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TEŞEKKÜR 

Sapkın dervişlerle ciddi olarak ilk kez Vahidl'nin Mendkzb-z Hoca-z Cihan ve 

Netfce-i Can'ını okuduğum ı 983 yılında karşılaştım. Sonraki üç yıl boyunca bu 

anlaşılmaz kişilerin tarihini izlemeye çalıştım ve araştırmanın ilk sonuçlan uzun 

bir bölüm olarak doktora tezimde yer aldılar. Dervişler üstüne bundan sonra da 

bilgi toplamayı sürdürdüysem de onlara yeni bir ilgi ile ancak ı 991 yazında dön

düm. Elinizdeki yapıt, büyük ölçüde derviş dindarlığını anlamak ve açıklamak 

için son iki yıl içinde gösterdiğim çabalanmın ürünüdür. 

Bu çalışmayı hazırlama süreci beni çok kişiye müteşekkir kıldı. Doğu ve Afri

ka Araştırmalan Fakültesi Kütüphanesi, ismaili Araştırmalan Enstitüsü Kütüpha

nesi, İngiliz Kütüphanesi (hepsi Londra'da), İslam Araştırmalan Enstitüsü Kütüp

hanesi (Montreal), Süleymaniye Kütüphanesi (İstanbul) ve İstanbul Üniversitesi 

Kütüphanesi'ne kitaplanna kolayca erişmemi sağladıklan için teşekkür ederim. 

McGill Üniversitesi, İslam Araştırmalan Enstitüsü master ve doktora çalışmalanm 

boyunca akademik ve mali yardım biçiminde; St. Louis, Washington Üniversitesi, 

Asya ve Yakındoğu Dilleri ve Edebiyatlan Bölümü geçen altı yıl boyunca çok gü

zel bir meslektaşlık havası içinde ideal bir çalışma koşulu sağlayarak bana kesin

tisiz kurumsal destek verdiler. Böylesine iyi kurumlarla ilişkili olduğumdan ötürü 

kendimi ayncalıklı sayıyorum. 

Bu kitaba birçok meslektaş ve arkadaşın katkısı oldu. Burada onlara, ilgi, za

man ve paha biçilmez eleştirileri için teşekkür etmek, aynı zamanda da sonuçtan 

sorumlu olmadıklannı belirtmek bir zevk. Yale üniversitesi'nden Gerhard Böwe

ring, Leiden üniversitesi'nden J.T.P. De Bruijn, Amherst College'den }amal Elias, 

North carolina Üniversitesi'nden carl Ernst, Gary Leiser, Utah Üniversitesi'nden 

Michel M. Mazzaoui, Oberlin College'den James W. Morris ve Florida Üniversite-
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Tannnın Kuraltanımaz Kullan 

si'nden Azim Nanji, kitabın değişik yazımlarını bütünüyle okuyup eleştirdiler. 

Washington Üniversitesi'ndeki meslektaş ve arkadaşlarım Engin D. Akarlı. Peter 

Heath ve (şimdi Chicago Üniversitesi'nde olan) Comell H. Fleischer her zamanki 

eleştirici anlayışlarını sergilemelerinin yanı sıra beni sürekli olarak destekleyip yü

reklendirmişlerdir. Gene Washington Üniversitesi'nden Beata Grant üslubumu 

düzgünleştirerek beni birçok uygunsuz ifadeden kurtardı. 

McGill Üniversitesi'nden öğretmenim ve dostum Hermann Landolt'a özel bir 

teşekkür borçluyum. Başlangıcından beri çalışmanın içinde olup on yılı aşkın bir 

süreyle olgunlaşmasına dek ona benzersiz biçemiyle yol göstermiştir. Hiç dinme

yen desteği yeni yetişen bir araşnncı içirı güvenli bir sığınak olmuştur. 

Son olarak Washington üniversitesi öğretim görevlisi kanın, dostum ve mes

lektaşım Fatime Keşaverz'e olan ölçüsüz borcumu dile getirmekle mutluyum. Ge

çen çok yıllar boyunca Fatime bu araştırma projesinin ve bundan çok daha fazla

sının dayanak noktasıydı; bu kitap sevgiyle ona sunuluyor. 
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Birinci Bölüm 

GİRİŞ 

Hicri altıncı/miladi onikinci yüz yıl ortalarında acayip-görünümlü bir zahid, 

Doğu Afganistan'daki Gazne'de Gazne hükümdan Mu'izzu'd-devle Husrev Şah'ı 

(yak. H. 54 7-55/1152-60) ziyaret ederek sadaka istedi. Yalın ayaklı, kara bir ke

çi derisi örtünmüştü. Başına aynı deriden boynuzlarla süslü bir börk geçirmişti. 

Elinde halka, delik aşık kemikleri ve ufak yuvarlak çanlarla bezeli bir değnek taşı

yordu. Husrev Şah, zahidin isteğine olumlu yanıt vererek hayu dualannı aldı.1 

Yüz elli yılı aşkın bir süre sonra Anadolu ve iran'da ona çok benzer görünüm

de zahidlerin Barak Baba'nın (ö. H. 707/1307-8) çevresinde toplanmış olduğu 

kaydediliyor. Barak Baba, beline sarılı kırmızı bir bez parçası dışında çıplak ola

rak, yüz kadar bir derviş grubunun başında H. 706/1306 yılında Suriye'ye geldi. 

Başına iki yanına birer manda boynuzu takıştuılmış kırmızımsı bir sank sanyor

du. Saçı ile bıyıklan uzun, sakalı ise kökten kazılıydı. Yanında uzun bir nefir, bir 

de derviş kasesi taşıyordu. Hiç servet biriktirmezdi. Uzun değnekler, tef, davullar 

taşıyan, boyunlanna asılı iplere azı dişleri dizili müritleri de aynı görünümdeydi. 

Nereye giderlerse gitsinler müritler çalar, Barak Baba da ayı gibi oynayıp may

mun gibi türkü çığınıdı. Barak Baba'nın, azgın bir kaplanı korkutarak ve vahşi bir 

deve kuşuna binerek gösterdiği gibi, vahşi hayvanlar üzerinde erki vardı. Galiba, 

müritleri üzerinde de benzer bir gücü vardı, onlan farz olan dini ayirıleri kuk değ

nek cezası ile yerine getirmeye zorlardı. Bununla birlikte dervişleri, oruç tutma

mak ve şeriatça onaylanmamış yemek ve uyuşturucu tüketimini de içeren, kural

lara aykın davrarıışlanyla ün salmışlardı. Memluk kaynaklan onlan ruhun bir be

denden başkasına geçiş inancıyla ve öte-dünyanın varlığını inkarla da suçluyor; 

ı Fahr-i Müdebbir diye bilinen Muhammed ibn Mansür Mubarek Şah, Addbu'l-harb ve'ş-şecd'a, yay. 
Ahmed Suheyli Hansfıri:, 446-4 7; Meier, 511, n. 250. 
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Barak Baba'nın kendisine ise aşın bir Hz. Ali sevgisi yakışnnyordu, dediklerince 

Hz. Ali sevgisini tek dinl farz sayarmış. 2 

Barak Baba'nın Suriye'yi ziyaretinden yüz yıl sonra, 25 Mayıs 1404'te, İs

panyol gezgini Ruy Gonzales de Clavijo Doğu Anadolu'da Erzurum yakınlarında 

Delilarkent ("Deliler kenti" bugünün Delibaba'sı) denen bir yerden geçti. Gezgin 

bütün köyde dervişlerin oturduğunu söylüyordu: 

Bu dervişler saç ve sakallarını kesiyor ve nerdeyse çıplak dolaşıyor. İster so

ğuk ister sıcak olsun sokaklarda dolaşır, yürürken de yemek yerler ve bütün 

giydikleri, ellerine geçirebildikleri yırtık pırtık bez parçalarıdır. Gece gündüz 

ellerinde defteriyle dolaşırken ilfilıi. söylerler. zaviyelerinin kapısının yukarı

sında, üzerinde hilfil biçimirıde bir süsü olan kara yün püsküllerden bir san

cak görülür; bunun altında bir sıra halinde dizili geyik, keçi ve koç boynuz

ları vardır, aynca sokaklarda dolaşırken bu boynuzları süs olarak üzerilerin

de taşımak adetleridir; bütün derviş evlerinin üzerine işaret olarak bu boy

nuzlardan konmuştur.3 

Afganistan'da keçi derisi giyinmiş yalnız zahid, Suriye'de Barak Baba çevre

sindeki gürültücü dilenci müritler kalabalığı ve Anadolu'da Delibaba'daki çıplak 

dervişler, İslam dünyasında tık Orta Döneminde ( 600-900/1200-1500) çıkan ve 

yayılan bir zahidlik türünü temsil ediyor. 4 Bu yeni hareket İslam zahidliğinin 

önceki çeşitlerinden anlamlı biçimlerde ayrılıyordu. Yeni zahidler, bir yandan 

yoksulluk öğretisinin köklü bir yorumu ile dilencilik, gezgincilik, bekarlık ve çile

keşlik ilkelerini örneği görülmemiş biçimde yüceltiyordu. öte yandan sapkın 

davranışı gerçek zühdün son ölçüsü kılacak bir biçimde zühd ile çarpıcı toplum

sal sapkınlık türlerini birbirine kaynaştınyorlardı. Yeni zahidler, toplumu ve 

onun yeniden üretilmesine katılmayı reddetme şevklerinden ötürü, çıplaklık ya 

da uygunsuz giyinme, gövde ve yüzlerindeki bütün kıllan traş etmek ve tek ger

çek zühd yöntemi olarak sann ve esriklik veren maddeler kullanmak gibi anar

şist ve kural-dışı davranışlara sanlıyorlardı. Kazançlı işler, aile yaşamı, ve ger

çekten her tür toplumsal ilişkiden kaçınmak yetmiyordu. Toplumdan çekilmeye, 

yerleşik toplumsal törenin eylemli reddi ve yıkımı eşlik etmek zorundaydı. Yeni 

2 Hamid Algar, "Baraq Baba," EIR içinde, 3:754-55. Barak Baba aşağıda 5. bölümde tartışılıyor. 
3 Ruy Gonzales de Clavijo, Clavjjo: Embassy to Temerlane 1403-1406, çev. Guy Le Strange, ı39-40. 
4 lslam tarihi dönemleri Hodgson'a göredir, özellikle ı :96'ya göre. Hodgson'un nı.Uadi tarihlerle yapn-

ğı tablo aşağıdaki gibi: Son Sasani ve tık Hilafet Dönemleri, yak. 484-692; Yüksek Hilafet Dönemi, 
yak. 692-945; ilk Orta lslami Dönem, yak. 945-1258; Son Orta lslami Dönem. yak. 1258-1503; 
Ateşli Silahlar lmparatorluklan Dönemi, yak. 1503-1 789; Modem Teknik Çağ. 1789- günümüz. 
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Giriş 

zahidler, İslam tarihindeki önceki benzerlerinden en çok bilinçli ve açık toplum

sal sapkınlıklarıyla ayrılıyordu. 

Yeni zühdcü hareket türdeş değildi. Yoksulluk, dilencilik, gezgincilik, bekar

lık, çilekeşlik niteliklerini ve başka toplumsal sapkınlık türlerini bazen inziva ba

zen de tekke yaşamını değişik ölçülerde vurgulayan ayn bireşimler halinde çeşitli 

görünüşlere büründü. Yukarıda sunulan öykülerin yalnız dilencisi, gezgin mürit 

gruptan ve yan yerleşik derviş topluluğu, yeni derviş dindarlığının bu değişik gö

rünümlerini yansınyor. zahidlik hareketinin başlangıç evresinin genellikle ayıncı 

özelliği olan kökten yoksulluk üzerine kurulu uzlaşmaz münzeviliği, her yerde 

tekkeci bir tepki izledi. Dilencilik ve gezgincilik kural olmayı sürdürürken topluluk 

yaşamının çekiciliği, önceki kuşakların zahid uzlanndan kalıt olarak alınan yalnız 

yaşama şevkine gem vuruyordu. Başlangıçtaki sert buyruk, dervişler zaman za

man, genellikle mevsimlik olarak, dilencilik ve gezgincilik yapmaya başladıkla

rında, daha da yumuşadı. Yılın çoğunu aşın bir yoksulluk halinde gezerek ve dile

nerek geçiren bu zahidler, yılın geri kalanında tekkelerine dönerek orada yerleşik 

yaşamın göreceli rahatına kavuşurdu. Bu tür değişikliğe karşın toplumsal sapkın

lık her zaman bir değişmez olarak kalmıştır. Yeni zahidlik dindarlığı, daha hicri al

tıncı/onikinci yüzyılda göze çarpmaya başlamışsa da tanınabilir toplumsal yığın

lar biçiminde ilk açık görünüşleri yedinci/onüçüncü yüzyıl başlarındaydı. Çok 

yaygın iki hareket görünümünde ortaya çıknlar: soyca İranlı önderlerin. en çok 

da Cemfileddm Savi'nin (ö. yak. 630/1232-33) önderliğinde önce Suriye ve Mı

sır'da boy gösteren Kalenderiye ve harekete adına veren kurucusu Kutbeddin 

Haydar'ın (ö. yak. 618/1221-23) etkinliklerinin bir sonucu olarak İran'da ortaya 

çıkan Haydariye. Her iki hareket de büyük bir hızla çıkış yerlerinden Hindistan ve 

Anadolu'ya yayıldı. 

Dilenci Kalender ve Haydari benzeri derviş gruptan, daha yedinci/onüçüncü 

yüzyıldan önce, İslam dünyasının çeşitli bölgelerinde görünmeye başlamıştı. Ye

nilerde fethedilmiş Anadolu ve Batı lran'daki Barak Baba müritleri, yerel olarak 

denetim alnnda tutulan, bu dini zfilıidlik dalgasının en erken ve en önemli temsil

cileri idi. Sonraki iki yüzyıl süresince hfila etkin olan Kalender ve Haydarilerin ya

nı sıra, Anadolu'da Rum Abdfillan, Cfuniler, Bektaşiler ve Şems-i Tebriziler, Müs

lüman Hindistaru'nda da Medariler ve Celfililer gibi daha birçok grup ortaya çıktı. 

Onuncu/onaltıncı yüzyılda Osmanlı, Safevi, Özbek ve Moğolların büyük böl

gesel imparatorluklarını kesin olarak kurmaları sapkın derviş gruplarının daha sıkı 

örgütlenmesine yol açn. Orta Dönem sonunun gevşek toplumsal birliği, ya yeni bir 

tarikata dönüştü ya da daha eski birinin içinde eridi. Osmanlı Anadolusu ve Bal

kanlar'da Bektaşilik önemli bir yeni tarikat olarak çıktı, Hindistan' da ise toplumsal 
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saygınlığı olan tarikatlara sızdı; bu da Çiştilik-Kalenderliği gibi alt-tarikatların orta

ya çıkmasına yol açtı. iran'da büyük olasılıkla Haydarilik ve Celalilik gibi değişik 

hareketlerin birleşmesiyle oluşan Haksar'ın oluşumunda da berızer süreçler işlemiş 

olmalıdır. llk derviş gruplarının hepsi bu son döneme kadar yaşamadı; kimileri, Os

marılı imparatorluğu'ndaki Cfunilerin örneğinde görüldüğü gibi toptan yok oldu. 

Tarih yazımı 

Yeni zühdcü hareketi oluşturan derviş gruplan, değişik ölçülerde bilimsel ilgi 

gönnüştür.5 Kalenderler çeşitli incelemelere konu olmuşken, Haydariler, Rüm Ab

dalları ve diğerleri büyük ölçüde incelenmemiş olarak duruyor. 6 Bununla birlikte 

Kalenderler örneğinde bile araştıncılar, genellikle, araştınna alanlannı belli bölge 

ve dönemlerle sınırlamış, grubun İslam dünyası içindeki tarihini bir bütün olarak 

izlemeye girişmemiştir. 

Günümüzde yeni zahidlik üzerine kapsamlı bir inceleme yoktur. 7 Olgu, İslam 

dindarlık biçimlerinin tarihsel gelişiminde ayn bir evre olarak bile tanınmıyor. Bu 

çözümsel derinlik ve odak eksikliği, önceki çalışmaların sapkın zahidliğin doğuşu 

ve süregelen çekiciliği üzerine doyurucu bir açıklama üretmeye yetersiz kalışında 

apaçık görülebilir. Gerçekten de Son Orta Dönem süresince yeni zahidlik hareket

lerinin oluşum, yayılış ve serpiliş nedenleri karanlıkta kalmıştır. Şaşacak pek bir 

şey yok bunda. Derviş dindarlığı, normal olarak, yeni bir dindarlık biçeminin be

lirtisi olarak görülmeyip bunun yerine daha kapsamlı ve görünüşte hiç değişme

yen "halk dini" kategorisi içine sokulmuştur. Burada etkili olan varsayım, mo-

5 Bu kesim, değişikliklerle şu makaleden aktanlmıştır: Ahmet T. Karamustafa, "The Antinomian Der
vish as Model Saint," Modes de transmission de la culture religieuse en Islam içinde, yay. Hassan 
Elboudrari, 241-60. 

6 Kalenderler hakkında dikkate değer çalışmalar: Muhammad Tagi Ahmad, "Who is a Qalandar?" Jour
nal of lndian History 33 (1953) : 1 55-70; Digby; Abdülbaki Gölpınarlı, "Kalenderiye," TA içinde, 
21: 15 7-61; Meier, 494-516; Ahmet Yaşar Ocak, "Kalenderiler ve Bektaşilik.• Doğumunun 100. yılın
da Atatürk'e Armağan içinde, 297-308; idem, "Quelques remaques sur Le röle des derviches kalen
deris dans le mouments populaires et !es activires anarchiques aux xve et xvıe siecles dans l'empire 
Ottoman," Osmanlı Araştırma/an 3 ( 1 983): 69-80; Ocak; Tahsin Yazıa, "Kalandar" ve "Kalandariy
ya," E/içinde, 4:4 72-7 4; Zerrinkfıb, özellikle 78-92 (Haydariler hakkında da). yeni basısı Custucü der 
tasavvef-ı /rrin içinde, özellikle 359-75. Haydariler ve Rum Abdfillan, Mehmed Fuad Köprülü ve Ab
dülbaki Gölpınarlı'nın bu kitapta daha sonra anılan oylumlu yapıtlannda ve Ocak'ın yukarda anılan 
yapıtlannda pek çok nedenle tartışılıyor (Ocak büyük ölçüde Köprülü ve Gölpınarlı'ya dayanıyor). 

7 Ocak'ın çalışması eldeki en kapsamlı çalışmadır. Ocak, kitabına önsöz olarak (toplu olarak "Kalende
rilik" dediği) lslam tarihindeki zühd eğilimlerini sekizinci/ondördüncü yüzyıla kadar arılatan uzun bir 
makale yazmış, kitap boyunca da sürdürdüğü geniş bir zühd tanımı var. Yeni zühdü lslam dindarlığı 
tarihinde ayn bir evre olarak görmüyor, aynca da ilgi alanını Osmanlı imparatorluğu ile sınırlı tutu
yor. Ocak'ın çalışması bana bu kitap bittikten sonra ulaştı. 
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demlik öncesi lslam tarihinde bir yanda kültürel seçkinlerin yüksek, kural belirle

yen ve resmi dinleriyle diğer yanda cahil yığınların alçak, kural karşıtı ve amiya

ne dinleri arasında su geçirmez bir ayrılığın olduğu idi. Derviş dirıdarlığı, genellik

le, halk dini alanının pek çok özelliğirıin ancak bir tanesi olarak görülmüştür. An

cak halk dirıi, durağan ve ne idüğü belirsiz bir irıanç ve adetler karışımı olarak dü

şünüldüğünden tarihsel değişikliğe uğramaz görüntüsünü verir. Modernlik öncesi 

dönemlerin okuma-yazmasız kaba halklarının, "okur-yazar" din geleneğinin 

yönlendirici baskılarına karşı direnerek, irıatla eski dini bilgileri ve törensel davra

nışlarına sanldıklan varsayılır. Böylece toplumsal bakımdan sapık zahidlik, değiş

mez halk dini denizine atılıp kendi tarihsel özgüllüğünden soyundurularak tarih

sel açıklamaya geçit vermez kılınmıştır. 

Anarşist dervişlerin halk dini ve aşağı kültür alanına sürgün edilmesinin derin 

tarihsel nedenleri var. Ortaçağ islamlığının kültürel seçkinleri, dervişlere düzenli 

olarak toplumun ayaktakımı diye tanı koymuş; onları kolayca düzenci ve cahiller 

olarak küçümsemiştir. Kalender ve Haydariler Arap Ortadoğu'sunda görünmele

rinden daha on yıl geçmeden, Abdurrahman el-Cevberi tarafından suçlular dün

yasının pek çok dilenci ve dolandırıcı gruplarının çevirdiği dolapları göstermek 

için 61911222 ile 629/1232 yıllan arasında yazdığı bir kitapta utanmaz şarlatan

lar olarak betimlenmiştir. B Birkaç on yıl sonra seçkin bir bilim adamı, Nasireddin 

Tüsi, derviş "ayaktakımına" karşı etken bir düşmanca tutum takınmakta tereddüd 

etmiyordu. 658/1259-60 yılında bir grup Kalender Suriye'nin Harran kentinde 

Moğol hanı Hülagu'nun huzuruna çıktı. Hükümdar bu kişilerin kim olduğunu öğ

renmek istediğinde Nasiredöın'in "[Bunlar] bu dünyanın fazlalıklarıdır" açıklama

sı, Hülagu'ya bütün Kalenderlerin hemen idam edilmeleri buyruğu verdirtmişti.9 

Çok sofu olup Kalenderlerin din-karşıtı davranışlarını kınamak için 683/1284-85 

yılında bir risale yazan Muhammed el-Hatib, gayri müslim Moğolları Kalenderlere 

karşı sert tutumlarından ötürü şiddetle övüyordu. ıo Ünlü Safiyeddin-i Erdebili'nin 

öğretmeni lbrahim Gilani (ö. 700/1301) ve Çişti Muhammed Gisüderaz (ö. 

826/1422) gibi önemli süfüer müritlerini Kalenderlerle ilişkiye girmemeleri için 

uyarıyorlardı.11 

Dilenci dervişlerin açıkça kınanması, bütün Son Orta Dönem boyunca ente

lektüel yaşamın sürekli bir özelliği olarak sürüp gitmiştir. ömeğirı, sapkın zühdün 

sözünü sakınmaz yergicisi Osmanlı Süfisi Vahidi (onuncu/onaltıncı yüzyılın ilk 

8 Cevberi, yapr. ı 7b-18a. El-Cevberi'nin Kalender ve Haydariler hakkında dedikleri aşağıda 5. bö
lüınde anlatılıyor. 

9 Belgelerin tamamı için bakınız, 5. bölüm, 3. not. 
10 Hatib, 531-64 (Farsça metin 553-64 sayfalarda); Moğollara övgü 53b yaprakta. 
11 Bakınız 5. bölüm, 24 ve 25. notlar. 
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yansı) dervişleri doğal olarak cahil olup her şeye kolayca inanan halkın dini du

yarlıhklannı sömüren utanmaz ikiyüzlüler ve sahtekarlar olarak bir yana fırlatıp 

atarken çok şiddetliydi. Vahidi onlan içten herhangi bir din1 duygudan bütünüyle 

yoksun sahte sufi, bu bakımdan da kesin olarak kafirlerden daha kötü olmakla 

suçluyordu: 

Kafir imana gelür gelmez ışık [sapık derviş) 

Kafirde var kabiliyet, bunda yok 

Bu recadan çıktı, o havf içredir 

Bunun üzre el-hak anın fazlı çok.12 

Vahidi'nin çağdaşı Tezkire-i Şu'ara yazan Latifi (ö. 990/1582) şeytanın dostla

rı diye aşağıladığı sapkın dervişler için aynı duygulan besliyordu.13 ilginç olanı, re

zalet nedeni dervişler ve yandaşlarına karşı hemen hemen aynı yaklaşım, bu oku

muş Osmanlı beyefendilerinin Avrupalı denklerinde de·bulunuyor. Seçkinlerin yeni 

zühd görüşünü belirleyen özel varsayımlar dizisi onbeşinci yüzyıl sonlan ile onal

tıncı yüzyıl başlarında Osmanlı toplumunun bilgili ve uyanık bir gözlemcisi Giovan 

Antonio Menavino'nun aşağıdaki renkli öyküsünde bütün olarak sergileniyor: 

Koyun postuna sarılı torlaklar [siz Kalenderler diye okuyun) bunun dışında 

çıplaktır, serpuşlan yoktur.14 Başlan iyice kazılı olup soğuğa karşı yağlan

mıştır. Şakaklarını, terden zarar görmesin diye eski bir bez parçasıyla yakar

lar. Okuma-yazmalan olmayıp adama yakışır hiçbir şey yapamadıklanndan 

yalnız sadakayla geçinip hayvan gibi yaşarlar. Bu yüzden kentlerde mey

haneler ve aşhaneler dolaylarında bulunurlar. Kent dışında dolaşırken iyi gi

yimli bir kişiyle karşılaşırlarsa çırılçıplak soyarak onu da kendilerinden biri 

yapmaya çalışırlar. Avrupa'daki Çingeneler gibi, özellikle hizmetlerinin kar

şılığında onlara ekmek, yumurta ve peynir, başka yiyecekler veren kadınla

ra falcılık yaparlar. Genellikle, aralarında çok saydıkları ve Tarın gibi taptık

ları yaşlı bir adam olur. Bir kente girdiklerinde kentin en güzel evinin çevre

sinde toplanır ve bir kendinden geçme bunalımından sonra kentin başına 

büyük bir kötülük geleceği kehanetini yapan bu adamın sözlerini büyük bir 

alçakgönüllülükle dinlerler. Sonra, müritleri aracılık yaparak yaklaşan fela-

12 Vahidi, yapr. 52a-52b. 
13 Latifi, ıı o (şair Temennayi'nin yaşamöyküsü). 
14 Torlak "tüysüz, parlak oğlan" sözcüğü üstüne bakınız: Gerard Clauson, An Etymological Dictio

nary çf Pre-Thirteenth-Century Turkish, 546, 2. sütun; ve Ettore Rossi, "'Torlak' kelimesine dair," 
Türk Dili Araştırma/an Yıllığı-Belleten (1955): 9-1 O. 
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keti önlemesi için ona yalvarırlar. İhtiyar, müritlerinin ricasını kabul eder 

ama bunu başlangıçta bir isteksizlik gösterisi olmadan yapmaz ve kenti 

kendisini bekleyen yakın tehlikeden esirgemesini isteyerek Tann'ya dua 

eder. Eskiliğinden ötürü saygın olan bu oyun, onlara cahil ve safdil halkın 

büyük miktarlarda sadaka vermesini sağlar. Torlaklar ... hintkeneviri çiğner 

ve yerde uyurlar; vahşi hayvanlar gibi açıkça livata da yaparlar.15

Bu parça bizi yabancı ama yine de tamdık "halk dini" alanına götürüyor. Me

navino'nun aynntılı Kalenderler tablosu, cahil ve safdil yığınlar ve gene bir o ka

dar cahil olup yığınların taptığı tamamen sahte.kar yalancı veli grupları ile dolu 

kararılık ve bir ölçüde cehennemlik bir manzara üzerine çizilmiş. Sahte.kar veliler, 

tümden aptal değillerse, basit halkın dini duyarlılıklarım sömürüp onlardan maddi 

yararlar çıkanyorlar. Velilerden basit halka bereket ve şefkat akışının bu tersyüz 

edilişine, manzarayı tuhaf ve nerdeyse hayvani kılan özellikler eklenmesiyle, 

halk dini okuyucudan iyice uzaklaştınlıyor. Sonraki benzeşleri Menavino'yu bun

ların hepsinde, yakından izlemiştir. Bunların dervişlere karşı genel tutumları on

dokuzuncu yüzyıl Mısın'nın bilgin gözlemcisi E.W. Lane'in aşağıdaki tümcelerin

de özetlenmiştir: 

Bu sayfaların konusu olanlar kadar cahil bir halkın kafasında böyle hayal

lerin (yani cin inancı] olması mantıken bizi şaşırtamaz. Ancak Mısırlılar 

yalnız hayali varlıklara saygı göstermiyorlar: bunu kendi türlerinden belli 

bireylere de yapıyorlar, çoğu kez de bu tür saygıyı en az hakedenlere .. . Mı

sır'ın ünlü velilerinin çoğu, ya deli ya aptal ya da sahtekar.16

Ortaçağ tslfun ve Hıristiyarılık dünyalarının "aydın" kültürel seçkinlerinin gö

zünde kural karşıtı derviş, kaba yığınların dininin en üstün sembolüydü. Bu özgül 

varsayımlar dizisi ve onun göstergesi olduğu belli bir din ve kültür anlayışının or

taçağlardan beri etkisini sürdürmesi; içinde İslam dini tarihi hakkındaki araştır -

maların yönetildiği tarihçilik söylemine hara bunların biçim veriyor olması dikka

te değerdir. Halk dini tartışmasını yeniden tarih araştırmalan gündemine getiren 

çığır açıcı bir makalede Mehmed Fuad Köprülü (ö. 1966) sapık dervişler üzerine 

aşağıdaki sözleri yazıyordu: 

15 Menavino, 79-82; Almanca çeviri, 36b-37b. Menavino, Osmanlı sultanlan il. Bayezid (hük. 886-
9 18/1481-1512) ve 1. Sellm'in (hük. 9 18-26/1512-20) saltanatlan sırasında birkaç yıl istanbul'da 

kalmıştı. 
16 Edward William Lane, Manners and Customs qf the Modem Egyptians, 234. Lane 1825'ten 

1828'e ve 1833'ten 1835'e kadar Kahire'de oturmuştur. 
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Bu adamlann genellikle alt sınıflardan geldiğini ve birtakım çok ince tasav

vufi gözlem ve yaşantıları [anlamaya] kabiliyetli olmadıklannı göz önünde 

tutarsak hazmedilmemiş "panteistik" inançlannın onlan doğal olarak hulül, 

tenasüh, en sonunda da "antinornianism" gibi inançlara götüreceği çok iyi 

ortaya çıkar. Genel bir ilke olarak, ancak [yüksek derecede] felsefi bir yete

neği olanlar ve mistik yaşannya açık olanlarca sindirilebilen inançlar zayıf 

akıllı insanlar arasında her zaman bu tür sonuçlar doğurur. 1 7 

Günümüze daha yakın bir zamanda Fazlu'r-Rahman (ö. 1989) halk dinini 

kınarken Köprülü'den bile daha şiddetliydi. YedVonüç ve sekiz/ondördüncü yüz

yıllara gönderme yaparak şöyle yazmıştır: 

Bu halk dilli olgusu, tasavvufun gerçek idealinin yerine bütünüyle geçmedi ise 

de Sufiliğin görünüşünü çok köklü olarak değiştirmiştir. İslam toplumu, pratik 

amaçlar bakımından bir ruh göçü geçirdi. Moral bir özdenetim ve yükselme 

yöntemi ve gerçek ruhsal aydınlanma olmak yerine Tasavvuf, şimdi, gerçek 

bir ruhsal hokkabazlığa dönüşmüş, öğreti düzeyinde de yan-sanrık bir teosofi

ye dönüştürülmekteydi ... Bu, pek çok Sufi Şeyhinin manevi demagojisiyle bir

leşince, önemli bir biçimi de şarlatanlık olan her türlü azgınlığa yol açıyordu. 

Sufiliğin en parlak zamanlannda Muhammed'in dinini dengesiz meczüblar ... 

asalak dilenciler ilan ediyordu. islfun ruhsal suçlulann eline kalmışn.18 

Bilim adamlarının "zayıf akıllı" yığınların kültürüne ve "asalak ... ruhsal suç

luların" adetlerine gerçek bir ilgi duymamalannda şaşacak pek bir şey yok. Köp

rülü'nün kendisinin Kalenderler üzerine olan çalışmasını, pek çok yayınında ya

kında çıkacağını söylediği halde, hiçbir zaman yayımlamaması anlamlı. "Halk yı

ğını", yüksek dinin ince ve an inançlarının bozulmuş ve kirlenmiş türleri için bir 

ambardan başka bir şey olmadığından doğrudan doğruya özgün kaynaklan orta

ya çıkarmak, "aşağı dini" ise kendi yerine, "halk yığınının kucağına" göndermek, 

açıkçası, daha bir anlamlı oluyordu. 

Bu "iki katmanlı" din modelinden yana ciddi güçlükler var. Yüksek, kural ko

yucu dinle aşağı ve kuraldışı din arasında birleştirilmez bir ayrılık varsayımı, sa

pık derviş gruplarının gerçek doğasını ve Moğol istilaları sonucunda ortaya çıkış

ları sürecini açıklamaktan çok karartmaya yarar. Başka bağlamlarda açıklayıcı bir 

ı 7 Köprülü 1, 299-300 (son tümce 300. sayfa 1, nottan). Karş. İngilizce çe viri: Islam in Anatolia ef 
ter the Turkish Invasion (Prolegomena) , çev. ve ed. Ga ry Le ise r, 12-13 ve n. 41 (70). 

18 Fazlu'r-Rahman, /s/am, 153. 
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maksada yardım edebilirken, Son Orta Dönem derviş grupları örneğinde her şeyi 

içeren bir halk dini ya da aşağı din türü yaratılması, araştırcıyı ancak şaşırtır. 

Böyle bir hareket, bu özel derviş dindarlığı biçimini ayıncı özelliklerinden soyun

durur ve bin-yılcılık ve kurtarıcılık gibi öteki dini eğilimlerin "popüler" çeşitlerin

den özde ayn olmadığını ima ederek onu çözümlemeye karşı bağışıklı kılar. Bu 

ideolojik ve sosyolojik olarak birbirinden ayn dini davranışlar, böylece, tahmini 

bir "popülarite" ortak paydasına irıdirgenir.19 

Ancak bu çalışmada ele alınan sapık derviş gruplarının ayrıntılı tarihsel ince

lenmesi, iki katmanlı dirı modelinin yeni zühde uygulanmasını ciddi olarak sorgu

layan sonuçlar veriyor. Böylesi yakından bir inceleme, söz konusu hareketlerin 

bin yılcılık, kurtarıcılık ve ermiş tapınması gibi öteki sözde halk dini olgularından 

köklü olarak aynlan apayrı bir olgu oluşturduklarını gösteriyor. Derviş dindarlığı, 

ürkütücü toplumsal davranış üzerine acımasız vurgusu ve toplumsal uyarlığı 

açıkça küçümsemesiyle bütün öteki İslam dindarlık biçimlerinden aynlıyordu. Da

ha da anlamlı olarak, toplumsal köken bakımından da çekicilik bakımından da 

"alt" toplumsal katmanlarla sınırlı değildi. Derviş gruplannın toplumsal bileşimini 

saptamak kolay değil, ancak söz konusu hareketlerin üyelerinin okur-yazar ol

mayanla cahillerden oluşması gerektiğini ileri süren genel görüşün tersine bu ha

reketlerin pek sık olarak orta ve yüksek toplumsal katmanlardan üye aldıklannı 

saptamak için yeterli kanıt kesinlikle var. Toplumsal olarak sapkın zahidlik yolu, 

ortaçağ İslam toplumunun çeşitli katmanlanndan kişi devşirmeye yetecek denli 

çekiciydi. Bu bağlamda en çarpıcı olan, sözün en geniş anlamıyla okumuşlardan 

oluşan kültürel seçkinler sınıfının kimi üyelerini, ya geçici ya da sürekli olarak, 

dervişlik davasına kaptırdıklan gerçeğidir. Üyeleri arasında şair, bilgin ve belli bir 

yetenekte yazarlann varlığına bakarak karar vermek gerekirse anarşist dervişler, 

her zaman, kendilerini küçük görenlerin söylediği gibi okuma-yazmasız bir kala

balık değildi. Tersirıe, toplumsal bakımdan sapkın zahidliğin, pek çok Müslüman 

entelektüelinin gönlü ve beyni için güçlü bir çekiciliği vardı. 

19 "İki katmanlı din modeli" üstüne eleştirmeli bir tartışma için bakınız: Peter Brown, The Cult ef the 
Saints: Its Rise and Function in Latin Chlistianity, 12-22. Din incelemelerinde halk dini ka vramı
nın kullanılması hakkında kapsamlı bir çalışma için bakınız: Catherine Bell, "Religion and Chinese 
Culture: Toward an Assessment of 'Popular Religion,'" History ef Religions 29 ( 1989): 35-57. Er
nest Gellner, "Flux and Reflux in the Faith of Men," Muslim Sodety içinde, 1-85, Da vid Hume'in 
düşüncesinde bulunduğu biçimiyle iki katmanlı din modelinin psikolojik ön-yargısını düzeltmek 
için ilginç bir çaba gösteriyor, ancak Gellner'in kendi açıklayıcı modeli de, tuhaf ama, tarihsel değil. 
İslam dindarlığının iki katmanlı modele ("tektanncılık içindeki çoktanncı gereksinimler") dayanan 
geleneksel bir tutumla ele alınışı için bakınız: Ignaz Goldziher, "Veneration of Saints in Islam," 
Muslim Studies içinde, ed S.M. Stem, çev. C.R. Barber ve S.M. Stem, 2:255-341. Ortaçağ İslam 
bağlamında iki katmanlı kültür modelinin yeni bir değerlendirilişi için bakınız: Boaz Shoshan, 
"High Culture and Popular Culture in Medieval Islam," SA 73 (ı 991): 67-107. 
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Aynca, derviş dindarlığı doğal olarak, tarihsel olarak belli bir toplumsal ve 

kültürel bağlamda gelişmiş ayn bir dini olguydu. Yedinci/onüçüncü ve sekizin

ci/ondördüncü yüzyıllarda birdenbire boy göstermesi ve hızla yayılması, kuşku

suz, bir açıklama gerektiriyor. Böyle bir açıklayıcı çözümleme yaratmakta başa

nsızlık göstermekle kalmayıp bunun için duyulan apaçık ihtiyacı, halk dininin 

tarihsel bir boyutunun olduğunu inkar ederek karartması, iki katmanlı din mo

delinin yöntemsel yoksulluğunun bir ölçüsüdür. Anlaşılacağı üzere. kaba halka 

zaman işlemez. İkiye bölük bir İslam dini fikrine dayanmak, böylece "gayri İsla

mi inanç ve adetlerin İslami örtü altında yaşaması" türünden dışsal açıklamala

rın ağırlık kazanmasına yol açıyor. Gerçekten de Orta Dönem süresinde halk dini 

adetlerinin yaygınlığı. genellikle zamanın saygınlaştırdığı "yaşamda kalma ya 

da kalıntı" kuramına başvurularak açıklanmıştır, açıklanmışsa tabii. Bu düşün

ceye göre halk İslamı, tık Orta Dönem'de Yakındoğu'da okur,.yazar olmayan 

halk yığınlannın büyük sayılarda İslama geçmesiyle oluşmuştu. Bu yaygın ihti

da sürecinin bir sonucu olarak, "başlangıçta politik ve kentli seçkinlerin dini olan 

tslam, Ortadoğu halklanrun çoğunun dini ve toplumsal kimliği oldu. "20 Bu sü

reç, Yakındoğu dışında, Orta Asya'da (İran ve Anadolu'da da) göçebe Türklerin, 

Hindistan'da aşağı kasttan Hindulann ve Berberlerle Afrika'nın kara halklannın 

İslama geçişiyle Son Orta Döneme dek sürdü. Yüksek yazınsal geleneklerle güç

bela temasta olan bu yığınlann isteksiz çoğu durumlarda da ancak adca İslam

laşmalan lslama gayri İslami, özellikle de Şamancıl ve tincil, inanç ve kılgılannın 

girmesine yol açtı biçiminde sürüyor sav. Bunun ardından gelen "halk kültü

rünün" canlanması, Moğol istilalannın yıkıcı dalgası sonucu İslam yüksek kültü

rünün zaafa uğramasıyla birleşince, lslam dünyasının bağrında genel olarak er

miş saygısının özel olarak da sapkın mistik hareketlerin çıkıp hızla yayılmasını 

olanaklı kılmıştı. 21

Gayri İslami kalıntılar kuramı, toplumsal anlamda sapkın zahidliğe uygulan

dığında, ortaçağ İslam dünyasında yeni zahidliğin ortaya çıkışını eksik İslamlaş

mış kültürel çevrelerde gayri İslami ilkel inanç örneklerinin devamı olarak anla

mak gerektiğini akla getirecektir. Ancak sapkın zühdü yalnızca bir İslam-öncesi 

inanç ve töreler kalıntısı olarak görmek yanıltıcı olur. Burada söz konusu bütün 

kültür alanlannda İslam-öncesi ve İslami diru inanç ve töreler arasında önemli öl

çüde bir süreklilik olmadığını söylemek istemiyoruz. Derviş dindarlığının, özellikle 

20 Ira M. Lapidus, A History oflslamic Societies, 162. 
21 İkincil çalışmalarda bu konuda iyi geliştirilmiş görüşlere pek rastlanmaz. Burada sunulduğu biçi

miyle tartışma genel mahiyetteki bilimsel anlatılarda bulunan ipuçları ve zimni varsayımlann yeni 
bir yorumundan ibarettir. Böyle bir yola başvurmak zorunda kalmamız halk dini kavramının gayri 
tarihiliğinin iyi bir göstergesidir. Bakınız, örneğin, Rahman, Islam, 153-56. 
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giyim ve derviş değneği ya da aşık kemiği ve azı dişi gibi donanım bakımından, 

pek çok ögesinin kökenleri pekala İslam-öncesi ya da çağdaş gayri İslami çevre

lerde olabilir. 22 Yine de, gözle görünür bir İslam dindarlığı biçemine dönüşleri İs

lam toplumlarının içindeki toplumsal hareketlerin bir sonucu olarak olmuştur. 

"Kalıntı" da "iz" de olmayıp bu başlangıçtaki dış inanç ve töreler yeni bir İslami 

bireşimin yapı taşlan olmuştur. Onun içirı, bu İslam dirıdarlığı biçeminirı doğuş ve 

kök salışının açıklanması, İslam toplumları içirıde bulunmalı, dışında değil. 

22 Özellikle Orta Asya Şamanizmi ile Güney Asya Hindu ve Budist zahidlikleri bakımından kalıntı ve 
etki sorunu hakkında bakınız, örneğin, Mehmed Fuad Köprülü, JTJfluence du chamanisme turco
mongol sur !es ordres mystiques musulmans; Emel Esin, "'Eren': Les dervis heterodoxes turcs 
d'Asie centrale et le peintre sumomme 'Siyah-Kalam,'" Turcica ı 7 (ı 985): 7-4 ı; ve Digby, 66. 
Görünüş bakımından sapkın dervişlere o kadar berızeyen Saivite Kapfilika zahidlerinin aşağıdaki 
betimlemeleri kalıntı ya da etki kuramının niçin o denli çekici olabildiğini çok güzel gösteriyor: "Be
denlerine kül sürülmüş, kemik ya da kafatasından süsler takınmış ve hayvan derisi kuşak kuşan
mış bir halde keçeleşmiş lüleli saçlarıyla kafatasından bir dilenci çanağı ile dolaşıyorlar. Kimileyin 
bir sopanın ucuna takılı bir kafatasından ibaret özel bir değnek taşırlar'" (David N. Lorenzon, "Sai
vism: Kftpiilikas," The Encyclopedia ef Religion içinde, 13: 19). Ancak fiziksel görünüm bakımın
dan benzerlik, inanç ve adet bakımından benzerlik gerektirmez: Kftpalikalara daha yakından bir 
bakış onları Müslüman dervişlerine benzetmenin zorluk.lannı açığa çıkarıyor. Bakınız: David N. Lo
renzen. Tlıe Kdpalikas and Kalamukhas: 7Wo lost Saivite Sects. 
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TOPLUMSAL SAPKINLIK YOLUYLA ZAHiDLİK 

Derviş dindarlığı "kaba ve çirkin bir toplumsal sapkınlıkla toplumun reddi" 

olarak betimlenebilir. Bu dindarlık biçemi, toplumun açıkça sapkın toplumsal dav

ranışla dışa vurulan toptan ve etkin reddine dayanıyordu. Anarşist dervişe göre 

dinsel kurtuluş, toplumsal yaşam insanlığı kaçınılmaz olarak Tann'dan uzaklaş

tırdığı için, toplum kurallan içinde güdülen bir yaşamla uyuşamaz idi. Kurtuluş, 

ancak insan kültürünün etkin, açık ve toptan reddiyle bulunabilirdi ve sapkın der

viş, bir yalnızlık yaşamı gütmek için vahşi doğaya çekilmiyor, tersine amansız 

toplum karşıtı etkinliğiyle toplumun Tanrıya ulaşma başarısızlığını ayıltıcı bir bi

çimde eleştirmek amacında olduğu için kendisine toplumun kalbinde "toplumsal 

bir vahşilik" yaratıyordu. "Ana anlatı"nın bir bölümü olmaktan sakınan derviş, 

içinde toplum hakkındaki gürültülü .açıklamalarını çok göze çarpacak bir biçimde 

yaptığı yuvasını büyük bir özenle bu anlatının kıyılanrıda kurmuştur. 

Dolayısıyla yeni zühdü, toplumun reddi üzerine kurulu bir hareket olarak be

timlemek doğru olacaktır. Dervişler kendilerini toplumsal düzene planlı bir direniş 

yoluyla tanımlıyorlardı. Var olan toplumsal düzenin yerine onun rakibi olan bir 

başkasını koymayı amaçlamıyor, toplumu düzeltmek de istemiyor, yalnızca bü

tün kültürel kural ve yapılan inkar ediyorlardı. Zühdün olumsuz, tepkisel doğası 

kendini derviş dindarlığının aymcı özelliğine dönüşmüş olan açık bir toplumsal 

sapkınlık biçiminde gösteriyordu. Dervişler, anarşist gündemlerini uygulamaya 

koymak için çeşitli sapkın adetler edinmişti. Bunlar, zahidlik ve kural karşıtlığı 

olarak iki genel sınıf altında toplanabilir. 
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Zahidlik 

Toplumsal sapkınlık, şiddetli ve sürekli bir zahidlik biçiminde sergileniyordu. 

İstisnasız hepsi Orta Dönem İslam toplumlannın temel kurumlarını inkar eden za

hidlik uygulamalarına yoksulluk, dilencilik, gezgincilik, bekarlık ve kendine iş

kence olarak tanı konulabilir. 

Bütün mal-mülkün özgür istençle reddi, derviş dindarlığının belki de en gö

ze çarpan özelliğiydi. (Arapça karşılığıJakfr olan) ı derviş sözünün Farsçada 

"yoksul" ya da "çıgan" olduğu herkesçe bilinir. Zahid dervişler mutlak çıganlık 

içre yaşarlardı, mal-mülkleri de en aza indirilmişti. Her derviş grubunun ayırt

kan donanımları aşağıdakilerin bir ya da daha çoğunu içerirdi: yün ya da keçe 

giysi ya da hayvan gönü, özel başlık, dilenci kasesi (keşkı11-i fukara) , torba, ka

şık, değnek, kuşak, zil, balta, lamba ya da mum, ustura, iğne, çakmak taşı ve 

müzik aletleri (genellikle def, davul ve kaval) . Kurucu pirlerin kendileri, bu en 

az sayıdaki mallan bile reddederek, saltık yoksulluk uygulamış görünüyor. ör

neğin Cemaleddtn Savı, Kutbeddin Haydar ve Otman Baba'nın dervişlikleri süre

since uzun dönemler hiç giysi giymedikleri biliniyor. 2 Uygulamada gerçekleşen 

gönüllü yoksulluk, derviş ideolojisinin açıkça dile getirilmiş bir bölümü de idi. 

özenle geliştirilmiş bir yoksulluk söylemleri olan Kalenderler, savlanru, yoksul

luğu her iki dünyaya yeğ tuttuğunu savladıklan, Hz. Muhammed'in örneğine 

dayandınyordu. 3 Rum Abdallan ise Cennetten atıldığında nerdeyse çınlçıplak 

olan ve hiçbir şeyi olmayan Hz. Adem 'in izinden gittiklerini söylüyorlardı. 4 

Mal iyeliğine karşı kurala, kazançlı işe karşı buyruk eşlik ediyordu. zahid der

vişler toplumun ekonomik olarak yeniden üretimine katılmayı açıkça reddediyor

lardı. Bu, en açık olarak kurucu pirlerin yaşamında görülüyor: Cemaleddtn Savi, 

Kutbeddin Haydar ve Otman Baba, hepsi, geçimleri için doğaya yönelmiş ve baş

kalarının mallarıyla fiziki temastan bile özenle kaçınmış, her tür sadakayı kesin 

olarak reddetmişlerdir. Malı özellikle parayı, çoğu kez, "bok"a benzeten ve bütün 

sadaka önerilerine şiddetle tepki gösteren Otman Baba'da bu sadaka kabul etme 

isteksizliği, nerdeyse psikolojik bir iticilik olmaya kadar gidiyordu. 

ı Dihhuda, "Derviş." Duncan Black Macdonald, "Darwish." El içinde, 2: ı 64-5, ilginç bir yanı yok. 
ArapçaJakir sözcüğü hakkında bakınız Khaliq Ahmad Nizami, "Fakir," E/ içinde, 2:757-78. 

2 Burada anılan zühd ustalannın üçü de şimdiki tartışmada yararlanılan bilgilerin belgelerinin gereğin
ce verildiği 4. bölümde kaynaklanyla birlikte aynnnlı olarak tartışılıyor. 

3 Bir Kalender tarafından 748/ı 347-48 yılında yazılan Cemiileddin'in menkabevi yaşamöyküsü bu 
konuda çok açık; bakınız Farisi; bu yapıtta yoksulluk konusuna göndermelerin sayfalan. 5. bölümde 
8. notta verilmiştir. 

4 Vahidi, yapr.43a. 
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Bununla birlikte zfilıid dervişlerin çoğunluğu için kazançlı işe hor bakmak, özel

likle yiyecek bakımından başkalannın cömertliğine sürekli bağımlılık demekti. Kimi

leyin oldukça düzenli olan dilencilik ve sadaka-alımı, kural oldu. Bilgi yokluğu ne

deniyle çeşitli grupların dilencilik karşısında tutumlarının evrimini izlemek olanaklı 

değil, gene de hediye ve bağış kabul etmekte başlangıçta rahatsızlık duyguları var

dıysa da hiç olmazsa kimi Kalender ve Abdfillar bunları yavaş yavaş bir yana atmış 

görünüyor. Bu öz olarak sıkı kuralların gevşekleşmesi, en çok, dikkatle yönetilen 

ekonomik artıklığa bağlı ve politik denetim altındaki. gerçek kurumlar olan Kalender 

ve Abdfil tekkelerinin ortaya çıkışlarında göze çarpıyordu. Ancak böyle durumlarda 

bile dilenmenin etkinliği ve gerekliliğine inanç hiçbir zaman bırakılmamış, 

Eskişehir'de Seyyid Gazi tekkesindeki gibi, kış aylarında tekke gelirinden geçinmek, 

yılın geri kalarıında da dilenmek gibi ikisi ortası uzlaşmacı çözümler bulunmuştur. 

Evsiz-barksız dolaşmak bütün zahid dervişlerin paylaştığı başka bir özellikti. 

Gönüllü yoksulluk ve dilencilik, kolayca yerleşik yaşamın bırakılmasına yol açıyor

du. Gezgincilik, örnek zfilıidlerin mesleklerinde önemli bir rol oynamadığında bile 

durum buydu. Cemfileddin, aşın zühde bel bağlamadan önce gezmeye yönelik bir 

eğilim göstermesine karşın, daha sonra mezarlıklarda yalnızlığı gezmeye yeğ tut

maya başlamıştır. Gene bunun gibi, Kutbedd.in Haydar bütün erişkin yaşamını 

Kuzeydoğu iran'ın küçük zave kasabasında geçirmişe benziyor. Gene de bunların 

örnekleri, yandaşlarını gezginci bir yaşam benimsemekten alıkoymuyordu. Abdfil

ların örneğinde ise tam da tersine, plrin kendisi Otman Baba evsiz yurtsuz bir gez

ginci idi. Bütün durumlarda dilenmek gibi gezgincilik de, saltık yoksulluğun son ka

nıtı ve en iyi denetçisi işlevini görüyordu. (Kutbeddin gibi) ıssızlıkta ya da (Cema

leddin gibi) "ölüler kentinde" yaşamda kalabilen korkunç ustalar dışında gerçekten 

yoksul olanlar, yoksulluk ilkesinden ödün vermeden yerleşik bir yaşam sürememiş

lerdir. Kaçınılmaz olarak başkalannın cömertliğine bakan, gene de belli bir zaman 

boyunca tek bir geçim kaynağına güvenmeye karşı sakınık olan gönüllü yoksul, tek 

tutarlı çözüm olarak, doğal olarak evsiz barksız gezginciliğe yöneliyordu. 

