireysel ve toplumsal varl ığın bütün lüğünü içinde toplama Tanrı 
çağrısını savlıyor. Bu çağrıda, tüm tavırların girift örgüsü itibariyle, kişisel, 
bi rey lerarası ve gruplararası ,  Al lah'a her insanı bağlayan hem eşitsiz hem te
mel i l işkiyi daha iyi sağlayacak bir kesif sosyal doku teşkil etme keyfiyeti bu-
lunuyor2. . 

Gerçi İsliim, i fşa edi lmiş "veri"nin, kuşaklar boyunca birbirini takibeden 
açıklama ve anlayışlarıyla tarihi, sosyal, ekonomik, politik veya stratej ik ne
denleri karşılaştırmayı hiçbir zaman men etmemişti. Ve yüzyıllar boyunca işbu 
özgül diyalektiğin, sosyal uygulamanın çabalarını takibetmek mümkün oluyor. 
İslam, en çeşitli alanlarda bu "veri "yi, erek ve ahiret bi l imlerini ,  theoloj ik-hu-

I ihıl . .  s. R 1 .  
2 Jean·Paul Charnay.- Sociologic religieusc de l'lslam. l'aris 1 977. s .  1 5 . 
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kuki metodoloji ,  siyasi etkinlik, tarihin yorumu veya dini psikoloji i le, karşı
laştırma girişiminde bulunuyor1• 

Ama eninde sonunda, bir batı l ının dediği gibi "papazlar hep Allah dediler 
ama, hep altın ve pamuk kasdettiler"2 • • •  

Weber'in bahsettiği "ganimete dayalı çıkar" ifadesi bizi yukarda mezkür 
Zene hareketine geri götürüyor ve IX.-XI. yy'larda Abbasi döneminde Bağda
d'da vaki halk hareketlerinin daha iyi anlaşı lmasına yardı mcı oluyor. 

Zene hareketi Abbasi İmparatorluğu'nun iki zengin eyaletini kapsıyor: Irak 
i le Hfizistan. 255/869 büyük ihti lfil inden önce burada üzerinde durmadığımız 
biri 70/689-90, öbürü de 75/694'de vaki iki tane daha kaydedil iyor. Bunlar 
büyük şiddetle bastı rı lıyorlar ama tarihler bu dönemde Zenclerin sosyal duru
munun çok sefil olduğunda ittifak ediyorlar. 

Tabari'nin bildirdiğine göre bu insanlar genelde Aşağı Mesopotamya'yı 
işlemekle görevli olarak şantiyelerde toprak düzeltme işlerinde istihdam edili
yorlardı ve ithal edilmiş zenci kölelerle ülkenin köylülerinden oluşan, ocaksız 
ve umutsuz, birkaç avuç un, irmik ve hurmadan ibaret yiyecekle yetinmek zo
runda olan bu insanlar, 500 ila 5000 işçi l ik şantiyelerde toplanıyorlardı. B i r  
ruhi tümevarım olgusu i le efendi lerinin İslam'ı i le temasa gelmişler ve  böylece 
de yaşamaya ve bir asgari adalete hakkı olduklarını öğrenmişler; bunda belki 
de Abbadan cıvarında tekkelerdeki Müslüman tarik-i dünyaların da etkisi ol
muştu. Görevleri natron (doğal sodyum karbonat) kabuğunu kazıyıp bunu ka
tırlara yüklemek ve bir yerlere dağlar gibi yığmaktı . Bu çekilmez işin zahme
tini, yükselmelerinin bedelini ödemek durumunda olan azad edilmiş gözcülerin 
baskısı bir kat daha artırıyordu. Esasen isyan , başlarda, mülk sahipleri i le 
bunlara yönelik olmuştu. 

Ve zenginlerin akıl almaz lüksü ile tanm işlemelerindeki proletaryanın se
faleti arasındaki tezat . . .  Bizi i lgilendiren i l lerde de kırsal kesimin fakirleşmesi 
ve köylülerin perişanlığı . 

Hi lafet'i n çatladığına şahit olan bu anarşi döneminde çok sayıda her türlü 
başkaldırmanın vaki olması doğaldı. Şöyle ki Saffarilerin Tahiri sü lalesini 
devirdikleri, Samanilerin Maverraünnehr'de ortaya çıktıkları, Tülfinilerin Mı
sır'ı Abbasi hi lilfetinden kopardıkları bir zamanda Haricilerle Ali yanlı ları bir
çok yerde ayaklanıyorlar ve Karmfüiler tarih sahnesine çıkıyorlar. 

Bu çok sayıdaki hareket arasında Ali b. Muhammed için üç tanesi başat 
önem arzediyor: Saffariler, Tülfiniler ve Karmfitiler (bunlara Bizans'la bitmez 

1 i/Jd . .  s. 2 1  
2 Ya�ar Nuri Öztürk - Tasavvufun ruhu ve Tarikatlar. lsı. 1 988. s .  1 1 1 . 
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tükenmez savaşlar da eklenecektir. Tam Zene ihti lali sırasında 1. Basil Kappa
dokya ve Malatya- Melitene - cıvarında önemli zaferler kazanıyor) ' .  

İşin nasıl bittiğini bil iyoruz. Ama bizce bu hareket, aşağıda kısaca irdele
yeceği miz, Bağdad'da IX, ilii Xl. yy'larda vaki olacak halk hareketlerine bir 
başlangıç teşkil ediyor, Karmfitilerinki dışında. 

* 
* * 

"Halk hareketi" tabiri, işti rakçı veya yandaşları çoğunlukla kent nüfusu
nun faki r  tabakasından (al-amma) gelen hareketleri i fade ediyor ve bu 
sonuncularla "amma " kendini i spat edip öncecil ik (inisiyat if) alabi l iyor. 
Zamanın yazarlarınca "al-anıma" tabakası yoksun, hiçbir sosyal saygınl ığı 
olmayan, ne yetke sahibi ne de eğitim görmüş olan tabakadır. 

Bu hareketler sosyal ve kamu yaşamının bir daimi etkenini oluşturmuşlar
dır: burada, münferit veya geçici olaylar bahis konusu değildir. Gerçekten bu 
hareketler, halk etkinliklerinin çeşitli ifade şekillerini temsil ediyorlardı; bunda 
her birinin kendi özelliği vardı ama hep birlikte sosyal eylem ve örgütlenme ve 
ideoloj is in in çeşitl i  düzeylerini yansıtıyorlardı . Gerçek yaşamda, tarihi 
kaynakların gösterdikleri gibi, bu hareketler bazen ayrı ayrı veya koşut olarak 
iş görüyor, ama bazen işbirliği yapıyor ve hatta, bunları birbirlerinden tefrik 
etmeyi güçleştirecek şekilde birbirlerine karışıyorlardı2• 

Abbasiler döneminin sosyal yaşamını betimleyen tarihçi ve coğrafyacı lar, 
şair ve edlb'ler (denemeciler), hukukçu, bürokrat ve bittabi bi l im adamlarının 
eserlerinin tetkikinde bir önemli sorun, işbu çeşitli kaynakların izafi güvenil ir
liğinin saptanması olmuştur. Genelde, halifelerin hayatı, sarayları ve ulemadan 
söz eden kaynaklar daha güvenilir gibi görünüyor. Ezilip zulüm görenlerle orta 
sınıflar arasında cari sosyal adetleri betimleyen adab edebiyatı , ve eserleri, 
standardlara veya tarihi mevsukiyet ölçütlerine kıyasla daha az titizlikle kaleme 
alınmışlar gibidir; hatta bunlar bazen, sosyal olarak aşağı grupların kaba tavır
larıyla alay etmek amacıyla yazılmışlar. 

Genel ahlak (ethic), dünyevi irfan ve muaşeretle i lgi lenen adab edebiyatı, 
Abbasi Irak'ına, başlıca ahlaki eğitim vermeyi ve çeşitl i sosyal gruplar için 
davranış kaidelerini vaz etmeyi am'açlayan İran kökenli yazıcılar tarafından ge
tiri lmiş .  H. III .  yy, adab edebiyatçının "Altın Çağ"ını  temsi l  ediyor. Bu 
alanda en göze batan sima, aşağıda kendisinden ayrıca bahsedeceğimiz Cahiz 
olmuştu1. 

1 Alcxandre Popovic� La rcvolıc dcs esclavcs en l raq au l l le/IXc sicclc. Paris 1 976, s ,  62·9, 
2 S inıha Sabari,- Mouvcnıcnıs populaires iı llağdaJ iı l'cpoquc ahhaside. IXc·Xlc sieclcs. Paris 

1 98 1 ,  önsözdcn, 
3 Muhammad Manazir Ahsan.- Social l i fe undcr the Abhasids, l 70·2K9/786-902. London 1 979. 

s. 1 -2 ,  
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İkinci Abbasi halifesi el-Mansur (754-775)'un Bağdad'ın yerinin seçi
minde iktisadi, coğrafi ve askeri mülfihazalar başat amil olmuşlardı. Dicle'nin 
Batı yakasındaki bu kent, dairevi şekliyle bir kaleyi andırıyordu. Ona bakı ldı
ğında, kraliyet gücü, emniyet kaygısı, İslfim'ın anısını muhafaza etmek ve 
halkı belli bir mesafede tutmak arzusu hissediliyordu. 

Kentin kuruluşundan ( 1 451762) bir  yıl sonra el-Mansur çarşı ve esnafın 
sur dışına, yuvarlak kentin Güney'inde, al-Karh mahallesine naklini emredi
yor. Bu mahalle daha sonra Bağdad'ın en önemli ticari merkezi olup Şia ma
hallesi olarak da tanınacaktı .  Halife, aynı buyrukla, kasaplar çarşısının yerini 
kentin uzak bir bölgesinde tespit etmişti zira "bwılamı ellerinde bir keskin de
mir var". Namaz için esnafın kente girmesini önlemek üzere buraya bir de cami 
yapılıyor. Ordu alaylarına "hütmetmek için bölmek" prensipinden esinlenerek 
el-Mansur, Doğu kıyısında, viirisi el-Mahdi için bir müstahkem ordugah inşa
sını emrediyor. "Eğer i'ki kentten birinin ordusu isyan edecek olursa, öbii
rünkü tarafından mağlUbedilir" . . . 1 •  

Kent mahallelere bölünmüştü. Bunlar, sakinlerinin klan veya kabilesi; kent 
toplumunda önemli bir yeri olan, sosyal mevki ve mülk sahibi olanların oluş
turdukları büyük ai le; kökenlerine (Belhl i ,  Buharalı, Harzemli . . .  ) göre ayrı l
mışlardı .  

Ethnik intisabın yanısıra daha sonra yeni förik bel i rtiler ortaya çıkıyor: 
meslek, sosyal statü, bir dini tarikata mensubolma; değerli ipek amil leri , s ir
keciler, denizciler, sakalar, özel bez dokuyucular. . .  

X .  yy'ın ikinci yarısından itibaren Sünnilerle Şiiler arasındaki ihtilaflar 
bize bu mezheplere göre ayrı lmış mahalleleri saptama olanağını veriyor. Her 
iki yakanın sakinlerini kapıştıran olaylar XI. yy'da, Şii ve Sünni mahallelerini 
ayıran koruma surunun inşasiyle doruğa varmıştı. 

Keza aristokratik veya fakir  mahalle ve sokaklar vardı .  Aşağıda mahalle
lerin, olaylann, halk kitlelerinin dayanışmalarını ispatladıkları mücadelelerin 
sahnesi olduklarını göreceğiz. 

Kentin İslami damgası ,  bazı yazarlara göre 300.000'e varan ( ! )  camilerle 
belirgin oluyordu. Şiiler al-Karh'ın Güney-Batı'sında Barasa cami ine gidiyor
lardı; geleneğe göre Ali burada namaz kılmışmış. El-Muktadır bunun yıkı lma
sını emrediyor, burasının bir Şii propaganda yuvası olduğu, "Sahabe" ye bu
rada hakaret ve isyana teşvik edildiği bahanesiyle. 

Bu camiler, bazı özel evler gibi, politik ve dini hareketler için bir nevi ku
lüp işini görüyorlardı . 

1 S imha Sabari.- op. c:iı . . s. 8-9. 
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Zamanın yazarlan toplumlarını aşama düzenine sahip, kategori lere, tabaka 
ve sınıflara göre biçimlenmiş bir toplum olarak telakki ediyorlardı ve bunu 
simgeleyen el itle (zürefü) halk arasındaki ayırım çizgisi , kader ya da semavi 
güçleri tarafından tesis edi lmiş bir daimi ve doğal olgu olarak görülüyordu. 

Göçebe ve kabilevi toplumların ayı.rdedici tavrı olan çalışmayı aşağısama, 
yavaş yavaş yerini samimi insan çabasının değerlendirilmesine bırakıyor; bu 
değerlendirme, yükselmekte olan tüccar toplumun özgün girişim ruhundan 
esinlenmişti. Daha sonra, genel kaide olarak müminler arasında zanaatçıl ık ru
hunu yücelten Şii muhalefet çevreleri, sosyal fayda ve üretimin öncelik ölçüt
lerini (kriterlerini) ithal edip, bunları çeşitli mesleklerin önem kriterlerinin ka
demelenmesinde en başa koymuşlardı. 

Al-Hassa tabiri, ilk anlamında, idareciye yakın bir seçkinler grubunu ifade 
ediyordu. Bir halife, bir kral, bir vezir, bir mahalli vali ,  bir askeri kumandan 
veya zengin ve saygın bir önemli kişi bahis konusu ollibilirdi. 

Hassa'nın karşısında al-amma deyimi en geniş manasıyla halkı i fade edip 
"ahi" (ahali )  tabirine yakın oluyor. "al-Hassa val amma" ifadesi böylece imti
yaza sahip olanlarla bundan yoksun olanlar arasında bir tefrik çizgisi yerleştiri
yor. "Al-amma"nın anlamı, sosyal kademelenmede en aşağı tabakayı gösteri
yor. 

Tüccar, başan ve zenginliği temsil ediyordu ve hükumet bazen istikraz için 
ona müracaat ediyordu. Ayyarunun saldırılarına ve kitleler tarafından malları
nın yağma edilmesine karşı tüccarlar hükumetten koruma istiyorlardı ve bu iş, 
malların, iyi muhafaza edi lmeleri için, hal ifenin ikametgahına nakledilmesine 
kadar varıyordu. Bunların bir kısmı oldukça açık saçık, hovarda, çapkın bir 
hayat sürüyordu; o ise ki en dindarları ticari meşguliyetlerini sefi l lere, ve de 
ihtiyaç içindeki ulemaya yardım ederek "meşrıilaştırıyorlardı" .  

Ulema ise bütün sosyal tabakalardan çıkıyordu ama aralarında büyük ço
ğunluk ticaret ve zanaatla geçiniyordu. Maddi ve iktisadi' açıdan yeknasak bir 
tabaka teşkil etmiyorlardı şöyle ki aralarında zengin olan da vardı , fak iri de. 
Ulemanın,  ücretler, bağış ve yurd bakımından hükumete bağıml ı l ığ ı ,  daha 
sonra, Selçuklu döneminde medrese müessesesinin kurulmasıyla başlayacaktı. 

Kitleler valinin konutu önünde taleplerini veya itirazlarını duyurmak için 
toplandıklarında, tüccarlar ve bilhassa ulema ve bazen de mahallelerin şeyhleri, 
murahhas olarak amme adına konuşurdu 1 •  

Bağdad toplumu hakkında daha fazla aynntı konumuzun dışına taşar. 
* 

* * 
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IX. yy'ın ikinci yarısından itibaren halk, başkentin yaşamında hergün ar
tan bir faal rol oynar oluyor ve bu faaliyet, kamu yaşamının belirgin hususla
rından biri haline geliyor. Vakanüvistler halkla birçok başkaldırı faaliyetlerini 
bağlıyorlar. Bu kitlenin tezahüratı, çoğu durumda bunlarca "fitne" olarak ad
landırılıyor ki bu, İslami telakkide müminlerin vahdetine tecavüzü ifade edi
yordu. Resmi toplumun tavrı ve dini yetkelerin, bir heresy'ye götürecek kamu 
nizamına karşı zarar verme korkuları, bu şekilde dile getiriliyordu. 

1 97/8 1 2  iç savaşı sırasında Bağdad sakinleri, el-Miimfin'un Horasan or
dularına karşı kentlerini savunmak üzere harekete geçiyorlar. Kentlerinin baş
kent statüsüne, ve de ekmek paralarına tehdit, halkı inatçı bir kavunma sava
şına itmişti. Miimfin'un generali Tahir'in acımasız kuşatmasına karşı Mesfidi 
ve Tabari'ye göre, "yalın ayaklı lar", ezcümle aşağıda irdeleyeceğimiz Ayya
rfin, hapishane müdavimleri, ayak takımı, çarşı ların adamları, işportacı lar ve 
halkın tortusu diki liyor. Bu çıplak ayaklı lar zırh ve mızrak la mücehhez süva
rinin taarruzuna taş ve sopalarla karşı koyuyorlar. Deliler gibi dövüşüyorlar ve 
aralarından birçoğu düşüyor ama bu savaş, ondön ay ııürüyor. Bu aşağı halk, 
bozguna kadar kahramanca dayanıyor. (Selçuklu) Türklerle halk, halife onlu 
birlikleriyle halk, vergi mültezimi ile halk arasında bu tür çatışmalar eksik ol
mayacaktı. 

Amma'nın tezahüratı bir takım eği limleri yansıtıyor. IX. yy'da politik
dini meseleler önde geliyor: halk kentin savunmasına koşuyor, Türklerin buna 
el koymalarına muhalefetini belirtiyor ve hilafetin korullması için seferber olu
yor. X. yy'dan itibaren, ekonomik mücadeleler ve yabancı askeri gücünün 
baskısına muhalefet, üste çıkıyor: halk hayat pahalılığı ve vergi lerin yüküne 
karşı mücadele ediyor, ordunun haşinl ik ve yabani liğine karşı başkaldı rıyor. 
memurların haksızlıklarına tepki gösteriyor. Hareket lerin çoğu, iktidar ve 
temsilcilerine yönelik oluyor. Bunlar, özellikle kıtlık dönemlerinde, 7.enginlere 
çevri l iyor1 • 

Ayyarun 

* 
* * 

"Ayyar", harfi "çapkın, yaramaz, serseri, avare, kü lhanbeyi" anlamında 
olup IX. yy'dan XII. yy'a kadar Irak ve İran'da, yavaş yavaş Ürdün'de fü
tüvvet'te bir araya gelmiş bazı savaşçı ların adı oluyordu, Suriye ve Mesopo
tamya'da alıdas, ve Anadolu'daki rindaıı gibi. Ara sıra da bu tabir fityt/11 i le 
aynı anlama gelmek üzere kul ltnı lmış.  Böylece de önderlerinden biri bazen 

1 ihd . . s. 57-8. 
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ser-ayyaraıı, bazen de reis al-jityaıı olarak anılmış. Bazı vesilelerle bunlar iç 
Asya sınır bölgelerinde İslam imanının askerleri olarak görülmüş, başka vesi
lelerle de kentlerde muhalefet fırkasını teşkil edip resmi hükumetin zayıf za
manlarında iktidarı ele geçirmişler. Bu zamanlarda da halkın zengin tabakasına 
karşı bir aşırı terör nizamı sürdürmüşler, Bağdad'da 1 1 35-44 yıl ları arasında 
olduğu gibi. 

475/1 082'de yazı lmış  Kabı'lsname'de bildir i ldiğine göre fütüvvet 
(civa11111erdi) üzerinde Merv ayyôra11'1 i le Kuhistan'inki arasında rekabet vaki 
olmuş. Sufi yazınındajiiıüvvet'in temsilcisi olarak Nuh al-Agyar al-Nişaburi 
bir sufiden söz edi l iyor. Herhaldejutüvvet bahis konusu olduğunda ayyarclrı 
i le sfıfiler arasında bir tefrik yapı lmış 1 •  

Hareketin başlangıcı hakkında hiçbir belge bulunmadığından "ayyarun" 
sözcüğünün kökeni bil inmiyor. Ancak, bunun kötüleyici bir tabir olduğu mu
hakkaktır. Ayyarunun bu adı kendi hareketlerine vermiş olmaları dahi bunun 
toplumun nizamlarına karşı bir başkaldırıyı simgeleştirdiğini gösterir. 

Bu hareket, IX.  yy'da, Amin i le al-Mamun arasındaki ondört ay süren sa
vaştan, 8 1 2'de Bağdad'ın kuşatılmasından itibaren dört asır süre i le bu kentin 
kamu yaşamına damgasını vurmuştur. Zamanla bazen topluma derinlemesine 
nüfuz elmiş, bazı zeminin üstünden büyük gürültüyle uçmuş. Al-Nasır li-Din 
Allah'ın fütüvvel örgütlerinin reformundan sonra ayyarun hareketi yeniden 
faaliyete geçiyor ve Moğol fethinin başlarında ( 1 258) bundan halfi söz ediliyor. 

Bunlara. yukarda·gördüğümüz fıtyiin'dan başka Arap yazarlarca "Şuttar" 
(tekili satir, uyanık, cesur-Osmanlıcada, "şetaret" ten "neşeli) da deniyor. 

Daha XI. yy'ın başından itibaren Ali yandaşı ayyarunun zenginlere karşı 
saldırı ları artıyor. Hükumet ve Türkler, karışıklıkları bastırmada aciz kalıyor
lardı .  Kentte kanun, ayyarinunki . idi. 426/ 1 034 Ramazan'ında ayyarfin "açıkça 
yemek yemişler, şarap içmişler ve yapılmaması gereken fiil lere tevessül etmiş
ler" . 492/ I 098'de Bağdad'da fiyatlar ciddi şekilde artmış, İnsanlar sokaklarda 
ölmüş. Ayyarun, mahallelerde eylemlerini şiddetlendiriyorlar. 

Kaynaklar, ayyarunun, ortaya çıkışlarından itibaren, köken ve sosyal or
tamını bel irtiyorlar. Bunlara yalınayaklar (baldırı çıplaklar), ayak takımı ,  re
zil ler, cebidelikler, hapishane kaçkını, esnaf ve isportacı deniyordu. Bütün bu 
sıfatlar asl ında, b i ldiğimiz gibi ,  iimma'nın sosyal olarak aşağı tabakasına, 
sabit bir işi olmayan, gezici gündelikçiler veya sosyal nizamların dışında kalıp 
ayaklanmalar çıkaranlara uyuyordu, şöyle ki bunlar "aşağı meslekler"i icra 
ediyorlardı. 

I 

1 Fr. Tacschncr.-- Ayyar, iıı EL 
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Ayyfırun hareketi hiçbir özel siyasi-dini ideolojiyle karışmış deği ldi . Bu 
bakımdan "maddi" bir  tabiata sahip olup Sünni ayyarunla, Ş ii  ayyarunu içeri
yordu. Birçok halde de bunlar Hanbelilerle birlikte veya bunlarla ilgil i olarak 
zikrediliyorlar. 

Çeşitli tanıklıklar, ayyarunun fütüvvet ve değerlerine bağlıl ıklarını açıklı
yor: cesaret, zayıfa yardım, el açıkl ığı, acıya tahammül, doğruluk aşkı, misa
firperverl ik.  Bu hususlarda sayısız hikaye anlatılıyor. 

Bir  yandan kent toplumunun temel çelişki leri, öbür yandan da ayyarunun 
faaliyetlerinin eğilimleri bizi Bağdad iyarası olgusunun mevcut sosyo-politik 
dokudan i leri geldiği sonucuna götürüyor. Faaliyetleri ve güdülenmelerinde bu 
olgu, kentsel sınıflar arasındaki uyuşmazlığın tezahürlerinden birini temsi l  
ediyor, mal  mülk ve hakfardan yoksun kent nüfusunun fakir tabakasının isyan 
ruhunun i fadesine hizmet ediyordu. Dolayısıyla iyarfı kent fakirlerinin mevcut 
nizamına isyan oluyordu; bu sonuncusu kendini doktrinle deği l ,  eylemle ifade 
ediyordu. 

Ayyarunun gerçek görünümünün vakanüvislerin verdiklerinden farklı ol
duğu istidlal ediliyor. Burada, ayyarunun eylemleri, ezi lmiş ve küçük düşü
rülmüş insanların askeri yetkelerin ahlak bozuklukları ve haksızlıklarına karşı 
bir kendini savunma tepkisi olarak izah edil iyor. Zenginleri talan etmek, bir 
haksızlığı telafi etmeye geliyor şöyle ki zenginlerin kazançlarının kaynağı 
haksızlık ve zayıflara yardımı emreden dini emirlere riayet etmemektedir. Ay
yarun sadece zenginlerden alıyor ve ganimeti fakirlerle paylaşıyorlar. Bunlar 
eşkiya deği l ,  aksine başkalarının sıkıntısına aikkatli ,  eli açık insanlardır. Fi il
leri, yeryüzü yaşamını iyi leştirmeyi amaçlıyor ve acıya ve işkenceye dayanır
lık bir yiğitçe (şövalyece) bir hareket olarak telfıkki edi liyor. 

Ayyarun, bel l i  bir askeri eğitime de sahip olarak halka, mücadelelerinde 
tek destek olarak kalıyorlardı şöyle ki orta sınıfın siyasi zaafı ve ataleti nede
niyle tüccarlarla u lema, askeri baskıya duyarsız kal ıyorlard ı .  Bu sınıfın tek 
düşüncesi hangi Müslüman iktidara gelirse gelsin, kendi ticari faaliyetinin te
minatıydı. 

Orta sınıfın, ezcümle tüccarlar (suhkan) ve ulemanın desteği olmadan, 
hükumetleri frenleme olanakları zayıf kalıyordu ve bu yüzden de amma ve ay
yarunun çok sayıdaki tezahüratı sonuçsuz kalıyordu. 

Fütüvvetin geleneksel değerlerinde ayyarun, ihtiyaç ve isteklerine bir yan
sıma buluyorlardı .  Bu değerlerin doğuşu, kent öncesi toplumda kök lenmişti . 
Ayyarunun içinde yaşadığı ve hareket ettiği ticari toplum, kendi işine gelen bir 
benci l yaşam tarzın ı ,  itiyatları ve ahlakı sürdürerek bu değerleri çiğniyordu. 
Ve büyük ölçüde de fütüvvetin özgün değerlerinin ruhundan sapıyordu. "al
Bukhaha" adlı eserinde Cahiz, cömertlik eksikliği, ihtiyaç içinde olanlara des
tek ve konukseverl ik yokluğunu gösteren olguları zikrediyor' . 

1 Simha Sabari.- op. cit. , s. 77- 1 00. 
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Hanbeli Hareketi 
Bağdad hanbellliği, Abbasi hilafetinin çöküş sath-ı mai line ve çatlama sü

recine girdiği ve ağır sosyal bunalımlara düçar olduğu bir zamanda, IX. yy'ın 
ikinci yarısında oluşmaya başlamıştı . Sair Sünni hukuk (fıkıh) mekteplerin in 
aksine hanbeli'lik  Bağdad'ın Sünni küçük halkına dayanan bir  genel ve faal ha
reket yönünde gelişmişti. 

Hanbelilik, basit, halkınkine yakın, bir mutlak imana dayanan kelamın 
çapraşıkl ığından ve küçük halkı aşan telakki lerden uzak ve mutaazılanın ras
yonalismine karşıt bir dini telakki adına Sünnet'in savunulması yolunda mü
cadele etmiştir. Bu telakki geçmişe sadakatin, i lk İslfını'ın ideali ve sosyo-ahl
aki içeriğine özlemi i le özgünleşiyor. Gerçekten Hanbeliler hal-ı hazırın Müs
lüman toplum ve cemaatini sarsan ahlfık bozukluğunu, şaşkınlığını, yıkımını 
A llah'ın yasası i le Resulünün Sünnet'inden sapmalara (bida) atfediyorlar. 

Hi lfifet ve Türk askeri çevrelerinin başıboş yaşamını ağır şekilde eleştiri
yorlar, zenginl ik belirtilerini (ipek giysiler ve altın kab kacıığı . . .  ) kınıyorlar .ve 
bu tür yaşamdan i leri gelen bütün olgu ları, bu arada şarap içi lmesin i ,  şarkı 
söylenmesini reddediyorlardı. 

Kurtuluş ancak "din-i atik"e, Muhammed ve ilk halifelerinin uyguladıkla
rına dönüşle, bir adalet rejimi ,  daha az maddeci, daha saf-eşitçi ve müminler 
cemaatinin uhuvvetiyle gerçekleşebil irdi .  Bittabi Hanbeliler, batıni Sufil iğe 
(hulul, ibfıha) de düşmandılar; ama mezhep, tanı bir infirat içinde gelişmemişti. 
Hanbeli yazarların birçoğu bizatihi nassi (dogmatik) ilahiyatçı veya Sufi idiler. 
Kur'an ve Sünnet'ten gayri hiçbir kaynak tanımayan Hanbelil iğin uzlaşmaz 
katı nassi tutumu, buna rağmen, başka Müslüman mekteplerinin oluşmasını 
insicamlı olarak etki lemekten geri kalmamıştı 1 •  

Mezhebin kurucusu Ahmed b .  Hanbal (780-855), daha hareketin başından 
itibaren kitlelerin hayranlığını üzerinde toplamıştı; bu hayranlık kuşaklar bo
yunca zayıflamadan sürecekti . 

Mutaazılayı karşısına alıp özell ikle bunun bir "yaratı lmış Kur'an-Kur'an 
mahluk" doktrinini reddetmesi dolayısıyla Ahmed, Mutaazıli halife el-Miimun 
ve varislerinden büyük zulüm görmüş, prangalara vurulup hapsedi lmiş ve iş
kenceye tabi tutulmuş. Ama bütün bunların üstesinden büyük cesaretle gelmiş 
ve bu keyfiyet onu iman ve Sünnet'in müdafii ve din şehidi örneği hal ine ge
tirmiş. Heme kadar Mutaazı li Devlet'in dinine isyan etmişse de Ahmed, hi la
fete karşı isyan telkinini reddetmişti. Ama tilmizi olarak telakki edilen Ahmed 
b. Nasr el-Huziii, 23 l /845'de, el-Vasık'ın zamanında bir halk ihtilali örgütle
meye girişiyor. Ama başarı l ı  olamayıp idam ediliyor. Mamafih halk ve ehl-i 

1 llkz. H .  Laousı.- Hanabila. irı El ve J .  Goldziher.- Ahmed b. Mııhammad Hanbal. irı IA .  
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hadisi harekete geçiren derin çalkantılar hi lafete geri adım attırıyor ve işkence 
(nıihna) dönemi kapanıyor. Mutaazılanın dini düşüncenin ussal temellerini güç 
kul lanarak icbar etme girişimi, halkın geçmişin geleneğe bağlıl ığı karşısında 
başarısızlığa uğramıştı. 

S iyasi-dini bir hareket olarak Hanbelil ik, ehl-i hadis arasında oluşmuştu. 
Bunların çoğu halktan çıkmıştı ve basit ve sade bir yaşam ve fakirliği tercihle
riyle temayüz ediyorlardı; aza kanaat edip lüksü reddediyor. hükumet erkanın
dan uzak durup onlarla tema�tan kaçınıyorlardı. Varl ıklı sınıflara mensup ve 
Saray'ın yolunu bilen bazı Hanbeli kişiler bir yana bırakı larak bunların çoğu 
alt orta tabakadan çıkmışlardı ve aralannda muhtaçlar, ehl-i hırfet, küçük tacir
ler, gündelikçi ve fakirler bulunuyordu. Bunun dışında Hanbelilerin "halk hik
ayecileri" arasında saygın bir yeri vardı ve birinci derecede önemli halk etki ve 
eğitim mecrasını teşki l  eden vfüzler, hal� kitleleriyle günlük temas, sürtünme 
ve kaynaşma kaynağı oluyorlardı. "al-amma" tabirinin, halkı ifade etmesinin 
dışında ehl-i hadisi ve Hanbelileri de belirtmesi rastlantı deği ldi. 

Halifeler, sarayın duvarlarının arasında, halktan uzaklaşıp zevk ü sefaya 
daldıkları veya iktidar kavgalarına giriştikleri zaman, Sünnet ve cemaatin ya
şamının imdadına ulema, öze l l ikle Hanbeliler. koşmuşlard ı .  Derin bir Jini 
duygu ve kamu yaranna bir görev yapma inançlarının dürtüsüyle bu sonuncu
lar, kendilerini, Allah'ın eyleme çağırdığı seçi lmiş bir birlik olarak telfıkki edi
yorlardı, zira susmak, Allah ve müminlere ihanet etmek olacaktı . İtaat görevini 
vurgulayıp si lahl ı  ihti lali ve cemaatin vahdetine halel getiren her fi i l i  (fitne)  
reddetmekle birlikte başka çarelere, özellikle kamu oyunun seferber edilmesi ve 
halk tezahüratının başlatılmasına başvuruyorlardı ; bunda amaçları ya doğruca 
kötü lükle mücadele etmek, ya da hükumete baskı yapmaktı . İşte bu hareketli l ik 
Hanbelilere, ehl-i Sünnet (Sünni cemaat) arasında, halk kitlelerine sadece var
l ıklannı belirtmek deği l ,  aynı zamanda kendilerine göre kendilerini ifade etme 
ve de kendilerine yakın olan bazı alanlarda inisyatifi ele almak olanağını sağla
yan tek kuvvet olmuştu 1 •  

Esasen, Sünni takımın kendi arasındaki kavgaları konumuz dışında ol
makla birlikte bizi Hanbeliler gibi, koyu Sünni, aşın puritan bir mezhebi irde
lemeye iten bunlann bell i  ölçüde halk hareketleri yaratmış olmalarıydı . Bu
veyhiler ve Selçuklular dönemlerindeki faaliyetlerinin ayrıntılanna girmedik. 

* 
* * 
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Arap-İslam alemini terketmeden önce bu alan fikriyatında müessir olmuş. 
tarihini yazıp telkinlerde bulunmuş veya fiilen hareketler yaratmış bazı kişi leri 
anlatacağız. 

Cahiz 
Basra mfitezi lesi, öneml i  bir kelamci ve nasır (düzyazı yazan ), patlak 

gözlü oluşundan Cahiz lakabı veri lmiş Ebu Osman Amr b. Bahr (766?-869)'1, 
yaratmıştı O. Basra'nın büyük camiinde toplandıklarından dolayı kendilerine 
nıescidiyuıı denilen edebiyat, felsefe ve i l im adamlarının etkisi altında yetiş
mişti. 

Cahiz, bilgisi ve kişiliği sayesinde halife ve vezirlerin gözdesi olmuş ve re
faha erişmişti. Çok erken gelişmiş zekasıyla Mu'tazıli çevrelere ve burjuva 
salonlarına kabul edi lmiş, buralarda. çoğu kez aydınlık mükiilemeler aynı za
manda günün Müslüman vicdanının karşı karşıya bulunduğu sorunlarla heye
canlanıyordu: i lahiyat alanında iman ile aklın ahenkleştiri lmesi, politikada da, 
Abbasilerin düşmanları tarafından sürekli olarak ortaya atılan dikenli Hi lafet 
sorunu, İslami mezhepler arasındaki ihti laflar ve Arap olmayanların talepleri. 
B ir  karışık nüfus içinde çeşitli unsurları derinlemesine gözlemesi, ve bu arada 
o zamanlar Basra'da tedavül etmeye başlayan her türden kitapları okuması ona 
dış dünyayı açmıştı . Irak'ın bu metropolünün onun düşünce )tapısında kesin 
etkisi olmuş, bu yapıda rasyonalist ve gerçekçi bir iz  bırakmıştı. Böylece de 
Cahiz, anayurdunun en mümtaz ürünü olmakla kalmayıp burasının tam bir 
temsilcisi olarak görülecekti. 

Ona başkentin saygısını kazandıran yazıları hi lafet konusunu irdeleyip hiç 
şüphesiz Abbasilerin iktidara gelişlerini haklı gösterecek mahiyette idi ler. Ho
cası Abu İshak İbrahim ibn Sayyar al-Nazzam gibi Cahiz de Yunan feylosotla
rını ve özellikle Yunan tabiiyatçılarını (Aristo) tetkik eden i lk ınGtezileden biri 
olmuştu. İlahiyata müteall ik eserlerinden Cahiz'in deliii l ini ,  tecrübe ve tarihe 
dayandırdığını ve sadece kuramsal istidlfil lerden kaçındığını görüyoruz. Halk 
inanışına itibar etmeyerek yı lanların sedef otu kokusundan kaçmadıklarını ve 
kesilen bir devenin tenasül uzvunun ortadan kaybolmadığını bizzat yaptığı de
neylerle saptamıştı . 

al-Bağdadi, mezkur kitabında Cahiz'i, mevalinin Araplara üstün olduğunu 
belirtmiş olmasından dolayı muahaze eder. Araplar ile mevaliden (Horasan
l ı lar) sonra Cahiz, Türkleri de, hilafetin bir üçüncü rüknü veya mesnedi olarak 
kabul ettirmek istemiş. Türklerin meziyetleri hakkında olan risalesinde (Risô/a 
fi fazail al-atrak) Türk meval is in in İslam ordusuna al ınmaların ı  takdir 
etmektedir. Onun el atmadığı konu az var deni lebi l ir. Bu arada kadınlara dair 
yazdığı eserde (Kitôb al-nisii) kadınla erkek arasındaki farklar sorununu, her 
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iki cinsin kendisine özgü olan kabiliyetleri ve her biri için uygun olan yaşam 
tarzını ,  daha çok psikolojik bakımdan tetkik ediyor 1 •  

Ayaklarını yere sağlam basan, rasyonalist bir kişi olan Cahiz için her dö
nemde hi lafet için uygun bir adam bulunur ve her hal ü karda bu üstün nitelikli 
adam saklanmış kalamaz zira "bir adamın, kendisinden söz edi lmeden, ruhani 
ve maddi yaşam hususunda dünyanın en alimi olması mümkün değildir" . Ve 
Cahiz bu düşünceyi bilimin, zenginl ik gibi, ona sahip olanı karanlıkta bıraka
mayacağını belirterek uzun boylu geliştiriyor. 

"Hi lafete çıkmanın koşulları biliniyor ve her kategorinin iddiaları ortada
dır; herkesin bu konu üzerinde bir fikri vardır. Kimi hilafeti ,  (üç unvanı )  bir
leştirdiği için talebediyor: (Peygamber' le) akrabalık, �anl ı  geçmişler ve (onun 
lehine Peygamber'in) vasiyeti; bu koşullar altında ne Ebu Sufyan, ne de Marv
an'ın ailesi bunda iddialı olamaz . . .  Eğer iktidara gelme eskiden yapı lmış kah
ramanlıklara, parlak eylemlere, Cihad'a iştiraka bağlı ise, Emeviler bunda hiç 

. hakları yoktur zira geçmişlerinde ne muteber bir unvanları, ne de ünlü savaş
ları vardır" . 

Emevi iddialarını cerhetmeye matuf bu bölümden Cahiz'in çeşitli unvan
ları kabul ettiği sanılırsa da gerçekte onun gözünde, hilafete yükselmek için lii
zım-ı gayrinıiifarık-siııe qua 11011 koşul, dini bilgi üzerine kurulu bir üstün de
ğerdir. 

Cahiz'in tasviya, yani biitü11 Miisliimanlarııı eşitliği ve bunların lıillıfete 
genel istidadı'ndan yana olmuş olduğu söylenebil ir. 

Elimizdeki metinlerde sair mutad koşullardan (hürriyet, eıinlik-bülüğ, zi
hin sıhhatı vs.) bahis yoksa da bunlar, Cahiz'in ideal İmam için çizdiği ve ef
dal kavramına uyan çerçeveden istidlal ediliyor. Onun nazarında "onun tabiatı
nın çizgi lerinden en güçlüsü us, ussunun gücü derinden bir entelektüel teces
süs ve geniş bir bilgi hazinesine bağlı olsun": bu nitelik lere iyi huyla� eklensin; 
ussa bi l imi ,  bil ime erkeyi (enerjiyi), erkeye kesin kararı �klediğinde, işte 
(başkasını aratmayacak) bir adam. Olabi lir ki, bazı bakımlardan (bu ideal im
am'dan) aşağı bir adam, İmam orununu ve halife sırasını hakkeder; ama onun 
çağdaşlarının en iyisi olması gerekir. . .  " . 

Normal zamanda İmam tayini hususunda Cfihiz'in tercihi seçim oluyor 
gibidir; iktidardaki hükümdar tatmin etmiyorsa onu devirmek, iimnuı'nın yar
dımıyla hassa'ya aittir2• 

Cahiz'in "sosyal-demokrat" bir çizgide olduğu görülüyor. O, hayatın ger
çeğine nüfuz etmişti. 

I Y. K.- Cfıhiz. iıı IA ve Ch. l'ellaı.- al-Djfıhiz. iıı El .  
2 Charles l'ellaı.- L'imanıaı dans la docırine de  Cahiz. iıı Charlcs Pcllaı.- Eıudcs sur  l'hisıoirc 

socio-cuhurelle de J'islanı (Vlle-XVc s.). Variorum Rcprinıs. Londıııı 1 976. 
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O, ciddi müşahade ve değerlendirme gücü i le Abbasi sosyal dokusunda, 
yaşamın kentsel sisteminin faal büyümesinin sonucu olarak vaki olan değişme
leri farketmeyi başarmıştı . Abbasi Irak kentlerinde hüküm süren ekonomik ör
gütlenmeden doğan bir orta sınıfın  teşekkül ve büyümesini kaydetmiş ilk Ab
basi yazar olmuştu . Yarı tarımsal, yarı hayvancı ekonominin bir ticari eko
nomiye dönüşmesi, Abbasi dönemi içinde vaki olan en derin değişmeler ara
sında idi .  Abbasi Irak, Dicle ve Fırat topraklarında bir heyecanlı ekonomik is
tihaleyi temsil ediyordu. Birçok önemli kentsel merkez gelişmiş. zanaat ve tica
ret uygun koşul lar i çinde büyümüş, sanat loncaları , zanaatkar ve tüccar 
dernekleri gibi yeni örgütlenmeler gel işmişti .  Bütün bunların sonucunda 
ekonomi yapısının yeni bir yönelmesi vaki olmuş ve bu keyfiyet sosyal 
hareketl i l ik ve genel l ikle bütün sosyal i lişki lerin dokusu üzerinde altüst edici 
etkilerle sonuçlanmıştı (Muhammad Manazir Ahsan.- np. cit. ) .  

İran kökenli çok sayıda çağdaşının aksine, Helenism lehine olarak İran 
kültürünün ve Arap-Müslüman dünyasında yayılmaya başlayan Pehlevi yazını 
tarafından taşınan kavramların etkisini sınırlamaya çalışmıştı .  İslam'ın gar
golmadan massetmek zorunda olduğu Doğu uygarlıklarını mutlaka bil iyordu 
ve bunlar arasında ancak zararsız  bir zenginlik yaratacak olanları seçmesi uy
gundu. O, Sind ve Hind'in matematik, astronomi,  tıp bi lgi lerine hayrandı . 
Ancak kutsal fuhuş onun için kabul edilemez bir şeydi 1 •  

Ravendi 

* 
* * 

Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Ravendi, Selçuklu döneminin sonunda 
parlamış bir İranlı tarihçi olup Kaşhan yakınında okumuş bir aileye mensuptu. 
Hanefi fıkhı tahsi l  etti. Büyük Selçukluların sülale tarihini içeren "Rfıhat-iis
sudfir ve ayet-üs-sürur (Gönüllerin rahatı ve sevinç alameti)" adlı eserini bir 
İran Selçuk lu  sultanına ithaf etmeyi arzu ediyordu. Ama olaylar buna imkfın 
vermedi ve Konya'da himaye aradı .  Sonunda övgülerini 1. Keyhüsrev'e yö
neltti . Ve bizzat takdim etmek üzere Anadolu Selçuklu larının başkentinin yo
lunu tuttu. Ravendi, eserini  Rfim'a yöneltmiş olması, VII ./XI I I .  yy'ın başla
rında İranlı bilginlerin Anadolu Selçuklu sülalesini Sünni İslam'ın yeni koru
yucuları oldukları , Konya'nın da İrani bi l im geleneğinin devamının merkezi 
olduğu görüşünde bulunduklarını gösteriyor. 

B iz, mezkur eserin konumuzu ilgi lendiren tarafını aktarmakla yetineceğiz. 

1 Charlcs Pcllaı.- Al-Ciihiz et les pcuples du sous-continenı. iıı Ch. Pcllaı.- Etudcs sur 
l'histoire socio-culıurelle de l'lslam VI. s. 542-K. 
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Revandi her bahsi bir şi ir  ve veciz birkaç cümle i le süslemişti. Bizce 
önemli olan, içki hakkındaki bahis olup bunda özell ikle mensubu bulunduğu 
Sünni İsliim'ın hiçbir surette tecviz etmeyeceği müskirin (sarhoş eden içki) 
kul lanılmasını muhikk (hakl ı ,  doğru) göstermeye çalışması ve bunun için de 
sağlam gördüğü kaynakları zikretmesidir. Saydığı ravi ler arasında özell ikle, 
Sahabeden Abdullah b. Mesud'un hadis tarihi açısından çok önemli bir kişi 
olduğunu belirtelim. Bu arada Ravendi, rafızilere, eş'arilere, aşağıda okuyaca
ğımız gibi, çatmaktan da geri kalmıyor. Şimdi kalemi ona bırakıyoruz. 

İçki Hakkında Bir Fasıl 
"Devletin duacısı Muhammed b. Al i  b. Süleyman er-Ravendi atemin 

efendisi ,  Adem oğu llarının padişahı, kahredici sultan, zamanın büyüğü Gıya
seddin'in - Tanrı hükümdarlığını ebedileştirsin ! - hizmetine kastedip, ya
nında bulunmak şerefini aradığı, mübarek eşiğini öpmeğe, uğurlu maiyetimle 
bu lunup kalmağa çalıştığı zaman, yapılacak işi şöyle gördü:  Padişahın Irak ve 
Horasan sultanlarının adetlerinden iyi lerini alması lfızım geldiğinden ve eğ
lence meclisleri i le savaştan kaçını lamayacağından, onun şarfıp-hfıııe 'sinin şe
riate uygunsuz olmayıp, fılem büyüklerinin şarab-hfıııe'lerine uyması, hatırla
nıp yapı lmasının şeriate muvafık olma�ı ve eşiğinin.tıizmetçileri i le şadib-lıiiııe 

uşaklarının, şu "Tanrı şarapta on kişiye, satana, alana, üzümünü sıkana, sıkı
lan üzeme, içene, verene, taşıyana, kendisine götürülene, her zaman onunla 
meşgul olana ve kazancını yiyene lfınet etsin" hadisinin cezasına çarpıl mama
ları ve padişaha şarap yapanların lanetten uzak kalmaları için,  (aynı zamanda) 
fayda elde edi lince, eğlence meclisi tertip etmekten gaye olan gönlün ferahlığı, 
eğlenme ve diğer menfaatlerin zayi olmaması için gerekli tedbirleri ald ım.  
Çünkü sarhoşluk veren içkiyi içmekten pek çok haram hasıl olursa da, "müsel
les" (= kaynatılarak üçte biri kalmış üzüm suyu) içmekten helal hasıl olur. Bal, 
hurma, buğday, arpa ve kuru üzüm ve başka şeylerden yapılan içki ler, bütün 
yiyecekler gibi, sarhoşluk verir; haşhaş tohumu ve başka i laclar da sarhoşluk 
verir".  

""Zahire-f Harevıışalıi'de ve başka tıp kitaplarında şarabın fayda ve zarar
lan sayı lmıştır. Bir  insan onu dikkatle okursa, haram olması ve öteki dünyada 
getireceği cezalardan korkmağı göz önüne getirmeyip yaln ız  o zararların hu
sule gelmesinden korkarak, içkiden pek çok sakınır. Helfilini az içmekte hiçbir 
ziyan yoktur ve fayda hası l  olur". 

"Ebu' l-Hasan elrKerhi ile Hasan b. Ziyad - Tanrı onlardan razı olsun !  
- demişlerdir ki ,  İmam-ı A ' zam Küfeli Ebu Hanife indinde, Ömer b .  el-Hat
tfıb, Abdullah b. Mes' ud, Ali b. Ebi Talib, Abdullah b. Abbas, Ata, İbrahim,  
Alkarna - Tanrı onlardan razı olsu n !  - gibi büyük sahabelerden bir  şey 
hakkında doğru haberler ve dürüst rivayetler bulunursa, o şeyin haram olduğu 
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hakkında fetva veren kafir olur. Sahabe i le tabiin hakkında, kötü dinli olanlar
dan başka kimse kötü şüphelere ve fena zanlara düşmez. Muhakkak ki helfıl bir 
şeye haram diyen� haram edilmiş bir şeyi heliİ eden gibidir. Abdullah b .  Mes
' ud - Tanrı ondan razı olsun ! - sahabeye şöyle şöyle söylemiştir: "Şarabın 
haram edi ldiğine sizin gibi ben de şahit oldum; onun helal olduğuna da siz 
yokken şahit oldum". Şeriat sahibinin bir şeyi haram ettikten sonra, helal ettiği 
olur ve sahabe gerek sözle, gerekse fi i l le bunda birleşmişlerdir. Bir şeyi bir iş  
iç in  haram eder, sonra o zaman geçince, helal eder. Tanrı elçisi veda haccında 
susamıştı. Hurma şarabı veri ldi. Kokladı, keskin idi . Su istedi ,  onunla karış
tırdı ve içti . Orada bulunanlardan biri sordu: - "Ey Tanrı elçisi bu haram mı
dır, değil midir? "Peygamber cevap verdi: - "Değildir". Bu hadis Şerlı-i Cünıi 
el-kebir, Cami '  es-sagir, Şerh-i Tahtıvi, Mıılıtasar-ı Kerhi, Mes 'ııdi, Kııdıisi 
şerhleri, Fergani'nin Mucez ' i  ve başkaları gibi Ebu Hanife esbabının bütün 
kitaplarında nakledilmiştir. Buradaki meselelerle hadisler bu kitaplardan yazıl
mıştır" .  

"Üzüm sıkılarak, elde edilen üzüm suyu,  üçte ikisinden azı gidecek kadar 
kaynatı l ırsa, helfıl olur. Çünkü Ömer - Tanrı ondan razı olsun !- böyle mii

selles' i  görünce, - "Şeytanı gitti, del i l ikleri uçtu ve helali kaldı" dedi. Bu sar
hoşluk veren bir içki olm�ınca haramlığı ve cezası kalmaz. Hurma ve kuru 
üzüm şarabı biraz kaynatı lırsa heme kadar tahammur etmiş ve keskin de olsa, 
sarhoşluk için içilmedikten sonra, helal olur. Abdu llah b. Abbas'a - Tanrı 
ondan razı olsun! - hurma şarabı ve kaynatılmış kuru iiziim, bal, buğday ve 
arpa şarapları sorulunca, dedi ki,  - "Birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü iç 1 
Sarhoş olacağından korktuğun zaman bırak. Çünkü o hamir değildir ve içil
mesi haram olmaz". Esasen bütün içkilerde bir helfil ve bir haram vardır. öyle 
ki onun haram olduğuna dfiir bir nas getiri lemez. Rivayet edi lir ki, bir bedevi 
Ömer'in çömleğinden nebiz (hurma şarabı) içip sarhoş oldu; Ömer - Tanrı 
ondan razı olsun ! - ona şeri kırbaç cezasını vurdu. Bedevi Ömer'e - "Ben 
senin kabından içtim" dedi .  Emir el-mü' minin cevap verdi: - "Ben senin iç
mene deği l ,  sarhoşluğuna ceza verdim".  Yine Ömer' in şöyle dediği rivayet 
edilir: - "Biz kesi lmiş develerin etlerini yer, onu karnımızda hazmettirs in 
diye, üzerine nebiz içeriz". Ali b. Ebi Talib'den - Tanrı ondan razı olsun !  -
şöyle rivayet edilir: "Tanrı elçisi demiştir: Ben sizin hurma şaraplarından, me
netmiştim;  şimdi istediğinizi içiniz. Fakat sahroşluk veren her şeyden sakını
nız".  Yine ondan rivayet edilir: "Muhakkak ki halk meclis kurup, şarap içiyor 
ve bu onlar için helaldir. Fakat ki halk meclis kurup, şarap içiyor ve bu onlar 
için helaldir. Fakat (sarhoş olup), kendilerine haram olmadan, bırakmıyorlar" . 
Şa'bi'den şöyle söylediği rivayet olunur: <<Abdullah'ın eshabı ile Ali'nin esha
bına - Tanrı onlardan razı olsu n !  - yetiştim .  Onlar Havabi nebiz içiyor-
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tardı» .  Ebu Hanife indinde tuzlu balık, lezzet için şarap içine konulursa, yen
mesi helfil olur. Bunda icnıa vardır ve kimse buna muhalefet etmemiştir". 

"Sufyan ' ın  mezhebi bu meselelerde Ebu Hanife'nin mezhebinin aynıdır. 
Ebu Hanife'ye göre, nıunassaf (= yansı tebhir edi lmiş tizi.im suyu) içmek c<liz 
değildir. Çünkü emir cl-mü ' minin ordularının kumandan larına şöyle ya11-
yordu: «Halk, emrediniz de, üzüm şırasını i.içte ikisi gidip, üçte biri kalaı.;ak 
kadar kaynatsınlar. Üçte ikisi gitmedimi, helfil olmaz. fakat satmak ı.;füzdir. Ye 
onu içene şer'i bir ceza yoktur». Ebu Hanife mezhebine göre. ıııııswııwf saı ı
labilir ve içene ceza yoktur. Ebu Yusuf i le Muhammed mezhebine göre. içmek 
cfiiz olmayınca, satmak da cfiiz değildir. Demiştir ki. - «Hurma. kuru i.izüm 
ve arpa usarelerinin halitası, üçte ikisi gidip, üçte biri kalacak kadar kaynat ı 
l ı rsa, Tanrının - «Hurma ağacının meyvelerinden ve  üzümlerden sarhoşluk 

veren içki  ve güzel bir  rızk yiyeı.;eksiniz» sözünden dolayı. yalnız ba�ıııa. mii
selles gibi , helal olur»." 

"Muhammed b. Hasan <<ne hetal sayarım. ne haram» dedi .  Fergfini « ne 
helfil ederim, ne haram» dedi. Fergani'nin Mulıtasar 'ında nakledi l ir  ki .  «Her 
sarhoşluk veren (müskir) şey haramdır» sözünden maksat sarhoşluk tevlit 
edendir; nası l ki  «mu ' lim» demek elem, acı tevlit eden demektir. Kendisinden 
sarhoşluk hasıl olmayan şeye de, fazlasından sarhoşluk çıksa bile, mi.iskir 
den i lmez. Nas ı l  k i ,  çok vurulduğu zaman, değnek acı verd iği hfılde. ona 
«mu'lim» deni lmez ve aynı şekilde çok yenildiği zaman insanı doy ur.�a da. 
yemeğe doyurucu denilmez. Buna göre, müsellese de, çok içi ldiği zaman. sar
hoşluk verirse de, yine müskir olmaz. Bütün bunlar, ibadet için kuvvet kazan
mak gayesiyle, yahut kafirlere karşı gaza - en büyük gaza da, namazda veya 
diğer ibadetlerde, şeytana karşı olur!- yapmak maksadiyle yapılırsa, veyahuı 
yemek iyi hazım olunsun diye içilirse, cfiiz olur. Yok eğer eğlence, keyif. sar
hoşluk için içilirse, İcma i le, helal olmaz; çünkü keyif ve zevkler haramd ı r ve 
onlan elde etmek için baş vurulacak çarelerde öyledir". 

"Ebu Yusuf dedi ki , «müskir bize göre son kadehtir». Bu İbn Abbas. Atfı 
ve İbrahim'den - Tanrı onlardan razı olsun ! - rivayet edi lmiştir. Alkama'
dan rivayet edilir. Dedi ki : İbn Mes'ud'dan Tanrı Peygamberinin - Her sar
hoşluk veren şey (müsklr) haramdır sözünün manasını sordum, dedi ki .  «bu 
son içmedin>. Yine Ebu Yusuf bu te' vilde demiştir ki, «içkiden sarhoşluk ara
nır ve bu gaye i le içkiye oturulursa, hepsi haramdır; Çünkü içki içmekle günah 
yapmağa kastedilmiştir»". 

"Müsselles, haram hususundaki nasların şümulüne girmez, mübfıh ve he
laldir. Hurma ve kuru üzümün meyve ile karışık şarapları biraz kaynatı lır ve 
içine bir kaç el111a yahut ayva veyahut gül yaprağı atı l ırsa, «hamr>> adı kalkar. 
hoş kokulu, iyi tatlı ve hetal bir içki olur." 
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"Bu devletin duacısı müselles'in helal olduğunun tecrübesini Hemedan'da 
gördü. Hakikaten i leri gelen bir insan, Irak büyüklerinin bakiyesi . başbuğ, 
dünya vezirlerinin en i yisi ,  zamanın eşsizi, Ebu Hanife eshabıni kuvvetlendi
ren, zamanın su ltanı önünde vezirlik mevkiine oturması arzu edilen. halkın ih
tiyaçlarının hedefi, güzel yüzlü, iyi ahlakl ı ,  çeşit çeşit i limleri öğrenmiş, bilgi 
dallarını düşüncesinin kuvvet ve kudreti altına almış bir genç olan, vezir oğlu 
vezir, es-sfıhib, es-sadr, el-alim, el-adil,  en-nihrir Şihabeddin Sikat el-isliim ve 
' 1-müslimin melik el-ümera ve ' !-ekabir zu ' 1-menfıkib ve ' 1-measır Ebu '1-Me
nakib Mübarek b. es-Sahih el-adi l Şihabeddin Mahmud b. Sikateddin Abdüla
ziz - Tanrı yardımcı larını aziz etsin ve iktidarını iki kat eylesin !  - akranı 
arasında birinci, fazilet itibari le bütün insanlardan üstün, zamanın eşsiz fılim ve 
dindarı idi .  Onun dindarl ık, taassub ve hamiyeti hakkında bir hikaye anlata
yım:"  

"Onun tuğrai bulunduğu Tugrul devleti zamanında, Hace Aziz, iş arkadaş
ları, yardımcı dostları gibi koyu rafiziler, Isfahan kadı lığına eş' arileri tayin et
tirdiler ve sultana, memleketin doğru yolda gitmesini, ancak bu sayede kabi l
miş gibi gösterdiler. Reislik, hutbe ve kadılığın Hocendlilere veri ldiği hak
kında ferman yazıldı. Tuğra çekmek vakti gelip de, mübarek bakışı i le bunu 
görünce, o fermanı yırtarak, dedi - «Bu sayede elde edi lecek ülke sultana la
zım deği ldir, çünkü sultanın İs lamiyetten çıkmasındansa, Isfahan' ı ıı elden 
çıkması daha iyidir ve müslümanlıkta hamiyetsizlik yoktur. Atalar ve selefleri 
olan sultanların eş' arilerden kılıçla aldıklarını kendisinin bedava olarak eş'ari
lerin ellerine teslim etmesine müsaade etmem». Kimse bu söze karşı bir şey 
söylemeğe cesaret edemedi, eş'ariler i le rafizilerin haysiyetleri kırı ldı " .  

"İşte zamanında eşsiz olan bu zatta, sultanın ölümünden sonra bir  intibah, 
uyanıkl ık hası l  oldu ve bir köşeye çekil ip, Iraklı larla iş ortaklığını bıraktı, 
onların uygunsuz, kötü hareketlerini ve zulümlerini terketti .  Ruh hastal ıkları 
onun vücudunda zafiyet tevlit etti. Tabipler, içki içmekle bu rahatsızlığın men
baının  kesileceğinde ve bunun kendisini kurtaracağında müttefik idi ler. O, 
fazi letine yakışacağı gibi, bundan kaçınıyordu ve onu içmeğe gayret göstermi
yor, onu boğazından geçirmiyordu. Tabipler başka tedaviden el çektiler ve -
«Bundan başka çare yoktur, içki içmekten çekinmesin ve bu hastalık şaraptan 
başka bir şeyle tedavi edilmez» demekte israr ettiler. O mübarek dili ile dedi ki. 
- «Eğer miisseles'te bu hassa varsa, içerim yoksa içemem». Tabipler, - «Bu 
daha iyi ve daha güzeldir» dediler. Emretti, yüz batman üzüm şırası getiri ldi . 
Ona iki yüz batman su i lave edildi .  Ve kaynatılarak üçte ikisi yakıldı, tabahhur 
ettirildi . Bu şıra bırakıldı,  iki üç günde tahammur etti ; çok hoş kokulu, fay
dalı,  sarhoşluk ve neşe veren bir şarap oldu . O bu şarabı içiyordu.  Şehrin 
bi lgi li lerini ve şarap isteyen bir topluluğu getirdi, onlar da bunun heliil oldu-
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ğuna icazet verdiler. O büyük adam, hayatından ümidini kestikten ve hayratına 
sici lli  «kabala» yazdıktan sonra, az bir müddet içinde, o hastalıktan kurtuldu".  

"Bu duacıya da onun helal olduğuna dfür kati bir bi lgi hasıl  oldu.  Çünkü 
Peygamber demiştir ki, - «Muhakkak ki yüce Tannnın haram ettiklerinde şifa 
yoktur». Hadisler aras ında şunu da gördüm: «Tanrı 'ya karşı günahkarlıkta ra
hat yoktur». Halbuki şarapta pek çok menfaat ve sayısız faydalar vardır. Onun 
faydaları ve zararlan hakkında ell i  bablık bir Kiılib eş-şarlib yazı lmıştır. Alla
hın kelamı onun faydasını gösteriyor: «Ye halk için menfaatler». Zamanın hii
kümdarları ve büyük vezirler, eğlence meclislerinde ve kabul günlerinde, o 
murdarı içmekle meguldürler. Haram olduğu hakkındaki ayetin doğru olarak 
gösterdiği gibi, büyük bir cinayet i rtikap ediyorlar;canları, evleri , barkları bu 
uğurda gidiyor: «Dünyayı ve ahreti kaybetti» Fakat içki meclisi cezayı icabet
ti rmeyecek şekilde olursa, daha iyidir; hel1il olan şarap içi l irse, daha güzel 
olur". 

"İçki içmek şeriate muhalif ise de ve o murdarın cezayı mucip olduğu 
hakkında pek çok hadis rivayet edi lmiş ise de, daha önceki dinlerde, mezhep
lerde "helal bulunuyordu. O zamanlar da kimse onu içmekten çekinmiyordu.  
Acem hükümdarları eğlence meclislerinin süs ve azametini onunla temin edi
yorlard ı " .  

"Rivayet olunur ki ,  Keykubad deyrinde büyük bi r bayram yapılmış,  
memleketin büyükleri padişahın huzurunda hizmet dizilerini çekmişlerdi . Boy
nuna bir yı lan ası lmış ve boynu sıkılmış bir leylek gelerek inleyip, adalet iste
yenler gibi, şahın tahtı karşısında yere oturdu ve kuşların dilile yı lanııı elinden 
feryat, şikayet etti . Haciplerden biri: - «Bu dilsiz, bu can alan hayvanın elin
den aciz kalmış ve hükümdarın huzurunda ona karşı yardım dilemiştir. Hal
buki bizim kendisine yardım etmemiz mümkün değildir. Çünkü onu kurtar
mamız için, bizden emin olması lazımdır» dedi .  Keykubad ok atmakta muk
tedir idi ve kendine güvenirdi.- "Ben ok i le yı lanın başını yere dikeyim de, 
kuş havalansın ve yılanı ı ztırap içinde bıraksın» buyurdu.  Cevap veri ldi :  -
«Şahın fikri her şeyin üstündedir». Keykubad fikrini tatbik etl i ,  kuş kolaylıkla 
kurtulup, gözlerden kayboldu. Bir  müddet sonra müjde almış, yardım bulmuş 
bir kimse gibi salına salına, havada daireler çizerek, aynı yere kondu. Ağzında 
beş dane vardı. Hürmetle eğilerek, başını yere koydu, hediyesini verip gitti. 
Hükümdar buyurdu:  - «Kendisine yapmış olduğumuz lt'.ltfa karşıl ık olarak 
bu daneleri getirmiştir. Getirin bakalım ne imiş?» Tahtın yanına get iri l ince, 
hükümdar: - «Bu ne olabil ir?» dedi. - «Bu zamanın nadir, asrın şaşılacak 
şeylerindendir. Gözümüz böyle bir şey görmemiş, kulağımız böyle bir hadise 
duymamıştır» cevabı veri ldi. Alimler, hakimler, tabipler, köy ağaları. rahipler. 
filozoflar, eczacı lar, sebzeci ler, zi raatciler, gibi insan zümreleri toplanıp, yüce 
tahtın yanına geti rildi .  Herkes bir söz söylüyor, bir inci deliyordu.  Nihayet 
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şuna karar veri ldi: Bu taneler ne işe yararlarsa yarasınlar, bu kadarından bir iş 
yapılmaz. Bu yere gömülsün ve ne biteceği görülsün»". 

"Mahfuz bir yerde bir sulak toprak arandı ;  bir çayırlığın bir tarafına ekildi 
ve çok iyi bakıldı. Nihayet fi l izlenme zamanı gelince. her birinden yeşilliği ta

. vusun kanadının itibarını düşüren bir fi l iz  çıktı. Keykubad'a haber veri l ince, 
zahmete katlanıp, gördü ve lazım gelen tavsiyelerde bulundu; bakımında daha 
fazla itina gösteri ldi. Nihayet fil izler üzüm verip, güzelliklerini gösterdiler. -
«Bu nebat padişahın yanında yetişip, meyva vermiştir. denildi;  ondan başka 
daneler alıp dikmeli ki, bahçeleri güzelleştirsin ve tepeleri süslesin !»  Üzümler 
çoğalınca, yemeğe cesaret edemediler; çünkü faydaları ile zararlarını bilmiyor- · 
lardı .  Hükümdar buyurdu: - «Bunun faydası su ve içkisinde olabi lir». Suyu 
çıkarı l ıp, küplere konulunca, kaynamağa başladı .  Filozoflar bundan hayrete 
düşerek, şuna kanır verdi ler: Tecrübe yapılabilmesi için. kanının dökülmesi 
caiz olan bir takım insanlar getirmek lazımdır. Ayrı ayrı mizaçta üç insan ge
tiri ldi. Her biri büyük bir isteksizlik ve yüz binlerce korku i le şerbetten biraz 
içti ler. İkinci yudumda küstahlaştılar, üçüncüde feryat ettiler. Nihayet dördün
cüsü getirildi. Beşinciye gelince neşelendiler, oynayıp göbek atmağa, 'utan
mazlık ve arsızlık yapmağa başladılar; kimseyi kendilerinden üstün görmüyor
lardı . Sarhoşluğun son derecesine varınca, Keykubad'a küfür etmeğe başladı
lar. Ertesi günü sabırla bekliyemiyorljlr. büyükler de içmeğe cesaret edemiyor
lardı.  - «Ünlann üzerinden dört mevsim geçmeden emin olunamaz, belki bu 
neşe bir keder getirir ve ölümü celbeder» diyorlardı .  Dört mevsim içinde, bu 
şarap bir kaç adama veri ldi . Bu suretle şarabın faydaları meydana çıktı ve 
hepsinin neşe ve sevinçleri arttı .  - «Ü danelerin faydası bu imiş» dediler. 
Bundan sonra meclislerin ve dost toplantı larının süsü bunda aranıyordu. On
dan tecrübe ile başka türlü tatlı lar ve ekşiler (sirkeler) temin edildi ;  ateş üze
rinde kaynatmak sureti le tatlı ve güzel pekmez elde ettiler. Bir çok tatlı ve i laç
lar şaraptan yapıldı, ekşi sirkeden reçel ler çıkarı ldı. Bundan arzulanacak ve 
yollanacak hediyeler meydana çıktı ve onunla nimetler bir birinden üstünlük 
elde ettiler". 

"Şarabı tasvir etmek için arapça ve farsça parlak şiirler söylendi. Bunlar 
sirkenin ekşiliğine rağmen faydalan yüzünden istenilir ve mevzun oldu. O ekşi 
şeyi istemek için şu tatlı rübfü söylenmiştir:" 

(Şiir) 
"Ey vezir, kafur (soğuk) mizacıma uygun bir su ver; bekar bir adamım,  

bana üzümün kızını ver! 
Yüz kı zartacak o kaİıbe k ızı deği l ,  öteki kırmızı yüzlü,  örtülü kızı 

(şarabı) ver! 
Şarabın vasfında hiç bir noksan bırakılmadı, öyle .ki kadehi bile vasfet

mek için farsça ve arapça şiirler söylenmiştir:" 
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(Şiir) 
"Cam inceldi, şarap da; nihayet bir birlerine benzerl iler ve iş güçleşti: 
Sanki hepsi şaraptır da kadeh yoktur; yahut yalnız kadeh var da, şarap 

yoktur. 
(Beyit) 

"Kalkarım ve senin emirlerini asla dinlemem; şarap içer, diyetini vererek, 
canımı beladan kurtarırım.  

Kadehin dudağını senin dudağına koymasını kıskandığım iç in ,  onun ka-. 
nını içmeden oturamam."  

(Beyit) 
"Yıl lanmış bir şişe şarap yeni bir ü lkede daha iyidir; içinde şarap bulun

mayan her yoldan çıkman daha iyidir". 
"Üzüm salı ,  Ferjdun'un ülkesinden yüz defa daha iyidir; küpün ağzının 

kapağı Keyhusrev'in tacından daha iyidir". 
"Akı l l ı  k imselerin şarap içmekten maksatları ruhun şadl ığı ,  vücudun 

fayda bulması ve sıhhatin muhafazasıdır. Vücudun üç kuvveti vardır: a- Şeh
vani. Onun işi lezzet hası l  etmek ve şehveti tatmindir. Bulunduğu yer ciğerdir, 
b- İkinci nefsani kuvvet, buna natıka denilir. Hikmet ve i l im arar ve doğruyu 
emreder; insanı kötü işlerden alıkor. Bu kuvvet insanlara mahsustur. Bulun
duğu yer dımağdır ve hepsinden daha yüksektir. En alçağı, hasis olan şehvani 
kuvvettir. Her kuvvet birbirine zıt olarak iş görür. Onlardan birini faaliyetten 
alıkoymak isteyen, zorla alıkoyabi lir. Akıl sahibi kötülükten çekinir  ve ak lın 
buyurduğu doğru işi yapar. Onun işi  şehvani kuvveti ezmek, doğru işler yap
mak ve ahireti düşünmektedir. Bu yüzden üzerinde büyük bir zahmet bulunur. 
Hekimler ona rahat verecek, onu bu zahmetten kurtaracak bir şey aradı lar. 
Üzüm şarabından başka hiçbir yiyecek ve içecekten bu maksat hasıl olmadı .  
O, kuvvetlerin her birini doğru olacak şekilde ve  doğru olacak kadar azaltır. 
kırar. Çünkü insan oğullarının kıvamı ve alemin nizamı her kuvvetin kara
rınca olmasiyle hasıl olur. Eğer bu kuvvetleri ezer ve hiçbir nasip verıneı.se. 
yakın bir zamanda atemin imareti ve insan oğlunun nesli kesilir ve heder olur". 

"Şarap, hazmedici kuvvetin liizım geldiği gibi defedeceği ve gıda alma 
kuvvetinin kendisinden istifade edeceği miktarda, ölçülü olarak içil irse, Rufes 
der ki, - «Gırizi harareti arttınr, yemeği iyi hazmettirir. mutedil olmayan ah
latı vücut içinde mutedil bir hfıle getirir; kanı temizler, insanın yüzünün rengini 
güzelleştirir; hastalıktan yeni kalkanları şişmanlatır; kana karışmış olan safrayı 
idrar i le çıkarır; ham ve donmuş olan balgamı eritir. İnsanın ruh ve kuvvetini 
arttırır; kanı vücudda et yapar, sihhati muhafaza eder; damarları kötü ahlattan 
temizler, aş yermesini keser, hava kulucunu giderir. gıdayı vücudun muhtel if 
kısımlarına çabucak dağıtır»". 
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"Calinos der ki, - «Midedeki havayı dağıtır; damarları genişletir; gıdayı 
bütün vücuda u laştırır; süddeleri açar, galiz buharları lfüifleştirir  ve terle dışarı 
atar, tatlı bir uyku getirir». Sokrat der ki - «Vücudun gevşetip, dışarı atamı
yacağı ham ve donmuş hiç bir haltı insanın vücudunda bırakmaz, nefsine şad
l ık getirir, ruhu tazelendirir, kalbi kuvvetlendirir, sonunda hastal ıklar ve ateşli 
hummalar verir». Diskoridis der ki ,  - «Bütün bu faydalarından başka, yiye
cekle zehirlenmiş olana faydalıdır; kuvvetli şarap akrebe iyi gelir ve tabipler 
. kara sevdalı lara, baygınlığa karşı tavsiye ederler»" .  

"Tabiplerin üstadı İskilibiyadis der k i ,  - «Kötü cins şarap içmekten ve 
çok şarap içmekten vesvese, kötü meraklar, del i l ik,  güç anlayış, saçma fikir
ler, unutkanlık, akıl  noksanlığı, göz kararması, hasselerin bozulması , uykuda 
ve uyanık iken sebepsiz olarak korkma ve sersemlik hasıl  olur. Bütün bunlar 
çok içki içmekten hasıl olan dimağ hastal ıklarıdır. Vücut hastalıklarına ge
l ince, sektei kalp, boğulma, titreme, nikris ,  felç, birsam, mizacın bozu lması ,  
ciğer zayıflığı, istiska, baş ağrısı, diş ağrısı, ateşli şiş ve hummalar, ani ölüm 
gibi hastalıklar hasıl olur»" .  

"İmdi , akı l l ı  'olan , bütün bu mazarratları bir tarafa bıraksa bile, h is  kula
vuzu sayesinde ahiret cezasından sakınır ve heliil olan müselles'i az içer. 
Üzüm şırasına su i lave eder, üçte ikisi kalıncıya kadar kaynatır ve küpe kor. O 
orada tabahhur eder, kendisi de ölçü ile içerek, sarhoşluktan sakınır. Bu su
retle bütün faydalar elde edildiği gibi, ahiret cezalarından da emin olur. Mecli
sin süsü, dostların muhabbeti ve bir yerde oturanların gönül ferahı temin 
edilmiş olur". 

"Eğer kuru üzüm şarabı al ınıyorsa (isteniyorsa), aynı şekilde temiz kuru 
üzüm seçil ip yıkanmalı, sıcak su i le bir küpe koyup ezmeli ve süzmel i .  Ondan 
sonra kaynatmalı ,  iki üç elma ve ayva ile kuvvetli ve sıcak bir şarap olur. Çok 
faydalı ve gıda vericidir; heliildir". 

"Hurma şarabı sıcak ve yumuşaktır. Tabiatı, mizacı yumuşatır; pislik leri 
mideden dışarı atar, göğse ve barsaklara iyi gelir, vücude gıda verir, şişmanla
tır; kulunca iyi gelir. Buğday, arpa, bal, şeker ve diğer şeylerden yapılan öteki 
içkiler gıdalar gibidir; mizaçlara göre fayda veya zarar verir". 

"Yüce Tanrı alemin efendisi , Adem oğullarının padişahı ,  Arap ile Acem
'in hükümdarı ve kahredici sultana, eğlence tertibinden ve şahlara layık meclis
lerinden fayda hasıl  etsin ve bu en yüksek zfıtın nasibi içkinin faydası ol-
sun ! " . 1  

Heme kadar Sünni İslam'ı, devlet siyasetinin temeli haline getirmiş idiyse
ler de, Selçuklu sultanlarının dinin emirlerine her zaman tam olarak riayet ettik-

1 Ravendi.- Rahaı-üs-sudür ve ayet-üs-sürür. C.1 1 ,  !ere. ı\hmcı ı\ıq. Ank.  1 960. s. 384-395. 
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leri söylenemez. Halifelere karşı da fazla saygı l ı  davranmamışlardır 1 •  Hanefi 
fakihi olan Ravendi, türlü eserler, raviler zikrederek, sultanların şarap meclis
leri tertiplemelerini ,  saray teşkilatında "Şarapdarlık" makamını ihdas etmiş ol
malannı mazur gösterecek tevillere sapıyor. "Şarapta pek çok menfaat ve sayı
sız faydalar" olduğuna dair elli bablık  Kitiib eş-şwiih'dan söz ediyor ve galiba, 
Keykubad'ın, leyleği kurtararak onun getirdiği tohumlardan üzüm yetiştirdi
ğine dair rivayetini bu kitaptan alıyor. Böylece de Keykubad, Dionysos rolüne 
giriyor. . .  

Ravendi, şarabı "kurtamak" için Yunan etibbasına da başvuruyor. Fakat 
anlattıkları arasında en dikkate değer rivayet, Peygamber'in veda haccında su 
isteyince kendisine hurma şarabı uzatı lmış olmasıdır. Birçok güvenil ir  hadis 
kitabında nakledilmiş olan bu olay bize, sahabenin bile müskirin haram kıl ın
masını hafife almış olup Peygamber'in yanı başında hurma şarabı testisinin ta
şındığını gösteriyor. . . .  

Hangi koyu Sünni Osmanlı padişahı şarap içmekten kaçınmıştı? Hangisi 
hacca gitmişti? . . .  Hiçbiri ! Ali bi le, öbür tarafta, Saki-i Kevser (şarabı) olma-
yacak mıydı? . . .  . 

* * 

Ebfi Müslim 
Emevi saltanatını kıl ıç zoruyla devirip Abbasi harekatını muzaffer kılma 

işi ,  İslam'ı "kendi İslam'ı " yapmış olan Horasan Türk alanı erlerinden Ebfı 
Müslim'e müyesser olacakt ı .  Garip bir kişiliğe sahip Ebu Müslim,  görünürde 
Abbasilerin sadık bir hüzmetkarı iken onlar tarafından kalleşçe katl i ,  İslfım 
karşıtı tabiatlı çok sayıda karışıklık ve çalkantıya sabep olmuştu.  Heme kadar 
ansiklopediler onun Horasan doğumlu, muhtemelen İran kökenli olduğunu ya
zıyorlarsa da2 Köprü lü, "Ebu Müslim'in ırken Türk ve hatta Horasan Oğuz'
larından olması ihtimali bize göre kuvvetlidir: (H . )  Vlll. asırdaki Mısırlı bir 
Türk müverrihinin Hicri VIII. asır iptidasında yazı lmış bir eserden naklen 
verdiği malOmata göre Ebu Müslim eski Oğuz Han'ları neslinden geldiğini ve 
eski Oğuz an'anelerini ihtiva eden «Oğuzname»nin irsen kendisine intikal et
tiğini iddia ediyordu . . .  Bu nokta-ı nazardan Ebu Müslim'in maiyetindeki kuv
vetin mühim bir kısmının Horasan Oğuz' larından terekküp ettiği kolayca ka
bul olunabilir" diyor\ Mezkur Oğuzname, Türkçeden Farisiye tercüme edi l-

1 Bu hususta bkz.- Küllür kökenleri C. I ,  s. 1 36-8. 
2 Bkz. W. Barthold.- Ebu Muslim, iıı IA ve S.  Moscati.- Alıu Muslinı. iıı El .  
3 Köprülüzade Mchmcd Fuaıl.- Bektaşil iğin nıenşc'lcri. Küçük Asya'ıla lsliim b:itıııiliğiıı i ı ı  

tekiimül-ü tarihiyesi hakkında bir  tecrübe, iıı Türk Yurdu. C. 1 1/H. Mayıs 1 34 1  s. 1 25 .  iııfra 2 
Makalenin aslı Fransızca olup 1 923'ıc Paris'ıc ıoplanan uluslararası dinler kongresinde 
okunmuş ıcbliğdir. 



200 BURHAN oGUZ 

dikten sonra H. 2 1 1  'de, bir tabib olan Cibrail b. Bahtişu tarafından Farisiden 
Arabiye naklediliyor. Ebu Müslim Bahtu-Han neslinden geldiğini ve bu kitabı 
irsen aldığını iddia ediyormuş.1 " • • •  Hvarezm ve Maverraünnehr Türkleri ara
sında « milll kahraman» sıfatıyla menkabeleri asırlarca yaşaşan Ebu Müslim 
Horasani'nin hatırası, anlaş\l ıyor ki ,  muahharen Anadolu'ya gelen Oğuzlar 
arasında da kuvvetini kaybetmemiştir. . .  "2• 

İslam tarihinin gerçekten çaplı ,  başarı l ı  adamlarından biri olup Emevi 
devletini ortadan kaldırması ve Abbasi devletini kurması dolayısıyla kendisine 
nakil al-davla, salıib al-dav/a unvanları verilen Ebu Müsl im (7 1 9-755) .  
Horasan, Maverrannehr ve  sonraları bütün İran'daki Arap ordusunu i lga ve bu 
birliklerde Arap soylularını öldürüyor veya kaçırıyor. Emevi yandaşların ın  
tümünü yok ediyor. Ama bütün bunların yanısıra Merv'de camiler yaptırıyor, 
burada ve Semerkand'da sair birçok bina, ve bu arada Semerkand surları da 
ona isnat ediliyor. 

Maverraünnehr'de dış düşmanlara karşı savaşları , onun kumandanların
dan olup daha sonra Abbasilerin tahriklerine kapılmalarından ötürü onun tara
fından öldürülen Sibii b. al-Numan ve Ziyad b. Salih idare ediyorlar. Özellikle 
Ziyiid'ın Talas üzerinde Çin ordusuna galebesi (Haz. 75 1 )  çok önemli olmuş 
şöyle ki İslam'a Orta Asya kapılarını açmıştı. 

Ebu Müslim'i katli, bilhassa onun ulGhiyetine kail olan İran Mecusiler ara
sında çok kötü yankılar yaratmıştı . B unlar Sinbad adlı  birinin) önderliğinde 
toplanarak Horasan'ın bir kısmı ile Rey kentini zapta muvaffak olmuşlarsa da 
halife orduları bunları ezip geçmiş. Ebu Müslim dini propagandasınCla, İsliimi 
akidelerle eski halk inançlarını ,  hususiyle tenasuh inancını mezcetmiş ve ken
disinde, ulGhiyetin tecessüt ettiğini yaymış olmalıdır. Nitekim ti lmizi ,  daha 
önce gördüğümüz al-Mukanna'ın mezhebinde Ebu Müslim, ulfihiyetin Mu
kanna'dan önceki son tecessüdü olarak gösteri l iyor; sonradan zuhur eden fır
kalar, Biibekliler, Hurremiler ve bfüıniler (İsmaililer), kendi itikatlarının men
şei ve fütiivvet tarikatı mensupları (Ahi ler) da kendi tarikatların ın  kurucusu 
olarak Ebu Müslim'i göstermişler. Ebu Müslim, İran'da olduğu gibi, fütüvvet 
tarikatının pek fazla ve Şiiliğin de az çok yaygın olduğu Anadolu ahalisi ara
sında da, kutsal kahramanlardan bi ri olarak tanınmış ve onun hakkında, ev
velce Yeniçeri ve öbür askeri ocak mensuplarının mahfi l lerinde ve özellikle eş
raf odalarında okunması bir gelenek haline giren romanlar ve destanlar vücuda 
getiri lmiş4• 

1 l'uad Köprülü.- Türk edebiyatında i lk mutasavvıflar, Ank. 1 976. s. 2 5 1  iııfru 1 06. 
2 Köprülüzaue Mchmeu Fuad.- Türk edebiyatı tarihi, lst. 1 92K. s. 305. ' 

3 Bu Siııbiid adıııın daha önce irdelediğimiz Tondrakların reisininki ile aynı olması bazı �eyleri 
telkin etmiyor mu" . . .  

4 W. llarıhold.- "I'· f'iı. 
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Ebu Müslim efsanesi, Türk derviş tarikatlarından en heterodox olan Bek
taşi yazınında canl ı  olarak kalmıştır. Türk halkının kamsına göre Ebu Müs
lim, kendilerinden biridir ve tarihi görevi iyice muayyendir: Kerbeliifaciası11111 
intikamcısı. Aynı kanıya Asya'da Uzbek ve Türkmenlerde de rastlanıyor. 
Aslında onun kökeni üzerindeki düşünceler önemli olmuyor. O, asil olmak için 
Arap olmanın gerektiği bir dönemde ortaya çıkmış olup doğuşu hakkında her
zaman için şüphe bulutunu idame ettinneyi yeğlemiş. Ancak, Arap olmaı.lığı ve 
kökeninden herhangi bir şeref payı çıkarmayacağı muhakkaktır; ihtida elmiş 
olsa olsa Selman Farisi gibi, bir mevla olabil ir. Bu  keyfiyet dahi .  Selman'ın 
başbuğu olduğu zanaatlar loncasının kahramanları arasında ona veri imiş 
öneml i  mevkii izaha yeter. Önemli olan, onun tarihi anlamı i le gerçek kişinin 
efsane kahramanına dönüşme sürecidir. Ebu Müslim, bir başkasını yerine 
oturtmak için bir sülaleyi devirmiştir; ölümünden sonra İranlı lar onu peygam
ber orununa yükseltmişlerse de anısı çok daha uzun ve şiddetli olarak Türk
lerce kutlanmıştır. 

Ebu Müslim efsaneleri, Gaznevi dönemine ait bir destani (epik) romanda 
tebellür etmiştir. Bunun yazarı Tuslu Ebu Tahir olup bu kişi Sultan Gazneli 
Mahmud çevresinin bir hikayecisi idi. İşbu Roman'ın başarısının saiki,  Oğuz 
Türklerinin, Anadolu'ya göçleriyle getirdikleri anıdan çok, daha önemli bir va
kıa oluyor: Küçük Asya 'da onu edebiyatlarında benimsemiş olan Alıi  hareke
tinin büyük gelişmesi. Destani romanlar, Fütüvvet'in halkın ümmi sınıfları 
arasında yayj lmasının başlıca propaganda aracı oluyordu ve bu sınıflar için 
destan kahramanı herkesin erişebileceği basit yiğitl ik ü lküsünü temsi l  edi
yordu. Zanaat loncaları ortamında, ve özellikle aşağı,  küçük olarak görülen ve 
dolayısıyla elit sınıfların sosyal muhalefetinden ıstırap çeken meslek sahiple
rini biraraya toplayan derneklerde yiğit kahraman, dinin müdafii ve zalimlere 
karşı mücadelesinde halkın koruyucusu oluyordu. O ise ki halkııı koruyucusu 
ve dinin müdafii ikil i  rolünde Ebu Müslim, hirfet çevrelerinde yiğitlik ü lküsü
nün en üstün tecessümü idi: Müstevlinin sosyal ve vergiye değgin baskısından 
en çok sıkıntı çeken kentsel nüfusun sınıflarının desteği ile Abbasi davasını 
başarıya götürmüş olan Ebu Müslim loncaların en uygun kahramanı idi . Mez
kfir meslek sınıfları arasında, kasaplar, kebapçı lar, debbağlar vs. gibi pis, al
çak sayılan hirfet sahipleri vardı. Loncalar tarafından Ebu Müslim öyküsü İra
n'dan Kafkasya ve büyük bir gel işme kaydedeceği Anadolu'ya taşınmış ve 
yine bunlarla anısı Bektaşi tekkelerine nüfuz etmiş. Bektaşiler, siyasi rolleri ve 
Şii eği l imleri yüzünden şüphe altında kaldıklarında işbu heterodox tarikatın si
nesine sığınırlardı.  Tarikat, bu anıyı o denli yüceltmişlerdi ki, tekkenin duvar
larında Ebu Müslim'in simgesel baltası bulunurdu. Balta i lerde yine ele alaca
ğımız işbu efsanevi simanın ayrılmaz bir unsuru olup gerçekten Ebu Müslim
' in simgesi olmuştu, Zülfikar'ın Ali'ninki olduğu gibi. Bu si lfih onun en farig 
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alameti idi ve "Sırra vakıf olduğunda" doğuca yukardan ihsan edi lmişti. Ve ef
sanede, bu tarihi şahıs, "Baltacı " yiğit olacaktı 1 •  

* 
* >I< 

Hallac Mansur 
El-Hüseyin b .  Mansur (857-922), Türklerin İslam'ı kabullerinde etkisi 

görülen dini ve ictimai hareketin başı olarak konumuzu yine yakından i lgi len
diriyor. Fars eyaletinde el-Beyza cıvarında el-Tur'da doğmuş olup bir azad lı 
olmuş olması muhtemel görülüyor. B üyük babası Zerdüşti iken ona, belki 
anası tarafından, Ashab'dan Ebu Eyyub'un nesl inden sayı larak Ansfiri adı 
veri lmiş.  MU!eber bir ailenin kızı i le evleniyor. Çok genç yaşta kendini tasav
vufa veriyor. Çok sıkı bir riyazet ve itikaf hayatına kapanıyor. Bu hayat, daha 
sonra, vaaz ve İ rşad yolculuklarıyla kesinti lere uğruyor. Üç kez Hacc'a gidiyor 
ve bu arada sufilik hırkasından tecerrüt ederek Ahvaz, İsfahan, Kumm ve Ho
rasan eyaletinde halka muhabbetullahı vaaz etmeye koyuluyor; sonra, asker 
kıyafetine girerek ye Kürt ve Türk askeri rüesadan gerçekten yardım görerek 
İslam serhadlarınduki ribatlara (sınır karakollarına), hatta daha da uzaklara, 
Keşmir'deki putperest HindUları ve Mfisin'deki Türkleri Mlisliiman etmek için 
Hotan ve Turfan'a kadar, gönüllü mücahid gibi, uzanıyor. 

Mansur'un yaşamı ,  öğretisi ve ölümü, Müslüman kültürü tarihinin çok 
önemli dönemine ışık tutuyor ve betimlediği deruni deneme, tasayvuf tarihinde 
bir dönüm noktası olarak telakki edilebilir. 

Muhtemelen bir hallaç olan babası Tur'u terked ip Tustar'dan Vasıt'a 
(Dicle üzerinde), Araplar tarafından kurulmuş şehre uzanan dokuma bölgesine 
geçiyor. Burada ahali başat olarak Sünni-Hanbeli olmakla birlikte kı rsal ke
simde aşırı Şii bir azınl ık, kentin merkezinde de ünlü bir kurra mektebi bulu
nuyor. Vasıt'ta Mansur, Farsça konuşma alışkanl ığını kaybediyor. 1 2  ya
şında hıfzı yapıyor. Yirmi yaşına geldiğinde, yukarda an lattığımız serüven 
başlıyor. Basra'da, kayınbiraderi vasıtasıyla, Zcnç ayaklanmasını destekleyen 
bir kabileyle temasa geliyor. Bi ldiğimiz gibi ayaklanma, çeşitli derecelerde Şii 
aşı rı l ığı ile buluşmuştu. Belki de bu keyfiyet, onun sürekli ama temelsiz Şii 
d{ii olduğu ününün kökeni oluyor. Bu  dönemden bazı tuhaf ve görünürde Şii 
ifadeler alakoyuyor ama Basra'da coşkun bir zühdi yaşamı ve Sünniliğe derin
den sadık kalmayı sürdürüyor. Bağdad'a gidip ünlü sufi Cüneyd'e danışıyor 
ama Zem; ayaklanmasının bastınlmasıııdan sonra hemen Mekke'ye geçiyor. 

1 frene Mclikoff.- Abu Mü,lim. Le " Porte-Hachc" du  Khorasan dans la ıradiıion epiquc Turco
Irunicnnc. Paris 1 962. s. 2. 25-7. 
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Asya'daki "havari"l iğinin amacı, herkesi Allah'ı kendi kalbinde bulma 
yeteneğine kavuşturmak olup ona Hallô.c al-Asrô.r, "vicdanların hallacı" unva
nını kazandıracaktı ki bu, Sufilerin şüphe ve nefretini mucib olmuştu . Eski 
Hıristiyan bazı Sufiler, t i lmizleri olmuş. B unlardan bazıları Bağdad'du vezir 
olacaktı. Ama önemli maliye memurları olan bazı Mutaazıli ve Şiiler, onu al
datacak ve sahte mucizelerle itham edip halkı aleyhine kışkırtacak. Sınır  
bölgelerinde beş yıl  kalmış. 

Dörtyüz kadar tilmiziyle ikinci Hace faıizesini ifa ediyor; burada bazı eski 
dostları olan Sufiler onu yine sihirbazlık ve cinlerle anlaşma yapmış olmakla 
suçluyorlar. Bundan sonra Hindistan'a (Hinduism) ve Türkistan'a (Manihaism 
ve Buddhism) uzun bir sefere çıkıyor. Dönüşünde üçüncü ve son Hace fari
zesini yerine getiriyor. Ama bunu (290/902) omuzlarında nıurakka'a, renga
renk yamalı bir bez ve belinde futa, Hind peştemali i le yapıyor. Arafat'ta vak
fede iken, kendisinin tezl i l  edilmesini ve nefsine azab olunmasını halktan ale
nen talebediyor. Halife Mu'tazid'in ölümünden önce Bağdad'a giderek kent 
sokak ve pazarlarında Şeriat ahkamına göre Hacc'ı.la kesilen hayvanlar misilli 
kurban edilerek bütün Müslümanlar u�uruna feda-i can istemek gibi garip bir 
isteği bağıra bağıra izhar etmek üzere bu kente yerleşiyor. Orada yine bunlara 
benzer taleplerde bulunuyor ve nihayet bir gün Aııa '/-Hakk ( "Hakk beni m ! " ) 
diye bağırıyor' .  

* 
* * 

Hep gördüğümüz gibi klasik çağda Müslüman kentlerinin yaşamı sosyal 
ve politik olarak çok faal görünüyor. B i rkaç kez hi lafet politikası suk/arııı 
(çarşının) ve sokağın çalkantılurını hesaba katmak zorunda kalmıştı. Fukaha 
(fakihler), Kur'an'ın düsturlarına uygun olmadığı mülilhaza edilen filan tasa
rımı başarısızlığa uğratmak için esnaf ve tüccar takımına etki yapmayı bil i
yordu. Vergi tahsi liltı ve çeşitli rusumların vaz'ı, sarayla kent arasında sık sık .  
muhalefet kaynağı oluyordu;  o ise ki kesin kaide olarak Müslümandan sadece 
zekat alınabi l irdi . Bir  misal vermiş olmak için büyük Sufi Hallac'ın mahke
mesinin iki fı rka ".e iki vezir arasında bir mali ihti laflar arka-planı üzerinde 
vaki olduğunu i fade edil im; en sıkı fıkıh mektebinin mensupları Hanbeliler, 
Bağdad sokaklarında Hallac lehine ayaklanmalara yol açmışlar; ama bu, Halla
c'ın mahkumiyetini hızlandırmaktan başka bir şeye yaramamıştı. 

Medeni yaşamın yurttaşlık  hakların ın  korunmasının halk tarafından yük
lenilmesi, İslam'la i l işkisi olmayan hemen hemen içgüdüsel tepkiler mi olu
yordu? Bunlar, Allah'ın i radesine tam inkıyad ve O'nun tarnfından tayin 

1 Louis Massignon.- Hallac. i11 IA ve Louis Massiginon aııd Louis Gardcı.- al-Hal lfıdj. iıı E l  
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edilmiş amire itaat zorunluğu i le  tezat teşkil etmiyor muydu? Halkın medeni 
yaşama iştiraki ve hatta birçok kez sergilediği saldırgan lık ruhu, klasik çağ 
Müslüman kentlerinde zamanın Bizans ve Siisani imparatorluklarındaki kentsel 
yaşamdan çok daha etkil i  o lmuştu. Herşey sanki kentlerin Arap ya da İrani
Müslüman halkının, davranışında bir gerçek tavır. muhakeme ve fıkıh mek
teplerine tabi olarak zanaatlar, işlevlerin oluşturdukları gruplarda bir gerçek 
hürriyete sahipmiş gibiydi 1 •  

Bu  meslek loncaları Arap v e  bunların ücretl i lerinden çok Arap olmayan 
yeni muhtedilerce, Hıristiyan ve Yahudiler dahi l ,  oluşturuluyordu. Örgütlen
melerini Karmati etkisine, yani bunun yol gösterici komiinismi ve aşırı Şiili
ğine borçlu olmalıydı lar. Yine gizl i l ik yeminlerini ,  dahil olma tören lerini ve 
eşitçi eği l im lerini de keza aynı yere borçlu olmalıydı lar. Bu  loncalar X. i lfi 
XII. yy Mısır Fatımilerinde parlamışlardı ki bu sonuncuların yeni İsmfıilikle
rinin kökeni de bir ölçüde Bağdad tarafından resmen mağhJbedi lmiş Karmatilik 
oluyordu. Selahaiıin Eyyubi Sünni İslam adına Fatımileri ortadan kaldırınca, 
işbu Şii propaganda odakları meslek loncalarına ağır şekilde yüklenmişti . Es
naf: tüm İslam dünyası içinde, mesleğin icrasında bir şeref ülküsünün varl ı
ğına sarı lmış; bu arada bunların birçokları kendilerini İranlı ve muhtemelen 
Hıristiyan Selman Pak gibi Sahabe'den özellikle Şiilerce ulu lanan koruyucula
rın himayesinde görüyorlardı2• 

* 
* * 

Tasavvufun tarihi ve özünün ayrıntılarına daha sonra kısaca değineceğiz. 
Ancak Hallac'ın öldürülmesinde bunun resmi İsliim'dan kopuşunun sebep ol
duğunu söyleyelim.  H. III.-IV. yy'lar (IX-X. S'Y). Abbasi doruğu olduğu ka
dar Sufiliğin en çok meyve verdiği altın çağı olmuştu. Bu çağda fıkıh mektep
leri teşekkül edip Sünni zihniyetleri bilgilendirerek idare edeceklerdi.  Fakih ve 
kadılar artık Allah i le ittihadının aranmasını kendi varlıklarının saiki sayanları 
mahkemelere sürükleyeceklerdi . Mutaazıli, Hanefi, Maliki ortamlar bu kişi lere 
karşı sürekli bir şüphe izhar etmişler. Bu hücumlar, darağacının İslam'ın kal
binde yorulmaksızın vazedi len bir soru gibi kalacak olan Hallac'ın muhake
mesi, işkenceleri ve idamı i le yüceli m  noktasına varmıştı .  

Böyle bir muhalefet nasıl izah edilecekti? Hiç şüphesiz kı smen bazı Sufi 
gruplarının anarşik aşırıl ıklarıyla. Ama bunun dışında, Hallac'ın bir d<ii, bir 
İsmaili. vaiz olduğu aşırı ithamında olduğu gibi siyasi sebepler i leri sürülü
yordu. Gerçekten Hallac saray entrikalarının. iki vezirin birbirlerine husume-

1 Louis Gardeı.- Les hommes de l'lslam. Hacheııe 1 977, s. 76-7. 
2 ibcl . . s. 1 57 .  
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t inin,  bunlardan biri nin  mali politikasının kurbanıydı .  Onu mahkum eden 
"oybirliğiyle" alınmış karar, Hanefi ve Maliki ve birkaç da Şafii fakihin eseri 
olmuştu. Bunun aksine, "Eski'lerin imanı "na bunca bağlı nice Hanbeli, onun 
yandaşları kalmışlardır. 

Ama anlaşmazlığın nedenleri daha derin olarak tezahür edeceklerdir. Sufi
lerin aradıkları Allah ve insanın bu aşkı, el-Vahid'in saf ve yalın u luluğuna 
gölge düşürmeyecek mi? Hasan Basri, Allah'tan "ben O'nu arzu ediyorum ve 
O beni arzu ediyor" diye söz ediyordu. O ise Tanrı'da ışk'ı , muhteris Arzu'yu 
canlandırmak küfr olmuyor mu? Hallac ısrarla ışk'a dönecektir. Bundan sonra 
cari olacak tabir muhabba, hiç şüphesiz karşı l ıkl ı  ama her türlü ihtirastan 
arınmış aşk olacaktır. · 

lşk yeri ne nıuhabba ( m uhabbet) 'nın kabu l ü  muhal iflerin si liih ın ı  
e l lerinden almayacaktır. İnsan iradesi halkedilmişt ir diyecektir zamanın 
i lahiyatçısı: Tanrı, tapınma konusudur, aşkınki değil ,  şöyle ki aşk, "uyarl ık"ı 
(munasaba) tazammun eder ki Halik ile mahlGk arasında uyarlık olmaz. 

Sufi karşıtı fukahanın tepkisi, Tanrı 'nın bütün mahlGkattan sonsuz Ben
zemezlik'i nedeniy leydi. Bu babda daha kesin başka bir husus da i leri sürüle
bilir. Tanrı ile ittihad arzularıyla' Sufiler çok çabuk bir "ruhani ahval" deney 
arayışına bağlanmışlardı. O zaman deruni deney, herzaman mümkün hayal ve 
kibir tehlikeleriyle birlikte, en üst ölçüt oluyor. Halbuki Müslüman itikadında 
Tanrı, resül leri vasıtasıyla i nsanlara karşı Eylem'inin sırrını i fşa eder, kendi 
esas sırrında kendini ifşa etmez. O, Takarrübü muhal (yanına varılamaz) ola
rak kalacaktır. Miraç'ta Muhammed Sidret-ü l-münteha'nın ötesine geçeme
mişti .  Tanrı'yla, Kendisi olduğu gibi, birleşmiş sanan Sufi, sarih itikadının 
ötesine doğru ilerlemeyi düşünüyor. "Tanrı'ya susamışlar" arasında, el-Vahi
d'e imanlarını ,  deneylerinin ölçütü yapabilmişler az bulunuyor. Hallac'ın bir
çok metni Allah'a karşı sadece kişisel deneyin şümulünü izafileştiıiyor: "Beni 
kaçıran Sen'sin, beni kaçıran zikr'in deği l "  . . .  

Hallac vakıası muahhar Sufiler tarafından çok kez anımsanacaktır. Hallac 
yandaşlarıyla karşıtları çatışacaklardır. İranlı ,  Türk, Hindu Sufiler anısını yü
celtecek ve içinde bol gerçeküstü şeyler bulunan bütün bir efsane, onu kutlaya
caktır. Ama çoğu için O, mesru yetkenin emriyle "öldürülmüş"' maktul olarak 
kalacaktı r 1 •  

* 
* * 
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Hallac'ın ahlaki reform talebi ve halk üzerindeki etkisi iktidarki lerin bir
çoğu için can sıkıcı şeyler olup bunlar, suçlamalarını iki bahaneye dayandır
mışlardır: 

a) Dini bahaneler: Hal lac'ın ölçüsüz i fadeleri , muıad bfıtini ihtiyatı ve 
gizli l ik disiplinini bozmuştu ve bu yüzden Cüneyd gibi dostu olmuş Sufiler ta
rafından ayıplanmıştı . Ayrıca küfr ve lıulul'ü iddia etmekle suçlanmıştı . Ve 
ritual fıi lere bir deruni anlam verme kaygısıyla sarfetıiği "kalbinizin Kabe'sinin 
çevresini yedi kez tavaf ediniz" sözleri, Kabe tavafı fi i l inin i lgası olarak tefsir 
edilmişti . A llah aşkı uğruna kurban kuramı ve yukardaki "beden kabesinin 
tahribi" şeklindeki remzi ifadesi harfiyen yorumlanmak suretiyle mahkum 
edi lmişti; bundan Karmatilerin daha önce anlatmış olduğumuz isyanları so
nunda Kabe'nin gerçekten tahribi ve hacc'ın i lgası manası çıkarı lmıştı. 

b) Siyasi bahaneler: bunlar, aslında, en kesin olanlardı .  Yukarda söyledi
ğimiz gibi onun uzak diyarlara yolculukları onun bir Karmati dl'i/'i olduğu ka
nısını uyandırmıştı ki onun kullandığı dil ve hatta murakabe themaları bir 
miktar Şii unsur içeriyordu. O ise ki ,  bu konuda verdiği yanıtlar tamamen de
rin bir Sünni itikattan mülhemdi. Onun halk ve saray erkanı üı.erindeki etkisin
den ürken suçlayıcı lan onu Cemaatin nizamını tehdit eden bir kargaşa yaratı
cısı ve asi olarak göstermeyi kararlaştırmışlardı .  Öbür yandan düşmanı vezir 
Hamid ile ser-asker Munis, Hal lac yandaşlarını tesl im etmekten imtina eden 
Horasan Samanileri ile i l işkiyi kesmek ve Bağdad'da buğday muhteki rlerine 
karşı ayaklanmış olan Hanbeli halk kıyamını bastırmak hususunda anlaşmış 
bulundukları için Hallac hakkındaki hükmü tacil ettirmişlerdi. 

XIII. yy'dan itibaren Hallac'ın şöhreti İslfim fileminin sını rlarını aşacaktı. 
Onun vecizelerini içeren İbranice çeşitli yazmalar vardır; Moğol hükümdarları
nın saraylarında Nasir Tusi, vezir (Yahudi köken li) Reşiduddin ve sairleri 
Hallac'ın hayranlarıydılar 1 •  

* 
* * 

Hallac'tan, hep ku laklarda çınlayan bir unutulmaz seda kalmıştı: Ana al
Hakk! O, "ben Allah'ım" demişti ! Sözünün kapşam vüs'atini idrak etmeyecek 
adam değildi Hallac. Bu itibarla bu aııa al-lıakk, o zaman yine çölde bir çığlık 
olarak kalmıştı. Sadece manzara değişmiş ve Sufimizin sözünün yerini daha 
sonraki çağların geri l imleri almıştı . Bir ifade olarak çeşit li şekil lerde tartışılmış 
ve bunun panteistik havası , değişen görüşlere göre kabul ya da reddedi lmişt i .  
Bir deneme olarak geçerl i l iği çoğu kez itirazlara uğramış ve hiç değilse ciddi 
şüpheyi davet etmişti. Müslüman kuramsal düşüncesinde işbu ana a/-lıakk Al-

1 Louis Massigon.- op. l'İt. 
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lah'la insan arasındaki i l işkide önemli bir yer tutacaktı. Ve işte tam bu neden
ledir ki cümle, Müslüman i lahiyatında sıkıntı yaratmış ve hala da yaratabi l ir  
şöyle ki  insanda tannsal ve beşeri tabiatın birbirine girmesini telkin ediyor. Bu 
nedenle, ona gösteri len saygıya rağmen Hallac Müslüman vicdanının çevre
sinde kalma durumunda olmuş, ve yine belki bu nedenle de, o zamanla, Müs
lüman dünyasında yaratıcı dürtü üzerinde çok kuvvetli bir etki olarak ortaya 
çıkmıştı. Bununla birlikte, ana al-hakk cümlesi herzaman için, eği l imleri bölen 
karşıt anlamlı iki bileşenden oluşmuş bir ifade olarak kalacaktı . 

Bunun uzun tahl i l  ve tartışması konumuzun dışında kalır 1 •  
* 

* * 

Sühraverdi 
Hallac'tan sonra, İslilm tasavvufunun iki büyük si ması ,  Ayn al-Kudiit 

(idamı 5251 1 1 30) ile Sufi, feylosof ve gnostik, İmiimiyye İran'ında herzaman 
yandaşları bulunacak olan işrak doktrininin biinii Sühraverdi (ölm. 589/ 1 1 93) 
de maktul olarak kalacaklardır. Biz sadece bu sonuncusunu ele alacağız. 

İran'da, Medya'da Sühraverd'de H. 545 ile 550 arasında doğmuş olan 
Şihabeddin Sühraverdi'nin başlıca hocası,  Fahrüddin el-Riizi'nin  de ti lmizle
rinden biri olmuş Mecdiiddin Jili idi . Meraga'da (Azerbaycan'da) fıkıh i le fel
sefe tahsi l etmiş. Daha sonra o, Isfahan ve Mardin'de görülüyor. Bir süre kal
dığı Harput'ta emir İmaduddin Kıl�carslan'la i l işkiye girip eserlerinden birini 
ona ithaf ediyor. Eyyubi'lerin i lk yıl lannda hiilii büyük ölçüde Şii olan Halep'e 
gelişinin nedenleri bilinmiyor. 

Mahkemesinin hangi koşullar altında cereyan ettiği hususundaki beyanlar 
kısa ve az tutarl ıdır. En eski tanıklık lardan biri, çağdaşı .  İmaduddin İsfahani 
(ölm.  597/ 1 20 l )'ninki olup bu zat Eyyubi bürokrasisinde parlak bir yer tutu
yordu. Ona göre, takibatın sorumluları Halep yasası fakihleri idi.Bun ların, fı
kıh ve usUl'a müteallik sorunlan tartışmaya davetlerinde Sühraverdi, diyalek
tiğinin ustal ığıyla itirazcılarını bozuyordu. Hınçlarını alamayan fakihler onu 
Halep'in büyük camiinde bir açık tartışmaya çağırıyorlar. Allah'ın yeni bir 
peygamber göndermeye muktedir olup olmadığı sorusunu cevaplandırması . 
istendiğinde gönderebileceği yanıtını veriyor. Derhal bir zabıt tutu luyor ve 
bunda böyle bir ifadenin heretic tabiatı belirtiliyor şöyle ki ,  Al lah'ın muttak 
kudretini savunma rengi altında O'nun Bizzat Muhammed'in en son Peygam
ber olduğunu ifşa ettiğini bilmezlikten geliyormuş. Selahaddin, tutanak eline 

1 Bunun için bkz. Gilani  Kamran.- Ana al-Haqq reconsidercd. Lahorc 1 398 ve B. Oğuz.- Tilrk ve 
YahULli. C.I .  s. 3 1 4  ve 360-2. 
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varır varmaz bu dinden dönmüş adamın idamını ve kitaplarının yakılmasını 
emrediyor. Bu öykünün başka rivayetleri varsa da i şin aslı değişmiyor. 

Tutuculuğu ile ünlü İbn Teymiye (ölm. 72811 328), Sühraverdi ile i lgi len
miş ve onun hakkında-idamının nedenlerini kesinleştiren bir mütalaada bulu
nuyor. Söylediğine göre Sühraverdi, bir peygamber olma iddiasındaymış. 
Kendisinde peripatetismin (Aristo), İbn-i Sinfı'nın tarif etmiş olduğu gibi, ku
ramsal felsefesiyle hikmet-i Sufiye'yi (mistik teozofi sini) kendinde birleştir
mişti. Öbür yandan Batıniyye fikirlerini benimsemiş ve Grek ve İranlı ların fel
sefesine derinden vukuf peyda etmişmiş. Sisteminde ışıklar kavramına aşırı 
önem vermekle eski zerdüşti dinine yaklaşıyormuş. Sihir ve simyaya aşına 
imişmiş. Ve z.111dıklık ithamiyle Halep'te Müslümanlar tarafından öldürülmüş
müş 1 .  

