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SüNüŞ

1980 sonrasında Alevilik, 1400 yıldan beri süren sesli 

sessiz muhalefetine artık son vermek için toplumsal bir hare

kete geçiş ve ülke gündeminde yer almıştır. Önceki yıllarda, 

yalnızca kırsal kesimlerde köy odalarında, kentlerin kenar 

semtlerinde kendine özgü tören ve töreleriyle kendisini gös

teren Alevilik - Bektaşilik, artık ulu orta ortaya çıkmış ve kabu

ğunu kırmıştır. 1980 sonrası yazılı basında, medyada dizi üs

tüne dizi, program üstüne program olarak yer alması bunun 

göstergesidir.

Alevilik - Bektaşilik konusunda köy köy dolaşıp talipleri 

için cem'e çıkan Dedelerin, Babaların dağarcığında, yayında

3-5 rafını dolduracak oranda çeşitli kitap, dergi ve gazete 

yayınları bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki Alevilik-Bektaşilik 

"gizlilik"ten kurtulmuş, bazı gerici, cahil kafaların önyargısal 

ve art niyetli olarak düşündüğü gibi "mum söndürmek"ten 
kurtulmuştur. Tüm bu gelişmelerin seyrine baktığımızda şunu 

da görüyoruz ki, artık o gerçekte, Alevi olmayanlarca da 

araştırma / inceleme konusu olmaya başlamaktadır.

Yukarıda da belirttiğim gibi 1980 sonrası, Alevi-Bektaşi 

yayınlarında büyük bir patlama oldu. Bu yayınların bir kısmı, 

bilinenleri yinelerken, bir kısmı da ciddi bir bilimsel araştır

manın izlerini taşıyordu. Bu kervanda ben de yer almıştım. 

"Aleviler'de Semah" adlı ilk kitabımın önsözünde de açık

ladığım gibi, bir seminer notu hazırlamak düşüncesiyle başla

yan araştırma / inceleme, beni birkaç yılımı alan ciddi bir 

araştırmanın / incelemenin içine çekti. Kuşkusuz, araştırma

larım sırasında Türkçe basılı ne kadar yazın varsa, bunları 

bulup incelerken, karşımıza yabancı dilde yazılmış (benim 

için özellikle Fransızca olanları değerliydi) bazı kitap ve 

maka-leler de dikkatimi çekti. Bunları da incelediğimde gör

düm ki, yabancı araştırmacılar bizi bizden daha iyi araştırmış



lar ve "biliyorlar". Çünkü yabancı araştırmacılar, olaya bilim

sel olarak yaklaşmışlar, önyargısız düşünmüşler ve Anadolu'nun 

Alevi - Bektaşi bölgelerinde gidip yerinde araştırma / inceleme 

yapmışlar. Bu da gösteriyor ki Alevilik ve Bektaşilik, "bir grup 
Ali taraftarlarına verilen ad" değil, törenleriyle, müziğiyle, ede

biyatıyla, yaşam biçimiyle kendine özgü bir olgudur.

İşte bu "olgu" nun peşine takıldığımda, Fransızca metin

leri de Türkçeye çevirmek zorunluluğu doğdu. Her biri değerli 

ve önemli bu makalelerin, başta irene Melikoff olmak üzere 

diğer araştırmacılarınkini de çevirdim. Yaptığım çeviriler, 

kendi araştıma / incelemelerim için büyük bir ufuk açarken, 

aynı zamanda o insanların da bizden biri olduğunu anladım. 

Bu çok sevindirici bir duyguydu.

Yaptığım çevirilerin bir kısmı çeşitli kitap ve dergilerde 

yayınlandı. Bir kısmı da yayınlanmayı bekliyordu. Yaptığım 

çevirileri bir araya getirdiğim de gördüm ki, her biri bir tarafta 

yayınlanan bu önemli ve belge niteliğindeki makaleler, bir 

arada ve okurların elinin altında rahatlıkla bulunsun istedik. 

Böylece siz okurlar, bir makaleyi bir dergide, diğer bir maka

leyi bir başka kitapta aramanın zahmetine de katlanmasın 

istedik. Bu düşüncelerle elinizdeki kitabın hazırlıklarına başlar

ken, o sıralarda, büyük araştırmacı, Alevi - Bektaşi bilimci ol

arak gördüğüm İrene Melikoff'un "Uyur idik Uyardılar /  Alevilik
- Bektaşilik Araştırmaları" adlı, çeşitli makalelerinden oluşmuş 

çeviri kitabı yayınlanmıştı. Böylece bu kitabı biz okurlara arma

ğan eden çevirmeni Turan Alptekin ve Atilla Özkırımlı idi. Ki

tabı okuduğumda şunu gördüm ki, birçok eksiklikleri var. Tu

ran Aptekin'i tanımadığım için eleştirim de ne oranda haklı

yım ya da haksızım bilemiyeceğim ama, şurası açık ki, Alevi

- Bektaşi terminolojisini iyi bilmiyor. Bana öyle geldi. Fransız- 

cası için birşey demem olanaksız. Fakat çeviri aşamasında 

büyük sıkıntı ve zorluk çektiği belli. Çevirmen arkadaş, belki 

Fransızca'da tam karşılığını bulamadı, ya da Alevi - Bektaşi



camianın içinden gelmediği için, bu kültürü, bu yapıyı iyi tan

ımadığı için özel deyim ve sözcükleri kullanırken zorlandı. Fa

kat kitabın önsözünde sayın Özkırımlı'nm yazısını ve kitabın 

yayınlanış öyküsünü görüyoruz. Bildiğim kadarıyla Özkırımlı 

bu konuları iyi bilen ve kitapları olan birisi...

Şunu da itiraf etmek gerekir ki, çeviri basit bir olay değil. 

Bir yabancı dili bilmek yetmiyor. Kendi anadilini iyi bilmek ve 

çeviri yaptığı konunun alanıyla ilgili terminolojiye sahip olmak 

gerekiyor. Fakat tüm bunların yanısıra, birkaç kez gözden ge

çirmek gerekir. Yabancı dildeki cümle kurgusunu iyi özüm

semek gerekir. Yoksa çevirmeni müthiş yanılgıya ve hataya 

sürüklüyor. Bunlar için birkaç örnek vermek istiyorum : Alp

tekin yaptığı çevirilerinde şöyle yanlışlıklara düşmüş. Bunu 

söylerken arkadaşı yargılamak gibi kesinlikle bir art düşün

cem yoktur. Menteş adı Mintaş (sf. 32), Suluca Karahüyük: 

Soluca Kara Öyük (sf. 21), Kırklar Meclisi : Kırklar Bezmi (sf. 
23, 46), heterodoks sözcüğünü cemaat dışı olarak çevirmiş, 

oysa bu sözcük din dışı, sapkın mezheplilik, bir dinin kural
larına uymayan anlamındadır. Yine cemaat dışı olarak kullan

dığı sözcüğü başka bir sayfada örf dışı (s. 28), olarak çevir

miş. Türk halk Islâmliğı diyor. Eğer Alevilik Anadolu'da, hat

ta Trakya'da da bir olgu olarak varsa, ki var, bunu salt Türk'e 

maletmek yanlış. Anadolu'da Alevi olan Kürtler de var. O za

man bu Türk halk İslâmlığı kavramını nasıl ayıracağız. Yine 

bir başka kavram: Beştaşi - Alevi değil Alevi - Bektaşi'dir doğ

rusu. Çünkü öncelik sırasına göre sözcükler de cümlede yeri

ni alırlar. Burada Alevi olgusu Bektaşi olgusundan öncedir. 

Zaten çevirmen arkadaş, çoğu yerlerde sanırım tam Türkçe 

karşılığını bulamamış olacak ki yabancı sözcükleri olduğu 

gibi kullanmış. Bunların başında gnose, (bilme), summun 
(doruk), bütün "gnoslar" (böyle cümle olmaz, biri Türkçe biri 

Fransızca), hvsterie (çılgınlık), biste (ortak) ve benzerleri. 

Bazı kavramları da kendine göre değiştirmiş gibi geliyor: Aşi
ret cemiyeti (aşiret yaşamı), şehadet kelimesini söylemek



(Kelime-i Şehadet getirmek), Islâm mezheplerini (Islâmm 

yandaşlarını, s. 102), öncelikle (özellikle, s. 101), Bazen de 

bir sözcüğün Türkçe karşılığını unutmuş, bir başka sayfada 

bambaşka bir anlamda kullanmış: Örneğin, heterodoks söz

cüğünü cemaat dışı (s. 25), cemat dışı'nı örfdışı (s. 28), örf - 
dışılık'ı uygunsuzluk (s. 101) olarak kullanmış. Bu da gös

teriyor ki çevirmen, biraz karıştırmış kavramları.

Bu örnekleri şunun için verdim. Alevilik - Bektaşilik ko

nusu gerçekten geniş ve zengin malzemesi olan bir alan. Bu 

alanla ilgili araştırma ve incelemelerde kuşkusuz çok dikkatli 

ve özenli olmak gerekir. Küçük bir sözcük yanlışlığı ister iste

mez yanlış anlamlara yol açacaktır. Bunun sorumlusu da o 

yazıyı çevirendir. Yabancı sözcüğün değişik anlamları var 

diye her birini kitabın değişik sayfalarında kullanırım düşün

cesi bence yanlış. Çünkü her konu alanının kendine özgü söz

cükleri, deyimleri ve anlamları vardır. Sözcüğün tek bir anla

mını ve doğrusunu seçmek gerekir. Bunları şunun için söylü

yorum. Turan Alptekin, kuşkusuz iyi niyetli bir girişimle böyle 

bir yapıtı bize kazandırmış. Bunun için teşekkür ediyorum. 

Yalnız, biraz daha dikkatli olsaydı sanırım daha güzel bir çe

viri ortaya çıkmış olacaktı. Üzüldüğüm bir nokta da sayın Öz- 

karımlı, bu çevirileri gözden geçirmiş, hatta önsözünde be

lirttiği gibi sayın Melikof'a da okutmuş ve beğenilmiş. (!) 

Oysa, iyi bir edebiyat araştırmacısı olan Özkırımlı'nın bunları 

görmemezlikten gelmemesi gerekirdi. Aslında verdiğim örnek

ler çok az. Kitabı okurken not aldım, 5-6 sayfa tuttu, tlmarım 

birgün bu dostlarla karşılaşır ve eleştirimin haklı olduğu ortaya 

çıkar.

Bu kitapta çoğunluğu İrene Melikoff'a ait olmakla birlikte 

değişik araştırmacıların makalelerine de yer verdim Bu maka

lelerin bir kısmı yayınlandı. Hatta bir - ikisi de yeni çevrilmiş, 

yayınlanmayı bekliyordu ki "Uyur İdik Uyardılar" kitabında da 

gördüm. İki çeviriyi karşılaştırınca yukarıdaki eleştiri hakkım



doğdu, ya da öyle varsaydım. Bu kitabın sonunda ayrıca iki 

ek çeviri var: Bunlardan biri Almanca'dan çevrilmiş (Dersim'de 
Kızılbaş Kürtler) ve Öz-Ge Yayınlarından çıkan Kürt Folkloru 
üzerine adlı kitapta yer almıştır. Yayınevi sahibi sayın Meh

met Bayrak'ın izniyle bu makaleyi de kitabımıza aldık. Diğeri 

ise İngilizce'den çevrilmiştir. Sayın Doç. Dr. Kürşat Bozkurt'un 

bu çevirisi de Bilim - ütopya hin Kasım 1996 sayısında yayın

lanmıştır. Diğer makalelerin çevirilerini ise Fransızca'dan çe

virdim. Bu arada Paul Dumont'un makalesi ise Fulya Atalay 

Dökme ve Gül Zuhal Bayrakçı tarafından çevrilmiş. Cemal 

Şener dostumun bana düzeltmesi için gönderdiği bu çeviri 

yeniden gözden geçirilmiş, gerekli düzeltmeler yapılmış ve ki

taba konmuştur. Bu makalenin ön çevirisi için tanımadığım 

bu arkadaşlara katkılarından dolayı teşükkür ediyorum.

Bu kitabın öyküsü de kısaca böyle. Dilerim bu kitap ta 

iyi bir başvuru kitabı olur ve böylece kendi dilinde Alevilik - 

Bektaşilik hakkında yazılanlar bizim okurlarımızın bilgisine 

sunulmuş sayılır. Okuyunca göreceksiniz ki çoğu makaleler 

belge niteliğindedir. Sanırım gerçek Alevilik - Bektaşilik olgu

suna ışık tutacak makaleler bunlar olsa gerek. Yaptığım ince

leme ve araştırmalarda Türkiye'den birkaç kişinin kitabı dışın

da genelde hep yabancıların özgün araştırma ve inceleme ki

taplarına güvenmişimdir. Çünkü onlar olaya daha nesnel 

bakmasını biliyorlar.

Bir başka kitabın kavşağında buluşmak üzere Merhaba...

1 Ocak 1997 / Ankara

İlhan Cem ERSEVEN



ANADOLU İSLÂM GİZEMCİLİĞİNİN 
ORTA ASYA KÖKENLERİ

İrene MELİKOFF



Anadolu gizemciliği (sufiliği), geniş bir sufi tarikatlar yel

pazesini içeren büyük bir araştırma alanını kapsamaktadır. 

Eldeki araştırmanın, aydın sınıfların bildiği İslâm Gizemciliği 

ile ilgisi yoktur. Bu araştırma, CJygur Budizminin etkisi ya da 

İslâm öncesi Şamanizmin kalıntılarından dolayı, aralarında 

Ahmet Yesevi okulu da (1) olduğu halde, Orta-Asya ka

lıntılarını taşıyan halk sufizmi ile sınırlı kalacaktır.

Bilim adamlarının çoğu, Türk halkları arasında İslâmî ya

yan ata ve babaların, varlıklarını ve İslâm öncesi gelenek

lerini uzun süre koruduklarını biliyorlardı. Fuat Köprülü de 

bunu açıkça ortaya koymuştur. (2)

Böylece Anadolu'nun kırsal ve göçebe halkı arasında ya

yılmış olan İslâm, eskil (arkaik) karakterini hep korumuştur. 

Kırsal ve aşiret yaşamı sürdüren halklar, kendilerini eski in

ançlarına yeniden bağlayan göbek bağını kesmediler. Çünkü 

yeni liderleri, baba ve dedeler, sadece eski kam-ozan so

yundan gelmeydiler. Hâlâ cahil ve batıl inancın etkisinde kal

mış halk, medresenin manevi ve kültürel etkisi altına girmeye 

henüz hazır değildi ve yaşamlarını Orta-Asya gelenek ve göre

neklerine göre sürdürüyorlardı.

Ayrıca, bu göbek bağı hiç kesildi mi? Hayır. Keyfi olarak 

"Alevi" diye adlandırılanların gelenek ve görenekleri araş

tırıldığında, bundan kuşku duyulacaktır. Bunlarda, günümüze 

dek gelmiş, zamana meydan okuyan eskil gelenek ve göre

nekleri yeniden buluruz. Bunlara örnek olarak cenaze tö

renlerini verebiliriz: Ölüm, ne zaman gelirse gelsin, hatta ölü, 

yörenin koşullarına göre gereken zamanda toprağa verilmiş 

olsun, cenaze törenleri İslâm öncesi Türk halklarının gel

eneklerine uygun olarak, İlkbahar başlarında yeniden yerine 

getirilir. (3) Bir örnek de, yeni doğan çocuğun ve doğum son

rası günlerde annesinin yaşamını tehdit eden, insan eti yiyen



cin, Al (Alkarısı) inancıdır. (4) Bir başka örnek, Şubat ayının 

sonuna doğru yapılan ve Çin Takvimi'ne göre eski Türklerin 

Yeni Yıl'ı olan ve Marco Polo'nun anlattığı "Ak Bayram”\a 
denk düşen, "Hızır" adıyla anılan bayram geleneğidir. (5)

Hatta bu sıralamaya, çeşitli yorumlara yol açan "Öte Dün
ya kardeşi", yani Ahiret kardeşi ya da Musahip (6) geleneğini 

de ekleyebiliriz. Buna benzer bir geleneği, Kaşgarlı Mahmud 

kitabında anlatmıştır. (7)

Biz yine, 1239-1240 tarihleri arasında, Babalılar Ayaklan

ması ile imparatorluklarının dengesi tehlikeye giren Ana-dolu 

Selçukluları dönemine dönelim. Bu ayaklanmacıların liderleri, 

tarihçi Aşıkpaşazade'nin atası olan "Baba Resul" ya da "Baba 
llyas" adıyla da bilinen Baba ishak, sadece eski kam- 

ozanların takipçileriydi. (8) Onların inançları, daha sonraki 

manevi liderleri Şeyh Cüneyd ya da Şeyh Haydar yan

daşlarından farklı değildi.