Derviş yollarından herhangi birine bağlanmanın evliliğin reddini ve tek yaşa

manın kabulünü gerektirdiği her türlü kuşkunun ötesindedir. Cinsel yeniden üre

timin reddine verilen önem Kalender ve Haydari örneklerinde çok kesindir. Cema

leddin ile Kutbeddin'in ikisi de cinsel etkinliği kutsal olana tam bağlılık için açıkça 

ağır bir tehdit olarak görüyordu. Kimi söylentilere göre Cemfileddin Kalenderi yo

luna girmesini, hiç olmazsa kısmen, göründüğü kadarıyla Kur'an'daki Yusuf ör

neğine uyarak temiz kalma çabasına borçluydu.s Kutbeddin'e gelince, müritleri-

5 Kur'ıin'm 12. suresi Yı1sufhakkındadır. Cemfileddin'in seksten kaçmasının yanında Mısır'da ilk Hıris
tiyan zahidliğinde olduğu gibi kadın nefreti olup olmadığını söylemek olanaksız; bakınız Peter Brown, 
Tize Boqy and Socie(y: Men, Women, and Sexual Renıoıdation in Ear{y Christiani(y, 241-58. 
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nin üreme organlarına demir halkalar takma adeti, olası göründüğü gibi pirlerinin 

örneğine uyarak oluşturulmuşsa, cinsel güçleri nedeniyle o da bir o kadar kaygılı 

olmuş olsa gerek. Kutbeddin Haydar'ın uzun süreler soğuk suyla yıkanma alış

kanlığı. başka şeylerin yanı sıra pekala bir cinsel güdü bastırma yöntemi de olabi

lir. 6 Buna benzer yiğitliklerden, zahid dervişlerin ortak özelliği olarak söz edilmi

yorsa da yalnız-yaşamak, bir mutlak yoksulluk sonucu olmakla, onlarda kural 

olarak kaldı. 

Bedene işkence yapmak zahid bir dervişin yaşamının sürekli bir özelliği idi. 

Bütün dervişler, en azından yerleşik yaşamın düzenli beslenme, barınak ve giyim 

gibi kolaylıklannı reddederek kendilerini sürekli olarak korunaksız bırakıyordu. 

Bütün beden kıllannı traş etmek. demir zincir, halka, tasma. bilezik ve halhallar 

takmak ve kendi kendini yaralamak gibi ek acıncı uygulamalar, bu temel çaresiz

lik durumunu daha da şiddetli kılıyordu. Bu kendi isteklerine gem vurma eylemle

ri, büyük bir olasılıkla, dervişlerce kendi kendilerine verdikleri bir acı olarak değil 

de gerçek biyolojik ölümden önceki gönüllü ölümün doğal sonucu ve doğrulan

ması olarak algılanıyordu. Tanrıya tam bağlılık, dünyadaki varlığa. hem fiziksel 

hem de entelektüel olarak tam bir ilgisizlik gerektiriyordu. Fiziksel ölüme eylemli 

olarak çağrı çıkarmak derviş dindarlığının ortak bir öğesiydi. 

Müritlerince kurucu pirler olarak saygı gören zahid uzlann meslekleriyle ilgili 

kaynaklarda -suskunluk, yalnızlık. uyumamak ve yememek gibi- birkaç başka 

zahidlik adeti görülüyor. ancak bu ek öz-disiplin yöntemlerinin derviş gruplannca 

ne ölçüde kullanıldığını bilmek olanaksız. Tersine kanıt yokluğunda, yalnızca hiç

bir zaman tamamen bırakılmadığını çıkarsayabiliriz. 

Mal mülk, kazançlı iş, toplumsal konum, cinsel yeniden üretim ve beden sağ

lığının reddi olarak tanımlanan derviş zahidliği. ortaçağ İslam dünyası kurulu top

lumsal yaşamıyla ciddi olarak çatışıyordu. Bununla birlikte zahidlik, özünde top

lumsal sapkınlıkla eşdeğer değildi. Ancak önemsiz bir azınlıkça uygulanan top

lumdan şiddetli zahidce kaçış seçeneği, kültürel seçkinler de içinde olmak üzere, 

birçok Müslümanca kolayca taşınabilir, hatta bağışlanabilirdi. Ne de olsa zahidlik, 

Son Orta Dönemden birkaç yüzyıl önce Sufi dindarlığının çok göze çarpan ve se

vilen bir öğesi idi. 7 ölçülü ve sürekli zühd bütün Sufiler için bir kural olarak salık 

veriliyordu, aşın türleri ise Tasavvuf yolunda geçici manevi disiplin tedbirleri ola

rak kullanılıyordu. Sürekli olarak sert zahidlik için bile, tannsal çekim (cezbe) öğ

retisine başvurularak uygun yer bulunabiliyordu; bu öğretiye göre Süfı'nin top-

6 Karşl. Giles Const.able. Attitqdes toward Sejfll]/licted Sl/ffering in the Middle Ages, 1 1 . 
7 Zfilıidliğin Yüksek Hilafet Döneıni'nde (yak. 692-945 i.S.) Süfizm tarafından evcilleştirilmesi aşağıda 

3. bölümde t.artışı!mıştır. 
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lumdan Tannya doğru çekildiğine inanılır, bu çekilişin toplumsal sonuçlanna ba

kılmazdı. Tannsal olarak çekilenler (meczublar) , Tannrun lütfu ve istenci ile za

hidliğin aşın türlerini, dini hukukun (şerf'at) karanlık alanlarında işlemek demek 

olsa bile yaşama geçirebilirdi. B 

Ancak derviş dindarlığı, kendi özü olarak, uzlaşmaz bir toplum reddi taşıyor. 

isyancı derviş için zahidlik, gerçek dindarlığa toplumsal yaşamın koyduğu buka

ğıları kırma savaşımında kaçınılmaz ise de, ancak bir aletti. insan etkileşiminin 

dini tehlikeleri, toplumdan zahidce bir kaçışla önlenemezdi. Derviş, toplumsal ko

numunu bir yalnızın yaşamını yaşamak için bırakmıyordu. Onu toplumsal geçmi

şirıden ancak doğrudan doğruya insan toplumunu amaç almış etkin bir yokçuluk 

koparabilir ve kurtuluşa yaklaştırabilirdi. Dinsel savaşımının başan şansı, ancak 

zahidliğini manevi gücünü işbaşında sınamasını sağlayacak anarşist eylemlerle 

birleştirirse vardı. Dolayısıyla derviş dindarlığının öteki yüzü, uzlaşmaz bir kural

karşıtçılığıdır. 

Kural-Karşıtçılık 

Sapkın dervişler, görünüş ve davranış bakımından baştan sona kural-karşıtı 

idi. Bütün toplumsal kurallan aynı rahatlık ve kaygısızlıkla yıkıyor bile bile adet 

olmayan ve toplumsal olarak eşikteki adetlere kucak açıyorlardı. 

Yeni zühdün belki de en güçlü kural karşıtı yüzü, kuşkusuz en çok konuşula

nı ve yerileni, farz olan İslami ayirılere karşı açık ilgisizlikti. Çeşitli grupların çeşit

li zamanlarda farz olan ibadetlerini ne ölçüde serdiklerini kestirmek olanaksız. Ge

ne de sapkın dervişlerin namaz kılmadıklan, oruç da tutmadıklan üzerine, ister 

düşman isterse dost olsun birçok kaynakta bulunan söylentilerin doğruluğundan 

kuşkulanmak içirı pek bir neden yok. Bu bağlamda, dost metinlerin bu konudaki 

suskunluğu özellikle anlamlı. Örneğin Cemfüeddin'in Mendkib'inde namaza an

cak iki rastgele gönderme var, bu bakımdan Otman Baba'nın Veldyetndme'si an

cak birazcık daha iyi.9 Barak Baba'nın müritlerinin dini farzlan yerine getirmeleri 

için değnekle kırk değnek vuruşu gerektiğinin söylentisi ise dervişlere bu işleri 

yaptırmanın güçlüğünü gösteriyor. ı o üstelik hiç olmazsa kimi gruplar, özellikle 

8 Richard Gramlich, "Madidhı1b," El içinde, 5 : 1 029; Michael W. Dols, Majnün: The Madman in Me
dieval Islamic Society. ed. Diana E. Immisch, 388-41 O. 

9 Ffuisi, Yazıcı'nın edisyonu, 33, 3. satır (Cemfileddin ve Celfil Derguzinı} ,  7ı ,  1 7. satır Muhammed 
Belhi) ; Zerrinküb'un edisyonu, sırayla 708 ve 1 389. dizeler; Abdal. namaza birkaç gönderme, ör
neğin yapr. 54a. 

1 0  Algar, "Baraq Baba", 754. 
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namazı basit kalıplaşmış deyişlerle değiş tokuş etmiş görünüyor. Kendi aralarında 

"Allahu Ekber" (tekbir) kalıbının söylenmesinin açıkça bir ibadet işlevi günlük 

namazlann yerine geçmiş olabileceği Kalender ve Rum Abdfillannda durum böy

leydi. 1 1  Dervişlerin günlük namazı ve orucu umursamazlıkları, muhtemelen ze

kat ve hac gibi dini görevlere de uzanıyordu. Birincisi malsız-mülksüz dervişlere 

farz değildi, başıboş dervişlerin Mekke'ye doğru yollandıkları üstüne bir söylenti 

olmaması ise haccın zahidlik gündeminde olmadığını akla getiriyor. 

Dervişler, dini farzları yerine getirmemenin yanı sıra, açıkça rezil ve topluma 

karşı adetler edirıerek şerl'at'e, her zaman harfiyen değilse de ruhen, daha da kar

şı geliyorlardı. Bunların en önemlisi, çok göze çarpan doğası dolayısıyla tuhaf bir 

genel görünüş yeğlemeleri idi. Dervişlerin bütün saç düzeni, kıyafet ve takınılan 

tiksindirici bir biçimde tuhaftı. Dış görünümün şaşmaz bir toplumsal kimlik imi 

olarak işlev gördüğü bir ortamda yasal olarak kabul edilen giyim biçimlerini be

nimsemeyi reddetmek ve bunların bile bile çirkin giyimlerle değiştirilmesi, açıkça 

törenin protesto ve reddi anlamına geliyordu. 

Dervişler kendilerini giyim bakımından, türlü yollardan bütün toplumsal tip

lerden ayırıyordu. Kimileri bütünüyle çıplaktı, ötekileri ise bellerine yalnızca basit 

bir kuşak dolardı. Daha başka dervişler de eskiliği dolayısı ile saygınlık kazanmış 

toplumsal inziva giysisi yün ya da keçe aba giyerdi, ancak Sufi rengi maviden ka

çınılır ak ya da kara yeğlenirdi. Cemaleddin zamanı Kalenderleri düz yün çuvallar 

giyer, bu yüzden de Cavlak ya da Cavlak! diye bilinirdi. Rum Abdalları, yaratıcı 

bir toplum karşıtı davranışla, tek giysileri olarak hayvan gönü bürünürdü. Derviş

ler protestolarını başlıkla da göstermişlerdir; ya hiç giymeyerek ya da apayn baş

lıklar yaparak. Dervişlerin çoğu galiba yalınayaktı. 12 

ı 1 Kalenderi yazar Hatib-i Farisi. Mena.ki.b'in her bölümünü "Gel bu dünyadan el çekelim! kalenderce 
bir tekbir getirelim" (bi-ya ta dest ez fn 'alem bi-şu'im / kalenderv<ir tekbiri bi-gii'im) nakaratı ile 
bitiriyor. Abdfillar ise "beş vakit namaz zamanlannda dört tekbir getirir, abdest almaz ezanı bekle
mez ya da imama aldırmazdı" ('Aşık, yapr. ı 75a). Tekbfr bütün İslam ibadetlerinde önemli bir yer 
tutuyorsa da burada sözü edilen, açıkça, ayakta durarak eğilip bükülmeden kılınan dört tekbfm ce

naze namazıdır. 
1 2  Sünnetçe onaylanmış giyim kurallan hakkında bakınız, örneğin, Muhammed el-Buhan, Sahih, Mu

hammad Muhsin Khfuı tarafından Arapça-Ingilizce iki dilli edisyon, 7:454-551 (72. Kitap: Giysi Ki
tabı). Genel olarak lslfun giyimi hakkında bakınız: Yedida K. Stillman, Norman A. Stillman ve T. 
Majda, "Libas" Eliçinde, 5:732-53. Uygun giyim hakkında tartışmalar belli başlı süfi kitapçıklannda 
vardır; bakınız, örneğin, 'Ali ibn 'Osman el-CU!lfilıi el-Hucviri, 17ıe Kas/Jf al-MahjUb: 17ıe O/dest Per
sian Treatise on Sığism by al-Hqjwirf, çev. Reynold A. Nicholson, 45-57; aynca Suhrevercfi, 3 18-
24 (44. bölüm) ; Almanca çeviri, 306-1 ı . Süfi başlıklan hakkında bakınız, John Brown, The Dar
visches or On'ental Spiritualism, ed. H.A. Rose, 57-62; ve Theodor Menzel. "Beitrage zur Kenntnis 
der Dervisch-tağ", Festschrjft Georg/acob, içinde ed. Theodor Menzel, 1 74-99. Süfi ve derviş giyim 
kuşamının kökenlerini bulmak için yapılan bir girişim için bakınız, Geo Widengren, "Harlekintracht 
und Mönchskutte, Clownhut und Derwischmütze," Orientalia Suecana 2 ( 19530: 41-1 1 1 . 
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Saç biçeminde en köklü yol, "dört vuruş" (çahar darb) denen dörtlü tıraş, 

saç, sakal, bıyık ve kaşların tıraşı idi. Dörtlü tıraş Kalenderlerin ayırıcı imi olup 

Rum Abd.allan, Şems-i Tebriziler ve Celalilerce de benimseniyordu. Haydarilerle 

Camiler ise sakallarını kestiriyor ama bıyıklarını uzatıyordu. Bu uygulamaların 

ikisi de Hz. Muhammed'in, sakal ve bıyık bırakılmasını buyuran, örneğinden 

(sünnet) açık uzaklaşmalar idi. ı 3  Ortaçağ Müslüman toplumlarında saç kaybının 

onur ve toplumsal konum kaybını temsil ettiği yerleşik toplumsal örfe de karşı çı

kıyorlardı. 14  Dervişler tipik bir zühdcü davranışla toplumca çirkirı bulunan tam tı

raş adetini benimseyerek ona yeni, olumlu bir anlam verdiler. 1 5  

Dervişlerin üstlerinde taşıdıkları donanımlar da acayipti. Bildik dilenci çanağı 

ve derviş değneğinden başka çok acayip donanımları vardı. Haydarilerin demir 

halka, tasma, bilezik, kuşak, bukağı ve zincirlere düşkünlükleri vardı. Rum Ab

dalları özel baltalar, deri torbalar, büyük tahta kaşıklar ve aşık kemikleri taşırdı. 

Bu donanımların bazılarının ideolojik ve pratik anlamlan makul bir biçimde belir

lenebilirken (örneğin demir takımlar kesin olarak nefs ya da hayvani ruhu dene

timde tutmayı temsil ediyordu) , (aşık kemikleri gibi) ötekilerin anlamı belirsizliği

ni koruyor. 

Dervişler, toplumsal ve yasal kuralları, özenle rezil bir dış görünüş edinmenin 

yanında yasal bakımdan kuşkulu ve töre-dışı adetler edinerek de bozuyordu. 

Bunların belki de en göze çarpanı esritici ve sanntıcı kullanımı idi. Esrar kullanma 

"keşfi" hem Kutbeddin Haydar hem de Cemfileddin Savi'ye yakıştırılıyor, öte yan

dan da esrarın hem Kalenderler hem de Rum Abdalları için taşıdığı önemi göste

ren çeşitli kayıtlar var. 16  Kenevir yaprağı tüketiminin dervişler arasında ayin bo-

1 3  Bakınız, örneğin, el-Buhful, Sahih, 7:514 ve 5 ı 7 (72. Kitap, sırasıyla 63. ve 65. had1sler) . 
14 Sakal nraşının hilekar adamlarca uyuşturucu almış rakiplerine bir tahkir olarak yapıldığının örnek

lerine, ortaçağ Arap halk edebiyanndaki (S"ıret tt::ımza, S"ıret Baybars, ve S"ıret Ziiti'l-Himmet) aynca 
Bedi'üz-Zarnan el-Hemedani'nin (ö. 39811008) Seymere Makame'sindeki göndermeler için bakı
nız, M.C. Lyons, "A Note on the Maq<ima Form," Pembroke Papers 1 ( 1 990): 1 1 7. Karş. Widen
gren, "Harlekintracht," 5 1 ,  n.3. 

15 Süfizmde nraş için bakınız Grarnlich, 1 :88, ve orada anılan kaynaklar. Dervişler Farsça yetmiş beş 
beyitlik Ter<işn<ime adlı kısa bir kitap bırakmışlarsa da yazannın kimliği hakkında araşnncılar an
laşmış değil. E.E. Bertels, "Le Taraş-nama: Un poeme didactique des dervishes Jalfil'i." Comptes 
Rendus de l'Academie des Sciences des /'URSS ( 1 926): 35-38, bu kitabı Gramlich'in (bibliyograf
ya) dediğine göre, galiba Celfili dervişlerine yakışnnyor. Gölpınarlı ise, 1 40, yapıtın Şems-i Tebrizi 
şair şahidi (ö. 957/1550) tarafından yazıldığı düşüncesinde. Birçok yazmada bulunan Terrişndme 
(örneğin, Süleymaniye Kütüphanesi [istanbul] , Yazma Hacı Mahmud 3843/3, yapr. 7a-9b), nraş 
hakkında yeni bir şey söylemiyor. 

16 Kenevir yapraklannm "yükseltici" etkisinin Kutbedöın tarafından bulunduğunu 'lınadedöın Ebu el
Fadl el-Hasan (olası ö. 690/1291) bildiriyor, Kitıibu's-sev<inihi'l-edebfyefi'l-medd'ihi'l-Kınnabi

ye, Rosenthal, 51 -53. Muhammed ibn Bahadur ez-zerkeşi, zehru'l- 'arişfi ahkdmi' (ya da tahri
mi) 1-haşfş 'te Ahmed es-Saveci el-Kalenderi olarak Cemfiledd"ın'in de anıldığı aynı anlamda daha 
kısa bir kayıt var, metin için Rosenthal, 1 77. 
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yutlanna varmış olması epeyi olanaklı ise de bu sanı, bu konu üzerinde ayrıntılı 

bilgi eksikliğinden ötürü pekiştirilemez. 1 7 Ancak sanntıcı ve esriticilere açık baş

vurunun (kayıtlar hiç olmazsa camiler ve Şems-i Tebriziler gibi kimi dervişlerin 

içki de kullandıklarını gösteriyor) derviş gruplarını toplumsal saygırılık sınırlan dı

şına koyduğundan da kuşku duyulamaz. 18  

Derviş zahidler, buna benzer bir biçemde sema' ve dansı çok göze çarpıcı ola

rak ibadet konumuna yükselterek, toplumsal duyarlılıkları da incitiyordu. Sufilik 

tarafından büyük ölçüde evcilleştirilmiş olsa da sema' ve dans ilk Orta Dönem 

Müslüman toplumlarında dini çevrelerde, hukuk bakımından kuşkulu bir işti . 1 9  

Adetleri olduğu üzere dervişler bu konuda da kendilerini aşın bir davranışa salı

vermekte bir çekince göstermediler. Her zaman def, davul ve nefir taşıyor; açıkta 

yapılan törenlere sema' ve dans sokuşturuyorlardı. Kalender ve Haydarilerin de 

aynı işi yaptıkları üzerine kayıtlar varsa da, içinde müzik ve dansın önemli bir yer 

tuttuğu geniş çaplı toplantılarıyla özellikle Rüm Abdalları ve camilerin adı kötüye 

çıkmıştı. 

Çağdaş bir bakış açısından özellikle anlaşılmaz başka bir toplum karşıtı derviş 

adeti de kendi kendini yaralama ve dağlama idi. Rum Abdfillan, vucutlanna kazı

yarak ad yazmak ve resimler çizmekte aşın bir gayret sergilerdi; bu, başka derviş 

gruplan hakkında kayıtlarda bulunmayan bir adet. Bu belki de Abdalların ateşli 

Şiilikleriyle açıklanabilir. Böylesi bir davranış, ardındaki dini ve psikolojik güdü 

ne olursa olsun, Osmanlı Anadolusu ve Balkanlar'daki yerleşik dini örften açıkça 

sapıyor ve Abdal dindarlığı ile toplumsal töre arasındaki uzaklığı arttırıyordu. 

Kalender ve özellikle Abdalları yerenler onlan çirkin cinsel özgürlük biçimleri, 

özellikle livata ve hayvanseverlik ile suçlardı. Böyle ucuz suçlamalar, ihtiyatla 

karşılanmaları gerekirse de toptan bir yana atılamazlar. Evlenmeye, hatta dişi 

cinse karşı olmak cinsel etkinlikten bütünüyle uzak durmayı gerekli kılmaz. Yal

nız yaşamak, bu bağlamda, birincil olarak toplumun cinsellik yoluyla yeniden 

üretiminin reddi demek olup üretici olmayan cinsel etkinlikleri dışlamıyordu. Do

layısıyla toplumkarşıtı cinsel doyum yollarının kimi dervişlerin kasıtlı olarak redci 

gündemine sokulmuş olmaları olasıdır. Abdallar içinde (Farsça "genç oğlan" anla-

1 7  Bir tören ortamında dervişlerin esrar içmelerinin en açık betimlenişi Menavino'nun Rfım Abdallan 
anlatısında, Menavino, 76-79; bu anlatının tam bir çevirisi için bakınız: 6. bölüm. 

18 şarabın yasal yasaklığı hakkında bakınız Arent Jan Wensinck, "Khamr, 1. Juridical Aspects," El 
içinde 4:994-97. Sannlatıcı kullanımının yasal ve toplumsal anlamını Rosenthal tartışıyor. 

1 9  Jean-Louis Michon, "Sacred Music and Dance in Islam," Islamic Spirituality: Manffestations için
de, yay. Seyyid Hossein Nasr, 469-505; Jean During, Musique et extase: L 'Audition mystique 
dans la tradition soı!fie; Marijan Molt\ "La danse extatique en Islam," Les danses sacrees'de, 145-
280; Fritz Meier, "Der Derwischtarız: Versuch eines Überblicks," Asiatische Studien 1 -4 ( 1 954) : 
107-36. 
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mındaki kuçek'ten bozma") Köçek diye bilinen özel bir oğlanlar grubunun varlığı 

bu bakımdan kuşkusuz çok anlamlıdır.20 

Dervişlerin yerleşik toplumsal ve dini düzenden uzaklaşma eğilimleri tartış

malıdır; bu eğilim aşın inanç ve öğretiler benimsemelerinde de göze çarpar. Bura

da dervişlerin stratejisi, önemli dini kavramlara, özellikle benin yokluğa kavuş

ması flend') ,  yoksulluk flakr') , tanrının görünmesi (tecellı) ve ermişlik (velayet) 

gibi tasavvufi kavramlara kökten yorumlar getirmekti. Gerçekten de eylemlerinin 

kuralkarşıtlığı, dervişlerin kendilerince bu kavramlann "doğru" yorumunun doğal 

sonucu olarak görülüyordu. Dolayısıyla sapkın zühd, ölüm diliyle belirtilen benin 

yok oluşuyla haklı çıkanlıyordu. Derviş, ölümü gönüllü olarak seçen ve "ölmeden 

önce ölen" bir kişiydi. Hadfs (Hz. Muhammed'in sözü) olduğu söylenen muta 

kable en temuta "ölmeden önce ölünüz" cümlesi bu tutum için peygamber onayı 

sağlıyordu.2 1 Yasal olarak derviş kendini ölü bir kişi konumunda görürdü. O, bu 

kanının kesin olarak ciddi olduğunu fiziksel olarak mezarlıklarda kalarak sık sık 

gösterirdi. 22 Bundan çıkan sonuç, anlamlı bir biçimde, dervişin toplumsal ve hu

kuki kurallarla bağlı olmadığı idi. Kurallar, açık toplumsal saygınlıklı "tüzel kişile

re" uygulanırdı. Toplum sınırlarını darmadağın etmiş olarak dervişirı toplumsal bir 

rolü yoktu. 

Yoksulluk, tanrının dünyada görünüşü ve evliyalık kavramlarının zühde da

yalı benzer yorumlan her zaman aynı redci sonucu veriyordu. Yoksulluk mutlak 

yoksulluk demekti. Tanrının bu dünyada görünüşü, Tanrının bütün yaratısında 

varlığını, böylece de bütün yasal buyruk ve yasakların anlamsızlığını gösteriyor

du. Evliyalık, toplumsal ve yasal düzenlemelerin dışında olan velilerin, yani der

vişlerin kendilerinin varlığı demekti. Temel ileti her zaman aynıydı: derviş, top

lumsal geçmişinden mutlak olarak kopmak, geleceğini de aşın bir zühd aracılığı 

ile yalnızca Tanrıya bağlamak zorundaydı. 

Bu yüzden anarşist dervişlerin, büyük bir olasılıkla redci gündemlerini güç

lendirmek içirı, kolaylıkla "aykırı" görüşler benimsemeleri şaşırtıcı değildir. Otur-

20 İslam tarihinde livata ve eşcinsellik hakkında bakınız, "Liwat" El içinde, 5:776-79 (editörler yaz
mış) . 

2 1  Muta kable en temutU hakkında bakınız 'Ali Ekber Dihhuda, Kitab-ı emsal ve hikem, 4: 1 753; Be
di'üz-zamfuı Furüzfuıfer, Ehadis-i Mesnevi, 1 1 6, no. 353 ve Ritter, 583. 

22 Çeşitli kaynaklarda kayıtlı olduğu biçimiyle Cemfileddlıı'in yaşamöyküsü bu mezarlık eğilimi için 
pek çok kanıt içeriyor. özellikle menkabevi yaşamöyküsünde bu konu üstüne "Delfl gı!ften-i Sry
yid der bdb-ı anki gı1ristdn nişesten [rd} mertebe çist" başlıklı koca bir bölüm var: bakınız Ffuisl, 
Yazıcı edisyonu. 82, ı .  sanrdan 85, 5. sanra kadar; Zerrinkı1b edisyonu 1 609-68 dizeler. Kahire ve 
Kudüs'te Kalender ocaklannın mezarlıklann içinde ya da yakınlannda olınası, hiç kuşkusuz, Cema
leddin'den kalına bir mirastı. Mezarlıklarda yalnızlığa çekilmek Kalenderlere özgü değildi, kuşku
suz; Cemfileddin'in bir çağdaşı olan lbn-ül-'Arabi bu adete uymakla ünlüdür; bakınız Michel Chod
kiewics, Le sceau des saints: Prophetie et sainteti dans la doctrine d'ibn Arabi, 1 6. 
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duldan koyu Sünni kültür alanlarında Rum Abdfillan ve Celfililerin büyük bir gös

terişle sergiledikleri ateşli Şiiliğinde durum böyle idi. Bu bağlamda, özellikle "dört

lü tıraş" olan dervişler arasında yaygın olan insan yüzünün tanrısal güzelliği 

yansıttığı inancı dikkate değer idi. Bu, besbelli, Sufilerin "tüysüz oğlanlara bak

ma" adetinin bir devamı, Sufilerin kendilerince çok kez yerilmiş bir adet idi.23 İn

san yüzü sevmek, aynı zamanda sekizinci/ondördüncü yüzyıl sonlarına doğru 

İran'da ve Anadolu' da ortaya çıkmış yeni bir dini hareket olan Hurı1filiğin etkisini 

de yansıtıyor olabilir, çünkü Hurufi öğretilerine göre irısan yüzü, insanlarda Tan

rının başlıca sürekli görünme yeridir.24 

özetle, dervişlerin şiddetle zahidce ve kaygısızca kural-karşıtı eylemleri, ger

çek anlamlarını ancak toplumun yadsınması bağlamında görüldüklerinde kazanır. 

Yoksulluk, dilencilik, gezgincilik, bekarlık ve bedensel işkence gibi zahidlik ilkele

rinin dini görevleri boşlama, çirkin dış görünüm ve uygunsuz eylemle birleşimi ve 

aşın inançların benimsenmesi zahidlik dirıgili boyunca yeni bir dirıdarlık biçemi

nin doğuşuyla sonuçlandı. Bu yeni reddedici dindarlığın temeli, toplumsal düze

nin açıkça ve irıatla reddi idi. Dervişler var olan toplumsal yapıyı bütün boyutla

nyla inkar ediyordu. Bu irıkar, göze en çok, bireycil derviş dirıdarlığı ile din bilgin

lerinin kurduğu ve süfilerin, önemli değişiklerle de olsa kabul ettiği kural-koyucu 

sistemin çatışmasında çarpardı. Toplum karşısında ölü gibi duran dervişler, yasal 

yaptınmlan da tınmıyordu. Şerf 'atzn yap ve yapma buyruklarının yerine içinde 

dini hukuktan kaçmanın önemli bir rol oynadığı başka bir davranış yasası koyma 

yolunda neşeyle yürüyorlardı. Böylece dini ibadetleri ve öteki şer'l farzları yerine 

getirmeyi nerdeyse büsbütün bırakıp şer'! yasak ve buyruklara özgürce karşı çıkı

yorlardı. 25 

Ancak dervişler yalnızca toplumu irıkarla durmadılar. örneğin gene bir o ka

dar toplumun irıkarı üzerine kurulu bir çölde keşiş yaşamı onlara çekici gelmiyor

du. İnziva, hiçbir zaman ciddi bir seçenek değildi. Buna karşılık dervişler yadsıyı-

23 Arapçada nazar ild'l-murd ve Farsça'da şdhid-bdzf diye geçen "tüysüz oğlanlara bakma" hak.kın
da bakınız Ritter, 459-77. Bu işin bir Siifi tarafından kesin olarak kınanması hak.kında bakınız el
Hucviri, Kaslf al-Mahjı1b, 4 ı 6- 1 7; Siifi olmayan bir karşılığı için bakınız 'Abdurrahman ibn 'Ali 
ibn el-Cevzi, Telbis iblis, 264-78. Karş. Peter Lambom Wılson, Scandal: Ess<zys in Islamic Heresy, 
93- 1 2 1 .  

24 Alessandro Bausani, "Huriifiyya," El içinde, 3:600-78; ve Abdülbaki Gölpınarlı, Hunlfilik Metin/e
n· Kataloğu. 

25 Toplumu yadsıma yolu, tinsel aydınlanma elde etmenin dışındaki nedenlerle de edinilecek bir seçim 
olarak kalmışnr. Digby'nin gözlemlediği gibi "bir Kalenderin kılığı ve görünümü, eğitimli bir adam 
tarafından bir seçim, özenti bile denebilir, sonucu benimsenebilir" (Digby, 7 ı ) .  Bu bağlamda 
Digby'nin verdiği Melik Sa'deddin Mantıki örneğine, ünlü bir mantık ve matematik bilgini olan 
Mevlana Mir Cemal Cemfil'inki de eklenebilir: Nakşbendi şeyhi Hoca 'Ubeydullah Ahrar ile olan eğ
lendirici karşılaşmalarının öyküsünü Fahreddin 'Ali ibn Hüseyn Vaiz Kaşifi anlatıyor, Reşeh<itu 
'ayni'l-h<zydt, yay. 'Ali Asgar Mu'iniyan, 2:643-45. 
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cı dindarlıklannın kurtancı gücünü dünyadaki eylemleriyle sınamak zorunda idi

ler. Toplumun yadsınması, ancak toplumu açıkça ve sürekli olarak hedef aldığın

da etkili bir dindarlık biçemi olarak işlev görürdü. Bu, tek tek dervişler için zühd 

seçeneğine bağlanmak ve onu göze batan bir toplumsal sapkınlıkla sürekli koru

mak demekti. 
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üçüncü Bölüm 

TOPLUMUN YADSINMASI, SAPKIN BİREYCİLİK VE 

TASAVVUF 

Bu bölümün amacı, İslamda zühdü incelemek ve Son Orta Dönem'in dünya

yadsıyan derviş gruplannca sergilenen derviş dindarlığı biçemi ile önceki ya da 

çağdaş İslam dindarlığı arasındaki ortak noktalan belirlemek için geniş bir çerçeve 

sağlamaktır. Baştan sona öne sürülen sav, toplum-tanımaz derviş dindarlığının, 

tasavvufun en güçlü iki alt akımı olan zühd ve başıboş bireyciliğin yeni bir bireşi

mi olarak tasavvufun içinden çıkmış olduğudur. 

Zühd 

İslamın ilk iki yüzyılı boyunca İslam dindarlığının gelişiminde çok önemli bir 

çatışma, dünyayı kabul ve reddeden davranışlar arasındaki savaştı. ı Dünya ötesi 

bir Tann kavramı ve bir "ötert dünya savında içkin olan güçlü bir dünya yadsıma 

eğilimine karşı kurtuluşu toplum içinde ahlakça doğru davranma koşuluna indir

geyerek, gene bir o denli güçlü dünya benimseme eğilimi her yerde direniyordu. 

İslam dininin kaynaklan -Kur'an ve "Hz. Muhammed'in örneği" (sünnet)- hem 

bu-dünyalık hem de öte-dünyalık yorumlara uygun düşüyor. Kur'an, Müslüman

lara bu dünyayı brrakıp bakışlannı öte-dünyaya çevirmeye çağıran ikirciksiz ola-

1 Burada esin kaynağı Max Weber, "Religious Rejections of the World and Their Directions," From 
Max Weber: Essqys in Sociology, çev. ve yay. H. H. Gerth ve C. Wright Milis, 323-59. Max Weber'in 
tarnşması hakkında aydınlaocı gözlemler için bakınız: said Amir Arjomand, 11ze Shadow ef God and 
the Hidden imam: Religion, Political Order, and Societal Change in Shi'ite Iranftom the Beginning 
to 1890, 16-18. 
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rak zühdden yana pek çok ayet veriyordu.2 Gene bir o kadar çok sayıda, anlamca 

da açık başka ayetler, inananları dünyalık işler bataklığına atarak öte-dünyadaki 

kurtuluşun toplumsal alandaki makbul işlere bağlı olduğuna hiçbir kuşku bırak

mıyordu. 3 Sünnetin öz olarak zühdcü içini çalıştırarak dünyayı benimseyen Müs

lümanlara meydan okumak olanaklı idiyse, Hz. Muhammed'in imgesini özenle 

süsleyerek dünyayı benimseyen bir dindarlık biçemi onaylayan bir yanıt vermek 

de o derece olanaklıydı. 4 Sonuç, din içerisinde, dünyaya karşı çatışkılı tutumları 

başıboş bırakan derin bir yapısal gerilimdi; gene de bu tutumların her biri açık 

Kur'an ayetleri ve sağlam hadis rivayetlerine dayanılarak İslami bakımdan meş

ru' kılınabilirdi. 

Erken İslam tarihinde dünyaya onaycı ve yadsıyıcı yaklaşımlann görece ağır

lığını kestirmek güç ise de, dünya-benimseyen eğilimlerin, Yakmdoğu'da bir İs

lam imparatorluğu kurulmasıyla önemli bir hız kazandığında çok az kuşku var. 
Bu imparatorluğun temelini atan fetihlerin kendileri, yeryüzünde İslamın üstünlü

ğünü sağlamak dim görevini (cihad) yansıttıkları ölçüde, çoğu Müslümanın bu 

tür asken eylemleri. yeryüzündeki meşru· kurtulma etkinliği olarak görüp kabul 

ettiğinin somut kanın idiler.5 Cihad öğretisinde içkirı olan eylemcilik, bu dünyay

la ilgili hızla, açıkça dile getirilen siyasi gündemlere dönüşüyor, bu süreç de siyasi 

ideoloji düzeyinde siyasi eylemciliğin egemenliğinde zirvesine ulaşıyordu. Murci'i 

akımı biçiminde eylemsizlik [quietism] de göze çarpacak ölçüde temsil ediliyor

duysa da, bu akım "topluluğun geneli üzerinde ayrımcılık karşıtı bir vurgu" ile 

hareket ettiğinden, dünyayı inkar edecek kadar ileri gitmiyordu.6 Topluluğun bir

liği ve dünyadaki üstünlüğü için duyulan kaygı siyasa alanında dünya-benimser 

fikirlerin egemen olmasını sağlıyordu. 

Benzer bir süreç de iktisadi etkinlik alanında etkindi. Müslümanların ellerin

de, bu dünyalık yönelişin başlı başına bir göstergesi olan büyük bir iktisadi güç 

toplanmış olması, bu dünyadan yana iktisadi tutumların sağlam bir yer edinmele

rini büyük ölçüde kolaylaşnnyordu. Bu, Yüksek Hilafet İslamlığı toplumunun do-

2 Kur'an, 1 0: 7-8 ve 1 1 : 1 5-16; 13:26; 1 4:3; 1 6 : 1 07; 1 8:45-46; 20: 1 3 1 ;  2 7:60; 29:64; 40:39; 42:34; 
57:20. Bu ayetler ötedeki yaşamın geçici bir eğlence ve oyun olarak betimlenen bu dünyadaki yaşa
ma üstünlüğünü vurguluyor. 

3 Söz konusu ayetlerin listesini burada sayıp dökmek çok uzun iş. Kur'an iletisinin bu-dünyalık doğa
sının kısa ve açık bir açık.laması için Fazlur Rahman, Mqjor 11ıemes ef the Qur'an, 37-64. 

4 Leah Kinberg, "Compromise of Commerce: A Study of Early Traditions conceming Poverty and We
alth," Der Islam 66 (ı  989): ı 93-2 12, sünnet'in esnekliğini çok iyi gösteriyor. 

s Emile Tyan, ·mmact" El içinde, 2:538-40. 
6 Michael Cook, Ear{y Muslim Dogma: A Source-Critical Stuqy, 43. Ancak, Wılferd Madelung, "Murd:: 

ji'a," El içinde 7:605, Murci'a akımının siyasi eylemsizliği mutlaka gerektirmediğini, birçok Mur
ci'inin siyasete karıldığını haklı olarak belirtiyor. 
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ğuş ve evriminde çok göze çarpar. 7 Adım adım ve büyük bir karşıtlıkla birlikte 

dünya-benimseyici bir iktisadi ahlak, kural-koyucu oldu. 

Ancak dünyanın siyasi ve iktisadi olumlanışının dini bakımlardan meşru' kı

lınması gerekti. Burada irısan toplumunu kurtuluş etkinliğinin gerçek alanı olarak 

gören Müslümanların en göz kamaştırıcı başarılan, toplumsal yaşamın kurtuluş 

öğretisi ile ilişkili kural koyucu bir çerçeve içinde düzenlenerek kurtuluşu kolaylaş

tırmak için tasarlanmış korkunç bir hukuk aygıtı, şerf'at, geliştirmeleriydi. Şen' atta 

dünya olumlanmasının belki de en açık göstergesi, uyuşum (icma} öğretisinin ge

lişimi idi. Bu öğreti, müminler topluluğunun (ümmet) uyuşmasının [ümmet ic

ma'ı] bağlayıcı doğasını dile getiriyordu; öğreti, gerçekte, topluluğun Sünni dünya

sı içinde tek meşru' dini yetke olarak kabulünü temsil ediyordu. Biraz değişik ola

rak söylendikte icma' öğretisi, topluluğu, Kur'an ve sünnetin tek gerçek kabı, taşı

yıcısı ve dağıtıcısı, dolaylı da olsa Tanrıyla tek temas noktası olarak tanıyordu. B 

Topluluğun Kur'an ve sünnetten sonra üçüncü yasal yetke kaynağı olarak tanın

ması, dini yaşamda özel olana karşı anlamında topluluk üzerine sürekli bir vurgu 

gerektiriyordu. Bu vurgu, gerçek yaşamda, toplu ibadet ve dince onaylanmış ku

ralların (şeri'at) özel dindarlık ve ahlaktan önde gelmesi demekti. Toplumda kut

salın bütün alanlarında dış (zahit') , içe (batın) üstün kılınmıştı; genel gözetime 

açık olmayan kişisel dindarlık durumları kendiliğinden gizil olarak toplum karşıtı 

olma sanığı olurdu. Kişisel olan, kötü yenilik (bid'at-ı se.;;yi'e) ve kural-karşıtlığına 

kapı açarak, yalnız toplumsal türdeşliği bozmaz, Tanrıya kişisel yakınlık iddialan 

üretmeye yatkınlığı ile en sonunda topluluğun önceliğini de ihlal edebilirdi. Dolayı

sıyla "topluluk yanlılan"nın gözünde topluluğun dinin özünü koruma ihtiyacı, te

kil müminin Tanrı ile dolaysız bir ilişki isteklerini tatmin edebilecek, gene o kadar 

önemli dindarlık biçemleri geliştirme ihtiyacını bir yana itiyordu. 9 

7 Mahmood ıbrahim, Merchant capital and Islarn: Maxirne Rodinson, Islaın and Capitalism, çev. Brian 
Pearce: Shelomo Dov Goitein, "Tiıe Rise ofthe Near-Eastem Bourgeoisie in Early Islamic Times," fo
umal efWor/d History 3 ( 1956): 583-604. Dinsel bilginlik için tüccar sermayesinin önemi Hayyim 
J. Cohen tarafından gösterilmiştir, "Tiıe Economic Background and the Secular Occupations of Mus
lim Jurisprudents and Traditionist in the Classical Period of Islam (until the Middle of the Eleventh 
Century) ," fouma/ efthe Economic and Social History ef the Orient ı3 ( ı  970): 1 6-6 1 .  lsiam kent
lerinin kuruluşunda ticaretin rolünü Hughes Kennedy incelemiştir, "From Polis to Medina: Urban 
Change in Late Antique and Early Islamic Syria," Past & Present 106 ( 1985): 3-27. 

8 Muhaınmad Hashim Kamali, Principles ef !slamic furisprudcnce, 168-96; George F. Hourani, "The 
Basis of Authority of Consensus in SUnnite Islarn," S4 16  ( ı 962): 13-40, yeni bası Reason and Tra
dition in ıs/amic Ethics içinde, 190-226; M. Bemand, "ldjma' .  • El içinde, 3: 1023; Wael B. Hallaq, 
"On the Authoritativeness of Sunni Consensus, • lntemational /oumal qf Middle East Studies 18 
( 1986): 42 7-54. Sünni lsJam'da yetke hakkında aynca bakınız: Hamid Dabashi, Authority in lslam: 
From the Rise ef Muhammad to the Establishment ef the Umrzyyads, 71 -93: ve George Makdisi, 
Dominique Sourdel, ve Janin Sourdel Tiıomine yay. La notion d'autoriti içindeki ilgili bölümler. 

9 Hanbeliliğin topluluğu kayıran davranışın simgesi olduğunu ileri sürmek olanaklı: bakınız George 
Makdisi, "Hanbalite Islarn," Studies on ıslam içinde, yay. Merlin L. Swartz. 2 1 6-74, özellikle 251-64. 
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Ancak, icmd' ·ın sağlam temeline dayanan ve Müslüman topluluğunun siya

si ve iktisadl başanlanndan güç alan topluma yönelik kanıt ne denli etkin olursa 

olsun, inanan bireylerin kurtuluş kaygılarını yok etmek bir yana, azaltmıyordu 

bile. Bu kaygılar ancak bireysel vicdanı merkezine koyan bir dindarlık biçemiyle 

yatıştınlabilirdi. Dolayısıyla dünyayı red (zühd) eğilimleri, Müslüman topluluğun

da yükselmekte olan bu-dünyahlık dalgasıyla eşzamanlı, hiç kuşkusuz öncelikle 

ona bir tepki olarak ortaya çıkıyordu. Zühd, Tanrı ile özel bir ilişki kurmak için te

kil Müslümanın çabasını öne çıkaran dini bir tutumdu. Zahidlerin eleştirisi, din

darlığın Tanrı-insanlık dingili üzerine kurulu olup dini denklemde bireyi, Tan

n'dan sonra, en önemli değişken kabul ediyordu. Bu eleştiri, her Müslüman mü

minin ta kalbine ulaşıyordu. Bir din olarak İslamın özünde bireysel vicdanın bu

lunduğunu kimse inkar edemezdi. Çaresiz ve zayıf mümin, son çözümde saltık 

lye'yi tek başına karşılamak zorundaydı. 

Zühdün itici gücü başlangıçta Tanrı korkusu ya da kişinin öbür dünyadaki yaz

gısı için duyduğu derin kaygı idi. Başat özelliği, Tanrı-korkusu ve ebedi kurtuluş 

önünde bir engel olarak görülen dünyaya karşı güçlü bir tiksintiydi. Böyle olumsuz 

bir dünya değerlendirmesi, eşsiz yaşama, yalnızlık, aşın oruç, sebze yeme, kamu 

oyuna karşı ilgisizlik ve zahidce eylemler için hatta mezarlıklara sığınmak gibi tipik 

zahidlik ilkelerinin benimsenmesine yol açıyordu. 1  o "Yün [su� giyen" zahidler her 

yerde sofu Müslüman bireylerin kaygılı dini vicdanını temsil eder oldu. 

Dünya-benimseyen ve reddedenler arasındaki çatışma, üçüncü/dokuzuncu 

yüzyılın ilk yansında doruğa çıktı. Birinciler, topluluğa dayanan hukuk dizgeleri

ne son ayrıntıları koymakla meşgulken (eş-Şafi'i'nin 1 50-205/ 767-820 etkinli

ği) , ikinciler "Tanrı'ya tam güven" ( tevekkü� öğretisi ile zahidliği doruğuna taşı

yordu. ilk kez Şakik Belhi'nin ( ö. 1 94/809- 1 O) düşüncesinde ortaya çıkan ve 

üçüncü/dokuzuncu yüzyıl yansına dek başat kalan güven öğretisinin ayrıcalık 

kazanması, olumsuz dünya reddinden olumlu ve münhasıran Tann'ya yönelişe 

ince ama son derece anlamlı bir vurgu kayması ile ilgiliydi. Tanrı korkusu ve öte

dünya yaşamı kaygısının yerine Tarın istencine tam teslim oluş geçiyordu. Zahid

lik döneminin cinsel ilişkiden kaçınma gibi kimi özellikleri "tevekkül dönemi"nde 

yok olmaya başladı; ancak kazanç amaçlı çalışmayı red, gerçek tevekkül' ün en 

önemli pratik göstergesi olarak kalmıştır. 1 1  Muhammed eş-Şeybanl'nin Kitdbu'l

ı o  ilk lsıam zahidliğinin aynnnlı bir tamşması için bakınız Ignaz Goldziher, "Asceticism and Sufism," 
Introduction to Jslamic Theology and Law içinde, çev. Andras Hamori and Ruth Hamori, 1 16-34; 
Tor Andre, in the Garden of Myrtles: Studies in Early lslamic Mysticism, çev. Birgitta Sharpe, 33-
7 1 ;  Arthur John Arberry. Sufısm: An Account of the Mystics of Islam, 3 1 -44;  ve Leah Kinberg, 
"What Is Meant by Zuhd?" SA 61 ( 1 985) : 2 7-44. 

1 1  Tevekkül dönemine geçiş hakkında bakınız: Benedikt Reinert, Die Lehre vom tawakkul in der klas
sischen Sıffik. 
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Kesb'i gibi kazançlı çalışma sorunu üzerine araştıncı hukuki risaleler, öncelikle 

para yapmaya karşı derinlere kök salmış önyargıları, dilenci zahidlerin halk ara

sında yaygınlaştırdığı kanıları ortadan kaldırmak için, çok anlamlı olarak bu dö

nemde yazılıyordu. 12 Zühd karşıtı ünlü hadislerin çoğunun da, seçkin zahidlerin 

çarpıcı zahidlik başanlannda bulunan dünyevi ilişkilere yönelik keskin yergiye 

yanıt olarak bu dönemde dolaşıma çıkarılmış olması da olası. ı 3 Yergiciler, tartış

malarında bunun yam sua zahidlerle Hıristiyan keşişleri arasındaki benzerlikleri 

kendi yararlarına kullanmışlardır. ı 4 Zahidlik seçeneği, kendisine karşı bütün güç

lü eleştirilere karşın, zühd konusu ile tanımlanan bir şiir türü zühd[yat'ın bu dö

nemde ortaya çıkmasının gösterdiği gibi özellikle kültürlü seçkinleri büyülemeyi 

sürdürüyordu. 15  iki yaklaşım arasındaki kopukluk korkutucu düzeylere varmıştı. 

Tasavvuf, bireyci) dünya-dışlayıcı dindarlık ile topluma yönelik legalist dün

ya-olumlaması arasındaki uçurumu birleştiren bir dindarlık biçimi olarak işte bu 

bunalımlı ortamda boy gösterdi. Bunu, birlik (tevhid) öğretisine her bakımdan 

güçlü bir yeni yorum getiren yaratıcı bir bireşim yoluyla başardı. Önce Erken za

hidliğin "bu dünya I öte-dünya" ikilemesinin yerine yavaş yavaş "Tann/Tan

n'dan başka her şey" karşı-savı geçti; sonra da bu, birlik öğretisinin uygulanma

sıyla dünyanın olumlu değerlenmesine yol açtı. Tanrı ne yarattıysa, özellikle bu 

dünya, kabul edilmeliydi. Bu, bir çırpıda dünyanın zahidce değersizleştirilmesini 

etkisiz bırakan ve Tann'yı bireyin menziline getiren son derece verimli bir manev

ra idi. Dünya, Tanrı'nın bir yaratması olarak, olumsuz özelliklerinden anndınlı

yor, kurtulma etkinliğinin meşru· alanı oluyordu. Toplumdaki yaşam, artık ne pa

hasına olursa olsun kaçınılması gerek kötü bir tuzak olarak değil de, insanlığı 

Tann'ya götüren yolda korkunç ama aşılmaz olmayan bir sınama olarak görülü

yordu. Bir anlamda öte-dünya gibi bu dünya da Tanrı ile doluydu. bu da Tanrı·yı 

toplumda yaşayan birey için erişilebilir kılıyordu. Bu görüşün kuramsal işlenişi 

birkaç yüz yıl sürmüş, doruğuna ancak Tasavvuf kurguculuğunun felsefi gelenek 

ile tohumlanmasından sonra ibnu'l-'Arabi'nin (ö. 638/ 1 240) düşüncesiyle ulaş

mıştır. Çiçek kendini doğuran tohumda çoktandır vardı ve Tasavvufun klasik ev

resinin yaratıcı bireşiminin etkisi, üçüncü/dokuzuncu yüzyıldan sonra İslam kül-

ı 2  Goitein ,  "Rise of the Near-Eastern Bourgeoisie," 586-87. 
13 Kinberg, "Compromise and COmmerce,"  "dünya malını reddetmenin İslamda her zaman ana akım 

olduğunu, mal ve servet kayıran hadislerin ancak burjuvazinin yükselen iktisadi gücüne bir ödün 
olarak ortaya çıktığını" ileri sürüyor, ( 1 95). 

ı 4 Goldziher, "Asceticism and Sufism," 1 30-3 1 .  )ulian Baldick'in yeni araştırması Mystical tslam: An 
lntroduction to Sl!fism, uzun bir tarihi olan dış etkilere ilginin hala gündemde olmayı sürdürdüğü
nü gösteriyor. 

15 Andras Hamori. • Ascetic Poetry (Zuhdiyat) ."  The Cambridge History of Arabic Literature: 'Abbasid 
Belles-Lettres içinde, yay. )ulia Ashtiany vb . . 265-74. 
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türünün bütün alanlarında hissedilir oldu. "Dünya-içi mistisizmi" tslam'da gerçek 

bir güç oldu. 1 6  

Dünyevi varlığın olumlu değerlendirilmesi, bağımsız bir dindarlık biçemi ola

rak zahidliğe, kılgısal tevekküfe karşı sergilenen yeni bir horlamanın gösterdiği 

gibi, ağır bir darbe indiriyordu. Kendileri çoğunlukla kazançlı işlerde çalışan sufi

ler, iktisadi etkinlik reddini genellikle onamıyordu. 1 7 Yalnızlık (halvet, 'uzlet) , aç 

kalmak (cu '.J ve suskunluk (samt) gibi öteki zahidlik ilkeleri, sırf tinsel öğrenim 

yöntemlerine dönüştü. ı 8 

Tasavvuf ve ana-akım dindarlığı, ağır ağır ama kesin olarak birleşiyordu. Ta

savvufun Sünni cemaatçiliği ile birleşmesi, yalnızca Sufi da'ilerinin işi olmayıp bir 

ittifakın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bir yanda Sufiler, önceki bireycil dindar

lıklarının kaba yanlarını törpüleme gereğini anlamışlardı ve bu, dördüncü/onuncu 

ve beşinci/onbirinci yüzyıllarda yazılmış cemaatçi Sil.fi kitapçıklannın sayısı ve 

göze çarpıcılığına bakarak söylersek, çok ciddiye aldıkları bir işti. Öte yanda da 

Irak'ta Şafi'iler ve Hanbelilerce çok göze çarpar bir biçimde temsil edilen "sünnet 

ve topluluk yandaşları" [ehl-i sünnet ve cema'at] , Tasavvufun öte-dünyalık za

hidliğin uzlaşmaz bir biçimde bireycil dindarlığının oluşturduğu tehdidi emecek 

zengin gizil gücünü fark etmeye başlıyordu. Bu bağlamda iki dindarlık biçemi 

arasındaki yakınlık dolayısıyla Tasavvufta içkin olan Şi'i seçeneğinin yerini alma 

gücünün topluluk yandaşlannın gözünden kaçmamış olması da olası. Sonuç, do

ğum yeri Irak'ın dışında İslam dindarlığının gelişiminde önemli bir rol oynayan, 

İslam dünyasının başka bir yöresi Horasan'a taşındığında bile etkililiğini koruya

cak olan güçlü bir kuvvetler birliği idi. 