Aslen İranlı ve  itikat bakımından Müslüman olan Sühraverdi'nin işrak 
(aydınlanma) adını verdiği ve muakıblarına işrakfyilıı denilmiş olan felsefesi, 
felsefi akide ile eski İran dini akideleri, Eflatun, yeni Etlfıtuncu, i rfiin iyye 
(gnostisism), Sünni İslam ve Şia akidelerinin birbiri i le tel if  edi lmiş bir terki
binden ibaretti .  İlk eserlerinde Kur'an'ı ve İslam akidelerini Bfıtıni ve temsi li 
hikayelerle izah etme yolunu yeğlemiş ve İrani akideleri İslamiyetle telife gayret 
etmiş. Daha çok Etlatun'un fikirlerini benimseyen ve onu kendine imanı olarak 
tanıyan Sühraverdi, asıl felsefi inançlarını Hiknıat al-işrfık vb. gibi eserlerinde 
toplamış. 

Sühraverdi meşşai (peripatetisyen) ve Sufi olarak görünüyor. Aristo'nun 
yorumunda İbn-i S infı'nın etkisinde kalmış. Orada, meşşfıi fikirler yanında 
İsliim'ın bütün Helenist telifçil iğinden aldığı bir nevi tasavvufi işrakiye, bütün 
Yeni Etlfıtuncu akide, simya i lrı;ıi  ve iksire müteal l ik nazariyeler, hafi (gizli) 
i l imler, iıfani (gnostik) rivayetler ve Yeni Fisagorcu unsurlar halitası bulunu
yor. Vaktiyle te'lifiye mezhebi (syncretism) - örneğin "bütün dinlerin uygun
luğu hakkında" bir risale yazmış olan Yeni Etlfıtuncu Asklepiades - için ol
duğu gibi, Sühraverdi ve bütün öbür Müslümanlar için de, bütün felsefi sis
temler ve bütün dinler ancak bir tek gerçeği ifade eder ve Sühraverdi, Agatho
demon, Hermes ve "Greklerin en büyük beş feylosofu" olan Empedokles, Fi

. sagor, Sokrates, Eflatun, Aristo ve aynı zamanda Cfımasp ve Buzurgmihr'i 
kendi üstadlan olarak zikreder. 

Onun eserini en iyi niteleyen, ışık, aydınlatma (işrfık) metafiziği olmuştu. 
Bu, sudurun (meydana çıkışın) remzi gibi iş gören, ama aynı zamanda eşya
nın derin geçeği olarak bakılan manevi bir ışığın Yeni Etliituncu ışk kuramı 
olmaktadır. Tasavvufta, Hıristiyan ve Müslüman felsefesinde büyük yer tut-

1 Henri Laousı.- Les schisme, dans l"lslam. lnıroducıion iı une cıude de la religion nıusulnıanc. 
Pari.ı· 1 965, s. 230- 1 .  
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muş bu felsefe, İslam feylosoflarının çoğunda, özel likle Farabi, İbn-i Sina ve 
Gazali'de bulunuyorsa da galiba bunu Sühraverdi kadar kimse benimsememiş 
ve kullanmamıştı ' .  

Gönül Çalab'ın tahtı 
Çalab gönüle baktı 
Dört Kitab'ın manası 
Budur eğer var ise" . . .  

dediğinde Yunus, yukardaki "bütün dinlerin uygunluğu", "bütün din lerin an
cak bir tek gerçeği ifade ettiği" doktrininden bihaber miydi? . . .  

Sühraverdi, daha niceleri gibi, Türk halk düşünce sistemindeki rengini 
muhafaza edecekti .  

* 
* * 

Ve nihayet, buraya kadar irdelediğimiz Arap-İslfim dünyasının bir özetini 
yaparak bu alanı , Türk-İslam alanına girmek üzere, terkedeceğiz. Sözünü etti
ğimiz "özet"in, Arap-İslam alemine özgü olmayıp bir evrensel mahiyet taşıdığı 
aşikardır şöyle ki bütün saydığımız dini-felsefi hareketlerin deruni içeriğinde 
sosyo-ekonomik sorunlar yatıyordu. Bunlar hep fi ligranda gözüküyorlardı .  
Ne demişti Fuzuli: 

"Her kim ki Allah'tan iba eyler (ona razı olmaz) 
Bir başka baba eyler intisab" . . .  

Bu  bab, bu kapı, bir din, bir mezheb, bir tarikat, bir felsefe olmuştur, in
sanoğlunun, ve bu arada, Arap'ın tarihinde olduğu, bundan böyle de, hep ola
cağı gibi . Neden heretic Sühraverdi'yi s iv i l  yetke mahkum etmişti? Neden 
Tondraklı S imbat ' ın, "resmen" Hıristiyan Simbat'ı Müslüman Arap emiri 
kellesini uçurmuştu, kendini İsa yerine koydu diye? Ona ne oluyordu? . . .  

Sosyo-ekonomik sorunların çözümü sadece irdelediğimiz mezhep ve tari
katların konusu olmayıp bunların uzantısı olan tasavvufi düşünce ve hareket
lerin özünde de yatar. B u  itibarla, bundan böyle tasavvuf da i lgi odaklarımız
dan biri olacaktır. 

1 S. van den Bergh.- Sühreverdi. i11 IA. 





ANADOLU'DA İSLAM İYET 

Anadolu'nun Türkleşme-İslamlaşma sürecini daha önce1 ayrıntılarıyla ir
delemiş bulunduğumuzdan, bunu burada yinelemeyeceğiz .  Bu çal ı şmada. 
keza, İslamlaşan halkın sayı ve ethnik terkibini de vermiştik. 

Anadolu'da Türkleştiren-İslfımlaştıran unsur Oğuz boyları olmuştu ki 
bunlar buraya bu dinin sal ikleri olarak gelmişlerdi . Ama ne biçim bir islfım'dı 
onlarınki ? . . .  Asya' da İslfım, kısmen Arap fütuhatıyla, kısmen de, biraz daha 
sonra, gemici ve kervancıların himmetiyle yayılacaktı. Aşağıda anlatacağımız 
gibi, Arap etki alanında, çok farkl ı laşmış bir İsliim oluşacaktı. Orta Asya'da 
güçlerin istikrar bulmasıyla eski kervan ticareti canlanmıştı. Kadim ipek yo
lunda gidip gelen tacirler arasında Araplar, ihtida ettirme gayretleriyle belirgin 
oluyorlar, beraberinde Kur'anlar ve şarihlerinin eserlerini getiriyorlardı. Ve ni
hayet, 945'de. Çin Türkistanı sinesinde, Kaşgar, Müslüman olacaktı. O günii 
başlamıştı Orta Asya'da din-i Muhammedl'ye gönülden Tanrı çağrısı2• 

İsliim'ın doğuşu, iyice muayyen bir beşeri ortamda, göçebe-yerleşik tema
sınkinde vaki olmuştu. Bu genel çerçeveye oturtulmadan bu doğuş izahsız ka
lır. Bunun (temasın) tarihi tezahürl�ri nelerdi? Böyle bir bağlamda ne tür siyasi 
yapı lar ortaya çıkabilirdi? Ve bunların kaderi ne olurdu? Bu noktada temel veri 
demografik boyutta. "Sürekli olarak çekirgeler gibi insan üreten" göçebe top
lum nüfusunun fazlası oluyor bu veri . Çöl, fevkalade bir hayat kaynağı, ve 
bunun fazlası, ortamın sınırlaması karşısında, ekilebil ir bölgelere doğru hızla 
yayılmak zorundadır. 

Arap-Suriye çölü bu genel yasanın dışında kalmıyor. Miinbit Hi lfıl ' in 
yerleşik bölgelerine doğru göçebelerin dürtüsü, bütün tarih boyunca kaydedil i 
yor. Bu dürtü, Mesopotamya'nın gel işmesinin sabitelerinden biri oluyor. Ku
zey'e doğru Arap yayı lması daha M.Ö. IX. yy'da çivi yazısı belgelerde oku
nuyor. Bunun sonucunda Suriye'nin bir geniş Araplaşması vaki olmuş olma
l ıydı3 .  

Muhammed'in kişiliğinin tahl i l i  konumuzun dışında kalıyor. Ama. ortada, 
Arap tarihinde tek görülen, hiçbir zaman tekrarlanmamış bir vakıa var; o da 
büyük genişleme hareketiyle işbu güçlü kişi l iğin bağlantısı oluyor. 

1 Hh. Kültür kökenleri C.I. s.  6 1 -324. 
2 Jcan-Paul Roux.- l."lsl:ım en Asic. Paris 1 958.  s. 37. 
3 Xavier de Planhol.- Les fondcmcnıs geographiques de l"hisıoirc de l " lslaııı. l'aris 1 968. s.  1 4-6. 
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Ancak bu i lk saptama, daha geniş tartışmalara kapıyı açıyor. Muhamme
d'in öğretisi hangi ölçüde, bilinçli veya bilinçsiz. içinde çalıştığı ortama uyar
lanmıştı? İşbu ortamın  Peygamber'in öğretisinde, dolayısıyla yeni dinin daha 
sonraki bütün gelişme zincirinde, peşinen ihmal edilemez. Öbür yandan, hangi 
ölçüde bu aynı sosyal ve coğrafi ortam Peygamber'in, veya İfşa'ının başarı
sından sorumlu idi? Mekkeliler pekala muzaffer olup İslam'ı , yeryüzünde çok 
görülen "başansız" lar sı rasına itebilirdi. 

Esasen, İslam'ın kökeni ve Arabistan'ın birleştiri lmesi, Peygamber'in 
kişi l iğinden soyutlanamazsa da, onun "İsJam'ın büyük serüveni"nde, Arap 
fethindeki ,  rolü daha az kesin oluyor. Evrensellik onda vardı ama bir "dünya 
dini" hayalinin yaşadığını söylemek biraz fazla iddialı olabi l ir ' .  

Doğmakta olan İslfim'ın ideali esas itibariyle kentseldi . İslfim'ın, sosyal ve 
dini ereklerini gerçekleştirmek için kente ihtiyacı vardı .  Bir kentin kuruluşu 
yüksek derecede övülecek bir fi i ldi. İslam'ın temeli beraberce namaz, özellikle 
Cuma günleri, olduğuna göre, sabit ve istikrarlı camilere gereksinme vardı k i  
kent, bunu karşılayacak mekandı, şöyle ki b ir  Cuma camii, herhangi bir yerde 
inşa ediletnezdi. Bu kent, karsal kesim ve çölün hırpani liğini reddedecekti . 
Sosyal baskılar kadar manevi icaplar itibariyle İslam, bir kentsel din olmuştu : 
İmam bir burjuva hayatı sürmeliydi. Kadınlar örtülü olacaklardı ki bu, göçebe 
yaşamın gerekleri veya basitçe kırsal kesim hayatıyla telif edilemezdi. 

Bu kent zihniyetine karşı l ık göçebeler, İslam için. ancak tali unsur, silahl ı  
mücadele için vazgeçi lmez asker ve muharip, ama askeri nitelikleri dışında 
kötü insanlar ve edna müminler, zırlayıp duran dinsizlerdi2• Peygamber bile, 
Al lah'ın ağzından, onları lfınetlemişti :  "Bedeviler kafirl ik ve munafıkl ıkta 
(şehirli lerden) beterdirler. Al lah'ın Peygamber'ine gönderdiği hükümleri bil
memeye ve tanımamaya daha layıktırlar. . .  Bedevilerden öyleleri vardır ki , 
harcettiğini ziyan sayar, başınıza belfiların gelmesini beklerler, bela onların ba
�ına gelsin" ( ! )  (IX/98-99). 

Kendi yaratıkları olan göçebeleri Allah bile sevmiyormuş! . . .  
Dolayısıyla göçebelerin İslamlaştınlmaları, çoğu kez kentsel cemaatların 

yokluğunda zor olmuştu. Ebu Bekir'le Ömer, bunları elde tutmanın en iyi yo
lunun bunları yabancı fütuhatına doğru seferber etmek olduğunu anlamışlardı .  

İs lam'ın Arabistan'da oluşma koşul larını anlatmıştık. Ancak bunun bir 
kıyaslamalı araştırma ve bir coğrati tahlille tamamlanması gerekir ki bu sonun
cusuna "sosyoloji" mektebi henüz tevessül etmiş değildir. Ne idi İslam'ın bu 
imtiyazı? Neden, burada, ve sadece burada, Eski Dünya'nın vasi bozkır  ve 

1 i/}{/ . •  ' ·  2 1 -2. 
2 i/}{/. ,  s. 24-5. 
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çöllerin in alanında, yerleşik v e  göçebe, anlaşmak için görünürde az yatkın in
san gruplarının bu görülmemiş bağlaşması gerçekleşmişti? O ise ki, bildiğimiz 
gibi göçebe-yerleşik temas bölgesinde "normal" siyasi gelişme az çok sürekli 
bir çatışma ve zaman zaman da kopmalarla özgünleşiyor. İslam'da böyle şey 
olmuyor. 

Bu arada, zikredeceğimiz bir tarihi olgu, bütün bunların nedenlerine ışık 
tutabilecek mahiyettedir: Hali fe Hişam (724-743) Türkler nezdine heyet gönde- · 

rerek (maalesef müverrih Yakut hangi Türkler olduğunu ve heyetin takibeıtiği 
güzergahı tasrih etmiyor) bunları İstam dinine davet ediyor. Kagan da askeri 
merasim tertibedip süfcraya, adamları arasında hiç sanatkar, ezcümle berber, 
demirci , terzi bulunmaması itibariyle bunların, İsliim ahkamına uyduklarında, 
hayatlarını kazanmaktan ikiz kalacaklarını i fade ederek beyan-ı itizarda bulu
nuyor ' .  

Önemsiz gibi görünen bu  küçük olay aslında kaganların, üretimle i l işki 
kavramında ne denli berrak görüşe sahip olduklarını gösteriyor: yeni itikat, 
kasabaların bu zenaatkarlarına mahsus gibi görünüyordu .  Bedeviler 
(göçebeler) sadece alet olmuşlardı. 

Gerçekten doğmakta olan İstam'ın özgünlüğü bu ittifak, kentlilerle göçe
belerin bu bağlaşması olmuştu ki bu, bütün İsliim tarihi boyunca evrensel ola
rak mevcut bir yapı gibi kendini göstermiştir. Bu keyfiyet İsliiıni hareketi , Eski 
Dünya'nın bozkır veya çöllerinden çıkmış öbür büyük dalgalardan ayırıyor. 
Ortaçağ'ın büyük Türk-Moğol istilalannın göçebe malzemesi yerleşik ve kent
sel toplumların yörüngesine az çok varmışlarsa bu sonum:ular bu muharip ço
banları bir manevra kitlesi olarak kul lanmışlar. Ama yine de hareketin kökeni 
özgül olarak göçebe kalıyor2• 

Ünlü İslam tarihçisi Hitti, Arap bedevisinin "putperestliği"ni anlatıyor ki 
bu, asl ında, başka, ve bu arada Asya göçebesinin de pekata tabiatına uygun 
düşer: "Meydana getirdiği şiirlerine bakarak hüküm vermek İcab ederse, Cahi
liyye Devri bedevisi bir din sahibi olsa bile bu, onun hayatımla pek önemli bir 
yer tutmuyordu. Ruhi-manevi alanda hareket ve tesir husule getiren kuvvetlere 
karşı mutedi l, hatta kayıtsızdı. Dini tatbikat ve tapınmalara karşı onun uysal
lığı, kabilenin akışına kapılmak ve gelenek hususunda sahip olduğu sağlam 
bir hürmet duygusundan i leri geliyordu. Hiçbir yerde müşahhas bir puta onun 
gerçekten düşkünlüğünü gösteren bir anlatıma rastlamamaktayız. Bu noktayı 
İmru'ul-Kays hakkında anlatılan bir vak'a aydınlığa kavuşturmaktadır. Baba
sının kati l inden intikam almaya karar vermiş olarak Zu'l-Haliise tapınağına fal 

1 W. Banhold.- Hisıoirc ılcs Turcs d'Asie Cenırale. Paris 1 945. s. 57. 
2 Xavier de Planhol.- op. ciı . . s. 2 1 -7 .  
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oklarına başvurmak suretiyle oradaki kahine danışmak üzere gitti . Fal okların
dan üç kere «bu işten vazgeç» işaretinin çıkması .üzerine kırdığı okları puta 
fırlatıp attıktan sonra şöyle haykırdı «Seni mel'un ! . . .  Öldürülen senin baban 
olsaydı onun i ntikamını almama mani olmazdın değil mi?» . . .  " 1  • 

• • 

1 Tu-Kiu'lar, daha doğrusu Türük'ler, yani bu adı taşıyacak i lk Türklerin 
halefleri Uygurlar, Moğolistan'ı terk edip daha Güney'de, Turfan ve Tuen
Huang vahalarına sığıııdıklarında (840), eskidenberi Türk olan bölgeler Mo
ğollar tarafından işgal edi lmiş ve eski şagi l lerin ağırlık merkezi hissedil ir öl
çüde Batı'ya kaymışt ı .  

Heme kadar iki Türkistan'ın Türkleşti ri lmesi Türükler, ve onlardan sonra 
Uygurların eseri olmuşsa da, Türk halkları, i lk tarihi mekanlarının dar sını rla
rını çoktan aşınışlardı. Hazar Denizi i le Karadeniz'in Kuzeyinde konak lamış 
çeşitli boyların, ezcümle Avarlar, Hazarlar, Komanlar, Peçenekler, Bulgarların 
v.s. ve bunların geliş tarihleriyle akrabalık ları hakkında elde az çok iyi bilgi ler 
bulunuyor. Balkanlar'a kadar Altay lı ların nüfuzunun Yii.  yy'dan önce vaki 
olduğu da kesindir ve İran ve Bizans kalelerinin berisinde, uygarlaşma yolunu 
tutmuş bir göçebe devletler mirası, az çok sürekli olarak yayılıyordu. Bunlara 
çağın bütün dini sistemleri, ezcümle Manihaism, Hıristiy·anlık, Nasturilik, 
Buddhism, Mazdaism, ve hatta Judaism, çağrıda bulunuyordu (güçlü ve hoş
görüye dayalı Hazar imparatorluğu sonuncusunu resmi din olarak kabul et
mişti ) .  

Araplar genişlemeye başladıklarında durum az çok böyle idi .  Heme kadar 
Türklerle İslam'ın i lk temasları daha Yii. yy'ın sonundan itibaren başlamışsa 
da, bunların ihtidaları yavaş bir i lerleme kaydetmişt i .  Bugün bile Altaylar'da 
bazı "Tatar" lar hala, eski Şamanl ık'ın haylı  bozulmuş şekl ini uyguluyorlar. 
Sibi rya'nın Kuzey ucunda Yakutlar da buna bir yeni Hıristiyanlık karıştırmış
lar. 

1 000 yı lına doğru Transkafkasya'ya yerleşmiş Araplar, Derbend geçitle
rinden Avarlara dinlerini aktarmışlar. Bu tarafta da i lerleme yavaş olmuş ve 
Kumıkların i htidaı için XIY., Çerkezlerinki için de XYIII. yy' ları beklemek 
gerekmiş. 

Bununla birlikte bu başarılar ne ülkelerin içini ,  ne de Türk halkları kitle
sini i lgi lendiriyordu. Orta Asya'da, bir İran toprağında, Araplarla Türkler ara
sındaki askeri çatışmaları ve her ikisi de büyük genişleme içlnde o_lan hu iki 
rahip güç arasında yerleşen bir tür dengeyi bil iyoruz. Yine Sogdiana (bugünkü 

1 Philip K. Hini.- Siyasi ve külıürel lsliim tarihi, 1. Çev. Salih Tuğ. lst. 1 9HO, s. 1 44-5. 



ANADOLU'DA ISLAMİYET 2 1 5  

Özbekistan'da Zerefşan vadii) cephesi istikrar bulur bulmaz v e  Hilfifel de Bağ
dad'a sıkıca yerleştikten sonra, Maverraünnehr'in göçebe Türklerinin Arap 
birliklerine paralı asker yazıldıklarını, Halife veya büyüklerin kulu olarak orta
lığa nası l  egemen olduk larını tekrarlamıyoruz. Daha 800 yı l ından i t ibaren 
Müslüman topraklarına göç etmiş olanlar kadim paganismlerinden ve dini sa
vunan kitaplara tutkun Orta Asya toplumunun onlara sunduğu çeşi tli dinleri 
terketmişlerdi. ı:;>indarca talepleriyle Hali fe'yi usandırıyorlardı. A l-Mu'tasım, 
bunların Hace arzularını tatmin etmek için Samarra'daki malikanesinde Kabe
'nin bir küçük nümunesini inşa ettirmeye razı olmak zorunda kalmıştı 1 •  Bu
rada icra edilecek Hace farizesi ne denli "orthodox" sayılabilirdi? . . .  

Aslında Türklerin İslamiyeti çok ciddiye almadık ları Kaşgarlı 'nııı daha 
önce verdiğimiz beyanından2 aşikar olmaktaydı. İslam dünyasının o dönemde, 
sair u luslara maddi ve fikri kültür bakımından tefevvuk etmesi ,  terazinin kefe
sinin bu din lehine sarkmasını sağlamıştı. Gezginci ler daima uygar ülke ürün
lerine, özell ikle dokumalarına i stekli olmuşlar, tacirlerin bozkıra gelmelerini 
beklemeden kendileri sürüleriyle bu ü lkeler sınırlarında dolanıp durmuşlardı .  
İslam aleminin ürünleri ve yaşam şekli i le ünsiyet peyda ettikçe İslam uygarlı
ğının bütün vechelerinin etkisinde kalıyorlardı .  Karşı taraf da bunların hay
vancıl ık  ürünlerine muhtaçdı3 • Bu maddi i l i şki ler dışında, Müminlerin Emiri 
(Emirül müminln)in dahi istihfaf edildiği (hafi fe alındığı) birçok hadise i le 
sabittir. Bunlardan bir tanesinde Hali fe, veziri Fahrüddevle'yi gönderip Selçuk 
su ltanının kızını istetir. Su ltan, başından savmak için işi karısı Türkan Hatu
n'a havale eder. O da, "Gazne padişahı ve Maverraünnehr'deki Haniye padi
şahları oğul larına kızımı istediler ve dörtyüz bin altın verecek oldular. Eğer 
Hali fe bu malı verirse o, diğerlerinden ziyade "layikti r" . Halifede ise bu kadar 
para yoktur. Hatun, Halife'nin "büyüklüğü"ne olduğu gibi, asla güvenmediği 
İranlı  vezirlerin, ezcümle Nizamülmülk ve mezkur Falırüddevle'nin sözlerine 
fazlaca kredi açmaz. Bunun üzerine, "kendisinden" olan, Muhledl'nin dedesi 
Kaimbiemri l lah'ın zevcesi Arslan Hatun devreye soku lur ve Türkan'a işin ge
reği izah edi li r. O da, bir miktar tenzilata razı olur ama bazı kesin şartlarında 
ısradan geri kalmaz: mihri muaccel elli bir dinar olacak, Halife, Türkan Haıun
'un kızından başka kimse ile gecelerini geçirmeyecek, saraydan tüm karı larıyla 
cariyeleri uzaklaştınlacak!4 Peygamber'in hal ifesiyle bu.pazarlık sürerken de 

1 Jcan-Roux.- op. <"İl., s. 39-4 1 .  
2 Bkz. Kültür kökenleri 1 ,  s .  1 36. 
3 W.  Bathold.- Of>. ciı., s. 57-8. 
4 lnıadüddin lsfahani.- Irak ve Horasan Selçukluları tarihi. lsı. 1 941.  s. 72-3 . lbıılilcsir'<kıı 

nak i l .  
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yaban keçisi avlamakla meşgul sultan, devletin fili menfaatları gereği ,  "ortho
dox" ,  koyu Sunni siyasetini sürdürüyordu . . .  

Gerçekten, İslfim'a bağlıl ıklarını dil lerinden düşürmeyen Selçuklu sultan
ları i le İslam Peygamber'in in halifeleri arasında münaferet hiçbir zaman din
memişti: manevi yetke i le "dünyevi" gerçek güç daima birbirlerini çekmişler. 
Selçuk sultanları, Bağdad ve hi lafet müessesesi üzerinde hayaller kurmaktan 
geri durmamışlardı. Bunlardan iki  tanesi, Tuğrul i le mezkur Melikşah, evlen
meler suretiyle halife ailesine dahi l  olmuşlardı. Tuğrul Bey, el-Kaim'in kızını ,  
halifenin üç yı l  şiddetle direnmesine rağmen almıştı. Ama bu evli l ik miras bı
rakmayacaktı. 

Yukarda hikayesini anlattığımız Melikşah'ın kızının Muhtedi i le izdiva
cından olan Aİ:ıu'I Fadl, dedesi Sultan tarafından hi lafet makamına oturtu lmak 
istenmiş ve sultan, damadına "on gün içinde Bağdad'ı terk etme" emrini ver
miş !  Ancak, torunun tal ih i  yaver olmayıp sultan emrinin yerine getiri lmesini 
görmeden, yediği fazla av etinden zehirlenerek dünyadan göçmüş. 

Her iki sultan'da, h i lafet tahtına Abbasi ve Selçuklu saray larını kendi 
üzerinde birleştirecek birini oturtmak istemişlerdi. Zira Halifelik makamı meşru 
olarak ancak Kureyş kabilesi ahfadından biri tarafından işgal edi lebilirdi .  Ha
yaller gerçekleşmiş olabilselerdi manevi yetke i le gerçek maddi güç, Selçuklu
lar lehine olmak üzere, tek bir elde toplanmış olacaktı 1 •  

Aslında b u  oyun ,  karşı l ıkl ı  oynanıyordu . Halifelerin d e  dine herzaman 
çok bağlı kaldıkları iddia edilemiyor. Örneğin, Abbasi hal ifelerinden 1 1 80 i le 
1 225 arasında hüküm sürmüş, bir Türk cariyeden gelme Nasır, Selahaddin 
Eyyubi'yi haçl ı lara karşı ciddi şekilde desteklemekten hep kaçınmış, bu so
nuncusunun sürekli tarizlerine hedef olmuştu2• 

Yukarda sözünü ettiğimiz Ortaçağ İslam kültürünün, herşeye rağmen, ka
vimler ve bunların kendi maddi kültürleri arasındaki farkı si lebildiği asla iddia 
edilemez. Anadolu sekenesi, bu kadar karışmaya, rağmen, belirli bir noktada, 
boya tutmaz metallar gibi, ana kültürel karakteristiğinin temamiyetini izhar et
mekten geri kalmaz. ister Anadolu, ister Altay kökenli olsıııı, pagan kültür uıı
surları üzeriııde islam kültürü, bir ince cila olarak kalmaktan ileri gidememiş
tir\ 

İslfim-Hınstiyan savaşlarının verdikleri seslerden Küçük Asya yaylalarına 
yerleşmiş Türklerin, daha önce İslfim'ı kabul etmiş oldukları ve Türk ülkesinin 
ihtidaının hızlı olmuş olduğu kolay lıkla kabul edi l iyor. O ise ki bu, işlerin dış 

1 G.  Makdisi.- Les rapporıs enıre Calife eı Sultan ii l"epogue Saljiıqide. iıı IJMES VJ/2, April 
1 97 5 .  

2 F .  Taeschner.- Nasır, iıı IA. 
3 W. Barıhold.- Fuad Köprülü.- lsliim medeniyeti tarihi, s. 84. 
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görünümünden ibarettir. XIII. yy'da, i l k  Selçuklu başkenti Konya çevresinde 
İslamlaşma o denli az i lerlemişti ki Anadolu Türkçesinin ilk ürünlerini verdiği 
kabul  edilen Şeyyad Hamza, bir destan yazarken, okuyucularına, en çok bil i
nen dini ıstılahların anlamını, ve hatta A llah adını izah etme durumunda kal
mışt ı  1 .  

* * 

Fuat Köprülü ,  Anadolu'yu Türkleştiren Oğuz Türkmenlerinin ethnik yapı
sını irdelemiş :  " «Seyhun» sahasından inerek Maverraünnehr ve İran'da bir 
müddet dolaştıktan sonra Bizans serhadlarına gelen ve Selçuk hükümdar ve 

· emirlerin in azimkar kumandası altında Anadolu'yu Türkleştiren Oğuz Türk
menleri, Küçük Asya'nın İslami tarihinde şüphesiz en büyük rolü oynamışlar
dır. Lakin Anadolu  Türklerinin ethnolojisi hakkında henüz hiçbir tarihi tetkik 
yapılmış olmamakla beraber2, elimizdeki vesikalar bugünkü Anadolu Türkle
rinin daha karışık birtakım anasır-ı kavmiyenin karışmasından hasıl olduğunu 
sarih surette gösteriyor; Selçuk sultanları zamanında Bizans serhadlarına gelen 
Oğuz'lar, Suriye'de, Irak'ta, Şarki Anadolu hudutlarında kendilerinden asır
larca evvel gelmiş muhtelifülcins Türk kitlelerine rastgeldikleri gibi, Anadolu
'da da Bizanslı lar tarafından Rumeli'den nakledi lmiş bazı Hıristiyan Türk 
zümrelerini buldular. Kezalık Hazarlar, Kıpçaklar, ve Moğol isti l asından 
sonra Hvarezmli ler, Ak ve Karakoyunlu Türkmenleri, yine İlhanlılar devrinde 
bazı Moğol-Tatar zümreleri gelerek, asıl kesif kitleyi teşkil eden Oğuz fatihle
riyle ihtilat etmek (karışmak) suretiyle, Şarki ve Garbi Anadolu Türklerinin 
ethnik teşki latı üzerinde - muhtelif sahasında muhtelif derecelerde olmak 
üzere - az çok müessir oldular. «Timur istilası» da Şarktan Garba yeni bazı 
anasır-ı kavmiye getirmek ve Anadolu'da bazı Moğol-Tatar zümrelerini sürük
leyip tekrar Şarka götürmek suretiyle Anadolu ethnolojisi üzerinde müessi r 
oldu . En sonra «Safevi» hareketi, Anadolu'da bazı «Kızı lbaş» zümrelerinin 
Rumeli 'ye nakil ve bazı Türkmen kabi lelerinin «Şah İsmai l 'e» tab'an Garpten 
Şarka dönmeleri gibi bazı netayiç (sonuçlar) vücuda getirdiyse de, ethnoloji 
noktasından bunun büyük bir ehemmiyeti olmamış ve esasen o tarihten sonra 
da tarih-i dini itibariyle müessir olacak hadise vukua gelmemiştir. Yalnız, 
muhtelif Türk şubelerin in ihtilatlannı (karışmalarını) gösteren bu küçük hülfi
sayı ikmal için, mevki-i coğrafisi icabı olarak, asırlardan beri muhtel if ırk ve 
milletlere cilvegiih olan bu sahada, Türklerin yerli veya harici bir takım anasırla 
ihtilatlannı i liive etmeliyiz: İslam dinine veya Hıristiyanlığın muhtelif şekille-

l Jean-Paul Rou�.- op. dı . .  s .  42. 
2 Makale l 338 ( 1922)  tarihlidir. 
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rine mensup olan bu ari ve sami kavimlerin birer birer tadadı (sayı lması) bile 
epey uzun bir i şt ir. Hele bunların Türklerle derece-i ihti lat ve tasal lupları 
(katılaşmaları) ve bunlardan Türklere intikal eden dini veya sair mahiyette an
'anelerin tesbit ve tetkiki için daha pek uzun ethnografi ve tarih tetkikatına ihti
yaç vardır". 

"Anadolu'nun bugünkü İs lam ahalisini teşk i l  eden ve kısm-ı azamı fötih 
Türkmenlerden miirekkep olan bu kavmi unsurların hayat-ı diniyesini anlamak 
için, bunların Anadolu'ya nasıl ve ne mahiyette bir hamule-i itikat i le geldikle
rini ve o sahalarda neler bulduklarını bi lmek lazımdır. El imizdeki vesikalarla 
bunu velev takribi bir surette olsun, öğrenmek kabildir: İslam medeniyeti da
iresine epey zamandan beri girmiş olan «Maverraünnehr>> ve «İran» sahalarına · 
gelmezden evvel ,  Oğuz Türkmenleri arasında Hıristiyaıılığın bir aralık kısmen 
intişar etmiş olduğu muhakkaktır". 

"Kezalik  muhtel if  Türk şubelerin in muhtel if  zamanlarda «Mazdeism»i .  
«Budhizm»i, «Manihaism»i kabul ettiklerini de bil iyoruz. Oğuzların ve Oğuz
larla pek sıkı bir karabet-i kavmiyesi bulunan «Kıpçak»ların Museviliği kabul 
etmiş  olan «Hazarlar»la coğrafi rabıtaları düşünülünce, Selçukilerde viicudu 
farzolunan Turani nüfuzlann menşe'i meselesi de kolayca anlaşılır. Ancak, bu 
hariçten gelme yabancı it ikad sistemleri ne kadar kuvvetli ve mütekemmil  
olursa olsun, «Seyhun» sahasından Cenuba inerek yavaş yavaş İsli'imiyeti ka
bul eden göçebe Oğuz Türmenleri üzerinde eski iptidai dinlerinin ve eski an'a
nelerinin, sonradan kabul ettikleri dinlerden daha nafiz olduğu muhakkaktır. 
B inaenaleyh İslamiyetin bu Türkmenler arasında nasıl bir telakkiye mazhar ol
duğunu ve ne şeki l ler aldığını araştırırken, yeni İslami şeki l ler altında eski 
kavmi an'anelerin izlerini taharri etmek ve mesela halk velileri olan Türkmen 
«Baba»larıhda eski Türk «kam-ozan»larının İsli'imlaşmış şekl ini görmek, mü
verrih-i dini için bir zarurettir. Muhaceret yol ları üzerinde rastladıkları dağlara, 
nehirlere, bıraktıkları vatanlarındaki isimleri vermek suretiyle an'anata merbu
tiyetlerini gösteren Oğuz kitlelerinin hayat-ı diniyesinde, bu gibi harici ve sathi 
amil lerden ziyade eski kavmi akidelerin tesirini aramak şüphesiz daha doğru 
görünüyor" 1 •  

Köprülü Anadolu'nun bugünkü İslam ahalisinin büyük çoğunluğunun fa
t ih Türkmenlerden oluştuğunu kaydediyor ki bu faraziye. makalenin kaleme 
alındığı tarihlerde revaçta idi (günümüzdeki bile ba1.ı zümreler. kendi politika 
ve çıkarları doğrultusunda, bunun böyle olduğunu iddia ediyorlar). O i se ki 
l 922'den bu yana çıkmış olan çok sayıda ciddi araştırma. iddianın yersiz olup 

1 Köprülüzade Mehmcd Fuad.- Anaılolu'da lsliimiyeı. Türk isı i liısıııdan sonra Anaılcılu ıarih-i 
diniyesinc bir nazar ve ıarihin ıııenbaları. iıı Darülfünün Edchiy;H hıkülıcsi Mecmuası. Sene i l .  
Sayı 4-5-6. Eylül-Tc�riııevvcl-Kiınunevvcl 1 338. s. 284-9. 
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aksine Anadolu halkının ethnik yapısında Ti.irkmen kanının büyük azınl ıkta 
olduğunu göstermiştir' .  

Anadolu'nun dini tarihi ,  Sufi hareketleri ve bunların çoğunun Şii rengi 
herhangi bir aşın lığa kaçmadan iyice yerli yerine oturtulmadan eksik kalır ve 
yanlış sonuçlara götürebilir. 

Ama bu konuya dalmadan önce. Köprülü'nün sözünü ettiği "Buddhizm"in  
sadece saf d in  olarak değil de, bütün b ir  zühd yaşamı ve Sufilik üzerindeki de
rin etkisini tetkik etmek gerekli görünüyor. 

İslam tarihinin büyük İngiliz uzmanları, Brown, Reynold, Nicholson.
kesin olarak Sufiliğin Yeııi-Efiiitu11iyye tabiatını vurgulamışlarsa da bu, işbu 
felsefi ve dini sistemin, gelişmesi sırasında, teşekkülüne aynı ölçüde esas olan 
unsurları sağlayan etki lerin varlığını dışlamaz. Burada bahis konusu olan, 
Sufilik tarihine bir genel bakış içinde, unsur-u kaatı (facteur determinant) olan 
Hindu etki leri olup bunlar İsliim'ın Çin sınırlarına kadar Doğu'ya doğru ge
nişlemesi sonucunda, ufkuna ithal edilen düşünceler olmuşlar. Hindu etkisi , 
kısmen edebi belgelerde, kısmen de dini kavramların tümünde Hindu unsurla
rın ithali şeklinde tezahür ediyor. 

H. il. yy'da büyük çeviri faaliyeti içinde, Arap dil inde sahip olunan fikri 
kaynakların çerçevesi genişlemiş olup Arap edebiyatına özellikle Hindu eser
leri nakledilmişti. Düşüncelerini serbestçe teati etmek üzere en çeşitli dini tel
akkilerin sahiplerini biraraya getiren güzideler toplantılarında Şuma11iyya, yani 
Buddhist telakki sahipleri , eksik olmuyordu. Meşru lslaın'ın karşısında beli
ren ve ziihd tesmiye edilen dini telakki, Sufilikle aynı şey olmayıp Hindu hayat 
idealinden kuvvetli izler taşıyordu. İşbu ziihd kavramının en seçkin şair tem
silcisi Abü'l-Atfıhiya, saygıdeğer adam numunesi olarak "di lenci kıl ığında 
kral; budur insanlar arasında saygınlığı büyük olan . . .  " ı  gösteriyor ki bu da 
Buddha'dan başkası mı oluyor?2• 

Sadece Hindu düşüncelerinin kuramsal olarak Müslümanların fikri rüyet 
alanına girdiğine dair değil ,  aynı zamanda, daha ilk Abbasiler döneminden iti
baren ve hatta Mesopotamya'da, Hindfilann gezginci keşişliğinin Müslümanlar 
için bir dolaysız deney konusu olduğuna dair de elde kanıtlar bulunuyor. Ca
hiz ne Hıristiyanlığa, ne de Müslümanlığa mensup olabilen bu gezginci keşiş
leri açık seçik olarak betimlemiş ve bunları ruhbiin al-zmıadika tesmiye etmiş ki 
bu ad sadece Manihaistlerle sınırlı olamazdı. Bu keşişler, gezginci yaşamla
rına dört nitelik ekliyorlardı: ermişl ik-kutsal l ık, safiyet, doğruculuk ve fakir
l ik .  

1 Bu hususla bkz. B. Oğuz.- Külıür kökenleri. C. I .  s.  1 79. 
2 J .  Goldziher.- Le dogme el la loi de l'lslaın. Hisıoirc du ıJCvcloppcmcnı dognıaıiquc el juridiqııc 

de la religion ıııusulnıane. Trad. Felix Arinı. ' Paris 1 920. s .  ) ) 1 -2 .  
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Sufilik önce bunlardan, bu gibi deney ve temaslar aracı l ığıyla, etkilene
cekti şöyle ki o, başlangıç eği l imleri gereğince, Hindu fikirlerle çok yakın bir 
akrabalık arzediyordu. Buddhism etkisinin bir işareti olarak Müslümanların 
zühdi edebiyatında, yeryüzü krallığını kendinden uzaklara jirlatıp dünyadan 
yüz çeviren güçlü hükümdar tipinin çok sık geçmesini görebi liriz. · 

Sufi liğin en büyük saygınlarından birinin efsanesinin Buddha'nın biyog
rafisi mahiyetinde oluşu, bu konuya kesinlik getiriyor. Bahis konusu olan veli 
lbrahim b. Ethem (ölm. yakl .  1 60-21776-8) efsanesi olup onun dünyadan ka
çışın ın  nedeni, çeşitli efsanelerde fark lı  şeki l lerde gösteri lmiş.  O, bir Belh 
kralının oğlu iken, kimine göre gaipten gelen bir sesin dürtüsüyle, kimine göre 
de, sarayının penceresinden seyrettiği, ihtiyaçtan arınmış bir fakir  adamın ör
nek yaşamının etkisiyle şehzade hırkmrnı keııdinden uzağa jirlatıp oıııı bir 
dilenci giysisiyle değiştiriyor. Sarayı ,  onu dünyaya bağlayan herşeyi, hatta ka
nsı ve çocukların terkediyor, çöle varıp bir gezici yaşam sürüyor. 

Hindu etkisiyle, Sufi düşünceler büyük keskinlik kazanıyor. Partheist dü
şünce, yeni-Efüituniyye'deki şeklini çok geçiyor. Ama asıl kişi l iğin yok ol
ması (fana, mahv, istihlak), Atman kavramına çok yaklaşıyor. Mezkur ifade
lerin amacı az çok tarif edilemez haldedir. Bu amaç hadsi (intuitive) bilgi olarak 
tezahür edip mantığın alanından kaçıyor 1 •  Döneceğiz bu konulara. 

Bununla birlikte Anadolu'daki eski yerli ve Hıristiyan ve sair gelenekle
riyle Türkmenler arasındakiler beyninde benzerl ikler bulmakta çok ihtiyatlı ol
mak gereği vardır. Benzerlikler hiç yok değildir; aksine, aşağıda üzerinde ay
rıntılarıyla duracağımız "Babailer" kıyamının, daha sonraki İslamiyeti , görü
nürde dahi olsa kabul eden Paulicianlar ülkesinde hazırlandığı ve en güçlü 
yandaşlarını bi.ı alanda bulduğu, ve binaenaleyh Türklerin o alanlara hatta Sel
çuklu istilasından çok önce gelmiş olmaları dolayısıyla bunların itikatlarıyla 
Babai Türkmenlerinkiler arasında bir benzirlik bulunabileceği de ileri sürülebi
l i r2. 

Doğu Türkistan'da yapı lmış araştırmalar bize Uygurların VIII. yy'ın orta
larına kadar Buddhist, sonra da Manihaist olmuş olduklarını gösteriyor. Nas
turi Hıristiyanlığı bu ü lkede ancak VII. yy'dan itibaren biraz önem kazanmış. 
Mani'nin eserleri, mahalli dil olan Türkçeye de çevri lmişti . Mani, halka bir ara 
"yeni Buddha" olarak gösteri lmişmiş. Türklerin büyük çoğunluğu İslam uy
garlığı dairesine girdikten sonra da bu Doğu bölgelerinde Buddhismin etkisi 
devam etmişJ. 

1 ihıl . . s. 1 33-5.  
2 Köprülilzade M.  Fuad.- op. ciı . . s. 287, iııfru 4. 
3 Köprülilzade Mehmed Fuad.- Türk edebiyatı tarihi. lsı. 1 928. s. 20. 48. 
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Fatih döneminin sonlarına kadar Osmanlı Sarayı'ndo Uygur katiplerin 
varlığı ve yarl ıkların bir satırının Arap harfleriyle, bir satırının da Uygur al
fabesiye yazılmış olduklarını bil iyoruz1 •  Hal böyle olunca da bir etki alışveri
şinin olmaması mümkün değildir. 

Dönelim Sufiyane akımlara. 
Bir  müessesenin gelişmesin in içinde yönlendiği anlamı saptayan etki leri 

iki türlüdür. Önce, doğruca müessesenin içinden kaynaklanan deruni kuvvetler 
vardır ki bunların itici enerjisi onun tarihi gelişmesini hızlandırır. İkinci olarak 
dıştan eklenen manevi türden etkiler vardır; bunlar i lk  kavramı zenginleştirip 
verimli kılarlar. Heme kadar birinciler İslam tarihinde kendilerini hissettirmek
ten geri kalmamışlarsa da yabancı girdilerin temessülü en öneml i  dönemleri 
nitelemiştir. Dogmatik gelişmesi, Helenistik düşüncelerin köşesinde görünür; 
hukuki sistemleşmesi, Roma hukukunun etkisini gösterir; Abbasi hi lafetinde 
oluştuğu şekliyle siyasi örgütlenme, İranlı ların siyasi düşüncelerinin uygula
maya konduğunu gösterir; ve nihayet mistisismi de yeni-Eflatun ve Hindu dü
şünce akımlarının benimsenmesinin i fadesi oluyor2• Meşrfüyetin köleliğine 
karşı koyan liberalismin en belirgin örneği, yukarda uzunca sözünü etmiş ol
duğumuz içki yasağına karşı Kur'an'ı şerheden mekteplerin takındıkları tavır 
oluyor. Kur'an'ın "İman edip işlerin iyisini işleyenler, fenalıktan sakınıp ina
nırlar ve iyi işler işlemekte devam ederler, sonra vazifelerine riayet eder, ina
nırlar, sonra korunurlar ve başkalarına iyil ik ederlerse (haranı oluıımadan ev
vel) yediklerinden dolayı (onlara) vebal yoktur" (V/96) Ayet' ini ,  ("haram 
olunmadan evvel" örtülü sözünü görmezlikten gelerek) tefsir edenler arasında 
Peygamber'in Suriye'de sahabesinden Abu-Djandal da vardı ve Kur'an'ın şa
rabı yasak lamadığını iddia ediyorlardı. Ama Ömer bunları, işbu fazla l iberal 
tefsir için kamçıdan geçirtmişti. İçki hakkında daha önce uzunca söz etmiş ol
duğumuzdan Goldziher'in söylediklerini bazılarının çok hoş olmasına rağmen 
tekrarlamıyoruz3. 

"Haris olur kişi pek men olunduğu fi'le. Revac-ı badeye fart-ı yasağdır  
biiis" (izzet-Molla) 

Bu arada, Aristo felsefesi İslam dünyasına tanıtı lacaktı ve çok sayıda 
kültürlü kişi de bunun etkisini ,  dini düşüncelerine kadar, hissedeceklerdi .  Dini 
gelenekleri yeni iktisabedilmiş felsefi gerçeklerle telif etmek için bütün çabalara 
rağmen bu keyfiyet İslam için ciddi bir tehlike oluşturmuştu. Aristo i le, hatta 
onun yeni-Efliituniyye kı lığıyla dahi İslam itikadının öngerçekleri arasıııda 
köprü kurmak gayrimümkün gibi görünüyordu. Kainatın maddi yaratılış ına, 

1 Bu konuda bkz. Külıilr kiikenlcri 1 112. metin ve foıograriar. 
2 J. Goldziler.- oıı. riı., s. 2-3.  
3 ihd . . s. 53-6.  
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Tanrı inayetine, mficizelere inanç, Aristo i le  kurtulamazdı. Ama yeni bir ku
ramsal sistem, aydın zihi n ler dünyasına İslfim ile onun geleneğini korumak 
üzere devreye girecekti. Bu, felsefe tarihinde Kehinı olarak bi ldiğimiz sis
temdi 1 .  

İsliim'da ne  denl i  çok değişik dini tavrın varl ığını görmüştük. Bunların 
arasında tasavvufun getirdiklerini zikretmeden geçemeyiz. Heme kadar "dini 
i l im"ler arasında ikinci derecede bir konumda olmuşsa da geniş ruhaniyet ke
simlerini ve halk dini Dernekleri şeklinde geniş halk kitlelerini derinden etki
lemişti . S ufi olayı İslam'ın bütün alanlarına aittir. Onun, Arap-İrani, Türk, 
Urdu . . .  edebi ifadesi, ü lkelere ve dil lere göre değişecek ve çeşitli özellikler ar
zedecekti. 

Kaynaklarında tasavvuf, bir Müslüman olayı olarak kalır. İçinde topladığı 
İslam dışı etkiler çok sayıda ve çok güçlüdürler. Ama bir "yabancı " hareket 
noktasına bağlama çabaları (H. Corbin, İran telkinine, Goldziher veya Nikol
son, Hindu kaynaklarına . . .  ) aslında çıkmaza giriyor. Bunlar kı smi izah lardan 
öteye gitmiyor. En güçlü ve bütün bir Sufi çizgisine egemen olacak etki Fal<i
sifa ve sözde Ari.Ho ilahiyatı arasından Plotinus'uııki olacaktır . Ancak bu, 
XIII. yy'dan itibaren devreye girecektir2 . 

Tasavvufla İmami Şiii'sı arasındaki i lişki lerde ikincisinin tasavvufu daha 
baştan reddettiğini görüyoruz. En koyu Şi i ler için Sufilerin tanrısal Sır'rına 
hayati olarak dalma arzusu, inıiim 'a mahsus olan bir imtiyazın uygunsuz ve 
hayali bir gaspı oluyordu. Sadece iıııiinı tanrısal yaşam ve bilginin sırlarına 
bihakkın girebilir. 

Kah kınanmış, kah kabul edi lmiş, kah da basitçe hoşgörü lmüş tasavvuf. 
birçok Sünni veya Şii zihniyetin mürekkiplerinden biri olarak ortada duruyor. 
O, "dini tarikatlar"ın geniş yayılmasıyla halkın günlük yaşamına nüfuz etmiş
tir\ Sırası geldikçe bunları ele alacağız . 

• • 

Türk Sorunu 
Günümüzün birçok Müslüman-Arap düşünürü, Osmanlı İmparatorluğu ve 

onun egemenliğini İsliim'ın ve çok kesin olarak Arap ülkelerinin zevalinden 
sorumlu tutuyor. Ethnik karşıtlıklar burada bütiin zehi rlerini döküyorlar. 
Araplar, Türkler için "zayıfül iman" demiyorlar mı? . . .  O ise ki burada unutu
lan bir husus var : Türkler İslam dünyasına, bunun doruk çağlarında girmiş-

1 i/ul. , s .  79. 
2 Louis Gardeı.- op. ciı., s. 263-4. 
3 ihcl. , s. 268-27 1 .  
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lerdi ve X. yy'dan itibaren İslamlaşmaya başlamışlardı. Bunu serbestçe yap
mışlardı. Hiç şüphesiz talanların, fakat aynı zamanda ticari mübadeleler, ve 
daha da çok Sufi propaganda ve vaazların etkisiyle olmuştu bu. Buradaobahis 
konusu olan, aşağıda yine görecğimiz gibi, kuvvetli Şii geleneklerle karışmış 
bir tasavvuf bahis konusuydu ve halk tabakaları üzerinde izleri derin olmuştu. 
Yerleşik ya da göçebe kalmış Türkler (Türkmenler), az çok yanda kalmış bir 
İslam tarafından ayartılmışlardı. Ve Anadolu'd"a (İran'da da olduğu gibi), öyle 
zamanlar olmuştur ki, tarikatlar tek istikrarlı prensip, tek sosyal örgütlenme 
şekli haline gelmişler. Bu, işin halk tarafı. Ama yüzyıl lar boyunca Türk aydın
ları, memurları, idareci leri , çoğunluktaki Sünni İslfım'dan yana olmuşlardı .  
Bu iki eği lim, Osmanlı İmparatorluğu'nda da hi ssedilecektir. 

Bu İmparatorluk Küçük Asya'ya yerleştiğinde, hükmünün sürdüğü halk
lar yaklaşık XI. yy'dan itibaren İslfımlaşmıştır. Bu itibarla Bağdad tahtını çev
releyen Arap ve İrani nüfustan dört asır daha az İslam'a sahip olmuştu. O ka
dar ki Küçük Asya'nın halk tabakalarında İslfımi değerler çok sayıda ya Bi
zans, ya da pagan bakiyelerine karışıyordu. Ve bu değerler, i lk misyoner ·çaba
ların yüıiittüğü Sufi etkilerine de bulaşmıştı . 

Osmanlı askeri gücünün doruğunda olduğu XVI. yy'a gelindiğinde, başka 
bir ciddi sosyal olguyla karşı laşı lacaktı. Temel eşitçi prensiplerin ("müminler 
kardeştirler") aksine, yüksek sınıfların lüksü i le halkın sefaleti arasındaki tezat 
giderek büyüyordu 1 •  Kıyamlar boşuna mı olmuştu? . . .  

• • 

" . . .  daha Selçukilerin zuhurundan evvel başlayarak İslfım iileminde şiddetle 
hükümran olan sufiyane cereyanlar, hatta ·«Sünnilik» unvanı altında bile Şii 
ruhunu halk ve güzideler arasında o kadar kuvvetle yaymıştı ki ,  aynı hali 
Anadolu'nun dini tarihinde de sarahaten görmekteyiz". 

"Anadolu tarih-i diniyesinde en mühim mevzu tetkikini teşki l  eden 
Türkmen boylarına gelince, onlar «kelam» alimlerinin felsefi münazaralarına 
tamanıiyle lfıkayd kalarak, yalnız kendi kavmi an'anelerine mutabık gelen . . .  ve 
Türkmen Baba'ları tarafından telkin edilen akideleri kabul ile iktifa ediyorlardı. 

" . . .  Sufilerin «insan-ı kami l ,  kutb» telakkileriyle Şiilerdeki «İmam» telak
kisi ara�ındaki müşabehetler pek ziyade tetkike şayandır. Sünniliği müfrit su
rette i lt izam eden bir takım tarikatlarda bile Şii tesiratı pek barizdir. . .  «Hazret-i 
Ali» ye ve Ehl-i Beyt'e muhabbet, Türkler arasında münteşir tarikatlarda de
ğişmez bir esastır. Hz Ali '11i11 kahra11u111lıkları Aııadolıı Tiirkleriııiıı edehiya-

1 i/Jd . . s. 289-29 1 .  
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tında, en eski zamanlardan itibaren, pek makbul ve miiteammim bir mevzudur 
ki, kıymetini son zamanlara kadar kaybetmemiştir"'. 

lfnadolu Selçukluları döneminde bir üçlü zıddiyetler manzumesi i le karşı
laşıyoruz: merkezi hükumet mekanizması, yerleşik köylü sınıfı ve gezginci 
Türkmen aşiretleri . Son iki sınıf arasındaki kültürel zıtlaşma, bunların her 
ikisinin idareci sınıfla mevcut olan tezatı kadar önemli oluyordu. Devlet kav
ramına yabancı olan, aşiret nizamı dışında hiçbir sosyal düzen tanımayan, 
yerleşik köylüye ve kentliye yukardan bakan Türkmen kitleleri , idare meka
nizması biraz gevşediği zaman bir karışıkl ık unsuru oluyorlard ı .  "Bu Türk 
aşiretleri umumiyetle Müslüman olmakla beraber, her türlü taassuptan azade, 
dinin kendileri için çok muğlak ve nak.abil-i icra ahkamına riayetten ziyade eski 
kavmi an'anelerinin zahiri Müslümanlık ci lasına boyanmış basit bir şekline sa
lik, eski Türk şamanlarının haricen İslamlaşmış bir devamından başka bir şey 
olmayan müfrit Alevi heterodox Türkmen babalarının manevi nüfuzu altında 
idi ler. Yerleşmiş halk ile aralarındaki bu iktisadi ve içtimai ayrı lıklardan dolayı 
dini zihniyetleri de onlardan çok farklı olan bu göçebe aşiretler. . .  " ,  Babai kı
yamı adı i le ün salmış genel harekete girişmişlerdi. Bu hareketin, yukarda 
söylendiği gibi, eski Paulicianlar, yani Hıristiyanlığı eski İncil safiyet ve ba
sitliğine (o tarihlerde insanlar arasındaki mutlak eşitlik akı lda tutularak) icra 
etmek isteyen heterodox zümre ile meskun alanda çıkmış olması ayrıca dikkate 
değer2• 

Köprülü,  Orta Asya'daki Türk tarikatlarında ve Türkler arasındaki halk 
geleneklerinde Aleviliğin kuvvetli izleri bulunduğunu, bu eği limin, aşağıda ir
deleyeceğimiz Yesevilikte çok belirgin olduğunu söylüyor. Buğraç Türklerinde 
paganism, müfrit Şia telfikkiyatı altına saklanmış şöyle ki "Gök Tengri ",  ye
rine "Hazret-i Ali" kaim olmuşmuş\ "Sufilik cereyanının, birçok amiller i lca
sıyla (zorlamasıyla), Şii ruhun hatta en mutaassıp Sünni şekil leri altına sok
ması mezahib-i lslfimiye tarihinin o kadar sağlam bir umdesi, bir mütearifesi 
(beliti)dir ki burada onu dur ü dıraz (uzun uzadıya) izaha lüzum görmüyoruz. 
Yalnız, en şayan-ı itimad menbaların Şia-i İmamiyye mezhebine salik tanıttık
ları Abbasi halifesi Nasıruddinillah (H. 525-622)ın kendi zamanındaki "erbab
i fütüvvet" in de muktedası (örnek tutulanı)  olduğunu ve büyük Sufi Şiha
büddin Sühraverdi ile pek samimi münasebat-ı perverde ettiğini i lave edelim . . .  
fütüvvet esaslarıyla Şiilik akaidi ve Alevilik arasında pek sıkı münasebetler 
vardır . . .  "4•  

1 Köprülüzade M .  Fuad.- Anadolu'da lslfimiyet. s. 29 1  ve iııfrıı 1 .  Son cümleler ı:ırafımızdaıı 
belirt i ld i .  

2 Fuad Köprülü.- Osmanlı devletinin kuruluşu. Ank.  1 959. s. 47-8. 
3 Anadolu"da lsliimiycı. s. 292, iıı.frıı 22. 
4 ihd., s.  293 ve iıı.fru 2. 
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Gerek bu kitapta, gerekse daha önceki "Kül.tür kökenleri" serisinin kitapla
rında önemle vurgulamış olduğumuz Selçuklu-Türkmen, Osmanlı-halk ayrım
larının, antitezlerinin, Sufilik akımlarında da aynen mevcut olduğunu önemle 
belirtmek gerekir. Büyük merkezlerdeki akımlar, ister istemez bu merkezlerin 
etkisi altında bulunduğu özel l ikle İran-Arap harslarına bulaşacak lardı ;  buna 
karşı l ık  yabancı harslara lakayıd ve kavmi geleneklerine sıkıca bağlı Türkmen 
zümrelerinde vaki akımlar, öbürlerinden tamamen farklı olacaklard ı .  

Bundan sonra s ık  kul lanacağımız "Horasan erenleri" tabirine açıklık ge
tirmemiz gerekiyor. Yine aşağıda irdeleyeceğimiz "Melametiye" unvanıyla 
ünlü olan Horasan Sufileri, işbu mesleğin siilikleri olup "Horasan erenleri "nin 
gerçek anlamı, Horasan'dan gelen dervişler değil ,  Meliimetiye mesleğindeki 
sufiler demektir ki en eski Sufi kaynaklarında "Irakiler" mukabi l i  olarak kul la
nı lan "Horasaniler"den başka bir şey olmuyor. Daha Sasanilerin saltanatı za
manındanberi Türkler için yabancı bir alan dmayan Horasan'da, İsliimiyeti 
müteakip Türklerin hatta özel l ikle Oğuz'ların yüzyıllarca bulunduğu ve bunlar 
arasından birçoklarının Anadolu'ya geldiği muhakkak olmakla birlikte "Honı
san erenleri " tabirinin bi r coğrafi menşe' deği l, bir Sufi mesleğini i fade ettiği 
kesin olmaktadır1 • 

Heterodoks Türk tarikatlarının 11/VIII. yy'da Belhli Sunni sufi Şakık'ul
Azdi'nin, Toharistan'ın kuzeyinde Buddhist Türklere imanını vaaz ettiği çağda 
ortaya çıkmış oldukları sanı l ıyor. Bu  iki eği l im farklı derecelerde İslfım'ııı i l 
keleriy le  eski kültürlerin kalıntı larını kaynaştıran bir bağdaştırmacı l ığa 
(syncretism) götürecekti . Hatta, Orta Asya Türklerine değgin aynı bir İslam 
öncesi kültürün çeşitli vechelerinden söz edilebi lir. Şöyle ki mevcut çeşitli din
ler birbirlerini karşı l ıkl ı  o larak etkilemiş olup evren ve insanlık hususunda 
aynı yorumlara varmışlardı. Bu yorum monist (birci, tekci), neredeyse panthe
ist eği l imli  idi ; bu keyfiyet bir Buddhist Türk metninde özetlenir; metin, varlı
ğın çeşitli belirti lerinde tek bir öz görüyor (bir töz/iig ho/nıış). 

Toharistan'ın Sünni Sufileri, Türk düşüncesine İsliim'ın kendi yorumla
rını ve bu arada, üzerinde çok duracağımız/akr kavramını ithal etmişlerdi ki 
bunu Şakık, sadece maddi varl ıklara yüz çevirmek olmayıp Sufinin kalbinden 
dünyanın tüm tezahürlerini söküp atmayı tazammun ettiği şeklinde tanımlıyor. 

Daha sonra heterodox tarikatları da kapsayacak olan abdal terimi, Kutadgu 
B ilig'de bir Sünni anlamla kendini gösteriyor. Kaşgarlı Yusuf Has Hacib'in 
460/1 067'de terkibettiği bu eserde, sadece birbuçuk asır önce İslamlaşmış or
tamın etkisi doğal olarak hissediliyor. Unutulmayacak ki Kaşgar, İslam önce
sinde, bir Buddhist merkez olup Hakani (Karahanlı) yazını az çok ağız birliği 

1 ihı/., s. 290 iııfra 2. 
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i le münhasıran Buddha kalıntı l arını yansıtıyor. Konumuzla i lgil i  olarak bu 
hususta İsliim'da büyük günah sayılan astroloji ( i lm-i nücüm)ye ve kosmolojik 
kavramlara inanç zikredi lebilir. İsliim öncesi Türk themaları, Çin ve Hind kül
türlerinin etkisinde olarak, iyice tefri,I<. edil iyor. Böylece, daha sonra Türklerde 
"Evren" adını alacak olan, sonsuz zamanın simgesi kosmik yı lan Ananta-Şeşa 
görülüyor ' .  

İslam öncesi d in  adamları, ezcümle kam (Şaman) i le ereıı ya da er, yani 
Tantra kahraman azizi, yeni dine az çok uymuşlardı. Yusuf Has Hacib tarafın
dan Belhli Şakık'ın jcıkr'ına uygun olarak izah edilen abdal terimi ,  öbür tarafa 
karşı l ık bedel olarak yaşadığımız dünyayı vermiş kişi olarak izah edi l iyor2• 
Böylece de bundan böyle yolumuza çok çıkacak iki kavramın kökenini az çok 
izah etmiş olduk. 

Devam etmeden önce yine bazı hususları belirtel im.  Ünlü müfessirlerden 
Sülemi, bildiğimiz Kerramiyye hareketinin merkezi olan Nişaburlu idi vefak
r'ı, nefislerini karşı l ıksız olarak Allah'a vermiş olanların sıfatı olarak kabul 
ediyordu (Tasavvuf ehline fukara da deniyor)\ 

O i se ki bu, bir orthodox Sünni tefsiri oluyor. B izim uğraşacağı mız 
"fakr" ,  doğruca dünyevi, maddi, yoksulluktur. Göreceğiz bunları. Kosmogo
nik metaforlara ( istiarelere) gelince, Buddhisminki ler XI. yy'da Orta Asya İs
lam dünyasınca bil iniyordu. Moğol döneminde yeni bir kü ltürler kaynaşması 
oldu ve Buddhismin merkezi altın dağı efsanevi vechesi içinde, Kaf Dağı ,  
Kafkasya i le özdeşleşmiş oldu.  Barak Baba (ölm.  707/ 1 307) Şemuru i le eş, 
yedi dağ si lsilesi, denizleri ve bir parlak mücevheri i le Kfıf Dağı'nı anıyordu. 
Tekke'nin kosmografik vechesi için Barak Baba, Kfıf Dağı'nı, yeryüzünün ya
tağını semavi börk'e birleştiren eksen olarak betimlediğinde dervi şlerin kiilii
hını diişünmüş olmalıydı. 

(Bu son iki sözcüğü, XIV. yy'a kadar geriye götürebi l iyoruz. Ancak 
"tekye", "tekyelemek, tekye vurmak'' o çağlarda - XV. yy sonuna kadar -
"dayanmak, yaslanmak" anlamına kul lanı lmış: "İmdi ey azizler Müslümanl ı 
ğınıza tekye urup mağrur olman kim azfıp görmeyesiz" diye yazıyor XIV. yy 
bi lginlerinden Erzurumlu Yusuf oğlu Mustafa Darir, "Yiiı. hadis terciimesi"nde 
- Bkz. TS - Anlaşıldığı kadarıyla "tekye" ,  bir "dayanılacak yer" olarak dii
şünülmüş). 

Kalenderi ve Bektaşi tekye'lerine ve de bunların mezarla i lgi l i  binalarına 
lenger (çapa) deniyor ve bu, ereıı'in her ikisi üzerinde hükiim siirdüğü, görü-

1 Bkz. John Dowson.- A classical diclionary of H i n d u  nıylhology. London 1 872 ve bizim 
Kültür Kökenleri ı ın. s.  642 ve dev. 

2 Emel Esin.- "Eren" . lcs dervi� hclcrodoxcs. 
� Sülcymanm Alq.- Sülcnıi ve ıasavvuli ıcrsiri. lsı. 1 969. s. 1 85 .  
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nürde gökle yeryüzü olan iki dünya arasındaki kesişme düzlemi (üstiiv<l) ola
rak görülüyor. Bu lenger, aynı zamanda aşağı dünyadan yukarı dünyaya yük
selme mahall i  olarak da telakki edi l iyor; bu yukarı dünya, kutpunun Monat, 
yani ası l  var olan yalın, etken ve bölünmez ruhi özü, ııokta-i lıakikat'ı simge
lediği börkün tacı tarafından simgeleniyor. Kendileri dahi kosmosun simgesi 
olan Arap alfabesinin tüm harflerinin içinde toplandığı bu nokta, Ali'den gay
rısı o lmayıp ayn 'uf-yakin, yani kesin bilgi, inancın gözü ya da kaynağı da 
tesmiye edil iyor. Böylece de ııokta-i hakikat'a yakın bir kavrama varılıyor gibi 
olup bu nokta, Uygur B uddhistlerce çek tesmiye edi l iyor ki bu, onlar için, 
bütün varlıklarda mündemic bulunan, Buddha'nın ölümsüz prensibi köııgiil'e 
tekabül ediyordu. Bu sonuncusu ruh olup sözcük Bektaşilerce de taziz edi l i
yor. Tekye ya da leııger'in kosmografik şekline geri dönerek bunun Uygur 
Mandal'ın 1  bir çeşidi olarak bazı derviş börklerinde temsil edi ldiğini görüyo
ruz: bir merkez ve basamaklı dört ana yön . Kaldı ki maııdal tabiri Osmanlı 
Türkçesinde yaşamaya devam edip cinci, cinleri kovmak ya da yardıma çağır
mak üzere, Uygur tantrik eren gibi, içinde oturduğu sihirli daireyi ifade edi
yor2. 

Buddhism le i l işki alanında kalmak üzere, Bektaşiyyenin teşekkülü ça
ğında i lerde irdeleyeceğimiz Kalenderi geleneğinin güçlü etkisini zikredelim.  
İ lk ya da proto-Bektaşilerde, çihar-darb ("dört darbe") saçların, bıyık, sakal ve 
kaşların tıraş edilmesi ritualinin muhtemelen XV1 .  yy'ın başlarına, Balım 
Su ltan' ın tarikatin başına geçmesine kadar ( 1 50 1 )  var olduğunu görüyoruz. 
Bu ritual adetin başlarda Orta Asya'ya Buddhism tarafından ithal edi ldiği ve 
Kalenderiler aracı l ığıyla haylı erken bir çağdan itibaren yayıldığı tarihhen is
pat edi lmiştirJ. 

Bundan sonrası için çok önemli ve aslında bütün muhakeme tarzımızın 
temelini o luşturan bir hususu yine Köprülü'nün kaleminden okuyalım:  "Daha 
i lk Selçukiler zamanından itibaren «darülcihad» olan Anadolu'ya, Türkmen 
boylarıyla beraber birçok Türkmen «Baba»larının, Orta Asya, Hvarezm ve 
Horasan sahalarından «Yeseviye» tarikatına mensup dervişlerin ,  «Horasan 
Sufileri» dediğimiz, «Melametiyye» şubelerine mensup şeyhlerin, Irak, Suriye 
ve İran'dan türlü türlü akidelere malik i nsanların gel ip kısmen, yeni teessüs 
eden İslam şehirleriyle yavaş yavaş İslamlaşmaya başlayan eski merkezlere 
yerleştikleri tabiidir. Bunlar arasında tarih-i dini noktasından en mühim rolları 

1 Bunun ayrınııları için hkz. Külıür kökenleri 1 1/ 1 ,  s. 372.3. 
2 Emel Esin .  Themes cı symboles communs enırc le Bouddhismc ıanıriquc el la ırauiıioıı dcs 

Bcktachis Otıomans. iıı Coll.- Bcktachiyya. s. 35 -6 . 
3 Ahmed Ya�ar Ocak.- Rcmarques sur le rôle des dcrviches kalcndcris sur la formation de l'orurc 

bcktachi, iıı i/>cl., s. 59-60. 
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oynayanlar, büyük merkezlerde, Acem harsına meftun saraylarda oturarak hü
kümdarların ve emirlerin himayesi altında yaşayan acemperest Sufiler' değil ,  
Türkmen boylan arasında eski ozanlardan münteki l hale-i kudsiyetle muhat 
(çevrili) olarak o basit ve iptidai ruhlara hitabeden «Baba>>lardır. Arap ve Acem 
edebiyat-ı sufiyesinin dekaikine (anlaşılması güç işler) vakıf olarak beliğ Fa
risi şiirler, Arapça kitaplar ve şerhler yazan bu i lk kısım Sufiler, şehirlerin ır
ken çok karışık ve Acem harsına çok perestişkar halkına hitabettikleri halde, 
garip kıyafetleri, ağızlarda dolanan kerametleri , meczubane yaşayışlanyla eski 
«bakşi-kam»lann hatırasını İslami şeki l  altında yaşayan Türkmen babaları, 
Oğuz boylarına, anlayacakları bir dille, İslamiyetin, eski kavmi an'anelere te
tabuk eden Sufiyane fakat basit ve avami bir şekl-i muharrefini (değiştiri lmiş 
şeklini) . telkin ediyorlardı .  Anadolu'da devletin resmi mezhebi olan Sünnilik 
şeklini muhafaza siyasetini takibeden Selçuk imparatorlarının muhtelif unsur
lardan mürekkep ordularına karşı , dini veya siyasi bir hareket yapabilecek 
canlı unsur, yalnız bu göçebe Türkmen boylarıydı; binaenaleyh bu za11ıa11/ar
dan başlayarak, Osmanlı saltanat111111 muahhar devirlerine kadar, A11ado/u 'da 
tahaddüs eden bütün dini-siyasi kıyam/arda daima bıı Türkme11 boyları11111 ilk 
planda bulunduğunu göreceğiz"2• 

Daha sonra, konumuz açısından son derece önemli olan "Kalenderiler" ve 
bunların Bektaşiye ve Simavnalı Bedreddin i le i l işki lerine dönmeden önce İran 
kültürünün daha egemen olduğu kentlerdeki yaşam tarzına bakacağız. 

* 
* * 

Ethnolojik açıdan çok karışık yerli ve yabancı unsurların değişik oran
larda karışıp kaynaştığı, itikad ve gelenekler itibariyle de muhtelif kökenli ge
leneklerin birleşmesinden oluşan büyük kentlerde, özellikle Büyük Alaüddin 
zamanından itibaren feyizli bir uygar yaşam gelişmişti ki bunda, yaşamın  her 
şubesinde İran harsının etkisi şiddetle göze çarpıyordu. 

Selçuklu lar döneminde Anadolu'da bazı yeni kent ve kasabalar kurul
muşsa da ası l büyük merkezler, Konya, Sıvas, Erzurum, i lah. gibi eskiden 
beri ünlü olan kentlerdi. Buraların halkı, İsliimiyeti kabul ederek Türkleşmiş 
yerli muhtedilerle egemen Türklerden ve dinlerini muhafaza eden Rum ve Er
menilerden ve de başka bu gibi çeşitli öğelerden oluşmuştu . Türk temsili' gücü 
bu değişik öğelerin önemli bir bölümünü uzun yüzyıl lar sırasında Türkleştir
miş olmakla birlikte, bunu gereğinden fazla abartmamalıdır; zira Doğu'dan 

1 Mevlfinfı gibi. 
2 Köprülüzadc. op. ciı . . s. 296-7. Son ibareler tarafımızdan belirti ldi .  
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Batı'ya doğru Türklerin göçleri yüzyıl larca Anadolu'ya bir sel gibi devam et
miştir. 

Bu kentlerde Ahmed Fakih, Şeyyad Hamza, Yunus Emre, Gülşehri gibi 
Türkçe yazan sınırlı sayıda şairlere karşı l ık birçok büyük bilgin, Bedreddin  
Yahya, Emir Kangı gibi şairler, mutasavvıflar, Arap ve özell ikle Acem harsı
nın etkisini kanıtlıyorlar. Hicri VII. yy'da bütün büyük İslam merkezlerini is
tila eden tasavvuf akımı,  tabiatiy le, Anadolu kentlerinde de egemen olacaktı .  
Sultanlardan başlayarak bütün rical ve  ümera, şeyhlere karşı büyük b i r  saygı 
ve sevgi besliyorlardı, müteşerri (şeriat işleriyle uğraşan şeriat ve fıkıh bilgin
leri) alimleri bile büyük Sufilere karşı harekete geçemiyorlardı. Mezkur yüz
yı lda Anadolu'daki mezheplerin durumunu iyice kavrayabilmek için daha bir 
yüzyıl öncesinden itibaren Anadolu'da güçlü bir örgütlenmeye malik olup daha 
Selçuklular döneminde geliştiği tarihden saptanmış olan "Ahiler" namıyla ma
ruf olan Fütuvvet zümrelerini gözden geçirmek gerekir. 

Biı zümreler, sanıldığı gibi eski Anadolu'daki buna benzer yerel teşki liita 
değil, İslam aleminin az çok her alanında görülen esnaf teşki !atına bağlıydılar. 
Horasan'ın, İran'ın, I rak, Suriye ve Mısır'ın sanayi merkezlerinde teşekkü l 
eden "esnaf cemaaıları" ,  bildiğimiz dai'lerin İsmaili-Batıni propagandalarıyla 
çok sıkı şeki lde i lgi l i  olmuşlardı .  Anadolu Ahilerin in Biitiniyyeden ad
dedi lmelerinin gerektiği aşikardır. Ayin  ve erkanlarının dış görünümleri itiba
riyle Rufailerden birçok iktibasta bulunup Mevlevilik, Bektaşilik, Halvetilik 
gibi tarikatlarla da birçok hususlarda i lişki leri olmuştur. H. Vlll. yy başların
dan itibaren IX. yy'a kadar, özellikle anarşi dönemlerinde çok önemli siyasi rol 
oynamış olan bu zümrenin Osmanlı Saltanatının ıeessüsünde sadece esnaf 
teşkilatı mahiyetinde kaldığını zikrederek 1  daha fazla ayrıntıya şimdi l ik gör
meyeceğiz. 

• • 

Mevleviler 
Esas konumuz dışında kalan Mevleviliğin sosyal yönünü vurgulamakla 

yetineceğiz. 
" . . .  Musiki, sema, şiir gibi üç vasıtaya istinadeden Mevlevilik, Anadolu'

nun Acem harsına meftun şehirlerinde ve yüksek mehafilde daima ıarafdarlar 
bulmuş. İslam sanayi-i nefisesi Mevlevi tekkelerinde herzaman mevki-i rağbet 
kazanmış, Mevlevi şeyhleri de mevcud olan nizam-ı siyasi ve içtimainin muha
fazasına ve hükumet merkezinin idame-i nüfuzuna çalışarak siyasi-dini kıyam-

1 ihd., s. 385-7. Füıüvveı ve Ahilik hakkında "Türkiye halkının külıür kökenleri" serisinin 
"Mübadele" cildinde uzun ayrınıılar vereceğiz. 
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)ardan daima uzak durmuşlardır. Osmanlılar zamanında Mısır. Suriye, Irak ve 
Azerbaycan'dan başlayarak ta Pecs (Macaristan) e kadar her tarafta Mevlevi 
zaviyelerinin inkişafı ve mahdud bazı zamanlar istisna edilmek şartiyle Mev
levi liğin hükumet tarafından asla takibata maruz kalmaması, onların siyaseten 
bu dürüst hatt-ı hareketlerinden münbaistir. Mevleviler, daha CeJaleddin Ruın
i'den başlayarak, Türkmen babalarına fena bir gözle bakmışlar, onları kendi
lerine rakip görmüşler; Moğol istiliisını müteakip onlara aleyhdar bir vaziyette 
bulunmak için bir aral ık Karamanlı lara karşı bile Moğolların hakimiyetini ter
cih etmişlerdir 1 •  Yani amiyane tabirle hep "domuzdan yana" olmuşlar. 

Devam edelim Köprülü'yü dinlemeye. 
"Sipehsalar menakıbında, hazret-i Mevliina'nın «evliit» hitabına mazhar 

olan Selçuk hükümdarı Rükneddin'in, kölelerinin birinin teşvikiyle, o aralık 
Konya'ya gelip her gece cinler ziyaretini kabul ettiği mervi olan (rivayet edilen) 
avam nastan «Buzağu» adlı ihtiyar bir Sufiyi ziyarete gittiği ve mükaleme es
nasında Buzağu sultana «evlat» diye hitabettiği cihetle Mevlana'nın bundan 
müteessir olarak «öyle ise biz de başka evliit buluruz» dediği mukayyettir . . .  
Onun (Eflaki dede'nin) izahatı sayesinde Buzağu adlı bu Türk şeyhinin Me
rend'li, yani Azerbaycanlı bir Tiirk olup «Baba Merendi» unvaniyle maruf ol
duğunu öğreniyoruz . . .  Mevlana'nın bu hadiseden sonra Osman Gazi'yi ma
nevi evlfü ittihaz ettiği hakkında muahhar bazı tarihi menbalarda mevcut rivayet 
de bundan galattır . . .  Selçuk sarayında görünmesi Mevlana'yı o kadar kıskan
dıran Baba Merendi'nin herhalde Babai'lerden olduğu muhakkaktır. . .  "2• 

Mevlevilik özellikle Sünni çevrelerde gelişmiş olup Mevlevi dervişleri şer-i 
şerife daima riayetkar olmuşlardır. "Kulluk" kavramının işlenmesi de Mevlevi 
tekkesinin esas işi olagelmiştir. "Elden geldikçe kul ol, padişah olma" diyor 
Celaleddin3•  "Egemenlerin felsefesi kuvvete övgü, ezi lenlerin felsefesi ise 
ezikliği gönül hoşluğu ile kabul lenme çizgi lerinde olacaktır"4• İnsanların bu 
son çizgide "hizaya gelmeleri " gerekir. . .  

Ayrıca MevJana'nın Moğol hakimiyetinin Tanrı 'nın takdiri, bu nedenle 
meşru ve itaat edilmesi lazım gelen bir hakimiyet olduğu görüşünü haletleri de 
devam ettirmişlerdir. Sultan Veled'in Anadolu'daki Moğol ve valisi Saınagar 
Noyan'a "beğinıiz bizi unutma " nakaratlı kaside yazarken Türk adı i le andığı 
Karamanlılar aleyhinde manzumeler söylediği de malümdur. Hatta Veled. Sel-

1 ihd., s.  388. 
2 ihıl., s. 388 ve i11fra 5 ve 389. 
3 Rıza Zclyul.- Mevlilnfı hangi sınıfın sanatçısıdır'. iıı Yansıma 37. Ocak 1 8975 . s .  61 ve ı.Jcv. 

Yine bkz. T. Akarsoy. O Bayık, A.  Binyazar. E. Toy'un Mcvlfına üzerine yazıları. iıı Halkbil inı i .  
3 ,  Ocak-Şubaı 1 974. 

4 Ahmet Buldan.- Kavram olarak kültür. iıı Halkbi l imi  6. Kasım 1 974. 
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çuklu hükümdarı Gıyaseddin Mesud'a Moğollara hizmet etmesini, onlara ri
ayette bulunup malını esirgememesini tavsiye ediyor. Etliiki'nin bazı kayıtla
rından Sultan Veled'in Abuşka ve İrincin gibi Moğol valilerinin de teveccüh ve 
ilgisini kazanmış olduğu görülüyor. Halbuki İrincin'in halka zulmettiği, sadece 
Anadolu kaynaklarında deği l ,  İran kayıtlarında da ifade edil iyor 1 •  İnsanın ak
l ına ister istemez l 9 l 9'ların "İngiliz Muhibleri cemiyeti "nden İngil iz işgal 
kuvvetleri komutanı general Harrington'a yazılan kasideler geliyor . . .  

Halk kitlelerinin Mevliina'nın "bazii bazii, her ancehesti bazii-gel gel, her
kim olursan gel "  davetine icabet etmeyeceği doğald ı .  Onlar gerçekten fakir  
olup dedelerini öyle kalmaya devam ettirecek olan ve Mevlana'nın başkent 
Konya'nın hemen içine yerleşmesine karşın bir köye inmiş olan ve Türkçe ko
nuşan Hacı Bektaş etrafında toplanacaklardır. "Fukara-i sabirin"in gerçek dini 
temsilcisi o'dur. Üzerinde etraflıca yayılmak üzere bu konuya şimdilik burada 
bırakıyoruz. 

* 
* .  

Kösedağı yeni lgisinden sonra Anadolu Selçuklularına metbuiyetlerini ta
nıtmış olan Moğol lar, özellikle Bağdad hi lafetini ortadan kaldıran Hiilagü'dan 
sonra Anadolu'yu İlhanlı ların bir vi tayeli haline getirip en ufak iş lere kadar 
müdahale eder olmuşlardı . Mevlana'nın muhib ve hamisi Muinüddin Pervane, 
sadece Selçuk sultanının veziri deği l ,  daha çok Hülagü'mın naib ve valisi ko
numundaydı .  Anadolu'da Moğol egemenliği ,  ethnoloji açısından da önemli 
ölçüde etkin olmuştu : Moğol hükümdarlarının gönderdikleri askeri kuvvetler 
çeşitli alanlara yerleşerek yüzyıl larca Anadolu'da bir ııifak unsuru olmuşlardı. 
Timur'un beraberinde alıp götürdüğü "Kara Tatarlar" bunların bakiyesi olduğu 
gibi, bunların en önemli böliikleri de yavaş yavaş öbür Anadolu halkıyla kay
naşacaktı. Pervane'nin Abaka Han tarafından idamından (H. 676) sonra yarı
mada bir iğtişaş ve anarşi yuvası haline gelmiş. Moğol askeri i.imerasının halka 
zulmü, Selçuklu memurlarının hamiyetsizlik ve soygunculuğu, Ti.irkmenlerin 
isyanı ve sair olgular zavallı halkı perişan ediyordu. 

Bütün bunların Anadolu'nun dini tarihi üzerinde etkisi olacakt ı .  Öbür 
dinlere karşı genellikle hoşgörü lü olan Moğollar İslam uygarlığının hükümran 
olduğu İran'a yerleşince, yavaş yavaş İslfim nüfuzu altına gireceklerdi ve so
nunda Mahmud Gazan Han (694-703/ 1 294-51 1 303-4) i le İslamiyet, resmi ve 
genel bir mahiyet almıştı .  Gazan'ın ,  ehl-i Sünnet mezhebine siilik olmakla bir
likte dervişlere karşı teveccühkiir olduğu, ehl-i beyte muhabbet beslediği ve 

1 Mehmet Önder (haz.).- Mevlfınfı'nın 700. iiliim yıldöııiimü dolayısıyk uluslararaM Mcvlfınha 
Semineri. Bi ldiriler, s. 45 (Faruk Sümer.- Mcvlfın;i ve oğul ların ın  Türkınc·n heyleri i le 
münasebet lcri ) .  
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hatta onun Şiiliğe eği l iml i  olduğu kaydedil iyorsa da onun Şafii mezhebine 
bağlı olması daha muhtemel görülüyor. Gerçekten Eflaki Dede'de mevcut bir 
rivayet, Gazan'ın yanında Kutbüddin Şirazi, Hemam Tebrizi, Hace Reşid i le  
birl ikte Şeyh Barak'ın da varlığını, ve Çelebi Arifin gerek Gazan, gerek zev
cesi İltermiş Hatun tarafından büyük ittifatlara nail olduğunu anlatmak suretiyle 
bunu doğruluyor. 

"Muammaya benzeyen bazı kelimat-ı Sfifiyanesine müridleri tarafından 
hususi şerhler yazılan Barak Baba, kendi i fadesine göre Saltuk Dede'in mürid
lerindendir ki , Saltuk Dede'nin Hacı Bektaş mensubiyeti düşünülünce onu da 
Babai dervişlerinden, yani . . .  Türkmen babalarından addetmek bizim için za
ruridir. Ahireti inklir ve hululü tasdik ederek Cenab-ı Hakk 'm iptida Hazret-i 
Ali ile ve sonra Sultaıı Olcayto Hüdabend'e ile ittihat ettiğiııi söyleyeıı ve bütüıı 
mahrenıatı (haranı/arı) mubah addeden bu Türknıeıı bcıbası, harici kıyafet iti
bariyle Altay 'daki Türk şaman/arını hatırlatmaktadır (tarafımızdan belirti ldi ). 
Gazan ve Olcayto zamanlarında İran Moğollannın sarayında mühim bir mevki 
işgal ederek hatta Etlaki'nin rivayetine göre bir takım mühim müridler de ka
zandıktan sonra Şam'a gelmiş ve orada ibahiye'den olduğu anlaşılmakla yediği 
hadd-ı şer'iden (Şeriat cezası, dayağı) müteessiren 706/ 1 306-7 evahirinde öl
müştür" . 

" . . .  Barak aslen Tokat köylerinden olup pederi Tokat emiri ve amcası da 
maruf bir kiitipti. Evvelfi Tatar memleketlerinde şöhret kazanarak Gazan'a ka
dar adını duyurmuş ve kerametler göstererek onun teveccüh ve i lt ifatını ka
zanmıştır. Müridleriyle birlikte sakalı matruş, bıyıkları mebzul ,  omuzlarında 
çevganlar (ucu eğrik deynekler, çevgenler) ve kına i le boyanmış aşık kemikleri 
ve azı dişleri olduğu halde dolaşıp dururlardı. Evvela Rfim'a ve 706/ 1 306 de 
Şam'a gelmiş. İbni Hacer onun ibadete mülfizemet ettiğini (devamlı meşgul ol
duğunu), müridlerinden biri bir vakit namazı terketse ona cezaen kırk çevgan 
urdurup akşamı i le yatsı arasında zikir tertip ettiğini, hiçbir şey biriktirıııediğini 
(tarafımızdan bel irti ldi), daima çalınır tabı lhanesi (büyük davulu) olduğunu 
söylüyor. Herhalde bütün bu izahat onun Kalenderi-Hayderi zümresine ithal 
edebileceğimiz Bahailerden olduğunu sarahaten göstermektedir. . .  " 1 •  

* 
* * 

Şamanlık etkileri 
Eski Türk geleneklerinin bazı dini müesseseler üzerindeki etkilerinin var

l ığı tartışı lamaz. Her ülke İsliim'ı, "kendi İslamı"  yapmamış mıydı? Barak 

1 Köpri.lli.lzade M. Fuad.- op. ciı . . 390-3 ve iııfru 3 .  
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Baba da İslam'ı, "kendi İslam'ı" yapmıştı , bazı şamanlık unsurlarını katarak, 
Asya eski Türklerine özgü hür düşünce ve davranışı sergileyerek. 

İbni Sina, mantık ve felsefeye dair yazmış olduğu işari'ıt adlı kitabının fel
sefe kısmında bir babı ( Esrarü'l ayi'ıt), ruhi deneylere hasretmiş. Bunda arifi 
tanımlıyor: o, tezhip görmüş (yani mecazen yaldızlanmış, eğiti lmiş) ve ruhi 
deneyler geçirmiş olarak uzun süre gıdasız kalabilme, herkesin yapamayacağı 
ağır işleri yapabi lme, gaipten haber verme, doğa üzerinde etki l i  olabi lme gibi 
marifetlere sahip olan kişi oluyor. Arifin gaipten haber vermesini de şöyle izah 
ediyor. "Bazı kişi ler vardır ki bu hususta hisleri şaşırtacak ve akıl lan durdura
cak fi i llerden yardım alırlar. Hislerin şaşkınlığa uğrayıp muhayyi leye durgun
luk geldiği esnada kuruntu bell i  bir noktaya yöneltilecek olursa, gaybi sorulan 
kuvvet bu hususta tamamiyle meydana çıkmış ve tamamiyle gaybı kabule isti
dat kesbetmiş olur" dedikten sonra buna Türkleri örnek gösterip "Türkler, ge
leceğe dair maliimat almak için kiihinlere müracaat ettikleri zaman kahin şiddetli 
surette koşmaya başlar. Bunun sonucunda nefesi daralır ve solumaktan baygın 
bir hale gelir. Bu esnada onun ağzından çıkan sözler zaptedi l ir. Bu sözler, mü
racaat eden kimselerin hareketlerine esas ve çlüstur o)ur" diye ekliyor. İbni Sin
a'nın işari'ıt'ını şerheden Semerkandlı Şemseddin adlı Türk bilgini, Beşarar el
işari'ıt (işaretlerin müjdeleri) adlı şerhinde, kendi tanık olduğu olgularla bunları 
tamamlıyor: "Bazen kahin bakir kızlan hızlı ve keskin musiki darbeleri içinde 
ve mugannilerin (şarkıcıların) sesleri arasında raksettirir. Bu sırada bir yandan 
buhur kokuları çıkar. Bu kız yorgunluktan ve havasızlıktan bayı lma noktasına 
gelir. Kızın bu sırada söyledikleri zaptedilir. . .  " . 

Gerçekten, İbni Sina ve Semerkandlı 'nın söyledikleri gibi bugün bi le şa
man dans ederek istiğrak (kendinden geçme) haline gelir ve gaipten haber ver
meye başlar. 

Yakutlarda "/sı ah " töreninde kımız hazırlanır ve toplanan cemaat bi rbir
lerinin ellerini tutarak halka oluşturur ve hu, hu, hu ! diyerek raksederler. Ba
zen de sadece kam (şaman) dans eder ve rüzgar gibi kendi merkezi çevresinde 
döner. 

"İbni S ina'nın haber verdiği zamandan pek çok zaman evvelki devirlerden 
beri bugüne kadar yaşamakta olan bu Türk an'anesi düne kadar aynı şekilde 
mülga safi tarikatlarında İslami bir müessese gibi yaşamakta idi". 

"Bunlar da lsı ah ayininde olduğu gibi bazen yekdiğerinin ellerini tuıararak 
daire halinde dönerler ve bazen de yarım daire halinde sabit kalarak, muntazam 
surette sallanırlar ve kamların muvaffakiyetlerini temin eden, el lerindeki tef 
şeklindeki tabıl lan gibi bu Siıfiler kasnaktan zilsiz tefler ve kudumlar ile müziç 
bir gürültü içinde gittikçe hızlanan hareketler i le gaşi haline (kendinden geçme 
haline) gelirlerdi ki İslam dininin hiçbir noktasıyla bunu izah etmek imkanı 
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yoktur. Peygamber zamanında ve İslamın i lk  devirlerinde İslamda böyle bir 
hareket görülmez". 

"Bu Sufilerin tef darbeleri ve musiki nağmeleri arasında raksetmelerine 
buhur yakmalarını da i lave edersek tamamiyle ve ayniyle, şamanların Isı ah 
sahnesini canlandırmış oluruz. Du Sufilerden bazıları dahi kendi merkezleri et
rafında ve güzel musiki nağmeleri arasında sema ediyor ve bunlar dahi rüzgar 
gibi dönüyor idi ler" 1 •  

Bu  son paragrafta herhalde Mevlevileri imha etmiş olan Yalıkaya, daha 
sonra Türklerdeki "yağmur taşı" geleneğini anlatıyor ki biz bu konuyu daha 
önce uzunca irdelemiş olduğumuzdan2 burada tekrarlamayacağız. 

Büyük Sufilerin tasavvufi telakkilerinde şamanlığa herhangi bir rol atfet
mek bahis konusu olmamakla birlikte işbu rol, Sufiliğin doktrinleri tarihi ba
kımından ne denli küçük olursa olsun, bunun dış tarihi bakımından tamamen 
önemsiz olarak görülemez. Bu keyfiyet, özellikle Türk ortamlarında yayı lmış 
olan tarikatlarında mukni deli llerle ispatlanabilir. 

Öbür yandan Sufiliğin Müslüman dünyası üzerindeki etkisi, daha doğrusu 
İslfimlığın çok sayıda ülkı:de büyük genişlemesi, bir uluslararası nitelik kaza
narak ve ancak işbu tasavvufi tarikatlar sayesinde vaki olduğundan, bu konu 
Türk dini tarihi bakımından özel bir önem taşır. 

Türk Şamanlığının ilk izlerini en eski Türk tasavvufi tarikatı olan Yese
viyye'de aramak doğaldır. XII. yy'da Türkistan'da Yesi kasabası doğumlu 
Ahmed Yesevi tarafından kurulan bu tarikat yüzyıl lar boyunca Türk kabileleri 
arasında kendini devam ettirmiş ve Seyhun'un Kuzey'inde yaşayan bu kabile
lerin isliimlaştırılmasında önemli bir amil olmuştu ; bu kabilelerin göçebe ya
şamlarını devam ettirip iptidai dinlerinin izlerini muhafaza etmeleriyle "Yese
viyye" doğal olarak bu eski geleneklerden etkilenecek ve hatta bunlardan bazı
larını kabullenecekti. Yesevi dervişlerinin yaydıkları bir efsaneye göre, ör
tünmemiş kadınların erkeklerle birlikte Ahmed Yesevi'in zikr oturumlarına iş
tirak etmeleri keyfiyeti, Horasan ve Maverraünnehr i lahiyatçı ve Sufilerinin 
şiddetli itirazlarına hedef olmuşmuş. Heme kadar bu efsaneyi nakleden muta
assıp Sünni Nakşibendi dervişi bunu saf bir iftira olarak gösteriyorsa da, işbu 
efsanenin şekli dahi ,  aksine bunun bir tarihi gerçeği ifşa ettiğini anlatıyor. Ger
çekten hiç şüphesiz eski Türk ailesinin anaerki l  niteliği dolayısıyla kadına hfila 
büyük önem veriliyordu ve kadınları, İslam'ın emirlerine karşın. kamu toplan
tılarına iştirak edebil iyorlardı .  Bu adet, hatta günümüze kadar göçebe hayatı 
muhafaza etmiş Türklerde devam etmiş ve örtünme adeti .  İslamlık boyundunı-

1 Şerefellin. Yaltkaya.- Eski Türk ananelerinin bazı dini müesseselere tesirleri. i11 il. TT kg . . lsı. 
1 943. s. 690-2. 

2 11kz. Kültür kökenleri. C. 11/ I . s. 956-995. 
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ğunun heryerden fazla kendini hissettirdiği kent ve kasabalarda, daha baştan
beri yerleşmiştir. 

Bu efsaneden göçebe Türklerin, onları İslam'a ihtida ettiren kendi ırkla
rından Sufileri şaman (kam)lar gibi gördükleri istidlal edilemez mi? Zira kadın 
ve erkek karışık olarak pekiila ayin oturumlarına iştirak ediyorlar ve şaman 
büyülü sözleri yerine kendi ulusal dillerinde meydana getiri lmiş i lahileri dinli
yorlardı .  

Yeseviyye tarikatına özgü ve "Zikr-i erre" (destere zikri) tesmiye edi lmiş 
zikir şeklinin özellikle Türklerin zevkine uygun olduğu kaydedilmiş; bu zikir 
şeklinde, Kuzey Asya göçebe kabilelerine özgü vecdi dansların izleri çok sa
yıda bulunuyor1 • Nitekim zikr-i erre, Yesevil iğin başlıca özel l iklerinden biri 
oluyor. Kırgız Baksı ları'na has olan birtakım hareketlerin kalıntı ları bu zi
kirde açıkça görü lüyor. Ahmed b. Mevlana Celaleddin el-Kiişiini adında bir 
müell i fin  Risale-i Babüri'ye'sinde verdiği bilgi ilgi çekici oluyor: "Sfü.lfit-ı 
Nakşibendiye (Nakşibendi uluları) zikr-i hatiyi (gizli zikri) ihtiyar buyurmuş
lardır; fakat bazıları mukıeza-i hal olarak zikr-i cehri (yüksek sesle zikir) de 
yaparlar. Nasıl ki Hoca Ahmed Yesevi Türkistan canibine azimetle memur ol
dukta gördüler ki ora ahalisi zikr-i hafi ile yola gelmiyorlar, derhal zikr-i cehri 
tarikini tuttu ve bundan zikr-i erre vücuda geldi . . .  "2 • 

Yesevilerin menkabelerinde göze çarpan özelliklerinden biri, bunların veli
leriyle Buddhist velilerinin mucizeleri arasındaki büyük benzerl ik oluyor. Ör
neğin, yine menkabeye göre Ahmed Yesevi ve dervişlerinden bazıları, kuşa 
dönüşerek uçma yetisine sahiptiler; ve biz bu aynı iddiaları Bektaşi menkabe
lerinde de buluyoruz: Hacı Bektaş "güvercin tonuna girip uçar" . . .  Bu olağa
nüstü uçuşlara Çin Türkistanı velilerinde de rastlanıyor. Yesevi'ye atfedi len 
sair mucizeleri saymayacağız. 

Türk tasavvufunun ilk dönemleri hakkında bilgi lerimiz aıtlıkça şamanlı
ğın, yani eski Türk dininin İsliimlaşmış kalıntılarının bunlar üzerindeki izleri 
daha elle tutulabil ir oluyor. Örneğin Orta Asya ve eski Anadolu ermişlerinin 
menkabelerinde çok sık zikredilen kutsal ağaçlar, bu tür kalıntı lardan başka bir 
şey olmuyorı. 

Moğol istilası neticesinde bazı Müslüman dernekleri üzerinde Moğol şa
man l ığının da bıraktığı izlere göz atal ım.  İ lhanlı lar döneminde, yakın Doğu
'da Moğol ordu ve sarayında şamanların varlığını bi l iyoruz. İlhanl ı ların İsl
ama gelmelerinden sonra bile bunlar varlıklarını sürdürüyorlardı. Yaklaşık bir 

1 . Kl\prülüzade Mehmed f-uad.- Inlluencc du chamanisme Turco-Mongol sur lcs ordrcs ınysıiqucs 
nıusulmans. Isı. 1 929. s. 5-8. 

2 l'uad Köprülü.- Türk edebiyatında i lk nıuıasavvıllar. Ank. 1 976. s. l I K. iııfrıı 56. 
3 Ağaç küllü üzerine bkz. Kültür kökenleri. C 1 1/ I .  s. 565-75. 602- 1 9. 622-6. 633-50 ve pa.l'.l'im. 
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yüzyıl sonra, İslam nasına (dogmasına) sıkı sıkıya bağlı bir hükümdar olan 
Timur'un ordusuna kadar heryerde şamanlar bulunuyordu. Moğol şamanlığı 
i le temas halinde olan ülkelerde bazı tasavvufi tarikatlarda bunun izleri buluna
caktı 1 .  

İslam'ın esaslarını v e  çeşitli zamanlarda buna giren yabancı unsurları çok 
iyi bi len Kaymazoğlu Zeheb\', Kiıabü 'l ibr (acayiplikler kitabı) inde 578/ 1 1 82 
yıl ı  vukuatı arasında Süfi tarikatlarından Rıfai tarikatının müessisi Ahmed İb
nü' I  Rıfai'nin hal tercümesini yazmış ve bunda, tarikat mensupları arasında, 
Tatarlar lrak'a girdikten sonra ateşe girmek ve saire gibi bir takım işlerin mey
dan aldığını, halbuki Ahmed Rıfai'nın ve Süfi tilmizlerinin bu türlü şeyler 
bilmediklerini yazmışı. 

Irak, Azerbaycan, Anadolu ve hatta Altın Ordu'nun bazı merkezlerinde 
yaygın Rifiiiyye, eski adıyla Ahmediyye'nin, ayinlerinin dış şekil lerinde Mo
ğol şamanlığı tarafından etki lenmiş olması doğaldı .  Gerçekten bir yandan Ri
füi dervişleri, Moğolların gözüne girmek için, bu sonuncuların şıımanlarından 
bekledikleri sihri ve doğaüstü gösterileri yapmak zorundaydılar; öbür yandan 
da, içlerinde İslam'ın moda haline geldiği kendi ırklarından prens ve önderle
rine yaranmak ve doğruca kendi lerinin içinde yaşadıkları İslami ortamda itibar 
kazanmak üzere İslam ve özell ikle Süfilik maskesi takmayı hesaplarına uygun 
buluyorlardı .  Süfılik görünümü onlara daha denk geliyordu. Esasen, geniş gö
rüşlü Müslüman Süfiler, Sünniliğin çok katı kurallarından kendilerini kurtarıp 
heterodox telakkilerle uyar hale geldikçe, İslfim'ı yaymak için en etkin yolları 
kullanır olmuşlardı .  

Mogol egemenliği döneminin genel havası ele alındığında Moğol hüküm
darların ın gözünde, ihtidadan sonra bile, Devlet'in çıkarlarının ve u lusal gele
neklerinin her türlü dini kaygıdan önce geldiği görü lür; bu itibarla bu dönemin 
her türlü dini terkibe uygunluğu kolaylıkla anlaşılıyor. 

Dönelim yine yukarda mezkur Barak Baba'ya. Baba, ti lmizlerinden bazıla
rıyla Şam'a geldiğinde bunların garip giyinişleri halkı çok şaşırtmıştı ; buna 
halk şarkıları yapılmış ve hatta gayritabii yüzleri Karagöz'de temsi l edi lmiş .  
Dolayısıyla giysilerine ait  bu bilgi lerin sıhhatinden şüphe edilemez: "Sakal 
matruş, bıyık bol olup iki yanında boynuzlar bulunan bir keçe külah giyer
lermiş. Boyunlarında, kınalı kemiklerden başka çıngıraklar da ası l ıymış. Dış 
görünüşleri alabildiğine çirken, hatta ürkütücü imiş. Birlikte yürüyüşleri sıra
sında, çıngırak, aşık kemikleri ve çevganların seslerinin de karıştığı tablha
nenin musikisi o denli korkunç bir gürültü çıkarıyormuş ki Suriye halkı, şar-

1 Ktıprülüzade.- ınnucnces. s. 9- 1 2 .  
2 Şerefeddin Yaltkaya, op. ciı . . s .  692-3. 
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kılannda, bizzat Şeytan'ın bile bundan çok korkmuş olduğunu söylüyorlar
mış.  B i r  gün Barak Baba'ya neden böyle tebdil-i kıyafet dolaştığı soruldu
ğunda "fakirlerin alay konusu olmayı istedim" yanıtını vermiş. 

Anlatı ldığına göre bu şeyh i lk  kez Gazan Han'ın huzuruna çıktığında 
hiddetli bir kaplan onun üstüne sürülmüş ama adamın bir haykırışı bu yırtıcı 
hayvanı gerilemeye zorlamışmış. Barak Baba Şam'a geldiğinde, onu bu kez 
bir yabani devekuşu ile korkutmak istemişler ama o, hayvanın üstüne atlayarak 
meydanın çevresinde dönmüşmüş. Hatta kuş, süvarisinin etkisiyle biraz da 
uçmuşmuş 1 •  Bu kerametleri Hacı Bektaş'ı irdelerken orada yine göreceğiz. 
Evet, Barak Baba, kendisine verilen parayı hiç saklamayıp bunu derhal dağı
tırmış. İbadete mülazemete rağmen bazı kaynaklar bu kişi lerin Ramazan oru
cunu tutmayıp herhangi türden günah işlemekten çekinmediklerini bildiriyor. 

Bu kısa mülahazalar, Barak Baba ve tilmizlerinin Moğol Şamanisminden 
ne derecede etki lenmiş olduklarını gösteriyor. Bu bağlantıları daha da vurgu
lamak üzere, ethnologların şamanlar hakkında verdikleri betimlemelerle bun
ları kıyaslayalım. 

iki boynuzlu serpuş. Şamanlıkta serpuş, Müslüman tarikatlarında kullanı
lan çeşitli türden "tac" kadar önemlidir. Kırgız-Kazak ların Bakşileri, Müslü
man olmakla birlikte ırkdaşlannınki i le hiçbir giysi farkı arzetmemekte, onlar
dan kendilerini serpuşlarını kuş tüy ve telekleri veya sair nesnelerle süsleyerek 
ayırdetmektedirler. Altay şamanlarının külahları tamamen özel bir şekilde ya
pılmış olup deriler, tüyler ve demir parçalarıyla bezenmişlerdir. Buriat şaman
larında bir demirden çember külfih yerine geçer; bu çember üzerinde, yine de
mirden iki boynuz bulunur ve bunların uçları geriye doğrudur. 

Bazı kaynaklar Barak Baba ve tilmizlerinin bir kiiliihı hamil olup olmadık
larından söz etmiyor, ama sadece keçeden öküz boynuzları taşıdıklarını zik
rediyorları. 

Kuşlara binme. Binek hayvanı olarak kuşun kullanılması ve kaplanların 
büyülenmesi keyfiyetleri keza Şamanlıkla i lişkili oluyor. Uranka efsanelerinde, 
bazı şamanların hizmetinde bulunan Ruhlar arasında kuşların ve kargalar ve 
ayılar gibi yabani hayvanlarınki bulunuyor. Aynı şekilde Altay şamanların ın 
ayinlerinde, giysi, serpuş, bir kaz resmi, b ir  davul bu sihirbazların takımlarını 
teşki l ediyor3. Sözüm ona göğe çıkışında şaman, binek olarak bu kazı kul la
nıyor ve ona hitabederek ona sihirli sözler söylüyor ve bunlara yine kendisi, 
kazın adına yanıt veriyor. 

1 Köprülüzade M.  Fuad.- lnOuence du Chamanisnıc, s. I J - 1 7 .  
2 Boynuz scmbolismi üzerinde b

0
kz. Türk v e  Yahudi külıürlcri. C . 1 1 .  s. 56 1 .  

3 Bu v e  sair hayvanların senıbolismi üzerine bkz. Kültür kökenleri C .  1 11 1 .  s .  345. 352, 358-68. 
55 1 -9 ve passim. 
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Büyüye karşı düsturlar içeren ve Müslüman Başkırların kul landıkları ki
taplarda, arslanlara binen ve kırbaç olarak da yı lan ları kul lanan Türk erıniş
velilerinden söz e<li liyor ki Bektaşi ve sairlerin menkabelerin<le, müşabih şeyler 
bulunuyor ' .  

Aşağıdaki bir Anadolu halk resminde "Hacı Bektaş-ı Veli'nin duvarı yü
rütmesi, Kara Ahmet Sultan'ı karşılaması" görülüyor'. Karaca Ahınet' in kam
çısı bir yılan olduğu gibi Hacı Bektaş dahi ,  duvarının üstün<le yine bir kap
l : ı ı ı . ı  h ı ı ı ııı i ' ha lde �iirii ııii ' or. 

� 
J .  K. U ı rgc Jc, lkkla)İ l ı k lc c�kı ,\�ya ı ı ıaııı,: \ C  U) gu la ı ı ıaları  ara� ı mla ı ı ı u 

şabih yedi nokta saptıyor: 
1 .  ibadete, örtünmemiş kadınlann iştiraki. 
2.  Mistik i lahi 11efes'ler, şamanların büyülü sözlerin in yerine ikame ol

muş .  
3. Sema, şamanların istigraki raksına benziyor. 
4. Koyun ya da koçun ay11ice111'de kurban e<lilmesi , Asya Türklerin in  <la

var kurban etmeleri adetinin bir devamı oluyor. 
5. Ermiş-Velilerin gösterdikleri mucizeler, insanın kuşa dönüşmesi, ha

vada uçması vs. Çin Türkistanı azizlerinin öykülerinin ayni oluyor. 
6. Ermişlerin sair efsane-menkabeleri Bektaşilik ve şamanlığa Tibet ve Çin 

Türkistanı yoluyla girmiş olan Buddhist etki lerin<le müşterek olan bir folklor 
tipi arzeder. 

7. Kutsal mahaller ve özell ikle kutsal ağaçlar, her ikisin<le <le müşterektir. 
Barak Baba'<la daha başka etkiler ayan oluyor'. 

1 Köprülüzauc.- rır. cır . . s .  1 8-9. 
2 Malik Akscl.- Anauolu halk resimleri, lsı. 1960. s.  1 35 .  
3 Jolııı K iııgslcy B i rge.- Thc lkklashi orucr of ucrvishcs. Lomloıı 1 965. s.  2 1 3-4. 
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Hacı Bektaş, Barak Baba, aşağıda irdeleyeceğimiz Sarı Saltuk Dede'ye at
fedi len böyle arslana, kaplana . . .  binme, duvarı yürütme vs. gibi olağanüstü. 
düşsel marifet inançlarının günümüzde de devam ettiğine dair yakın tarihimiz
den bir örnek vereceğiz. 

14 Mayıs 1 950'de iktidara gelen Demokrat Parti, lfük düşünce aleyhine 
olarak dinci kesime büyük tavizler vermişti ve zamanın başbakanı Adnan 
Menderes de bu kesimce "Veli" addediliyordu. 27 Mayıs 1 960 akseri hareketi 
sonucunda tutuklanıp Yassıada'ya götürü lmüştü. Dinci kesimin safdil kişi leri 
onu her gece uçarak Yassıada'dan Eyüb'e getiriyor. orada namaz kı ldırıp tek
rar adaya döndürüyordu: Kimi de Kumkapı'dan adaya bir tünel açı lıp Mende
res'in oradan çıkacağına inanıyordu. 

• 
• •  

Herşeye rağmen bu şamanlık etkisi abartılmayacakıır. Ahmet Yaşar Oca
k'ın sentezinde buna fazla önem verilmemekte olup yazar, yine Bektaşi efsane
lerinde izler bırakmış olan doğa kültlerinin, İslfım öncesi Türklerin sadece sı
nırlı bir sayısı tarafından kabullenilmiş Şamanlıkta karıştırı lmamasının ge
rektiğini vurguluyor. Keza o, Ahd-ı Cedid'de mukayyet İsa'nın mucizeleriyle, 
özellikle çok dar olanaklarla büyük bir kalabalığın beslenmesiyle koşutluklara 
büyük yer ayırıyor ve Bektaşi syncretismini çok dengeli şekilde irdeliyor, bir
çok tarihçide mutad olarak görülen her köşe başında antik çağların artıklarını 
bulmaya eği l imli o lmuyor. Onun, Bektaşi efsanesinde Buddhism ve Maniha
ismin anlamını vurgulamasıyla günümüzün bazı bilginlerinin i leri sürdükleri 
Osmanlı kültürünün hem Doğu, hem de Batı ile bağlantıl ı olduğu hususu i le 
mutabık oluyor 1 •  

• • 

Anadolu 'yu fethedip Türkleştirecek-istamlaştıracak Oğuz-Türkmen'in 
daha Asya'daki geçmişi boyunca, neler gelmiş, neler geçmişti, siyasi tarihi ol
duğu kadar dini tari hinin başından ! Ve bütün bu "'başına gelenler"in bıraktık
ları tortu hamulesiyle varmıştı Küçük Asya sınırına. Neydi, Osmanlıya miras 
bırakacağı bu tortu hamulesi? 