Bunlar da, şeyhleri gibi tenasuha (ruh göçüne) ve insan 

suretinde Tanrının zuhur ettiğine inanıyorlardı. (9) Baba 

Ishak, "Baba ResuluIIah" diye anılıyordu. Daha sonra, Şeyh 

Cüneyd ve soyundan gelenler, aşırı Şii öğeler aracılığıyla 

Tanrısallık belirtilerini simgeleyen şeyin, Ali'nin zuhuru ol

duklarını söyleyeceklerdir. Fakat burada bir güneş kültünün 

(ya da göksel bir din de denebilir) tüm kalıntılarını önceden 

görmek gerekir : Ali, burada Islâmi bir parlaklık altında, bir 

güneş tanrısallığını ("Kutsal gök" inancını), eski Türklerin 

"Gök tengri" inancını temsil etmektedir. (10)

Bektaşi tarikatına adı verilen Bektaş Veli de "Ali'nin sırrı" 
olarak görünür. Avucunun içinde, yeşil rengin güzel bir tonu 

olan ve Ali'nin işareti sayılan "yeşil ben" vardır. Hatta Ali'nin 

alnını süsleyen bu işaret, parlayan bir yıldız gibi Hacı Bektaş



Veli'nin alnında da parlamaktadır. Bütün bu olaylar, Hacı 

Bektaş Veli "Velayetname"sinin en başında anlatılmaktadır. 

(11)

Anadolu'da halk dini, başlıca Bektaşilik ve Mehmet Fuat 

Köprülü'nün "Köy Bektaşileri" diye bahsettiği ve küçültücü 

anlamda "Alevi" diye çağrılanlar tarafından temsil edilmiştir. 

(12) Başka bir deyişle, Türk halk İslâmlığı, menkıbe gele

neğinin Ahmed Yesevi'ye bağladığı Hacı Bektaş Veli'den 

sorulur.(13)

Tarihsel açıdan en önemli bilgi kaynağımız olan Aşıkpa- 
şazede Tarihfne göre Hacı Bektaş Veli, Babalılar Ay- 

aklanması'nın ortasına düşer ve Ayaklanma'nın ön

derlerinden biri olan Baba İlyas Horasani'nin çevresinde yer 

alır. (14) Bu olay, 14. yüzyılın ilk yarısında Aşıkpaşazade'nin 

dedesi, Baba llyas'ın torunu Elvan Çelebi tarafından yazılmış 

en eski metin olan, manzum biçiminde yazılan "Baba llyas-i 
Horasani Menakıbnamesi" adlı yapıtında yer almaktadır. (15) 

Bu metinde Hacı Bektaş, Baba llyas'ın müridleri arasında 

anılmaktadır. Bektaşi tarikatına adını veren velinin, inançsal 

düşüncelerinin Babalılar'ınkinden farklı olmayacağı konusun

da bazı nedenlerimiz var.

Bununla birlikte, 1240 yılında Babalılar'ın Selçuklular tara

fından kılıçtan geçirildiği dönemle 1449'da Şeyh Cüneyd'in 

dinsel-politik hareketini başlattığı dönem arasında iki yüz yıl

lık bir zaman vardır. Yabancı öğeler, bu halk dinine ka

rışmıştır. Ne Babalılar zamanında, ne de bozgundan sonra, 

Suluca Karahüyük'e gelmiş bulunan Hacı Bektaş'ın, inzivaya 

çekilmiş bir derviş yaşamı sürdürdüğü zamandaki öğeler bu

lunmaktadır.

Bu öğeler arasında, Azerbaycan'da vaazlar veren Astara-



bad'Iı Fazlullah'ın hurufi düşünceleri (16), Iranlı kalenderlerin 

(17) kuşkusuz bir Türk biçimi olan Abdalan-i Rum (18) ve 

hatta Ahiler'in zenaat loncaları gibi heterodoks düşünce ey

lemlerinin gelişmemiş Bektaşilik içinde eriyip kaynaşması 

vardır. Safavi propaganda döneminde, aşırı Şii düşünceler, 

halk Bektaşîliğini kendi cilâlarıyla kapatacaklardır. Daha 

önce Babalılar'da varolan, insan suretinde Tanrı’nm zuhur 
etmesi ve tenasüh (ruh göçü) inancına, Ali'nin tanrısallığı 

düşüncesi zorla gelip katılacaktır. Dede, artık az çok, Islâmi 

motiflerle donanmış eski kam-ozari\ar olan Baba İlyas ya da 

Baba Ishak'ta olduğu gibi, sadece kutsal görev ve yetkilerle 

donatılmış olmayacak, aynı zamanda insan suretinde Tan- 

rı'nm tecellisi olan Ali'nin bir tenasühü olacaktır.

Selçuklu Anadolusu, daha sonra Akkoyunlu Imparator- 

luğu'nda olduğu gibi resmi mezhepler olarak Sünni idi. Bu, 

Selçuklu yönetimi altındaki medrese eğitiminden dolayı bi

çimlenmiş ve Acem (İran) kültürü etkisinde kalmış kent 

merkezinde oturanlar içindi. Fakat bu durum, henüz bilgisiz 

kırsal kesim ve aşiret halkı için başkaydı.

İbn-i Batuta, 14. yüzyılda Alanya'ya geldiğinde, Rum böl

gesi kadınlarının kapanmadıklarını not etmektedir. (19) "Bu 
ülkenin insanlarının Sünni olduklarını, fakat buna karşın haş
haş (esrar) aldıklarını" yazar. (20) Açıktır ki, temelde müs- 

lümanlığı ve Sünniliği kabul eden halkın tümü, geçmişte ata

larının yaptıkları gibi dünyayı tüm doğallığıyla yaşamayı sür

dürüyorlardı. Onlar, kadınlarının örtünmelerini ve Şaman tö

renleri sırasında kendinden geçmenin temel aracı olan haş

haşı kullanmayı doğal karşılıyorlardı.

Aşıkpaşazade, Hacı Bektaş'ı atası Baba ilyas'a bağlarken, 

İslâmlığın temel kurallarını harfiyen yerine getirmediğini bilme

sine karşın, yine de onu yoldan sapmış biri olarak görmü



yordu. O 'nu Şeyh Cüneyd ve Haydar ile bağdaştırmaz. (21)

"Sultan Beyazıd Han döneminde, Erdebil sufileri Rum di
yarına nasıl geldikleri ve sonrası" (22) başlıklı vakayi- 

nüvisi'nde Şeyh Cüneyd'den söz ederken, Sadrettin Ko- 

nevi'ye, "Bu Şeyh Cüneyd'in muradı sofuluk değil, o Şe
riat'tan uzaklaşmıştır" dedirtir. (23) Şeyh Cüneyd'e bağlı 

olanlar arasında Simavna Kadısıoğlu diye anılan tarihçi, yani 

Şeyh Bedret-tin'in oğlu ve yandaşları bulunmaktadır. (24)

Sonuç olarak, Aşıkpaşazade Tarihi'nin yazıldığı dönem

de, Anadolu halk İslâmlığı, başkaldıran Safavi şeyhlerinin 

propa-gandası sonucu kuşatılmış ve yayılmış aşırı Şii dü

şüncelerin henüz akınına uğramamıştı. Hacı Bektaş adı et

rafında kristalleşen bu halk dini, gelecekteki Kızılbaşların çı

kış yolu olan Babalılar'ın inançlarına kuşkusuz daha yakındı. 

Bu da, gelenek ve efsanenin, Hacı Bektaş'm ve öğretisi hiç 

heterodoks özellik taşımayan Ahmet Yesevi'ye neden bağ

lanabileceğini açıklamaktadır. (25)

Moğol istilası, Orta-Asya üzerinde Harzem ve Maveraün- 

nehir'deki kültür kentlerini yakıp yıkarak böylesi bir felaketi 

doğurduğu zaman, dervişler Rum Selçuklu sultanlarının yanı

na sığındılar. Göçedenlerin izledikleri yol, Azerbaycan ve Ho

rasan'dan geçiyordu.

Horasan'dan gelen dervişlere Horasan erenleri deniliyordu. 

Hatta Hacı Bektaş da, Baba tlyas gibi Horasani olarak anılı

yordu. Sonra bir gelenek haline gelen bu adlandırma, istila 

önünden kaçan yığınların izlediği yolu anımsattığı gibi, der

vişleri zorlayan toplu göçü de anımsatmaktadır. (26) Bu der

vişler, Küçük Asya ile Orta Asya arasında bir bağ oluşturan 

Ahmed Yesevi kültünü birlikte getirdiler. (27) Bu bağ, 20. 

yüzyıl başlarında Türkistan'dan gelen ziyaretçiler (hacılar),



Anadolu'da Seyit Gazi Bektaşi dergahını ziyaret edene dek 

canlıydı. (28) Bektaşiler, gerçekte, Ahmed Yesevi'nin manevi 

kalıtçıları idiler. Bu arada, Fuat Köprülü'nün de, Hacı Bektaş'ı 

Anadolu'ya göç etmiş bir Yesevi dervişi olarak gördüğünü be

lirtelim. Ona göre, iki tarikat, Nakşibendilik ve Bektaşilik, Ye- 

sevilik'ten kaynaklanmış bulunmaktadır. (29)

Hacı Bektaş'ın ölüm tarihini tam olarak bilmiyoruz. İnan

ca göre, 1270-71 Merde ölmüştür. (30) Fakat biz, 1239- 

40'larda kardeşi Menteş ve kendisinin Baba Ilyas-i Hora- 

sani'nin müritleri olduklarını ve Menteş'in bu ayaklanma sıra

sında öldürüldüğünü biliyoruz. (31) Bunların, Baba llyas'la 

birlikte Horasan'dan geldikleri ve Baba Ilyas'ın da Yesevi ta

rikatına girmiş olabileceği düşünülebilir. Fakat bu, hiç bir- 

şeyin bilgilerimizin bugünkü durumuna göre henüz kanıt

lanmamış bir varsayım olduğunu değiştirmez.

Şimdi'de, Velayetname'de anlatılan söylencesel (menkı- 

bevi) verilere bakalım : İnanca göre, Hacı Bektaş, Horasan'da 

Mişapur kentinde doğmuştur. 8. İmam Ali Er-Rıza soyundan 

gelmektedir ve soyu, sonuç olarak Hüseyin'den dolayı Ali'ye 

çıkmaktadır. Aynı biçimde Ahmed Yesevi de Muhammed el- 

Hanefi'den dolayı Ali'ye bağlanır.

Velayetname'ye göre o, Ahmed Yesevi'nin bir müridi olan 

Lokman Perende adında bir pir'e bağlıdır. (32) Abdülbaki 

Gölpmarlı, Lokman Perende adını taşıyan 3 kişiden söz eder: 

Birincisi Şeyh Lokman-i Serasi'dir ve 1048'de ölmüştür. İkin

cisi, Hüseyin Baykara zamanında Herat'ta yaşamış bir şeyh

tir, 1492-93'de ölmüş ve buraya gömülmüştür. İkisi arasında

14. yüzyılda Erdebil'de yaşamış olan ve Safaviler'in anıtkabri 

sayılan türbe'ye gömülmüş olan bir başka Lokman Perende 

bulunmaktadır. Gömütü, Şeyh Safiyuddin İshak'ın (Ölümü: 

1334) oğlu Şeyh Sadreddin Musa (1334-1392) tarafından



yaptırılmıştır. (33) Eğer üçünden birini seçmek gerekseydi, 

Bektaşileri Kızılbaşlara bağlayan bağ nedeniyle daha çok so

nuncusuna eğilim duyardım. Fakat Perende (Uçan) sözcüğü 

üzerinde de durmak gerek. Bu isim gezginci dervişler olan 

Kalenderi tarikatına bağlı başka bir sufi ulu kişiye de veril

miştir ki, bu da ünlü Şems-i Tebrizi'dir.

Eflaki, bize, onun değişik mekanlarda bi ser ü pa (başsız 

ayaksız) olma gücüne sahip olduğunu, bu nedenle kendisine 

Şems-i Perende (üçan Şems) denildiğini anlatır. (34) Burdan 

da, Şems'in hazır ve nazır, yani aynı anda ayrı mekanlarda 

bulunabilen, ermiş ve ulu kişilere özgü olan güce sahip birisi, 

olduğu sonucu çıkmaktadır. Hacı Bektaş da aynı güce sahip 

olacak ve bu görünüm (don), diğer birçok Bektaşi ulularına, 

özellikle ölümünden sonra aynı anda birçok yerlerde gö

rülmüş olan ünlü Pir Sultan Abdal'a da mal edilecektir. Buna 

benzer bir başka görünüm, Baba İshak diye de bilinen Baba 

Resul için de sözkonusudur ve bu nedenle, yandaşlan (mü

ritleri) öldüğüne inanmamışlardır. (35)

Bütün bunlar bizi, Şaman Türklerin bilinen bir gücünden, 

kuş donuna giren ve uçan kişiden söz etmeye götürmektedir. 

Ahmed Yesevi, turna kuşu donuna girebiliyordu. (36) Turna 

kuşu (allı turna), Alevi-Bektaşi folklorunda çok büyük bir rol 

oynar ve Ali'nin simgesidir. Pir Sultan Abdal, bunu en güzel 

biçimde dizelerinde şöyle ölümsüzleştirmiştir.

Hazreti Şah'm avazı,
Tuma derler bir kuştadır (37)

Velayetname'de Horasan dervişlerinin (Horasan erenferi), 
meclislerine Ahmet Yesevi'yi davet etmek için turna donunda 

7 derviş görderdikleri ve bunların Türkistan'a doğru uçtukları 

anlatılır. Haberi alan Ahmet Yesevi ve Halifeleri de turna do



nuna girerler ve onlara doğru uçarlar. (38) Hacı Bektaş'ın 

kendisine gelince, o da Rum ülkesine ulaşmak için güvercin 

donuna girecektir. (39)

Kuşlarla ilgili motif, Şamanlıkta çok yaygındır. (40)

Şaman olmadan önce, Şaman ya da kam-ozan, kuş gö

rünümünü olabildiğince taklit eden tüylerden bir giysi giyer 

ve bu kılığa bürününce kendisini bir kuş olarak görür. O, artık 

başka dünyaya doğru uçabilecektir. (41)

Bu gelenek, Şaman türü bir inanışı uygulayan tüm toplu

luklarda büyücü ve hekim - adamlara özgü olabilecek büyüsel 

bir uçmayla ilişkilidir. Mircea Eliade, "uçma yetisi, mitik dün
yanın parçası olan herkesi kaplar.

Bu, ruhun kuş biçimindeki mistik algılanmasından ve ruh 
taşıma gibi özellikten dolayı kuşların kavrama gücünden kay
naklanmaktadır1' der. (42)

Kuş-ruh düşüncesi, Islâm öncesi Türklerce çok iyi bilin

mekteydi. Bu düşünce, İslâmlığı kabul edişlerinden sonra bir 

anda yok olup bitmemiş, fakat halk inancında yaşamasını 

sürdürmüştür. Büyüsel uçuş, Şamanın, kam-ozan'ın, sonra 

halkın dinsel lideri Dede'nin saygınlığı açısından önemli öğe

ler olan kendinden geçiş (trans hali) ve esrimenin ifadesi 

olur. Esrik dans (ritüel), daha önce örnek alınmış davranışlar

ın (eylemler) bir bölümünü yerine getirir. Alevi-Bektaşilerin 

ayinsel (ritüel) dansları kuşlara özgün bir karakter gösterir. 