Dünyaya kucak açanlar ve arkalarını dönenler arasındaki çatışkı Horasan'da 

Irak'takinden kabaca yüzyıl sonra, dördüncü/onuncu yüzyılda kızıştı. zahidler bu

rada büyük bir toplumsal ve dini güç elde etmişti. Zühd hareketi, Horasan ve Doğu 

iran'da bilindiği adla Kerramiye, bu bölgede baştan başa üstünlük sağlamış görü

nüyordu. Hareket iyi örgütlenmişti ve zamanla, sonradan dönüşmüş bir Sufi dalı 

altında tslfun dünyasına yayılan özel bir kurum, tekke (hdnk<ih) geliştirdi. 19 Kerra

miliğin kazançlı işten iğrenme olarak simgeleşmiş toplum-karşıtı eğilimlerine, yerel 

düzeyde gene yerli bir hareket olan Melfunetiliğin dünyevi kılgılan karşı çıkıyordu. 

Melametilik, kendi temeli olarak dindarlık ve takvanın toplumsal yaşamda bulunan 

16 iç-dünya mistisizmi deyimi için bakınız:  Weber, "Religious Rejections," 325-26. 
ı 7 Kazançb iş konusu, yoksulluk ve zenginliğin görece değerleri hakkında tartışmalar çeşitli başlıklar 

altında belli başlı bütün Sufi elkitaplannda vardır. Burada işaret edilen bu-dünyalı eğilimin iyi bir 
örneği için bakınız: el-Cullabi. Keş/ el-MahcıüJ, 19-29 ve 58-6 1 .  

1 8  Bakınız. örneğin, yalnızlık üstüne tartışma, Herrnann Landolt, "Ktıa!wa," El içinde, 4:990-9 1 .  
19 )acqueline Chabbi, "Khankllh," El içinde, 4 :  ı 025-26. 
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mesleklerden bir tekine indirgenmeyip her yanına yayılması gerektiği inancı üstüne 

kuruluydu. insan yaşamının bu dünyada salt dindarlıkla doldurulması ancak kişi

nin iç tinsel duraklarının gizli tutulması ile olabilirdi, çünkü sergilenmeleri bireyi ka

çınılmaz olarak bir din uzmanının ayncalıklanna hak iddiasına iter, dolayısıyla da 

toplum yaşamında ayn ayn din yollarının ortaya çıkması sonucunu verirdi, bu ise 

beddualıydı. Ortak yaşamın bu açık onanışı birey düzeyinde, kişinin kendi yaşamı

nı kazanma kuralına dönüşüyordu: Büyük bir olasılıkla zanaatçılar ve kentli "deli

kanlılık" ifiitüwet) örgütleriyle öğesel bağlan olan Melametçilerin, Kerramilerin 

asalak toplumsal varlıklarına karşı bir müsamahaları yoktu. 20

Dördüncü/onuncu ve beşinci/onbirinci yüzyıllarda Horasan'a Irak Sufiliğinin 

gelişi ve yavaş yavaş üstünlük kazanmasıyla öte-dünyacı Kerramcılarla iç-dün

yacı Melametçiler arasındaki karşılaşmanın doğası değişti. Sufilik, bireyci ve top

lumcu eğilimlerden yaptığı güçlü bireşirninin etkinliğiyle Kerramcılık ve Melamet

çiliğin ikisini de, tinsel güçlerini çekerek ve kurumsal özelliklerini emerek ayrıca

lıklarından yoksun bıraktı. İlkinden hankah kurumunu, ikincisinden isefiitüwet 

bilgi ve adetlerini alıyordu. Bu süreç içinde Sünnllerin de şiddetle karşı olduğu 

Kem1milik, sapkınlık kitaplarında tarihi bir grup olarak önemsiz bir rol oynamaya 

gönderildi, Melametiler ise derin Tasavvuf denizinde bir alt-akıma dönüştü. Ta

savvufun toplumsal ve tinsel üstünlüğü çok sağlam olarak kurulmuştu. 2 1

Sapkın Bireycilik 

Toplum karşıtı derviş dindarlığı, tarihi köklerini Sufilik içinde evcilleşmiş biçi

miyle öncelikle zühd geleneğinden almıştır. Ancak derviş ziihidler zühdün yanısı

ra gene Tasavvufta bulunan başka bir dindarlık biçiminden, yani uzlaşmaz çok 

kez de şiddetle görenek dışı olan bireycilikten de esinleniyordu. 

Weberci sözlerle dedikte "dünya-içi mistisizmi" kendi tipolojik karşılığı "dü

şünceye dalarak dünyadan kaçma" ile yakından bağlantılıdır. Zahidliği benimse-

20 Melamilik hakkında bakınız Hamld Algar, Frederick de Jong, ve Colin Imber, Malamatiyyah," El 
içinde, 6:223-28; ve Sara Sviri, "Hakim Tirmldhi and the Malıimati Movement in Early Sufism," 
Classical Persian Sufism: From Its Origins to Rum! içinde, ed. Leonard Lewisohn, 583-613. Kerra
milik hakkında bakınız Clifford Edmund Bosworth, "Karramlyya," El içinde, 4:667-69; ve Wilferd 
Madelung, Religious Trends in Early Islamic Iran, 39-53. Fütüvvet üstüne en kapsamlı çalışma, 
Frarız Taeschner, ZÜ!Jfie und Bruderscheften im Islam: Texte zur Geschichte der Futuwwa. 

2 1  Melamefılik, Kerramilik ve "Irak" Sfifizminin karşılaşnrmalı incelemesi için bakınız: Jacqueline 
Chabbi, "Remarques sur !es developpement historique des mouvements ascetique et mystiques 
au Khurasan," SA 46 ( 1977): 5-72; ve idem, "Reflexions sur le soufisme iranien primitif," four
nal Asiatique, 266 ( 1 978) :  37-55. Karş. Richard W. Bulliet, The Patndans qf Nishapur: A 
Study in Medieval Islamic Social History, 41-46. 
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yerek ve evcilleştirerek bu-dünyalılığının inanılırlığını gösteren Sufilik, öte-dün

yaya dönük düşünce seçeneğinin toplum-karşıtı çekimine hala açıktı. Bu eğilimin 

evcilleştirilmesi aşın güç, nerdeyse olanaksız bir işti. Bireyci irfan, Sufiliğin ta 

özünde içkindi. Benlikten geçmek Jfena' 'ani'n-nefs) ve Tann'da yok olmak Jfe

na'fi'lldh) gibi Sufi yaşantısının en yüksek düzeyleri, benliğin toplumsal bir var

lık olarak yokluğu anlamına geldiği sürece başıboş bir toplum-karşıtı bireyciliğe 

yuvarlanma tehlikesi çok gerçekti. Bu eğilim, büyük ölçüde beka', sufinin "yeni

den oluşmuş benliği" toplumla var olmalıdır fikri üzerine yapılan ciddi vurgu sa

yesinde durduruluyordu.22 Gene de bu-dünyalık Sufi eğilimlerini öte-dünyalık 

olanlarından ayıran dingildeki fay hattı her zaman canlı kalmıştır. Mutasawıflar 

tanrısal çekimin (cezbe) etkin kişisel çaba, yani "yolda yürüme" (su!Uk) üstünlü

ğünü kabul etme zorunluluğu hissediyordu. Yetenekli bir tinsel liderin hem tanrı

sal çekim hem de suluk yaşantısının olması gerektiği doğrudur, çünkü tek başına 

hiçbiri iyi yetişmiş bir usta yaratamazdı. 23 Gene de Sufiler özel mistik yaşantı dü

zeyinde cezbeyi en üst noktada görüyordu.24 Düşünceye dalarak dünyadan kaçış 

Sufizme yön vermeyi sürdürüyordu. 

Sufızm içindeki öte-dünyacı bireyci kolun tarihi burada verilemez. Böyle bir 

tarih, bir yanda, ibaha (antinomianism) , hu!Ul (incamation) ve ittihad (birleş

me) gibi kavranılan kapsamlı olarak incelemek öte yandan da ana Sufi inanç ve 

adetlerinin toplumsal sonuçlarına duyarlılık göstermek gerektirecektir. 25 Bununla 

birlikte burada derviş dindarlığına ilişkin olan bir tek belli uzlaşmaz bireyciliğin 

görünümü, Kalenderlerin Cemaleddm Savi'nin yaratıcı etkisi altında ayn bir zahid 

derviş grubu olarak ortaya çıkmalarından önce bile kalender sözcüğünden türe

yen sözlerin imlediği dindarlık biçemi dikkatimizi istiyor. 26 

22 Bu kavranun kesin olarak "sosyolojik" bir yorumu, ancak Sufilerin bekd' anlayışında da vardı. Ge
çerli yaşantısal yorumlar için bakınız: Gerhard Böwering, "Baqa' and Fana'," EIR içinde, 3:722-24. 

23 Sühreverdi, 84-86; Almanca çeviri, 93-94 (10. bölüm, 1 6-20) . 
24 "Kişisel gelişim bakımından, . . .  Peygamber'in sözü geçerlidir 'Tann'nın tek bir çekimi insan ve cinle

rin etkinliklerine denktir' " (Gramlich. "Madjdhüb, 5: ı 29".
25 Cari W. Ernst'in kitabı Worcls' ef Ecstasy in Sıf.fism, bu doğrultuda, konuya şathiyat (vecd hi'ıli söz

leri) prizmasından yaklaşan çok güzel bir girişim.
26 Qalandar sözcügünün köken ve anlamı günümüze kadar belirlenmiş değil. En sık anılan, ger

çekten şimdiye dek önerilen akla yatkın tek türev, sözcügü "kaba sırık; kaba, yontulmamış 
adam" anlamındaki Farsça kalandar sözcügünün değişik bir biçimi sayan Muhammed Hüseyn 
ibn Halef et-Tebriz1 ile 'Abdurreşid et-Tettevi adlı sözlükçülerinkidir. Et-Tebrizi, kef'in kaf'a dö
nüşümünü bir Arapçalaşma olarak görüyor (Burhdn-ı kdtı' ,  yay. Muhammed Mu'in, 3: 1 540 ve 
1 680) ; et-Tettevi ise "zaman akışı ve dil değişikliği"ne bağlıyor (Ferheng-i Reşidi, yay. Zülfiki'ır 
'Ali ve 'Aziz er-Rahman, 2 : 1 64) .  Karş. Murtaza Sarraf, "Ayin-i kalenderi, " Amıagdn 52 -dev
re-i si-yu nuhum-(1 349ş/ 1 970) : 705- 1 5  ve 53-devre-i çihilum ( 1 350ş/ 1 9 7 1 ) :  1 5-2 1 .  Yedin
ci/onüçüncü ve sekizinci/ondördüncü yüzyıl kaynaklarında harf değişiklikleriyle qarandal biçi
minde de bulunan qalandar sözcügü Arapçada hiçbir zaman "dilenci derviş"ten daha fazla bir 
şey anlamına gelmişe benzemiyor, bu da Arapça bir köken olanaklı değil demek ve Arapça bir 
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Kalenderliğin, dini bir davranış olarak, yedinci/onüçüncü yüzyıldan epeyi 

önce var olduğunu gösteren çok kanıt var. Bu tür kanıtlar, biri İran edebiyatın

da Kalender konusu üzerinde duran, öteki de Sufi kuramsal yazılarına yansıdı

ğı biçimiyle Kalenderlik eğilimi üzerine odaklanan iki ayn başlık altında topla

nabilir. 

İran Edebiyatında Kalenderler 

İran edebiyatında bir tip olarak Kalenderin erken tarihi karanlık.27  Kalender 

sözcüğünün kullanıldığı bir dörtlüğün Baba Tahir-i 'Uryan'a (ö. beşinci/onbirinci 

yüzyılın ilk yansı) yakıştınlması haklı bir nedene dayanıyorsa (ancak bunun ka

nıtlanması gerek) dördüncü /onbirinci yüzyıl sonuna gelindiğinde Kalenderin, 

İran edebiyatında çoktan görülmüş olduğu ileri sürülebilir.28 Ebu Sa'id-i Ebfı'l

Hayr'ın (35 7-440/96 7 - 1 049) ağzından çıktığı söylenen iki dörtlük Baba Tahir' in 

bu dizelerini tamamlar gibi olacaktı ama dörtlüklerin kimin olduğu bu durumda da 

daha sorunsuz değil. 29 

Biraz daha sonra Abdullah Ensan'nin (ö. 48 1 / 1 088-89) kısa Ris<ile-i Kalen

demdme 'si var. Yazan gene kesin belli olmayan bu risale genç Ensari'nin bir Ka

lenderi piri ile bir konuşmasına yer veriyor. Konuşmanın ana konusu dünyayı ,  

tercihan dilencilik ederek, sürekli gezerek ve mezarlıklara giderek bırakma gerek-

etimoloji, dilbilimsel nedenlerle epeyi olasılık dışı; bakınız: Mu'in'in notu. et-Tebriil, Burhdn-ı 
katı ', 3 : 1 540: Meier, 500-50 1 ,  1 83 - 1 8 7. notlar; ve Yazıcı, "Kalandar," 4 72-73.  Akla uygun 
Hintçe bir etimoloji hiila öne sürülmemişse bile bir Hind kökeni olanağı toptan bir yana atılamaz. 
Bana bütünüyle anlaşılmaz gelen Sanskritçe bir etimoloji için bakınız: Sadeddin Kocatürk, "Der 
bilre-i fırka-ı kalenderiye ve kalendername-i Hatib Farisi, ma·na-yı kelime-i kalender," Doğu Dil
len· (Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doğu Dii ve Edebiyatları Araştırmaları 
Enstitüsü) 2 ( 1 9 7 1 ) :  89. Sözcük kaygısız. basit, bohem ya da gelenek dışı kişi ya da davranışlar 
anlamında bugünün Türkçesinde kalender ve Farsça ile Urdu dilinde kalandar, ya da daha sık 
kalandaraneh olarak yaşıyor. Kalender sözcüğü Kuzey Hindistan'da genelllkle dilenci daha sık 
da maymun ya da ayı oynatıcısı demektir; bakınız Digby, 65; Aziz Ahmad, An lntellectual His
tory ef Islam in India, 45;  ve Annemarie Schimmel. Islam in the Indian Subcontinent, 34-35, 
n. 7 1  (Digby'e dayanıyor) . Kalender sözcüğü Pakistan'da kuralkarşıtı dervişlerden söz etmek 
için kullanılan meleng ile büyük ölçüde aynı anlamda kullanılır (bu bilgiyi )amal Elias'a borçlu
yum) . 

27 Genel bir bakış için bakınız: ).T.P. De Brujin, "Qalandariyyat in Persian Mystical Poetry, from Sa
na'i Onwards,"  Legacy ef Medieval Persian Sefism içinde, yay. Leonard Lewisohn, 75-86. 

28 "Kalender denen o gezici benim;/Evim malım mutfağım yok. I Gün doğunca dolanırım dünya
yı/Geceleyin korum başımı taşa" (Baba Tilhir-i ·uryan-i Hemedani, Divan-ı Baba Tahir-i ·ur
yan-i Hemedani, ed. Menüçihr Ademiyet, 8) . Karş. Muctebil Minovi, "Ez haza'in-i Turkiye,"  
Mecelle-i D<inişkede-i Edebiyat (Tehran) 4 ( 1 335ş/ 1 956) : 5 7 .  Dörtlüğün İngilizce çevirisi: 
Digby, 6 1 .  

2 9  Ebu Sa'id-i Ebi'l-Hayr, Suhendn-ı manzüm-ı Ebi'l-Hayr, ed. Sa'id Nefisi. 4 1 ve 58. 2 8 1 ve 397. 
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!iliği. Bu ideallerin hepsi Kalenderilikle ilgili; bu bağlamda özellikle çarpıcı olan, 

Cemaleddln'in mezarlık düşkünlüğü.30 

Ancak sonraki yüzyıl için yazınsal tanıklık daha kapsamlı olduğu gibi daha 

da kesin nitelikte. Ahmed Gazan (ö. 520/ 1 1 26 ) ,  'Aynü'l-Kuzat Hemedanı (ö. 

5251 1 1 30-3 1 ) ,  Sena'i (ö. 545/ 1 1 50-5 1 ) ,  ve Hakani (ö. 595/ 1 1 98-3 1 )  gibi şair

lerin hepsi, sonradan kimi yazmalarda Kalenderfy<it olarak sınıflandılmış yazılar, 

yani şarap-içme, kumar, bedensel aşk ve din reddi hakkında şiirler yazmıştır. İran 

Sufi şiirinin bu ilk aşamasındaki özellikleri henüz belirlenenmiş olan Kalender tipi 

bu altıncı/onikinci yüzyıl şair ve yazarlarının yapıtlarında nerdeyse tam olarak 

gelişmiştir; kalender sözcüğünün kendisi pek çok nedenle yapıtlarında geçer. 3 1 

Gene de Kalender tipinin gerçek bir yazınsal konuya dönüşmesi, 'Atrar'la (ö. 

6 1 8/ 1 22 1 -22 'den sonra) başlayıp ·ıraki (ö. 688/ 1 289) ve Sa'di (ö. 69 1 / 1 29 1 -

92) ile süren, Hafız'la da doruğa çıkan lran Sufi şiirinin daha geç bir evresinde idi. 

Sımsıkı örülü bir imgeler karışımı olarak bu konu tek tek şiirlerde, genellikle ga

zellerde, başka konularla sarmaş dolaştır, bununla birlikte Eınlr Hüseyni'nin (ö. 

7 1 8/ 1 3 1 8- 1 9) yazdığı elli altı beyitlik kısa Kalendem<ime'de olduğu gibi yalnızca 

Kalender imgesine adanmış şiir derlemelerine de rastlanır. 32

30 'Abdullah Ensfui-yi Herevl. Ris<ile-i Kalendem<ime, Res<i'il-i c<imi'-i 'ıirjf-i kam-ı çeh<irum-ı hicri · 
Hoca 'Abdull<ilı Ens<irf içinde, yay. Vahid Destgirdi, 92-99. Yazarlık sorunu hakkında karş. Meier, 
495; ve De Bruijn, "QalandaTi..Y.J1<it," 78. Aynca karş. Kalendem<ime'nin özelliklerinin belimlenme
si, Yazıcı, "Kalandariyya," 4:4 73: "iç huzuru, bilginin önemsizliği, her tür gösterişten kaçma, geçici 
dünyayı ve içindeki her şeyi küçümsemeyi savunan bir düşünce dizgesi.·

31 Bir Kalenderfy<it liste ve çözümlemesi için bakınız Helmut Ritter, "Philologika XV: Fariduddin 'Attar 
III. 7. Der Divan. "  Oriens 1 2 ( 1959) : 1 -88; Ritter, index, s. v. "Qalandariy<it," aynca De Bruijn,
"QalandarfY.y<it, "; ve Johann Christoph Bürge!, "The Pious Rogue: A Study in the Meaning of Qa
landar and Rend in the Poetry of iqbal," Edebiyat 4 ( 1 979): 43-49. 

32 Emir Hüseyni hakkında bakınız l.ebihulliih Sara, Tarilı-i Edeb{yrit der inin, 3, ü:751 -63 (pek çok kay
nakla birlikte) ; ve N. Mayil Herevi, Şerh-i hal ve <is<ir-ı Emfr Hüseynf-yi Gılrf--yi Herevi, mutevçffe 718. 
Kalendem<ime'nin metni için bakınız Sadeddin Kocatilık, "lran'da lslfuniyetten sonraki yüzyıllarda fikir 
akımlanna toplu bir bakış ve 'kalenderiye tarikao ile ilgili bir risale," Ankara üniversitesi Dil ve Tarih
cogrqfya Fakültesi Dergisi 28 ( 1 970) : 227-29. Hem Meier hem de Herevi, Rıza Kull Han Hidayet, 
Mecma'u'lfitsah<i, 2:1 5'te bulunduklan biçimiyle yalnıua on dört dizeye dayanıyor. Bu on dört dize
nin hepsi tam metinde var. Kocatiirk, Londra ve Tehran'daki yazmalara dayanıyor ve. Gölpınarlı tara
fından çeşitli yapıtlannda (örneğin 100 Soruda Türk{ye'de Mezhepler ve Tarikat/er Tarihi, 259) 1914
ve 2032 olarak verilen nuınaralanru vermeden, lstanbul Ayasofya'da (şimdi Süleymaniye'de) iki nüs
hanın daha olduğunu söylüyor. Paris'te beşinci bir nüsha var diyor Ahmed Munzevi, Fihrist-i nushah<i

yı hatti-yi FdTSI� 4:3049. Emir Hüseyni'nin 54. dizede andığı "Şihfil>..ı Mille ve Din"in çok büyük olası
lıkla, Hüseyni'nin kendi şeyhi Bahaeddin l.ekeriya' Multiiııi araalığı ile bağlannlı olduğu Şihabeddin 
Ebü'l-Hafs 'ômer es-Sühreverdl olduğu da burada söylenmeli. Emir Hüseyni'nin yazısı, Kalender konu
su üstüne bağımsız tek uzun şiir olduğundan, burada başlıca konulan özetlemek yararlı olacaktır: hem 
bu dünyaya hem öteye ilgisizlik; günahlannı kabul edip ibadetlerini reddetmek; gezmek; Kalenderlerin 
yaradılışın gizinin koruyuculan olarak ve Tann'nın inayeti ile donandıklan için yaradılışın "kayınağı" ol
duğuna inanmak; zevk, eğlence, dans ve vecd, şarap içmek, tüysüz oğlanlara bakmak; nifak, dolancılık 
ve aldatmaktan beri olmak; aklı bir yana atma noktasına dek aşka güven; Tann'ya giden tek yolun Ka
lenderinkinin olduğu. Burada Osmanlı yazan Viihidi'nin Hüseyni'nin yapıtına eriştiğini ve birçok dizesi
ni yaklaşık Türkçe çevirileri ile Mendkıb'ına aldığını belirtmeye değer (Vahidi, 54, n. 40) . 
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Yazınsal Kalender'in baş özelliği, "gerçek" dini aşk uğruna toplumsal gele

neklere karşı kasdi ve açık saygısızlıktu. Bu toplumsal anarşistlik, harabat (mey

hane, kumarhane, genelev) ziyareti, şarap içmek, kumar oynamak ve dinsizlik 

gibi Kalender konusu imgelerle dışa vuruluyordu. Konunun bundan daha ince iş

lenmesi için, ilgili metinlerin tam bir iç çözümlemesine gerek var. 33 Ne olursa ol

sun yazınsal tanıklık, Kalenderi hareketi denilebilecek herhangi bir olgu göstermi

yor. Metinlerimizde ortalıkta dolaşan Kalender gruplanndan açıkça söz edilmiyor; 

bu aşamada şiirdeki Kalender, sözcüğün davranışlan değil de kişileri imlemesi göz 

önünde tutulursa, genellikle [toplumdan] ayrılmış yalnız bir bireydir.34 Ancak bu 

yazınsal Kalenderi gerçek karşılıklan ile ilişkilendirmeyi olanaklı kılan birtakım 

dış kanıtlar var. 

Kuramsal Sufi Yazınında Kalenderler 

İran şiirinde Kalender geleneğinin entelektüel kökleri karanlıklarda gömülü 

olduğu için Kalenderlik davranışının gerçek anlamının araştınlması için kuramsal 

Sufi yazınına başvurmak Met olmuştur. Bu konuda en önemli başvuru yeri, Süfi

yeden olmayıp onunla yalnızca bağlantılı olan öteki gruplann yanı srra Kalender

lerin tartışıldığı 'Avarjfü'l-ma'arj/inin dokuzuncu bölümünde Ebü Hafs 'Ömer 

es-Sühreverdi'nin (ö. 632/1234) aşağıda dedikleridir: 

33 Profesör J. T. P. De Bruijn erken lran şüri Kalenderiyatı hakkında kapsamlı bir çalışma hazırlamak
ta (özel konuşma Mayıs ı 992). 

34 Digby, 62 (n. 4) bu konuda şunlan söylüyor: "Gezginci Kalender gruplanrun gelişip yayılmasına 
'Attar'ın, 573/l 1 77'den daha sonra yazılmamış ünlü şüri, Mantıku't-tzyr'daki bir öykü tanıklık 
ediyor. Acem'e (lran ve yakınlanndaki Farsça konuşulan alanlar) gelen bir Arap, ülkenin garip tö
releri karşısında şaşırmış. Yolda giderken, daha önce hiç görmediği birtakım kişilere, tıraşlı bir Ka
lender grubuna rastlamış. Onlara katılıp saçını kazıtmış ve onlarla açıkça anlanlmayan ama büyük 
olasılıkla işretlik yaşannlara kanlmış, ancak kendi yurduna dönmeden önce onlardan kötü muame
le görmüş, saldınya uğramış ve soyulmuş. Öykü, onikinci yüzyılın üçüncü dördününde gezginci 
Kalender gruplanrun Horasan'da bir manzara olduğuna işaret eder gibi; ancak o zaman Arap Orta
doğu'suna daha ulaşmış değillerdi. O zamanlar, bu yazıda tartışılan onüçüncü yüzyıl öykülerinde
kilere benzer vahşi ve kural karşıtı davranışla da niteleniyorlardı, kaş ve yüz kıllannı tıraş etme 
adetini edinmişlerdi." 
Ferideddln Muhammed 'Attar-i N"ışapiıri'nin Mantıku't-tqyr {ed. Sadık Govherin, 1 9 1 -92) metnin
de Kalenderlerin başlannı, kaşlannı ya da yüz kıllannı kazıttığı ya da Arabın, onlara katıldığında 
kendi saçını kendiliğinden kazıdığı hakkında bir işaret yok (3437. satırdaki 'ür-ser, "çıplak-başlı" 
deyimi daha çok başlık yokluğunu gösteriyora benziyor) . Arabın Kalenderlerle "büyük olasılıkla .. .  
işretlik yaşannlara kanldığı" iddiası da bir o kadar temelsiz. Bu yorum için olası tek kanıt, 3435 sa
tırdakigum şud merdiyeş "erkekliğini yitirdi" deyimi, ancak bunun da daha masum (örneğin, şeref 
kaybı gibi) başka aniarnlan var. Kalenderler Araba kötü davranıp saldırmadılar ve onu soymadılar; 
ama içlerinden birine harbi kumarda para kaptırdı: burd ez-ü der yek nedeb "(Kalender] bir oyunda 
ondan kazandı." Burada benimsenen yoruma dayanak olarak bakınız Ritter, 381 , burada söz ko
nusu parçanın Almanca özeti var. 
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Kalenderiye sözü, adetleri tahrip enne ve kalplerinin dinginliği bahçesinde do

laşarak toplumsal ilişki bağlarını söküp atma noktasına kadar, kalplerinin din

ginliğinin (yarattığı] esrikliğin yönettiği insanlan imler. Farz olduk.lan kada

rıyla namaz kılıp oruç tutarlar ve kendilerini Şeriarça izin verilen dünya zevk

lerine bırakmaktan çekinmezler; bu kadar da değil, kendilerini mübah olanın 

sınırlan içinde tutmakla yetinip yasal zorunluluklann gerçekliklerini araştır

mazlar. Gene de [servet] istifleme ve biriktirmeyi ve daha çok edinme isteğini 

reddennekte ısrar ederler. Zfiltid, oruççu ve sofuların ibadetlerine uymaz, kalp

lerinin Tanrıyla barışıklığıyla yetinirler. Kendilerinde daha önce olan bu kalp 

dinginliğini arttırmakta gözleri yoktur. Melfunetçi ile Kalender arasındaki ay

nın, birincinin tapınma eylemlerini saklamaya ikincisinin ise töre yıkmaya ça

balamasındadır . . .  Kalender dış görünüşle ilgili olmayıp başkalannın kendi du

rumu hakkında bildikleri ya da bilmedikleri ile de ilgilenmez. Tek varlığı olan 

kalbinin dinginliğinden başka hiç bir şeye bağlı değildir.35

Sühreverdi'nin dedikleri birkaç nedenle önemli. önce, el-Makrizi ve Cam136 

gibi sonraki pek çok yazarca hemen hemen sözcüğü sözcüğüne yinelenen bu ra

porda -Sühreverd1 yaşarken- Şam ve Dimyat'ta Cemaleddin Sav! önderliğinde 

epeydir biçim almakta olan oldukça kurumlaşmış Kalenderlik ile bir tanışıklık çağ

nştıracak hiçbir şey yok. örneğin Cemfiledd'in'in etkinlikleri üstüne bilgisi olan bir 

kimsenin Kalenderler "zahid, oruççu ve sofulann ibadetlerine uymaz" sözünü et

mesi son derece olasılık dışıdır. üstelik es-Sühreverd1 çahar zarb [dört vuruş] ve 

özel Kalender kılığından hiç söz etmiyor. Onun içirı 'Avarjfü'l-ma'arjfi. yazmayı 

bitirdiği sırada (bu yapıtın yazılışının terminus ad quem'i  [bitim noktası] 

624/122 7dir) es-Sühreverdi'nirı Şam'da doğmakta olan Kalender hareketi üstüne 

hiçbir şey bilmediği belli oluyor.37 

İkirıcisi, es-Sühreverdl'nin yaşadığı süre içirıde Kalenderlik diye tanınan belli 

bir dini davranıştan söz etmenin olanaklı olduğu apaçık. 38 Gerçekten de, es-Süh

reverd'i'nin bu davranışı betimleyişi çok kuvvetli olarak İran şiirindeki Kalender 

35 Sühreverdi, 66; Almanca çeviri. 85 (9:23); parçanın daha önceki bir Almanca çevirisini Ritter veri
yor, "Philologika XV," 14- 1 6. lngilizce çeviriler çeşitli ikincil çalışmalarda bulunuyor (örneğin, Tri
mingham, 257). 

36 Ahmed ibn el-Maknzi, el-Mevd'iz ve'l-i'tibdr bi-zikri'l-hitat ve'l-ds<ir, 4:301 ;  'Abdurrahman ibn 
Ahmed-i cami, Nefahtitu'l-uns min hazardti'l-kuds, ed. Mehdi Tevh'ldi'Pür, 14-15 .  'Avdrjfu'l
ma'drjften alınn yapan başka kaynaklar için bakınız, Köprülü 1 ,  298, n. 3.

37 'Avdrjfu'l-ma'drffin yazılış tarihi için bakınız Gramlich'in kendi yapnğı Almanca çeviriye yazdığı 
giriş, 14-15.  Cemfileddin'in çevresindekilere Kalender adının bu erken aşamada daha takılmamış 
olması hiç kuşkusuz olanaklıdır. 

38 Meier, 512 ,  es-Sühreverdi, Kalenden hareketinin daha önceki bir aşamasını betimliyor olmalı saru
sında. 
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konusunu hatırlatıyor. Yazınsal Kalender ile es-Sühreverdi'nin "gerçek" Kalen

derlerinin kasdi töre-karşıtlığı, bu bakımdan özellikle çarpıcıdır. üstelik es-Sühre

verdi'nin Kalenderlerin kalp yatışkınlığıyla büyülenmişlikleri üzerinde durması, 

daha anlamlı olarak da Kalenderlerin dini yasa hakkında asgari bir anlayışları ol

duğu üstüne gözlemi, bu birleşmenin olasılığını amınyor. 'Avdrjfü'l-ma 'drjfte 

Kalenderiye üstüne olan bölüm, bu yüzden, onüçüncü yüzyıl öncesi lran şürinde

ki Kalender konusunun yalnız bir şiir geleneği olmayıp toplum içinde gerçek Ka

lenderler tarafından sergilenen dini bir davranışa işaret ediyor. 

üçüncüsü, es-Sühreverdl'nin Süfiye ve Kalenderiye arasında bir aynın yap

ması anlamlı. Bu ayrımın geçerliliği kuşkulu. Sühreverdi'nin savının temeli, ne 

pahasına olursa olsun kendi iç huzurunu ileri sürmekten başka bir amacı olmadı

ğı içirı, Kalenderin tam tanımıyla mistik bir arayışa katılmamışlığı imiş gibi görü

nüyor. Ancak böyle bir tanım aynı derecede pek çok Sufiyi, özellikle edilgen mec

zfip tipleri betimlemekte kullanılabilir. Es-Sühreverdl, Kalenderlerin toplumsal ba

kımdan mübah olanın sınırlarını aşmakta tereddüt etmemesi, daha da kötüsü ya

saya saygılannın asgari olması gerçeğinden rahatsızlık duymuş olabilir. Onun için 

es-Sühreverdi'nin Kalenderiye ve Süfiye arasındaki ayrımında, toplumsal kaygı 

taşıyan son derece bu-dünyalı Sufi pirinin Sfıfizm içinde açıkça toplum karşıtı bir 

akım olan birincisirıi son derece "iç-dünyalı" toplumsal bakımdan saygın bir din

darlık biçimi olan ikincisiyle ilişkisini kesmek için gösterdiği biraz yanlı çabasını 

görmek olanaklı. 

Dördüncü ve son nokta: es-Sühreverdi'nirı Kalenderleri Melametiye, belki de 

başlangıçta Sufi olmayan dini bir hareketle, birlikte tartışması dikkat çekici. Belli 

bakımlardan Kalenderlerin Melametilerden açıkça ayrıldığını ileri sürüyor. Melame

ti' nin baş kaygısı, gösterişli bir dindarlık sergilemesinin benliğe aşın düşkünlüğe 

neden olup en sonunda da kendirıden memnun olmaya yol açacağı. dolayısıyla da 

mümirıi Tann'dan uzaklaştıracağı korkusundan ötürü iç durumunu başkalarından 

gizlemekti. Toplumsal ve yasal kabul edilebilirlik sınırlarını bile bile geçerek kendi

ni toplumun kınamasının ardından gitmek istemesi, dindarlığının gerçek doğasını 

gizlemek içirı gösterdiği özenli çabadan ötürü idi. Ancak, Melameti'nin baskın kay

gısı kendi çevresirıde bir tanınmazlık örtüsü örme çabasıyla toplumla kaynaşmak 

olduğundan bu tür sınır aşmanın da sınırlan vardı. Bu bakımdan Melametilerin ay

n giyim, donarıım, ayirı ve adetler edirımeyi reddetmesi çok anlamlıydı. Gene bu

nun gibi Melameti kendi yaşamını kazanmaya özen gösterir, yalnız sadaka ve ze

katla yaşayan Sufilere küçümseyerek bakardı. Dolayısıyla Melameti, aşın durum

larda toplumsal bakımdan Kalender kadar sapkın olabilirken dini irıanç ile, tek tek 

irıananlann uyguladığı biçimiyle, amelin doğa ve anlamınırı öteki inananların algı-
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laması ile belirlendiği bir "kılınç kipi" içinde davranırdı. Ancak Kalender bu kipi 

toptan aştığını savlıyordu. O da yalnızca kendi iç durumu ile ilgiliydi; gene de Me

lamen'nin temel öncülünü. en iyi dinleyici Tann'dan başka bir dinleyicinin önemi

ni kabul etmeyerek reddediyordu. Bu bakımdan Kalenderin toplumsal ve yasal su

çu, onun ilk çabasının Tanrı ile ilgili olarak kalp yatışkınlığını elde etmek ve koru

manın, yalnızca arızi bir sonucudur. Kalenderi bu amaca varmaktan alıkoyduğu 

sürece her tür toplumsal ilişki bir engel olarak görülüyor ve atılıyordu. 

Cemaleddin' den önce Kalenderiye ve Derviş Dindarlığı 

Onüçüncü yüzyıl öncesi Kalenderle Son Orta Dönem yeni zahidlik arasındaki 

tarihi ilişki ne idi? En açık bağlantı hiç kuşkusuz Cemfileddin'in izleyicilerini be

lirtmek için Kalender adının kullanılmasıdır. Bu dervişlere bu adın nasıl ve tam 

olarak ne zaman verilmeye başlandığı bilirırniyor. Hatib-i Farisi'nin pirin menkı

bevi yaşamöyküsünü yazdığı sekizirıci/ondördüncü yüzyıl ortalanna gelindiğinde 

kendilerinden kesin olarak Kalender diye söz ediyorlardı ama bu adet Cemfiled

dln 'in yaşadığı zamana gidiyor muydu, yoksa daha sonraki bir gelişme miydi bil

mek olanaksız. Zamanı hakkındaki gerçek ne olursa olsun Kalender adının Cav

laklar için kullanılması, Cemfileddin öncesi Kalenderi eğilim ve sonraki Kalenderi

ye arasında adsal olmaktan öte bir devamlılığın varlığını göstermesi bakımından 

önemlidir. Cemaleddin türü Kalenderlerin ilk kuşağı, uygulamada eski Kalender 

idealini kasden gerçekleştirmeye kalkışmamışlarsa bile, bu ideal zamanla sonraki 

Kalenderiye'nin etkinliğine biçim vermiştir. Onbirinci/onyedinci yüzyıl ortaları 

Osmanlı toplumu gözlemcisi Sir Paul Rycaut tarafından betimlenen biraz bu-dün

yalı Kalenderlerin ortaya çıkışını açıklamak, başka türlü çok zor olurdu: 

[Kalenderler] zamanlarını yemek içmekle geçirir; bu oburluğu sür

dürmek için de kemerlerinin taşlarını, küpe ve bileziklerini satarlar. 

Herhangi zengin bir adam ya da önemli bir kişinin evine geldikle

rinde onların suyuna gider; bütün aileye, onları cömert ve bedava 

bir şölen vermeye ikna etmek içirı hoş sözler ve neşeli deyişler söy

lerler. Onlar meyhaneyi cami gibi kutsal sayar ve Tanrıya sefahatle 

ya da onun yarattıklarını istedikleri gibi kullanmakla başkalarının 

sertlik ve çile ile yaptıkları kadar ibadet ettiklerine inanırlar.39 

39 Paul Rycaut, The History ef the Present State ef the Ottoman Empire, 260.
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İslam topluluklannın hem iç hem de dış gözlemcilerinin yaptığı bu tür göz

lemlerin ne dereceye kadar gerçeği yansıttığı, sorgulamaya doğal olarak açıktır. 

Bu tür sınırlamalar bir yana Cemaledd1n'den önceki Kalenden eğiliminin anarşist 

bireyciliğini anarşist derviş gruplarının, özellikle açık toplumsal sapkınlık üzerine 

vurgulanyla sürekliliğe kavuşturdukları belli. 

Dünya-yadsıyıcı dindarlık biçimlerinin lslam dininin tarihi gelişiminde derin 

ve sağlam kökleri vardı. İslamın ilk üç yüz yılında Mezopotamya'da, üçüncü/do

kuzuncu, dördüncü/onuncu ve beşinci/onbirinci yüzyıllarda da İran'ın içi ve çev

resinde almaşık bir yaşam biçimi olarak güçlü öte-dünya zühdü akımları vardı. 

Böylesi eğilimler eninde sonunda "iç-dünyacı" Süfizm tarafından özümsenmiş ve 

evcilleştirilmiştir ama tamamen yok edilmemiştir. Ancak mistik bir dindarlık biçe

mi olarak Süfizm kendi içinde düşünceye dalarak dünyadan kaçmaya doğru güç

lü eğilimler de içeriyordu. Sonuç olarak Süfızm, sürekli anarşist bireycilik patla

malarının kaynağı idi. Bu tür bireycilik belirtilerinin en önemlisi ve bizim amacı

mıza en uygunu en çok İran kültür çevresinde gelişmiş olan Kalenden eğilimdi. 

Derviş dindarlığı bu eğilimin güçlü bir canlanışı ve güçlü öte-dünyalı akımlarla bi

reşimi olarak Mezopotamya ve İran'da ilk Orta Dönemin sonuna doğru gelişmiş 

ve yedirıci/onüçüncü yüzyılın başlarında su yüzüne çıkmıştır. 
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USTA ZAHİDLER 

Yeni zühdün ortaya çıkışı toplumsal olarak sapkın zühd hareketlerinin oluşu

munda önemli roller oynamış tek tek zahidlerin meslek yaşamlarında çok açık 

olarak görülür. Zühd ustalarının örnek dindarlığı, her yerde zahid şeyhlerin biçim 

verdiği idealleri büyük bir ölçüde kurtarıcı toplumsal eyleme dönüştüren topluluk

lann oluşması için bir katalist olarak hizmet görmüştür. Bu yüzden bu yeni zühd 

tarihi incelemesine en önemli derviş şeyhlerinin yaşamöykülerinin betimlemele

riyle başlamak yerinde olacaktır. 

Cemaleddin Savi: Kalenderlerin Piri 

Kalenderler yeni ve ayrı bir derviş grubu olarak Şam ve Dimyat'ta yedin

ci/onüçüncü yüzyılın ortalanndan önce çıkmıştır. Kalenderi yolunun oluşumu, pi

ri Cemaleddin Savi'nirı (kimi kaynaklarda Saveci) etkirıliğiyle aynı anda ve onun 

çevresinde yoğunlaşıyordu. Ayn kimliklerini Cemaleddin ya da yakın çevresinde

ki yandaşları tarafından savunulan eylemlere bağlanarak koruyan Kalenderlerin 

ortaya çıkmasında onun kişisel örneği kesin bir rol oynamıştır. Bu eylemlerin en 

kendine özgüsü daha sonra "dört vuruş" (çahdr zarb) olarak bilinen saç, sakal, 

bıyık ve kaş (kimileyin kirpiklerin de) tıraşı, kesin olarak Cemaleddin'in kendisiy

le başlamıştır. İyi ki yaşam ve kişiliğinin ana çizgilerini yeniden kurma olanağı 

var. 

Şam'da Kalenderi plri Muhammed-i Buhara'i'nin elli bir yaşında bir müridi Şi

razlı Hatib-i Farisi (d. 697/ 1 297-98) 748/ 1 34 7-48 yılında Farsça dizelerle Cema-
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leddin'in yaşamöyküsünü yazdı. l Büyük pirin ölümünden yaklaşık yüz yıl sonra 

yazılmış menakıbı, en azından, sekizincilondördüncü yüzyılda o kentteki belli bir 

Kalender grubunca anlaşıldığı biçimiyle Cemfileddin'in iletisini yansıtıyor. 

Haôb-i Farisi'nin baş ilgisi, Cemfileddin'in Sufilikten Kalender yoluna geçişine 

yöneliktir. Cemfileddin yapıtın başlannda özenli bir biçimde çok saygı gören ama 

genç bir Sufi piri olarak gösteriliyor. Yazar Cemaleddin'i Bayezld-i Besraml'nin 

çağdaşı ve sevgili bir dostu yapıyor, öteki kaynaklarda söz birliği ile Cemaled

dln'in Sufi piri olarak gösterilen COsman-i Rüml'nin gerçekte onun müridi olduğu

nu ileri sürüyor.2 Bayezld tarafından Cemfileddln'in eline bırakılan cosman-i Ru

mi onu ırak'ta bir hanka'da kalabalık bir yandaş topluluğuna, kıymetli taş kak

malı altın bir mihraptan Kur'an ve hadis hakkında hutbe verir bulur. Tasavvuf 

üstüne görüşleri sıradanmış gibi görünüyo r. Necmeddin Razi Daye'nin (ö .  

654/1256) Mirsadu'l- 'ibdd min el-mebde' ile'!- ma'dd'ından malzeme kullanan 

uzun bir bölümde Cemaleddln, örneğin, "büyük filem" ve "küçük filem" sözlerinin 

gerçek anlamlan üzerinde bütünüyle önceden görülebilir ve tutucu bir biçimde 

duruyor.3 Cemaleddin' in kariyerinin bu evresi üstüne yaşamöyküsü yazarının 

verdiği sınırlı bilgide, onun görüş açısında kayıtsızlık kavramına özel bir vurgu 

sezmek olanaklı. 

Cemfileddin, cosman-i Rumi onun yanına geldikten hemen sonra, seyahatin 

değerleri üzerine kapsamlı bir söylev verir ve söylediğini uygulamaya koyarak, 

cosman-i Rumi de içinde olmak üzere dervişlerinin kırkının eşliğinde ülkeyi dolaş

maya başlar. Şam'ın Babü's-Sagir mezarlığında (beşinci şıcı imamı Zeynelcabi

d'in'in kızı) Zeyneb'in türbesinde Celaleddin ed-DerguzW'yi görüp tanıyıncaya dek 

süren bu geziler onu Kalenderi yoluna girmeyi hazırlar. Mahrem yerlerini örten bir

kaç yaprak sayılmazsa tamamen çıplak olan, ottan başka bir şey yemeyen ve bir 

1 Farisi. Aşağıdaki tartışmada bu yapıt anıldığında sayfa ve saur göndenneleri Yazıcı'nın, beyit numa
ralan da Zerrinkfıb'un baskılannadrr: buna göre 6.5/82 Yazıcı'nın metnindeki 6. sayfa, 5. satrr ve 
Zerrinküb'undak.i 82. beyittir. Metinde yapınn adı verilmiyor. Yazann mahlası olan Hatib-i Farisi, 
6.5/82, 55. 1 4/1068. 89. 11 1 746, ve 90.3/1 768de geçiyor. Pilinin adını 5.!58'de verir. 697/1297-
98 yılında doğduğu, yapıtın sonunda kitabını bitirdiği zaman elli bir yaşında olduğunu belirten söz
den çıkartılabilir, 90.3/1 768. 

2 Hatı'b-i Farisi Cemfileddin'in doğum ve ölüm tarihlerini 382/992-93 ve 463/1070-71 olarak veriyor. 
Bayezid'in en geç 260/870'lerde, Cemfileddin'in sözde doğum tarihinden yüzü aşan yıl sonra doğdu
ğuna göre Farisi'nin tarihi doğrulukla ilgili bir yeteneği yoktu besbelli. Bayezid hakkında bak. Hel
mut Ritter, "Abu Yaztd al-Bistami," El, 1 :  1 62-63; ve Gerhard Böwering, "Bestami, Bayazid", EIR, 
4: 1 83-1 86. 

3 Farisi, 1 8 .4/3 1 9-25. 2 1 /468: Mirsdd'daki benzerlikler Zerrinkı1b'un 1 2 1 -25'te metne koyduğu 
notlarında belgelenmiştir. Necmeddin-i Razi ve Hatı'b-i Farisi tarafından bu ortak malzeme kullanı
mının kökenini incelemek olanaksız doğal olarak ama sonuncunun (ya da Cemfileddin'in kendisi
nin) birinciden alması olası. 
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yerde sessiz ve hareketsiz duran Derguzini Cemaleddin üzerinde derin bir etki ya

par. İki dünyadan da kurtulsun ve yolu üzerindeki bütün engeller kalksın diye 

Tanrıya dua eder. İşe Tanrının karışmasıyla baş ve bedeninin bütün kıllan dökülür. 

Bu Cemfileddln'irı duasının kabul edildiğinirı ve şimdi "ölümünden önce ölü oldu

ğunun" imidir. Bundan sonra Cemfileddin, tıpkı Celfileddirı ed-Derguziru'nirı dış gö

rünüşü ve kılığıyla, kalender olur. Cemfileddin'irı aracılığı ile Derguzirll'nin vücu

dunun kıllan da yok olur. Cemaleddin bu yaşantıyı "ölmeden önce ölün" (mum 

kable en temiitil) hadisi ile dile getirir ve savunur: Kalender, Tanrıya sürekli ya

kınlık elde etmek maksadıyla kendi istenciyle ölerek (mevt-i irddf ) kendini iki 

dünyadan kurtaran kişidir.4 özellikle Kalenderi olan yalnızca beli örten yapraklar

la dolaşmak, bütün vücut kıllanrıı yok etmek, uykusuz ve ottan başka yiyeceği ol

madan, konuşmaksızın ve kımıltısız mezarlarda oturmak gibi adetlerin hepsi bu 

"ölüm öncesi" ölümün dolaysız sonuçlan olarak görülüyordu.5 Kalender ölü bir 

kişi gibi görünür ve deyim yerindeyse, öyle davranır. Dolayısıyla cenaze namazına 

bilerek yapılan bir gönderme olan dört tekbfr getirme Kalenderi adeti, Kalender'in 

gerçek durumunun sürekli bir uyancısı olarak işlev görür: ' 'iki dünyaya da ölü. ' '  

Kısacası, Kalender toplumu toptan reddeder, kendirıi toplumsal yaşamın haklann

dan da görevlerinden de kopanr. Kazançlı iş, evlilik, hatta dostluk gibi her türlü 

toplumsal ilişkiye tekme atarak kendini tam bir yalnızlıkla, yalnız Tanrıya verir. 

Hatib-i Farisi, Cemfileddin'irı kariyerinirı gerisirıi yalnız kalmak içirı verilen bir 

savaşım olarak betimliyor. İşirı garibi, bu bakımdan Cemfileddin'e belki en ciddi 

meydan okuma çevresirıde kendi kişisel örneğine dayanan bir Kalender toplulu

ğunun belirmesiydi. Başlangıçta Cemaleddin ve üç müritten (Celal-i Derguzini, 

Muhammed el-Belhi ve Ebu Bekr-i Isfaharu ama aralannda Cemfileddin'irı büyük

lüğünü kabul etmekle birlikte C:Osman-i Rumi yok) oluşan ana grup kısa bir süre 

sonra çok daha geniş bir Kalender yoluna girmişler halkasınca çevrilmiştir. Yeni 

üye bulmak içirı çalışılmamıştır. Cemfileddin örneğini yayma onuru, ya da yerinde 

bir deyişle suçu, pirin kendinirı değil yakın müritlerinirı, özellikle Ebu Bekr-i Isfa

hani'nirıdir. 6 Cemaleddin, başlangıçta, önderlik zorunluluğunu isteksizce kabul 

4 Bu hadis hakkındaki kaynak için bak böl. 2 not. 2 ı .  
5 Cemfileddin'in menakıbında bütün bu adetler üzerinde uzun uzun durulmuştur. Mezarlıklarda kalma 

hakkında özellikle 82-84/1 609- 1 688'deki delil geften-i Se,xyid der brib-ı anki der gıiristdn nişes
ten[rdj mertebe çist başlıklı bölüme bakınız (Cemfileddin Şam'da da Dimyat'ta da yalnız mezarlıklar
da kalır) : çıplaklık hakkında 3 1 .5-7/567-69, 32.  ı0-1 4/593-97, 42.61796; sessizlik hakkında 
33.2/607, 4 1 .97778, 42.6/796, 46.3/875, 80.2-3/1 565-66, 80. ı 6/ 1 5 79 ve 84 (bütün say
fa)/1 646/63; yemekten uzak durma hakkında 33.5-6/61 0/1 1 ,  (haftada yaklaşık bir kez ot yemek 
hakkında) 36. 7-1 5/672-80, (pişmiş yemeği!başkalanrun yemeğini red) 37.20, 4 1 .9/778, 42.20-
2 119 10-1 1 ;  geceleri uyanık kalma hakkında 4 ı .  9/778, 42.6/796; kılın önemi hakkında 3 1 .5/588,
özellikle der hikmet ve mevCize ve tahsfn başlıklı bölüm: 46. 7/879'dan 4 7.1 6/907'e dek. 

6 Ebu Bekr-i Isfahani'nin Şfun'daki kerametleri 47. 1 8/908-53. ı5/1026'da anlatılıyor. 
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eder, belli bir dereceye kadar da aşın yalnızcılığını toplu yaşama uydurur bile. ör

neğin müridlerinin dindar müminlerin getirip sunduğu yemekleri yemelerine izin 

verir ama kendisi başkalarının yemeğine dokunmaktan kaçınır. Sıkıntı veren ağır 

yün gömlek giyimini (cavlak) başlatması da insan toplumuyla artan temas kabul 

etme doğrultusunda bir ödünmüş gibi görünüyor. Bununla birlikte Cemaleddin'in 

iki dünyadan da uzak kalmak için verdiği kesin söz, en sonunda, yandaşlanna 

karşı, şeyhleri olarak taşıdığı sorumluluktan daha ağır basar. Yetkisini en önemli 

müridine aktararak eski yalnızlık görevine sadık kalmak için Şam' dan ayrılıp Mı

sır, Dimyat'a gider. Dimyat'ta bir sakal çıkarma mucizesiyle ermişliğini kanıtlar 

ve orada, kentin kadısı da içinde olmak üzere hiçbir mürit kabul etmeyerek altı 

esenlikli yıl geçirir. 7 Öldüğünde aynı kentte gömülür. 