İranlı ların aksine, Türkler Arap ordularına başeğmemişlerdi. Ceyhun ır
mağının, Zerefşan ve Seyhun ı rmağının yakınındaki uygar mahallenin fethin
den sonra Araplar VIII. yy boyunca savunmada kalmışlar ve buna yardı m ede
cek tesisleri vücuda getirmişlerdi. 

1 Suraiya Faroqhi.- The Ilckıashis. A report on current rcscarch. iıı Coll.- Bcktachiyya. s. 26. 
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Ama İsliim ordulannın etkisine duyarsız olmakla birlikte, Müslümanların 
Orta Asya'ya nüfuzlarından sonra Batı kültürünün bunlar üzerindeki etkisi çok 
artacaktı. Hatta, çok daha önce, daha Sasaniler zamanında, İran'ın etkisi ,  
Hindinkinin aleyhine olarak, daha çok Orta Asya'ya yayı lmıştı . İran, uluslara
rası ticaretin deniz ve karayollanna egemendi . 

Ve bu Türkler, Zerdüşti olmuşlardı .  Orta Asya'yı 630'da kat etmiş olan 
Çinl i  hacı Hiuang-tsang, Zerdüştiliğin Buddhism üzerindeki zaferinin Siisani 
döneminin sonuna rastladığını kaydediyor. Çin'den Hindistan'a gitmekte olan 
B uddhist hacı Kırgızistan'da Batı Türkleri 'nin son toplantısına rastl ıyor. 
Gördük lerini "süvari leri sayısızdı. Hanları yeşi l atlastan bir kaftan giymiş, 
saçlannı dalgalanmaya terketmişti; sadece alnı, birkaç defa dönen ve arkaya 
düşen uzun bir ipek çemberle çevri l iydi. Etrafında gümüş işlemeli (brocart) 
kaftanlı  ve saçları örülü ikiyüze yakın subay vardı .  Birliklerin gerisi kürk ve 
ince yün kumaştan dokunmuş elbiseler giymiş . . .  " şeklinde anlatıyor, İskitler 
yerine ikame edilen "barbar"lan1 •  

Gerçekten Buddhist Çinli hacı burada Selçuklu sultanlarının, Timur'un, 
ve Osmanlı Su ltanlarının ataların ı ,  dağı l ıp herbir kabilesinin yeni serüven, 
yeni menkabelere doğru yola çıkmasından hemen önce vaki son toplantısına 
tanık olmuştu. Burada bulunanlar için Tanrı kavramı, maddi yaşamına maddi 
şekilde bağlı bulunan öğelerle, ezcümle gök, toprak, dağ ve su i le yakından 
i lgil i  mutasavver bir varlıktan ibaretti . Araları da çok iyi idi onunla, sürekli 
"nar-ı cehennem" tehtidi altında yaşamıyorlardı . . .  

Gerek Buddhist hacının bu anlattıklanndan, gerekse Orhon, Yenisey abi
deleri nin yazı üslfibundan, aleliide göçebe yaşam koşul ları içinde bekleneceği 
gibi, uygarlık düzeyinin hiç de aşağı olmadığı anlaşılıyor. Abidelerde Türkle
rin talihsiz günlerinde kanlarının sular gibi aktığından bahsedil iyor. Ama ga
lebe günlerinde öbür kavimlerin, yani mağlfibların dökülen kanından hiç söz 
edilmiyor. Öldürülen düşmanların miktan açıklanmıyor, bununla iftihar edi l
miyor. O i se ki bunlar ünlü Asur hükümdarlarının abidelerine.le birer böbür
lenme vesilesi oluyor. 

Halkın ruhiyatını anlamak için dini akidelerinin bi l inmesi çok önemli 
oluyor. Abidelerde ise bunlara ait hiçbir bilgi bulunmuyor. Sadece gök ve yer 
ibadetlerinden söz ediliyor. Bu münasebetle de bazen "Türk Gökü", "Türk yer 
Suyu" gibi ibareler kullanılıyor. "Tengri" sözcüğü bizim bildiğimiz "sema" ve 
"u lfihi sema" manasında geçiyor. Yer-Su (Yer-Sub) hakkında söz geçen 
yerlerde, "Yer-Su" tabiriyle yer ruhlarının tümü deği l ,  belki de bir tanrıça 
kastolunduğu anlaşı l ıyor. Öbür tanrı lardan sadece memedeki çocukların 

1 Rene Grousseı et Gcorge Dcniker.- La face de l'Asie, Paris 1 955. s. 5]. 
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hamisi olan Umay zikredi liyor. Han, kendi · anasını Umay dediği tanrıçaya 
teşbih ediyor. Bu tanrıça Şamanist Türklerin Altay'daki bakayasından bugüne 
kadar mahfuz kalmış. Şüphesiz Tu-Kiu Türkleri şamanistiler. Bununla birlikte 
genelde Türk dil inde "Şaman" sözcüğüne karşı l ık olarak kul lanı lan "kam" 
sözcüğü anıtlarda hiç kul lanı lmamış. Yenisey yazıtlarında ise "Tengri" i le bir
l ikte "Bel" kelimesine rastlanıyor ki bu da şaman ların saygı duydukları 
ruhlardan (cinlerden) biri olmal ı .  

Uygar dinlerin Türkler arasında yayılması Çin kaynaklarında konu edi l
mişse de Orhon yazıtlarında bundan hiç bahis bulunmuyor. Çinl i lerin bildir
diklerine göre Han, kendi başkentinde bir Buddha tapınağı bina etmek istemiş, 
fakat müşaviri Tunyukuk "Buddha mezheb ve telfikkileri göçebe Türklerin as
keri kabiliyetlerine zarar verir" diyerek hükümdarı vazgeçiriyor. Batı'dan gelen 
dini propaganda hakkında ise bilgi daha da az. Eskiden Finike alfabesinin ya
yılması gibi, Türkler arasında da İran alfabesinin yayılması herşeyden önce ti
cari i l işki lerin güçlenmesi sonucu olup hiçbir dini teşvikatla i lişkil i deği ldi. İra
n'ın u lusal dini olan Zerdüştlük uluslararası dini teşviklerle ilgil i olmamıştı. 

Oğuz Türkleri devletinin çöküşünden çok az zaman önce Mani dini Türk
lerin arasında geniş ölçüde genelleşmeye başlamıştı .  Ama VI-VIII. yy Türk 
devleti zamanında Sogd ticaretinin bozkırlara yayı lmasına koşut olarak dini 
teşviklerde de başarılı olunup olunmadığını bi lemiyoruz. Gerçekten Sogd tüc
car ve misyonerlerinin esas faaliyet alanın Çin'in içine varan ticaret yolu ol
muştu. Bu yol üzerinde çok sayıda Sogd kolonileri teessüs etmişli .  Aynı za
manda Sogd tüccarları Türk bozkırlarında ve özell ikle Han ordularında kendi 
mallan için iyi mahreçler buluyorlardı 1 •  

Türklere Buddhist uygarl ığının etkisi döneminde Türk i l lerine sadece 
Hind Buddhist misyonerleri değil ,  Hind tacirleri de geliyordu. İslamiyetin Orta 
Asya'da hakimiyet tesis etmesiyle Müslümanlar eski ticaret yol larından fayda
lanmaya başlamışlardı. Çin kaynaklarına göre Müslüman kervanları daha 
VIII. yy'da Karluklar ülkesinden geçerek Yenisey nehrinin başlarına, Kırgız
lara kadar gidip geliyorlarmışı. 

745 yı l ında Moğolistan'da Türk-Oğuz'lann devleti yerine Uygur devleti
nin kurulduğunu sadece Çin kaynakları bildiriyor. Uygur hakanının baş ka
�argahı keza Orhon üzerine, Moğollar döneminde sonradan bina olunan Kara
kurum kenti yakınlarındaymış. Uygur devleti yüz yı l  sürecek, Kırgız isti la
sıyla nihayet bulacaktı. 

1 ihd . .  s. 38-9 

2 W. Barıhold.- Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler. lsı. 1 927. s. 1 0- 1 3. 
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Yine Çin kaynakları Uygurların, Türk-Oğuz'lar gibi şaman kalmadıkla
rını ,  bunların din kabul ederken Buddhismden gayri bir dinin teşviklerine tabi 
olarak Batı dinlerinden biri olan Manihaismi kabul ettiklerini bildiriyorlar. 
Kendilerinden önce Buddhistler ve çağdaşları olan Hıristiyanlar gibi Maniha
istler de Sogdlu lar nezdinde başarı lı olmuşlardı ve daha sonra, dinlerinin ko
runması için bu ulusun ticari ilişki lerinden faydalanmışlardı .  

Manihaism ve  Hıristiyan mezheblerinin başlıca başarıları VII. yy'ın sonu 
ile VIII. yy'ın başlarına, yani Batı Asya'da İslamiyetin siyasi egemenliğinin 
sağlamca teessüs etmiş olduğu zamana rastlıyor. İslamiyet başlarda misyoner
lerin kişisel çabalarıyla deği l, daha çok İslam devletinin yabancı devlet ve top
lumlarla sürdürdüğü savaşçı ya da barışçı i l işkiler sayesinde yayı lmıştı. Bu 
itibarla öbür dinlerin, Müslüman fetihlerinin yarattıkları elverişli koşul ve ola
naklardan faydalanmış olmaları doğaldı. 

Manihaismin kabulü Türklerin tarihinde büyük bir rol oynamıştı, şöyle ki 
Buddhist ve Hıristiyan misyonerlerin başarı ları ne olumşusa da VIII. yy'da 
veya daha önce herhangi bir Türk ulusunun tümüyle, Buddhismi ya da Hıristi
yanlığı kabul etmiş olduğuna dair hiçbir deli l  bulunmuyor. 

Manihaismi kabulüy1e Türk ulusu ilk kez şamanismi, ah laki prensiplere 
dayanan bir din için terkediyordu. 

Moğolistan'dan tardedi len Uygurlar, Çin Türkistanı ve Kansu'da kurduk
ları prensliklere Manihaismi ithal etmişlerdi. Arap coğrafi yazınının klasik dö
nemi X. yy olup bu yy'da orta çıkan eserlerde Hazar Denizi'nden Çin'e kadar 
uzanan bölgenin Türk uluslarının egemenliğinde olduğu kaydediliyor. 

1 .  Hazar Deniz'inden Sir-Darya (Seyhun) ırmağının ortalarına kadar 
Guz'lar; 

2. Karluk ülkesi , Fergana'dan, Doğu sınırına kadar, yirmi günlük yolcu
luk uzunluğunda bulunuyordu. 

3 .  Dokuzoğuzlar, Karluk sınırından, Çin'e kadar, Doğu'ya doğru daha 
uzaklardaki bölgeyi işgal ediyorlardı. 

Ne Türkler Manihaismin kabulüyle savaşçı niıelikl.erini ne de Moğollar, 
Buddhist olmakla ulusal tabiatlarını kaybedeceklerdi . Bunların aksini gösteren 
çok sayıda olay var. 

Manihaism, tıpkı Buddhism gibi, halk kitleleri arasında iyice yayılmayı 
umuyordu. Onun zühd ve çi lecilik doktrini Zerdüştil iğin takdis elliği kastlar 
sistemine ve özel l ikle bu sistemin Sasani İran'da almış olduğu şekle yönelik 
oluyordu. Manihaistler halkın anlayacağı açık ve basit bir di l le, Tiirkçe de 
yazmışlardı .  Aslında Manihaism, Buddhismden fazla uzak sayı lmazdı .  Her 
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ikisinin çok müşterek yanları bulunuyordu ' .  "Mezdekiler, (Ebülyetif Muham
med) el-Şehristani'nin ifadesine nazaran Semerkand, Şaş ve Ilak'da yerleştiler. 
Bunlar Sir-Darya (Seyhun) i le  Çu arasındaki saha dahil inde ilk hars amil leri 
olup bunlar da, diğerleri gibi, adeta pek cfununda bulundukları Manihaistlerin 
nüfuzlan altında kalmış olmaları pek muhtemeldir . . .  Mezdeki efkarı Maverra
ünnehr ahalisi üzerinde kuvvetli ve devamlı bir tesir icra etmişti" .  

"Evvelce birtakım misyonerlerin Şarka gitmeleri dolayısıyla Hıristiyanlık 
iV. asırda kesif kitlelerle dahil olmaya başlıyor. 332 senesinde Merv'de Hıris
tiyan bir piskoposa tesadüf ediyoruz. Fakat Hıristiyan l ığın inti şarı , sanaiül 
esas (düalist) dinlerin intişarı karşısında pek geride kalır. Acem kralları tara
fından icra edi len takibat, ancak Hıristiyanlık Roma'da hakim din mevkiine 
yükseldikten sonra başladığından, Şark hududu havalisinde bulunanlara naza
ran bittatıi adeden daha kesif olan İran'ın Garp memalikindeki Hıristiyaıılar, 
Roma hükumeti hududu dahi l ine kolayca geçerek kendilerini takibattan kuı1ar
mışlardır. Bundan miida mezahib-i dalle (heretic'ler), heryerde olduğu gibi, 
ecnebi din için yapılan propagandadan daha ziyade kuvvetle takibedi lmiştir; 
Buddhisı, Hıristiyan ve Marcionistler, Horasan'da sığınacak bir melce'buldu
lar. Daysaniler, Manihaistler ve Mezdekiler, Sfisani hükumeti hudutları hari
cinde yerleşmeye mecbur oldular . . .  "2. 

İsliimiyet, Maverraünnehr'de ancak IX. yy'ın ortalarına doğru sağlamca 
yerleşebi lmiş. Bu dönemde aynı yerde Hıristiyanlığa müteal l ik bi lgi leri el
Nedim'e borçluyuz. O, Sogdiana ahalisinin düalist ve Hıristiyan cı lduğunu 
söylüyor. Burada Müslümanlıktan hiç söz edilmediğine göre bu dönemin Arap 
egemenliğinin i lk zamanlanna rastladığı anlaşıl ıyor. 

Herat, Semerkand ve Çin metropolitl iklerin in teessüsünü değişik müver
rihler farkl ı  patrik lere atfediyorlar. Çin'de 636 tarihinde Nastfüi cemaatının 
bulunduğu biliniyor. Suryani raporlarına itibar caiz ise, Patrik Timotheus, Hı
ristiyanl ık lehine kazanmayı başardığı Türk hakanı ile öbür hükümdarlardan 
nameler alıyordu. 

_ 
, V. yy'ın sonuna doğru Sasfıniler Nasturileri hi maye ederek bu mezhebi n 

Hıristiyan Acemler arasında int işarına si lah gücüyle yardımcı olmuşlar. Nas
turilerin İran'daki egemenliği , Yakubilerin Bizans'taki egemenlikleriyle aynı 
zamanda sona erecekti. İmparator l .  Justin (5 1 8-527) Kalkedon konsi linin ort
hodox mukarreratını uygulayarak Yakubileri sürmüştü. O zamandan beri İran 
hükümdarları onları takibetmek gereğini duymamışlardı. Çeşitli durum ve ko
şul lar altında üstünlük kfıh Nasturiler kfıh Yakubiler tarafında kaldı. Orthodo-

1 W. Barıhold.- Histoirc des Tıırcs d'Asie Cenıralc, Paris 1 9�5 .  '· 37-�6. 
2 W. Barlhold.- Orta Asya'da Moğol füluhalına kadar Mırisliyanlık. i11 Türkiyat Mecmua". C . I .  

Agusıos 1 925. s. 58-9. 
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x'luğun son izleri İran'dan II. Hüsrev (590-628) zamanında kaybolacaktı . An
cak Arap fütuhatından sonra orthodox'lar (Melkitler) yeniden İran ve Orta As
ya'ya akın  etmeye başlamışlar. B iruni zamanında Merv'de bir orthodox met
ropolite rastlanıyor. Kiliseler arası mücadeleler, Arap egemenliğine k_adar sü
rüp gidecekti. Araplar çoğu kez Nasturileıi tutuyorlardı . Yakubi ve Melkit pis
koposları Nasturi piskoposunun emri altına veri lmişti. Ama sonunda, l 1 42'de 
fırkalar birbirleriyle anlaşacaklardı .  Keza Moğollar zamanında da Na�turiler, 
Katoliklere göre, hoşgörü sahibi olmakla temayüz etmişlerdi 1 •  

Samanilerin idaresi altındaki ülkelerde, özellikle Semerkand'daki Hıristi
yanlar hakkında İbn Havkal önemli bilgiler veriyor. Semerkand cıvarında bu
lunan Savdar dağı (Zerefşan bölgeşinin Güney smırını oluşturan silsile) ken
tin Güney'inde doğanın her bakımdan cömertliği ile iin salmıştı . Sogdiana'nın 
büyük bölümü buradan görünürdü. Hıristiyan kolonisi i le manastır hücreleri 
ve cemaatların toplantı yerleri burasıydı. Merv metropolitl iğinin ne den li  
önemli olduğu, Biruni'nin Hora�an metropolitlerini çok kez "Katolikos" tes
miye etmesinden anlaşılıyor. Bununla birlikte Hıristiyanların sayısı fazla gö
zükmüyor2. 

Ayrıntılarına girmediğimiz ticaret yolları aynı zamanda propaganda yeri 
oluyordu. Türkler çeşitli düalist mezhebleıin ve özellikle Manihaistlerin propa
gandasına pek erken maruz kalmışlardı. Mes'udi'ye göre X. yy'da Taghaz
gazlar (Oğuz'ların bir kolu?) Manihaismi kabul etmişler. İbn el-Fakih Türkle
rin büyük bir çoğun luğunun zındık olduklarını söylüyor. Biruni ise Doğu 
Türklerin in çoğunluğunu, Çinl i ler, Tibetlileri ve Hinduların bir bölümünü 
Manihaist telakki ediyor. Göçebelere gelince bunlar, aksine, yeni bir dini kabul 
ettikleri zaman daima şamanı adetleri i le dini kuramlarının çoğunluğunu muha
faza ediyorlardı. Aslında Manihaistler sadece Taghazgazların mezhebinde ço
ğunluğu oluşturmuşlar, öbür kı.sımlarda ise Zerdüştiliğe siilik bulunmuşlar. 
Herşeye rağmen Manihaistleıin Orta Asya tarihinde büyük bir rol oynadıkları 
sanı l ıyor. 

Kovalson, Selçuk'un "Mikai l"  adl ı  bir oğlu olduğunu ve bunun Tuğrul 
Bey'in babası bulunduğunu V. D. SmirnotTa atfen beyan ediyor. Bundan , 
Hıristiyanlığın Selçukluları meydana çıkaran Guzlar arasında genelleştiğini 
istidlal edi l iyor. Zira Müslümanlar asla "Mikail" adını tanımıyorlar. Smirnoff
'un bu tahmini ,  Kazvini'nin Guzların açıktan açığa Hıristiyan oldukları nı 
söylemesiyle güç kazanıyor. 

Bizans misyonerleri, Batı komşuları Hazarlar üzerine de etkili olduğu bili
nen Guzlara kadar varabilmişlerdi .  Bunun dışında Guzların ayın  zamanda 

1 ibd., s. 62-5. 
2 ibd., s. 69-70. 
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Nasturi olmayan Hıristiyanların bulunduğu Hvarezm i le komşuluğu gözö
nünde tutulacaktır. 

XIV. yy'ın başında Hvarezm Hıristiyanları Antakya patrikliğine tabi idi
ler. B unların böylece, Nasturi olmayıp Melkit veya Yakubi oldukları anlaşı l ı
yor. 

Xl. yy'dan beri Hıristiyanlığın Doğu Türkistan'da İsliimiyete oranla aşağı 
konumda kaldığı ve sadece Tiyenşan'ın Kuzey'indeki alan içinde yaşayan Hı
ristiyanlann Bugra Han ile haleflerinin din mücadelelerinden çok az etkilendik
lerini Vambery tahmin ediyor. Mamafih Hıristiyanların Karahanlar hükumeti 
zamanında baskılara maruz kalmadıkları gorülüyor. Semarkand, Nasturi met
ropolitl iğinin makam olarak kalmıştı. Bu arada, hatta Batı Türklerinin bile 
tümden İslamiyeti kabul etmemiş olduklarının kaydedi lmesi önemli oluyor 1 •  

Yine Uygurların, Müslümanların amansız düşmanları olduğu unutulma
yacaktır. Kaşgarl ı ,  Divan'ında Karahanlı lar ü lkesindeki Hıristiyanlardan söz 
etmiyor. Halife'yi i lgi lendirmediğini tahmin ettiği için mi? 

Sadece "Hıristiyanlann orucu"na paçak dendiğini2 kaydetmekle yetiniyor. 
Xl. yy'a doğru Bizans'ın Küçük Asya ve Balkan yarımadası memaliki 

Türklerin istiliisına uğramıştı. Ancak bu iki hareket, birbirlerinden müstakilen 
vaki olmuş olup bu i ki ayn Oğuz-Guz (ve yakın akrabaları Peçenek) kolları . 
birleşmeyi başaramamışlardı. Bizans da, bu acil tehlikeyi böylece atlatmıştı . 
Bu seferlere iştirak eden Oğuzlar, bariz şekilde İslam ve onun kültüründen ma
sun kalmıştı. Bir XIII. yy yazarında mühafaza edi lmiş olmakla birlikte daha 
eski bir tarihe aidiyeti kesin olan bir anlatı, Arap yazınında bulunuyor; buna 
göre Oğuzlar arasında Hıristiyanlar varmış. Oğuzlar, İslam ve Hıristiyanlıkla 
i lgi l i  i lk  bilgi leri, kendisiyle aralıksız ticari i l i şki ler sürdürdüğü uygar ü lke, 
Hvarezm'den elde edebi lmişlerdi . Hvarezmli ler arasında Hıristiyanların bu
lunduğuna Biruni tanıklık ediyor. Bu Hıristiyanların, İran ve Türkistan Hıris
tiyanlarının çoğu gibi Nasturi ki l isesine ait olmayıp orthodox kil isesine bağlı 
bulunmaları anlamlı oluyor. Herhalde Oğuzlar Hıristiyanlığı bu şekliyle kabul 
etmiş olmal ıdırları. Moğol Hıristiyanlığı üzerinde durmuyoruz4. 

Evet, Selçuklunun içinden çıktığı Asya'nın da bir "Hıristiyan" tarihi 
vardı .  

1 ibd., s. 72-85. 
2 DLT 114 1 1 .  

• •  

J W. Barıhold.- Hisıoire des Turcs d'Asie Cenlrale, s. 82. 
4 Bunun ayrıntıları için bkz. W. Barıhold .- Turkcsıan dowıı ıo ıhc Moııgnl iııvasion. 

Philadelphia 1 977. s. 477 ve dev. 
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Maturidilik 
Miiturldil ik Mutaazı la ve birkaç küçük mektebin yok olmasından sonra 

Sunni İslam'da hüküm süren iki büyük kuramsal i lahiyat (kelcinı) mektebinden 
biri oluyor. Öbür mezheb, Aş 'arflik, sonunda Şafii ve Malikiler arasında başat 
doktrin olmuşken, Miituridilik, Hanefilerin genel i lahiyatını sağlayacaktı. Os
manlı lar devletin resmi yasası olarak Hanefi fıkhına bir tercihl i  statü tanırken 
de Miituridi i l iihiyatını aynı şekilde Aş'ariliğe bir Sunni seçenek olarak i leri 
sürmüşlerdi .  

Hvarezm'de, Maverraünnehr'de olduğu gibi , Hanefilik büyük çoğunlukta 
bulunuyordu. Bununla birlikte Hvarezm Hanefiliği arasında Mutaazıli i lahiyat, 
bütün Selçuklu çağı boyunca hüküm sürmüştür. Böylece de Hvarezm, Şii ol
mayan Mutaazılanın son kalesi olmuş, bu sonuncusu orada XIV. yy'ın ikinci 
yarısına kadar yaşamını sürdürmüştü. 

El-Miituridi ile Semerkand fukahasının çoğunluğu, Mutaazı la i le birlikte, 
Tanrı'ya i nanma ve ona sükretme, peygamberlerin misyonundan önce vacibti, 
şöyle ki Tanrı'nın bilgisine akı l la varılabilir i ııancında idi ler. Buhara fukahası 
ve Aş'arileri, peygamberlerin misyonundan önce insana hiçbir şeyin vacib ol
madığı görüşünü savunuyorlardı. 

Xl. yy'dan beri Türklerin çoğunluğunun Hanefi oldukları herkesce bilinir. 
Bununla birlikte bunların ihtidalarının öyküsü, belge azlığından fazla açık sa
yılmıyor. Ama Maturidi doktrininin Orta Asya'daki geniş ülkelerinde Türkler 
tarafından kabul edi lmiş olduğu görülüyor. Muhtemelen de, Gazneviler zama
nında yine Türkler, bu mektebin "Gazne ülkesi"ne yerleşmesini teşvik etmiş 
olmalıydı lar. 

Gaznevi Mes'ud b. İbrahim ( !099- 1 1 1 5) in saltanatı sırasında Hancti Ebu 
e l-Maali, Maturidi doktrinle insanın seçme (ilıtiytır) hakkı bulunduğunu ve 
Tann'nın yazgısı kaderin kısmen tespit edi lmiş (mübrem). kısmen de oı1ada 
kalmış (muallak) olduğunda ısrar ediyor. 

Miituridilik, Semerkand'ın sadece yerel mektebi olmakla kalmamıştı . İki 
öneml i  yazardan biri olan Ebu Şakur, Kitilb al-tamdid'inde alı/ al-sııı111a va l
canu1a (yani Miituridilik) doktrininin Doğu ve Çin ülkesinde, Horasan fukahası 
arasında, Maverraünnehr, Gazne memleketi ve Türklerin diyarında korundu
ğunu yazıyor ki hiç şüphesiz "Doğu'nun ve Çin'in maliki (malik al-nuışrik ve 
/-Sin)" unvanını taşıyan Karahanlı ların topraklarını kastediyor; "Çin" diye de 
Khotan alanı anlaşıl ıyor. Öbür yazar Ebu !-Muin al-Nasafi, Miituridi doktri
ninin hüküm sürdüğü alanlar arasında zikrettiği Horasan' ı ,  Merv ve Belh i le 
aynı şekilde niteliyor. Aslında i lkiyle aynı alanları, biraz farklı terimlerle ifade 
ediyor: Semerkand, Buhara ve tüm Maverraünnehr, Türklerin en uç sınır 
kentleri oluyor. 
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Fakihler, aynı mezhebe mensup olanlar bile, alabildiğine doktrin kavgala
rına girişmişler, Buhara Hanefi fakihleriyle Semerkand'inkiler birbi rlerine 
düşmüşlerdi. Nihayet iV. X. yy sonunda, Mfüuri'dlliğin son temsilcileri, araya 
girip işi tatlıya bağlatmışlardı. 

Evet, bütün buralarda dönüp dolanmış, Miituri'di'liği kendine uygun gör
müş, İslam'ın, "Peygamber'den sonra Tanrı'ya inanmak ve O'na şükretmenin 
gerekmediği" doktrininin işine geldiği Türkmen, Anadolu'ya "Müslüman" ola
rak gelecekti ve geliş tarihi de az çok maliimdu. Ama Babinger yine soruyor: 
"Anadolu ne vakit darül lslam haline geldi?" diye ve daha da i leri gidiyor: 
"Şimdi, biz Rum Selçuklularının itikadi' fikir ve nazarlarına dair ne bil iyoruz? 
Acaba oralarda Sünnilik mi, ehli-i Sünnet mezhebi mi vicdanlarda hakimdi? · 

Kat'iyyen gayri maliim. Ve ihtimal ki i lmi' tefahhusun (araştırmanın) en az atf-ı 
dikkat etmiş olduğu birinci nokta budur. Birçok karineler bu hususta şüpheye 
imkan bırakmıyor ki Rum Selçukları Şii mezhebine nıe11sııptıılar, yani tek bir 
kelime ile Alevi idiler (tarafımızdan belirtildi) . . .  " 

" . . .  Seyhun ardındaki ülkeler, yani Maveraünnehr dediğimiz kıt'a, hiçbir 
zamanda ciddi bir surette Süıı11I olmamış. hiç olıııazsa daima Alev'i tesirlere tclhl 
kalmıştı. Bir defa lran '111 o vakit şimdiki gibi kat'iyye11 ehl-i Sünnet telakkile
rine makarr olmadığı, belki f slamiyetin eski mezhepleri tard veya i.l'tihaleye 
düçar emıiş olduğıı yerlerde daima Sünni düşma111 oldu,/!ıı münakaşa götiirmez _ 

bir kısım halk sinesinde tutmakta bulunduğu her türlü şüplıeııi11 fevkinde bir 
vakıadır . . .  " (tarafımızdan belirtildi). 

" . . .  Anadolu'nun Selçuk binalarından bahsedi lirken bunlarda Sünni' İsl
amlarca o kadar şedid bir takyitle (kayıtlama i le) ihtiraz olunan (sakını lan) 
canlı tasvirlerin bulunması gibi çok şayan-ı dikkat bir hadisenin B izans tesi ra
tına atfedi lerek, aynı zamanda Selçukların Sünni' olduklarının kabulü kat'iy
yen hatadır. Nitekim Konya binalarında görülen o sayısız «Çar Ali (?)» dedik
leri şeyler banilerinin Şii' ruhiyat ve zihniyetleri hakkında istenildiğinden iila 
hüccetler (deliller) teşki l  etmektedir" 1 •  

Ortada, gerçekten cerhedi lemez bir husus var k i  o da Rfım Devleti'nin bü
tün siyasi' ve dini' yaşamının tamamen İran etkisi altında bulunduğudur. Mevl
ana nece yazmıştı? İbn-i B ibi (ölm. 1 272) tarihi de Farsça deği lmiydi? Bu çok 
önemli vakayiname uygarl ık tarihi bakımından yüksek bir değeri haiz olup bir 
zamanki göçebeliklerinin belirgin izlerini muhafaza etmekle birlikte uygarlık ve 
irfan itibariyle İran'a tabi' bulunan Selçuk saray yaşamını son derece canlı bi r 
surette gösteriyor. Dolayısıyla, sadece Rum Selçuk ları havzası için Şii' İslam 
dinini resmi din olarak kabul etmekte tamamen haklı olabil irsek de bu yen i 

1 Franz IJabinger.- Anadolu'Ja lsliimiyeı. lslam lelkikalının yeni yolları. iıı Darülfünun Edebiyat 
Fakühcsi Mecmuası. sene 2.  sayı 3 ,  Ağustos 1 338. s. 1 90·] .  Tere. Ragıp Hulusi. 
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egemenliğe tabi olan ahali i le fatihlerin büyük kitlesini bu dinin sadık ve şaş
maz salikleri telakki etmek kesinlikle doğru olmaz1• 

Bunun ötesinde Babinger Asya'da Türk boyları arasında şamanlığın ya
nısıra Hıristiyanlığın bir şeklinin de yer tuttuğunu beyan ediyor2• 

Selçuklu çağında Hanefi Türkler arasındaki Ali sevgisine dair Şii Abdül
cel i l  e l-Razi, i lginç hüccetler sağlıyor. Cerhettiği Şiil iğin Sünni eleştirisi , 
Türklerin pazarlarda, Ali'nin faziletlerini sergileyen hikayecileri dinlemekten 
hoşlandıklarından şikayet ediyor ve bunu cehaletlerine atfediyor. Abdülcelil 
buna itiraz edip dünyayı fetheden Türklerin bu denli cahil  olamayacaklarını 
ileri sürüyor ve Ali 'ye olan sevgilerini övüyor. Türkler, Sultan, emir ve asker
ler, daha da i leri giderek, Hüseyin'in ta 'ziyet' ine icabet emeyi seviyorlardı .  
Hatta İsfahan ve Hamadan gibi saf Sünni kentlerde bile Selçuklular zamanında 
bu törenler yapılıyordu. Abdülceli l ' in ifadelerine göre Sünni, özell ikle Hanefi 
ve keza, Şafii fakihlerin ta'ziyet törenleri tertiplemeleri, Al i  ve Hüseyin için 
üzüntülerini belirtip Muaviye ve Yezid'i kınamaları mutad imiş.  Buna sadece 
a�thropomorphistler (nıüşebbiha), yani Hanbeli ve Hanbeli yanlısı Şafiiler bu 
uygulamalara itiraz ediyorlarmış. 

Sünni fıkıh mektepleri arasında Hanefiler, genel olarak, Al i  yanlısı eği
l imlere ve hatta Şii etki lere en çok açık olanlardı. Horasan, Maverraünnehr, 
Gazne ve Türkistan Hanefileri babında Abdülcelil bunların "Peygamber aile
sinin üstün düzeyini teyid ettiklerini" bi ldiriyor. Bu dönemde Hanefi l iğin Şii 
etki lere nispi açıkl ığı ve Türklerin Ali ve ahfadına büyük saygıları, Türkler 
arasında çeşitli Şiil ik  türlerinin daha sonra yayı lmasını kolaylaştırmış olma
l ı ydı 3• 

Arapların Türkleri "zayıfü'l iman ( ! )" olarak niteledikleri gibi, Maturidi 
eserlerdeki "politheismin toprağında (alanında) -fi arz al-şirk" ifadesi, küçük 
bir değişme ile "fi arz al-Turk" gibi görünebil iyor' ki bu husus, i lerde üzerinde 
duracağımız gibi , Türk halk düşüncesinin belirlenmesinde bir nirengi noktası 
olacaktır. 

" İmam Ebu Hanifa'nın talebelerinden Türkler üzerine en müessi r olan 
Semerkand'lı Ebu Mansur . . .  al-Maturidi (ölm. 944) olmuştu . Karşıl ı Cemal
'in Maturidi hakkında naklettiği bir hikaye imamın fakre meylini anlatır. Hem 
de IX.-X. yy' larda, Maturidi ve Farabi gibi Orta Asya u lemasının yerli kıya
fetlerini ve börklerini muhafaza edip Abbasi çevresinde İslil.m ulemasının giy-

1 i/ıd. 
2 ihcl. , s .  1 94 .  
3 Wilfrcd Madelung.- Religious schools and secıs i n  Medieval lslanı. 1 1/ 1 09- 1 2 1  ve s. 120 iııfi·u, 

The spread of Miiıuridism among ıhe Turks. 
4 ihcl., s. 1 22.  
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diği cübbe ve «taylasan»lı sarık giymediklerini teyideder. Bağdad halifesi 
Miituridi'den fetva istemek için bir elçi göndermişti . Elçi Semerkand'da Mfüu
ridi'nin yaşadığı bağa varınca paçavralar giymiş, belini üzüm dallarıyla bağla
mış, başında gemi şeklinde bir küçük hasır börk olan zayıf bir ihtiyara rast
ladı . Elçi sordu: <<Mevlana (efendimiz) nerede?» İhtiyar cevap verdi : «Mevlfi 
Al lah'tır». Elçi bu sefer şöyle sordu. «Hoca nerede?». İhtiyarın cevabı bu 
oldu: «Hoca Mustafa'dır». Elçinin son suali şu oldu: «Ebu Mansur Miituridi 
nerede?». İhtiyar kendini tanıttı: «Bu ihtiyar di lencidir>> 1 • 

• • 

Büyük Selçuklu İmparatorluğu rejiminin genel olarak İsliim'ın içinde ön
ceki yy'lar boyunca görülen inanç çeşit l i l iklerine karşı şiddetli bir tepki ve ort
hodoxluğun (yani Sünniliğin) güçlendirilmesi siyaseti i le belirgin olduğu bil i
niyor. Bahis konusu orthodoxluk da, Orta Asya Türk şeflerinin i lk öğrendik
leri Hanefi şekl i  olmuştu . Bununla birlikte, doğruca Selçuklu rejimi ile Os
manl ı  tevhidi arasında geçen dönemde Küçük Asya'nın özerk durumuyla i lgi
lenmiş bilim adamları, aksine, çeşitli şekiller altında Şiiliğin burada oynadığı 
rolü vurgulamışlar ve bu düşünce, XV. yy'ın sonu ve XVI . yy'ın başında, 
tam Osmanl ı  İmparatorluğu'nun göbeğinde, hiç değilse eyaletlerinde, Safevi 
propagandasının bulduğu yankılarla güçlenmektedir. Bu itibarla, Küçük Asya
'ya Şiiliğin nüfuzunun koşul larına, kronolojisine, derecesine, tabiatına müte
all ik bir sorun, daha doğrusu bir sorunlar bütünü vardır. 

Rum'un i lk Selçukluları , İran'daki lerin akrabası olmalarına rağmen, bu 
sonunculara politik olarak muhalif olmuşlardı ve hatta, İsmfülilikten yana tavır 
koymuş Mısır Fatımileriyle bir geçici ittifak aktetmekte dahi tereddüt etmemiş
lerdi . Ama bu, sadece bir siyasi manevra olup Küçük Asya'ya yeni göçmüş 
Türkmenler nezdinde bir İsmiiili propagandasını düşünmeye götürmüş. Aynı 
şekilde, birkaç yıl sonra Süleyman b. Kutlumuş Tarsus'u fethetmiş ve Suriye
'de Oniki İmancı Şii Trablusşam prens-kadılarından kendisine bir kadı gön
deri lmesini istemişti. Politik o larak bunu rakiplerin elinde bulunan Halep ve 
Şam'dan istemek güç oluyordu; o ise ki bir deniz üssü olan Trablusşam, Kahi
re'dep daha yakındı. Ama bunun sonucunun ne olduğunu bilmiyoruz şöyle ki 
bir asırdan fazla B izans hükümranlığında kaldığından Müslüman ahalisi çok 
az olan Tarsus, oniki yıl içinde Haçlıların el ine geçecekti. Tarsus'un Arap ka
dısının bu kentin ötesinde Araplaşmamış Türk çevrelerine etkisini yaydığını 
hiçbir şey göstermiyor. Bazı muahhar Selçuklu emirlerinin, daha geniş kültür 
sahibi o larak "felsefe yapma" eği l iminde olmuş olduk larını ama bunların adi 

1 Coll.- Türk kültürü el-kitabı. seri i l .  cild l/b. Türk külıür tarihinin erken çağları üzerine 
ara�tırmalar. lsı. 1 978. s.  1 54-5. 
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Şii, ve de herhangi bir İsmaili propagandasına maruz kalmadıklarını öğrerıiyo
ruz. Esna-i aşere Şiiliği Doğu'da, XII. yy'da, ancak savunma halinde bulunu
yordu. İsmiiililere gelince, XII. yy'da Fatımi rejimi dini ve siyasi olarak nefes 
nefese ise buna karşıhk fevkalfide bir dinamizmle yeni bir propaganda, Alaınuı 
"Haşhaşin" inki ler, gelişiyordu ve bu, Halep veya Amid (Diyarbekir)'inki ler 
gibi Küçük Asya'n ln komşu Türk emirlerin in sağ ladıkları siyasi destek 
nedeniyle kuvvetli etki yapıyordu. Doğruca Küçük Asya ile bunların farkı, hiç 
şüphesiz, siyasi mülahazaların dışında, geleneksel Müslüman ortamda hüküm 
süren bu emirleri, Türkçeyi bilmeyen kişi lerin yanaşabilmelerinde idi şöyle ki 
Türkmen ortamında bu muhakkak daha zor olurdu. 

XIII. yy'da Rum Selçukluları A lamut'un Büyük Usta'sıyla diplomatik 
i l işki ler kuracaklardı, ama bunu tam bu sonuncusunun Halife al-Nasır'ın iste
diği gibi Hiliifet'e bir nevi bağımlı lığı kabul ettiği bir sı rada yapacaklardı .  Bu 
bağımlı l ık nedeniyle Büyük Usta "yeni Müslüman" olarak nitelenmişti. XIII
yy'da, Moğol selinden önce, hiç şüphesiz Rum Selçukluları , İran ve Arap 
dünyasında ailelerinin öbür kol larının yok olmasından sonra, bunların politi
kalarının, yani aynı zamanda Sünniliklerinin devam ettirici leri olmuşlardı. An
cak, göçmüş sülalelerin karşı laştıkları hasımları göğüslemek gibi bir zorun
lukta olmadıklarından bu Sünnil iğe, öbürleri gibi dövüşken orthodox luğu 
katmamışlardı 1 •  

Moğol protektorasının teessüsünün işleri değiştireceği düşünü lebi lir . Mo
ğollar, XIII. yy'ın sonuna kadar, İsliim'a yabancı olarak kalmışlar ve tebaala
rının büyük çoğunluğunun Müslümanlığının hesaba katı lmasının gerektiği öl
çüsünde bununla temas kurmuşlardı: Mezkur çoğunluk, tahmin edi ldiği gibi 
geçmiş Sünni hükümranlıklardan şikayetçi olanlara dayanma eği l iminde ola
caktı ki bu sorwncular, Şiilerdi. Şiiliğin Moğol hükümran lığından faydalanınış 
olduğu şüphesizdir. Bağdad hi lafetinin tahribi buna yardımcı olmuş olmalıydı. 
Moğollara bağlı alanda kimse Kahire'deki Memlı1k hi lafetini ciddiye almı
yordu. Ancak bu vakıaları abartmaktan da kaçınmak gerekir. İ lk i lhanların bü
yük vezirleri, Cuveyni ve Reşidüddin Sünni idi ler ve aynı şekilde, İslam'ı ka
bul etmiş ilk iki Moğol hükümdarı, Ahmed ile Gazan, yine Sünni olmuşlardı .  
(Gerçi ikincisi, hiç değilse, hoşgörüyle böyle idi) .  Safevilerin ecdadı (atııları) 
dahil, lraıılılaruı çoğunluğu hfıltı Süıınl idi. Her hal ü karda Küçük Asya için, 
Şiil ik  lehine herhangi bir Moğol hareketi hakkında hiçbir tanık bulunmuyor. 
Anadolu'nun zamanlarının kent kültürü üzerinde büyük etkinleri, Mevlana i le  
Sadrüddin  Konevi de, Sünni idi ler veya kendi lerine göre böyle telakki edi l i 
yorlard ı .  

1 Osman Turan.- Türkiye Selçukluları hakkınua resmi vesikalar. A n k .  1 9�8. s. 1 07. 
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Tuğrul Bey, daha müstakbel sultanl ığının vazıh bir düşüncesine sahip 
olmadan önce, inanç ya da politika gereği Halife'ye karşı bir nevi vasal lık-iıti
f�kın

_ 
t�n�nmasını istemiş �e bu_nu 

__ 
e��e etmişt� . Bu şekliyle böyle �ir politika,, bır dını sıyasetten çok ganımetı duşunen ve dın babında da Abbası orthodox- · 

l uğu kadar Şiiliğe de sürtünmüş olan Türkmenin ruhuna yabancı idi .  Ancak 
Emirü'l müminin i le  ittifakın bir başka vechesi vardı ki o da gaza geleneğiydi. 
Talanla anlaşma burada kolay oluyordu ve bu, Türkmen haşarı lığını bel l i  bir 
yola sokmak için bir dolaylı çare idi 1 •  

Bütün bunların içinde dikkal edi lecek en önemli husus, bu dönemde İran
'da Şii İslfım' ın özerk şek i l ler altında doğrulması olmayıp çeşitli tasavvuf or
tamların ın  aracıl ığı i le Sünniliğin bir nevi deruni Şiileşmesi hareketi idi. Buna 
örnek olarak Kubraviyye gösteri l iyor. Bunda bahis konusu olan, gerçi bütün 
tasavvufi tarikatlar gibi , theolojik intisaba oldukça kayıtsız olup sorulduğunda 
Sünni olduğunu söyleyen bir tarikaltır; ama yanı zamanda, kendi öz semboli
kine göre yeniden yorumlayarak Şii itikadı konularını kabul leniyor ve sonunda 
da resmen Şii oluyor. Bu keyfiyetin başka tarikatların da başına gelmiş olması 
şüphesizdir. Bunun anlamı, samimiyetle Sünni olup Şii diye damgalanabilecek 
bazı fikirlerin serdedi lebileceğidir. Bahis konusu kişi lerin vicdanında Şii fikir
lere kucak açı lması ,  Sünnilere muhalefet manasında kendini Şii hissetmesi 
manasını taşımıyor. Biz, Küçük Asya'da Osmanlı fethinden önce Şiilerin bu
lunup bulunmadığından çok, olduğu haliyle Anadolu toplumuna nüfuz ede
bilmiş olan Şii konuların hangileri olduğunu kendimize soracağız. 

Bütün bu i lk  bi lgi ler akılda tutularak Müslüman Anadolu'nun bir muhte
mel Şiileştirilmesinde Ahi'lerin oynadıkları rolün ne olabi leceğini düşünmeli
yiz2 .  Etimon ve anlamı gayrimuayyen olan bu adlafiitiivı·eı hareketlerinin, ba
zen bu hareketlerin tümünün idareci lerinin belirti ldiğini biliyoruz. Bu hareketler 
Küçük Asya ile İran-Türk alanına komşu bazı bölgelerde biraz kendine özgü 
bir şekil almışlardı. Fiitiivvet örgütlenmeleri İslam'ın ilk zamanlarına çıkıyor 
ve herhangi bir dini doktrinden hareket etmeyen dayanışma topluluklarını ifade 
ediyordu ; örneğin ,  Buveyhiler döneminde Bağdad'da, Şiiler ve Hanbeli 
Sünniler bulunuyordu ve genel olarak doktrin yansıması onlara bu zamanda, 
çok yabancı gibiydi . Daha sonra, bazı fütiivvet gruplarıyla bazı tasavvuf hare
ketleri arasında vaki olan yakınlaşma, belki de/etfı'larda bu yansıma bir miktar 
gelişmiş olabi lirdi. Fiitiivvet'in özgül olarak Şiilikten hiçbir şey almadığı ke-

1 Claudc Cahcn.- La prcmicrc pencıraıion ıurque en Asie-Mineure ( sccondc moiıic <lu x ıc. s . J .  in 
Claudc Cahcn.- Turcobyzanlina el Oricns Christianus. Yarionıın Rcprints l.ondon 1 974. 1 .  s. 
1 2 . 

2 Daha önce de söylediğimiz gibi bunların ayrınt ı l ı  tetkik in i  i lerde ' "Mübadele'" ci ld inıizı.k 
yapacağız. 
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sinlikle söylenemez şöyle ki H. 600 cıvannda Halife Nasır onu baştan örgüt
lemeye girişmişti ve bunda amacı, o güne kadar bir halk karışıklığı kaynağı 
olmuş olan bir örgütü, hi lafetin çevresinde bir sosyal danışma unsuru haline ' getirmekti. Ve Anadolu fütüvvet'i Nasır'ın bu damgası altında oluşacaktı; bu 
halifenin dini tavırlan kendine hastı. Zamanının çeşitli politik güçlerini göğüs
lemek durumundaydı ve ümidi, İsliim'ın çeşitli ruhani ailelerini Hilafet'in etra
fında toplamaktı. Bir Abbasinin, kendi zamanında, kendini Halife olarak inkar 
etmeden tamamen Şii olamayacağı besbellidir. Seleflerinden bazılannın yap
tıklan gibi Şiilerle barışmayı ümid ediyordu ve hatta, onu takibeden halefleri
nin de aynı şekilde yapacağı gibi, onlara Devlet ve toplumda önemli mevkiler 
vermişti . Onun zamanında Bağdad'da bir Şii doktriner faaliyetin bazı önemli  
Şii kişilerin etrafından yeniden teessüs ettiği muhakkaktır. Özgül olarak onlar
dan daha Şii olmadan, fiitüvvet, bir Şii yönlenmeye elverişli bir unsur içeri
yordu ki  bu da, ilk önder olarak Ali 'yi ,  az çok sistematik bir şekilde, kabul 
edip ona dayanma keyfiyetiydi. Ali, geleneksel olarak en i leıi fetcl idi: "La fetha 
il Ali ! "  . . .  Bütün Müslümanlarda müşterek olan bu doğrultu mutlaka Şii değildi 
(jütüvvet'in başka hiçbir Ali yanlısına dayanmadığı kaydedi lecektir). Ama do
ğal o larak bir Şii yönde kul lanı labilirdi. Her hal ü kfırda çoğu kez bir fütıivvet 
grubunun yönetimini bir Ali yanl ısına verme düşüncesine varabil irdi ki bu, 
Bağdad'da olmuştu. Bir  Ali yanlısı da mutlaka Şii değildi ve şeceresinin telkin 
ettiği saygı ona, Mekke şerifleri için olduğu gibi, yüksek mansıplann tevcihine 
götürürdü. 

Türkmen ortamında ise, işler tamamen değişik bir görünüm arzeder. Artık 
burada ne i liihiyatçı lar, ne de geleneksel İslam kültüründe tuzu bulunan kişiler 
vardır. Ortada sadece Türkçe konuşan ve çeşitli kıyafet değiştirmeleri altında, 
şamanist atalarının inanç ve uygulamalanndan yüklüce bir miktarını muhafaza 
etmiş insanlar vardır. Ve bunlar kentsel ortamın dışındadırlar. Bu kişi lerin ru
hani tarihlerini ,  belge noksanından, iyi bilemiyoruz. Sadece, XIII . yy'da, 
i lerde üzerinde uzunca duracağımız bir hareket, Resül denilen Baba İshak'ın 
tilmizleri olan Babai hareketi bizce malUmdur. Tarihi olarak işbu Baba i le öl
dükten sonra ondan çok daha büyük bir üne namzet Hacı Bektaş arasında bir 
tarihi i l işkinin bulunduğu da şüphesizdir. Aşağıda göreceğimiz gibi Bektaş
iyye, örgütlü bir tarikat haline geldikten sonra Şii kavramlarını benimsemiş ol
duklarına göre Hacı Bektaş'ın kendisinin dolayısıyla Baba İshak'ın da bazı 
Şii eğil imleri bulunduğunu düşünebi l iyoruz. Aslında Baba İshak'ın ne vaaz 
ettiğini bi ldiren bir beyyineye sahip değiliz; sadece onun, kendisinin Al lah'ın 
resulü olduğunun iddia ettiğini biliyoruz ki bu, Sünni ortama göre Şii ortamda 
daha iyi kavranabil iyordu. Bektaşilerin, onların çağdaşı başka tarikatlarda da 

· olduğu gibi, tedricen başlardakinden çok daha fazla Şiileştiklerini farzetmek 
için çok neden bulunuyor. 
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Babai hareketin in dışında, y ine XII. yy'da, yabancı kökenli bazı tarikat 
mensuplarının, bu arada Doğu'da Kalenderlerin ve Mısır menşel i  RiflU 'lerin 
Anadolu'ya girdiklerini bil iyoruz. Bunların garip_ uygulamaları, Türkmen or
tamında kolayca benimsenebiliyordu. Rifa'i'ler de daha sonra belki Şii tabiatlar 
iktisabedeceklerdir ama bu, XIII. yy'da varid değildir şöyle ki o çağda i lahiyat, 
i lgi lerinin dışında idi. 

Horasan Türk kökenl i  Baba İ lyas' ın da ne olduğunu b i lmek i lginçtir. 
Konu üzerine aşağıda yayıla((ağız. 

1 300'1er civarında Selçuklu-Moğol ve Bizans rej imlerinin çifte çözülmele
rinden doğmuş Türkmen beyliklerine yüzümüzü çevirdiğimizde görünüm daha 
fazla beli rgin olmuyor. ancak hiçbir metinde bu çağın herhangi bir Türkmen 
sülalesinin resmen Şii olduğuna dair bir kayıt bulunmuyor; paralarının tetki
kinde, artık yaşayan halife olmadığından, huleffı-i raşidine karşı bir resmi bü
yük saygı görülüyor. Ali 'nin bir üstün mevki işgal ettiği vaki ise de Osman'ın 
öldürülmesinden hiç söz edi lmiyor ki bu sonuncu keyfiyet klasik Şii tutuma 
aykırı düşüyor. Bu Beyleri , inançlarını maskelemeye itebi lecek nedenler be
lirgin olmadıklarından işin en basiti, para basmış olanların hiçbirinin gerçekten 
Şii olmadığına hükmetmek oluyor. 

Bununla birlikte sorun, Aydınoğullan i le Candarlıoğulları için vaz edile
bil ir. Aydınoğlu Umur Bey destanında, Sünni bölümler olduğu gibi iki Şii 
bölüm de bulunuyor. Umur Bey' in oğlu Hızır Bey hakkında, bir ticaret mu
ahedesin in  giriş kısmında Ali ,  Hasan ve Hüseyin ve yine bazı büyük Şii adlar 
geçtiğine dair bir latince tercüme bulunuyor. Bu keyfiyet, Venedikli müterci
min bir uydurması o lamayacağına göre, Hızır'ın kendine göre Şii olduğunu 
düşünebil iyoruz. Ama bunu genelleştirmemek gerekir. 

Kastamonu Candarlıoğullan üzerinde, Kerbelfi faciasının en eski Türkçe 
anlatısının bunlardan birine ithaf edi lmiş olması ,  şüpheler uyandırıyor. Şii 
olmuş olmaları , Osmanlı vakanüvistlerinin, bunlara Osmanlı taarruzunu haklı 
kı lmak üzere, bunların ününe gölge düşürmelerini izah eder. Ancak sü lalenin 
paraları Sünni olup doğruca ve bilinçli bir Şiilik yerine Sünniliğin bir Şiileşti
rilmesi sonucuna varmak daha doğru olur. 

Bütün bir tarihi-efsanevi edebiyat ai lesi , yazarları tarafından az çok iyi bir 
şekilde birbirlerine bağlanmış olup Türkçe uyarlamasıyla Seyyid Battal Gazi 
i le birlikte Eba Müslim Destanı ve Maktel-i Hiiseyi11 'in çeşitli çevirileri i le Da-
11işnıe11dııiinıe 'de bizi şaşırtan husus, Şiil ikle Abbasil iğin karışıkl ığı oluyor. 
İlk dört orthodox hal ife (hulefü-i raşidin) ve hatta Osman lfinetlenmeden Ali 
övülüp yücelti l iyor, Hüseyin'e ağlanıyor, Oniki İmam anımsanıp meşruiyetin 
seçkin mümessil leri olarak gösteri liyor; ancak Aile için savaşan kahraman, Ebu 
Müslim, Şii olup Abbasilerin yerlerine bir Şii imam oturtuyor. Öbür dünyada 
Muhammed'in yanında Al i ,  Hasan, Hüseyin,  ve bazen de Abbas oturuyor. 
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Gözümüzde tezat gibi görünen bu karışım, Eba Müslim Destanı ile en eski 
Maktel-i Hüseyiıı ' in Türkçe çevirilerinin aynı kişi tarafından yapıldığı ve bu 
kişinin Kastamonu'da Candaroğlu'nun himayesinde çalıştığı dikkate alınınca, 
özel bir güç kazanıyor. Keza Bursa'nın Ulu Camii'nde Oniki İmam'ı sembolik 
olarak temsil eden bir işaretin bulunduğu bizi şaşırtmayacaktır. Yine Edirne'de 
Eski Cami'de ve Topkapı Sarayı'nda da görülen "çifte vav", ebcet hesabıyla 
1 2'ye muadil olup Oniki İmam'ı telmih eder' . 

Da11işme11d11ame bir Türkmen kahramanına hasredilmiş olmakla birlikte 
onu önceki Arap-İran kahramanlarına bağlanmış olarak hiçbir şey bilinmeyen 
bir ilk şekl iy le Xlll. yy'da terkibedilmiş ve el imizde olan nüsha Tokat'lı bir 
"bilgin" tarafından, 1 360'dan az sonra kaleme alınmış. Tokat o tarih lerde Sı
vas'ın Ertena Devleti'ne bağlı bulunuyordu;  kentin Kastamonu'ya uzak l ığı 
düşünüldüğünde Kuzey Türkmenleri arasından işbu tarihi efsanelerin bel l i  bir 
nüfuz ç izgisi olduğu anlaşıl ır. Ebıi Müslim dahi ,  bu alanın Güney sınırla
rında, Bektaşiler tarafından uyarlanıyor. 

Ama her hal ü karda bunlardan hiçbi r şey, bir Şii küll iyatının, genel ola
rak, Küçük Asya'da terkibedi ldiği ya da yayıldığını ifade etmiyor. 

Ama XV. yy'da Küçük Asya'nın, Osmanl ı  egemenliğine geçmiş ya da 
geçmemiş geniş ortamlarında çok daha fazla bilinçli bir Şii propagandasının 
önemi de görmezlikten gelinemez. Bununla birlikte, bazılarının i leri sürdüğii 
gibi, Küçük Asya Türklerinin, aşırı veya değil eski bir Şii olma eğil imine sa
hip bulundukları düşüncesini reddetmek gerekir. Şiiliğin kitlesel dalışı, az çok 
Osmanlı fethiyle çağdaş geç bir olgu olup onunla bir i l işkisi yoktur. Bu dalış, 
gizli propaganda şeki l leriyle hazırlanmış olup işbu propaganda dahi XIII. , 
çoğu kez de xıv. yy'dan öncesinde olmamalıydı. xv. yy'da Şiiliğin gel iş
mesi Küçük Asya'ya özgü değildi şöyle ki aynı anda İran'da vaki olmuştu ve o 
zaman onaya çıkıp yayılan yeni derviş tarikatlarının , Nakşibendiler ve diğer
lerinin tarihi, siyasi vahdet olmadan dahi İrani-Türk Orta Asya'nııı Anadolu 
alanını ne denli  etkilemeye devam ettiğini veya buna yeniden başladığını gös
terir. Ancak Küçük Asya İran'la özdeş bir zemin değildir. Türkler burada daha 
az Müslüman geleneği bu lmuşlar ve dolayısıyla burada atalarının şaınanist 
geleneklerini heryerde daha fazla canlı tutmuşlardı. Bunun dışı ııda kendi leri ve 
hele İslamlaştırdıklan veya eski dini cemaatlarından koparttıkları kişiler, İran
'da bulunmayan Hıristiyan, hatta belki de Hıristiyan öncesi geleneklere Küçük 
Asya'da rastlamışlard ı .  Ortada mühim olan sorun, mensuplarını ister şama
nist, ister Hıristiyan öncesi olsun, tavır ve uygulamaların Şii propagandasının 
bazı şekillerini kabul etmeye önceden hazırlayıp hazırlamadığıdır. Bu noktada 

1 Bu hususta bkz. Mal ik Akscl. - Türklerılc ılini resimler. lsı. 1 967. s. �7-4 1 .  
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İmiimi Şia'nın ötesine taşmamız gerekiyor şöyleki Küçük Asya'da en çok ge
lişmiş Şia şeki lleri esnii-i aşere Şiiliğinden çok, çoğu kez aşırı Şiiliğe (Gal iye) 
bağl ı  olmuşlardı. Çok garip şekilde, Ali'yi tanrı laştıran ve dolayısıyla Hüse
yin'i değilse bile en azından Oniki İmiim'ı tanımayan başlıca aşırı lar grubu 
Kızılbaşlarınki olmuştu ve bunlar, buna rağmen, İmfimi Şiasını resmi doktrini 
haline getirmekle meşgul Safevi propagandasına i ltihak edeceklerdi 1 •  

Gerçekten büyük ihtimalle eskiden beri tevarüs edilmiş Hıristiyanlık büs
bütün mücadele ve mukavemetsiz terk ve feda edi lmemiş, belki İslamiyetin 
yeni kaim olduğu yerlerde alttan alta yine yaşamakta devam etmiş, o çok acayip 
itikatların karışmasını mucip olmuştur2 • 

.. 
• • 

Osmanlı " . . .  saltanatının ası l  muhit-i teşekkülü olan «UÇ»ların nası l  bir 
hal_et-i maneviyede bu lunduğunu anlamamız lazımdır: daima birçok meşakk 
(zahmetler) ve mehalikle (korkulu yerler veya işlerle) malfiınal (dopdolu) Bi
zans serhadlarında oturan göçebe Türkmen aşiretleri, çoluk çocukları ve sürü
leriyle beraber, Anadolu'ya ilk defa isti la eden dedeleri gibi haşin bir on.lu ha
yatı geçiriyordu. Arap ve Acem harslarından muktebes (alınmış) zahiri bir cila 
altında, eski mil li kahramanlık ananeleri, kopuz çalan ozanlar. Türkmen baba
ları hep mevcuttu. Sufi şair Aşıkpaşa'nın pek güzel bir tabiri veçhi le bu «alp 
erenler» devri yani destani hayat, Moğol valilerinin emir ve tehditlerine o kadar 
aldırmayan uçlarda devam ediyordu. Bu sahalarda başlıca hakim olan, dini 
hislerle kahramanlık hisleriydi ;  ekseriyetle tasavvufi şeki l ler altında tecel li ve 
inkişaf eden bu dini hissiyat, faal Anadolu Türklerini tekkelerde veya mescit
lerde kapatarak içtimai bünyeyi felce uğratacak bir şekilde olamazdı. Faal ve 
cenkcG Türkmenlerin hayat-ı diniyesini idare eden Türkmen babaları, bütün bu 
Sufilerin menkabelerinde umumiyetle göze çarptığı vechi le, «cihad» ile meşgul 
dervişlerdi: tahta kıl ıçlarla1 kafirlere karşı harbeden, bir avuç mürid i le binlerce 
düşmanı ezen, kaleler alan, kılıç kuvvetiyle küfür diyarında İslfimiyeti neşir ve 
tamim eden bu mücahit Türk SGfileriyle, tekkelerde sakin ve müncemid 
(donmuş) bir hayat-ı inziva geçiren Arap ve Acem mutasavvıfları arasında 
şüphesiz ki pek bariz büyük bir fark vardır. Fi lhakika eski vakayinameleri
mizde Ertuğrul'a ve Osman'a isnad olunan timsali rüyalar; Abdal Kumral, Ab- , 

1 Claude Cahen. - Le probleme du Shi'isme dans l 'Asic Mineıırc turque prfoııonıane. iıı L e  
Shi'ismc imiimitc. s. 1 1 5- 1 29. 

2 Franz Babinger. - Anadolu'da lsliimiyeı. s. 1 94-5. 
3 Bu "tahta kılıç" örgesi .  menkabcye bir  gerçekiistü �ekil vererek hüyüsünü artırmak için mi 

kulhını l ıııı�lı. yoksa yeterinde çelik s i lfıh .<ağlanamadı�ından mı gerçekten babalar hunlarla 
uövü�üyorlardı'' · · ·  Döneceğiz buna. 
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dal Musa, Geyikl i  Baba gibi tahta kılıçlarla gazaları eski menkabenameleri 
dolduran Türkmen babalarına karşı ilk hükümdarlarımızın gösterdikleri i ltifat
lar, yaptırdıkları tekkeler, işte hep serhadlardaki bu Sufiyane - kahramanane 
hissiyatın  mahsulüdür. Aşıkpaşazade'nin «Rum abdalları» ve sair bir takım 
tarihi ve dini menbaların ise «Horasan erenleri» unvan-ı umumisi altında zik
rettikleri bu dervişler, eski Babai bakiyelerinden başka birşey değildii-1 •  Ana
dolu halkının . . .  «fakı» lakabını verdikleri cahil  köy hocalarından büsbütün 
ayn bir zihniyetle ve Türkmen an'anelerine sadık kalarak İslamiyetin çok basit, 
külfetsiz bir şeklini serhadlarda ve yeni zaptolunan memleketler halkı arasında 
kuvvetle yayan bu babalar, abdallar, esasen Anadolu'nun her köşesine yayı l
mışlar, ve bilhassa, müteşerıiler (şeriat işleriyle uğraşanlar) nüfuzundan en çok 
azade kalan uçlara gelip yerleşmişlerdi . . .  " . 

" . . .  Sultan Orhan'ın babaya (Geyikli Baba'ya) karşı hissiyat-ı teveccüh
karanesi, alp erenlerden olan Baba'nın aynı zamanda Şeyyad Hamza kabil in
den maniler yazan bir halk şairi olduğu, şarap içmekle nıe 'IUJ bulunduğu 
(alışık olduğu), aslen Azerbaycan'dan geldiği anlaşılıyor . . .  " . 

" . . .  Aşıkpaşazade Anadolu'da «gaziyan-ı Rum», «ahiyan-ı Rum», 
«abdalan-ı Rum», «baçiyan-ı Rum» namiyle dört taifeden bahsediyor ki, bu
rada ki  «abdallar», kalenderi-hayderi zümresine mensup addedebileceğimiz 
Babai-Bektaşi dervişlerinden başka bir şey olamaz2 • • •  "J.  

Asya kökenli bu babaların, Anadolu yolu üzerinde seyrederken ne gibi 
dini etkilere maruz kaldıklarına son bir kez daha göz atacağız. 

"Olcayto'dan evvel ve sonra İlhanlı lar sahasında Sünniliğin devletçe mü
zahir-i himaye olmasına rağmen, mesela Nizari-i Kuhistani gibi İsmfiiliye pro
pagandasıyla maruf, hatta muvaffakiyetle başarı lamayan bazı Şii harekfıtına te
sadüf edilmesi, İran ve Azerbaycan'ın müteferrik sahalarında, kah kuvvetsiz 
kah kesif kitleler halinde yaşayan Şii ve Batıni zümrelerinin faaliyetine kati bir 
del i ldir . . .  " .  

"Batıniyye akaidine daima melce" olan Kuhistan havalisinde yetişen ve 
«Düstumame» adlı eseri pek şöhret kazanan bu şair (Nizari), cihanda sema, 
bade, şahid (güzel kadın, sevgi l i )den başka bir şey aramadığını iti raf eden 
serbest fikirli bir rind . . .  idi . . .  "4• Bu "sivri" kişi , (6451 1 247-8 - 7201 1 320- 1 )  
bu adı sadece şair mahlası olarak almayıp İsmaili halifelerinden Nizar'a intisa
bını göstermek için benimsemişti . Gerçekten onun isınaili arka planı eserle
rinde, heme kadar çevresinde daha kolay kabul görebi lecek İmami Şii düsturla-

1 Tarafımızdan belirt i ldi .  
2 Tarafımızdan belirt i ldi .  
3 Köprülüzadc M. Fuad. - Anadolu'da lsliimiyet. s. 402-3 ve iı�fi-u ı .  
4 i/Jı/ . •  s .  4 1 1  ve iııfru 2 .  
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nn arkasında gizlenmişse de, belirgin oluyor. Onun özel likle lirik şiirlerinin en 
önemli  bölümünü oluşturan gazellerinde kuvvetli bir Sufi unsur bulunuyor. 
Onun düşünce serbestisi ve dini işlere karşı saygısızlığı günümüz bilginlerince 
belirti liyor1 • 

Mezkur başarısız Şii harekatına gelince, aşağıdaki olay, kayda değer: 
XIV. yy'da Fars eyaleti hükumeti Şiiliği resmi inan olarak almak istemiş ve bu 
girişim Şiraz kadü'l kudatı Mecdüddin Ebu İbrahim el-Babi (Ölm.  94 yaşında 
736/l 355)nin inatçı mukavemetiyle bertaraf edilebilmiş. Ama bu karşı koyma, 
ona, bir kaç kez azl ve yeniden tayin edilmesine mal olmuş2• 

Bu çağlarda hüküm süren anarşi "Serbedaran" cıımlıuriyeti devleti'ni do
ğurmuştu." Bu asnn Şii-Batıni cereyanları tarihinde büyük bir mevki kaplayan 
«Serbedaran»ın ve Serbedaran tarihine sıkı sıkıya merbut olup muahharen 
(daha sonra) Timur devrinde bile nüfuz ve ehemmiyetleri büsbütiin zail olma
yan (sona ermeyen) Hasan Cevri dervişlerinin mahiyetleri hakkında biraz mal
umat vermek, Timuıiler devrindeki harekat-ı diniyenin menşe'ini izah için şid
detle lazımdır. Ebu Said'in vefatını müteakip hertarafta hüküm süren anarşi ve 
Moğolların mütemadi zulüm ve itisafına (yolsuzluklarına) karşı durmak için 
birbiriyle sonuna kadar ahdu peyman (and, yemin) ederek kellelerini koltukla
rına aldıkları cihetle bu unvanı alan Serbedar'ların müessi si ,  Beyhak köyle
rinde Paştin tüccarından Seyyid Fazlullah'ın oğullarından Hoca Abdülrezzak'
tır . . .  736'dan ( 1 355) başlayarak hemen ell i  sene kadar devam eden ve Sebzva
r'ı makarr ittihaz etmekle beraber Horasan'ın birçok yerlerini zapt. Taga Timur 
Han'ı (754) katleden bu hükumet, adeta dervişlere hürmet ve riayeti şiar edin
miş bir hükumet-i cumhuriye idi . . .  "3• Bundan sonraki bazı ayrıntıları geçiyo
ruz. 

"Muahharen Timurlenk'in zuhurunda izhar-ı sadakat ve tabiiyet eden Hoca 
Ali zamanında, Olcayto'dan sonra ilk defa olarak, Horasan'da Şifı-i İmaıniyye 
mezhebi devlet dini olarak resmi bir mahiyet almıştır. Ulema'dan çok sadfüa 
(Seyyidlere) riayet ettiği gibi . . .  sikkelerine oniki imamın isimlerini hfikkettir
mişti .  Horasan bu devirler esnasında etnoloji itibariyle oldukça bariz bir Türk 
siması gösterdiği cihetle bazı tarihi vesikalardan da istidlfıl edildiği vechile, ge
rek Serbedarlar devletinde gerek Şeyh Hasan Cevri halifeleri arasında Türkle
rin iyice mühim bir rolleri olduğu kuvvetle iddia edilebi lir . . .  "4• 

" . .  . İ lhanl ı ların sukut ve i nhi lallerini takibeden zamanlarda Serbederan 
devleti ve Hasan Cevri dervişleriyle derhal tezahür ve inkişaf eden bu dini-si-

1 J .  T. P. de Bruijn. - Nizari-i Kuhistani, iıı El .  
2 1. Goldziher. - op. cit., s. 247 ve 299-300 iııfrcı 65.  
3 Köprülüzade. - op. ciı . .  ·\ 4 1 2-4. 
4 ihd . . s. 460- 1 .  
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yasi mahiyetteki Batıni hareketi ,  Timur imparatorluğunun ilk kuvvetli senele
rinde Ş iilerin «lakiye» esasına tab'an bir müddet gizlenmekle beraber, fırsat 
bu ldukça yine meydana çıkmaya çal ışmıştır. Mesela . . .  dokuzuncu asırda bir 
büyük kuvvetle inkişaf ederek yalnız İran ve Azerbaycan'da deği l bi lhassa 
Anadolu ve Rumeli sahalarında da pek azim tesiral icra eden Hurufilik cere
yanı ,  sekizinci asrın i kinci nısfı nda, şimali İran'da . . .  muhtel if mahi yette 
ami ilerin tesiri altında doğmuştur" 1 •  

Hep görüldüğü gibi , Şii eğil imler, en  koyu Sünni çevrelerde bi le beliriyor. 
Örneğin Timur, sağlam bir Sünni olmasına rağmen, Şia şüphesini yaratacak 
şekilde "Alevil ik tezahüratını i rae eden bir takı m hususiyetleri" haizdi .  "Bu 
kabil Alevilik tesiratı en mutaassıp ehl-i Sünnet arasında ve bilhassa Yesevllik 
- Nakşibendilik gibi Sufi tarikatlarında eskidenberi azçok kuvvetle mevcut 
olduğu . . .  " söyleniyor2. 

Eski Batıni akınlar Timur'ların, Şahruh'ların demir gibi "Sünni" idarele
rine rağmen hergün biraz daha güçlenecek, bu sonuncusunun bütün taassup ve 
gayretine rağmen İran'da Şia-i İmamiyye akaidi eski kuvvetl i  mevkiini tama
men korumanın ötesinde yavaş yavaş alanını da genişletecekti. Rüstemdarların 
sahasında resmi mezheb halini alacak kadar. Irak ve Azerbaycan'da da yerleşe
rek daha sonra önemli siyasi sonuçlar doğuracaktı\ 

" . . .  H. IX. asırdan başlayarak İran, Hind, Azerbaycan sahalarında kuv
vetle intişar ve, hele Safevilerden sonra, Şii memleketlerinde en zlnüfus (nüfus 
sahibi) ve şayi (yayılmış) bir tarikat halinde icra-i hükmeden Ninıetulliihiyye 
si lsi lesi , IX. asırda Şii akaidinin (akidelerinin) taammümünü (genelleşmesini)  
hazırlamak suret iyle Safevi saltanat ın ın baş l ıca avami l - i  teessüsünden 
(yerleşme ami l lerinden) biri olmuştur. (Mısır'da) Kaygısız (Baba) dergahında 
Bektaşilerle layikiyle temas eden Seyyid Nimetu l lah, esna-ı aşeriye temayülfı
tına sarih bir timsal olarak, oniki terkli (di l iml i )  yeşi l tacı kabul etmesi . . .  her 
türlü meslek ve itikatta insanları kendi daire-i terbiyetine kabul etmesi, havz-ı 
dervişanından (dervişler çevresinden) biri miiridleri kontrol etmek tek lifinde 
bulunduğu sırada, dervişlerinin darugaya (yargıça) yani inzibat memuruna ih
tiyacı olmadığını söylemesi, tarikatı için muayyen bir kisve kabulüne ihtiyac 
görmemesi, hü liisa bütün bunlar Nimetul lahilikteki Bfıtıni - Şii temayüllerini 
oldukça sarih surette göstermektedir . . .  "4• 

- " Irak ve Azerbaycan'da icra-i hükumet eden Karakoyunlu ve Akkoyunlu 
hükümdarları zamanında bu sahalarda Şii-Bfıtıni cerayanlarının nası 1 ve ne 

1 i/ıtl . .  , _  4 1 9-420. 
2 il>ı/ _ _  , _ 4 1 6. 
3 il>ıl. . '- 465-7 . 
.j il>ı/ __ ' - 470- 1 .  
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derecede taammüm ettiğini pek sarih olarak bilemiyoruz. Yalnız, Karakoyunlu 
hükümdarı Cihanşah'ı n fisk ü fücur (dinin yasak ettiği şeyleri yapma) i le 
me'lfif (alışık) bi r hunhar (zalim) olup «i lhat (dinsizl ik) ve zındıkaya mail ve 
Şeriat'a gayrimunkad (bağlı olmayan)» bulunduğu ve hatta oğlu Hasan Ali 'de 
de aynı temayül meşhud (gözle görülür) olduğu mervidir. Oğuz Türklerinin 
Bayındır boyuna mensup olan Akkoyunlulara gelince «Tuhfetü'I esna-i aşe
riye» müellifi bunların zamanında Şiiliğin mevki-i itibarda olduğunu kat'iyet le 
söylüyorsa da, bu hanedanın en maruf hükümdarı . . .  Uzun Hasan'ın ulema ve 
meşayihe fart-ı riayetle maruf olduğunu ona şüphesiz hiç de lehdar olmayan 
Osmanlı müverrihleri bile inkar etmiyorlar. Mamafih Erdebi l Silfileriyle tesis-i 
sihriyetten çekinmeyen Uzun Hasan' ın aynı zamanda Ninıetul lahlara da 
teveccühkfır olduğunu ve ordusunun kuvve-i kül l iyesini teşkil eden «ku lağı 
küpe l i»  Türkmenler arası nda şüphes iz Sünnilerden daha ziyade Şii 
temayülfıtma mal ik bir takım insanlar bulunduğunu söylemekle beraber, Şiiliği 
resmi mezhep olarak tanıdığına dair el imizde şimdi l ik hiç bir vesika 
bulunmadığını da itir:ıf edelim . . .  " . 

"Mamafih, devletin siyaset-i me::.lıebiyesi ııe olursa ol.ıwı, bütün bu saha
larda Şiilik cereyw11111iı, bilhassa Türkmenler aras:nda, lrerııü11 daha kuvvet
lelllliği kat'iyetle iddia olunabilir . . . " 1• Bu cereyan Türkmen çevresine münha
sır olmayıp Horasan Türklüğünün en görkemli zamanını oluşturan Sultan Hü
seyin Baykara'nın da Şii eği l imlere malik bulunduğu bil iniyor. Belh haval i
si'nde, şeklen Sünniliğin hükümran olduğu yerlerde lı<ılk arasında ehl-i  beyt'e 
büyük hürmet ve muhabbet hisleri iyice kökleşmiş olup ayrıca oralarda Kalen
derlerin varlığı da sabit oluyor. "Alevflik, bil'wıııım ehl-i Sünnet Sılfilerinde 
ve hemen her devirde nıii,ı·terek bir vasj�ı mümeyyizden başka hirşey rnyıla
maz."  

Bir çok yerde koyu Sünni siyaset, Safevilerle b ir  rekabetin ürünü oluyor. 
Huru filik en güçlü yandaşların ı  Türkler arasında buluyor. Safeviyye hareketi 
de. yine ele alacağımız gibi, hemen munhasıran Türklere dayanıyor, Nimetul
lahi' ve Nurbahşi dervişleri arasında Bektaşilik etki leri görüldüğü gibi burada 
Türkler, sayıca ihmal edilemeyecek miktardµ. bulunuyor2• 

* * 

1 i/Jd . . s. 476-8. Son kısım ıarafıınızılan hdirıildi. 
2 ilııl . .  s.  4KJ-6. Son kısım ıarafını ızıliın hcl irı i ld i .  





SUFİLİK AKIMLARI 

"Tasavvuf terk-i da'vadur demişler 
Dahı kitmiin-i ma'niidur (manayı gizli tutan) demişler 
Tasavvuf yar olup bar (yük) olmamakdur 
Gül ü gülzar olup har (diken) olmamakdur 
Tasavvuf buğz-i dünya-yı denidur (alçak dünyaya düşmanlıktır) 
Bu sözi söyleyen bil Ruşeni'dur" (Ömer Ruşeni, ölm. 1 486) 

İslfım'ın din felsefesi olan tasavvuf, en eski tanımlamasına göre, "tanrısal 
gerçeklerin idraki" şeklinde nitolenir ve Sufiler kendilerine "ehl-ul Hakk, Hak 
Erenler" denmesinden hoşlanırlar ("el-Hakk", Sufilerce Tanrı'yı kastettikleri 
zaman kullandıktan bir terim oluyor). 

İlk Sufiler, gerçekte, esas anlamında mistik olmaktan çok zühd ve takva 
ehli o lmuşlar. Kur'an'da çok canl ı  bir şekilde betimlenmiş olan " Kıyamet 
Günü" ve cehennem azabının korkusu i le  karışık bütün ben liği saran günah 
bi l inci, onları bu ("deni") dünyadan uzaklaştırıp kurtu luşu aramaya götürmüş. 

"O güne (VIII. yy) kadar Sufi ile Sünni dindar Müslüman arasında büyük 
bir fark yoktu. Ancak Sufiler, Kur'an'ın bel irl i  hükümlerine fevkalade önem 
vermişler ve onları, birçok Müslümanın aynı derecede lüzumlu sayabilecekleri 
diğer hükümler zararına geliştirmişlerdir. Yine kabul edilmelidir ki bu zühd ha
reketi Hıristiyan ideallerden mülhem olmuş ve İslfım'ın ameli ve dünyevi 
zevklere dönük olan ruhuyla keskin bir tezat teşki l etmiştir. Hz. Peygamber 
meşhur bir hadisinde, keşiş gibi bir lokma bir hırka tarzındaki yaşayışı kına
mış; ümmetine, kafirlere karşı kendi lerini cihata adamalarını buyurmuş . . .  
Peygamber'in  . . .  halefleri tarafından İran, Suriye ve Mısır'ın fethi, Müslü
manları, dine ve hayata bakışlarını köklü bir şekilde değiştiren fikirlerle irti
bata getirmiştir . . .  " .  

" . . .  H .  III. yy' ın başlarında (IX. yy) Sufiliğin bünyesinde kaynaşan yeni 
bir mayanın açık belirtilerini görüyoruz. Sufiler bedene eziyet vefakirlikleri11-
de11 dolayı iftihar etmekle kalmayıp zühdü sadece uzuıı bir yolculuğun ilk mer
halesi . . .  şunıullü bir ruhi hayat111 ilk hazırlığı saymaya başlamışlardır . . .  "1 

Yani,  bu " i lk merhale" geçi ldikten sonra artık hiçbir şer'i amel ve uygula
maya gerek kalmıyor! 

1 Rcynold A. Nicholson. - lsıam Sufileri, Tere. M. Dağ, K. l�ık. F. Fığlalı. A .  Şener. R.  Ayas. 1 . 
Kayaoglu. Ank. 1 978. s. 1 -4. Son kısım tarafımızdan belirtildi. 
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Tasavvufun felsefesi ve şair ayrıntı ları konumuzun dışına taşıyor. Biz 
sadece onun halk bilincine nasıl yansıdığını anlatmaya çalışacağız. 

Nicholson, büyük Sufilerin başında saydığı Abu Said ibn Abi 'l-Hayr'dan 
söz ederken "O, her Müslümanın en az bi.r kez yapmakla yükümlü olduğu 
Hacc'ı hiçbir zaman yapmadı .  Bu yarı-pagan ritusıan memnuniyetle vazgeçmiş 
vlabi lecek bir çok Sufi, onu alegorileştinJi (remzi'leştirdi) ve çeşitli törenlerin 
herbirine bir mistik anlam isnad etti, fakat i lkelçri pahasına orthodox luklarını 
korudular" diyor1 • 

Mezkur Abu Said Lukman adlı bir kişiyi anlatıyor: "Bu Lukman, «akıl l ı  
deli (ukaliiıı '/ macaııf11) lerden biriydi . Önceleri kendin) sıkı bir inısaka tabi' tu
tup zühd ve takvasında çok tit iz idi. Sonra birdenbire, onu akıldan yoksun bı
rakan bir keşf-ifşa vaki oluyor. Başlarda Lukman fıkıh bilgini bir dindar iken 
sonraları şeriatın hükümlerini yerine getirme)'.i bırakıyor. Bu değişmenin nası l  
olduğu sorulduğunda «Tann'ya ne kadar çok°'1 izınet etsem, benden daha faz
lası istendi . Çaresizlikten bağırdım: Ya Allah !  Krallar. kocay;m:a kölelerini 
azad ederler. Sen, kadir-i mutlak Kral'sın . Azad et beni.  zira Hizmetin<le yaş
landım. Bana Lokman, seni azadeltinı diyen bir ses <luydum ! »  demiş .  Hürri
yetinin işareti, aklını kaybetmesiydi . . .  " Ebu Sai<l sık s ık Lukman'ın Allah ta
rafından emirlerinden azad edi lmiş olduğunu tekrarların ı(�. 

Her Sufı,rin mutlaka bir Pi'r'e i ntisabedip on<lan "el alması " gerekir. Böy
lece bir sürekli mistik doktrin geleneği sağlanmıŞ oluyor ki Peyganıber'deıı 
başlayarak bir dizi ölmüş Pi'r'den geçip yaşayan birine gel in iyor. Bu sonun
cusu ölüp de bir tilmizi tarafından istihlaf edilene kadar zincirin son halkasını 
oluşturuyor. 

Zincirin başında Muhammed ve Ali 'nin bulunması. İslfim'Ja Sufiliğin 
varlığı için gerekli olan, Sufilerin Peygamber'in Bilimi' öğretisinin meşrfı va
risleri ve gerçek yorumcuları oldukları hayaline uygun Jüşliyor. JX. yy bir ha
reket noktası olarak alınacak olursa, her hangi sabit bir doktrinler külliyat ını n  
;111iras bırakıldığı sanılmamalıdır. Böyle bir şey Sufiliğin tabiatına aykırı o lu
yor şöyle ki bu sonuncusu esas itibariyle velfiyd (yetke) ve geleneğe dayalı bir 
sistem değil ,  bi reysel ruhun iç ışığına uymuş naın liıemılıi değişik şeki l ler al
mış bir serbest hareket oluyor. Her yerde kendini gösteren ve serbestçe bir 
güçlü yaşam geliştiren farklı eğilimlere rastlanır\ 

Ebu Said herzaman sadece bir gömlek giyermiş ve bunun ağırlığı, her 
yırtığa yama dikmekten sürekl i  artarmış. Sonunda 20 maund gelir olmuş 
("maund", eski bir Hind ağırlık birimi olup yerine göre 25 i lfı 85 avoinhıpois 

l Rcynold A.  Nicholson. - Sıudics i n  lslaıııic, mysıicisnı. Caıııbridgc 1 980. s .  6 1 .  
2 ibd . .  s .  6-7. iııfrıı a .  
3 ilul . . s .  1 0- 1 . 
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pounduna eşitmiş - avoirdupois sisteminde bir libre 1 6  oz'a eşittir). Çıplak 
ayakla yürürmüş 1 •  Bunlar, gerçek Süfilikle " fakirl ik" prensipinin ön planda 
tutulduğunu gösteriyor ki buna dair daha çok sayıda örneği aşağıda, sırası 
geldikçe göreceğiz. 

"Sufilik, çoğunlukla olduğu gibi, hür düşünce ile uyuşabi l i rse de, bunu 
fırkacı l ık  ve mezhepçil ikle yapamaz. İşte bu husus Sufilerin, görünüşte de 
olsa, neden Sünni Müslümanlar zümresine yanaşmadığını açıklamaktadır. . .  " 

" . . .  Sufinin Allah hakkındaki bi lgisi arttıkça, dini taassubu da· azalır. . .  " .  
"Sayısız inanç ve ibadet şekillerinin, bunlardan mülhem iç duygunun her 

zaman için aynı olması dolayısıyla izafi değeri olduğu kabul edilebi l irse de, bir 
başka yönden Hakk'a perde teşkil ettikleri görülmektedir. Koyu vahdet-i vü
cutçu kimse bu engelleri yoketmeye ve kaldırmaya çalışmalıdır:" 

"Bu dünya ile öteki dünya, yumurtaya benzer ve içindeki yavru kuş, 
Zulmette, kanadı kırık hor görülen bir haldedir. 
Küfür ve iman, bu yumurtanın beyazı ile sarısı kaimi ederseniz, 
Aralarında hem birlik hem de ayrılık olduğunu 
.Ve bunun geçemeyecekleri bir engel teşkil ettiğini göreceksiniz. 
Allah, inayetiyle yumurtayı kanadının cıltııuı aldılfı wman 
Küfür de din de kaybolur; Birlik kıışu kanatlarım gerer". 
"Büyük İranlı Sufi EbO Said b. Ebi'l Hayr, Kalen<leriler ve gezgin derviş

ler adına konuşurken onların genellikle kabul gören fikirlere aykı rı i lkelerini 
hayret verici bir cesaretle şöyle ifade eder: " 

"Yeryüzünde her dimi lıarab o/ııııwya kadar 
Kutsal görevimiz yerine getirilmiş olmaz; 
Ve inumla küfür bir olımrnya kadar da 
Gerçek Müslüman bıılıınmaz" (!) . . .  2 

• •  

Tasavvufla Şiil'nın ilişkileri 
Gerek Anadolu'da İslamiyet'i i rdelerken, gerekse Sfılllik üzerindeki bu 

kısa mütalaalarımızda yolumuza çeşit li noktalardan Şii eği l imlerin çıktığını 
hatırlıyoruz. Biz şimdi bu sonuncuların Sufil ikle prensip ve tarihi i l işki lerine 
bir göz atacağız. 

Şiilikle Sufil ik  gerçeği ,  İslami ifşaın iki temel görünümü olmaları itiba
riy le, herhangi bir tarihi deli l le yadsınamayacak kadar bedihidir (açıktır). Bu 
ikisi arasındaki i l işki, bu iki ruhani ve dini gerçeğin İsliim'ın aynı düzleminde 

1 i/}(/.. s .  1 2-4. 
2 Reynold A. Nicholson. - lsliinı Sı11ilcri. s. 75-6 
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yer almamaları nedeniyle, karmaşık olmaktadır. İslam, bütün iç bölümleriyle 
bu ifşaın dikey yapısını oluşturan bir zahiri ve bir bat111i vecheye sahiptir. 
Ama onun Sünnilik ve Şiilik diye yine bölümesiyle bu ikisinin bu geleneğin 
"yatay" yapısını teşkil  ettikleri söylenebil ir. 

Keza Batınilik ya da İslami Gnosis (İrfiin)in, Sünni dünyada Sufilik şek
linde tebellür ettiği de ifade edilebi lir; o ise ki Şiiliğin, özellikle İslami çağın i lk 
asırlarında, tüm yapısını zenginleştirmiştir. 

Sünni bakış açısından Sufilik Şiilikle ayniyetler arzeder ve hatta ondan 
bazı vecheleri kendine mal etmiştir. İbn Haldun "o halde Sufiler Şii kuramlara 
bulaştıklar. Şii kuramları Sufilerin dini düşüncelerine o denl i  derin nüfuz et
mişlerdir ki bunlar hırka kullanımının uygulamasına Ali 'nin Hasan Basri'ye 
böyle bir hırka giydirmesine ve onu tasavvuf yolunu takibe törenle zorlama
sına dayandırıyorlar" diye yazıyordu. 

Şii bakış açısından Şia, daha sonra tasavvuf (Sufilik) tesmiye edilecek 
olanın kökeninde yatar. Ama burada Şia'dan Peygamber'in Bfıtıni öğreti leri, 
yani birçok Şii otoritenin Şiilerin takiyye'siyle özdeşleştirdikleri esrar (sırlar) 
anlaşı l ır. 

Bu bakış açılarının herbiri aynı gerçeğin bir görünümünü arzeder. 
Bu, gerçek Bfıtınilik ya da İslami Gnosis (İrfüniyye)dir. Sufılikle Şiilik 

tarihi tezahürleri içinde ele alındığında, daha sonraki dönemlerle, ne Şiiliğin, 
ne Sünniliğin, ne de Sünni Sufiliğin birbirlerinden türemedikleri görülür. Her 
biri kendi velayetini Peygamber'in kendisinden ve İslami ifşaın kaynağından 
alır. Ama Şia İslami Batınilik olarak görülecek olursa, onun tasavvuftan ayrı
lamayacağı doğal olur. Örneğin, Şii İmamlar tasavvufta temel rol oynarlar ama 
bunu Şii İmam olarak deği l, İslami Bfıtıniliğin temsilcileri olarak yaparlar. 

Bu  i lkenin en güzel örneği Ali'nin konumunda bulunuyor. Şia esas itiba
riyle "Al i 'nin İsli'im'ı" oluyor; Ali ise Şiilerin indinde Peygamber'den sonra 
"uhrevi" ve "dünyevi" yetkeyi temsil eder. Sünnilikte de Ali az çok bütün Sufi 
tarikatların kökeninde olup Peygamber'den sonra en üstün uhrevi-ruhani yet
keyi temsil eder 1 •  

Sair ayrıntılara girmeden Şiilerle Sufiler arasında, bazı farklı  şeki l lerle 
mevcut bir müşterek doktrinden, Nur-u Muhammedi ve sülük silsi/e'sinden 
kısaca söz edeceğiz2• Şia, bir peygamberden öbürüne ve Muhammed'den 
sonra İmamlara geçen bir "esasi ışık"a itikad eder. Bu ışık peygamberleri ve 
İmam'ları günahtan korur, onları kusursuz (ma'sum) kı larak. Ayrıca onlara 

1 Seyyed Hossein Nasr. - Le shi'isme et le souli'sme. Leurs relaıions principielles et hisıoriqucs. 
iıı Le Shi'isme imamiıe. s. 2 1 5 . 9. 

2 "Nur-u M uhammedi" için bkz. Türk ve Yahudi kUlıürlcri. s. H3-4. "Nur" için aynı eser. pıı.uim 
(endekse bkz.). 
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tanrısal sırların bi lgisini verir. Bu bilgiyi edinmek için insanoğlunun bu ışığa, 
peygamber'den sonra, tanrısal bilgi arayışında Tanrı 'ya karşı insanoğlunun 
aracısı olarak iş  gören İmam'ın elinden bağlanması gerekir. Aynı şekilde ta
savvufta, ruhani gerçekleşmeyi mümkün kı lan tek yöntemlere erişebilmek için 
insanoğlu Peygamber'e çıkan bir sülfik si lsilesine bağlanacaktır1 • 

• • 

TA RiKA TLAR 
Türkleri İstam alemine çeken amillerden birinin tarikatlar olduğu bir ger

çektir şöyle ki bu dini, dervişler aracı l ığıyla benimsemişlerdi. Mütevazı bu 
halk ve Al lah adamlarında, geleneksel ozanlarına benzer bir kişi l ik yapısı 
görmüşlerdi. Bu dervişlerin duygu ve yaşayışları Türk insanının ruhuna iş
lemiş ve ortaya bir "halk sosyal doktrini" çıkmıştır. Bu çalışmamızın ana the
ması da budur. 

"İran, güzel sanatlar, özel l ikle şiir yoluyla, Türk tasavvufi düşüncesinde 
bariz bir egemenlik kurabilmiştir. Garip bir tecell idir ki, İslam'ın kabulünden 
sonra kurulan bütün devletlerinde Türkler, üst seviye kadrolar itibariyle hem 
koyu Sünni kalmışlar, hem de en i leri anlamda bir İran zevkinin müptetası ol
muşlardır. Şiili k  ve Alevilik ise, daima Türk zevkine sıkı sık.ıya bağlı yaşamış 
halk kitlesi içinde revaç bulmuştur. Yönetici kadroların ve çevrelerinin günlük 
yaşayışında kullandıkları dile kadar her şeylerinde bir «Fars» damgası gördü
ğümüz halde, kul landığı di lden yaşayış tarzına kadar her şeyiyle Türk kalan 
büyük kitle Şiilik ve Aleviliğe açılmış, üst kadrolar daima koyu Sünni müdafi
ler olmuşlardır. Bunun işaret ettiği mana bizce şudur: Türk insanında, özellikle 
Anadolu'da görülen ve daha çok Ahilik, Fütüvvet teşkitatı ve Bektaşilikte yo
ğunlaşan Alevi-Şii temayüller sui generistir (kendisine özgüdür). Bunları İran 
etkisiyle zuhur etmiş gelişmeler saymak, hele hele İran'dan yönetilen aksiyon
lar gibi görmek, kabulü çok zor iddialardır. Bu iddiaya geçerl i l ik tanımak, 
sözü edilen tesir ve temayüllerin İran zevk ve di lini paylaşan muhitlerde görül
memesi olgusunu izahta bizi çok zor durumlara sürükler. . .  " . 

" . . .  Anadolu'da görülen «heterodox» gelişmelerin sebeplerini ,  üç dört asır 
öncesinden başlayan Sünni-Şii politik ayrımından değil ,  bizzat Anadolu'da ya
şanan ve sezgilenen hayat ve gerçeklerden hareketle belirlemek daha isabetli 
olur . . .  " . 

1 Seyyed Hussein Hasr. - op. cit., s. 223. 
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"Anlaşılan odur ki Sufiler, başlangıçtan beri Şii ve Sünni siyasi çevrelerin 
iht iraslarına iilet olmamışlardır .  . .  " 1 •  Bu aynı veriyi yukarda Nicholson <.la 
ifade etmişti. . 

Ünlü İslfımolog Louis Massignon; İA'nde ( 1 .  baskı), tam 393 tarikatın 
İslfım dünyasında gün görmüş olduğunu yazıyor. Buna, yine zikrettiği, herbi
rin in çok sayıda kolu <.lahi t deği l .  Biz burada bunların arasından sadece, Türk 
halk düşüncesini sosyal anlamda etkilemiş olanları i rdeleyeceğiz. Bu işe giriş
mede önce İsmet Zeki Eyüboğlu'nun bizce çok doğru olan şu görüşlerini akta
racağız. Bunlarda tarikatın, "resmi devlet fımentüsü"ne ters düştükleri bel irtil i
yor: 

"Dört halifeden kaynaklandığı i leri süren tarikatların tutumları, tören leri, 
davranışları, i nançları bu dört halifenin görüşüyle taban tabana çelişmektedir. 
Sözgel iş i ,  insanı kutsal laştırdığı, şeyhlerini tanrısallaştırdığı gözönünı.le bu
lunan Mevlevilik, Rifallik, Nakşibendilik, Kadirilik, Şazel i l ik, Celvctilik ve 
bg. tarikatlar Kur'an, hadis gibi İslfım'ın temel yapıtlarına nasıl bağlanabi l i r, 
onlarla uzlaşabilir? Yunus Emre'nin  şiirlerini okuyarak, Tanrı adlarını anarak 
ı.lönen, tören düzenleyen kimselerin «eylemlerinde direni rlerse öldürülmeleri 
gerekir» diye fetva veren Şeyhül islam Ebfissuud Efendi'ye Konya Mevlana 
Dergfıhı 'nın girişinde, sol yanda asılan «Bizim dergahı mızı bir kez gelip gö
ren yetmişbin H.acc'dan daha çok iyi l ik etmiş  olur» ı.liye anlaşı lan dizeler 
okunsa ne derdi? Yeni bir fetva vererek bunu onaylar mıydı? . . .  " 

"Kuşeyri'nin «Risale»sinden . . .  seksen kişinin (şeyhin)  hepsi de tanrısal 
güçlerle donatı lmış biçimde karşımıza çıkar. Bunlar tarikat kurmasalar bi le, 
tarikatların kuruluşuna olanak sağlamış, tarikat anlayışının doğuşuna taban 
oluşturmuş kimselerdir. İçlerinde Musa, İsfı, Muhammed gibi peygamberlerin 
yaptıklarını yapmayan yok gibidir (keııdi/eriııe yalnız kutsal kitap innıenıiş) . . .  
Hacı Bektaş Veli'nin burnunun karıştığı suyu içen «Kadıncık Ana» gebe ka
l ır ;  bu olay da Meryem'in tanrısal esinle İsa'yı doğuruşunµ and ırmakta
dır  . . . "2 .  

Konumuzla i lgi l i  başlıca tarikatlara geçmeden önce Alevi-Sünni, halk-Os
manlı zıtlaşmasının başlangıcını özet olarak, bu konuların büyük uzmanı 
Gölpınarlı 'dan dinleyelim: 

"Osmanoğulları, kuruluş devresinde Fütüvvet ehline dayanmıştı: padişah
lar bile bu yoldandı. Fakat zaman geçtikçe ve medrese kuvvetlendikçe Osma
noğulları ü lkesinde de tasavvufa karşı duran bir hocalar zümresi meydana 
geldi . . .  Çelebi Mehmet zamanında Bedreddin ayak lanması. i l .  Murad zama-

1 Ya�ar Nuri Öztürk. - Tasavvufun n'.ıhu ve tarikatlar. lst. 1 988. s .  1 1 4· 7. 
2 ismet Zeki Eyüboğhı. - Günün ı�ığında tasavvuf. tarikatlar. mezhepler tarihi. lst. 1 987. s. 

1 56-7 .  
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nında Erdebi l şeyhlerinin Anadolu'ya sızmaları , Sufilerin ,  bi lhassa Şla'ya 
meyledenlerine, Alevilere karşı bir tepki yaratmaya yol açmışt ı .  Fiitih' in, i lk 
devirlerinde Hurufilere meylini, hem «Şakaayık-ı Nu'nıaniyye>>den . . .  , hem de 
8-33 ( İ 473)'te ölen Otman Baba'nın maniikıbıııı yazan dervişi Küçük Abdal'ın 
«Viliiyet-Nanıe-i Şiihi-Otman Baba»'sı ndan anlamaktayız . . .  Şah İsmiiil-i 
Safavi'nin Şii boylara dayanarak saltanatını kurması, Anadolu Alevilerinin 
onu meşru hükümdar tanımaları , artık bu ayrıntıyı kesin bir hale getirmiş, 
Yavuz Selim'den itibaren Sünni medrese, Osmanoğulları ülk.esinde tanı ve 
yenilmez bir kudret kesilmiş, saltanatın da dayanağa olmuştur". 

"Sufilerden Fütüvvet erbabı, Mevlevilerin bir bölüğü, Bektaşi ve Aleviler, 
Bayrami Melamileri (Hamzaviler), hatta Anadolu ve Runıeli'de Alevileşen Ka
adirilerle Rifiiiler, Şia'ya meyletmişler . . .  buna karşı meı>elfi Nakşiler, Celveti
ler, tam Sünni karukteri korumuşlardır. Böyle olmakla beraber bu ayrıntının 
kesinleştiği X./XVI. yy'dan itibaren şeriatçı ların mühim bir kısmı, tasavvuf 
ehline karşı bir cephe almıştm . . " . 1  

• * 

İsliimiyetten sonra büyük mutasavvıflar, halk dil i ve vezninde yazmak su
retiyle geniş bir kitleye hitabetmek olanağını bulmuşlardi. .Birçok Türk dervişi 
yeni din ve tarikatlarını yaymak aşkıyla göçebe Türkler arasına geliyorlar ve 
onlara, anlayabilecekleri dil le hitabediyorlardı .  Bu keyfiyeti Babinger şöyle 
i fade ediyor: 

"Hülilsa, Osmanlılar Selçuk ların bütün mirasına sahip oldular. Dini ahval 
İ slamlaşmanın gittikçe terakki etmesinden başka bir tahavvül göstermedi .  Bu 
yeni sultanlar Lanıanında ise evvelki olduğundan çok daha geniş bir mikyasta 
genç Osmanlı devletinin manevi ve dini hayatına tesir itibariyle kendisine azim 
bir şiddet-ve vüs'at atf ve izafe edilmesi liizım gelen Şark nıeczııh/arıııın ıııenı
/ekete gelip toplaıı111aları hadisesi vuku buluyor". 

"Demek istiyorum ki dervişler ve bunların neşrettiği Sufilik hakim bir 
mevki �lıyor. Bunlar bir defada memlekete gelmiş deği l lerdir. Daha Selçuklar 
zamanında bi rçok rical-i Sı'.ifiye, makarr-ı evliya olan Buhara'dan gel ip Anado
lu'ya cemaaıla girmişler ve orada gerek saray, gerek ahali tarafından hevaheşle 
(istekle) kabul edi lmişlerdi. Maverraünnehr'in çok yüksek tutulan halk velisi 
Ahmet Ycsevl (ölnı. 1 1 66) bunların hepsinin iistad ve perestidesi (sevileni) idi. 
Bu itibarla bilhassa Horasan bu yabancı misafirlerin menbaı bulunuyordu . . .  "2• 

1 ı\lıdülbaki Gölpınarlı. - ( 1 00 soruda) Türkiyc'd� mezhepler ve ıarikaılar. ls ı .  1 969. s. 86-7. 
2 Fnııız llaoingcr. - ı\ııaılolu'da lslünıiycı. s. 1 96-7. 
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Babinger'in Buhara'dan "makarr-ı evliya" diye söz etmesi bize bu kentin 
geçmişini hatırlattı. Adını Sanskritçe "manastır" demek olan vi/ıara'dan alan 
(Çincedeki çeviri-yazı Pu-ho, Sagdça Pog'r) Buhara, Semerkand'la birlikte, 
İran asıllı topluluklardan Sogdlann iskan ettiği Sogdiana bölgesinde. Zerefşan 
ırmağı üzerinde kurulmuş ve Buddha dinine bağlı önemli bir kültür merkezi 
olmuştu. IX. yy'da Müslümanlann eline geçtikten sonra Buddhist manastırları 
İslam tekkeleri, mabedleri de camiye tahvil olmuştu. Kent, İslam inceleme ve 
araştırmalarının önemli bir merkezi haline gelmiş, İbn Sina, 980'de Buhara'
nın Efşene köyünde doğup büyümüştü 1 •  Yani Buhara geleneksel olarak bir 
dini merkez olmuş (tıpkı Karadeniz'de Ofun vaktiyle Bizans kil iselerine papaz 
yetiştirdiği, şimdi de cami hocalannın birçoğunun buralı olması gibi . . .  ) . 

Babinger, Mevleviyye ve Bektaşiyyeden söz ederker, "ikisi de imanlı Ali
perestlik taraflarıdır. Her ikisi de silsi lelerini Peygamber'in damadına isal et
mektedirler (ulaştırmaktadırlar) diyor2• Bektaşiyyenin başı Yeseviyyeye çıka
cak. 

• • 

Yeseviyye 
Halk muhayye.lesi, onu kuvvetlice etki lemiş her şahıs hakkında bir  men

kabe yaratır ve bu, nesi lden nesile intikal ederken, çığ gibi büyür ve o kişinin 
tarihi yaşamını adeta örter. 

Hace Ahmed Yesevi, sosyal vicdanın yaratmış olduğu bir kişi olarak, bir 
menkabe halesiyle çevrili bir yaşam öyküsüne sahip bulunuyor. Biz bu sonun
cusunun ayrıntılarına fazla girmeden öğretisini özetleyip bıraktığı sosyal de
ğeri haiz manevi mirasından söz edeceğiz. 

Menakıb kitapları Ahmet Yesevi'nin yukarda mezkur Buhara'ya giderek 
oranın en tanınmış mürşidi Şeyh Yusuf Hemedani'ye intisabeıtiğini ve hayl ı  
zaman sonra Yesi'ye geldiğini yazıyorlar. 

Hoca bu kasabada günlerini talim  ve İrşad ile geçiriyor. Çevresine topla
nan mürid sayısı o denli artıyor ki şöhreti tüm Türkistan ve Maverraünnehr'i, 
Horasan'ı , Harism'i kaplıyor. Boş vakitlerinde kaşık ve kepçe yonuyor, on
lan satarak geçiniyor, tekkesine gelen sayısız hediyeden kendine tek bir lokma 
ayırmıyordu. Eline geçen parayı derhal fukaraya dağıtıyordu. 

Dolaşan rivayetlere göre hergün Hızır Aleyhisselam ile müsahebe (sohbet) 
ederdi. Hızır'la sohbet efsanesi aslında Yesevi'ye özgü olmayıp Yusuf Heme
dani de dahil birçok Sufınin Hızır'la buluştukları rivayet edil ir. Yine geleneğe 

1 A Diliiçar. - Kuıadgu Oilig incelemesi, TDK yay. 340. Ank. 1 972. s. 1 9. 
2 F. Babinger. - "I" L"İI •• s. 1 98. 
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göre Hoca kuş donuna (kıyafetine) girerek uçarmış ki bu dahi Türk velilerine, 
ve bu arada Hacı Bektaş'a ait menkabelerde sık rastlanan bir thema oluyor. 

Ölümünden sonra da Hoca'nın kerametleri devam ediyor. Timur'un hoca 
Yesevi'ye çok itikad ettiği, hatta Yıldırım Bayezid'le savaş için Anadolu'ya 
yürüdüğü zaman Hoca'nın eseri Makamat'tan tefe'ül ettiğini (fala baktığını) 
bil iyoruz. Kuzey Türkleri arasında cari bir rivayete göre, çayın Türkler ara
sında i lk kez kullanılması ona atfedi lmektedir. 

Yesevi'nin Rum diyarındaki birçok ünlü halifesi arasında Abdal Musa, 
mezarı Unkapanı'nda bulunan Horos Dede, Bursa'da yatan Geyikli Baba ve 
daha niceleri bulunuyor. Bunlardan bazıları üzerinde duracağız. 

"İslam-Asyası 'nın her tarafında şeyhlerin geniş bir nüfuza malik olduk
ları , her tarafta tekkeler yükseldiği bir esnada, Ahmed Yesevi Sir-Derya 
(Seyhun) havalisinde, Taşkend çevresinde, hatta daha kuzeydeki bozkırlarda 
şöhret kazandı; etrafına Buhara ve Semerkand'da, hatta Horasan şehirlerinde 
olduğu gibi İran dil ve edebiyatına vakıf o adetler i le ül fet etmiş danişmendler 
deği l ,  İslamiyete yeni, fakat çok kuvvetli rabıtalarla bağlanmış, saf, sade 
Türkler toplanmıştı; bu yüzden Arap i lmini ve Acem edebiyatını tabii pek iyi 
bilmekle beraber müridlerine anlayabilecekleri bir dil i le hitabetmek mecburiye
tinde bulundu. İran karşı dairesinde kalan başka Sufiler gibi Farsça ile yazaca
ğına, Türkçeyi kul landı ve süliik adabını Arapça, Farsça bilmeyen Türk der
vişlerine anlatmak için, yine Türklerin halk edebiyatından alınmış basit şekil
lerle, ahlaki ve tasavvufi manzumeler yazdı" 1 •  Yeseviyye, zühd ve tak vaya 
büyük önem veren ciddi bir Sünni tarikat olmakla bizi sadece iki yönden i lgi
lendiriyor: B iri Hoca Yesevi'nin fakirlik mesleği, öbürü de, yukarda anlattığı
mız gibi, halka inmeyi bilmiş olmasıdır. O, Türkler arasında yayılan ilk tasav
vuf mesleği oluyor. 

Nakşbendiyye ile Bektaşiyye, süluk silsilesi bakımından Hoca'ya mensup 
bulunan tarikatlar oluyorlar. Nakşbendiyyenin Ahmed Yesevi i le i lgi l i  sayıl
ması, tarikatın piri Hoca Bahaüddin Nakşbend'in, Yesevi şeyhlerinden "Ka
sam Şeyh" ve Halil Ata i le bir süre beraber bulunup onlardan feyz almasından 
dolayı oluyor. daha başka i l işki ler de bulunuyor. Hoca Bahaüddin'den sonra 
Nakşibendil ik, Maverraünnehr ve Horasan Türkleri arasında çok yayı lmış, 
Yesevil iğin nüfuz alanını bir bakı mdan daraltmış; lakin mezkur tarikatların 
birbirlerinden çok farklı  olmadıkları ve i lkinin Asya'da yayıl ışını ,  öbürünün 
hazırladığı zemine borçlu olduğu bir gerçektir. 

Yeseviyyenin  bizi i lgi lendiren bir başka yönü de Bektaşiyyenin ondan 
gelmesi oluyor. Nitekim Bektaşi Velayetnamelerinde Hoca Ahmed Yesevi'nin 
menkabesine geniş yer veriliyor. Hikayeyi anlatmıyoruz. 

1 Fuad Köprülü. - Tilrk edebiyatında ilk muıasavvınar. s. 32-75. 
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Halveti şeylerinden Bursalı Ahmed Lı1tfi Efendi, Bektaş Veli'nin s i lsi le
sini ,  şöyle gösteriyor: "Horasanl ı  Hacı Bektaş Veli, tarikatı Şeyh Lokman Pe
rende'den, o da Hoca Ahmet Yesevi'den, o da Şeyh Nasru l lah Hasan Sence
ri'den, o da . . .  Hazret-i A li'den almıştır". Bunda Hoca Yesevi'ye kadar olanı 
geleneğe uygun ise de bu sonuncusuna ;ıit s i ls i le tümden uydurma oluyor. 
Daha başkaları da buna benzer büyük ölçüde hayali ama değişik silsi lenameler 
tertiplemişler ancak hepsinde müşterek olan husus, Hm;ı Bektaş' ın Hoca Ye
sevi ile uzak yakın i lişkisi oluyor. 