Öyleki, turna kuşunun (Allı Turna'nın) uçuşunu andırırlar. 

(43)

Bir aydınlığın (parıltının) boşluğunda uçsuz bucaksız uzak

lıkları aşmak ve bulutlar içinde yükselmek, istediği an bir gö



rünüp bir yok olma yetisi, Hintli azizlerin de özelliğidir. (44)

Şu halde, bu perende sözcüğünün, Hacı Bektaş'ın mürşidi 

(inanışa göre) Lokman'dan dolayı uçma gücüne karşılık ol

duğu gerektiğini düşünüyorum. Velayetname' de belirtildiği 

gibi, Lokman Perende, perendelik (uçma yeteneği) yetene

ğini Türkistan'ın Pir'i, mürşidi Ahmed Yesevi'den almıştır. Ab- 

dülbaki Gölpınarlı, Bektaşi ayininde, Ayin-i Cem töreni 

sırasında yapılan 12 Hizmet'ten birinin bu adı taşımasından 

dolayı (45), kandilin (çerağ) yöresinde uçuşan Pervane'nin 

(gece kelebeği) bir değişkesini (varyantını) perende söz

cüğünde görmek gerektiğini öne sürer. Fakat daha belirgin 

bir anlamı olan ve Eflaki tarafından Şems-i Tebrizi'ye de ve

rilmiş bulunan perende adını öne çıkarmak, bana daha m an

tıklı görünüyor. Bunlar, Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş'ın ve 

diğer Türk evliyalarının kuşlara özgü yetenekleriyle ilişkili gö

rünmektedir.

Şimdi, benim için önemli olan başka bir konuyu irdelemek 

istiyorum: Bu da, Türkistan Erenleri, Horasan Erenleri ve 
Rum Erenleri sözcüklerinin kullanılmasıdır. Velayetname'de 
bu üçünün adı da geçer. Bunları irdeleyelim : Ahmed Yesevi, 

"Türkistan'ın doksandokuzbin pirinin piri" diye anılmaktadır. 

(46) Hacı Bektaş'a da, Horasan Erenlerinin Piri denilmek

tedir. Sayıları yetmişyedibin kadar olan bu erenler, Türkistan 
Piri'ne bağlı görünmektedir. Öyleki Horasan Erenleri bir top

lantı yapmak isterler. Toplantıya Türkistan Pirfni ve Hal

ifelerini davet ederler. Bunlar, turna donuna girerek Türkis

tan'dan ayrılırlar ve "Semerkand sınırında Amü-Derya denen 
taşkın akan suyuıı üstüne" konarlar. Burası, Ahmed Yese

vi'nin, ayaklarına niyaz eden Horasan Erenleri'ni karşıladığı 

yerdir. (47) Toplantıdan sonra, Ahmed Yesevi ve Halifeleri 

Türkistan'a, Horasan erenleri de ırmağı geçerek Horasan'a 

geri dönerler.



Ahmed Yeâevi kutsa! özel emanetlerini tekkesinde saklı

yordu: Bu emanetler taç, hırka, çerağ (kandil), sofra, âlem 
(sancak) ve seccade idi. Tanrı tarafından Peygamber'e, on

dan da Ali Murtaza'ya ve Ali'den sonra da bunları Ahmed Ye- 

sevi'ye vasiyet üzerine bırakan 8. İmam Ali Er-Rıza'ya kadar 

tüm imam'lara devredilmişti. Ahmed Yesevi de bunları Hora

sanlı Hacı Bektaş'a devredecektir. Hacı Bektaş, göz açıp ka

payıncaya kadar, mürşidinin çağrısı üzerine Horasan'dan Tür

kistan'a, Ahmed Yesevi tekkesine ulaşır. Hacı Bektaş Veli, 

bundan böyle gücünün simgesi olacak bu emanetleri dev

raldığında Ahmed Yesevi kendisine şöyle der: "Var, seni 
Rum'a saldık. Suluca Karahüyük'ü sana yurt verdik. Rum 
Abdallarına seni baş yaptık. Rum'da gerçekler, budalalar, 
sarhoşlar çoktur. Artık hiçbir yerde eğlenme, hemen yürü". 
(48) Hacı Bektaş, hemen Ahmed Yesevi'den destur alır, bir 

güvercin donuna girer ve Türkistan pirlerinden biri (Lokman 

Perende-Çev. notu) tarafından havaya fırlatılmış, ucu yanık 

odun parçasının düştüğü yer olan RunTüIkesîne varırT(49)

Oysa, Rum ülkesinde 57 bin Rum erenleri vardı. Rum der

vişlerinin gözcüsü (Rum gözcüsü) Karaca Ahmed idi. (50) 

Demekki, Rum dervişlerinin sayısı, Türkistan-Horasan-Rum 

ülkesi biçiminde bir hiyerarşik düzene göre elli yedi bine in

miştir.

Rum erenleri, Horasan'dan gelen elçinin yolunu kesmek 

isterler. Onlar halifelerinden birini, Irak'tan gelip Rum ülke

sine yerleşmiş olan Hacı Doğrul'u karşı gönderirler. Bu ay

rıntı, bu dervişler için, farklı bir kökeni içeriyor görünmektedir 

ve bu, yeni gelene karşı gösterecekleri tepkiyi açıklamak

tadır. Hacı Doğrul, şahin kılığına girer (51) ve güvercini ya

kalamak üzere uçar. Ama, Suluca Karahüyük'te bir kayanın 

üzerine konmuş güvercin, yeniden insan suretini alır, şahini 

yakalar ve boğazını sıkar. Hacı Doğrul pes ederek, Hacı Bek-



taş'ın önünde diz çöker. Hacı Bektaş, ona şöyle der: "Ben bir 
güvercin donunda size geldim. Eğer daha masum bir hayvan 
bilseydim, o dona girerdim. Ama siz beni zalim bir şekilde 
karşıladınız". (52)

Hacı Bektaş, Hacı Doğrul'u, kendisi önünde sırayla elpen- 

çe divan duracak olan Rum erenlerine geri gönderir. Rum 

erenlerine şöyle der : "Ben Horasan erenlerindenim. Türkis
tan'dan geliyorum. Mürşidim Türkistan piri, 90  bin erenlerinin 
başı Ahmet Yesevi'dir. Meşrebim Muhammed Ali'dendir, nasi
bim Tanrı'dan". Karaca Ahmet, kendisine doğru gelen Rum 

erenlerine dönerek, "Sultan Hacı Ahmed Yesevi, bize bir deha 
gönderdi" der. (53)

Velayetname' de sözü edilen dervişler 3 grupta toplanır: 

-Türkistan erenleri,
-Horasan erenleri,
-Rum erenleri.

Bu, Türkistan Piri'nin en üstte bulunduğu manevi yerleşik 

bir hiyerarşiyi göstermektedir. Türkistan ve Rum erenleri ara

sında bir bağ oluşturan Horasan erenleri, Ahmed Yesevi'nin 

öğretilerini ve kültürünü Anadolu'ya taşımış ve farklı bir soy

dan gelmiş olan Rum erenlerinden bazılarının birkaç düşman

lıklarıyla karşılaşmışa benziyorlar.

Aşıkpaşazade, Rum ülkesinin sosyo-kültürel yaşamına yön 

veren zümreden de söz eder:

-Gaziyan-i Rum 
-Abdalan-i Rum,
-Ahiyan-i Rum ve kadınlardan oluşan Bacıyan-i Rum. (54) 

Velayetname'ye göre Hacı Bektaş, Rum Abdallarının başıydı. 

(55) Daha sonra, Abdallar ve Ahiler bütünleşmek ve Bek

taşilik içinde belirginleşmek zorunda kaldılar. Fakat Bek



taşilik, diğer unsurları ve özellikle Safavi yanlısı göçer züm

relerden oluşan Kızılbaşları da içine alacaktır. (56)

Timurlenk Anadolu Seferi'nden dönüşünde Erdebil'e geçer. 

Sultan Ali (1392-1427) ya da Şeyh Hacı Ali'nin isteği üze

rine, Küçük Asya'da esir aldığı mahkumları serbest bırakır. 

Şeyhin, Anadolulu müritlerine artık zulüm etmemelerini ve 

aynı zamanda Erdebil'i ziyaret edecek olan Şeyh'in engellen

memesi için Rum ülkesinin yöneticilerine emirler verir. (57)

Şeyh, Anadolu aşiretlerine daha yakın özel halife ve Pele

rini gönderir. Şeyhin isteği üzerine serbest bırakılan mah

kumların soyundan gelenler, Sofiyan-i Rum adını alırlar. Bun

lar 15. yüzyıl sonlarında Erdebil'in Mahalle-i Rumiyan adıyla 

anılan bir mahallesinde oturuyorlardı. (58) Kuşkusuz Ti

murlenk, Erdebil şeyhinin müridlerini bağışladığında beriki 

heterodoks değildi, üstelik, Türkiye Sultanının, O'na hediyel

er göndermesi gelenektendi. Şiilik, sadece Cüneyd ve soyun

dan gelenlerle Safaviler'in arasına sızacaktır. 1449'da Erde- 

bil'den kovulan Cüneyd, Anadolu Türk aşiretleri arasında et

kin bir propagandaya girişir ve öyleki aşırı Şii düşünceler, 

halk dindarlığının İslâm öncesi kalıntısıyla karışacaktır. Özel

likle zemin buna uygundu.

15. ve 16. yüzyıllarda Venedikli gezgincilere göre, Küçük 

Asya (Anadolu) halkının büyük bir kısmı, o sırada Şii idi. 

(59) Bununla birlikte, bu gezgincilerin verdikleri rakamlar 

abartılmış gibi gözükse bile Küçük Asya'nın beşte dördünden 

sözetmektedirler bu aşiretlerin, Safaviler’i zafere ulaştırmaya 

ve iktidar olmaya götürecek kadar yeterli güce sahip olduk

ları kesindir.

Sayıları, her an bunları, (Aleviler'i) yoketme savaşına gi-. 

ren Yavuz Sultan Selim'de bile korku yaratmak için yeterdi ol



muştur. Kurban verdikleri savaşların anısı, Alevi-Bektaşilerin 

belleğinde her zaman var olacaktır. (60)

Safavi devletinin kuruluşunda Türk aşiretlerinin rolü ke

sindir. Faruk Sümer ve Oktay Efendiev'in belirttikleri gibi, 

eğer Safavi hareketinin başı İran'da ise, gövdesi de Anadolu 

ve Azerbaycan'da idi. (61)

Bu andan itibaren, Kızılbaş öğelerle dolu Bektaşilik, he- 

derodoks yapı içine kaydı ve böylece Ahmet Yesevi okulun

dan çıkıp gelen ve kökleri Orta-Asya'ya dek uzanan bu akım, 

Anadolu topraklarında sadece heterodoks olarak değil, aynı 

zamanda açıkça yoldan sapmış görünecek derecede yozlaş

mıştır.
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SAFAVİ DEVLETİ'NlN KÜRCILCIŞÜNDA 
TÜRK AŞİRETLERİNİN ROLÜ

Oktay EFENDÎYEV



16. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Safavi ya da Kızılbaş 

devleti, Ortaçağ sonu Asya kökenli güçlerinden biri olmuştur. 

Ön Kafkasya (Trans-Kafkas), İran ve diğer bölge halklarının 

tarihsel yazgısına açık bir biçimde damgasını vurmuştur. So

nunda kültürleri, dinleri, dilleri nedeniyle farklılık gösteren, o 

zamana dek değişik toplumsal gelişme eğilimle-rinde bu

lunan ilkel kabileler ve çeşitli halktan oluşmuş tek bir Devlet 

altında toplanmıştır.

Son dönemlere dek, Safavi Devleti'nin oluşumunda Türk

çe konuşan etnik unsurların yeri ve rolü tam olarak aydınla

tılmamıştır. Birçok tarihçi ve doğubulimci, kuruluşundan iti

baren Safavi Devleti içinde, Osmanlı Türkiyesi'nde (Osmanlı 

döneminde), Türk akıncılarına karşı tranlılar'ın mücadelesini 

destekleyen bir İran Cllusal Devleti'ni görüyorlardı. Yaygın ol

masına karşın bu bakış açısı, Türkçe konuşan aşiretlerin ken

di oluşumu içinde oynayacağı rolü tümüyle bilmez ya da 

bunu en aza indirger. Bu düşünce yanlışlığı, Rus ve Sovyet 

bilginlerinin çoğunluğu için bir dizi süreli çalışmaların tü

münden dolayı ortaya çıkmıştır. Örneğin V. Bartold ve A. 

Krimskiy, Türkçe konuşan aşiretler içinde yer alan unsurların 

ve Safavi hanedanlığının ilk görünümünün altını çizmişlerdir. 

(1)1. Petrusevski (2), birinci elden tarihsel kaynaklar üzerine 

yapılan temel araştırmalarında, Safavi Devleti tarihinde Türk

çe konuşan Azerbaycan kolunun oynadığı baskın ve yönetici 

rolünü de ortaya koymuştur.

V. Minorsky, bu aşiretleri "Türkmen" diye adlandırır ve 

Safaviler"i, Karakoyunlu ve Akkoyunlu Türkmen hanedan

larının doğrudan mirasçıları olarak düşünür. "İran’da (Acem), 
Türkmen egemenliğinin 3. cü aşamasını Safavi Devletinde" 
görür. (3)

İran özellikli ulusal bir Devlet'teki Safavileştirme asimi



lasyonunun bugün tümüyle terkedildiğini düşünebiliriz. Bun

lar, İran yanlısı Fransız Jean Aubin'in Şah İsmail'e adamış ol

duğu bir yapıtında açıkça görülür. 16. yüzyılın başında 

İran'da "ulusal bir devlet"in kurulmasında Safavi hareketini 

birleştiren geleneksel düşünce, hiç de itibar görmemiştir. (4)

Bilindiği gibi Safavi gücünün biçimlenmesi, Erdebil'deki 

Safavi tekkesinin çalışmasına bağlanmıştır. Sufılik konusun

da uzman olan Fransız araştırmacı Louis Massignon, bu tek

kenin, Zöhreverdi dervişler örgütünün bir Azerbaycan kolu ol

duğunu ileri sürer. (5)

Tarikat, hanedanlığa adını veren ve bu soyun ilk kuru

cusu Şeyh Safiyeddin'in (Safi ad-Din) mçirasçılarını baş üs

tünde tutmuştur. 15. yüzyılın ortasına dek tarikatın etkinliği, 

dinsel ve barışçıl bir karaktere sahipti. Fakat Şeyh Cüneyd 

(1447-1460) döneminde tarikat, Ortaçağ'm batılı askeri şö

valyeler örgütü görüntüsünü verir ve askeri savaşlardan do

layı İran ve Azerbaycan'da gücünü kurmaya çalışan politik 

amaçlarını belli etmeye başlar. Tarikat şeyhleri, bununla bir

likte bir Devlet yaratmayı ve düşmanları yenilgiye uğratmayı 

yalnız kendi güçleriyle başaramazlar. Bunların, sonunda Orta 

Asya'dan Kuzey Suriye'ye, Azerbaycan'a ve Ermenistan'a 

uzanan geniş alan üzerinde yaşayan Oğuz kökenli Türk aşi

retlerinde bulacakları istemlerini egemenliği altına almış güç

lü bir ordu gerekiyordu.