Hatib-i Farisi'nin anlatısı, Şam Kalenderlerinin Cemfüeddin'in dünya-yadsıyı

cı yalnızcılığını, bu kentteki etkinliğinden kabaca üç kuşak sonra canlı bir ideal 

olarak bağırlanna bastıklannı açıkça gösteriyor. Mürid/yaşamöyküsü yazan bu 

ideali yoksulluğun !.fakr ) ateşli bir savunması biçirrıirıde yeniden yaratıyor. An

latının asıl kendisi "Yoksulluğun Erdemleri Üstüne" (der sJfat-ıJazilet-iJakr ) 

başlıklı bir bölümle başlar ve aynı konu bütün metnin şurasında burasında boy 

gösterir. Bu bağlamda verilen ana iletiler, bütün yaratıklann en iyisi ve iki dünya

nın iyesi Hz. Muhammed'in kendisinin mutlak yoksulluğu seçtiği ve Cemaled

d!n'in yoksulluk şahı olduğudur.8 Hatib-i Farisi kendi zamanının Kalenderi hare

keti üstüne özel bilgi vermiyorsa da bütün imler, Cemaledd!n'e yakıştmlan bu 

yoksulluk idealini derviş yoldaşlarının o naylamakla kalmayıp ona saygı 

duyduklarını da gösteriyor. 

Cemaledcfin'in yaşamının tarihi özünü Arap, İran ve Türk kaynaklanndaki yı

ğınla öyküye dayanarak yeniden kurmak olanaklı. Cemaleddin altmcı/onikinci 

yüzyıl sonlarına doğru, muhtemelen bugünkü Tahran'ın hemen güneybatısında 

yer alan tran kenti Save'de doğdu. Gençliği üstüne hemen hemen hiçbir şey bilin

mediği halde bir din bilgini olmak için okumuş olabileceğine dair birtakım belirtiler 

7 Sakal çıkarma mucizesi Battılta'da da aşağıdaki gibi yazılıdır, 1 :6 1 -63. Cemaleddin Dimyat'a gel
dikten ve mezarlığa yerleştikten bir zaman sonra, Cemfiledöın'i sakal kesme bidatından ötürü yer
mek için hiç vakit kaybetmeyen lbn el-cAmid adlı biri olan, kentin kadısı ile kısa bir çatışması olur. 
Cemaleddin, mezarlıkta katıra bindiğine bakarak lbn cAmid ölülerin yaşayanlar kadar saygıya de
ğer olduklannı herhalde bilmiyor diye kadıyı cahilin biri ilan eder. lbn CAmid sakal kesmenin daha 
ağır bir suç olduğu yaruuru verir, Cemfileddin "Demek istediğin bu mu?" deyip keskin bir çığlık ata
rak kapkara bir sakal çıkanr. ikinci bir çığlıkta bu sakal beyaza döner, üçüncüsünde ise bütünüyle 
yok olur. Bu mucizeden sonra lbn CAmid sadık bir Cemfileddin yandaşı olur ve onun adına bir za
v{ye yaptınr, Cemfil ed-Din ölünce oraya gömülür. 

8 Der SJfat-ıJazilet-ıfakr'ın başlangıç bölümü, 6. 7/85-8. 1 1 'dedir. Muhammed.in yoksulluk tercihi 
için bak, 3.2-4/1 7- 1 7  ve 6.12-7.1 1/9- 105; yoksulluk şahı olarak Cemfileddin için bak 10. 1 8/ 1 72 
ve 1 1 . 13-15/1 90-92. 
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var. örneğin Delhi Çişti çevrelerinde canlı tutulan sözlü bir geleneğe göre Cema

ledclin, hiçbir kitaba başvurmadan fetva verdiği için, "ayaklı kütüphane" diye bili

nirdi. 9 Kendisi Kalender olan bilginlik iddialı bir derleyici tarafından aktanldığın

dan bu haberin güvenilirliği sorguya açıktır. 1 o Bunda, yine de, Memlük kaynak

lannda Cemaledclin'in Kur'an'ın yanı sıra din bilimleri dersi aldığı ve hiç olmazsa 

yanın yamalak bir Kur'an yorumu yazdığı söylendiğine göre bir gerçeklik payı 

olabilir. 1 1  Genç bir adamken çalışmalannı sürdürmek için Şam'a giderek, cos

man-i Ruınl'nin kentin kuzeydoğusundaki Kasiyün dağının dibinde olan tekkesi

ne girdi . 1 2  cosman-i Rumi, hemen hemen kesin olarak, Kasiyün'daki Rümiye 

tekkesinin 684/ 1 285'te ölen yöneticisi Şerefeddin Muhammed-i Rumi'nin babası 

idi. Çağdaş bir kaynağa göre sünnete sıkı bağlılığı ile ünlü olan baba hakkında 

hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. 13 Oğluysa, kısa ölüm yazısında "inanılmaz 

derecede cömert ve alçakgönüllü, semaca da çok düşkün' ' olarak betimleniyor. 14  

Cemaleddin'in, COsman-i Rı1mi'ye bağlanmasının gösterdiği gibi, saygın Sı1-

fizm ile ilişkisi olağanüstü genç zahid Celaleddin ed-Derguzini ile karşılaşmasıyla 

aşın zühd yoluna girmesine yol açtı. 1 5  Bir aynlık ve yalnızlık örneği olan Dergü

zini, Cemaledaın'in dindarlığında derin bir dönüşüm yarattı. Bir zühd ruh haliyle 

ezilen Cemaleddin yüzünü ve başını kazıdı; zamanını yüzü Mekke yönünde kzb-

9 Kalender, 1 30-32 (meclis 37). Çişti şeyhi Nasireddin Çırağ-ı Dihli'nin (ö. 757/1 356) "sözlerini" 
(me!füzıit) kaydeden bu yapıt. 754/1235ten sonra yazılmıştır; bak Digby, 96, 1 1. ve ı2 .  notlar. 
"Ayaklı kütüphane" nitelemesini içeren öykü, Cemfüeddin'in adı anılmaksızın daha kısa bir halde 
Nasireddin'in piri Nizameddin Evliya'nın (ö. 725/ı325) konuşmalarında da göründüğüne göre. 
geleneksel Çişti bilgisinde hazu duran bir fıkra olabilir; bak Emir Hasan Siczi, Fevıi'idu'lj'u'ıid, 3; 
lngilizce çeviri: Nizıim ad-Din Awl{ya: MoralsJor the Heart, çev. Bruce B. Lawrence, 84. 

10 Hamid Kalender'in çocukken Kalender yoluna girdiğinin öyküsü ve Kalenderlere bağlılığına verdiği 
değer hakkındaki kendi sözleri için bak, Kalender, 6; aynca Digby, 7 1 -72. Çişti me!füzıit yazını 
içinde H({YTU'l-mecıilis'in konumu hakkında yenilerde bir tartışma çıkmıştır. car! W. Ernst, Etemal 
Garden: Mysticism, History, and Politics at a South Asian Sıj/i Center, 68-7 1 .  burada Hamid 'in 
bilginliği üzerinde de duruluyor. 

1 1  Şemseddin Muhammed el-Cezeri tarihinde Cemfüeddin'in kendi el yazısı ile birkaç Kur'an tefsiri 
cüz'ü gördüğünü yazıyor; bak Zehebi, 398 (ez-Zeheb! 748/1348 ya da 752/1 352-53te öldü; ez-Ze
hebi'ye dayanarak Safedi, 293 (ez-Safedi 764/1 363te öldü); Nucaymi, 2:2 1 0- 1 2  (an-Nucaymi 
927/1520-2 1 'de öldü). Şemseddin Muhammed el-Cezeri için bak cari Brockelmann, Geschichte der 
Arabischen Litteratur. Suppl. 2:33 ve 45; karş. A. S. Bazmee Ansari, "Al-Djazari," El, 2:522-23. 

12 Zeheb!, 397; Safedi, 292; Hatib, (683/1284-85'te yazılı), Slb. 

13 Hatib, 5 1b.
ı 4 Alıntı, Şemseddin Ebu cAbdullah Muhammed ibn COsman ed-Dimeşki ez-Zehebi. e/-C/berji haber 

men gaber, hazırlayan Ebı1 Hacir Muhammed es-Sacid ibn Bisyuni Zaglul, 33:357den. Aynca 
bak. lbn el-Kesir, cımacteddin tsmacıı ibn Cömer (yaklaş. 700-774/1 300- 1 373) , el-Bidıiye ve'n
nilu{ye, 13 :307; Nucaymi. 2 : 197; lbn el-ctmact. cAbdulhayy ibn Ahmed, Şezerıitu'z-zehebji ah
bıir men zeheb ( 1 080/1 670'e dek), 5:389. 

15 Hatib genç zahidin adını Gerübed olarak veriyor. Kaynaklar arasında yalnız Kalender, ı 3 1 .  Cema
leddin'in [zahid] olmasını "demir-takanlar" diye bilinen bir grupla karşılaşmasına veriyor. Bu ka
nıt demir takan Haydarilerin Cemfileddin'in zfillidliğe geçmesinde gerçekten etkileri olabileceği ger
çeğine dikkat etmemize yanyor. 
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le'ye dönük, konuşmaksızın ve tek yiyeceği ot olduğu halde mezarlarda hiç hare

ketsiz oturarak geçirmeye başladı. 1 6  Başka bir haber geleneğine göre Cemaled

din'in zahidlik yoluna girişi, Kur'dn'ın Yusuf öyküsünün bir bölümünü (Kur'an, 

1 2  :2 1-35) hatırlatırcasına, iffetini korumak için gösterdiği titiz çabası sonunda 

kolay olmuştur. Cemaleddin'in sakal ve kaşlarını kazıma adeti için almaşık bir 

açıklama getiren bu geleneğe göre Cemaleddin, yüzünün ve biçiminin güzelliğin

den dolayı kendisine aşık olan bir kadın tarafından sürekli rahatsız ediliyordu. 

Kadın, Cemaleddin'i ayartma çabalarında başlangıçta başarısız idiyse de, sonunda 

onu kandırarak evine sokmayı becerdi. Cemaleddin'in kaçacak yeri yoktu, kendi

ni kurtarmak için son bir çabayla tesadüfen yanında olan bir usturayla sakalını ve 

kaşlarını kazıdı. Şaşkına dönen ve çok kızan kadın onu fena halde azarlayarak 

evinden dışarı attırdı. Tıraş olarak günahı yenen Cemaledclin bundan sonra yüzü

nü her zaman tıraş etmeyi adet edindi. !  7 İçerdiği gerçeklik ne olursa olsun Cema

leddin 'in tıraş olma adetinin aslının bu "inanılması güç" açıklaması menakıb ki

taplarının genel bir özelliği olarak güvenle bir yana atılabilir. ı 8

Cemaleddin'in kariyerinin gerisinin öyküsü kutsal yaşamöyküsünde bulunan 

bilgiyle uyuşuyor. Yandaşlarının artan sayısıyla yalnızlığının yara alması yüzün

den Cemaledclin gruptan aynlıp hiç tanınmadığı bir yere gitmeye karar vermiştir. 

Yetkisirıi en ileri müridi Muhammed el-Belhi'ye vererek Şam'dan ayrıldı ve yaşa

mının son yıllarını Dimyat'ta bir mezarlıkta özenle korunan toplumsal bir yalnız

lık içinde geçirdi; burada türbesi çevresinde sonradan bir zaviye yapılmıştır. 1 9 

Cemaleddin her şeyden önce uzlaşmaz bir zahiddi. Bu dünyayı reddinde, hem 

Şam'da hem de Dimyat'ta mezarlıklarda kalma düşkünlüğünün yanı sıra, başını 

1 6  Farisi, 30-34/546/629. Zeheb!; 397; Safedi, 292; ve NuCaym!, 2 :210- 12  bu öyküde Celal-i Dergü
zini'nin yanı sıra aynca COsman Kiihl el-Ffuisi diye birinden söz ediyor. 

1 7  Battiita, 1 :61-63: Ebfi'l-Hayr Rumi, Saltukn<ime, haz. Fahir iz, 363b-69a: Firişte diye tanınan Mu
hammed Kasım Hindfi'şah Esterabadi, Gülşen-i lbr<ilıimi, genellikle T<irfh-i Firişte deniyor, 2:407-8; 
Kasım Gam. Bahs der <istir ve efktir ve ahv<il-i H<!fiz, 2:442-43. 

18 işin anlamlı yanı, Cemfileddln'in, sonraki yandaşlanndan birince yazılan men<ikıb'ında bu öykü
den söz edilmiyor. öykünün yeri ve zamanı hakkında kaynakların uyuşmaması doğruluğundan 
kuşkulanmak için başka bir nedendir. üstelik aynı motif başka menkıbevi malzemede de var: esas 
olarak aynı öykü, bir erken yedincilonüçüncü yüzyıl Arap kaynağında ve iki erken dokuzuncu/on
beşinci yüzyıl kaynağında tıraş olayı olmadan ve değişik bir sonla Şakran ibn cubeydullah adında 
biri hakkında söyleniyor; bak Christopher Schurman Taylor, "The Cult of the Saints in Late Medie
val Egypt," 1 58-59. 

19 Dirnyat'ta bir Kalender zaviyesinin olduğundan Battiita'da söz ediliyor, 1 : 6 1 .  Yukardaki tartışmada 
anılan kaynaklardan başka, kaynaklarda Cemfileddin'e kimi başka, daha dolaylı göndermeler var. 
Hamdullah Mustevfi Qazvini, The T<irikh-i Guzidah (730/1 329-30), yay. Edward G. Browne, 
1 : 790'daki not gerçekten Cemaleddln adında başka bir şeyhe değil de gerçekten Cemfileddin Si'ı
vi'ye işaretse ölüm tarihi 4 Şewfil 65 1/27 Kasım 1 253 olur. Aynca Muhammed ibn Bahadiir ez
Zerkeşi, Zehru'/-Carişfl ahkam (ya da tahrim)i'l-haşfş adlı kitabında esrarın "bulucusu" olarak 
Şeyh Haydar'la birlikte Ahmed [sic] es-Saveci el-Kalenden'yi de anıyor; bak 2. bölüm 1 6. not. 
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ve bütün yüz kıllannı kazımak, yün çuval giyinmek, yaşamak için çalışmayı red 

gibi eylemlerle kendini toplumsal yaşamın yerleşik bütün kalıplanndan koparmak 

için gösterdiği aşın özenden belli olduğu gibi, çok sıkıydı. Aynca muhtemelen tek 

[eşsiz] yaşardı. Mürid edinmeye büsbütün karşı, gereksinmelerine de ilgisiz değil 

ise de her tür ilgiden kaçar, tam bir yalnız yaşamı sürdürmeyi yeğlerdi. Dini yasa

ya karşı tutumunun niteliğini belirlemek olanaklı değil. Farz olan dini törenlerden 

bilerek kaçtığının ya da dini yasaklan açıkça ihlal ettiğinin bir belirtisi yoksa da 

yaşamı hakkında bilinenler, şericata uymanın mesleğinde önemli bir konu olma

dığı izlenimini veriyor. Kişisel örneğinin açık iletisi, dünya-yadsıyıcı yalnızcılıktı 

ve bu iletinin temsil ettiği güç ve zahid biçemi dindarlığın çekiciliği, Kalenderi yo

lunun kurulmasına yol açmıştır. 

Kutbeddin Haydar: Haydarilerin Piri 

Demir gerdanlık, bilezik, kuşak, halhallar, kulak ve üreme organlarına takılı 

halkalara özellikle düşkün Haydari dervişi yedinci/onüçüncü yüzyıldan başlaya

rak İslam dünyasının birçok bölgesinde tanıdık bir görünüm olmuştur. Bu çok 

acayip dilenci derviş grubunun piri, Kutbeddin Haydar adlı biriydi. Bu önemli kişi

liğin tarihsel yaşamı söylence ile örtülü ise de, dini meşrebi mucizevi başarılarının 

öykülerinde hala açıkça görünüyor. 

Kutbeddin Haydar, Kuzeydoğu tran'da Horasan'ın, bugünün Türbe-i Hayda

riyesi, zave20 kentinde ve çevresinde yaşamıştır.2 1 Mezarı bugün hara aynı yer

de duruyor.22 Bu kişinin uzun meslek yaşamı bütün altıncı/onikinci yüzyılı kap

sayıp Moğolların Zave'yi yakıp yıktığı 6 1 7/ 1 220 dolaylarında sona ermiştir.23 

20 zave kenti hakkında bak Dihhüda, "zave." 
2 1  Haydar'ın ülke ülke dolaştığını yalnız MuCUıeddin Muhammed zemeci-yi isfizfui, yazıyor, Ravza

tu'l-cennat.ft evs4fi medine Herat (897/1491 -2'de yazılmış) , yay. s. M. Kazım imam, 229, öteki 
kaynaklar bu konuda suskun. 

22 Ludwig Adamec, yay. Historical Gazetteer ef Iran, c. 2, Meshed and Northeastem Iran, 653-55. 
23 Aşağıdaki kaynaklar Kutbedcfin'in ölüm tarihi olarak 6 1 7  ya da 61811 220-22 yıllanru veriyor ve 

öldüğü zaman yüz yaşında olduğunu da söylüyor: el-cukbari (ö. belki, 690/1291 ) ,  Kitabu's-seva
nih, Rosenthal, 51-53; Kazvini, 382-83; Hamdullfilı Mustevfi, Tdrfh-i Güzide, 792-93; idem, The 
Geographical Part qf the Nuzhat-al-Qu!Uh Composed by Hamd-Alkih Mustaw.ft qf Qazwfn in 740 
(1340), yay. Guy Le Strange, 151-154; Gıyaseddin Humamedcfin Hiindeınir, Tdrih-i habibu's-si

yer.ft ahbari'l-beşer, yay. Celfileddin Huma'i, 3:332; Kerbela'i 1:444. Ancak Devlet'Şiih ibn CAfa' 
ed-Devle Bahti'Şiih el-Gii.zi es-Semerkandi, Tadlıkirat al-shuCara', yay. Edward G. Browne, 1 92, 
Kutbedcfin'in 597/1200-1201 ya da 602/1205/6 yılında öldüğünü iddia ediyor, Fasih el-Hafi diye 
bilinen Fasiheddin Ahmed ibn Muhammed ise, Mucmel-i Fasfhf (84511441-42) ,  yay. Mahmud 
Farruh, 2:288, onu 613/1216-1 Tde öldürtüyor. zave 6 1 7/1220 yılında Moğollarca yakılmış, otu
ranlan da kılıçtan geçirilmiştir; bakınız CA!ii'eddin 'Ata Melik Cüveynl, The History ef the World
Conqueror [Tdrih-ifahan'gush<ij ,  çev. john Andrew Boyle, 1: 144. 
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Galiba Türk beylik soyundandı ve Türk dilli topluluklar arasında özellikle çekici 

bulunuyordu.24 Bu yüzeysellikler dışında Kutbeddin'in yaşamöyküsü hakkında 

çok az gerçek kesin olarak bilinebiliyor.25 Gençliğinde büyük olasılıkla bir Sufi 

evresinden geçti. Kimi kaynaklarda Zave'ye yakın Serahs kentinde etkin olan 

Şeyh Lokman'ın ya da ünlü Turk Süfisi Ahmed Yesevi'nirı (ö.562/l 1 66) eski öğ

rencisi olarak gösteriliyor.26 Bu tür bağlılıkların varlığını saptamak olanaksız. 

Yalnız geç kaynaklarda anılan ve Yesev1 geleneğinin kendisinde apaçık yok olan 

Ahmed Yesevi ile ilişkisi, özellikle Kutbeddin Haydar'ın dünya yadsıyan zühdü 

için pek yerinde olmayacağı Yesev1 tasavvufunun şeriata bağlı doğası düşünülür

se, kuşkulu. Ancak Kutbeddin Mevdüd-ı Çişti'nin bir müridi, belki de Kutbeddin 

için bir dörtlük yazmış olan Şah-ı Sencan'a (ö. 527/ 1 200- 1201  ya da 599/1 202-

3) yakın olduğu söylentisi dolayısıyla Kutbeddln'in gerçekten birtakım Sufi bağ-

24 Fasih el-Hafi. Mucmel-i Fasihi, 2:288, Kutb ed-Din'in tam adını Kutb ed-Din ibn Timür ibn Ebfı 
Bekr ibn Sultan'Şah ibn Sultan Han es-Salüri olarak gösteriyor. Devlet'Şah, Tezkiretu'ş-şuCara' , 
1 92, babası Şahver tarafından Haydar'ın Türkistan sultanlan soyundan olduğunu iddia ediyor. 
CAJi Şlr Neva'i de cami'nin Nefahatu'l-uns'unun Çağataycaya genişletilmiş çevirisinde Kutbeddin 
Haydar'ın bir Türkistan hanının oğlu olduğunu söylüyor; bakınız Nesayimü'l-mahabbe min şe
mdyimi'l:fiitüvve (deri. 901/1 495-96) , yay. Kemal Eraslan, 383-84. Kerbela'i, 1:444, Kutbeddin 
Haydar'ın Türklüğü hakkındaki sözleri yineliyor. lsfizari, Ravzatü 'l-cenn<it, 2 1 6, Kadı Şemseddin 
Muhammed-i Zıizen'in Nesebn<ime'sinde Kutbedd'in Haydar'ın soyağacının kaydını gördüğünü 
söylüyor, ancak bu yapıt bugüne kalmış değil; editörün notuna bakınız, Ravzatü'l-cennat, 2 1 7, 
n. 4. ünlü kozmoğrafyacı ve coğrafyacı Zekeriya' el-Kazvini'nin tanıklığı ile Türkler arasında Kut
beddin Haydar'ın özel bir çekiciliğinin olması olasılığı ortaya çıkmıştu: Kazvini, (aşağı yukan Kut
beddin'in ölümünden yanın yüzyıl önce, herhalde zave'de) yalınayak ve keçe giyinmiş aşın gü
zellikte Türk köleler görmüş, kendisine bunların Haydar yandaşları olduğunu söylemişler (Kazvi
ni, 382-83) .  

25 Kutbedaın Haydar hakkında sonraki kaynaklar bilgilerini yukarda anılan daha öncekilerden çıkan
yor ve onlara hiçbir biçimde de bir şey katmıyor; örneğin, bakınız, Ahmed Emin-i Mii, Heft iklim, 
yay. Cevad Fazıl, 2: 1 88; Zeyn el-CAbidin-i Şirvani, Biist<inu's-siy<iha, yay. Seyyid cAbdullah 
Mustevfi, 2 19; Macsıim CAJi şah ibn Rahmet CAJi NiCmetullahi eş-Şirazi, Tara'iku'l-haka'ik, yay. 
Muhammed caCfer Mahcfıb, 2:642. Daha başka kaynaklar Kutbeddin Haydar'ı Tebriz'de yaşamış 
ve 830/1 426/27'de orada ölmüş, Kutbedcfin olarak da bilinen, Sultan Mir Tfıni adlı biri ile karıştırı
yor: örneğin bakınız, Nurullah ibn Seyyid Şerif Hüseyni-yi MarCaşi-yi Şuşteri, Mec<ilisü'l-mu'mi
nin. 36 ve 267; Dihhuda, s.v. "Kutbeddin Tfıni" ve "Haydar Kutbeddin." lki Kutbeddin'i karıştıran 
başka kaynaklara Hüseyn Mir caCferi işaret etmiş, "Haydari ve NiCmeti," Ayende 9 ( 1 362ş/1 983) : 
742-45 (daha önceki İngilizcesi: "The Haydari-Nicmeti Conflicts in Iran,"  Iranian Studies 1 2
( 1979] : 6 1 - 1 42) .  Haydar hakkında en güvenilir anlatı Kerbela'i'ninki gibi görünüyor. İbn Yusuf 
Şirazi'de, Fihrist-i Kitdbhdne-i Medrese-i CA/f-i Sipahs<ilıir, kayıt 564, Medrese-i Sipahsfilar Kü
tüphanesi'nde olduğu söylenen Divan-ı Kutbeddin, Kutbedd'in Haydar Tfıni'ninki olacak; bakınız 
Sacid Nefisi, Custucü der ahvdl ve <is<ir-ı Ferid ed-Dfn CAttar-ı N"ış<ipuri, mirnldfil-mirnlhe, bunun
la birlikte Nefisi burada iki Kutbeddin 'i karışnnyor. 

26 Kalender, 1 74-76, Kutbeddin Haydar'ı bir Şeyh Lokman öğrencisi yapıyor, ancak Neva'i, Nesayi
mü'l-mahabbe, 383-84; Kerbela'i, 1:579; ve Vilqyetname: Mandkıb-ı Haa Bekt<iş-ı Velf, yay. Ab
dülbaki Gölpınarlı onu Ahmed Yesevi'nin bir izleyicisi olarak gösteriyorlar. Yesevi hakkında kısa 
bir yazı Mehmed Fuad Köprülü, "Ahmed Yesevi," Is/dm Ansiklopedisi, 1:2 1 0-15.  Bu makale Köp
rülü'nün Yesevi üstüne daha önceki Türk Edeb{yatında ilk Mutasavvıflar adlı incelemesinden son
raki görüşlerini içerir. Kutbedcfin Haydar'ın Cemfileddin 5avi'nin bir öğrencisi olduğu görüşü (örne
ğin bakınız: Triıningham, 39; ve Digby, 82) dayanaksız olup bir yana atılmalıdu. 
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lantılannın olduğu ileri sürülüyor.27 Kimileri ünlü şair Ferideddin CAttar'ın babası 

İbrahim İshak CAttar-i Kedkeni'in bir Kutbeddin müridi olduğunu, çocukken Kut

beddin'in duasını almış Ferideddin CAttar'ın kendisinin de ilk yapıtlarından biri 

Haydamdme'yi zahid pire adadığını savlıyor. Ünlü şair gerçekten Kedken'de 

doğmuştu ama bu iddianın aynntılannı teyid etmek, özellikle günümüze kalmış 

böyle bir Haydamdme olmadığından olanaklı değil. 28 

Haydari pirinin dini yaşamöyküsü geniş fırça darbeleriyle çizilebilir. Uygar ya

şamı kırda yalnız bir yaşam için bir yana bıraktığı besbelli. zahidliğe geçişinin bir 

öyküsü (754/1 353'ten sonra derlenmiş) Hayrü'l-mecalis'te bulunuyor, Burada 

derleyici Hamid Kalender Haydar hakkında Şeyh Nasireddin Mahmud Çirag-i Dih

li' den (ö. 757/1356) duyduğu bir öyküye yer verir. Haydar, daha genç bir çocuk

ken, bir vecd halinde iken dağa çıkmış, bir daha da dönmemiş. Yıllar sonra yap

raklardan yapılmış bir giysi içinde dişi bir gazelin sütünü sağarken bir yolcu tara

fından görülmüş. Yolcudan oğlunun yaşadığını öğrenen Haydar'ın babası onu 

dağlarda aramış boş yere. Umutsuzluk içinde şeyh Lokınan'dan yardımıistemiş. 

Gerçekten de dağın eteğine Şeyh Lokınan'ın kendisi gelince Haydar kendiliğinden 

çıkagelmiş. Şeyh ona kente gidip vaktini halkı Tann yoluna çağırmakla geçirmesi

ni öğütleyince Haydar kendisinin artık kın bırakmasının olanaklı olmadığını söy-

27 Handemir, Tarih-i habibu's-siyer, 2:332. Söz konusu ruba Ci aşağıdaki gibi: "rindi didem nişeste 
ber huşk-i zeminine kufr u ne islam u ne dünya u ne dinine hakk ne hakikat ne tarikat ne ya
kin/ender dü cehan ki ra buved zehre-i in." Bu aynı rubacı Kerbela'i'de, bir iki değişiklikle Fahred
din er-Razi'ye (ö. 606/1209) 1:444 yakışnrılıyor; onu Baba Ferec için yazmışmış (Ferec için bakı
nız Dihhudfı, s.v. "Baba Ferec") . Aynı sayfada el-Kurra'i, dörtlüğün Hayyam·a (ö. 526/1 13 1 )  ya
kışnnlan kimi derlemelerde göründüğüne dikkat çekiyor; örneğin bakınız: Hayyam diye ünlü Cö
mer ibn lbrahim N"ışapüri, Teranehd-yı Hayyam, yay. Sadık Hidayet, 1 02, not. 1 04. Bu münase
betle Şah-ı Sencan'ın Kutbedcfin Haydar'a yukardaki dörtlüğü yakıştırmasını gerçek bir olanak kıla
cak kadar ona hem zaman hem de mekan bakımından yakın olduğu dikkate değerdir. Şah-ı Sen
can hakkında bakınız: Dihhudfı, s.v., "Ş3h-ı 5encan," ve orada gösterilen kaynak listesi. Haydar-ı 
zave ve Şah-ı sencan'ın ikisinin de Şeyh Lokman'ın müritleri olduğunu söyleyen Kalender, 1 74-
7 6, bu listeye eklenmelidir. 

28 Devlet'Şfıh, Tezkiretü'ş-şıEara' ,  1 92 .  CAtrar'ın hiç Haydamdme yazıp yazmadığı bilinmiyor. 
"Dass CAtrar ein Haidamamma verfasst hat, steht durch sein selbsterzeugnis im Lisan al-gaib 
fest," (cAtı:ar'ın bir Haydamame yazdığı Lisanü'l-gqyb'deki kendi şehadetinden anlaşılıyor) diye 
yazıyor Ritter, 139, gene de daha sonraki makalesinde •CAtı:ar," El, l: 754, Lisanü'l-gqyb'ı CAt
tar'a yakıştınlan ama kesinlikle onun yazmadığı bir grup uydurma yapıtın içine sokuyor. Benedict 
Reinert, •CAtı:ar, Ferid-al-Din" EIR, 3:25, Haydamame'ye dokunmaksızın bu son yargıya katılıyor. 
Nefisi, Custucü, 97 ve 1 1 0 , not. 16, yalnızca CAtı:ar'a bir Hqydamdme yakıştıran en eski kaynağın 
Devlet'Şah'ın Tezkiretü'ş-şıEard'sının olduğunu, Katib Çelebi'nin de (bakınız Katib çelebi diye ün
lü Mustafa ibn CAbdullfıh, Keş/ ez-zunıln, yay. Şerefettin Yaltkaya ve Kilisli Rifat Bilge, 1:694, bu
rada yazarın adı gösterilmemiş) bir Haydamame'den söz ettiğini ve böyle bir Hqydamame'nin or
taya çıkmadığını söylüyor. BecfiC az-Zaman Fuıfu.fuıfer, Şerh-i ahval ve tahlil-i ıisdr-ı Şeyh Ferf
deddin Muhammed 'Attar-ı Nişapfiri, 31  ve 76, Devlet'Şah'ın CAtı:ar hakkındaki kaydını genel 
olarak güvenilmez buluyor ve CAtı:ar'ın bir Hqydamame yazma olasılığını yok sayıyor. Yalnız Ne
fisi'ye dayanan Safü'nın, Tdrilı-i Edebiyat der inin, 1:861-62, konu hakkında söyleyecek yeni bir 
şeyi yok. Karş. Munzevi, Fihrist-i nüshahd-yı hatti-yi Farsi, 4:2777, n. 293 15. 
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lemiş, fakat ana ve babasını gelip dağın eteğine yerleşirlerse her gün görmeye razı 

olmuş. Haydar'ın anne babasının yerleştiği yer sonradan zave köyü olmuş.29 

Demek Kutbeddin Haydar'ın doğa ile kaynaşması, son derece tamdı. Görü

nüşte gövdesini örtmek için yalnız yaprak kullanıyor, yemek içmek içinse yalnız 

doğaya dayanıyordu. Bu yüzden onun adının kenevir yapraklannın esritici etkisi

ni bulmakla ilişkilendirildiğini görmek tuhaf değil.30 Kutbedclin'in ünü ve başka

lan üzerine etkisi, insan kültüründen uzlaşmaz çekilişi ve esran bulmasından bile 

çok hayvansı n€feini denetime almak için gösterdiği çarpıcı çabalanna dayanıyor

du. Sonraki kuşaklann en çok üzerinde durduklan mucizevi gösterileri, kışın buz

lu suya, yazın da ateşe girmesi idi. 3 ı Demir halka ve bilezikler yapmak için erimiş 

demiri "mummuş gibi" ellemesiyle de çok ünlüydü.32 Bu mucize öyküleri, Hay

darilerin iyi bilinen, büyük olasılıkla da Kutbeddin'in kendi örneğinden türemiş, 

üreme organlanna demir halka takma adetiyle birlikte ele alındığında, bize Kut

beddm'in aşın zühdcülüğünün önemli bir bölümüne cinselliğini evcilleştirmek için 

gösterdiği çabasının neden olduğunu düşündürür. Ağır demir donanımla çok 

açıkça sergilenen özel olarak cinsi ilişkiden kaçınmak ve genel olarak sert özveri, 

Kutbeddm Haydar'ın müritlerine bıraktığı özel mirastı. 

Otman Baba: Rum Abda.narının P"rri 

Kalender ve Haydarilerin kurucu babalan Cemaleddin Savı ve Kutbeddin 

Haydar' dan farklı olarak Otman Baba Rum Abdallannın kurucusu sayılamaz. Bu 

grubun yedinci/onüçüncü yüzyıla kadar giden inişli çıkışlı bir tarihi vardır. Bu

nunla birlikte Rum Abdallarının özel inanç ve töreleri olan ayn bir derviş toplulu

ğu olarak ortaya çıkmaları ancak dokuzuncu/onbeşinci yüzyılın ikinci yarısın

dadır. Bu dönemin Abdfil dramında Otman Baba kuşkusuz baş oyuncuydu. 

29 Kalender, 1 76. 
30 El-cukbari. Kitdbu's-sevdnih, Rosenthal'da dendiği biçimiyle, 5 1 -53. Burada, eJ-CUkbari'nin

658/1260 yılında Tuster'te rastladığı Şeyh caCfer ibn Muhammed eş-Ş'ırazi diye birinin dediklerine 
dayanılarak esrarın esritici olarak kullanımının ilk kez, N"ışapfır ve Zave arasında bir dağda olan 
küçük bir zaviyede bir münzevi yaşamı güderken Şeyh Haydarca "bulunmuş" olduğu yazılı. Esra
rın bulunuşunun bu öyküsü özet olarak, buluşun 550/1 1 55-56 yılı dolaylarında olduğu ek bilgi
siyle bilece Muhammed ibn Bahadur el-Zerkeşi'nin Zehru'/-Carişji ahkam (ya da tahrim)i'l-haşiş 
adlı kitabında yinelenmektedir. 

31  Kazvini, 382. 
32 Siczi, Fevd'idu'l;fu'dd, 1 2 ;  lngilizcesi: Moralsfor the Heart, 1 0 1 -2 ,  bir de 360. Farsça baskıda 

"Haydar-ı zave" yerine "Haydarzade" bulunuyor. Aynı okuma Hamdullah Mustevfi'nin, Tdrih-i 
Guzfde; ve Handeınlr'in, Tdrih-i habibü's-s{yer, 3:332, kitaplarında da var, Kalender, ı 76 editörü 
ise "Haydar-ı zaviye" okunuşunu yeğlemiş. Burada bunların hepsi "Haydar-ı zave" olarak düzel
tilmiştir. Karş. Digby, 1 05, n. 76. 
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Otman Baba, genellikle Küçük Abdfil adlı bir müridinin piri öldükten beş yıl 

sonra, 888/1 483'te yazdığı, kutsal yaşamöyküsü ile biliniyor.33 Bu yapıta göre 

Otman Baba'nın gerçek adı Hüsam Şah idi. Yakın müritlerinin bile onun gerçek 

kökenini bilmemelerine karşın Anadolu'ya muhtemelen Horasan'dan Timur'un 

(771 -807/1 370- 1 405) bu yarımadaya seferi sırasında ya da hemen sonrasında 

gelmiştir. Çahar zarb tıraşlı tam bir zahid ve esrik olup birkaç yüz derviş eşliğinde 

çoğunlukla Kuzeybatı Anadolu'nun dağ ve yüksek yaylaları ile Balkanlar'da do

lanırdı. Ölüm tarihi 883/ 1 4 78-79 olarak gösteriliyor; 780/ 1 3 78-79'da doğduğu 

söylendiğine göre 1 00 yaşına dek yaşamış olmalı. 34 

Otman Baba'nın dini görüşleri son derece ilgi çekiciydi. Kanıtlanmış bir Süfi 

geleneğine uyarak veliliğin (vekryet) aynı anda peygamberliğin (nübüvet) iç bo

yutu ve kefili olduğuna irıanırdı.35 Otman Baba'nın dile getirdiği biçimiyle velilik 

peygamberliğin "çobanı" idi. Velilik, peygamberliğin geçerliliğini ebedileştirme ve 

teyid etme görevi yaptığı için inkarı, küfr ilanına denkti.36 orman Baba bu görüş

leri, muhtemelen, Kur'an'daki ünlü ilk anlaşma ayetinin (7 : 1 72) özel bir yoru

muna dayandırıyordu. Tann Adem'irı belinden geleceğin insanlığını çıkarıp onlara 

"Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sormuş. Olumlu yanıt verenler Otman Ba

ba'nın iddiasınca inançlı ve gerçek birleyiciler; olumsuz yanıt verenler kafir; tann 

ile ilişkileri bakımından çok güvenli olduklarından anlaşmaya gereksinimleri ol

madığından, hiç yanıt vermeyenler ise veli idiler.37 

Hz. Muhammed'in kişiliğiyle peygamberlik döngüsü sona erdikten sonra da

madı ve amcaoğlu Ali bin Ebi Talib tarafından velilik döngüsü başlatılmıştır. Veli-

33 iki yazma Velıiyetnıime-i Otrnan Baba var: ( 1 )  Abdfil; (2) Adnan Ötüken il Halk Kütüphanesi 
yazması (Ankara), no. 494 (tarihi 1 3 ı 6/1899), müstensih Hasan Tebrizl) . içeriğinin özeti için 
bakınız: Hasan Fehmi, "Otman Baba ve velayetnamesi," Türk Yurdu 5 ( 1 92 7) :  239-44 (Fehmi, 
yanlış olarak 1 073/ 1 663 tarihi verdiği 1 .  yazmayı kullanıyor) ; ve Ahmet Yaşar Ocak, Bektıişi 
Menıikıbnıirnelerinde lslıim öncesi inanç Motj/leri, 1 6- 1 7  (Ocak 2. yazmayı kullanıyor) . Yapıt
tan bir seçme ( 1 .  yazma, yaprak, 1 0b- 1 5a) Fahir lz'de, Eski Türk Edebiyatında Nesir: XJv. Yüz
yıldan XIX. Yüzyıl Ortasına Kadar Yazmalardan Seçı1miş Metinler, 330-36. Yazılış tarihi Abdal, 
yaprak 1 29a'da. 

34 Otman Baba'nın adı Abdfil. yapr. 2 lb'de, Anadolu'ya gelişi ve ilk etkinlikleri yapr. 9b- 1 1  b'de tartı
şılıyor; ölüm tarihi YemW'de de yazılı, 83. Aynca bakınız ( 1 .  yazmaya dayanan) Ocak, 99- 102. 

35 Sufilere göre velilik ve peygamberlik arasındaki ilişkiler hakkında bakınız: Heımann Landolt, "Wa
layah." J1ıe Encyclopedia ef Religion içinde, 1 5:316-23, özellikle 32 1 -22; ve Bemd Radtke, "The 
Concept of Wilaya in Early Sufism." Classical Persian Sı!fism: From Its Origins to Rumi, içinde, 
yay. Leonard Lewisohn, 483-96; aynca Chodkiewics, Le sceau saints. 

36 Abdfil, yapr. 5b-6b. 
37 aynı eser, yapr. 32b. Yusuf Ali'nin çeviri.si J1ıe Meaning qf the Glorious Qur'ıin'dan (Londra: Na

dim and Company, 1 975) ufak tefek değişikliklerle alınan Kur'ıin'ın ilgili bölümü 227-28 şöyle: 
"Rabbin Adem çocukları soyundan çıkardığı dölleri kendilerine "Ben sizin Rabbiniz değil miyim" 
diye tanıklık ettirdiğinde "Evet tanığız" dediler. Bu ayetin yarancı yorumu ilk evrelerinden başlaya
rak Sufi düşüncesinin bir özelliği olagelmiştir; bakınız: Gerhard Böwering, Mystical Vision ef Exis
tence in Classical Islam: The Qur'ıinic Hermeneutics qf the Slj/i Sahi At-Tustarf (d. 283/896) , 
1 53- 157. 
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lik kurumu bundan sonra bir veliler ağı ile korunmuştur. Otman Baba velileri do

ğalarındaki başat ögelerin ateş ve hava ya da toprak ve su olmalanna göre "deli" 

(divane ) ve "yasal" (meşrf1 c) olarak iki geniş sınıfa ayırıyordu. iki tür de makbul 

ise de "deli" veliler şeri'at ile bağlı olanlara açıkça üstündü. Birincilerin yani tan

nsal olarak çekilmiş (meczzlb) velilerin aşınlıklan onlara yasal olarak mubahtı. 38 

Otman Baba gerçek velilerin insanlardan gizli kaldığında da ısrar eder, bu gö

rüşün kanıtı olarak da Kur'an-dışı ünlü "Benim dostlanm Benim çadırlanm [ya 

da Benim cübbem] altındadır" kutsal sözünü söylerdi.39 Bu yüzden müritlerin 

eğitim ve irşadı üzerine tekelci hak iddia eden Sufi şeyhlerini çok ağır olarak ye

rerdi. Sufi şeyhlerine taktığı adla "tekkeciler"in gizli planı dünya malı biriktirmek

ten daha öte birşey değildi. Kendisi mal mülk edinmeye bütünüyle karşıydı ve her 

tür annağanı, özellikle boka benzettiği parayı reddederdi. Saltık yoksulluk, dini 

kurtuluşa götüren tek toplumsal durumdu. 40 

Otman Baba'nın kendi dini plam iki yanlı imiş gibi görünüyor. Velilik etkinliği

nin çoğu, bir yandan "tekkeciler"in açık ve köklü eleştirisine yönelikti. Genel olarak 

zamammn ya da geçmişin, Sultan Şücac ile Hacı Bektaş dışında, hiçbir velisini say

mazdı. 4 l Otman Baba'nın Bektaşilere özellikle kötü davranması, bu yüzden biraz 

gülünç. Otman Baba velayetnamesinin birçok uzun bölümleri Mü'min Derviş adlı 

biri ile şeyhi Bayezid Baba'nın acımasız yergisine aynlmış; bunların ikisi de "tekke 

velileri" olup muhtemelen Bektaşi idiler ya da hiç olmazsa Hacı Bekraş'a çok büyük 

saygı gösterirlerdi. Daha özel olarak Otman Baba bir kezinde İstanbul' da Bektaşi ba

bası Mahmud Çelebi'yi öylesine korkutmuştu ki adı anılan kişi ondan kurtulmak 

için yakınlardaki bir Edhemi tekkesine sığınmak zorunda kalmıştır. 42 

Otman Baba öte yandan kendi meslek yaşamında Tann'nın her şeyde, özel

likle de her insanda görünür olduğuna inandığı bir varlık birliği öğretisini uygula

maya koymuştur. Bu görüşe uygun olarak Muhammed, cısa ve Mı1sa'yla (kimile

yin Adem'le de) ya da Tann'nın kendisiyle bile özdeş olduğunu iddia ederdi. Ay

nı düşünceyle kullanılmış hamam suyu içer ve bütün şeyler aynı derecede Tann 

yansıttığına göre pis hiçbir nesnenin olmadığım söylerdi.43 Kendi velilik iddiası-

38 Abdfil, yapr. 8 1  ve SOb. 
39 Aynı eser, yapr. 6b. bu, evl{ydi tahte kıbdbi (kdbd'i) l<iyaCrjfuhum gayri. kutlu hadisi hakkında 

bakınız: Furiizanfer, Ehddis-i Mesnevi, 52, no. 1 3 1 ;  ve Nür al-Din cAbd al-Rahman-i ısferayini,
Kdshjfu'l-esrdr, yay. Herrnann Landolt, 1 04 ,  n. 1 44.  

40 Abdal, yapr. 6b, 23a-b ("tekkeciler hakkında"), 20a, 21  b,  54b, 5 7b (hediyelerin reddi hakkında) .  
4 1  Sultan Şücac ve Hacı Bektaş hakkında kaynaklar için bakınız: sırasıyla, 5 .  Bölüm, 62. not ve 6.

Bölüm 7 1 .  not. 
42 Hacı Bektaş ve Sultan Şücac Abdfil, yapr. 7b"de anılıyorlar. Bayezid Baba ve Mü'min Derviş hak

kında bakınız: yapr. 1 1 2b- 1 l 3a. 
43 Aynı eser, yapr. l lb ve 32b. 
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nın temelini, galiba bu içkinci görüş oluşturuyordu, ancak kendisini gizli veliler

den biri ya da gerçekten evrenin "Kutbu" sayıp saymadığı belli değil. 

Otman Baba Osmanlı sultanı 11. Mehmed (855-86/145 1 -8 1 )  ile özel bir ilişki 

kurmuştur. ıı. Mehmed'in daha şehzade iken tahta çıkacağını bilmiş, daha sonra 

da sultanı Belgrad'ı almak için yapacağı başarısız sefer hakkında uyarmıştır. Sul

tanla ilişkilerindeki amacı kendi üstünlüğünü göstermekti ve gene de yaşamöy

küsünün yazan Küçük Abdal'a göre Il. Mehmed "gerçek" sultanın Otman Baba 

olduğunu kabul ediyordu. 44 

Otman Baba'nın zühdünün en önde gelen özelliği toplumsal eylemciliği idi. 

Kendisini mezarlıklara kapatarak dinleyicisi olarak Müslüman bireylerin dini vic

danlannı hedefleyen Cemaleddin Savi'nin tersine ve vahşi doğada yok olarak in

san dinleyicilerden bütün bütün kaçmaya kalkışan Kutbeddin Haydar'a daha çok 

ters olarak Otman Baba, karşıtlıkçı gündemini kurumlara, öncelikle Sufi işletmele

re, ama politik ve Sufi-olmayan dini seçkinlerinkine de yöneltiyordu. 

44 Aynı ese r, yapr. ı Ob ve 1 9b-2 1 b. 
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Bir kalender. (Nicolas de Nicolay'danı 



Bir Rum Abdalı. (Nicolas de Nicolay'dan) 



Bir Haydari (Nicolas de Nicolay'dan) 



Bir Cami. (Nicolas de Nicolay'dan) 



Fahreddin Irakl ve Kalenderler Hindistan yolunda. 
( 1 552 tarihli Mecdlisü'l-Uşşdk adlı yazma eserden) 
(Oxford, Bodleian Ktp.) 



Bir Kalender portresi ( ı 5. yüzyıl Tim urlu dönemi resmi) 
(Metropolitan Sanat Müzesi, New York; Cora Timken Bumett Kol. 5 7. 5 1  .30) 



üç Kalender şenlikte. ( 1 6 . yüzyıl başı Safevi minyatürü) 
lfogg Art Museum, Haf\"ard Üniversitesi, ABD) 



Beşinci Bölüm 

DERVİŞ GRUPLARININ AÇILIP SERPİLMELERİ 
1 200- 1 500 

Zühd ustalannın örnek dindarlıkları, pirlerin zahidce ideallerini dince anlamlı 

toplumsal eylem ilkelerine dönüştüren toplumsal bakımdan sapkın derviş gruplan

nın etkinlikleriyle süreklilik kazanmış ve İslam dünyasında baştan başa yayılmış

tır. Kalender, Haydari ve Rum Abda.ilan Cemaleddin Savı, Kutbedd'in Haydar ve 

Otman Baba'nın yaşamlanyla gelişmiş ya da en güzel temsil edilmiş özel dindarlık 

biçemlerini korumak ve yinelemeye çalışıyordu. Bu zühd hareketleri tarihinin ince

lenmesi güçlüklerle dolu. Buna şaşmanın gereği yok. Bir yandan, bu-dünya bilimi

nin reddi gündemlerinin mantıki bir parçası olduğundan, yaşam biçemlerini derviş

lerin kendilerinin yazıyla "belgeleme" olasılığı yoktu. Bu onları sapkın zahidlik 

hakkında, özellikle zahid pirlerin menakıbleri türünde yazılı kanıtlar üretmekten 

alıkoymamıştır. Bu anlatılar, herhalde, derviş topluluklarında iç tüketime yönelikti 

ve geniş bir çevreye yayılmıyordu. öte yandan dervişlerin açık bir toplumsal sap

kınlıkla toplumu yok saydıkları gerçeği, doğal olarak yalnızca sapkın zühd iletisini 

yanlış temsil etmek için nedenleri olan aleyhtarlarının dikkatini çekmelerini sağlı

yordu. Kültürel seçkinlerin geri kalanı, dervişleri, eylemleri geçici olarak tarihçi, bi

yograf, din reformculan ve edebiyatçıların bilimsel ve edebi gündemlerinin alanına 

kenardan girmedikçe bilmezden geliyordu. Dolayısıyla yaşamöyküsü yazınına 

önemli zühd kişiliklerinin ancak kısa öyküleri alınır ve derviş topluluklan tarih ki

taplan ile oylumlu edebi derlemelerde arıcak üstünkörü anılırken, Muhammed el

Hat'ib ve Vahicfi türünden gönüllü sapkın zahidlik yergicileri konu hakkında daha 

uzun ve bağımsız çalışmalar yapmıştır. Sapkın dervişlerin kendilerinin iç anlatıla

nyla birleştirildiğinde bütün bu malzeme, parçalı ve yanlı da olsa, Son Orta Dönem 

sapkın zahidlik hareketlerinin ana çizgilerini yeniden kurmamıza olanak sağlıyor. 
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Arap Ortadoğu'su 

Suriye'nin en önemli kenti Şam. yeni zahidliğin İslam dünyasındaki ilk mer

kezi idi. Cemaleddin Sav! Dimyat'a gitmek için kentten ayrıldıktan sonra genç 

Kalender topluluğunun önderliğini, önce Celaleddin ed-Derguzini sonra da Mu

hammed el-Belhi olmak üzere, pirin en önde gelen iki müridi üstlenmiştir. El

Melik el-Kamil 635/1 238'de Şam'ı ele geçirip hükümdar olunca grubu kentten 

sürdü. Bu Kalenderler için kısa ömürlü bir sürgündü besbelli. El-Melik ez-Zahir 

(hü.658-76/ 1 260- 77) hükümdarlığı süresince Şam Kalenderlerinin önderi olan 

Muhammed el-Belhi'ye saygı gösterdiğine göre kısa bir süre sonra kente dön

müş olmalılar. Muhammed el-Belhi Kalenderlere ağır cavlak giyme koşulu getir

miş ve galiba ez-Zahir yönetimi sırasında, dervişleri için kamu hazinesi kaynak

larıyla bir tekke yaptırmıştır. Ez-Zahir, bir Şam ziyaretinde sultanı tekkelerinde 

ağırlayan Kalenderlere bin gümüş dirhem ve birkaç halı hediye etmiştir. El-Bel

hi'nin ez-Zahir'in Mısır'a çağırmasını geri çevirmesine karşın ez-Zahir Kalen

derler için yıllık otuz çuval buğday ve günde on dirhem harçlık bağışı ayarla

mıştır. ! 

Belhi'nin zamanında Kalenderler Şam'daki tek sapkın derviş grubu değildi. 

Kente 655/ 1 25 7'de Haydariler geldi. Önü açık rahat cüppeler Jferacfye) ve yük

sek börkler (tartur) giyerlerdi; sakallarını keser, bıyıklarını ise bırakırlardı. Bu 

adet, söylendiğine göre, lsmacmıerin elinde tutsakken kendisini ele geçirenlerce 

sakalı tıraş edilen şeyhleri Haydar'ın örneğinden geliyormuş. cAvniye mahalle

sinde onlar için bir tekke yapılmıştı.2 

Haydarilerin Şam·a geldiği aynı on yıl içinde, Haleb 'in kuzeydoğusu Har

ran'da bir grup Kalender görüldü. Bunlar 658/ 1 259-60 yılında ünlü bilgin Nasi

reddin'in (ö. 672/ 1 2 74) eşlik ettiği Moğol hükümdarı Hülagu'nun huzuruna çık

tılar. Hülagu bu adamların kim olduğunu öğrenmek istiyordu. Nas!reddin'in 

" [Bunlar] bu dünyanın artıklıklandır" kısa ve açık yanıtı, Kalenderlerin Hüla

gu·nun buyruğuyla idam edilmeleri için yetmişti.3 

ı Zehebi, 398; aynı yaz.ar, ef-C/berjf haber men gaber, yay. Selaheddin Muneccid, 5: ı 4 ı; Safedi, 293.
2 tbn el-Kesir. el-Biddye ve'n-nihqye, 1 3: 1 96; Nucaymi, 2:2 1 2 .  Vildyetndme, 9-1 1  'de, Kutbeddin Hay

dar'ın yaşamında bir tutsaklık döneminden de söz ediliyor. Bu yapıta göre Kutbeddin "Bedehşiin kafir
leri" sanıldığına göre ismaC--ı!iler, tarafından tutsak edilmiş ve Hacı Bektaş tarafından kurtanlmıştı. 