Muhyiddin adında bir Bektaşi şairin in 880/ 1 475-76'da yazdığı "Hızır
name" adlı manzumesinde Hünkar Hacı Bektaş Veli'den söz edi lmekte, hatta 
Sarı Saltık ,  Yunus Emre, Ahmed Bedevi, Mevl1ina, Sultan Yeled. Mahmud 
Hayrani', Karaca Ahmed, Fatıma Bacı gibi sonraları Bektaş Veti Velôyetna
mesi'ne. veya silsile namelere giren tanınmış kişi lerle daha başka birçok Ana
dolu Erenleri, hep Bektaş Veli ıabilerinden olarak gösıeri liyor1 • 

Köprülü'nün tetkik etmediği bir " . . .  eserden anlıyoruz ki Yesevi tarikat 
merkezleri yalnız Yese (doğrusu Yası) şehri ve aşağı Horezm'deki Bakırgan 
gibi yerlere münhasır kalmamış, Sirdarya'nın tekmil havzasında. Fergane'de 
ve Horezm'in Özboy Türkmenleri arasında da bu tarikat kendisinin hakim klilı 
merkezlerini kurmuş, her yerde ve herzaman Karahanlı lar i le sıkı bağlı l ık hatı
ralanı ..  muhafaza etmiştir. B i lhassa Nfısıreddin'in naklettiği rivayetlerden an
laşı l ıyor ki Ahmed Yesevi ile sıkı temasta bulunalı uruğların mühim kısmı 
Oğuzlar olmuştur. Ezcümle Ahmed Yesevi'nin şi i rlerinde is imleri geçen 
«Suvar halkı» ile «Akman» ve «Karamanlar» zikredil iyor ki bunlardan sonun
cuları tarihte bir Türkmen uruğu olarak meşhurdur. Karahanlar, Horezmşahlar 
devrinde Sirderya ve Amuderya havzalanndeki tekmil Oğuı. ve Kıpçak kabile
leri bu Türk şeyhlerinin tesiri altında bulunmuşlardır". 

"Ahmed'nin damadı ve hal i fesi Hoca Süleyman ibn Barınan Ata hakkın
daki rivayetler de çok "şayan-ı dikkattir. Mahmud Kaşgari'de Afrasyab (Tunga 
Alp)ın oğlu sıfatıyla anlatılan Barman'a n isbet edi lmiş olduğu anlaşı lan b u  
şeyhin dedelerinden biri Oğuz Han imiş ve han kızından doğmuş imiş .  Bunun 
dördüncü babası Edhem Ata'nın lakabı lhı «Hoca-i Rı'.işcnili» imiş . Bunun me
zarı da Fergane'nin İ lfıq'a muttasıl olan Kaşan şehrinde imiş .  Burada müell if 
«Hoca-i Rı1şenfıi'nin kademgahları bu v i layetlerin her yerinde çok bulunur» 
demektedir. Bu sebeple Hoca-i Rı'.işenfü'nin fs/fım/a�·tırılnıış hir manilıai a:iz.i 
oldıığıınıı kahııl etmek gerekir. f/fıq ise daha Selçııklıı Me/ikşalı '111 zamwııııda 

1 ibıl. , s. 1 1 0- 1 ,  iııfra .J2 ve 43.  



SÜFİLIK AKIMLARI 27 1 

dahi isyan tertibedileıı bir Manilıailer merkezi idi. işte Yesey/liğin Maııilıai.mıle 
de ba.P;da�·rığını 8Östereıı bir delil" 1 • 

Makd i si de Maverraünnehr köyler inde ,  "ay in leri  Z ınd ık lar 
(düalistler)inkine benzeyen beyaz giysi l i  insanfar"dan söz ediyor. Tumansky 
yazmasına göre "beyaz giysi l i  insanlar"dan çok sayıda İ liiq'ın kırsal nüfusu 
arasında bulunuyormuş2. 

· Horasan köken li Derviş Ahmed Aşıki, nam-ı diğer Aşıkpaşazade. ünlü 
"Teviirih-i Al-i Osman"ının 1 58. babında şöyle der: 

" . . .  Orhan Gazi zamanında Ü lemadan Davud-ı Kayseri ve Taceddin-i 
Kürdi vardı .  Dervişlerden Kara Hoca, Aşık Paşam Hazreti, Geyikli Baba, 
Yunus Emre, Şeyh Tapduk Emre, Ahı Evren ve Karaca Ahmed Su ltan vardı .  
Bunlar kerameti zahir olmuş, duaları kabul olunan azi1Jerd i " 1 •  

1 Doğruca Bektaşiyyenin tarihi öykiisü ve düşünce sistemine girmeden 
önce, yukarda adı geçen bazı kişi leri kısaca anlatacağız. Ama daha önce. be
l irti lmesi önemli olan bir hususu belirtel im: Sufilik, Batı'da "Arap", Doğu'da 
da İran-Hind Hirlerini arzeder. Orta Asya Sufiliği, bu ikinci tasavvuf şekline 
bağlanıyor. 

Sarı Saltık-Saltuk 
Bu Bektaşi velisi derviş, Anadolu'da birçokları gibi aslen Buharalı olup 

ası l  adı Mehmed idi. Seyyid Lokman tarafından zaptedileıı Oğuzııtııııe'ye göre 
San Saltuk Dede 662/1 263-64 yı l ında, Dobruca'da Babadağ havalisinde bulu
nan 1 O- 1 2  000 kişi kadar olan Türkmenleri idare etmiş. Bu muhaceret herhalde 
Hülagü'nün geli şiy le ilgil i olarak vaki olmuş olmalıydı. 

Kaybolmuş birçok kaynağın birinden haberdar olan Ev liya Çelebi, Sarı 
Saltuk'un Besarabya'da yerleşmeden önce. Arpaçukuru, Sıvas ve Tokat'la 
kaldığını naklediyor. Buralarda ona acımı dendiği rivayet edi l iyor. İbn Batuta, 
Sarı Saltık'tan aşağı yukarı bir nes i l  sonra onun Babadağı 'ndaki makamını 
ziyaret ettiğini ve işittiği menkabelerinden söz ediyor ama onun hakkında fazla 
bir şey de söylemiyor. Arap seyyahı, Bizans azizlerine dair de menkabe ve ke
rametler naklediyor ve Sarı Saltık'ı Bizans azizleriyle karıştırıyor. Gerçi bu 
tür karıştırmalara heryerde ve özel l ikle Balkanlar'da sık ra�tlanıyor. Sarı Sal
trk Kaliakra ( Ki lgra)'da bir devin el inde esir bulunan Hıristiyan prensesin 
kurtarıcısı olarak görünüyor. Evliya Çelebi'nin kendisi dahi Sarı Saltık'ı aziz 

1 Zeki Velidi Togan. - Yesevilil!e dair bazı yeni mahi,aı. iıı l'ııad Köprtllü ı\rmal!anı . s .  525 .  
Son böliinı ıara l ımızdan vurgulandı. 

2 W. Barthod. - Turkesıan down ıo ıhc Mongol invasion. s. 2CXl. 
3 A�ıkpa�aoğlu ıarihi. Haz. ı\. Nihal ı\ısız (aslına göre çok kısallılmı�l ı\nk. 1 9K5 . s. 1 93. 
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Nikola (Sveti Nikola) ile ilişkili olarak gösteriyor. Ve ona dair naklettiği rivayet 
özel bir önem taşıyor. Buna göre, keramet gösterme kabi l iyetini haiz bulunan 
bu veli ölümünden sonra "cesedinin bulunduğu yerin bi l inmemesi , oraların 
Müslümanlar tarafından ziyaret edi lmesi ve bu ziyaretler sonucunda bu ülkele
rin islam egemenliğine geçmesi" için birinde gerçekten naşı bulunan kapalı altı 
yedi tabutu küffar diyarındaki kentlere gönderi lmesini oğul larına vasiyet edi
yor. Evliya Çelebi'ye göre, bu vasiyet mucibince tabutlar Baba-Eskisi ,  Baba
Dağı, Kaliakra, Buzen (Romanya) ve hatta Danzig'e kadar götürülüyor. 

San Saltık' ın sair makam ve türbeleri Kroja, Edirne'de, aziz Spiridon i le 
i l işkil i  göründüğü Korfu'da, Mostar cıvarında B lagay'da, Kroja i le Cakova 
arasında bir yer olan ve türbesinin bulunduğu iddia edi len aziz Naum (Sveti 
Naum) Yunan manastırında, Ohrida gölünün Güney kıyı sında bulunuyor. 
San Saltık vaktiyle aziz Georges, sonra aziz Elias, daha sonra aziz Simeon ve ı 
nihayet "Kara Konjolos" i le bir tutulmuş. Onu sonunda "bozacı lar" esnafının 
plr'i olarak görüyoruz; burada o, Ahmed Yesevi'nin lıalife'si olarak kabul edi
l iyor. B ütün bunlardan doğru alan cihet, Sarı Saltık ' ın büyük bir saygıya 
mazhar olduğu Balkanlar'daki Bektaşilerle sıkı sıkıya i lgili olmasıdır1 • 

Saltık Dede'nin menkabesine gelince: Ahmed Yesevi'nin Diyar-ı Rum'a 
gelen Türkleri unutmayarak onlara daima yardımlar gönderdiği mukayyettir. 
Bu babda mezkur menkabe çok anlaml ı  oluyor. Evliya Çelebi 'nin saptadığı 
şekle göre Ahmed Yesevi, Hacı Bektaş'tan sonra "Sarı Saltık" lakabı i le tanı
nan Muhammed Buhari'yi Horasan erenlerinden yediyüz kişiyle ona imdada 
gönderiyor ve ünlü tahta kı lıcını Sarı Saltık'ın beline kuşatarak şu öğüdü ve
riyor: "Saltık Muhammed'im !  Bektaş'ım seni Rum'a göndersin. Leh diyarında 
dalalet-ayin (azmış) olan San Saltık süretine girip ol mel'unu bir tahta kılıçla 
katleyle !  Makedonya, Dobruca'da, Yedi-krallık yerde nam ve şan sahibi o l ! "  
San Saltık Rum diyarına gelince Hacı Bektaş Veli, şeyhinin emrini yerine ge
tirerek onu Dobruca'ya gönderiyor; o da oralara giderek birçok kerametler 
gösteriyor, birçok yerleri zapt ve ahalisini İslam eyliyor. 

Devam etmeden Bektaşi tarikatı açısından Balkanların birinci derecedeki 
önemini vurgulayal ım. "Trakya'nın ovalarında ve tepelerinde Kızıl Deli adı i le 
tanınan, Seyyid Ali Sultan'ın asitanesi (eşiği) . . .  Ana Tekke'den hemen sonra 
gelir. Burası ,  Bektaşi merkezlerinden ikinci derecede önem taşıyan bir tapı
naktır. Kızıl Del i  Tekkesi 1 501  Yı l ında, Balım Sııltaıı ' ın Şeyh mertebesine 
erişinciye kadar yaşadığı ve faaliyet gösterdiği bir yerdi . . . .  Bu erken Bektaşi
l ik  yolunun en ünlü misyonerlerinden ikisi ,  Sarı Saltık ve Seyyid Ali Sultan, 
bugün Doğu Yunanistan, Doğu Bulgaristan ve Güney Romanya denen yer-

1 Fıanz Babinger. - Sarı Saltık Dede, iıı IA. 
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terde vaaz vererek, mücadele ederek, hayatlarının en önemli çağlarını harca
mışlardır. Bundan başka XIV. ve XVI. yy arası Balkanlar, büyük çapta 
tarikatın düşünce ve biçim bakımından yön kazandığı bir yerdir .  . .  " "Sarı 
Saltık ' ın  yönet imi altında Selçuk Türklerinin zamansız koloni leşmeleri 
başarıya erişemeyen bir tutum olmuş gibi görünmektedir. Bununla birl ikte 
önemi,  çeşitli yönlerden . . .  kat kat büyüktür. l 209'da Anadolu'ya tekrar 
dönenleri n  Bizanslı lardan henüz elde edi lmiş olan Bergama ve Balıkesir 
dolaylarındaki Karesi'ye yerleşmiş olmaları görünümlerden biridir. l 423'te 
(Gelibolu'lu Ali) Yazıcıoğlu, Karesi'de herzaman yaşayan inanç ve söylentiye 
dayanarak, bura halkının büyük bir kısmının Dobruca'dan gelmiş olmalarını 
kaydeder. Bu yeni-Bektaşil ik düşüncelerini Karesi'ye Dobruca'dan, on ların 
getirmiş olmaları akla çok yatkındır . . .  Osmanlı akıncılarının arasında bulunan 
asker ve ruhani (mistik) öncülerin çok büyük bir sayısının, Dobruca'daki eski 
Sarı Saltık kolonistlerinin torunlarından gelmiş olmaları büyük bir ihtimal 
kazanmaktadır . . .  " . 

"Osmanl ı  sınırlarının ünlü komutanı Mehmet Bey, 1 543-48 yı l ları ara
sında Budapeşte valisi iken, önemli bir tekke olan Gülbaba tekkesini yaptır
mıştır . . .  Gülbaba tekkesi (fot. 3) Avrupa'da Bektaşiliğin en Kuzeybatısındaki 
kalesi olmuştur. Doğu Bulgaristan'daki temel Bektaşiliğin gelişmesi, Macaris
tan'da birkaç tekkenin yapılmasıyla bitmiş deği ldir. Makedonya'ya da sıçra
mıştır" l 9a. 

Dönelim Sarı Saltık menkabesine. 
Seccade üzerinde bir yere uçarak gitme örgesini bu menkabede de görüyo

ruz. Ancak, konumuz itibariyle çok önemli bir hususa dikkati çekeceğiz: Ke
mal-paşazade'nin Mohacname'sinde kerametler sahibi Saltık Dede, "emir su
ret, fakir siyret" (soylu bir yüz ve içi fakirlikten yana) bir aziz olarak gösteri l i
yor . . .  1 .  

Putperest öğelerin Şii niteliğine bir nevi ithal edildiği Ebu Müslim roma
nında, zayıf ve ezilenlerin savunucusu Ali ,  tehl ikeli durumda olan kahramanın 
yardımına gelmek üzere paganlığı n  iyi liksever ruhlarının yerini alır. Bazen 
helak olmak üzere bulunan kahramanlar, Zul-Fikiir'ı tutan bir el tarafından 
kurtarı l ır .  . .  Pagan öğeler sürekli olarak Şii geleneğine ve tarihi kökenli vaka
lara karışır. Tamamen Türk destanı alanında, tıpkı İran'dan mülhem kişi ler 
gibi Türk-Gazi'leri, örneğin Seyyid Battal ya da Sarı Saltık, yeryüzünün tepe
leri ve derinl iklerinin sakinlerine karşı ardı kesi lmez savaşların kahramanları 
oluyorlar. Türk destanlarının en "pagaıı" ı  olan Saltıkııanıe bu konuda özel bir 

1 9aMichael Kiel. - Sarı Saltık ve erken Bektaşil ik üzerine notlar. Çcv. F. Elpe. iıı Türk Dünyası 
Araştırmaları dergisi C-2. sayı 9. Aralık 1 980. s. 25-28 ve 33. 

1 Fuad Köprülü.  - op. cit . . s. 54-5 ve iııfra 62. 
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önem arzediyor ve içerdiği pagan unsurların tetkiki, İslfimöncesi Türk cinbili
mine ışık tutacak bir mahiyette oluyor. 

Halk kitlelerinin inançları ile edebiyatları arasındaki i l işkiyi en iyi, eski 
Türklerin "rahip-sihirbaz"ı kanı-ozan ifade ediyor. Bu sonuncusu, İsliim'dan 
sonra, heterodox eği l imli derviş, Baba, çizgi leri altında yaşamaya devam edi
yor. Aynı zamanda rahip, sihirbaz, tabip, şair ve musikişinas olan kam-ozan, 
eski Türklerin eski efsane ve şifahi destani edebiyatının koruyucusu oluyor ki 
bu keyfiyet, ister Seyyid Battal, Sarı Saltık Dede, Hacı Bektaş gibi bir a1.iz. 
isterse Ebu Müslim gibi Türk folklorunun benimsediği bir kahraman olsun, 
Türk edebiyatının halk kahramanlarının yiğit, dini ve sihri tabiatını izah edi
yor ' .  

" . . .  Sarı Saltık diye anılan bu gönül eri Balkanlar ve Rumeli 'nde İslam ru
hunu yücelten bir numaralı Allah adamı olarak görülüyor." 

"Sarı Saltık' ı ,  yine onun kadar gayretli bir Bektaşi büyüğü olan Seyyid 
Ali izledi. Seyyid Ali 'nin ölüm tarihi 1 300 yı l larına rastladığına göre Osmanlı 
ordularının Trakya'dan başlayan fetihleri öncesinde bu zata bağlı dervişlerin 
büyük rol ler aldıkları rahatlıkla kabul edilebi lir. . .  " .  

"Dervişlerin bu «kıl ıçsız fetih"lerinin temelinde hangi iksir ve  sı r yatı
yordu? Zaferin ilk kez Bektaşilerce kazanı lmış olması bize bir ipucu verebilir. 
Engin insan sevgisi, hoşgörü ve hizmet . . .  Gerçekten de Bektaşil ik, i lkeler iti
bariyle çok geniş ufuklu, insana sevgi ve saygıyı var oluşun temeli sayan bir 
tarikattır. Onun bu özel liği ve Bektaşi dervişlerinin bundan kaynaklanan tavır
ları, Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında bir sevgi ve kaynaşma zemininin 
kurulmasına yetti. Kudretl i  bir sezgiye ve insanı kuşatan bir tebliğ gücüne sa
hip dervişlerin bu emin zemin üzerine oturttukları İslam'a davet, elbette mutlu 
sonuçlar verecekti ve verdi .  Sarı Saltık ' ın, çağlar boyu, Müs lümanlar kadar 
Hıristiyanlarca da tebcil edilmesi bunu göstermektedir. Gerçekten de Balkanla
r'ın birçok yerinde «Sarı Saltık mezarı»na rastlanmakta, hatta bu yerler içimle 
ki l ise avlulan bile bulunmaktadır. 

«Bu noktada, B izans tarihçisi Kiryakides'in Dukas tarihine dayanarak 
verdiği şu malı1mata dikkat çekmek isteriz. Diyor ki Kiryakides: «Bektaşi der
vişleri, Osmanlı ordularından çok daha önce Balkanlar'a girip yerli halkla kay
naştılar. Çünkü onlar, kadın hariç, toprak ve hayvanların lıa/k111 ortak malı ol
duğunu söyleyerek zulüm ve yokluk içinde kıvranan halka merhametli hirer 
kurtarıcı gibi görü11üyorlardı . . .  ,,ı . . .  " . 

1 !rene Melikoff. - Abu Müslim, s. 38-4 1 .  
2 Tarafımızdan bclirıi ldi .  
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B ittabi koyu Sünni ve dolayısıyla işin bu sosya-ekonomik yönüne temel
den muhalif "Şeyh Mahmud Hüdai (ölm. 1 628) padişaha yazdığı bir takrirde 
Bektaşi taifesi için şöyle demektedir: «Tımar halın için ere kılıç çekmeyiz di
yen bu taifenin içinde Şeriat ve Sünnet eseri yoktum . . .  " . 1  

İbn Batuta, Deşt-i Kıpçak'ta "Baba Saltuk kasabasından (muhtemelen Uk
ranya'da aşağı Dnieper'de) geçerken onun adaşının, "heme kadar Şeriat'a uy
gun degil  idiyse de vecd içinde bir zahid olmuş olduğunu" anlatıyor: Az çok 
aynı zamanlarda Sarı Saltık'a ait efsanevi öyküler onun Bektaşi ı·il<lyetııiime'
sine girdiğini anlatıyorlar. IX./XV. yy'da o, bir Bektaşi azizi o larak telakki 
edi l iyor. il. Murad zamanında ( 1 42 1 -5 1 )  Yazıcıoğlu Ali 'nin kaleme aldığı 
Tarilı-i al-i Selçıık'ta kısaca görünüyor. Bu esere göre "mubarek hatıralı" Sarı 
Saltık Konstantinopolis'e gidip burada, kardeşi ve Moğol hamilerinden kaçıp 
Bizans toprağına sığınmış, Selçuk Sultanı İzzeddin Keykavus il ve ordusuna 
varıyor. Bizans imparatoru bunları himaye edip Dobruca'yı bunlara ikamet 
için veriyor. Daha sonra imparator Keykavus'u hapsediyorsa da Altın Ordu'
dan Berke Han tarafından kurtarı lıp Han.tarafından beraberindekilerle birlikte 
Kırım'da misafir ediliyor. Bundan sonra Berke Han. işbu Dobruca Türklerini ,  
ve bunların arasında Sarı Saltık'ı Deşt'e (bozkır'a) naklediyor. Keykavus Kı
rım'da öldüğünde (679/ 1 280) oğul larından bir tanesi taht iddiasında bulunup 
Rum'a dönme iznini istiyor. Bu noktada Berke Han Sarı Saltık'a geri kalan 
Türkleri Dobruca'ya götürmesini emrediyor. Konstantinopolis'te ala konulmuş 
Keykavus'un bir başka oğlu da burada Patrik tarafından vaftiz edilip Hıristi
yan olmuşken Sarı Saltık bunun serbest bırakı lmasını sağlıyor ve onu tekrar 
İslam'a döndürüyor. Bu oğu l derviş oluyor ve Sarı Saltık. bir çoban olarak 
Akşehir'de aziz Veli Mahmud Hayrani (ölm.  667/ 1 269)'den elde ettiği doğa
üstü gücü ona verip onu Sultaniye'ye (Köyceğiz-Muğla cıvarında köy) gön
deriyor. Daha sonra Sarı Saltık Dobruca'da ölüyor. 

il. Keykavus'la beraber olan Türklerin bazıları daha sonra sürekli olarak 
Dobruca'ya yerleşiyorlar ve İslam'ı Balkanfar'a yayan i lk kişi ler gibi oluyor
lar. Bununla birlikte bunların çoğunluğu Hıristiyan olup Gagauz olarak bilini
yorlar. Bütün bunları Sarı Saltık'a bağlayan bir Hıristiyan (B izans) ve de 
Müslüman kaynak bulunmuyor. Keza mezkur Osmanlı tarihçi lerinin hiçbiri 
onu Bektaşilerle bağlantı l ı  göstermiyor. Ancak, IX./XV. yy'da o, Bektaşi ge
leneğinde bir çoban olarak Hacı Bektaş tarafından Sinop üzerinden Gürcista
n'a gönderi lmiş ve burada Gürcüleri ihtida ettirmiş gibi görünüyor. Daha sonra 
da, bi ldiğimiz gibi Dobruca'ya gidip burada, bir kralın kızlarını esi r alıp onları 

1 Ya�ar Nuri Özıürk. - of>. dl., s. 1 42-3. 
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Kal iakra kalesine hapsetmiş olan bir ejderhayı öldürüp kızları kurtarıyor. 
Halkı İslam'a davet edip bir tekke inşa ediyor. 

Köprülü'nün "Anadolu'da İsliimiyet"te söylediği gibi heterodox dervişler
den Barak Baba da kendini Sarı Saltık'ın tilmizi olarak gösteriyor. Gerçekten 
Köprülü Saltık'ı Doğu Anadolu'da 638/ l 240'da vaki Baba ishak ayaklanma
sıyla Dobruca'da 8 1 1 1 1 4 1 6  da Bedreddin isyanını bağlayan bir muharip Baba 
ya da Alp-erenler zincirinin bir halkası olarak telakki ediyor. 

Fatih Mehmed Uzun Hasan'a karşı seferdeyken Edirne'de Balkan sınırla
rını koruyan şehzade Cem, Rumeli'nin değişik yerlerinde San Saltık hakkında 
birçok h ikaye dinliyor ve Ebu'l-Hayr Rumi adında birini onun hakkında bir 
kitap tedvinine memur ediyor. O da yedi yıl boyunca malzeme toplayıp Sal
tuknanıe'yi kaleme alıyor. Bu eser, Anadolu  ve Rumeli'nin fethine dair, daha 
önce yazı lmış epik hikayelerden Batta/name ve Da11işnıe11d11anıe'den üstün 
olup bu sonuncular Anadolu üzerinde odaklanmışken Saltukıulnıe Rumeli üze
rinde temerküz ediyor. Bu eserde Saltık Dede sadece Hacı Bektaş i le deği l ,  
aynı zamanda Mevliina, Ebu ishak el-Kazaruni ve  halta Nasreddin Hoca ile 
yakın i lişkili olarak gösteril iyor. O, harikulade güçlere sahip olup Çin'den İs
panya (Andalusia)'ya kadar kafirleri ihtida ettiriyor. Önce Sinop'ta, sonra Kı
rım'da, Tuna boyunda ve nihayet Edime'de yaşıyor. Başlarda çoğu kez Kuzey 
Anadolu i l e  bağlantı l ı  gösteri l iyor. 1 334/1 9 1 5-6, 226, Bolu Salnamesi'nde 
Bartın cıvan "Saltuk i l i "  olarak gösteri liyor 1 •  

Geyikli Baba 
"Şeyh Geyikl i  Baba Sultan : Yesevi tarikatından, Azerbaycan şehrinden 

Çeri Hasan süliilesindendir. Büyük dağlarda vahşi sığırlara binerek Orhan 
Gazi i le sefere gitmiştir. Yüklerini bile vahşi geyiklere yükletirmiş. Bursa'da iç 
kalede büyük bir ağaç dikmiştir. Halen göklere yükselmektedir. Tekkesi Orhan 
Gazi yapısıdır". Böyle anlatıyor Geyikl i  B aba'yı Evl iya Çelebi2• Ve i lerde 
kendisinden uzunca söz edeceğimiz Abdal Musa i le i l işkisini şöyle hikaye edi
yor: 

"Şeyh Hazret-i Abdal Musa: Bu da Yesevi tarikatı fakirlerindendir. Hacı 
Bektaş i le Anadolu'ya gelmiş ve çeşitli kerametleri görülmüştür. Bunlardan biri 
Geyikli Baba'ya, kor halindeki ateşi pamuk içine sarıp hediye göndermiştir. O 
da karşı l ık  olarak süt göndermiştir ki, bunun manası, sen ateşle pamuğu bir
leştirdinse, ben de vahşi gazalları ehli leştirerek halis sütlerini içtim demek
tir. . .  " ) 

1 G. Leiser. - San Saltuk Dede. i11 El.  
2 Seyahatme, C. 2. Haz.  Mehmet Zıllio�lu, Isı .  1 975, s. 386. 
3 i/JJ. 
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Taşköprizade Ahmed Efendi ( 1 495- 1 56 J )nin Şakaik-ı Nu 'nıaııiyye'si ,  
Sultan Osman'dan Kanuni dönemi sonlarına kadar gelmiş 1 O padişah zama
nında yaşamış iilimler, şeyhler ve şair önemli kişi lerin yaşam öykülerini içeri
yor. Çeşitli çevirilerinden en iyisi Mecdi Mehmed (ölm.  1 59 1 )inki olup Hadôi
ku's-Şakaik adıyla yayınlanmış. Bu çeviriden aktarmalar yapıyoruz. Bunda 
Geyikli Baba için şunlar okunuyor: 

"Arif-bil liih Geyikli Baba rahmetullah taalii. Ol pir-i tarikat ma.�irin (sürüp 
giden) ism-i samilerine zufr (tırnak-paragraf?) müyesser oldu . . .  gazal-ı vah
şiyi musahhar (teshir eden) olup ekser evkatta (vakitlerde) ahusuvar olduğu 
ecelden elsin-i niisda (halk di linde) liikab-ı mesfur (yazı lmış liikab) ile mülak
kab oldu . . .  müvelled-i asliyesi (esas doğuşu) bi liid-ı Azerbaycan'da Hoy nam 
kasaba�ır merhum Sultan Orhan Han . . .  zamanında bum-u Rum (Rum mem
leketi) savbına (yönüne) rihlet eyledi (göç etti) . . .  Müddet-i ömründe aliiik 
(dünya i lgi leri) halaik (halk çoğ.)ten muntatı ve alayiş (gösteriş) ve iirayiş (süs) 
dünyeviyeden müctenib (çekinmiş) ve mümteni (kaçınan) olup . . .  Müel l if-i 
Şakayik hikiiyet eylediği bir zamanda merhumun kabr-i şerifini ziyaret eyleyüb 
ol kabrin kurbinde bir mezar dahi görüp türbedardan ol mezarın sahibi kimdir 
deyu istifsar ettiğinde (sorduğunda) cevap verüb ümera-i sahteden (eski üme
radan) Emir Germiyan'ın evlad-ı emcadınından (büyük çocuklarından) bir ta
l ib-i  hakikat terk-i imaret eyleyüb şeyh hazretlerinin hizmetlerinde meratib-i 
seniye ve mearib-i semiye (istenen şeylere) vasıl ve nail olmuştu . . .  Merhumun 
makamı kurbinde Turgudeli demekle maruf olan vilayette tavattun eyleyüb ve
fat edinciye değin Şeyh hazretlerinin hizmetlerine müdavemet ve münademet 
(nedimlik) eyledi. Merhum Sultan Orhan Han Gazi hayretleri ol azize muhab
bet ve müveddet (sevgi) üzere olmağın İnegöl nam kasabayı havalisinde olan 
kura (kari yeler) ve mezra . . .  ita ve temlik eyledi şeyh hazretleri bunu kabul-ü 
ikbal etmeyüb mal ve menale (nai l olunan şeye) ve em tak ve esbaba meyil . . .  
fırka-i fukaraya reva deği ldir deyu izar (çekinme) ve imtina eyledi . . .  Ol asrın 
taliblerinden bir talih şeyhin kenduden silsi le-i tarikatlarını istiliim (sordu
ğunda) edüb ol babda istikşaf eyledikte Şeyh Ebu l-vefa-i Bağdadi'i n  ta
rikatından Baba 1tyas nam azizin ehibbasındandır (dostlarındandır) deyü i liim 
ve ifade eyledi . .  . ' ' 1  

Bütün bu  hikayenin en  önemli yanı, mezkur Hacı Bektaş taifesinin kesin
likle "fırka-ı fukara"dan olmalarıdır ki bu keyfiyet daha sonra i leri süreceğimiz 
tezlerimizin hucceti (kanıtı) olacaktır. 

* 
• •  

l Mecdi Mehmeı Efendi. - Şakaik-i Numaniyye ve zeyilleri. Hadaik-i Şakaik haz. Abdülkadir 
Özcan. lsı .  1 989, C. l, s. 3 1 -2. 
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Devam etmeden yine önemli bir hususa dikkati çekelim. 
Hoca Yesevi'nin koyu Sünni bir zahid olduğunu hatırlıyoruz. Türkistan'

dan, Harizm'den, Horasan, Suriye ve Irak'tan Anadolu'ya gelen Yesevi der
vişleri de Ehl-i Sünnet akidelerine can-ı gönülden bağlı olan gerçek zahidlerdi, 
ancak Anadolu'nun fikir ve itikad çevresinde sağlam bir yer edinenıemişler, 
herhangi bir manevi egemenlik kuramamışlardı. Bunun nedeni açıktı :  Yarıma
da'nın eski Yunan ve Hıristiyan fikir geleneklerinin tortularını kendinde mez
cetmiş bu çevre, dar ve zuhdi telfıkkilerin dışında, geniş felsefi ufuklara açık 
bir çevre idi. Konya'da uzun süre yaşamış Muhyiddi.n Arabi'nin ve onun daha 
sonraki bir çok ti lmizinin etkisiyle hür Anadolu fikir çevresi ,  Vahdet-i Vücut 
felsefesine iyice bulaşmış olduğundan, Asya'dan gelen Yesevi derv işlerini 
Anadolu, "kendisine benzetecekti" .  Kaldı ki Batıniyye akideleri burada cirit 
atıyordu. Bu Batınil ik deği lmi idi ki gerek Babai ayaklanmasını ,  gerek Ahi 
teşki latını, gerek Hurufilik ve Bektaşilik ve sair hareketleri doğurmuştu? 

Bu itibarla Orta Asya'daki Türk Sufil iği ile Anadolu'nunki arasında bulu
nan bu kesin fark gözden uzak tutulmayacaktır. Nitekim Mevlfina, aslında şiiri 
sevmediğini, kavminde, yani Harizm'de, şairlik kadar utanç verici birşey ol
madığını, şi iri Anadolu'daki yaranının ısrarla talebi üzerine yazdığını i fade 
ediyor1 • 

* 

* • 

BEKTAŞIYYE 
Bu halk tarikatının Anadolu'da aldığı şekle geçmeden önce buradaki "ta

ban"ı bilmek faydalı olacaktır. Buradaki Şii etki lerden söz etmiştik. Bunu, is
mailt etkilerini irdelerken yine ele alacağız. Bu "taban" ,  saptanmasını amaçla
dığımız halk dini'dir. Tarihi bir gelişme si lsilesinden meydana gelmiş ve çok 
değişik temasların etkisine maruz kalmış her akideler manzumesi gibi, doğal 
olarak "İslamiyet" de, takvimi süresince en önceki asli şeklinde kalmayacaktı. 
Muhtemelen bunda iki önemli etkinin müşterek sonucunu göreceğiz. Bun lar
dan i lki, kendisine özgü esasi fikirlerin tekamülü; öteki ise kendisini değişmeye 
uğratıp kendi kimliğine kattığı en eski tasavvurların etkisi olmalı .  

Halk, en eski geleneklerine uyarak yine kutlu saydığı şeyhlerin talimat ve  
irşadlarına daha çok rağbet ediyordu. Osmanlı rivayetlerinin açık tanıklıkla
rına göre bütün bu "zındık"ların ne kadar büyük bir nüfuza sahip bu lunduk
l arı, daha günümüzde bile sırf Şeriat dairesinde bir dinin halk tabakasına ne 
kadar az tesir ve hulUI etmiş olduğu sabit olmaktadır. Gerçekten Anadolu da-

1 Fuad Köprülü. - ilk mutasavvınar, s.  205-2 ve iıı.fi"u 33. 34. 
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ima sayısız bir takım dini cemaatlara bölünmüş bir ülke olarak kalmıştır. "Biz 
Anadolu'da İslamiyetten bahsettiğimiz zaman, aşikardır ki buradaki din-i Mu
hammedi, Müslüman camiasına dahi l  memleketler havzasının hiçbir yerinde 
görülemeyecek derecede bir çok muhtelif tesirlere maruz kalmış ve hiçbir yerde 
din burada olduğu kadar, binlerce yı l l ık sayısız bir takım itikad bakiyelerini 
alıp işlememiştir. İslamiyetin asli nusus ( insanlar) ve akaidinin, hiçbir sahada 
evliyaperestlik hususunda olduğu kadar vasi bir mikyasta siiliklerinin ihtiyaca
tına intibak etmemiş olduğunu temhid (yaymak) ve ispat meziyeti İslamiyetin 
kıdeml i  üstadı Ignaz Goldziher'e aittir. Filvaki mağh1b ve ölmüş dinler bakiye
lerinin yine alttan alta canlı bjr surette tevarüs edip gitmelerini temin eden sütre 
(siper), bilhassa bu olmuştur. Ancak bu zat, evliyaperestliğe en ziyade hayat 
kuvvetini isale eden şeyin bilhassa Ali nıeııkabesi olduğunu, çünkü bunun bu 
bakiyelerin yaşamakta devam etmesini ve İslamiyete muhalif itikad unsurl arı
nın te'vi l  ve tahrif edi lmesini tesh i l  (kolaylaştırma) için müsait bir çerçeve 
teşki l etmekte bulunduğunu tasrih ettiği zaman, bununla sadece her halde son 
derece dikkate şayan bir hakikati işaret etmiş, fakat daha derin noktalarına do
kunmamıştır . . .  Şu kadar var ki din ve itikad meselelerinde . . .  berhayat bir 
mürşidin mabud gibi tazim olunması hal inin Şiiliğin imamperestlik hissiyat ve 
harekiitiyle pek kolayca telahuk (birbirine katılma) edebileceğine celb-i dikkat 
etmek isterim . . .  Aliperestlik ise doğrudan doğruya Sufiliğe intikal ettirir. Bina
enaleyh dervişliğin Şiilikle olan calib-i nazar irtibat ve alakası kat'iyyen tesa
düfi olamaz". 

" İşte kökünü şüphesiz İçeri Asya'dan almış olan bu dervişl ik Selçuklar 
zamanından beri Anadolu'nun dini hayatı için en manidar bir farika (ayırd
edici) olmuştur. Bununla birlikte ve bunun sayesinde Buddha (Buddhil iğin 
Acemistan ve Türkiye'deki İslamiyete bilvasıta tesiri ise şimdiye kadar kabul 
olunduğundan çok kuvetl idir) ,  Mani ,  Hıristiyan ve daha sair d in lerin 
tasavvurları yarımadaya gelmişti; burada ise Bizans Hıristiyanlığı İslamiyetle 
nevmidane (ümitsizce) bir harbe tutuşmuş çarpışmakta bulunuyordu. Zaruri bir 
tarzda bu çeşit çeşit dini manzumelerden, memleketin muhtel if aksamında 
herbirinin dini inkişafına nazaran tabii ayrı bir hususiyet gösteren garip bir 
halita (alaşım) vücuda gelmiştir . . .  " 

" . . .  en çok Farisi olarak yazı lmış, bilahare Türkçe halk kitapları şek line 
dökülmüş olan bu evliya tarihlerinden Anadolu'da İslamiyetin i lk zamanlarına 
ait canlı ve zengin bir medeniyet tarihi levhası belirmiş ve bunlardan, buradaki 
eski Hıristiyan, hatta müşrik azizlerinin ne mikyasta Müslüman kisvesinde ya
şamakta oldukları görülüp anla_şı lmış olacaktır. Bir de bu tamamen kabu l 
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olunmuş olanlardan mada gerek Anadolu ve gerek Trakya'da daha bir takım 
«İki tarafl ı» azizler ve hacetgahlar da vardır. 1 

Biz aşağıda bunlara dair birkaç canlı örnek vereceğiz. 
Böylece sözünü ettiğimiz "tabanı"  özetle tanımlamış olduk. Bektaşiyye, 

dağarcığında Asya'da yüklendiği inanç sistemleri alaşımı olduğu halde bu top
raklara gelip bu "taban" üstüne tarikatını bina edecekti. 

* * 

"F. W. Hasluck'ın Ati na İngiliz Mektebi senelik mecmuasının XIX-XXI. 
ci ldlerinde intişar eden muhtelif makalelerinin tercümelerini çıkarıyoruz. He
nüz genç deni lecek bir yaşta vefat eden bu kıymetli fıl im, Yunan, Roma, Bi
zans, Cenova, Venedik ve Türk tarih, coğrafya, arkeoloji ,  halkiyatına ait bir
çok mühim tedkikler neşretmiştir. . .  " .  

"Hasluck'un bu küçük ci l tte toplanan makaleleri, doğrudan doğruya veya 
bilvasıta Bektaşilik tedkikatıyla alakadar olduğundan, bunları «Bektaşilik ted
kikleri» namı altında toplamayı muvafık bulduk; Türk ve İslfi� menbalarına 
layıkıyla vakıf olmayan Hasluck'un bu makalelerde dermeyan ettiği mütaHia
lara, çıkardığı neticelere tamamiyle itimad edi lemeyeceği pek tabiidir. Ancak, 
eski Hıristiyan menbalarına pek etrafl ı bir surette vakıf olduğu cihetle onlar
daki malfimattan kfimi len istifade etmiş olan Hasluck'un bu makaleleri, bil
hassa bu mevzular üzerinde uğraşan Türk mütetebbileri (okuyucuları) için fev
kalfide ehemmiyeti haizdir. . .  " diyor Köprü lü, Hasluck'un "Bektaşi tedkikleri " 
adı altında toplanmış makalelerinin önsözünde2• 

Biz, bunlar arasında, bi l inen ya da burada gereksiz ayrıntılara girmeden, 
önemli gördüğümüz kısımları aynen aktaracağız, Köprülü'nün deyimi ile "ta
mamiyle itimad etmediğimiz" hususları-belirterek (Sayfa no.ları metin arasında 
verilmiştir). 

"Elimizde bulunan vesaike nazaran Anadolu'daki Bektaşi müesseseleri en 
ziyade kesafetle « Kızı lbaş» veya «Şii Müslüman» muntakalarında hassaten 
Ankara ve Sıvas vi lfiyetlerinde; Konya vi layetinin - meşgul oldukları san'ata 
binaen «Tahtacı» namını alan - Şii aşiretlerinin bu lunduğu, Cenub-u garb 
köşesinde (Likya'da) olmak üzere başlıca iki  grup halinde toplanabil ir. Ana
dolu Şiilerinin üçüncü müstahkem mevkii olan Harput ve Erzurum, Kürdistan 
vilayetlerindeki Bektaşi tekkeleri hakkında ise malumat mevcut deği ldir. Ma
mafih «Kızılbaş»larla «Bektaşi»ler arasındaki irtibat ve münasebetin mahiyeti 
henüz meçhuldür: Biz yalnız, bunların İsHimiyetin «Şii» şeklinde tabi bulun-

1 Franz Babinger. - op. < "İl . ,  s. 2 1 2-7. 
2 F. W. Hasluck. - Oekta�i tedkiklcri. Tere. Ragıp Hulüsi. Ist. 1 928. 
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duklarını ve geniş bir sahaya dağılmış bulunan Şii cemaatlarının ise Bektaşi 
Çelebilerinin manevi nüfuz ve hakimiyetlerini kabul ettiklerini biliyoruz". 

"Avrupa'da, nisbeten muahhar zamanlarda İslamiyete girmiş olan Hıristi
yan ahalisi i le «Cenubi Arnavutluk» bugün Bektaşilerin en kuvvetle mevcut 
bulundukları yegane memlekettir. Son zamanlara kadar adedlerinin hay lice 
kesretli bulunduğu «Girit» ile Makedonya'nın «Kesriye» 1 havalisi ,  aynı su
retle Hıristiyan ahalisi üzerine aşılanmış bir Bektaşilik hadisesini arzetmekte
dir. Bundan mada, daha başka yerlerde, meseıa Avrupa'da i lk defa göründük
leri vakit, ihtimale göre nim-cahili ve tamamen göçebe olan, Asya'dan hicret 
etme köy cemaatları arasında da, muvaffakiyetli propaganda izleri görülmek
tedir. Cenubi Makedonya ve Tesalya'nın  «Konyari»leri, Rodaplar'ın Yörük
leri ve Dobruca'nın  Tatarları bu cümledendir. B i lhassa Edirne havalisinde 
yerleri tayin olunabilen tekkelerin adedi nazara alınınca, iki asırdan fazla bir 
müddet zarfında Yeniçerilerle Bektaşiler arasında mevcut sıkı irtibata binaen, 
birtakım askeri merkezlerin aynı zamanda misyoner faaliyeti hususunda 
ehemmiyetli ocak'lar teşki l ettiğini farzetmek meşru görünmektedir". 

"Bektaşi tekkelerinin yerleri hakkında şurasını da kaydedebil iriz ki, başka 
tarikatlarınki umumiyetle büyük iskan merkezleri dahi l inde veya civarlarında 
bulunduğu halde, Bektaşilerinki, kaideten, ya tamamen münzevi yerlerde veya 
köylerin kenarlarında bulunmaktadır. Bunun sebebi, şüphesiz ki ,  kısmen pro
paganda ve tesirlerinin en ziyade köylü halk üzerinde müessir bulunması, kıs
men de Sünni hocaları tarafından haklarında husumet hisleri mevcut olması
dır. . .  " (s. 1 -2). 

Hasluck bundan sonra tekkelerin sayımına geçiyor ki biz bundan sadece 
bizim için önemli gördüğümüz ayrıntıları aktaracağız. 

" . . .  Rumel ih i sarı tekkesin in  ve şeyh in in  oğlu  bana, aralarındaki 
(Bektaşilerle Kızılbaşları) bu farkı «kızılbaşların Katolik ve hakiki Bektaşile
rin i se Protestan oldukları» tarzında izah eylemiştir. Robert Kolcek'in eski şa
kirdlerinden biri tarafından varid olan bir şahadete nazaran Bektaşilerin bir nevi 
«reformasyon» temsil ettikleri . . .  anlaşılmak icabediyor". 

"Bektaşilerin «Çelebi»si hakkında en eski kayıt l 526- l 527'de zuhura ge
len bir derviş ve Türkmen isyanı ile alakadar görünüy,or. Bu isyanın zuhur ve 
intişar ettiği saha Ankara idi. İsyanın, umumiyetle Kalender Oğlu namıyla ma
ruf reisinin «Çelebi» unvanını taşıdığı, bazı müel l i fler tarafından beyan edi l
mektedir .  . .  Sonradan Bektaşilerle Yeniçeriler arasında husule gelen irtibat na
zara alınınca, bu vak'ada Yeniçerilerin Çelebi üzerine yürümekte kat'iyen te
reddüt göstermemiş olduklarını zikretmek muvafık olur. İsyana iştirak etmiş 

1 Yun. Kasıorya. Yunanisıan Makedonyası'nın Baıı kesiminde. 
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olmak üzere dört aşiretin ismi zikrolunmaktadır: Çiçekli .  Akçakoyunlu, Ma
sadlı ,  Bozoklu .  Hacı Bektaş tekkesinin Şimal tarafından bir Çiçek Dağı var
dır. Bozok da bu dağın bulunduğu muntakanın ismidir. . .  " (s. 5-7). 

Aşağıda göreceğimiz gibi Çelebi'ler, evlenmemiş olan Hacı Bektaş'ın, bir 
mucize sonucu "bel oğlu" oldukları iddiasında olmaları itibariyle, kendilerini 
gerçek Bektaşi sayan "nefes oğlu"larca sevi lmemektedirler. Yeniçerilerin bu 
sonuncu lara intisabları dolayısıyla Çelebi'nin üstüne rahatça yürüyebilmişler. 
Devam edelim Hasluck'u dinlemeye. 

"Alaca (cıvarında), Arap mücahid Hüseyin Gazi 'nin ikinci bir kabrini ih
tiva eden Shamaspur tekkesi bu tarilrnta aittir. Fakat şimdi metrfiktur". 

Bu ad çok dikkate değer oluyor şöyle ki Mesopotamya uygarlıklarında 
Shamaş, güneş tanrısı olup Arap-Osmanlıca "Şems", güneş demektir . . .  

"Bana bu muntakada (Kırşehir'de) «Ahi Evren» denilen bir tekkenin mev
cut olduğunu bir derviş söylemişti. Sultan Osman'ın si lah arkadaşları arasında 
aynı ismi taşıyan bir aziz de Hacı Halife tarafından Kırşehi r'de medfun olmak 
üzere zikedilmektedir. Evliya Çelebi ise, Ahi Evran veya Kayseriyeli Ahi Baba 
isminde Denizli 'de medfun üçüncü bir azizin, Türk debbağlarının piri oldu
ğunu söylüyor. Bu bi raz karışık muntaka. ismini anlaşılan «yabani hayvan» 
manasına gelen «evren»den almaktadır. Ankara'da bir de Ak Elven( ! )  tekkesi 
vardır. Bu kelimenin halk iştikakına maruz kalanlardan biri olduğu anlaşılıyor. 
Kelimenin aslı «Ahi+Eren» olsa gerektir. «Eren» aziz demektir, «ahi» ise 
Arapçada kardeşim manasına gelen bir kelime olup daha ondördüncü asırda 
İbn Batuta'nın Selçuk lar zamanındaki Anadolu Türkmenleri arasında çok 
münteşir bir ictimai «birlik», ve bilahare oldukça mühim siyasi bir teşkiliit ol
mak üzere tanıdığı «fütüvve» namiyle maruf mühim bir cemiyetle alil.kadar hu
susi bir manası vardır". 

"Bektaşiler arasında «Ahi» kelimesi, Hacı Bektaş tekkesinin şeyhinin un
vanında mahfuzdur. Bunların hiç olmazsa Alıiyaıı-ı RCım. yani «Anadolu kar
deşleri» denilen tali bir şubeleri vardı. İhtimal ki bunlar tarihlerinin bir anında 
Türkmen Fütüvvet erbabıyla kaynaşmış veyahut da bun ları mass ve temessül 
etmişlerdir". 

"(Kırşehir cıvarımla) Mucur'da, bir Bektaşi dervişi tarafından beklenen 
mubarek bir taş vardır" (s. 6-9). 

Bu, sakın başlarca anlattığımız Mithra kü ltünden bir esinti olmasın? . . .  
Devam edelim. 

"İzmir. Şimdi burada şehrin kenarında kil.in Kfıtipoğlu mahallesinde Hasan 
Baba'nın mezarını havi küçük bir Bektaşi tekkesi vardır. Kalenin bulunduğu 
tepedeki «Polycarpe 'ııı nıe::.ar1>>11111 etrafıııdaki ufak kahristaııda Bektaşi ıııe::.ar 
taşları görülmektedir" (s. 10). 
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Tarafımızdan belirtilmiş bu son tümce bize Sabahattin Eyüboğlu'nun an
lattıklarına, aynı doğrultuda, ek oluyor. 

Bundan sonra Hasluck daha birçok yer gibi, Mısır'da Bektaşi tesislerini 
anlatıyor ki biz bunu i lerde Abdal Musa-Kaygusuz Abdal'ı irdelerken, hassa
ten Köpıii lü'nün kaleminden istiane edeceğiz. 

"Eski Baba (Babaeski)  . . .  Burada medfun bulunan azizin meşhur Bektaşi 
evliyasından Saltık Baba olduğu kabul edilmekte ve türbenin kadim A.wı Ni
kola kilisesi olduğu söylenerek gerek Hıristiyan ve gerek Müslümanlar tara
fından ziyaret edi lmektedir". 

Hasluck'un anlattığı bu aziz bizim Sarı Saltık olup Babaeski , bunun "yedi 
yerde"ki mezarlarından birini barındırmaktadır. Saltık da, aziz Nikola (veya 
Georgos-Yorki) gibi, ejder öldürmemiş miydi? (Tümce tarafırı;ıızdan vurgu
landı). (s. 22-3). 

"Domuzdere (Keşan cıvarında) . . .  Bunun tarihi .  hassaten Bektaşi gasıp
lığı meselesine dair hususi bir ehemmiyeti haizdir. Sağlam bir şahadete müs
tenid mahalli rivayete nazaran, tekke asl ında Aya Yorgi (Georgos) isminde 
ufacık bir Rum manastırı idi .  Bektaşiler buraya, cıvarda Çeltik Hıristiyan 
köyü ahalisi salgın bir hastalık neticesinde kırı ldığı sı rada veya buı:ıun aka
binde girip yerleşmişlerdir. . .  " 

"Bu gün de, Aya Yorgi yortusu günü, gerek Rumlar ve gerek Türkler tara
fından ziyaret edi len içtimai mahiyette bir panayır i le Domuzdere'de tes'id 
edi lmektedir . . .  " .  

"Asıl Aya Yorgi ki l isesi müteaddid devaire taksim edi lmiş olup bunların 
içinde oturma odası, ve şeyhlerin mezarları için bir türbe odası vardır. Eski 
Hıristiyan ibadetgahını ihtiva eden dairede mabed (templon)'un üst kısmı ve 
Şimal duvarı üzerinde iki yanında kandi ller yanan Aya Yorgi'nin eski tasvirini 
(eikon) muhafaza etmektedir. Bunu, uzun zaman Keşan kazasında oturmuş 
olan ve tekkenin dervişleriyle teklifsizce münasebette bulunan bir İtalyan dos
tum bizzat görmüştür". 

B iz  aşağıda, Tahtacılarda bir tür (yarı Müslüman) ikon-tasvirin varl ığını 
Süleyman Fikri Bey'in kaleminde okuyacağız. Dönelim Hasluck'un söyledik
lerine. 

" . . .  Domuzdere'de vaki olan şey zamana göre, az çok tahavvülle Eskibaba
'da da vaki olmuştur. Ve daha başka bu gibi «İki tarafl ı» ibadetgahlarda da 
vaki olabi l i r. . .  " (s. 22-25). 

"Pek az istisnalarla Arnavutluk tekkelerinde medfun bulunan azizlerin dini 
ehemmiyetleri o kadar büyük deği ldir; bi lakis hayattaki şeyhleri daha fazla 
hürmet ve itibar görmektedir. Bir ecnebiye öyle görünüyor ki, Arnavut mizacı 
Bektaşiliğe dini - hurafevl taraftan zi,vade ictiıııal teşkilat tarcıfı galip hir ,vekil 
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vermiştir. (tarafımızdan belirtildi). Bu keyfiyet tekkelerin zevahiriyle de tekid 
edilmektedir . . .  ". 

"Bektaşiliğin Arnavutluk'ta kökleştiği tarihin, Fransız ihtilfili devrinin 
mümeyyizesi olmak üzere burada hiç olmazsa nazari bir surette olsun, «bütün 
insanların kardeşliği» ve amel'e nispeten dini nusus (nass çoğulu, açıklık, ke
sinlik) ve eşkalin ehemmiyetsizliği gibi bir takım liberal düşüncelere daha fazla 
kıymet verilmeye başlanmıştır. Bu iki  fikir ve bir dereceye kadar buna tabi 
olan zühdi tellikkiler her dervişane düşüncede mükennfı (künyesi olan) bir 
tarzda mevcuttur . . .  " (s. 39-40). 

· Acaba l 945'ten sonra Bektaşiliğin halk arasında çok yaygın olduğu Arna
vutluk'ta Enver Hoca ve uyguladığı katıksız komünismin bu denl i  tutunmuş 
olması bu "fejsefe"nin sağladığı bir kolaylıktan mı ötürüdür? . . .  

"Avusturya-Macaristan'da, Budapeste'de Bektaşil iğin en i leri karakolu  
Türk işgali zamanından kalma Gül Baba tekkesidir (fot. 3)  k i  elyevm Macar 
payitahtının ufak temaşagahlarından biridir" (s. 49). 

" . . .  llitif manzaralı bir yerde bir Bektaşi tekkesi vardır ki bütün Tesalya'da 
meşhur bir müessesedir. . .  benim ziyaretim zamanında ( 1 888) hizmetçi ler hariç 
olmak üzere, hepsi de cahi l ve hurafeperver Arnavut olarak ell idört kişi vardı .  
Münevver bir derviş bana bu tekkenin vaktiyle Garp Ki l i sesi'ne mensup 
(Fransisken) bir manastır olduğunu ve Türklerin burasını l 630-40'da zaptet
tiklerini söylemiştir. Burada bir Aya Dimitri Kilisesi vardı. Fakat dervişler bu
nun Aya Yorgi'ye ithaf edilmiş olduğunu söylediler; çünkü bu sonuncusuna 
karşı daha büyük bir hürmet ve tazim hissi beslerler. TTpoµrıOdJÇ da . . .  yazıyor 
ki ( 1 89 1  ) :  «Dervişlerin bugüne kadar Aya Dimitri 'nin bir tasviri{li muhafaza 
ettiklerine ve önünde kandil yaktıklarına dair mahalli bir tevatür vardır. Bu 
mesele hakkında dervişlerden tahkikatta bulundum, fakat tasviri görmeme mü
saade etmediler» . . .  Fakat meşhur Tepedelenli Ali Paşa'nın istibdadkar idaresi 
zamanında (Fonitolao ceridesine nazaran ) Bektaşilere verilmişti .  Ali  Paşa libe
ral Bektaşi taraftarı olduğunu söylemekle dine karşı istihfafkarl ığını ispat edi
yordu. Bu sıralarda Tesalya'da bir takım tekkeler tesis edilmişti ki, bunlar dini 
müesseseler olmaktan ziyade etraftaki ahali için siyasi ictima merkezleri idi .  
Böyle dört tekke vardı ki, herbiri en işlek yollara hakim sevkülceyşi (stratejik) 
noktalannda kfündi . . .  Bu tekkelerde, civardaki halkı soyup yağma eden bir ta
kım can iler için muntazam melce'ler veril mişti. O suretle ki, l 826'da Su ltan 
Mahmud tarafından Yeniçeriler tenkil edildiği zaman, Bektaşilerin ortadan kal
dırı lması için padişah tarafından bir emir ısdar edilmiş; bunun üzerine Müslii
man ve Hıristiyan ahali hep birlikte tekkeler üzerine hücum ederek içindekileri 
def etmişlerdir. . .  Rini 'deki ise . . .  zarara uğramamıştı . . .  " .  

"Tekkenin Aya Yorgi namına yapı lmış b i r  eski Bizans manastırının ye
rinde inşa edilmiş olduğuna dair bir tevatür vardır. . .  " (s. 49-5 1 ). 
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"Bektaşilerin dini talimatı bütün zihnilere ve mizaçlara cevap verebilecek 
bir tarzda tertip edi lmiştir: mezhebleri, sair sıni dinler gibi, bazı mertebelerden 
geçmek üzere gizl i marifete isal edecek (ulaştıracak) tedrici bir irşad usul lerini 
havidir; bunlar, amiyane din ile pek serbest ve bazı hususatta münevveriine bir 
felsefenin arasında bir sıra basamaklar teşki l  eder. Bektaşiliğin i lahiyatı . . .  bir 
taraftan alenen itiraf edildiği vechile Şii Müslümanlığı i le, diğer c ihetten ken
disini akraba addettiği Hıristiyanlık i le müteaddit i rtibat noktaları vardır. . .  iyi 
bir Bektaşi hareketinde Müslüman ve gayri Müslümana karşı bir fark gözetmez 
ve gayri Müslüman dinlere mensup olanlar da tarikata kabul edi lebi l ir. Bu ah
kam o kadar tatbik edilmektedir ki, geçen asrın ellinci senesinde Antonaki Var
samis isminde bir Rum, Bursa vilayetinde bir mahalli «loca»nın reisi olmuştur 
(Herhangi bir derviş tarikatının haricinde olan mensuplarına verilen bu unvan 
(muhib = dost), «Al Nebi dostu» veya «tarikatın dostu» olmak üzere muhtelif 
tarzda izah olunmaktadır). Kendisinin bu mevkii kazanmasına sebep ise ma
halli büyük bir ehemmiyet ve nüfuza malik olan . . .  bir Bektaşinin evvelce sa
hibi bulunduğu araziyi satın almasıdır. Zamanımızda Monsenyör Pelit Arna
vut Bektaşileri hakkında şöyle yazıyor: «Arnavutluk'taki tekkelerinin ihtiva et
tiği el l i  veya altmış derviş arasında yapılacak kısa bir tahkik bile birtakım Hı
ristiyanları meydana çıkaracaktır ki bunlara da, sair halis Müslümanliıra ol
duğu gibi, tarikatın sırları ifşa edi lmiş, fakat bunun için kendilerinden dinlerini 
feda etmeleri talep edilmemiştir. Bunlar esasen pek kısa süren - günde beş 
altı dakikalık - ibadet ayinlerinde hazır bulunurlar ve zamanlarının müteba
kisinde, isterlerse, Hıristiyanlık vazifelerini ifa edebil irler. Monsenyör Petit'in 
Bektaşilik hakkında verdiği haker şu itibarla kıymeti haizdir ki o bunu Bektaşi 
muntakasına mensup bir Arnavut olan alim Sami Bey Fraseri'den almıştır". 
(s. 53-54 ). 

Yani "Baza baza, her ancihesti baza" lafının gerçek sahibinin Bektaşi ol
ması gereki r  şöyle ki Celaleddin, "gel gel , herkim olursan ol, gel"  diye davet 
ettiği zümreler arasında, nefret ettiği ve yanlışlıkla gelirse kapı dışarı edeceği 
"halk" yoktur! . . .  

Petit'ye bilgi veren Sami Bey Fraşeri, bizim ünlü Şemseddin Sami'mizdir. 
Devam edelim. 

"Beştaşil ik i le Hıristi:xanlık arasında müteaddid temas noktaları Jacob ta
rafından tafsi len izah edilmiştir. Hıristiyanlar arasında yapılan açık bir propa
gandaya ait yegane tarihi vesika, onbeşinci asrın i lk senelerine mensup olan 
Bedreddin Simavi isyanına müteall ik rivayetlerde mevcuttur. . .  Bu isyan kıs
men dini, kısmen ictimai bir hareketti . Bunun programı dini kaynaşma ve em
val (mallar) iştiraki hakkındaki Bektaşi - Hurufi ahkamını ihtiva ediyordu. 
Hıristiyan müridler şevk ve vecd ile karşı lanıyor ve Hıristiyanların dininin de 
hakk olduğunu inkar eden bir Müslümanın ası l kendisinin dinsiz olduğu ale
nen beyan edi l iyordu. Bu esasları havi bir beyanname ile Sakız'daki sakin bir 
Hıristiyan keşişine gönderi lmiş olan bir derviş hey'eti onu bu dava lehine ka
zanmaya muvaffak olmuştu" (s. 59). 
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"Türkiye'de, bilhassa vasati köylü zihniyeti ve umumi irfanın  aşağı bir 
seviyede bulunduğu yerlerde kerametleriyle meşhur olan perestişgiihlar her iki 
din muntesipleri tarafından da ziyaret edi l i r. Bu temsi lde l isan mühim bir 
ami ldir. Bu zikrettiğimiz hadise, bütün ırkların Türkçe konuştuğu merkezi 
Anadolu ile bütün dinler erbabının Arnavutça konuştuğu Arnavutluk'ta, bariz 
bir surette vuku bulur. İhtida, hulOI  ve teşhis (şahıslandırma) ameliyeleri bu 
tabii temas noktasını takviye edecek, onu mantıki bir tesviyeye getirecek tarzda 
tertip edilmiştir. . .  " (s. 60-6 1 ). 

Daha sonra Hasluck, Bektaşi etkisi altında vaki olmuş dini kaynaşmalara 
ait örnekler veriyor. Biz bun lardan bir tanesini aktarmakla yetineceğiz. 

"Kırşehir cıvarında Hacı Bektaş tekkesi .  Bektaşi tarikatına mensup mer
kez tekkesi Hıristiyanlar tarafından ziyaret edilmektedir, bunlar burada vaktiyle 
Aiyos Haralambos unvanlı bir Hıristiyan manastırı mevcut olduğunu iddia 
ederler. Hacı Bektaş' ın  medfun bulunduğu türbeye girerken Hıristiyanlar haç 
çıkarırlar, bunlar mezarı Aiyos Haralambos'a mensup addettiklerini söylerler, 
halbuki bunun Kappadokya ile hiçbir alakası yoktur. Sonradan böyle bir teş
hisin meydana gelmesi galiba Hacı Bektaş'ın bir salgın esnasında müdahalesi 
sebebiy ledir ki bu nevi müdahaleler Haralambos'un hususiyetlerindendir. 
Teşhisin çok eski bir zamana ait olmadığı Serpiskopos Kirillos ( l 8 1 5)un hika
yesiyle sabit olmaktadır; fi lhakika bu zat Hacı Bekıaş'ı Aiyos Haralambos'a 
deği l ,  Aiyos Evstatios'a müsavi addetmektedir. Bu sonuncusu ise Sunaxaria 
(Eylül 20) da Anadolu ile değil, Roma ile alakadar görülmektedir ve Şark kil i
sesi'nde kat'iyen faik rol oynayan bir aziz değildir. Bunun Ha1:1 Bektaş i le irti
batı hadisesi, ihtimal ki, «tasvir»lerinde muntazaman gösteri len ihtida keyfiyeti 
i le alakadardır. Guya avlanırken boynuzları arasında bir salibi (haçı) hamil bir 
erkek geyik görünmüş ve bir insan sesiyle ona «beni neye kovalıyorsun? Ben 
Mesih İsa'yım» diye bağırmıştır. Bu Hıristiyan hikayesi hakikaten yavandır 
ve galiba Şarl<.'tan edilme bir şeydir ki burada «Allah»ın «tabiat» i le «vahdet»i 
fikri pek münteşirdir. Mamafih geyiğin dervişlerle sıkı bir alakası vardır ve bu 
itibarla on lardan hürmet görür. Meşhur Bektaşi aziıj Kaygusuz Sultan da 
Aiyos Evstatios gibi, yaralanan bir geyiğin muhterem bir derviş haline tebeddül 
etmesiyle, avcı lıktan hidayete ermiştir. . .  " (s. 62-63). 

Rumeli Hıristiyanları arasındaki Bektaşi propagandası konusunda Sarı 
Saltık' ın oynamış olduğu rolü önce anlatmış olduğumuzdan Hasluck'un bu 
konuda yazdıklarını ,  sair Bektaşi-Hıristiyan azizi temsil lerine örnek olan de
ğişik yerlerdeki tekkelerin öyküleriyle birl ikte, geçiyoruz. Bundan sonraki 
söyledikleri de konumuzun dışında kaldıklarından Hasluck'u terkediyoruz . 

• • 
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Bu öneml i  ve uzun konu üzerinde yayı lmadan önce, konunun büyük uz
manlarından Melikoffun genellemelerine yer vereceğiz. Melikoff, Bektaşiliği 
genel olarak şöyle tanımlıyor: 

"Birinci husus: Bektaşilik bir Türklük olgusudur. . .  " .  
"İkinci husus: Bektaşil ik örf dışıdır (non-conformiste). Dinin dış biçim

lerine hiç ehemmiyet verilmez. Tanrı'ya inanmak için ne·camiye gitmeye, ne 
beş vakit namaz kı lmaya, ne de Ramazan'da oruç tutmaya. Halk İslfıml ığının 
tavrı da herzaman bu olmuştur . . .  " .  

"Üçüncü husus: Bektaşilik b i r  senkretizm (syncretisme)'dir: Değişik kö
kenli öğelerin karıştığı bir mozayik görünüşü taşır. Bektaşiliği bir «gnose» 
(bi l inç birikimi) olarak tanımlayabi liriz; bütün «gnose»lar, öncelikle de Mani
'cilik gibi kendini kuşaıan çevrelerin gelenek ve haıtii inançlarını içinde taşır. 
Bunun içindir ki, Bektaşilik, Balkan ülkelerinde, bazı Hıristiyan öğeleri bün
yesine almış ve özümsemiştir. Nitekim Bektaşiler, en tanınmışları Hızır'a atf 
edilen kutlamalar olmak üzere, bazı Hıristiyan azizleri kendilerine mal etmiş
lerdir. Mesela, Rumeli 'de, Mayıs ayında Hıdrelle::. (Hızır-İ lyas) adı altında, 
Saint Georges kutlanmaktadır. Eğer Doğu'ya gidil irse, İranlı ve eski İran di
nine bağlı etki lere rastlanır. Mesela, İran'ın Yeni Yılı, 2 1  Mart, Alevilerce gii
nümüze kadar kutlanan Nevruz Bayramı olmuştur. Nevruz'dan önce, Mart ayı 
ortasına doğru, Haftama[ denen bi r bayram vardır ki, ölü lerin ruhlarını anmak 
için kutlanan (Fravaşti'ler), eski bir İran bayramına karşıl ıktır. Miiverfı-yı 
Kafkas'da ve Orta Asya'da bu bayrama, lyd-i Ser.rnle denir. El-Biruni (973-
1 05 1 ) ,  bize bu bayramın bir tasvirini bırakmış bulunuyor. Bir başka örnek: 
Orta Anadolu'da, Ocak ayında, Kagwıt deni len bir bayram kutlanır. Bu söz
cük, Fransızcada «Calendrier», İngi l izcede «calender», vb. biçimlere girmiş 
olan Latince Caleııdae'dan gelir. Kagant, Yunan takvimine göre, yeni yı l ın 
karşı lığıdır. Yani, Hıristiyan kaynaklı bir bayram söz konusudur. " 

"Alevilerin ayırıcı nitel iklerinden biri, yüzyıl lardan beri yakın i l i şki ler 
içinde bulundukları Bektaşiler gibi, kendilerini saran çevreye uyarak, yerli ge
lenek ve törenleri benimseyebilmeleridir. Bu, eski gnostik mezheplerin ve ön
celikle Manici liğin de belirleyici çizgi lerinden biri idi. Alevi adetlerinde olduğu 
kadar Bektaşi gelenek ve merasimlerinde de karışık (heteroclite) öğelerin bu
lunması bundan dolayıdır". 

Bundan sonra Melikoff, Alevi-Bektaşi bayramlarının kökenlerini irdeli
yor: 

"Sözünü etmek istediğimiz ikinci bayramın büsbütün başka bir kökeni 
vardır. Maraş ve Elbistan yöreleri ile Orta Anadolu'da Sıvas bölgesinde kut
lanmaktadır. 10 Ocak'tan itibaren üç gün oruçla başlar. Asıl anlamı i le bay
ram, Julien takvimine göre 1 3  Ocak'tadır. Bu bayrama Kagaııı denir. Kagant 
deyimi bana Kürtçe kökenli olarak verilmiştir. Oysa gerçekte, Batı Ermenistan-
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'da yeni y ı l  anlamında kul lanılan Ermenice bir deyim söz konusudur. Bayra
mın, eski Ermeni kral l ıklarının yerinde bulunan Sıvas ve Ki l ikya bölgesinde 
kutlanışı da, Ortodoks Grek veya Ermeni Yeni Yıl ' ının karşı l ığı olabilecek, 
eski Hıristiyan kutlamalarından kalıntıları düşündürmektedir" . 

"İlgi çekicidir ki bu insanlar, Hıri stiyan Yeni Yıl ' ını kutladıklarını pekalfi 
bi lmektedirler; kayriaklarım bana «eski Rumi takvime göre Yılbaşı» demişler
dir" . 

"Alevilerin ,  Sıvas-Erzurum-Divriği üçgeni içindeki hareket alanları i le Bi
zans dönemindeki Mani'ci (Manişeen) direnişin (heresie paulicienne) coğrafi 
yayıl ış ının aynı olduğunu işaret etme fı rsatını bulmuştuk. İlgi çekicidir ki, 
Alevi, Bektaşi geleneğinde «eline, diline, beline» buyruğunun üç yasağı da 
Mani dini kaynaklıdır. . .  " . 

" . . .  Türkiye, Sünni gelenekte bir ülkedir. . .  Bununla birlikte, yalnız ya
bancı gezgin ve ziyaretçinin değil ,  ister görmezden gelmiş, ister görmemiş ol
sun, kentte yaşayan Türk'ün de gözünden kaçan bir yan vardır. Bu, Anadolu 
11üfusu11u11 büyük bir bölümü11ü11 « heterodoxe » (cemaat dışı) bir f slam 'a, lıatti'i 
fs/i'im'la pek az bir ilişkisi bulunan i11ançlara bağlı olduğudur. 1 Bu olgu, yal
nız Anadolu'ya has değildir; İran'da ve öncelikle İran Azerbaycanı'nda, bir 
zamanlar Karakoyunlu Tiirkmenlere ait olan bölgelerde de görü lmektedir .  . .  
Günümüze kadar gelerek canlı lığını sürdüren bu olguya, özellikle henüz doğa
'dan ve mevsimlerin hareketinden uzaklaşmamış, zaman algı layışları Yahudi
Hıristiyanlığın getirdiği doğrusal çizgiye hiçbir şekilde u laşmamış ve zamanın 
onlar için hep «Dönen Zaman, Ebedi Dönüşün Zaman»ı olarak kaldığı, eski 
göçebe ya da yarı göçebe halk tabakalarında rastlanmaktadır. Bu sosyal taba
kalar, ne tam olarak İslfim'ı özümsemeyi, ne de atalarının inançlarından kop
mayı başarmışlardır". 

"Fakat elbette, bu halk İslamlığının açıklanması, şaman öğelerin kolay bir 
sı ral anışından daha karmaşıktır. Burada, evrimleri süresince Manici l ik ,  
Buddhacıl ık, Musevilik, Hıristiyanl ık ve İslam, büyük dinlerin çoğunu tanı 
mış bulunan Türk-Moğol uluslarına has bir hoşgörü ve henüz güçlü kültür 
gelenekleri kazanmamış genç u luslarda görülebilen bir benimseme yeteneği sa
yesinde, yüzyıl lar boyunca birçok inanışı, hatta yerli sapkın mezhepleri ken
dinde eritmiş bulunan gerçek bir dinler karışması (syncretisme) söz konusu
dur. Daha sonraları Türkler, İran kültürü içinde yıkandıkları ve İslfim'ı özüm
sedik leri zaman, bu uyum yetenekleri yok olacaktır. Bu ,  Bizans toprağına 
yerleşmelerinden sonra, Bizans medeniyeti gibi gelişmiş bir medeniyetin üzer
lerindeki etkisinin niçin güçsüz kaldığını açıklamaktadır". 

1 Tarafımızdan belirti ldi .  
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"Demek, bir yandan senkretismi, öbür yandan kural dışı ve örf tanımaz 
(marginal ve anti-conformiste) oluşu ve yerleşik düzeni reddedişi i le belirlenen, 
eski ve derin bir dini olgu karşısında bulunuyoruz. Ye bu ikinci çizgi ,  kendi
sine karşı, başa geçen her yönetimin düşmanlığına uğramıştır; ve her zaman 
da uğramaktadır." 

"Onları sindirmede sürdürülen ve uzantılarına yüzyıl larca hedef oldukları 
bütün karalamalar da bu düşmanl ıktan doğmuş bulunmaktadır. Bu iftiralar, 
vaktiyle Mani'ci lere, Cathare'lara ve bütün gnostik'lere karşı yönelıi leıılerin 
aynıdır; ve cahi l  insanların kendi cemaatlerine yaban<.:ı her öğeye yöneltme 
eğil iminde oldukları, gece alemleri ve cinsi serbestlik gibi suçlamalardır. Bu 
suçlamalar, hiç şüphesiz eski dionizyak gizl i l ik'lerin (mystere dionisiaque), 
Roma Lupercale'lerinin, Walpurgis Ge<.:esi'nin, Sait-Jean Ateşi 'nin ve bizim 
Camaval'imizin ardında gizlenen put-perest (pa"ı"en) öğelerin özlemi gibi, bütün 
folklorlarda kalıntıları bulunan ve eskiden bereket törenleriyle birlikte yürüyen 
cinsi serbestl iklerin belirsiz anılarına dayanmaktadır. Ye elbette, benzerleri gibi 
Anadolu'da da bu törenlerin yapıldığı bir zaman olmuştur; fakat bu, uzak za
manların karanlığında kalmıştır ve göz önüne alınamaz. Ayrıca, suçlamaların 
hiçbiri kesin olgulara dayanmamaktadır. Buna karşıl ık, problemi yakından in
celeyenler, araştırmalarını bu zümrelerle sıkı temaslara ve uzun süre onların 
yanında ikamete dayayanlar, bu karalamaların gerçekliğini kabul etmemekte
dirler. Bu zümrelerin, cemaat dışı (heterodoxe) bi r İslfım uyguluyor olsalar da, 
Müslüman ü lkelerde yaşıyor olduklarını ve inançlarının. İsliimi bir ci lii i le 
kaplanmış bulunduğunu unutmamak gerekir." 

"Şimdi, bu inançların ilk ayırıcı nitel iği olan seııkretizm'i ele ala<.:ağız. 
Burada söz konusu olan, bir mezhep deği l, bir mozayik gibi birbirine karış
mış, bazen çok eskiye dayalı farkl ı  öğelerden oluşma, bir dini sistemdir. Ye 
bu dini sistemle birçok ortak noktalar bulunduran bütün öbür gnose' lar (bil inç 
birikimleri) gibi; başlı başına bir din ol maktan çok, zaman içinde değişik ve 
sayısız etki lere uğramış ve batın! (esoterique) bir yorumla yorumlanmış, dini 
bir gelenek karşısında bulunmaktayız. Bektaşi problemi üzerine eği lenler, 
üstleri Şii eği l imli  bir Müslümanlıkla örtülü şamancı kalıntı lar, sufilik yoluyla 
sızmış gnostik ve yeni Eflatuncu, hatta Manici ve Budhacı öğeler ve ayrıca 
Yahudi-Hıristiyan karışmalar gibi değişik birçok etkinin varl ığının görülebi l 
diği eklektik (karmakarışık) bi r inançlar sistemi i le karşılaşırlar. Bununla bir
l ikte, Bektaşilere ya da Alevilere dair eserlerde ele alınmamış bir konu vardır: 
Bu, İran Kürdistanı'nda ve Azerbaycan'daki Ehl-i Hakk'ların veya tanımı 
daha güç olan Kızı lbaş-Alevilerin, kendilerine komşu, öbür halk inanışları i le 
i l işkileri konusudur." 

"Epeyce incelenmiş bulunan Ehl-i Hakk'ların Bektaşilerle olan i l işki leri , 
lvanow ve Mokri gibi bilginler<.:e işaret edi lmiş bulunuyor. Gerçekten, Bektaşi-
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lerin inançları , Ehl-i Hakk'larınkine çok yakındır: Her iki topluluk da, ruhun 
bedene dönüşünün sürekli l iğine (cycle de reincarnation) ve bedenden bedene 
geçtiğine (metemsomatose), yani tecelli lerin (manifestation) çokluğuna ve Tan
rı'nın insanoğlu suretinde tecel li ettiğine inanırlar. Kendisinde Zfıt-ı Mutlak'ın 
( İ liihi NQr) bir bedene bürünüşünü (incarnation, tecessüm) gördük leri Hacı 
Bektaş'a, Ehl-i Hakk'lar da dini bir saygı duyarlar. Nitekim o, Tanrı 'nın temiz 
nurundan yaratı lmış dört büyük melekten biri olan Davud'un tecel lisidir ve 
Müslüman gelenekte Ali'nin de unvanı olan Zfıt-ı Mutlak, onun fani varlığı al
tında bulunmaktadır; yeni bir görünüşle Hacı Bektaş adını aldığı Diyar-ı 
Ruma ise, görevini tamamladıktan sonra, tekrar Kürdistan'a dönmek üzere 
gitmiştir. Hacı Bektaş Vilayetııame'sinde, orada göstermiş olduğu kerametlerin 
anılışında, Bektaşiler tarikatine adı verilen veli'nin Kürdistan'da bulunmuş ol
duğuna ima vardır. Hacı Bektaş'ın tanrısall ık vasfına gel ince, Villiyetııiime'
nin başlarından itibaren bu, açıklıkla ortaya konmuştur: Veli, maddi bedeninde 
Zfıt-ı Mutlak olan Ali 'nin nişanını taşımaktadır; avucunda ve alnında Ali 'nin 
işareti olan yeşi l bir ben bulunur. Ehl-i Hakk'larda ve Villiyetııiime'de, birbiri
nin aynı iki söylence yer almaktadır: Viliiyetııilnıe'de, birden havalanan ve bir 
kwı gibi uçan Hacı Bektaş, bir duvara konar; bu, Ehl-i Hakk'lanla, Hacı Bek
taş'ın, kendisinin bir tecellisi olduğu Davud'a mal edi lir. Yine her iki gelenekte 
de veliler, el lerindeki yı lanları kamçı gibi kul lanarak arslanlara binmektedir
lcr." 

"Manici lik, Uygur Türklerin dini idi . . .  Ancak, Mani dininin katıl ıkları, bu 
dinin ,  yerini daha hoşgörü lü dinlere bırakmasına yol açacaktır. Kaşgarlı 
Mahmud, ne Mani adına, ne de öğretisine en küçük imada bulunmadığı halde, 
Mani dinli Türkçe metinlerde, öncelikle de Şuastvanijf'ıe çok sık rastlanan ve 
oruç demeye gelen «paçak» gibi Mani deyimlerine Divanü Lügat-it-Türk'te bu 
sebeple rastlanmaktadır. Kaşgarlı Mahmud, sözcüğü, Hıristiyanların orucu 
olarak tanımlıyor. Bu, Mani deyimlerinin kalıntı larının, bu inanç Türk dünya
sında kaybolduktan sonra öbür dinlerin bağlantıları içinde yaşadığının açık bir 
örneğidir" . 

Alevi geleneğinde, Selman-ı Pak, daha çocukken bir arslanın saldırısına 
uğruyor, onun bir nergis çiçeği verdiği meçhul bir atlı tarafından kurtarı l ıyor. 
Sonradan bu atl ının Ali olduğu anlaşılıyor şeklinde özetlenen bir inanç bulu
nuyor. Buna göre Al i ,  Tanrısallaşmıştır. XVII. yy ozanı Kul Hasan şöyle di
yor: 

"Arslan olup yol üstünde oturan 
Selman idi ana nerkis götüren 
Kendi cenazesin kendi götüren 
Hünkar Hacı Bektaş Ali kendidir" ' 

1 lrenc M cl ikoff. - Uyur idik uyardılar. Alevilik-Bektaşilik araştırmaları. lsı .  1 99J. s . .ı 1 - D� 
pas.\· im. 
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Bu, Ali 'nin "kendi cenazisini kendi götürme" temasının, halk inanışında 
yaygınlığı, bu husustaki halk resimlerinden anlaşılmaktadır (fot. 4). 

* .  

Ve Mani 'den bazı sözler: 
" . . .  o (senin) günah hevesin ki dışdan yemeğe ve içkiye katışıktır; bedene 

gi rer . . .  o içerki günah-hevesi (azış) i le karışır . . .  o kim erkekli  ve dişi l i  be-
dendedir . . .  o vakit azma'n (günah-hevesin) öyle kuvvetli olur . . .  nasıl ki ateş 
kuru odunu yakar . . .  Nasıl ki balık su içinde yüzer . . .  Nası l ki tohum (veya) 
çekirdek müsait yerde ürer . . .  işte o türlü günah-hevesin bedenin  içinde böy
lece kuvvet bulur . . .  o vakit günah-hevesin kendi vücudunu tepeden ayağının 
tırnak ucuna . . .  " 

"Giinahlardan kurtulmak olsun hep olanca sevimli vicdani Auditorlara; ve 
hep olanca vücutlarımız tamamca (ve) kuvvetli (?) dursun, hastalıksız tazyik
siz dural ım ve göğnümüz göğsümüz mustemirren (sürekl i)  kedersiz kaygısız 
dursun. Bütün iyi işlere (tamamlanmış) hazır olal ım.  Ruhlarımız kurtulmağa 
(günalıdan) boşanmağa (teberrf etmek-uzaklaşmak) muzaffer olup kazanmağa 
ve (böylece) Tanrı-yurduna layık olsun . . .  ebediyen böyle olsun . . .  " 1  

Bu satırlardan Mani'nin ne denli katı bir ahlakçı (moralist) olduğu görülü
yor. 

* * 

Bütün bu etkilerin, yüzyıl lar boyunca nası l yolunu bulduklarına dair bir 
örnek daha verelim, çok yeni dönemlerden. 

Bahaullah ( 1 8 1 7- 1 892), Bab'ın müıidlerinden olup onun halefi .olarak ka
bul edi lmiş .  Şaha karşı bir suikasta karışmış, hapsedilmiş sonra Bağdad'a 
yerleşmiş. Orada Bab'ın man yazlıirulıu 'llalı ("Allah'ın izhar edeceği kimse") 
sözüyle ima ettiği şahsın kendisi olduğunu etrafına yaymış.2 Bu zatın aşağıya 
bazı larını aldığımız sözleri, etki zincirinin yorumu gerektirmeyen kanıt ları 
oluyor: 

"En Çok sevdiğim şey insaftır. Buna rağbetin varsa ondan yön çevirme . . .  " 
"Zatının kadimliğinde ve varlığının ezeliyetinde idim. Sendeki sevgi mi 

bildim, seni yarattım. Suretimi sana suret yaptım,  cemalimi sana gösterdim'' .  
"Kendini seviyorsan kendinden yön çevir . . .  ta'ki sen Ben'de ölesin ve 

Ben sende yaşayayım" .  

1 Manichaika. Türkçe Mani elyazıları. Khoıço harabelerinde A. v o n  L e  Coq ıarafından ıanııılan e l  
yazıları, çev. Fuaı Köscraif, l s ı .  1 936. s. 1 4. 22. 

2 CI . Huarı. - Bahiiullfıh. iıı IA .  
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"Seni kuvvet el leriyle yaptım, kudret parmaklarıyla yarattım,  nurumun 
özünü sende emanet bıraktım . .  . ' ' 1  

• •  

Batı Türkleri arasına eskidenberi Yesevi tarikatına mensup bir takım der
vişlerin gelmesi, herhalde X. yy'dan önce saptandığı üzere Ahmet Yesevi ve 
Hacı Bektaş Veli hakkında bir Bektaşi menkabesi doğuracaktı. Hacı Bektaş'ın 
mahiyeti hakkında Aşıkpaşazade şöyle bilgi veriyor: O, Horasan'dan kardeşi 
Menteş i le  birlikte Sıvas'a, oradan Baba İlyas'a, oradan da Kayseri'ye gelmiş. 
Kardeşi Menteş buradan Sıvas'a dönmüş ve orada şehid olmuş. Bektaş, Kay
seri'den Karaöyük'e gelmiş, Hatun-ana'yı kendine kız edinerek orada vefat 
etmiş. İki kardeşin bütün yaşamını bildiğini belirten bu tarihçi Bektaş için 
" Kendi bir meczub-ı budala (Abdal) azizdi; şeyhlikten ve müridlikten fiirigdi " 
diyor ve Hacı Bektaş'ın, Orhan i le görüştüğü, Yeniçeri ocağı'na dua ettiği gibi 
hiçbir tarihi esası olmayan rivayetleri kesinlikle reddediyor. Onu bir "meczub", 
yani Tann sevgisine tutulmuş, bu yüzden kendinden geçmiş ve de şeyhlikten 
vazgeçmiş olarak göstermesi de aynca manidar oluyor. 

Hacı Bektaş Veli hakkında sonradan çeşitli müridleri tarafından yazı lmış 
Velfiyet-Nfime'ler büyük ayrılıklar arzediyor. Kimi, Hacim Sultaıı Velfiyetıui
nıesi gibi onu doğruca Hoca Yesevi halifesi olarak gösterirken Kiiıılıü'l-Alıbcir, 
Bektaş için Şeyh Lokman Perende müridi diyor. Bu sonuncusu da eli Hoca 
Yesevi'den hatta başka zayıf bir rivayete göre ünlü Muhammed Hanefi'den 
almışmış. Birindeki Yesevi-Bektaş arasında geçtiği anlaşılan menkabeler, 
öbüründe Lokman Perende i le Bektaş arasında geçmiş gibi gösteriliyor.2 

Bektaş Veli Velfiyetııfinıeleri'nde bulunan menkabevi-efsanevi öyküler ko
numuzun dışına taşıyor. Bunlardan sadece birini zikrediyoruz. Lokman Hac
c'a gidiyor. Arafat'a çıkıp kıbleye doğru döndükleri esnada dönüp müridlerine 
"Yaranlar! Bugün arefe günüdür. Şimdi bizim i l lerde yemekler pişiri l ir! diyor. 
Bu söz Bektaş'a mali1m oluyor. Gerçekte o sırada şeyhin evinde yemekler pi
şiri lmektedir. Bektaş hemen bir tepsi yemeği o anda Lokman'ın önüne koyu
veriyor! O da, Nişabur'a döndüklerinde bu kerameti herkese anlatıyor ve daha 
çocuk yaşta olan Bektaş'a Hacı lakabını veriyorı . . .  Yani Hacı Bektaş, Hacc-
'da hacı olmamış gibi gel iyorsa da insana aslında " . . .  Bade ziyaret cedd-i em-
ced (çok ulu ata) kasdiyle Necef-i eşrefe giderek orada bir erbain (kırk günlük 
çile) çıkardıktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye gelerek iiç sene oturup oradan 

1 Bahaullah. - Saklı Sözler -· Kelimaı-ı nıekniinc - Bahaullalı'ııı eserlerinden. lsı. 1 95 1 .  
2 ilk mutasavvıfüır. s .  48-50 ve iııfra 49. 
3 ihd., s. 50. 
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Medine-i Münevvere'ye azimetle ravza-i mutahhara ve münevvere-i seyyidala
'nı ziyaret . . . " etmiş.' 

Anadolu Türkleri arasında H. VII. yy'dan başlayarak VIII., IX., hatta X. 
yy'larda şiddetle süren dini kaynaşmalar arasında, çok değişik sair mezheb ve 
tarikatlar gibi Bektaşi tarikatı da, herhalde H. IX. yy'ın i lk  yı l lannda layıkıyle 
teşekkül etmiş ve kendisine pir olarak da, VII. yy'dan beri tarihi mahiyeti 
unutularak halk arasında menkabeleri teşekkül etmiş olan Hacı Bektaş'ı seç
miş. Ayinlerinde Arapça ve Farsçanın yerine Türkçenin tarikat di l i  olması ,  
tıpkı Yesevilerde olduğu gibi halk vezni ve diliyle yazılmış sade Türkçe i liihi
lerin aralarında çok tutunması gibi dış benzeyişlere rağmen Bektaşil ikle Ye
sevilik arasında hiçbir gerçek bağ bulunmuyor; şöyle ki Bektaşi tarikatının 
daha ilk kuruluş anlarında bile ona intisabeden ler bütün haram olan şeyleri 
mübah gören zındıklan gibi telakki edilmiş, yahut Hurıifıyye taifesinden addo
lunmak suretiyle "hariç ez-Şeriat" sayı lmış. 

Eminüd-din Baba b. Davud Fakih tarafından 903/ 1 497-S'de il. Bayezid'e 
hitaben yazı lmış olan Risa/e-i Kudsiyye'de, şeyhlerin taclarındaki alfimetler
den söz edilirken Bektaşi geleneğindeki ünlü "Elfi tac"dan da söz ediliyor: "Ve 
bir dahi meczub-ı mutlak ve mahbub-ı Hwonkar Hacı Bektaş Hazreti'dir kim 
ol dahi şol makama cezb olmuştur kim aşk iilemidir ve aşkın kisvelerinden bir 
kisve anın başında elti tacdır. Şol manaya deliilet eder kim bu cümle mahlaka
t ın icad olunmasının aslı bir "elif'dendir ve el if cemi' hurufun aslıdır ve ben 
ol makama vardım ve anın sırrına mahrem düştüm. Anın alametin başında 
komuştur"2• 

Yukarda mezkfir "haram şeyleri mübah gören zındıklar" hakkında ortho
dox Aşıkpaşazade şu mütalaada bulunuyor: "Bengi (esrarkeş) ve zenki (zi ll i) . 
toplak ve zaplak ve şeytani adetler bunlarda çoktur ve bu halk bi lmezler anı 
şeytani midir?"J. 

XV. yy içinde yerleşmiş bulunan Bektaşil iğin daha ilk günlerinde bile bir 
Batıni mahiyet arzetmiş olduğu bir gerçektir. Babailik, Ahilik, Abdallık gibi üç 
tür mesleğin karışmasından meydana geldikten sonra Hurufilik'in de etkisi al
tında kalan bu tarikat, bundan başka bir yüze sahip olamazdı .  Aşağıda üze
rinde uzunca duracağımız Yunus'un serbest ve cüretkar ifadeli açık şiirleri, 
halkın en aşağı kitlesine kadar inebilmek için, ayin ve herzaman ağızlarda do
laşan sözlerinde, Kur'an'dan seçilmiş ve herzaman okunan bölümlerinde bile 
Türkçeye büyük bir yer ayıran Bektaşilerin gözünde bu nedenle büyük önem 
kazanmıştı . Bektaşi babalan, başka şeyhler gibi uzun medrese tahsili görmüş 

1 Şeyh Baba M .  Süreyya. - Bekta�ilik ve Bekıa�iler, lst. 1 330- 1 332. 
2 i lk Muıasavvıllar. - s. 1 1 1 -2 ve iııfra 43. 
3 ihd . . s. 1 1 2, iıı}ra 44. 
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adamlardan olmadıkları gibi, Bektaşi dervişleri de çoğunlukla halk arasında 
yetişmiş basit, sade insanlardı. Abdallar'da da bu böyle idi; gerek onların, ge
rek Bektaşilerin halk kitlesi üzerindeki nüfuzlarında bunun büyük etkisi vardı .  
Halk arasından yetiştikleri için onun psikolojisini herkesten iyi  bilen ve esasen 
birçok hususlarda ondan ayrı lmayan Bektaşi' babaları, propagandalarını halkın 
en geniş kitlelerine yayabi lmek için gerekli bütün nitelikleri haizdiler1 •  

Yine aynı XV. yy'da Hurufiliğin kurucusu Fazl Hurufi şakirdleri Anado
lu 'ya yayı lmışlardı . Bunlardan ünlü AliyuHila, Küçük Asya'ya gelerek bir 
Bektaşi tekkesine yerleşiyor ve 822/ 1 4  l 9-20'de ölümüne kadar Hurufilik aki
delerini Bektaşil ik namı altında yayıyor. Tibyiiıı-ı Vesailü 'L-Hakayik yazarı, 
Hurufiler hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade ediyor: "Hacı Bektaş hayatta 
iken hiçbir kimseyi halife bırakmamıştır. Sonra Işık adıyla meşhur ve Huruf
iye taifesinden Aliyulala namında biri gelmiş ve «Ben, Hacı Bektaş Veli'nin 
hallfesiyim>> diye iddiada bulunarak birçokları andan ahz-ı tarikat etmekle 
kendileri azmış ve diğerlerini azdırmışlar. Bunlar bir alay zındıklardır ki na
maz terkini ve haram olan şeyleri mübah görürler". Bun lar " lnti", yani hertürlü 
zina ve l ivatayı uygulayan, ve "bengivü" ,  yani uyuşturucu beng-banotu kul la
nan kişiler olarak gösteri liyorlar2. 

Tarikatının geleneksel yazılarında verilen Hacı Bektaş'ın yaşam öyküsü 
efsanevi olup bunun amacında açıkça işbu azizi ünlü dini kişil iklerle biraraya 
getirip tarikatın iddia edilen kurucusunun faaliyetini vurgulayarak daha sonraki 
siyasi öneminin hesabı yatıyor. Bektaşi geleneği ve bunun etkisi altında ya
zılmış bazı tarihi kaynakların ifade ettikleri gibi Hacı Bektaş'ın Osman ve Or
han'la i lişkiye girmesi ve Yeniçeri Ocağı'nı kutsaması hiçbir surette bahis ko
nusu olmuyor. 

Anadolu dervişleri arasında VIl/XIII. yy'da Horasanl ı  Hacı Bektaş'ın 
ortaya çıkmış olmasına muhakkak gözüyle bakabi l iyoruz. İsyanı 638/ l 240'da 
vaki olan Baba İshak'ın muhtemelen tilmizi olması keyfiyeti, rakip Mevleviyye 
tarikatının aristokratik çevresince özellikle vurgulanıyor. Ama herhalde tarikat, 
onun t i lmizleri muhitinden türemişti. Her hal ü karda, hemen ilk selefi Abda
Hin-Rum olan Bektaşiyye VIIl/XIV. yy'da mevcuttu. 

Daha önce de birkaç kez ifade ettiğimiz gibi Türk dervişl ik müesseseleri 
Batı Türkistan'da Ahmet Yesevi''den belirgin şeklini almıştı ; bunlar bir yandan 
Anadolu'da hergün artan bir yayılma arzederlerken öbür yandan da heretic eği
l imleri benimsemişlerdi .  Bektaşiyye haylı  İsliim öncesi ve heretic unsurları 
muhafaza etmeyi başarmıştı. Müslüman olduğu kadar Hıristiyan tarikatları da 

1 ihd . .  s .  349 ve infra 22. 
2 ihd. , s. 1 1 2 ,  infra. 4 5 .  
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massettiği bölgelerde, örneğin Güney Anadolu ve özel l ik le Arnavutluk'ta 
halkın büyük bölümünü kendine dahi l  etmişti. Bu sonuncu ü lkede, İslami ve 
Hıristiyan öğelerden oluşmuş bir nevi karma din ortaya çıkmıştı . Keza, çok 
yakın dogma ve ritusları olan sair cemaatlar ve özell ikle Kızılbaş adı altında 
bilinen gruplar da Bektaşiyye i le belli bir i l işki içinde kalmışlar. 

Bektaşilerin İslam'a bakışları hem halk Sfifiliğinin genel vecheleri, hem de 
bunları çok uzağa giden Müslüman amel ve ibadetlerine, salat da dahil ,  i lgisiz
l iği i le  belirgin oluyor. Gizli doktrinleri, Oniki İmam'ı tanımaları ve özel l ikle 
Cafer Sadık'a büyük saygı beslemeleri itibariyle bunlar Şii olarak nitelenebil i
yor. Tapınmalarının merkezi Al i  oluyor ve O'nu Allah ve Muhammed'le bir 
tesliste, (ekanim-i selase) birleştiriyorlar. Muharrem ayının ilk on gününde 
matem geceleri'ni tutuyorlar; keza Alevi şehitleri ve özellikle mfisılm-ı piik'lara 
büyük saygı gösteriyorlar. Hurufilere kucak açtıkları gibi ruh göçüne (huh'.i l) 
itikad ediyorlar. 

Hıristiyan unsurlar kısmen Bektaşilerin Anadolu'daki Hıristiyan selefle
rine ait olabil ir; kısmen de bunlar, daha sonra tarikata giren Hıristiyan grupla
rından alınmış olanlardır. Yeni bir talibin kabulü  sırasında şarap, ekmek ve 
peynir dağıtı l ıyor ki bu, muhtemelen Hıristiyan Kutsal Komiinyo11 'un 1 bekası 
olmal ı .  Bunun ötesinde Bektaşiler, babalarının önünde suç-günah iti rafında 
bulunurlar, o da onları affeder, günahların Ki l ise tarafından affı gibi . Kadınlar 
ayinlere, örtünmeden iştirak ederler. Küçük bir Bektaşi grubu mücerretl ik 
(bekarlık) yolunu tutar. Bunlar terk ve tecrid alameti olarak kulaklarına demir 
halkalar takarlardı2• 

Anadolu'da, Hayderiler, Kalenderiler ve Abdallar gibi çeşitli heterodox 
tarikatlarla birlikte Bektaşiyye heme kadar takdis etmemişse de Yeniçeri Ocağı
'nda adeta resmi bir kült mahiyetini almıştı . Bunda Yeniçeri lerin Hıristiyan 
kökenlerinin herhalde dahl i  vardı .  Tschudi , Bektaşilikteki Hıristiyan öğeleri 
evvel ve ahır Anadolu Hıristiyanlığının etkilerine bağlamıştı. Ancak yukarda 
üzerinde uzunca durmuş olduğumuz Orta Asya'daki Hıristiyanlık'ın etki lerinin 
de buna katılması gereğine inanıyoruz, Şamanist, Buddhist, Manihaist ve sair 
etkiler gibi. 

Yeniçeri Ocağı üzerinde tesis ettiği nüfuzdan sonra Bektaşilik devletin 
resmi himayesine mazhur oluyor ve böylece değişik adlar taşımakla birlikte 
esas akideleri kendisininkinden farksız çeşitli Batıni derviş zümrelerini de içine 
alıyor. XIV. yy'da Batı Anadolu'da Gaziyiin-ı Rılm deni len mücahid ziiınre
leri ve askeri taifeleri arasında da yayı lmış Bektaşil ik, Osmanl ı  fütuhatı i le 

1 Bunun ayrıntıları için bkz. Kültür kökenleri C. 1 1/ 1 ,  s. 1 85-6. 
2 R.  Tschudi. - Bekıfishiyya, iıı El.  
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Balkanlar'a da geçmiş ve Tuna kıyı larından Arnavutluk'a kadar alanlarda kur
duğu tekkelerde, Balkanlar'ın İslamlaşmasında, sonradan Bektaşilerle karış
mış sair bir takım derviş zümreleriyle birlikte önemli bir rol oynamış. Gördü
ğümüz Sarı Saltık, Seyyid Al i  Sultan, Otman Baba gibi, bir kısım yerel, bir 
kısmı da daha genel kültlerin doğmasına neden olan birçok heterodox şeyhle
rin bu hususta büyük faaliyet gösterdikleri, tarihi kaynaklardan sabit oluyor. 

Hurufiler ağır takibata uğrayınca Bektaşilere karışmak suretiyle varlıkla
rını koruyabilmişlerdi. 

Bektaşilik tarihinin ikinci dönemi Balım Sultan (ölm.  922/ 1 5 1 6) ile başlı
yor. Geleneğe göre tarikatın ikinci kurucusu addedi len bu şahsiyet, ayin ve er
kan itibariyle bazı yenilikler getirmiş, tekkelerin iç örgütlenmesini daha sıkı ve 
düzenli  kaidelere bağlamış ve o zamana kadar daha çok köy ve kasabalar civa
rındaki tekkelerin çevresinde dini bir taife mahiyetinde gelişen bir tarikat örgüt
lenmesinin belkemiği mahiyetinde olmak üzere yukarda sözünü ettiğimiz mü
cerred dervişler teşkilatını vücuda getirmiş. İlk bakışta Hıristiyan keşişlik ör
gütü i le i lgi l i  gibi görünen bu mücerred dervişler örgütü, daha önce Bektaşi
likle sıkı i lişkisi olan Kalenderiye tarikatında var olduğu gibi , bunun ilk örnek
lerini ve buna hakim olan Sfifiyane düşüncelerin kökenini İslam'ın i lk  asırla
rındaki zahidlikte bulmak mümkündür. Balım Sultan'ın yaptığı bu ıs lahattan 
sonra, kendi lerinin Hacı Bektaş neslinden (Bektaşi tabirine göre "bel evlfıdı") 
olduklarını iddia eden şeyhler (son zamanlarda bunlara "çelebiler" denirdi) i le, 
bunu reddederek kendilerinin "yol evladı" ,  yani Bektaşiliğin gerçek mensup
ları oldukları iddiasında bulunan Baba'lar arasında şiddetli bi r rekabet baş 
göstermiş. Şiiliğin, ister orthodox, ister heterodox, her şubesinde genel bir 
esas olan meşrfiiyetçi (legitimiste) telakkilere sadık kalan Anadolu ve Rumeli'
deki Kızı lbaş taifeleri, çelebilere bağlılıklarını kesin olarak muhafaza etmişler
ken, büyük kent ve kasabalarda düzenli bir tarikat merkezi mahiyetinde olan 
tekkelerde Baba'ların nüfuzu egemen olmuş. 

Daha ilk zamanlardan beri, Sünniliğin ve Sünni tarikatlarının egemen ol
duğu büyük merkezlerde değil, daha çok göçebe aşiretler, köylüler ve sınır
larda yaşayan askeri zümreler gibi, Sünnilik etkilerinden uzak kalmış geniş 
halk tabakaları arasında yayılan Bektaşilik, bütün Batıni hareketler gibi, çok 
güçlü bir propaganda çarkına sahip olmuş. Bunu başarıyla yayabi lmek ve çe
şitli çevrelerde yandaş toplamak için düzenli, sıkı ve açık bir credo (amentü) 
ortaya koymuyor, aksine çok gevşek, her tarafa çekilebilir genel ve belirsiz bir 
akideler alaşımı şeklinde görünüyordu. "XIII.-XV. asırlarda Anadolu ve Ru
meli'nin dini vaziyeti, muhtelif din ve mi lletlere mensup unsurların mevcudi
yeti, Müslümanlar arasındaki Şii-Batıni cereyanların ın  ve Hıristiyanlar ara
sında mesela Bogomi lism gibi bir takım heretic mesleklerin mevcudiyeti düşü
nülecek olursa, heme surette olursa olsun kendisine taraftar bulmak isteyen bir 
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tarikatın, bütün bu karışık akidelere büsbütün yabancı gelmeyecek her türlü 
tevil lere müsait elastiki prensiplere, geniş ve müsamahakar bir ruha millik ol
ması lazımdır" . Böylece Bektaşiliğin Müslüman ve Hıristiyan halk nezdinde 
daha i lk  günlerinden i tibaren yandaş bulması, bu nedenle olmakla birlikte 
kendisi de, yine aynı nedenle, dini akide bakımından, hergün daha syncretiste 
(bağdaştıncı) bir mahiyet alacaktı .  Ve neler görmüyoruz Bektaşilikte: İslam 
kelamcılarının gulat (veya galiye) tesmiye ettikleri müfrit Şii-Batıni akidelerin 
çeşitli türleri, kökenini Horasan Melametiyyesinden alan Kalenderiyye zümre
lerine özgü tasavvufi kavramlar, XIII. yy Anadolu'sunda Muhyiddin Arabi'nin 
etkisiyle sağlamca yerleşmiş pantheismin kaba ve basit bir anlayışı, eski Türk 
Şamanlığının göçebe kabileler arasında yaşayan birtakım artıkları , XV. yy'
dan başlayarak da Hurufi akideleri . . .  Bektaşi amentüsünü oluşturan bu çeşitli 
öğeler, hiçbir zaman birbirleriyle ahenkli  bir kül şeklinde kaynaşmayıp daima 
"düzensiz bir alaşım" mahiyetini mufahafaza etmiş. Herkese, "nabzına göre 
şerbet vermiş". Allah-Muhammed-Ali testisinde Ali 'nin, Muhammed'in çok 
üstünde bir yer veri lerek tanrılaştırı lması , bunları Ali-İlahiler i le birleştirdiği 
gibi , bazı Bektaşi-Hurufilerin Fazl-ı Hurufi'yi de tanrılaştırdıklarını görüyo
ruz. Herhalde Ali Hacı Bektaş ve Fazl-ı Hurufi kültlerinin, Bektaşilikte birince 
mevki işgal ettiği söylenebilir1 • 

Sözünü ettiğimiz çeşitli zümreler, daha sonra birbirleriyle o denli karış
mıştır ki, Osmanlı müellifleri " Kalenderi, Hayderi, Abdal, Bektaşi" tabirlerini 
adeta eşanlamlı olarak kullanmaya başlamışlar2• Bütün bu "yolların i lm-i hal
leri konumuzun dışında kalır. B izi bunların, bazı inanç sistemlerine bağlı sos
yal vecheleri i lgi lendiriyor. 

• •  

"Anadolu uygarlık ürünlerinden biri olan, yediyüz yıl l ık bir geçmişi bulu
nan Bektaşil ik yalnız bir inanç kurumu olmakla kalmaz, kendine göre bir ya
şama anlayışını içerir, Anadolu insanının davranış biçimini ,  evrene bakışını 
dile getirir. Bu nedenle Bektaşilik bir yaşama davranışıdır, bir tutumun ortaya 
konuşudur. Bu tutum Anadolu köylüsünün, büyük i l ler dışında yaşamaya 
alışmış insanların inançlarını ,  yaşamaktan, dünyadan, ölümden, sevgiden ne 
anladıkların ı  gösterir. . .  Doğuş yı l larından günümüze değin değişik kaynak
lardan etki lenmiş, esinlenmiş, tutunduğu yörelerde yeni yeni inanç ürünlerini 
özüne katmıştır. Bu yüzden, Anadolu'nun yörelerine göre birer Bektaşi anla
yışı ortaya çıkmıştır deni lebi l ir. Onun Ali'ye, Oniki İmam'a bağlı l ığı ,  bel l i  

1 M. Fuad Köprülü. - Bektaş. iıı IA. 
2 Köprillüzade Mehmet Fuad. - Anadolu' da lsliimiyeı. s. 407, iııfi·cı 1 .  
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aşamalara göre düzenlenen iç bölümleri, bir çatıyı oluşturan direklerdir. Bu  
çatının i ç i  çağların inanç durumuna, yaşama anlayışına göre boyuna yeniden 
düzenlenmiş, donatı lmıştır. . .  " 1 •  

Gerçekten işin biraz derinine ini ldiğinde Hacı Bektaş' ın,  yaşadığı XIII. 
yy'ın baskıcı yönetimlerine karşı koyup mazlum Anadolu insanının yanında 
yer almış, ona yol göstermiş, ışık tutmuş bir önder olduğu görü lür. O çağın 
kargaşası içinde kıvranan Türk insanı, işçisi, köy lüsü, Hacı Bektaş'ın insan
cıl felsefesinde özünü bulmuş. Onun gösterdiği yol her türlü sömürüye, bas
kıya, zulme karşı koymak, birliği, kardeşliği ve dayanışmanın savunması ol
muş. Onun kişil iği, halkın zorbaya karşı bir tepkisi olarak telakki edi lebi l i r. 
Kimine göre bu kişilik bir evliya, ermiş, keramet sahibi bir dini önderin kişil i
ğidir; ama kimine göre de bu, çağının bozuk sosyal yapısına akılcı yol larla 
karşı çıkmış bir fikir, eylem adamınınkidir. Hacı Bektaş, tarikatçıdan çok, 
toplumcu bir önder olarak belirir. Felsefesi, dini görünümlü, özünde ise top
lumsal ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bundan etkilenen, aşağıda kendilerinden 
uzunca söz edeceğimiz Yunus Emre, Pir Sultan Abdal ve daha niceleri halkın 
gönlünde taht kurmuşlardır2. 

Bektaşi ve Alevi için Allah, korkulacak değil, sevilecek bir varlık oluyor). 
"Bil.tınında dedi bana bir aziz 
Muhabbetten geçen Hakk'tan da geçer" (Hatai') 

"Kimsenin dinine hilfif demeziz 
Din temam olıcak doğar muhabbet" (Yunus)4 

* * 

Eyüboğlu, Anadolu'da Türk şiirinin kurucusu sayılan Yunus'un düşünce
lerinin çağının çok i lerisinde oluşunu bunun gerisinde eski kaynakların bu
lunmasına bağlıyor. Gerçekten her " i l let"in mutlaka bir "mikrobu" bulunduğu 
inancı ile biz, kitabımızın adını "halk düşüncesinin ideolojik kökenleri" koy
duk.  

Bektaşi şi i rinde gördüğümüz insanla, varlık türleriyle. evrenle i lgili kav
ramlar eski Anadolu uygarlık ürünlerinden kaynaklanıp besleniyor. Asya Türk 
inançlarında da, öbür çoktanrı lı din lerde de insan kavramı çevresinde bu denl i  
gelişmiş, geniş boyutlu bir  düşünce düzeni doğmamış. Bütün inanç ürünleri 

1 ismet Zeki Eyüboğlu. - 13ütün yönleriyle Bekta�ilik (Alevilik). lst .  1 980. s. 34. 

2 Hulusi Konuk. - Hacı 13ek1"� Veli ve felsefesi .  iıı Cumhuriyet (gaz . ) .  17 ı\ğusıos 1 985.  
3 Bedri Noyan. - Bekta�ilik Alevilik nedi r. ı\nk. 1 985. s. 66. 
4 ibd. s. 70. 
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bell i  törenlere, bel l i  yakarışlara dayanmış. O ise ki Anadolu'da durum başka 
bir görünüm arzediyor. İnsan burada inançlardan bağımsız bir konu olarak ele 
alınıyor ve üzerinde düşünülüyor'. 