Safaviler, bu sonuncular arasında büyük bir popülerliğe 

sahip Şiiliğe ilgi duymaları nedeniyle, bu Türk aşiretleriyle 

ilişkilerini güçlendirirler. Buna karşılık bu tarikatlardaki feodal 

aristokrat sınıfın, mürid olarak Safaviliğe katılması, tarikatın 

çalışma karakterini oldukça değiştirir.

ilk başlarda Osmanlı Devleti, Batı İç Anadolu'da ve Bal

kanlar'da fetih hareketlerine girişmişti. Bu, yalnızca 14. yüz



yılın sonunda olur ki, Anadolu beyliklerini (bağımsız pren

slikler) birbirlerine katmaya başlar. Fakat, 1402'de Timur'un 

I. Bayezid'e karşı kazandığı zafer, diğer sonuçlara göre, bu 

sonuncuların canlandırması olur ve Osmanlı İmparatorluğu, 

yarım yüzyıl sonra İstanbul'un (Konstantinopol) fethinden 

sonra, sadece doğuya doğru genişleme gösterebilir. II. Meh

met (Fatih Sultan Mehmet), Devletin doğu sınırını, sözünü et

tiğimiz Türk aşiretlerinin yaygın olduğu topraklara kadar ge

nişletir. Kökenleri Türkmen ya da Türkomen (türkmenleşmiş) 

diye adlandırılan aşiretler, bu saldırıya karşı koymak ve ba

ğımsızlıklarını korumak için politik ve askeri konfederasyon 

içinde bir araya gelirler. (6)

Karakoyunlu, sonra Akkoyunlu Devleti, 15. yüzyılda bu 

tip bir devlet birliğini oluşturur. Azerbaycan'la merkezi yöne

tim için geniş toprakları egemenlikleri altına almaya girişirler. 

Buna karşın, bu Türk aşiretlerinin bir bölümü, diğer aşiretlerin 

soyluları tarafından uzaklaştırıldığı ve bir engel karşısında bu

lunduğundan dolayı bitirdiği Akkoyunlu Devleti'nin yönetici 

çevrelerine girememişti. Sovyet araştırmacı N. Mikluho- 

Makaj, bu konuda şunları yazar: "Daha sonra Kızılbaş adını 
alacak olan bu aşiretler, 15. yüzyılda art arda Azerbaycan ve 
Iran 'm büyük bir kısmını yöneten Karakoyunlu ve Akkoyunlu 
devletlerini ortaya çıkaran Azerbaycan halklarıyla soy ve dil 
yönünden akraba idiler. "(7)

Akkoyunlu Devletinde kendi ayrıcalıklarının ve güçleri nin 

yitmesi ile Osmanlı fetih tehlikesi arasında 15. yüzyılın ikinci 

yarısında ele geçirilen bu aşiretler, bu iki devletin birbirlerine 

düşman olmalarına yol açacaklardır. Bu durum karşısında, 

Akkoyunlu ve Osmanlı Devleti'nin Sünni resmi ideolojiye yö

nelmesine karşın, bu aşiretlerin yakınındaki Erdebil'den yöne

tilen Şii propagandası, uygun bir ortam buluyordu. Mürid'Ieri 

gibi düşünen Erdebil şeyhlerinin dervişleri, sufileri ve kızılbaş



aşiretleri, politik ve askeri yönetimdekilere göre manevi plan 

çerçevesinde bu sonunculara bağlıydılar. Bunlar, Safaviler'in 

demir mızrağı feodal milislerden oluşan aşi-retlerdir ve yeni 

Devlet sayesinde kurulmuş olabilirler.

Eğer Şah İsmail'in ilk topluluklarını oluşturan yerliler hak

kında, İran kaynaklarındaki zengin bilgiler iyi incelenirse, el

deki verilerin bölük pörçük ve yetersiz olduğu görülür. Bu el

deki veriler, ilk olarak, 16. yüzyıldan daha önce kızılbaş aşi

retleriyle Safaviler arasında varolan bağları araştıran 

V.Minorsky tarafından bir araya getirilmiştir. Anadolu'yla iliş

kiler, 13 yüzyılın sonunda ve 14. yüzyılda kurulmuştur. 

Ta'rikh-i Amini'den haberi olan yazar, "Rum büyüklerinin, 
Şeyh Safiyeddin’i onurlandırdıklarını" yazar. (9) Şeyh Hacı 

Ali (ya da Sultan Ali) hakkında ayrıntılı bilgilere sahibiz. En 

bilinen söylence, Timur'un savaş dönüşü Erdebil üzerinden 

Küçük Asya'ya (iç Anadolu) geçişiyle ilgilidir. Şeyhin isteği 

üzerine Anadolu'daki tutsakları özgür bırakır ve onları hiz

mette kullanılması için Erdebil yakınlarına yerleştirir. Dahası 

Timur, Anadolulu müridlere baskı uygulanmaması ve Erde- 

bil'deki mürşitlerini rahatlıkla ziyaret etmelerinin en

gellenmemesi yönünde Rum yöneticilerine buyruk çıkarır. 

Şeyh, Anadolu'daki tüm aşiretlerin yanına özel temsilcilerini 

(halife ve pir) gönderir. Bunlar, "Rum sufileri (Sufiyan-ı 

Rum)" adıyla anılacak olan bu tutsakların torunlarıdır. 15. 

yüzyılın sonunda, Erdebil'de bir "Rum mahallesi" (mahalle-i 

Rumiyan) bulunuyordu. (10)

Safaviler'in Anadolu ve Kuzey Suriye'deki aşiretlerle olan 

ilişkileri, 15. yüzyılın ikinci yarısında Şeyh Cüneyd ve Haydar'ın 

yönetiminde iyice pekişir. 1449'da Karakoyunlu Hükümdarı 

Cihan Şah tarafından Erdebil'den kovulan Cüneyd, kurtuluşu 

önce Anadolu'da Karaman'a iltica etmekte bulur. Öte yan

dan, Varsak Türk aşireti yakınında Kilikya'da aktif bir propa



gandaya girişir. Karaman'ı terketmeye zorlanan Şeyh, Su

riye'nin kuzeyine, Mısır Memluk Sultanlığı yönetiminde olan 

Kilis, Maraş, Antep bölgelerine geçer. Aynı propagandanın 

yürütüldüğü bu bölgede, Türk Dulkadir (Zülkadir) aşireti de 

oturuyordu. 1456'dan 1459'a dek Cüneyd, az tanınan Diyar

bakır Derebeyi'nin yanında yaşar. Düşmanı Cihan Şah'a karşı 

kendisinden destek isteyen Akkoyunlu Hükümdarı üzün Ha

şan, bunun için kızkardeşi Alemşah Hatun'u kendisiyle ev

lendirir. Fazlullah'ın belirttiği gibi bu evlilik, Anadolu ve Su

riye'nin en uzak bölgelerinde büyük bir yankı uyandıracak ve 

"daha önceki Şeyhlerin" halifeleri, Cüneyd'i ziyaret etmeye 

gideceklerdir. (11)

Şeyh Haydar (1460-1488), Rum, Taliş ve Karacadağ- 

lılar'ın ilk yandaşları arasında yer alır. 1488 ilkbaharında, Da

ğıstan'a son gelişi sırasında Samlu aşireti üyeleri, kendi top

luluklarında ayrıca onun adından söz ederler. (12) Bu kam 

panya süresince, Rum kökenli sufiler, görülmedik bir yiğitlik 

ve gözüpeklik gösterirler.

Baysungur'a karşı Akkoyunlu hükümdarı Rüstem'in top

rağına geçecek olan Haydar'ın büyük oğlu Şeyh Sultan Ali'nin 

arkadaşları arasında Türk aşiret beyleri de bulunuyordu. Bun

lar, Kaçar aşiretinden Kapari Bey, Samlu aşi-retinden Hüse

yin Bey ve Karamanlı aşiretinden Rüstem Bey'dir. (13) Son 

ikisi sağ kanatta komutanlık yapmışlardır.

Ölmeden önce, 1494'de ansızın çıkıp gelen Sultan Ali, 

tarikatın şeyhliğine kendi halefi olarak İsmail'i (Şah İsmail) 

görevlendirir ve onu özel adamlarıyla birlikte Erdebil'e gönde

rir. Erdebil'de, 7 yaşında bir çocuk, kendisini inatla arayan 

Akkoyunlu Hükümdarı Rüstem'in ajanlarından korunmak için 

adamları ve aileler tarafından saklanır. Bunlar arasında, Dul- 

kadirli aşiretinden bir başka üba Garah'ın adının anıldığını



görüyoruz. Tehlike durumunda İsmail'in Gilan'a sığınmasına 

karar verilir. Orada, Karaman Beyi Rüstem Bey, Türkmen 

aşiretinden Muhammed Bey ve kardeşi Ahmedi ile 24 sufi 

tarafından korunur. Ahmedi, İsmail'in anne tarafından teyzesi 

olan Paşa Hatun'la evlidir. (14) Bu Türkmen kızılbaş aşire

tinden sözedilmesi, edindiğimiz kaynaklara göre daha eskidir.

İsmail, sayısal çoğunluğu oluşturana ve harekete geçene 

dek Karki hanedanlığının en büyüğü olan Lahican Kralı'nın 

yanında Gilan'da kalır. O  zamanlar 6 yaşındadır. Doğal ol

arak Kızılbaş aşiret beyleri, herşeyi kararlaştırıyorlar ve kendi 

yaptıkları hesaba göre, Akkoyunlu beylikleri arasındaki iç so

runlar, onların Devletlerini yıkmaya ve İsmail'in zaferini ko

laylaştırmaya doğru götürüyordu. Bu 6 yıl boyunca, tarikatın 

tüm işlerini yöneten İsmail'in danışmanları, kızılbaş aşiretlerle 

ilişkilerini yeniden güçlendirecekler ve onları, düşman Ak- 

koyunlular'ı karşı silahlı savaşa hazırlayacaklardır. Her ta

raftan, özellikle Rum, Karacadağ ve Ahar'dan gelen sufiler, 

Gilan'a İsmail'i ziyarete geliyorlardı. (15)

1499 Ağustos'unda, İsmail, 13 yaşındayken Erdebil'e 

gitmek için Lahican'ı terkeder. En yakın arkadaşlarından ve 

danışmanlarından oluşmuş 7 kişilik bir grup (Hüseyin Bey- 

Samlu, Abdulali Bey-Dede Talis, Hadim Bey-Hulafa, Rüstem 

Bey-Karamanlı, Bayram Bey-Karamanlı, Ilyas Bey-Aygıroğlu 
Hunuslu ve Karapiri Bey-Kaçar) kendisine eşlik eder. Dey- 

lem'i geçerek Tarum (Tarom)'a varırlar. Günümüz tarih ya

zarlarından (vaka-nüvis) birisinin anlattığı gibi Sahılu ve 

Rumlu yandaşlar, her aşamada ve sonrasında İsmail'le bu

luşurlar. Tarum'da, kızılbaş güçleri gözden geçirilir. Sayıları 

daha önce 1500'ü buluyordu.

Gilan'dan itibaren İsmail, doğrudan Erdebil üzerine yönel

mez, fakat Halhal yakınında, güney doğuya doğru küçük bir



darbe girişiminde bulunur. İsmail'le ilgili ortak tarih, bölgenin 

en büyük Emiri Hüsameddin'den ödü patlayan İsmail'in Ta- 

rum'u terkettiğini ve Halhal üzerine yürüdüğünü yazar.

Berendük köyünde verdiği ilk moladan sonra, Azerbay

can'da "Sami Kızıl üzen" adıyla tanınmış (16) ve Samlu aşir

etine ait ekilebilir topraklar üzerinde Azerbaycan'da Samlu 

aşireti kollarının oraya yerleşmesine izin verilir. Yolculuk sır

asındaki bu küçük darbe, kızılbaş bayrakları altında onları 

toplamak amacını güdüyordu. Kaynakların verdiği bilgilere 

göre, Türk aşi-retlerinin bir kısmının 16. yüzyıldan önce, 

Rumlu ve Samlu adı altında Azerbaycan'da yaşadığı sonucu 

çıkmaktadır.

İsmail ve yanındakiler 905/1499-1500 kışını Arguvan'da 

Kapsiyen kıyısında, Astara bölgesinde geçirirler. (17) Bu 

mola, Azerbaycan'ın güneyinde yaşayan İsmail'in yan

daşlarına, orduya katılma zamanı vermek için önemliydi. Bu

rada enine boyuna tartışıldıktan sonra kızılbaş beyleri, İs

mail'in (orada kendisiyle birleşecek olan) Anadolu'daki ve 

Suriye'deki yandaşlarının yanında bulunacağını düşünerek, Iç 

Anadolu'ya Erzincan'a hareket etmesine karar verirler. (18) 

1500'ün ilkbaharında İsmail, bu bölgenin dağları ve Gökçe 

Gölü'nün güneyindeki bölgeye gitmek için Azerbaycan'dan 

ayrılır. Araslı ve Dulkadirli (Zulkadirli) aşiretlerinin katkıları 

onu orada birleştirir. (19)

Öte yandan İsmail, Anadolu için Azerbaycan'ı terketme- 

den önce, Samlu, Rumlu, Araslı, Dulkadir aşiret kolları, hatta 

Karacadağ ve Talis sufileri arasında, kızılbaş aşiretleri bölge

sinde yalnızca İran kaynaklı olanları da hesaba katıyordu. 

Çukursad'ı geçtikten sonra İsmail, Karaca llyas ve Ana-dolu'daki 

kızılbaş toplulukların kendisiyle buluşacağı Saragöl'e (Sur- 

göl) gelir. (20). Yollarına devam eden İsmail ve ordusu, tis-



tağu'ların yaşadığı "Aras gözelerinde" Bingöl (Mingöl) yay

lasında birleşir. (21) Kağızman'ı, sonra Tercan bölgesinde 

Sarıkaya yaylasını geçerler ve sonunda Erzincan'a varırlar. 

Kaynaklar, 1500 yaz mevsimi boyunca Samlu, Clstağlu (CIs- 

tacalu), Rumlu, Tekeli, Dülkadir, Afşar, Kaçar, Varsak Türk 

aşiretlerinden, hatta Karadağ sufilerinden oluşmuş 7000 gazi, 

İsmail'in etrafında birleşirler. (22)

Yol aldıkları Şirvan toprakları boyunca Kura'dan geçiş

leri sırasında Karaman aşiretinden Bayram Bey, Tekeli ve 

Dulkadirli aşiretler grubuna komuta ediyordu. (23) Aynı yılın 

sonunda, Şirvan Hükümdarı (Şirvanşah) Ferruh Yesar'ı yenil

giye uğratacağı zorlu savaşta İsmail, sağ yanına Samlu aşir

etini, sol yanına da Clstağlu aşiretini almıştı. Tekeli, Rumlu ve 

Dulkadir aşiretleri öncüydüler (çarkhaciyan). Savaşla ilgili 

öyküde, kaynaklar, özellikle aşiretsel ilişkiden dolayı aşağıda 

sözü edilen kişilerin varlığını önemle belirtmektedir. Bunlar, 

Abidin Bey (Samlu), Hüseyin Bey (Lala Samlu), Muhammed 

Bey (Clstağlu), Ahmed Bey (Sufioğlu üstağlu), Bayram Bey 

(Karamanlı), Kılıç Bey (Karamanlı), Karaca Ilyas (Bayburtlu 
(Gus Mirza), Ilyas Bey (Hunuslu), Sultanşah Bey (Afşar), 
Lala Muhammed (Tekeli), Bekir Bey (Gacirli), Bayburtlu Piri 

Bey (Kaçar), Piri Bey Pervaneci (Afşar), Salman Bey (Hazin 
Dulkadirli)'dir. (24)

150l'de  İsmail, Sarur Ovası'nda Akkoyunlu hükümdarı 

Elvan'a (Elvend) karşı kararlı bir savaşa girişir. Kazandığı za

fer, Azerbeycan'ın fethedilmesine ve Tebriz'de tahta geç

mesine yol açar. Ayrıca, daha önce adları anılmış olan Sarı 

Ali Bey (Tekeli) ve Ali Bey (Dev Sultan) (Rumlu) de kızılbaş 

güçlerini kumanda ediyordu. (25)

Aynı aşiretler, 1503 Haziran'ında İsmail tarafından başlatılan 

çetin savaşa, Safaviler'in zaferiyle sonuçlanacak olan Akko

yunlu hükümdarı Murad'ın sayıca çok üstün ordusuna katı



lırlar ve Fars ve Arap Irak'ını İsmail'e verirler. Ayrıca, daha 

önce adını andığımız kişiler ve kaynaklar, bu savaşta Mansur 

Bey (Kıpçak) ve Yeğen Bey'den (Tekeli) söz ederler. (26) 

Aynı kişileri 1510'da Muhammed Han (Seybani) ve sonra 

Emir Han'a (Moşullu) karşı yapılan Merv Savaşı'nda gö

rüyoruz. (27) Yeni adlar olarak, Piri (Çavuştu) ve Yusuf Bey 

(Varsak), 1514'de Çaldıran Savaşı'nda Safavi kuvvetleri ara

sında görülür. (28)

Safavi Devleti'nin kuruluş dönemleri sırasında Samlu, 

Clstağlu, Rumlu, Tekeli, Dulkadir, Kaçar ve Varsak Türk aşi

retleri, İsmail'in askeri temel gücünü oluşturacaklardır. Bunun 

dışında Karamanlı, Bayburtlu, Hunuslu, Gacirli ve Moşullu aşi

retleri gibi diğer aşiretler de, propagandalar süresince ken

disine katılırlar.