3 ibn el-Füti CAbdurrezzak ibn Ahmed. el-Havddisu'l-cdmFa (Bağdat, 1 35 1 / 1 932 ) ,  342, alıntılayan 
Michel M. Mazzaoui, Origins ef the Sefavids: Şhsm, Sı}fism and the Guldt, 43, n. 3; aynca Meier, 
500. Aynı öykünün biraz değişiği için cubeyd-i zakiini, Hecviydt ve hezliyat, 39; aynca bakınız Ed
ward Granville Browne, A Literary History ef Persia, 3:25 1 ;  ve George Morrison, julian Baldick, ve 
ShafiCJ Kadkani History ef Persian Literature.from the Beginning qf the !slamic Period to the Pre
sent Day, 66. 
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Daha önce Kahire' de Kalenderiler için bir tekke kuran Hasan el-Cevalaki el

Kalenderi, Sultan Kitbuğa (694-96/1 2 95-9 7) ile Şam'a gitti. Kitbuğa orada Mizze 

dağındaki Kalenderleri ziyaret etti, Hasan ise Kitbuga'dan aldığı bin altın (dfnar) 

sayesinde el-Hariri tekkesinde çok büyük bir derviş toplantısı (vakt) düzenledi.4 

Hasan Mısır'a geri gitmedi, Şam'da kalıp 722/1 322'de orada öldü.s Hatib-i Farisi 

zamanında Şam'da Muhammed Buhi'lra'i'nin önderlik ettiği hala oldukça büyük 

bir Kalender grubu vardı. Kalenderlerin özgün tekkesi çalışmayı sürdürüyordu ve 

onaltıncı yüzyıl başlarında hala vardı. 6 

Kalenderler, Şam'da ortaya çıkmalarının hemen ardından Arap Yakındo

ğu'sunun öteki kentlerine yayılmışlardır. Mısır'ın Dimyat kentinde İbn Battı1-

ta'nın kenti ziyaret ettiği 725/ 1 325 yılında eş-Şeyh Feth et-Tekrfıri adlı birinin 

yönettiği Cemfüeddin tekkesinde bir Kalender grubu vardı. 7 Mısır' da bir öteki Ka

lender tekkesi Kahire'deydi. Bu tekkenin kurucusu Hasan el-Cevalaki idi. Hasan 

Kalender yollarını İranlı şeyhlerden ifukara'ü '/-cacem) öğrenmiş, Kahire'ye de 

Kitbuğa'nın saltanatı sırasında ya da hemen öncesinde yerleşmişti. Çok geçmeden 

bir şöhret olmuş, zenginleşmiş, "türbe ve mezarlıklar" yönünde Bab el-Mansür 

dışında bir zav(ye kurmuştur. Bu tekke, bir pirin yönetiminde her zaman büyük 

sayıda Kalenderin olduğu Kahire'deki Kalenderler için bir merkez olmuştur. Yak

laşık yarım yüzyıl sonra 76 1 / 1 359-60'ta el-Melik en-Nasir el-Hasan Kalenderle

rin İranlı ve Mecusiler (el-mecas ve'/-a 'acim) gibi tıraş olmalarını ve giyinmeleri

ni yasakladığı bir buyruk çıkardı. Buyruk Kalenderlerin Kahire'deki şeyhlerinin 

kendisine teslim edilmişti, ancak sultan pirin duasını istemeyi de unutmamıştı. 8 

Kudüs'te Mamila mezarlığının ortasında Deyr el-Ahmer diye bilinen eski bir 

kiliseyi, sekizinci/ondördüncü yüzyıl sonuna doğru Şeyh İbrahim el-Kalenderi ad

lı biri bir Kalenderi tekkesine çevirdi. İbrahim, Tonsuk binti cAbdullah el-Muzaffe

riye adlı bir kadının sevgisini kazanmış, kadın tekkenin bitişiğine 794/ 1 39 ı -

92 'de onun için bir kubbe yaptırtmıştı. Tekkede bir grup Kalender kalıyordu. Tek

ke 893/ 1 48 7-88'de çöktü, onuncu/onaltıncı yüzyıl başlarında hala yıkıntı halin

deydi. 9 

4 El-Hariri hakkında aşağıda 1 7. nota bakınız. 
5 İbn el-Kesir. el-Biddye, I: 344; el-Makrizi, el-MevciCiz, 4 :301 -2 .  
6 NuCeymi, 2:209-1 O. Şfun'daki Kalender v e  Haydariler için aynca bakınız: Pouzet, 228-29. 
7 Battüta, ı :6 1 .  Tekrür özellikle bugünün Moritanya ve Mali'sine verilen addı, ancak daha genel ola

rak Nil'den Atlantik'e uzanan Sahra bölgesini anlatmak için kullanılırdı; bakınız Chouki El-Hamel, 
"Fath ash-Shakfır: Hommes des letters, disciples et enseignement dans le Takrür du xvıe au debut 
du xıxe siecle,"  7 4-7 5.

8 Af-Makrizi, el-MevciCiz. 4:301-2. 
9 Mucireddin el-culeymi el-Hanbeli, el-Unsu'l-celfl bi-tdrihi'l-kuds ve'l-halil, 2 :  4 ı3- 1 4. Aynca bakı

nız: Huda Lutfi, Al-Quds al-Mam!UkiJya: A History ef Mam!Uk femsalem Based on the Haram Do
cuments, 1 15 (Zawyat al-Shaykh Ibrahim) . 
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Yedinci/onüçüncü yüzyılın ilk yansında Kalenderlerin Mezopotamya'da öne 

çıktıklarını gösteren başka tür bir kanıt, sakal kesme "çirkin yenilik"ini (bidCat) 

onlara yükleyen ve okuyucularına bu dervişlerin oruç tutmadıklannı, namaz da 

kılmadıklannı söyleyen CAbdurrahman el-Cevberi tarafından getiriliyor. 1 0  El-Cev

beri Haydariler hakkında da bilgi veriyor. Bu dervişler sakallarını kazıyor ve de

mir halkalar takmak için cinsel organlarını deliyorlardı. Kızgın demir tutmaya alı

şıklardı. El-Cevberi'ye göre sadece sahtekar idiler ve hiçbiri esrar içmeden tek bir 

gün yaşayamazdı. 1 1 Kalenderleri kınamaya katı ahlakçı İbn Teymiye de fırsat 

bulmuştur. Onları sakallarını kazıyan, oruç ve namazı seren, Kur'dn'ın yasakları

nı delen kafirler olarak yererdi. lbn Teymiye'ye göre bunlar Farsça konuşan baş 

"Kalender"lerine Hz. Muhammed'in birkaç üzüm verdiğine inanırlardı. 1 2 Bundan 

başka Bağdatlı Takiyeddin ibn el-Mağribi (ö. 684/1285-86) kısa bir Kalender şii

ri yazmıştır. 13 Bu şiirdeki Kalender imgesi, hileli yollarla bir yaşam kazanan ah

laksız bir zevk düşkünü imgesidir. Başı kazılıdır ve düpedüz çıplak değilse ya ke

çeden bir cüppe ya da koyun yününden bir gömlek (delk!delek) giyiyordur. Esrar 

suyu (beng) içer, şaraba da pahalı diye el sürmez. Farsça dilenir. 1 4  Aynca Kut

beddin Haydar'ın bir müridinin Bağdat'ta Ebü Hafs cömer es-Sühreverdi'nin (ö. 

63211 234) hankahını ziyaret ettiği söylenir. ıs Arap ülkelerindeki ünlerinin apa

çık bir imi olarak Kalenderler başlan kazılı, üç tek gözlü derviş biçiminde Binbir 

Gece Masallan'nda da boy gösteriyor. 1 6  

1 O Cevberi, yapr. 1 8a, satır. 4-6. Cevberi hakkında bakınız Brockelmann, Geschichte der Arabischen Lit
teratur, 1 :  655 (497) ve Ek, 1 :  910. Yapıtın içeriğinin betimlemesi için Clilford Edmund Bosworth, 
The Mediaeval lslamic Underworld: 11ze Banu Sdsıin in Arabic Society and Literature, 1 :  ı 06-ı 8. 
El-Cevberi'nin kendi adını CAbdurrahmfuı olarak verirken Brockelmann'a uyuyorum; Süleymaniye 
yazmasında CAbdurrahim yazılı. 

1 1  Cevberi, yapr. 1 7a. Bu yazma nüshada "Haydariye" yerine •RifüCjye" var (Bosworth buna uyuyor, 
The Mediaeval ıslamic Underworld, 1 1 3) ,  yine de Keş/u'l-esrarın, daha çok nüshaya dayanan 
Fransızca çevirisine "Haydariye" adını veriyor: Le voile arrache: L'autre visage de l'!slam, çev. 
Rene R. Khawam, 83. 

12 Taklyeddln Ahmed ibn Teymiye, MecmUC<itu'r-res<i'il ve'l-mes<i'il, 1 :33 ve 64-65. Karş. Muham
mad umar Memon, /bn Taimfya's Struggle against Popular Religion, with an annotated Transla
tion ef His Kitab iqtida' as-siriit al-rnustaqim mukhfilafat ashab al-jahim, 61 -62 ve 65-66. 

13 Muhammed ibn Şakir el-Kutubi, Fev<itu'l-vef<iy<it, cilt 3, yay. Ihsan cAbbas, 36-37; ve Meier, 
505-6, şür burada Almanca çeviriyle verilmiştir. 

14  Bu sözcüğü Meier gibi cilink (Farsça ciling bir tür ipek kumaş) değil, culnek/celnek/cilnek diye 
okuyor ve Türkçegönlek "gömlek"in Arapçalaşmışı olarak anlıyorum. Bu bağlamda cilink okumak 
pek anlamlı olmuyor. Metnin okunuşu: nelbisu civada haza 1-kettan culnek rnin süf el-hirf"an ev 
dalak ev nusbihu Curyan." 

15  VaCiz Kaşifi, Reşah<itu Cayni'l-hqy<it, 2:460-61 .  
1 6 Kit<ib e!f leyle ve leyle, yay. Muhsin Mahdi, 137; lngilizce çeviri: The Arabian Nights, çev. Husain 

Haddawy, 76 ("The Story ofthe Porter and the Three Ladies"). Yukanda belgeleri verilen edebi kanıt
lara Ebü Hafs Cömer es-Sühreverdi'nin cAv<irj/U'l-maCarifadlı, yukanda 3. bölümde tartışılan ünlü 
Süfi el-kitabındaki Kalenderler hakkında tartışması da eklenebilir. Kalenderler Mısır'da onuncu/onal
tıncı yüzyıla girildikten sonra hfila yaşıyordu; bakınız örneğin Michael M. Wınter, Society and Religi
on in Ear{y Ottoman Egypt: Studies in the Writings çjCAbd al-Wahh<ib al-ShaCrıinf, ı2 l ,  n. 52. 
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Kalenderliğin gelişimi, demek, yedinci/onüçüncü yüzyılın ilk yansında Meza

potamya'nın başat olarak Arap bölgelerinde ve Mısır' da olmuştur. Ancak bu aşa

mada hareketin önderleri -belki üyeleri de- Arap olmayıp genellikle İranlıydı. 

Grubun baskın İranlı doğası, önce Kalenderlerin kaynaklarda belirlenen adlarıyla 

sergileniyor. Cemaleddin'le ilk "müridi" Celal'in kendileri, sırayla, Save ve Dergu

zinli İranlılardı. öteki önemli müritleri de İranlı ve Anadolulu idiler, ancak kay

naklarımızda onlara (Muhammed-i Belhi, Muhammed-i Kürdi, Şems-i Kürdi, Ebu 

Bekr-i Isfahani, Ebü Bekr Niksati gibi) değişik adlar veriliyor. Kalenderilik yedin

ci-sekizinci/onüçüncü-ondördüncü yüzyıllar boyunca Suriye ve Mısır kültürel 

çevrelerinde genellikle bir İranlı grup olarak sürmüş görünüyor. Muhtemelen bir 

Arap üye olan Hasan el-Cevalaki'nin Kalender yollannı İranlı pirlerden öğrendiği 

söylenir. Şair Takiyeddin ibn el-Mağribi ve İbn Teymiye'nin verdiği daha başka 

kanıtlar Kalenderlerin doğal olarak Farsça konuştuğunu gösteriyor. Gerçekten de 

Cemaledcfın'in yaşamöyküsü Şam Kalenderlerinin İranlı önderi Muhammed-i Bu

hara'i'nin yönetiminde Şirazi Hatib-i Farisi tarafından Farsça yazılmıştır. Dolayı

sıyla Arapça konuşanlar arasında Kalenderliğin, belki daha az ayrıntılı bildiğimiz 

Haydariliğin de, yabancı, daha çok bir İranlı olgu diye görülmesi olasıdır. 

Arap Ortadoğu'sunda toplumsal olarak sapkın zühde yaklaşan yerli derviş 

hareketleri vardı. Bunlann Suriye, Irak ve Mısır'da en önemlisi RilliCUik idi. Adını 

taşıdıktan pirleri Ahmed er-RifüCl'nin etkinliklerinden esinlenen Rifü.Cl dervişleri 

ateşte yürümek, yılan yemek, kılıç ya da uzun ve keskin demir çubuklarla vücut 

delmek gibi eylemlerle yerleşik dindarlık biçemlerine meydan okuyordu. Büyücü

lüğün geliştirilmesi, açıkça, RıfüCUiğin kısa bir zaman içinde bütün yörede ve öte

sinde hızla yayılmasına yol açan ve Şam'da Ebü el-Hasan CA}I el-Hatiti'nin (ö. 

645/ 1 2 4 7-48)  yolu, Haririye ve Mısır Tanta' da Ahmed el-Bedevi'nin (ö .  

675/12 76) yolu, Bedeviye gibi bağlı yerel versiyonlar yaratan üretken bir davra

nıştı. 1 7  Bu karışık hareketin yörede yayılması aynı alanda zühdcü derviş dindarlı

ğının gelişmesiyle bir arada oluyordu, (Haydarilerin de RıfüC"ıler gibi ateş üzerinde 

raksetmesi, RıfüC"ılerin de Haydatiler gibi demir gerdanlık takması gibi) ortak adet-

1 7  El-Hariri hakkında bir kaynak listesi için bak Meier, 507, n. 226. Aynca bakınız Köprülü 1 ,  30 1
(not 2 'nin s. 300'ten devamı) ; Louis Massignon, "Haririyya" El, 3:222; Pouzet, 220-2 1 ;  Eflfilti, 
2:640-41 (4/32), 2:677-78 (4/79); Şam'daki öteki ilgili derviş hareketleri, özellikle muvellehün 
hakkında bakınız Pouzet, 222-26. Ahmed el-Bedevi hakkında bakınız K. Vollers ve E. Littmann, 
"Ahmad al-Badawi," El, ı :280-81 .  Yaşamı hakkında en önemli derleme, cAbdussamed Zeyned
din, el-Cevdhiru's-sen{ye.fi'l-ker<fnuiti'l-ahmed{ye, birçok kez basılmıştır; hakkındaki iki yeni ça
lışma, cAbdülfettfilı CAşfir, es-Seyyid Ahmed el-Bedevi: Şeyh ve tarikatuh; ve cAbdülhalim Mah
mud, es-Seyyid Ahmed el-Bedevi. Çağdaş Mısır'daki kültü üzerine bir çalışma için bakınız Edward 
B. Reeves, The Hıdden Govemment: Ritual, Clientalism, and Legitimation in Northem Egypt. 
Karş. Alfred Le Chatelier, Les coTJfiries musulmanes du He4faz, 16 1 -82. 
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!ere göre hükmedersek bu değişik derviş grupları arasında belli ölçüde bir etkile

şim vardı. Rıfü%k ve ona bağlı olduğu düşünülen dallarının eski tarihleri ayrıntı

lı olarak incelenmemişse de bu hareketlerin, zamanla, kural-karşıtı toplum red

diyle değil de büyücülük vurgulaması ile sivrildikleri açık. RıfüC"ıJer, sapkın zahid

lerden farklı olarak, toplumsal uzlaşmadan ancak mucize gösterme oturumlarında 

sapmış görünüyor; başka zamanlarda toplumun, günlük toplumsal ilişkiler ağı 

içinde çalışan "düzgün" üyeleri idiler. Ancak izlenimden doğan bu görüşün, tarih

sel kanıtların yakından incelenmesiyle sınanması gerek. 1 8 

İran 

Kalenderlerle Haydarilerin ikisi de yedinci/onüçüncü yüzyıldan beri iran'da 

etkindiler, ancak bu dönem tran'ı üstüne kaynak malzemesinin azlığı yüzünden 

ilgili kanıt çok az. 1 9

İran şairi Fahreddln-i CJrakl'nin (ö. 68811 289) anonim yaşamöyküsü, Kalen

derler üstüne birtakım bilgiler içeriyor. CJrakl (yak. 627/ 1 229-30, doğduğu kent He

medan'ın 6 1 81122 1 'de Moğollarca yıkılmasından on yıl kadar sonra) onyedi yaşla

rındayken Hemedan'da bir grup Kalender boy gösterdi. cırakl bu gruptan bir gence 

aşık oldu. Sevdiğinden ayn kalmaya dayanamayıp Kalenderlerin ardından Isfa

han 'a gitti, orada sakalını kazıttı ve onlardan biri olarak gezilerine katıldı. Beraberce 

Hindistan'da ta Delhi ve Mulran'a kadar gidip, onlara kucak açtığı söylenen Ba

ha'edaın zekeriya·yı, herhalde başka şeyhleri de ziyaret ettiler. Bir fırtına nedeniyle 

biri dışında bütün arkadaşlannın izirıi kaybettiği birtakım daha başka maceralardan 

sonra genç şair Baha'eddin'in müridi olmaya karar verip Mulran'a yerleşti.20 

Başka bir yerde de, CJrakl'nin ünlü yığınla çağdaşından biri olan Şems-i Tebri

zi'nin ölümüne cırak-ı CAcem'de düzenlenen bir meclisteki semac sırasında kendi-

1 8 Ahmed er-RıfüCi hakkında bakınız: D.S. Margoliouth, "Al-RifüCi" rhe Encyclopedia qf Islam, ilk 
edisyon, 6: 1 1 56-57; yaşamı hakkında örnek kaynak, Takiyeddin cAbdurrahman el-Vasiti, Tiryd
ku'/-muhibbinfi tabakdt hırkdti'l-meşdyihi'/-Carjfin. RifüCilerin demir gerdanlık taktığı saptan
mıştır, bak lbn Teymiye, MecmUCatu'r-resd'il, 1 :  1 3 1 - 1 54 .  Yedinci/onüçüncü yüzyıl boyunca 
Şam'da RifüCilik hakkında bakınız Pouzet, 227; genel olarak RıfüCfük hakkında bakınız Triming
ham, 37-40. 

19 Bu vesile ile başlardaki Moğol müsamahasızlığının Kalenderleri öteki Müslüman ülkelere göçe zor
ladığı ve Moğol topraklanna girme cesaretlerini genellikle kırdığı görüşünü kabul etmek olanaklı. 
Örneğin Muhammed el-Hatib, doğal olarak "sapkınlara" (zenddika) karşı aşın düşmanlığının ne
den olduğu epeyi bir abartı ile "Moğol ordularının gücü olmasaydı dünyanın bütün bölgeleri bu din
sizlik çeteleriyle dolardı" diye yazıyor (Hatib, 53b).  Daha da çarpıcısı Harran'da 658/ 1 259-60'ta 
Hülagu'nün buyruğu üzerine bir grup Kalender'in idamıdır; bakınız bölüm 1 .  

20 Fahreddin lbrahim-i Hemedani-yi cıraki, KulliYdt-ı divdn-ı Şeyh Fahreddin lbrdhim-i Hemeddni 
mutehallas bi Cfrdkf, yay. M. Derviş, "Mukaddime-i camiq divan," 2 1-23. 
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ne yer açmayan düşüncesiz bir Kalenderinin neden olduğu söylenir. 2 1 Ebu el

Fadl el-Hasan el-CUkbari, 652/1 260'de Tuster'de iken, cacfer ibn Muhammed eş

Şiraii adlı bir Kalenderi şeyhinden esrarın kökenleriyle ilgili bir öykü işitmiş.22 

Biraz daha sonra bir grup Kalenderin, ilhanlı hükümdarı Ahmed Tegüder 

(680-8311 282-84) üzerinde epeyce etkisi olan Hasan (ya da işan) Mengli'nin pi

ri Babi Yackubiyan'ın çevresinde toplandığını işitiyoruz.23 Görünüşe bakılırsa ay

nı zamanlarda Şirvan ve Gllan'da da Kalender vardı. ünlü Safıyeddin-i Erdebi

li'nin (ö. 7351 1 334) piri Şeyh ibrahim-i Gilani (ö. 7001130 1 )  müritlerini onlara 

karşı uyarırdı. Daha da somutu, birtakım Kalenderler, Zahid Gilani'yi Şirvan'day

ken öldürmeye kalkışmıştı. Gerçekten de katil adayları, daha sonra, yörenin Türk 

valisinin buyruğuyla cezalandırılmıştır; birçoğunun kulak ve burunları kesilmiş, 

biri ise hemen idam edilmiştif.24 

Musul ve Hemedan arasında yarı yolda bulunan güneybatı İran kenti 

Şehrizür'da yedinci/onüçüncü yüzyıl çıkmadan önce Kalenderlerin varlığı tescil 

edilmiştir. ünlü Sufi Evhadedaın-i Kirmani'nin (ö. 635/1237-38) bir müridi, Şeyh 

Kadi zahireddin Muhammed, geceyi geçirmek içirı Şehrizür'a yakın bir köyde bir 

camiye girmiş. Akşam çöktükten sonra camiye on kadar cavlak gelip kapıyı arka

larından kilitlemişler. Kendilerini yalnız sanarak -Zahireddin soluğunu tutup dik

katle saklanmış- önce bir şeyler yemiş sonra da haşhaş-suyu hazırlayıp içmiş ve 

sema yapmışlar. Bunun ardından Zahiredaın'in anlatmayı uygun bulmadığı başka 

işlere girişmişler. Korkuya kapılan Katli, Cavlaklar uyur uyumaz kaçmış.25 

Yedinci/onüçüncü yüzyıl boyunca tran'da Haydariler de etkindi. Kutbeddin 

Haydar daha yaşarken çevresinde yeni doğmuş bir derviş topluluğunun var olma

sı çok olasıdır. Kaynaklarda Kutbeddin Haydar'ın iki doğrudan müridi olan Ebu 

Halid ve Hacı Mübarek'irı adlan kayıtlı.26 El-Kazvini, ibn Battüta ve Emir Hasan-i 

Siczi'nin dedikleri, Kutbeddin'in ölümünden yarım yüzyıl içinde Zave'de bir grup 

mürit olduğunu teyid ediyor ve yedinci/onüçüncü yüzyıl başlarından kaynaklar 

2 ı  Eflak.i, 2:631 (4/28) 
22 Rosenthal, 5 1 .  
23 Tevekküli bin lsmacil, ibn el-Bezzaz, Sefvetu's-sqfd' (Bombay, 1 3291 1 9 1 1 ) ,  63; ve Reşideddin 

Fazlallah, Geschichte der !!hane Abaga bis Gaihatu 1265-95 (s'Gravenhage, 1 957) ,  47 ve 56, 
Hanna Sohrweide'de zikredildiği gibi, "Der Sieg der Safaviden in Persien u. seine Rückwirkung auf 
der Schüten Anatoliens im 1 6. Jh. ,"  Der Islam 4 1  ( 1 965): 1 03-4. 

24 Tevekküli bin lsmaCiJ, lbn el-Bezzaz, Sefvetu 's-sqfd', 3 1 ,  Sohrweide'de alıntılandığı gibi, "Der Sieg 
der Safaviden in Persien," 1 03; aynca Meier, 498, n. 1 65; ve Jean Aubin, "Shaykh ıbrahim Ziihid 
Gilani ( 1 2 1 8?- 1 30 1 ) , "  Turcica ( 1 9 9 1 ) :  4 1 -43. Sohrweide, Sefvetu's-sqfd', 1 20, 2 1 4  ve 258'e 
işaretle Şeyh Safi'nin de Kalenderleri küçük gördüğüne dikkat çekiyor. 

25 Hatib, 52a-b. Evhadeddin Kirmaru'nin kendisi Kalenderleri iyi bilirdi; bakınız Meier, 500, n. 1 79.  
26 Ebfı Halid, Rosenthal'in dediği gibi, Kitabu's-sevanih. 5 1 -53'te; Haci Mubarek de Eflaki 1 :215 

(31123) ve 467-68 (3/437) 'de anılıyor. 
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demir gerdanlık, küpe ve bilezikler takıp takışnran tipik Haydari dervişi görüntü

süyle de zaten tanışıknr. zave'yi 732/1 33 1 -32 ve 73411 333-34 arasında ziyaret 

eden İbn Battüta, gerdanlık ve bileziklerin yanı sıra kulaklarına ve cinsel organları

na demir halkalar takan Haydari dervişlerinin Kutbeddin Haydar'ın yandaşları ol

duğunu söylüyor.27  zave çevresindeki bölgede Haydarilerin varlığı, 667/1269 yı

lında İran şairi Pfır-i Baha'nın (ö. 685/1 286-87) yazdığı kısa bir yapıtta bir Hay

dari dervişinin görülmesiyle belgelidir. Bu derviş zave'nin hemen güneydoğusun

daki Haf dolaylarında bir köyde yaşıyordu. Tıraş edilmiş bir çenesi, cinsel organın

da bir halka ve yanında genç bir tüysüz oğlan vardı.28 Bu ilk yandaşların etnik 

kökenleri karanlık; ancak, el-Kazvinl'nin gözlemleri daha genel bir eğilim yansıtı

yorsa Kutbedcfin'in olası Türklüğünün Haydari üyeliği üzerinde etkisi olmuş gözü

küyor. Köle ve hükümdarlarca aynı derecede sevildiği söylendiğine göre Kutbed

din 'in sevilirliği belli bir toplumsal grupla sınırlı kalmamış gözüküyor.29 

Bölgenin Muzafferliler, Celayirliler, Timurlular, Karakoyunlular ve Ak.koyunlu

lar arasında politik olarak bölündüğü somaki iki yüzyıl boyunca Kalender ve Hay

darileri izlemek daha zor ise de, bu onların iran'da toptan ortadan kalktıklarını gös

termez. Kutbeddin Haydar'ın zav(yesi, göründüğü kadarıyla, etkin bir Haydari 

merkezi olmayı sürdürmüş. Baba Resfil diye birinin "tarikat"a girdiği ve Timur (hü. 

771 -807/1370-1 405) zamanında bu zav(yede aylar ve yıllar geçirdiği söylenir.30 

Başka kanıtlar Karakoyunlu Kara Yusuf (hü. 79 1 -823/1 389-1 420 Timur'ün istila

sı dolayısıyla uzun bir aralık) ve oğlu lskender (hü. 823-41/1 420-38) zamanında 

Tebriz'de Haydari varlığına işaret ediyor. Konunun ana kaynaklan ibn el-Kerbela'I 

ile Nürullah-i Şuşteri bu Haydarileri hiç anlatmıyor. Bu denenlerin, gördüğümüz 

Haydari gruplarından bütünüyle ayn ve Kutbedcfın Haydar Tüm adlı birinin önder

liğinde toptan yeni bir Haydari hareketi hakkında olabileceği gibi sinir bozucu bir 

olasılık var.3 1 Aynı belirsizlik, daha küçük ölçüde olmakla birlikte, Karakoyunlu Ci

hanşah'a karşı 8 72/1 467 utkusu ardından Tebriz'i almasından sorıra Akkoyunlu 

Uzun Hasan'ın (hü. 857-82/1 453-78) (886/1481  'de II. Bayezid olarak Osmanlı 

27 Battüta, 3: 79-80. 
28 tacedam ibn Bahaeddin-i cami'nin (Pılr-i Baha) Kamame-i evkıifadlı yapıtı. 
29 Kazvlni, 382-83. 
30 [Baba Resı1l] Timur seferi strasında Anadolu'dan sürülen başkalan ile birlikte lran'a gitmiş orada 

kalmıştı. Bu topraklarda uzun bir dini eğitimden sonra bir Sfıfi tarikatına [girmek] istemiş ve Kut
beddin Haydar'ın zaviyesinde aylar yıllar geçirerek Abdal olmuştur (Helvacıbaşızade Mahmud Hul
vi, Lemezıit-ı hulviye ez lemeCat-ı Cu/viye, Yazma Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi 28 1  
[tarihsiz] , ypr. 1 86b. 

31 Kerbela'i, 1 :467-68, ancak burada Tfıni'nin Kalender olduğu söyleniyor; ve Şuşteri, Mecalisu'l
mu'minin, 36 ve 367. Tebriz Haydarileri ve büyük Iran kentlerinde sonraki Haydari-NiCmeti çatış
ması hakkında iki değişik görüş için baktruz Zerrlnkfıb, 85-87; Mir caCferi, "Haydari ve Nicmeti,"
745 vd. 

72 



Derviş Gruplarının Açılıp Serpilmeleri, 1 200-1500 

tahtına çıkan) Şehzade Bayezid'e yazdığı bir mektupta da sürüyor. Uzun Hasan'ın 

Kalenden ve Haydariler gibi sapkın gruplan bastırdığı üstüne sözleri aynntıdan 

yoksun olup bu Haydarilerirı kimliği hakkında kuşkuya düşüyorsunuz. 32 

Bu dönemde Kalenderler de var olmayı sürdürdü. örneğin Zengi-i cAcem-i 

Kalenden (ö. 806/1 403-4) adlı birinin Kirman'da bir tekkesi vardı ve kentte bir 

yandaş grubu olmuş olabilir.33 Doğu iran'da Timurlulann hakim olduğu bölgeler

de dokuzuncu/onbeşinci yüzyılda sakalı tıraşlı, gömleksiz ve iç donsuz bir keçe 

parçası giymiş tek bir Kalender'den söz ediliyor.34 Aynı yüzyılın sonunda Sultan 

Hüseyin Baykara (hü. 8 75-9 1 2 1 1 4 70- 1 506) Haf ve Baherz kadısına yazarak 

ona birtakım gençler ve Kalenderler arasında yaygınlaşmış dörtlü tıraş (çahdr 

zarb) yeniliğine (bid'at) son vermesini buyuruyordu.35 Bundan başka Camı 

(81 7-98/ 1 4 14-92) de Nefahdtu'l-uns'unda Kalenderleri tartışıyor.36 iran'da Ka

lenderler hakkında Safevi dönemine kadar sürekli haber var.37 

Hindistan 

Kalender ve Haydaruer hakkındaki tanıklıklar, yedinci-sekizincVonüçüncü-on

dördüncü yüzyıllar Müslüman Hindistanı'nda lran'la karşılaştırıldığında, hem da

ha çok hem de daha öğretici. Kalenderlerin Hindistan'da boy göstermeleri (Lacı 

Şahbaz Kalender diye tanınan) Şeyh cosman-i Merendl, Şeyh Hızr-i Rı1m1 ve Pani-

32 Tadzade sacdi Çelebi, Münşe'ıit, yay. Necati Lugal ve Adnan Erzi, 28; Mir cacferi, "Haydari ve 
NiCmetl," 746. 

33 Meier, 509 (dayanağı, Mihrabi, Mezıirat-ı Kirman, yay. Hüseyn Kühi Kirmani [Tehran, 1330] , 
54-60; ve Fasih el-Hafi, Mucmel-i Fasihi, 3: 147) .  

3 4  Jean Aubin, "Un santon quhistani de l'epoque timouride," Revue des Etudes Islamique 3 5  ( 1967) : 
208; Meier, 51 o, n. 24 ı. Aubin, sayfa göstermeksizin cAII b. Ebiverdi Kürani'nin, Nakşbend'i CAJa
edaın Muhammed Abiji (ö. 892/148 7) yaşamöyküsü, Ravzatü's-sıilikin'inden alıntı yapıyor. 

35 CAbdulhuseyn Neva 'i, Esnıid ve mukıitebıit-ı tıirfhi--yi lr<in ez liinı1r ta Şıih ismfiCfl, 4 10- 1 1 ;  Mei
er, 505, n. 2 15. 

36 Cfuni, Nefahıitu'l-uns, 14- 15. Ancak Cilrni'nin tartışmasını genel olarak Sühreverdi'nin c Avıirjfu'l
maCıirj/i üzerine kurduğu unutulmamalı. Aynca bakınız Necmeddin cAbdullah ibn Muhammed 
Razi "Daye," The Path ef God's Bondsmenfrom Origin to Retum, çev. Hamid Algar, indeks, s.v. 
"qalandar." 

37 Safevi dönemi ve sonrası lran'da Kalenderler tarihi için bakınız, lskender Beg Münşi, flistory ef 
Shıih CAbbıis the Great, çev. Roger M. Savory, 1 : 1 95; Adam Olearius, Vermehrte Newe Beschrei
bung der Muscowitischen und Persischen Reyse, yay. Dieter Lochmeier, 685; Raphael Du Mans, 
Estat de la Perse en 1660, yay. Ch Schefer, 2 16; Muhammed Tahir-i Nasrabadi, Tezkire-i Nasrıi
bıidi, yay. Vahid Destgirdi, 264 (Baba Sultan Kalender hakkında aynca bakınız Meier, 509, n. 2) ;
MaCsfım CAJi'Şah, Tarıi'iku 'l-hak<i'ik, 2:354,  Zeyn el-CAbidin ibn lskender-i Şirvani'nin 
( 1 237/1821-22'de derlenme) R(yıizu's-s(yıiha'smdan alıntı; bu parçanın Almanca çevirisi Mei
er'de, 510.  lran'da bugünün Haksilr dervişlerinin ilk tarihlerini izlemeye çalışan Gramlich'e de da
nışılmalı, 1 : 70-82; karş. Zerrinküb, 92 vd. 
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patlı Bü CAJl Kalender'in kişilikleriyle ilişkili. Cosman-i Merencli (ö. 673/12 74) Ba

ha'eddm Zekeriya"nın önde gelen bir müridiydi, kırmızı giyirımek adetirıden dola

yı "Yakut" (LaCl) diye ünlenmişti, ek "yiğit. şahin" (Şahbaz) sanı ise ona şeyhi ta

rafından verilmişti. Ona yakıştınlan birkaç şür kitabı var. ölünce Sind'de doğum 

yeri Sihvan'da gömülmüş, türbesi ünlü bir ziyaret yeri olmuştur.38 Şah Hızr-ı Ru

mi hakkında Çişti piri Kutbeddln Bahtiyar Kfıki (ö. 633/1 235) yaşarken Delhi'de 

olduğunu ve bu şeyhle bir tür ilişkisi bulunduğunu ileri sürmek olanaklı yalnızca. 

Herhalde ana yurdu Anadolu ' da öldü .39 Panipatlı Bü CAli, ölüm tarihinin 

724/1 324 olarak gösterilmesi doğru diye kabul edilirse, Lacı Şahbaz'dan da Şah 

Hızr'dan da sonra muhtemelen biraz daha yaşamıştır. Şeyh Kutbeddm Bahtiyar ve 

Şeyh Nizameddin Evliya· ile temasta olduğu iddia edilmiştir ama bunlar, Kutbeddm 

Bü CAli'den çok daha erken yaşadığı ve Nizameddln hakkındaki dönemin Çişti 

kaynaklan Panipatlı şeyhten hiç söz etmediğinden, Bü CAli'nirı etrafında sonradan 

kurulan söylenceler olarak görülmeli. Doğum yeri Panipat'ta sonradan Kalender ve 

ilgili gruplar için bir ziyaret merkezi olmuş bir hdnkdh kurmuştur. 40

Yedinci/onüçüncü yüzyıl Hindistanı'nda, bu ünlü kişilerden başka, anonim 

Kalenderlerin varlığına süfi edebiyatında ve tarihi kitaplarda bulunan çeşitli fıkralar 

tanıklık ediyor. Sühreverdi Baha'eddin Zekeriya"nın Mulran'daki, Çişti Ferideddin 

Genc-i Şeker'in (ö. 664/1 265) de Acozan'daki hankahlanna, zaman zaman yerle

şik Sufilere karşı, doğrudan doğruya düşmanca değilse bile kışkırtıcı davranış ta

kınmaktan çekinmeyen. yalnız ya da gruplar halinde Kalenderiler gelirdi. 4 1  Biraz 

38 Laq şahbaz hakkında bakınız Bereni, 67-68; Gulam Server Llhfıri. Hazfnetu'/-asfiyd', 2:46-4 7; Riz
vi, 306 (Gulam MuC!neddin CAb<fullah Haşgi'nin MaCdneu '/-vi/qye'sine dayanıyor) ; Digby, 70-71 ,  
78. 1 00 (dayandığı yapıtlar: Bereni 67-68; ve Tezkire-i meşd'ih-iSivistdn, yay. S .  H .  Reşdl [Mihran, 
1974]. 205); Gramlich, 1 : 78 (n. 48, dayanağı: Llhüıi, Hazfnetu'l-asfiyd', 2:46-47); Zerıinküb, 89: 
Meier, 508-9; ve N. B. G. Qazi, Lal Shahbaz Qalandar: cuthmdn Marwandi, Laq Şahbaz'a yakışnn
lan Farsça birkaç şiir buraya konmuş (39-44) . Bir de Qalandar Lal Shahbaz adlı Sind Hükümeti Ka
muyla ilişkiler Bakanlığı tarafından yayımlanan yarardan yoksun olmayan bir broşür var. 

39 Bakınız Nizami, 295; Rizvi, 304; ve Digby, 63, 84-85. üç araştırmacı da cAbdülhak ibn Seyfeddin 
et-Türk ed-Dihlevi'nin (ö. 1 052/1642-43) Ahbdru'l-ahydrfi esrdri'l-ebrdr'ına ( 1 065/ 1 654 'te 
derlenmiş) dayanıyor; Rizvi, cAbdurrahman eç-Çişti'nin ( 1065- 1 654 derlemesi) Mir'dtu'l-esrdr'ını 
da kullanıyor; İngiliz Kütüphanesi yazması, bunun hakkında da bakınız Charles Rieu, Catalouge ef 
the Persian Manuscnpts in the Bnlish Museum, 1 : 359b. Storey, 1 035-37, no. 1378 (2) de alıntı
landığı biçimiyle Turab CAfl Kakôrevl'nin (ö. 1 2 75/1858) Usıi.lü'/-maksüd'u da bunlara eklenebilir. 

40 Bakınız Khaliq Ahmad Nizami, "Abü CA]j Qalandar, Şaraf-al-Din Panipatl, " E!R, 1 :258; Rizvi, 305; 
ve Digby, 1 00-102. 

4 1  Bahii'eddin bir grup Kalendere sadaka vermeyi reddedince Kalenderler, hankahının kapısına tuğla 
fırlatmaya başlamışlar; bakınız Digby, 87: ve Nizami, 295. Yalnız bir Kalender esrarlı içkisini rahat 
içememesine kızıp önce Baba Ferid'in Bedreddin ishak adlı bir müridine dilenci çanağıyla vunnak is
temiş ancak Baba Ferid'in kendisinin araya girmesiyle çanağını duvara vurmakla yetinmişti; bakınız 
Kalender. 1 30-3 1 ;  Digby, 88-89, ve Nizami, 296. Aynı Baba Ferid'in Kalendere benzeyen biriyle 
başka bir can sıkıcı karşılaşması olmuştu, bakınız Digby. 92-93. Digby bu olayı ana kaynağında di
le getirilen görüşe uyarak Baba Ferid'e yapılan kanlı bir hücum diye gösteriyorsa da olay, hiç kuşku
suz bir dervişin-büyük olasılık.la bir Haydarinin- masum bir ziyareti olarak yorumlanabilir. 
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daha sonra Sultan Derviş adlı bir Kalender ve arkadaştan, Bengal'in asi valisi Tuğ

rul'un koruyuculuğunu elde etmişe benziyor; vali Kalenderlere özel metal dona

nımlannı yapmak için üç men altın vermiş. Bu Kalenderler Tuğrul'un öteki yan

daşlanyla beraber, isyanı bastırması üzerine, 677-78/1 279'de Sultan Balaban (hü. 

664-86/1 266-87) tarafından idam edilmişlerdir.42 Yüzyılın bitiminde ve sonraki 

on yıllar içinde Kalenderler Delhi'de Çişti piri Nizameddin Evliya' ve Nasireddin Çi

rag-ı Dihli'nin hankahlanna gidiyordu.43 Sekizinci/ondördüncü yüzyıl Hindista

ru'nda, örneğin Şeyh Muhammed Gisfıderaz'ın Kalenderlerle ilişki kurmaya karşı 

yaptığı sık uyanlardan çıkarmak gerekirse, gezginci Kalender topluluklan kentlerde 

olduğu gibi kırlarda da tanıdık bir görünüm olmayı sürdürmüştür. 44 

Haydarilerin Hindistan'a yayılışı da iyi kanıtlanmıştır. Celaleddin Firuz Şah'ın 

(689-95/1290-96) hükümdarlığı zamanında Delhi'de Ebu Bekr Tüsi Haydan adlı 

önemli bir Haydari şeyhi vardı. Dervişlerinden Bahri adlı biri sultanın huzurunda 

Sidi Muvellih'in öldürülmesine kanşmıştı. Ebıl Bekr'in Jemne ırmağı kıyısında bir 

hankahı vardı, tutunmuş pek çok Sılfi şeyhinin ve saygın alimin dostluğunu ka

zandığı söylenir.45 İbn Battılta Hindistan'da Haydaıilerle iki münasebetle karşı

laşmıştır. Birincisi kuzey Hindistan'da tbn Battılta ve yoldaşlannın başlannda ka

ra bir şeyhin olduğu bir grup Haydariyle bir gece geçirdiği Amroha yakınlannday

dı. Haydariler, İbn Battılta'nın arkadaşlannın kendilerine bulduğu odunlarla bir 

ateş yaktıktan sonra, ateş sönünceye dek yanan odunlar üzerinde raksettiler. Ün

lü gezgin, raks başlamadan şeyhlerine verdiği bir gömleği kendisine tertemiz geri 

verildiğini görüp şaşkına dönmüştü; ateş kumaşta hiçbir iz bırakmamıştı. İbn Bat-

42 Bereni, 9 1 -92; Digby, 63 ve 71 ; ve Rizvi, 304. Metal donanım Kalenderlerin değil de Haydan der
vişlerinin baş özelliği olduğuna göre Beren!'nin burada Kalender sözü kullanması herhalde yerinde 
değil. 

43 Kalender, 6, 74. 1 12 - 1 3. 1 30-3 1 ,  250, 286-87; Digby, 7 1 -72. 94-97. Hamid Kalender'in kendisi 
Nizameddin Evliya· zamanında "dönmüş" bir Kalenderdi. Nasireddin Çırag-ı Dihll, muhtemelen bir 
Kalenderin kanlı bir saldınsına maruz kalmıştı ancak saldırgana biçilen Kalender kimliği (Digby'nin 
tersine görüşüne karşın) epeyi sorunsal olmayı sürdürüyor. 

44 Digby, 69, 79-80. Digby'nin bu çalışmasında yedinci-sekizinci/onüçüncü-ondördüncü yüzyıllar 
Müslüman Hindistanı'nda Kalenderlerin daha kapsamlı bir betimlemesi var. Hindistan'da Kalen
derlerin sonraki tarihi için Digby, 69-70. 77, 99 dışında Storey'de anılan aşağıdaki yapıtlara bakı
nız: Turab CA]j Kakôrevi, Usı1/u'l-maksı1d (der. ı 225-26/1 8 1 0- 1 1 ) ,  Storey, 1 036, no. ı 378; Taki 
CAJi Kakôrevi (ö. 1 290/ 1 873), er-Ravzu'l-ezherji maCıisin''/-kalender, Storey, 1 046, no. 1 399; 
Veclheddin Eşref, Bahr-i zahkrir (der. 1 20311 788-89) ,  Storey, 1031-32, n. 1 374; CA]j Enver Ka
lender ibn CA][ Ekber, Tahriru'/-enverji tefSfn"'l-kalender, Storey, 1 04 7, no. 1 400 (2) .

4 5  Bereni, 2 1 2 .  Ebu Bekr Tüsi hakkında bakınız Bruce B .  Lawrence, "Abu Bakr Tüsi Haydari," E!R, 
ı :265. Daha sonraki kaynaklar ve Sidi Muvellih olayının aynntılı işlenişi için bakınız Digby, 9 1 -
92; Nizami, 288-90; Rizvi, 307-9. Hint-İran Sufi yazınında Haydanler hakkında başka bilgiler için 
bakınız Ahmad, !ntellectual History, 45. ve Nizami, 286. Nizami. Hamid ibn Fazlallah Cemal1'nin 
S(Yeru 'l-CAiffen 'ınden (Delhi, 1 3 1 1/ 1 893) .  67, aktararak Haydarilerin siyekten kurşun yüzük ge
çirme adetine sfh muhr "şiş ya da mil mührü" dendiğini bildiriyor. Cemal1 hakkında bakınız Storey, 
968-72. 
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tüta Malabar Goga'da başka bir Haydari grubuna rastlamış, bunlann başında da 

bir şeyh varmış.46 

Kalender ve Haydarilerin örneği dokuzuncu/onbeşinci yüzyılda Hindistan'da 

en azından iki ayn sapkın derviş grubunun oluşmasında etkili olmuş gözüküyor: 

Medan ve Celaliler. Medari hareketi, belirgin biçimini Müslüman Hindistan'ın en 

ünlü velilerinden biri olan BecfıCedcfın Kutb el-Medar'ın (ö. yak. 844/1 440) etkin

likleri çevresinde almıştır. Dervişleri, dilenci idiler; her tür giyime karşı olup çıplak 

gövdelerini külle ovarlardı. Keçeleşmiş uzun saçlarlarla dolaşır, başlan ve boyun

lanna demir zincir dolar, kara sank giyer ve kara sancaklar taşırlardı. Dini görev

lerin yerine getirilmesini açıkça reddetmeleri ve aşın esrar tüketimleriyle ünlü idi

ler. Medariler Keşmir ve Nepal'in yanı sıra Sind'den Bengal'e dek kuzey Hindis

tan'ın bütün bölgelerine yayılmıştı.47 Celaliler ise Sind'de ünlü Uç'lu veli, Mah

dfım-i Cehaniyan Cehangeşt ( 707-85/1 308-84) diye bilinen, Celaleddin Buha

ri'ye bağlı olduklannı ileri sürüyorlardı. Görünüm olarak Medarilere çok benziyor

lardı ama çahdr zarb (saç, sakal, bıyık ve kaş tıraşı) yaparak öne çıkıyorlardı. 

Mahdüm-ı Cehaniyan'ın belgeli Sünniliğine karşın yandaşlarından bu özel grup, 

yılan ve akrep yemek gibi tuhaf Metler de edinmiş ateşli ŞN idi. 48 Medari ve Ce

lalilerin özellikle Hintli hareketlerinin tarihi karanlık ve Müslüman Hindistan'ın 

toplumsal bakımdan sapkın bütün zahitleri arasındaki etkileşimi, Hindu karşıtlan

nınkiler bir yana, saptamak aşın güç. Ancak dokuzuncu/onbeşinci yüzyıl sonu 

geldikte apaçık toplumsal sapkınlık yolu ile toplumu red, Hint toplumlannda göze 

çarpan bir seçenek olmuştu. 

46 Battfıta, 2:6-7, 3:439, ve 4:6 1 ;  aynca bakınız 3:309-ı ı .  
47 A .  S .  Nazmee Ansari, "Badic al-Din, " El, ı :858-59; cAbdurrahman el-Çişti, Mir'at-ı Medari, 

1064/1 654 'te yazılmış eksiksiz bir kutsal yaşamöyküsü, bakınız Rieu, Persian Manuscripts, 
1361a, 3:973a; ve Storey, 1006; [Keyhüsrev İsfendiyar,] Debistan-ı Mezdhib, yay. Rahim Rıza
zade Melik, 1 :  190-9 1 ;  H. A. Rose, yay., A Glossary ef the Tribes and the Castes ef the PurJjab 
and the North-West Frontier Province, 3:43-44; Rizvi, 3 1 8-20; M.M. Haq, "Shah BadiCaJ-Din Ma
dar and His Tariqah in Bengal," /oumal qfthe Asiatic SOdery qf Pakistan 1 2  ( 1967): 95-1 1 0. Ya
kın zamanlardaki Medariler hakkında bakınız Marc Gaborieau, Minorite musulmanes dans le ro
yaume hindou du Nepal, 1 22-27; ve Kathy Ewing, "Malangs of the Punjab: Intoxication or Adab 
as the Path to God?" Moral Conduct and Authority: The Place ef (Adab) in South Asian lslam, 
içinde, yay. Barbara Daly Metcalf, 35 7-7 1 .  Karş. )amini Mohan Ghosh, Sannyasi and Fakir Rai
ders in Bengal. 

48 A. s. Bazmee Ansari, ·malfil al-Din Husayn al-Bukhart," El, 2 :392; Uıhfıri, Hazinetu'l-asfiya', 
2 :35-38; Debistan-ı Mezdhib, 1 : 1 9 1 -92; Şirvani, Biistanu's-siyaha, 1 52-53; Rizvi, 8,  277-
82, ve 320; Ahmad, lntellectual History, 44;  Zerrinkfıb, 9 1 -92;  Battfıta, 2 :282; Gramlich,
1 :7 1 -73. 
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Anadolu 

Kalender ve Haydariler yedinci/onüçüncü yüzyıl başlannda ortaya çıkmala

rından birkaç on yıl sonra, İslam dünyasının öteki bölgelerinde olduğu gibi, 

Anadolu'ya da girdiler. Kalenderler, daha Cemaleddin yaşarken, Antalya hatta 

İstanbul' da bulunmuş olabilirler. Birkaç on yıl sonra Ebu Bekr Niksari adlı bir Ce

maleddin müridinin Konya'da varlığı daha kesin biliniyor.49 Celaleddin Rüml'nin 

ölümünde (672 - 1 2 73) Niksari yaşıyordu, bu kentte de iyi tanınıyordu. Rümi'nin 

cenaze alayındaki yedi boğadan biri daha sonra hibe olarak "ilam bilge Şeyh Ebü 

Bekr Cevlaki Niksari" tekkesine (lengef"J gönderilmiştir. 50 Rüml'nin kendisi Ka

lenderler hakkında bilgili idi ve bir kezinde berberine onları sakallan olmadığı için 

kıskandığını söylemiştir.51 Ürılü Sufi şair, Kutbeddin Haydar'ın doğrudan müridi 

olup Konya'da oturan ve Rı1mi'ye çok büyük saygı gösteren Hacı Mübarek Hay

dar ile de tanışır ve konuşurdu.52 Kalenderler, Konya dışında, büyük olasılıkla 

Anadolu'nun birçok yerlerinde varlardı. örneğin ünlü Hacı Bektaş (olası ö.  

669/ 1 2 70-7 1 )  Horasarılı bir Kalender grubunu Kırşehir, Sulucahöyük'teki konu

tunda ağırlamışa benzer. 53 Muhammed ibn Muhammed el-Hatib'in dirıl sapkın

lıkları dökümleyen, Kalenderlerin ortaya çıkışının da bilinen ilk öyküsünü içeren 

Fustdtu'/_caddlefi kav<J.cfdi's-saltana adlı kitabı Kastamonu'da yerel bir okuyucu 

kitlesi için 683/1284-85 yılında yazılmıştır, bu da bu yörede Kalenderlerle genel 

bir tanışıklığın olduğunu gösteriyor. 

Sekizinci/ondördüncü yüzyılda, İran'da olduğu gibi, yanmadada da Kalender 

ve Haydari varlığının çok az imi var. Ancak sapkın zahitlik yolu, Türk kültürel 

alanında Sufi dindarlık biçemleri gelişimi üzerinde izini bırakmıştır. Bu süreçteki 

önemli oyuncuların hepsi derviş dindarlığının çekiciliğini hissetmiş, çekimine de 

çoğu kapılmıştır. Bu sonuncu seçimin kimi önemli örnekleri Barak Baba, Kaygu

suz Abdal ve Sultan Şücac idi. 

Barak Baba, Orta Anadolu'daki Tokat'ın yerlisi idi. Babası bir ordu komutanı, 

amcası ise ürılü bir memurdu. Savaşçı veli San Saltuk'un ateşli bir müridi olmuştu; 

49 Ebu'l-Hayr Rumi, Saltuluuime, yapr. 364b-6Sb. bu kentlerde Sultan cAla'edd'in Keykubad (hü. 
61 6-34/ ı 2 1 9-3 7) zamanında Kalenderlerin varlığını bildiriyor. 