İnsan, bir "sevgi yeteneği" i le donatı lmış. Bu sevginin iki ereğinden biri 
Tanrı sevgisi, öbürü de insanların birbirlerine duydukları sevgi olup Alevilik'e 
bağlı bütün tarikatlarda bu sevgi, temel i lke oluyor. Sünni kuruluşlarda ise in
san, "yaratı lmış bir kul "dan ibarettir ve bunun tek görevi Tanrı emirlerini ye
rine getirmektir. Gerisine Tanrı karışır; isterse cennet'e isterse cehennern'e 
gönderir. Ve "kıyamet günü" ,  "kader", "günah" . . .  1 .  Yaşadığı çağ kesinlikle 
bilinmeyen Behlül adlı bir Bektaşi ozanı Sünnilerin Tanrı anlayışını alaylı bir 
dille yeriyor: 

"Adem'i balçıktan yoğurdun yaptın 
Yapıp da neylersin bundan sana ne 
Halkettin insanı saldın cihana 
Salıp da neylersin bundan sana ne" 

"Bakkal mısın teraziyi neylersin 
İşin gücün yoktur gönül eğlersin 
Kulun günahını tartıp neylersin 
Geçiver suçundan bundan sana ne" 

"Katran kazanını döküver gitsin 
Mümin olan kutlar didara yetsin 
Emreyle yılana tamuyu (cehennemi) yutsun 
Söndür şu ateşi bundan sana ne". 

"Behlfil Dfınfı'm ider cennet yarattın 
Nice kulları cehenneme attın 
Nicesin fıteş-i aşk i le yaktın 
Yakıp da neylersin bundan sana ne" (Behlül)J 

* * 

1 ismet Zeki Eyüboğlu. - op. cit. , s. 2 I J-4. 
2 ihıl. , s. 21 R-9. 
3 ihıl . . s. 252-3 .  
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Yukarda sözünü ettiğimiz "eski Anadolu uygarl ıkları "nın Bektaşi düşün
cesine etkisini  kısaca ele alal ım.  Cahen'in "her ülke İslam'ı kendi İsliim'ı 
yapmıştı" sözü herzaman güncel liğini koruyor. Bunu Köprülü de kanıtlarıyla 
doğruluyor: " . .  . İran gibi çok eski ve zengin bir medeniyet, çölden gelen mu
kavemet edilemez kuvvete karşı, hiç olmazsa manevi istiklfilini müdafaa ede
cekti. Sonra, İsliim dini ,  sür'atle yayılması dolayısıyla İran'dan başka mede
niyetler ve dinlerle de karşı karşıya gelmişti . Doğrudan doğruya olmasa bile 
Hind medeniyeti, Musevilik tesirleri, Suriye'yi baştan başa kaplamış olan Hı
ristiyanlık nüfuzu, eski Yunan feylosoflarından çevri lmiş eserler i le meydana 
gelen fikir cereyanları, hülasa bütün bu gibi çeşitli ami l ler dini gelişme üze
rinde tesir icra ediyor, bu suretle geniş İslam memleketinin her tarafında birçok 
mezheb ve meslekler vücut bularak birbiriyle şiddetle çarpışıyordu . . .  eski Sa
sani saltanatı Arap kı lıcı karşısında önce boyun eğdikten sonra İranll ik, Hz. 
Hüseyin  evlfi.dını Sasanlleıin varis ve takipçisi sayarak, «Ehl-i  Beyt'in huku
kunu müdafaa>> perdesi altında Arap mill iyetine ve İsliim dinine dehşetli darbe
ler vurdu ve eski bir medeniyetin kolayca yok edilemeyeceğini ,  Zerdüşt akide
lerini İslam kisvesi altına sokmak suretiyle, açıkça gösterdi . . .  ". Nitekim, daha 
önce de gördüğümüz gibi (Rudakl. . . ) ,  Firdevsi'den Hakani'ye kadar birçok 
İranlı şairin ruhen Zerdüşti olduğu ortaya çıkıyor: hatta Şeyh Ebü'l-Kasım 
Gürgani, Şehname'yi Mecusilerin övgüleri yle doldurmuş ol ması nedeniyle 
Firdevsi'n in cenaze namazını kılmak istememiş. 

Bu arada tasavvufi akımlar genelleşiyor. "İslfi.miyetin ilk asırlarında hiç 
mevcut değil iken sonraları İran, Hind, Yunan fikirlerinin ve kısmen de İsevi
lik'in tesiriyle, unsurlarından en fazlasını da İslamiyetten almak şartiyle teşek
kül  eden tasavvuf mesleği, az zamanda bütün İslfim memleketlerini kapla
mıştı  . . .  " .  

"Eski İran an'aneleıini göğsünde saklayan Horasan, İslamiyetten sonra ta
savvuf cereyanının başlıca merkezlerinden biri ve belki de birincisi mahiye
tinde idi . . .  " 1 •  Hacı Bektaş da Horasanlı değil miydi? Oradan böyle bir manevi 
"yük"le gelmemiş miydi? Bu yükün içinde neler yoktu ki, şamanlıktan, Hıris
tiyanlıktan, Zerdüşti, Manihaizm'den, Buddhism'den ve daha önce anlattığı
mız şair inançlardan . . .  Türkmen'in nihai olarak Anadolu'ya ayak basmasın
dan önce bu yarımadanın bütün dini-içtimai tarihini yukarda özetlememiş 
miydik? Küçük Asya Hıristiyanlığı da bütün hareketlerden nasibini almamış 
mıydı? · 

B iz  daha önce2 Türkmenin gelişinden evvel ve sonra oluşmuş Anadolu 
ırklar alaşımının ayrıntılarını vermiş ve günümüz Türkiye halkının ne oldu
ğunu (ve de ne olmadığını) beyan etmiştik. Bu itibarla bütün bu öyküyü bu-

1 i lk mutasavvıflar, s. 1 5-6 ve iı!fra 6. 
2 Türkiye halkının kül ıür kökenleri C. 1 .  s.  6 1 -3 1 2. 
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rada y inelemeyeceğiz. Ancak Ahmet Yaşar Ocak'ı n  çok güzel derlediği ese
rinde aynntılanyla anlattığı Bektaşi menakıbnamelerindeki isliim öncesi özge
lerinin önemini vurgulamak istiyoruz. 

İht idalar konusunda meniikıbniimelerin içerd ik leri malzemeler 
" . . .  incelendiği zaman tarikatlann bu hususta önemli bir  rol oynadıkları hemen 
dikkati çekiyor. islamiyet lehine din değiştirmelerin, en çok köylerde l'e büyük 
bir ihtimalle Orthodox kilisesine bağlı olanlardan ziyade, bu kilisenin ve devle
tin takip ve baskılarına maruz kalan heterodox kesime mensup hlılk, plıpaz ve 
rahipleri aras111da meydana geldiği söz konusu malzemeden rahatlıkla çıkarı
labilir. Bu da, Aıuıdolu 'da heterodox şeyhler ve dervişlerle heterodox Hıristi
yan din adamları ve halk arasında, iki toplumun orthodox zümreleri aras111da
kinden daha kolay bir yakmlaşma oldıığumı göstermektedir" 1 •  

Bu  çalışmamızın sonunda bunun nedenleri üzerinde önemle duracağız. 
Bütün bu kültürel alışveriş içinde Türkmen, eski kültlere ait inanç ve uy

gulamalar arasında, ziyaretgahlarla i lgili Hıristiyan menkabelerini de benimse
yip bunları İsliimileştirecek, Hıristiyan velileri, Müslüman velisine dönüşe
cekti2. Bu hususta Babinger'in söylediklerine kulak verelim: " . . .  en çok Farisi 
olarak yazılmış, bilfihare Türkçe halk kitaplan şekline dökülmüş olan bu evliya 
tarihlerinden Anadolu'da İslamiyetin ilk zamanlarına ait ve zengin bir medeni
yet tarihi levhası belirmiş ve bunlardan, buradaki eski Hıristiyan, hatta müşrik 
azizlerinin ne mikya�ta Müslüman kisvesinde yaşamakta oldukları görü lüp an
laşı lmış olacaktır. Bir de, bu tamamen kabul olunmuş olanlardan mada gerek 
Anadolu, ve gerek Trakya'da daha bir takım «İki tarafl ı» azizler ve hacetgahlar 
da vardır". 

" . . .  Dobruca ovası kademesinin alt tarafında, Batova vadisinin orta tara
fında Dışbudak şimalinde bir derviş dergahına malik tekke köyü vardır. . .  Bu 
dergahın  velisi şayaıı-ı dikkat ik i  taraflı b ir  zattır. Türklerce «Akyazı lı Baba» 
Hıristiyanlarca «Aya Atanas»dır. Ve gerek Hıristiyan ve gerek Müslümanlar 
tarafından bilhassa çalınmış davarların meydana çıkarılması için kendisinden 
istimdad olunur (imdat istenir). Kınm Harbi'nden evvel yalnız Müslümanların 
davarını koruyormuş, fakat o vakitten beri kurnaz dervişler Hıristiyanlar için 
kendisinin teveccühünü celbetmişlerdir. 1 883 senesinde pirin her iki şahsı için 
de verilen hediyeler toplanmış ve Hıristiyanların parası Balçık'ta bir mektep 
inşasına sarf edilmiştir". 

Yine Evliya Çelebi'ye atfen şu olay da nakledilmişmiş: "Karadeniz sahil i  
üzerinde Kaliakra burnunda Evliya Çelebi bir kasır bulmuştur ki burada bir 

1 Ahmet Yaştır Ocak. - Bektaşi menfıkıbııfımekrin<.lc lslfım öncesi İn<ınç moıillcri. lsı .  1983. s. 
66. Tarafımızdan bclirl i l<.li .  

2, ibıl. '  s. 67. 
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tekke i le beraber bir mağara derununda Sarı Saltık Dede'nin yeryüzüne dağal
mış yedi türbesinden biri vardı. Ki bu mağarada Saltık Dede iki Kayser kızını 
yedi başlı bir ejderin esaret pençesinden kurtarmışmış. Türk seyyahı bundan 
bahsederken diyor ki, Hıristiyanlar aynı veliyi Aziz Nikola olmak üzere ta'zim 
ediyorlar . . .  " 1  

Bu ejderi öldürme theması Aya Nikola (Saint Georges) menkabesinin esas 
örgesi oluyor. Ve bu aziz İsliim ruhuna o denl i  işlemiş ki Anadolu'da "Cercis 
nebi" olarak anılıyor ve saygı görüyor. 

Kapudağ yarımadasında t ı ls ımlı  madalyonlar bulunmuş. Bunlardan Hz. 
Süleyman, Hıristiyan şövalyeleri gibi at üstünde temsil edilmiş. 

Anadolu'da Müslüman Türklerle Hıristiyan ahali arasında ortak bazı ev
l iya kü ltlerinin varlığı bir gerçek olup bu evliyalar arasında Saint Georges, 
yani Aya Yorgi (Hagios Georgios), haylı özgün bir yer tutar. 

"Saint Georges, Doğu ve Batı Hıristiyanlık dünyasında hemen hemen 
başka hiçbir azize nasip olmayan büyük bir şöhrete sahiptir . . .  Çağdaş hajiog
ratlar (aziz bilimci ler) ise, III. asırda Kudüs havalisi ve Anadolu'da yaşadığı 
i leri sürülen bir nıartyr kabul edilen bu azizin yığınlar meydana geti ren menka
beleri üzerinde cidden değerli araştırmalar yapmışlardır. . .  esas olan, Saint Ge
orges'un tarihi bir şahsiyet olup olmadığı deği l ,  halk arasında adı etrafında 
yüzyı l larca gel işip güçlenen bir menkabeler külliyatının ve buna bağlı olarak 
iV.  yy'dan beri teşekkül eden son derece yaygın ve kuvvetli bir kültün mev
cudiyetidir. Üstel ik bizim açımızdan önemli olan, bu kültün nisbeten erken 
devirlerden itibaren Mısır, Suriye, Irak ve Anadolu, hatta Balkanlar'da Müs
lüman halk inançlanna nüfuzudur". 

"An'ane Saint George'u iki ayrı muntakada yaşamış kabul ediyor. . .  Bi
rinci mıntaka Kudüs havalisi ,  ikincisi Anadolu'da eski Kapadokya bölgesi
dir . . .  " 

"Saint Georges'u birinci muntakada yaşamış kabul eden kaynaklara göre, 
kendisi Kudüs yakınlarında Lydda'da doğmuş olup imparator Diokletianus 
zamanında yaşamıştır. Saint Georges bu zatın Doğu eyaletleri valisi Dakyanu
s'u, Hz. İsa dinine kabule davet etmiş, fakat şiddetle reddolunarak ağır işken
celere tabi tutulmak suretiyle öldürülmüştür. . .  " . 

"Bu hikaye, daha doğrusu menkabe, Dakyanus'un adına varıncaya kadar, 
İsliim kaynaklarında aynen nakledilmiştir . . .  Mesela İbn Kuteybe, Taberi, Me
s'udi vb. tarihçi ve müellifler eserlerinde bu menkabeye dai r sayfalar dolusu 
tafsilfit verirler. Söz konusu kaynaklarda Saint Georges, Cercis, Circis yahut 
Cıırcis Nebi Aleylıisselanı tarzında zikredi lir . . .  " . 

1 Franz Babingcr. - Anadolu"da l slfımiyeı. s. 2 1 7-9. 
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"Bu menkabelerin Hıristiyan kaynaklardakilerle mukayesesi ve tahli l i ,  bu 
zatın bu derece benimsenmesinin sebebi olarak en başta, Hz. İsa ile Hz. Mu
hammed arasındaki eyyanı-ıfetret denilen peygambersiz geçen ara devrede ya
şamış ve Hz. 1sa'nın şeriatı i le amel etmiş biri olarak düşünülmüş bulunması 
olduğunu gösteriyor. Cercis Nebi'nin Musul'da bulunduğuna inanılan bir me
zarının, çok erkenden Müslüman halk arasında bir ziyaret mahalli hüviyetini 
kazandığı anlaşıl ıyor . . .  " . 

"Saint Georges'u eski Kapadokya'ya yerleştiren kaynakların verdiği mal
umata gelince, bu, birinci mıntakaya ait menkabelere ilgi çekici daha başkala
rını ekler ki en tanınmışı, putperest bir kralın kızını ejderhadan kurtararak te
baasıyla birlikte Hıristiyan· yapmasını anlatanıdır. . .  Saint Georges, çoğu za
man beyaz atı üzerinde, nadiren yaya olarak, elinde mızrağıyla ejderhayı öldü
rürken tasvir edilmiştir. . .  " .  

"Söz konusu ikinci grup kaynaklara göre Saint Georges, Kapadokyalı 
olup Dioklitianus zamanında yaşamış bir askerdir. Hıristiyanl ığı yaymaya ça
lıştığı için İznik'te başı kesi lerek öldürülmüştür. Ölüm tarihi olarak Jul ien 
takvimine göre 23 Nisan 303 kabul edi lmekte ve bu yüzyıl lardan beri kutlan
maktadır ki, bizde Hıdrellez de aynı güne tesadüf eder". 

"İşte Müslüman Türklerin Anadolu'ya geldikleri zaman Saint Georges, 
yahut Aya Yorgi kültü i le alakaları burada başlıyor. Müslüman Anadolu Türk
leri onu Cercis Nebi olarak da kabul etmekle beraber, daha çok Hızır-İlyas'la 
özdeşleştirdiler ve zamanla bütün fethedilen arazi lerde Aya Yorgi kilise ve ma
nastırları Hızır-flyas makamı olarak takdise ve 23 Nisan (6 Mayıs) da Hıdrel-

. lez günü olarak kutlanmaya başladı . . .  Saint Georges'un «beyaz atlı. savaşçı 
ve ejderha öldüren bir aziz» oluşunun bu özdeşleştirmede en önemli araç oldu
ğuna . . .  dikkat çekmekle yetini lecektir". 

"Türklere hiç yabancı gelmeyen bu vası flar, ve özell ikle ejderha menka
besi sayesinde Saint Georges sırf Hızır-İlyas'la özdeşleştiri lmekle kalmadı ;  
münhasıran heterodoks dervişler, XIII-XIV. yy' larda Anadolu, XV. yy'dan 
itibaren de Rumeli fetihleri esnasında Saint Georges'un bu niteliklerinden fay
dalandılar ve onu kendi atlı savaşçı şeyhleriyle ö1.deşleştirdi ler. . .  Bi l indiği 
üzere, adları geçen Baba İlyas, Karaca Ahmed ve Sarı Saltık. «beyaz atlı, sa
vaşçı, ejderha öldiire11 velf'lerdin>1 

Anadolu'nun Türkleşmesi-İslamlaşması sırasında işbu dini etkileşimlerin 
binbir öyküsü bir yana, Aya Yorgi'nin yaşadığı tasavvur olunan Kudüs çev
resinin bir Yahudi alanı olmuş olması (eski Kapadokya'da da Yahudi varlığını 
biliyonız), bir Yahudi Süleyman'ın at üstünde tasvirinin izahına yardımcı olu-

1 Ahmet Yaşak Ocak. - Anaı.lolu'da X l l l - X I Y .  yy'da Müslim-gayri rıılislim dini eıki lcşirıılcr ve 
Sainı Georges-Aya Yorgi-Hagios Gcorgios küllü. iıı TTKµ X/3. s. 96 1 -5 .  
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yor. Sarı Saltık gibi o da "atlanmış" ve ejderha yerine, "ondan da beter" , kötü 
dişi cini delip geçiyor. . .  

Günümüz Anadolu'sunda kutsal ziyaretgahların birçoğunun İslam öncesi 
geçmişi olduğu biliniyor. Bunlardan bir tanesi Gaziantep dolaylarındaki Dülük 
olup burada Dülük Baba medfunmuş (fot. 5). Burada kazı larda Helenistik çağa 
ait bir kabartma ele geçmiş olup bunda Roma'nın baş tanrısı Jupiter bir boğa 
üzerinde betimlenmiş. Kentin antik dönemdeki adı Dolichenus olup bu ad bo
ğanın sırtında ayakta durmuş, bir elinde balta, öbüründe yıldırım tutmuş ola
rak temsil  edilen tanrıyı ifade ediyor. Bu tanrı başlarda Hititlerin Teşup adlı 
fırtına tanrısı imiş.  Ona Gaziantep bölgesi ile Malatya'daki alçak kabartma
larda rastlanıyor. Romalı askerler onu "Jupiter" yapmışlar. Büyük ihtimalle 
Dülük'te bir Jupiter Dolichenus tapınağı olmalıydı. Bu aynı yerde o işi şimdi 
Dülük Baba görüyor. . .  (fot. 5). 

Görevimiz gereği Anadolu'nun her yanında dolandığımız sıralarda bize 
kız saçının adandığı birkaç evliya öyküsü anlatı lmıştı. Bunlardan biri Kilis'te 
Küt Küt Dede, öbür adıyla Samson, Şemun Dede olup burası çok ünlü bir zi
yaretgah oluyor. "Türbenin  bakıcısı Arap İpekçi, Küt Küt Dede hakkında şu 
bi lgiyi veriyor: Buradaki yazı lardan da anlaşılacağı üzere Peygamber'den (Hz. 
Muhammed) çok evvel yaşamış. O tarihlerde buralarda çok yaygın olan tra
homa i laç bulmuş. Kuvvetine i zafeten de Küt Kül demişler. Küt Küt çok kuv
vetliymiş. Bir defasında bin kişiyle tek başına savaşmış ve hepsini öldürmüş. 
BütQn kuvvetini saçlarından alıyormuş. Bunu öğrenen karısı bir gün saçlarını 
keserek kendisini düşmanlara teslim etmiş. Onlar da gözlerini kör edip bir zin
dana kapatmışlar. Saçları uzayıncayai<adar burada kalmış. Bir gün binanın iki 
sütununu yıkarak hem kendisi ölmüş, hem de düşmanlarını öldürmüş. Bu 
söylenti i le Yahudilerin Samson'u, daha doğrusu Şimşon'u arasında bir ben
zerlik görülüyor. . .  " 1 •  

Samson'la Fil istin güzeli kahpe Dali la'nın b u  öyküsü Tevrat'ta, yukarda
kinin -tamamen aynı o larak bütün bir bölümü işgal ediyor (Hakimler XIII
XVI). 

Ali ,  efsane ve mitostaki tahtına oturmadan çok önce ölmüştü; o, kimsenin 
yenemediği muharipti; Halife Ebubekir'in dediği gibi "doğduğunda en cesur 
kıl ıçlar kınlarına girmişti " ;  Hayber'e hücum sırasında kentin kapısını rezesin
den söküp onu kalkan gibi kul lanmış, zamanının Samson'u . . .  olmuştu2• 

B irçok Müslüman mezheb ve tarikat, inançlarını, işin sonu olarak telakki 
ettikleri ve kaybolmuş İmam'ın günün birinde ortaya çıkacağı varsayımına 

1 Hikmeı Tanyu. - Ankara ve çevresinde adak ve adak yerleri. Ank .  1 967. s. 209- 10. 

2 James Darmesıeler. - The mahdi. s. 1 4-7. 



SÜFİLIK AKIMLARI 305 

dayandırmaktadırlar: Bu itibarla "geri gelme" (al-rac'a-Osmanlıca "rücu") bü
tün Şii gruplarında İmam kuramının nihai ve kesin öğelerinden biri oluyor. 

"«Geri gelme» düşüncesinin kendisi dahi onlara (Şii gruplarına) özgü bir 
düşünce değildir. Bu  inanç herhalde İsliim'a Yahudi-Hıristiyan etkilerince aşı
lanmıştır. Peygamber Elia, göke çeki lmiş olup zamanların sonunda hakkın 
hükümranlığını yeniden tesis etmek üzere geri gelecektir; böylece de yeryü
zünden kaçırılmış ve görünmez yaşayan ve günün birinde dünyanın halaskarı 
Mehdi gibi yeniden ortaya çıkacak «saklı İmam»ların prototipi olmaktadır". 
Mümasil düşüncelere Hindutarda da rastlanmaktadır1 • 

Bu  etkileşimler, Anadolu kültür tarihinin yadsınamaz bir olgusu oluyor. 
Biz daha önce olduğu gibi , bundan böyle de mütalfıalarımızı bu keyfiyeti gö
zönünde tutarak serdedeceğiz. 

• 
* • 

Peygamber, "Ben i lmin kalesiysem, Ali onun kapısıdır" demiş. Özellikle 
Bektaşil ikte karşı laşt ığımız "Baba", bi ldiği miz "ata" yeri ne kul lanı lan 
"baba"dan farklı  bir mana taşıyor." Baba kelimesi, «baben»den me'huzdur 
(alınmıştır). Çünkü Ali «biib = kapı»dır. Binaenaleyh kapıdan başka yerden 
«medine = şehir»e giri lmez. Onun için «Baba»nın delillet-i i rşadkarisi olmadan 
selamet-i maneviye temini mümkün değildir. O halde «Baba»lar, «Bab-ı 
Ali»nin «rehber»leridir"2• 

Bektaşi tal ibi, son olarak "marifet kapısı"ndan geçecektir. İkrarı "Atam 
Gök, Anam Yer!" olacaktır. Bu ibare, hieros gamos, yani Gök ve yer tanrıla
rının "kutsal izdivacı"ndan başkası mı oluyor? Yunan, sonunda Ana Tanrıça
'ya bir eş bulup işi tatlıya bağlamak üzere onu Gök'e çıkarıp oturtmuştu. 
Yani, bir bakıma, "Kök"Gök Tengri Ülken" (baba) ile "Yer-Sub Tengri Umay 
Ana"yı nikah masasına oturtmuş. 

"Marifet kapısı"ndan geçen talibin dilinden aşağıdaki terane eksik olmaya
caktır: 

"Ey tecella-i cemal (görünen yüz), ey vech-i subhan-ı reşid (tanrının ol-
gun yüzü) . . .  ! 

LUtuf ve kahrın bana bir, hepsi de siyyan (eşit) görünür! 
Zulmet ve nurun ile öyle alıştı ruhum 
Tavr-ı aşkdır görünen, didede (gözde) yezdiin (Zerdüşt dininde hayır i l

ahı) görünür !"3  

l l .  Goldziher. - op. ciı., s. 1 8 1 -2.  
2 Baha Said. - Bekıa�iler 2, iıı Türk Yurdu C. V,  No. 27, Mart 1 927, s. 1 98. 

3 ibd. , s. 2 12.  
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Bütün bunlarda Zerdüşti-Manihaist "karanlık-aydınlık" düalisminin yad 
edilmesinden başka ne olabilir? . . .  

Evet, bütün sosyal ve dini hareketler, tarih içinde birbirlerine bağlı halka
lar olarak sürekli l iklerini (continuity) korurlar. " . . .  Selçuk isti lasından beri 
Anadolu'da, ve onunla pek sıkı alakadar olan İran, Irak, Suriye havalisinde, 
tekevvün eden (oluşan) d ini hareketleri , teşekkül ve taammüm eden 
(genelleşen) tarikat ve zümreleri, mesela Kalenderiler, Hayderiler, Babailer, 
Ahiler, Mevleviler, Bektaşiler, Halvetiyler, Nimetu llahiler, Nurbahşiler gibi 
büyük teşki latları etrafıyle ve birbiriyle olan münasebetlerini gözden kaçırma
yarak tetkik etmek lazımdır. Meselii menşe'ini Horasan'daki Meliimetiyye 
zümresinden alarak Mısır, Suriye, Hind, Afgan, İran, Anadolu ve Rumeli sa
halarında asırlarca hükümran olan ve sonraki birçok tarikatların teşekkülünde 
medhaldar bulunan Kalenderiye cereyanının tekamül-ü tarihisi anlaşılmadan, 
Anadolu tarih-i diniyesine ait tetkikatta bulunmak imkansızdır. . . " 1  

Yukarda zikrettiğimiz dini örgütlerin ayin v e  akideleri, " . .  .İs lam tarih-i 
umumiye-i diniyesindeki muhtelif Batıni anasırdan, İran ve Anadolu'daki yerli 
itikadlardan, Hıristiyanlığını muhtelif eşkal-i itizaliyesi tereşühatından (sızma
larından), felsefe ve Sufilik fikirlerinden, eski Hind, Çin ve Türk dini 
an'anelerinden mürekkep . . .  bir hali tadan (alaşımdan) ibarettir. . . .  Herhalde şu 
cihet şimdiden iddia olunabi l ir  ki Oğuz göçebelerinin Garb'a doğru istilası, 
heterodoxy'nin Anadolu ve İran sahalarında intişarına şiddetle hizmet etmiş ve 
Sufilerin Şiiliği ancak bu sayede İran'da hükümran olabilmiştir . . .  "� .  

Eflaki Hacı Bektaş'ın Baba Resulı111ah lakabını alan i lerde irdeleyeceğimiz 
"Babailer" hareketinin önderi Baba İshak'ın hali fesi olduğunu ve kendisini 
Şeriat'ın ahkam-ı zahiriyesine (görünen, meydarıda olan hükümlerine) bağlı 
görmediğini ifade ediyor. Bektaşilik Anadolu'daki daha eski dini hareketlerle 
sıkı sıkıya i lgil i  görünüp ondaki heterodox mahiyetin, hurı1fıliğin karışmasın
dan sonra deği l ,  daha ilk oluşmasından beri böyle Batıni eğil imlerle yoğurul
muş olduğu, Babailikle Bektaşilik arasında sıkı bir bağ aramak gerektiği artık 
gün ışığına çıkmış bulunuyor. Babailik Türkmenler arasında aynı kafadan in
sanların oluşturduğu bir fırka (secte) şeklindeki yapıya sahip olabilmek için 
nası l  eski heterodox etkenlerden faydalanmışsa Bektaşilik de her bakımdan 
Babai geleneklerine dayanarak meydana gelmiş ve sadece bir tarikat deği l, bir 
secte halinde görünmüştür. Akide itibariyle Hacı Bektaş ile şeyhi Baba İshak, 
hatta o yüzyıl lardaki Kalenderi, Hayderi, Babai dervişleri arasında hiçbir fark 
bulunmadığı iddia edilebil ir. Babai kıyamının başarısızlığı üzerine bir süre 
saklanmaya ve başka tarikat kisveleri altında gerçek simalarını gizlemeye çalı-

1 Köprülüzade Mehmed Fuat. Bektaşiliğin menşeleri. Küçük Asya'da lslfını Bfıtıniliğinin ıckfımül
ü tarihisi hakkında bir tecrübe, iıı Türk Yurdu, C. 11/R, Mayıs 1 34 1 .  s. 1 22 .  

2 ihd., s. 1 30. 
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şan Babai dervişleri, Moğol istilasından sonra artık saklanmaya gerek görme
yerek ortaya çıkmışlar ve mesleklerini serbestçe yaymaya başlamışlar. Hacı 
Bektaş Veli'yi bunların en önemlisi ve Baba İshak'ın doğrudan doğruya izle
yicisi addedebiliriz. 

"Si lsile-i tarikatını . . .  büyük Sufilere isal eden (eriştiren) ve u lum-i İsliim
iyedeki vukufu her türlü şüpheden azade bulunan Horasan lı  Türk şeyhinin 
eserlerinde, keııdisiııe takaddün eden «nıi-karnıate» yarı Karnıat Sufilerin asô
rından o kadar bariz bir surette ayrılacak hususiyetler yoktıır1, yalnız . . .  sara
haten Şia-i esna-i aşeriye esaslarını müdafaa etmektedir. Ancak i lk sali flere 
(geçmişlere) mahsus bu gibi eserlerin umumiyetle esoterique (Batıni) bir mahi
yette olduğu . . .  unutulmamalıdır. Kıyafet-i hariciyeleri itibariyle Kalenderi
Hayderi dervişlerinden farksız olan ve VIII. asırda Rum Abdal ları namını da 
taşıyan Bektaşilerin Osmanlı saltanatının tesisiyle çok aliikaları vardır; lakin 
Hacı Bektaş'ın 1 .  Osman'la müliikatı hakkında Bektaşi menkabenfimelerinde 
mevcut rivayetlerin asl ı  olmadığı gibi, Yeniçeri liğin i lk ihdasında müşarüni
leyhe (işaret olunana) hayır dua ettiği rivayeti de asla kabul edilemez . . .  Hacı 
Bektaş'ın vefatı bundan çok evveldir. . .  Osman ve Orhan devirlerindeki müte
madi serhad harplerine iştirak eden Türkmen Babaları, tabir-i diğerle Rum Ab
dalları hemen umumiyetle Hacı Bektaş müridlerinden oldukları cihetle, Yeni
çeri liğin hin-i tesisinde (tesisi sırasında) onun hatırasıyla tebrik olunduğu, ve 
sonra, bunun tarihi bir vakıa şeklinde ağızlarda dolaşarak nihayet tespit edil
diği anlaşılıyor; fakat her ne olursa olsun, Yeniçeri liğin teessüsünde Bektaşi
likle Ahilik'in pek mühim rolleri olduğu sarahaten göze çarpmaktadır . . .  "2 

Bektaşil iğin içtimai-siyasi veçhesine geçmeden önce Köprü lü'nün sözünü 
ettiği Karmat(i)liğin iştirakiye esasına göre oluşmuş toplu lukların akidesi ol
duğunu hatırlatalım. 

Yukardan beri dini ve sosyal koşullarını irdelediğimiz Anadolu çevresi, 
Bfitıni akidelere bir sığınak olmuş, her taraftan kaçıp gelenler burada tasavvuf 
perdesi altında gizlenmişler ve hatta Pantheist şeklinde görünmüşler. Böylece 
de bu çevrede bu perde altında tahrik ve fesatlara kalkışmışlar ki Anadolu çev
resi bu hareketler için çok uygun bir zemin oluyordu. Bu bakımdan gerek Ba
bai ayaklanması, gerek Ahiler örgütlenmesi, gerek Hurufilik ve Bektaşilik ve 
bunların peşinden gelen dini hareketler, esas itibariyle Bfitınilikten çıkmış olu
yorlarJ. 

* 
* * 

1 Tarafımızdan belirti ldi .  
2 Köprülilzadc Mehmcd Fuad. - Bektaşiliğin menşeleri, s. 1 37- 1 40. 
3 ilk ınuıasavvı llar, s. 206 i11/ru 34.  
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Bektaşi alanında kalmaya devam edelim. 
Bir tarikat, her haliyle, devletin "orthodox" resmi dini i le çel işki li halinde 

bulunan bir topluluğu ifade eder. Devlete organik (uzvi) olarak bağlı veya mü
esses sosyal nizamla sıkıca özdeşleşmiş bu resmi din karşısında tarikat, ege
men siyasi ve i ktisadi müesseselerle çatışma haline girme eği l iminde olur. 
Resmi dinin örgütlenmesine karşı l ık tarikat bir lfük ve daha çok demokratik bir 
yönelme arzeder. İ lk i  genell ikle sosyal olarak güçlü sınıflarla müttefikken, 
öbürü desteğini çoğu kez her türlü imtiyazdan mahrum ve iktisaden zayıflardan 
al ır 1 • 

Gerçekten çeşitli sosyal tabakaların yaşam koşulları, bunların mensupla
rın ın  psikoloj ik davranış ve tabiatın ı  etki ler. Bunun sonucu olarak sosyal sı
nıflar farklı dini gereksinmeleri geliştirirler. Niebuhr, nasipsizlerin dininin bir
çok tarikatın doğmasından anlaşı lacağın ı  beyan ediyor. Bir başka uzman, 
Troeltsch de, gerçekten yaratıcı bütün dini hareketlerin, aşağı sınıfların işi ol
duğu sonucuna varıyor. 

Daha yakından bakıldığında, bir tarikatın işlevleri ne olabilir? fi lhakika o, 
toplum içinde çapraşık işlevler arzediyor. Çoğu kez aşağı sınıflar, sosyal ve 
ekonomik açıdan nasipsizlerde meydana getirilen geri l im ve kırıklıklara bir çı
kış yolu gösteriyor. Tarikat, mensuplarına, yaşamlarını yeniden düzenleme 
olanağın ı  sağlayan bütün bir yeni değerler dizisini ve bir muhtemel sosyal bü
tünleşme yolunu veriyor. 

Bazı tabaka ve grupların gereksinmeleri yerleşmiş kurumlar tarafından 
karşılanmayınca, bir karismatik önderin yükselip bir tevabii (bağlı kişileri) ör
gütlemesi kolaydır. Bu tür gelişmeler, belirgin bir grupun itiraz hareketlerinin 
sonucu olur. 

Bunların dışında, sosyal değişmeler ve genell ikle toplum içinde koşullar, 
bazı grupların bozulmuş ekonomik düzeyi, coğrafi hareketl i l iğin (göç) artması 
ve bunlara bağlı sair olgular, dini tarikatların doğuşuna yardımcı olurlar. Bu 
tarikatlar karismatik, liiik, eşitçi, gönüllü karakterli, devletin profesyonel, rütbe 
silsileli dininki i le çelişki halinde bir din telkin ederler2• 

Bütün bu genel bakış İslam dünyası için neyi temsil ediyor ? 
Bu  açıdan bakıldığında tarikat bir itiııerarıım nıeııtis ad Deıını , Tanrı'ya 

gidiş düşüncesi oluyor ki bu çok cesur iddia onu orthodox Sünniliğin eleştiri 
ve hatta takibatına maruz bırakıyor. Sünni fakih ler daima bid'ad'lara kötü 
gözle bakacaklardır; bu "yeni l ik"lerin başında, "hiçbir sorumluluğu olmayan 
ve hiçbir kanuo tanımayan" bireysel mürşide körü körüne itaat geliyor1. 

1 H.  Richard Niebuhr. - Sccıs. iıı ESS. 
2 Thomas F. O'Dea.- Secıs and culıs, i11 IESS. 
3 Louis Massignon.- Tarika, iıı I A .  
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Ayrı ntı lara girmemekle birlikte, iki farklı  geleneğin temsi lcisi olarak 
"medreseh1" bilginle "aziz-veli", birbirlerinden tefrik edileceklerdir. İslam ta
rihi ,  esasen Bab-ı Ali'ninki gibi, "medreseh1"nun, Şeriat'a karşı "vel i"nin ta
kınmaya hazırlandığı hürriyete olan güvensizliğini belirtir; buna karşı bu so
nuncusu da "medreseh1"nun Şeriat'ın ruhunu değil, sadece liifızını bildiğinden 
şikayetçidir. İşte Gazali'nin yapmaya çabaladığı bu olacaktı: bu iki eğil imi tek 
bir kişide toplamak 1 •  

Aynı şekilde "medreselu"nun, orthodox Sünni "aziz-veli" gibi, iktidarın 
yanında yer alacağını kaydetmek de önemlidir2• 

Ama kendi açısından tasavvuf, yüksek derecede gelişmiş olarak dayanır. 
Tabiat itibariyle bireyselci olup Cenab-ı Hakk'la samimi bir birleşmenin şid
detli arzusunun sonucudur. Mysterionlu dinler, kutsal yemek yoluyla tanrı i le 
birleşme doktrinlerinde bir tasavvufi eği lim sergilerler. Bu keyfiyet Hind Yo
ga'sı için de doğru olabilir. Vahid i le ruhun Nev-Efüituni birleşmesi doğrucu 
bir tasavvufi deneydir. Aynı ruhani hareket, hiç şüphesiz Nev-Eflatuniyeden 
etkilenmiş olan Müslüman tasavvufunda da belirir. 

Keza konumuza dahi l  olan. pantheisme gelince bu, bütünüyle murakabe 
(meditation) ye dalmış düşüncenin bir gelişmesinin ürünü (Hindu Rita ve 
Karma, Çin Tacı, Grek Moira . . .  ) oluyor; gelişmenin kendisi ise ussal talepler
den doğuyor. Üzerinde durduğumuz konu itibariyle önemli husus pantheismin 
dini bağıntıyı i lga etmesidir ki bu, Bab-ı Ali Sünniliğince asla kabul edilemez. 

Bunları ifade ettikten sonra geliyoruz şimdi Hıristiyan ve Müslüman mez
heb-tarikatlannın mukayesesine. Önce müşterek noktalar: 

a. Mezheb i le tarikat, aşağı sınıflardan nasipsizlerden çıkmış bir olaydır. 
"Bana masal tefekkürünün çok eski bir kaynağı işte orada (Hindistan'da) mev
cutmuş gibi gelmektedir. Orada üç kıtanın kervanları buluşuyorlardı . . .  Hemen 
hemen aynı zamanda buradan fakirlerin dini Hindistan'a, Ön Asya'ya ve belki 
de Yunanistan'a yayılmıştır ve bunun prehistuar menşelerinin Attis delikanlısı 
hakkındaki tazallümlerde bulunması muhtemeldir. Bi lhassa nihayetsiz istilii 
dalgalarına uğramış Ön Asya'nın binlerce sene uzunluğunca ezilen köylüleri 
bu delikanlının matemini tutmuşlardır. Bu tazallümün İslami şeklini ben Hü
seyin hakkındaki matemde görmekteyim . . . "3•  

b. Manastır-tekke, resmi dininin yatıştırmaya yetmediği ruhlann bir sığı
nak yeridir. 

1 François Robinson.- lslamic history as the history of learned and holy maıı. iıı L a  
traıısmission du savoir dans le monde musulman peripheriquc. Lettre ıl'informaıioıı No 5 .  avril 
1 986 (CNRS). 

. 

2 i/>J. 

J Walıer Ruben.- Eski Hind tarihi, s. 239. 
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c. Ortaçağ'da dünyanın hiçbir yerinde eksik olmayan siyasi karışıklıklar 
(savaşlar; anarşi ,  istilalar, salgınlar . . .  ) keza insanları bir "veli"nin karismatik 
kişi liğinde bir hami aramaya itmiştir. 

d. Selçuklu bürokrasisiyle Bab-ı Ali'ninki gerek dini kadrolarını (imam 
vs.) gerekse yüksek memurlarını ,  medreselerin ihtiyaca yetmedikleri durum
larda, orthodox-Sünni tekkelerden sağlamaktan geri durmamışlardı .  

e. Prensip olarak bir heretic-heterodox mezheb-tarikat, kendi resmi diniyle 
işbirliği halinde bulunan yerleşmiş yetkeye bir politik muhalefet ihtiyacından 
doğar. Dolayısıyla resmi dine çatmak, herşeyden önce Devletle mücadeleyi 
başlatmak demektir. Paulician'lar, önemsiz bir dini bahane i le Bizans imparato
runa karşı silahlı mücadeleye girmemişler miydi? Ve bu siyasi muhalefet az 
çok daima, kitleler (ve bazen de burjuvazi : Reform için mücadele . . .  ) için elve
rişsiz ekonomik koşullardan meydana gelir. 

Hıristiyan ve Müslüman dünyalar arasındaki çelişki lere gelince, bu hu
susta aşağıdaki noktaları zikredebiliriz. 

I. Lfıik eği l imlerle uzlaşmaya giren resmi Kil ise i le Hıristiyanlığın i lk 
prensipleri hususunda daima bağnaz dini tarikatların aksine, İslam'da ve özel
l ikle konumuz içindeki Selçuklu ve Osmanlı alanında, resmi Sünni din Şeriat 
ve Sünnet hususunda hiçbir taviz vermezken özellikle Bektaşiyyenin de arala
rında bulunduğu heterodox tarikatlar, kadim (Hıristiyan öncesi) inanç bakiye
lerine yakınl ık duymaktan asla çekinmemektedirler. Çok verimli bir bağdaş
ıırmacılık (syncretisme) ve gerekli amellere uymama i le atbaşı giderek Şeriat
'ın az çok tamamen reddi, Anadolu Alevi-Bektaşi doktrinin dayanağını teşkil  
eder. Bektaşiyyenin bir Müslüman tarikatına benzer yanı çok azdır. 

il. Bu itibarla lfıik toplum ve kitlelerin kültürüyle uyuşanlar, heterodox ta
rikatan olmaktadır; orthodox Sünni tarikatlar da çok belirgin olarak geçici dün
yayı kendilerine uydurma eğil imini gösteriyorlar ama bu, sadece egemen güzi
deler sınıfının dünyasıyla sınırlı kalıyor. 

• •  

Geriye, kısaca özetleyeceğimiz iki önemli soruyu vaz etmek kalıyor. 
1 .  Bektaşiyyenin  kuruluşu çağında Asya ve Haçlı Frederik Barbarossa'

nın Turchia'sında siyasi durum nasıldı? 
a. İslam İmparatorluğu kendi VI. yy'ını yaşıyordu ve çoktan beri bir Arap 

devleti olmaktan çıkmıştı. Her Asya Türk devleti ve beyliği bu İslam'ı , Cahe
n'in bildiğimiz deyimiyle, "kendi fslônı'ı" yapmıştı. Öyle bir İslam idi ki bu, 
herzaman Şeriat'ın kalıplarına mükemmelen uymanın uzağındaydı .  

b. Bu İslfım İmparatorluğu, İslam öncesi kültür ve  inançlarına sıkı sıkıya 
yapışmış çok sayıda ırktan oluşak bir temele sahipti. 

c. Savaşlar, isti lalar, göçler. . .  en son noktasına varmıştı. 
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d. Anadolu Türkleşme ve İslamlaşma yolunda idi ve bu süreçte heterodox 
dervişlerin temel rolü vardı. 

e. Hıristiyan heretic tarikatlar, İslamlaşırken, heterodox İsliimdan yana çı
kıyorlar : Küçük Asya'da ve tehcirlerden sonra Bulgaristan, Bosna, Arnavut
luk vs'de büyük Paulician, Tondraklı ve Bogomil merkezleri , Bektaşi merkez
leri olacaklar ve asnmıza kadar olmaya devam edeceklerdir. 

f. Moğol dalgası Ön Asya ve Anadolu'yu kaplıyor, buradaki Selçuklu 
devleti bir Moğol protektorası, sultanı da müstevlinin valisinden ibaret kalıyor. 

g. Merkezi yetke zayıfladığından feodal güçler Devlet'ler (Beylikler) ha
l inde ortaya çıkma eği liminde oluyorlar. 

h. Orthodox Sünni tarikatlar, ve özellikle Mevleviyye, Konya'da, Su ltan
'ın sarayının yanıbaşında yer alıyor ve halk kitlesinin aleyhine olarak müstevli 
Moğol'la uyuşuyor. 

il. Selçuklu İran'ında ve yine Selçuklu ve daha sonra Osmanlı Anadolu'
sunda, XI.'den XIV. yy'a kadar sosyal tabakalaşma nasıl bir görünüm arzcdi 
yordu. 

a. Göçebe Türkmen unsuru, Selçuklu askeri gücünün belkemiğini teşkil 
etmişti . Ama bir kez İran'ın fethi gerçek leşip Su ltan Siisfinilerin tahtına sağ
lamca yerleştikten sonra bu unsur, bir İrani bürokrasi ve iktaJarla kayırı lan bir 
yerleşik köylülük lehine geriye iti lmişti . Bu itibarla göçebe Türkmen unsurla 
idareci sınıf arasında belirgin bir çatışma meydana gelecekti, o kadar ki Niza
mülmülk kaygıya düşüp sultana, bunları yatıştırmak için içlerinden bin eri Sa
ray'ın daimi ordusuna almayı önerecektir 1 •  

b. Yerleşik düzene sokulup toprağa bağlanmış ve tamamen siyaset dışı 
tutulan bir köylülüğün (reaya) esas görevi, ülkenin yiyeceğini sağlamaktı .  

c. Müreffeh bir tüccar sınıfla zanaatkarlardan oluşan bir orta sınıf, az çok 
hepsi orthodox Sünni akidesine bağlı olarak kentler ve büyük kasabalarda otu
ruyordu. 

d. Ve nihayet, olabildiğince yaşayan ve dinmeyen karışıklıkların nedeni 
olan topraksız bir yoksullar tabakası vardı. 

Ancak bu manzara, göründüğü kadar basit değildir. Gerçekten, eski Bi
zanslı zürraı ve kentlileri nin, göç etmiş aydınlarının yerleşik bir toplumun hu
zuru için kaynaşma kaygısıyla Osmanlı topluluğu ortaya çıktığında göçebe, 
Osmanlı 'nın gözünde, eskiden olduğu gibi değer veri lmiş merkezi unsur ol
maktan çıkacaktı. O artık, önderin kabi le refiki deği ldi. Bu statü gerilemesi 
onu, aynca vaktiyle olduğu askeıi siperlikten çıkıp bir mekni (potansiyel) kar
gaşa kaynağı olmaya i tecekti . Hareketli ,  bağımsız ve rastlantıya bağlı olarak 

1 Siyaseınfime. Fasıl 26 (s. 1 2 1 ). 
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çapula eği l imli  yaşam tarzı onu, Osmanlı'nın ne pahasına olursa olsun denetim 
altında tutacağı, ne yapacağı tahmin edilemez bir unsur haline getirecekti. 

Toplum içindeki bu ikiliğin çok daha gerilere giden bir tarihi öyküsü var ki 
bunu, önemine binaen kısaca anlatacağız. 

Sadece bozkırlara değil ,  aynı zamanda Horasan kentlerine de sahip olma, 
Tuğrul Bey'in iktidarına, kendine göre mükemmelen bil incinde bulunduğu bir 
iki l i  tabiat vermişti şöyle ki o bir yandan bir insanlar kategorisinin, Türkmen 
kabi lelerinin şefi oluyordu, öbür yandan da, bu Türkmenlerin dışında, ülke 
beylerin in ve idari mekanizmaların, hatta savaş fıletlerinin (MemlUk ordusu, 
muhasara makinaları) varisi oluyordu. Artık Tuğrul Bey sadece bir Türkmen 
Bey'i deği ldi . Çevrelendiği yerleşik idari örgüte göçebenin sistemli tiksintisi, 
paral ı  ya da köle askeri horgörüsü, Türkmenlerle onun arasında artan bir sı
kıntı kaynağı olmuştu. Bununla birl ikte bunları tümden dışlamayı göze ala
mayağı doğaldı: onlar, elindeki, rakiplerine karşı üstünlüğü sağlayan iki güç
ten biri oluyorlardı. Hatta kendiliklerinden talan ederek bile bunlar Tuğrul Be
y'e k ı lavuzluk edebilirler, yollar açabil irler, inkıyad veya davetleri hazırlayabi
l i rdi .  Bu itibarla onun isteği, kat'iyen onları azaltmak deği l ,  belli bir yola sok
maktı. 

Öbür yandan Tuğrul Bey, İslam'ın ilk y ı l larından beri İran'ı ele geçirme 
mücadelesi veren dini fırkaların birbirlerine muhalefet çarkının arasında bulu
nuyordu. Selçuklu lar kesin Hanefi olup heterodoxluğa karşı faal bir mücadele 
yanlı larının desteğine sahiptiler. Tuğrul Bey, belki müstakbel sultanl ığını dü
şünemeden, inanç ya da siyasi görüşle, Halife'ye bir nevi bağıml ı l ık-ittifakı 
istemiş ve elde etmişti .  Bu şekliyle böyle bir politika, bir dini siyasetten çok 
ganimeti düşünen ve Abbasi orthodoxluğundan çok Şiiliğe sürtünmüş olan 
Türkmenlerinin anlayışına ters düşüyordu. Ama Emirü'l Müminin i le ittifakın 
bir başka veçhesi vardı ki o da gaza, yani ganimet sağlama idi . İşin bu tarafı 
Türkmen haşarı lığının bir yola sokulması olanağını sağlayabilird i ' .  

Türkmenler talanın serbest olmadığı ve uzayan seferlerden hoşlanmıyor
lardı. Bu seferlerde, Hamadan'da bıraktıkları kadınlarından uzak kalıyorlardı .  
Hatta Tuğrul Bey'in akrabaları olan şefler bi le, zaferlerinin sonucunda güçle
rini artıracak toprakları, Tuğrul Bey'inkilerle kıyasla, yeterli ölçüde alamadık
larından şikayetçi idi ler. Onlar, Tuğrul'un çevresindeki sadece İranlı lara deği l ,  
Mesopotamya'ya ini ldiğinden beri gelmiş olan Araplara da kızıyorlardı. 

Tuğrul Bey'in Halife tarafından Su ltan, "Doğu ve Batı'nın kral ı "  o larak 
"tayini", onu, başların Türkmen şefinden başka herşey yapmıştı2• 

1 Claudc Cahen.- La premiere penetraıion ıurque. s. 1 1 -2 . 
2 ihd., s. 1 9-20. 
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İşin b u  tarihi seyrini gördükten sonra Anadolu göçebesine bakalım. Onun 
da seçenekleri vardı: Osmanlı lara karşı çıkan Anadolu beylikleri. 1 467'ye ka
dar Orta Anadolu'nun önemli  bir bölümünü denetimi altında tutan Karaman 
sülalesi kendini, yerleşik Osmanlının başarısına rakip olarak görüyordu, ve 
göçebeye gerçek bir seçenek değil, sadece bir efendi değişimini öneriyordu; o 
ise ki Anadolu göçebesi için gerçek seçenek, İran'daki Safevi dini nizamdı. O 
da onu, tam anlamıyla bir hayvancı cenneti adına Osmanlıyı yıkma girişimine 
itiyordu 1 •  

Bu  konunun çok önemli devamını, şimdilik daha sonraya bırakıyoruz. 
* 

* * 

Kimdi, yukardan beri sözünü ettiğimiz bu "Osmanl ı"  ? Onun açık seçik 
tanımlamasını bir kez daha yapalım : "Osmanlı, dine ve devlete hizmet eden ve 
Osmanlı adabına vakıf olup bu suretle toplum içinde birinci sınıf mevkii haiz 
kişidir. Devlete hizmet etmek demek bir bakıma devletten bir gelire sahip ve 
vergiden yana imtiyazlı durumda olmak demektir. Osmanlı adabına vakıf  kişi 
de Osmanlı Türkçesini kul lanan ve yine bu dilde konuşan topluluğun davranış 
ve adetlerine uyan kişidir"2. 

"Osmanlı Türkçesi" başka bir dildi: 
Türk diline kimesne bakmaz idi 
Türklere hergiz gönül akmaz idi 
Türk dahi bilmez idi bu dil leri 
İnce yolu ol ulu menzilleri . . .  " 

diye yakınıyor Aşık Paşa, Babailerin önderi Baba İlyas'ın torunu. 
Görüldüğü gibi Osmanlı i le halk tabakasının hiçbir müşterek yanı yoktur 

artık. Beriki ne o Türkçeyi bi l ir, ne devlet maliyesinden geliri, ne de vergi 
mültezimi nezdinde i ltiması vardır. Dine bizzat hizmet etmediği gibi edenlere 
karşı da fazla muhabbet beslediği söylenemez. Buradan halkın çok uygun bir 
tanımlaması çıkıyor: Halk, yukarda tan ımlanmış Osmaıılı i le onun ortağı ,  
resmi d in  müessesesi mensubu ile, mütegallibe i le, çelişkisi olan zümre oluyor. 

"Anadolu halkı arasında idarecilere Osmaıılı adı veri liyordu . . .  Anadolu 
Türkleri bunlara adeta yabancı ve müstevl i  bir zümre gözüyle bakıyorlard ı .  
Osmanlı sınıfının mensupları, Anadolu halkına, bi lhassa köylü ve göçebelere 
göre mağrur, haşin, hiylekar, sözünde durmaz, vefasız ve gayrı adi l  insanl�r
dır. . .  Bugün Doğu Anadolu'da şu deyiş hala hatırlanmaktadır:" 

1 Rudi Paul Lindner.- Nomads and Oııomans in medieval Anaıolia. lndiana ı 989. pa.uiırı. 
2 M. lbrahim Kunt.- Ethnic-regional soıidariıy in the Scvenıcenıh-Cenıury Oııoman 

esıablismenı, in IJMES V/3. 1 974. s. 233. 
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"Şalvarı şaltak (süslü) Osmanh 
Eğeri kaltak (çıplak Tatar eğeri) Osmanlı 
Ekende yok, biçende yok 
Yemede ortak Qsmanlı" 1  

Gerçekten günümüzde köylü, idarecileri (vali ,  kaymakam, bucak müdürü, 
jandarma komutanı vs.) Osnıanlı-Osnıamıı diye anmaktadır. 

Bu arada iki şeyi tefrik etmek önemlidir: Türkleştirme ile İsHimlaştırma; 
ikincisinde mutlaka Türkleştirme olmadan daha genel anlamda imtisas 
(sindirme, eritme) vaki oluyor. Yaylalarda, sınırlarda "Türklük"e sadık kalan 
Türkmenler var. Kentlerde çok karışık kanl ı ,  daha ince uygarlığa sahip, geniş 
ölçüde İranlı laşmış ve bu "Türk"lere hor bakan bir sekene var. 

Bu sonuncu topluluğun kültürü eski di l lerde, biraz Arapçada, biraz Fars
çada ifadesini buluyor. Bir gerçek "mil li" birlikten söz etmek güç: Türkmenler 
çoğu kez Selçuklu idaresinin şehirlileşmiş, Türklükten ayrı lmış Müslüman un
surlarını düşman gibi görmüşler. XIII. yy sonunda vaki Baba İshak olayı bu 
zıdlaşmanın bir sonucu oluyor. 

Sosyal sınıflar arasında bu açık fark, Osmanlı devletine münhasır deği ldi ; 
"XIII. asrın sonlarında, iktisadi menfaatleri, Moğol lara tabi Selçuklu ha

nedanının siyasi' ve iktisadi menfaatlarına bağlı olan yiihek ve orta burjtl l'(tz.i, 
hatta kısmen kiiçük burjuvazi sınıfları arasında, bu cins dini propagandaların 
kuvvetlendiğini görüyoruz; halbuki İ lhanlı ve Selçuklu saray larını ve memur
larını doyurmak için çok ağır vergi yükleri altında ezilen Röçebeler ile kısmen 
serf -yani toprağa bağlı yarı-esir- vaziyetine düşmüş olan büyük bir kısım 
köylüler, hatta şehirlerdeki işs iz ve serseri fakir-sııııfİlhanl ı-Selçuklu hakimi
yetine ve bu hakimiyetin kurmuş olduğu siyasi-içtimai nizama şiddetle düş
mandılar; s iyasi bir gaye takibeden bu heterodox cereyanlar ve zümreler ise, ta
rafdarlarını bu ezi lmiş sınıflar arasında buluyordu"2• 

Moğol i stilasını takibeden karışıklıklar içinde, toprakta özel mülkiyeti ta
nımayan Selçuklu (ve daha sonra Osmanlı) nun temel sistemi yerin i ,  köylerde 
bir nevi köy aristokrasisine bırakmıştı; bu sonuncusu, halkla devlet müessese
leri arasına giren Sasani dihkan'larını hatırlatıyordu. Bir veya birkaç köyün 
tek bir kişinin mülkü haline geldiğine sık rastlanıyordu. Öbür yandan Selçuklu 
idaresi ,  kah sınırları korumak, kah Bizans toprağına derin lemesine akımlar 
için, Türkmen aşiretlerinden kurulu bölükler, uç'lar, tertiplemişti ;  Selçuklu hü
kbmdarları bu aşiretleri bazen de daimi ordusunu pekiştirmek için celbediyor
lardı. Birkaç kabilenin bazı şefleri uç beyi unvanına sahipti ama, merkezin ata-

1 Faruk Sümer.- Oğuzlar (Türkmenler), Ank. 1972, s. XXV. 
2 M .  Fuad Köprülü.- Anadolu Selçuklu ıarihinin yerli kaynakları. iıı Belleıen Vll/27, 1 943,  s. 

444-5 .  
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dığı bir uç emiri 'nin gözetimi altında bulunuyordu. Bunun anlamı ,  basit ve 
açıkça, sıçrayısının ve zaferinin başlıca amili olmuş olan kan kardeşinin şah
sına bir itimatsızlıktı. Çok yeni bir geçmiş unutulmuş ve sınıflar tebel lür et
mişti. Bundan böyle artık sadece bu sınıfların çıkarları bahis konusu olacak
t ır .  

Çelişkilerin doğal sonucu olarak sosyal sınıflar, Osmanl ı  zihniyetince ka
bul edi lmişti şöyle ki uygun bir terminoloji bunları hiç şüpheye mahal bırak
mayacak şekilde anlatıyordu: "Zenginler" (saray mensubu "aristokratlar" -
zadegan - "burjuvazi" . . .  ) agniya-i şakirln (şükreden zenginler - "agniya", 
"gani-zengin" çoğulu); bunların antitezi de,Jukara-i sabir/11 (sabreden fakirler) 
oluyordu. 

* 
* * 

Bektaşiyyeyi işte bu içtimai-tarihi bağlam içine oturtacağız. Ama daha 
önce, elzem bazı tamamlayıcı açıklamalarda bulunup Osmanl ı  içtimai-dini 
ideolojisi üzerine birkaç söz ekleyeceğiz. 

Müslüman-Arap Devleti'nde dinin pol itikanın kökünde yatmış olması , 
bunun hiçbir surette Selçuklu ve Osmanl ılarda, ve hatta daha eski Asya Türk 
devletlerinde (Sil.maniler, Buveyhiler, Karahanlı lar vs.) böyle olmuş olduğunu 
istilzam etmez. Aksine din, bir siyasi alet olmaktan öteye gitmemiş ve Osman
lıda bu "alet", istenen yönde etkinliğini koruması için, hiçbir surette felseti iti
razlarla zayıtlatılmayacaktı. Osmanlı medresesi nihayet, "heterodox" ıfüşünce
lere götürüp dolayısıyla müesses nizamı tehlikeye atmasından korkulan "fel
sefe"yi dışlamıştı . Pax Ottomanica, yeknesak (tekdüze) bir yaşam biçimifli 
haiz, kamu-müşterek otlakta, zıllullah (yeryüzünde Tanrı 'nın gölgesi) çobanın 
dikkatl i  gözü altında otlayan sürüsüyle bir Devlet'i öngürüyordu. Bunun dı
şında, dini vicdanı, İslam'ın dini düşüncesiyle ahenkli hale getirmek bahis ko
nusu oluyor. Ussal l ık  (rasyonalism) Osmanlı-Müslüman cemaatinin dayanış
masını aşındırabi l i rdi. Hiçbir taviz vermeden üzerinde ısrar edilen siyasi istik
rar, bir idareci sınıfa, bir orthodox bürokrasiye doğru yönlendiri lmiş medre
senin yardımıyla bir fikri istikrar denemesini beraberinde sürüklemişti . Bu iti
barla Muhammed'in Peygamberliği'nin gerçekl iğini ve hatta Tanrı 'nın varlı
ğını bile tartışmaya gidebilecek hür düşünceye hiçbir yer verilmeyecekti .  Ger
çekten, bir imparatorluk sağlam temellerini atmıştı. O, değişmez ve ebedi ola
caktı. O, herhangi bir türlü siyasi uyuşmazlıklara dönüşebi lecek olan dini "dü
şünceler" tarafından sarsı lamayacaktı. Osmanlı ,  bir "heresy"nin daima lfiik ik
tidara karşı bir mücadele aracı olduğunun mükemelen bilincindeydi. Bu itibarla 
gerekli görülen politik çözüm, Sünnilik koşul ları altında yürütüleni olacaktı. 

Şimdi de, içinden Hacı Bektaş'ın çıktığı ülkenin geçmişi üzerine bi rkaç 
söz. 
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X. yy, felsefi vechesi altında İrani tarzda tasavvur edi lmiş dinin bi rçok 
tartışmanın ortasında bulunduğu bir geri l imler ve ihti laflar çağı olmuştu. 
Asya, dinler tarihinin daha öncesinden beri bağdaştırmacıl ıklann en gariplerini 
sergilemiş bir zemindi. 

N i l  i le Maverraünnehr arasındaki İran-Türk alanı hiç şüphesiz bir "hür dü
şüncel i "  Müslüman ülkesi olmuştu . Ancak işbu "felsefi" görünüşün yanısıra, 
olayların gelişmesinde büyük etkisi olacak bir başka temel sorun yer alıyordu: 
Arap hegemonyasına siyasi muhalefet. Bu itibarla Şia'nın bu alanda kök sal
mış olması doğaldı .  

Önemine binaen E. Esin'in daha önce nakletmiş olduğumuz b i r  ifadesini 
aşağıda tekrar dercediyoruz "Derviş tarikatlarının içinden çıktığı Türk hetero
dox mezhepleri, bu aynı Vlll. yy'da erkenden meydana çıkmış olup bu yy'da 
orthodox Sufi Belh' l i  Şakik u l -Azdi (ölm. 790), Toharistan'ın Kuzey'inde 
Buddhist Türklere imanı vaaz ediyordu. Bu iki eğil im. farkl ı  derecelerde, İs
lam akaidi i le eski kültürlerden kalmış anı ları mezceden bir syncretisme vara
caktı . . .  Mevcut çeşitli dinler birbirlerini karşıl ıkl ı  etkilemişler ve evren ile in
san lığın benzer yorumlarına varmışlardı .  Bu yorum monist (tekci); neredeyse 
pantheist eği l iml iydi ki bunu, varlığın çeşitli tezahürlerinde tek bir töz gören 
(Bir tözlüg bolmış) bir Buddhik Türk metni özetliyor. . .  " 1 •  

Ve " . . .  Ali ,  Türk Gök Tengri'si i le karıştırı l ıyor"1, tıpkı Anadolu Alevileri 
tarafından\ Hitit tanrısı Teshub'a yakından bağlı ve ülkelere göre Adad, Ha-
dad Baal . . .  diye farklı adlarla gösteri lmiş, boğa-tanrı'sı ile olduğu gibi. 

· 

Tarikatların felsefi tabiatlannın, bir anlamda, bunların sosyo-politik dav
ranış ları kadar Devlet'le olan i l işki lerinde de karar verici etken oldukları ke
sindir. Bu itibarla burada Bektaşilerin mütebariz inançlarının özü üzerinde kı
saca duracağız, işi zorunlu olarak biraz gerilerden alarak. 

"Maverraünnehr ve Ho'rasan'a gelmezden evvel ve sonra Hıristiyanl ık,  
Hinduism, Mazdeism, Manihaism gibi muhtelif dini sistemlerle az çok temas 
eden bu Türkmenler üzerinde, İsliimiyet de dahi l  olmak üzere, bu harici ve 
muğlak itikad sistemlerinin hiçbiri, eski dini an'anelerini tamamen unuttura
mazdı. Türkler arasında taammün eden (genelleşen) ilk tarikat olan Yeseviyede 
eski Türk an'anelerinin izlerini . . .  ve bi lhassa Yesevilerdeki hususi zikr ve 
sema tarzının Türk şamanlarının vecdli danslarından alındığını . . .  " bi l iyoruz. 

1 Emel Esin.- ""Evren". l.es Derviş heıerodoxes ıurcs d'Asie Cenıralc eı le peinıre surııonınıe 
"Siyah-Kalanı"", i11 TURCICA XVII ,  1985. s. 7. 

2 ibd . . s. 1 3 .  
3 Burhan Oğuz.- Anadolu Aleviliğinin kökenleri, i11 Folklor ve Eınogrnfya Araşıırnıaları 1 91!4. 

lsı. 1 984. s. 37 1 .  
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"Siyasi gayeler takibeden Batıni dailerin Oğuzlar arasındaki kuvvetli pro
pagandaları ve bu muhtelifü'I menşe Batıni akidelerinin-felsefi bir nazariye 
olarak deği l ,  sadece basit ve ameli prensipleri itibariyle-Türkmen an'anesine 
dar ve müsamahasız ehl-i Sünnet akaidinden çok daha uygun gelmesi, müte
madiyen Şark'tan Garb'a gelen Türkmenler arasında lsmaelisnıe qııarmate, 
Sabeisme helleııistiqııe'den müştak bir takım akidelerin intişarına çok yardım 
etti . . .  " . 

Bun lan teyiden Ziya Gökalp da, eski Türklerdeki iptidai din sistemlerinde, 
bunların bir zahiri bir de Batıni din sistemleri olduğunu ve binaenaleyh İslfımi
yeııen sonra esoteric İsmaili akidelerin onlar arasında kolaylıkla yayı ldığını 
i fade ediyor (Küçük Mecmua, No. 28). 

"Göçebe Türkmen hayatında büyük bir mevkii olan kadınların (fot. 6) 
ehl-i . Sünnet alimleri tarafından umumi hayat haricine çıkarılmak istenmesi, 
eskiden beri kadınlarla müştereken tertibedilen sazlı ve şaraplı  «şölen ayini ic
tima>>lann Şer'an memnu olması ,  ve göçebe hayatiyle pek az kabi l-i tel if  diğer 
bir takım sıkı ahkamın mevcudiyeti Türkmen an'anesine hiç uymuyordu. On
lar eski mi l li an'anelerinin devamını tervic edecek (revaçta tutan) bir şekl-i din
iden başka bir şeye tarafdar olamazlardı ;  bunu ise propagandacı larıııın büyük 
bir faaliyet ve «proselytisme» (dine davet gayreti) gösterdikleri Batıni ve müfrit 
Şii cereyanlannda buluyorlar ve böylece adeta mezhebi taifeler «sectes» teşkil 
ediyorlardı. Muahharen «Kızı lbaş», Alevi, Hurufi, Aliul lahi» gibi namlar ola
rak Anadolu ve İran'ın bazı sahalannda hala yaşayan heterodox zümreler, işte 
bunların ahfadıdır. Daha (H) iV.  asır mebadisinde (başlarında) (M.X. yy), 
Horasan ve Maverraünnehr hudutlarından çok uzak bulunan "Bugraç" Türkleri 
arasında bile eski «Gök Tengri» telfıkkisi yerine «Ali>>yi ikame eden müfrit 
Alevi itikadlanna rastgeldiğimizi unutmayalım". 

"İslfım dünyasında Sufilik cereyanı kuvvetlenerek, «tarikat»lar şeklinde 
bir tak ım harici <<taazzi»ler (şeki l lenmeler) meydana çıktığı zaman, muhtelif 
menşelerden gelme müfrit Şii ve Batıni akideleri yavaş yavaş bunlar arasına da 
girerek «Kalenderiyye, Haydenyye, ilah . . .  » gibi bir takım tarikatların teşekkü
lünde müessir olmuş ve bu vasıtayla «Sufilik» şekline bürünerek Sünni İslfım 
merkezlerine hulOI etmişlerdir ki, Türklerin bu husustaki rolleri pek mühim ve 
nakabi l-i İhmaldir . . .  " I .  

Devam etmeden önce Asya'da kadının konumuna geri dönelim. Burada ve 
Hindistan'daki Türkler arasında kadının doğruca siyasi ve hatta askeri rol oy
nadığını ,  bir erkek sporu olan Çukana (polo)ya giren kadınların çok olduğunu 
görüyoruz. 

1 Köprülüzadc Mehmcd Fuat.- Bekta�ili�in mcn�e'leri. s. 1 27-K. 
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Babür'ün doğruca ve Timur'un yedinci göbekten torunu olan Ekber'e 
(ölm. 1 605) kadar Hind tahtına çıkan hemen bütün Türk hükümdarlar ya 
Türkistan ve şimdiki Afganistan ve İran'da doğmuş Türklerdi, ya da babaları 
oralarda doğmuştu. Büyük memur ve kumandanlar da böyle idi. Yaşayış tarzı 
ve giyinişlerinde Türk adetlerini aynen muhafaza etmekteydiler. Kadınlar dı
şarda, bedenlerine sıkıca yapışan, dar entari ler giyiyorlar, saçları görünü
yordu. Çeşitli kaynaklardan, ziyafetlerde erkek ve kadınlar birlikte bulunuyor
lardı. Qelmiş geçmiş kadın hükümdarları saymıyoruz 1 •  

Yukarda zikrettiğimiz vechile Al i 'n in "Gök Tengri "nin yerini alması bize 
Bektaşi geleneğinin Hacı Bektaş'ı Ali 'nin, dolayısıyla Peygamber'in soy zin
cirine bağlamasını izah ediyor. 

Anadolu'da konutun tarihi gelişini üzerindeki bir dokümanter fi l mde 
( "konutun öyküsü", Su ha Arın ve Metin Sözen'in gerçekleştirmeleri , 1 984) 
günümüz Alevilerinin bir i lkbahar rituali sahnesi yer alıyordu. Bunda, tıpkı bir 
Noel ağacı gibi yanan mumlarla süslenmiş bir çam ağacının çevresinde, kadın 
ve erkekler, ahenkli adımlarla dönerek raksediyorlardı: İslami ci la altında Attis 
kültünün devam belirgin oluyordu. Döneceğiz bu konuya. 

Türk isti lasından itibaren Anadolu'daki dini hareketlerin gelişme sürecini 
i yice anlamak için bunların "devamlı l ığı"nı takibetmek, ve bunun için de 
komşu ü lkelerde, Irak'ta, İran'da, Suriye'de . . .  dini hareketlerin bağlantısını , 
buralarda teşekkül eden tarikat ve fırkaları (Kalenderiyye, Hayderiyye, Babai, 
Ahi . . .  ) gözden kaçırmamak gerekir. Bunların arasında Horasan "Melamet
iyye"sinden kökenini alan Kalenderiyye önemli oluyor. O, yüzyı l lar boyunca 
devam edebi lmek üzere Mısır, Suriye, Hindistan, Afganistan, Anadolu ve 
Rumeli'de yayılacak ve birçok yeni tarikatın, ve bu arada Bektaşiyyenin teşek
külüne iştirak edecektir. Şimdil ik bunun üzerinde yayılmayıp iki tarihi olguyu 
zikretmekle yetineceğiz: 

1 .  Hindistan'a yerleşmiş İsliimlaşmış birçok 1rartlı (VIII. yy), Buddhism 
ve Brahmanismin etk isi altında kalmışlar ve bu iki inancı İslamınki i le terki
betmişlerdi ki bu keyfiyet, örneğin Kalenderiyye gibi birçok tarikatın doğma
sına neden olmuştu. Gerçekten kala, Sankrit dini ritualinde "kanun, nizam, tö
ren" olurken drl "zarar verme, delme, patlatma, kırma"yı tanıml ıyordu. Dri 
fi i l i nden, "yarık "  anlamında ku l lanı l an darcı ismi türemiş ol malıydı 
(muhtemelen Türkçe "dere" sözcüğü bu di le Farisi aracı lığıyla girmişti). 

Kala ve dara 'dan oluşmuş sözcük, yeni Sanskritçede, kala11dara şeklinde 
kul lanı lmakta olup bu, bir adeti bir nizamı bozabi lecek olanı ifade etmektedir2• 

1 Hikmet Bayur.- Ona ve yeni kurunda Ona Asya ve Hindistan Türklerinde kadınların mevkii. i11 
Belleten 1/ 1 .  1 937. s. 42-6. 

2 Sadetı i n  Kocatürk.- Kalenderiye tarikatı ve Hatib-i Piirisi"ıı in Kalcnderniiıncsi. i11 l ra ıı 
Şchinşahlığının 2500. Kuruluş yıldönümüne Armağan. lst. 1 97 1 .  s. 2 2 1 .  inji"u 1 .  
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Gerçekten Anadolu Kalenderileri, zamanlarının adiib ve itiyadlannın dı
şına çıkmaktan fazlaca çekinmiyorlardı .  Bunların davranışları ve giyinişleri 
hususunda tam bir Osmanlı olan tarihçi Hüseyin Hüsameddin, bir Kalender 
Burak Baba'dan bahsederken, fazla sitayişkiir olmayan sözlerini esirgemiyor1 
ama Baba'nın, kendisine verilen paradan hiçbir meteliğini saklamayıp bunu 
derhal fakirlere dağıttığını eklemeyi ihmal ediyorı. Döneceğiz Burak Baba'ya. 

Böylece fakr kavramına, yani Bektaşi doktrininin temellerinden birini 
oluşturan maddi varlıklardan yüz çevirmeye varıyoruz. Biz, hatırlanacağız 
gibi, başlarda, Avrupa'daki fikir hareketlerini irdelerken bir fakirler hareketi, 
bir "heretic" hareket, "Gönüllü fakirlik hareketi" üzerinde durmuştuk. Bu dahi 
idarecinin can kardeşine saldırarak bir siyasi rol oynamayı amaçlayan bir halk 
tarikatının bir müşterek, hatta evrensel ,  niteliği oluyor. 

Osmanlı idarecisinin hiçbir suretle fakrın "lezzet"ini tatmaya hazır olmadı
ğını da, geçerken kaydedelim . . .  

2 .  Kalenderiyye tarikatı XIII. yy'ın i lk  yarısının Babai hareketinde ön 
safta rol almıştı. İhtiliilın başarısızlığından sonra Kalenderiler, Şiiliğe ve daha 
özell ikle Mazdakiliğe bulaşmış3 sair topluluklar gibi, Anadolı.ı'ya yayılmış
lardı .  "Beyl ik"ler, onlara elverişli bir zemin arzediyordu. Bu çağda sahneye, 
Aşıkpaşazade'nin AbdaMıı-ı  Rum adını verdiği, Babai hareketine dahil  tabaka 
i le  Bektaşiler arasında bir aracı grubundan başka bir şey olmayan bir grup gi
riyor. XIV. yy'ın başlarından itibaren Anadolu'nun hertarafına yayı lmış Hacı 
Bektaş i le  i lgi l i  geleneklerin, Sulucakaraöyük kökenli Rum Abdallarının ve 
müridlerinin eseri olması muhtemeldir. Yukarda da ifade etmiş olduğumuz gibi 
Rum Abdal tabiri herzaman "Bektaşi" ile eşanlamlı olarak kullanılmış : aşağıda 
üzerinde uzunca duracağımız Kaygusuz Abdal, bir "Kudema-i Bektaşiyan 
(Bektaşilerin eskisi)" idi4• 

Osman Turan, müel l ifi meçhul olup yarısı onun zamanında Anadolu'da 
mevcut bulunan Batınilere tahsis edi lmiş olan "Fustiit ul-adale fi kaviiid is-sal
tana" adlı eseri tanıtıyor. Kitabın müell ifi, Ehl-i Sünnet dışındaki dini zümre
lerin din ve dünya için yarattıkları tehlikelere dikkati çekiyor ve o dönemin 
padişahlarının umur-i külli i le meşgul olmalarından, ulema ve eşrafın mevki 
ve para peşinde koşmalarından, halkın hamiyetsiz ve ahlfiksızlığından ( ! ?) ,  
ihtisab (zabıta) işlerinin yolunda gitmemesinden dolayı Biitınilerin küstahlıkla-

1 Hüseyin H üsameddin.- Amasya ıarihi il. lsı. 1 DO, s. 46 1 -2 . 
2 Köprülüzade M. Fuad.- lnllucncc du chamanismc. s. 1 7. 
3 Osman Turan.- Selçuk Türkiyesine dair bir kaynak : Fusıfıı ul-adfıle fi kaviiid is-sulıana. iıı Fuaı 

Köprülü Armağanı, s. 537, 540-544 ve dev. 
4 Ahmeı Yaşar Ocak.- Kalenderiler ve Bektaşilik, iıı Doğumunun 1 00. yıldönilmünılc Aıaıürk'c 

Armağan, lsı. Un. Ed. Fak. yay.isi. 1 98 1 .  s. 300- 1 .  
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nnı artırdıklanndan, işsiz ve serserilerin katı lmasıyla sayılarının hergün ço
ğaldığından, bunların bulunmadıklan ülkenin kalmadığından . . .  yakınıyor. 
Müel l if bütün gayri Sünni zümreleri Hurremi ve Mazdakilerin bir devamı ola
rak görüyor. Ona göre mezkur mezhepler gibi eski Batınilerin yolunda giden, 
ibahat (haram tanımama), zındıklık ve küfr içerisinde yaşayan Anadolu Biitıni
leri, Cavlakl/er adını almaktadır. Bu sonuncular hakkında yaptığı betimleme
ler bunların tamamen Kalenderiler namıyla maruf zümre olduklarını gösteri
yor. Bu betimlemelere göre Cavlakilerin helal veya mübah saymadıktan hiçbir 
haram yoktur. Namaz kı lmadıklannı herkes bi ldiği gibi, aşikare olmasa bile, 
gizli olarak oruç yerler, şarap içerler, hiçbir küfürden kaçınmazlar. Mescidleri 
kendilerine makam yapmışlar, oralarda köpekleri yanlannda bulundurur, şarap 
içer ve her türlü fısk ve fücur _yaparlar (dinin yasakladıklarını yaparlar). Mes
cide ahır, namaz safına da tavla deyip namaz kı lanla. tavlaya gidecek insan 
değilsin diye alay ederler 1 •  Bu tür suçlamalar asırlar boyunca Sünni tarikin di
l inden (ve kaleminden) düşmemiş. Döneceğiz bunlara. 

* 
* * 

Baciyan-ı Rum 
Sabahattin Eyüboğlu l 944'de çevirdiği Euripides'in "Bakkhalar" ının ön

sözünde şöyle diyor" . . .  Bektaşi ayinlerinde Dionysos <lininden bazı izler bu
lunması kuvvetle tahmin edilebilir. Bu münasebetle şahsi bir hatıra anlatmadan 
geçemeyeceğim. 1 934 senesi İzmir'de müze müdürü Selfilıattin'in himmetiyle 
meydana çıkarılan Yunan Agora'sını  gezmeye gitmiştim. Bay Selahattin'e 
Bakkhalar tragedyasında adı geçen Tmolos dağı 'nın yerin i  sormuş ve 
Manisa'daki Bozdağ olduğunu öğrenmiştim .  B. Selfıhattin bana Yunan 
Agora'sı nda heyke ller ve abideler arasında bulduğu Türklere ait çok eski 
mezar taşlannı gösterdi :  bunların i lk  Bektaşi kadınlara ait olduğunu ve bu 
kadın ların Agora'ya tesadüfen gömülmüş o lmadıklarını söy led i .  B i raz 
tereddüt ettikten sonra bana bir sır da tevdi etti: «Bektaşiliğin Dionysos diniyle 
yakın akrabalığını ispat edebilecek haldeyim, türlü türlü vesikalar biriktirdim; 
ama bunlar ancak ö lümünden sonra ortaya çıkacak ; s iz de k imseye 
söylemeyin» dedi . . . "2 •  Maalesef Eyüboğlu da B .  Selahattin gibi göçtü bu 
dünyadan, hiçbir bilimsel çalışma yapmadan; "kimseye bir şey söylemeden" . . .  

1 Osman Turan.- Selçuk Türkiyesi din tarihine dair bir kaynak: Fust:it ul-ad:ile li kav:i'id is
salıana. iıı Fuad Köprülü Armağanı.  s. 537-44. 

2 S. Eyüboğlu Bakkhalar tercümesini M. Mcunier ve M. G. Duclos'nun Fransızcaya çevirilerinden 
yapmıştır. 
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"Bakkhalar" tragedyasında şu andaki konumuz itibariyle önemli olan, bir 
kadınlar cemaatinin, bir "baciyan-ı Dionysos"un bulunmasıdır. 

Eyüboğlu'nun yukarda yazdıkları da akla gelince, bir varsayım çıkıyor 
ortaya. "Sanıldığı gibi Dionysos vecdi kültü herzaman kadın topluluk ları tara
fından özel bir şevkle uygulanmış. Eski bir tarihçinin metnine göre trieterides'
ler, yani her iki yı lda bir kendini bel irtmek (epiplıa11y) üzere tanrının geçtiği 
büyük bayram, birçok Helen kentinde kadınlar topluluğunca kutlanan bir bay
ramdı .  Ayrıca, özel l ikle bu külte kendini adamış, az çok kapalı kadın cemaat
ları vardı ; bunlardan bazıları . . .  Devlet kurumu niteliğini haiz olup Site'nin 
kültleri arasında bunlara yer ayrı lmıştı . . .  " 1 •  Ve bir mitos : Mysialı ların kralı 
Telephos'un eşi Hiera, ilk Troja savaşı sırasında Mysia kad ınlarından oluşan 
birl ikleri Greklere karşı savaşa sürmüşmüş2• 

Derhal eklememizin gerektiği bir husus da Bakkhalann sadece kadınlardan 
oluşmadığı, Dionysos'un orgiastic ayinlerinde yer alan, herkes gibi del iren, 
daimi bir erkek cemaatının da bulunduğudur. Böyle olmasaydı Eyüboğlu 'nun 
bir din ile Bektaşil ik arasında bir i l işki tahmini güç olurdu (gerçi o bu tahminini 
sadece danslara dayandırmış ve işin asıl sağlam yanını görmeden geçmişti); ne 
de olsa Bektaşil ik aslen bir erkek tarikatıydı .  Ama Dionysos'un orgiastic 
ayinlerinde dişi l ve eril öğelere düşen rollerin oranı karanlığını muhafaza edi
yor. 

Eski metinler Bacchus vecdi ile i lgili davranışlara müptelfi kadınları ifade 
etmek üzere oldukça çok terim bırakmışlar. Bu kadar çok ad, Dionyos kültü
nün vecdi uygulamalarında dişi l unsura düşen payın önemini bel irtmeye yeti
yor3. 

Aşıkpaşazade, sairlerinden başka bir üçüncü sosyal teşekkülden, Btıciyiiır
ı Runı'dan, yani bir kadınlar örgütünden söz ediyor ve Bektaşilerin piri Hacı 
Bektaş Veli'nin bunlarla i l işkisini anlatıyor. Bektaşi geleneğinde tarikattan olan 
kadınlara genell ikle bacı denmesi de bununla ilgili olsa gerek. Bu adın üyeleri 
kadınlardan oluşan bir Sufi zümresinin adı olabilir mi? Gerçi Memlukler za
manında Mısır'da kadınlara özgü tekkelerin bulunduğunu, Selçuklu döne
minde Konya'da kadınların şeyhlere intisabettiklerini bi liyoruz. Bertrandon de 
la Broquiere, XV. yy'ın başında Dhu'l-kadr beyliğinin müsellah otuzbin erkek 
ve yüzbin kadından - bir yerde yüzbin yerine otuzbin diyor - oluşmuş bir 
Türkmen kuvvetine malik olduğunu söylüyor. Aşıkpaşazade, Btıciyfın-ı Riim 

l H. Jeanmairc.- Dionysos. Hisıoire de cuhe de Bacchus. Paris 1 970. s. 90. 
2 BL. mad. "Hiera". 
3 H. Jcanmaire.- op. ciı . . s. 1 57-9. 
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adı altında uç beyliklerindeki Türkmen kabilelerinin silahlı ve savaşçı kadınla
rını mı kastetmişti ? . . .  ı .  

Osmanlı kronikleri Osmanlı devletinin ortaya çıkışı sırasında Türkmen 
kadınların da Uç bölgelerde faaliyet gösterdiklerinden söz ediyorlar. Ama bu 
faaliyetle i lgi l i  olarak en fazla bi lgiyi İbn Batuta veriyor. Keza Niğdeki Kadı 
Ahmed 1 340 yı l ında tamamladığı "El-Veledü'ş-Şefik" adlı  eserinde Niğde 
dolaylarında Taptuklu Türkmen dervişlerinin hanımlarının faaliyetlerine işa
rette bulunmuş. 

Moğollar kendilerine karşı koyan Alılyfııı-Runı i le bunun kadınlar kolu ol
duğu sanı lan Bacıyfın-ı Rum örgütlerini dağıtmışlard ı .  Dağılmış durumda 
bulunan örgütün üyeleri olan hatunların bireysel faaliyetleri hakkında gerek 
İbn Batuta, gerek Osmanlı tarihçileri ve sair yazarlar bilgi veriyorlar. Aşıkpa
şazade muhtemelen mensup olduğu ai leden2 gelen rivayetlerle Selçuklu dö
neminde Türkmen kadınlara özgü bir örgütten haberdar olmuş olmalıydı .  

İbn Bibi 'nin yazdığına göre, Selçuk sultanını Kösedağ muharebesinde 
mağlUbeden Moğollar Kayseri'yi muhasara ediyorlar, Ahiler kenti onbeşgün 
süre ile kahramanca savunuyorlar. O günlerin canlı tanığı olan ünlü 'Süryani 
tarihçi Malatyalı Gregory Ebu'I Farac (Bar Hebraeus) Moğolların kenti zap
tetmelerinden sonra vaki olayları şöyle hikaye ediyor: " . . .  Daha sonra onbin
lerce kişiyi öldürdüler ve genç erkekleri ve genç kızları esir ederek götürdü
ler"1 .  Mikfii l Bayram�. Ahi ve Bacı örgütünün ilk kez Kayseri'de kurulup bu
radan Anadolu'nun sair yerlerine dağıldığını ifade düşünerek mezkur metinde 
geçen "genç erkeklere' ' ,  ve "genç kızlar" ın sırasıyla Ahileri (Fityan) ve Baci
ları ( "Feta"nın dişi l i  "Feteyfit"ı) i fade edebileceği varsayımını kurmuş ve İs
tanbul ve Mardin Süryani Ki liseleri büyüklerine müracaat ederek Ebu'I Farac 
tarihinin aslında bunların hangi Siiryanice sözcükle karşı landığını sormuş ve 
aldığı yanıtlara göre varsayımının doğruluğuna kanaat getirmiş. 

"Bu kadınlar arası teşkilattan i lk olarak bahseden yazar ise, teşkilfitın bili
nen i lk l ideri Fatma Bacı'nın (Kadın Ana, Hatun Ana, Kadıncık, Fatma Ana) 
babası Şeyh Evhadu'd-Din Hamid el-Kirmani'nin (6351 1 237) müridlerinden 
olup "Menakıb-i Şeyh Evhadu'd-Din-i Kirmani" adlı eserin yazarıdır. . .  eserini 
kaleme aldığı zaman Fatma Bacı henüz hayatta i miş . . .  Yazar, Ki rmani'nin 
müridleri arasında genç kız ve kadınlar ve faaliyetleri i le i lgi l i  olarak birçok 

1 l'uad Kilprülii.- Osmanlı devletinin kuruluşu. Ank. 1 959, s. 93-4 . 
2 ı\şıkpaşazaclc Baba l lyas"ın torunu K ı rşehirli Aşık Paşa"nın oğlu Elvan Çclcbi 'n in kızıııdaıı 

torunu olup 1 48 1 'de ölmüş. 
J Abu'I f'arac tarihi .  C. il. Ank. 1 950. s. 342. Suryancadan lngilizccyc çeviren Erncsı A .  Wallis 

Budgc, Türkçeye çeviren Ömer Rıza Doğrul .  
· 

4 Mikail Bayram - Baciyan- ı  Rüm (Anadolu Bacıları) hakkında bazı yeni kaynaklar. iıı X.  
TTKg/1 1 1 ,  Ank. 1 99 1 .  s. 967-973. 
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haberler verdiği gibi eserinin bir yerinde Kirmfıni'nin halifesi Zeynu'd-Din Sa
daka'nın Konya'daki zaviyesinde bulunan genç kız ve kadınları «Fakiregfüı 
(hanım dervişler)» kelimesi i le anmıştır. Şüphesiz bu kelime Aşıkpaşazade'nin 
ve Türkmenlerin «Bacıyan» dedikleri zümrenin Farsça adıdır". 

"Mevlevi yazar Ahmed Eflaki de eserinin bir yerinde Konya'daki bir ka
dınlar cemaatinden söz etmiştir. Burada bahsi geçen kadınlar cemaati gene 
Zeynud-Din Sadaka'nın müridleri olmalı .  Bu habere göre Şems-i Tebrizi 
uzaktan kadınlar cemaatini görmüş «onların içinde bir tek nur var. O da Mev
liinfi'dan kaynaklanıyor» demiş, araştırmışlar gerçekten de Mevliinfı'nın kızı 
Melike Hatun'un o kadınlar cemaati arasına girdiğini görmüşler. Onu hemen o 
cemaatin arasından alıp getirmişler. Bu haberden Mevliinfı'nın kmnın da bir 
zaman bu Bacılar arasına katı ldığı, fakat sonradan onlar arasına girmesinin 
engellendiği anlaşılmaktadır. Aynca bu haber, Mevlana'nın Türkmenlere mu
halif bir siyaset izlemesinde Şems'in rolünü de göstermektedir" 1 •  

" . . .  Bu  tarihçilerin (resmi tarihçilerin), Türkmen ve Ahilere karşı menfi 
tutumları eserlerinde o kadar açıktır ki ,  zaman zaman «Etrak-i bi din (dinsiz 
Türkler)», «Babaiyfin-i Harici», «Toptukiyfin-ı Mubahi (her kötülüğü mubah 
sayan Toptuklular)» . . .  gibi sözlerle onlara hakaret etmekten kendilerini alanıa
mış lard ı r"'2 .  

Evet, bir kadınlar cemaati vardı, Anadolu'da, Bektaşiyyun'a yakın, ceng
aver bir cemaat. Bunun kökeni sakın Dionysos'un Bakkhaları olmasın? . . .  
Niçin olmasın ki Phrygia ve Küçük Asya'nın Büyük Tanrıça'sı ,  "İ liilıların 
Arası" Kybele ile i lgil i cinler olan Korybante'ler bir çeşit mmıia'nın sorumlusu 
gibi görünmektedir. Adı geçen tanrıçanın ritusları, dionysi smin eski şeki l le
riyle belirli bir yakınlık arzederler. 

Bu mania'ya tutulanlar korubantiôntes, yani "Korybante' l ik edenler" 
(çı lgınca dans edenler) diye tesmiye edil irlerdi. Bunların ayinlerinin önemli bir 
özelliği de, akı l  hastal ıklarını iyi leştirdiği öne sürülen bu çı lgınça danslarıydı .  
Şamanlığın baş aletlerinden olan dümbelekle düdiik (zuma) korybante'lerin de 
aleti oluyor. Bunların hipnotik raksları başlıca tezahürlerini teşki l ediyor. se
mfi'nın Mevlevilerin karakteristiği olması gibi . . .  Ve dümbelekler, kastanyetler 
(kaşıklar gibi . . .  ), el çırpmaları, düdükler . . .  

"Bu tür takvanın, özellikle Akdeniz Doğu'sunda yaşamaya devam etmesi 
i lgi çekicidir. İslam ci lilsı bun ları yok edememiş, hiç değilse yeniden ortaya 
çıkmalarını önleyememiştir. Bittabi burada söz konusu olan, zikr'i uygu layan 
mistik eği l iml i  Müslüman tarikatlarıyla Küçük Asya, Mısır, Kuzey Afrika 

1 ilul., s .  97 1 . 
2 i/Jd., s. 972. 
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(Mağrib) için yapılmış betimlemelerde anlatılan ve semazenlerin ününü yapan 
uygulamalarıdır. Bu yakınlığın i lginçliği çoktanberi farkedilmiş. XVIII. yy'ın 
alim Helenist ve aynı zamanda Arapçacı ünlü Yakob Reiske'ye atfen Lobeck 
(Alman arkeolog ve filologu, 1 78 1 - 1 856) (Latince olarak) yazıyordu: «Bu 
meczup'lar sınıfı ve kültleri Asyalı mi l letlerde kaybolmamış olup muhafaza 
edilmiştir ve eski Korybante'lerin ahfadı olan dervişlerin bugün içinde dolanıp 
durduklan Türklerin imparatorluğunda çok yaygındır»" 

Tannsal Çocuk Dionysos'un oyuncakları arasında aşık kemikleri, bir 
ayna, topaçlar bulunuyor. Mania buhranları sırasında tefe'ül edi ldiğini bil iyo
ruz. Bugün dahi aşık kemiği "cuk oturursa" işlerin yolunda gideceğine hük
medilmiyor mu? O zamanlarda da aşık kemiği falcıl ıkta kullanı l ıyordu. Heme 
kadar "oyuncak" olarak görülmüşse de bu saydıklarımızın bundan öteye giden 
nesneler olduklan aşikar oluyor: topaç, Çocuk'un kalbinin simgesiydi .  Ayna, 
hiçbir zaman eksik olmamıştır, aynen bu günkü gibi. Bunların dışında, gü
rültü çıkaran "oyuncaklar" da vardı bir ayin (telete) ancak sesli aletlerle düşü
nülebilird i .  Bu itibarla bugün, çocuklar�mızın elindeki kaynana zırıltısı 'nın 
eşi (rhombas) i le Çocuk oynuyordu 1 •  

Konunun bir  i lginç tarafı da, Bizans döneminden beri bugüne dek bir  kült 
merkezi olmuş olan İstanbu,l Eyüp (Sultan)'ın, yüzyıl ımızın i lk çeyreğinin so
nuna kadar ünlü bir oyuncak imal merkezi olmuş olmasıdır. Burada rengarenk 
boyanan kaynana zırıltıları, üstü ayna kırıklarıyla süslü arabalar . . .  çocuklara 
neşe verirdi . 

Evet, niçin Baciyan-ı Rfim'un kökeni Korybente' ler, Bakkha'lar ol maya
caktı? . . .  

• 
* * 

"An'aneye göre şimdi Mucur kazasının bir nahiyesi olan Suluca Karaöyü
k'e geldiği vakit orada İdris Hoca isminde birisi varmış. Onunla hembezm ol
muş. Menkfihesi (nikahlısı) Fat ıma Hatun'u kızı edinmiş k i  Kadıncık Ana 
namıyla maruftur". 

"Filhakika Kadıncık Ana evladı, Hacı Bektaş'ın verasetini dava ve vakıf
larında hakk-ı tevliyetini iddia ederler. Şu kadar var ki bila veled vefat eden 
Hacı Bektaş i le onun evlfıdı olduklarını söyleyen Çelebi'ler arasında ne gibi 
bir münasebet olması lazımdır?". 

"İşle bu mesele Bektaşilik ve o zümreyi lakibeden Anadolu Alevileri içinde 
«nefes evladı» an'anesini türetmiştir ki bu usulün suistimal edi lmesi ihtimali 

1 H .  Jeanmaire.- op. ciı . .  s. 243, 382-3, 388-9. 
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Kızılbaşlar hakkında biser ü bün (saçma sapan, başsız kıçsız) istinadata vesile 
olmuştur". 

"Mamafih Tahtacı lar ve Sufiyan sürekleri (Kızı lbaşlar) arasında «nefes 
evladı» addedilen birçok ocaklara tesadüf edilmektedir. Sebepleri tetkik edi
l ince derhal alaşıl ır ki çocuğu olmayan veyahut yaşamayan kadınlar, fi lfin de
deden veya babadan bir düa, bir. . .  hayr istemişler veya böyle bir makam-ı ru
haniyete adak yapmışlardır; doğan çocuk, fi lan dedenin veya erenlerin «nefes 
evladı» diye maruf olur". 

" Kudema-i muharririnin (eski yazarların) beyanatına göre Türkiye'de mi
safir addedi len dört zümre vardır ki Gaziyan-ı Riim, Ahiyan-ı Riim, Baciyan-ı 
Riim, Abdalfin-ı Riim deni lmektedir. Ve Bektaşiler de Baciyan-ı Riim zümre
sine mensuptur". 

"Şu tasnife dikkat edi l irse Ahi erkek kardeş, Bacı kızkardeş demek oldu
ğundan Bektaşilerle Ahilerin «gayede» ve usul ve erkanda hususiyle «mahrem 
ve hafi» bulunmamasında bir müşabehet (benzerl ik) görüldüğünü kaydetmek 
lazımdır. Ahiyan-ı Riim, içtimai ve iktisadi nizamda bir tesanüd tesis etmeye 
muvaffak olduğu halde Baciyan-ı Riim zümresi, «Cemiyetin kadınlı erkekli 
medeniyet-i içtimaiyesini» daha yüksek bir gayeye sevketmek içtihadında bu
lunduğunu kabul etmek mümkündür. Yalnız erkeklerin tekamülünü takibeden 
Ahilere, Bektaşiler bir misli kuvvet daha i lave etmiş bulunuyorlar" 1 •  

Divertimento 
Bektaşinin  biri , bir Mevlevi dervişine sormuş: "Erenler, böyle niçin dö-

nersiniz" diye 
Mevlevi: "Allah Allah"der döneriz. 
Bektaşi: Erenler eyvallah, biz de "Allah" deriz ama dönmeyiz! 
Ve Bektaşinin istihzai: 
"Zahida o denlii siklet-i taç (külfilı) ü kaba (kaftan) i le 
Uçmak ümidin etmez idi ebleh (aptal) olmasa" (Nergisi) . . .  

• • 

Osman, kendi kendini yaratmış bir adamdı. Moğol mülkünün sını rlarında 
göçebelerin olduğu kadar Bizans B ithynia'sının yerleşik (eğer emniyetsiz de
ğilse) çiftçisinin çıkarlarını koruyarak vaadedici bir girişimi yaratmışt ı .  Tek 
bi ldiği teknik, yeni bir kabile yaratmaktı, ancak Osmanlı girişiminin kabilevi 
vechesi ondan sonra uzun yaşamayacaktı. Daha Orhan'ın i lk  yı l larından itiba
ren, i lk  Osmanl ı  para darbı, ordunun değişen terkibi, kentsel mimarinin yay-

1 Baha Said.- Bekta�iler 2. i11 Türk Yurdu 27. C. V Marı 1 927. s. 201 -2. 
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gınl ığı gibi gelişmelerin tümü, el in altındaki şefi bir uzak sultana tahvi l  ve 
yükselten süreçleri gösterirler. Bu süreç geri dönüşlü olmayacaktı. 

1. Murad i le 1. Bayezid, süreci hızlandırmışlardı .  Yeniçeri liğin kuruluşu 
ve devşirme usulünün vaz'ı, orduda göçebe ihtiyacında bir azalmayı tazam
mun ederken bir toprak ve sayım sici l lenmesinin başlangıcı, bütün Osmanlı 
tebaasının yerleşik, kolayca yeri saptanabi len ve dolayısıyla vergilendirebilen 
durumda olmaları düşünce ve arzusuyla i lgili görünür. Osmanlının medresel
u' larca i leri sürülen imparatorluk geleneğini kabul etme kararı, eninde so
nunda, heterodox göçebelerin en dipte bulunacağı bir toplum tabakalaşmasıııa 
kaçınılmaz şekilde götürecekti. 

XV. yy'da Osmanlı idaresi , girişimlerinin üyelerini iki fırkaya, idarecilerle 
tabilere, bölünmüş olarak bakıyordu ve bunlar güçte olduğu kadar sayıca da 
eşitsiz olacaklardı. İdareciler Küçük Asya göçebelerini çoğu köylü tabi ler ta
kımına katma kararındaydılar; bunların gelecekteki inkıyad ve itaatlarını tasar
larken göçebelerin geçmişteki yardımlarını hatırlamaz olmuşlardı .  

Kısaca, Osmanl ı  bürokratı iç in göçebeliğin özü, göçebenin hareketl i l i 
ğinde yatıyordu; onun "dolanmaları" onu göçebe, ayrı ve maalesef gayrimu
ayyen kı l ıyordu. Arandığında bulunacak (ve vergilendiri lecek) sabit bir me
kanları yoktu ki bu keyfiyet onların idaresinde güçlük yaratıyordu. Bunların 
hareketli l iği ayrıca sürekli bir tehdit oluşturuyordu şöyle ki bunlar birden bire 
uzak bir mahalde görünüp eki lmiş arazide sürülerini otlatarak veya köylere 
akın  ederek kargaşa meydana getirebi l irlerdi .  Ayrıca bunların örgütlenme 
şekli ,  rei slerinin iç yetki sini vurgulayarak kabi lenin Osmanlı hükumeti meka
nizmasına tabiiyetini teşvik etmiyordu. Bunların reisleri aynı zamanda bun la
rın kendi zabıta memuru olduğuna göre merkezi hükumete ne ihtiyaçları kalı
yordu ki? Yani Osmanlı ,  göçebeleri yerleşikl ik düşüne ve hem hareketl i l ik, 
hem de bağımsızlığın pekiştirdiği bir bilkuvve mevcut (potential) tehdit olarak 
görüyordu. O ise ki ona göre göçebeler için "dinlenip yerleşmeyi yeğlemek" 
daha iyi olacaktı şöyle ki onlar (daha doğrusu Osmanlılar) böyle bir gayrime
deni hayattan kurtulmuş olacaklardı ' . 

• • 

Bizans ve Ermeni kroniklerinin Selçukluyu "İsmfüliler" şeklinde anmaları2 
bizim için çok manidar oluyor; şöyle ki bu "Türkler", Anadolu'da yurt tutmaya 
gelen ve daha önce anlatıldığı gibi Şii, hatta müfrit Şii doktrinlere bu laşmış 
olan göçebe Türkmen unsurlarıydı ve Hıristiyan vakanüvistler bu işin farkında 

1 Rudi Paul Lindncr.- oıı. ciı . . s. 5 1 -5 .  
2 Michel Baliveı.- Roınanic byzanıine el pays de Rum Turc. Histoirc d'uıı cspace d'imbricalioıı 

Grcco-Turquc. lsı. 1 994. s. 67. 74. 
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olmuş olmalıydılar. Keyfiyetin bundan sonra gelişecek olan tarihi seyri, bu 
beyanın önemini gösterecektir. 

B u  "Türkler" de dini yaşam ve Sı'.lfiyane akımlar göçebe aşiretlerde daha 
canl ı ,  daha samimi, daha taşkın ve fi i le dönüşmeye daha yatkındır. Metafizik 
düşünceler, soyut kavramlar bu i lkel çevrede çok basitleşip ameli ve somut 
şekiller alıyor; ahlak felsefesinin incelikleri derhal sert bir hayat kaidesi şeklini 
al ıyor. 

Propagandacı dervişler XIV. yy'ın başında en ucra ve ufak köylere kadar 
yayılmışlardı o kadar ki büyük merkezlerdeki Sufi şairler, örneğin XIII . yy'ın 
ilk yansında çevresine büyük bir kitle toplayan ve daha sonra debbağlar esna
fının piri sayı lan Ahi Evren 'i n  halifesi ve Kırşehir'deki tekkenin şeyhi olan 
Gülşehri, bu köy şeyhlerini karşısına almıştı . Bu Türkmenlerin Müslüman
l ığı ,  eski Türklerin putperest gelenekleriyle müfrit, Şiiliğin dıştan tasavvuf 
rengine boyanmış basit ve popüler bir şeklinin ve bazı yerel kalıntı ların imti
zacından hasıl olmuş bir sy11cretisnıe idi . "Mehdi bekleme" eği l im leri güçlü 
olan bu Türkmen aşiretleri , merkezi idareye karşı koyabi lecek tek kuvvet oldu
ğundan, bunlar arasında dini - siyasi propagandalar hiç eksik ol mamış. Ort
hodox mutasavvıfların şiddetli eleştirilerine maruz kalan garip kıyafetleri. �e
riata aykırı adetleri, coşkun yaşayışlarıyla tamamen eski Türk şamaıı'larııı ı 
hatırlatan bu Baba lfıkablı Türkmen şeyhleri, köylülerin ve göçebelerin manevi 
yaşamlarının başlıca nazımı ve hakimi olmuşlard ı .  Ne din alimleri. ne ue 
burjuva tarikatlarına mensup şeyhler, bu Babalar'la boy ölçüşemezlerdi .  İ lk 
kez XIII .  yy'da gördüğümüz bu Babai taifesi ,  şeyhlerinin emrini yerine getir
mek için kadınları ve çocuklarıyla cenge atılan ve şeyhlerinin maddi ölümüne 
bile inanmayan, bir tasavvuf tarikatından çok bir secte (fırka) mahiyetinde olup 
daha sonraki yüzyıllarda Anadolu'da varlığını bildiğimiz çeşitli Alevi taifeleri
'ne benzer. 

Bunların kökenini kısmen Yesevlye, kısmen de, aşağıda uzunca irdeleye
ceğimiz Kalenderiye de arayacağız. İ lkinin, yeni bulgu ların ışığında, yeni ku
ruluşunda bile tamamıyla heterodox bir mahiyet arzettiği anlaşı lmış oluyor 1 •  

Moğol isti lasından sonra Yakın-Doğu İsliim ülkelerinde, bunların mutaas
sıb alanlarında Heterodox zümrelerin çoğaldığını bi l iyoruz. Ulcaytu döne
minde bir aralık Şia-i isnii aşeriyeyi devlet dini olarak kabul eden İlhanlı saray
lannda ve ümera çevrelerinde büyük mevki kazanan bazı Türkmen Baba'larını 
görüyoruz. Bunlar artık köyler ve göçebelerle yetinmeyip Selçuk saray larında 
ve uç beylerinin yanlarında boy gösteriyorlardı. Efliikl'ye göre, Selçuk sultanı 
Rükneddin'nin Baba Merendi lakablı bir Türkmen şeyhine gösterdiği saygı, 

1 r:uad Köprülü.- Osmanlı devleıinin kuruluşu. s.  97-8. 



328 BURHAN oGUZ 

Mevliinfı'yı çok müteessir etmişti .  Yine Menteşe hükümdarı Mesud Bey'in 
yanında bulunan başka bir Türkmen şeyhi de Mevlfınii'nın  torunu Arif 
Çelebi'yi sinirlendirmişti . Aydın Oğul ları'ndan Hıdır Bey'in 1 348 tarihl i  bir 
anlaşmasından Ş iil iğini gösteren açık  deli l ler bulunmasıyla i lk Osmanlı 
hükümdarlar ının Heterodox dervişlere karşı hi mayekiir davrandıkları 
anlaşı l ıyor. 

Bu dönemin dini durumuna Niğdeli Kadı Ahmet yeni açıklık getiriyor. O, 
Anadolu'daki bazı kabileler arasında atheisme ve fba/ıiye mesleğine mensup 
olanların bulunduğunu ve bunların özel l ikle Niğde'de çok olduklarını söylü
yor, burada İbrahim Hacı adlı İbiihiyeye mensub şeyh yandaşlarını küfr ve 
zındıklıkla suçluyor ve yine Anadolu'da Tapduk adında bir Türk şeyhine bağlı 
oldukları için Taptukl ya da Taptuklu namını almış bir taifenin varlığını, mi
safirlerine kızlarını ,  kızkardeşlerin i ,  karı larını peşkeş çektiklerini söylüyor. 
Bu temelsiz isnad mutad olarak Sunni ler tarafından Kızılbaş zümrelerine ya
kıştırı l ıyor1 . İşin ucu, aşağıda göreceğimiz gibi, Yunus'a dayanıyor . . .  

• * 

Cavla kiye 
"Arkasından taklak attın en deni (alçak) bir şöhretin 
Düştü takken, çıktı cas cavlak o kel mahiyetin" (Mehmet Akit) 
("cas cavlak=çırçıplak" ,  cavlak=çıplak, soyunmuş, kabuğu dökülmüş, 

dazkel, kavlak . . .  ). 
Kalenderler tekkesi şeyhi olduğu anlaşılan Niksarlı Ebu Bekr-i Cevlaki'

n in adına Muhammed bin Mahmud el-Hatib'ın daha önce sözünü ettiğimiz 
Fustatu'l-adfile fi kava 'idi 's-saltana adl ı  eserinde rastlanıyor. Müell if, Ebu 
Bekr-i Cavalfıki'yi, kalenderi tarikatının Cavlakiyye kolunun korucusu Cemii
leddin-i Siivi'nin müridi olarak gösteriyor. Ona göre Şam'da Osman-ı Rumi 
adında fıbid ve ziihid bir şeyhin müridi olan Cemiileddin-i Sfıvi, ibadet ve mü
cahedeye tahammül edemediği için oradaki B iliil-i Habeşi mezarlığında i nzi
vaya çeki lmiş, saç ve sakalını ıraş edip boynuna bir ki l im parçası (culah, cu
lak, cavlak) atmış. Bu arada kendisine Şirazlı bir genci de mürid edinmiş .  
Sonradan buna i ltihak eden dört kişiden biri Niksarlı Ebu Bekr imiş. 

Farsça "cuval, heybe, aba yapılan çul ve palas" anlamına gelen culalı' ın 
muarrebi (Araplaştırılması) veya culah'ın mübeddeli (değiştiri lmişi) olan cav
lik veya culak giydikleri için cavlikl ve cavlakl unvanını alan bu Kalenderler, 
Muhammed bin Mahmud'un anlattığına göre, herşeyi helal ve mubah say
makta . .  ., başlarını ,  kaşların ı ,  sakat ve bıyıklarını tıraş etmekte . . .  dirler. 

1 ibd . .  s. 1 00- 1 .  