Kuşkusuz biz, kuruluşunda büyük payı olan Türk kabile 

ve aşiretlerin tümünün Safavi Devleti'ni oluşturduğunu ileri 

sürebileceğiz. Ayrıca bunlar bize, adını andığımız bu Türk aşi

retlerinin (özellikle Azeri) oynadıkları rolün ve liderlerinin 

askeri önemini anlamlı kılmaktadır.

1576'da İskender Munsi tarafından verilmiş buyruklarda, 

Türk kökenli kızılbaş aşiretler, aşağıdaki aşiretler içinde yer 

almışlardır. Samlu, Clstağlu, Dulkadir, Kaçar, Afşar, Türk

men, Tekeli ve Hunuslu, Moşullu ve Pornak aileleri, Türkmen 

aşiretleri arasında anılmışlardır. (29) Bu Türkmen aşireti, Ak- 

koyunlu aşiret franksiyonundan başlayarak kızılbaş fetihleri 

boyunca azar azar oluşturulmuştur.

1628 yılında aynı yazar tarafından verilen listede, Türk 

aşiretlerinin sayımı da yapılmıştı: Samlu Aşireti, Clstağlu, Dul- 

kadir, Kaçar, Afşar, Türkmen, İspirli, Rumlu, Karadağlı, Ba

yat, Alpagut, Kazaklı, Gacirli, Bayburtlu, Samlulu'lar, Beydili,



Abdili, Arapgirli, Nilkaz kabilelerine bölünmüştü. üstağlu'Iar, 
Kanharlı Ve Şerefli; Dulkadirli'ler, Solkan, Şemseddinli, Hacı

lar, Koruklu, Kaçar aşiretinden olanlar Yirmidört Afşar aşire

tinden olanlar imanlı? .Alpli. Izalli; Türkmen aşiretleri Pornak 

ve Ördekli; Rumlu'Iar ise Koyluhisar diye bölünmüşlerdir. (30)

Bayat aşiretinden Oruç Bey (İran'ın Don Juan'ı), kızılbaş 

aşiret kolları, aileleri ve kabilelerin tümünü içeren bir liste ve

rir. Bunlar içinde en" önemlileri olarak Cistağlu, Samlu, Afşar, 

Türkmen, Bayat, Tekeli, Dulkadir, Kaçar, Karamanlı, Bay

burtlu, Ispirli ve Baharlı'dan oluşan 32 aile ve aşiret yer al

maktadır. Bu aşiretlerin oluşturduğu aristokrasi, Devlet içinde 

seçkin bir yer elde etmeye uğraşıyordu. En yüksek sivil ve 

askeri makamlar kendi avuçları içindeydi. (31)

Kuşkusuz bu listelerde adı geçen aile ve aşiretlerin çoğu, 

1501 sonbaharında, yalnızca Safaviler'le birleşirler. İçlerinden 

bazıları, Karakoyunlu (Baharlı, Alpagut, Gacirliler gibi) ya da 

Akkoyunlular (Bayat, Gacirli, Arapgirli, MoşuIIu, Pornak, A l
pagut, Kacak, Karamanlı, Dulkadir) konfederasyonu oluşumu

nun başında bölünürler. (32)

Safavi Devleti, bu Türk kızılbaş aşiretlerin feodal aristok

rat sınıfı tarafından yaratılmış ve sınıf çıkarlarından dolayı de

ğişmişlerdir. Bunlar, ülkenin tüm temel kaynaklarının, yöneti

mini ele geçiren ve ülkenin en büyük kısmını kendi araların

da paylaşan aşiretlerdir.

Not: Aslı Rusça'dır ve Fransızca'yı Laure Mahieux tarafından 

çevrilmiştir. TÜRC1CA, c: 6, sf: 24, 1975.
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ANADOLU'DA HETERODOKS İSLÂM

UYGUNSUZLUK-BAĞDAŞTIRMACILIK-BİLINIRLIK 

İrene MELİKOFF



Bu makalede ele alman sorun, hem karmaşık hem de 

şaşırtıcı şeylerle doludur. Gerçekte, Türkiye bugün Sünni gel

eneklerin uygulandığı bir ülkedir. Türkler, ortodoks islâmın, 

yani Sünniliğin savunuculuğunu her zaman yapmış olan Os- 

manlılar'm mirasçılarıdır. Osmanlı İmparatorluğu, İslâmlığın 

yayılma dönemlerinin en parlak ve sonuncusudur. Eski Ha

lifenin mirasçısı Osmanlı sultanı, yeryüzünde Tanrının göl

gesi, tüm müslümanlarm koruyucusu idi. (1) Bununla bir

likte, yalnızca gezgincilerin ve yabancı araştırmacıların 

gözünden kaçan bir şey var ki, o da, Türkler'de gerek gö

rülmeyen, gerekse görülmek istenmeyen Anadolu halkının 

büyük kısmının uyguladığı, İslâm dünyasıyla aralarında zayıf 

bir bağ bulunan heterodoks İslâm.

Bu olay yalnızca Anadolu'ya özgü değildir. Aynı zaman

da, İran'da özellikle de bir zamanlar Karakoyunlular'a ait olan 

bölgelerde İran Azerbaycan'ında görülmektedir. (2) Başlan

gıcı çok eski ve yükselişi ise kuşkusuz Türkler'in henüz müs

lüman olmadığı ya da müslümanlığa' geçiş dönemlerine day

anmaktadır. Fakat günümüze dek yaşayarak devam etmiştir. 

Sosyal halk tabakalarında, özellikle eski göçebelerde ya da 

mevsime ve doğa koşullarına göre göç edenlerde, Yahudilik 

ve Hıristiyanlığı benimsemeyen yarı göçebelerde bu durumla 

karşılaşılmaktadır. Bu halk ve tabakaları, ne İslâmlığı tam ol

arak benimsemişler, ne de atalarının inançlarından kopabil- 

mişlerdir.

Müslüman olabilmek için Kelime-i Şehadet getirmek ya 

da inancını açıklamak yeterlidir. Fakat inancını belirten bu 

sözü söyledikten sonra hemen müslüman olunmaz. Bunun 

için müslümanlığa ait bazı bilgileri almak gerekmektedir. Yu

nanlı genç örneğini ele alalım: Bu kişiye Osmanlıca öğretil

dikten sonra gizlice din dersleri okutulmakta ve sonrada müs

lüman denilmektedir. (3) Bu durumun yerine getirildiği kabul



edilse bile, bir el hareketiyle bilinçli bir müslüman olması çok 

zordur. Bu olay, sadece Anadolu'ya özgü değil. Katolik gö

rüntüsü altındaki Hintliler'in Vaudou'yu andıran ayinlerini uy

gulamayı ve onların eski tanrılarını kutsal saymayı her zaman 

devam ettirdiği ve ettireceği Brezilya ya da Meskika'daki din

sel konumla karşılaştırılabilir. Hatta Fransa'da, bazı köy

lerde hâlâ Katolik mezhebiyle iyice birleşen, bâtıl inançlara 

dayalı ibadetler bulunmaktadır. Britanya'daki taşlara tapma 

da bunlara örnek olarak verilebilir.

Bu heterodoks tslâmın yandaşlarını belirtmek için çok 

özel bir adlandırma yok. Bunlar öteden beri tarihsel bir deyim 

olarak "Kızılbaş" diye adlandırılmaktadır. (4). Aynı anlama 

gelen aşağılayıcı terimler olarak "Rafızi", yani sapkın mez

hepli ve "Mülhid" gibi isimler verilmiştir. İran'da, bölgelere 

göre, bunlara gören "okuyan" ya da sır-talibi, ara sırada Kızıl
baş ya da Garapapah gibi farklı adlar verilmektedir.(5) Daha 

genel bir biçimde, Anadolu'da bunlar Alevi, İran'da Ali-Illahi 
diye anılırlar. Zira bölgelere göre dikkate değer farklılıklar 

gösterse bile, hepsinde ortak bir nokta vardır ki, bu da insan

da Tanrısallaşan Ali'nin kutsallığına ve tenasuhuna inanç, 

yani Ali'de Allah'ı bulmaktır.

Görüldüğü gibi onların inançları, çok uzak ortak bağlar 

bulunan İran Şii'lerinkinden farklıdır. Gerçi onlar da Ali'ye ve 

onun tenasuhları olan, yani Ali'nin, hatta ilk peygamberlerin 

bir başka görüntüsünü kendilerine taşıyan Oniki İmam'lara 

tapmaktadırlar. Muhammed dışında, onların inançları Şiiler 

için bir Sünni'ninki kadar doğaya aykırıdır.

"Alevi" terimi, "Kürt" sözcüğünün de olduğu gibi "mezhep 
sapkını"gibi anlamlan olan ve yandaşlarına verilen Kızılbaş terimine 

göre son zamanlarda daha da yerleşmiştir. Günümüzde Alevi 

sözcüğü, Aleviler'in çoğunluğunun Türk olmasına karşın aynı



anlamı taşımaktadır. Ulusçuluk duygusu, Türkler'de çok geç 

gözükür. 19. yüzyılda Genç Osmanlılar, "OsmanlIlar" biçi

minde adlandırılmıştır. "Türk" sözcüğü daha sonra, yüzyılın 

sonuna doğru "Pan-Türkizm"in moda olduğu sıralarda çok 

kullanılmaya başlanmıştır. Türkler, İslâmlığı kabul ettiklerin

de, Peygamber’in ümma'sına girdiler, müslüman oldular." 

"Türk" sözcüğü o zaman, kaba saba, yontulmamış anlamına 

gelmekteydi. Aşık Paşa (1271-1332), "Garibname"sinde şöyle 

der:

Türk diline kimesne bakmaz idi,
Türklere hergiz gönül akmaz idi (6)

Bu ayrımcılık neden? Çünkü Selçuklular'da olduğu gibi 

şehirli ve Acem kültüründen olan "müslüman" olmuş, İslâmlığı 

kabul etmiş Türklere henüz müslüman olmamış ya da yarım 

yamalak müslüman olmuş ve bizim "Türkmen" diye adlandır

dığımız göçebe ya da yarı göçebe Türkler arasında bir zıtlık 

vardı. Birincisi müslüman, İkincisi Türk'tür .Oyleki, Mevlana 

Celaleddin Rumi, müslüman olmayan, kendini dinleyen birisi

ne yönelerek şöyle der:

İster Tât, ister Rum, İster Türk ol,
Dilini bilmediğin insanların dilini de bil (7)

Kaşgarlı Mahmud'un (8) anlatımına göre "tât" sözcüğü, 

müslüman olmayan bir tlygur'u tanımlar. Türk ise, henüz dine 

girmemiş anlamındadır. Bu sözcüğün etnik anlamda değil, top

lumsal anlamda kullanıldığı apaçık ortadadır. Aynı olaya bu

gün de belli ölçülerde rastlanmaktadır. Etnik anlam dışında 

"Kürt" sözcüğüne de rastlanır. Sözcük, başka bir biçimde ve 

heterodoks İslâm mensubu olan ve aşiret yaşamı sürdüren 

Anadolu insanını belirtmektedir.



Araştırmalarım, beni, Kurmancı (9) konuşan ve Kürtlerden 

olduğuna inandığım insanlar arasında yaşamaya itti. Oysa, 

bunlar Orta Asya'daki Türklerin gelenek ve göreneklerini taşı

maktaydılar. Örneğin, yeni doğmuş çocuklara ve lohusalara 

musallat olan, A l (Alkarısı) diye adlandırılan cin-peri gibi bâtıl 

inanç.. 12 Burç Takvimi'ne göre gerçekte eski Türk Yeni Yılı 

olan, Şubat ayında kutlanan Hızır Bayramı töreni gibi.... Sor

duğum soruya danışmanlarımdan biri şöyle dedi: "Köken ola
rak biz Kürt değildik, fakat inançlarımızdan dolayı eziyet gör
dük, dağlara sığındık, Kürtlere karıştık, Kürtler diye anıldık".

Bu bigileri bana veren danışmanım, birçok ayaklanmalar 

yapan ve ünlü bir Kürt aşireti olan Köçgiri aşiretindendi. Kuş

kularımı Ömer Lütfi Baran'a ilettiğimde, bana, Koçkırı (gri koç) 

adının dil yönünden türkçe olduğunu ve Akkoyunlu (beyaz 

koyunlar), Karakoyunlu (siyah koyunları), vb., adlandırma

larla karşılaştırılabileceğine işaret etti.

Bunlar, sahip olunan sürülerin özelliğine göre verilen aşi

ret adlarıdır. Öte yandan, geri kalmış, bilgisiz bu boylara ver

diğimiz. "Kürt" adı, Alevi Kürtlerin varlığına karşın, hepsinin 

Kürt kökenli olduklarını, ne yazık ki kanıtlamıyor. Kürtlerin 

çoğunluğu Şafii mezhebinden olan dindar Sünni'lerdir. Alevi- 

lere maledilen Kürt adının, yalnızca toplumsal bir değeri var

dır. Bu belli bir yaşam biçimini göstermektedir. Resmi Sünni

liği uygulayan gelenek ve görenekleriyle hâlâ yaşayan, kendi 

içine kapanık bir topluğu belirtmektedir.

Dinsel açıdan bağdaştırmacılıktan, toplumsal açıdan 

basit, karşı-uygunculukla (anti-konformizm) ve yerleşik ku

rallardan kaçmayla belirginleşen köklü ve eski bir olayla karşı 

karşıya bulunmaktayız. Bu resmi gücün düşmanlığının kendi

sine değer verdiği - her zaman veriyor - şeydir.



Şehir merkezlerinin resmi dini yanında, Anadolu Türk

lerinin tüm tarihi boyunca köylerde, dağlarda, Anadolu boz

kırlarında, özellikle de önce göçebe topluluklarda, sonra yarı 

yerleşik ya da yeni yerleşmiş hâlâ göçebe gelenek ve göre

neklerini koruyan, heterodoks olarak nitelenen, fakat daha 

çok karşı-uyguncu ve halka özgü bir İslamcılık olarak tanım

lanmış bir inançlar kalıntısı görülür.

Eğer 13-14. yüzyıl ilk halk şairlerinden günümüze dek, 

bu kitlelerin dini inançlarını incelersek, her zaman aynı ideo

lojiyi buluruz: Sufilik ve Şiilik'in aldatıcı hafif cilâsı altında, 

tenasuh'a, insanda Tann'nın tecelli etmesine ve biçimlerin 

çokluğuna inanma gibi...

Aynı zamanda yüzyıllar boyunca gelenek ve göreneklerle 

ilgili benzer reddetmeleri de (günah saymalar) bulacağız: 

Bunlar, genellikle gece - Islâmiyete göre günah sayılan - m ü

zik eşliğinde vecd içinde yapılan bir dans olan ve "Semah" 
adı verilen oyunların oynandığı, nefes ve deyişlerin söylen

diği, kadın ve erkeklerin katıldığı toplantılardır. Bununla bir

likte bu toplantılardaki diğer bir günah sayma konusu da, 

rakı ya da şarap gibi alkollü içkilerin yasaklanmamasıdır. 

Bazı bölgelerde, haşhaşın (esrar) bile kullanıldığına raslanır. 