50 Eflaki, 2: 596 (3/58ı) .  Ebu Bekr derhal boğanın kesilip muhtaçlara dağınlmasuu buyurmuş. 
5 1  Aynı eser. ı :412 (3/355). Aynca Mevlana diye ünlü Celiileddin Muhammed ibn Muhammed Belhi 

Rumi, Me�evi-yi maCnevi, yay_ Reynold A. Nicholson, 1 : 1 8. Rumi'nin yapıtlannda Kalenderlere 
başka işaretler için bakınız Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlana Celaleddin: Hqyatı, Felsefesi, Eserleri, 
Eserlerinden Seçmeler, 61-63. 

52 Eflaki, ı :2 ı 5  (3/123) ve 467-68 (3/437) . Efiiiki, Hacı Mübiirek'in bir müridi Muhammed Haydari 
hakkında bir öykü de kaydediyor, 2:773-74. 

53 Vildyetname, 64. 
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San Saltuk, kustuğu lokmayı mürid istekle yiyince ona Barak "kıllı köpek" adını 

verdi.54 Barak Baba, yedinci/onüçüncü yüzyıl sonlarına doğru iran'a gidip orada 

tlhanlı Gazan Han ve ardılı Muhammed Hudabende Olcaytu'nun güvenini kazan

dı. Barak ve dervişleri 706/1 306'da Olcaytu adına bir görevle Suriye ve Mısır'a git

ti. Barak Baba, Şam'a renkli bir girişten sonra Kudüs'e gitti ancak Mısır'a girmeyi 

başaramadı. lran'a geldikten sonra 707/1307-S'de Gilan'a yapılan bir sefer sıra

sında öldürüldü. Kemikleri, yandaşları için Moğol hükümdarınca bir tekkenin yap

tırıldığı Sulraniye'ye götürüldü. Mevlevi şeyhi Ulu cArif Çelebi 7 16/l 3 16'da tekke

yi ziyaret ettiğinde Baraklı dervişlerin plri Hayran Ern1rci diye biri idi. 55 

Barak Baba çok acayip görünümü olan ve sık sık vecde giren bir tipti. 56 

Dans, türkü ve anlaşılmaz deyişler söyleme eğilimi vardı. Cezbeye kapılmışken 

söylediği deyişlerden kimileri 756/1 3SS'te Kutb el-CAlevi adlı birinin yazdığı bil

gince bir açıklamada günümüze kalmıştır.57 Deyişler bugünün okuyucusu için 

hemen hemen anlaşılmaz ise de el-CAlevi'nin ustalıklı ve bilgili yapıtının sırf var

lığı bile Barak Baba 'mn ilerdeki kuşaklara etkisinin az buz olmadığını gösteriyor. 

Bu bağlamda Barak Baba'dan Taptuk Emre yoluyla ünlü Türk Sfıfi şairi Yunus 

Emre'ye (olası ö. 720/1320-2 1 )  uzanan tarikat zinciri de anlamlıdır. 58 

Kaygusuz Abdfil sekizinci/ondördüncü yüzyılın ikinci yarısıyla sonraki yüzyılın 

ilk dördününde yaşamıştır. Kendisi açıkça yeme içmeye düşkün neşeli bir kişi olup 

bir değnekle dolaşan ve dervişlerine Abdfil diye hitap eden Abdfil Mfısa'nın müridi 

idi. Abdal Mfısa'mn müritleri hayvan gönü giyer, çanak taşır, Muharrem ayı bo

yunca da kanlarım akıtırlardı.59 Kaygusuz Abdfil'ın kendisi genel olarak yerısiz ve 

54 Barak sözcüğünün anlamı hakkında bakınız Robert Dankoff, "Baraq and Buraq," Central Asian /o
umal 1 5  ( 1971 ) :  1 1 1 . Saltukname'nin adandığı San Saltuk'a göndenneler için Machiel Kiel, "The 
Türbe of San Saltuk at Badabag-Dobrudja: Brief Historical and Architectonical Notes," Güneydoğu 
Avrupa Araştırma/an Dergisi 6-7 ( 1 977-78) : 205-25; San Saltuk'un kısa bir yaşamöyküsü için 
Ahmet T. Karamustafa, "Early Sufism in Eastem Anatolia," Classical Persian Sılfism: Prom its Ori
gins to Rümf. yay. Leonard Lewisohn, 1 93-96. 

55 Algar, "Baraq Baba," 3:754-55. Algar pek çok kaynak veriyor, bunlara Abdülbaki Gölpınarlı, Yu
nus Emre: Hayatı, 39-47; ve Donald P. Little, "Religion under the Mamlfıks," Muslim World 73 
( 1 983): 1 75-76 eklenmelidir; Gölpınarlı da Little da Algar'ın anmadığı ek Memlfık kaynaklannı 
kullanıyor. 

56 Barak Baba ve dervişlerinin bir betimlemesi yukarıda 1 .  Bölümde verilmiştir. 
57 Kutb ei-CAJevi'nin şerhi tam bir çevirisiyle birlikte Abdülbaki Gölpınarlı'da, Yunus Emre ve Tasav

vef, sırasıyla, 457-72 ve 255-75. 
58 Yunus Emre hakkında bakınız, Taptuk Emre'nin de tartışıldığı, Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasav

vef, 4 1 -43. 
59 Abdal Mflsa dervişleri hakkındaki bu bilgi Kaygusuz Abdfil'ın ünlü bir şiirindedir; bakınız Sadeddin 

Nüzhet Ergun, mrk Şairleri, ı :  1 66; ve Abdülbaki Gölpınarlı, Kaygusuz Abdal, Hatayı; Kul Him
met, 34-35. Karş. Kaygusuz Abdal, Kaygusuz Abdal'ın Mensur Eserleri, yay. Abdurrahman Gü
zel, 23. Bu, örneğin (Kaygusuz·un yurdu Antalya'daki bir göl için) alışılmış "elvan gölün" yerine 
"Alvan gölün" gibi birkaç daha iyi okunuşlu biraz değişik bir versiyon içeriyor. Pek öğretici olma
yan kısa bir efsanevi yaşamöyküsü de Ergun, Türk Şair/en', 1 :  1 66-69 ·da. 
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yakasız keçeden bir cüppe (kepenek) giyer, dörtlü tıraş (çahdr zarb) olur ve bir 

boynuz taşırdı. Açıkça esrar içerdi, ve piri gibi onun da yeme içme düşkünlüğü var

dı. 60 Yazılan, ikili bir merkezi konu üzerine kurulu renkli geliştirmelerdi: her insan 

bir küçük-evren oluşturur, buna ters olarak da evren ulu-insandır. 6 1 

Sultan Şücac Kaygusuz Abdal'ın çağdaşıydı. Daha Osmanlı sultanı I. Bayezid 

(hü. 79 1 -80511 389- 1 403) döneminde bir Abdal piri olup dokuzuncu/onbeşinci 

yüzyılın ilk yansı boyunca etkin olmayı sürdürmüş, Hurufi şair Nesimi'nin (ö. 

yak. 820/1 429-30) yanı sıra Hacı Bayram (ö. 833/ 1 429-30) ve Ümmi Kemal 

gibi ünlü Sufilerle ilişki kurmuştur. Dendiğine göre Tirnur ile Anadolu seferi (804-

51 1402) sırasında görüşmüş ve tek hediyesini kabul etmemiştir.62 Sultan Şücac, 

saçını, kaşını, kirpiklerini ve sakalını kazır, hiçbir şey giymez ve yazın iki üç yüz 

Abdalla dolaşır, kışlan da bir mağarada geçirirdi. Şücac adına Edime'de bir camic 

yaptırdığı bilinen Osmanlı sultanı II. Murad'ın (hü. 824-55/ 1 42 1 -5 1 )  galiba dik

katini çekiyordu. 63 

Daha kolay tanınabilen ve apayn Rum Abdallannın, pirleri Otman Baba'nın 

yapıcı etkisi altında, onaltıncı yüzyılda içinden çıktıktan asıl kaynağını,  Barak Ba

ba, Kaygusuz Abdal ve Sultan Şücac·ın kişilikleri çevresinde belirginleşen sapkın 

zahidlik hareketleri oluşturuyordu. 

60 Bakınız Kaygusuz'un şiirleri, Gölpınarlı, Kaygusuz Abdal, özellikle 6 (40-42) , 7 (42-43) , ve 9 
( 46-48) numaralı şiirler. 

6ı  Kaygusuz Abda!'ın yapıtlarının bir listesi için Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal (Alaaddin 
Gaybf Bibliyogref.yası. Görüşlerinin özeti, yayımlanmış düz-yazı yapıtlarına dayanıyor: bakınız 
Kaygusuz Abdfil, Mensur Eser/en·. 

62 Orhan Köprülü, ·velayet-nfune-i Sultan Şücaeddin," Türkiyat Mecmuası 1 7  (1972) :  1 77-84, bu
rada Sultan ŞücfıC hakkında başka bilgiler de bulunabilir. Bunlara Abdal, yapr. 7b eklenmeli. Hacı 
Bayram hakkında bakınız Fuat Bayramoğlu, Hacı Bqyram-ı Veli: Yaşamı, Soyu, Vız.o/i. ümmi Ke
mal için William Hickmann. "Who Was ümmi Kemal?" Boğaziçi üniversitesi Dergisi 4-5 ( 1976-
77) :  57-82. Nesimi hakkında bakın Kathleen R. F. Bumill, 11ıe Quatrains Qf Nesimi: Fourteenth 
Century Turdc Huri/fi. 

63 Şeyh ŞücfıC külliyesinin ayrıntıları için Ayverdi, 2:420-2 1 ;  aynca Tayyib Gökbilgin, XV-XV!. Asır
larda Edime ve Paşa Livıisı: VakJflar, Mülkler, Mukataalar, 34. 
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Altıncı Bölüm 

OSMANLI İMP ARATORLUGU'NDA 
DERVİŞ GRUPLARI 

1 450- 1 550 

Toplumsal olarak sapkın zfilıidlik hareketlerinin Arap Ortadoğu'su, lran, Hin

distan ve Anadolu'da yayılma ve çoğalmasının önceki bölümde sunulan genel gö

rünümü, daha sınırlı bir dönemde belirgin bir derviş grubu üzerinde odaklanarak, 

araşnrma alanını daraltmayı olanaklı kılıyor. Dokuzuncu/onbeşinci yüzyıl sonları 

ile onunculonalnncı yüzyıl başlan Osmanlı kültür alanı bu amaca çok uygun. Bu 

zaman boyunca Anadolu ve Balkanlar'da olağanüstü yüksek bir sayıda derviş 

grubu etkinlik gösteriyordu. Her yere yayılmış Kalender ve Haydarilerden başka, 

daha belirgin biçimde Osmanlı olan Rum Abdfillan, Bektaşiler, camiler ve Şems-i 

Tebriziler gibi topluluklar imparatorluk topraklarında başıboş dolaşıp duruyordu. 

Daha da önemlisi, bu gruplar kaynaklarda, her zaman kapsamlı olarak değilse de 

açıkça gösterilmiştir. Sonuç olarak Osmanlı Güneydoğu Avrupa ve Anadolusu'n

daki sapkın zühd hareketlerinin, bu dev imparatorluğun "klasik dönemi" süresince 

genel görünümünü ortaya çıkarmak olanaklı. 1  

Kalenderler 

Osmanlı tmparatorluğu'ndaki Kalenderlerin gerçekten betimleyici ilk öyküsü

nü, Osmanlı imparatorluğu'nda derviş gruplarını betimleyen ilk Avrupalı, Kanta-

ı Konu üstüne önceki incelemeler için bakınız Ocak ve Colin H. Imber, "The Wandering Dervishes, "  
Mashriq: Proceedings ef the Eastem Mediterranean Seminar, University ef Manchester, 1977-78, 
36-50. 
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kuzenos Theodoros Spandounes (İtalyancası Theodoro Spandugino) sağlamıştır. 

1 5 1 0- 1 5 1 9  arasında yazdığı Türk tarihinde Spandugino'nun "torlacchi" (torlak, 

"tüysüz, güzel oğlan") dediği Kalenderler hakkında aşağıdaki parça var: 

Torlacchi. . .  en büyük sayıdalar. [Bu dinin] kurucusu, İsa Mesih'in doğası 

bakımından Tanrısal olduğunu ve canlı olarak yandığını söyleyen biri idi. 

Torlacchi çıplaktır, omuzlarına da ya koyun ya da birtakım başka [hayvan] 

derisi giyer. Aynca büyük bir çoğunluğu herhangi bir astan olmayan keçe 

(cüppeler] giyer, böylelikle de aşın soğuk havada korkunç nezlelere yakala

nırlar. Bu nedenle şakaklarını dağlarlar. Sakal ve bıyıklannı kazırlar ve çok 

kötü tabiatlı adamlardır. Keşişler gibi manastırlarda kalmazlar, hırsız, alçak 

ve katildirler.. .. Başlarında kanatlı bir börk taşır; Hıristiyan, Yahudi ve Türk

lerden büyük bir ısrarla sadaka isterler. Her biri uzun saplı bir ayna taşır ve 

herkese doğru tutarak "Bak ve ne kadar kısa bir sürede şimdi olduğundan 

başka olacağını düşün, öyleyse alçakgönüllü ve dindar ol, ruh[un]un iyiliği

ni düşün" der. Böyle konuştuktan sonra [dinleyiciye] bir elma ya da porta

kal verir, bu da kişiyi karşılığında ona bir akçe sadaka vermeye zorlar. Gün

düzün Tarın adına dilenirken eşeğe binerler, geceleyin de bu [aynı eşeklerle] 

kadırımışlarcasına çiftleşirler. 2 

Menavino (yapıtının ilk İtalyanca baskısı 1 548'e vanp dayanır) da Kalender

lerden torlaklar diye söz eder. Spandugino'nun dervişlerin görünüşü ile ilgili be

timlemesini pekiştirmiş, kınanası cinsel eylemler suçlamasını yinelemiştir. Aynca 

Kalenderlerin özellikle kadınlara başvurduklarına dikkat çekiyor ve bu dervişlerin 

halktan sadaka almak için maharetli hileler geliştirdiklerini iddia ediyordu. 3 

Spandugino ve Menavino'nun betimlemelerinde bulunan ayrıntılar Osmanlı 

tarafında onuncu/onaltıncı yüzyıl başlanndan olağanüstü bir kaynak olan, Vahi

di'nin kitabı Menakıb-i Hoca-i Cihan ve Netice-i can ( derl. 929/ 1 522) ile uyuşu

yor. Vahidi'ye göre Kalenderlerin tertemiz tıraşlı yüzleri vardı. Altın sansı ya da 

kara yün cüppeleri dışında çıplaktılar. Kıldan yapılmış sivri börk giyerlerdi. Davul, 

def ve sancak taşıyarak dua okur-neşe ve coşku ile ahenkli havalar söylerlerdi. 

Fena' dünyasında beka' haline ulaştıklarını iddia ederlerdi. Gerçekte kendilerinin 

"Tann yaratıklarının kaymağı" olduğuna inanırlardı: bütün evren onların yüzü 

2 Theodoro Spandugino, ı commentari di 71ıeodoro Spanvgino COntacvsano Gentilhuomo Constanti
nopolitano, dell'on;gine de'pnncipi turchi et de' costumi di quella natione, 1 93- 1 94;  çağdaş Fran
sızca çeviri: Petit traicte de /'origine des Turqz par 11ıeodore Spandol{)'Tl Cantacasin, çev. Balarin de 
Raconis, yay. Charles Schefer, 224-28. 

3 Menavino, 79-82; Almanca çeviri, 36b-3 7b. ilgili parça yukarda ı. Bölümde tam olarak çevrilmiştir. 
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suyu hünnetine vardı. Kanmışlık ve kendini koyvennenin bir Kalenderin başlıca 

nitelikleri olduğunu, böylece yaşamını kazanma gereksiniminden kurtulup yal

nızca sadaka ile yaşadığını ileri sürerlerdi. Kalender Tanrısal Gerçekle perde ve ör -

tüye gerek kalmadan yüz yüze gelebilirdi, temiz tıraşla temsil edilen bir gerçek. 

Kalender, Tann ile sık sık karşılaşması nedeniyle, kendini çoğu kez vecd içinde 

raks etmeye esinlenmiş bulurdu. Gene bunun gibi, tek bir yerde yerleşmek iste

meyişi de, Tannsalla teması sonucu kendisine verilen, bu geçici dünyaya bağlan

mak gerekmediği anlayışının belirtisi idi. Tersine insan, kökenlerini aramak için 

sürekli hareket halinde olmalıydı; bu bütün yaratılmış varlıkların ortak isteğiydi. 

Vahidi, Kalenderlerin çıkış yeri olarak Hemedan'ı gösteriyordu.4 

Spandugino, Menavino ve Vahidi'nin göz açıcı anlatılan Osmanlı kaynakla

nrıdan derlenen tamamlayıcı bilgilerle daha da zenginleşir. 11. Mehmed'in saltana

tı döneminde istanbul'da Kalenderhane diye ünlü bir zciv(ye vardı.5 Birkaç on yıl 

sonra 929/1 522-23 tarihli bir (tahrir) defteri, Karaman ilinde Larende'de başka 

bir kalenderhane daha gösteriyor.6 Bu haberler, Birgi, Bursa, Erzincan ve Kon

ya'daki pek kesin olmayan başka kalenderhane haberleriyle birleştirilince, bu tür 

tekkelerin pek seyrek olmadığı izlenimi veriyor.7 Kalenderlerin kendilerinin varlı

ğı Osmanlı edebi kaynaklarında kaydedilmiştir. Çok önemli bir din alimi olan 

Mevlana Eşrefzade Muhyidd1n Mehmed, bir Kalender grubuna katılmak için filirn

liği bıraktığına göre kentin fethinden hemen sonra lstanbul'da ve imparatorluğun 

başka yerlerinde kesinlikle var idiler. 8 Buna benzer biçimde, Halveti Şeyh Sünbül 

Sinan Efendi (ö. 936/1 529-30) ile ilgili bir fıkrada, bilgi ve bilgelik arayışı nede

niyle kimi Kalenderlerle kaçmak istemiş olduğunu bildiren bir delikanlının öyküsü 

4 Vahidi, yapr. 28a-31 b. Vfilıidi"nin kendisinin Kalender yolunu onamayan saygın bir Sufi olduğu be
lirtilmeli. 

5 Fatih Mehmed il Vaijiyelen", faksimile, 1 75-77; çeviriyazı metin, 259-60 (323-28 paragraflar) . Ya
kından bakılınca bu yapının Mevlevilerin bir tekkesi olması olanaklı görünüyor. Her neyse, yapı çok 
geçmeden bir din okulu (medrese) ve cfuniye çevrilmişti; bakınız Ayverdi"deki yorum, 3:428 (456-
58. maddeler) . Aynca Nejat Göyünç. "Kalenderhane camii."  Tarih Dergisi 34 ( 1984) : 485-94; ve
Wolfgang Müller-Wiener. Bildlexicon zur Topographie lstanbuls: Byzantion-Konstantinopolis-ls
tanbul bis zum Beginn des 17. Jahrhundert, 1 53-58. 

6 Tayyib Gökbilgin, "XVI. Asırda Karaman eyaleti ve Llırende (Karaman) vakıf ve müesseseleri,"' Va
k!flar Dergisi 7 ( 1968): 38, no. 40. 

7 Birgi ve Konya'daki, tarihleri belirsiz kalenderhaneler için bakınız Ömer Lütfü Barkan. "Osmanlı im
paratorluğu'nda bir iskan ve kolonizasyon metodu olarak vakıflar ve temlikler: ı. istila devirlerinin 
kolonizatör Türk dervişleri ve zaviyeler," Vak!flar Dergisi 2 ( ı  942): 327: ve Semavi Eyice, "Kırşe
hir'de Karakurt (Kalender Baba) llıcası, ·· lstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tanlı Enstitüsü 
Dergisi 2 ( 1971 ) :  247-48, no. 40. Bursa'daki kalenderhdne Evliya'da anılıyor, 2 : 18, Erzincan'daki 
de 93711530 tarihli bir vaky"belgesinde kayıtlı; bakınız ismet Miroğlu, Kemah Sancağı ve Erzincan 
Kazası (1520-1566) . 1 52.  

8 Edirneli Mecdi, Hadd'ikü'ş-şakd'ik. yay. Mehmed Reca'!, Terceme-i şakd'ik-i nuCmdn[ye, 225, 
adıyla. 
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var.9 Kalenderler, 949/1 542'de Edime'de var idiler, kente gelen Sultan Süley

man'ı karşılayan kalabalığa katılmışlardı. 1 0  

Haydariler 

Spandugino ile Menavino, Kalenderler örneğindeki gibi, Haydarilerin de aynntılı 

betimlemelerini vermiştir. Spandugino, calendieri adını verdiği bir derviş grubu be

timlemiştir, ancak aklında gerçekte Haydarilerin olduğu açık. Bu dervişlerin uzun sa

kal ve saçları vardı. Çuval, kaba keçe ve koyun postlarıyla örtünüyorlardı. Kulak, bo

yun, bilek ve cinsel organlarında demir halkalar olurdu, Spandugino'ya göre, türleri

nin öteki üyelerinden daha erdemli ve saygıya değer idiler. 1 1  Daha çok aynntı veren 

Menavino da Haydarilere calender diyordu. Ona göre bu grubun üyeleri, çoğurılukla, 

tekke denen küçük kiliseleri olan bekarlardı. Bu tekkelerin kapılarında Menavi

no·nun "dinimize ginnek isteyen bizim gibi yaşamalı ve cinsel ilişkiden kaçınmalıdır" 

diye çevirdiği caedanormac dilresin cuscuince alchachecciur deyimi görünürdü. 12 

9 Yusuf ibn Yacküb, Mendkıb-ı şerjf ve tarfkatndme-i pirdn ve meşqyih-i tarfkat-ı 'al[ye-i halveti
ye, 39-39. 

1 O Koca Nişancı diye ünlü Celfilzade Mustafii, Geschichte Sultan Süleyman Kdnünis von 1520 bis 
1557 oder Tabakdt ül-memdlik ve derecdt ül-mesdlik von Celdlzdde Mustqfd genannt Koca Ni
şancı, yay. Petra Kappert, 348b. Kalenderler Osmanlı lmparatorluğu'nda onuncu/onaltıncı yüzyıl 
ortalarından sonra var olmayı sürdürüyordu. Daha sonraki anlatılar genellikle Menavino'ya daya
nıyor, bu öteki derviş grupları bakımından da doğru. 1551  'de istanbulda olan Nicolas de Nicolay 
(Nicolas, 1 89-9 1 ;  İngilizce çeviri. 1 04-5: Ocak 1 578-Mayıs 1 58 1  arası lstanbul'da olan Salomon 
Schweigger (Ein newe Reyssbeschreibung auss Teutschland nach Constantinopel und /erusalem, 
195-97): ve yapıtı ilkin l 625'te çıkan Michel Baudier de Languedog (Histoire general de la religi
on des Tvrcs, 386-96) hepsi özet ya da uzun biçimleriyle Menavio'yu yineliyor. IV. Mehmed'in 
(1 058-99/1 648-87) saltanatı sırasında Anadolu'da olan Sir Paul Rycaut (258-60) , betimlemesin
de galiba kendi gözlemlerine dayanıyordu. Barthelemy d'Herbelot, (Bibliotheque Orientale, 244) 
Kalenderler hakkında genel ve bulanık. Yüzyıl sonra, Kalenderlerin sözde kurucusu diye "Yousso
uph Endeloussy" adlı birinden ilk söz eden Mouradja d'Ohsson (Tableaugeneral de l'Empire Otto
man, c. 4, böl. l ,  684-85) imiş gibi görünüyor. D'Ohsson'un iddiası sonraki birkaç yazarca benim
senmiştir; örneğin bakınız, Rose'un Brown'un metnine notu John Brown, Darvisches, 169-72, n. 1 
(bu kitabın 1 1  bölümü d'Hossons'un dervişlerle Sufi tarlkatlan anlatısının aynıdır. ) ;  aynca bakınız 
Le Chatelier, Les coefriries musulmanes du He4faz, 253-56: ve Trirningham, 268-69. Osmanlı ta
rafında, son zamanlann en önemli kaynağı Harmzade Mehmed Kemfileddin, Tibydnu vesd'ili'l-ha
kd'ik.fi beytini seldsili't-tard'ik, Yaz. Süleymaniye Kütüphanesi, lbrahim Efendi, 430-32 (13.119. 
yüzyıl sanlan), 3:74b-77a, Kalenderliğe Cfuni'nin Nifahritu'l-uns, Tebıizi'nin Burhdn-ı kd�. lbn 
Battüta'nın seyahatnamesi ve el-Makfizi'nin el-Mevd'iz'inden parçaların zikredildiği birkaç sayfa 
ayınyor. Yazann kendisi ise Kalenderliği, Mevleviliğin Divane Mehmed Çelebi tarafından kurulan 
bir kolu sanıyor. Bu kişi hakkında aynnnlı bilgi için bakınız Gölpınarlı, 101-22. Mehmed Çelebi ga
liba Kalender değil de Şems-i Tebrizi idi; bakınız bu bölümde Şems-i Tebriziler kesimi. 

1 1  Spandugino, Commentari, 1 92;  Fransızca çeviri: Petit traicte, 220 (Fransızca çevirideki "Dynami
es" yerine "Calenderi" okuyunuz). 

12 Bu cümlenin özgün Türkçesini sökmek güç, "Geda olmak dilersen özini alçacık gör" (dilenci olmak 
istersen alçakgönüllü olmalısın) burada yapabileceğimin en iyisi. 
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Yün ve at kılından yapılma kısa yensiz cübbeler giyinmiş ve genellikle kazınmış baş

lı bu dervişler, Rum papazlannki gibi çevresine bir el uzunluğunda at kılından şerit 

astıkları keçe börklerden giyerlerdi. Büyük demir küpe, gerdanlık ve bilezikler aynca 

da cinsel ilişkiye girmekten korunmak için cinsel organlarına değişik büyüklük ve 

ağırlıkta demir ve gümüş halkalar takarlardı. Dinlerinin ilk kahramanı olarak gördük

leri "Nerzimi"nin (Nesımi) şiirlerini okuyarak ortalıkta dolaşırlardı. Şiirler hoş uyaklı 

idi; birkaçıru okuduğunu iddia eden Menavino'nun fikrince Hıristiyan etkileri yansıtı

yordu.13 Vahicfi'nin ayrıntılı betimlemesi Spandugino ve Menavino'nun açıklamala

rından daha kapsamlı. 14 Vahicfi'nin betimlediğine göre Haydariler sülük gibi çeneye 

sarkan, ancak yukan kulaklara doğru dönen bıyıklar dışında yüzlerini tıraşlı tutardı; 

bıyığın dudaklar üstündeki kısmı karides gibi içe kıvnk olurdu. Alınlannı tek kıvnk 

saç lüleleri örterdi (saçlar muhtemelen kazınmıştı) . Teneke küpelerin yanı sıra bo

yun, bel, bilek, ayak bileği ve cinsel organlan etrafına demir halkalar takarlardı. Yan

larında demir çanlar asılıydı. Keçe cübbelerle örtünür, başlarına on iki dilimli sivri kü

lahlar giyerlerdi. Çeşitli büyüklükte davullar, def ve sancaklar taşır, dualar söyleyerek 

Tarırı'ya övgüler düzerlerdi. 

Vahidi'ye göre Haydariler insan yüzünün Peygamberlik Ruhunu yansıtan bir 

ayna olduğuna inanırdı. özellikle bir Haydarinin yüzünün evreni ışıtan güneşe 

benzediğini, dolayısıyla da tozsuz tutulması gerektiğini ileri sürüyorlardı; sakal 

kazımak da bundan çıkma. Bıyığa ise, Haydarilere göre bıyığını hiç kesmemiş ya 

da düzeltmemiş olan Hz. CAli'nin örneğine uyarak hiç dokunmazlardı. Kıvrık saç 

lüleleri hayvansı nefse karşı direnci temsil ediyordu. Gene bunun gibi halkalar da 

genel olarak hayvansı nefse baskıyı gösteriyordu. özel olarak, küpeler değersiz 

söze kulak asmamayı; gerdanlıklar, Hz. CAli'ye tam boyun eğmeyi; kuşaklar, if

fetsizlikten azadeliği; bilezikler harama el sürmekten çekinmeyi; halhallar, günah 

yollarından kaçınmayı temsil ediyordu. Demir çanlar, topluluğu bir arada tutma

ya, aynca da alabilenlere gizli iletiler göndermeye yarıyordu. Şeriatça farz dini 

ameller Haydariler için, Tann'nın inayeti ile kutsanmış oldukları ve Cennet'e gir

me güvenceleri sağlandığı için gereksizdi. Bu yüzden yalnız dilli görevleri değil 

(çünkü namaz kılmaz, oruç da tutmazlardı) toplumsal davranış kurallarını da bir 

yana atıyorlardı: yaşamlarını kendileri kazanmıyor, sürekli geziniyor, açıkça da 

genç oğlanların dostluğu ardında koşuyorlardı. 

Spandugino, Menavino ve Vahidi'nin betimlemeleri ayrıntı noktalarında ner

deyse tamamen uyuşuyor. Yalnız Haydari başlığı ile ilgili bir iki belirsizlik var. Va-

1 3  Menavino. 75-76; Almanca çeviri, 35a. Menavino'nun betimlemesini Nicolas hemen hemen söz
cük sözcük alınış, 1 82-83; İngilizce çeviri, 1 0 1 .  

14 VfilıidI, yapr. 53b-58a. 
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hidi'nin inandığı gibi gerçekten de Ştci Safevi şahlannın "Kızılbaş" diye bilinen gö

çebe Türk destekçileri gibi on iki dilimli sivri başlıklar giyiyor olabilir miydiler? Kz

zzlbaşlann kırmızı başlıklannın onlara ilk kez Şeyh Haydarca yapılmış, o yüzden 

de "Haydar başlığı" (tdc-z Haydan} diye tanınmış olması, bu soruyu yanıtlamayı 

daha kolay kılmıyor. I S  Haydarilerin Şeyh Haydar zamanından önce bile bir çeşit 

yüksek börk giydiklerine kanıt varsa da, (yukarda 5. Bölümde en-Nucaymi'nin an

lattıklanna bakınız) Menavirıo Haydarilerin büsbütün değişik bir başlık giydiklerini 

söylüyordu. Daha çok bilgi yokluğunda Haydarilerin önceki on iki dilimli sivri baş

lıklannı Vahidi yapıtını bitirdikten bir zaman sonra, büyük bir olasılıkla kendilerini 

Osmanlı imparatorluğu'nda baskı gören kızı/başlardan uzak tutmak istedikleri için 

Menavino · nun betimlediği türden başlıklarla değiştirdikleri savlanabilir ancak. 1 6 

Yukanda verilen betimlemeler, onuncu/onaltıncı yüzyılda Osmanlı ülkelerinde 

Haydarilerin varlığı üzerine başka tür kanıtla tamamlanıyor. Görüldüğü gibi Mena

virıo Haydari tekkelerinden söz etmişti, gerçekten de bu dönem içinde Osmanlı İm

paratorluğu' nda en az üç Haydari tekkesinin olduğu kesin. Bunlardan biri 

92 1 1 1 522-23 tarihli Karaman vergi defterinde (tahrir) kayıtlı, bir başkası da 

937/1530 tarihli bir Erzincan vakıf listesinde. istanbul'daki öteki tekke İstanbul ka

dısına gönderilen 992/1584 tarihli bir padişah fermanı ile belgeli. ı 7 Kadıdan sakin

lerinin dini hukuku çiğneyen eylemleri sürdürüp sürdürmediklerini belirlemek için 

Haydari tekkesini teftiş etmesi isteniyordu. Haydari dervişleri için, söylentiye göre, 

11. Mehmed tarafından kurulan bu Haydari zaviyesinin, sakinlerini Safevi İran ile te

mas halinde olan dinsizler diye ihbar eden kimi kentlilerin şikayetleri uyannca daha 

önce padişah fermanı ile kapanmasının emredildiği bu belgenin içeriğinden 

anlaşılıyor. Dervişler ise bir dilekçe yazarak suçlamaları arsasına yeni bir yapı dik

mek için zıiv{yeyi ele geçirmek isteyen birkaç kişinin uydurması olarak reddedip id

dialannı semtlerinde oturanlann tanıklıklanyla kanıtlamıştır. Sultanın 99211 548 ta

rihli fermanıyla İstanbul kadısından araştırmasını istediği, bu kanşık konuydu. 1 8 

1 5  Tdc-ı Haydan hakkında bakınız lskender Beg Münşi. History ç/Shah cAbbds the Great. 1 :3 1 ;  ve 
Abdülbaki Gölpınarlı, "Kızılbaş" /sldm Ansiklopedisi içinde, 6:789. Aynca karş. Adel Allouch, "The 
Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-962/ 1 500-1 555)," 1 18 ,  n. 94. 

16 Colin H. Imber, "The Persecutions of the Ottoman Sh!Cites according to the Mühimme Defterleri, 
1 565- ı 585," Der !slam 56 ( 1 979): 245-73. 

1 7  Gökbilgin, "Karaman eyaleti," 38, n. 4 1 ,  burada 3,265 akçelik toplam gelirli "vakf-ı zaviye-i hay
derhane der nezd-i Alacasoluk" (Larende'de) olarak gösterilmiş; ve Miroğlu, Kemah Sancağı, 1 52.  

1 8  Ahmed Refik. Onuncu Casr-ı hicride /stdnbal hayatı (961 - 1 000) , 209;  Suraiya Faroqhi, Der Bek
taschi-Orden in Anatolien (vom spaetenfiiefzehnten jahrhundert bis 1826) , 3 1-32. Faroqhi'nin ta
rihlerini izliyorum. Burada Larende"deki Haydarhane'nin belki Haydari dervişleri için bir tekke olma
yıp yalnızca kurucusu olan Haydar adlı birinin adının verilmiş olabileceğini belirtmek gerek. Bu tür 
olaylann örnekleri için bakınız Hafız Hüseyin ibn lsmacıı Ayvansarayi, Hadfkatü'l-cevdmF. 1 :88, 
89, 94, ve 95; aynca, kendi adına bir tekke (dergdh) kurduğu söylenen "Hayder Hüseyin Ağa" hak
kında bakınız Mehmed Süreyya, Sic:ıll-f CQsmdni Yahud Tezkire-iMeşdhfr-i COsmdniye. 2:442.
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Osmanlı lmparatorluğu'nda Haydari etkinliğinin başka izleri de var. il. Baye

zid'i 897/1 492 yılında Manastır yolunda öldürmeye kalkan derviş, Oruç ibn cA

dil ' in çağdaş tarihinde Haydari olarak gösteriliyor. 1 9  Fakl'rl' nin Ta 'rffat' ı 

(94 1/1 543-35) ,  bu konuda her zamankinden daha az öğretici ise de, Haydariler 

üstüne üç dize içeriyor.20 Bundan başka, Küçük Nişancı'nın (ö. 97911 572) tari

hinde en az bir parça, hiç kuşkusuz Haydarilere ilişkin.2 1  cAşık Çelebi'nin Meşd
cfrü 'ş-şucara'sında Hayali Beg bölümünde olan bir parça daha öğretici ve renkli. 

cAşık Çelebi'nin betimlemesinden Hayali Beg'in piri Baba CAli Mest'in Haydari ol

duğu açık. Kulağına küpe, boynuna bir gerdanlık, gövdesine zincir, kuşağının al

tına "evren başlı" bir çengel takıyor, giyecek diye de bir çuval (cavlak) giyiniyor

du.22 Hayali Bey'in kendisi pek uzun süre Haydari kalmadı, ancak az tanınmış 

kimi şairler, Hayderi ve Meşrebi örneklerinin gösterdiği gibi, yaşamlarını gezginci 

Haydari olarak geçirmişe benziyor. 23 

Rum Abdalları 

Vahidi, Menavino ve Nicolas de Nicolay'ın sağladığı geniş kapsamlı betimle

yici öyküler, onuncu/onaltıncı yüzyıl başlan ve ortaları Osmanlı lmparatorluğu'n

da belirgin giyim ve (balta, değnek, deri torba, aşık-kemiği ile kaşık gibi) dona

nımları, (kendini dağlama, dövme yapma gibi) acayip adetleri ve Eskişehir'deki 

1 9  Oruç ibn CActil, Tevdrih-i ıil-i cosmıin, yay. Franz Babinger, 1 38; Almanca çeviri: Der Fromme 
Sultan Bayezid: Die Geschichte seiner herrschef't (1481-1512) nach den altosmanischen Chroni
ken des Oruç und des Anonymus Hanivaldanus. çev. Richard F. Kreutel. 59-6 1 .  Oruç, saldırganın 
küpe ve boynunun etrafında demir bir halkayla Haydari görünümünde olduğunu yazıyor; keçeden 
bir cüppe giyiyordu. Sohrweide'de "Der Sieg der Safaviden," 1 38, listesi verilen sonraki Osmanlı ta
rihleri açık değil, saldırgandan da yalnızca bir Kalender diye söz ediyorlar. 

20 "Ne dürür Haydari bildün mi yaran?/ Olub terklb-i esrarile hayran/ iderler seyr-i şehr ü geşt-i ba
zar/ Okuyub dfüm ebyatile eşCar/ Cihan un tekyesinden fürigu'l-bal/ Kimisidir bengi kimisi abdal." 
(Faklr'i. TaCrffdt, Yazın. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi, TY 305 1 [tarihsiz] , yapr. 1 3b 

2 1  Nişancı, 234-37. Küçük Nişancı'nın betimlediği dervişler, kulaklanna ve boyunlarına demir halka
lann yanı sıra omuz ve bağırlanna da küçük çanlar takardı. 

22 CAşık, yapr. 270b. Hayali Beg hakkında öteki kaynaklarda yazılanlar CAşık Çelebi'ninkiler kadar öğ
retici değil; bakınız Sehl Beg, Heşt bihişt. yay. Günay Kut, yapr. 1 1 2a-b; Laôfi, 150-5 1 ;  KınalızfJ.de, 
1 :354-60; CAhdJ Ahmed Çelebi, Gülşen-i şuCarri. Yazın. British Library, Add. 7876 (tarihsiz) , yapr. 
72b; Mustafa CAJi, Künhü'l-ahbdr, Yazın. British Library, Or. 32 (tarihsiz), yapr. 278b; ve Riyazi 
Mehmed, Riydzü'ş-şuCarıi, Yazın. British Libraıy, Or. 1 350 1 ( 1 3371 1 9 1 8 - 1 9  tarihli, müstensih 
Ahmed Cizzet) , yapr. 65b. 

23 Hayder'i için bakınız Ergun. 2, 1 : 73-76; ve CAşık. yapr. 90a. Karş. KmalızfJ.de, 1 :3 1 4.  ancak Kına
lızade'nin aynı Hayderi hakkında yazıp yazmadığı belli değil. 962/1 554-55'te ölen MeşrebI'nin 
Hayali'nin piri aynı Baba CAfi Mest'in müridi olduğu söyleniyor; bakınız Sehi, Heşt bihişt, yapr. 
1 6b; Latifi, 3 1 1 - 1 2 ;  CAşık, yapr. 1 24a; ve Kınalı.zade, 2:903. 
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Seyyid Battal Gazi tekkesine özel bağlılıklanyla başka benzer gruplardan aynk, 

genel olarak "Abdfil" ya da "Işık" adı verilen özel bir derviş grubunun olduğunda 

hiç kuşku bırakmıyor. 24 

Vahidi'nin betimlediği Abdallann fiziksel görünümü gerçekten çarpıcı.25 Yün 

bir kuşakla bağlanmış keçeden bir giyit (tennure) dışında bütünüyle çıplaktılar. 

Baş ve yüzleri kazınmış, ayaklan ise yalındı. Bir omuzda "Ebfı Müslimi" balta, 

ötekinde de "Şücact" değnek taşırlardı.26 Her Abdalın, biri esrar öteki çakmaktaşı 

dolu, herhalde kuşağa takılı iki deri torbası (cur'adan) vardı. Büyük san kaşıklar, 

aşık kemikleri ve derviş çanaklan taşırlardı. Gövde ve şakaklarında yanık yerler 

vardı. Bağırlanna Hz. CAli'nin kılıcının (zülfikar)bir resmi çizili ya da adı yazılı idi; 

pazulanndaki yılan resimleri de göze çok çarpardı. Fener taşır, aynı zamanda ba

ğırarak def, davul ve boru çalarlardı. Genellikle esrarla esriktiler (kan hayran) . 

Vahidi'ye göre Abdallar eylemlerinin çoğu için Adem Peygamber'in kendileri

nin örnekleri olduğunu ileri sürüyordu. Abdallar Adem'in, Cennet'ten kovulduğu 

zaman, mahrem yerlerini örtmek için kullandığı bir incir yaprağından başka ta

mamen çıplak olduğunu, yalnızca "yeşil yaprak" yiyerek yaşamını sürdürmek 

zorunda kaldığını söylüyordu. Bunun gibi Abdallar da, Adem'in incir yaprağını 

simgeleyen bir tennure dışında bir şey giymeyerek çıplak gezer ve çok büyük 

miktarda haşiş [esrar] ("yeşil yaprak") tüketirlerdi. Çıplaklıkları, "ten giyitini yırt

ma"nın ve bu dünya hiçliğinin simgesi idi. Esrar, zaman ve mekan yalan görün

güsünden kurtulmak ve gizli gerçek hazinesine kavuşmak için bir aracı idi. Ab

dallar saç, sakal ve bıyığın, "yüz gözgüsü"nü parlak kılmak için kazınması gere

ken arazi şeyler olduğuna inanırdı. Yemeğe çok düşkündüler (uzun bir yemek lis

tesi verilmiş) . Yemekten sonra esrar içilir ve müzik dinletileri (semde) olurdu. Ge

nel olarak yerde uyur ve melek israfil'irı surunun simgesi olan bir borunun sesi ile 

uyanırlardı: dolayısıyla her sabah uyanışı yeniden-dirilişe benzetilirdi. Abdallar, 

24 Sufilikte kullanıldığı biçimiyle Arapça abdfil (bedel'in çoğulu, sözlük anlamı: eşit) sözcüğü hakkın
da bakınız Ignaz Goldziher, "Abdfil" El içinde ı :94; ve Köprülü, 2, 23-29. Türkçe ışık ("parlak, pı
nldayan, parlaklık, pınlnlı"; karş. Clauson, Etymological Dictionary, 977, stn. 1 .) sözcüğünün ola
sı kökenleri ve anlamı hakkında bakınız Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı: Metinler, Söz
lük, Açılama, 677-79. Bu sözün kullanımının, hiç değilse başlangıçta, "güneşin yani yüz"ün "bü
tün parlaklığıyla ışımasına" neden olan çahar zarb adetiyle ilişkisiz olmadığını düşünmek müm
kün. Ancak Köprülü 2, 36 Türkçe ışık sözcüğünün kökünde Arapça şeyh sözcüğünü gören baştan 
başa değişik bir etimoloji önermiştir. Seyyid Battal hakkında bakınız M. Canard ve ı. Melikoff, "Bat
tfil" El, 1 :  1 1202-4; ve Pertev Naili Boratav, "Battal" lsldm Ansiklopedisi, 1 :344-5 1 .  

2 5  Vfilıidi, yapr. 414  7a. 
26 Türk-İran kültür alanında Ebu Müslim baltasının anlamı hakkında bakınız !rene Melikoff, Abu 

Muslim, le "Porte-hache" du Khorassan dans la tradition tpique turco-iranienne. (Sözlük anlamı 
"yılan-gibi" ya da "kahramanla ilgili, kahramanlık demek olan) şüc<i'i sözcüğü çok büyük bir ola
sılıkla Abdfil şeyhi Sultan ŞücaC·ın onur ve anısına kullanılmışn; 5. bölümde Anadolu kesimine ba
kınız. 
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gerçekten hiçbir biçimde bu dünyada olmadıkları için, farz olan bütün dini görev

lerden azade idi. Gerçek yol göstericileri CAli idi, Ebu Müslimi baltanın gösterdiği 

gibi de Hz. CAli düşmanlarının düşmanı idiler. Hasan, Hüseyin ve on iki imamı da 

pek severlerdi. Ancak k<ibeleri taşıdıklan belirgin fenerlerin simgelediği gibi, Sey

yid Battal Gazi tekkesi idi. 

Menavino'nun, burada bütünüyle verilen Abdallar hakkındaki yazısı da bir o 

kadar ayrıntılı ve öğretici: 

Dervişler iyi huylu adamlardır. Giyim olarak mahrem yerlerini örtecek [bir bi

çimde] omuzlarından sarkıttıkları güneşte kurumuş koyun derileri var, bir 

önde bir de arkada. Gövdelerinin kalanı bütünüyle çıplak, gövde kılından da 

yoksun. Ellerinde uzun kalın ve düğüm dolu değnekleri, başlarında, bir el 

yüksekliğinde sivri börkler var. Kulaklan delik, buraya değerli taşlı ve yeşim

li küpe takarlar. Türkiye'de yolcuların doyurulduğu ve barındırıldığı çeşitli 

yerlerde kalırlar. Yazın evlerinde yemez, scaimir daneschine [şdh-ı merddn 
Caşkına] sözleriyle dilendikleri sadakayla, yani, Muhammed'in damadı olan 

CA11 adlı o yiğit adamın aşkına sadaka dilenerek yaşarlar . . .  Anadolu'da Tür

kiye fethirıin en büyük kısmından sorumlu olduğunu söyledikleri Scidibattal 

[Seyyid Battal/Seydi Battal] adlı başka bir [yiğid] in türbesine hakimler. Beş 

yüzden çoğunun kaldığı ve yılda bir de sekiz binin üstünde kişinin katıldığı 

yedi gün süren neşe ve coşku ile genel bir toplantı yaptıkları bir evleri var. 

Başkanlarına, babalar babası anlamına gelen, Assambaba [Nzam Baba?] 

diyorlar. Aralarında, dizlerine kadar gelen beyaz gömlek giyen birçok bilgili 

genç vardır. [Seyyid Battal tekkesine] geldikleri zaman içlerinden biri [deği

şik] bölgelerde yolculuklar sırasında görülen mucizevi şeylerin [betimlemesi

ni] içeren bir öykü anlatır, bunu sonradan yazarın adıyla beraber yazıp baş

kana sunarlar. Onların Pazan olan Cuma günleri güzel bir yemek hazırlayıp 

evlerine yakın açıklıktaki çayırda yerler. Yemekten sonra başkanları ayağa 

kalkar, ötekiler de. Tarın'ya dua eder, sonra da yüksek bir sesle hepsiA!aca

bu eilege [Alldh kabul tYltYe] yani Tanrı bu duamızı kabul etsin, diye bağı

nı. İçlerinde, birtakım tepsilerde, yendiğinde kişiyi şarap içmiş gibi neşelendi

ren, asseral [esrar] denen toza dönüştürülmüş bir ot taşıyan cuccegler [kö

çekler] denen gençler de var. Önce başkan sonra da bütün ötekiler bunu elle

rine alır ve yer, bunu yaptıktan sonra yeni öykünün kitabından okurlar. Son

ra evlerine daha yakın, yüzü aşkın yük odunla büyük bir ateş yaktıkları bir 

yere geçerler. Birbirlerinin ellerini tutar, bizim köylülerimizin bayramlarında 

kadın erkek bir dans halkası yapma adetleri gibi, tarikatlarına övgüler düze-
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rek [ateşin etrafında] dönerler. Dans bitince bıçaklannı çıkanp keskin ucuyla, 

npkı ağaç oyar gibi; kol, bağır ya da baldırlanna dal, yaprak, çiçek ve yaralı 

kalp resimleri çizerler. Bunları aşık olduklarının adına çizerler. Sonra ateşe 

yaklaşır, yaralann üstüne kızgın kor basar, sonra da hazırladıkları sidikle ıs

latılmış pamuk [bezlerle] örterler; pamuk [bezler] kendi kendilerine düştü

ğünde yaralar kapanmış olur. Akşamleyin, başkanlannın iznini aldıktan son

ra, askerler gibi kol kola bir bölük oluşturur, ellerinde sancak ve defler olduğu 

hfilde yol boyunca dilenerek evlerine dönerler. içlerinden biri [cüppesinin] al

tında taşıdığı bir kılıçla Ulu Türk'ü (padişahı) öldürmeye kalktığı için 

lstarıbul'da onlara pek müsamahayla bakmazlar. Ama gene de onlara kendi 

yerlerinde yolculara baknklan için sadaka veriyorlar. 2 7 

Çoğu kez Menavino'yu yorumlamış ise de Nicolas de Nicolay da birtakım ek

leme ve değişiklikler yapmıştır. Derius dediği Abdallar, ona göre açık başlı olup 

kuşaklarının altında değnek yerine ufak balta taşırlardı. Nicolas, yedikleri ota 

matslach (mas/ık) dendiğine ve kendilerinde açtıkları yaraların belli bir otla iyi

leştirildiğine işaret etmiş. Bir dervişin yaşamına kasdettiği sultanı yanlış olarak ıı. 

Mehmed olarak göstermiş, üstelik te Abdalları hırsızlık, lutllik ve benzeri başka 

kötülüklerle suçlamıştır. 28

Vahidi ile Menavino'nun bir araya getirilmiş tanıklıkları bize, 1455ten 1 463'e 

kadar Yeniçerilik yapan Konstantin Mihailoviç'in çok daha eski anlatısında epeyi 

ayrıntıyla betimlenmiş "derwissler"i Abdallar ile özdeş görme olanağı veriyor: 

[Dervişlerin] aralarında şöyle bir adet var: çıplak ve yalınayak dolaşıp yal

nız geyik derisi ya da başka hayvan derileri giyerler. Kimilerinin, adetlerine 

göre keçeden yapılmış eteklikleri de var. Ve çaprazlama olarak zincir sannır

lar. Baş açık dolaşırlar. Aletlerini, öteki adıyla s.k, demirle kaplarlar. Kolları

nı ateşle yakar, kendilerini usturayla keserler. Neyle geziyorlarsa onunla 

uyurlar. Şarap içmezler, kvas aldıkları da hiç olmaz. öğle yemeği için dile

nirler. Yemeğin arta kalanını sadaka olarak yoksullara dağıtılsın diye geri 

verirler. Akşam yemeği için de aynını yaparlar. Kendilerinin hiçbir zaman 

birşeyleri olmaz yalnızca kentlerde deliler gibi gezinirler. .. Bir de akşamlan, 

[bir daire] etrafında dolanarak dans ederler. Ellerini bir birbirlerinin omuzla

rına koyarak, başlarını sallayarak ve ayaklan üzerinde zıplayarak yüksek 

27 Menavino, 76-79; Almanca çeviri, 35b-36b. il. Bayezid'e karşı söz konusu öldürme girişimi
897/ı492 yılında Haydari diye gösterilen bir derviş tarafından yapılrnışn; bakınız bu bölümde, yu
kanda, Haydarilerle ilgili yer. 

28 Nicolas, 1 58-88; lngilizce çeviri, ı 02-3. 
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bir sesle, bizim dilimizde "Tanrı adına Tann ve Tannlar Tanrısı" anlamında 

Lay lachaylla lach [la ilahe illallah] diye bağınrlar. öylesine şiddetli dans 

edip çığlık atarlar ki uzaklardan -biri alçak öteki yüksek- sanki köpekler 

havlannış gibi işitilseler gerek. Bu danslarına samach [semaC] deniyor, ona 

bir tür kutsal şey ve dindarlık olarak bakıyorlar. Ve o denli şiddetli dönüyor

lar ki su akar üstlerinden. Kendilerini öylesine yoruyorlar ki biri şuraya öbü

rü oraya düşüp kalır. Sonra bu çılgın yorgunluğun üstesinden gelip her biri 

kendi inine çekilir.29 

Osmanlı tarafında tanıklıklar hiçbir türlü Vahid1'nin Mendkıb'ıyla sınırlı de

ğil. cAşıkpaşazade (ö. 1 0081 1 484 sonrası) , Fakiri, Küçük Nişancı ve Mustafa 

cAıi gibi Osmanlı yazarlarının yapıtlarında şuraya buraya sepili göndermeler, 

Rum Abdallannın tanınmış ve belirgin bir derviş tipi olduğunu imliyor. 30 Daha 

da anlamlısı; onuncu/onaltıncı yüzyılda, yaşamlannın ancak bir döneminde bile 

olsa, Abdal ya da hiç değilse Abdal-meşreb olan pek çok şair vardı. Adlanna en 

çok bir iki şiirle ancak ad olarak geleceğe kalmış Hasan Rumi, Seher Abdal, Şiri, 

Muhyiddin Abdal ve Feyzi Baba gibi hepsi önemsiz şairler büyük olasılıkla Ab

daldı. 3 1  Edirneli c Askeri, Kelami, Yetimi, Yemini ve Seferihisarlı Şemsi gibi daha 

tanınmış şairler kesin olarak Abdaldı. örneğin CAskeri, Seyyid Battal Gazi tekke-

29 Konstantin Mihailoviç, Memoirs ef a fanissary, çev. Benjamin Stolz, 69. Mihailoviç Abdallarla 
Haydadleri ( "Ve çaprazlama olarak zincir sarınırlar" ve "Ve instrumentumlannı, öteki adıyla s.kle
rini, demirle kaplarlar" tümcelerinde) iki yerde karıştırmışsa da "derwissler"inirı Abdiil olduğu açık. 