SÜFİLIK AKIMLARI 329 

Aslında Muhammed bin Mahmud'un, i leri gelen devlet ve din ricalinin bu 
gibi zındıklarla i lgi lenmedikleri hakkındaki şikayetine.ten, gerekse Etliiki'nin 
ifadesinden, Cavliikilerin çok kötü insanlar olmadıkları, halkın bun ların bazı 
hareketlerini hoş karşı ladıkları anlaşılıyor. Kaldı ki Kalenderlerin her türlü 
kayıttan iizade bir hayat geçirmeleri pek de hoşa gitmeyen bir şey deği idi 1 • 

• • 

Köprülü'nün söylediği gibi bu müfrit Şiiliğin dıştan rengine boyandığı ta
savvuf, asl ında felsefi (spekülatit) deği l ,  fi i le dönük bir düşünce oluyordu. 
Gercekten, Türk insanının elinde tasavvuf, içine dönük kuramlardan çok aksi
yon tarikatları halinde gelişmişti .  Bu olgu, Türk tasavvuf düşüncesini sosyal 
olayların, siyasetin içine itmişti ve aşağıda göreceğimiz gibi zaman zaman ciddi 
boyutlar almış ayaklanmalar, tarikatların önderliğinde vuku bulmuştu. Türk 
Sı'.ifisi sadece tesbih çekmeyip aynı zamanda ve aynı beceri i le kı l ıç sal layan, 
sınır bekleyen, at koşturan (tahta kıl ıçlarla) kaleler fetheden insanlardı2• O, 
geniş bir syncretisnıe'in ürünüydü ve bunda Hind, özellikle Buddha etkisi be
l irgindi. Gerçekten bu peygamberin anlayışına göre kişinin mutlu luğa ulaş
ması için bir davranış biçimi, tinsel yaşamla ilgili ''özveri" gereklidir. Ereği bi
reyin değil, bütün i11sa11lığ111 mutluluğudur. Buddhism toplumsal ahliik i lkele
rine göre düzenlenmiş olup peygamberinin görüşüne göre kadın lara saygı 
göstermek yetkinliğin gereklerindendir. Öğretisinin bir din niteliği taşıması, 
felsefe sorunlarına din açısından bakmayı gerektirmiş, Hind düşüncesinin 
başlıca özelliği sayılan yoklukta varlığa kavu�·ııw görüşü, sonradan ortaya çı
kan tektanrıcı dinlerce daha doğrusu bu din mensuplarının bu bölüğünce de, 
benimsenmiştir3 ki irdelediğimiz ve aşağıda ele alacağımız tarikatlarda bu, gö
rülecektir. 

* 
• * 

Her zaman için düşmanı, dil, din, kültür, uygarlık bakımından önlenemez 
şekilde birbirine karşıt iki u lusu, B izanslılar ve Türkleri, tarihi koşulların uzun 
yüzyıl lar birbirine yakından karışmış olarak yaşama durumuna getirmesi so
nucu birbirlerine karşı tamamen sızdırmaz halde kalamazlar, ne de herhangi bir 
türlü birbirine nüfuz etmekten kaçınabilirlerdi. 

Askeri tarih, kısmen dahi olsa Türk isti lasının Anadolu'yu ele geçirme
deki hızını ,  bu zemin üzerinde Selçuklu ordularının, Türkmen süvari ve Os
manl ı  seçkin kı talarının başarı ların ı  izah ediyorsa da, fiitih lerin çoğu kez 

1 Ahmet Eflaki.- Ariflerin menkıbeleri il ,  lsı. 1973, s. 1 9-20. Tahsin Yazıcı'nın önsözü. 
2 Yaşar Nuri Öztürk.- Tasavvufun ruhu, s. 1 2 1 .  
3 ismet Ze k i  Eyüboğlu.- Günün ışığında tasavvuf. Tarikatlar. s .  65, 69. 
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azınlıkta oldukları Anadolu ve Balkan bölgelerinde Türk egemenl iğinin uzun 
süresi nasıl izah edi l ir? Birçok yerli Hıristiyanın müstevlilere çok gevşek mu
kavemet göstermelerinin ötesinde bütün toplu luklar halinde düşman safına 
geçmeleri, onunla işbirliğine girmeleri, galiplerin toplumuyla faal olarak bütün
leşmeleri ve Türklerin sıkışık durumlarında, yani onlardan kurtulmanın kolay 
olduğu anlarda hiç çatlaksız sadakat göstermeleri (örneğin Timur' la Ankara 
muharebesinde Sırp kontenjanlarınınki) nasıl anlaşı l ır ? 

O halde, işbu uzlaştırıcı dürtülerin yakından bilinmesi gerekir. Böyle bir 
araştırma iki gerekl i l ik içerir: İ lki, durumlara göre uzlaştırıcı, kuralcı veya is
tisnai davranış tiplerinin vurgulanması; bu "behaviorist-davranışçı"  gereklil iğe 
karşıl ık da "psikanalitik" ve i lkinin doğal uzantısı, bu cemaatlar arası yakın
laşma tavırlarının görünmez tahrik edicilerini ve gizli güdülerini gün ışığına 
çıkarmayı arayacaktır. Bu tavırların, kendi lerine rağmen bu temaslara bu laşan 
toplumların resmi kural ve yasalarına çoğu kez uymadık ları da hatırda tutula
caktır. 

Arap-İran arka planını ,  Ermeni ve Yakubinin rol lerini ,  Frankların karış
malarını tamamen gölgede bırakarak Anadolu ve Balkan lar'da Bizans-Türk 
temaslarını ,  bütün çapraşıklık ları içinde yakalamak güçtür. Anadolu İslam'ı 
büyük ölçüde Endülüslü İbn Arabi'ye, Horasan lı Mevliiııa'ya borçlu değil mi? 
Batı aydınlarının, daha önce irdelediğimiz Kalabrialı Barlaam ve diğerlerinin 
B izans'ta etkisi hiç de az olmamıştı ; İranlı hurCıji dervişlerinin Küçük Asya'ya 
doğru seyahatları da bahis konumuz olan bölgeye dış etkilerin küçümseneme
yeceğini gösterir. 

Suriye, Mesopotamya veya Mısır'ın, Monofizit veya Nasturi ve doktrin 
nedenleriyle Bizans tarafından zulmedilen Hıristiyan kitleleri, çoktanberi bu 
egemenliğe düşmandılar ve dolayısıyla Müslümanlarla siyasi anlaşma hızla 
vaki olmuştu. Bunu ayrıca kültürel ve l inguistik yakınlıklar kolaylaştırıyordu. 
Birçokları için Arap istilası Tanrı 'nın sağladığı bir kurtuluş oluyordu. Yakın
Doğu'lu bir Hıristiyan yazar "İntikamların Tanrı'sı bizi, Rumların elinden İs
maililer tarafından kurtarttı" diye bağırmıştı (burada da Arapların "İsmfıili" 
olarak gösteri lmesine dikkat edilecek). 

Ve heryerde Müslümanlarla kafirler beyninde din lerarası temaslar, muh
telit ibadet mahalleri . . .  Sufi çevrede Judaism ve Hıristiyanlığın meşruiyetinin 
tanıması ,  en uç nokialarında, Hıristiyan ve Yahudi lerin yanısıra, en çeşit l i  
inançları, çoktanrı l ı  heresy'leri ve saireyi kapsayan açık bir dinlerüstü evren
sel l ik haline gelebil ir. Sanal, ünlü bir dizesinde "küfr ile imanın her ikisi de 
Allah yolunda yürürler" demiyor muydu? Bu dize birçok Müslüman Sutiniıı 
ruhani kosmopolitliğini tesis eden bir temel kural gibi oluyor. Ehl-i Kitfıb ola
rak bi linen Sabiileriıı yanısıra Mazdeistlerle, Manihaistlerle, her kökenli Gnos
tiklerle, Hindu, Buddhistlerle sık yanyana bulunuluyor. Birçok Sufiye göre 
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Aşk dini cami ve ki l iseyi çoktan aşıyor. Ve Gerçek'in hakiki aşığı Ömer Hay-
yam için " . . .  putperest mabet ve Müslüman Kabe'si ,  kölelik evleridir. . .  " . . .  Ebu 
Said �e " . . .  Allah üzerine kurulu inançla Aşk'ın dini farklı şeylerdir ve Aşk'ın 
Peygamber'i ne Araptır, ne de Yahudi ırkı dışından (Gentil) biridir". 

Türklerin ihtidanndan önce İslam-Hıristiyan ve Arap-Rum tedahülleri Bi
zansla yeni İslamlaşmış Türkler arasında i lişki zeminini hazırladığı gibi bozkır 
halklanyla Grek imparatorluğunun çok eski siyasi karşılaşmaları da bu iki 
dünya arasında, Türklerin ihtidaından önce veya buna koşut olarak, bel l i bir 
alışkanlığı kolaylaştırmıştı 1 •  Her iki tarafta da birbirlerinin dil ini ve adetlerini 
iyi bilen kişiler vardı1• 

İşin garip yanı, Bizans etkisinin i lk Selçuklu toplumunda, sultanın Grek 
tebaasının sayısal önemiyle ihtida etmiş veya etmemiş bazı idareci lerin işgal 
ettikleri yüksek düzeylerle orantı l ı  derecede olmadığıdır. Su ltanlar, imparator
luğun iki başlı kartalını ,  paralannın yapılış ve üzerindeki baş resimlerini, bazı 
hükumet işlevleri gibi bazı tali husustan benimsemekle yetinmişlerdi. Küçük 
Asya'ın ilk Türk toplumu esas itibariyle bir İrani-İslam kü ltürel vehcesi arzedi
yordu. 

Bazı etkenler iki u lusun arasındaki nispi mesafeyi kapattıracak tardır: Grek 
tarafında, sahneye Bizans'ın geleneksel etki alanına Batı Hıristiyanları nııı 
duhulü ve oralarda sürekli olarak yerleşmeleri ve bunun sonucunda bu iki rakip 
Hıristiyanlık arasındaki artan anlaşmazlık Grekleri. tepki i le Rum Türkleriyle 
anlaşma zemini aramaya i tecekti .  Bu sonuncular. İran ve Suriye'deki 
soydaşlarından hergün biraz daha kopmuş olup eski Ermeni ve B izans ülkele
rinin Müslüman hakimleri olarak, çıkar ve görüş birliğinin arttığı Batı komşu
larına daha büyük dikkatle bakar olmuşlardı. Moğol hükümranl ığı Anadolu 
Türklerini Arap-İslam ve İran dünyasından tecridedecek ve onlan Batı Bizans 
ve Balkanlar'ına doğru itecektir. Bu itibarla her gruba dış baskılar. bir yanda 
Latin, öbüründe Moğol ,  Türk ve Grekler arasındaki temaslann artmasını sağ
layacaktır. Bu temaslar, askeri' çatışmalar kadar kültürel birbirine geçme ve ya
kınlıklar şeklinde olacaktı\ 

Az çok aynı şeyler Bizans Orthodoxluğunun zulmünden bizar olmuş ve 
lslfimla daha önceden sağlam temas deneyleri olan Yakubiler, Monofizitler ve 
Ermeniler için de söylenebilir. Yakubiler, yukan Mesopotamya ve Anadolu'dn 
dolanıp duran çeşitli Türk Bey'leriyle çok çabuk anlaşma yoluna gitmişlerdi . 
Kaldı ki Ermenilerle B izans arasındaki rekabet sadece dini alanda olmayıp si-

1 Michel Baliveı.- op. ciı. , s.  4-25. 
2 ibd., s. 39 ve dev. 
3 ibıl . . s. 5 1 -52. 
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yası ve askeri mahiyette idi ve birinciler sonunda Türkleri Greklere tercih et
mişlerdi. 

Anadolu'da çok faal bir "Hıristiyan" sapma şekli de bildiğimiz gibi, Pa
u licianlarınkiydi. Bunları da, birbirlerinden az farkeden Ermeni ve Suriyeli 
Monofizitlerin yanına koyabiliyoruz şöyle ki bu "kötü düşünceli "  Hıristiyanlar 
Müslümanlarla ittifakı Bizans'ın ideolojik ve politik baskılarına karşı kimlik
lerini korumak için bir çare olarak görmüşlerdi. O kadar ki Basileus Jean Tsi
miskes bunlardan büyük bir bölüğünü eski müttefikleri Müslümanlardan ola
bildiğince uzak yerlere sürme kararını alıp bunları Trakya'da Fil ibe çevresinde 
topluyor. Buralarda Paulicianların tutunup yerleşmeleri, başka bir düalist hal
kın, Balkanlar'a gelmeden önce Orta Asya Uygurları tarafından Manihaisme 
getiri lmiş olan Peçeneklerin varlığı i le pekişiyor'. 

Yüzyıl lar boyunca Grek Küçük Asya's ı ,  çeşitli bahanelerle İmparatorluk
'un gerisine karşı gelerek ve yerine göre de Müslüman komşularından destek 
alarak kişi l iğini herzaman açığa vurduysa, Myriokephalon muharebesinden 
sonra artık kesinleşmiş olan Türk yerleşmesi. Bizans'la Asya'daki toprağı ara
sında sadece bir mesafelenmeden ibaret olanı, geridönüşsüz bir politik ayrılığa 
dönüştürecekti .  Laskaris sülfilesinden sonra yokolma tehditi altında bulunan 
B izans Asya'sının siyasi varlığı, Anadolu Helenisminikine hergün azalarak 
tekabül ediyor; bu sonuncusu Selçuklularda olduğu gibi Türkmen Beylikleri 
altında da, geniş ölçüde kosmopolit temeller ve çeşitli geleneklerle fazla sıkıntı 
çekmeden birleşebilme becerisi üzerinde teşekkü l  etmekte olan bir "Riim" Türk 
toplumuyla faal olarak ve temel kültürel yapıdan vazgeçme olmadan bütümle
şerek varl ığını sürdürüyor. Asyalı Bizanslılar işte bu iki, daha yerleşik ve 
daha barışçı XIII. yy Selçuklu i le daha göçebe ve savaşçı XIV. yy Türkmen 
toplumlanyla iyi kötü bütünleşmek zorunda kalacaktı!. 

XIII. yy'da İ lhanlı Anadolusu, Moğol prenslerinin burada tafsi l i  gereksiz 
isyan ve çekişmelerine sahne oluyor. Argun'un tahta çıkmasıyla ( 1 1 Ağustos 
1 284) ortalık duruluyor. Bu arada dinler tarihini i lgi lendiren bazı ayrıntıları 
vereceğiz. Abaka'nın kardeşi ve halefi (6 Mayıs 1 282) Tekhüdcr, sülalesinin 
geleneksel politikasından kopuyor. Kendisi muhtemelen Nasturl bir kadının 
(Kutui Hatun) oğlu olup gençliğinde vaftiz edi lmiş olmasına rağmen, tahta çı
k ınca İslam'a geliyor ve Ahmed adını ve Sultan unva�ını alıyor ve İ lhan lı 
devletinin yeniden İslamlaştırılmasına tevessül ediyor. Ancak gayri memnun
lar, bütün eski Buddhist ve Nasturl Mogol fırkası, Abaka'nın oğlu ve Horasan 
valisi Argun'un çevresinde toplanıyor. Bu sonuncusu da haylı serüvenden 

1 ibd., s. 57-70. 
2 ibd . . s. 8 1 .  
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sonra i ktidara geliyor; ve İran' ın İslamlaştırı lmasın ı  durduruyor. Baş l ıca 
önemli sivil mevki leri Hıristiyan ve Yahudilere tevcih ediyor. Kerait doğuşlu 
bir Nasturi olan eşlerinden biri, Uruk Hatun, oğul larından birini ,  geleceğin 01-
caytu'sunu Nikola adıyla (Papa iV. Nikola şerefine) vaftiz ettiriyor 1 •  

Asi  Mogol şeflerinin bazı ları , karışıkl ıklardan bi l istifade özgürleşen 
Türkmenlerle, örneğin Karamanilerle iıtifak ediyor . . .  2• 

Bütün bu olaylar sonuncunda, Türkmenleri XIII .  yy'da, XI. 'dekine göre 
Hıristiyanlara karşı hay l i  yumuşamış olarak görüyoruz. Onlar sını rlardaki 
Hıristiyanlarla temas halinde oluyorlar. Hatta bunların arasında Hıristiyan 
olanlara bile rastlanıyor. Karaman i l inde meskun Yahyalü kabilesinden bölük
lere Kayseri i l inde de rastlanıyor. Yahyalülar, Osmanlı İmparatorluğu'na dahil 
olmadan önce Develi kalesi cıvarına sağlamca yerleşmiş küçük bir Türkmen 
sülfılesi olup bölgenin egemeni olmuşlar. "Karaman i l inin Hıristiyanlarının 
çoğunluğu Grek veya Ermeni cemaatlanndan oluşmuştu, ancak sicil ler Hıristi
yan dininde çok sayıda Türk cematinin de varl ığını gösteriyorlar . . .  Şaşırtıcı 
olan sadece kent ve kasaba halkı arasında deği l, yürük'ler arasında da Hıristi
yanların bulunması keyfiyetidir (Kayseri i l i ,  İst . ,  Başvekalet Arşivi ,  Tapu ve 
Tahrir 38, s. 88). Bu aynı i lde Hıristiyan dininde Yahyalfi oymağına mensup 
bir klana rastladık (33, s. 1 62); bölük kfıfır/Cı an cenıaat-i yahya/Cı, hariç ez 
defter. Bu sonuncu ibare bu klanın bir önceki sayım (tahrir) sırasında bu böl
gede oturmamış oldukların ı  gösteriyor. Develi ve Karahisar bölgesinde bazı 
Yahyalfi cemaatlannın da Hıristiyan olmuş olmaları mümkündür"3• 

" . . .  Halep Salnameleri (nin . . .  ) 1 290'dan 1 3 1 0  yı l ına kadar olanları An
takya ahalisinden bahsederken şöyle diyordu: Antakya Müslümanları ve Er
menileri Türkçe konuşurlar. . .  Çünkü gerek Müslüman Türkler, gerek Gre
goryen Türkler ancak Türkçe konuşabil irdi . . .  Selçuklular Anadolu'ya girdik
lerinde, oralarını Hıristiyan olmuş Türkler'le meskun buldular. . .  "4• 

"Bulgar Türklerinin izlerini, yer adlarında, oymak ve insan adlarında bul
mak mümkündür. . .  Bu Türk uruğunun, Ankara i le Kayseri arasına, Bursa 
çevresine, Antakya ve Milfıs taraflarına yerleştiği anlaşı l ıyorsa da, en büyük 
yerleşmenin Trabzon ve çevresine ve Tarsus (Karaman'a kadar) çevresine vaki 
olduğu görülüyor. . .  Tarsus ve Trabzon yakınında Bulgar Dağı'nın olması, 

1 Rene Grousset.- L'cmpire dcs sıcppes. Paris 1 960. s .  446-8. 
2 Claude Cahcıı.- Prc·Ülloman Turkcy. Ncw York 1 968. 
J lrenc Bcldiccanu-Sıeinhcrr el N. Dcld iceanu.- Deux villes de l'Anaıolic prenııomaııc : Develi cı 

Qarahisar d'aprcs des documents inediıs. Paris 1 97 1 .  s. 35 ve iıı/i·a 1 .  
4 Fehmi Turgal.- Mülga Şcr'iye mahkemeleri sicilleri üzerinde incelemeler. iıı i l .  TT kg. ı,ı .  

1943. s.  948-9. 
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tarihi iskan hadisesinin coğrafi del i l leridir. Bugün Toros dağlarından olan ve 
haritalarda Bol kar diye yazılı olan dağın ası l adı, Bulgar'dır. . . " 1 •  

Çok daha öncelerinden Cami Bey (Baykurt) şunları yazmıştı : "Karaman 
ve Kayseri gibi, eski zamanlarda nüfusları· çok olan merkezlerden Anadolu'
nun her tarafına yayılmış bulunan bu Hıristiyan Türklerle Müslüman Türkler 
arasındaki dil birliğine istinad ederek, bunların aynı nesilden olduklarına kuv
vetle hüküm verebiliriz"ı. 

Türkmen Baba'lan çoğu kez resmi tekalüfe aldırmayan, biçimci olmayan 
kişiler olarak Hıristiyan köylülerle iyi i l işkiler sürdürüyorlardı; kaldı ki bunla
rın İslfım'ı , daha çok, "aşı rı hoşgörü lü" bir İslfün'da. Türkmenler gibi sade, 
açık yürekli, mert, bağışlayıcı kişi lere İslam'ın katı Sünni kaideleri, beş vakit 
namazı . . .  yük olup göçebe yaşama uygun düşmüyordu. Kadın erkek birlikte 
toplanma itiyadlarına daha açık ve hoşgörülü Türkmen babalarının söyledikle
rini yeğleyeceklerdi .  Aslında Yesevi dervişlerinin göçebe kabileler arasındaki 
başarılarının nedeni bu değil miydi? XIV. yy'ın bir Selçuklu yazarı, Niğdeli 
Kadı Ahmed, Orta Anadolu'nun göçebe oymaklarının dini hayati üzerine i l 
ginç somut örnekleri, Al-Valad'uş-Şafık adlı eserinde veriyor. Ona göre Gök
börioğulları, Turgutoğul lan, İlmin (?) oğulları ve Niğde bölgesinde oturan sair 
göçebe kabilerin hepsi nıülhid, yani athe idi. Dediğine göre bunlar Mazdeist 
olup sınırsız bir cinsi serbestiyi haizdiler. 

Sünni akaide aldırmayanlar sadece göçebeler olmayıp kent ve kasabaların 
yerleşik Türmenleri de heterodox düşüncelerini mahafaza ediyorlardı. XIV. 
yy'ın bir coğrafyacısı, Zekeriya Muhammed Kazvini i lginç bir öykü anlatıyor: 
Müslüman halkının Türkmenlerden oluştuğu Sıvas'ta. namaz zamanlarında 
camiler nerede ise boştu ve insanlar çok şarap içiyorlardı . . .  

Keza Güney-Doğu Anadolu ve Kuzey Suriye'de yaşayan Türkmenler ara
sında bir İsmaili propagandasının varlığı düşünü lebi l ir şöyle ki bun lar İran
'da, daha XII. yy'dan i tibaren İsmfülilerle temasta idiler. Kuzey Suriye, bir 
asırdan beri İsmaili propagandalarına alabi ldiğine elverişli bir zemindi. Kaldı 
ki bu sonuncuların, Türkmenlere yabancı olmayan yaşam tarzları vardı: şarap 
içi len toplantı larda kadınlar da bulunuyordu. Hatta, Türkmen babaları arasında 
İsmaililerin de bulunabileceği düşünülebi l ir·'. 

İşbu göçebe hoşgörü tabiatı sayesinde, birbirine nüfuz etme ve mübadele 
süreci ,  durmak şöyle dursun, bütün Paleologos'lar döneminde sürekli artacak
tır. Bu artış Anadolu i le Balkanlar'ı ayıran psikolojik uçurumun ve de Latinler 

1 Mchmcı Eröz.- Hırisıiyanlaşan Türkler. Ank. 1 983, s. 1 9. 
2 Cami ( ilaykurı).- Osmanlı ülkesinde Hırisıiyan Türkler. lsı. 1 932 . s .  M. 

3 A .  Ya�ar Ocak.- La revolle de Baba Resul ou la forınaıiıın de l"hcıcrodoxie musıılnıanc en 
Anaıolic au X l l lc. sieclc, Ank. 1 989. s .  42-4J. 
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ve Frank askeri yardı mının bedeli olarak kullanılan dini birleşme politikaları
nın halktan soğuttuğu Bizanslı yandaşlarının oynadığı açmazlık rolünü denge
leyebilecek ölçüde idi .  Eskiden olduğundan çok daha fazla, Türk-Grek anlaş
masını perçinleyecek olan, B izans'taki tefrikalarla. 1 204'den beri Roma ve 
Konstantinopolis Hıristiyanları arasında onarılamaz kırılma idi ' .  

Buraya kadar irdelediğimiz v e  bundan böyle anlatacağımız, konumuzla 
i lgil i tarikatlar, işte bu zemin üzerinde kurulmuşlardı. 

* 
* * 

Kalenderiyye 
Babinger, bu tarikatın Kalandar ya da Kalandari adında biri tarafından ku

rulduğunu söylendiğini yazıyor2• O ise ki kurucusunun kim olduğu kesinlikle 
bil inmiyor\ "Kalandar" adının Sanskritçe "Kala" ve "dara" sözcüklerinin bir
leşip " Kalandara" ,  yani "kuralları çiğneyen, bunların dışına çıkan" manasına 
geldiğini yukarda söylemiştik. Dolayısıyla işbu meçhul kurucunun Kalandar 
ya da Kalandari' adını taşması doğal oluyor. Gerçekten, başlarda (mutlaka ör
gütlenmemiş) bir hareket olan bu tarikat kuvvetle Buddhist ekisi altında kal
mış. V/XI. yy'da bu hareketin Horasan'da varlığı açıkça kanıtlanıyor; bunun 
mensuptan Buddhist inanç ve yaşam tarzını Müslüman kisvesi altında sürdü
ren zahidler olmalıydı lar; buna karşılık i lk Melamiler bu Buddhist zahidlerden 
esinlenmişlerdi. Bu tarikat muhtemelen aşağıda irdeleyeceğimiz Melfımetiyye
nin zuhurundan sonra başlamış olup Kalenderiler bu Hindu zahidlerin yaşam 
biçimlerine hasetle bakmaktaydılar'. Sadi, Sühraverdi' veya Cfımi''nin, dönem
lerindeki Kalenderiler hakkında vermiş olduktan tasvirlere göre sabit bir mes
kenleri , kaideleri olmayan, dini farizalar ile sosyal itiyatlardan tamamiyle ay
rı lmış gezici, serseri' dervişler, Melametiler bahis konusu oluyor. O ise ki Hıir
luııı-ı ka'tı, bu maddede Kalender, Melfımeti' ve Suti'yi  birbirlerinden kesin 
olarak ayırıyor5. 

Hareket başlarda birey lere ve Doğu İslami dünyaya (Horasan, Türkistan 
vs.) münhasır kalmış, Batı'ya doğru VIl/XIII. yy'da yayı lması Cemaleddin 
Savi'nin faaliyetlerine bağlanmış. Bu zata kadar hareket, Melametiyye gibi, 
birkaç genel i lkeye sahip olmuş ancak bir fikirler divanından fazla bir şey ol
mamış. Savi, bunları sisteme sokup eklemeler yaparak fi i len bir yeni hareket 

1 Michel Buliveı.- op. cif., s.  90- 1 .  
2 Fraıız Bubiııgcr.- Kalenderiye. iıı IA .  
J ismet Zeki Eyüboğlu .- Bütün yönleriyle Bekta�ilik. s. 448. 
4 Tahsin Yazıcı.- Kalandariyya. iıı E l .  
5 F .  Balıingcr.- "I'· cif. 
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yaratmış, o denli yeni ki bazı kaynaklarda, bu arada yukarda gördüğümüz 
Osman Turan'ın Fustiid al-iidiila makalesinde, Savl Kalenderlyye'nin deği l ,  
onun b i r  kolu olan Cavlaklyyenin kurucusu olarak gösteri lmiş. Bu  itibarla ha
rekin öyküsü Savl'den önce ve sonra olmak üzere, iki satlıada mütalaa edile
cektir. 

İlk aşamada hareketin temel i lkeleri bir nevi varoluşculuktan ibaret olmuş. 
Melametller, öğünmeden, gösterişte bulunmadan Tanrı emirlerini titizlikle ye
rine getirirlerken Kalenderiler tüm adet ve gelenekleri bozup hareketlerini kamu 
görüşünden gizlemeyi yeğlemişler. Abdullah Ensarl'nin Kalaııdar-ııiinıa'sında 
bunların düşünce sistemlerinin dahili tatmin, öğrenime önem vermeme, her 
türlü gösterişten kaçınma, geçici dünyayı ve içindeki herşeyi küçümseme den 
ibaret olduğu bi ldiri l iyor 1 •  

Kalenderiler İran'da son derece çok yayılmışlardı ve başlıca cemaatları, 
hiç değilse XVII. yy'da Safevilerin dayanak noktası olan Erdebi l'de bulunu
yordu. Selçuklular döneminde Anadolu'ya gelmiş oldukları anlaşılan bu tarikat 
mensupları burada ve hatta Rumeli'de Osmanlı imparatorluğunun i lk zamanla
rında ve xvı. yy'a kadar hükümete karşı hücumlar ve tehlikeli ayaklanmalarla 
çoğu kez öneml i  rol oynamışlar. Selçuklular döneminden beri bunlara benzer 
isyanlar Kalenderiler tarafından idare edi lmişe benziyor ve çeşitli göstergeler 
bunlarla Bektaşiler arasındaki i l işkileri açığa vuruyor2• 

Chalkondylas'ın B. de Vigenere tarafından yapılmış Fransızca çevirisinde 
(Paris 1 6 1 2) bulunan elbise ve kıyafet tasvirinde (s. 23) bu Kalenderlerden bi
rini gösteren bir resim  bulunuyor; bu Kalender yün ve at kı l ından yapıl mış, 
ancak kalçalarına kadar gelebilen kaba bir elbise giymiştir; saçları kökünden 
kesi lmiş, yüzü tamamiyle tıraş edi lmiştir ve başında bir el uzunluğunda at kı
l ından yapı lmış bir saçak i le  çevri l i  keçeden bir külah vardır ; kulaklarında, 
boynunda, bi leklerinde ve kasıklarında halkalar bulunuyor; ayakkabısı yok. 
Onlardan bazıları , şehir sokaklarından çırçıplak gezerlermiş\ 

Bu adamların dünya varlıklarına yüz çevirme düşünceleri, doğal olarak, 
herhangi bir toplumda bazı bireyleri cezbedecekti ;  ancak bunların sistemli bir 
hale sokulmaları muhtemelen Hindu zahidlerinin etkisiyle olmalıydı .  "Hindu 
düşüncelerinin Müslümanların entelektüel (fehml) rüyet alanına kuramsal ola
rak girdiklerini gösteren kanıtlar bulunuyor ve i lk Abbasiler çağından itibaren, 
ve hatta Mesopotamya'da, HindUların gezginci keşişlikleri fi i len el lerinin al
tında bulunmasıyla Müslümanlar için dolaysız bir deney konusu oluyordu . . .  
Cahiz (ölm.  255/866), ne Hıristiyanlığa, ne de İslfim'a mensup olabilen serseri 

1 Tahsin Yazıcı.- op. ciı. 
2 F. Babinger.- op. ciı. 
3 CI. H uart.- Kalenderiye, i11 IA. F. Babinger'ın makalesine ek 
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keşişlerin açık bir tasvirini yapıyor. Onlan ruhban al-zaııfıdika tesmiye ediyor; 
bu vazıh olmayan ad, buna rağmen, örneğin karşımızdaki vak'anın gösterdiği 
gibi, sadece Manihaistlerle sınırlanamazdı. Ona bilgi veren, bu dilenci keşişle
rin daima ikişer ikişer seyahat ettiklerini; bunlardan biri gözüktüğünde, dikkatli 
bir gözlemin uzakta olmayan arkadaşını buldurduğunu ona anlatıyor. Kaide 
olarak aynı mahalde iki gece geçiri lmiyor; göçebe yaşamlarını dört nitel iğe 
bağlıyorlar: ermişlik-azizlik, safiyet, doğuluk ve fakirlik . . .  " 1 •  

Kalenderlere Anadolu'da VIl/XIII. yy'ın i l k  yarısında rastlanıyor v e  Os
manl ı  döneminde bunlar başka adlarla da anı lıyorlar: Abdfıli"m-ı Rum, Şamsi
yfııı vs. Abdallar adı VIIl/XIV. yy başlarında saptanıyor. Bunların Hindista
n'a sıkıca yerleşmeleri konumuz dışında kalıyor2• 

"Kalenderil ik'e göre insanın yüzü Tanrı 'nın özüdür, yüzdeki ç izgi ler 
(hatlar, yazılar) ise Tann'nın nitelikleridir. İnsan bütün varlık türlerinde, kendi 
özünde Tann'yı görür. Bu yüzden, bütün niteliklerden (sıfatlardan) sıyrı lmak , 
yalnız öz (zat) olmak gerekir. Böylece Tanrı i le kavuşma, birleşme sağlanır. 
Saç, sakal, bıyık, kaş tıraşı bundan dolayıdır. Bunlar insana nitelik kazandı 
ran varl ıklar olduğundan onlardan sıyrı l ıp öz  olmak (zat olmak) gerekir. 
Tanrı , bir ışıkt ır  (nur'dur), güzell ik  Tanrı 'nın görünüşüdür. Tanrı hangi 
nesne üzerinde görünür, ışığı yansırsa güzel odur. Bu yüzden bütün geçici 
niteliklerden sıyrı l ınca, evrende bütün varlıklar güzel olur. Güzeli seven Tan
rı'yı sever. . .  

"Kalenderil ik'in güzellik anlayışı ile Yeni Eflatunculuk arasında bir yakın
l ığın bulunduğu açıktır. Bu benzerlik de Kalenderil ik ' in doğduğu bölgede 
daha önce, Yeni Eflfııuncu düşüncenin çok yaygın olmasından dolayıdır". 

"Bektaşil ikle Kalenderilik arasında Ali ,  Fatıma, Hasan, Hüseyin sevgisi 
yüzünden inanç birliği vardır. Bektaşiler gibi Kalenderiler de «Pence-i iil-i 
aba» denen Muhammed-Ali-Fatıma-Hasan-Hüseyin beşl isine saygı duyar, 
sevgi beslerler. İnançlar, Tanrı, insan, evren, yaratıl ış konusunda düşünceler 
iki kuruluşta da ortaktır, eşkaynaklıdır. Bu benzerlik Bektaşilik' in Kalenderi
l ik'ten doğduğu anlamına gelmez, iki kuruluşun da eşkaynaklı olduğunu 
gösterir". 

"Kalender Abdal (XVI. yy) adlı bir Bektaşi ozanı bile vardır: " 
"Kalender Abdal'ım koymuşum seri (başı) 

Şükür kurban kestim gördüm didarı (yüzü) 
Erenler serveri (başkanı) gerçekler eri 
Sultan Hacı Bektaş Veli'yi gördüm"\ 

1 J. Goldziher.- op. ciı . . s. 1 33. 
2 Tahsin Yazıcı.- op. ciı. , 
3 ismet Zeki Eyüboğlu.- Bektaşil ik ,  s. 449-450. 



338 BURHAN oGUZ 

Eyüboğlu'nun bu i fadelerinden Kalenderil ik'in pantheisme, Hurufiliğe, 
Melametiyye'ye ve Tanrı ile "komünyon" (öbür Sufiler gibi "Tanrı'da yok ol
mak-fena fı llah" deği l) ile biraz da Hıristiyanlığa bulaştığı anlaşılıyor. Yine 
ortalığı karıştırmış bir Kalenderi Burak Baba vardı. Bu eren, koyu orthodox 
Osmanlı Hüseyin Husameddin'in de şimşeklerini üzerine çekmiş. "Amasya 
tarihi"nin bu müellifi onun öyküsünü şöyle hikaye ediyor: "Muhibb-i Al aba 
olan Babai'lerin nüfuzunu tahdid ederek Amasya'da Mes'udiye şeyhi ve mü
derrisi El-Şeyh Mecdüddin İsa azl olunarak yerine Şemsüddin Ahmed Baba 
nasb olunuyor; meşhur İbik Baba'nın mürid-i hassı Tokatlı Burak Baba Sultan 
Mehmet Hüdabende'nin yanında kibar-ı evliyadan addolunarak mutekid Tatar 
oluyor; bu sene gelip halkı muhibb-i Al aba'ya davet ediyordu". 

"Aktü'l-ceman'da fazı l  meşhur Bedreddin Mahmud el-Ayini kavline ve 
tetebbüata nazaran Burak Baba, aslen Tokatlı olup takriben (H.) 566 tarihinde 
tevellüd ederek küçük yaşında Amasya'ya gelip İbik ve Ahmed Baba'ların 
hücre-i terbiyesinde büyümüştür. . .  tab'an Kalender meşreb, laubali mesheb 
olduğu münasebetiyle seyahata çıkıp köyden köye gezerek «Han elçisi» un
vaniyle iştihar etmiştir". 

"Burak Baba uzun boylu, sert tüylü, kalın vücudlu, sobü (dikdörtgen) 
yüzlü, büyük gözlü, saçları kumral, kirpikleri, bıyığı, burnu gayet uzun, kaş
ları kalın ve saçları umumen kesafetl i ,  gövdesi son derece kı l l ı ,  karayağız idi .  
Manzara-i hariciyesi dağ adamı gibi olup saçları gayet kir l i  ve müstekreh 
( iğrenç) bir surette olduğundan başında, kaşlarında, bıyığında, sakalında 
gövdesinde kehleler (bitler) örümcek gibi ağ germiş bir haldeydi " .  

Günümüzün Tophane (İstanbul) şarapçı serseri lerine benzetilen Burak 
Baba, anlaşıldığı kadarıyla " Kalender meşreb" olmasına rağmen "çar darb"a, 
yani saç, sakal, bıyık ve kaş tıraşına riayet etmemişt i .  Devam edelim H. Hü
sameddin'i dinlemeye. 

"Belinden yukarısı bütün çıplak olup aşağısına kırmızı bezden bir futa 
(peştemal) bağlamış, başına hafif kırmızı bir sarık şeklinde tülbend sarmış ve 
iki taraflarına manda boynuzları raptetmişti1 •  Elinde gayez uzun ve büyük bir 
nefir, kabaktan mfimOI büyük ve siyah bir keşkül olup ayı gibi oynar, maymun 
gibi söyler, gayet murdar idi". 

"Ayni halde, ayni kıyafetle sekiz on refiki olup bunların elinde fazla olarak 
«daire» dedikleri, kasnağı büyük, kenarları zilli birer def olduğu halde gittik
leri şehirlerde, köylerde bir daire şeklinde durup bunlar çalar, Burak Baba oy
nardı . Heme tarafa gitseler çocuklar etrafına koşar, müsahhire-i sıbyan 
(çocukları teshir eden, zapteden) olan Burak Baba hayvanatın sadasını takli-

1 Tarafımızdan belirtildi. 
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deder, hayvan gibi bağırır, çocuktan eğlendirir ve bundan fevkalade bir zevk-i 
mahsus duyardı" .  

"Burak Baba, hulGlü (ruhun bir güzel cisme girmesi) mutekid ( inanmış), 
ahireti münkir (inkar eden) bir mülhid idi. Feraiz ve mahrematı inkar edip esas 
feraiz (fazlar), hubb-u Ali derdi. Kaffe-i mahrematı mübah addeder, Cenab-ı 
Hakk'ın iptida Hz. Ali 'ye hulGI ,  bade sultan Olcayto Muhammet Hüdabende 
Han i le ittihad ettiğini iddia ederlerdi. Şehveti galip olup güzellere Tanrı der, 
önlerinde secde ederdi" 1 •  

Bu son cümle, Eyüboğlu'nun yukarda söylediklerine aynen tetabuk edi
yor. "Boynuz" işine gelince, Anadolu Alevilerini irdelediğimizde bu yeniden 
ortaya çıkacak. Bu arada Hüsameddin'in söylediklerinde bir gerçek payı olsa 
da daha önce söylediğimiz gibi bir hususu kaydetmeyi (bi linçli mi?) ihmal edi
yor. Burak Baba kendisine verilen paralardan tek metelik alakoymayıp bunları 
derhal fakirlere dağıtıyormuş2. 

Bütün bunlardan yine nasipsiz ve baskı altındaki sınıfların bir evrensel 
kavramı olanfakr felsefesine varıyoruz. 

* 
* * 

Türkiye'nin dini-sosyal tarihinin en önemli konularından birini oluşturan, 
tasavvufi teşekküllerin heterodox kesiminin gelişim sürecinde büyük ölçüde 
etkin olmuş Kalenderilik üzerinde biraz daha yayılacağız. Bu keyfiyeti Köp
rülü şöyle vurguluyor: "Gerek Moğol istiJasından evvel, gerek sonra Anadolu
'ya gelen bu dervişler arasında büyük ekseriyeti Kalenderiyye zümresine ve 
onun Haydeıiyye gibi başlıca şubelerine mensup insanlar teşkil ettiği cihetle en 
evvel sufilik tarihinin şimdiye kadar ihmal edi lmiş bu harikulade mühim tecelli
leri hakkındaki tetkikatı mızın netayicini arzetmek lazımdır. Çünkü, Anadolu 
ve Garbi İran'da XI. (XVII . )  asra kadar kuvvetle devam eden dini kaynaşma
lar ve Vll. (XIII.) asırdan itibaren teşekkül  eden mühtelif zümre ve tarikatlar. . .  
bu Kalendeıiyye tarihine şiddetle merbut bulunuyor"\ 

Bütün bu önemli ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla "Kalenderiliğin ıarihi 
çok iyi incelenmeden, başta Bektaşil ik olmak üzere, Anadolu'tlaki hiçbir popü
ler dini ve tasavvufi akımı ve teşekkülü anlamak mümkün değildir. Hatta yal.
nız tek tek tarikat şeklinde teşkiJatlanmış Sufi birlikleri değil ,  i lk bakışta bu 
Sufi birliklerden ayrı duruyormuş gibi gözüken Yunus Emre vb. XIII. ve 
XIV. yy'ın tanınmış halk mutasavvıflarını dahi, Kalenderiliği bilmeden anla
mak mümkün değildir .  . .  Burada Kalenderil ikten kastımız yalnızca, ilk önce 

1 Tarafımızdan belirıildi. Hüseyin Hüsameııin.- Amasya tarihi 2.  s .  460-2. 
2 Köprülüzade M. Fuad.- Innucııcc du chamanismc. s. 17 .  
J Köprülüzadc M. fuad.- Anadolu'da lsliimiycı. s. 298. 
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İran'da bu isim altında ortaya çıkıp yayılan tarikatı değil, Kalenderiyye adını 
taşımamakla beraber başka isimler altında görülen Yeseviyye, Hayderlyye ve 
Vefdiyye vb. öteki Sufi teşekkülleri de içine alan bu büyük mektebin kendisi
dir. . .  " I .  

Bildiğimiz gibi, Arap baskısının Arap olmayan Müslümanlar üzerinde ya
rattığı tepkinin özellikle IX. yy'da i lk önce ve en çok, bütün bu rahatsızlıklar
dan kolayca etkilenen esnaf zümresinin teşki l  ettiği orta tabakada ifadesini bu
lacaktı. Bu tepkinin her yer ve dönemde aynı olmayacağı doğaldı . Eski Mısır, 
Helen, Mesopotamya, İran ve Hind kültür alanlarının İslam öncesi mistik eği
l imleri ve yaşantısı, yercl din ve itikadları , tasavvufun kuramsal cephesin in 
çeşitli mektepler halinde şekillenmesine önemli ölçüde katkıda bulunmuşlardı .  
Hiçbir tasavvuf akımı Arabistan'da doğup gelişmemiş, MevlW orta tabakası
n ın Arap Müslümanlar sınıfına karşı geliştirdiği mistik bir tepki olmaktan 
öteye gitmemiştir2• Kalenderiler üzerindeki müliihazaların ve Kalenderiliği 
temsil eden başlıca kişilerin derinliğine inebilmek için önceden bazı yan kollara 
açıklık getirmek gerekir. 

• 
• •  

Haydariler 
Oniki İmfim'a derin bir sevgi i le bağlı ,  her türlü gösteriş ve giyim kuşam 

kaygısından uzak, "ibadet" olarak sadece sevgiyi (aşk'ı) benimsemiş Haydari
ler, bıyık, perçem bırakır, sakallarını keserlerdi. Oniki İmiim'a bağlı l ıklarının 
ifadesi olarak oniki dil imli taç giyer, Al i'nin sevgisi simgesi olarak da "men
güş" adıyla bilinen bir halkayı kollarına takarlardı. Şarap içerlerdi ,  tıpkı Bek
taşiler gibi. 

"Gel Ziihid şaraba eyle ihtiram 
Müslüman ol terk et bu kil ü kali (dedikoduyu) 
Ehline helaldir na-ehle haram 
Biz içeriz bize yoktur vebali" (Bektaşi Edip Harabi). 

Yine Hüseyin Hüsameddin, "Rfitizi"lere karşı olumsuz tavrını yansıtan 
üslUbuyla bütün bu tarikatları aynı potaya koyuyor: "Zaten Batıniyye mezhe
binde kalben tenevvür eden her ferd, Kur'an-ı azimü'ş-şanin emreylediği fe
raiz-i hamse-i malumenin (bilinen beş farzının) ifasıyla fiilen mükellef olmayıp 
bunlardan maksat maani-i bfitıniyesi, yani kalbin Hfılik'e inkıyadı idi. bu inkı-

1 Ahmet Ya�ar Ocak.- Osmanl ı  imparatorluğunda marjinal sfıfi l i k :  Kalenderiler ( X IV-X Vl l .  
yüzyıllar), Ankara 1 992, Önsöz'den. 

2 ibd., s. 3-4. 
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yad-ı kalbi hası l olduktan sonra efal-i zahireye, bu mezhebde zaid ve bütün 
memnuat-ı şer'iyye mubah oluyordu". 

"Şifı- i  rafıziyye mezhebinde dahi Hazret-i Halik-in ebdan-ı mahliikaya 
hululü (yaratı lmışların bedenlerine girmesi) ve mahliikun Halik i le ittihadı ,  
esas itikad olduğu cihetle u liihiyetin sırasıyla enbiyaya (nebilere) bade sonra 
hazret-i Ali 'ye bade eimme-i Aleviyeye (Alevi İmam'lara) bade Muhibban-ı 
Ali'den her asrın kamil ferdine hulul eylediğine ve edeceğine usulü müsait bu
lunuyordu" .  

Hüsameddin, Rum olduğunu ileri sürdüğü Babai hareketinin önderlerin
den Baba İshak'ı, aşağıda ayrıntılarıyla göreceğimiz gibi, bu gibi " i ltifatlar" la 
donatı yor 1 •  

Şeriat'ın kural larına kesinl ikle uymazlardı .  Onlara göre Tanrı i nsanın 
gönlündedir, orada görünüş alanına çıkar. Derin bir sevgiyle kendini Tanrı'ya 
veren, coşkuya kapılan kişi ,  kendi özünde, gönlünde Tanrı'ya görür. Tanrı
Evren-İnsan üçlüsü bir birlik, bütünlük içindedirı. 

Kalendernik akımı içinde doğan belki ikinci büyük Kalenderi tarikatı sayı
lan Haydarilik'in geleneksel kurucusu ve XI.yy'ın sonlarıyla XIII. yy'ın baş
larında yaşamış en büyük Sufilerden sayılan Şeyh Kuıbu'd-Din Haydar, İran
'da Zave kentinde doğmuş, bazı kaynaklara göre Şiihver adlı bir Türkistan ha
kanının oğlu olup meczub bir anneden dünyaya gelmiş. Çağdaşı Şah-ı Sincan 
adlı Sufi şairin betimlediği üzere o, ne din ne dünya, ne küfr ne de iman umu
runda olmayan, ve hakka ne gerçeğe. ne de tarikata zerrece aldırış etmeyen bir 
meczub imiş.  Bu arada bizim için önemli olan, onun Hace Ahmed Yesevi'nin  
müridi olup tasavvuf terbiyesini ondan almış olmasıdır. 

Bütün bu anlatılanlar, ortaya çok önemli bir sorun çıkarıyor: Nasıl olu
yorda orthodox Sünni Yeseviyye, bir yandan kendi doğrultusunda Nakşibend
iyye gibi yollar açarken öbür yandan Bektaşiyye, Kalenderiyye, Haydariyye . . .  
gibi tümden ters, heterodox doktrin sahiplerin i  doğurabilmiş? Bunun felsefi 
mütalaası konumuz dışında kaldığından sadece sorunu vaz etmekle yetiniyo
ruz. Önsöz'de kendisinden nakil ler yaptığımız Seyyed Hossein Nasr "Birçok 
değişik renkli tek bir İsliimi kültürden söz edilebilir. . .  " dememiş miydi? Hay
daril ik,  Şeyh Kutb-u'd-din Haydar'ın güçlü kişil iği sayesinde daha XIII. yy 
ortalarından i tibaren bir yandan Orta Asya'ya, bir yandan da Hindistan'a yayı
lırken, Anadolu dahi l ,  Suriye ve Mısır'a nüfuz ediyordu\ 

Moğolların önünden kaçıp Hindistan'a sığınan bu göçmen Türk Kalen
derilerden önemli bir bölümü Kutb-u'd-Din Haydar'ın müridlerindendi. Bu-

1 Hüseyin Hüsameddin.- "/'· cit., s. 363-4. 
2 ismet Zeki Eyüboğlu.- BckıaŞilik, s. 45 1 .  
3 Ahmet Yaşar Ocak.- Kalenderiler, s. 40-2. 
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rada mülhid (dinsiz, imansız) lakabıyla tanınan Nur Türk adındaki bir Kalen
deri, başına topladığı İsmaililerle 1 236 yılında bir ayaklanma hareketine gi
rişmiş. Tıpkı XV.-XVll. yy'larda Osmanlı topraklarında olduğu gibi, Hindis
tan'da da Kalender, Haydari, Cavtakl vb. terimler hep birbirinin yerine ku lla
nı lmış ,  yani "aynı potaya atı lmış" . . .  1 •  İşin garip yanı da hiçbir Şer'i emi r 
( feraizi) yerine getirmeyen, tüm memnuat-ı Şer'iyyeyi mubah kı lan, şarap 
içen . . .  Haydarilerin şefinin adın ın  Kutbu' d'Din, yani dinin kutbu, Tanrı 
adamlarının yeryüzündeki önderi olmasıdır. 

"İbn Batuta (Tibet'te gördüklerine) benzer ateş ayinlerine Hindistan'da da 
rastladığını haber vermektedir. Delhi'deki ikameti esnasında kendisini ziyarete 
gelen Haydarileri tasvir ederken, onlann sembolü olup boyun ve bi leklerine 
taktıktan demir halkalardan (etvliku 'l hadld) bahsetmekte ve yine ayinleri hak
kında tafsi lat vermektedir. Bu tafsi lata göre Haydariler, yatsı namazından 
sonra zaviyenin avlusunda büyük bir ateş yakmışlar ve başlarında bizzat 
şeyhleri olduğu halde (ateşin etrafında) sema etmeye başlamışlardır. Bir ara 
seyyahın gömleğini alarak sırtına geçiren şeyh, peşindeki müridleriyle raks 
ede ede iyice köz haline gelmiş ateşin içine girer. Bir müddet sonra dışarı çık
tığında İbn Batuta gömleğine hiçbir şey olmadığını hayretle gördüğünü yazı
yor"2. Bunda hiç bir Zerdüşt\' tortusu görmeyecek miyiz?" 

Bu aynı potaya atı lmış Kalenderi zümreleri "çihar darb"ı (saç, sakal, bı
yık, kaş tıraşı) farklı  şekilde uyguluyorlardı. Nitekim Barak Baba ve derviş
lerinin uzun ve sarkık bıyıkları olduğu mukayyed. Dolayısıyla onların Hay
dari oldukları söy lenebilir1• 

Abda13n-ı Rum 

• 
• • 

Aşıkpaşazade dördüncü olarak sözünü ettiği Abd{i[l'ııı-ı RCını da, Anadolu
'nun heterodox dervişleri oluyor. Horasan Erenleri olarak da bi linen bu zümre 
özellikle XIV. yy'da önemli br dini-ictimai rol oynamış; Osmanlı devletinin bu 
yüzyıla ait bütün kaynaklan Abdal ya da Baba lakabını taşıyan ve i lk  Osmanlı 
hükümdarlarıyla birlikte savaşlara iştirak eden tahta kıl ıçl ı ,  cezbeli bir takım 
dervişlerden söz ediyor. Bu zümre, Yeseviyye, Kalenderiyye, Haydariyye gibi 
çeşitli heterodox zümrelerin Anadolu'da Türkmen gelenekleriyle ve mahalli hu
rafelerle kanşmasından hası l  olan Babiiil ik'in daha sonraki şekil lerinden biri 
sayılabilir. Bazı Doğu ve Batı eserlerinde gördüğümüz Torlaklar ve dervişler, 

1 ihd .. s. 54. 
2 i/Jd. . s. 56. 
3 ihd . .  s. 1 65 .  
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büyük bir olası l ıkla, bu Abdallar'dan başka bir şey olmamal ı .  XVII. yy'da, 
aynı kategoriye dahil sair bazı zümreler gibi Bektaşiler tarafından kesin olanık 
temsil edilen bu Abdallar, i lk  zamanlarda Kalenderiyye etkisinde kalmış ol
makla birlikte Hacı Bektaş Veli'yi de kendi azizlerinden sayıyorlardı 1 •  

Aşıkpaşazade'nin büyük amcası Elvan Çelebi ondan çok önce, aşağıda 
ayrıntılarıyla irdeleyeceğimiz Menakibu'l Kudsiyye'sinde Baba İlyas'ın mu
ridlerini abdal lakabıyla anıyor. Böylece Rum Abdalları 'nın Babai hareketiyle 
i l işkisi ortaya çıkıyor. Kaldı ki i lk Osmanlı kaynaklarında yer alan Rum Ab
dallannın menkabelerinde, onların Kalenderilik'le ilgisine işaret edi liyor şöyle 
ki Geyikli Baba, Doğlu Baba, Postinpuş Baba, Abdal Musa, Abdal Murad ve 
Abdal Mehmet örneklerinde olduğu gibi bunlara Baba ve Abdal lakapları ve
rilmiş. 

Kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla bunlar, müridleriyle birlikte, Osmanlı 
Beyliği topraklarına sonradan gelip yerleşmişlerdir. Kayıtlara göre Geyikli 
Baba Hoy (Azerbaycan)'dan, Abdal Musa ve Abdal Mehmet Buhara'dan, Ab
dal Musa yine Hoy'dan, Postinpuş Baba ise, Diyar-ı Acem'den gelmişti . An
cak bu ülke adlan onların bizzat buralardan geldiğini değil ,  mensup bulunduk
ları Kalenderi zümrelerinin vaktiyle i lk çıkış noktalarını yansıtıyor. Nitekim 
Rum AbdaHarı'na arada bir Horasan Erenleri deniyorki burada "Horasan" ,  
onların gerçekten oradan geldiklerini değil ,  Horasan'da doğmuş bulunan cezbe 
ve ilahi aşk esasına dayalı Meliilneti Sufiliği 'nden kaynaklanan Kalenderil ik 
akımına mensup olduklarını gösteriyor. 

Bu kişi lerin heıerodox bir İslam'ı benimsemiş olduklarını vurgulamaya 
gerek yok. Geyikli Baba şarap içmektedir; Sultan Orhan da, Bursa fethine ka
tılmış olmasından dolayı onu seviyor ve ona "iki yiik araka (rakı ?) ve iki yiik 
şarap" yolluyor, zira "Baba meyhordur (içki içicidir) ''1. Şimdilik konu üzerinde 
daha fazla yayı lmayıp i lerde Kaygusuz Abdal, Abdal Musa . . .  yı i rdele
diğimizde bazı ek ayrıntı verilecektir. 

* 
* * 

Melimetiyye ve yine Bektaşiyye 
Sufi i le derviş (veya/akir) arasındaki fark, kuramla uygulama arasında ki 

fark oluyor. Sufi bir tasavvufi (mistik) kuram veya doktrini takibediyor, der
viş, işbu tasavvufi Yol'u uygulamaya koyuyor. Gerçi bir kişi aynı zamanda 
hem Sufi hem de derviş oluyor ve kuramsal olarak bunların arasında bir fark 
bulunmuyor. Bunlar aslında birbirlerinden ayrılamıyorlar, ancak uygulamada 

1 l'uad Köprülü.- Osmanlı dcvlcıinin kuruluşu. s. 94. 1 0 1 . 
2 Ahmcı Yaşar Ocak.- Kalenderiler, s. 88-90. 
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bir önem derecesi arasında nispetsizlik bulunuyor şöyle İbn al-Arabi gibi bazı 
Sufiler daha çok idrak veya yaratıcı tefekkür i ken öbürleri , başlıca dervişler, 
tümden duygu, heyecan ve fiil oluyor. 

Keza Sufi i le Melameti arasındaki tefrik de bahis konusu oluyor. Gerçi bu 
konu bir ölçüde karışık olmuştur. Sülemi (ölm. 4 1 21 1 02 1  ), Melanıetl'lere 
Tanrı abd'lannın (kölelerinin). fukaha ve Ehi al-ma'riftı (theosophist) nın üs
tünde, en yüksek mertebesi gözüyle bakıyor. Bu sonuncusunu, havliss'ı ,  Siif
iyya tesmiye ediyor; ancak basit sıradan Suji'lerden çok "seçkin" veya "imti
yaz"lar vardır ki Tanrı bunlara Kendisi'nin özel bilgisini bahşetmiştir. Bunlar 
keramet gösterebilir ve gizli sırlara nüfuz edebilirler. Melamiler Suji'dirler: 
"Prensipleri arasında bir Sufi liderin altında disiplinli rehberl ik vardır; bu li
dere tasavvufi bilgi ve deneylere ait her konuda baş vurulacaktır". 

Melametiyyeye tasavvuftan ayn bir şey değil ,  sadece mistisismin Nişa
puıi mektebi olarak bakılacaktır. Şihabeddin Suhraverdi "Melami için ne iyilik 
yaptığını gösteren ne de kötü düşünceler besleyen kişidir deniyor" dedikten 
sonra bunu şöyle i zah ediyor: "Melami, damarları saf fazi letle meşbu 
(doymuş), gerçekten samimi, kendi vecdi hal ve deneylerini kimsenin bilme
sini istemeyen kişidir". Melami Tann'da kaybolabilmek için insanlar tarafın
dan hakir görülmeye hazırdır. Sufi, gereksinmelerinin sağlanması için Tanrı
'ya güvenerek ala 't-tevekkül yaşarken Melami, yaşamı için çalışmakta olup 
("meşru" besin maddesi, kazanı lan maddedir) dünyevi işlere girişirken Tanrı 
i le meşgul olur. 

Melami tüm dış teşhiri, tüm seliit ve tevarihi reddeder şöyle ki özellikle 
sonuncusu, başkaları tarafından görülmesinin istendiği bir dindarlık şekli olu
yor. Heme kadar feraizi, namazı, dikkati üzerine çekmemek için reddederse de 
genellikle sanılanın aksine Melami bunları ifa eder1 • 

Çok kişi Melametiyye'ye bir Halvetiyye, Rıfiiiyye, Mevleviyye . . .  i le aynı 
nitelikte "tarikat" sıfatını kabul etmiyor. Gerçekten Melami, yukarda söylen
diği gibi, bcitın'ı hiçbir surette zahir'de sergilemeyen kişi oluyor. Sufi, Şeriat
'ın emirlerini hem gizli hem de açıkta yerine getirirken, Melami bunu sadece 
gizli olarak yapıyor. Başka deyimle bu sonuncusu tac. hırka, tekke, zaviye, 
dergah, ne de ayine sahip olmayıp zikr i le fikir'i muhafazaya ediyor. Hacı 
Bektaş'ın t i lmizlerinden Ömer Sikkin, nam-ı diğer Bıçakçı Dede, Melfimi 
inancını tac i le hırka'sını yani, tarikatın görünen şeki l lerini yakarak teyid 
etmişti. Melami'nin üniforması yoktur . . .  

"Melamet" sözcüğü basitçe (kendi öz kişil iğini, "ego"sunu) "kınamak, 
küçümsemek, küçültmek, yermek, aşağsamak . . .  " olarak karşılanabi l ir. Dok-

1 J. Spencer Trimingham.- The Sufi orders in  lslam, Oxfonl 1 9n.  s .  264-6. 
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trin, Muhyiddin Arabi'nin valıdet-i vücud kuramına bağlanıp tevlıid-i ef'lil, 
tevhid-i sıfat, tevhid-i zat olarak özetlenir. Dolayısıyla Melfimetiyye müstakil 
bir tarikat olmayıp icazet aşama düzenini haiz değildir. O, hiçbi r surette gizli 
olmayan bir söyleşi yolu oluyor. Kahvelerde, camilerde, toplantı yerlerinde 
sohbet edi l iyor ve Melametiyyeye yabancı olanlar bile, hiçbir özel tören ya da 
kuralın bahis konusu olmadığı bu konuşmalara iştirak edebi liyorlar. 

Melami için tasavvuf sadece ahlak ve iyi hal ve tavırdan ibaret olup o, 
Vahdet'ten serhoş olmuş akildir. 

Heme kadar H. il. yy'da işbu derneğin ("tarikat" dememiş olmak için) 
başlangıçlarını kesinlikle sapmamak zor ise de onu 111 .  yy'da haylıca yaygın 
olarak görüyoruz ve Horasan'la Maverraünnehr yoğun temerküz merkezleri, 
insanların en çok tam bir huzur ihtiyacını en çok hi ssettikleri yerler oluyordu. 
Bu dönemde Melamet kavramı ,  Türkmenler tarafından iyice algılanmışt ı .  
Müteakip yüzyıl larda, yükselmesinin bu döneme tekabül ettiği i lk tarikatları 
bulaştıracaktır. Bunlardan biri, Gülşeni'ninki idi 1 •  

Melamet'e herhangi bir imsak, nefsini köreltme veya zühdi bir yaşam 
çaba, fii l ,  zikr ve diyanetle varılmaz; Melamet, aşk ve tasavvufi hayranlığa da
yanan b i r  kavram oluyor. Kimine göre bu bir dünyayı idrak etme 
( Weltanschauung) şeklidir. İşbu neşve'ye (serhoşluğa) varan kişi, herşeyi , in
san ve nesneleri, iyi olarak telakki etmeye başlar. Ve insan olarak bir kez ge
rekl i  dereceye vardığına inandığında, kendini hiçbir formaliteye ya da zorun
luğa bağlı telakki etmiyor. Ve işte bundandır ki o, Sünni Sufilerin, ve de Os
manlı iktidarının, hedeftahtası haline geliyor. 

Herhangi bir kişi ,  herhangi bir an ve zeminde bu derneğe girebilir ve tali
bin olgunlaşması için en gerçek ve mutad yol, Melfimilerle konuşması oluyor. 
Ve bundan sonra bu yeni katılan gerçeğe varıyor ve kendini buluyor. Bu za
man süresi "kalbin (aşkın) beklentisi" tesmiye ediliyor2 . 

• 
• • 

İlk Meliimilerden biri Nişapurlu Ebu Salih Hamdun ibn Ammarü'I Kassar 
oluyor. H. III. yy'da Melametiyyeyi Türkmenler arasında iyice yaygın olarak 
görüyoruz ve bunların ünlü şeyhlerinden biri, Muhammed Maşuki Tusi, na
maz kılmıyordu. Keza Şeyh Süleyman Türkmani (ölnı .  H. 7 1 4), Şeyh Aliyy-i 
Kürdi'yi . . .  zikredeceğiz. Bunlardan i lk i ,  oruç tutmayıp namaz ki lmamakla 
birlikte, zamanının ulemasından büyük saygı görüyordu. 

1 Mehmet Zeki Pakalın.- Osmanlı ıarih dey imleri ve terimleri sözlüğü. lsıanbul 197 1 .  mad.  
""Melilmr·. 

2 J .  Parmaksızoğlu.- MeHirncı. iıı Türk Ansiklopedisi. 
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Lfıl Şehbaz Kalender (ölm. H. 724) de aynı şekilde feraize (İslam'ın farz
larına) uymamakla ün salmıştı ve kendini bunlara uymak zorunluğunda teliikki 
etmiyordu. Ramazan ayında alenen yemek yiyip içki içmekten geri kalmı
yordu. O, Melameti'yye doktrinini benimsemişti. H. Vlll. yy'da Melami'lerle 
Kalenderi'ler arasında belli bir kaynaşma olmalıydı. Sufilerin aksine Melamiler 
kendilerini mutasavvıf olarak görmüyorlardı. 

Melami' sadece kendi "ego"suyla meşguldür. Bir kardeşin kusurunu gör
mek, onu örtmek için dahi olsa, iyi değildir. O, başkasına sevginin teşahhusu 
(şahıslanması) dur. Hamdun'un dediği gibi "mümin, kardeşleri için gece bir 
mum, gündüz bir değnek (baston) olmalıdır". Bu dayanışma ruhu daha şimdi
den Babıali' için endişe kaynağı olmuştu. 

Çelebi Şeyh İsmail Maşuk! (Oğlan Şeyh) müridlerine bazen zikrettirirdi ve 
"Al lah, Al lah" diye tekrarlama yerine onlara "Allahım, Al lahım . . .  " dedirtirdi. 
Bu cinas onun sonunu çabuk getirecekti. Halefi Şeyh Sarban Ahmed (ölm . H. 
952) iyice Şiiliğe bulaşmıştı. 

* * 

Bildiğimiz gibi Anadolu, XIII ve XIV. yy'larda bir tasavvuf yuvası, aynı 
zamanda da her türlü umutsuzluğa düşürücü durumların, istiliiların (Moğol}, iç 
savaşların, emniyetsizlik, sefaletin . . .  sahnesi olmuştu. Hacı Bayram, Bayrami' 
tarikatını bu dönemde tesis ediyordu. Her taraftan, İran ve Hvarezmden, Ma
verraünnehr ve hatta Bizans'tan gelen dini', felsefi ve yobazlık düşünceleri bu
rada toplanıyor ve artık medresenin dar ufukları fukahayı rahatlatmaya yetmez 
olmuştu. '{e halk bir vecd ve huzur dünyasına sığınıyordu. Bayrami'yye, Mel
ametiyye'ye açıktı . 

Melametiyye, Pir Al i-i Aksarayi''nin idaresinde, Orta Anadolu, İstanbul ve 
Edirne çevrelerine ve İsmail Ma'şuki' i le de, özell ikle Rumeli 'de ordu içine 
yayı l ıyordu. 

Aslında, Edirne, Deliorman, Serez halkları, Bedreddin Simavi''den beri, 
ünlü Şeyh'in onlara öğrettiği tenasuh ve mistisism düşüncelerine hiç de ya
bancı değillerdi. Bu itibarla Melametiyyeye kolaylıkla iltihak edeceklerdi. 

Öbür yandan bu kardeşliğin Sipahiler arasında başarıyla yayı ldığını gö
rüyoruz. Bu başarı kısmen, bu süvarilerle Bektaşil iği kabul etmiş Yeniçeri 
ocağı arasındaki ezeli' rekabette izah edilebilir. 

Bu hızlı gelişme ise bunu takibeden daha az hızlı olmayan Meliimetiyye
nin yayılması , özellikle orduya bulaşması, fukaha ve Sünni' tarikatların şiddetli 
tepkisini mucip olmuş ve bunun sonuncunda İsmai l Mfi'şuki', oniki tilmizi i le 
birl ikte idam edilmişlerdi. Ama bu infazlar kardeşlik derneğinin terakki lerini 
durdurmaya yetmeyecek, o, aksine, bir i lgi merkezi olmaya devam edecektir. 
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Bu yeni sıçramada Ma'şuki'nin halefi Sarban Ahmed'in sağduyulu luğu ve 
ihtiyatı kesin olmuş ve bu sonuncusunun halefi Ankaralı Hüsameddin i le de 
Melametiyye bütün Rumeli'ye yayı lmış ve Bosna, Hamza Bali altında bir 
ikinci merkez olmuş. Sarban Ahmed aynı zamanda Bayramiyyenin Haşimiyye 
kolunu kurmuştu. 

Bayrami Melfunetiyye nihayet ası l  Bayramiyyeden aynlacak olup bu key
fiyet bu sonuncusunun gönümüze kadar yaşamasını izah eder. Bosna Mela
metiyyesine gelince bu, "Hamzavi" adı altında devam edecektir. 

Sünni fukaha ve Sufilerin daha da şiddetli bir tepkisi Hamza, Beşir Ağa ve 
siiliklerinden kırk kişiyi darağacına göndertmişti 1 •  

Metametiyye dayanışması Osmanlı beyninde o denli  kaygı yaratmıştı ki, 
mezarının bir ziyaret ve toplantı merkezi olmasını önlemek üzere bu idam edi
lenlerin gömüldükleri yerler, iz bırakmayacak şekilde gizlenmişti . 

* 
* • 

Fütüvvetle Melllmetiyyenin i l işkisi konumuzun dışında kalıyor2• 
Kalenderiyyenin Babai hareketinde birinci derecede rol aldığı; Babailerin 

kendilerinin de, Baba İshak'ın pir olarak halefi olan Baba Bektaşla Bektaşiy
yeyi doğurduğu; "Bedreddin Silfileri "nin ünlü şeyhin düşüncelerinin devam 
ettiricisi ve yayıcısı oldukları; prensip itibariyle bütün bu tarikatların Mevlev
iyye, Bektaşiyye . . .  ve aynı zamanda Melametiyye kardeşlik derneğinin Asya 
kökenli oldukları ve burada yerlilerle Arap müstevliler arasındaki uyuşmazlık
ların  yerli leri gizlenemeyen bir Şiiliğe ittiği ve bütün bu tarikat ve kardeşlik 
derneklerinin hayli Şii kromozom taşıdıkları akılda tutulacaktır. 

Nihai farklı laşma bunların Anadolu'ya gelişlerinde ve ya aşağı halk taba
kası ,  ya da idareci sınıfın yanlarında yer almalannda vaki olacaktır. Koruyucu 
olarak bu sonuncu sınıfı seçecek olanlar hiç şüphesi/'. derin bir Sünniliğe bağ
lanıp medrese adamları takımının sırasına gireceklerdir. Bu sonunculara tipik 
örnek, Bektaşiyye i le her ikisi de Yeseviyyeden çıkma süt kardeşi Nakşibend
iyye olacaktır. Bektaşiyye herzaman için Osmanlı idaresinin gözetimi altında 
tutulmuş ve idare bunun için çoğu kez Nakşibendiyyeden faydalanmıştı. Mel
ametiyye kılıçla yok edilmişti. Ancak anısı, iktidarın herzaman kafasını kurca
layacaktı. . 

• 
* * 

1 Abdülbaki.- Mcliimilik ve Melamiler, lsı. 1 93 1 .  pa.uiııı. 
2 Bkz. Ömer Doğrul.- lslfım tarihinde ilk melfımet. Melfımcıe aiı en eski vesikaın tercümesi lsı. 

(l.y.) s .  3 1 -34. 
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Osmanlı İ mparatorluğu'nun kuruluşu bir rastlantı sonucu olmamıştı r. 
Aksine, herzaman bilinen ama derinl iğine erişmeden kullanılan bir plan daire
sinde kurulmuş ve gelişmiştir. Ancak Devlet bir kez yerine oturduktan sonra 
idareci sınıf duruma hakim olmuş ve tehl ikeli görünen herşeyi budam_asını 
bi lmiş. Tekkelerin işlevi camilere devredilmiş, Baba ve Şeyh'lerin yerine 
imamlar i kame edi lmiş; "kul" askerler, vaktiyle, Devlet'in dayanağı olan eski 
göçebe muharipleri bastırmış. Aşağı sınıfların ihtiyaçlarıyla, bu ihtiyaçların 
idarecilerin çıkarlarıyla i l işkili olduğu ölçüde meşgul olunmuş. Bu uygulamayı 
yürürlüğe sokmuş olan Yı ldırım Bayezid'in Ankara muharebesinde terk edil
miş olduğunu görmesi şaşırtıcı değildir. 

Kuruluş döneminde, aşağı sınıflar, kendi taleplerini bu sınıtlarınkilerle 
telif etmeyi başannış olan idarecileri tutmuşlar. İl işkiler yumuşaktır. Ekono
mik, bölüşme örf ve adetlere göre yapılmaktadır. Ve Anadolu'da, İslfım örti.isü 
altında hareket eden çok sayıda farklı politik akımlara tanık olunuyor; ancak 
idareciler bunların şefleriyle anlaşıp bu akımları kendi yararlarına kullanmayı 
başarıyorlar. Bu nedenle de, kuruluş döneminde aşağı sınıflar tepki gösterme 
ihtiyacını duymuyorlar. 

Ancak, Devlet gitgide kendi sağlam temelleri üzerine oturdukça, "halk" i le 
"Osmanl ı"  arasındaki karşıtlık her geçen gün daha sivri hale geliyor, o kadar 
ki XV. yy'da Bedreddin olayı gündeme geliyor1 • 

Gerçekten, "Osmanlı-halk" antitezi, bildiğimiz gibi, Osmanlı tarihinin 
apaçık  bir vakıasıdır2. 

* 
* * 

Helenik felsefe tarafından beslenen serbest düşünceye karşı sıkı tavır ko
yan Gazali'nin gerici hareketi bir yandan Abbasi halifesi için Şii' Fatımi' tehlike, 
öbür yandan da İran ve Orta Asya halklarında Arap aleyhtarı hislerin yüksel
mesine tekabül ediyor; bu halklar ihtida etmiş olmakla birlikte bunlarda Şii' ma
yası, müstevliye muhalefeti teşvih ediyordu. Gazali Abbasi halifesinin çıkarına 
hareket ediyordu. Doktrini birkaç asır sonra Osmanlı sultanı tarafından ele alı
nacaktır: felsefe, medreseden atılacaktı .  Bundan böyle o, sadece "zındıklar"la 
tartışmalarda, onları kendi felsefeleriyle vurmada işe yarayacaktır\ 

Yine XVI .  yy, Birgivi Mehmet Efendi hareketine tanık olacaktır. Bu kişi, 
İbn Teymiyye (ölm. 1 328) n in keza tutucu doktrinine dayanarak, İmpara-

1 Rıl&I Zelyut.- Osmanlıda karşı düşünce ve idam edilenler. lsı. 19H6. s. 22-24. 
2 Yukarda bunun ayrıntılarını verdiğimiz \g ibi bkz. C . l .  s. 3 1  ve 300. 
3 Ayrınıılar için bkz. C. 1 1/2- Müesseseler lsı. 1 988. s. 1 52-24 1 Ayrıca bkz. Burhan Oğuz.

Arisıoıe et le medrese Oıtoman. i11 L'inlluence d'Arisıoıe dans le mondc mcdiıerraneen. Acıes du 
Colloque d'Isıanbııl. 5-9 janvier 1 986. ed. Thierry Zarcone. lsı. 1988. s. 2 1 3-2.15. 
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torhık'un tek koruyucu yolu olarak kesin bir Sünni orthodox luğu i leri süre
cektir. Bu hareketin mucip sebebi, İmparatorluk güciinün dorukta bulunduğu 
bir zamanda patlak veren bir halk i syan ları dizis i  olmalıydı .  B irg ivi 
tutuculuğunu XVII. yy'da, Kadızadeliler hareketi takibedecekti. 

Birgivi girişiminden hemen önce, başka bir düşünce hareketi, Molla Ktıbı
z 'ınki, başkentte vaki olmuştu. İran kökenli  bu Molla, İsii'nın Muhammed'den 
ve bütün öbür peygamberlerden elyak (daha üstün) olduğunu iddia ediyordu ve 
görüşlerini Rumeli ve Anadolu kazaskerleriyle Kanuni'nin huzurundaki tartış
malarda savunmada tereddüt etmemişti. Bir hayli tereddütten sonra, İbn Ke
mal'in fetvasıyla darağacına gönderilecektir. Mahkumiyetin resmi gerekçesi, 
herzamanki gibi, atheism ve heresy (zındıka ile i lhad) olacaktır. 

Bu olayın doğruca bir akli (fehmi-entelektüel) hareket olup olmadığı hiç 
de önemli değildir. Ancak bu, önemli olmuştu şöyle ki müteakip yüzyılda baş
kentin içinde Hubnıesilıf (İşfı aşkı) hareketinin doğuşunu inLac etmişti 1 •  

Keza Kabız iddiasının aniden ortaya çıkışının nedenini d e  bi lmek i lgirıç 
olabilir. Döneceğiz bu konulara. 

B u  serbest düşünce hareketleri Osmanlı iktidarının ciddi şekilde canını 
sıkmaya başlamıştı. 

* 
* .  

Melamilere zulmun hikmet-i hükumeti vardı: heme kadar i lk bakışta bu 
hikmet, aşırı mertebeye çıkanlmış vahdet-i vücud ya da tenasuh gibi görünü
yorsa da, yakından bakınca, konu basitçe bir tasavvufi mülahaza sorunu gibi 
kendini göstermiyor; gerçekten, bahis konusu olan, işbu tasavvufi düşünceden 
hareketle geniş bir halk kıpırdanması yaratmak olup bu amaça bir ölçüde varı
l ıyor. 

l 550'de, Gülşeni tarikatından Şeyh Muhyiddin Karamani aynı sebeple 
idam ediliyor; İsmail Miişuki'nin halefi Hüsameddin Ankaravi ise, hapishanede 
ölmek suretiyle darağacından kurtuluyor. Meliimilerin en büyük şeyhlerinden 
biri olan Bosnalı Hamza Bali, bir hayli müridi i le birlikte, tenasuha inancı yay
dıkları ve karışıklıkları kışkırttıkları bahanesiyle öldürülmüşlerdi. İnfaz fetv
ası, ünlü Ebüssuud Efendi tarafından imzalanmıştı. Bu vesile i le kaydedilmesi 
önemli olan husus Meliimilerin, Su lıan'ı tanımayı reddetmeleriyle birlikte, 
kendilerine kendi aralanndan sultan, vezir, ve sair bürokratları seçmiş olmala
rıdır; bu keyfiyet, açıkça, mevcut nizama bir karşı çıkmayı ve bu hareketin bir 
akli-fehmi olayın sınırlannı aştığını, ve aynı zamanda da, mevcut rejimi de
virmeyi amaçlayan siyasi karakterli bir sosyal çalkantı olduğunu, gösteriyor. 

l likz. c. 111 1 . s. 39. 
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Bittabi bütün bu olaylar zındıklık ve i lhad çerçevesi içinde mütalaa edile
ceklerdir. Aynı şekilde neden böyle bir hareketin öbür tasavvufi ortamlardan 
çıkmayıp da Melametiyye sinesinden doğduğunu bilmek i lginç olup konu yeni 
araştırıcıları bekler. Yine bu hareketle Anadolu'da patlayan mesihi tabialı ve az 
çok Şii kökenli bir ideolojinin beslediği çalkantılarla rast laşması dikkat nazara 
alınacaktır. Bu,  Osmanl ı  sosyal nizamının bir buhranı olabilir mi? . . .  1 •  

Osmanl ı  idareci leri, işbu ters akımların tekkelerden kaynaklandık larının 
mükemmel bil incinde idiler. Bu itibarla kitleleri Baba'ların nüfuzundan kurta
rıp onları doğruca Allah'a bağlamak bahis konusu idi ki bunu, Mevleviyye 
kısmen yüklenmişti . 

B ittabi bu sonuncusunun, bu çağrıyı yapabilmek için resmi ideolojisinin 
görüş noktasından, Sünnil iğin sınırlarının dışına çıkması gerekiyordu. Bu 
zorunluluk Mevleviyyeye başlarda, ik i  başlı b ir  görünüm bahşediyordu. Sara
y'ın emirleri altında olma gerekli liği ve aynı zamanda ters bir telilkkii temsi l 
e(me gerekl i l iği ,  onu Şii-Alevi bir renge bulaşmış olarak görünmeye zorla
mıştı2 .  

İdamlarla birlikte Bfıb-ı Meşihat, bu zındık ve mülhid taifesine karşı faal 
bir propagandaya girişmişti. Bunun okestralaınasını "Osmanl ı "  aydın ları 
yüklenmişlerdi: Ahteri (XVI. yy), ünlü Arapça-Tiirkçe Lügat'ında "el- levanı: 
Melamet'in büyütme eki ve kara çalma (bilzam mef{imetlik ve rüsvaylık)1. 

Gelenek kendini devam ettiriyor ve zamanımızın biiyük leksikografı Şem
seddin Sami ,  "Melilmi"yi ,  "hükenıa-i kelbiyyli11 (kinik) mesleği11e karih 
(yakın) bir nıes/ek-i kale11derane ittihaz ede11 tarikatlarda11 biri11e tabi adam"� 
olarak tarif ediyor. 

* 
* * 

Osmanlıda, ağabeyi Selçukluda olduğu gibi, din prensip itibariyle bir si
yasi alet olmaktan öteye gitmemiş ve i lkinde bu "alet" ,  etkinliğini muhafaza 
edebi lmek için felsefi itirazlarla hiçbir türlü zayıtlatılmayacaktı . Sultan herza
man değişmenin önemli ,  esas olduğu düşüncesini reddetmiş: düzen daima dü
zensizliğin üstünde olacaktır. Aristo'nun dediği gibi düzen, ezelidir. 

Felsefe, "heterodox" düşüncelere götürebilecek, dolayısıyla da mevcut ni
zamı bozabilecek kurgu yaratmakla suçlanmaktadır. Rasyonalism, İslam 
(Osmanl ı )  cemaatinin dayanışmasını aşındırma tehditini içeriyor . . .  

1 Ahmet Yaşar Ocak.- lbn Kemal'in ya�adığı X V  ve XVI .  asırlar Türkiyc"sindc i l im ve fik i r  
hayalı, i11 ŞeyhülisHim llın Kemal, Ankara 1986. s. 36-38. 

2 Rıza Zelyuı, op. ciı . .  s. 78-9. 
3 Ahteri-i Kebir, s. 1 99. 
4 Kamus Türki, s. 1 399. 
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Bir imparatorluk sağlam temellerini atmıştı. O, değişmez ve ebedi olacak
tır. Bir nevi siyasi ayrı l ıklara doğru yozlaştırabilecek dini "düşünce-mülfıhaza
lar" la hiçbir türlü sarsılmayacaktır. Dolayısıyla da, önce memurlar-bürokratlar 
sınıfında, sonra da bütün İmparatorluk'ta bir istikrar, fikri tekdüzelik aranmış
tır. Sünni fakihler, örneğin "hiçbir sorumluluğu olmayan ve hiçbir kanun din
lemeyen" 1 bir bireysel mürşide körü körüne itaat gibi (özellikle bu sonuncusu 
heterodox inançlı ise) bid'at'ları, yani "yenilikleri" daima kötü gözle görecek
lerdir. 

Mezhep ve tarikat bir alt tabaka, ezilmişler olayı, sosyal sistemde hiçbir 
dayandığı ( "stake") o/mayanlarııı dini şeklidir. Tasavvuf, kurulu dini örgüt
lenmenin hayatını zenginleştirdiği gibi ona karşı çıkmanın da bir ifadesi ola
bil ir. Aşağı tabakaları etkilediği ve fakirin dini hareketlerine dahil  olduğu za
man işe büyük duygusal ifrat ve heterodox yeni lik zevki karışır. Tanrı i le, ku
rulu ibadet ve hatta lisan şekil leri dışında bir kişisel i l işki gerçekleştirmek üzere 
tasavvufi - mistik çabalar aşikar şekilde birbirlerine bağlı olurlar. Bunun sonu
cunda da bir nevi yarı-dini (semiecclesiastical) örgütler (tarikatlar vs.) meydana 
çıkar2• 

Bu çalışmamızın ana themalanndan birini yineliyeceğiz. Prensip itibariyle 
bir "heretic-heterodox tarikat, kendi resmi dini ile işbirliği içinde olan yerleşmiş 
'yetkeye bir siyasi muhalefet ihtiyacından doğar. Bu itibarla resmi dine çatmak, 
doğruca Devlet'le mücadeleye girmek demektir. Ve Osnıaıılı bu işin iyice far
kında idi ve Sünnilikten her türlü sapmalara karşı sert tepki gösteriyordu . 

• • 

Meliimilerin kökünün kazılmasının nedenleri şöyle özetlenebi lir. 
a) Heme kadar Bektaşiyye bütün Alevi eği limleriyle küçük halk tabakası

nın tarikatı olma iddiasında idiyse de o, Yeniçeri Ocağı'na nüfuz etmiş olup, 
düzen ve tekkeleriyle iyice bel li bir örgütlenmeye sahipti. Bu keyfiyet, iktidarı 
kolayca denetlenmesi münkün bu tarikata karşı alacağı önlemlerde temkinli 
davranmaya sevkediyordu. O ise ki tekkesi::., dergalısız . . . , silsile düzeni olma
yan ve üniformasız Meliimi, Osmanlı polisince zor seçiliyordu. Gerçekten o, 
yer değiştiriyor ve kimliğini gizleyerek halka karışıyor ve mutat bir basit kah
vehane mükalemesi (konuşması) görünümü altı nda doktrinini aktarıyordu. 
Ancak çok iyi örgütlenmiş bir casusluk şebekesi onu tefrik edebilirdi. 

Bu itibarla Melamiler kolaylıkla gizlilik içinde hareket edebiliyordu. Si
pahilerin bu topluluğa intisabı iktidarı fazla ürkütmüyordu şöyle ki bu süvari-

1 Louis Massignon.- Tarika. iıı I A .  
2 T .  F. Odca.- Sccts and culls. iıı IESS.  
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ler, Babıali'nin avucunun içinde idiler: bu sonuncusu onlara timar tahsis ede
rek geçimlerini sağlıyordu ve canı istediği zaman bunu geri alabiliyordu. Dola
yısıyla da Meiametiyyeye karşı her türlü sert tepki hürriyetine sahipti. 

2) Melami, feraizin ifasını (oruç, namaz . . .  ) reddetmesi ve pantheist felse
fesi (tenasuh, Vahdet-i Vücud) i le resmi Sünniliğe karşı açık tavır koyuyordu. 

3) Ve nihayet Melami, aşağı halk tabakalarının çıkarlarının korunmasını 
üstlenmişti: çalkantılar, ihtilalci hareketler . . .  

İşte bu nedenlerle Osmanlı polisi, aydınlarınki (Birgivi, Kadızadeli ler. . .  ) 
i le birarada sert tepki gösterecekti; Bfibıali'ye ayak uydurmuş aydınlar sıkı ve 
dar bir Sünnilik içine kapanmış olup hererodoxy'de bütün kötülüklerin sebe
bini göreceklerdi. 

"Sofular haram demişler 
Bu aşkın şarabına 
Ben doldurur ben içerim 
Günah benim kime ne" 

"Ben melfimet hırkasını 
Kendim giydim eğnime 
Ar ü namus şişesini 
Taşa çaldım kime ne" (Kul Nesimi) 

* • 

Bir temel çatışkı daha sonraki bütün düşünme düzenlerinin temelinde ya
tar. Osmanlı (ve de Selçuklu) toplumu sinesinde birbirinden bariz şekilde 
farkl ı ,  birbirinden nefret eden iki sınıfın kutuplaşması bahis konusudur. Os
manlı sadece "Allah'tan sıhhat, Devlet'ten gelir" beklerken özellikle Alevi ön
derlere bağlı din adanılan basit bir gömlek (kanis), bir kuşak (nıantaka) ve bir 
nıendil-sarık'la yetiniyorlardı 1 •  

B u  ikinci kutupta, iç içe, birbirini doğurmuş ve/veya derinden etkilemiş 
Kalenderiler, Cavlakiler, Haydariler, Rum Abdal ları, Bektaşi, Melfimetiler. . .  
cephe tutmuşlardı. "Tasavvuf tarihinin İslfim dünyası genelinde farklı bir cep
hesi olarak, aşın zühd ve takva temeline dayalı klasik tasavvuf telfikkilerine bir 
tepki niteliğinde İran ve Orta Asya'da ortaya çıkan Kalenderiliği, tasavvuf ta
rihinde Sufi çevrelerin marjinal bir kesimi olarak değerlendirmek doğru olacak
tır. Bu cephe kendisine temel görüş olarak başlangıçta, her türlü dünyevi mu
habbet ve i lgi odaklarını reddetmekle birlikte, cezbeden yoksun, yalnızca 

1 M .  Ahan Köymcn.- Alp Arslan zamanında Selçuklu imparatorluğu Türk toplum hayatı. iıı 
Selçuklu Araştırmaları Dergisi IV. 1975. s. 1 3  l .  
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zühde dayalı Sufiyane bir hayat tarzın ı  da dışlayan bir yol seçmiştir. Bu se
çimde, ortaya çıktığı mıntakalann İslam öncesi mistik kültüründen ve yine bu 
kültürden yola çıkan Melameti tasavvuf mektebinden aldığı etkilerin payının 
büyüklüğü, reddi mümkün olmayan bir kesinlik kazanmaktadır. Bunun en ba
riz deli l i  ise, Kalenderiliğin İslam dünyasının başka herhangi bir yerinde değil 
de, eski Buddhist ve Manihaist mistik kültürün ve geleneklerin hakim olduğu 
Orta Asya ve özellikle İran'da tarih sahnesine çıkmış bulunmasıdır". 

"Baba Tahir-i Uryan, Ebu Said Ebu'I Hayr vb. Kalenderi sufi l iğin i lk 
malı1m örneklerinin X.-XI. yy'larda Mela.meli mektebinin yaygın bulunduğu 
bölgelerde yaşamış olmaları, Kalenderil iğin bu eski mistik mirasa bir yandan 
da bu mektep aracılığıyla varis olduğunun bir göstergesidir. İlk Kalenderlerin 
herhangi bir tarikata mensup bulunmayan münzevi Sufiler olması , Kalenderi 
tasavvufun yalnız mistik açıdan değil ,  sosyal açıdan da bir tepki niteliği ka
zanmasına yol açmıştır ve böylece zamanla muhalif bir Sufi felsefe hüviyetine 
bürünmesine sebebiyet vermiştir" 1 •  

İlerde irdeleyceğimiz Kaygusuz Abdal 'ın Budatananıe'sindeki bazı ifade
ler, Kalenderiliğin i lk doğuşu sırasında vaki olan Hind etkisinin bir sonucu 
olara� yüzyıl lar içinden süregelen unsurların bir yadigarı oluyor ki bu, Rum 
Abdalları aracılığı ile aynen Bektaşilikte de devam edecektir2 • 

• 
• • 

Bektaşi felsefi sistemini özetlemek üzere, bazı esas noktaları kısaca hatır
latacağız. 

Hatta atheisme bile sürtünen ve orthodox Sünnil iğin birçok "kutsal" i lke
sini tartışma konusu yapan dört dizeli koşuklarda ve Türk halkının çok sevdiği 
hikayelerde kendini ifade eden bir hür düşünce bunlardan en önemlisi oluyor. 
Gerçekten "Alevi-Bektaşi edebiyatının kaynağı Yunus Emre, kurucusu, Kay
gusuz Abdal 'dır. . .  Ama bu edebiyatın en büyük şairi hiç şüphesiz Pir Sultan 
(Abdal )'dır"3. 

"Terazi korsun hevaset dartmağa 
Kasd idersin beni od'a atmağa 
Terazi ana gerek bakkal ola 
Ya bazergan tacir ü attar ola" (Yunus) 
Yunı.ıs'un divanı bizim Divina Conınıedia'mız oluyor. "O kitapta ruhun 

büyüklüğü, varlığın geçici l iği ,  kendi talihimizi yaratanıanıak felaketi4 • • • •  ak-

1 Ahmeı Ya�ar Ocak.- Kalenderiler. s. 23 1 .  
2 ibd . . s .  1 5 1 . 
3 Abdülbaki Giilpınarlı.- Pir Sulıan Abdal, hayalı. sanalı. eserleri. lsı . 1 963. s. 14-5. 
4 Tarafımızdan belirıi ldi. 
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l ımızla hassasiyetimizin mücadelesi, insanlığın bütün sefalet ve yüksekliği . . .  
vardır 1 •  Sünni orthodox medrese adamının bu halk sfifisini tekfir (kafi rlikte 
suçlama) etmiş olması şaşırtıcı olmuyor. Zahid bir kişi olan Şeyh İsmfül 
Hakkı şöyle düşünüyor onun hakkında: "Ve bu makule kelimat ekser esna-i 
şevk ve galebe-i halde sadır olmağla kadh ve cerhe (kötüleme ve çürütmeye) 
salih değildir (değmez); zira sahibi mazurdur ve lakin mümkün oldukça ibarette 
( ibarelerde) edebe riayet etmek gerekir. Anın için Yunus Emre'nin bu makale
sini ki buyurur : Cennet cennet dedikleri birkaç köle birkaç huri isteyene versiıı 
anı bana seni gerek seni (mısraların ı )  Şeyh Üstade hoş görmeyip  . . .  nice 
müftiler dahi cenneti istihkar (ha.kir görme) tarikiyle bu keli matı okuyan cehele
i Sfifiyyeyi ikfür etmişlerdir" diyor2• Daha sonra Ebussuud Efendi'nin de Yu
nus'u ve onun okuyanları tekfir eden fetvasını göreceğiz. 

B ütün bunlardan birinci derecede önemli bir topludurum çıkıyor ortaya: 
Anadolu adamı, daha başından itibaren, Halik'in önünde kendi kişiliğini savu
nuyor ve O'nun önünde sil inmeyi reddediyor\ Yunus'u orthodox medrese 
adamının sevmesi düşünülemezdi. O da, zaten, doğal olarak Bektaşi ve Kızıl
baş Türkmen'e hitabetmişti. Etkisi bunlar üzerine olacaktı . 

Ve bütün bunlarla hatta Tanrı'nın yanında bile yer alınıyor: 
"Seni bu hüsn-ü cemal ile bu lfitf ile gören 

Korktular Hakk derneğe döndüler insan dediler"4 

Ve Yunus, yaratı lmış nesnelere bile sahip çıkıyor: 
"Yer benümdür gök benümdür arş benüm 
Gör nicesi sermüşem sayvanımı" (gölgeliğimi)5• 

Kaygusuz'un "mantık"ı da yine Hilkat'ın nice nesnesini şüpheli görüyor 
ve bunların arasında "kıldan ince, kıl ıçtan keskin" cennet yolunun köprü lü Sı
rat var. Ve Tanrı'yı bundan bizzat geçmeye davet ediyor, meydan okurcasına : 

"Kı ldan köprü yaratmışsın 
Gelsün kullar geçsün deyu 
Hele bir şöyle duralım 
Yiğit isen geç a Tanrı" ! 

1 Burhan Toprak.- Yunus Emre divanı. lsı. 1 960, s. 1 7. 

2 ilk muıasavvınar. s. 280, iııfru 48. 
3 ismet Zeki Eyüboljlıı.- Türk şiirinde Tanrı'ya kafa ıutanlar. lsı. 1 968. s. 29 . 
4 ihd., s. 54. 
5 Mehmet Kaplan.- Yunus'un şiir dünyasında gezintiler, iıı Türk Kiilıüril 1 83. Ocak 1 978. s. 1 54 .  
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Ve "zırvalık"a isyanını zaptedemeyip şöyle sonuçlandınyor: 
"Yiğit olan anılır 
Filan oğlu filan diye 
Ne anan var ne baban 
Benzersin sen piçe Tann" !  . . .  

B ir  XVI. yy Bektaşisi olan Azmi Baba, Halik'le "samimiyetini" iHin edi-

"Bi lirsin ben kulum sen sultanımsın 
Kalpte zikrim dilde tercümanımsın 
Sen benim canımda can mihmanımsın 
Gönlümün yarisin yabancı mısın?" 

Ve Kaygusuz'unkiyle aynı "mantık" çerçevesinde bazı tannsal öznitelik
leri cerh ediyor: 

"Bin cehennem olsa korkmam birinden 
Rahman (kullarına acıyan) ismi nazil değil mi senden ? 
(bu ismi sen indermemişmiydin?) 
Gaffur-u zünubum (günahları affediciyim) dememiş miydin sen '! 
Affet günahımı, yalancı mısın?" ! . . .  

Ve "Vahit'le İttihad"a müteallik dizeler. . .  
Fuzuli de 

diyecektir. 

"Kim ki Allah'tan iba eyler (yüz çevirir) 
Başka dergaha i ltica eyler" 

Böyle bir düşünce sistemini Babıall'nin hiçbir su�tte onaylamayacağı do
ğaldır. 

Doğu dinlerinde "aşkınlık" tabir edi len, insan mantığının uygulanama
dığı , evrenin  ötesinde ve ondan bağımsız bir Tanrı tasarımı vardır ki bu, Tan
rı 'nın felsefi ve dini kavramlannın taşıdığı içkinl iğe mukabil oluyor. Bunda 
bi l incin sınırlarını aşma anlamı bulunuyor ve Tanrı ile sınırlı bir insani i leti
şimin kurulmasına izin veriliyor (AB, mad. "aşkınlık"). Anlaşılan Azmi Baba, 
bu "izin"i kullanmış . . .  

.. 
. ..  

Türkmen Babaları, nam-ı diğer Rilm Abdalları hiç durmaksızın Osman ve 
Orhan zamanlannın sınır savaşlanna iştirak etmiş olup genellikle Hacı Bektaş
'ın ti lmizleri oluyorlardı. Heme kadar bunlann, dolayısıyla Bektaşilerin Yeni
çeri Ocağı ile i li şki leri bazı efsanelerin yaratı lmasına neden olmuşsa da Bek
taşil iğin, tıpkı Ahilik gibi, Ocak'ın kuruluşunda birinci derecede rol oynadığı 
bir gerçek oluyor. 
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Öbür yandan Yeniçeriler, ihtida etmiş Hıristiyanlar olarak, çok sayıda Hı
ristiyan öğe içeren bir bağdaştırmacılığın (syncretismin) ürünü olan Bektaşi 
doktrinine yakınlık duyuyorlardı. Ve yine Hıristiyan "heretic-heterodox" tari
katlar çok daha kolayca İsliimlaştıklarından bunlar, amentü olarak, bir Müslü
man heterodox tarikatınkini seçeceklerdi. 

"Bektaşilere gelince bunlar başka türlü bilinirler. . .  İsliim öncesi Türk dini 
unsurlarından bazı larını muhafaza edip bunlara Şiilik ve Hıristiyanlıktan isti
are edilmiş başka unsurları dahil etmişlerdir. . .  " 

" İstanbul'da Bektaşiler özellikle toplumun kabına sığmaz, taşkın unsurla
rıyla, en başta Yeniçerilerle disiplin altında tutulamamakla tanınan bazı lonca
larla temasta idiler. Böylece de Bektaşiler ve sadık müridleri çok belirgi11 sos
yal tabiatlı bir dini hareket oluşturmuşlardı: proleter tabakalarda11 çıkma wısıır
lar bunda en kalabalık ola11Larıydılar" 1 •  

Gerçekten, İmparatorluğun en  e le  avuca sığmaz, Biibıiili'nin başına derto
lan unsurlar az veya çok Bektaşiliğe mensup kişilerdi . Sadece bir örnek vermiş 
olmak için, 1 527'de Bozok (Yozgat)'ta başkaldırmış olan Kalender Şah, Hacı 
Bektaş'ın ahfadından olduğunu zikredelim2• Bektaşi amentüsünün kuvvetlice 
Şii eği l imleri, "Erenler"i İmparatorluğu sarsmış olan büyük Kızı lbaş hareke
tine bağlıyordu. "Bu arada" diye yazıyor Sadeddin, ünlü Tôcii 't-tew/ri/ı ' indc, 
"Celili adında, yolunu şaşırmış kişilerin dizelgesinde yer alanların başında gö
rünen bir delalet yoluna sapmış (heretic) kötü adam, ıııecniiıı ve Abdallar'ın li
basını giymişti . . .  "3• 

"Zaifi'nin sözünü ettiği tekke, Celal'in Bektaşi tipinde bir mahalli cemaatin 
şefi olduğunu telkin ediyor. . . " 4 •  

XVI. yy'ın sonuna �adar süren olaylar Saray'ı Bektaşi tekkeleriyle "Işık 
tekyeleri "ni ,  yani Kalenderilere, Abdallara mensup dervişlerinkileri yakın ta
kibe almaya itmişti ( "Işık", "iişık"tan galat olabi l ir)5• Daha sonraki yüzyı lda 
orthodox Sünni Şeyh Aziz Hüdai Sultan'a "çocuk ve Kadınları «münasip şe
kilde» eğitmek, Işık tekyeleıini daimi denetim altında tutmak için her köye bir 
Sünni imam tayinini tavsiye edecektir  şöyle ki bu tekye mensupları mantıksız 
davranışlarını terk edip Şeriat ve Sünniliğe geri dönecekler. . .  "6• Ahmet Refik, 

1 Tarafımızdan belirıildi. Roberı Manlran.- La vie quotidicnne i l  Cons tanl inoplc au tcıııps de 
Soliman le Magnifigue el de ses successeurs, Paris Hachcııc 1 965 . s. 1 1 5-6. 

2 J . -L. Bacqueı-Grammonl.- Un rapporl inedil sur la rcvollc anatol icnnc de 1 527. iıı Stud ia  
Islamca LXl l ,  1 985, s .  1 62. 

3 J.-L. Oacquet-Grammont.- Etudes Turco-Safevides ili .  Notes el documcnts sur la rcvııllc de Şrıh 
Veli b. Şeyh CeHil, i11 Archivum otıomanicunı, T. Vlll, 1 982. s.  10. 

4 i/Jıl . •  s .  23.  

5 Mehmet Zeki Pakal ın.- Osmanlı  tarih deyimleri 
6 Ahmed Refik.- On altıncı asırda Rafızilik ve Bekla�ilik. lst. 1932. s. 1 2. 
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Bektaşilerin takibi ve tekkelerinin gözetimine dair Sultan'ın çok sayıda ferma
nından söz ediyor1• 

Yavuz Selim gibi hiçbir Kızılbaş katliamından çekinmeyen bir sultanın 
Bektaşi tarikatına karşı neden temkimli  davrandığı sorulabil ir. Yanıtı basit : 
tarikatın Yeniçeri Ocağı i le içiçeliği ; bunun ayrıntıları üzerinde durmuyoruz2; 
ancak hükümdarın Ocak'ı "idare etmek"te çok çıkarı olduğu bir gerçekti. 

* * 

Tarifi gereği tarikat, özellikle siyasi anarşi ve felaket zamanlarında, ruhları 
yatıştırmayı ,  bunların acı larını dindirmeyi amaçlayan bi r kurum olduğuna 
göre, Bektaşiyyenin yardımına koştuğu ruhlar hangileriydi? Hiç şüphesiz,fu
kara-i siibirln' in, her tür proleterin ruhlarıydı bunlar. O ise ki agııia-i ştıkir/11 
Mevliina'nın "baza baza, her ançihesti baza . . .  " çağrısına koşuyordu ve bu so
nuncusu, dergahının "ümitsizler"in dergahı olmadığını ( "dergah-ı nevmid 
nist, baza") vurguluyordu. Dolayısıyla Hacı Bektaş, "Osmanlı"nın antitezinin 
yanında yer alıyordu. O, Mevlana'nın da antitezi olacaktı .  

Yukarda Bektaşinin (Nergisi) nasıl semazen Mevleviyi hicvettiğini gör
müştük. Bektaşilerin, İsliim'a karşı tavrı daha önce de söylediğimiz gibi bir 
halk mistisisminin genel görünümleri olduğu gibi ,  Müslüman kült, ayin  ve er
kanına karşı büyük çerçeveli bir umursamazlıkla belirgin oluyor. Böylece de 
Hıristiyanlık örtüsü altında Dionysos rituslarını ve/veya Eleusis, Ephesus, 
Sardes . . .  mysterionlarınınkileri uygulamayı sürdürmüş olan İsliim'a yeni ge
len Anadolu adamını çekmeye elverişli oluyordu. Anadolu Alevi Şia 'sı, Şeri
atsız bir Şiiliktir. Döneceğiz konuya. 

Açıkl ığa bi r kez daha kavuşturulması gereken bir nokta kalıyor. Daha 
önce ayrıntılarıyla irdelemiş olduğumuz tarihi vakıayı burada toparlayıp özet
leyeceğiz: 

Hangi nedenle heterodox eğilimli ezilenlerin bayraktarl ığı için a�lında Şe
riat'a sıkıca bağlı hararetli bir Sünni olan, hiçbir zaman "Alevi" olmamış Ali 
seçilmişti? 

Özetle diyeceğiz ki, refiklerinin (daha sonra da hasımlarının) aksine Ali ,  
fakr yolunu seçmişti ve Muhammed'e içtenlikle bağlı olarak bu büyük müca
hedede kendine hiçbir maddi çıkar sağlamayı düşünmemişti. 

Peygamber'in amacı bir kabilevi sınıflı toplumun aşama aşama sosyalist, 
"sınıfsız" bir uhuvvet toplumuna ağır bir dönüşümü olmuştu. Ancak,•yaşamı 
boyunca bu ü lküsünü gerçekleştirememişti; koşullar, geleneğin gücü olduğu 

1 ibd. . pauinı. 
2 Bkz. irfan Gürbüz.- Osmanlılarda Devlet-tekke münasebellcri. lsı. 1 984.  s. 88-92. 
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kadar zenginlerin (örneğin Ebubekir, Ömer, Osman) etkileri bunu unutturmaya 
yetmişti. Bu eser Ali tarafından devam ettirilip sona erdi ri lmeliydi. Ama Ebu
bekir-Ömer-Osman triumviras'ı akımı durdurmuş, hatta bunu tersine çevir
mişti. Ömer ve Emeviler zamanında İsliim'ın büyük siyasi yayılması, Hıristi
yan Bizans ve Zerdüşt! İran'ın, Hilafet'in ve onun Şeriat'a dayanan gayri in
sancıl toplumunun hoyrat despotismi arasında ve yeni bir dinin yaldızlı örtüsü 
altında, adaletsizlik sisteminin devamından başka bir şey olmamıştı. 

Köktenci Batıni dünyanın toplanma haykırışı "Ali 'siz İslam olmaz ! "  ol
muştu. Gerçekten "Ali, kitlelerin kendilerini idare etmelerini istiyordu. Bu ise 
ancak Şeriat'ın bir taboo (üzerinde konuşulmayan konu) olmamasıyla, hiçbir 
şeyin peşinen saptanmamasıyla, ama daha çok kitlelerin her an sosyal demok
ratik yasalarını kendilerinin seçmeleriyle mümkündü . . .  B irey temel haklara, 
insan haklarına, hürriyet haklarına sahiptir. O, dinin, yaşam biçimini serbestçe 
seçer: evde, dört duvar arasında yaptıkları sadece kendine taalluk eder. Devle
t ' in resmi dininden, si lahl ı  bir ayaklanmaya kalkışmadığı sürece, farklı  bir 
dine mensubiyetinden dolayı cezalandırı lmamalı ,  tedirgin edilmemel i ;  buna 
mani olunmamalıdır. Uzuv kesme ve işkence yasak lanmıştır. Herkes bedeni 
ve fikri çalışmasının meyvesini alabi lmeli ve bundan faydalanabi lmelidir. Bi
rey zühdi bir yaşam model ini gerçekleştirmek zorunda değildir. Devlet fakir 
olduğu sürece Devlet adamları sade bir yaşam sürdüreceklerdir. Kitlelerin 
maddi hayat standardı yükseldiğinde, devlet adamları da işbu sadeliği yumuşa
tabilirdi " .  

"Amaç, d in ,  deri rengi, ı rk, sosyal köken ayrımı olmadan herkesin mül
kiyete iştirakidir. Ali ,  üretim araçlarının müşterek mülkiyetini istiyordu". 

"Böylece köktenci Batınilik Ali'yi kamil bir demokrat, bir sosyalist, bir 
hümanist olarak görüyordu. Ancak Ali 'nin bu vechesiyle Kur'an'ın, Şeriat'ı n,  
siyasi i ktidarın kısıtlamaları (Emevi ve Abbasi hi lafetlerinin despotismi ve sı
nıflı toplum) ile mücadele edilip onların üstesinden gelinebilirdi " 1 •  

" . .  . İsmai l ibn Ahmed al-Hiliili . . .  yoliyle Ali (r.a.)den duyduk ki Al lah'ın 
Resulü (s.a.v.) in kızı Fatıma, kendisinden bir hizmetçi istemiş, Ali cevaben 
demiş ki: «ehl- i  saffayı (sıradan insanları) bırakayım karınları açlıktan bükül
sün, sana hizmetçi tutayım öyle mi?»2" 

• •  

Vakıalara dönelim. Birkaç tabur Arap ordusunun hiçbir ciddi "mil li" mu
kavemetle karşılaşmadığı Sasani İran'a boyun eğdirmeye yetmişt i .  Halkın 

1 Anıon Josef Dierl.- Geschichıe und Lehrc dcs aııatoli sclıcn ı\lcvismus-Bekıaşismus. Frankfurt 
(Main). 1 985. s. 23-30. 

2 lbn el-Hüseyin es-Sülemi-Tasavvufıa füıüvvet, çcv. Süleyman ı\tcş. Ank. 1 977. s. 2M. 
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herhangi bir karşı koymada çıkarı yoktu; kaldı ki yeni dini de hiçbir zorlama 
olmadan kabul etmişti. Araplar, taassuplarına rağmen kıl ıçla Kur'an arasında 
bir seçimi dayatmamışlar, bu üçüncü şıkkı ileri sürmüşlerdi: halifelerin, kasa
larını doldurmak üzere tercih ettikleri haraç toplama şıkkını. O ise ki halk, İsl
am'ı kabul etmekle bu vergiden bağışık olacaktı. Kur'an'ın başarısı Arap 
maliyesini korkunu ve bu keyfiyet birçok yeni Müslümana Allah, Peygamber'i 
bir Resul olarak değil de sanki vergi mültezimi olarak göndermiş gibi geldi . .  
Ama İslam bir şey, Araplar da başka şeydi . . .  Halife (Hz.) Ömer fazla uzak gö
rüşlü sayılamazdı şöyle ki Arap kökenli olmayan tebaanın zamanla Müslüman 
olup Arapla aynı hakka talip olacağını düşünmemişti 1 •  

V e  Şia İran'da pekişip yayılacaktı. 
Hıristiyan Anadolu İsliimlaşırken heterodox akidelere sahip Nasturiler, 

Paulicianlar, Tondraklar, Montanist ve daha niceleriyle Gregoryenleıin çoğun
lukla İslamın da heterodox yanına intisabettiklerini çok kez söyledik. Harabi, 
Aşık Vartan, Civan Ağa, Zeki, Nikabi, Hayrani, Coşkuni ve daha başkaları
nın Ermeni kökenli olmalarına rağmen Bektaşi dünya görüşünü benimsemiş 
olmaları2, keyfiyeti doğruluyor. Yine hep söylediğimiz gibi, Devlet'in resmi 
dininin karşısına diki len ·kişi, aslında Devlet'in, onun nizamının, sosyal yapı
sının karşısına dikilmiş olmaktadır. Sıvaslı Serdari (XX. yy) "Zenginin sö
züne beliğ (düzgün) diyarlar; fukara söylerse deli diyorlar. . .  " dizesiyle sınıf 
tezadından dem vuruyor. Ya aynı yy'ın bir köy Bekıaşisi olan Ruhsati ne lli
yor?: 

"Hele bir düşün ki gözümün nuru 
Bazı fukaraya bulma kusuru 
Anadan doğma kürkün var mıydı 

Dinle Ruhsati'yi ne deyem sana 
Çalışmayla verse verirdi bana 

Bu kadar parayı sana kim verlli 
Mesti kunllurayı sana kim verdi 
Üryan gelmellin mi börkün var mıydı 
Tükenmez parayı sana kim verdi 

Sana bir öğüttür sanma ki çene 
Bu köşkü sarayı sana kim verdi" 

Ruhsati'nin "Kapital"i okumamış olduğundan eminiz. 
"Hüliisa, Bektaşil ik Hurufi, Babai, Melami, Haydari, Kalenderi gibi çeşitli 

zümre akidelerinin katışma ile bambaşka bir renk almış akideler manzumesi
dir . . .  " derken Ülkü taşır\ has boyanın asıl kökenini farketmiyor. Onun sö-

1 E. Ashıor.- A social and cconomic hisıory of the Ncar Eası in  ıhc M iddle Agcs, 1 976. s. I H-

2 3 .  
2 Rıza Zelyuı.- Bektaşi edebiyatında mizah, iıı YANSIMA J5. Kasını 1 974 s .  329. 
3 M. Şakir  Ülkütaşır.- Bekıaşi edebiyatın ın  n i tel iği  ve ııa1.1m ıürleri. iıı Türk Folklor 

Araştırmaları Yıllığı. Belleten 1 974. Ank. 1 975,  s .  1 96. 
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zünü ettiği Hurufilik hakkında haylıca "orthodox" görünen Şeyh Baba M. Sü
reyya, "bu meslek, yani mezheb-i hurufiyye, bilcümle tekalfif-i ilfıhiyeyi hiçe 
saydığı gibi menhiyattan (yasak olanlardan) sefahat, işret ve buna mümasil bil
cümle reddi yatı hfışa ibadet yerine koymuştur" 1 derken i lerde göreceğimiz kut
sal orgia'yı anlatmış olmuyor mu? 