Camiye gitmemeleri, fakat cem ya da Ayin-i cem adı verilen 

toplantılarını cemevlerinde yapmaları da onlar için eleştiri ko

nusu olmaktadır. (11)

Bu kınamalara, yüzyıllar boyunca, sıradan şeylerin bir 

araya gelmesiyle oluşmuş iftiraları da ekleyebiliriz. Bunlar, eski

den Maniheist'lere, Katar'lara ve tüm bilinircilere (Gnostik) 

karşı yöneltilmiş olanlarla aynıdır. Bilgisizlerin, topluma ya

bancı her öğeye yönelik eğilimi olan şeylerle özdeştir. Bu ki

şiler, gece alemleri ve cinsel (müstehcen) hareketleriyle suç

lanmaktadırlar. Hiç kuşkusuz, uygarlığın belli bir aşamasında,



bereket törenleri cinsel bir taşkınlık içermekteydi. Folklorların 

hemen hemen tümünde bunlardan kalıntılar bulunur. Diyo- 

nistik gizler, Walpurgis gece ayinleri, (Romalılar'ın) Lupercal 

Şenlikleri ve Saint Jean ateşi gibi. O  zamanlar bu ayinler, 

başka yerlerde olduğu gibi Anadolu'da da yapılıyordu. Fakat 

bu, bizi dönemin karanlığına götürür ve bu iftiralar dikkate 

alına-cak kadar büyütülmemelidir. Bununla birlikte su

çlayıcıların çoğu, bu savlarını kanıtlayamamışlardır. Öte yan

dan, sorunu ele alıp yakından inceleyenler, araştırmalarını bu 

topluluklarla olan yeni ilişkilere dayayanlar, bu suçlamaların 

doğru olmadıklarını söylemişlerdir. Bu gruplar heterodoks bir 

inanç biçimini uygulasalar bile, onların en azından müslüman 

bir ülkede yaşadıklarını ve geleneklerinin müslüman töre

lerine göre uygun olduğu düşüncesinin varolduğunu bilmek 

gerekir.

Eğer hâlâ Şamanist kalmış Sibirya ya da Orta Asya'daki 

Türklerin Şaman toplantıları anımsanacak olunursa, Ayin-i 

cem toplantıları, gerçek anlamlarını bulur: Şaman ya da Türk

lerin Kam-Ozan'ı, aynı zamanda büyücü, sağaltıcı, dinsel 

önder idi. Kadın, erkek ve çocukların katıldığı bu şamanist top

lantılarda kötü ruhları kovmak ya da iyi ruhları çağırmak için 

def çalıp şarkılar söyler, dans ederlerdi. Kendinden geçmek 

(esrikleşmek ) için, iklim koşullarına göre farklılık gösteren 

mantar, hint keneviri, alkol gibi yapay maddelere sık sık baş

vururlardı. (12)

Bu halk İslâmlığın açıklanması, kuşkusuz, Şamanist 

öğelerin basit bir anımsanmasına karşın oldukça karmaşıktır. 

Bu yüzyıllar boyunca, farklı inançları, hatta evrimleri süresince 

büyük inançların çoğunu içine alan Maniheizm, Budizm, Yahu

dilik, Hıristiyanlık, İslâmlık ve kültürel yönden güçlü gelenek

leri henüz farketmeyen, özellikle genç halkları asimile etme 

düzeyinde bir inanç biçimini alan Türk-Moğol halkına özgü



hoşgörülü düşünceler sayesinde, yerli mezhep sapkınlıklarını 

da içinde eritmiş gerçek dinsel bir bağdaştırmacılıktır. Daha 

sonra, ne zaman ki Türkler, Iran kültürünün etkisine girecek 

ve İslâmlığı benimseyecekler, bu duruma uygunluk kapasi

tesi de canlılığını yitirecektir. Bu, Bizans topraklarına yerle

şildikten sonra, Bizans'ınkine göre henüz gelişmiş bir uygar

lığın, niçin yalnızca kendileri üzerinde fazla bir etki yapamaya

cağını açıklamaktadır.

Bu mezhep yandaşları, Yeniçerilerin de gönülden bağ

landığı, Osmanlı İmparatorluğunda iyice yayılmış derviş tek

kelerine sahip Bektaşilerle sıkı ilişkiler içindeydi ve hâlâ öyle

dir de. Alevi ve Bektaşiler arasında, öz bakımından bir fark 

olmamakla birlikte biçim bakımından farklılık vardır. Her iki 

grup, Tarikatın piri Hacı Bektaş'a saygı gösterirler, inançları 

ve töreleri aynıdır. Alevilik ve Bektaşilik aynı ortamdan, 1239'da 

Selçuklu yönetiminin çökmesine neden olan Babalılar Ayak

lanmasının çıktığı yerden gelmektedir. Ayaklanma'nın lideri 

Baba ilyas soyundan gelen, 15. yüzyıl tarihçilerinden Aşık 

Paşazade'ye göre, Hacı Bektaş ve kardeşi Menteş'in bu ulu 

kişinin yanında olduklarını ve Menteş'in bu ayaklanmada öl

düğünü, Bektaş'ın türbesinin bulunduğu Hacıbektaş diye anı

lan Suluca Karahöyük'e çekildiğini, orada dünyadan elini 

eteğini çekerek yaşamını sürdürdüğünü biliyoruz. (13) Kon

ya'da Mevlana Müzesi Kütüphanesi'nde saklı ve içinde er

mişlerin yaşamıyla ilgili şiirler bulunan ve Baba llyas'ın to

runu tarihçi Aşıkpaşazade'nin büyükbabası Elvan Çelebi 

tarafından yazılmış Menakıbname-i Baba llyas-i Horasani adlı 

14. yüzyıl elyazması bir kitaba (MS. no: 4937) göre, Hacı 

Bektaş'ın çevresinde, ilk Osmanlı Sultanı Osman Gazi'nin 

kayınpederi Şeyh Edibali ve Karaman Beyliği'nin (14) ku

rucusu Nuri Sufı de bulunmaktaydı. Bu yazıdan şu çıkıyor ki, 

Hacı Bektaş'la ilk Osmanlılar arasındaki ilişkiler, aynı zaman

da eski ve de sıkı idi. (15)



Ilk-Osmenlı sultanları tarafından fethedilen ülkeleri Türk

leştirmek ve İslâmlaştırmakla görevlendirilmiş olan koloni- 

zatör dervişleri örgütü olan Bektaşilik tarikati, 14. yüzyıl boy

unca Yeniçeri koluna bağlı kaldılar. Osmanlı yönetiminin seçkin 

askerleri ve güçlü savaş araçlarıyla donatılmış Yeniçeriler, 

İslâmlığı benimsemiş ve Türk bölgelerinde yetişmiş Hıristiyan 

çocuklarından oluşmuştu. Bu da, bu silahlı örgütün, fethedil

miş yeni ülkeleri İslâmlaştırmakla görevli bir derviş tarikatına 

bağlılığını açıklamaktadır. Bektaşiler, böylece bu ülkelerde 

Osmanlı propagandasını yapan bir araç olurlar. Bu tarikatın, 

Arnavutluk'ta ve Balkanlar'da yayılması, bu nedenlerden do

layıdır.

Bununla birlikte Bektaşiler, kentsel kesimlerde grup

laşmış, düzenlenmiş bir tarikat olurlar. Aleviler kırsal kesim

lerde, özellikle halk kesiminde yaşarken, sosyal farklılık gide

rilerek iki grup arasında bölünmeye neden olacaktır: Biri kül

türlü, diğeri ise okuma yazma bilmeyen olarak kalacaktır. Bu 

durum, "Bütün Kızılbaşlar Bektaşi, fakat bütün Bektaşiler Kı
zılbaş değildir" iddiasını doğuracaktır.

Bu bölünme, 1826'da, Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması 

sonucu Bektaşi tarikatının ortadan kaldırılmasıyla daha da 

güçlenir. Gizliliğe mahkum edilen Bektaşiler, böylece mason

larla dostluk kurmaya ve onlara yaklaşmaya başlayacaklar

dır. Bazı belgelere göre, Bektaşiler, daha sonra Voltaire'in ar

kadaşı olan ve Genç-Türk hareketinin motor gücü olacak tari

katı yeniden gözden geçiren Fazıl Bey sayesinde Fransız ma

sonlara sızmışlardır. (16)

Böylece Bektaşilik, özgürlükçü ve aydınlıkçı bir tarikat 

ve entelektüel kesimin bir merkezi haline gelir. Genç-Türklerin 

çoğu, hem Bektaşi, hem de mason olurlar. (17) 19. yüzyılın 

ikinci yarısı ve 20. yüzyılın başında Bektaşiler, yeni "terak



ki"ci (ilerici) düşünceleri yaymada ve genişletmede büyük rol 

oynamışlardır. Bundan böyle aydınlar sınıfının (Intelli-gentzia) 
bir kısmını oluşturan Aleviler'le Bektaşiler arasındaki bölünme 

gittikçe artar.

Şimdi tekrar bu mezhep yandaşların öğretilerinin temel 

noktalarına bakalım :

Bu, Allah'ın insan suretinde oluşumuna, Tecelli'ye, ruh 

göçü ya da daha açıkçası ruhun çeşitli görünüş evrelerden 

geçmesi olan Tenasuh'a inançtır. Başka bir deyişle biçim de

ğiştirme ve biçimlerin çokluğuna inanma demektir.

Allah'ın tecelli ettiği, yani Allah'ın en üstün derecedeki 

maz-har'ı olan kişi, Ali'dir. Bunun, masal kahramanı Ali'yle 

hiç bir ilgisi yoktur. Fakat, değişik suret'lerde karşımıza çıkan 

Ali'yle ilgisi vardır. Bu suretlerin en başlıcası, Bektaşi tarika

tının geleneksel kurucusu olan Hacı Bektaş'tır.

İşte, 14. yüzyıl Bektaşi şairlerinden ve tarikatın gerçek 

kurucusu olan Abdal Musa'ya mal edilmiş bir şiirde, Hacı 

Bektaş Veli, vecd halinde ve kendi dünyasında bir ermiş pir 

olarak gösterilmektedir. (18)

"Güvercin donuyla CJrum 'a uçan,
İmamlar evin ün kapısın açan,
Cümle evliyalar üstünden geçen,
Var mıdır hiç bir er Ali'den gayri?” (19)

Bu füzelerde Hacı Bektaş'a bir anıştırma vardır. İnanışa 

göre Hacı Bektaş Veli, Horasan'dan Rum diyarına, güvercin 

don'unda biçim değiştirmiş olarak gelmiştir. Burdan, "Ali ve 
Hacı Bektaş aynıdır, bir başkası değildir" sonucu çıkmaktadır. 

İşte, Pir Sultan Abdal'ın güzel şiirlerinden bir dörtlük. Sivas



kökenli, Kızılbaşların dinsel önderi ve ozanı, toplumsal yanı 

ağır basan bir ayaklanmanın başı olduğu için 1560 yıllarında 

asılmış olan ve efsanevi bir kahraman sayılan Pir Sultan'ın 

şiiri, kapalı anlamından dolayı özellikle ilginçtir:

"Hazreti Şah'm avazı (20)
Turna derler bir kuştadır 
Asâsi Nil deryasında 
Hırkası bir derviştedir" (21)

Bu şiir, Aleviler'de çok yaygın olan halk inancıyla Ali'nin 

biçim değiştirmiş hali olan turna kuşu arasında büyük bir ilgi 

vardır ve bundan dolayı Turna, kutsaldır. Allı turnanın, Son

suz Yaşam'ın bir sembolü olduğu Çin, Kore, Japonya gibi 

bazı Gzak-Doğu ülkelerinde raslanan bu inanç, Türklerin ba

tıya doğru yaptıkları seferler sırasında taşınmış olsa gerek.

Bu dizelerde, Nil deryasında bulunan Musa Peygamber'e 

ait âsa'ya ve Kutb-i Zaman sayılan bir derviş tarafından, ki bu 

Hacı Bektaş'tır, giyinmiş olan hırkaya bir anıştırma vardır. 

(22) Bu şiirden, Musa Peygamber'in ve hatta Hacı Bektaş'ın, 

Ali'nin tenasuh'u oldukları ortaya çıkmaktadır.

Şii imamlar, Peygamberler, Ali'nin bedenleşmeleridir ve 

özellikle Hıristiyan bölgelerdeki bazı metinlerde, Bektaşiler'in 

yerel dinlere uyum sağlama özellikleri olduğu için, bu, 

"gnos"culuğun özelliğidir. İsa'nın Ali'ye benzetildiğini görürüz, 

işte, 14. yüzyıl Bektaşi şairlerden biri olan Kamberi'den alın

mış bir şiir. Kamberi, kendi yorumuna göre, Incil'de Isa'nın 

Elie (Eli) adı altında Ali'yi anmış olacağını söylemektedir :

"Ali'dirpişüva-yi evliya vü enbiya,
Anun içün dedi İsa Incil'inde llya" (23)
(Velilerin ve nebilerin en büyüğü Ali'dir,
Onun için, İsa Incil'de ona llya dedi.)



Bu şiirin ışığı altında, Bektaşîliğin Osmanlı İmparator- 

luğu'nun egemenliğindeki Balkan ülkelerinde yayıldığını daha 

iyi anlayacağız.

Aleviler, camiye gitmediklerinden dolayı eleştirilmektedirler.

Gerçektende, onlar nefeslerinde şöyle derler:

"Halis müslümana mescid gerekmez" (24)

Aleviler, hiç bir mezhep biçimine bağlı değillerdir. Ne abdest 

alıp beş vakit namaz kılarlar, ne Ramazan orucu tutarlar, ne 

de Mekke'yi ziyaret ederler. Toplantılarında, ne Sünniler'in res

mi dili olan Arapçayı, ne de Mevleviler'in Farsçasını kullanır

lar. Kullandıkları dil, Türkçedir:

"Türk dili okunur irfanımızda
Arabi Farisi lisan gerekmez"

Tanrı, Adem'i yarattıktan sonra meleklerine, onun önün

de secde etmelerini buyurur. Adem'e niçin tapılacaktır? Çün

kü Tanrı, Adem'in kalbindedir ve bundan böyle Adem, Tan- 

rı'nın kendisidir. Gerçekten inanan kişi, Tanrı'nm ne gökte, ne 

cennette; fakat insanın kalbinde olduğunu bilmek zorundadır.

"Allah benim, ben Allahım"

Burada ve daha sonraki şiirlerde, büyük bir müslüman 

mistiklik hareketi olan Sufizm'in izlerini buluyoruz.

Tanrı, insanı kendi görüntüsünde yaratmıştır. Oysa, Ya

ratan ve Yaratılan arasında özdeksiz bir kavram olan Tanrı, 

üçüncü bir unsur taşımaktadır ki, bu da Tanrının aldığı biçim, 

yani Tanrının mazhar'ıdır. İşte, Tanrının bu görünümü, Eşsiz



Güzelliği (Hüsn-i Mutlak) simgeleyen Ali'nin kendisidir: İnsan 

güzelliğinin yaratılmış olduğu bir görüntüdeki Kutsal Güzellik. 

Bu nedenledir ki Ali, Güzelliğin sembolüdür (Cemâl simgesi). 
Her insanın yüzünde bulunan Ali adının 3 harfi (ayın, lâm, 
ye), Tanrının yüzünü anlatmaktadır. Öyleki, 19. yüzyıl Bek

taşi şairlerinden olan ve İstanbul Merdivenköy'deki (29) Bek

taşi Tekkesi'nin son Dede-Babası Hilmi Dede şöyle der:

"Tuttum aynayı yüzüme,
Ali göründü gözüme"

Tanrının nûru bütün yaratıklarda tecelli etmiştir. Ali'deki 

ise tam yansımasıdır. Ali, kutsal özü (İlâhi nûr) yansıtmaktadır. 

19. yüzyıl Alevi şairlerinden Derviş Ali, bunu şöyle anlatır:

"Bin bir ismi var, bir ismi Allah" (26)

Heterodorks ve uyguncu olmayan (non-conformiste) bu 

toplulukların, Anadolu'nun belli bölgelerinde görüldüğünü bu

rada gösterme olanağı bulmuş olduk: Ege kıyısında, Kilikya'da 

özellikle, Sivas - Erzincan-Divriği arasında kalan üçgen içinde, 

Kapadokya'da görüldüklerini, Erzincan'ın merkezinde doğmuş 

olan eski Paulicien inancının yayıldığı bölgeyle uyuştuğunu 

ve merkezin, eski Tefrike, şimdiki Divriği olduğunu da gördük. 