30 CAşıkpaşaziide Abdiilan-ı Rum'dan, ünlü bir parçada, Anadolu'daki dört gezgin grubundan yalnız 
biri olarak, laf arasında söz ediyor: Die Altosmanische Chronik derCAşıkpaşazcide, yay. Friedrich 
Giese, 201 . Fakiri, TaCrjfcit, yapr. 1 3a, ışık için aşağıdaki tanımı yapıyor: "Işık oldur ki ola [doğru] 
mezhebden hiiric/ Kamu luti ve bengi ve haviiric/ c Ali Cışkında yanub şöyle pişmiş/ Cihanda on se
kiz kez don değüşmiş/ Yanunda curCadan yancuklandır/ Sanasın Kerbela kancuklandır." Fakiri, üç 
başka beyitte, köçekler (yukarda alıntı yapılan Menavino'nun yazısında anılan gençler) hakkında 
ek bilgi veriyor: "Cihanun tekyegahında köçekler/ Şulardır kim Baha yanını bekler/ [Babadan] ni
yaz indükçe ehl-i hfil olurlar [ cirısel ilişkiye im]/ Bu miskinlikle Abdiil olurlar/ Olardur tekye-i deh
run çeragı/ Baba postıdur anların yatağı" Köprülü 2 ,  3 ı ,  ilk tanımın ilk mısraCı için "ışık oldur 
k'olamaz hep de hiiriç" yanlış okunuşunu veriyor; doğru okunuş "ışık oldur k"ola mezhebden ha
ric"dir. Nişancı iki ayn beyitte Abdiillann başlarını kazıttıklarını ve başlık giymediklerini bildiriyor. 
Karş. Küçük Nişiincı'nın ilk beyti ile Hayali Beg, Hqycili Beg Divanı, yay. Ali Nihat Tarlan, 446, 
MukattaCat 9. Mustafa CA11, Hulcisatü'l-ahval, yay. Andreas Tietze "Poet as Critique of Sodety: A 
1 6th Century Ottoman Poem, "de Turcica 9 ( 19 77): 1 38-39 beyitler ışıklar hakkında: "Işık olmağa 
kalkarsan/ baştan ayağa hummaya kapılır irılersin/ yaz kış yalın ayak başı kabak dolanırsın/ afyo
na esrara müptelii olursun. n 

31 Hasan Rumi hakkında bakınız Latifi, 1 3 1 .  Seher Abdfil hakkında bakınız Ergun 1 .  1 :88-95; ve Ab
dülbaki Gölpınarlı, Alevi-Bektaşi Nefesleri, 18.  Ş"ıri için bakınız Ergun 1 ,  1 :  1 1 6-25; ve Gölpınarlı, 
Alevi-Bektaşi Nefesleri, 1 77-78. Seher Abdiil ve Şiri'nirı onuncu/onaltıncı yüzyıldan sonra da ya
şamış olmaları mümkün gözüküyor. Muhyiddin Abdiil, Akyazılı Sultan'm müridi idi, Feyzi Hasan 
Baba da Otman Baba'nın (Akyazılı hakkında bakınız bu bölümde Rı1m Abdfillan ile ilgili yer) ; bakı
nız Ergun 1 ,  1 :  141-55; ve Gölpınarlı, Alevi-Bektaşi Nefesleri, 1 6. 
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si gibi onuncu tsna cAşerl imamı Hasan el-CAskerl'nin (ö. 254/868 Samarra) 

türbesini sık sık ziyaret ederek -mahlası buradan- kısa bir evlilik sayesinde hatı

rı sayılır miktarda mal mülk edinene dek Abdal olarak yaşamıştır .32 Kelami, 

Kerbela'daki, Abdallar tekkesinden Hüseyin Dede diye birinin müridi olmuşa 

benziyor, burada böyle bir Abdal etkinlik merkezinin varlığının tek kanıtı bu

dur. 33 Germiyanlı Yeôml'nin Seyyid Battal Gazi tekkesinde kaldığı açıkça söyle

niyor.34 CAl! ibn Ebi Talib'in yaşam ve mucizeleri üstüne "İnananların Beyi cA

li'nin Erdem Kitabı" (Fazfletname-i emfrü'l-mü'minfn cA/i) başlıklı kapsamlı bir 

manzum yapıt yazan Yemini, Otman Baba'nın seçkin müridi Abdal piri Akyazılı 

Sulran'ın müridi idi.35 Kendisini Sultan ı. Selim'in (hü. 9 1 8/ 1 5 1 2-20) dikkat 

alanına getiren "On Kuş" (Deh murg) adlı yapıtın yazan Seferihisarlı Şemsi de 

Abdal imiş gibi görünüyor, gerçekten de Işık Şemsi olarak tanınırdı. Deh 

murg'un (şiirde kuşların Abdal'ı) akbabanın diline ayrılan bölümü, Vahidi ve 

Menavino'nun dedikleriyle dikkate değer uygunluklu doğru bir örnek Abdal be

timlemesi içeriyor. 36 

İçlerinde en önemli şair, belki de şiirinde birçok nedenle Rılm Abctaılarına de

ğinmekle kalmayıp maksatlı olarak yazılmış ayn şiirlerde onları betimleyen ve 

öven Vardar Yenicesi'nden ünlü Hayreti (ö. 94 1/ 1535) .37 Bu şiirler, özellikle bu 

çok yerilmiş derviş grubuna olan sevgisini, bir kez de olsa açıkça dile getiren bir 

şairce yazıldıkları için, Abdallar hakkında bilgimizi gerçekten arttırmasa da pek 

çok bakımdan pekiştirmeye yarıyor. Hayretl'nin tanıklığı, bu yüzden, Abdalların 

32 Latifi, ı4 I-43; CAşık, yapr. 1 75a; ve Kınalızade. 2:632. Karş. Ergun 2, 2:505-8. 
33 CAhdi. Gülşen-i ştEarri, yapr. 1 49a; Ergun 1, 1 :81-83, cAhdl'den alıntı. Keiami, cAhdl onun hakkın

daki fıkrasını yazdığında, yaşıyor ve Kerbela tekkesinde kalıyordu; bu, Gülşen-i şuCara'nın ilk bitişi 
971/1 563 ve cAhdi'nin yapıtına son eklemesinin tarihi ıOOl/1592 arasında herhangi bir zaman 
olabilir; bakınız Agah Sırn Levend, Türk Edebtyatı Tan'lıi, c. 1 ,  Giriş, 2 70-71 .  Görünüşe bakılırsa Ge
libolulu Mustafa CAJ1 Kelami'yi Kerbela'daki kendi vakfına yönetici atamıştı; bakınız Comell H. Fle
ischer, Bureaucrat and lntellectual in the Ottoman Empire: The Historian Mustqfa Ali (1541-
1600), 124, n. 8.

34 CAşık, yapr. 95b. 
35 Yemini. Fazfletname'nin içeriğinin kısa bir betimlemesi için bakınız Charles Rieu, Catalogue qf the 

Turkish Manuscripts in the British Museum 1 73-74, ms. Add. 1 9805. Akyazılı Sultan hakkında 
bakınız aşağıda, bu kısım. 

36 Şemsi için Latifi, 209-1 0; CAşık, yapr. 205a; ve Kına!ızade, 1 :52 1 .  Latifi'ye göre ı. Selim'in salta
natının bitiminden önce ölmüş. Deh murgun ilgili dizeleri için bakınız Şemsi, Deh murg, ( 1) Yazın. 
British Library, or. 7 ı  13, yapr. 130b-50b (998/1589-90, müstensih cAbdülkerim ibn Bakir lbra
him ibn lskender ibn cAbdullah) ,  yapr. 1 40a-b; ve Yazın. British Library, Or. 7203, (tarihsiz) ,
yapr. 1 2b-14b; ancak görülen iki nüshada da ancak çok yanlışlı bir metin var. i .  G .  Kaya'run yazı
sını göremedim: "Derviş Şemsi ve 'Deh Murg,"' sesler 19 ( 1983): 1 03- 1 7. 

37 Hayreti hakkında bakınız divanının tenkitli basımı Hayreti, Dfvan: Tenkidli Basım, yay. Mehmed 
Çavuşoğlu ve M. Ali Tanyeri, X-XVII. Abdfillarla ilgili olarak en önemlileri "Der beyan-ı seyr ü sü
lük-i abdal-ı Hüda ve Cuşşak-ı bi-ser ü pa." başlıklı kaside no. 8 ( 19-22) ve 1 1- 1 5  numaralı mu
sammatlar (9 1-99) . 
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ateşli şıcı: olduğunu, bedenlerinde gerçekten yara açtığını, esrar ve şarap tüketme

ye çok düşkün olduğunu her türlü kuşkunun ötesinde saptıyor. 38 Hayvansı ruhu 

tamamen bastırdıklarını ve "ölümden önceki ölüm" haline ulaştıklarını iddia edi

yorlardı. 39 

Halveti Yiğitbaşı Ahmed'in (ö. 9 1 011 504) müridi olduğu söylenen Vehhab-ı 

ümmi diye ünlü CAbdülvehhab adlı birinin tanıklığı başka bir havada. Vehhab-ı 

ümmi bize, Abdalları suçlayarak yazdığı iki şiirde, olumsuz havasının yanısıra 

Hayreti'ninkine çok benzer bir görünüm sunuyor. 40 

Ancak Seyyid Battal Gazi Ocağının kendi Abdfillan üstüne daha ayrıntılı bilgi, 

kendisi Abdal olmayan CAşık Çelebi'nin tezkiresinde, ctşreti maddesinde buluna

caktır. ctşreti, velinimeti Şehzade Bayezid'in (ö. 969/1 562) ağırlığını koyması ile 

Eskişehir kadısı atanması üzerine, Osmanlının 960-62/1 553-55 İran seferinden 

kısa bir süre sonra Seyyid Battal Gazi tekkesini denetime gitmiş, gözlemlerini Sul

tan ı. Süleyman'ın kendine sunmuştur.41 ctşreti'nin sunusu, içerikçe muhtemelen 

CAşık Çelebi'nin, her zaman renkli olan kendi gözlemlerine benziyordu: 

Anadolu vilayetindeki Seyyid Battal Gazi tekkesi, kötülük ve ahlaksızlığa 

arka çıkardı. Ana ve babalarından ipini kopannış serseriler [ve] müzik alet

leri ile uyum içinde türkü söyleyerek inanç süsü olan sakaldan yoksun yüz

ler ve kaşlarının kazınmasıyla gizlenmiş [alınlarına yazılı] kara kaderleri ile 

bir tekkede bir yer ardında koşarak, Işık olmuş kaçaklar[la doluydu] . Na

mazlarının çoktan kılındığını ve kefenleri çoktan dikilip bağlandığını söyle

yerek beş vakit namazlarında yalnızca dört tekbir getirir, ezanı beklemez, 

imama da aldırmazlardı. Sultanların zekatı ve iyiliksever kişilerin sadakası 

ile yaşayan birtakım obur eşşektiler. Sultanönü'nkinden başka bir sancak 

kaldırarak çevre alanları basar, ne zaman sancak ve davul sesleriyle askeri 

bir alay görseler gülünç boruyu öttürürlerdi. Köy ve kent halkı [Abdfilların 

koyduğu] örneğe uysalardı Deccfil gibi onlar da kıçlarına uyar [yani herşeyi 

tersten yapar] , gördükleri genç kızlan soyar kendileri gibi giydirirlerdi. Öğ-

38 Bakınız, özellikle "Der keyfiyyet-i beng ve hfilet-i esrar güyed" başlıklı ve "CurCadanı getür abdfil 
yine hayran olaluın" nakaratlı musammat no. 13,  Hayreti, Dfvdn, 94-95. 

39 Hayreti, Dfvdn, 1 9, sırasıyla 8 ve 4 numaralı dizeler. Karş. 6 ve 7. dizeler. Burada buna ek olarak 
yukarda anılan Abdfil şairlerin kimilerine ilk kez dikkat çeken Köprülü'nün, Latifi, 1 32, tarafından 
işaret edilen, Rumelili Hüseyni'nin de Abdfil olduğu görüşünde olduğu söylenebilir. Ancak bu şair 
hakkındaki daha ayrıntılı fıkra, Hüseyni'nin yalnızca bir şiir hırsızı olduğunu kanıtlıyor, bakınız 
CAşık, yapr. 88a. 

40 Söz konusu iki şiir için Ergun 2, 1 :234-39. 
41 Bakınız cAra'ullah ibn Yahya NevCizade, Hada'ikü'l-haka'ikfi tekmı1eti'ş-şaka'ik, yay. Mehmed 

Reca'!. 56. 

93 



Tannnın Kuraltanımaz Kullan 

retmeni ile kavga eden öğrenci, ağasından kopan eyalet sipdhisi, babasına 

kızan sakalsız [genç] , [hepsi] "Seyyid Battal Gazi tekkesi nerede?" diye ba

ğınyor; oraya gidiyor, giyimlerini çıkarıyor, kanayan kazanların [başına ge

çiriliyor] ; ve Işıklar onlan bunun süfi müziği dinleme [sema l) [ile demek is

tenilenin] olduğunu iddia ederek, kendi havalarını oynatır. Yıllardan beri 

din ile dinlinin ve bilgi ile bilginin düşmanı olagelmişlerdir. İnançlarına göre 

Hukuk adamlarına düşmanlık göstermezlerse, Gerçek'e sadık olmaz ve ka

dıları küçük düşürmezlerse mijfred 42 olmaya değer görülmezlermiş. 43

Seyyid Battal Gazi türbe ve tekkesi hakkında ek bilgi, arşiv belgeleri ve çok 

sonra onbirinci/onyedinci yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi'nin gezi öyküleri ile 

sağlanmıştır.44  Tekkenin, örgütlenişi ve toplumsal-ekonomik etkinlikleri bakı

mından Mevlevilik ve Halve(ılik gibi daha büyük ve yerleşik tarikatların kurumla

nndan hiç de farklı olmadığı görülüyor. cami, mihmanevi, zaviye, imaret ve türbe 

olarak 935/1 528-29 tarihli bir belgeye göre iki yüz hizmetçi ve derviş barındıran 

tekkeye, merkezi hükümetin mali yardımı hiçbir zaman kesilmemiş görünüyor. 45 

Sapkın eylemlerin önünü kesmek için çeşitli çabalarla alınmış cezai önlemler tek

kenin etkinliklerinin hiçbir zaman toptan durmasına yol açmış görünmüyor. Ör

neğin cişreti'nin yukarda anılan sunusuna ı. Süleyman'ın tepkisi, yola gelmez 

sapkınların sürülmesi ve tekke topraklarında bir medrese kurulmasını emretmek

ti. 46 Yine de kuruluş, onuncu/onaltıncı ve ertesi yüzyılın ilk yansı boyunca işle

meyi sürdürmüştür. 4 7 Bu zamana geldikte, tekkenin, hükümetin kuruma karşı 

cezai önlemlerinden48 çok genel tanın ekonomisindeki iniş eğilimi ile bağlantılı 

ekonomik çöküşü dışında en önemli gelişme, kıdemli Abdal etkinlik merkezinin 

bir Bektaşi merkezine dönüşümü idi. Evliya Çelebi kurumu 1 0581 1648 dolayla

rında ziyaret ettiğinde baştan başa bir Bektaşi kurumunda ağırlanmıştı. Yeterli ka-

42 Vfilıidl. yapr. 28b, ı .8 ve başka yerlerde mijfred sözcüğünü sürekli "pırin altında oturan yani 'ikin
ci sorumJu'" mürid olarak tanımlıyor. Sözcüğün bu anlamı için bakınız Dihhudii, "Müfred"'. 

43 CAşık, yapr. ı 75a-b. 
44 Ayrıntılar ve daha önceki incelemelere göndermeler için bakınız bu belgelerin tüke! incelenmesi Su

raiya Faroqhi. "Seyyid Gazi Revisited: The Foundation as Seen through Sixteen Century Docu
ments," Turcica 13 ( 1981 ) :  90- 122. Denildiğine göre tekkeyi 9 1 7/ 15 1  l 'de Mehmed ibn cAli Mi
hal kurmuş, bakınız Theodor Menzel, "Das Bektdşf-Kloster Sefjia-i Ghdzi, " Mittei!ungen des Semi
nars.für Orientalische Sprachen 28 ( 1925) :  ve 1. Aydın Yüksel, il Bayezid-Yavuz Selim Devri, 
(Ayverdi'nin devamı) . 3 1 7. Evliya Çelebi'nin öyküsü için Evliya, 3: 13-14 .  

45 Faroqhi, "Seyyid Gazi Revisited," 94.  Söz konusu belgede kurumun kırk sekiz görevlisinin ad ve 
makamları var. Faroqhi belgeden kurumda "kalıtsal bir şryh yok" anlamını çıkanyor ve (sırasıyla 
937/1530 ve 938/1531-32 tarihli) iki başka belgeye dayanarak tekkede sürekli kalan "dervişlerin 
kendi şryhleıini seçme haklar vardı," diye devam ediyor (95) . 

46 CAşık, yapr. 1 75b; NevC'ıziide, Hadti'ikü'l-hakaik, 56; Nişiincı, 234-37; ve Köprülü 2, 32. 
47 Faroqhi, "Seyyid Gazi Revisited," 101 -5. 
48 Aynı eser, 1 13. 
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nıt yokluğunda bu ilginç dönüşümün değişik aşamalannın izini sürmek olanaklı 

değil, ancak bu süreç Abdalların son yazgısını yeterince yansıtıyor: resmen kabul 

edilmiş Bektaşiliğin büyüyen ve daha güçlü ağında adım adım kaybolma. 49 

İzini sürmek zor ise de aynı yazgı öteki Abdal merkezlerinin de başına gelmiş 

görünüyor. Kerbela'daki tekkeden başka, önce, Seyyid Gaz'i'ye çok yakın olan iki 

tekke anılmalı: Yazıdere köyünde curyan Baba'nın, Aslanbey köyünde de Sultan 
Şücac'ınki. Onuncu/onaltıncı yüzyıl başlannda Seyyid Gazi ve sultan Şücac tek

keleriyle aynı zamanlarda yapılmış görünen, curyan Baba'nın türbesine bitişik 

tek bir odadan oluşan, gösterişsiz bir yapı olan birincisi hakkında çok az bilgi 

var. 50 Vahid1'nin Menakıb'ında " [şimdiki] p'irin p1ri"nin adı, anlamlı bir biçimde, 

curyan Baba olarak veri!ir.5 ı  Söz konusu öteki tekke 92 1 / 1 5 1 5- 1 6  yılında Sul

tan Şücac adına yapılmış.52 Abdallar'ın etkinliği, Seyyid Gazi' deki ana merkezleri 

çevresinde yoğunlaşıyorduysa da hiçbir anlamda orta-batı Anadolu'yla sınırlı de

ğildi. Gerçekten de, tarihi kişiliği oldukça belirli olan, grubun piri Otman Baba ya

şamının büyük bölümünü Balkanlar'da geçirmiş gözüküyor. 1. Süleyman (hü. 

926-74/1 520-66) zamanına dek geri götürülebilen, ancak muhtemelen daha ön

ce yapılmış zaviyesi Bulgaristan'da Hasköy (Haskovo) ile Harmanlı arasındaki 

Uzuncaova'ya yakın bir yerde bugün hala duruyor.53 

Otman Baba 'nın hiç değilse kimisi yaşamının sonlanna doğru verdiği derviş

lerinin tekke kurup yerleşik yaşam gütmesi öğüdünü tutan birtakım müridleri 

49 Tek tek Abdfillar onbirinci/onyedinci yüzyıl boyunca ve sonrasında var olmayı sürdüıüyordu. Örne
ğin 1670 ile 1 679 arasında Türkiye'de bulunan Dr. John cavel'in aşağıdaki raporuna bakın: "Vıner 
[adlı gemi]de iki Kalender hatırlıyorum ... ; başlarında gezginci derviş başlıklan vardı, ama başka her 
şey bakımından, Mr. Rycaut["nun kitabındaki] Kalenderilerin kılığı gibi. (Rycaut] onlan keşiş yapıyor 
ama, ciddi olarak, bunlar yalnızca gürültücü adamlar. Biri omuzlarına (vahşi bir keçininki gibi ama 
daha uzun) bir boynuz bağlamıştı; boynuzu bizim domuz iğdiş edicilerimiz gibi bir tiz bir pes perdeden 
üflüyordu. Kocaman bir el kavanozu, korkunç bir yengeç-ağacı sopası, belinde de deri gibi bir ceketi 
vardı, üstü ve altı çıplak. O zaman Mayıs ya da Haziran idi. Kaba bir amavut çamurluğu vardı. Ona 
boynuzunu üflesin diye verdiğimiz şarabı (balık su içer gibi) içti" O· Theodore Bent, yay., Eariy Voya
ges in the Levant: 1. The Diary ef Master 71ıomas Da/lam, 1599-1600; 2. Extactsfrom the Diaries 
efDr. fohn Covel, 1670-1679, 1 53). 1 637 yılında lran'da yolculuğu sırasında orada ŞiCi Abdfillar gö
ren Adam Olearius'un gözlemleriyle karşılaştırın (Newe Beschreibung, 684-85). Sieur du Loir'ın 
1 640'ta lstanbul'dan yazdığı bir mektubundaki kafa karışrtıran tanıklığına dikkat çekilebilir (Les vo

yage du Sieur du Loir, 149-59) . Çok daha yeni bir rapor için bakınız Brown, Darvisches, 93. 
50 Menzel, "Das Bektaşi-Kloster,"  120-35; Yüksel, il Bqyezid-Yavuz Selim Devri, 2 1 2 .  
5 1  Vahidi, fol. 42b, saur ı ı .  Ancak, curyan Baba açıkça Otman Baba ve Sultan Şüc:ac· 

a bağlılık göste
riyor: yapr. 42b, satır, 7-8. 

52 Filiz Aydın, "Seyitgazi Aslanbey köyünde 'Şeyh Şücaeddin' külliyesi," VakJflar Dergisi 9 ( 1 971) : 
2oı-25. 

53 Bu tekkenin bir resmi için bakınız Semavi Eyice, "Vama ile Balçık arasında Akyazılı Sultan Tekke
si," Belleten, 31 (1967) :551-600, resim 20; yer için aynı eser, 562. Tarihi tanıklıklar için bakınız 
Barkan, "Türk dervişleri," 340-41 ,  no. 1 78; Ayverdi, 4:45, no 669; Evliya, 8:766; ve Sevim llgü
rel, "Hibri'nin 'Enis'ül-müsamirin'i," Güney Doğu Avrupa Araştlnnalan Dergisi 2-3 ( ı 973-74):
1 46, no. 53 (Hibri'nin 1046/1 636-37'de yazılmış EnıSü'l-müsdmirin'inden) . 
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vardı. Bu tür müridlerin en ünlüsü, kendi müridi (yukarda anılan şair) Yemini'nin 

tanıklığına göre 90 1 / 1 495-96 yılında Abdalların önderi olmuş ve Yemini 

9251 1 5 1 9  Fazfletndme'sini yazdığında hfila bu orunda bulunan Akyazılı Sultan 

idi.54 Bugün Bulgaristan'da Varna kuzeyinde hara duran Akyazılı Sultan Tekkesi 

besbelli etkileyici bir yapı imiş. Onbirinci/onyedinci yüzyılda ya da daha önce bile 

Balkanlar'daki en büyük Bektaşi merkezlerinden biri olmuştur.55 Otman Ba

ba'nın bir başka müridi, Amasya'nın Osmancık'ında bir zaviye açan Koyun Baba 

idi. Koyun Baba, Otman Baba velayetnamesinde Arık Çoban olarak anılıyor ve 

873/ 1468-69'da öldüğü sanılıyor.56 Kaynakların yakından taranmasının grubun 

daha birçok üyesini ortaya çıkaracağı kesifi.57 

Onuncu/onaltıncı yüzyıl sonunda Osmanlı ülkelerindeki sapkın zahid grupları 

yalnız Rüm Abdalları, Kalenderler ve Haydariler değildi. Daha başkaları da vardı, 

bunlar içinde kaynaklarda izlenmesi en kolay olan cami grubudur. 

camiler 

Camiler hakkında ilk yazılı bilgi dış görünüşlerinin Haydarilerinkilerle aynı ol

duğunu ancak üreme organlarına demir halka takmadıklarını söyleyen Spandugi

no 'nun yapıtında bulunuyor. Herkesten sadaka dilenir ve ilahi söylerlerdi.58 Va

hidi'nin betimlemesi, ne dediği belirsiz bu sözlerle karşılaştınlınca çok daha renkli 

oluyor. camilerin dizlerine kadar ulaşan çok uzun, keçeleşmiş ve yılan gibi evrili 

saçları vardı. Sakallan tertemiz tıraş edilmiş, bıyıklan ise dokunulmamış olurdu. 

Keçe kumaş giyinir ve sağ kulaklarına Şam demiri küpe, bileklerine demir halka

lar takarlardı, bellerine ise çan kakmalı kuşaklar. Yalınayak dolaşırlardı. Vahidi 

54 Yemini, 83. 
55 Mimari bir degerlendirme ve Evliya Çelebi de içinde olmak üzere birincil kaynaklara yapılan gön

dermeler için bakınız Eyice, "Akyazılı Sultan Tekkesi," aynca Ayverdi, 4: ı 6-1 8, resim 7-12.  Akya
zılı Sult:an'ın kendinin (muhtemelen Gölpınarlı'nın yazdığı) kısa bir yaşamöyküsü "Akyazılı Sul
tan," TA, 1 :395'te çıkmıştır. Tekkesi Bulgaristan, Kalugerevo-Nove Zagora'da hfila duran Kıdemli 
Baba'nın da ya Otman Baba'nın ya da Akyazılı Sultfın'ın müridi oldugu kesin gibi. Bu bakımdan, 
Kıdemli Baba türbesinin tam da Akyazılı Sultan'ınki gibi yedigen bir yapı olması anlamlı.; bakınız 
Machiel Kiel. "Bulgaristan'da eski Osmarılı mimarisinin bir yapıtı: Kalugerevo-Nova Zagora'daki 
Kıdemli Baba Sultan Bektaşi tekkesi." Belleten,35 ( 1971 ) :45-60. 

56 Frarız Babinger, "Koyun Baba," El içinde, 5:283; Faroqhi, Bektaschi-Orden, 1 34 ,  n. 3; Evliya, 
2: 1 80 vd. Çorum Merkez Kütüphanesi'nde, Yazın. 1 2 1 7, Manzılme-i tercüme-i men<ikıb-ı f(f)yun 
Baba adlı bir Koyun Baba menakıbnamesi var, ancak bu yapıta zamanında başvurulamadığı için 
eldeki çalışmada yer verilemedi. 

57 Örneğin bakınız Klaus Kreiser, "Deniz Abdfil-ein Derwisch unter drei Sult:anen," Wiener Zeischrjft 
für die Kunde des Morgenlandes 76 ( 1986) : 199-207. 

58 Spandugino, Commentari, 1 92; Fransızca çeviri, Petit traicte, 220, burada "calender" yerine "Di
uami" okunmalı. 
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okuyucusuna camilerin müzikte çok usta olduklarını yeminle söylüyor. Çok hoş 

ve dokunaklı sesleri olup davul ve def eşliğinde Tanrıya dua ve övgü ezgileri söy

lerlerdi. Büyük miktarlarda şarap da içerlerdi. 

camiler, hfila Vfilıidi'nin tanıklığına göre ve uzun, keçeleşmiş saçın, dervişleri 

öte-dünyada Ahmed-i cam katına çıkartan kesintisiz camı geleneğini simgelediğine 

inanırlardı. Uzun saç, aynı zamanda Hz. CAli'den tinsel gelişlerinin imi idi. öte yan

dan, kıvrık saç lüleleri, fitil; kalp, yağ kabı; gövde de lamba diye anlanacak olursa, o 

zaman camilerin başlarının aşk ateşi ile tutuştuğu söylenebilirdi. Gerçekten de ca

miler kendilerinin, özellikle aşk ateşi ile yanan yüzlerinin, bütün evren için ışık kay

nağı olduğuna inanırlardı. Bu nedenle, güneşi lekeleyen bir buluta benzeyen sakalın 

kazınması gerektiğini ileri sürerlerdi. Bıyık ise, Cennet ahalisi bıyık bıraktığı için 

uzatılmalıydı. Küpeleri, camileri Hz. CAli'ninkinden başka kimsenin sözünü dinle

memeleri için uyarıyordu. Demir bilezikler Cfunilerin lblis ile hiçbir ilişkilerinin olma

dığını gösteriyordu. Demir kuşak varlık gemisinin (yani gövdenin) demiri işlevini 

görüyordu, çanlarsa müzik uyumu demekti. Müzik sanatında gerçekten de, çok us

taydılar; Davudi sesleri Tanrı vergisi bir armağandı. Son olarak camilerin geçimle

riyle ilgili tek kaygılan yoktu çünkü Tanrı onlara nzklanru her zaman veriyordu. 59 

Menavino'nun, burada tümü verilen, camiler üstüne dediği de bir o kadar ay

rıntılı ve öğretici: 

Giomailerin [camiler] dini, bu dünyadan çok uzak degil. Çoğunlukla etkile

yici konumda adamlar olup genellikle dünyanın işlerini görmek ve anlamak 

için Kuzey Afrika, İran, Hindistan ve Türkiye gibi ülkelerde yolculuk etmeyi 

severler. Çoğunluğu mükemmel zanaatkfudtrlar. Gittikleri yerin adetlerini 

anlatabilirler ve her şeyi yanıtlayabilirler; yolculuklannın yazılı kayttlannı 

da tutarlar. Genellikle soylu kişilerin oğullandtrlar, mal mülk olarak zengin

likleri soyluluklarından daha az degil, öğrenimlerine genç bir yaşta başla

dıklarından hepsi mükemmel okur yazar. Dikişsiz ve çoğu kez pembe kah

verengi olan elbiseleri omuzlara sanlarak giyilir. Baştan başa altın ve ipek 

işlemeli, uçlarına başka metallerle karışık uzaktan da yakından da pek hoş 

bir ses çıkaran çanlar asılı çok güzel kuşaklar takınırlar; her biri yalnız belle

rinde degil dizlerinde de bu çanlardan beş altLsını taşrr. Omuzlarında bacak

ları ön tarafta bağlı aslan, leopar, kaplan ya da panter gibi bir hayvan gönü 

olur. Gümüş küpeleri ve bizim kadınlanrnızınki gibi omuzlanna dek gelen 

saçları var; saçlarını daha uzun yapmak için çeşitli hileleri var, neft yağı ve 

59 Vahidi, yapr. 66a-70a. 
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cila kullanarak kendilerinkine (kamelotun yapıldığı) başka tür bir saç ekler

ler; öyle ki saçları belli bir uzaklıktan olağanüstü güzel ve uzun görünür. 

Buna kendi işlerine olduğundan daha çok zaman verirler. Ellerinde genellik

le Farsça yazılmış ve kendi adetlerine uyaklı olarak düzülü aşk türkü ve şiir

leri içeren bir kitap taşırlar. Başlarına bir şey giymezler, ayaklannda ipten 

yapılmış terlikler vardır. Birkaçı bir arada olunca çanlar, dinleyiciye büyük 

zevk veren çok hoş sesler çıkanı. Sokakta bir delikanlıya rastlarlarsa arala

rına alarak ona öyle güzel bir konser verirler ki halk dinlemek için toplanır 

ve biri ince ötekiler de başka seslerle şarkı söylerken içlerinden biri ahenkle 

bir çan çalar, sonunda da hepsi kuşaklan ve dizlerindeki çanlan hep birlikte 

çalar. Hiç ayırmadan bütün esnafı ziyaret ederler, bunlar da her birine bir 

akçe verir. Kadın ve genç adanılan kendilerine karşı tutkulu bir aşka kışkır

tan hep onlardır. Canlannın istediği her yerde dolaşırlar. Muhammetçiler on

lara "aşk dini erleri" diyor ve onlan amelsiz görüyor, haklılar.60 

Vahidi ve birkaç değişiklikle Nicolas de Nicolay tarafından yinelenen Menavi

no' nun canlı öyküleri ile karşılaştırdıkta öteki kaynaklardaki bilgiler önemce sö

nük kalıyor.61 Ancak ilgili kanıtlar, birikmiş olarak, Camilerin onuncu/onaltıncı 

yüzyıl Osmanlı nüfusunca ayn bir dini grup olarak tanındığım göstermeye kesin 

yetiyor. Bu dönem boyunca Cami hareketinin ana çizgileri böylesine açıkça sap

tanmışken tarihi kökenleri karanlıkta kalıyor. camilerin kendilerinin tinsel önderi 

diye iddia ettikleri, Jende'Pil ( 441 -536/1 049- 1 1 4 1 )  diye bilinen, kişinin yani Şi

habeddin EbU Nasr Ahmed ibn Ebi'l-Hasan en-Namaki el-cami'nin yaşam ve dini 

kişiliği epeyce ayrıntılı olarak incelenmiştir.62 Onun olduğu kesin düzyazı yapıt

larından Ahmed Caml'nin, dindar bir Sünni, hemen hemen el-Kelabazi (ö .  

380/990 ya da 384/994) ve el-Kuşeyri (ö. 465/1072) gibi Sufiliği sağlam bir bi

çimde Kuran, sünnet ve şerf cat üzerine kurmaya istekli olduğU görünüyor. An-

60 Menavino, 72-74: Almanca çeviri, 34a-b. 
61 Nicolas, 1 78-80: İngilizce çeviri, 99- 1 00. Nicolas'ın, resmi levha 4 'e konan çizimi dışında, tek 

önemli katkısı Cfunilerin giysilerinin "Bir diyakoz elbisesi gibi yapılmış, ancak dizlerin üstüne gele
cek kadar kısa . . .  kolsuz küçük bir cüppe" olduğunu söylemesidir. Camilere yapılan başka, daha az 
öğretici göndermeler için bakınız Fakiri, TaCrffdt, yapr. 1 3b: Nişancı, 235: ve Celatzade Mustafa, 
Geschichte sultan Süleyman Kdnunfs, 348b. 

62 Fritz Meier, "Ahmed-i Djam," El 1 :283-84, en önemlileri Wladimir ıvanow, "A Biography of 
Shaykh Ahmad-i Jiim, "foumal qf the Royal Asiatic Society (ı 9 ı  7) : 291 -365: ve Fritz Meier, "Zur 
Biographie Ahmad-i Gam's und zur Quellenkunde von Gami's Nafahatu'l-uns," Zeitschrjft der De
utschen Morgenlandischen Gesellschqft 97 ( 1 943) :4 7-67 olan önceki incelemeleri kısaca özetli
yor. Şimdi Ahmed-i cam·ın aşağıda verilen yayımlanmış yapıtlarının girişlerine başvurulmalıdır: 
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cak ortalıkta onun adıyla dolaşan Farsça bir şür derlemesi, onu nerdeyse vahdet-i 

vücutçu görüşler besleyen vecd halinde bir Sufi yapıyor, dolayısıyla da şiirlerin 

onun olduğu kuşkulu. 63 Ahmed Cami'nin yaşarken bir grup yandaşı vardı ancak 

pirin ölümünden sonraki yazgılan karanlık. Buna rağmen Ahmed Cami'nin so

yundan gelenler önemli dini kişilikler olarak saygı görmeyi dokuzuncu/onbeşinci 

yüzyıl sonuna dek sürdürdü.64 Dolayısıyla Osmanlı imparatorluğu'nda daha son

raki Cami dervişlerinin ne zaman ve nasıl ortaya çıktıklannı açıklamak çok güç. 

Ahmed'e son derece coşkulu şürler yakıştınlmasına yol açan eğilimlerin onu tin

sel önderleri olarak benimseyen belirgin bir biçimde kural karşıtı bir derviş grubu

nun doğuşunda da etkin olduğu fikri ileri sürülebilir ancak. 

Şems-i Tebriziler 

Onuncu/onaltıncı yüzyıl başlan Osmanlı derviş sahnesinin eşsiz gözlemcisi 

Vahidi, Menakıb'ına Şems-i Tebrizilerin, bu adla başka bir yerde rastlanmamış bir 

grup dervişin kısa bir betimlemesini almıştır. 65 Şerns-i Tebrizilerin baş ve yüzleri 

tıraşlı idi. Düz tepeli keçe başlıklar tekrar, kara ve beyaz keçe cübbe giyinir ve ya

lınayak olurlardı. Sık sık şarapla sarhoş olur, davul ve def çalar, raks eder ve şar

kı söyleyerek Tann'ya dua ederlerdi. Sevgili ile birlik'i başardıklarını iddia eder, 

saçlannı da "vuslat kılıcının" kestiğini söylerlerdi. Gezici ve dilenci olup, erkek 

kadın herkesin kendi gerçek özünü görebileceği ayna işlevini gördüklerine inanır

lardı. Böylece dünyayı güneş gibi aydınlatıyorlardı. 

Celaleddin Rı1mi'nin (ö. 672/ 1 2 73) macnevi mürşidi olan Tebrizli Şems (ö. 

645/1247) kendi adıyla macnevi bir yol başlatmış olarak bilinmiyor. Ancak, Rı1-

mi'nin örnek dini etkinliği çevresinde gelişen adını da ROmi'nin sanı "Mevla

na"dan ("efendi") alan SOfı tarikatı Mevleviye'nin kimi dervişlerinden özellikle 

saygı görürdü. Mevlevilik, herhalde son dönem Osmanlı tarihinde Osmanlı sara

yı ile önemli Mevlevi şeyhleri arasındaki iyi ilişkilerden dolayı, genellikle Osman

lı yüksek kültürü ile aynlmaz biçimde birleşmiş, bu yüzden de şerf cat 'a bağlı sa-

63 Bu şiir derlemesi (divan) hakkında bakınız Ahrned-i cam, Ravzatü'l-muznibfn, 25-57; ve Gazne
vl, Makdmlit-ı/ende'Pfl, 24-37. Mjftrihü'n-necdt editörü Fazıl yapıtın büyük bölümünün güvenilir 
olduğuna inanıyor. Ancak Meier, "Ahmad-i Djam"; Makıimı:it-ı /ende'Pı7 editörü H. Mu'eyyed; ve 
Zerıinküb. CUstucıl, 83, bütün dtvan'ın Ahmed'e yakıştınlmasına çok kuşkulu bakıyorlar. Ahmed
i CTım'ın fazlasıyla vecd içinde bir resmi için Kalender. ı 77. 

64 Ahmed-i cam·ın soyundan gelenler hakkında bakınız Ahmed-i cam, Ravzatü'l muznıöin, 25-57; 
ve Gaznevl, Makıimı:it-ı/ende'Pfl, 37-38. Ahrned'in torunları Lawrence G. Potter tarafından ince
lenmiştir: "Kart Dynasty of Heart: Religion and Politics in Medieval Iran." 

65 vahidi, yapr. sob-84a. 
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nılır. Gerçekte ise tarikat, bağnnda ta başlangıcından beri çatışan iki tinsellik bi

çemi banndınyordu. tiki Rılmi'nin vecd halindeki dindarlığını şericatça kabul edi

lir yollara yöneltmeye çalışan uyumcu yaklaşımdı. Uyumcular, haklı olarak bu 

tür dindarlığın başlatıcısı olarak görülen, Rılmi'nin oğlu Sultan Veled' in (ö. 

7 1 2/ 1 3 1 2)  adını alarak topluca "Veled kolu" diye bilinir oldu. ikinci yaklaşım 

vecd halinde tinsel yaşantı üzerinde herhangi bir denetim uygulamasının reddi 

etrafında oluşmuştur. Toplumsal sapkınlar, bu yüzden "Şems kolu" olarak bilin

miştir. Vahidi'nin Şems-i Tebrizileri, Mevlevilik içindeki Şems yanlılarından baş

ka bir şey değildir. 

Şems kolu, Mevlevi tarikatının ilk evrelerinden beri göz önündeydi. Rılmi'nin 

torunu ve yolun piri Ulu cArif Çelebi, açıkça şarap içer, toplumsal ve dini adetleri 

yerine getirmez, aralannda Barak Baba'nın da müridlerinin olduğu toplumsal ola

rak sapkın dervişlerle de iyi ilişkileri sürdürürdü. Denetimsiz vecde aşın değer ver

me, Vahidi Şems-i Tebriziler hakkındaki öyküsünü yazdığında onuncu/onaltıncı 

yüzyılırı ilk yansında Yusuf Sineçak (ö. 953/ 1 546) , Divane Mehmed Çelebi (yüz

yılırı ikinci yansında öldü) ve bu sonuncunun müridi Şahidi'nin (950/1 550) kişi

likleri etrafında doruğa çıkmış gözüküyor. Bu "Şemsçiler", özellikle Divane Meh

med, şerfcatı açıkça ihlal etmek ve umursamamakla ünlü idi. Baş ve yüzlerini ka

zıtır, düz tepeli özel başlık giyip şarap içer, genellikle de açıkça uygunsuz toplum

sal davranışlanyla dikkat çekerlerdi. Vahidi onlan, Şems-i Tebrizi ile şericat ve 

sünnete uymalanndan ötürü övdüğü Mevlevilerin ayn betimlemeleriyle, iki ayn 

grup olarak aldığına göre bunlar ve toplumsal olarak saygıdeğer Mevlevilerle ara

sındaki uçurum epeyi derin olmalıydı.66 Tinsel ikilik onuncu/onaltıncı yüzyıldan 

sonra da tarikatın bir özelliği olarak kalmış ve Mevlevilik "Şemsçi" eğilime yatak

lık etmeyi modern zamanlara dek sürdürmüştür. 6 7 

Bektaşiler 

Osmanlı tarihi araştırmacılan, Bektaşileri Osmanlı ülkelerinde önemli bir Sılfi 

tarikatı olarak çok iyi tanırlar. Tarikat onuncu/onaltıncı yüzyılda oluşmuş ve son-

66 Aynı eser, yapr. 89a-94a. 
67 Bakınız Gölpınarlı, 204-43. Ulu CArif Çelebi 65-95'te, Divane Mehmed Çelebi 1 0 1 -22'de, (bu bö

lümde Rüm Abdfillanyla ilgili yerde tartışılan Abdfil şairi Hayreô'nin kardeşi) Yüsuf S"ıneçftk 1 24-
2 7'de, Şahidi ise 132-40'ta tartışılıyor. Gölpınarlı'nın incelemesinin bir özeti için bakınız Victoria 
Rowe Holbrook, "Diverse Tastes in the Spiritual Life: Textual Play in the Diffusion of Rurni's Or
der," 17ıe Legacy ef Mediaeval Persian Sı/fism, içinde, yay. Leonard Lewisohn, 99-120. Mevlevilik 
hakkında genel olarak aynca bakınız Tahsin Yazıcı, D.S. Margoliouth, ve Frederick De Jong, "Maw
Jawiyya," El içinde, 6:883-88. 
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raki iki yüzyıl boyunca Osmanlı yaşamının her düzeyine büyük bir etkisi olmuş

tur. 68 Ancak onuncu/onaltıncı yüzyıl başlarında Vahidi Mendkıb'ını (bitimi 

929/1522) yazdığında Bektaşiler, Sılfi tarikatı olmak şöyle dursun, Osmanlı sınır

lan içinde etkinlik gösteren toplumsal bakımdan sapkın yığınla derviş grubundan, 

en büyüğü bile olmayan yalnız biri idi. 

Vahidi'nin Bektaşiler üstüne yazısı bu grubun ilk belgelenişidir. 69 Vahi

di'nin betimlemesine göre Bektaşilerin kafa ve yüzleri tıraşlı idi. İki el eninde ve 

iki el boyunda beyaz keçeden on iki dilimli sivri kavuk giyiyorlardı. Bu kavuk

lar önden ve arkadan yarılmış tepede "Seyyid Gazi taşı"ndan (lületaşı?) yapıl

ma omuzlarına kadar inen uzun yün püskülleri olan bir düğme ile süslenmişti. 

Kavuk kıvrımının dört yanına ( 1 )  "Lii ilahe illallah,"  (2) "Muhammed Resulul

lah" (3) "CAfi Mürteza" ve "Hasan ve Hüseyin" yazılı idi. Dervişler kısa, basit 

keçe cübbe ve gömlek giyerdi. Davul, def ve sancak taşır, ilahi söyler ve dua 

okurlardı. Bektaşiler, Vahidi'nin bidirdiği gibi, bir ağacın tepesinde kırk yıllık 

zühd çilesi sonucu yüz ve başındaki bütün kılı yitirdiğine inandıkları tinsel ön

derleri Hacı Bektaş'ın örneğine uyarak kafa ve yüzlerini tıraşlı tutardı. Kavukla

rını Hacı Bektaş'a boyun eğmişliklerinin simgesi olarak da giyerlerdi. Gene bu

na benzer bir biçimde kavuklardaki yazılar Peygamber, CAli, Hasan ve Hüse

yin'i ululama aracı olarak tasarlanmıştı. Kavuktaki düğme insan kafası simgesi 

idi, çünkü Bektaşiler "kafaları kesik ölüler" (ser-bürfde mürde) idi: ölmeden ön

ce ölmüşlerdi. 

Onuncu/onaltıncı yüzyıl sonu ve ötesi Bektaşileri, hem inanç hem de uygula

mada Vahidi'nin betimlediği onuncu/onaltıncı yüzyıl başları Bektaşilerinden öz 

olarak değişikti. 70 Bu değişiklikler, karmaşık bir süreç sonucu ortaya çıktı. Os

manlı devleti, onununcu/onaltıncı yüzyıl boyunca çeşitli nedenlerle toplumsal açı

dan sapkın dervişler üzerine gittikçe artan bir baskı uyguluyordu. Sonuç olarak, 

Bektaşi derviş grubu sapkın zahidlik mirasına arka çıkmayı sürdüren tam bir Sufi 

tarikatına dönüşürken Kalenderler, Haydariler, Rüm Abdfillan, Camiler ve Şems-i 

TebriZıler canlılıklarını yitirip bağımsız toplumsal birimler olarak var olmayı bırak

tılar. Bektaşilerin başarısının nedeni, Osmanlı askeri sistemi ile olan sağlam bağ

lantıları idi: Yeniçeriler, eskiden beri süregelen bir gelenekle, Bektaşi grubunun pi-

68 Tarikatın kurumsal tarihini aynntılı olarak Faroqhi incelemiştir: Der Bektaschi-Orden, bu kitap 
kapsamlı bir modem çalışmalar bibliyografyası içeriyor. Bektaşi inanç ve töreleri üstüne en kap
samlı inceleme hara John Kinsley Birge, Tlıe Bektashi Order qf Dervishes. Aynca karş. "Bektaşilik" 
TA içinde, 6:34-38 (muhtemelen A. Gölpınarlı) . 

69 Vahidi, yapr. 74a-80b. 
70 Farklar Ahmet T. Karamustafa, "Kalenders, Abddls, Hqyderfs: The Formation of Bektaşiye in the 

Si.xteenth Century," Süleymıin the Second [böyle} and His lime, yay. Halil inalcık ve Cemal Kafa
dar içinde, 12 1 -29'da belirtilmiştir. 
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ri Hacı Bektaş'a bağlılık gösteriyordu. 7 1  Bu üstünlük ile donanmış durumdaki 

Bektaşi bağlılığı, zühdün ayrıcalıklı ideolojik söylemi olmuş ve onuncu/onaltıncı 

yüzyıl boyunca, ana örgütleri Mevlevilik içinde güvenli bir sığınakları olan 

"Şemsçiler" dışında, öteki derviş gruplarınca hararetle benimsenmiştir. Daha son

raki Osmanlı dönemlerinin "klasik" Bektaşi tarikatı, dolayısıyla, özgün Bektaşile

rin yanı sıra eski Kalenderler, Haydar'iler ve Rüm Abdallannın inanç ve uygula

malarının bir kaynaşımı olarak ortaya çıkmıştır. 72 

71 Yeniçeri-Bektaşi ilişkilerinin aynnnlan için bakınız Köprülü, 1 ,  405-9; ve lsmail Hakkı Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocak lan, 1 .  1 4  7-50. Yeni bir değerlendirme için Jrene 
Melikoff, "Un ordre des derviches colonisateurs, les Bektachis: Leur rôle social et leurs rappors avec 
le premiers sultans ottomans," Memorial Ömer Lüffi Balkan içinde, 149-5 7. Hacı Bektaş hakkında 
bakınız Karamustafa, "Early Sufism in Eastern Anatolia," 1 86-90. Hacı Bektaş'a Yeniçerilerin bey
Carının ilk kesin kanın, ancak il. Mehmed (Hük. 855-86/1451-81 )  zamanına kadar geri gidiyor; 
bakınız Abdfil, yapr. 93a, burada il. Mehmed'in buyruğuyla Otman Baba'ya lstanbul'a kadar eşlik 
eden asker, başlığının Hacı Bektaş'ınkine göre yapıldığını açıklıyor. 

72 Bektaşi tarikannın burada betimlendiği gibi kurulduğunun kanınnı Karamustafa, "Kalenders, Ab
dfils, Hayderis"te aynnnlı olarak sunuyor. 
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Yedinci Bölüm 

SON ORTA DÖNEMDE ZAHiDLİK 

Sapkın zahidlik hareketleri, özel toplumsal ve kültürel koşullar altında oluş

muştur. Kalenderlik ile Haydarilik önce Arap Ortadoğu'sunda yedinci-sekizin

ci/onüçüncü-ondördüncü yüzyıllarda doğup serpilmiş, doğuda Müslüman Hindis

tan'a, batıda da Anadolu'ya eşzamanlı olarak yayılmıştır. Rum Abdalları ise do

ruklarına dokuzuncu/onbeşinci yüzyılın ikinci yansı ile onuncu/onaltıncı yüzyılın 

ilk yarısında ulaştılar. üstelik Anadolu ve Balkanlar'daki Osmanlı ülkelerine 

yayılmışlardı. Bu özellikle Osmanlı grubun öne çıkışına, aynı dönem ve coğrafya 

alanında çok anlamlı olarak eski Kalenderlik ve Haydarilik hareketlerinin canlanı

şı eşlik etmiştir. 

Ancak Kalender, Haydari ve Rum Abdalları, tarihi kaynaklara yansıdığı ka

darıyla yaygınlık ve süreklilik bakımından Son Orta Dönem zahid derviş grupları

nın yalnızca en önde gelenleriydi. Pek çok başkaları da vardı. Yedinci/onüçüncü 

yüzyıl süresince Kalenderlik ve Haydariliğin kuruluşundan sonra Anadolu'da ve 

Batı lran'da ayn bir derviş topluluğu olarak ortaya Barak Baba yandaşları çıkıyor

du. Daha sonra, Abdallar Osmanlı ülkelerinde etkinlik gösterirken, -Camiler, 

Şerns-i Tebriziler ve ilk Bektaşilerle Celfililer ve Medariler gibi- öteki derviş grupla

rı varlıklarını sırasıyla Anadolu' da ve Hindistan' da hissettiriyordu. 

Yedinci-sekizinci/onüçüncü-ondördüncü yüzyıllarda Arap Ortadoğu'su ve 

Müslüman Hindistan'm dokuzuncu/onbeşinci yüzyıl sonları Osmanlı Anadolu

su'yla paylaştıkları şey, kurumsal Sufiliğin günlük yaşamın toplumsal dokusuna 

sağlam ve kesin olarak girmesine olanak tanıyan toplumsal koşulların varlığı idi. 

Selçuklularca çoktan harekete geçirilen kurumsal Sufizrnin Mezopotamya'da yay

gınlığı, kesin olarak, sayısız tekkenin yapımı ve Sufiler için her boydan vakıf ku

rulmasından sorumlu olan yönetici Eyyubi seçkinlerinin sadakatli koruyuculuğu 
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ile ilişkiliydi. Ardılları Bahri Memlfiklerince sürdürülen Eyyubüerin tutumları ile, 

Çişti, Sühreverdi ve Kadiri tarikatlarının büyük bir hızla Hint Müslüman kültürüne 

sökülmemecesine kök saldığı Hindistan'da Delhi Sultanlığı'nın yönetici sınıflan

nınkiler koşutluk gösteriyordu. Ancak, -örneği görülmemiş toplumsal ve kültürel 

istikrarsızlık ve politik parçalanmaların izlediği Moğol istilaları gibi- toplumsal bir 

altüst oluştan dolayı Süfi tarikatlarının yayılışı Anadolu' da, bir ölçüde de tran'da, 

epeyi gecikmişti. Dokuzuncu/onbeşinci yüzyılın ilk dördünden sonra Horasan ve 

Maveraünnehir'de Timurlular, Anadolu ve Balkanlar'da da Osmanlılar yönetimi 

alnnda dikkate değer ölçüde bir politik ve kültürel birlik kurulunca, tarikatlar Ti

murlularda Nakşbendiye, Osmanlılarda ise, yalnız en önemlilerini anarsak, baş

langıçta gevşek Bayramiye sonralan da Halvetiye ve Zeyniye görünümünde ken

dilerini gösterdiler. 