Bektaşi 'nin "dört kapı "sından üçüncüsü olan "Hakikat kapısı", "kemal 
oğlu" olup bir rüşd mertebesini i fade etmektedir. Bu "sinn"e ( "yaşa") ermiş 
(insan-i kamil olmuş) kişinin artık Allah'ın vesayetine ihtiyacı kalmaz, dolayı
sıyla tekalüfü yerine getirmenin gereği de ortadan kalkar . . .  Esasen Bektaşi de 
bu gereği duymamaktadır. Celali, kendisini görmeye gelen iki hocaya" . . .  Ne 
Allah'ım,  ne Nebi'm var; «Ya Hu !» diyen putperestim"2 dememiş miydi? . .  . 

Ve Bektaşi ilm-i halinden bir terceman: 
"Allah Allah çün çerağ fahri uyardan o Huda'nın aşkına 
Seyyidü'l-kevnin hatmü'l-enbiyanın aşkına 
Saki-i kevser Ali ül-Mürteza'nın aşkına 
Hem Hadice Fatıma hayrü"l-nisanın aşkına 

"l 

Kim ola ki "çerağı uyardan Huda"? Sakın Zerdüşt olmasın? . . .  

• • 

Mevlana'nın çağdaşı bütün Türkmen Babaları, sayılmayacak kadar çok
tur. Ancak, özel l ikle bunlardan iki tanesi, bu dönemin tarihi bakımından 
önemli oluyor. 

Önce ünlü Baba İlyas; o, bildiğimiz gibi Baba İshak'ın 1 239'da ölüıniin
den sonra Babai isyanını sürdürmüştü. Horasan'dan gelen Hacı Bektaş i le 
kardeşi Menteş, Sıvas'ta bulunan Baba İlyas'a doğru gidiyorlar. Hacı Bektaş 
Kırşehir ve Kayseri'ye vanrken, kardeşi Menteş onu terk edip Baba Ishak'ın 
yanına Sıvas'a dönüyor ve burada Babai isyanı sırasında öldürülüyor. 

Bir diğer öneml i  Baba da Dede Garkın oluyor. Bu zatın, Elbistan cıva
rında Göksun'da kendi adını taşıyan bir zaviyesi bulunup anısı, Anadolu halk 
geleneğinde canlı lığını hala korumaktadır. Hacı Bektaş vi layetnamesine göre 
Bektaş Rum diyarına Zülkadir ü lkesinden, yani Elbistan bölgesinden girmiş. 
Burada İbrahim Hacı adında bir tilmiz edinmiş ve ona geyik derisinden bir tef
rik edici külah verip ona Üçok ve Bozok Oğuz oymakların ın bulundukları 
Zülkadir bölgesini emanet etmiş. 

1 Şeyh Baba M. Süreyya.- Bektaşilik ve Bektaşiler, s. 1 7 .  
2 Rıza Zelyuı.- op. cit., s .  332. 
3 Necib Asım.- Bektaşi ilm-i hali. lst. 1 343- 1 925. 
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Ama, Dede Garkın' ın oğul ları , İbrahim Hacı ve t i lmizlerinin giydikleri 
külaha itiraz etmişler. Bu külah demişler, Dede Garkın'ın tarikatına aittir. 
Bektaşi serpuşu Elifi Tô.c ile Hüseyni Taç'dır. Vilayetnameye göre bu konuda 
epey anlaşmazlık çıkmış. 

Bütün bundan Elbistan bölgesinde, başında Dede Gark ın adında bi r 
Türkmen Babası'nın bulunduğu bir tarikatın varlığı düşünülebi l ir. Bu sonun
cusunun muhtemelen Hacı Bektaş'tan daha eski ve hiç şüphesiz onunla i l işki 
içinde olmuş olması muhtemel görünüyor. Hatta hareketinin Malatya, Sıvas, 
sonra da Tokat ve öldürüldüğü Amasya'ya varmadan önce Samsat (Samosata) 
ve Maraş bölgelerinde başlamış olduğu, Baba İshak'ın, Dede Garkın' la i l iş
kide bulunmuş olması muhtemeldir. Bu Elbi stan bölgesi , XIII. yy'ın ikinci 
çeyreğinde, Türkmen oymakları arasında bir İslamlaştırma ve ve İslam kültü
rünü yayma merkezi olmalıydı. Ama, bunları "Hakk yoluna" çağıran Baba'la
nn da "mezheb"ini biliyoruz . . .  

"Ancak", diyor Melikoff, "bir husus kesin gibidir; heme kadar ataların 
Kam-oza11 1arına yakın  bu vaizler herzaman resmi dine uygun bir akide yay
madılarsa da, bu çağda, daha sonra Bektaşilerde görülecek olan aşırı Şii un
surların varlığını farzettirecek bir şey bulunmuyor. . .  " 1 •  

V e  yine Azmi Baba'dan birkaç kıta daha: 
"Bir iken bin ettin adını 
Görmedim sen gibi iş üstadını 
Yeşerdirsin, kurudursun odunu 
Sen bahçevan mısın ormancı mısın?" 

"Cibril'e perde altında söylerdin 
İnüb Beytullah'ta kendin dinlerdin 
Bu ateşi, cehennemi neylerdin 
Hamamın mı var, külhancı mısın?" 

"Kazanlarda katranlann kaynarmış 
Yeraltında balıkların oynarmış 
On bu dünya kadar ejderhan varmış 
Şerbet mi satarsın, y ı lancı mısın?" 

1 1 . M el ikoff.- Les Babas Turcomans conıemporains de Mevlana. i11 B ildiriler. Mcvlfına'nın 
700. ölüm yıldönümil dolaysiyle uluslarıırası Mevliina semineri. 1 5- 1 7 Aralık 1 97 3 (iş il. yay. 
1 35). s. 27 1 -4 . 
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"Esircisin koydun Tamu'ya (cehenneme) arab, 
Hocamısın okur yazarsın kitab 
Aslın kiitib midir, görürsün hisab 
İhtisabın mı var, yok hancı mısın?" 

1 

Ve XVI. yy sonu ya da XVJI. yy başı Bektaşilerinden Teslim Abdal'dan 
bir nefes. Bunda allegori (istiare) "zırva"ya laf atma okunuyor. 

"Oturmuş nasara (Hıristiyanlar) dersin okursun, 
Gel, bunun manasını ver imdi, sofu ! 
Arif gibi her manadan duyarsın 
Gel , bunun manasın ver imdi, sofu ! "  

"Anadan doğarmış ol şems ü kamer 
Yezid'in başına tığ ü teber, 
Ben bir kısrak gördüm tayını emer. . .  
Gel, bunun manasın ver imdi, sofu ! "  

"Muhammed-Ali'dir Rahman'dan yüce, 
Derilmiş müminler dükeli (?) hacca, 
Anası kızoğlan, kendisi koca . . .  (ihtiyar) 
Gel, bunun manasın ver indi, sofu ! "  

"Erenlerin kıldan ince yolu var, 
Dört kapının iki yüzlü dili var 
Bir kuş gördüm, ayağında nalı var. . .  
Gel bunun manasın ver imdi, sofu ! "  

• •  

Köprü lü,  Bektaşilik ve "ondan pek az farkl ı "  olan Kızı lbaşlıkla Ahilik 
arasında, ayin ve erkan bakımından büyük bir benzerl ik görüyor\ Öbür yan
dan, daha Anadolu Selçukluları döneminden itibaren birçok tarikat şeyh ve 
dervişinin çevresinde de bir evliya'lık menkabesi yaratılmış. Bunların bir bö
lümünün Kalenderi olduğu görülüyor. "Bunların en başında hiç şüphesiz Rıinı 

1 Agah Sırrı Levend.- Edebiyat tarihi dersleri, lsı. 1 943. s. 1 93-5.  
2 Vasfi Mahir Kocatürk.- Tekke şi ir i  antolojisi,  Ank. 1 968 . s. 267. 
3 ilk mutasavvınar, s. 2 1 5 iııji"u 43. 
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Abdalları zümresine mensup olanlar gelir .  Bugün, Abdal Musa, Kaygusuz 
Abdal, Abdal Mehmet, Abdal Murad, Sultan Şucfiud-Din vb. pek çok Kalen
deri şeyhinin gerçek kimlikleri unutulmuş, türbeleri halkın di lek ve dualarının 
gerçekleşmesi için birer hacet yeri haline gelmiştir". Bunların bazı lan, özellikle 
Bektaşi ve Kızılbaş zümrelerince takdis ve ziyaret edilmektedir1 • 

* 
* • 

Kızılbaşl ık 
Bektaşi likle benzerlik gösLeren, k imi  yerde onunla iyice karışıp kaynaşan 

Alevi kuruluşlardan biri oluyor, Kızılbaşl ık.  Dolayı�ıyla da, Anadolu Aleviliği 
gibi o da, bu toprakların bir kuruluşu olduğunda şüphe yoktur. Şii yanları dü
şünülerek onu İran'a bağlayamayız. Nitekim, aşağıda göreceğimiz gibi, İran'a 
Şiiliğe taşıyan, Kızı lbaşlar olmuş. Erdcbiliyye tarikatının ilk kurucuları, as
l ında Şii olmadıkları halde, bu hanedanın onu benimsemesi, Şeyh Cüneyd 
(ölm. 1 460) zamanında oluyor. Zaten bu sonuncusu, herhalde Suriye, Ana
dolu ve Azerbaycan'daki Şii-Batıni boyları elde etmek, hatta Bedreddin mürid
leri olan Sufileri kazanmak için Şiiliği kabul ettiğini ve bu yüzden de Osmano
ğulları ü lkesinde ve Karaman'da kalamadığını Aşıkpaşazade yazıyor. Şeyh 
Cüneyd'in öldürülmesinden sonra Erdebil Sufileri tarafından pir, hatta "Taıırı
'nın zuhuru" diye tanınan Şeyh Haydar, oniki dil imli kızıl tac giymeye. kızıl 
sarık sarmaya başlamış ve bunu müridlerine de icbar etmiş. Buna haydari tac 
da denmiş. 

Kızı lbaş mezhebi, gulattan, yani aşırı Şii bir yol telakki ediliyor. Kızıl taç 
ve elbise giymek, eski bir kökten geliyor. Kaynaklara göre, Batıniyyeye mu
lıanınıam, yani "kırmızı elbise giyenler" deniyormuş. Mensuplarının Mazdak 
i lkesi saliki Mazdakiyya adı i le de anı ldığı mukayyet. Keza, yine aynı yolun 
yolcusu olan Babak-ı Hurrami'ye mensup sayı ldıklarından bunlara Babekiyye 
de denildiğini, Babek zamanında kırmızılar giydiklerinden "muhammara" adı 
ile anı ldıklarını öğreniyoruz. 

B izim el-Bağdadi, "ashabü'I ibaha"dan bahsederken, "Bunlar iki sınıftır. 
Bir sınıf, haramları helal sayan ve insanların malda ve kadında ortaklığını i leri 
süren Mazdakiyye gibi, İslam'dan önce mevcud olanlard ı .  . .  İkinci sını f, el
Hurremdiniyyedir. İslam döneminde ortaya çıkmışlardır. Bunlar Babekiyye ve 
Maziyyarriyye olmak üzere iki fırkadan ve her ikisi de el-Muhammere olarak 
tanınırlar" dememiş miydi?ı. 

1 Ahmet Ya�ar Ocak.- Kalenderiler. s. 220- 1 .  
2 el-Bağdadi.- op. d ı  . . s .  244. 
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Kızıl taç kabul edildikten sonra, İran'daki Safevi şahlarına tabi olan bu 
zümreye Sünnilerce "kızı lbaş" adı veri lmiş, aleyhlerine alabildiğine kötü is
nadlarda bulunulmuş ve bu ad daima tezyif (aşağılama) amacıyla kul lanı lmış. 
"Kızı lbaş" ın dışında bunlara "mum söndürenler" (İran'da "çerağ-kuşan "), 
"tavşan yemezler", "Karakoyunlular", "Abdal-beyliler" . . .  denmiş (bu sonuncu 
ad, bunların imam Hüseyin'e "Han Abdal " demelerinden i leri gelmi�) .  Kızı l
başlar İran'da kendilerine "ehl-i Hakk" yanı "Tanrı eh l i " ,  diyorlar. Ama bu 
sözcük ebced hesabıyla 1 08 sayısı olup iki noktası da hesaba katı l ınca 1 1 0 
oluyor. "Ali" adı da 1 I O'dur. . .  Yani özetle "ehl-i Hakk" ,  "ehl-i Ali" demektir. 
Bektaşiler bunların doğru yolda olduklarını kabul ederler. Gerçekten Kızı lbaş 
erkanında· Bektaşi erkanının büyük etkisi yadsınamıyor. Ancak bu ikisinin 
arasında bariz bir fark bulunuyor: Bektaşilik bir tarikat olup her isteyen, kim 
olursa olsun, buraya girebi lir. O ise ki öbüründe giremez. Mutlaka Kızı lbaş 
soyundan olmalıdır. Bu itibarla bu sonunculara tarikat denemiyor. O. bir din, 
bir mezhep mahiyetini taşıyor. 

Kızı lbaşlar Anadolu'da kendilerine "Şah Sati siireği" derler. Bektaşiler 
bunlara "Sofu sürekleri" adını verirler ve "yol bir, sürek bin bir", "sürek ol
sun, çörek olsun, Ehl-i Beyt'i seven olsun" sözü i le bunların da kendilerince 
doğru yolda olduğunu ifade ederler. 

Bu zümrenin İran'a çık sıkı bağlıl ığı hakkında tarihler ve devlet arşivle
rinde çok kayıt bulunuyor1 • Bu bağlı l ığı Babıali dai ma dikkatle izlemiş ve 
İran'dan gelen Kızılbaşlarla onlara yardım eden Anadolu Kızı lbaşları şiddetle 
cezalandırı lmış. Kızılbaş-Safevi i l işkisinin Osmanlı devletini sarsacak ölçüde 
olduğunu iyi anlayan Yavuz Selim, Şah İsmail üzerine yürümeden Kızılbaşlara 
şiddetli bir darbe indirmiş. Bunların ayrıntılarına girmiyoruz. 

Bütün bunlara rağmen Kızı lbaşlar Safevi hanedanına karşı bağlı l ıklarını 
sürdürmüşler. Şah İsmail ya da Tahmasp döneminde yaşadığı sanılan Pir Ali 
adlı bir Kızılbaş şairinin aşağıdaki nefesi işbu bağlı l ığı ve intikam alma arzu
sunu ifade ediyor: 

"Osmanlu yanına kalır mı sandın 
Nice intikamlar alınsa gerek 
Mehdi çıkar ise nic'olur hfilin 

. Heybetl i  küsleri (davulları) çalınsa gerek" 

"Gazi Mehdi bir gün Urum'a çıkar 
Yezid kalesini hem burcun yıkar 
Oniki İmam'ın sancağını çeker 
Kırmızı tac i le salınsa gerek" 

1 Bkz. Ahmeı Refik.- XVI.  asırdu Rilfızilik  ve Bckıa�ilik, ptıs.rim. 
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"Sanma ki Osmanlu yanına kalır  
Tanrı 'nın arslanı Şah oğlu gel ir  
Darb i le elinden tahtını alır 
Harabende erkan sürülse gerek" 

"Pir Ali der Mehdi ciğer yanığı 
Kırmızıdır donu yeşil sancağı 
Düzelim koşalım bahçeyi bağı 
Yezidler aradan sürülse gerek" 1  

Pir Sultan Abdal'da d a  aynı ö ç  alma duygularını okuyoruz: 
"Hazret-i Ali 'nin devri yürüye 

Ali kim olduğu bilinmelidir 
Alay alay gelen gaziler ile 
İmamların öcü alınmalıdır" 

"Pir Sultan Abdal ' ım ey dede himmet2 
Kendine cevretme ateme rahm et (acı) 
İstanbul şehrinde ol sahih devlet 
Ti'ıc-ı devlet i le  salınmalıdır"3 

365 

Kızılbaşların itikatlarında esas, Ali'yi Tanrı tanımak oluyor. Allah, Mu
hammed ve Ali, üçü birdir. Tanrı, Muhammed ve Ali suretinde görünmüştür. 
Fakat bütün hikayelerde Ali Muhammed'den üstündür. Hatta onlarca Mi'rac 
bile Peygamber'in Ali sırrına ermesidir. XVI. yy'a ait nıanfikib al-asrfir bahcat 
al-ahrlir'da bunların 3 sünnet ve 7 farza riayetten ba�ka tekalüf tanımadıkları 
yazı lmış. Sünnetler, di lden tevhid kelimesini bırakmamak, kalpten düşmanlığı 
atıp kimseye karşı kibirlenmemek ve kin tutmamak, gönül kırmamak ve kim
seye düşmanlık etmemektir. Farzları, sırrını saklamak, mezhepdaşları i le bir
l ikte olmak, yalan ve arkadan çekiştirmeden kaçınmak, hizmette bulunmak, 
mürebbisine itaat etmek, müsahibini görüp göz«tmek, halifeden ilk ve kisvet 
giyinmektir. 

1 Abdülbaki Gölpınarlı ve Pcrlcv Naili Boratav.- Pir Sulıan Abdal. lsı. 1 99 1 .  s. 1 9-20 /11/i"ıı 1 .  
2 Kayseri yakınında. Kuzcy-Baıı 'sında, Himmet dede adlı bir yer var. Bunun bu i�lerlc bir i lgisi 

olabi l i r  mi" . . .  
3 Abdülbfıki Gölpınarlı ve Pertev Naili Boraıuv.- 011. ciı . . s.  74. 
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Şah İsmai l ' in atası daha önce de adı geçen Şeyh Cüneyd Anadolu'ya 
gelmiş, Konya, Halep, Canik ve Trabzon'da bulunmuş. Rumeli'den Bedred
din Sufileri kendisine uymuş. Daha XV. yy'da Anadolu'dan Erdebil Sfifilerine 
tabi olan halk, ziyaret için Erdebil'e, Erdebil Sfifilerine gidiyor, kendilerine ni
çin Hacc'a gitmedikleri sorulunca "biz diriye varırız, ölüye varmayız!"  yanı
tını veriyorlarmış. Böyle anlatıyor, Aşıkpaşazade 1 •  Sünni Arap'ın "Türk ! za
yıfü'I iman ! "  karan, anlaşılıyor . . .  Kızılbaşlar alış verişte doğruluktan hiç ay
rı lmazlar. Hatta terazinin bazen insanı aldatabi leceğine inandıklarından, bu
nunla satı lacak malı satmayıp tane i le satılana yönelirler2• Yirmi l i  y ı l ların 
i kinci yarısında çok iyi hatırladığımıza göre İstanbul 'da yer yer dolaşan 
bamya satıcıları vardı ve bunu tane ile satarlardı. Avuçlarına beşer beşer alıp 
uzatılan kaba atarlardı .  Bu satıcı lar Kızılbaş mı idi ler? . . .  Bu yüzden olacak, 
Kızı lbaşlar için "terazi tutamaz" da deniyor. 

Bunlarda kadın boşamak haramdır. Boşanmış kadın alan, ya da karısını 
boşayan zina etmiş veya ettirmiş sayı l ıp düşkün olur, yani cemaatın dışına 
atı lır . Ancak kadın kötü yola girerse, dedenin tasvibiyle, bırakabi l ir ve bu kez 
kadın düşkiiıı olur3 •  Yani bunlarda Sünnil iğin kabul etmiş olduğu talak 
(başama), ıalak-ı sellise, hülle gibi garip ve hatta gülünç sayı labi lecek uygu la
malar yok, bu "her türlü ahlaksızlığı irtikab eden" kişi lerde. 

" Kızı lbaş" tabiri genel olarak, Orta ve Doğu Anadolu'da can l ı  olmuş, 
Alevl'ler gibi grupları da içine alan geniş bir Şii tarikat-mezhep yelpazesini ,  
XIIl-yy'dan itibaren, ifade etmiş. Aleviler, Kuzey Suriye ve Kilikya Nusayri
leriyle yakın temasta olup aşağıda irdeleyeceğimiz ayrımcıl ıkla suçlanan Talı
tacı ' lar, Osmanlı zulmünden kendilerini korumak amacıyla daha sonra Bektaşi 
örgütünün her şeyi kucaklayan ve hoşgörü lü şemsiyesi altında sığınma hak
kını elde etmişler"�. 

Bununla birlikte tabir, Türkçe konuşmayan, Safevileri tutmuş bazı İranlı 
kabilelere, örneğin Tfüiş ve Karacadağ (Siyah Kfih), Kürt ve Luristanlılara da 
uygulanmış. Büyük Kızılbaş oymakları sekiz dokuz bölüğe ayrı lmış olup bü
yük oymaklar arasında Ustaclfi, Rfimlfi, Şamlfi, Zulkadir, Tekkelfi, Afşar ve 
Kacarlar bulunuyor. Şah İsmai l 1 zamanında bunların en güçlüsü Şamlfilar 
oluyordu. Bunların kökenleri, adlarından anlaşılıyor; öbürleri ise eski Oğuz 
oymakları oluyorlar\ 

ı ibıl. , s. 20 iııfru 2. 
2 Abdülbfıki Gölpınarlı.- Kızıl-Baş. iıı IA .  
3 i h ıl. 

4 J .  Spcner Trimingham.- op. cit., s .  83. 

5 R. M .  Savory.- Kml-Başh. in El. 
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XVI. yy'da Şii propagandası ,  Osmanl ı  imparatorluğu'ndaki tüm Sünni 
dışı çevrelerde en faal dönemini yaşıyor ve bu propagandanın cazibesine en 
çok kapılanlar Kalenderler oluyor. Aslında bu propagandanın ana hedefi de bu 
sonuncuları kazanmak oluyor. Nitekim Şah İsmail Hatai'nin aşağıdaki dizeleri 
bunu gösteriyor: 

"İki filemde sultandır Kalender 
Kadim küfr ü imandır Kalender 

Kalender Mustafa vü Murtaza'dır 
Zehiy (ne güzel !) cism i le candır Kalender 

Vi layet Kabe'sin açtı Hatai 
Gulam-ı Şah-ı merdandır Kalender" 1 •  

* 
* * 

"Orhan Gazi'ye kardeşi Alfiaddin Paşa «han'ını ! Elhamdüli l lah ki seni 
padişah gördüm. İmdi, senin askerin günden güne ziyade olsa gerek. Senin 
askerine bir alfimet koyalım  ki başka askerde olmasın» dedi. Orhan Gazi : 
«Kardeş ! "Herne ki sen dirsen ben onu kabul ederim» dedi. O dedi :  «Etraftaki 
beylerin börkleri kızıldır. Seninki ak olsun !» Orhan Gazi emretti: B i lecik'te ak 
börk işlediler"2• 

* * 

" Kızı lbaş" sorunu, bir çapraşık bağdaştırmacıl ığı temsil etmekle birlikte 
ayrılmaz bir bütüne bağlanan bir olayı ifade etmek üzere yerli yersiz kul lanılan 
bir terminolojiyi ortaya koyuyor: Alevi, Bektaşi, Kızılbaş. 

Tarihi açıdan bir Alevi, Ali'nin soyundan biridir ve bu tabir İran'da kulla
nı ldığında bu anlamda anlaşı l ıyor. Türkiye'de ancak XIX. yy'a doğru, uy
guncu olmayan heterodox bir İslam'ın sfiliklerini ifade etmek üzere ortaya çı
kıyor. Bu  tabirin yayı lmasının nedeni ,  l;ıir "dalelet yoluna sapmış (heretic) 
asi"yi ifade eden "Kızı lbaş" deyiminin almış olduğu aşağı layıcı manadan ohıp 
bu deyim, birçok halde, "Kiirt"ün anlamdaşı olmuş; o ise ki "Kızı lbaş" olayı 
doğruca bir Türkmen olayı idi. Günümüz Türkiye'sinde, vaktiyle "Kızı lbaş"a 
atfedilmiş ve bugün "Alevi" deyimine geçmiş olan mananın bir intikal olayına 
şahit oluyoruz. Döneceğiz bu konuya. 

1 . Nejat Birdoğan.- Alevilerin büyük hükümdarı Şah lsnıail Haıai. lsı. 1 99 1 .  s. 28K. 
2 A�ıkpa�aoğlu tarihi. s .  44-5. 
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Kızılbaş tabiri, bildiğimiz gibi Şah İsmail ' in babası Şeyh Haydar ( 1 460-
1 488) zamanında ortaya çıkıyor. Önce bir politik ad iken i lk  Safevilerin dini 
propagandası sonucu, Şiiliğin belli bir Türkmen şeklini ifade eder olup işbu 
şeki l ,  Oniki İmam kültüne bağlanmakla birlikte tecelll'ye, yani Tanrı'nın  insan 
şeklinde tezahürüne, tendsuh'a, yani ruh gücüne, daha doğrusu şekil lerin 
çokluk ve dönüşümüne inancı i le aşırı Şiiliğin bütün niteliklerini ve ayrıca Ali
'nin tecessümünden başka bir şey olmayan Safevi hükümdarına bir i leri ta
pınmayı arzediyor. Al i  dahi,  Allah'ın mazhar'ı, yani Tanrı 'nın insan şeklinde 
tezahürüdür1 • 

Devam etmeden önce Safevilerin dini politikalarını özetleyelim. 
Esna-i aşere Ş iiliği olayını sosyolojik boyutunda arayacağız. İran'ın Şii

liğe dönüşmesinin tarihi ve psikolojik koşullan nelerdi? 
Aşağıdaki müliihazalar Kızı lbaş göçebelerin dindarlığının özel tabiatı i le 

bu Türkmenlerin Şiiliğinin teklif edi ldiği, daha doğrusu icbar edi ldiği İranlı 
toplumların kabul edebilme kabi liyeti arasındaki çatışkı üzerinde eklemlene
ceklerdir. 

Kökenleri, siyasi gelenekleri, konumlarının anlaşılmazlığı itibariyle Sa
fevi süliilesi İran geleneğine o denli yabancıdır ki, Acemlerin topluca vicdanla
rında, Avrupa tanımlamalarına saplanmış XIX. yy şarkiyatçı larının onlara at
fettikleri "ulusal" role uygun bir anı bırakmamıştır. Heme kadar Safevilerin 
dini politikalarının bir İrani özerklik bilincinin doğmasını kuvvetle teşvik ettiği 
kabul edil iyorsa da İran mil l iyetçi l iğinin Kızı lbaş isti lası i le ortaya çıktığı 
söylenemiyor. Şöyle ki Doğu Anadolu Türkmen ortamında, sonradan serpuş
ları dolayısıyla Kızılbaş olarak bilinecek bu göçebeler arasında, Safevi hare
keti ve ideolojisi yeşerecektir. 

Safevi ailesi, Moğol çağından beri bilinmektedir. Sülaleye adını veren ata, 
Şeyh Safiüddin İshak Erdebi li, l 234'te ölmüştü . Safeviler toprak sahipleri 
olup bunlarda manevi mürşidik (İrşad) işlevi irsi olarak intikal eder. Başlarda 
Safeviler Türkmen kanı taşımamaktadırlar. Bunlar yerli orta sınıfa mensup 
olup ne Seyyid'dirler, ne de Şii. Her hal ü karda aşırı Şiiliğe ilk bağlanan Şeyh 
Cüneyd olup ( 1450'1erde) o bunu, Anadolu'nun Türk oymakları arasında ya
yıyor. Bu oymaklar o zamanlar ondört yaşında bir çocuk olan torunu Şiih İs
mail'i 1 50 l 'de iktidara getireceklerdir. Bu sonuncusu, kadınlar tarafından bir 
Akkoyunlu prensi oluyor. Safevi tarikatı böylece Türkmenlerden oluşup İran
'da geniş bir konuma sahip bulunmuyor ve Kızı lbaş temsi li altında İran yerle
şik ortamına fazla bir şey borçlu olmuyor. İyice taassuba gömülmüş Türkmen-

1 !rene Melikoff.- Le probleme Kızılbaş, iıı TURCICA. Rcvııe d'Eıudcs Turqucs, VI. 1 975. s. 49-
5 0 .  
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!erinin askeri gücü sayesinde Şah İsmail İran'a esna-i aşere Şiiliğinin Kızılbaş 
şeklini icbar ediyor. 

İran'ın Müslüman cemaati, yavaş yavaş içine sindirdiği esna-i aşere Şiili
ğini benimsemeye hazır olmuş olmakla birlikte Türkmen mesihçiliğinin hoyrat 
ve kanl ı  darbesini çekmeye ne de Safevi mürşid'in iddialarına i ltihak etmeye 
hazır değildi. Türk-Moğol dönemi sırasında mesihi tipte hareketler, kabileler 
arasında tezahür etmişt i .  Ancak idarelerin uyanıklığı bunları daha beşiğinde 
boğmuş ya da etkin olarak denetim altına almıştı . Aynı türden olup da yerleşik 
halklar arasında meydana gelmiş hareketler, yine kısa ömürlü olmuşlardı .  Sa
fevi inki labının başarı sı, tasavvufunun güç ve özgünlüğünden çok , fethini 
yaydığı topraklarda hüküm süren anarşi durumuna borçluydu. Bu inki lap, itaat 
altına aldığı halkların bir atı l ımından değil, Akkoyunlu rejimi ve sosyal doku
sunun çürümesinden ortaya çıkmıştı. 

Ama yine de İran'da, önemli Sünni bölgele/ vardı. İran ortamı, dini ola
rak, Kızı lbaş ortamından alabildiğine daha gelişkin, daha zengin ve daha ger
çek Müslümandı. O halde Safevilerin işi nerede başlamış, nerede bitmişti? 
Daha sülale zamanında esna-i aşere Şiil iği, Kızılbaş Şiiliğinin kurala, usa uy
mayan unsurlarından temizlenecekti. 

Şah İsmfiil'in divanının istinsahları daha yeni tarih taşıdıkça, kendisini 
Mehdi'nin öncüsü, ve hatta Mehdi i lan ettiği mısralar atılıyor. Avrupalı sey
yahlar, Şah Tahmasb'un Kızılbaşlarca, birçoğunun artan hoşnutsuzluğuna 
rağmen Tanrı gibi tapınıldığını kaydediyorlar. l 554-55'de bir Sufi grubu onu 
Mehdi i lan ediyor; bu heresy tehlikeli şekilde yayı ldığından Şah Tahmasb 
bunu ezmeli ve başlıca önderlerini idam ettirmeliydi. Şah Abbas da, sülfile etra
fında dini bağlantıyı, Kızılbaşların, Sufi ve müctelıidler fırkasının siyasi et
kisini bertaraf ederek güçlendirmeye çabalıyor 1 •  

Yani ,  zaval l ı  Türkmen, Selçuklu ve Osmanl ı 'da olduğu gibi  burada da, 
devletin kurulmasındaki temel fii li katkısından sonra, " istenmeyen adam" i lan 
ediliyor. Yani, sonunda, ne "İsa'ya kul, ne Muhammed'e ümmet" oluyor. Ni
tekim Şah İsmiiil Divanı'nda, hiçbir "Alevi" tabirinden söz edilmezken İsmai l ,  
yandaşlarını ve kendisini ifade etmek üzere "Kızı lbaş"ı kul lanıyor. 

"Yüreği dağ olmayınca bağrı kanlu la'l tek 
Kimin haddi yokti.ır Kızılbaş olmağa"2 

Uzun süre Anadolu Alevilerinin arasında gözlemlerini yürütmüş Melikoff
'un zamanla bazı görüşlerinde değişmeler oluyor: artık Alevi dini düşüncesi 

1 Jean Aubin.- La poliıique religieuse des �afavides. iıı Le Shi'isıne inıamiıc. s. 235-240 
2 !rene Melikoff.- op. cit., s. 5 1 .  
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Kızılbaş Şiiliğinin bu şekli olmaktan çıkmış, ortada olan Safevi propaganda
sıyla Sufileştiıilip Şiileştiıilen bir Türkmen dini teliikiinden ibaret olmuş1 •  

Safevi süliilesinin iktidara gelişinden öncesine ait olan Sa/vat al-safti yaz
malarında bu sülalenin Kürt kökeni kesinlikle i fade edi l iyor2 ki bu, yukarda 
"Kızı lbaş" deyiminin "Kürt" i le bazen anlamdaş okluğu yolundaki Melikoft'un 
beyanını doğruluyor. Safevilerin ataları hiçbir zaman Seyyid olarak telakki 
edi lmemişlerdir; Şeyh Safi'nin Sünni olduğu, Akkoyunlu Cihanşah'ın vakıf 
belgelerinde okunuyor1. 

"Safevi devletinin kuruluşu islam ve Türkiye tarihinde gerçekten mühim 
bir hadisedir. . .  Bu  konunun en dikkate değer tarafı , Şiiliğin iran 'a Anadolıı'
dan getiri lmiş olmasıdır. Şiiliği iran 'a getiren unsur da Safevi devletini kuran 
ve Kızılbaş adıyla anılan Aııadolıı Türkleri'dir. . .  " .  

"Safevi devletinin «milli bir iraıı devleti» olduğu görüşünün . . .  taraftarı 
kalmamış gibidir. . .  Gerçek\en hanedanın seyyirlik ile hiçbir al5.kası olmayıp 
Firuz Şah adlı Sincarlı bir Kürd"'ün neslinden geldiği şüphe götürmez . . .  Safi
yüddin İshak'ın atası Firuz Şah Kürdlerin X. yy'da Azerbaycaıı ve Errliıı 'a 
yayı lmaları esnasında Erdebil'e gelmiş ve şehrin yakınında bir yerde yerleş
miştir .  . .  Karakoyunlu lar zamanında Erdebi l'den Muğan'a kadar uzanan böl
genin üikirlii oymağının yurdu olduğunu bil iyoruz ki, İbn Arab Şah'a göre, 
bu oymak Kürd menselidir". 

" . . .  Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar zamanında, yµni XV. yy'ın ikinci ya
rısında İran'daki halkın çoğunluğu Siimıi mezhebine sftlik idi. İsmail ,  buynı
ğundaki Anadolu Kızılbaş Türkleri i le kan ve ateş saçarak bu Kızılbaş Türkle
rin Şiilik anlayışını İran'daki Sünni halka kabul ettirdi .  Bi lhassa Şah İsmail 
devrinde bu Şiilik İranlı ların anladığı Şiilikten, birço� bakımlardan, farklı 
idi." 

"Safevilerin İran'ı, Türk unsurunun daha önceki devirlere nazaran en fazla 
kesafet peyda ettiği bir ülke haline gelmiş bulunuyordu. Bunun sebebi, Safevi 
devletinin kuruluşu ile ilgil i olarak Türkiye'den vukubulan kümeler halindeki 
göçlerdir. . .  Hatta XVIII .  yy'ın başlarında bile bu ülkeye göçler yapı ldığına 
dair elimizde bazı deliler vardır. . .  

"Hatta Safevi devleti, kurulduktan sonra da, uzun bir zaman, bi lhassa in
san gücü bakımından Anadolu'dan beslenmiştir. Böylece birbirinin amansız 
düşmanı olan Osmanlı lar i le Safeviler bir asır kadar bu ülkeden müştereken 
faydalanmışlardır"�. 

) j/u/ . . S. 52. 
2 Zeki Vclidi Togan.- Sur l'originc dcs Safavides. iıı Mclaııg,·s l .ouis Massignon. Tonıc i l i .  

Danıas 1 957, s .  346. 
3 ihd., s. 357. 
4 Faruk Sümer.- Safevi devletinin kurulu�u ve gcli�mesindc Anadolu Türklerin in  rolü.  Aıık .  

1 976. s. 1 -5 .  
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İran'da birçok Kürt kabilesinin yerleşmiş bulunduğunu, çeşitli vesilelerle 
görüyoruz. Örneğin, Keşan'da doğmuş İranlı şair Feth Ali Han Saba .( 1 765-
1 822/3), Huy bölgesine yerleşmiş bir Dunbali kökeninden gelen bir ai leye 
mensup oluyor 1 •  Safevilerin Kürt kökeni, aşağıda anlatacaklarımızla da ayrıca 
doğrulanacak. 

Şah İsmail'in isna-i aşere Şiiliğini yeni devletin resmi dini olarak i lan et
mesiyle bir başlıca devlet bu adımı İslam tarihinde ilk kez atmış oluyor. İsmfii
l ' in bu kararının amili muhtemelen, dini inançla birlikte, yeni doğmw; Safevi 
devletine onu güçlü komşusu Sünni Osmanlı 'dan farkl ı  kı lacak bir ideoloji 
sağlama düşüncesi olmuştu. Her hal ü karda bu siyasetin kapsamlı sonuçları 
olacaktı şöyle ki İran siyasi yaşamında "sarıkla taç", " laik" hükumeti temsil 
eden sahalarla, hayalleri bir theokratik idare olan nıiiçtehüfler arasında ihti laf 
tohumlannı ithal etmişti . . .  Bu ihtilfıfın en son örneğini yakın tarihte gördük. 

Az çok her ülke hanedanının başına geldiği gibi burada da bir "resmi" Sa
fevi nesebi yaratmak için gerçeğin bir takım saptırı lmalarına gidi lmiş .  Ancak 
halen bi lginlerin ittifak ettikleri fikir, Safevi ailesinin İran Kiirdistanından gel
diği, Azerbaycan'a göç ettikten sonra nihai olarak Erdebil'e (XI. yy) yerleşl'iği 
hususu oluyor. Burada sakin bir hayat geçirip yavaş yavaş diyanetkiirlığı i le 
ün salıyor ve kendilerine müridler cezbediyor; ama ancak 650/l 252-3'de, Sa
feviyye tarikatına adını veren Şeyh Safiüddin'in doğumu i le Safevi tarihi baş
l ıyor. 

700/ 1 30 l 'de Safiüddin Gilfın'da bir mahalli Sufi tarikatının l iderliğini 
üstleniyor ve onun ve halefi Sadrüddin Musa zamanında tarikat, propaganda
sını (dava'sını) İran, Suriye ve Anadolu'da sürdüren bir dini harekete inkıHip 
ediyor. Bu  haliyle bunda, hareketin daha sonra esas vechesi olacak olan militan 
Şiil ik emaresi görülmüyor; gerçekten Safiüddin, Togan'ın söylediği gibi. Şafii 
mezhebinden bir Sünni olarak görünüyor. H. R. Roemer'in kanaatına göre 
(The Safavid period-Canıbridge History of frwı, V/, Cmnbridge 1 986. s. 1 96-
7) heme kadar Şii unsurlar daima folk (halk) İslam'ında mevcut ise de "kesin 
olarak İsma'il'in herhangi bir atasının Sünnil iğinden vazgeçip Şiiliğe dönüş
tüğü ispat edilemez". Her halde Safevi tarikatı da, Vll .-X./XIII.-XVI. yy'
larda Anadolu'da gelişmiş birçok başka dini hareket ler gibi , 656/ l 258'de 
Sünni hi lfıfetin Hü lfıgu tarafından tahribi ve Moğol İlhanların bütün dini 
inançlara gösterdikleri hoşgörüden faydalanmıştı: bu durum, genellikle hetero
doxluğun yayı lmasını kolaylaştırmıştı. Henri Corbin, "Gerçek Şiilik Tasav
vufla aynıdır, ve benzer şekilde su katı lmadık ve gerçek Tasavvuf, Şiilikten 

1 Munibur Rahman.- Sahfı. iıı El .  
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başka bir şey olmaz" diyecek kadar i leri gidiyorsa da İran işlerinin bu büyük 
uzmanın işbu fikrine tam olarak iştirak edilemiyor. 

Şeyh Cüneyd, Safevi tarikatının önderl iğini üstlendiğinde (95 1 1 1 44 7-8) 
Safevi hareketi yeni bir safhaya giriyor. Dini nüfuza sahip olmanın ötesinde, 
maddi güç arar oluyor. Bu tarihlerde İran'ın en güçlü hakimi Karakoyunlu Ci
hanşah kendini tehdit altında hissediyor ve Cüneyd'e kuvvetlerini dağıtmasını 
ve Erdebi l'i terketmesini emrediyor; aksi halde Erdebil hak i le yeksan (toprakla 
bir) olacaktır. Cüneyd kaçıyor ve Diyarbakır'da Cihanşah'ın rakibi Akko
yunlu emir Uzun Hasan'a sığınıyor. Ama Şirvan'a bir akın sırasında öldürü
lüyor (864/ 1 460), Safeviyye'nin başı olarak oğlu Haydar onu istihlaf ediyor. 
Haydar, başlarda Akkoyunlu i le ittifakını sürdürüyor ve bunu Uzun Hasan'ın 
kızıyla evlenerek perçinliyor. Uzun Hasan'ın ölümünden sonra oğlu Yakub da 
artan Safevi gücünden ürküyor ve 893/ 1 488'de Haydar'ı mağh1b edip öldür
mek üzere Şirvansahlarla ittifak ediyor. 

Hasan'ın ölümünden sonra Safevi Sufileri Erdebi l 'de oğlu Ali 'nin çevre
sinde toplanıyorlar. Akkoyunlu sultan Yakub bu kez bayağı telfişa düşüyor, 
ALi'yi, iki küçük kardeşi İbrahim'Ie İsmail'i ve annelerini yakalatıp Fars'ta İs
tahr kalesine kapatıyor. Dendiğine göre kardeşlerin hayatını, kendi öz kızkar
deşi olan annelerine (Alamşah Begum) hürmeten bağışl ıyor. Yakub'un 
896/ 1 490'da ölümünden sonra, tahtının iddialısı Rüstem, Safevi kardeşleri 
serbest bırakıyor ve bunların müridlerinin yardımıyla başlıca rakibi Baysun
gur'u bozuyor. Ama o da, sonunda, Safevilerin siyasi niyetlerinin kendisi için 
tehlike teşkil ettiğini hissediyor ve Ali ile müridlerini Tebriz ve Erdebil'de öl
dürtmeyi tasarlıyor. Ali kaçıyor ve Erdebil'e varıyorsa da Akkoyunlu birlikleri 
tarafından yakalanıp öldürülüyor. 

Ve işin başına İsmail geçiyor1 •  
Kızılbaşlannkinden ayrılamayacak b u  öyküyü biraz derinleştireceğiz. 

• • 

Safevi hareketini iran'da XVI. yy'ın başında bir "mil li devlet" tesisine 
bağlayan geleneksel düşünce artık kabul görmüyor. Sovyet tarihçileri , Şah İs
mail tarafından kurulmuş devletin "Azerbaycanl ı "  tabiatını vurgularlarken M. 
Minorsky, Safevi sülalesinin cüh1sunda Türkmen hükümranlığının bir üçüncü 
safhasını görüyor. 

Safevi fethinin arifesinde İran aristokrasisinin üyeleri, bireysel ya da aile 
grupları olarak, dini, idari makamların yüksek orunlarını ve büyük toprak 
mülklerinin idaresini kendi üzerlerinde toplamışlardı. Bütün bu mülk, makam 

1 R. M. Savory.- Safawids 1 · 1 1 ,  irı E l .  
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ve orunlann birkaç kuşaktan beri bu ailelerin ellerinde olduğu anlaşılıyor. Aile 
devamlılığı, fıkh'ın ekinci ve vergi teknikleri, işbu kadılar, seyyidler ve divan 
görevl i leri aristokrasisine politik değişmelerden, gelip geçici mahalli valilerin 
baskısından etkilenmemeyi sağlamış olmakla kalmayıp hatta gayrimenkul 
mülklerini artırma olanağını vermiş. Birbirinin arkasından iktidara gelen süla
leler herzaman eşrafın desteğini aramışlar, herzaman idari kadrolara muhtac 
olmuşlar: divan mensupları, bazı aileler tarafından sağlanan uzmanlaşmış ta
kım olarak bir saraydan öbürüne, iktidardaki bir sülaleden rakibine geçiyorlar. 
XV. yy süliilelerini iktidara yükselten Türk kabile temeli, Timuriler, Karako
yunlular, Akkoyunlular ve de Safeviler için geçerli olan işbu çift "İrani" sabi
teyi unutturmayacaktır. 

Bu İrani aristokrasi tipleri olarak, Şah İsmiiil'in İran Irak'ında karşı laşa
cağı bazılarını ele alal ım. Yezd'de, Şah Nimetullah Veli'nin ahfadı hakimdi . 
Karakoyunlu Cihanşah'ın damadı Seyyid Naimü'ddin ,  N imetullah Tani, 
IX./XVI. yy'ın başında ölüyor ve oğlu Zahirüddin Abdülbaki'ye, Nimetul lah( 
dervişleri tarikatının idaresini ve bu tarikatın kurulmasına olanak veren sınır
sız serveti bırakıyor. Akkoyunlu Yakub Beg zamanında İsfahan'ın en büyük 
iki adamı iki Seyyid idi. Seyyid Gıyaseddin Muhammed Mirimiran, bütün 
eyaletin buğday üretimini tekelinde tutuyor ve ürünü ambarlannda stok ediyor. 
Böylece de, onu niteleyen "İran Irak'ının anahtarı" sıfatını doğrulayan baskı 
araçlarını e l inde tutuyor. İsfahan'ın Hüseyni Seyyidlerinin 11akibi Şiih Ta
kinddin Muhammed, 1 446'da Sahruh'a karşı isyanı yürüten Hüseyni nakibin 
yeğeni olup büyük bir siyasi etkiye sahip bulunuyor. 

Birkaç büyük latifu11diya sahibinin yanısıra, adları az çok bil inmeyen bir 
köy Seyyidleri kitesi de görülüyor. 

Erdebi l'de Safevi Şeyhleri, dünyevi çıkarları ve dini nitelikleri aynı za
manda belirgin olan bu İran aristokrasisine mensuptular. Bunların tarihi, Mo
ğol çağından XV. yy'ın sonuna dek vaki evriminki oluyor. Ai lenin toprak 
zenginliği, Şeyh Safiüddin Erdebili ( 1 252- 1 334) zamanında teşekkül etmiş 
olup, haletleri zamanında gelişiyor. Zamanın Moğol emir ve vezirleriyle çok 
iyi i l işki ler içinde olan Şeyh Safi, yine de dünyevi şeyler hususunda Sufilerin 
sakınımlarına riayet ediyor. Bu sakınımlar, gün geçtikçe, daha az hissedilir 
olacaktı . Erdebil Şeyhlerinin,  XV. yy'ın ikinci yarısında, hükümran olan 
ailelerin hısımlığına yükselmelerine kadar Şeyh Safi'nin haleflerinin yaptıkları 
pek bi l inmiyor. Bu sonuncusunun dördüncü kuşaktan hafidi Şeyh Cüneyd, o 
zamanlar Diyarbekir'de hüküm süren Akkoyunlu Uzun Hasan'ın bir kızkar
deşini alıyor ve daha sonra, bu izdivaçtan doğan Şeyh Haydar da, yine Uzun 
Hasan'ın bir kızıyla evleniyor. Böylece de Şeyh Safi'nin haletleri kendilerine 
bir Alevi soy yaratmış oluyorlar şöyle ki bunlar İmam Mfisii Kazım'dan geli
yorlar. Bununla birlikte bir Alevi soy, sadece Şah İsmail'de teyid edil iyor. 
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Safevilerin hasımları, düzmecil iği i lan .etmediklerine göre Şah İsmfü'l'in 
Seyyidl iğinin Erdebil Şeyhlerinin XV. yy'ın ilk on yı l larından beri, sadece 
müntesiplere açıklanan sırlar arasında oldukları sonucuna varılıyor. Şeyh Safi 
ahfadının işbu Peygamber'in  torunları sıfatının sağladığı büyük maddi yarar
lar malUmdur. 

Sünni olan Şeyh Safi'den, aşırı Şii olan Şeyh Cüneyd'e kadar neler ol
muştu? Erdebi l'de, başka yerde de olduğu gibi Sufilik yavaş yavaş Şiiliğe bu
laşıyordu. Ama işbu altüst etmenin sorumlusu Şeyh Cüneyd gibidir. 

Akkoyunlu sultan hanımların zevc ve oğlu olan Şeyh Haydar, sli lfılenin 
bir desteği olmanın uzağında, bundan böyle Anadolu Türkmen unsurun ağır
l ığının hükmettiği çevresinin dürtüsüyle, babasının taşkın politikasını yeniden 
ele alacaktı. 

İmtiyaz dağıtıcı yetke ile dini aristokrasi arasındaki fii li i lişki lerde bir ger
çekçi l ik payı bulunuyordu. Bir başka düzeyde, XV. yy'da bir "İslaın'a dö
nüş"ten yani İslami müesseselerin ihyası ve Şeriat'ın dirilmesinden çok söz 
ediliyordu. Bu eği limin en çarpıcı belirtilerinden biri de Akkoyunlu Yakub Be
g'in hoca ve danışmanı Kadı Safiüddin İsa Savaci'nin giriştiği reform ol
muştu. Bu, bir sosyal değil, idari reformdan ibarett i .  Bahis konusu olan, va
kıfların topraklarını devletin denetimi altında yeniden bi raraya toplamaktı , 
şöyle ki böylece devlete istikrarlı bir gel ir sağlanacaktı ki bu da, lsliimi vergi 
sistemine dönme ve de Türk-Moğol eğeıncnliğinin ithal etmiş olduğu, Şeriat'a 
uymayan birçok vergiyi ortadan kaldırma olanağını sağlayacaktı. Gerçekte bu 
reform, özel servetlerin dayandıkları ekonomik sistemi altüst ederdi ki Sünni 
büyük mülk sahipleri endişelerini belirtmişlerdi . Irak ve Fars dışında bu re
formun uygulanıp uygulanmadığı bil inmiyorsa da bunun ancak, ister Sünni 
ister Şii, Türmen ya da Tacik, bütün imtiyazlı ları tedirgin edeceği aşikardı. 

1 497'de Akkoyunlu Ahmed Beg'de, bu aynı ülküden esinlenerek. yeni bir 
merkeziyetçi reform denemesine girişecek, ama birkaç ay sonra öldürülecektir. 
Böyle bir teşebbüs Akkoyunluların zayıf yetkesiyle yürütülemezdi. Aralarında 
ne se11i11 ııe de beııim'in olmadığı ve el/eriııdekiııi11 tiiıııii11ii mii,çtereke11 tüketen 
Kızılbaşların mutaasıp gücünden faydalanan Şah İsmiiil, İslami müesseselerin 
bozulmasını önleyebi lecek durumdaydı. O ise ki, Safevilerin iktidara gelişle
rinde ekonomik yapılar hiçbir devrime tabi tutulmamış, vergi sistemine doku
nu lmamıştı. Sosyal çatı eği l mezliğini koruyordu. İrani toplumlara yabancı 
olan Safevi Şiiliği , XV. yy'da başka dini hareketlerde olduğu gibi, İslami top
lumun bir reform ihtiyacını duymamıştı. 

Gerçekten Şah İsmai l ' in çok öznel dini inançları, şiir ve fetihlerinin esin
dirdiği i ntikam duygusu, hiçbir politik ya da sosyal reform kavramına bağlı 
değildi ler. Hatta, Ann K.S. Lambton'un bel irttiği gibi, Safevi theokratının 
mutlakiyet tanrısal hakkı hatta "İslam'a dönüş"e ters yönde idi. Başlarda Şah 
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İsmail, ne Azerbaycan ne de Gi lan'da, çevresinde, benimsenecek politikanın 
bir genel görüşünü ortaya koyacak kimseyi bulamamıştı. Bununla birlikte fe
tihlerle genişleme, ne Şeyh Cüneyd'in ne de Şeyh Haydar'ın düşünmedikleri 
ve Türkmen emirlerinin çözemeyeceği sorunlar yaratıyordu. 

Şah İsmail'in Oniki imam adına hutbe okunmasını icbar ettiği tarihte İran 
halkının, bildiğimiz gibi çoğun lukla Sünni olduğu genel olarak kabul edi lmiş
tir. Ama hala kimse, XV. yy'da bugün "Sünnilik" ve "Şiilik" dediklerimizin 
içeriğini tanımlamış değildi. Ancak şimdiden, Sünni dogmatik eğitimli kişi
lerde bile dini duyguya Şii tema ve imgelerin karıştığı görü lebi liyor. Keyfiyet 
XV. yy'dan hayli önce de saptanıyor ama Sufiliğin yayılmasına koşut olarak 
artarak gidiyor, o Sufilik ki XV. yy'� kadar tamamen Sünni idi. 

Şiiliğin dini duyguları istila derecesi ,  şüphesiz bireylerin dini bi l inçine 
göre değişiyordu ve bunun yol alış ve tarihini saptamak için vakit henüz er
kendi. Bir "milli duygu"ya dönüştürülemeyen bu olgu, Safevi egemenl iğinin 
örgütlenmiş muhalefet ne de karşı hareketle karşı laşmamış olmasını izah edi
yor. 

Şah ismail'in hunharlığının öykü leri üzerinde yayılmıyoruz. Bunun kur
banları özell ikle Kızılbaşlar olmuşlardı. Artık 9 1 5/ 1 509 i le 920/1 5 1 4  arasında 
emirü'I ümeralık veya vekil-naiblik mansıbları Türkmen emirlerine deği l , . 
İranlı eşrafa tevdi edileceklerdi ki bu, daha önceki süliileleri zamanında, olacak 
şey değildi. Mezkur eşraf da Azerbaycan deği l ,  Irak kökenli olacaklardı .  Her
şey Türkmen emirlerinin ı;tkisini, bunların toprak mülkiyeti ve maliyenin gel i
rine el koymalarını sınırlayarak, körültme doğrultusunda gidiyordu 1 •  

* 
* • 

Şimdi işi, bir başka açıdan, yine biraz baştan ele alacağız. 
Şah İsmail 907/ 1 50 I 'de iktidara geldiğinde, bundan böyle ezan'a "Ali ve

l iu l lahtır" ibaresinin eklenmesini emrediyor. Gerçekten yedi tümceden oluşan 
ezan'ın 4. tümcesi Htıyya ala 'l-saliit ("namaza gelin"), 5 .  si Hayya ala'/ felô/ı 
("gelin kendinizi kurtarın") ,  6. sı Allahu ekber ( "en büyük olan Al lah'tır") 
olup Şii ezanı , Sünnilerinkinden 5 .  i le 6. tümceler arasında fazla bir tümceye 
yer verilmesiyle fark ediyor: Hayya ala hayr-i'/ amal ("İşlerin en hayırlısına 
geliniz"). Sünni bir ülkede minareden bu tümce okununca halk, hükumetin Şii
ler eline geçtiğini anlardı2• 

Çok önemli olan husus, Şiiliğin İran'da XV. yy'ın sonlarına doğru yer
leşitiğinde bunun o denli bir olay olduğudur ki bunu ne zaman işittiklerini ya 

1 Jean Aubin.- Eıudes safavidcs 1. Şah lsmfiil eı lcs noıablcs de l ' lraq persan. iıı JESHO. Vol. 
1 1/ 1 .  fan. 1 959. s. 37-67. 

2 Th. J .  Juynboll.- Ezan. iıı I A .  
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da hakkında birşeler okuduklarını saptamak için zamanın tarihçileri bir takım 
hesaplar yapmak zorunda kalmışlar. 

Aşağıda söyleceklerimizin bağlamında Şiilik Sünni orthodoxluğun mu
kabi l i  o larak en geniş manasında kul lanılacaktır. Bununla birlikte üç "tür" Şii
lik tefrik edilecektir: (a) lnıônıi mektebin isnô-i aşari Şiiliği, (b) Fatımiler za
manında Mısır'da kendini gösteren ve de Hasan Sabbah'ın lsnıalli hareketi 
türünden lsnıiila Şiilik, ve halk İsHim'ı düzeyinde gelişmiş ifratçı gulcit Şiiliği. 

Safevilerin onaya çıkışlanna takaddüm eden 250 yıl süresince sorunlar
dan biri ,  sınırların kendileri , özell ikle Horasan'ın Doğu'sundakilerle Azerbay
can ve Irak'ın Batı'sındakiler, oluyordu. Osmanlı ve Türkmen (Akkoyunlu) 
sınırları Yukarı Fırat boyunca karşılaşıyordu. Saldırılara, ve daha da öneml i  
olarak fikirlerin geçişine karşı bu sınırlar ordular tarafından iyice muhafaza 
ediliyordu. 

Kabile ve halkların, Sufi şeyhlerin ve müridlerinin, Müslüman ulenul ve 
devlet memurlarının hareketleri, bölgenin gayri muayyen sınırları boyunca 
aralıksız sürüyordu. Bu keyfiyet belki aşağıda indeleyeceğimiz dini düşünce
lerin saçıl ıp yayılmasına yardımcı olan belki en önemli ami l  oluyordu. Bu du
rumda serbest hareket ve i l işki l i  bir açık toplum bahis konusu id i .  İşbu 250 
yı l ın hitamında, bir tarafta Sünni Osmanlı i le öbür tarafta Şif Safevi i le araya 
perde iniyor. 

Çoğunluğu Suriye'de yaşayan ve Nemiriler veya Ensariler olarak da bil i
nen Nusayriler, Basralı Muhammed bin Nusayr en-Nemiri (ölm. 883) nin öğ
retisine dayanarak Ali'nin tanrı l ığı düşüncesinde idi ler. Ali görünüşte İmam, 
aslında ise tanrıdır ve kendi nurundan Muhammed'i yaratmıştır. O da "Bab" 
adıyla anı lan Selman-ı Farisi'nin yaratıcısıdır. . .  Bu düşünce sistemi Hıristi
yan teslisine yakın düşüyor. İbn Batuta'ya göre bunlar namaz kı lmazlar, ab
dest almazlar, oruç tutmazlarmış, 1 260- 1 277 arasında hüküm süren Baybars 
bunları köylerine camiler yaptırmaya zorlamış. Bunlar da her köye, iskan ala
nının uzağına uzak bir yerde cami inşa etmişler ama ne bunlara gitmişler, ne de 
binaları tamir etmişler. Bazen davar ve yük hayvanları bunlarda barındırı l ı r
mış.  Bazen bir yabancı gelip camide kalarak ezan okuyacak olursa "kes anır
manı ! Samanın önüne konacak" diye yanıtlıyorlarmış. İbn Batuta bunların sa
yılarının çok olduğunu ekliyor. Döneceğiz bu önemli konuya. 

Erdebi l  kenti ve bunun konumu hakkında aşağıdaki kısa bilgi, ismiiili ta
rikatının arzettiği bazı özel garipl ikleri i zaha yardımcı olacaktır. Bu küçük 
kentin coğrafi konumu, ailenin faaliyet ve daha sonraki gelişmesinin anlaşı l
ması bakımından son derece önemli oluyor. 

Gerçekten tüm Azerbaycan " i l i "  bir bütün olarak bölgede, XIII. yy'ın or
tasında Bağdad ve Irak'ın çökmesiyle, tedricen daha önemli  rol yük lenmeye 
başlamıştı. Başk.enti Tebriz ile Azerbaycan, zamanın Müslüman dünyasının 
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merkezi olarak hergün artan önem kazanıyordu. Az sonra Moğollar Irak'ı terk 
edip başkentlerini Sultaniye'ye (Tebriz'in Güney-Doğu'sunda) taşımışlardı .  
İlhanlı lann son zamanlannda Tebriz, birçok kez Sultanların makam ve hüku
metin ana merkezi olmuştu. 

Abbasiler döneminde Arap hegemonyasının dorukta olduğu zaman Müs
lüman başkentinin "İran" (Sasanl) toprağında, yani Bağdad'da kurulması . İs
lam imparatorluğunu "Doğu 'nun eski imparatorluklarının varis i "  k ı lmıştı . 
Başkenti daha da Doğu'ya, Azerbaycan'a kaydırarak, bu imparatorluğun tü
münü daha İran] yapacaktı. 

Erdebil Tebriz'in Doğu'sunda, sonunda Hazer Denizi'ne götüren yol üs
tünde bulunuyor. Bunların arasında, yakl. 5000 m yükseklikte Kuh-i Sabalfın 
dağı bulunuyor. Bununla birlikte Erdebi l'in coğrafi önemi, Hazer Denizi'nden 
45 km kadar uzaklıktaki konumunun Taliş-Gilfın bölgesinin dar kıyı ova şeri
dini denetim altında tutabilmesinde yatıyordu. Araplar bu önemin farkına var
mışlardı şöyle ki ünlü Bfıb al-Abvfıb (Derbent) geçidi işbu dar ova bbyunca 
uzanıyordu. 

Moğollar burasını zaptedip halkı mukavemet gösterdiği için vahşice tahrip 
etmişlerdi. Ama sonradan onlar da burasının önemini idrfık edip onu yeniden 
ihya etmişlerdi :  Tebriz i le Erdebi l'in Kuzey'indeki dağ geçitleri i le nehir vadi
leri Armeniyye ve Gürcistan toprağına götürüyordu. 

Bu itibarla, Dar ül-İslfiın'ın en stratej ik sınırlarından birinin boyunca bir 
Sufi tarikatın ın ortaya çıkışı ,  sıradan bir olay olarak küçümsenmeyecektir. 
Fethedi lmiş halk ları "doğru yola" getirme işi büyük ölçüde Sufi şeyhlerine 
diişmüyormu idi. 

. 

Şeyh Safiüddin ile altıncı batından hafidi Şah İsmail arasında gelenekte üç 
büyük değişmenin vaki olduğu kaydedil iyor. Bir, Safiüddin, ahfadının onun 
ve kendileri için iddia ettikleri gibi , bir Seyyid deği ldi; iki ,  Şeyh Safi, bir Şafii 
Sünni idi; ve üç, o Farsça ve Azeri Türkçesini biliyordu, o ise ki ahfadı sadece 
Türkçe konuşuyordu. 

Şeyh Safi'nin ,  onu altıncı İmfım Musa Kfızım'a bağlayan şüpheli soy 
silsi lesi nin dışında, atalarından Firuz-Şah'tan gerisi pek bi l inmiyor. Bu so
nuncusundan itibaren aile hakkımla bildiklerimiz ise hayli i lginç: Aile, En.lebil 
ve miilhakatını, merkezi hükumetten ikta olarak almış. Firuz hem zengin, hem 
de din bilgini imiş ve Gilan'ı büyük sürüleri için mera olarak seçmiş. Avad ise 
bili nmeyen bazı nedenlerle yaşamının çoğunu yakındaki İsfarancan köyünde 
geçirmiş. Muhammed'de erken Sufilik emareleri görülmüş: birkaç yıl ortadan 
kaybolmuş ve Sufilere özgü kı l ıkla görünüvermiş. Selahadin Raşid, ailenin 
geleneksel meşguliyeti olan dihkan türü tanma dönmüş. Şeyh Safi'nin büyük
babası Kutbud-Din zamanında Gürcüler, Erdebil ' i işgal ve yağma edip ahali-
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den binlerce kişiyi katlediyorlar. Kutb ud-Din, değerl i bir muharip olarak anla
tılıyor. Oğlu Eminüddin Cibrail . tanm ve diyanetkar hayata dönüyor. 

Gürcülerle "savaş", Tarikat'ın Gaza faaliyetlerinin başlangıcı olarak tel
akki edil iyor. Ancak bu keyfiyet, Şeyh Cüneyd ve Haydar'a kadar tam şekl ini  
almıyor. 

Erdebil ve cıvarının kutsal lığı onu nerede ise bir hacc mahalli haline ge
tirmişt i .  Timur ahfadından birçok emir, bir takım asi tabileri tedip etmek üzere 
Batı'ya doğru tertipledikleri seferlerde Erdebil 'den geçip orada mukim tarikat 
Şeyhine saygı larını sunmuşlardı. 

İran'da Moğol sonrası dönemin buhranlı günlerinde Sufi tarika"tlarının 
artan sayı ve önemi ,  benzer tabiatl ı ama belki de büyük iskan merkezleriyle sı
nır l ı  bir faaliyet i le müzdeviç (beraber giden) olup bu faaliyet jityt'111 ya da ilı 
vtitı grubu tarafınan yürütülüyordu ki bu grup merkezi güçlerin zayıflamasıyla 
gerekli olan bir yüksek tavır ve davranış standardinı ortaya koymuştu. 

Bir geç İranl ı  bi lgin olan Abbas İkbal, Tarih-i mııf'assa/'ında bu durumu 
çok güzel betimliyor ve Moğol Sultan Ebu Said' in sonunda Azerbaycan, Gi liin 
ve Mazenderfın'da artan sayıda Su fiden söz ediyor. Keza ehl-i fiitiivvet ve ehl-i 
uhuvvet'ten bahsedip her hal ü karda Ali İbn Ebu Talib'in her Sufi grubu ya da 
Ahl'lerinfeta ve nıevla'sı olduğunu ekl iyor. · 

Şeyh Safiüddin ve hemen i lk hal ifeleri zamanında, yani XV. yy'ın orta
sına kadar Erdebil'deki Sufi tarikatın yükselip yerine oturmasına tekabül eden 
dönem içinde Anadolu'da halk İslfım'ının gel işmesi bir nevi farklı yol tutmuş 
gibi oluyorsa da az çok aynı sonuca varıyor. 

Görünüm açık olmaktan uzaktı ve Azerbaycan'da vaki olup uzak ve ya
kınlardan ve bu arada hepsinden çok Anadolu'nun Türk oymaklarından mürid 
çeken deneyimin başarısıyla kıyaslanabi lecek bir kesin şek i l  arzetmiyordu.  
Gerçekten bu dönemde Anadolu'da dini durum alabildiğine karışık olup bunda 
bir örgütlü model aramak yanlış yola sevkcdccektir. 

Bunun nedeni, kendisi dahi tamamen karışık siyasi durumdu . Anadolu'
nun tümünde bir gerçek merkezi yetke bulunmuyordu, gelip geçen tarihi olay
lara rağmen, tiı ki Osman'ın sülalesinin yükselen yı ldızı komşu Anadolu bey
lik'lerini ,  bir yeni imparatorluk gibi görünene kalıncaya kadar; ancak, Ti ınur
'un zuhuriyle bu keyfiyetin gidişi, geçici zaman için dahi olsa, durmayacaktır. 
Daha sonra Mısır'ın Memlfik su ltanlannın Anadolu'da kesin olarak gösteri
lebilecek rolleri de, hakim olan karışıkl ığa yenisini katacaktır. Bu rol. Yavuz 
Sel im' in XVI. yy'ın başlarında Suriye ve Mısır'ı fethi i le ancak gerçekten son 
bu lacaktı. 

İşte bu kanşık siyasi durum, aynı şekilde karışık dini büyüme ve gelişme 
işine de yansıyacaktı. 
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Öbür yandan İran'da, hiç değilse Azerbaycan ve Bağdad-Tebriz ekseni 
boyunca, Moğol fethi, Moğol-İ lhanlı dönemi, ve Moğol sonrası Çobanlı lar, 
Celayirli ler, Karakoyunlu ve Akkoyunlu dönemleri içinde bir merkezi yetke 
geleneği varl ığını sürdürüyordu. Bu nispeten istikrarlı gelenek, kendisi dahi 
bir bakından bu genel alanda Moğol öncesi Abbasi idaresinin bir devamı ola
rak, Erdebi l 'de kurulmuş olan gibi bir Sufi tarikatın sakin gelişmesine elveriş
liydi. 

Siyasi kargaşadan daha önemli olup hiç şüphesiz ona geniş ölçüde yar
dımcı olan, Doğu'daki ffıtihlerin dürtüsüyle Batı'ya doğru ve bu arada Anado
lu 'ya akan Türk-Moğol kabilelerinin bu gelişi idi. Göçebe ve gayrimuntazam 
olan bu gruplar herhangi bir birlik yapısı arzetmiyorlardı. Birçokları Batı'ya 
doğru çekilmişler ve Osman'ın büyümekte olan devletinin gadleri olmuşlardı. 
Sairleri, Anadolu yaylasında, bulabi ldikleri vadi lere yerleşmişlerdi .  Halk İs l
amı düşünceleri işte bu kayıtsız gruplar arasında, Anadolu'nun kentsel mer
kezlerinin daha durgun dini uygulamalarına mukabil, yeşereceklerdi. 

İşi toparlayacak olursak denebilir ki Osmanlı imparatorluğunun şekil alma 
y ı l ları içinde Anadolu'da İslam'ın durumu, Ortaçağ Osmanlı tarihinin çözül
mesi gereken en dikenli düğüm oluyor. Ancak ortada üç genel hususun varlığı 
saptanabil iyor: (a) hem kentsel merkezlerde hem de Batı sınırları boyunca 
Osmanl ı  gazi'leri arasında orthodox Sünni İslam; (b) kırsal alan larda, göçebe 
kabileler arasında gayrimuayyen, kesin olarak tanımlanmamış eşitçi fikirleriyle 
Sufi katların ve mutasavvıfların sayısız etki leri ; ve (c), herhangi bir şekliyle 
Şif fikirlerin tedrici gelişme ve sızmaları. Bütün bunlar Anadolu'nun yerli Hı
ristiyan halkının arka planı ve Doğu'dan Türk-Moğol unsurların geniş akı
mına karşı yer alıyordu. 

Bu arada, Galiyye'nin Safevi tarikatında belirgin bir yeri olduğunu vurgu
luyalım. Müridler Şeyh Cüney.d'e AL/alı, oğluna da ihıı AL/alı , ve medhiyesinde 
"O, yaşayandır, O'ndan başka Allah yoktur" diyorlardı. Bu tanrısal öz iddiası 
İsmail'in oğlu Haydar'la doruğuna varacaktı. 

Şi irlerinde İsmfül, kendisinin Ali ile Fatıma'nın ahfadından olduğunu gu
rurla i fade ediyor. Ali 'nin· tanrısal tözünün hulU luna inanıyor. O, Al lah'ın 
nuru, Peygamberlerin işareti ,  Mükemmel Mürşid-Rehber olarak gelmişti . . .  
Halliic'ın "ana'I Hakk" düsturu, ruhunda yaşıyordu 1 •  Bunu Yavuz Selim bi l i 
yor muydu? . . .  

* 
* • 

1 Michel M. Mazzaoui.- Thc origins of ıhe Safawids- Şi'isnı. Süi'isın. and ıhc Gulaı. Wiesbadcn 
1 972, s. I J-73. 
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Nusayriler 
Bu bağlam içinde yukarda kısaca sözünü ettiğimiz Nusayrilere döneceğiz. 

Bunların ü lkede kalabal ık bir toplum oluşturmaları itibariyle buna tevessül 
edip Baha Said'in kaleminden çıkmış bilgi leri , bizi i lgilendirdiği ölçüde aynen 
aktaracağız. 

"Bismillah l 'ala' (üzere) illa (mutlaka) Ali illa nez' (yok etme) l 'nıabıul" 
"Besmellesi bile bize bir ifade-i vazıha beyan-ı etkar eden mezhebin sahip

leri Nusayrilerdir. Nusayriler, İskenderun körfezini teşkil eden Bahr-i Sefid 
(Akdeniz) . . .  üzerindeki dağlarda ve sahillerde, şehirlerde en kesif tabakalariyle 
yaşarlar. Suriye hududuna ayrılan kısım-ı kül lisinden madfı Tarsus'ta malfim 
ocağa müteveccih (yönelik) bir haylı cemaat mevcuttir. Mersin, Adana, Tar
sus, S i l ifke ve haval isinde hayl ı  miktarda halk yaşamaktadır. Bu halkın 
«Arap-Türk ve sair bir ırk» a mensub olduğu hakkında kat'i bir davada bu
lunmak müşküldür. . .  " . 

"Adana sahasında yaş}.ıyan Nusayriler ise büsbütün aykırı bir tip ve seciye 
göstermektedirler. Herhalde Türkçesi gibi Arapçası da bozuk olan bu halk her 
iki lisanı da aynı derecede konuşurlar. . .  " . 

" . . .  Bu zümreler umumiyetle boy, soy teşki lfıtları içinde yaşadıkları için 
kendilerinin hangi boydan Türk olduklarını onlara anlatmak kafidir. Çünkü o 
zavall ı lar ekseri kendilerini Türk camia-i asaletinden hariç addetmekte hemen 
hemen ittifak etmiş gibidirler. Halbuki yaşadıkları aşiret isimleri onların kim 
ve ne olduklarını pekıi.la ispat eder. Afşar, Karsak, Kınık, Dodırga, Bayat, 
Kayı Oğuz boyları Adana varlığını dolduran Türk soylarıdır". 

"Nusayrilerin mezhebi usulleriyle fikri desatiri (düsturları) hurı1f fidfıt 
(sayılar), nücum (yıldızlar) gibi ulı1m-i gaybiyeye istinad etmiş ve bilhassa 
akide ve iman itibariyle «Buddha-Dalailama» akaidine (akidelerine) benzemesi 
de aynca nazar-ı dikkate alınmalıdır. Çünkü hurfıf, fıdfıd, nücumun verdiği 
netayic, Lamaist, Buddha'nın devir ve tenasühünü ispat eden gayelere vası l  
olmaktadır. B inaenaleyh Nusayriler bu cihetle Moğol ve Tibet dinlerinin siili
kidirler. Kabul ettikleri fikir, şiarlan (ayırdedici adetleri) ve desatir kendilerin
den evvel oralarda ve civarında yaşayan Sami akaidine pek o kadar uymuyor. . .  

"Nusayriler kendilerini umumiyetle «Aliul lahi» perdesi altında gizlerler . . .  
bu «Ali», Buddha'nın aynı gibi telakki olunmuştur; yalnız isimler Allah, Mu
hammed, Ali, Hasan, Hüseyin şekil lerine bürünmüştür. Fakat nazariye-i esas
iyedeki bazı küçük farklara, içtihadlara umumiyetle Nusayri taifeleri : Kameri. 
Hayderl, Mütevali, Gıyabi namiyle dört şube veya mezhebe ayrılmış bulunu
yorlar". 

"Kanıeriler: Makam-ı Ali kamerdedir, derler" 
"Hayderl1er hayır, makam-ı Ali kamerde deği l ,  arşdadır. Çünkü Ali  Alla

h'tır. Ve biliyoruz ki Kur'an'a göre: «er-rahman Ali el-arş üstüva!» yani Allah, 
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arşın üzerinde üstüva eder, oturur demek olduğundan şems ve  kamer mahlfık
tur (yaratılmıştır); binaenaleyh şems ve kamer mahluktur ve onlara nisbeten 
tahsis-i mekanda nisbeti rahmaniyye verilemez! derler". 

"Miitevall'ler: Oniki İmamcı lık güderler ve ona yakin efkarı tervic eder
lerse sade «Ali» nin zat-i ulfıhiyet makamının da arş olduğuna itikad ederler ve 
biz, tevil-i Kur'an'da, yani Kur'an'ın batın manalarını anlamaktan aciziz diye 
yine te'viliit-ı Kur'an'dan ayrı lmazlar". 

"Gıyabi'ler: Mütevalilerin fikrindedir. Yalnız Ali hakkında düşündükleri 
şudur : «Ali ibn ümm Muhammed'dir. Hakikat Ali 'nin. _yani Allah'ın, zıl l ıdır 
(gölgesidir)» zumunda (gerekli zan) bulunurlar". 

"Kamerilerİe Hayderiler en çok Adana mıntakasında; Mütevali ve Gıyabi
ler de İskenderun körfezinin cenub savahil ve cibalinde (sahiller ve dağlarında) 
ikamet etmektedir. Mamafih Mütevali ve Gıyabilerden Adana sahi l inde de bu
lunuyor. Nufüs-u mukayyidemizde Nusayriler tabii «İslam» gösteri lmekte ol
duğundan miktarlar hakında kat'i ve ihslii (sayımla i lgi l i )  malumat edinmek 
müşküldür. . .  Zannedersem Suriye'den bize kalan mıntakada henüz 70 i la 80 
bin kadar mevcutları olması lazımdır" 1 •  

"Bu şekl-i hulul Hıristiyan azmanı olmadığı gibi Sami usul lerin akaidine 
de uygun deği ldir. Nusayrilikte zühd ve vara' (haramdan kaçınma) alameti ,  
kendi mezheb ve meşreblerinden olmayan mutezi l lerle herhangi bir din ve 
mezheb mensuplarına temas etmenin ve onların elinden bir şey yemenin keba
irden (büyük günahlardan) olduğunu bilerek içtinab etmektir (kaçınmaktır). 
Dünyada en çok mürtaz (alıştırı lmış) ve münzevileri çok olan mazheb belki 
Nusayrilerdir denebi lir. Onların mücerred (bekar), ihtiliit-ı nass'dan (halka ka
rışma) müctenib (çekinen), teehhülden (evlenmeden) miiteneffir (nefret eden) « 
kuddisin-i müteal» (yüce kutsallıklar) teri vardır". 

"Hayderi ve Kamerilerde meclis-i diniye kadınlar dahi l  olamaz. Çünkü 
kadını nakise-i hi lkat ve «Zul le-i Adem» (Adem'i alçaltan) telakkisi gibi bir 
Hıristiyanlık şimesi (huyu) vardır. Fakat Mütevalilerle Gıyabiler kadınların 
«meclis-i ins»e (insan meclisine) mahrem ederler. Bunların üzerinde de .Hama 
ve Hams2 cıvarıncjaki İsmiiililerin tesir ve fikri nüfuzları bulunması müsteb'ad 
(uzak görülen) değildir"1. 

Biz daha önce4 Şemsiyye i le Kamer'iyye miizheblerinden söz etmiştik .  
Yezidi ler bu "�üslüman" dini-siyasi heretic'lerden olup bun lar, örneğin na-

1 Bu yazılanlar Hatay'ın bize geçmesinden önceki bir tarihe aittir. 
2 Suriye'de 
J Baha Said.- Anadolu'da gizil miibedlcrden: "Nusayri"lcr ve csrar-

·
ı nıezhcbiyeleri . iıı Türk yurdu. 

25 , C. V,  Kanunevvcl 1 927, s. 6- 1 0. 
4 Bkz. Kühlir kökenleri i l .  1 .  s. 9 1 0-5 . 
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mazı fecir  ve gurup, ayın  doğuş ve batış anlarında kılma adetini ithal etmiş
lerdir. Suriye Alevilerinden olan Nusayrilerde de semavi varlıklar kültü daha 
derin şekilde eski yerini almıştır. Bunlar, sonunda "Ali-Muhammed-Selman" 
üçlemesinde karar kılmışlar ve bu teslisteki zevata tanınan mertebe ve herbiri
nin hangi sitareye teşbih edi leceği sorunu itibariyle Şems/yye ve kaınerlyye 
olmak üzere iki asli fırkaya aynlmışlar. Bazılarınca Ali müminlerine, hilkatten 
(yaratı l ıştan) önce sırasıyla bir küçük çocuk, arslana binmiş bir delikan lı 
(Hacı Bektaş gibi) ve bir ihtiyar şeklinde görünmüş olup böylece doğan, bedir 
(dolunay) haline gelen ve küçülen ayı simgelemektedir. Her ne hal ise bu in
sanlar beyninde iki semavi cisim yeniden bir gerçek tanrısal mertebeye ulaş
mış  1 .  

Görüldüğü gibi Nusayriler üzerinde biraz uzunca dtırmak için önemli ne
denler bulunuyor: bunların ü lkemizdeki sayı ları , bahis konusu ismfülilerle 
i lişkileri . . . . 

* 
• •  

Anadolu Kızılbaşının Safevi tarihiyle gördüğümüz i l işkisi bizi bu ikinci
sini biraz aynntılı olarak irdelemeye sevketti . 

Anadolu'nun eski göçebe gruplarından Kandemir Çepni lerin i ,  Büyiik 
Menderes ovası cıvarının bunlara hemen komşu olan halkı bunları ya "oy
mak" adı Çepni, ya da Şii "Sapıklığı"nı hatırlatan "Kızı lbaş" olarak anıyorlar. 
Anadolu Sünnisi için Kızı lbaşlar, ritual insest (mahremi i le zina) ve eşlerin 
müşterek tasarrufunu uygulayan heretic'lerdir. 

Bu Çepnilerin belleklerinde Çaldıran savaşı ( 1 5 1 4) ve bunu takiben Sa
fevilerle işbirliği yapmış olan Türkmen oymaklarının kıl ıçtan geçiri lmiş ol
duğu bütün canlı l ığı i le yaşıyor. Bu din (politik) savaşı günümüzde ülkede in
sanlan birbirlerine düşürmeye devam ediyor. Çepniler için Atatürk, bir ölçüde. 
Yavuz'la mütenazir (bakışık) ama ters konumda bir yer tutuyor. O, içinde ya
şamak için sadece mücadele verdiği Osmanlı sisteminin yok edici meleği olu
yor. Mezkur sistemin bastı rılması yerini Sünni ve Şii (Alevi) cemaatlar ara
sında açık gizli bir husumete bırakıyor. Sözle taaruzlar, iftiralar, sert hareket
lerin yerini alıyor. Bunları yapanlara Çepniler "Ağzı karalar" diyorlar2• Dedi
koducu, fitneci kadınlara Anadolu'da "ağzı kara karılar" denfllez mi? . . .  

"Bir Kızılbaşın Müslüman sayılabilmesi için önce Judaisme, sonra Hıris
tiyanlığa girmesi ve ancak bundan sonra İsliim onun için bahis konusu olabi
lir". Anadolu mantığı işbu acı alay evrenselliğini bir yol olarak bulmuş. bir sii
rekli din savaşı halinin bitebilmesi için. 

1 Maximc Rodinson.- La lunc chez les Anıbes el dans l ' lslaııı. iıı La lune. nıythcs et ritcs. Paris 
( 962, S. 206. 

2 Ahan Gökalp.- Teles rouges el Bouches noires, Paris 1 980. s. I J- 1 5. 
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Kuramsal olarak Çepniler İmam Cafer Sadık akidesi arasından ismı-i aşere 
Şiiliğine bağlanıyorlar. Ancak, Cl .  Cahen'in haklı  olarak vurguladığı gibi 
"Şiiliğin kütlesel olan girişi , geç vaki olmuş kabaca Osmanlı fethi i le çağdaş bir 
olgu olup genel olarak bir Şii doktrin divanı hiçbir zaman Anadolu'da tertiple
n i p  yay ı l mamıştı r 1 •  B una karşı l ık  herşey, b i r  Şii bağdaştırmac ı l ığın 
(syncretismin) kitlesel yayı lması, Osmanlı fethinin özel l iklerine ve herşeyin 
üstünde, işbu fethin daha ilk zamanlanndan itibaren Osmanlı merkeziyetçi l iği 
ile çatışan kabilevi Türkmen toplumunun bölümlü tabiatına bağlı olduğu dii
şüncesini telkin ediyor. 

Böylece de Anadolu Şiiliğini bir yandan kabile yapısı açısından, öbür 
yandan da tarihi açıdan ele almak uygun olacaktır. Böyle bir açı ,  isna-i aşere 
Şiiliği dogma ve modeline uygunluk üzerine yan lış tartışmalardan kaçınma 
olanağını verecektir. Keza, Tiirkl�rin Orta Asya'dan tevarüs etmiş olabilecek
leri şamanl ık uygulamaları tarafından saptı rı lmış bir ideal tipik Şiilik tasavvur 
ederek bir yayılmacı aşırılığına da düşmenin gereği yoktur. 

Mezhep, tarikat ve dernek şeklindeki k lasik bölünmeden Çepni lere ne 
kalmıştı? Bu dini örgütlenme düzeylerinin alanı Şii akide ve geleneği tarafın
dan belirginleştirilmiş olana tekabül ediyor mu? Hiç öyle gözükmüyor. 

Gerçi, Alevi tabiri Kızı lbaşlar tarafımlan evrensel olarak kabul edi liyor ve 
ilk "Ali yandaşları" anlamına doğruca tekabül ediyor. Ali 'nin Şiilerce Veliul
lah, Tanrı'ya vi liiyet, yani azizlik, velilik mistik bağı ile bağlı adam olarak ka
bul edildiği malumdur. Dolayısıyla Ali ,  İslam'ın bir azizi, bir velisidir, o ise ki 
Muhammed sadece onun 11ehl (Peygamber) idir. Bu ince tefrik Alevilere Al i'yi 
Peygamber'le bütünleyici l ik durumuna sokmak olanağını sağlıyor; orthodox 
Sünniler ise bunu sadece bir rütbe silsi lesi olarak görüyorlar. Şiiliğin bütiin 
bölükleri bu telakki üzerine dayanıyor ve Hizb mezheblerini yaratıyor. 

Ehl-i Beyt ululaması sayısız mezhebler arasındaki köprüyü oluşturuyor. 
Bunun dışında bir büyük tedahü l  bu çerçeveyi daha da çapraşıklaştı rıyor: 

Tasavvufun etkisi. Döneceğiz buna. 
· 

Çepniler bir geç Anadolu tarikatı, Bekt�şiliğe bağlanıyorlar. 1 400 tarih l i  
V i lUyetname Çepni lere önem l i  yer veriyor şöy le ki  Hacı  Bektaş ' ı ıı 
"(Anadolulu) dünyaya gelişi" , bir Çepni soyu i le oluyor. B u  efsanevi nesep 
Çepni Şiiliğinin, ve genel olarak Anadolu'nunkinin i lahiyatçıların modelinden 
ne denli aynldığını gösterir: Bi l indiği gibi başlarda, fikri nesebi Ahmed Yese
vi'nin düşüncelerine dayanan Bektaşilik Şiil iğe ancak geç yöneliyor. Yesevi, 
Şii deği ldi2. 

1 Claude Cahen.- Le chiisnıc dans J 'J\sie Mineurc prc-otıonıane, iıı l .c shiismc imamiıc.  s. 1 27. 
2 J\l i'ııin k�ndisinin olmadığı gibi . . . .  
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Şiilikle Anadolu kırsal dünyasının dini bağdaştırmacıl ığının rastlaşması 
ancak, İran'da Safevi sülalesinin i ktidara gelmesi ve iki Türkmen sülfılesinin, 
Osmanlınınki i le orthodoxluğun savunucusu Safevilerinkinin ,  yani, Şiiliği 
devlet dini mertebesine çıkaranların siyasi mücadelesile gerçek oluyor. Çaldı
ran ve onu takibeden olaylar Anadolu Şiil iğinin hareket noktası ve siyasi güç 
ve merkezi iktidarla mücadele edenlerin birleşme çağrısı oluyorlar. Batı Ana
dolu Çepni leri, sair Kızılbaşlar gibi Şah İsmfıil'in Şiirlerini fıyin-i cem'lerinde 
musiki refakatinde ezbere söylüyorlar. 

"Menem Şah İsmail 
Anamdır Fatima, Atam Ali'dür 
Ben oniki imamın peyreviyem (sadık olanıyım)" 

Sufi tanıtım tabiri bile ve bunun göçebelerce kullanı lışı işbu Safevi dö
neminden başl ıyor gibidir şöyle ki  Şeyh Cüneyd'in müridleri kendilerine 
"Sufi" diyorlar ve Şah İsmail' in ordusu "Si'ifiyfın" tesmiye edi liyordu. 

Böyle bir bağlam içinde Anadolu Şiiliğinin, Ortaçağ Müslüman tac;avvufu
nun bir büyük değişikliğinden çok, göçebe Türkmen aşiretlerinin bir siyasi ifa
desi olduğu beliriyor• . 

Kızılbaşların semavi silsi lerine gelince bunlar şöyle sıralanıyorlar: 
Üçler: Allah, Muhammed, Ali. Bu teslis, Ali 'yi tanrılaştırma olanağını 

sağlıyor. 
Beşler: Ehl-i Beyt ya da AI-i Aba 
Oniki imanı 
Ondört Masunı-ı pak 
Kırklar: Bunlar Gerçek'e varmış olanlar (Erenler) dı r. Bunlar yerle gök 

arasında bulunurlar. Kırklar topluluğu efsanesi Anadolu'da, hatta Sünni halk 
arasında bile canl ı l ığını koruyor. B iri iz  bırakmadan ortadan kaybolacak 
olursa, " Kırklar'a karıştı" deniyor. Keza Trakya'daki i l lerden biri Kırklar Eli 
değil mi? Keza Amasya'da, kalenin yaslandığı dağın adı da Kırklar Dağı'dır. 

Kızı lbaşlar için Ali ,  Hacı Bektaş, Selman-ı Farisi, Hızır peygamber, bu 
sonuncu topluluğa dahildirler. Muhammed, Mirac dönüşü, Kırklar'a uğruyor. 
Kızı lbaşların ayin-i cem'i , geleneğe göre, Kı rklar'ı n ziyafetin i  öykünüyor. 
Tıpkı Kutsal Teslis veya Ehl-i  Beyt gibi Kırklar'ın topluluğu da birçokların ,  
Kızı lbaşların kutsal kişi leriyle, sadece fakirlerin hizmetkarı sıfatıyla, Mu
hammed'in tekliğini belirtiyor; yı l l ık ritual "Kırklar Ziyafeti" i le de  müminler 
cemaatı ile Kırklar topluluğu arasındaki vahdeti ifade ediyor. 

1 Altan Gökalp.- ııp. ciı . . s. 69-73. 
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Üçyüzler: Kırklar topluluğu i le aynı yapıda olmakla birlikte bu sonuncula
rınki önemli bir fark arzediyor: bünyesine, azizlik nitelikleriyle gerçeğe varan 
sıradan kişileri de kabul ediyor. 

İşbu semavi topluluklara, Anadolu'da Kızı lbaş dininin savunma ve geliş
mesine yardımcı olmaları itibariyle, bazı kişi ler de dahil oluyor ve dini törenler 
sırasında yer alma hakkını elde ediyorlar. Bahis konusu olanlar başlıca Hatayi 
(Şah İsmail) i le Hacı Bektaş'tır. Bununla birlikte bu iki zatı dikkate değer bir 
fark ayırıyor: Şah İsmail özgül olarak bir Kızı lbaş kültü konusu iken Hacı 
Bektaş, Müslüman , Grek ve Hıristiyan pantheonunun birçok tanrısı i le müz
devic bulunuyor1 • 

"Elsiziz, belsiziz, dilsiziz ama 
Erkekçe gezeriz iilemin ortasında" 

diyor Kızı lbaş . . .  2. 

l ilul. , s. 1 84-7 

2 ibcl., s. 2 1 5 .  
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1 03. 105, 1 1 0, 1 20, 1 22, 1 23. 1 24. 
1 26, 1 33, 1 35, 1 36, 1 40, 162. 1 63, 
1 65. 1 69, 1 75, 1 88, 1 98, 202, 204, 
209, 2 1 1 ,  2 1 4, 222, 239. 244, 248, 
255, 27 1 ,  3 1 2, 330, 359. 377 

- -Suriye çölü: 2 1 1  
- baskısı: 340 
- bedevisi: 2 1 3  
- devleti :  1 45 
- edebiyatı :  2 1 9  
- emirlikleri: 45 
- fethi: 1 23 
- fütuhatı: 2 1 1  
- hegemonyası: 94 
- hükümranlığı :  55 
- imparatorluğu: 88 
- istilaları: 52 
- kabileleri: 1 1 3  
- maliyesi: 9 1  
- Müslümanlar: 340 
- müşrikler: 89 
- ordulan: 1 23, 239, 358 
- yanmada.�ı :  1 57 

Ararat: 57 
Arche: 1 7  
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Arcg: 26 
Arcvonlik, Arevordiklcr: 22, 23, 24. 27 
Argaoun-Argeos: 14 
Argaun kalesi: 31  
Argeos: 15  
Argun: 332 
Arif Çelebi: 232, 328 
Arisıakes La�ıivcrc: 46 
Aristo, Arisıoteles: 55, 1 03, 1 88, 208, 

22 1 .  350 
- felsefesi: 22 1 

Aristolmıılar: 1 33 
Arius. lskenderiyeli : 79 
Armeni: 175 
Arıneniakon: 59 
Armeniyyc: 9, 10, 1 1 , 1 2. 1 8, 20, 22, 23, 

29, 30, 3 1 .  32. 33. 34, 36, 37. 4 1 .  
45. 46. 47, 50, 54. 55. 56. 57, 58. 
59, 70, 75. 79. 1 57, 377 

- Kaıolikosu: 1 2  
- patrikliği: 35 

Arnavut Bekta�ilcri: 285 
Arnavutluk: 8 1 ,  283. 284. 285, 286, 295, 

296, 3 1 1  
Arpaçukuru: 27 1 
Arşak, Kral : :ıs 
Arşaki, Arşakilı:r: 32, 5032 

- kralları: 32 
- sülfücsi: 32 

Asen kardeşler: 76 
Ashab: I 05 
Ashabu'l tenasuh: 93 
Ashabu'l- lbfiha: 42, 87 
Ashabu'l-Maarif: 92 
Ashari: 1 52 
Ashot Bagratuni, Kral : 54 
Asklepiades: 208 
Astates: 3 1  
Asur hükümdarlan: 240 
Asya: ]4, 5 1 ,  83, 203, 2 1 1 ,  269, 280. 

3 1 7. 332 
- Türk devletleri: 3 1 5  
- Türk inançlan: 298 
- Türkleri: 238 

Aş'ariler: 246 
Aş'arilik:  246 
Aşhariyyc: 1 5 1  
Aşık Paşa: 255, 27 1 .  3 1 3  
Aşık Vartan: 359 
Aşıkpaşazade: 256, 27 1 ,  292, 293, 3 1 9. 

32 1 ,  322. 32:ı. 342. 343. 363, 366 

Aşraf al-kabai l :  1 26, 1 27. 1 29 
Ala: 1 9 1 .  1 9] 
Ala (veya Hfı�inı) bin Hakim (Naın-ı diğer 

al-Mukanna): 39 
Atatürk: 382 
Atheism: 56 
Athinganoi (") tarikat: 30 
Aıhos Dağı: 73, 76 
Aıina lngiliz Mektebi senelik mecmuası :  

280 
Aılantik sahil i :  94 
Attis delikanlısı: 309 
Aıtis küllü: 3 1 8  
Aurclicn. imparator : 1 9  
Avad: 377 
Avarlar: 2 14  
Avcsıa: 65 
Avrupa: 1 4, 52. 64. 73. 82, 1 4 1 ,  1 75. 

273. 3 1 9  
- Hıristiyanlığı: 83 

Avusıurya-Macarisıan: 284 
Ay: 65 
Aya Atana.�:  :ıo 1 
Aya Diıııiıri: 284 

- Kilisesi: 284 
Aya Nikola (Saint Gcorges): 302 

- kilisesi: 283 
Aya Yorgi: 283, 284, 302, 303 

- kilise ve manastırlan: 283. 303 
- küllü: 303 
- yt>rtusu: 283 

Aydınoğlu Umur Bey destanı: 25.� 
Aydınoğulları: 253 
Ayn al-Kudaı: 207 
Ayşe: 1 1 9 
Ayyarun: 1 82. 1 83. 1 84. 1 85 

- hareketi: 1 85 
Azafırn: 147 
Azaı'lar: 33 
Azdi: 149 
Azerbaycan: 37. 4 1 .  42, 47, 1 22. 1 4 1 .  

236. 256. 258. 289. 363. 370. 37 1 .  
375. 376. 378. 379 

- Hurrcmilcri: 37 
Aziz Basilcas (Caesarae'li): :l6 
Aziz Elias: 272 
Aziz Gcorgcs: 272 
Aziz Grcgorios: 36 
Aziz Grigor: 50, 5 1  
Aziz Johanna Kilisesi: 1 6  
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Aziz Mahmud Hüdai Sultan, Şeyh : 275, 
356 

Aziz Naum (Sveti Naum): 272 
Aziz Nerses: 35, 36 
Aziz Nikola: 27 1 ,  283, 302 
Aziz Pavlos: 1 7, 1 8, 1 9, 20 
Aziz Simcon: 272 
Aziz Spiridon: 272 
Azmi Baba: 355, 36 1 

Bab: 29 1 
Bab al-Abvab: 377 
Bab-ı Meşihat: 350 
Baba: 274, 276, 305, 327, 342, 348 
Baba llyas: 253, 277. 292, 303, 3 1 3, 343, 

360 
Baba ishak: 252, 276, 294, 306. 307, 34 1 ,  

347, 360, 361 
- olayı: 3 1 4  

Baba M .  Süreyya, Şeyh : 360 
Baba Mercndi: 230, 327 
Baba Saltuk kasabası :  275 
Baba Talıir-i Uryan: 353 
Babadağı: 27 1 ,  272 
Babaeski, Baba-Eskisi: 272, 283 
Babai, Babailer: 95, 220, 230. 232, 253, 

306, 3 1 3, 3 1 8, 338, 347, 359 
- ayaklanması : 307 
- dervişleri: 232, 306 
- gelenekleri: 306 
- hareketi: 252, 3 1 9, 34 1 ,  343, 347 
- isyanı: 360 
- kıyamı: 224, 306 
- taifesi: 327 
- Türkmenler: 220 

Babailik: 293, 306, 342 
Babak-ı Hurrami: 363 
Babalar: 327 
Babek: 37, 38, 39, 4 1 ,  42, 44, 47, 55, 87, 

363 
- doktrini :  4 1  
- hareketi :  47, 66 

Babekçilik: 1 37 
Babekiyyc: 42, 88, 1 38, 363 
Babekliler: 200 
Babıali: 8 1 .  305. 309, 3 1  o. 346, 352, 

355, 356, 364 
Babil :  1 20 
Babilonyal ı :  1 52 
Babinger: 247, 248, 267, 268, 30 1 

Babra Bubrik: 28 
Babun doktrini: 77 
Babuna çayı: 7 1  
Babuna dağı: 7 1  
Babuni: 7 1  
Babür: 3 1 8  
Bacchus: 32 1 
Bacı örgütü: 322 
Bacılar: 322, 32J 
Baciyiin-ı Dionysos: 321 
Baciyan-ı Ruııı: 256. 32 1 ,  322, 324. 325 
Bagrati: 34 

- krallığı: 47 
- ülkesi: 45 

Bağdad: 1 2 1 ,  1 3J, 1 42, 1 44. 1 49, 1 55. 
164, 1 67. 1 68. 1 73, 1 79, 1 80, 1 8 1 ,  
1 84. 1 K6, 202, 203, 204, 206, 2 1 5. 
2 1 6. 25 1 ,  29 1 ,  376. 377 

- halifeleri: 1 65 
- halifeliği: 1 40 
- halifesi: 249 
- hanbeliliği: 1 86 
- toplumu: 1 82 

Bağdadi: 43, 85, 90, 93, 1 68, 1 88 
Bağdadi lsmaili hareketi: 1 68 
Bağdatl ı :  88. 9 1 .  92. 94, 1 55 
Bağraıi prensler: 47 
Baha Said: 380 
Bahaullah: 29 1 
Bahaüddin Nakşbeııd, Hoca: 269 
Bahrcyn: 87, 1 42 

- adası: 83 
Bahtu-Han: 200 
Bakırgan: 270 
Bakkhalar: 320, 32 1 .  323, 324 
Balacv, E.A. : 4 1  
Baliizuıi: 1 09  
Balçık: 30 1 
Balım Sultan: 227, 296, 272 
Balkan bölgeleri: 330 
Balkan Yarımadası :  76, 245 
Balkan Yeni-Manihaizmi: 59 
Balkanlar: 2 1 ,  59, 62, 65, 72, 82, 2 1 4. 