Daha eski bir sapkın mezhep bölgesine eklenen bir başka 

sapkın mezhep bölgesiyle karşı karşıya olduğumuzu ve bu 

bölgelerin karşı-uygunculuk ve isyan odakları olduklarını her 

zaman ortaya koymak zorundayız. (27) Biz buralarda tüm 

fani güçlere bir boyun eğmezliğin nedenini, sapkın mezhep ve 

bir sıradışılık (marjinalite) karakterinin İsrar edişini buluruz. 

Öyleki, Osmanlı dönemine göre Bizans döneminde, bu yan

daşlar (müridler), kırsal bir bölgede politik ve sosyal eşitsizliğe 

karşı duyarlı insanlardan oluşmuşlardı. Buna şunu da eklemek 

gerekir: Bu bölgelerde her zaman, birbirine karışmış topluluk



lar yaşamışlardı. Buralarda içinde bulunduğu çevrede yalnız

lık hisseden bir kişilik yapısı, tedirginlik ve sürekli bir sıkıntı 

duygusu yer almıştır. Bu sosyal ve politik değişkenlik ve hu

zursuzluk ortamında, bilinir olmaya (gnos) yatkın kılan koşul

ların ortaya çıktığını görürüz. Bilinir olma (gnose), ayaklan

ma, varolan düzeni reddetme duygusundan dolayı inzivaya 

çekilme ve yalnızlık duygusu oluşturur. Bu, kritik an|arda, 

kurtarıcı ve içrek (batınî) bilinç sayesinde ezilmiş halkalara 

bir kurtuluş umudu olarak yeniden ortaya çıkar. Bilinir, (gno- 

sa) olmalar, hiç bir zaman dinsel ya da herhangi bir tarihsel 

biçime bağlı değildir. Bunlar Hıristiyan, Yahudi ya da Müslü

man olabilirler. Bunlar evrenseldir, politik ve sosyal ortam el

verişli olduğunda ayrı ayrı belirirler.

Bilinir olma, temel bir dinin içrek (batini) yanı gibi ortaya 

çıkar. Temel özelliği bağdaştırmacılıktır, bir inançlar mozayi- 

ğini oluşturur ve Bektaşilik'te olduğu gibi geliştiği bölgede, 

tüm yerli unsurları özümser. O  (bilinir olma), seçkinlere ait 

gizli bilgilerin ulaştırılmasını, içrek (batını) bir sembolizmi, ta

rikata girme törenlerini, oyun (ritüel dans, Çev. notu) ve müzik 

eşliğinde gece boyunca süren gizli törenleri, gizemlilik sunul

masını, yani Yaşamın Ötesinde, Öte Dünya'da yer alan deney- 

üstü (fızikötesi) olaylar üzerinde bir yansımayı öne sürer. Oysa, 

biz daha önce, gece boyunca süren, gizli yerlerde yapılan, 

Aleviler'in Cem ayini'nin (Ayin-i cem), Yaratılış'tan önce Arş-ı 

alemde yer almış olan Kırklar Meclisi'ni anma olduğunu ve 

Kırklar'ın, Muhammed'in, miraç yolculuğu sırasında uğrayıp 

ezdiği üzüm soyundan içtiğinde (bazen üzümü ezen Ali'dir) 

vecde geldiğini ve semah dönmeye başladığını söylemiştik. 

(28)
Burada da belirtildiği gibi, başka uygarlıklar ve dönem

lerde benzer toplumsal bir olayın yenilendiğini görüyoruz. Bir 

başka durum da, toplum değişse bile, çağlar boyunca sürüp 

gider. Çünkü biz, aynı toplumsal koşullar karşısında bulunuyoruz.
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ANADOLU ALEVİLERİNİN BAZI 
TÖRENLERİ ÖZERİNE

İrene MELİKOFF



Anadolu "Alevileri"nin inançları ve ayinleri konusunda, 

uzun yıllar süren araştırmalarım sırasında, Iran-Azerbaycan'ında 

yaptığım araştırmaları da açıklama fırsatı doğdu.

Birbirine yakın ortak yaşam biçimleri gösteren bu iki top

luluğun karşılaştırılması, az da olsa görüşlerimi değiştirmeme 

neden oldu.

Gerçekte, sınırın öte yakasında, Siyah Çeşme yakınında 

Maku-Hoy-Rezaiye yolu üstünde, adını Karakoyunlular'dan 

alan ve Karakoyun Mahallesi (Mohall-e Garagoyun) diye anı

lan bir bölge bulunur ki, burada İslâmlığın katı kuralları aşırı 

bir biçimde uygulanmaktadır. Yaklaşık 34 köyden oluşan bu 

Karakoyunlular, bence, berikinden daha eskil (arkaik) bir 

özellik gösteren Anadolu Alevileri'ne çok yakın bir inanç sis

temini savunurlar.

Biz, yalnızca Şubat ayına raslayan ve daha çok iki toplu

luğun ortak töreni olan bazı törenlerden söz edeceğiz.

Ben, öteden beri, Aleviler'in tek kutladıkları tören olarak 

(acıklı bir olayın anma biçimi olmasına karşın yine de bir 

"ayin"den söz edilmiyor) Anadolu'da 12 gün süren ve Aşure 

ile son bulan Muharrem Yas Tören!n i biliyordum. Oysa, 

Azerbaycan ve Anadolu'daki Alevi topluluklarını karşılaştır

maya yönelik araştırmam, Kerbela Olayı'nı anma töreninin 

İslâm öncesi olası bir inançla ilgili olduğu ve sözedildiği kan

ısına yol açtı. Örneğin, Safavilik'in yayılması ve yandaş top

laması, bu konuda etkin bir rol oynadı. Gerçekte, aynı inanış

lara sahip olan diğer Iran-Azerbaycan Türklerinde ve Karako- 

yunlular'da Muharrem Yas Töreni, salt bir yansılama (taklit) 

değildir. Aleviler gibi "tenasüh" (ruhun bedenden ayrılması) 

ve "tecelli"ye (yazgı) inanan bu topluluklar için, imam ölme- 

miştir. Öte-Dünya inancına göre, ölüm, karşılıklı olarak yaşa



ma canlılık vermektedir. İmam, yalnızca bir şehit gibi yeniden 

dirilmek için ölmüştür. Ölüm, bir ördeğin suya dalışıdır ve 

şöyle derler: Ördek, yeniden su yüzüne çıkmak için suya dalar.

Öte yandan, Anadolu'da İran-Azerbaycan'ındakinden daha 

çok bilinen ve tanınan bir başka tören biçimi daha vardır ki, 

"Hızır" diye anılmaktadır. Bazı bilginler tarafından St. Georg- 

es'la özdeş kılman ve Mayıs ayına raslayan "Hıdırellez’le ka

rıştırmamak gerekir. İran-Azerbaycan'ında Hıdır Nebi olan 

Nebi'den dolayı "Nebi Bayramı" diye bilinmektedir. Bu bay

ram, Şubat ayına raslar. Eski takvime göre Şubat'ın ortasıdır 

ki, bu da ikinci haftaya denk gelmektedir.

Tören, oruçtan 3 gün önce, Salı-Çarşamba-Perşembe 

günleri olmaktadır. Tören, olayı anmak için Perşembe'yi Cuma'ya 

bağlayan gece başlar. 1975'deki tören, Çarşamba, Perşembe 

ve Cuma günleri (11-14 Şubat arası) olmuştu.

Fakat bu törenin rasladığı günün bir bölümü, 12 Burç 

Takvimi'ne göre, eski Türkler'in ve hatta Çinliler'in Yeni Yıl'ıyla 

çakışmaktadır. Bu törenin yapılışı, Tatarlar'ın özel bir bayramları 

olduğunu anlatan Marco Polo tarafından kaleme alınmıştır. 

Tatarlar, Şubat'ın ilk günlerine raslayan ve Yeni Yıl'ın kutlanması 

olan bu töreni, "Beyaz Bayram” diye anarlar Birkaç gün sür

en bu bayram boyunca halk, beyaz giyinir ve büyük şenlikler 

yapılır.

Anadolu Aleviler'i ise, oruçtan 3 gün sonra hamama gider, 

yıkanır, temizlenir, temiz ve beyaz elbiselerini giyerler. Ale

viler, Perşembe-Cuma gecesi üzerine beyaz un döktükleri 

beyaz bir sofra bezi sererler. Ertesi sabah ise, un üzerinde bir 

at ayağını andıran bir iz görülür. Bu, varlığıyla evi onurlandıran 

Hızır Nebi'nin izidir. Evin sahibi, dağıtılmak üzere bu unla 

Kömbe (kömme, gömme) adı verilen bir ekmek yapacaktır.



TÜRK İNANCINDA TAVŞAN

Jean-Paul ROÜX



Ayrıca kurban da kesilip herkese dağıtılacaktır. Karakoyun- 

lular'da bu kutsal ekmeğe "girde" denilir. O  gece, Perşembe- 

Cuma gecesi, herkes kıra çıkar, bir boğa kesilip kurban edilir 

ve toprağa kurban edilen hayvanın kanı akıtılır. Bu, bir yerde 

bolluk törenini andıran bir ayin biçimidir. Anadolu'da ise 

böyle bir törenden sözedildiğini hiç duymadım. Bu, Azerbay

can'da çok yaygın olan Mitra ve Yunan- Roma (Greko-Romen) 

halkını da kapsayan Anadolu'da da Mars kültünün bir kalın

tısından kaynaklanmaktadır.

Her iki kesimde de bu törenin, zevk ve eğlence ağırlıklı 

tören biçimlerinden olduğu yönünde çok büyük ve asılsız ifti

ralar bulunmaktadır. Fakat, bu yalnızca söylentilerden öteye 

gitmeyip bunu doğrulayan herhangi bir ipucu da yoktur.

Ne olursa olsun, İslâmlıktan hâlâ kalıntılar taşıyan bu iki 

topluluktaki farklılıkları üzerinde karşılaştırmalı biçimde yapı

lan inceleme ve araştırma, olayın kaynağında kanıtlanmayı 

gerektirmez. Türklerin inançlarından (Şamanlık) kalıntılar 

vardır. Bu topluluklar, yüzyıllar boyunca Yeni Yıl'la çakışan, 

atalardan kalma ayin biçimleriyle Şiilik ve İslâm gizemciliğini 

de kapsayan Safaviliği benimsediler ve yaydılar. Daha sonra 

Bektaşiler ve dervişler tarafından bir "Tarikat" çevresinde bü

tünleştiler.

Bu yazımızda, eksiksiz olarak Türk geleneğinde tavşanın 

konumunu ele alıp inceleme niyetinde değiliz. Fakat yalnız bu 

hayvanla iligili tartışmaları ve problemleri ortaya koymayı dü

şünüyoruz. Görünürde fazla bir önemi olmayan bu hayvan, 

uzun bir araştırma konusu olabilir. Biz ise, burada tavşanı yal

nızca kabataslak olarak anlatacağız.

N O T: 1. Uluslararası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Cilt: 4, sf:
177, Kültür Bakanlığı MlFAD Yayınlan.



Şu iyi bilinmelidir ki, bu konuda fazla ısrarlı olmaya hiç 

de gerek yok. Anadolu Alevileri (Fransızca aslında Şiiler ol
arak anılmıştır. -Çev. notu), tavşana karşı içten bir soğukluk 

duyarlar ve bu nedenle tavşanı, hayvanların en pisi olarak gö

rürler. Bunlar, tavşan eti yemezler, varlığını uğursuzluk say

arlar, ona yakın olmaktan kaçınırlar, hatta kendilerini kir

letilmiş hissederler. Birçok öyküler de bunu göstermektedir. 

Toroslar'da oduncu göçebe olarak yaşayan Tahtacılar ara

sında yaygın olan ve başka kaynaklardan öğrendiğimiz bazı 

öykülere de kısaca değineceğiz. (1) Örneğin bir öyküye göre- 

bir kabile reisi, şehre yaklaşan tavşanları önlemek için sürekli 

tazı besler. Orada toprağa yerleşik olarak yaşayan bir aşir

ette, ürün yakılır ve iki tavşan saklandığı için harman yeri ter- 

kedilir. X. de Planhol, bir Tahtacı'nın binek hayvanını ucuza 

satın almak isteyen bir Sünni'nin, bir tavşanın yüzülmüş de

risini hayvanın üzerine koyduğunu ve böylece daha ucuz bir 

fiyata satın almak için hayvan sahibini nasıl zorladığını an

lattığında olayın korkunçluğu açık bir biçimde karşımıza çık

maktadır. (2) Diğer karakteristik örnekler de diğer Aleviler 

tarafından verilmiştir.

Hayvana gösterilen tepki o kadar büyüktür ki, Türkler, 

Aleviler'e "tavşan yemez" (hiç tavşan yemeyen anlamında) 

adını takmışlardır.

Şurası açıktır ki Aleviler, kendilerini bu yola iten gelenek

lerinin gerekçesini hiç bilmiyorlar... Bilseler de çok az. Bazen 

Iran Şiileri ya da Arnavut Bektaşileri'nce ileri sürülenlerle 

benzerlik gösteren kendi düşüncelerinin doğru olma şansı 

çok fazladır. Onlar, iş işten geçtikten sonra olayın farkına var

dılar. Bu düşünceler, onlarda iyice yerleşmiştir. Biz, en çok 

bilinenleri aktarmaya çalışacağız. (3)

Kapadokya'da Bektaşiler, diğerlerinin kedi beslemesi gibi,



Hz. Ali'nin de tavşan beslediğini anlatırlar. Bu ya da buna 

benzer diğer öyküler, tavşana kısaca saygınlık vermek için 

"Hz. Ali'nin kedisi" (Ali'nin kedisi) adını takmışlardır. Öte 

yanda ise kadın kılığına girmiş olan Halife Ömer'in yeniden 

erkek donuna girdiği zaman, tavşanlardan olan iki çocuğu 

dünyaya getirdiği ileri sürülür. Özellikle Arnavutluk'ta, hatta 

Anadolu'da da bu memeli hayvanın etinin olmadığına ve kan

dan derisi olduğuna inanılmaktadır. Anadolu'nun tümünde, 

daha çok Hüseyin’in katili Yezit'in ruhunun tavşanın vü

cuduna girmiş olduğu söylenir. Kötü niyetli insanların, bun

dan dolayı bu hayvanın donunda yeniden dirilecekleri sonucu 

çıkarılabilir. Bununla birlikte, genelde en çok tutulan ve akla 

en yakın olan düşünce, dişi tavşanın, kadında olduğu gibi ay

başı (adet görme hali) olmasıdır. Chardin, daha önce buna 

benzer bir öykü dinlerniştir: "Iranlılar, söylendiği gibi, tavşan 
adını hiç duymamış olabilirler. Çünkü bu, kadınlar gibi nazik 
bir konudur" (4)

Hemen hemen tabu sayılan olayların tüm kaynakları, öl

dürmenin, doğurmanın ve aybaşının sözkonusu olduğunu, 

kan ve tavşan arasında sıkı bir ilişki kurulduğunu belirtirler. 

Biz, kuğunun kadınlara özgü aybaşı döneminde uysallaş

masına karşın (5), Orta-Asya'nın Türk-Moğol halklarında bu 

inancın varolduğunu, fakat hayvanı kirletmekten uzak bir yü

kümlülüğün, ona üstünlük vermeye katkıda bulunduğunu bu 

yazıda dile getirmeye çalışacağız. (6)

Şu halde, Anadolu Alevileri'nin, çok eski geleneklere bağ

lı olduklarını düşünmemiz gerekir. Hatta onlar bu konuda Hora

san Erenlerine, Tanrının sadık kullarına, ulu kişilere danışan 

ve inceleme olanağı bulduğumuz şiirlerde de hayvanı üstü 

kapalı tanımaktadırlar.. (7)

Alevi-Bektaşi düşüncesindeki tavşanı cezalandıran yasakçı



anlayış, Anadolu Sünniler'ini bu konuda hemen hemen ilgisiz 

sayar. Avlanması ve yenmesi serbest olmasına karşın, yalnız 

bazı belirtiler, korku uyandırabildiğini kanıtlamak ister gibi 

görünmektedir. Tokat ve Sivas köylerinde, birisinin önüne 

tavşan çıkarsa bunu uğursuzluk, eğer bir kurt çıkarsa bunun 

şans işareti sayılacağına inanırlar. (8) Yoldan geçen tavşanın 

uğursuzluk getireceği inancı, oldukça önemsizdir. Fakat m i

tolojide saygın bir yeri olan kurtla eşdeğer tutulması, kültür 

zenginliği olabilir. Bu korkunun yanında genel olarak kendi 

gücünü gösterme duygusu vardır. Evin diğer bölümlerine, ter

liklerin (başlıkların) üzerine, çocukların omuzlarına, kuzuların 

boynuna asmak için derisinden nazarlık yapılan ve üzerinde 

taşındığında bir koruyucu olduğuna inanan Yörükler'de bunu 

açıkça gördük. Orta-Asya'da da bu gücün benzer bir kullanı

mını görürüz.