Sapkın derviş gruplarınca temsil edilen karşı-kuralcı toplum reddi, toplum ka

tında saygın tarikatların örgütlü Sfifizmi ile birlikte, öncelikle de ona tepki olarak 

gelişiyordu. Birincisi ikincisinin adımlarını izliyor, kaçınılmaz olarak da kurumsal 

Süfizmin kök saldığı yerlerde boy gösteriyordu. Ancak örgütlü Süfizm ile toplum

sal olarak sapkın zahidlik arasındaki karışık ilişkiyi incelemeden önce Süfizm ku

rumlaşmasının tipolojik bir öyküsü yararlı olacaktu. 

Kurumsal Sufilik 

Daha önce görüldüğü gibi Sufilik, üçüncü-dördüncü/dokuzuncu-onuncu yüz

yıllar süresinde İslam içindeki dünya-onaylayan ve dünya-yadsıyan eğilimlerin 

parlak bir bireşimi olarak öncelikle Irak'ta gelişmişti. Tasavvuf zühdü özümseye

rek ve onu daha kapsamlı bir tinsel anrum süreci içinde bir aşamaya dönüştürerek 

o yörede etkin olan güçlü zahitlik hareketini hızla ve başarıyla evcilleştirmiştir.

Sufi dindarlığı, biraz bu başarıdan ötürü biraz da toplumsal anlamda evcil olan bi

reyciliğinin çekici gücü yüzünden, gittikçe yüksek sayıda "ehl-i cemaatin" özel

likle din bilginlerinin hoşuna gitmeye başlıyordu. Süfızm ile dini culemanın baş

tan sona popülist dindarlığı arasında doğmakta olan bu, ilkin zayıf ittifak, top

lumsal etkililiğini dördüncü-beşinci/onuncu-onbirinci yüzyılda Irak'tan sonra İs

lam dünyasının kültürce en gelişmiş bölgesi Horasan'daki Melamilik ve Kerrami

lik eğilimlerini bütünüyle özümsediği ya da etkisizleştirdiği zaman göstermiştir. 

Yüksek Hilafet zamanlan sonları ve (dördüncü-beşinci/dokuzuncu-onuncu 

yüzyılları içeren) llk Orta Dönemin ilk yüzyılı boyunca Süfizm, cAbbasi imparator

luğu'nun yıkılışından sonra kurulmakta olan uluslararası yeni İslam toplum düze-
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ninin önemli bir yapıtaşı olmaya hazudı. 1  Sı1fizmin iç-dünyaya dönük bakış açısı, 

artık büyük ölçüde yerleşmiş kendine özgü kavramsal yapısı ile, bu yeni dünya

görüşüne uygun yollar boyunca toplumu dönüştürmek için toplumsal alana adım 

atmak üzereydi. Sufizmin toplumsal görevi, kabaca dedikte toplumsal yaşamın bü

tün düzeylerine Sufi düşünce ve adetleri aşılamaktı; bu görev de tarfkatm ortaya 

çıkışı ve Tanrı dostları, evliya, etrafında yaygın kültlerin gelişmesi gibi birbiri ile 

yakından ilişkili iki sürecin hiç durmaksızın açılıp serpilmesiyle başarılmıştır. 

tık Orta Dönem sırasında Sufi düşünce ve töreleri, dönemin sonunda yeni bir 

toplumsal kurumun, tarfkatın, doğup yayılmasına yol açan, geniş kapsamlı bir 

örgütlenme ve düzenlenme sürecinden geçtiler. Sı1fizmin toplumsal bakımdan bu 

en önemli evresinin, şimdiye dek ancak en göze görünür yanlarıyla incelenmiş, 

evrimi, birçok ayn politik ve kültürel ögelerden oluşan İslam dünyasının değişik 

bölgelerinde değişik programlar izlemiştir.2 Ancak tarfkatın ana çizgileri her yer

de bir olup dönemsel ve eşzamanlı dingiller boyunca betimlenebilir. 

Tarikat'in, dönemsel düzeyde en önemli özelliği bir silsile kurumu idi; bir pirin 

öğretisinin kesintisiz bir yetke zinciri biçiminde zaman içinde yayılışı. Silsile tinsel 

bir aracılar zinciri olarak göz önüne getirilebilir. Silsile aynı anda belli bir Sufi şeyhi 

örneğini ebedi kılmaya ve "yol"unun çevresinde tek bir tinsel aile yaratmaya yarı

yordu. Silsileler, daha sonralan zaman içinde kurucu şeyhlerden aile üyeleri yolu 

ile Hz. Muhammed ya da ilk halife Hz. Ebu Bekr'e dek götürüldüklerinde, Sufi yol

larına onlan doğrudan sünnete bağlayarak dinl meşrfıCluk sağlıyordu. 3 

Tarim bir kişinin dini örneğini kuşaklar ötesi erk orununa yükseltmek hiçbir 

biçimde Sufizme özgü değildi. Tanrı ve topluluk arasında dindar bir atalar takımı 

biçiminde bir aracı sınıfının ortaya çıkışı, İlk Orta Dönem dini öğrenim alanlarının 

hepsinin paylaştığı bir özellikti. şıcı geleneğinin her zaman dipdiri tuttuğu bu ara

cılıkçı dindarlık biçemi, yalnız dört Sünni hukuk okulunun gelişmesi ve yerine 

oturmasının değil, bu dönemin sonunda açıkça dile getirilmiş entelektüel görüşler 

biçiminde belirginleşmiş, eşliğindeki dindar atalara öykünme (taklfd) olgusunun 

da arkasında idi. Aracı din adamları yaratmaya Sufiliğin de canla başla katılması, 

görevinin gittikçe artan toplumsal doğasının bir işaretiydi. Sufi şeyhleri şimdi kı

sıtlı alanlarından çıkarak genel Müslüman topluluğunu kucaklıyor, tinsel ve fizik

sel varlıkları, İslam dünyası manzarasında hep artan sıklıkla nokta nokta yayılan 

büyük sayıda türbe-külliye biçiminde belli oluyordu. 

Dönemsel düzeyde aracı kuramların (hiyerarşi) yaratılmasına eşzamanlı dü-

ı Hodgson 2: ı s ı ;  Lapidus, A History qf Islamic Societies, ı37-224. 
2 Konunun bağımsız tek özgün ölçekli incelenmesi hfila Trimingham'ın. Karş. Hodgson, 2:201 -54. 
3 Trimingham. ı 0-1 6. 
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zeyde, "geleneksel Sufiliğin gevşek öğretmen-öğrenci ilişkisinin yerine yavaş ya

vaş mürşid ve mürid ilişkisinin geçmesinde yansıyan aracı yapıların kurulması 

eşlik ediyordu. Bu süreç dört öge içeriyordu. 

ı .  Mürşid ve müridlerin (hankah, zaviye, tekke, dergah gibi) bir tek konutun 

sınırlan içinde fiziksel olarak toplanmış olmalan. 

2. Tarikatın iç üyeleri için ayn tören ve törelerin geliştirilmesiyle özenli bir grup 

kimliği betimlemesi. Bunlann en önemlileri, (a) yün giysi giyinmek ve saç kesmek 

gibi belirli ayinlerle gruba katılmayı simgeleyen giriş töreni; (b) mistik dua (zikt') ' 

kimileyin törensel raksın eşlik ettiği mistik müzik dinlemek (semdC) , ve düzenli yal

nızlık (halvet) gibi özel tinsel disiplin ve tekniklerin zorunluluğu; (c) özel giyim ve 

donanım koşulu; (d) müritlerin yaşamının, ahlaki töre ve ekonomik davranış gibi, 

bütün öteki yanlarını düzenleyen bir dizi buyruğun benimsenmesi. 

3. Bütün müritlerin geçeceği ve onlara şeyh tarafındarı dayatılacak tinsel bir

yolun açıkça dile getirilmesi. 

4. Şeyhin öğretisini merkezden dalgalanan grup kimlikleri biçiminde topluma 

yaymak. Bu grup kuramı tam gerçekleştiğinde, yönetici (şeyh, pfr, mürşicl) , ikin

cil önder (halife, mukaddem) ,  çırak (mün"d) , ikincil ya da halk arasındaki üyeler 

ve sempatizan aşamalarını içeriyordu. Tarikatın iç merkezi çeşitli düzeylerde 

böylece toplumsal gruplarla kuşatılı idi. 4 

Kurumsal Sufiliğin oluşumu, tarfkat'ın tam olarak gelişmesiyle tamamlanmı

yordu. Sufilik, evliya· ya da Tanrı dostları çevresinde halk inancalannın gelişme

siyle, toplumda daha derin kurumsal kökler salıyordu. "ideolojik ve töresel bir bi

leşim" olarak tanımlanan evl(yd' inancasınırı "bir dini birlik türü" olarak tarikat

tan çözümsel bakımdan ayn tutulması gerekiyor ise de iki olgu arasındaki düşün

sel ve eylemsel ortaklık dikkate değer. s Bu çalışma açısından önemli olan ise evli

ya' inancasının Sufi düşünce ve uygulamalarının, kabul edildiği gibi değişikliğe 

uğramış bir biçimde yayılması için verimli alan olduğudur. Evl(yd' inancasının -

ermişlik (velayet) , ve toplu zikr ve/ya da semde gibi- bütün ideolojik ögesi Sufi

likten alınmıştır. öteki yapıcı ögelerin, özellikle ziyaretin (türbe ve benzeri kutsal 

yerleri görmeye gitmenin) kökenleri gerçek Sufiliğin dışındadır. 

Evl(yd' inancasının karışık tarihi hala yazılmadan duruyor. 6 Ancak geniş bir 

alanda yayılmasının altıncı-yedinci/onikinci-onüçüncü yüzyıllarda Sufi tarikatla-

4 Aynı eser, 1 66-2 1 7. 
5 Reeves, 77ıe Hidden Govemment, ı .  Karş. Hodgson, 2 :2ı 7-18.  Tıiıningharn'ın Sfıfizmin örgütsel ta

rihindeki son aşamasını -tıi'.ifelerin oluşumu- betimlemesinin tarikat ve ermiş inancası arasındaki 
çözümsel aynını gizleme kusuru var; Tıiıningham, 6 7-1 04. 

6 İslamda ermiş inancası hakkında iki yeni çalışma var: Taylor, "The Cult of the Saints"; ve Vincent 
Comer, "Mirrors of Prophethood: The Evolving Image of the Spiritual Master in the Western Maghrib 
from the Origins of Sufism to the End of the 1 6th Century."
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rının kurulmasıyla birlikte olduğu kesin. Bu iki süreç arasındaki ilişkinin gerçek 

doğası ne olursa olsun birbirleriyle yakından sarmaş dolaş olduklarında bir kuşku 

yok. Sufizm evl(yıi' inancasının dayanağını sağlıyor, inanca ise tarikatların bütün 

toplumsal katmanlarda yerleşmesini sağlama alıyordu. Tarikat ve ermiş inancası 

aynı madalyonun iki yanı gibi işlev görmeye başlıyordu. 

Sufi tarikatlannın ve çevrelerindeki yaygın evliya inancalarının evrimi İslam 

dünyasının değişik bölgelerinde değişik yollar boyunca olmuşsa da bu sürecin bel

li başlı özellikleri her yerde aynı idi. Yasal vakJkurumu, Sufi toplumsal işletmeleri

nin yaratılmasında en önemli araçlardı. Zengin üst sınıflar, özellikle politik seçkin

ler, Sufilerin yaranna birçok bina vakfetmiştir. Suriye, Irak ve Mısır'da Eyyübiler 

ve Bahri Memlükleri, bütünüyle devletçe denetlenen, genellikle yabancı Sufileri 

barındırmak için kullanılan gösterişli kurumlar olan "hanlık tekkeleri" (hankah) 

fikrine bağlı idiler, ancak tarikat Sufilerinin gösterişsiz kişisel zıiv(yeleri başından 

beri bunların karşısında denge oluşturmuş, dokuzuncu/onbeşinci yüzyıl sonundan 

bu yana da yerlerini almıştır. 7 Hindistan'da politik seçkinler koruyuculuklarını 

Sühreverdiliğe, zamanla da devletle ilişkinin her türünden çekinen bir tarikat olan 

Çiştiliğe bile başanyla sundular.8 Sufilere hep saygılı olan Osmanlılar, Anadolu'da, 

eski Mevlevilik, yeni gelişmekte olan Halvetilik ve Zeyniliğe dokuzuncu/onbeşinci 

yüzyıl sonları ve onuncu/onaltıncı yüzyıl başlarında kapsamlı bir ölçüde yardım 

etmeye başladı. 9 Ancak, politik seçkinlerin koruyuculuğu ilk Orta Dönem İslam 

toplumlannda Sufi dindarlığının yayılışının yalnızca en göze çarpan göstergesiydi. 

Sufilik, genel olarak, kültürel seçkinler arasında yavaş yavaş saygıdeğer hatta iste

nen bir dindarlık biçemi oluyor ve İslam yüksek kültürünün bütünleyici, belki de 

anahtar öğesi olarak ortaya çıkıyordu. Kentli üst sınıf toplumu ve kültüründe sağ

lamdan da öte bir yer edindikten sonra alt kentli ve kırlık kültüre büyük bir kolay

lıkla uyarak bütün toplumsal ve kültürel katmanlara hızla yayıldı. Dolayısıyla Sufi

lik, "uluslararası toplumsal düzenin bir dayanağı" olarak ortaya çıkıyordu." ı o 

7 Eyyı1bi Süfi koruyuculuğu hakkında bakınız Ramazan Şeşen, Saldhaddin Devrinde EyyUbiler Dev
leti, 263-66; Memluk Mısın'ndaki hankahlar hakkında bakınız Leonor Fernandes, The Evolution 
ef a Sıjfi Institution in Mamluk Egypt: 11ıe Khanqah; Karş. Pouzet, 2 1 0- 1 3 ;  ve Donald P. Little, 
"The Nature of Khlinqdhs, Riblits, and Zdwıjas under the Mamlüks," Islamic Studies Presented to 
Charles f Adams, içinde, yay. Wael B.  Hallaq and Donald P. Little, 9 1 - 1 05.  

8 Ernst, Etemal Garden, 200-26, sekizinci/ondördüncü yüzyıl ortalanndan sonra Deccan'daki Hul
dabact Çişti türbelerinin çeşitli politik rejimlerle nasıl ilişki kurduklarını gösteriyor. Aynı süreç, onbi
rinci/onyedinci yüzyıl boyunca Bicapur'daki Çişti ve Kadiriler bakımından da belgelenmiştir: Ric
hard M. Eaton, Sıtfis ef Bfjapur 1300-1700: Soda! Roles efSıtfis in Medieval India, 203-42. 

9 Gölpınarlı, 1 53-54; Hans Joachim Kissling, "Einiges über den Zejnije-Orden im Osmanischen Re
ich," Der Islam 39 ( 1 964) : 1 43-79; idem, "Aus der Geschichte des Chalvetijje-Ordens," Zeitschrjft 
der Deutschen Morgenlandischen Gesellschqft 1 03 ( 1 953): 233-89. 

1 0  Hodgson, 2 :220. 
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Kurumsal Sufiliğe Karşı Bir Protesto Olarak 
Sapkın Zfilıidlik 

Kurumsal Sufiliğin gelişmesi haklın politik ve kültürel seçkinlerle hatırı sayılır 

bir uzlaşma sağlayan tarikat ve ermiş inancasının artan bu-dünyalılığına karşı 

kendi saftan içerisinde güçlü tepki yarattı. Gitgide artan kurumsallaşma zengin ve 

güçlü sınıflarla yakın bağlar kurulmasını ve korunmasını gerektiriyordu. Bu tür 

dünyevi bağlantılar Sufizm içindeki cemaatçi eğilimleri bireyci özün zararına güç

lendiriyor, dünya kucaklayan ve yadsıyan yanlan arasındaki gerilimi arttırıyordu. 

Sılfilikçe içselleştirilmiş ve evcilleştirilmiş redci zahidlik şimdi bu gerilimin yarattı

ğı çatlak çizgisi boyunca özümsenmiş Sufiliğin köklü bir yergisi olarak yeniden 

ortaya çıkıyordu. Bu süreçte, Sılfizm içinde gizli ama güçlü bir akım olan anarşist 

bireycilikle güç birliği yapıyordu. 

Dünya-yadsıyıcı derviş grupları, genel ortaçağ İslam toplumuna, ama daha 

özgül olarak aynı soydan gelme ancak toplumca saygı gören tarikat kurumuna 

yönelik köklü protesto hareketleri idi. ı ı Derviş grubu ve Sufi tarikati arasındaki 

gerilim kaynaklarda iyi belgelenmiştir. Kalenderliğin kurucusu Cemateddin' in 

kendisi, Sufilikten koparak kesin olarak bir zahidlik yoluna atılırken, şeyhi cos

man-i Rfımi yönetiminde aldığı kendi eski Sufi eğitimine karşı tepki gösteriyor

du. Zahidlik yoluna girişinin öyküsü, yalnızca Sufi geçmişini değil, bütün belirti

lere göre bir Sufi şeyhi olarak başarılı bir geleceği de reddettiğinde hiçbir kuşku

ya yer bırakmıyor. Kimi kayıtlar da bu süreç içinde cosman-i Rfımi tarafından 

suçlandığına işaret ediyor. Aynı şey, Kutbeddin Haydar'ın Sufi şeyhi Lokman-ı 

Perende ile ilişkisi bakımından da doğru olabilir. Sonraki kimi Kalenderlerin, 

oturmuş Sılfi tarikatlerinin, Suhreverdi Baha'eddin Zekeriya ve Çişti Ferideddin 

Genc-i Şeker gibi ünlü şeyhlerine karşı düşmanca ve saldırgan davranışları; Na

sireddin Çirag-ı Dihll ve ibrahim-i Gilani örneğindeki gibi bunlara karşı suikast 

girişimleri; Abdal Otman Baba'nın bütün Sılfi şeyhlerine karşı açıkça küçümseyi

ci davranışı derviş zahidliği ile kurumsal Sufilik arasındaki gerilimin patlamaya 

hazır doğasını gösteriyor. Madalyonun arka yüzü, hiç kuşkusuz, sapkın derviş

ler üstüne kitap büyüklüğünde bir suçlama yazmış olan Osmanlı yazan Vahidi 

bir yana cosman-i Rumi, ibrahim-i Gilani ve Muhammed Gisfıderaz gibi orta-yol 

Sufileri tarafından zahidlerin toptan, çoğu kez de kızgın bir biçimde bir yana itil

mesiydi. 

Ancak, Sfıfi sofuluğu ve derviş dindarlığı arasındaki çatışmayı karşılıklı basit 

1 1  Karş. Eaton'ın onbirincilonyedinci yüzyıl sonu Bicapur'undaki "topraklı" sufilerle meczı1b dervişler 
arasındaki ilişki hakkındaki çalışması: Slffis ef Bfjapur, 203-8 ı .  
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düşmanlık olarak nitelemek yeterli değil. Bu ilişkiyi "topluma uyumlu" ana-baba

larla "isyancı" çocukları arasındaki karmaşık bağla karşılaştırmak daha doğru 

olacaktır. Dolayısıyla dervişler kurumsal Sufiliğin ana özelliklerini gürültülü bir 

biçimde reddediyorlarsa da en sonunda öz olarak Sufi olan inanç ve eylemleri bı

rakmak ellerinden gelmiyordu. Tarikat kendi gölge karşılığı olan derviş toplulu

ğunun genel örnek ve biçimini kendisi belirliyordu. Sonuncusu, olumsuzlamasıy

la, birincinin aynadaki imgesiydi. 

Advericisi şeyhi, gerçek önderi, kendine özgü giyim ve donanımın yanısıra 

acaib adetleriyle dağınık derviş topluluğunun genel yapısı, böylece, tarikatın ya

pısını yansıtıyordu. Sufi tarikat üyelerinin tinsel soyağaçlannı kurucu pirlere gö

türmeleri gibi dervişler de Cemfiledcün, Kutbeddin ve Otman Baba gibi örnek kişi

liklere dönüyordu. Haydariler, Camiler, Şems-i Tebriziler ve Celfililer örneğinde ol

duğu gibi kimileyin kurucu pirlerin adıyla bile biliniyorlardı. Gene bunun gibi bü

tün büyük derviş gruplan zühd yolunda deneyimli yaşWarca yönetiliyordu, dola

yısıyla da tarikatlarda o denli önemli olan yönetici-mürid ilişkisi bir biçimde derviş 

toplulukları içinde yeniden yaratılıyordu. Dervişler, özel giyim ve acaib donanım

lar edinerek, kendileri için toplumsal olarak görünür bir grup kimliği kurmaya da 

karşı değildi. Yün giysi ve derviş başlığı (tcic) gibi eskiden beri saygın Sufi seçe

neklerini bile, doğal olarak ancak kökten değiştirerek de olsa kullanıyorlardı. Bu

rada ayn grup bağlılıkları geliştirme ve koruma eğilimleri kesin olarak Sufilerin 

belli tarikatlara beycat etme eğilimlerine koşuttu. Son olarak, derviş ayin ve tö

renlerini iyi bilmiyorsak ta, burada adetlerinin, yalnızca zıt olarak bile olsa, tarf

katiannkilerini yansıtıyor olması olası. 

Fikir alanında da Sufizmin babalığı bir o kadar açık. DervişlerJakr (yoksul

luk) ,Jena' (ben'in yok oluşu) ve velayet (ermişlik) gibi kavramsal Sufi karı

şımlarını benimsemiş ama bunlara aşırılıkçı ve köktenci yorumlar getirmişlerdir. 

Gerçekten de zühd, toplumu red ve uzlaşma tanımaz bireycilik gibi derviş din

darlığının öz özelikleri, her zaman pratik bakımdan değilse de kuram bakımın

dan bu türden köktenci yorumlara geri götürülebilir. örneğin ilk Kalenderler, 

muhtemelen de Haydariler, yoksulluk kavramını görünürde mantıki sonuçları

na dek işletiyorlardı. Sonraki Abdallar ise, onlara kendi gözlerinde Sufilerin 

Tanrı dostu olduğu savını reddetme ruhsatı veren kendi velayet anlayışlarıyla 

meşgul idiler. Pek çok Sufi gibi çoğu derviş de Tann'nın inayeti ile dolu oldukla

rı inancını taşımış görünüyor, bu ayrıcalık için tipik Sufi açıklamalan ileri sürü

yordu. 

Dikkatimizi zühd yoluna üye alma sorusuna çevirirsek, baba-oğul benzet

mesi daha bile ileri götürülebilir. önde gelen dervişlerin yaşamöykülerinin ya-
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kından incelenmesi tipik bir örnek sergiliyor: (Sufızmin genel olarak adam aldığı 

aynı toplumsal katman) kültürel seçkinler sınıfından, hala gençse önünde parlak 

bir gelecek ya da orta yaşlı veya yaşlıcaysa ardında öne çıkmış bir mesleği olan 

yetişkin bir erkek üye, kültürel konumunu reddedip derviş olur. Apaçık bir ör

nek, Cemaleddin Savi'ninkidir. Dervişliğe geçmeden önce genç bir adam olarak 

sergilediği menkıbevi yaşamöyküsünde önemle vurgulanan bilgi düzeyi, kendi

sine "ayaklı kütüphane" denmesinin yanı sıra kayıtlara geçmiş, hiç olmazsa kıs

mi bir Kur'an tefsiri yazma girişimiyle de kanıtlı. Onyedi yaşlannda mükemmel 

eğitimli genç bir adam olarak Kalenderlere katılan ünlü İran şairi Fahreddin-i CJ

raki; delikanlılığında Kalender olan yazar ve şair Hamid Kalender (ö. 754/1 353 

sonrası) ; din alimliği yaşamını bırakarak bir Kalender grubuna katılan Osmanlı 

Mevlana Eşrefzade Muhyiddin Mehmed (il. Mehmed dönemi) ; ve Osmanlı şairi 

Hayali Beg (onuncu/onaltıncı yüzyılın ilk yansı) örneklerinin hepsi bu örneğe 

uyuyor. Seçkin sınıf yaşam biçeminden derviş yaşam biçemine bu tür (özellikle 

gençken) geçişlerin başka örnekleri, babası bir ordu komutanı, amcası da ünlü 

bir katip olan Barak Baba, yerel bir beyin oğlu olan Kaygusuz Abdal (ö. doku

zuncu/onbeşinci yüzyılın ilk dördünü) gibi ön-Abdallann; bir Türk sultanının 

oğlu olduğu söylenen Kutbeddin Haydar; bilgelik ve tinsel aydınlanma ardında 

koşan genç bir adam olarak Kalenderlik yoluna giren Kalender Hatib-i Farisi (ö. 

7 48/ 1 34 7-48) ; ve Abdal yolunu gençliğinde seçen şair Hayreti'nin yaşamöykü

lerinde buluyoruz. 

Dolayısıyla kanıtlanmız derviş dindarlığının mimar ve anahtar kişiliklerinin 

çoklukla seçkinler sınıfından genç muhalifler olduğuna işaret ediyor. Sayılan ör

neklere göre hükmetmek gerekirse derviş olmanın ön-koşulunun yüksek kültüre 

erişebilirlik ya da giriş garantisi olduğu görülecektir. Yüksek kültürle derviş din

darlığı arasındaki doğrudan bağlantı, hem önemli dervişlerin seçkin toplumsal 

geçmişleriyle hem de aralannda usta şairlerin varlığı ile sergileniyor. Gene bunun 

gibi, pek çok politik önderlerce dervişlere gösterilen saygı da derviş zahidliği ile 

seçkinler kültürü arasındaki yakın bağlann başka bir kanıtı olarak görülmeli. Ka

lender önderleri Muhammed el-Belhi ve Hasan el-Cevalaki'ye aşın saygı gösteren 

Memluk hükümdarlan el-Melik ez-Zahir ve Kitbuga ile Hindistan'da, Ebu Bekr 

Tüsi Haydari ile açıkça ilişki kuran Halad hükümdan il. F'lrüz'Şah ve adı bilinme

yen bir Kalender ve yoldaşlanna armağanlar sunan asi Bengal valisi Tuğrul ve 

Anadolu' da Sultan Şücac adına bir cami yaptıran Osmanlı sultanı il. Murad'ın ör

nekleri, sapkın dervişlerin güç sahibi sınıflar üzerine, olasılıkla ortak kültürel kö

ken dolayısıyla, bir ölçüde etki uyguladığını gösteriyor. Sapkın zahidlik, kültürel 

ve politik seçkinler sınıfından kopanlann belirleyici etkinlikleriyle oluşmuş görü-
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nüyor. Dervişler, çok gerçek bir anlamda, toplumsal saygınlıklı Sufilerin dölü 

icii . 12 

Bu noktada gençlerin derviş çağnlanna olağanüstü bir biçimde kulak vermesi 

ya da dervişlerin kendilerinin delikanlı ya da genç adamlara karşı, galiba özel bir 

ilgi duymalan artık kimseyi şaşırtmasa gerektir. Bu bakımdan havayı Cemaled

dln'in genç bir adam olarak Celaleddln ed-Derguzin:i adlı çok acayip bir oğlanın et

kisi altında derviş oluşu belirliyor. Bundan sonra Kalenderler, örneğin Çişti Mu

hammed Gisüderaz'ın kendilerine yönelttiği ağır küfürlerin gösterdiği gibi çok sık 

olarak çocuktan kendi yaşam biçimlerini benimsemeleri için ayartmakla suçlan

mıştır. Yukanda sayılıp dökülen derviş yoluna girme ömeklerinirı hemen hepsi bu 

savın doğruluğuna tanıklık ediyor. Zahidliğin genç erkekler üzerindeki direnilmez 

çekiciliği sacdi'nin dizelerinde de yazılı: 

Kalenderlerle düşüp kalkıyorsa çocuk 

Söyleyin babasına ummasın artık ondan hayır 

Üztilmesin helakine telefine 

Yeğdir ölse babadan önce reddedilmiş oğul! 1 3 

Çok daha sonra Osmanlı Anadolusu'nda Abdallar arasında esrar ikramında 

uzmanlaşmış önemli sayıda eğitimli genç ve erginler vardı, kendileri çoğunlukla 

seçkin ailelerden gelen genç camiler ise aynı yaştaki erkeklere özel bir ilgi gösteri

yordu. 

Bu yüzden yeni zühd, sözcüğün bütün anlarnlanyla kurumsal Süfizmin çocu

ğu idi. tki dindarlık biçemi birbiriyle sürekli karşıklıklı düşmanlık içinde var ola

mayacak kadar çok içten bağlantılı idi. Bu dünyalı tarikatlar kaygı uyandıracak 

12 Derviş dindarlığına geçişin öncelik.le kültürel seçkinlerin genç erkekleri arasında olduğu sonucunu 
çıkarmak kesinlik.le haklı görülmekle birlikte, bu konuda tarihi belgenin çok yetersiz olduğu kabul 
edilmelidir. Kaynaklar, doğal olarak, çoklukla toplumsal geçmişleri önemli olan dervişlerden söz et
miştir. Ancak gelecekte sapkın dervişlerin toplumsal bileşimi hakkında herhangi bir kesin kanıtın 
çıkması son derece olasılık dışı. Bu koşullara bakarak karşılaştınnalı sosyolojik gözlemin burada 
benimsenen görüşün geçerliliğini desteklediğine dikkat etmek gerekiyor. örneğin Avrupa'daki 
Fransisken hareketi bize yakın bir benzerlik sunuyor: " [Fransiskeııler] bütün toplumsal gruplardan 
üye topluyordu ama anlaşılacağı gibi oıılan en çok çeken daha zengin olan orta sınıflar ve ruhban 
entelijansiyası idi" (Cliford H. Lawrence, Medieval Monasdcism: Forms ef Religious Life in Wes
tem Europe in the Middle Age, 200) . Bundan biraz değişik bir bakımdan, Birleşik Devletler'de 
1960lar karşı kültür hareketi üzerine aşağıdaki yapıttan karşılaştınnız: Tirnothy Miller, The Hippies 
and Amencan Values; Edward P. Morgan, The Sixties Experience: Hard Lessons About Modern 
America; ve Peter Clecak, America's Questfor the ideal 5e!f: Dissent and Fu!ftllment in the 60s 
and 70s. 

13 sacdi adıyla bilinen Ebü cAbdutlah Müşerrifeddin ibn Muslih, Bustan, yay. Muharnıned CAIJ Furü
gi, 196. lngilizce çeviri Morals Pointed and Ta/es Adomed: The Büstan ef ScıCdi, çev. G.M. Wic
kens'den alınmıştır (bölüm. 7, öykü. 129). 
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denli toplum-karşıtı olan karşılıklarını, kimileyin yalnız politik yarardan dolayı 

değil gerçek yakınlık ve sevgi dolayısıyla da kendi saflarında barındırmaya hazır 

idiyseler; sapkın dervişler de, ilk günlerinden beri önemli ölçüde bir kurumlaşma 

sergilemiş olduklarından, belli ölçüde bir toplumsal kabulle güçlü olmaya her za

man isteksiz değildiler. Yalnız Hindistan'da Çiştilik-Kalenderlik gibi alt-tarikatların 

değil Osmanlı imparatorluğu'nda Bektaşilik gibi kuraltanımaz tarikatların ortaya 

çıkışının ardında yatan da bu iki etmenin bir bireşimi olabilir. Derviş dindarlığını 

kurumsal Süfizmle uzlaştırma işareti Baha'eddin Zekeriya' ,  Ferideddin Genc-i Şe

ker ve Nasireddin Çirag-i Dihli gibi önemli tarikat şeyhlerinin, kendilerine açıkça 

düşman olanları da içinde olmak üzere, Kalenderlere karşı serimli (müsamahalı) 

davranışlarıyla çoktandır veriliyordu. Arap, Fars ve Türk Süfi şiirindeki sayısız 

Kalenderiydt örneklerinin gösterdiği gibi ünlü Süfi şairlerin Kalenderi konularının 

büyüsüne kapılması, sapkınların toplumu reddinin Sufilerin gönül ve kafalarına 

uyguladığı çekici gücü yeterince gösteriyor. SaCdi'nin dizelerine karşın Süfi anne

babalar çocuklarını bütün bütün reddedemezlerdi. Oğullarsa özel olarak Süfizm, 

genel olarak da Müslüman toplumları içinde etkili olan kurumlaşmanın acımasız 

çekimine zor direnebilirdi. Şerfcati koruyarak egemenliklerine dini meşrüCluk sağ

lama kaygısındaki politik güçlerden gelen korkunç çağrıya uymak için güçlü top

lumsal baskılar vardı. Derviş gruplarının ağır devlet baskısından kaçmak için ye

terli saygınlık kazanmak ihtiyacını duydukları Osmanlı İmparatorluğu'nda durum 

kesinlikle böyleydi. Görünüşe bakarsak bu sorun şıcı inançlarını, muhtemelen im

paratorluk içindeki Süfi-Sünni ittifakım bozma girişimleri sonucu olarak, açıkça 

belirten Abdallar için özellikle sancılıydı. Bu yüzden ya bile bile, ya da zamanla 

Osmanlı ordusunun belkemiği Yeniçerilerle kopması olanaksız bağlantılarından 

ötürü resmi onay verilen Bektaşilerin saflarına katılmış olmaları akla yakın. Öteki 

derviş grupları da, özellikle Kalenderlerle Haydariler bu örneğe uydular. Onun

cu/onaltmcı yüzyılda büyük bölgesel, Osmanlı, Safevi, Özbek ve Moğol büyük 

imparatorluklarının kesin kuruluşları, savurgan oğlun değilse de, asisinin aileye 

dönmesine yol açmıştır. 

Son Orta Dönem, tarikat ve medrese diye bilinen yeni İslami toplumsal ku

rumların yaygınlaşma ve yerleşmesine tanık olmuştur. Bu kurumların kendileri 

tık Orta Dönem'de İslam dünyasında olan son derece önemli toplumsal dönüşüm

lerin ürünüydü. Bu çalışmanın bakış açısından İslam tarihinin bu son evresinin 

genel özelliği. bu-dünyalı dindarlığın, güçlü bir Sünni-Sufi ittifakı biçiminde, kesin 

yengisi idi. Süfızm içindeki cemaatçi eğilimin kesin utkusu, tarikatların kurulma

sıyla sergilendiği gibi, öte-dünyalı boyutlarının zayıflamasını işaret ediyordu. Bu

dünyalı dindarlığa doğru bu güçlü dönüş, uyuyan zahidlik gizil-güçlerini yeniden 
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depreterek Sufızm içinde kuvvetli bir öte-dünyalı tepki doğurmuştur. Zahid ve 

anarşist bireycilik eğilimleri yeniden canlılık kazanmış ve toplumsal bakımdan 

ayn bir sapkın zahidlik hareketi olarak ortaya çıkmıştır. Böylece tarikatlann ku

rumsal Sufızmi derviş topluluğunu doğrudan doğruya yaratıyor, uzun sürede de 

doğa ve biçimini belirliyordu. İkincisi, tam da olumsuzlamasıyla, yalnızca alay 

ederek bile olsa birincisinin nerdeyse bütün yanlannı yansıtıyordu. Bütün bunlara 

karşın tarikat ve derviş topluluğu arasındaki ilişki yalnızca karşılıklı düşmanlık 

değildi. Sufızmin kurumlaşması dünyadan düşüncü! kaçış seçeneğine karşı Sufi 

saygı ve sevgisinin bütünüyle değer yitirmesi demek olmuyor önemli pek çok Su

fi dervişlere anlayış ve sevgiyle bakıyordu. Dervişler ise, kendilerini Sufızme bağ

layan göbek bağını hiçbir zaman bütünüyle kesememişlerdir. İki dindarlık biçemi 

arasındaki bağ, aralanndaki ilişkinin çatışkılı doğasına karşın işler kalmıştır. 
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SEKİZİNCİ Bölüm 

SONUÇ 

Son Orta Dönem İslam dünyasının giyiniş, davranış ve dindarlık biçemiyle 

son derece merak uyandıran ama toplumsal ve hukuksal olarak uçlarda olan di

lenci dervişleri modern İslam tarihi araştırmacıları için anlaşılmaz kişiler olarak 

kalmıştır. Onlara az bilimsel dikkat yöneltilmiştir. Araştırıcılar, onları, genellikle 

basit İslam dindarlığı modellerinin uygulanmasına dirençli dini olguları geçiştiri

vermek için kullanılan, her şeyi kapsayan ve kötü tanımlı bir kavram olan, gerçe

ği çarpıtan "halk din'i" prizmasından bakma çekiciliğine kurban etmiştir. Böyle ih

mal ve özensizliğin sonucu olarak derviş dindarlığı tanınmanın ötesinde bir ka

ranlığa gömülmüş ve "ana" dini olgu araştırması yeğlenerek genel olarak gör

mezden gelinmiştir. 

Burada yeniden kurulduğu biçimiyle yeni zühdün tarihi, uzaktan karışık ve 

biçimden yoksun bir derviş hareketi olarak görünebilecek şeyin gerçekte ayn 

kimliklerini zaman ve mekan içinde sürdüren açıkça ayrışmış bir dini topluluklar 

takımından oluştuğunu açıkça gösteriyor. Adlanma bakımından epeyi yüksek 

akıcılıklanna karşın Kalender, Haydari, Rı1m Abdalları ve ötekiler ayrı derviş 

gruplarıydı. Rı1m Abdallannın denetim altına alınmayan vecdi Camilerin bilgili 

neşelerinden fazlasıyla aynlıyordu, öte yandan bu grupların ikisi de Haydari ve 

ilk Kalenderlerin ateşli zühdünden epeyi uzaktı. Göze çarpacak kadar ayn derviş 

dindarlık akımlarının varlığını kabul etmek, değişik gruplar arasındaki ayrışma 

çizgilerinin bütün Son Orta Dönem boyunca ve geniş bir aşın kültürel çeşitlilik 

coğrafyasında değişmeden kaldığını göstermez. Denmek istenen gruplar arasında 

etkileşim, birbirinirı içine girme ya da birleşmeyi önleyen kavuşturulmaz bir ayrı

lığın olduğu değil. Gerçekte belgelemek olanaksız ise de derviş gruplarının birbiri

ni çok etkilemiş olması son derece olası. Burada ileri sürülen sav, daha çok, za-
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man ve mekan bakımından belli herhangi bir kültürel alanda toplumsal ve dü

şünsel olarak birçok ayn derviş dindarlık türlerinin var olduğudur. Müslüman ol

sun olmasın derviş dindarlığına yabancı olanlar bu örnekleri pek sık kanştınyor

lardı, ancak aynı şey, kendi ayn grup kimliklerinin son derece bilincinde görünen 

dervişlerin kendileri için söylenemez. 

Derviş dindarlığının belirleyici özelliği, toplumsal olarak sapkın zahitlikti. Kı

sacası yoksulluk, dilencilik, gezgincilik, evlenmemek ve kendine acı vermek gibi 

kökten zahidce adetlerin benimsenmesi doğru dürüst ancak dervişlerin temel ku

rumlarını öte-dünyadaki kurtuluşa uymaz ve yöneltmez gördükleri toplumu reddi 

bağlamında anlaşılabilir. Kurtuluş, böylece, toplumun uzlaşma tanımaz biçimde 

toplum karşıtı eylemlerle etkin ve toplumsal olarak göze batar biçimde reddedil

mesinde idi. 

Toplumun reddi İslam Son Orta Dönemine özgü değildi. İslam tarihinin genel

likle ve doğru olarak şiddetli bir biçimde bu-dünyalı evresi olarak gösterilen Yük

sek Hilafet zamanlan da bütün ilk Orta Dönem boyunca etkin kalmış, güçlü öte

dünyalı zühd hareketleri yaratmıştır. İslamın Mezopotamya'daki ilk iki yüzyılının 

ilk zahidlik hareketini en çok Doğu tran'da yayılan Kerramllik izlemiştir. Bu iki 

hareket te zamanla Sufi dindarlık biçemince etkisizleştirildi. Ancak etkisizleştiril

me yok olmayı gerektirmiyor ve zahidlik mirası, Sufilik içinde güçlü olarak kalı

yordu. Aynca Süfizmin kendisi, ilişkili de olsa, başka tür zühd -anarşist birey

cilik- tohumlan taşıyordu. İç-dünyaya dönük tasavvuf etkinliği ile düşüncü! kaçış 

arasındaki eşiği aşma çekiciliği Sufiler için yüzeye hep yakın kalmıştır. Şimdi, so

runsuz değilse de, sıkı bir ittifak içinde olan Sufilik ve Sünnilik 11k Orta Dönem sı

rasında evrenselci CAbbasi düzeninin çözülüşünden sonra ortaya çıkan yeni İslam 

toplumsal düzeninin belli başlı ögeleri olmuştur. Sufi tarikatının ve Sufiliğe bulaş

mış evl(yd' inancasının doğuşuyla Süfizmin bu-dünyalı gizil-gücü bütün İslam 

dünyasında tam güç ve hızla gerçekleşiyordu. Sufizmin her yerde hazır ve nazır 

toplumsal kurumlar biçiminde topluma kök salması, Sufizm içinde uyuyan öte

dünyalı zahidlik ve anarşist bireycilik eğilimlerini yeniden özgür kılıyordu. Önce 

anarşist bireycilik, yazınsal ve idealleştirilmiş Kalender-konulan biçiminde yüze 

çıkarken; öte-dünyalı eğilimler, anarşistlik ve zahidliği redçilikten yana kullana

rak çok geçmeden savaşı kazandı. Sapkın zahidlik böylece kurumsal Sufizmin et

kin olumsuzlaması olarak İslam dindarlığı listesindeki yerini yeniden alıyordu. 

Kurumsal Sufizm ile derviş hareketleri arasındaki ilişki bir aile ilişkisiydi. İkin

cisi, olumsuzca olsa da, baba tarikatları yansıtan asi bir çocuk olarak birincinin 

bağrından çıkmıştır. Derviş grupları ideoloji ve örgütlenme bakımından, yalnızca 

bilinçli bir alaycılıkla da olsa Sufi tarikatlarına yakından benziyordu. İki geniş top-
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lumsal grubu bir arada tutan bağ, deyim yerindeyse, organik olduğundan tarihsel 

yörüngeleri sürekli birbiriyle sarmaş dolaş kalmıştır. Tarikatlar nerde ve ne zaman 

İslami toplum yapısına yerleşmişlerse öte-dünyalı dervişler onlara kaçınılmaz ola

rak uymuştur. üstelik Sufi ve derviş dindarlığı arasındaki ilişki çok-boyutlu idi. 

Her iki yanda da düşmanlığa saygı, kimileyin hatta hayranlık eşlik ediyordu. 

özellikle Sufiler, gerçek bu-dünyalı biçimde, bölgesel büyük imparatorluklar dö

nemi sırasında dokuzuncu/onbeşinci yüzyıl sonrasında bile asi kardeşlerini arala

rında barındıracak kadar esnek çıkmıştır. 

Bu çalışma boyunca ortaya çıkmış belli de en belirgin sorun "etniklik bağlan

tısı" denebilecek olanıdır. Dolayısıyla yeni zahidlik hareketlerinin öncelikle İran, 

Türk ve Hint kültür çevrelerinde çıkmış olması ve başat olarak Arap olan bölge

lerde önemli hiçbir "yerli" derviş hareketinin olmaması dikkat çekici. Mezapotam

ya'da oluşmasına karşın Kalenderlik bile, hiç olmazsa yedinci-sekizinci/onüçün

cü-ondördüncü yüzyıllar boyunca, Arap olmayan genellikle bir İran dindarlık bi

çemi olarak kalmıştır, bu dönem içinde Haydarilik için de hemen hemen aynı şey 

söylenebilir. Benzer gruplar daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan'ın 

Arap olmayan halklan arasında etkinlik gösteriyordu. Bu yüzden yeni zühd İslam 

dünyasının Arap kültürel çevrelerinde egemen olan dindarlık biçemlerinde bir 

yankı bulmamış görünüyor. Yüzeydeki benzerliklere karşın RifüCfük, Bedevilik 

adlı Arap Sufi hareketleri ve Magrib'de ctsave, sapkın zahidliğin temel ilkelerine 

destek vermemiştir. Bunlar sürekli olarak zahidlik ve kural karşıtlığı yapmayan 

normal tarikatlarmış gibi görünüyor ve genel olarak İslam toplumuna yönelik 

köklü protesto hareketleri değil. Değişik kültürel alanlar içinde böylesine çeşitli 

dindarlık gelişiminin ardındaki nedenler, bu çalışmada açıklanmadan kalmak zo

runda. Son Orta Dönem Arap durumunun daha yakından incelenmesinin burada 

çiziktirilen resmi değiştirmesi ve daha da geliştirmesi, hiç kuşkusuz, olanaklıdır. 

ikinci bir soru da, kurumsal Sufizmin içinden sapkın zahidlik hareketlerini doğur

tan aynı güçlerin aynı dönem içinde İslam dindarlığının başka yanlannda da işle

yip işlemediğidir. Daha açıkçası, tarikatinki gibi, medresenin yükselişinin cu/emd' 

arasında medrese-dindarlığının artan ya da en azından gizil-güçlü bu-dünyaWığı

na karşı bir tepki yaratıp yaratmadığını araştırmak meşrilc gözüküyor. Bu bakış 

açısından İbn Teymiye'nin (ö. 728/1 328) yaşam boyu dini etkinliğinde, çok da

ha sonra Osmanlı karşılığı Mehmed Birgivi'nin (ö. 98 1 / 1 573) dini kalıtında tam 

da böyle bir tepki görmek çok çekici. İki kişilik de cu/emd'nın toplumca özümsen

me derecesinin ölçüleri olarak görülebilecek (halk dini, özellikle evliya' inancası 

gibi) konular ve cu/emd'nın toplumsal ve politik bakımdan duyarlı konularda aşı

n "esneklik" göstermeye gönüllü olması yüzünden toplumsal olarak saygın poli-

1 1 7  



Tannnın Kuraltanımaz Kulları 

tik olarak iyi-konumda cu/emd' ile çok sık çatışmıştır. 1  Burada denmek istenen 

bir yanda entellektüel bir akım olarak bağnaz reformculuk ile öte yanda din alim

leri arasında bu-dünyalı dindarlığın tümden egemen oluşu arasında bir bağlantı 

olabileceğidir. Bu konunun kesinlikle daha da geliştirilmesi ve bağımsız olarak sı

nanması gerek. Bu bağlamda İslam toplumunda medresenin kök salışına din 

alimleri arasında eleştirici tepkiler arama düşüncesi üzerinde durmaya değer. 

üçüncü ve yöntem bakımından çok ilginç bir sorun da yeni zahidlik hareket

lerinin çıkış ve yayılışlarının ardındaki toplumsal ve ekonomik etmenlerle ilgili. 

Genel bir düzeyde modernlik öncesi toplumlardaki zahid dünya-yadsımasını, kır

sal toplumun karşıtı anlamında, kent toplumuyla ilişkilendirmek olanaklı. Zühdcü 

idealler kesin olarak kent uygarlığının ürünü idi. 2 Ancak daha da anlamlı soru, 

böylesine basit bir ilişkinin ötesine giderek bir yanda yoksulluk kavramı üzerine 

kurulmuş dini ideallerin toplumsal üstünlüğü ile öte yanda kent ekonomileri için

de tecimsel kapitalin yükselişi arasında yakın bir bağlantı olduğunun iddia edilip 

edilemeyeceğidir. ı 000 ve 1 300 dönemi Avrupa tarihi için bu düşünce çizgisinde 

güçlü bir sav geliştirilmiştir. 3 İslam toplumları ekonomileri içinde tüccar kapitali

nin görece gücü İslam ekonomi tarihinin genellikle kabul edilen bir yanı olduğun

dan, bütün İslam tarihi boyunca "gönüllü yoksulluk" ile "kar ekonomisi" arasın

da aynı bağlantının çalışır olduğunu görmek olanaklı. Ancak bu, bir kez daha, bu 

noktada en çok muvakkat bir öneri olarak kalmalıdır. 

Son olarak Avrupa'da dilenci tarikatlerinin, özellikle Fransiskenlerle Domini

kenlerin, ortaya çıkışı ile İslam dünyasında derviş gruplarının, özellikle Kalender

lerle Haydarilerin ortaya çıkışı arasındaki zaman uygunluğu, bu iki koşut gelişme 

arasında bir bağlantı olup olmadığını merak ettiriyor. Soru çok ilginç; yine de söz 

konusu dönemde İslam dünyası ekonomik tarihi hakkında yeterli bilimsel yapıtın 

yokluğu yanıtlamayı, olanaksız değilse de güç kılıyor. Bununla birlikte dünya tarihi 

üstüne son çalışmalar, hiç olmazsa ekonomik düzeyde değişik kültürel alanlar ara

sında bu tür bağlantılar bulma olanağının gerçek bir olanak olduğuna ve bu konuya 

yönelik gelecekteki araştırmalarda akılda tutulması gerektiğine işaret ediyor. 4 

Son Orta Dönem süresinde o kadar çok Müslüman birey gerçekten derviş ya

şam biçemine geçmişse modem din tarihçisinin bu olguya gerçek özen ve saygıy-

1 İbn Teymiye hakkında bakınız Hemi Laoust, "Ibn Taymiyya," El, 3:95 1 -55 içinde, Birgivi hakkında 
bakınız Kasım Kufrevl, "Birgewl," El, 1 : 1235 içinde. 

2 Karşı. Richard F. Gombrich, Theravdda Buddhism: A Social Historyfrom Ancient Benares to Mo
dem Colombo, 49-59; ve Patrick Olivelle, Samnyıisa Upanisads: Hindi Scriptures on Asceticism 
and Renunciation. 29-33. 

3 Lester K. Little, Religious Poverty and the Pr!{/it EconoTI?}' in Medieval Europe. 
4 Bakınız Janet L. Abu-Lugod, Before European Hegemony: The World Şystem A.D. 1250-1350. 
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la yaklaşma sorumluluğu vardır. Derviş dindarlığını, kolayca, İslam toplumunun 

"az yetenekli" üyelerine özgü olarak yorumlama çekiciliğine karşı direnilmeli. Bu 

çalışma, başka hiçbir şey yapmamışsa bile, tarihi incelemenin insan konularına 

bu türden saygının kaçınılmaz olarak yeni ve verimli araştırma yollan açtığını 

açıkça sergiliyor. 

Derviş gruplarının tarihsel yörüngelerini izleme girişimi, bizi Son Orta Dönem 

İslam dünyasının bütün önemli kültür çevrelerine götürdü. Kalenderlerle Haydari

lerin yanı sıra Rum Abdalları, Camller, Medariler ve Celaliler gibi kültürce daha 

özgül grupların gerçek doğa ve anlamlan ancak böyle geniş bir karşılaştırmalı 

kültür araştırmasından sonra ortaya çıktı. Kültürel ve bölgesel olarak sınırlı olan 

olay incelemelerinin son derece önemli rollerine karşın modernlik öncesi İslam di

ni tarihinin incelenmesinde bütüncül kapsamlı görüşlerin besimsenmesi için belir

gin bir ihtiyaç olduğu artık apaçık olmalı. 

Gene buna benzer biçimde derviş dindarlığının yakından incelenmesi, genel 

olarak "uç" dini olgu olduğu varsayılan şeyden kaçınma bilimsel eğilimine karşı 

güçlü bir uyan içeriyor. "Uç" derviş grupları hakkındaki bu araştırma, genel ola

rak İslam dini tarihindeki özel olarak da Sı1fizm içindeki zahidlik eğilimlerinin ye

ri hakkında yeni anlayışa yol açıyor. Aynca, şimdi artık İslam içinde bu-dünyalı 

mistik bir dindarlığın başarılı gelişimi olarak görülebilecek olan Sı1fizmin kendine 

yeni bir ışık tutuyor. Dinler tarihinde galiba hiçbir şey uç değil. 
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Asketen und 'unfrommen' Stiftungen" içinde, 409-85 (metin 422-83'te). Proceedings 91 
the First European CoTJference 91 Iranian Studies Held in Turin, September 7th-11 th, 
1987 by the Sodetas Iranologica Europaea, Bölüm 2 ,  Middle and New /ranian Studies 
içinde. Yay. Gherardo Gnoli ve Antonio Panoino, Roma: Istituto Italiano per il Medio ed 

Estremo Oriente, 1 90. 

Ramazanzade Nişancı Mehmed, Küçük Nişancı diye ünlü. Tdrfh-i Nişancı Mehmed Paşa. İstan

bul: Tab'hane-i 'Amire, 1279/1 862-63. 

Rıza Kuli Han Hidayet. Mecma'u/fesehd. Tahran: yayımlayan belli değil, 1295/1 878. 

Riyazi Mehmed. Riyrizü'ş-şu'ard. Yzm. British Library (Londra) . Or. 1 350 1 ,  tarih 13371 1 9 1 8-

1 9. Müstensih Ahmed 'İzzet. 
Rumi, Celfileddin Muhammed ibn Muhammed-i Belhi, Mevlana diye ünlü. Mesnevi-yi ma'nevi. Yay. 
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