27 1 ,  272, 273, 274, 275, 296, 302, 
330, 334 

Ban (Hırvat sancak beylerinin unvanı) :  77, 
78 

Banijaıov: 38 
Banu Tayın: 1 1  O 
Bar Hebraeus: 34 
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Barak Baba: 226, 232, 236, 237, 238, 
276, 342 

Barak, Şeyh : 232 
Barala camii: 1 42 
Barasa camii: 1 8 1  
Bardaisan'ın doktrini: 84 
Barkan, Ö. L. : 28 
Barlaam, Kalabriah : 330 
Barınan: 270 
Barthold: 1 58, 1 59, 1 66 
Basil: 1 6, 73 
Ba�il (Bulgar tabib): 60 
Basil Kappadokya 1: 1 80 
Basileus: 24, 36 
Basilides: 1 O 
Basra: 1 1 7 ,  1 20, 1 22, 1 26, 1 37, 1 39, 1 42, 

143, 1 48, 1 49, 1 56, 1 57, 1 73, 1 88, 
202 

- hafızları: 1 1 7 
Başkırlar: 238 
Batı Asya: 1 7 1 ,  242 
Batı Avrupa: 32, 33 
Batı Hıristiyanlan: 33 1 
Batı Türkleri: 245 
Bfitıni akideler: 307, 3 1 7  
Batıni ana�ır: 306 
Batıni hareket: 258 
Batıni Sufilik: 1 86 
Bfitıniler: 1 37, 1 38, 1 45, 1 46, 3 1 9, 320 
Bfitınilik: 1 37,  1 38, 264, 278, 358 
Batıniyye: 43, 86, 87, 90, 9 1 ,  1 32, 1 37, 

208, 229, 363 
Batova: 30 1 
Battalname: 276 
Bavlikyanlar (Paulician): 57 
Bayat: 380 
Baybars: 376 
Bayezid 1: 326 
Bayezid il :  293 
Bayındır boyu: 259 
Bayram, Mikail : 322 
Bayrami Melfimileri: 267 
Bayrami tarikatı: 346 
Bayramiyye: 346, 347 
Baysungur: 372 
Bedevi şairler: 1 77 
Bedeviler: 1 40, 2 1 2, 2 1 3  
Bedir muharebesi: 175 
Bedr al-Cemali: 165 
Bedreddin Mahmud el-Ayini: 338 
Bedreddin Yahya: 229 

Behlı'.il (Bektaşi ozanı): 299 
Beklenen Mehdi (el-Mehdiyyu'I Muntazar): 

1 32 
Bektaş: 363 
Bektaş Baba: 347 
Bektaşi, Bektaşiler: 95, 1 00, 1 53, 20 1 ,  

227, 238, 252, 254, 258, 267, 272. 
274, 275, 280, 28 1 ,  282, 283, 284, 
285, 287, 289, 293, 294, 295, 296, 
297, 298, 306, 307, 3 1 6. 3 1 9, 325, 
336, 337, 340, 343, 352, 354, 355. 
356, 357, 360, 36 1 ,  362. 364 

- -Hurufi ahkamı: 285 
- amentüsü: 297 
- ayinkri: 320 
- dedesi : 80 
- dervişleri: 274 
- doktrini: 3 1 9  
- düşüncesi: 300 
- ersaneleri: 239 
- erkanı: 364 
- geleneği: 3 1 8  
- hareketi: 285 
- mcnakıbnamclcri : 30 1 
- merkezleri: 3 1  1 
- müesseseleri: 280 
- tarikatı: 272, 286 
- tekkeleri: 20 1 ,  226, 280, 28 1 ,  282 
- Velfiyetnameleri : 269, 275 

Bektaşilik: 229, 238, 259, 265, 272. 273, 
274, 278, 280, 28 1 '  283, 284, 285, 
287, 293, 294, 295. 296, 297, 305, 
306, 307, 320, 324, 337. 339, 346. 
353, 355, 356, 359, 362, 363, 364, 
383 

Bektaşiyye: 227, 228, 252, 268, 269, 27 1 ,  
280, 294, 295, 3 1 0, 3 1 5, 3 1 8, 34 1 ,  
347, 35 ı .  357 

Bektaşiyyı1n: 323 
Bel evladı, bel oğlu: 282, 296 
Belgrad: 70 
Belh: 1 22, 1 43, 246, 259 

- kralı: 220 
Belkis: 25 
Beni Adi b. Kaab: 106 
Beni Avs: 1 1 1  
Beni Haşim: 1 06. 1 07, 1 1 3, 1 14, 1 1 5 
Beni Khazraj : 1 1 1 
Beni Saida: 1 09 
Beni Tayın b. Murra: 1 06, 1 1 0 
Beni Saida Sakifa'sı: 1 1  O 



Bemi Rebia: 87 
Benü Sasfuı: 1 45 
Bergama: 273 
Berke Han (Altın Ordu'dan): 275 
Bermekiler: 86, 1 33 
Beru:ındon de la Broquiere: 32 1 
Besarabya: 27 1  

iNDEKS 

Beşarat e l - i şarfit ( Semerkan d l ı  
Şeınseddin'in): 233 

Beşir Ağa: 347 
Beşler: 384 
Beşşar: 1 34 
Beyfuıiyye: 93, 1 32, 1 33, 1 46 
Beyazlar Tarikatı: 1 36 
Birüni: 4 1 ,  244 
Bıçakçı Dede: 344 
Biget: 79 
Biget, J. L. : 79 
Bilfil-i Habeşi mezarlığı: 328 
Bilecik: 367 
Birge, J. K. : 238 
Birgivi Mehmet Efendi : 348, 349, 352 
Bişr b. Mu'tamir: 9 1  
Bithynia: 72 
Bitlis: 1 2  
Bitolj: 70 
Bizans: 1 0, 3 1 .  34, 45, 46, 5 1 , 6 1 .  62, 

63, 65, 66. 68. 72. 74, 76, 78, 
1 1 5, 1 79, 204. 2 1 4, 223, 245, 330, 
33 1 ,  332, 335, 346 

- -Türk ıema.�lan: 330 
- Asya: 332 
- azizleri: 27 1 
- Bithynia'sı: 325 
- devleti: 30 
- emparyalismi: 22 
- feodalismi: 70 
- Hırisıiyanhğı: 279 
- idaresi: 1 2, 1 3, 2 1  
- imparatorları: 77 
- imparatorluğu: 1 1 , 30, 47, 68, 73, 

76 
- Kilisesi: 6 1 ,  7 1 ,  268 
- kronikleri: 326 
- misyonerleri: 244 
- orduları: 34 
- orthodoxluğu: 50, 33 1  
- politikası: 55 
- sezaro-papismi: 50 

Bizanslılar: 1 5, 47, 58, 2 1 7, 273, 332 
Bizantium: 1 5, 29. 32, 62, 64, 65, 66 

Blagay: 272 
Bobavats: 78 
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Bogomil, Bogomiller: 60, 6 1 .  64. 65, 66. 
67. 6� 69. 7� 7 1 ,  72. 73. 74, 75. 
76. 77, 78, 80, 8 1 ,  82 

- heresy'si: 66. 69, 79 
- merkezleri: 31 1 
- Torbeshi'ler: 75 

Bogomil, Papaz : 68 
Bogomilism: 2 1 ,  22, 60, 65, 68, 70, 72, 

73, 74. 76. 296 
Bogomiltsvo: 66, 77, 78 
Bolkar: 334 
Bolu Salnamesi : 276 
Borboritlcr: 1 1 . 23. 55 
Boris, Çar: 63. 64, 76 
Bosna: 67, 68, 75, 76. 77. 78, 79, 8 1 ,  

3 1 1 ,  347 
- Kilisesi: 68 
- Melfimctiyycsi: 347 
- Patarcnleri: 7 5 

Boşnak köylüler: 78 
Boyar, boyarlar: 6 1 .  63. 65, 69 
Bozacılar esnafı: 272 
Bozdağ: 320 
Bozok (Yozgat): 356, 360 
Bozoklu aşireti: 282 
Bürhan-ı ka'l ı :  335 
Brahmanism: 3 1 8  
Brahmanlar: 85, 1 54 
Brown: 2 1 9 
Bryce, Jamcs (lngiliz ıarihçisi) : 5 1  
Budalanamc: 353 
Budapeştc: 284 
Buddha: 67, 80, 2 1 9, 220, 227, 279, 380 

- -Dalailanıa: 380 
- dini: 268 
- etkisi: 329 
- tapınağı: 24 1 

Buddhacıhk: 288 
Buddhisın: 39, 70, 80, 203, 2 1 4, 2 1 8, 

2 1 9, 220, 226. 227, 239, 240, 242, 
300, 3 1 8  

Buddhist, Buddhistlcr: 1 49, 1 55, 220, 242, 
295, 330, 353 

- eki: 335 
- ınana�ıırları: 268 
- Türk' metni :  225 
- Türkler: 225. 3 1 6  
- veliler: 235 
- zahidler: 335 
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Bugra Han: 245 
Buğraç Türkleri : 224, 3 1 7  
Buhara: 246, 267, 268, 269, 343 

- eıniri: 1 36 
- fukahası: 246 

Bulgar, Bulgarlar: 1 6, 6 1 ,  62, 63, 7 1 .  8 1 ,  
2 1 4  

- Bogonıillcri: 75, 8 1  
- boyarları: 62 
- Dağı: 333 
- devleti: 6 1  
- manastırcı lığı : 68 
- orduları: 6 1  
- prensleri: 22 
- tacirler: 64 
- Türkleri: 333 

Bulgaristan: 2 1 ,  60, 6 1 ,  62. 63, 64, 66. 
67, 68, 69, 70, 73, 74, 76. 77, 78, 
79, 80, !! l ,  3 1 1  

- kiliseleri: 76 
Bunijaıov : 37 
Burak Baba: 3 1 9, 338, 339 
Buıiaı şamanları: 237 
Bursa: 276 
Buveyhi hükümeti: 1 65 
Buveyhiler: 1 2 1 ,  1 49, 1 64, 1 87, 25 1 ,  3 1 5  
Buyütiiı al-Arab: 1 24 
Buzand, P. : 35, 36 
Buzcn (Romanya): 272 
Buzurgınihr: 208 
Büyük Menderes ovası: 382 
Büyük Perhiz günü: 62 
Büyük Selçuklu imparatorluğu: 249 
Byzantium: 1 5 1  

Cafer as-Sadık: 1 37, 1 46, 1 59, 295 
Cafer b. Mübeşşir: 86 
Cahen: 83, 300, 3 1  O. 383 
Cahiliyye devri : 42 

- bedevisi: 2 1 3  
Cahiz: 84, 87, 89, 92. 93. 1 80, 1 85, 1 88, 

1 89, 2 1 9. 336 
Cakirlü oymağı:  j70 
Cakova: 272 
Calinos: 1 98 
Cfimii.sp: 1 42, 208 
Cambyses, Ahmeni: 25 
Cami: 335 
Cami Bey (Baykuıt): 334 
Cami' es-sagir,: 1 92 

iNDEKS 

Candarlıoğulları: 253 
Candaroğlu: 254 
Canik: 366 
Camaval : 289 
Castra Publicauorum: 1 7, 56 
Catharc'lar: 289 
Catharisme: 79 
Cıividan: 37. 39. 40 
Cavlakilcr: 320, 329, 352 
Cavlakiyye: 328, 336 
Cehmiyye: 1 34 
Cchud (Yahudi): 43 
Cclfü: 356 
Celaleddin Rumi bkz. Mcvliinfi 
Cclfili: 360 
Celayirliler: 379 
Cclvetiler: 26 7 
Celvetilik: 266 
Cem, Şehzade : 276 
Cemfihiyye: 93 
Ccmaleddin-i Sfivi: 328, 335 
Cenıcl olayı: 1 48 
Cenap Şahabcııiıı: !!8 
Cengiz Han: 94 
Cercis (Nebi): :102. 30] 
Ccrın ka.�abası: 58 
Cermen misyonerler: 22 
Ceyhun ırmağı :  239 
Ceylan al-Dimaşki: 148 
Ch'uaıı-chou: 80 
Chalkondylas: 336 
Chardin, Jı:an : 28 
Chrisocheir. Yohan : 1 5  
Chrisıensen: 89, 90 
Chrisıopher, Mektepler Nazırı 

(Doıııcstik'i) : 1 6  
Chrysocheir: 16, 3 1  
Cibal: 37 

- eyaleti: 40 
Cibossa: 1 3, 1 4  
Cibriiil b .  Bahtişü: 200 
Cibyrrhacoı: 72 
Cihanşah: 259. 370, 372. 373 
Cirga: 12 
Civan Ağa: 359 
Cizye: 9 1 ,  1 24, 1 43 
Corbin, H. : 222, 371  
Coşkuni: 359 
Cumhur Aceli: 145 
Curcan: 39, 42, 1 4 1  
Cuveyni: 250 



iNDEKS 

Cüneyd, Şeyh : 202, 206, 363, 366, 368. 
370, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 
384 

Cüzciin: 1 43 
Cynopolis: 14 

Çağatay: 1 37 
Çaldıran: 384 

- sav�ı: 382 
Çanakkale: 77 
Çelebi, Çelebiler: 28 1 ,  282, 296, 324 
Çeltik Hıristiyan köyü: 283 
Çepni, Çepnilcr: 382, 383, 384 

- Şiiliği: 383 
Çeri Hasan süliilesi: 276 
Çerkezler: 2 14  
Çiçek Dağı: 282 
Çiçekli aşireti : 282 
Çin: 80, 83, 94, 243, 276. 306 

- metropolitlik: 243 
- ordusu: 200 
- Türkistanı: 2 1 1 , 238, 242 
- Türkistanı velileri: 235 

Çinliler: 24 1 ,  244 
Çobanlılar: 379 
Çu: 243 
Çubukçu: 1 37 
Çukana (polo): 3 1 7  

Dahhak b .  Kays al-Şaybani: 1 57 
Dakiki: 25, 93, 1 34 
Dakyanus: 302 
Dalila (Filistin güzeli): 304 
Daınclck köyü: 57 
Daniçiç, G. (Hırvat bilgin): 7 1  
Danişnıendnfime: 253, 254, 276 
Danzig: 272 
Dar ül-lsliiın: 377 
Daskhuranc, Movses : 47 
Datcv manastırı: 57 
Davud: 290 
Diivud-ı Kayseri: 27 1 
Daysanfler: 84, 1 49, 243 
Dede Garkın: 360, 361 
Dehriler: 90, 1 49 
Dehriyye: 88, 90, 9 1 .  1 49 
Delhi: 342 
Deliorman: 346 
Demokrat Pani: 239 
Denis, Papa Aziz : 1 9  

Derviş Ahmed Aşıki: 27 1 
Dervişler: 342 
Dcsiilir: 1 38 
Deşı-i Kıpçak : 275 
Develi: 333 

- kalesi: ]33 
Devlet: 97 
Deyleın: 47, 1 65 
Deylcıniler: 1 23 
Dcylcmliler: 165 
Deysancılık: 84 
Dhu'l-kadr beyliği: ]21 
Dışbudak: 30 1 
Diakonus: 1 :ı 
Dicle: 1 8 1 . 1 90 
Didcrot: 1 9  
Dimeşk: 1 47 
Dinsizlerin Havarisi :  20 
Dio'klitianus: 302, 303 
Dionysos: 1 99. 32 1 .  323, 324 

- -Epikurus düşünce dünya�ı: I OO 
- dini: 320 
- ritusları: 357 

Diriir: 1 56. 1 57 
Diskoridis: 1 98 
Divanü Lügal-il-Türk: 290 
Divina Comıncdia: ]53 
Divriği: 3 1  
Diyiir-ı Acem: 343 
Diyfir-ı Rıinı: 272 
Diyarbekir: 22. 26. 372 
Dobruca: 272. 27'.l, 275 

- ovası: 30 1 
- Türkleri : 275 

Dodırga: 380 
Doğlu Baba: 343 
Doğu Anadolu: 45. ]68 
Doğu Bulgaristan: 273 
Doğu Hırisıiyanlığı: 50 ı 
Doğu imparatorluğu: 49 1 
Doğu Orıhodox ınanasıırcııpi. : 73 
Doğu Türkistan: 220, 24." ..ı 
Doğu uygarl ıkları: 1 90 "';· \,, 
Dokuzoğuzlar: 242 
Dolichcnus tapınağı: ]04 
Domuzderc: 283 
Dozy: 1 35 
Dört Rükün: 1 1 2 
Dubrovnik: 78 
Dukas tarihi: 274 
Dunbali: 37 1 
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Dur..ızzo: 70 
Düalism: 1 8  
Dülük Baba: 304 
Dürziler: 172 
Dilsturname: 256 
Dvin: 47 
Dyrrhachiuın: 70 

Ebı1 Abdullah (Altıncı imam): 10 1  
Ebu Abdullah b. Kemim: 1 54 
Ebı1 Bekir: 1 06, 1 08, 109, 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 2, 

1 1 3, 1 1 4, 1 1 6, 1 1 9, 1 30, 1 43, 1 48, 
2 1 2, 304. 358 

Ebu Bekir-Ömer-Osman ıriumvirası: 358 
Ebu Bekr, Niksarlı : 328 
Ebı1 Bekr-i Cavlaki: 328 
Ebu Cafer Elmansur: 1 44 
Ebu el-Maali: 246 
Ebu Eyyub: 202 
Ebu Hanife: 9 1 ,  1 92, 1 93, 1 94, 248 

- mezhebi: 1 93 
Ebu Hulman: 147 
Ebu lsa al-Varrak: 1 53 
EbO ishak b. es-Seyyar: 85 
Ebu ishak el-Kfizarüni: 276 
Ebu Kamil: 1 34 
EbO 1-Muin al-Nasali: 246 
Ebu Mansur al-leli: 1 46 
Ebu Mansur el-Bağdadi: 42 
Ebıl Musa: ı 50 
Ebu Müslim: 38, 39, 40. 47, 94, ı 33, 

1 36, 1 44, 1 45, 1 99, 200, 20 1 ,  253, 
254, 273, 274 

- Destanı: 253, 254 
- Hora.�ani: 1 50, 200 

Ebu Müsliıniyye: 1 38 
Ebu Osman (Amr b. Bahr Cahiz'in a�ı l  

adı): 1 118 
Ebu Said b. El ıi'l Hayr (lranlı Sil fi) : 263 
Ebu Said: 2�s. 262, 33 ı 
Ebil Said Eh( 8 Hayr: 353 
Ebu Said eH � 'sri: 1 50 
Ebıl Said H<�t''1: 1 40 
EbO Said (Mo"'gol Sultanı) : 378 
Ebıl Salih HamdOn ibn Ammarü'l Kassar, 

Nişapurlu : 345 
Ebıl Sufyan: 1 1 3. 1 89 
Ebıl Şakir al-Daysani, Rafizi : 84 
Ebu ŞakOr: 246 
Ebıl Tahir: 142 
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Ebu Ubayda: ı ı o. ı ı ı 
Ebu Uınınarah: ı o ı  
Ebu Yusuf: 1 93 
Ebu Zarr: ı 12. ı 1 8  
Ebu'! Haıtab: 94, 146 
Ebu ' l-Hasan el-Kerhi ile Hasan b. Ziyfü.l: 

1 9 1  
Ebu'l-Hayr Rumi: 276 
Ebu'l-vard: 45 
Ebul-vefa-i Bağdadi: 277 
Ebussuud Efendi, Şeyhülislam : 266 
Ebu'l Farac, Gregory (Süryani tarihçi 

Malatyalı): 322 
Ebussuud Efendi: 349, 354 
Ebü'l-Kasını Gürgiiııi. Şeyh : 300 
Eçınidzin: 5 1  
Edhem Ata: 270 
Edirne: 272, 276, 346 
Enaki: 23 ı .  232, 306, 327, 329 

- dede: 230, 232 
Enfitün: 55, 1 4 1 .  208 
Efşene köyü: 268 
Ehl-i Beyi: 106. 1 22, 1 26, 1 28, 1 29, 1 30, 

1 37, 223. 300, 364, 384 
- ululaması: 383 

Ehl-i hadis: 1 87 
Ehl-i Sünnet: 1 3 1 .  1 87, 3 1 9  

- filinılcri: 3 1 7  
Ehlu'I ehva: 93 
Eimıne-i Aleviye: 341 
Ekber (Timur'un torunu): 3 1 8  
El-Ahsa: 87, 140, 1 4 1  
El-Aşı ar: I O  1 
El-Bağdadi: 87. n ı .  363 
El-Bedeyn dağı: 42 
El-Beyza: 202 
El-Biruni: 287 
El-fark tıcyne'l-fırak: 85 
El-Hallac: 42 
El-Hurrcmdiniyyc: 42, 88 
El-Hurrcnıiyyc: 87 
El-Huscyn b. Mansur: 42, 202 
El-Kaim: 2 1 6  
El-Kıinıiliyye: 1 34 
El-Kayravfini: 9 1  
El-Mahdi: 1 8 1  
El-Mansur (ikinci Abbasi halifesi) : 1 8 1  
El-Mfituridi: 246 
El-Me'mün: 92. 1 83 
El-Muhaııımera: 42, 88 
El-Muhtar: 1 34 



El-Mukaddesi: 143 
El-Mukannfi: 1 36 
El-Muktadır: 1 8 1  
El-Nedim: 243 
El-Şehrisıani: 243 
El-Şeyh Mecdüddin lsa: 338 
El-Tıir: 202 
El-Vfihid: 205 
El-Vasık: 1 86 
El-Veledü'ş-Şefik (Kitap): 322 
Elam: 25 
Elbistan: 287, 36 1 
Elcezire: 1 39 
Eleusis: 357 
Elia, Peygamber : 305 
Elifi Tfic: 361 
Elişa: 1 6  
Elvan Çelebi: 343 

iNDEKS 

Emevi, Emeviler: 94, 1 1 6, 1 17, 1 22, 1 26, 
1 27, 1 48, 1 7 1 ,  1 89, 358 

- aristokrasisi : 1 1 6, 1 1 7, 1 26 
- devleti: 200 
- halifeleri: 1 33, 1 35  
- kabilesi: 1 1 9  
- rejimi: 1 22 
- saltanatı: 1 99 

Emeviyye klanı: 106 
Emir Kangı: 229 
Emin (Harfin al-Reşidin oğlu): 1 33 
Eminüd-din Baba b. Davud Fakih: 293 
Eminüddin Cibrfii l :  378 
Empedokles: 1 4 1 ,  208 
En-Nazzfim: 85 
En-Nazzfimiyye: 85 
Engels: 35, 1 56, 1 76 
Ensarilcr: 376 
Enver Hoca: 284 
Ephesus: 1 6, 357 
Epikurus: 55, 56 
Epir: 1 6  
Er-Reşid: 86 
Er.1mine: 22 
Erdebiliyye tarikatı: 363 
Erdcbi l :  37, 47, 336, 370, 37 1 ,  372, 373, 

374, 376, 377, 378, 379 
- Sufileri: 259, 363, 366 
- şeyhleri : 267, 373, 374 

Eren, erenler: 226, 356 
Erivan: 5 1  
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Ermeni, Ermeniler: 1 0, 1 7. 2 1 .  23, 24, 
30, 47. 50, 52. 56. 63, 64. 70. 7 1 .  
82. 228. 330, 33 1 .  333 

- feodalitesi: 55 
- hcresy'si: 1 1  
- Hırisıiyanlığı: 1 O 
- kaynakları: 32 
- kilise konsi l i :  1 1  
- kil isesi: 9, 1 0. 23. 24, 33. 45. 47. 

49, 50 
- Kilisesi Kaıolikosları: 54 
- kolonileri: 64 
- kral lıkları: 288 
- kronikleri: 326 
- Ortaçağ'ı: 23 
- Paulicianlar: 63, 67 
- seferi: 1 4  
- Scrgius: 3 1  
- Sovyct Ansiklopedisi: 56 
- tacirler: 64 
- takvimi: 26 
- tarihi: 1 1  
- ıarikaıı: 2 1  
- varyantı : 20 

Ermenice: 23 
Ermenistan: 27, 45 
Ercin: 370 
Ertena Devleti :  254 
Ertuğrul :  255 
Erzurum: 14, 228, 280 
Esin, E. :  3 1 6 
Eski Baha (lfahacski): 283 
Eski Cami (Edirnc'dc): 254 
Esnfi-i aşcrc : 1 29, 1 64, 258, 368 

- Şiiliği: 250. 255. 369 
Esnaf ccmaat ları: 229 
Esterahadl ı  Fazl (Fazl-ı Hurufi): 146 
Eş'ariler: 1 9 1 .  1 94 
Eucharisıic: 2 1  
Euripidcs: 320 
Evhadu'd-Din Hamid el-Kirıııfini, Şeyh : 

322 
Evliya Çelebi: 27 1 ,  272, 276, 282. 301 
Evstatios. Aiyos: 286 
Eyüb: 239 
Eyüboğlu. ismet Zeki : 266, 298 
Eyüboğlu, Sabahattin : 283, 320, 32 1 .  

338, 339 
Eyüp (lstanbul) : 324 
Eyyubi'lcr: 207 
Ez-Zubeyr: 1 09 
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Fadak: 1 14 
Fadl el-Hadesi: 86 
Fahrüddevle, Vezir : 2 1 5  
Fahrüddin el-Razi: 207 
Falırüddevle: 2 1 5  
Farabi: 1 54, 209, 248 
Fars edebiyatı :  94 
Fars eyaleti :  257 
Farslar: 84 
Faryab: 1 43 
Fatıma: 1 0 1 ,  1 06, 1 09, 1 1 1 , 1 1 2, 1 1 4, 

1 29, 1 39, 337, 358 
Fatımi, Fatı miler: 1 42. 1 59, 1 6 1 ,  1 63,  

1 67, 1 69, 204, 348, 376 
- devleti: 1 6 1  
- halifeleri: 1 42. 1 69 
- rejimi: 250 
- süliilesi: 1 67, 1 69 

Fatih: 78, 267. 276 
Fatimiya: 38 
Fatma Bacı: 270, 322 
Fazl-ı Hurufi: 297 

- şakirdlcıi: 294 
Fergaııe: 270 
Fergani: 1 92. 1 93 
Feth Ali Han Saba (lrJnlı şair) : 37 1 
Fcylosonar: 99 
Firuz Şah: 370 
Fığlalı :  88, 1 30, 1 3 1  
Fırat: 1 3. 14, 1 5. 1 20. 1 90 

- vadii: 30 
Fihrist (Nedim'in): 1 50 
Filibc: 17 .  332 

- kalesi: 1 6. 1 7  
- Paulicianları: 75 

Filistin: 34 
- metropolitleri: 1 9  

Firdcvsi: 300 
Firuz-Şah: 377 
Fisagor: 208 
Fransa: 76 
Fransız Cathar'!arı : 72 
Fransisken: 284 
Fraseri: 285 
Fredcıik Barbarossa: 31 O 
Fukien: 80 
Fustad al-adala (Osman Turan'ın makalesi): 

336 
Fustiit ul-adiile 11 kavfüd is-saltana: 3 1 9, 

328 
Fuzuli: 1 00, 209, 355 

Fütüvvet: 1 84. 1 85, 20 1 ,  25 1 ,  347 
- ehl i :  266 
- erbabı :  267 
- örgiitlcnıııdeıi : 25 1 
- teşkiliiıı: 265 
- zümreleri : 229 

Gagauz: 275 
Gfiliye: 1 35 .  255. 379 
Gaıııara: 58 
Gangra (Çankırı) Konsil'i: 79 
Garp Kilisesi: 284 
Gaşe köyü: 57. 58 
Gazali: 1 00. 1 04. 1 7 1 .  1 73, 209. 309, 348 
Gazan Han: 232. 237, 250 
Gaziantep: 304 
Gaziyfin-ı Rüııı: 256. 295. 325 
Gaznc: 248 
Gazncli Mahmud: 20 1 
Gaznevi dönemi: 201 
Gazncvilcr: 246 
Gebr (Zürdüşti) mezhebi: 28, 43, 144 
Gcbri: 1 45 
Gegncsius (Pavlus'un oğlu) : 1 3, 1 4  
Gelibolulu Ali:  271 
Gcncsius (Bizanslı tarihçi): 29, 63 
Gerçeğin Anahtarı (Dua kitabı): 49 
Geyikli Baba: 256. 269, 27 1 ,  276. 277. 

343 
Ghadir Hum: 107 
Gırizi: 1 97 
Gıyabi, Gıyabiler: 380. 3K 1 
Gıyaseddin: 1 9 1  
Gıyaseddin Mesud (Selçuklu hükümdarı) : 

230 
Gilan: 1 65. :n5. 377. 37K 
Giıııarct, D.: 149 
Girit: 281  
Gitan: 47 
Gnostik. Gnostiklcr: 1 R, 330 

- prensipler: 70 
Gnostisism: 1 O. 48, 73. 1 64 
Goethe: 1 56 
Goldziher: 88. K9, 22 1 ,  222. 279 
Göçebeler: 326 
Gök: 305 
Göklıöıioğulları: 334 
Gölpınarlı: 1 38, 266 
Grcgorycn Türkler: 333 
Grcgorycnlcr: 359 



iNDEKS 

Grek, Grekler: 1 2, 34, 64, 7 1 ,  1 5 1 ,  32 1 ,  
33 1 ,  332, 333 

- düşüncesi: 1 7 1  
- felsefesi: 1 5 1 ,  1 68, 208 
- imparatorluğu: 33 1 
- kaynakları: 1 3  
- Küçük Asya: 332 
- misyonerler: 22 
- tipi : 9 

Greko-Bulgar senyörleri: 8 1  
Greko-Roman: 5 1  

- Batı: 32 
Grigor Magistros: 45, 46, 48. 49 
Grigor, Narekli : 1 1 , 45, 47 
Guliiı (Aşırılar): 42, 93. 99, 1 04, 1 32, 

1 33, 1 38, 146, 363 
- Şiiliği.: 376 

Guntzig, Rahip : 58 
Gur'lar: 28 
Guz'lar: 242, 244 
Gül Baba tekkesi: 273, 284 
Gülşehri: 229, 327 
Gülşeni: 345 

- tarikatı: 349 
Güneşin Oğulları: 23 
Güney Arabistan: 106 
Gürcistan: 50, 275, 377 
Gürcü Shroveıide festivali :  50 
Gürcüler: 50, 275, 377, 378 

Habeşi Biliil: 1 05 
Habib ibn Mesleme: 29 
Habisiler: 1 37 
Hace Reşid: 232 
Hacer-i Esved: 140 
Hacı Bayram: 346 
Hacı Bektaş: 23 1 ,  235, 237, 238. 239, 

252, 266, 269, 270, 272, 274, 275, 
276, 282, 286, 290, 292, 293, 294, 
296, 297, 298, 300, 306, 307, 3 1 5. 
3 1 8, 3 1 9, 32 1 ,  324, 343, 344. 355, 
356, 357, 360. 36 1 ,  382, 383, 384, 
385 

- taifesi: 277 
- tekkesi: 282. 286 
- Vilfiyeınamcsi :  270, 290, 292, 360 

Hacı Girey Han: 102 
Hacı Halife: 282 
Hacim Sultan Velfiyeıniimesi: 292 
Haç: 56 

Haçlılar: 1 7. 56. 249 
Hadad Baal: 3 1 6  
Hadfüku's-Şakaik: 277 
Haftama) bayramı: 287 
Hagop Harkaısi. Piskopos : 56, 58 
H5.kani: 300 
Hakani (Karahanlı) yazını: 225 
Halep: 207. 208. 249, 366 

- Salnameleri : 333 
H11l ifclik: 2 1 6  
Halil Ata: 269 
Halk ayaklanması :  34. 57 
Halk hareketi :  95 
Halk ihıilali: 1 86 
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Halliic: 1 04. 1 40. 203. 204. 205, 206, 
207. 379 

Hallac al-Asr:ir: 2m 
Halliiciyyc: 42 
lfalvctilcr: 95, 306 
Halvetilik: 229 
Halvctiyyc: 26. J44 
Hama: :ıs ı  
Haınadan: 248. 3 1 2  
Hamdan Karmaı: 1 22. 1 40, 1 4 1 ,  160, 173 
Hamdfin: 346 
Hamid, Vezir : 206 
Hamriilar: 123 
Hams: 381 
Hamza: 347 
Hamza Biili. Bosnal ı :  347, 349 
Hamzavi. Hamzavilcr: 267, 347 
Hanbeli: 1 1 6. 205. 248 

- halk kıyamı: 206 
- Sünniler: 25 1 

Hanbeliler: 1 85. 1 86, 1 87, 203 
Hanbelil ik: 1 86. 1 87 
Haneli, Hanefiler: 95, 1 16, 1 59, 204, 248 

- fakih: 205 
- Türkler: 248 

Hanefilik: 246 
Harabi: 359 
Haralambos. Aiyos: 286 
Harici. Hariciler: 97. 98, 1 03. 1 2 1 ,  1 26, 

1 27, 1 32, 1 33, 1 35. 1 43. 1 56, 1 57, 
1 79 

- harckcı: 1 2 1 ,  l 4R 
Haris b. Surayj: 143 
Harizm: 268, 270, 278 
Hark (Erzuruın'la Tendürck arasında) : 57 
Harpuı: 280 
Harun: 107 
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Harrington: 23 1 
Harun Reşit: 1 33, 1 37, 1 44 
Ha�an Ali: 259 
Hasan Baba: 282 
Hasan Basri: 1 52, 1 58, 205, 264 
Hasan Cevri: 257 

- dervişleri: 257 
Hasan el-Navbahti: 89 
Hasan, Hz. : 1 06, 1 28, 1 66, 1 68, 1 7 1 ,  

337. 372 
Hasan Sabbah: 1 6 1 ,  1 63, 1 65, 167, 376 
Hasluck: 280, 28 1 ,  282, 283, 286 
Haşhaşiyye: 1 38 
Haşim: 105 
Haşim Oğullan: ı 30 
Hiişimiler: 1 06, 1 1 6  
Haşimiyye: 347 
Hatayi (Şah lsmfül) :  385 
Haıtabiyye: 93, 94, 1 32, 1 38, 1 46 
Hatun-ana: 292 
Havari: 73 
Havaric: 1 27, 1 32, 1 34 
Hayber: 1 14 
Haydar, Şeyh : 34 1 ,  363, 368, 370. 372, 

373, 374, 375, 378 
Haydari, Haydariler: 95, 295, 297, 306, 

340, 342, 352, 359, 380, 38 1  
Haydari tac: 363 
Haydarilik: 34 1 
Haydaıiyye: 3 17, 3 1 8, 339, 340, 34 1 ,  342 
Haydeıi: 232 

- dervişleri: 307 
Hayk di l i :  27 
Hayrani: 359 
Hazar Denizi: 1 33, 2 1 4, 242, 377 
Hazarlar: 2 1 4, 2 1 7, 2 1 8, 244 
Hazer ovası: 49 
Hazirpet : 24 
Helen: 340 

- bilim ve felsefesi: 1 65 
Helenik düşüncesi : 1 62 
Helenik felsefesi: 55 
Helenism: 1 0, 50, 1 7 1 ,  1 90 
Helenleşmiş Zerdüştilik:  1 0  
Helios: 26 
Heınam Tebrizi: 232 
Hcıncdan: 1 94 
Heraklius: 1 3, 34 
Herat: 1 54, 243 

iNDEKS 

Heresy. heresy'ler: 9, 1 4, 1 5, 1 8, 2 1 .  24, 
3 1 ,  45. 48. 52. 60, 6 1 .  64. 65, 66, 
75, 78, 94, 97, 1 74 

- tarihçisi: 10  
Heretic, hercticler: 1 8, 1 9, 23 ,  48, 53 ,  56, 

65, 67, 6� 69, 7� 7� 7� 77, 8� 
8 1 .  1 04  

- faaliyetler: 45 
- hareketler: 50 

Heretic'lere karşı kitap: 6 1  
Heretical hareketler: 23 
Hcrmcs: 208 
Hermetism: 14 1  
Herodotus: 25 
Hersek: 77, 78 
Hesiodos: 26 
Hcsychasm: 73. 74 

- hareketi: 73 
Hesycha�t. Hesychastlar: 73, 74, 76 
Heıerodox dervişler: 328 
Heterodox tarikatlar: 73 
Hıdır Bey (Aydın Oğullan'ndan): 328 
Hıdrellez: 287, 303 

· 

Hınıs: 57, 58 
Hıranuş: 58 
Hırisıiyan, Hıristiyanlar: 1 9, 29, 39, 82, 

86, 90, 104, 1 52, 204. 243, 244, 
245, 274, 285, 286, 30 ı .  332. 333. 
356 

- Bizans: 358 
- düalisıni: 75 
- heretic'lcr: 84 
- ilahiyaıı: 1 5 1  
- teslisi: 376 
- Türk zümreleri: 2 1 7  
- vakanüvisıler: 326 

Hıristiyanlık: 9, 1 O, 1 8, 20, 22. 27, 50, 
5 1 ,  55, 62, 63, 1 03. 1 75. 2 1 4, 
243. 244, 245, 285, 288, 295, 300. 
3 1 0, 3 1 6. 330, 33 1 .  356, 357, 382 

Hıristiyanlık tarihi : 9 
Hızır Aleyhisselam: 268. 384 
Hızır-llyas: 303 
Hızır-name: 270 
Hicaz: 177 
Hicret: 98, 170 
Hiera: 32 1 
Hikmat al-işriik: 208 
Hilafet: 1 79, 1 86, 1 89, 2 1 5, 250 
Hind: 95, 1 90, 258, 27 1 ,  300, 306, 329, 

340 



iNDEKS 

- -lran dinleri: 1 38 
- Buddhist misyonerleri: 24 1 
- düşüncesi : 329 
- Gfüh:l'ları: 65 
- ilmi: 1 38 
- medeniyeti :  300 
- mistisismi : 74 
- tacirleri: 24 1 
- Yoga'sı: 309 

Hindistan: 67, 1 72, 203, 309, 3 1 7, 3 1 8, 
337, 34 1 ,  342 

Hindu, Hindülar: 2 1 9, 244, 305, 330, 336 
Hindu Rita ve Karma: 309 
Hindu zahidler: 335 
Hinduisın: 203, 3 1 6  
Hippodrom: 72 
Hira krallığı: 1 24 
Hişam b. el-Hakem: 85, 87, 1 35,  148 
Hişam, Halife : 2 1 3  
Hiıti (lsl:lm tarihçisi) : 2 1 3  
Hiuang-tsang (Çinli hacı) : 240 
Hoca Abdülrezzak: 257 
Hoca Ali :  257 
Hoca-i Ruşen:li: 270 
Hocendliler: 194 
Horasan: 38, 47, 87, 95, 1 22, 1 36, 1 40, 

1 43,  1 44, 1 45, 1 55. 1 57, 1 58, 200, 
225, 227, 229, 234, 243, 246, 248. 
257, 267, 268, 269, 278, 292. 300, 
3 1 6, 3 1 7, 335, 345, 360, 376 

- erenleri: 225, 256, 272, 342, 343 
- Mel:lmetiyyesi: 297 
- orduları: 1 83 
- Samanileri: 206 
- Sufileri: 225, 227 
- sultanları: 1 9 1  
- Türkleri : 269 
- Türklüğü: 259 

Horasaniler: 225 
Horasanlı askerler: 1 2 1  
Horasanlılar: 1 88 
Horezmşahlar: 270 
Horos Dede: 269 
Hotan: 202 
Hovhan Otsnetsi, Katolikos : 52 
Hovhannes iV Ovayetsi, Kaıolikos : 52 
Hoy (Azerbaycan): 343 
Hubnıesihi: 349 
Hristiyanlar: I 03 
Hucr b. Ali al- Kindi: 1 2 1  
Hulda-i raşidin: 97, 1 43, 253 

Hulmani: 1 47 
Hulmaniyye: 146 
Huhil: 93, 1 03 
Hululiyye: 42, 93, 1 33, 146 

40 1 

Hurufi, Hurufiler: 267, 294, 295, 296, 
297, 3 1 7, 359 

- akideleri: 297 
- dervişleri: 330 

Hurufilik: 146, 258, 259, 278, 293, 294, 
338, 360 

Hurufiyye: 293, 360 
Hurrcmdiniyye: 89, 1 38, 1 45, 363 
Hurrcme binli Kade: 144 
Hurremi, Hurremiler: 40, 4 1 ,  44, 46, 200, 

320 
- hareket : 39, 47 

Hurreıııilik: 39 
Hurremiyye: 39, 40, 43, 1 38 

- tarikatı: 37 
Huzistan: 145, 179 
Hükcm:l: 1 38 
Hül:lgu: 23 1 ,  27 1 ,  37 1 
Hüsameddin, Ankaralı: 347, 349 
Hüsameddin, Hüseyin (Tarihçi): 3 1 9, 338, 

340 
Hüseyin Baykara, Sultan : 259 
Hüseyin Gazi (Arap mücahid): 282 
Hüseyin, Hz. :  98, 1 06, 1 22, 1 28, 1 29. 

1 30, 1 7 1 ,  248. 253, 255, 309, 337. 
364 

Hüseyni Seyyidler: 373 
Hüseyni Taç: 36 1 
Hüsrev i l :  244 
Hvarezın :  227, 245, 246, 346 

- Hıristiyanları : 245 
- Türkleri : 200 

Hvarezınliler: 2 1 7, 245 

Irak: 47. 83.  95, 1 1 6, 1 26. 1 27. 1 28, 
1 29. 1 36, 1 37, 1 40, 1 42. 1 44. 1 45. 
1 55. 1 65, 1 73. 1 79, 1 80, 1 83. 1 88, 
1 90. 1 9 1 ,  2 1 7, 227. 229, 236. 258, 
278, 302, 306, 3 1 8. 376, 377 

- büyükleri: 1 94 
- Savfid'ı :  1 20 

lrakiler: 225 
Iraklı, Iraklılar: 1 28, 1 52, 1 94 
Isfahan: 1 45, 1 55, 1 94 

- kadılığı: 194 
Isı ah ayini: 233 
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Işık tekyeleri: 356 
Ivanow: 289 
lyd-i Sersale: 287 

İbadiyye: 1 32, 328 

ibik Baba: 338 
İblis: 1 34 
İbn Abbas: 1 0 1 ,  1 06, 1 93 
İbn Adi: 1 5 1  
İbn al-Arabi: 344 
lbn al-Rfivandi: 84, 1 53, 1 54, 1 5 5  
lbn Arab Şah: 370 
İbn Arabi: 330 
lbn Bat uta: 27 1 ,  275, 282, 322, 342, 376 
lbn Bibi: 247, 322 
lbn Daysan : 84 
lbn Ebi Azafır: 1 47 
lbn Ebi'l-Hadid: 1 30 
lbn Ebu Zekeriyyfi et-Tami: 87 
lbn el-Esir: 4 1  
lbn el-Fakih: 244 
lbn Habiı: 86 
lbn Hacer: 232 
lbn Haldun: 93, 1 77 
lbn Hanbal: 1 52 
lbn Havkal: 1 43, 244 
lbn ishak: 1 09 
lbn Kemal: 349 
lbn Keır.im: 1 55 
İbn Kuteybe: 302 
lbn Mes'ud: 1 93 
lbn Mukaffa: 84 
lbn Murtaza: 9 1  
lbn Sina: 208, 209, 233, 268 
lbn Teymiyye: 1 04, 208, 348 
lbn Tufayl : 1 74 
lbnu'r Ravendi: 87, 1 35 
lbrahim: 1 05, 1 06, 1 72 ,  1 9 1 ,  1 93 
lbrahim al-Naz7.am: 84 
lbrahim b. Ethem: 220 
İbrahim bin Abdullah: 1 49 
İbrahim Hacı: 328, 360, 36 1 
lbrahim Safevi: 372 
İbrani peygamberler: 50 
idris Hoca: 324 
İhsfi al-ulüın: 1 54 
ihvan al-Saffi: 1 39,  1 4 1 ,  1 68 

- ansiklopedisi: 1 42 
ikona ibadeti: 1 5  
İkonoklasm: 1 2  

iNDEKS 

lkonoklast, lkonokla.�tlar: 1 2 .  29 
- akım: 55 
- ihti laf: 5 1  
- imparatorlar: 1 4  

İkonoklasıik hareket: 1 1  
İlfiq: 270, 2 7 1  
ilhanlar: 37 1 
i lhanlı, i lhanlılar: 2 1 7. 2 3 1 .  235,  256, 

257. 3 1 4. 377 
- Anadolusu: 332 
- devleti: 332 
- sarayları: 327 

İlkbahar rituali: 3 1 8  
İlmin (?) oğulları: 334 
lmaduddin lsfahani: 207 
lmfiduddin Kıl ıcarslan: 207 
imam: ı o ı .  1 29 ,  1 30, 1 3 1 ,  1 3 5 .  1 40. 

1 42, 1 60, 1 6 1 .  1 63, 1 64. 1 65. 1 68. 
1 69. 1 89. 265, 304 

imam Cafer Sadık akidesi: 383 
lmam-ı A'1.aııı: 1 9 1  
l mami Şifi'sı: 222. 255 
l mamilcr: 99, 1 50 
lmfinıiyyc: 1 29. 1 3 1 .  1 32, 1 33 ,  1 34 

- doktrini: 1 47 
- kolu: 1 32 

imamlar: 1 62.  264 
imparatorluk: 332 
lmru'ul-Kays: 2 1 3  
lnciciyan. Lukas (Rahip) : 57 
lnciciyan, P. L. : 26 
lnci l :  20, 62, 7 1 ,  73 
lnegöl: 277 
lngiliz Muhibleri cemiyeti: 23 1 
lran: 1 O, 23. 25. 28, 32, 34, 39, 40, 44, 

46, 47, 49, 83. 95, 99, 1 1 5, 1 1 7, 
1 20. 1 22. 1 24, 1 33, 1 36, 1 3 8, 1 49, 
1 5 1 ,  1 5 8. 1 59 ,  1 6İl. 1 64, 1 65 ,  1 69.  
1 7 1 ,  1 83. 1 90. 200, 20 1 ,  207, 2 1 4, 
2 1 7 , 2 1 8. 227. 229, 23 1 ,  240, 243, 
244, 249. 250, 25 1 ,  254, 256. 258. 
26 ı. 265. 27 ı. 273, 288, 300, 306, 
3 1 1 ,  3 1 2. 3 1 3 . 3 1 7. 3 1 8, 33 1 .  333, 
334. 336. )39, 340, 346. 348, 352, 
353, 363, 364. 367. 368. 369. 370. 
37 1 ,  372. 375, 378. 379, 384 

- 'ın fethi: 1 22 
- 'm Yeni Yılı :  287 
- -Arap harsları : 225 
- aristokrasisi: 372 
- Artakhias (Aıtaşcs): 37 



- Azerbaycanı: 288 
- devleti: 370 
- dünyası: 39 
- halkı : 1 20, 375 
- harsı: 228 
- lrak'ı: 373 
- ırkı: 1 35 
- kültürü: 36, 1 90, 228, 288 
- Kürdistanı: 289, 37 1 
- milliyetçiliği: 1 68 
- Moğolları: 232 
- polytheismi: 65 
- şairleri: 92 

İrani: 38, 40, 1 64 
- Doğu: 32 
- düalism: 83 
- düsturlar: 36 
- düşünce: 1 65 
- entelektüel gelenekler: 1 62 
- rönesans: 47 
- Müslüman halk: 204 

lranilik:  36, 300 

iNDEKS 

İranlı, lran'lılar: 25, 28, 32, 50, 87, 1 03,  
1 20, 1 23, 1 24, 1 26, 1 33, 1 35, 1 38, 
1 52, 1 65, 208, 22 1 ,  239, 3 1 2. 370 

- askerler: 1 23 
- bilginler: 1 90 
- şairler: 89 

İren: 76 
İrenaeus: 1 4  
İrffuıiyye: 208 
İıincin: 23 1 
lsii (Peygamber) : 10, 1 2, 1 8, 2 1 ,  24, 39, 

47, 52, 53, 54, 60, 73, 74, 86, 
104, 1 7 1 .  1 75, 239, 266, 286, 303, 
349, 369 

- dini: 302 
- Dua�ı :  74 

lsii b. al-Hayıham al-Sufi: 1 50 
İsevilik: 1 35, 300 
Isfahan: 28, 94, 1 4 1 ,  1 42, 1 58, 248, 373 
lsfarancan: 377 
lskendcr: 1 75 
lskendenın körfezi: 38 1 
İskilibiyadis: 1 98 
İskitler: 27, 240 
lslfim: 1 5 ,  27, 39, 40, 49, 52, 56, 75, 8 1 ,  

82, 83, 85, 88, 89, 93, 98, 99, 
1 0 1 ,  1 03, 1 04, 1 05, 1 08, i l i , 1 1 3, 
1 1 6, 1 1 9, 1 2 1 ,  1 23, 1 24, 1 29, 1 33, 
1 37, 1 38, 1 42, 143, 1 47, 1 48, 1 49, 
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1 50, 1 5 1 , 1 52, 1 56, 1 57, 1 59, 1 6 1 ,  
1 62. 1 63, 1 65, 1 66, 1 69, 1 70, 1 73, 
1 75, 1 76, 1 77, 1 78, 1 79, 1 8 1 ,  1 90, 
2 1 1 ,  '2 1 2. 2 1 9, 222, 225, 226. 232, 
245, 249. 250, 25 1 ,  26 1 ,  265, 275. 
288, 296, 300, 304, 305, 3 1  O, 3 1 2, 
330, 33 1 ,  332, 334, 336, 343, 367, 
37 ) ,  382 

- Asyası: 269 
- cı:ınaati :  1 64 
- devleti: 42, 93, 94 

· - fırkaları: 88, 93 
- imparatorluğu: 1 62, 1 64, 1 66, 3 1  O. 

377 
- kaynakları: 47 
- kültürü: 36 1 
- orduları: 1 88, 240 
- şeriatı :  85, 1 33, 147 
- tekkeleri : 268 
- uygarlığı: 23 1 
- ümmeti: 1 32 

İslami Gnosis: 264 
İslami prensipler: 1 7 1  
lsliimi vergi sistemi: 374 
İslamiyet: 84. 1 03, 1 33. 1 53,  2 1 8, 220. 

225, 228, 23 1 ,  24 1 ,  242, 243. 245, 
263, 267. 279. 280, 28 1 ,  300, 30 1 .  
3 1 6  

İsmail : 1 05. I 06, 1 59. 1 64, 37 1 ,  372 
İsmail. Cafer as-Sadık'ın oğlu: 1 37 
İsmail ibn Ahmed al-Hilali: 358 
İsmiiil Miişuki: 346. 349 
lsnıiiili, İsm:iililcr: 34, 1 1 6, 1 2 1 ,  1 38, 

1 39, 1 42. 1 58, 1 59. 1 60, 1 6 1 .  1 65. 
1 66, 1 67, 1 68, 1 69, 1 72, 250. 256, 
326, 330, 334, 342, 38 1 ,  382 

- akideler: 3 1 7  
- Devlet'ler: 1 66 
- etkiler: 278 
- gnosis: 1 4 1  
- harekeı: 95. 1 42, 1 66, 1 67, 1 68, 376 
- imamlar: 1 64 
- propagandası :  1 69, 334 
- sülalesi: 1 4 1  
- Şiilik,: 376 
- tarikatı: 1 72, 376 

lsmiiililik: 1 57. 1 58, 1 66, 1 67, 204, 249 
İsmiiiliyye: 1 37, 1 38. 1 4 1 ,  1 64 

- fırkası: 1 60 
- propaganda�•: 256 

İsmiiil Hakkı, Şeyh : 354 
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lsmail Maşuki, Çelebi Şeyh: 346 
lsna aşeriye : 1 ı 6, 1 60 

- Şiiliği,: 37 1 ,  376, 383 
ispanya: 276 
lstahr kalesi: 372 
İstanbul: 1 7, 27, 322, 346, 356, 366 
lşarfit (İbni Sina'nın): 233 
lşrakiyiin: 208 
hıihadiye: 104 
lzmir (Smyma): 72 
lznik: 303 
lzzeddin Keykavus il: 275 

Jacob: 285 
Jafri: 1 1 0 
Jan Ascn i l :  76 
Joannitsa (Bulgar Çan): 1 7  
Juda'nın ihaneti: 39 
Judaism: 1 0, 52, 1 75, 2 1 4, 330, 382 
Judeo-Hıristiyan: 80 
Justin 1, imparator : 243 
Justinian: 5 1  
Justinian i l :  1 3, 1 4, 72 
Justus: 1 3  
Jüpiter: 142 

Kaadiriler: 267 
Kfibe: 1 3 1 ,  1 33, 2 1 5  

- rahipliği: 1 06 
- tavafı: 206 

Kabiisname: ı 84 
Kacarlar: 366 
Kaderiler: 1 57 
Kaderiyye: 93, 1 34, 149 
Kadıncık Ana: 324 
Kadızfideliler: 349, 352 
Kadirilik: 266 
Kadiriyye: 1 73 
Kadisiye muharebesi: 1 20, 1 22 
Kaf Dağı: 226 
Kafka�lar: 1 2  
Kafkasya: 27, 201 ,  226 
Kagant :  287 

- bayramı: 287 
Kahire: 1 67, 1 68, 249, 250 

- kahvehanesi: 1 52 
Kaimbiemrillah: 2 1 5  
Kalandar-nama: 336 
Kalender Abdal: 337 
Kalender, Lal Şehbaz : 346 

iNDEKS 

Kalender Oğlu: 28 1 
Kalender Şah: 356 
Kalenderi, Kalenderiler: 95, 100, 226, 227. 

228. 232, 263. 295, 297, 306, 3 1 9, 
320. :n5. 336. 337, 340. 34 1 .  346. 
352. 356, 359, 362 

- dervişleri: 307 
- geleneği: 227 
- slıfılik: 353 
- şeyhi : 363 
- zümreleri: 342 

Kalenderil ik :  337, 338, 339, 34 1 ,  343. 
352, 353 

Kalendcriyyc: 95, 296, 297, 306, 3 1 7, 
3 1 8, 327, 336, 339, 34 1 ,  342, 343, 
347 

- tarikatı: 3 1 9  
Kalenderler: 253, 328, 329, 337. 367 
Kaliakra (Kilgra) : 27 1 ,  272, 30 1 

- kalesi :  276 
Kalkedon imanı: 34 
Kalkedon Konsili: 50. 243 
Kalkedonya ritusu: 3 1  
Kallinice: 1 2 .  1 3 , 1 8  
Kam (Şaman): 226 
Kam-ozan: 274. 36 1 
Kameri'ler: 380. 38 1 
Kaıncı·iyye: 38 1 ,  382 
Kandemir Çepnileri: 382 
Kansu: 242 
Kanuni: 349 
Kapital: 359 
Kappadokya: 1 9. 36, 73, 286, 302. 30J 
Kar.ı Hoca: 27 1 
Kara Konjolos: 272 
Kam Tatarlar: 23 1 
Kar.ıca Ahmed: 270, 303 

- Sultan: 238, 27 1 
Kar.ıcadağ (Siyah Kiih): 366 
Karadeniz:  1 5, 47, 60, 73, 2 1 4, 268 
Karahanlar: 245, 270 
Karahanlılar: 246, 3 1 5  
Karahisar: 333 
Karaiıler: 1 50 
Karakoyunlu, Karakoyunlular: 364, 370. 

379 
- hükümdarları: 258 
- Türkmenler: 288 

Kar.ıkoyunlu Türkmenler: 2 1 7  
Kar.ıkurum: 241 
Karaman: 333, 334 



- sülfilesi: 3 1 3  
Karamaniler: 333 
Karamanlılar: 230 
Karaınıta: 1 38, 1 42 
Karaöyük: 292 
Karbeas: 1 4, 1 5, 1 6  
Karesi: 273 
Karluk ülkesi: 242 
Karluklar: 24 1 

iNDEKS 

Karınali, Karmatilcr: 1 2 1 ,  1 40, 1 4 1 ,  1 42, 
1 45,  146, 1 65,  1 79, 1 80, 204, 206 

- devleti: 1 42 
- grubu: 83 
- hareketi: 1 40, 1 4 1 ,  1 73 
- isyanı: 1 40 

Kannalilik: 1 4 1  
Karsak: 380 
Kasam Şeyh: 269 
Kastamonu: 154 
Kfişfin: 270 
Kaşgar: 2 1 1 
Kaşgarlı :  2 1 5  
Kaşgarlı Mahmud: 290 
Kfişhfin: 1 90 
Kfitipoğlu mahallesi : 282 
Katolik doktrini: 1 8  
Katolik kilisesi: 1 9, 78 
Katolikler: 244 
Katoliklik: 75, 78, 8 1  
Kaustky: 1 76 
Kaygısız (Baba) dergahı: 258 
Kaygusuz Abdal: 283, 3 1 9, 343, 353, 

354, 355, 363 
Kaygusuz Sultan: 286 
Kayı Oğuz boyları : 380 
Kayseri : 292, 322, 333, 334 
Kaysiler: 45 
Kazvin: 1 58 
Kazvini: 244 
Kemal-paşuzade: 273 
Kerbela: 1 28 

- 'da katliam: 1 2 1  
- faciası: 253 
- vak'ası: 1 28, 1 29 

Kerraıni, Kerramiler: 1 54, 1 55 
Kerramiyye: 1 34, 1 54, 1 55 

- hareketi :  226 · 

Kesriye: 28 1  
Keşan: 37 1 
Keşmir: 202 
Keyhüsrev 1: 1 90 

Keykavus: 275 
Keykubad: 1 95, 1 96, 1 99 
Keysan: 1 34 
Keysaniyye: 1 32, 1 33, 1 34 
Khazraj kabilesi: 1 1 1  
Khotan: 246 
Khurram nahiyesi: 37 
Khurraıniler: 37. 38, 4 1  
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Khurramiyya (veya Khurramdiniyya): 40 
Khvaetvadatha: 25 
Kıbrıs: 30 
Kınık: 380 
Kıpçak, Kıpçaklar: 2 1 7. 2 1 8  

- kabileleri: 270 
Kıpti: 1 75 
Kırgız Saksıları : 235 
Kırgız-Kaz.aklar: 237 
Kırgızistan : 240 
Kırgızlar: 24 1 
Kının: 276 
Kırklar: 384 

- topluluğu: 384, 385 
- topluluğu efsanesi: 384 
- Ziyafeti: 384 

Kırşehir: 282. 327 
Kızıl Deli: 272 

- Tekkesi: 272 
Kızılbaş, Kızılbaşlar: 255, 280, 28 1 .  289, 

295, 3 1 7, 325, 357, 363, 364. 365, 
366, 367. 368. 369, 370. 372, 374, 
375, 382, 383. 384, 385 

'- dini: 385 
- hareketi: 356 
- kültü: 385 
- mezhebi: 363 
- Şiiliği: 369. 370 
- taifeleri : 296 
- Türkmen: 354 

Kızılbaşlık: 22, 362, 363 
Kızılırmak: 30 
Kilikya: 24. 288 

- metropolitleri: 1 9  
- Nusayrileri: 366 

Kilise: 2 1 ,  24, 54, 3 1  O 
Kirillos, Serpiskopos : 286 
Kirion. Başpiskopos: 50 
Kirman: 28 
Kiryakides (Bizans tarihçisi) :  274 
Kitab al-damig: 1 53 
Kitab al-mahsul : 1 4 1  
Kitab al-nisii: 1 88 
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Kiıab al-tamdid: 246 
Kitab al-zumuıruz: 1 53 
Kitfib Ehli: 9 1  
Kilab cş-şarab: 1 95, 1 99 
Kitiib fazihat al mu'tazila: 1 53 
Kiıabü'I ibr: 236 
Kiıabü'I Madfihık: 92 
Klaj'lı Ncrscs: 48 
Kolcck, Robert : 28 1  
Kolonca: 1 4, 30 
Komana: 30 
Komanlar: 2 1 4  
Komınenus, Anna: 1 7  
Komünyon: 53 
Konsıans: 14 
Koıısıans il: 1 3  
Konstanıin: 1 3  
Konstantin IX,  imparator : 48 
Konstantin, Mananali'li : 1 3, 20, 49 
Konstanıin V: 1 4, 29 
Konstantinopol is: 1 6, 29, 48, 60, 6 1 ,  63, 

64, 70, 72, 76, 78, 1 75, 275 
- Hırisıiyanları: 335 
- hükümdarları: 2 1  
- Patriklikliği: 8 1  

Konya: 1 90, 228, 230, 280, 3 1 1 ,  32 1 ,  
323, 366 

- binaları: 247 
- Mevlana Dergahı: 266 

Konyariler: 28 1 
Korfu: 272 
Koıybanıe'ler: 323, 324 
Kosmos, Papaz : 6 1 ,  66, 69, 70, 80, 8 1  
Koşay, Hamit Zübeyr : 73 
Kovalson: 244 
Köprülü: 95, 1 99, 2 1 7 ,  2 1 8 , 2 1 9, 224, 

227, 230, 270, 276, 280, 283, 300, 
307, 329, 339, 362 

Kösedağ muharebesi: 322 
Kösedağ yenilgisi: 23 1  
Köy Seyyidleri: 373 
Köylü ayaklanmaları: 55 
Kıica: 1 29 
Kıifc: 1 0 1 ,  1 1 7, 1 1 8, 1 20, 1 2 1 .  1 22, 1 23, 

1 24, 1 25, 1 26, 1 27, 1 29, 1 30, 1 40, 
142, 1 43, 1 49, 1 57, 1 59 

- camii :  1 1 9 
- hafızları: 1 1 7 
- halkı: 1 26 
- hazinesi: 1 26 
- Şiileri: 1 30 

iNDEKS 

- valileri: 1 23 
Kıifdi sınıf (ruhhad) :  1 1 5 
Kuhistan: 144. 145, 1 58, 1 84, 256 
Kral Boris'in Sinod kararları: 6 1  
Krikor (Grigor) Magistros: 52 
Krikor Magistros Bahlavuni: 58 
Krikor Magisıros (Ermeni prensi): 55 
Kroja: 272 
Kubad bin Firuz: 43 
Kubraviyyc: 25 1 
Kudusi şerhi: 1 92 
Kudugcri, Kudugcri'ler: 7 1 ,  75 
Kudüs: 1 O, 1 1 5 ,  1 54, 302, 303 
Kul Hasan: 290 
Kulin: 77. 78 
Kum şehri: 1 22, 1 33  
Kuınıklar: 2 14 
Kur'an: 311. 85. 1 06. 1 1 8, 1 3 1 ,  1 32 .  1 4 1 .  

144, 1 50, 1 56. 1 70, 1'77, 1 116, 26 1 
Kurdiin:iye: 4 1  
Kureyş: l IO. 1 1 5. 1 1 7. 1 26 
Kurcyş'lilcr: 9 1 ,  1 1 O 
Kurrj :  125 
Kurriid: 1 19 
Kuşeyri: 266 
Kuıadgu Bilig: 225 
Kuıbu'd-Din Haydar: 34 1 ,  342, 377, 378 
Kuıbüddin Şirazi: 232 
Kutsal Komünyon: 295 
Kutui Hatun: 332 
Kuzey Arrika: 323 
Küçük Abdal: 267 
Küçük Asya: 9. 1 1 , 1 6, 20, 25, 5 1 ,  52, 

56, 59, 64, 7 1 ,  72, 79, 94, 245, 
249. 25 ı .  31 1 

- H ırisılyanlığı: 300 
- Türkleri: 254 

Künhü'l-Ahbiir: 292 
Kürdisıan: 290 
Kürt, Kürtler: 4 1 .  87, 202, 366, 367. 370, 

37 1  
Küt Küt Dede: 304 
Kybele: 323 

Lahıııid: 1 24 
Lamaist: 380 
Lanıbıon, Anıı K.S . :  374 
Laskaris sülalesi: 332 
Latin: 33 1  

- misyonerler: 22 



Latinler: 76, 334 
Laurent, J. : 4 1  
Lavoisier: 93 
Lekapenus, Romanus : 1 6  
Lenin: 1 63 
Lco V: 1 4  
Lezzetiye (hedonism) mezhebi: 89 
Lieu, M-C. : 5 1  
Lobeck: 324 
Lokman Hace: 292 
Lokman Perende: 270, 292 
Lombardiya: 76 
Loncalar: 201 
Lord'lar: 32 
Lukacs: 163 
Luristanlılar: 366 
Lydda: 302 

Ma'mun: 1 50 
Macar, Macarlar: 65, 82 
Macaristan: 79, 273 

- kralları: 77 
- krallığı : 68 

Madfi.in-Ctesiphon geçili: 1 20 
Madelung, W. : 40 
l'ylagi

0
Zradaşt: 24 

Magı ler: 1 8, 25 
Magistros Krikor Narekatsi: 53, 54, 56 
Magrib: 1 57 
Mahammire: 1 38 
Mahmud Gazan Han: 23 1 
Mahmud Hayrani: 270 
Mahmud Kaşgari: 270 
Mahmud, Sultan : 284 
Maimonidcs: 1 5 1  
Makam-ı Ali: 380 
Makdisi: 27 1 

iNDEKS 

Makedonya: 6 1 ,  64, 65, 70, 72, 75, 77, 
273. 28 1 

Makramiler: 1 4 1  
Maktcl-i Hüseyin: 253, 254 
Malatya: 1 5, 3 1 ,  1 80, 304, 361 

- emiri: 1 5  
Malazgiı1: 24 
Malik: 9 1 ,  1 52 
Malik ibn el-Haris: 1 0 1  
Maliki: 1 1 6, 204 

- fakih: 205 
Malikiler: 246 
Maliye kayıtları: 28 

Miimun (Mutaazıli halife) : 1 86 
Mananaghi: 57. 58 

- Piskoposu: 58 
Mananal i :  1 4  
Mandeilcr: 140 
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Mani: 1 8 , 20, 2 1 ,  49. 50, 73. 80, 84. 
220. 279. 29 1 

- dini: 24 1 .  288, 290 
Manici: 289 

- (ManiŞccn) direnişi: 288 
Manicilik: 288. 290 
Manihaisnı: 1 8, 20, 2 1 ,  22. 59. 6 1 ,  75, 

80, 1 48, 1 49. 1 64, 203, 2 1 4, 2 1 8, 
239, 242. 244. 27 1 .  300, 3 1 6, 332 

Manihaisı, Manihaistler: 9, 1 1 , 22, 24, 
45, 54. 80, 83. 84, 1 52, 1 55. 2 1 9, 
220. 242, 243, 244, 295, 306, 330, 
337. 353 

- -Mazdaki bir gelenek: 83 
- doktrini: 20 
- Paulicianlar: 2 1  

Manisa: 320 
Mansür: 144, 1 45, 1 49, 202 
Mansüriyyc: 1 46 
Manucl (Hiz:ıns imparatoru):  77 
Manuel (Hadrianopolis başpiskoposu) : 62 
Mar Aınnıo: 80 
Maraş: 287. 36 1 
Maraşi köyü: 23 
Marcion: 73 
Marcionisın: 59 
Marcionistlcr: 243 
Marcioniı kilise: 50 
Mardin: 22, 23, 24, 26 

- Kapısı :  22 
· - Süryani Kiliseleri: 322 

Maria-lrcııa (Hıılg;ır Çançası): 66 
Marviin : 1 89 
Marx: 93, 1 56 
Marxism: 1 76 
Marxist ıez: 1 76 
Marzban: 32 
Mas'udi: 38 
Miisabaziin: :ıs 
Masadlı aşireti :  282 
Miisin: 202 
Mason locaları: 1 4 1  
Massignoıı, Louis (lsliiınolog) : 266 
Masudi (Arap bilgini): 1 8  
Masum. imanı: 1 78 
Miituridi: 249 



408 iNDEKS 

- doktrini: 246 
Mfituıidilik: 246, 24 7 
Maviili: 1 23, 1 26, 1 27, 1 29, 1 30, 1 88, 

340 
Maveraünnehr: 1 4 1 ,  1 43, 1 47, 1 79, 200, 

2 1 5, 2 1 7, 2 1 8, 234, 243, 246, 247, 
248, 267, 268, 269, 27 1 ,  3 1 6, 3 1 7, 
345, 346 

- Türkleri: 200 
M!zandanin: 1 65 
Mazdaism: 2 1 4  
Mazdak: 24, 37, 40, 44, 84, 87, 1 36 
Mazdaki, Mazdakiler: 37, 40, 4 1 ,  83, 320 
Mazdakilik: 3 1 9  
Mazdakiyya: 42, 88, 89, 363 
Mazdakism: 39, 40, 1 36, 1 37 
Mazdeism: 90, 2 1 8, 3 1 6  
Mıızdcist: 330, 334 
Mazdck, Müzdek: 43, 144 
Mazdeki: 144 
Mfizenderfuı: 378 
Miiziyiiriyye: 42, 88, 1 38, 363 
Melikoff: 287, 36 1 ,  369, 370 
Me'min (Harun al-Rcşidin oğlu): 1 33 
Mecdi Mehmcd: 277 
Mecdüddin Ebu lbrahim el-Rabi (Şiraz 

kadü'I kudall) : 257 
Mecdüddin Jili: 207 
Mecusi, Mecusiler: 86, 87, 90, 1 32, 1 68, 

200, 300 
Mecusilik: 1 34 
Medayin: 144 
Medine: 1 04, 1 05,  1 07,  1 08, 1 09, · l I O, 

1 1 1 , 1 1 3, 1 1 5, 1 1 9, 1 20, 1 24, 1 26, 
1 57, 1 77 

- camii: 1 08, 1 1 8 
Medreselu: 309 
Medya: 207 
Mehdi: 1 0 1 ,  1 30, 1 4 1 ,  1 42, 1 44, 1 60, 369 
Mehdi Ubeydullah: 1 69 
Mehdi-imam: 1 30 
Mehdilik: 1 35 
Mehmet Ali Paşa (Mısır Hıdivi) : 1 53 
Mehmet Bey: 273 
Mehmet, Çelebi :  266 
Mehmet Hüdabcnde, Sultan : 338 
Mckke: 1 06, 1 1 0, 1 1 1 ,  1 1 9, 1 24, 1 25, 

1 26, 1 40, 1 70, 1 75, 1 76. 1 77, 202 
- 'nin fethi: 1 1 7 
- aristokrasisi: 1 1 9, 1 20 

Mekkeli aileler: 97 

Mekkeliler: 1 1 0. 1 26. 1 77, 2 1 2  
Meliihide: 1 38 
Melfimet: 345 
Meliimeti, Meliinıetiler: 336. 344. 352. 

353 
- Sufiliği: 343 

Meliinıetiyye: 95. 225, 227, 306, 3 1 8, 
335. 338. 344, 345, 346, 347, 35!l 
352 

Meliimi. Mcliiıııiler: 8 1 ,  335, 344. 345, 
346, 349, 350. 35 1 ,  352. 359 

Melike Hatun (Mcvliinii'nın kızı): 323 
Melikşah: 43. 2 1 6. 270 
Melitene (Malatya): 30 

- emiri: 1 3  
Melkit, Melkitler: 244, 245 
Memluk hiliifeıi: 250 
Memliik sulıanları : 378 
Memlukler: 32 1 
Menakıb-i Şeyh Evhadu'd-Din-i Kirnıani: 

322 
Meniikibu'I Kudsiyye: 343 
Menasce, R .P. : 35 
Menderes, Adnan: 239 
Menteş (Hacı Rekıaş'ın kardeşi) :  292, 360 
Menzel, Th. : 67 
Meriç: 1 7  
Mersin: 380 
Merv: 39, 1 22, 1 36, 200, 243. 244. 246 

- ayyiiriin'ı: 1 84 
Merzifon: 23 
Mes'ud b. lbrahiııı, Gazncvi: 246 
Mes'udi: 1 92, 244, 302 
Mesih: 86 
Mesopotamya: 23, 27. 58, 99, 1 40, 1 79, 

1 83, 21 ı .  2 1 9. 3 1 2. 330. :n ı .  336, 
340 

Mesudi: 1 83 
Messalian, Messalianlar: 9. 1 1 . 50. 59. 

60, 68. 70, 72, 73, 74, 75 
Messalianisnı: 6 1 .  74 
Mesud Bey (Menteşe hükümdarı) : 328 
Meşhed Ali: 1 2 1  
Meşşiii: 208 
Mcvliinii Celaleddin Rumi: 230. 23 1 ,  247. 

250, 270. 276, 278, 323, 328, 330. 
357, 360 

Mevlevi, Mevleviler: 95, 230, 234, 267, 
306, 32), 357 

- Çelebiler: 60 
- şeyhleri: 229 



- tekkeleri: '229, 230 
Mevlevilik: 229, 230, 266 
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Mevleviyye: r73, 268, 3 1 1 , 344, 347, 
350 

- tarikatı : 294 
Mevlid-i Şerif (Kitap): 100 
Meymuniyye: 1 33 

- mezhebi: 1 32 
Meymun b. Deysan: 1 37 
Mezılekiler: 243 
Mezopotamya: 1 1  
Mıdzghines (Messalian)lar: 53, 54, 55 
Mısır: 26, 95, 1 0 1 ,  1 1 7, 1 24, 1 53, 1 67, 

1 69, 1 74, 1 79, 204, 229, 26 1 ,  283, 
302, 306, 3 1 8, 32 1 ,  323, 330, 340, 
34 ) ,  378 

- Fatımileri: 249 
- hükumeti: 1 66 

Mi'rfic: 365 
Mih-abad dini: 1 38 
Mihrican-Kazak: 38 
Mikael 1 1 1 :  1 4  
Mikael, imparator : 63 
Mikael, Suriyeli : 4 1  
Mikail: 1 6  
Mikail i l ,  l ınparalor : 29 
Mikdad: 1 1 2, 1 1 8 
Milas: 333 
Minorsky, M. : 372 
Minorsky, V. : 26 
MirJç: 205 
Miroslav: 77 
Mithra: 65 

- küllü: 282 
Mjusik: 48 
Mobed: 1 42 
Moğol, Moğollar: 1 59, 1 67, 2 1 4, 23 1 ,  

236, 242, 244, 250, 257, 3 1 1 ,  3 1 4, 
322, 33 1 ,  332, 34 1 ,  346, 368, 377, 
379 

- dinleri: 380 
- dönemi: 226 
- emir ve vezirleri: 373 
- Hıristiyanlığı: 245 
- hükümranlığı: 33 1 
- istilası: 2 1 7, 230, 307, 3 14, 327 
- prensleri: 332 
- saldırısı: 94 
- Şamanismi: 237 
- şamanlığı: 235 

Moğolistan: 2 1 4, 24 1 ,  242 

Mohacname (Kemal-paşazade'nin): 273 
Moira: 309 
Mokri : 289 
Molla Kabız: 349 
Monasticism: 73 

409 

Monofizit, Monofızitlcr: 64, 330, 33 1 ,  
332 

- Kilise: 32 
Monofızitisııı: 32 
Montagu, Laıly Mary Wonlcy : 1 7  
Montanist, Montanistler: 9 ,  50, 359 
Mopsuestia: 14 
Moravia: 64 
Mucez: 1 92 
Munis, Scr-a�ker : 206 
Musa Kazım, imanı : 373, 377 
Miilezile: 84, 85, 1 32, 148, 1 49. 1 50, 1 53 
Mutezili: 1 53 
Mşalne (?) ler: 1 1  
Mu'tasım: 1 45 
Mu'tazıli: 1 88 
Mu'tazid, Halife : 203 
Mu'tez, Halife : 1 39 
Mu'tezile: 92 
Muaviye: 29. 92, 1 03. 1 1 6. 1 1 7 .  1 1 8. 

1 1 9, 1 20, 1 26, 1 27, 1 28, 1 3 1 ,  248 
Mucur kazası (Kırşehir cıvarınıla): 282, 

324 
Mudar: 87 
Mugiriyye: 1 32, 146 
Muğan: 370 
Muhacirun: 108, 1 09, 1 1 0, 1 1 1 .  1 1 2. 1 1 5, 

1 26 
Muhammed b. al-Hanaliya: 98, 1 29, 1 30, 

1 32, 1 43 
Muhammed b. A l i  b. Süleyman er-

Ravenıli: 1 90. 1 9 1  
Muhammed b .  Ha�an: 193 
Muhammed b. ishak b. Ya�fir: 108 
Muhamıneıl b. lsmail : 1 37, 1 4 1 ,  1 42, 1 72 
Muhammed b. lsınail b. Cafer as-Sadık: 

1 37 
Muhamıneıl b. Karram: 1 54 
Muhammed b. Mahmud: 328, 329 
Muhammed bin Nusayr en-Neın i ri. 

Ba�ralı :  376 
Muhammed Buhari: 272 
Muhammed (Ebu Hanifenin öğrencisi ) :  

1 93 
Muhammed Hanefi: 292 
Muhammed, lsmail'in oğlu : 172 
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Muhammed Maşuki Tusi: 345 
Muhammed (Peygamber) : 9 1 ,  1 0 1 ,  1 05, 

1 06, 1 07, 1 1 0, 1 1 1 , 1 1 3, 1 1 6, 1 3 1 ,  
1 53,  1 7 1 ,  1 72, 1 75, 1 77, 205, 207, 
2 1  1 ,  26 ı .  262, 266. 295, 303, 304, 
3 1 5, 349, 357, 365, 369, 383, 384 

Muhammere: 363 
Muhammira'lar: 39, 40 
Muhtar: 1 30, 1 43 
Muhtasar (Fergani'nin): 1 93 
Muhtasar-ı Kerhi: 1 92 
Muhtcdi: 2 1 5, 2 1 6  
Muhtelifü'I Hadis (Kitab): 92 
Muhyiddin Arabi: 1 74, 278. 297, 345 
Muhyiddin (Bektaşi şairi) :  270 
Muhyiddin Karamani, Şeyh : 349 
Muinüddin Pervane: 23 1 
Mukanna: 1 36, 1 47 
Mukanniyyc: 1 47 
Mum söndü: 40 
Munzur (Dersim) dağlan: 3 1  
Murad 1 :  326 
Murad i l :  266, 275 
Murcic: 1 34, 1 57 
Musa: 60, I07, 1 72, 266 
Musevi peygamberliği: 1 76 
Musevilik: 288, 300 
Muslim b. Akil vak'ası :  1 2 1  
Musta'li: 1 65 
Mustafa Darir, Yusuf oğlu (Erzurumlu) : 

226 
Musul: 303 
Mutaazıla: 1 50, 1 5 1 ,  1 52, 1 53, 1 58, 1 86, 

1 87, 246 
Mutaazıla ilahiyatı: 1 47 
Muıaazıll, Mutaazıliler: 1 56, 1 57,  203, 

204 
- Devlet: 1 86 

Mutahhar bin Tahir: 3!1 
Mutezile: 9 1  
Mübarekiyyc: 1 38 
Mübeyycza: 1 36 
Mümine (Yer adı): 1 40 
Miircie: 1 43 

- hareketi: 1 43 
- isyanı :  1 43 
- tarihi : 1 43 

Müslimiya: 38 
Müslüman. Müslümanlar: 40, 4 1 ,  42, 47, 

52. 64. 90, 1 03,  1 06. 1 28, 1 33,  
1 69, 1 70, 1 7 1 ,  332 

- Anadolu: 55 
- Anadolu Tiirkleri : 303 
- Arap Devleti: 3 1 5  
- Asya: 93 

Müsselles: 193 
Müşcbbchi: 144 
Müşebbihe mezhebi: 1 46 
Mütcvali'ler: 380, 38 1  
Müzdek bkz. Mazdek 
Myriokephalon muharebesi: 332 
Mysia kadınları: 32 1 
Mysialılar: 32 1  
Mysterionlu dinler: 309 

Na'thal : 1 0 1  
Nabaıi: 1 .  R7, 140 
Nafasi: 1 4 1  
Nahçü'I belfiga (Hz. Ali'nin): 1 02 
Nakşiler: 26 7 
Nakşibendiler: 254 
Nakşibendilik:  258. 266, 269 
Nakşibendiyye: 269, 34 1 ,  347 
Nasir-üd-ılin Tusi: 1 59, 206 
Nasır, Halife : 2 1 6, 252 
Nasır Husrev: 1 60 
Nfisırcddin: 270 
Na�reddin Hoca: 276 
Nasrullah Hasan Senceri. Şeyh : 270 
Nasturi, Nasturiler: 39, 1 55,  243, 244. 

245. 330. 359 
- ccıııaatı :  243 
- Hıristiyanlığı: 220 
- kilisesi: 245 
- metropolitliği: 245 

Nasturil ik: 2 1 4  
Naxarar'lar: 32, 33 
Nebi: 85, !16 
Necef: 1 2 1  
Nedim: 1 50 
Nefes evladı. nefes oğlu: 282, 324, 325 
Nemirilcr: 376 
Nerses: 36 
Nerses i l i, Kaıolikos : 1 3  
Nerses, Katolikos : 1 2  
Ncrscs (Tonılraklı militan) : 58 
Nev-Enfıtuniyye: ı o. 1 4 1 ,  1 42.  1 63 ,  1 6!1, 

309 
Nev-Maı.da.kiler: 37 
Nevruz Hayr.um: 287 
Nicca (lznik): 52 



Nicephorus: 1 4  
Nicholson: 2 1 9, 222, 262. 266 
Niebuhr, C . :  26, 308 
Niğde: 328, 334 
Nikabi: 359 
Nikola iV, Papa : 333 
Nikornedia (lzmit): 1 6  
Niksar: 30 
Nil :  3 1 6  
Nimetullah T:ini: 373 
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Nimetullahi, Nimctul lahiler: 95, 259, 306 
- dervişleri: 373 

Nimetullahilik: 258 
Nimetullahiyye: 258 
Niş: 70 
Nişabur: 1 22, 144, 1 54, 292 
Nizamülmülk: 43, 44, 1 44, 1 45, 2 1 5, 3 1 1  
Nizar: 1 66 
Nizari, Nizariler: 1 24, 1 60, 1 66, 256 

- lsmfilliler: 165 
Nizari-i Kuhistani: 256 
Normaıılar: 1 6  
Niıbüvveı: 1 3 1  
Nuh al-Agyfir al-Nişaburi: 1 84 
Nur Türk: 342 
Nuh: 39, 1 72 
Nurbahşi dervişleri: 259 
Nurbahşiler: 95, 306 
Nusayriler: 376, 380, 38 1 ,  382 
Nusayrilik: 38 1 
Nuşirevan: 43, 44 
Nüfus Tahrirleri: 28 
Nyberg: 1 48, 149 

Ocak: 357 
Ocak, Ahmet Yaşar: 239, 30 1 
Of: 268 
Oğuz: 94, 270, 306 

- boylan: 2 1  1 ,  228 
- oymakları: 366 
- Türkleri : 94, 201 ,  24 1 ,  259 
- Türkmenleri: 2 1 7, 2 1 8  

Oğuz-Guz: 245 
Oğuzlar: 2 1 7, 2 1 8, 225. 245, 270, 3 1 7  
Oğuznfime: 94, 1 99, 27 1 
Ohri: 65, 70 

- başpiskoposluğu: 8 1  
Ohrma;ıd: 90 
Olcayto: 232, 256, 257, 333, 339 
Omurtag: 62 
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Ondört Mfisum-ı pak: 384 
On iki lmfiın: 1 O 1 .  1 72 ,  253, 254, 255, 

297. 340, 375, 384 
- kültü: 368 

Oniki lmaıncılık: 38 1 
Opsikion: 72 
Orhan Gazi : 27 1 .  276, 277. 292. 294, 

307. 325, 355, 367 
Orhan Han. Sultan : 256, 277. 343 
Orhon abideleri: 240. 24 1 
Ormanyan. Paırik M. : 23. 24 
Orta Anadolu: 334, 346 
Orta Asya: 80. 1 1 7. 143. 1 60, 1 72, 2 1 1 .  

2 1 4, 224. 227, 34 1 ,  352, 353 
- halkları : 348 
- Türkleri: 225 
- Uygurları: 332 

Orta Doğu: 1 70. 1 75 
Ortaçağ: 50. 66, 70, 75. 83, 1 37, 1 73 .  

3 1 0  
- hcresy'si: 35 

Ortaçağ Osmanlı tarihi: 379 
Orthodox: 6 1 ,  80, 8 1  

- Bulgar Kilisesi: 63 
- Hıristiyanlar: 1 6, 8 1  
- Hıristiyanlık: 63 
- Kilisesi: 22. 66, 74, 77, 78. 8 1 , 301 
- Slavlar: 78 

Orthodox chl-i sünnet: 93 
Orthodox Siinni tarikatlar: 3 1  O. 3 1 1  
Orthodox Sünniler: 383 
Orthodox Sünnilik: 353 
Orthodoxluk: 52, 69, 8 1  
Orthodoxy: 66 
Osman al-Tavil :  1 57 
Osman Gazi: 1 1 3 .  1 1 4. 1 1 5, 1 1 6, 1 1 7 ,  

1 1 8, 1 1 9, 1 20. 1 2 1 ,  1 22 .  1 25. 1 26, 
1 43. 1 48. 230, 253. 255, 282, 294. 
30� 325. 355. 35� 378, 379 

Osman·ı Rumi: 328 
Osmanlı :  55. 75, 79, 9 1 ,  1 02,  3 1 0, 3 1 1 , 

3 l 3, 3 1 4, 325. 326, 34 7' 348, 350, 
3 5 1 ,  352. 369. 376, 383, 384 

- akıncıları: 273 
- Anadolu'su: 3 1 1  
- a-;keri gücü: 223 
- aydınları : 350 
- bürokratı: 326 
- devleti: 267, 3 1 4, 322. 342, 364 
- gazi'leri: 379 
- hükumeti: 326 
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- hükümdarları: 328, 342 
- içtimai-dini ideolojisi: 3 1 5  
- imparatorluğu: 82, 1 74, 222, 223, 

249, 333, 336, 348, 367, 379 
- kronikleri: 322 
- kültürü: 239 
- müellifleri: 297 
- polisi: 35 1 ,  352 
- Sarayı :  221 
- seçkin kıtal arı : 329 
- sistemi: 382 
- sultanları : 240, 348 
- tarihçileri: 275, 322 
- topraklan: 342 
- Türkleri: 77 
- zulmü: 366 

Osmanlı -halk ayrımı: 225 
Osmanlı-halk zıtlaşması:  266 
Osmanlılar: 74, K 1 ,  82, 230, 267, 3 1 3, 

3 1 5, 326, 370 
Osmanoğulları: 266, 267 
Otman Baba: 267, 296 
Otuz Yıllık Barış (8 1 6-!146): 64 

Öklides: 55 
Ömer, Halife: 1 06, 1 08, 1 09, 1 1 0, 1 1 1 , 

1 1 2, 1 1 3, 1 1 4, 1 1 5, 1 1 6, 1 1 8, 1 1 9, 
1 20, 1 22, 1 25, 1 27, 1 28, 1 30, 1 3 1 ,  
1 43,  1 48, 1 77. 1 9 1 ,  1 92, 2 1 2, 22 1 ,  
358, 359 

Ömer Hayyam: 33 1 
Ömer Sikkin: 344 
Ön Asya: 309 
Özboy Türkmenleri: 270 

Panikyanlar: 1 8, 52 
Paganism: 9, 26, 64, 69, 74, 2 1 5, 224 
Paleologos'lar: 334 
Pantheism: 56, 297, 309 
Pantheist: 307 
Papazlar: 1 79 
Pars : 1 45 
Panhlar imparatorluğu: 3 1  
Patarina: 78 
Patarinler: 75, 78, 79 
Paul ( Antakya'nın heretic piskoposu, 

Samosatal ı ) : 1 8, 1 9  
Paulician, Paulicianlar: 1 1 , 1 2, 1 3, 1 4 ,  

1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 1 ,  22, 23, 29, 30, 
3 1 ,  34, 35, 45, 46, 49, 50, 52, 53, 

54, 56, 60, 6 1 ,  62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68. 70. 7 ı .  72, 73, 80, 220, 
224. 3 1 0. 3 1 1 ,  332, 359 

- devleti: 1 5  
- doktrini: 64 
- hareket i :  19  
- heresy: 64 
- kıyımı : 29 
- misyonerleri : 6 1 ,  62 
- tarikaı ı :  30, 59 

Paulician-Panikyan: 17.  2 1 ,  23 
- hareketi :  45 

Paulicianism: 1 3, 1 5, 22, 55, 6 1 ,  62. 66 
Pavlos, Taronlu : 48 
Pavlus: 1 2  
Pawstos: 36 
Pazbaghpyur kasabası: 58 
Pecs (Macaristan): 230 
Peçeli: 39 
Peçenekler: 65, 69, 72, 2 1 4, 332 
Pehlevi yazını :  1 90 
Pehlevi kitapları: 25 
Pelagonia: 17  
Pencab: 1 57 
Pence-i iil-i aba: 337 
Peripatctism: 208 
Petiı, Monsenyör : 285 
Peıro (Bulgar kralı) :  6 1  
Petro, Çar: 65, 66 
Pcıro = Piyer (Sicilyalı) : 20, 2 1 .  63 
Petronas: 1 5  
Peygamber: 1O 1 , 176. 264 
Peygamber soyu: 1 30 
Pir Ali :  364 
Pir Ali-i Aksarayi: 346 
Pir Sultan Abdal : 298, 353, 365 
Philippopolis (Filibc): 66 
Philoponus. John : 1 5 1  
Phoıius, Patrik : 1 5  
Phrygia: 323 
Phundagiagitac: 72 
Phyıagoras: 14 1  
Plotinus: 222 
Pomaklar: 7 1 .  75 
Pontos: 30, 3 1  
Postinpüş Baba: 343 
Preslav: 70 
Prokopius (Bizanslı tarihçi): 62 
Publicani: 56 
Pyrcnne'lcr: 73 
Pythagorascıları: 56 



iNDEKS 

Radak: 78 
Rfifıza: 94, 1 32, 1 34, 136 
Rafızi, Rafıziler: 42 ,  84,  93, 1 44, 1 9 1 ,  

1 94, 340 
Rahat - ü s - s u d u r  ve ayet - ü s-sürur  

(Ravendi'nin): 1 90 
Ramazan savnıı: 1 69 
Rasyonalism: 1 5 1 ,  350 
Ravafız: 1 34, 1 44 
Ravendi: 1 53 ,  1 54, 1 55,  1 90, 1 9 1 ,  1 99 
Ravendiyye: 93, 94 

- ilahiyatı: 1 54 
Renier (Frank Şövalyesi): 1 7  
Resiiilu lhvan'us-Safö: 1 39, 1 60 
Resmi lslam: 1 74 
Resmi Kilise: 55 
Reşidüddin, Vezir : 1 59, 206, 250 
Reşidüddin tarihi :  94 
Rey: 94, 95, 1 44,  1 45,  200 
Reynold: 2 1 9  
Rıffii dervişleri: 236 
Rıfiii tarikatı :  236 
Rıfiiiler: 253, 267 
Rıfail ik: 266 
Rıffiiyyc: 1 73, 236, 344 
Ridda: 1 25, 1 30 
Rini: 284 
Risala fi fazail al-aırak : 1 88 
Risale (Kuşeyri'nin): 266 
Risale-i Babüriye: 235 
Risale-i Kudsiyye: 293 
Ritter, H. : 89 
Rize: 28 
Rodaplar: 28 1 
Roemer, H. R . :  37 1 
Roguebert, Michel : 79 
Roma: 1 9, 3 1 ,  32, 5 1 ,  70, 76, 94, 286, 

304 
- Hıristiyanları: 335 
- hukuku: 221  
- hükumeti: 243 
- imparatorluğu: 175  
- Kilisesi: 76 
- Lupercale'leri: 289 

Romalı askerler: 304 
Rudaki: 25. 92, 1 33, 1 34, 300 
Riifes: 1 97 
Riim abdalları : 256, 307, 343, 352, 353, 

355, 362 
Rum Devleti: 247 
Rum Selçukluları: 247, 250 

Rum Türkleri: 33 1 
Rumlfi: 366 
Rufailer: 229 
Ruhban sınıfı: 35 
Ruhsali: 359 
Ruhü'I Kuds: 1 8  
Rum mezhepleri : 23 
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Rumel i :  258. 267, 274, 276, 296, 306, 
3 1 8. 336. 346, 347, 366 

- Hıristiyanları: 286 
- kazaskeri: 349 

Rumelihisarı tekkesi: 28 1  
Rumlar: 48. 228, 283 
Rus: 64, 65 

- araştırıcılar: 1 66 
Rusya: 27 
Rükneddin (Selçuk sultanı) : 230, 327 
Rüstem: 372 

Sa'd b. Ub:ida: 1 09. 1 1 1  
Sabbahiyye: 1 38 
Sabiiler: 1 38. 330 
Sabiilik: 1 38 
Sac Arşin·. 47 
Sadeddin: 356 
Sadi: 335 
Sadrüddin Konevi: 250 
Sadrüddin Musİi: 37 1 
Safevi, Safeviler: 28, 99. 258, 259. 366, 

368, 369, 370, 37 1 ,  372, 373, 374, 
376, 382, 384 

- devleti: 370 
- hanedanı :  364 
- hareketi: 2 1 7, 368, 372 
- hükümdarı: 368 
- kardeşler: 372 
- nesebi :  37 1  
- propagandası: 249 
- saltanaı ı :  258 
- Sufileri: 372 
- süliilesi: 368, 370. 384 
- şahları : 364 
- Şeyhleri: 373 
- Şiiliği: 374 
- tarihi: 382 
- tarikatı :  368, 37 1 ,  372, 379 

Safeviyye: 372 
- hareket i :  259 
- tarikatı: 37 1 

Saffaıilcr: 1 79 
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Safiüddin lsa S:ivaci, Kadı : 374 
Safiyüddin Gil:in: 37 1 
Safiyüddin ishak: 370 
Safvat al-sara: 370 
Said b. al-As :  1 1 7, 1 25 
Sahabe: 1 06, 1 1 1 , 1 1 4, 1 1 5 , 1 1 7, 1 25 ,  

1 26, 1 29, 1 30, 1 34, 1 48, 1 92 
Siihib al-Zanc: 1 39 
Sahi b. Sunbfül : 39 
Siihruh: 373 
Saint Georgcs: 50. 287, 302, 303 
Sait-Jean Ateşi: 289 
Sakifa: 1 08, i l  O, 1 1 1  

- olayı: 1 08 
- toplantısı: 1 1 0 

Sakız: 285 
Salamiyya: 173 
Saltık Dede: 232,  272, 276, 283, 302 
Salıuk ili :  276 
Salıukn:ime: 273, 276 
Samagar Noyan : 230 
Samani, Samaniler: 37, 1 49, 1 79, 244. 

3 1 5  
- hükümdarları: 92 

Samarra: 2 1 5  
Sami akaidi: 380 
Sami usulleri: 38 1 
Sami Bey (Arnavut) :  285 
S:imit, imam : 1 60 
Samsat (Samosata): 1 2. 24, 49, 36 1 
Samson: 304 
Samuel, Çar: 66, 67 
Sanaviya fırkası :  84 
Sanb:17.: 38 
Saray: 356 
Sarban Ahmed: 34 7 
Siirbiin Ahmed, Şeyh : 346 
Sardes: 357 
Sarı Saltık: 239, 270, 27 1 ,  272, 273, 274, 

275, 276, 283, 286, 296, 302, 303 
- kolonistleri: 273 
- menkabesi :  273 

Sarkis 1 Sevantsi (Ermeni Katolikosu): 58 
Sas:ini, Sasiiniler: 25, 3 1 ,  35, 83, 90, 1 23, 

1 38, 1 65, 225, 240, 243, 300, 3 1 1  
- devleti: 1 34 
- dihkan'ları: 3 1 4  
- hükumeti: 243 
- iktidarı: 39 
- imparatorlu :  204 
- lran: 32, 242, 358 
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- kralları : 65 
- mühürler: 37 
- saltanatı: 300 

Saıanacl: 6 7 
Satürn: 1 42 
Savad: 1 1 7 
Savdar dağı: 244 
Schiller: 1 56 
Sebaslleia (Sevas) le Eusıathius: 80 
Sebeiyye: 94. 146 
Scbzvar: 257 
Seeızen, Ulrich Jasper : 1 52 
Seliihaddin Eyyiıbi: 204. 2 1 6  
Selahadin Raşid: 377 
Scliihaııin ( lzınir'dc müze müdürü) : 320 
Sclanik: 64, 65, 70 
Selçuk sarayları : 327 
Selçuk su ilanı: 2 1 5  
Selçuki istilası: 95 
Selçuki nizanı: 1 66 
Selçukiler: l 5B. 2 1 8, 223, 227 
Selçuklar: 267, 279, 282 
Selçuklu, Selçuklular: 55, 9 1 ,  1 49, 1 50, 

1 65, 1 B7. 2 1 6, 228, 229, 244. 245, 
248. 249, 3 1 o. 3 1 1 , 3 1 2, 3 1 4. 3 1 5. 
326. 332. 333. 336, 350, 369 

- -Türkmen ayrımı: 225 
- bürokrasisi: 3 1  O 
- devleti: 3 1 1 
- dönemi: 322 
- hanedanı :  3 1 4  
- hükümdarları: 3 1 4  
- idaresi: 3 1 4  
- lran'ı: 3 1  1 
- istilası: 220 
- orduları: 329 
- sarayları: 3 1 4. 
- sultanı: 1 90 
- sultanları: 1 67, 1 98, 2 1 6. 240 
- toplumu : :n ı 
- Türkleri: 94 

Selmiin-ı Ffirisi, Selman Piik: 1 05, 1 1 2, 
20 1 ,  204, 290, 376, 384 

Semerkand: 1 54. 243, 244, 245, 246. 2611, 
269 

- fukalıası :  246 
Semerkandlı : 233 
Scnbad: 1 44, 145 
Sencviyye: 83. 85, 86. 1 55 
Serbcdaran: 257 

- devleti: 257 



Scrdari, Sıvaslı : 359 
Sercz: 346 
Sergius: 1 3, 1 4  
Seyhun ırmağı: 239 
Seyycd Hossein Nasr: 34 1 
Seyyid Ali Sultan: 272, 274, 296 
Seyyid Banal: 94, 253. 273, 274 
Seyyid Fazlullalı: 257 

iNDEKS 

Seyyid Gıyaseddin Muhammed Miıimirfuı: 
373 

Seyyid Lokman: 27 1 
Seyyid Naimü'ddin: 373 
Seyyid Nimetullah: 258 
Sirat Rasıil Allah (Kitap): 1 08 
Shamaspur tekkesi :  282 
Shamaş: 282 
Sıffin: 1 26 

- halkı: 1 34 
- muharebesi: 1 1 7, 1 1 9, 1 20, 1 2 1  

Sımaraklı köyü: 23 
Sırbistan: 77, 78 
Sırp imparatorluğu: 77 
Sırplar: 77 
Sı vas: 30, 228, 254, 27 1 ,  280, 287, 292, 

334, 361  
Sıvas-Erı.urum-Divriği üçgeni: 288 
Sibii b. al-Numan: 200 
Sibirya: 2 1 4  
Sicilyalı Piyer bkz. Sicilyalı Peıro 
Sicistan: 1 54 
Sidreı-ül-ınünteha: 205 
Silifke: 380 
Siınbat: 45, 46, 47. 48, 52, 54, 56, 57, 

200, 209 
Simeon, Polonyalı : 22 
Simon: 1 3  
Sina dağı: 60 
Sind: 1 1 7, 1 90 
Sinod: 1 2  

- kararlan: 6 1  
Sinop: 276 
Sipahiler: 346 
Sipehsaliir menakıbı: 230 
Sir-Deryii: 243, 269, 270 
Siunik eyaleti: 34 
Siyasetname (Nizamülmülk'ün): 4 1 ,  43, 

1 44  
Slav, Slavlar: 22, 6 1 ,  62, 63, 64, 7 1 ,  75 

- Bogomilleri: 72 
- dünyası: 6 1  
- komünistler: 70 

Smirnoff. V .  D. : 244 
Sofu süreklcri: 364 
Sogd köy 1 tileri: 4 1  
Sogd ticareti :  24 1 
Sogdiana: 2 1 4. 243. 244, 268 
Sogdlar: 268 
Sokrates: 55. 1 98, 208 
Sovyeı Ermenistanı: 35 
Sovyet tarihçileri: 372 
Sözen, Metin : 3 1 8  
Spanaküs: 1 39 

- hareketi: 1 37 
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Sufi, Sufiler: 99, 1 04. 1 74, 1 78. 203. 
205, 206, 222. 223. 228, 229, 233, 
234. 255. 26 1 .  262, 264. 266, 267. 
269, 307, 344, 345, 346, 347, 363, 
369. 373. 377 

- düşünceler: 220 
- şeyhleri : 376, 377 
- tarikatları: 378 

Sufilik: 1 50, 1 73. 1 78, 2 1 9, 224, 225, 
236, 262. 263:'"264, 267, 27 1 ,  306, 
3 1 7. 375 

Süfiyiin: 325 
Süfıyiine akımlar: 22 1 
Sufıyiine cereyanlar: 223 
Sufıyya: 344 
Süfıyyat al-Mu' ıazıla: 1 50 
Stefan Duslıan: 77 
Stefan Neınanya: 77 
Strabo: 30 
Sufyiin: 1 93 
Suha Arın: 3 1 8  
Suhravcrdi: 207, 208, 209, 335 
Suhraverdiyye: 1 73 
Sultan Veled: 230, 23 1 .  270 
Sultaniye (Tcbriz'in Güney-Doğu'sunda): 

275. 377 
Suluca Karaöyük: 324 
Sumamii: 1 50 
Sumeniyyc: 93 
Sunaxaria: 286 
Sunh: 1 1 0 
Suriye: 1 1 . 1 8, 3 1 ,  34, 83, 95. 1 1 5, 1 1 6, 

1 1 7. 1 1 8,  1 1 9 ,  1 24, 1 26, 1 40. 1 58. 
1 64. 1 73. 1 83, 2 1 7, 22 1 ,  227, 229, 
236, 249. 26 1 .  278, 300, 302, 306, 
3 1 8, 330, 33 1 .  334, 34 1 .  363, 366, 
37 1 ,  376, 378, 38 1 

- Alevileri: 382 
- tipi: 9 
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Suriyeliler: 24, 1 30, 1 5 1  
Sursubul, Naib : 65 
Suıyani: 1 75 

- kilisesi: 26 
- memleketi: 23 

Suşehri: 30 
Sülemi: 226, 344 
Süleyman: 25 
Süleyman b. el-Hasan el-Kannati: 87 
Süleyman b. Kutlumuş: 249 
Süleyman b. Surad: 1 29 
Süleyman Çelebi: 1 00  
Süleyman Fikri : 283 
Süleyman ibn Barman Ata, Hoca: 270 
Süleyman (Peygamber): 302 
Süleyman Türkmani, Şeyh : 345 
Süleyman, Yahudi : 303 
Süleymaniye camii ve imareti :  28 
Sümame: 9 1 .  92 
Siinik: 57 
Sünni, Sünniler: 43, 94, 97, 98, 99, 1 07, 

1 1 2, 1 1 3, 1 "· 1 28, 1 3 1 .  1 32. 1 4 1 ,  
1 44, 1 52, 1 59, 1 62, 1 64, 1 67, 1 72, 
1 8 1 ,  1 87, 206, 25 1 .  259, 299, 364, 
382 

- ayyariin: 1 85 
- fakihler: 308 
- hukuk: 1 86 
- idareciler: 1 65 
- lsliim: 1 64, 1 66, 1 68, 1 90, 1 9 1 ,  

1 98, 208, 223 
- lslam merkezleri: 3 1 7  
- medrese: 267 
- müellifler: 1 37 
- Müslümanlar: 39 
- orthodoxl uk: 349 

1 - Osmanlı :  37 1 
- Sufiler: 225 
- şarihlcr: 1 06  
- ıarikaıları : 346 

Sünnilik: 1 59, 1 62, 228, 247, 250, 256, 
259, 264, 296, 308, 309, 3 1 5, 347. 
350, 35 1 .  352, 375 

Şa'bi: 1 92 
Şabi'iin dini: 1 03 
Şafii: 9 1 .  ı 1 6. 1 46. 1 52. 248 
Şafii fakih : 205 
Şafiiler: 95, 1 59, 246, 248 
Şah Abbas: 28, 369 

Şah lsmail : 99. 267, 364, 366. 367, 368, 
369. 370, 37 1 .  372. 373, 374, 375. 
377, 384, 385 

- Divani: 369 
Şah Nimeıulhıh Veli: 373 
Şah Safi süreği: 364 
Şah Tahmasb: 369 
Şah Takiuddin Muhammed: 373 
Şah-ı Sincan: 34 1 
Şahapivan: 1 1 
Şahname: 25 
Şahvcr (Türkisıan hakanı): 34 1 
Şakaayık-ı Nu'maniyyc: 267, 277 
Şakık. Belhli: 226 
Şakık'ul-Azdi: 225, 3 1 6  
Şam: 1 24. 1 48. 232, 236, 249, 328 
Şamancı Proto-Bulgarlar: 22 
Şamanism: 242 
Şamanist: 295 

- Türkler: 24 1 
Şamanlık: 2 14, 235. 237, 239 
Şamliilar" 366 
Şamsiya. Şaııısiyan: 26. 337 
Şarapdarlık: 199 
Şaş: 243 
Şali al-Arab: 1 39 
Şazelilik: 266 
Şehname: 300 
Şeıns-i Tcbrizi: 323 
Şemseddin Sami: 285. 350 
Şemseddin. Scıııcrkandlı : 233 
Şcmsi'ler, Şcınsiyye: 22, 26, 27, 38 1 ,  382 
Şeın�üddin Ahmed Baba: 338 
Şcmşi dini: 22 
Şcmun Dede: 304 
Şemuru : 226 
Şerh-i Cami el-kebir: 1 92 
Şcrh-i Tahiivi: 192 
Şeriat: 162, 1 66, 1 MI, 1 74, 1 92, 259, 309 
Şervin: 42 
Şeyh Aliyy-i Kürdi: 345 
Şeyh aş-Şia: 1 29 
Şeyh Bedreddin: 228, 346. 363 

- ayaklanması: 266 
- isyanı: 276. 285 
- olayı: 348 
- Sufileri: 347. 366 

Şeyh Safi, Şeyh Safiüddin: 368, 370, 37 1 .  
373, 374, 377, 378 

- ahfadı: 374 
Şeyh Üstadc: 354 



Şeyh'ler: 348 
Şeyhülislam Yahya: 100 
Şeyyad Hamza: 2 1 7; 229, 256 
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Şia: 97, 98, 99, 1 04, 1 07, 1 1 2, 1 1 4, 1 22. 
1 27. 1 28, 1 30, 13 ı. 1 35, 1 38, 1 46, 
1 57. 1 59, 1 64, 1 78, 224, 264, 267, 
3 16 

- akideleri: 208 
- ilahiyaıı: 99 
- lran: 359 
- mahalleşi: 1 8 1  

Şia-i lmamiyyc: 257, 258 
- mezhebi: 224 

Şia-i isna aşcriye: 307, 327 
Şia-i rfifıziyye: 341 
Şiat Ahi al-Bayı (Şiat ehli-beyi) :  1 20 
Şiat Ali :  1 00, 1 1 2, 1 20, 1 62 
Şiaı Al Muhammed: 1 20 
Şiaı Osman: 1 20 
Şii, Şiiler: 39. 84, 94, 97, 1 O 1 ,  1 03, 1 04, 

1 07, 1 1 2, 1 1 3,  1 1 5 ,  1 1 6, 1 24, 1 27, 
1 30, 1 33. 1 35, 1 45, 1 47, 1 48, 1 50, 
1 53, 1 59, 162. 1 64. 1 72, 1 8 1 ,  203, 
204, 206, 222, 223, 247, 250, 25 1 ,  
252. 258, 264, 273, 3 1 7, 348, 374, 
375, 382. 383 

- -Alevi: 350 
- -lmamiyye: 1 3 1  
- ayaklanması: 1 22 
- ayyarun: 1 85 
- doktrinler: 40, 326 
- eğilimler: 258 
- ezanı: 375 
- fırkaları: 1 1 4 
- grupları: 305 
- hadis mecmuası: 1 O 1  
- hareketi: 1 1 6, 1 1 7, 1 20, 1 29, 256 
- lsliim: 1 29, 25 1 
- mezhebi : 247 
- Müslüman: 280 
- yazarlar: 106 

Şiilik: 98,  1 04, 1 07, 1 1 6, 1 2 1 ,  1 22, 1 30, 
1 3 1 .  1 33, 1 34, 1 35, 1 47, 1 58, 1 64, 
1 65. 1 7 1 ,  1 72, 1 78, 200, 224, 248, 
249. 250, 25 1 ,  253, 254, 257, 259, 
263. 264. 265, 279, 296, 3 1 2, 3 1 9, 
327. 329, 346, 356, 363. 368, 369, 
370, 37 1 .  375, 383, 384 

- ıaa�subu: 1 33 
Şiisnı : 1 2 1  
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Ş ihabeddin Mahmud b .  S ikateddin 
Abdülaziz: 1 94 

Şihabeddin SuhrJverdi: 207, 224. 344 
Şinakan'lar: 33 
Şirak: 58 
Şirvan: 372 
Şol köyü: 23 
Şövalyeler: 33 
şura: 1 1 5 
Şuasıvanifı: 290 
Şuciiud-Din, Sultan : 363 
Şumaniyya: 2 1 9  
Şuubiyyc: 87 
Şurin: 1 54 
Şuııar: 1 84 

Tabari: 1 39, 1 79, 1 83, 302 
Taberisıan: 1 4 1 .  144. 1 50 
Tabuk sckri : 1 07 
Taceddin-i Kürdi: 27 1 
Tacik: 374 
Tficü'ı-ıcviiıih: 356 
Taghazgazl:u·: 244 
Tahir: 1 83 
Tabiri hanedanı :  1 33. 1 79 
Tahiriler: 1 33 
Tahınasp: 364 
Tahtacı. Tahtacılar: 280, 283, 325, 366 
Talas: 200 
Talha: 1 1 9, 1 20, 148 
Talha b.  Ubeydullah: 1 09 
Talikan: 1 43 
Tfiliş: 366 
Tfiliş-Gilan: 377 
Tamim kabi lesi: 1 23 
Tamınuz efsanesi: 1 70 
Tao: 309 
Taoisın: 80 
Tapduk Emre, Şeyh : 27 1 
Taptuk: 328 
Taptuki: 328 
Taptuklu: 328 
Tarih-i al-i Selçuk: 275 
Tarih-i murassa! (Abbas lkbal'in): 378 
Taron: 48 
Tarsus: 1 5, 3 1 ,  249. 333, 380 
Tasavvuf: 37 1 
Taşkcnd: 269 
Taı'ev manastırı: 34 
Tatarlar: 236. 281  
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Tavemier: 28 
Tavvfibiln: 1 29, 1 30 
Te�riz: 376, 377 
Tekhüder: 332 
Tekkeler: 348 
Tekkclil: 366 
Telcphos, Kral : 32 1  
Tenasuh: 93 ,  1 32, 1 46, 1 64, 368 
Tendürck Dağı: 48, 82 
Teodor Rştuni: 29 
Tepedelenli Ali Paşa: 284 
Tephricc, Tcphrike: 1 5, 1 6, 30 

- Paulicianları: 63 
Tersalar (Hıristiyanlar): 43 
Tesalya: 28 1 ,  284 
Teshub (Hitit tanrısı) : 3 1 6 
Teslim Abdal: 362 
Teslis: 1 8  
Teşup (Fınına tanrısı): 304 
Tevfirih-i Al-i Osman: 27 1 
Tevrat: 304 
Thabor Dağı : 74 
Tlıecxlora, Naibe-imparatoriçe : 1 5  
Thcodosius: 74 
Theophilaktcs (Konstantinopolis Patriki) : 

66 
Theophilus, 1 mparator : 1 5  
Thcophylakt: 1 6, 66 
Thomas, Patrik Antakyalı : 1 6  
Thomas, Slav : 1 4, 29, 63 
Thondr.ık (Tendüriik): 3 1  
Thondrakites'lcr: 23, 24 
Tibet: 238, 342 

- dinleri: 380 
Tibetl i ler: 244 
Tibyfin-ı Vesfiilü'l-Hakayik: 294 
Timar: 82 
Timotheus, Patrik : 243 
Tiınur: 23. 23 1 ,  240, 257, 258, 269, 3 1 8, 

330, 378 
- imparatorluğu: 258 

Timuriler: 257 
Timurlenk: 257 
Tiridat, Kral : 5 1  
Timovo: 75, 77 
Tiyenşan: 245 
Tnıolos dağı: 320 
Togan: 37 1 
Toharistan: 225, 3 1 6  
Tokat: 23, 254, 27 1 ,  36 1 
Torna, Mezoflu : 23 

Tondrak (Teııdürek): 45. 58 
- çalkantısı: 55 
- hareketi: 35, 45. 46. 47, 52. 54, 55 
- heretic tarikatı: 35 
- tarikatçıları: 35 
- tarikat ı :  34, 45. 46 

Tondrakilcr: 1 I ,  48 
Tondraklar: 3 1 ,  45, 46. 48, 49, 50. 5 1 .  

53. 54, 55. 56, 7(� 82, 359 
Tondraklı :  23, 3 1 1  
Tondrakl ılar hareketi: 57. 511, 59 
Topkapı Sarayı: 254 
Torbeshi: 7 1  
Torlaklar: 342 
Toros dağları: 334 
Tökin, lsıııail Hüsrev : 27 
Tıir: 202 
Tüslu Ebıi Tahir: 20 1 
Trablusşaııı: 1 7, 56, 249 
Trabzon: 333, 366 
Trakya: 1 1 . 14, 1 6, 1 7. 2 1 ,  29. 6 1 ,  63. 

64, 68, 70, 7 1 ,  72, 79. 272. 274. 
30 1 ,  :n2. 384 

Transilvanya tuzu: 64 
Transkallasya: 5 1 .  80. 2 1 4  
Triminghaııı. J .  Spenccr : 178 
Trit: 1 7  
Trocltsch: 35. 3011 
Troja sav•ı:ı ı :  32 1 
Tsalkotn nahiyesi: 3 1  
Tschudi :  295 
Tsiıniskcs. Basileus Jcan: 332 
Tsurabert köyü: 57 
Tu-Kiu Türkleri: 24 1 
Tu-Kiu'lar: 2 1 4 
Tucn-Huang: 2 1 4  
Tugrul devleti: 194 
Tuğrul Rey: 2 1 6, 244, 25 1 ,  3 1 2  
TuhfcıiJ'I esna-i aşcriyc : 259 
Tulayl: 57. 58 
Tumansky: 27 1 
Tunus: 1 67 
Tunyukıık: 241 
Turan, Osman : 44, 3 1 9. 336 
Turchia: 31 O 
Turfan: 202. 2 1 4  
Turgudeli: 277 
Turgutoğullan: 334 
Turuberan (Muş yöresi): 56 
Tustar: 202 
Tülıinilcr: 1 79 



Türgeşler: 1 44 
Türk: 55, 1 7 1 ,  202, 306, 33 1 

- -Moğol kabileleri: 379 
- -Moğol ulustan: 288 
- -Oğuz'lar: 24 1 ,  242 
- askeri çevreleri: 1 86 
- aşiretleri: 4 1  
- boylan: 248 
- heterodox mezhepleri: 3 16 
- hükümdarlar: 3 1 8  
- Sufileri: 255 
- Sufiliği: 278 
- şamanlan: 224, 3 1 6, 327 
- Şamanlıgı: 234, 297 
- tarikattan: 224 
- ta�avvuf düşüncesi: 329 

Türkan Hatun: 2 1 5  
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Türkistan: 94, 1 54, 203, 234, 235, 268, 
278, 3 1,8 

- Hanefileri: 248 
- Hıristiyanları: 245 

Türkiye: 279. 286, 288. 325, 339, 370 
Türkler: 50, 75, 94, 1 39, 1 &3, 1 84, 1 88. 

202, 2 1 3. 2 1 4, 2 1 5, 2 1 7, 2 1 8, 220, 
222, 224, 225, 226, 228, 233, 234, 
235, 239, 240, 24 1 ,  244, 246, 248, 
259, 265, 269, 272, 273, 274, 275, 
283, 284, 288, 3 1 6, 3 1 7, 3 1 8, 320. 
324, 326. 327. 330, 33 1 ,  332, 334, 
383 

Türklerde dini resimler (Kitap): 1 46 
Türkmen, Türkmenler: 55, 1 7 1 ,  20 1 ,  2 1 8, 

220, 23 1 ,  247, 249, 25 1 ,  252, 255, 
259, 27 1 ,  300, 30 1 ,  306, 3 1 1 ,  3 1 2, 
3 1 4, 3 1 6, 3 1 7, 32 1 ,  323, 326, 327, 
333, 334, 345, 368, 369, 374, 376 

- an'anesi: 3 1 7 
- aşiretleri: 1 36, 224, 255, 3 1 4, 384 
- babaları : 223, 227, 228, 230, 232, 

255, 307, 327, 334, 355, 360 
- beylikleri: 253, 332 
- boyları: 223, 227, 228 
- dervişleri: 322 
- emirleri: 375 
- Fütüvvet erbabı: 282 
- gelenekleri: 342 
- hükümranlığı: 372 
- isyanı :  28 1  
- kabileleri: 3 1 2  
- kadınları : 322 
- mesihçiliği: 369 

- oymakları: 36 1 .  382 
- süvari: 329 
- toplumu: 332, 383 
- zümreleri : 225 

Türük'lcr: 2 1 4  
Tzurillas. Yohan : 72 

Ubeyde Hanili: 144 
Ubeydullah tı. cl-Husı:yn: 90 
Uç beyi: 3 1 4  
U ç  emiri: 3 1 5  
Uladislav, Yohan (Çarın oğlu): 66 
Ulcaytu :  327 
Ulema: 128 
Ulu Cami (Bursa): 254 
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Umay Ana (Yer-Sub Tengri) : 24 1 .  305 
Uranka efsaneleri: 237 
Urfa: 24 
Uruk Hatun: 333 
Usayd b. Hu<layr: 1 1 1  
Ustacliı: 366 
Uygur Buddhistlcr: 227 
Uygur devleti :  24 1 
Uygurlar: 2 1 4. 220, 242, 245 
Uzbck: 20 1 
Uzun Hasan : 259. 276. 372, JB 

Üçler: 384 
Üçok: 360 
Üçyüzler: 385 
Ülken (Kök-Gök Tengri) : 305 
Ülkütaşır: 359 
Ürdün: 1 83 
Üsküp: 65 

Vagarshabad: 5 1  
Vahdet-i vücud kuramı: 345 
Vahdet-i vücut felsefesi :  2711 
Vahdetiler: 1 04 
Valentinus: 1 0  
Van Aladağı: 45 
Van Gölü: 82 
Vantziaıı. G. :  24 
Vardar: 70, 7 1  
Varsanıis. Antonaki: 285 
Vasıl: 1 48, 1 49, 1 56, 1 57, 1 511 
Vasıl: 1 40, 202 
Vaspurakan: 48 
Vcfaiyyc: 340 
V cliiyet-nfiınc: 292 
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Veli Mahmud Hayrani: 275 
Velid b. Ukba: 1 1 7 
Vergi defterleri: 28 
Vırver, Prens : 58 
Vigenere, B. de: 336 
Vilayet-name-i Şahi-Otman Baba: 267 
Vilayetname (Hacı Bektaş'ın): 290, 36 1 ,  

383 
Vodinc: 70 
Voltaire: 1 9  

Walpurgis Gecesi: 289 
Weber: 35, 1 76, 1 78, 1 79 

Xanthos, Lydia'lı : 25 
Xostak'lar: 33 

Yağmur taşı: 234 
Yahudi, Yahudiler: 23, 29, 39, 64, 75, 86, 

90, 1 03, 204, 330 
- cemaatları: 1 55 
- Çariçe: 76 
- Hıristiyan heresy'ler: 1 64 
- ilahiyatçılar: 1 50 

Yahudilik: 1 03 
Yahve: 25 
Yahya b. al-Hüseyin: 1 50 
Yahya bin Eksem, Kadı : 1 45 
Yahyalii kabilesi: 333 
Yakob Reiske: 324 
Yakub (Akkoyunlu sultan): 372, 373, 374 
Yakub (Hark Piskoposu) : 48 
Yakubi, Yakubiler: 39, 243, 245, 330, 

33 1 
- Hıristiyan: 26 
- kilisesi: 26 

Yakut (Müverrih) : 2 1 3  
Yakutlar: 2 1 4, 233 
Yaltkaya: 234 
Yassıada: 239 
Yavuz Selim: 267, 357, 364, 378, 379, 

382 
Yazıcıoğlu: 273, 275 
Yazid b. Abi Anisa: 1 03 
Yedinci imam: 1 72 
Yeghia (Elia), B izanslı yargıç: 58 
Yemen: 1 40, 1 50, 1 72, 1 73 

- seferi: 1 07 
Yemenliler: 1 2 1 ,  1 22, 1 24, 1 27 
Yeni Eflatuncu: 289 

- düşünce: 337 
Yeni Eflatunculuk: 337 
Yeni Ellfituniyye: 2 1 9, 220, 22 1 
Yeniçeri ocağı: 292, 294, 295, 346. 35 1 ,  

355, 357 
Yeniçeriler: 7 5, 28 1 .  282, 284, 295. 356 
Yeniçerilik: 326 
Yenisey abideleri : 240. 24 1 
Yese: 270 
Yesevi: 269 

- dervişleri: 234, 334 
- tarikat merkezleri: 270 
- tarikatı: 235, 276, 292 
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