Bu tabu için başka başlıklar altında daha sağlam ve güç

lü, değişik kaynaklar da önerebiliriz. Şurası kesin, Islâm bu 

olayın dışındadır. Arap bedevilerinin tavşanı her zaman büyük 

bir zevkle yedikleri görülmüştür. Büyük hukuk bilginleri, 

adamları, bunun helâl olup olmadığını tartışmışlardır. Al-Şafii, 

hiç tereddüt etmeksizin konuya olumlu yaklaşmıştır. Ebu 

Hanifi ise, yenmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Çünkü Peygam

ber de böyle davranmış ve diğerlerini de bu yönde cesaret

lendirmiştir. Ayrıca bu hayvan, ne bir etobur, ne de bir akba

badır; Fakat ceylana benzeyen bir hayvandır. Daha sonra 

araştırmacılar, yerel kalıntılara ve Yahudi kaynaklara yönel

miş ve araştırma yapmışlardır. Şu bir gerçektir ki, Musevi in

ancı, tavşanın geviş getirdiği, fakat toynaklarının çatallı ol

madığı bahanesiyle hayvanı tabulaştırmıştır. Türkler, bu konu

daki Yahudi yaklaşımını az çok biliyorlar ve şu sözü söylerler: 

"Yahudi'ye bile helâl demedi Musa" (10) Fakat biz, Tevrat’a 

dayanan bu inancın, Şii geleneğinden kaynaklanmış olduğu 

yönünde kuşkuluyuz. Yerel kalıntılara dayalı olan bu inançta,



Hititler'i akla getirmek, bize eski tarihsel bilgileri çağrıştırıyor 

gibi görünmektedir. Ermeniler ise daha az anımsanacaktır. 

Fakat bu, biraz ilkeli bir açıklama olacaktır. Gitgide Anadolu 

Türkleriyle Ermeni uygarlıkları arasındaki zayıf ilişkilerin, 

Ermeniler'deki Türk kalıntılarına borçlu olmadıklarını sanı

yoruz. İster doğrudan doğruya 11. yüzyılın saldırılarından 

sonra olsun, ister dolaylı olarak Ermenistan'da büyük bir ay

rıcalığı olan Sümer (Şamara) uygarlığı aracılığıyla olsun, 

Türkler, hiç olmazsa kabul etmedikleri gibi vermek zorunda 

oldular.

Doğruyu söylemek gerekirse, tüm bu öneriler, kabul edil

mesinden çok çürütülmesi de zor şeylerdir. Tavşanı cezalan

dıran yasakçı anlayış, evrensel olmayan, ama çok yaygın 

olan bir olgudur. Avrupa Hint topluluklarının büyük bir kıs- 

ynını, özellikle etkilemiş gibi görünmektedir. Avrupa'nın iki 

ucunda, Slav'larda, Britanya Adaları'nda, özellikle İrlanda ve 

Gal ülkelerinde rastlarız. Daha önceleri Sezar da, eski Brö- 

tonlar'da tavşanın adını anmıştır.

Şu durumda, yüzyıllar boyunca bu hayvanın Türkler'deki 

konumu nedir, ya da neydi? gibi bir soru sormak durumuyla 

karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır.

Hazırlık niteliğinde iki görüş öne sürülebilir:

1- Tavşanın eski adı, Türk dillerinin bir çoğunda yeralmıştır. 

Eski Türk (palco-Türk) yazıtlarında ve Irk Bitig'de tabışyan, 
Kaşgari, İbn-i Muhanna, Ebul-Gazi ve diğerlerinde de tawışyan 
sözcüğünü görürüz. Bu taklitsel sözcüğün, kuşkusuz, ilk he

cesinin üzerinde kendi asıl aksam ve İkincisinin üzerinde ikin

ci kendi aksam vardır. Normalde vurgusuz ortadaki sesli har

fin düşmesi, Türkiye'deki tavşan biçimini açıklar. Diğer diller

de ise sözcük, qoyan (Çağatayca) qovon (Altay ve Televut 

dili) sözcüklerinden dolayı yerleşmiş ve ortaya çıkmıştır. Dil



bilimsel açıdan çifte bir gelenek varolacaktır: Bu durumda hiç 

bir tabu, kuşkusuz sözcüğü etkilememiş, başka bir durumda 

ise bir tabu, yerleşmiş yeni sözcüğü günümüze belki taşımış 

olacaktır. Fakat yalnızca bu bir hipotezdir.

2- Tavşan, aylar sözkonusu olduğunda 12 Hayvanlı (Burç) 

Takvim'de dördüncü sırayı, aşağı yukarı Mart ayını almak

tadır. CIzak-Doğu düşüncesinde tavşan, doğurgan, yaş, soğuk 

ve ay'ı anımsatan dişi bir hayvan görünümündedir. Tüm bu 

özellikler, tavşanı tabulaştırmak için Türkiye Aleviler'i tarafın

dan verilmiş haklar arasında elde ettiğimiz verilere yeterli ya

nıtları verir. Bununla birlikte görünüşte inanılması güç bir ola

yın altını çizelim: Yakutlar'da, tavşanın kuraklığın habercisi 

olduğu yönünde bir inancı da gözden uzak tutmayalım. (11) 

Bunu, similia similibus yasasının uygulanmaması ve karşıt

lıkların birbirine benzerliğinden dolayı açıklayabiliriz. 12 Burç 

Takvimi'ne göre Tavşan günün uğurlu ya da uğursuz sonuç

lara yol açıp açmadıklarını tiygur metinlerinde araştırdık. 

Tavşan günü tırnak kesilmesinin uğursuzluk sayılmasına ve 

eğer saçlar kesilirse, tavşan günü beyazlaşır yönünde verilen 

bilgi, yeterince doyurucu olmamıştır.

Genel olarak, Orta Asya ve Sibirya halklarında tavşanı 

hedef alan bir yasaklama sözkonusu değildir. Günümüzde tav

şanın avlanması, Tümen Tatarlan'nda, Şorlar'da (Chor), Ya

kutlar'da, Kırgızlar'da ve diğerlerinde rahat bir biçimde yapıl

maktadır. Bunun yanısıra ilginç bazı ayrılıklar da var. Hatta 

bazen, Minoussinsky bölgesinde tavşan yemenin savunulduğu 

bilinmektedir. (12) Kazan Tatarlan'nda hayvanın adı anılma- 

maktadır. (13) ilk durumda ise, yasaklamanın seyrekliği, bize 

totemciliği anımsatmaktadır. Strahlenberg'den beri, 1884'te 

Schfschukin (Şitşukin) ve Grochow (Groşov) Kumakowska 

ve diğer Kastren'ler (Castren) tarafından yinelendiğini en 

azından bazı Sibirya halklarında (Örneğin Yakutlar) her ka



bilenin beslemediği bilinen bir hayavanı "kutsal" saydığı bilin

mektedir. (14) Eğer Minoussisky Tatarları'nda bu sözkonusu 

olunca, yenmesini yasaklamak, onu değerli ve az bulunan bir 

hayvan yapacaktır.

Bu konudaki bilgiler, tarihsel dönemde çok zengin değil, 

fakat yeterlidir. En eski yerlerde, zamanlarda, steplerdeki 

hayvanları resimleme sanatı, eğer tavşan ikonografide (*) 

seçkin bir yer tutmuyorsa, tavşanın yok olmaktan kurtuldu

ğunu gösterir. Çin kaynaklı ilk metinler, bize tavşanın Hiong- 

nou'lar tarafından çokça avlandığını gösteriyor.(15) Bu, ileriki 

zamanlarda da olmuştur ve Khitanlar'ın inancında da yer al

mış görünmektedir. Bunlarda hayvanın avlanması, 8. ve 9. 

aylarda yapılmak zorundadır (16) ve topuzlar yardımıyla 

gerçekleşmektedir. (17) Biz, av hayvanını taşla öldürmenin, 

boğazlamanın, kırbaçlamanın, sopayla dövmenin, Orta-Asya'da 

avlamanın karakteristik özelliği olduğunu göstermeye çalış

tık. Madem ki belgeleri top-layamıyoruz, öyleyse Tonyukuk 

yazıtından (güney yönde, 8 satır) bir tümcenin girişindeki 

yazı üzerinde duralım: "Kayik yeyü, tabışyan yeyü olurur ar- 
timiz (Geyik yiyen, tavşan yiyen daha güçlü olur. (18) Büyük 

Mutluğu çağrıştırmak için yazılmıştır ve beklenilen şeyin ter

sine, tavşanın av sembolü olarak alındığını açıkça göstermek

tedir.

Bu olay, Khitanlar tarafından doğrulanmıştır. Leao tche, 

yerlilerin tahtadan bir tavşan heykeli yaptıklarını, iki parçaya 

ayırdıklarını ve atla, koşu halindeyken, ona ateş ettiklerini 

yazmaktadır. Heykele ilk dokunanın ekibi birinci olmuştur. 

(19) Kuşkusuz burada bir oyun sorunu yoktur, fakat önemi

nin göz önünde tutulmadığı avın ritüel (ayinsel) bir biçimde 

sunulması vardır. Bu tören, Leao tche'nin bilgisi ayrı tutulma

dığı ölçüde olabilir. Günümüzde ya da geçmişte, Yakutlar av

landıkları halde, tavşanın tahtadan bir sembolünü yaparlar ve
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(* )  - ikonografi: Resim, heykel, madalya gibi sanat yapıtlarını
inceleyen bilim, ikonbilim.



üzerine derisini giydirirler. Bu tahta tavşanda bir orman kav

ramını bulurlar (20) Bizim olumlu bir görüşü olumsuzlaştırma 

gibi bir niyetimiz yok. Bu olay, diğerleri arasında seçilmiş bazı 

olaylarda yeni-den ortaya çıkacaktır.

Eski Türk metinleri, tavşan hakkında az şey söylemek

tedir. Fakat anlamlı olanı İrk Bitig'in (lO.yy) 56 paragrafın bi

rinde buluruz. Sözünü ettiği kehanet ve büyüyle ilgili şeyler, 

(insan için) kötüdür. Zira bir şahin, tavşana saldırırken pen

çelerini geçirir, tavşanın derisini koparır, parçalar ve onu kaç

maya zorlar. (21) Yalnızca avdaki yırtıcı kuşların talihsizliğinin 

sözkonusu olduğunu düşünebiliriz. Bu, kuşkusuz bir hata 

yapmak olacaktır. Çünkü tavşanın şanssız bir raslantısı üze

rinde durmaktadır. Dört ayaklı küçük hayvanın kaçışı, yırtıl

mış derisi, dramatik eylemin önemsiz öğelerinden başka bir 

şey değildir. Şu gerçek ki, eskiden derisinin ve karakteristik 

organlarından bazılarının put (tös, ongon) ya da muska ola

rak kullanıldığı Sibirya'da, Orta-Asya'nın aşağı yukarı her ye

rinde buna benzer inançlar görülmektedir. Oirotlar'ın (Oirote) 

tarlalarına tavşan derileri (22), Minoussisky Tatarları'nda kaf

aları, hatta derileri (23) yerleştirilir. Tavşan biçimindeki put

lar, Kafkas (Khakass) bölgesinde (24) yaşayan Kızıllar'da 

(kyzyl) önemlidir. Yakutlar'da ise, kötü düşünceleri uzaklaş

tırmak için tavşanların kuyrukları ya da kulakları kulübenin 

çatısına atılır. (25), beşiklerin üstüne hasır kaplı deriler örtü- 

lür.(26), Kafatasları evlerde saklanır. (27) Bu sonuncusu, Si

birya'da hemen hemen geneldir ve Maack, Sevgi vadisinde, 

yurtların iç bölme duvarları üzerinde iplere dizilmiş tavşan 

kafaları görmüştür. (28) Taşıdığı ve koruyucu olduğu var

sayılan güç, iyileştirici olarak da düşünülebilir mi? Biz, Or

taçağa ait tıp metinlerinde, ilaç olarak kullanıldığına dair bir 

ipucu bulamadık; fakat bu konudaki araştırmamız, yeterince 

özendirici olmamıştır. Öte yandan, iyileştirici özellikleri, ba

zen yakın dönemde görülmüştür. Sibirya Moğollan'nda, ka



raciğeri, akciğeri ve yüreği, hastaları iyileştirmek için kul

lanılmış olabilir. (29) Yörükler'de, bir bez üzerine biriktirilmiş, 

sonra suyun içine karıştırılmış tavşanın bazı kan damlaları, 

soğuk algınlığından ızdırap çeken develere ilaç niyetine ve

rilmiş olabilir. Biz burada, tavşanın, soğuk ve kanla olan iliş

kisini görüyoruz.

Şamanist uygulamalarda tavşan, diğer hayvanlara göre 

az da olsa, yardımcı hayvan olarak hizmet eder. Fakat bunun

la birlikte ikide bir ön plana çıkmıştır. Biz, halkı Türk olmama

sına karşın Baryatlar tarafından verilmiş şeyi, karakteristik ör

nek olarak ele alacağız. Çünkü şamanlara maledilmiş 4 hay

vanı, Altay halk mitolojisinde özel bir yeri olan hayvanları, 

kurt, kuğu, kartal ve posta aracı olarak kullanılan tavşanı ör

nek olarak gösterir. (30)

iki kez gözden geçirilmiş Ortaçağa ait bir söylence, bizi 

av konusuna götürür ve tavşana önemli bir saygınlık verir. 

Söylence, herşeyden önce Satuk Buğra Han döneminde geç

er. 40 arkadaşıyla ava giden 12 yaşındaki bu kişi, bir tavşana 

rastlar ve izlerini takip eder. Hayvan, hemen biçim değiştire

rek yaşlı adam donuna girer ve genç çocukla konuşmaya 

başlar: Çocuğa Islâma sarılmasını öğütler. (31) Bu, biraz bo

zulmuş olarak bize, her zaman Moğol ve Türk halklarının din

sel ve toplumsal sorunlarının görünmüş olan kıla-vuz hayvan 

konusuyla ilgili bir açıklamasıdır. Büyük ilgi yaratan ve söy

lence, Ricold de Monte Croce'un verdiği bilgiler tarafından 

doğrulanmıştır. Bu yazar, büyük bir dağın arkasında yaşayan 

Tatarların, bir gün ava nasıl gideceklerini ve kendini yaka

layanların ellerinden kaçıp kurtalma yolu bulan, ovaya açılan 

geniş bir şatodaki bir tavşan tarafından yönlendirilişini anlatır. 

(32) Ricold, o günden beri tavşanın, Tatarlar tarafından çok 

kutlu sayıldığını ekler. Bu ululama (saygı gösterme) kay

bolmayacak ve Riasanovski, Moğollar tarafından "kendi hay



ranlığı"ndan söz edilene dek sürecektir. (33)

Eğer tavşan tabusu, yalnızca Anadolu'daki Türk Alevile

rinin bir sorunu olsaydı, onu öldürme ve yemeyi yasaklama

nın Örta-Asya'da kararlaştırıldığını, arkasından tavşanın 

araya girmesi, akrabalık hatta bazı aşiretlerin atası olma der

ecesine dek terfi etmiş olduğunu açıklamaya yetkili olacak

tık. Burada altını çizmeye çalıştığımız hayvanlar dünyasındaki 

yeri, kurt, boğa ya da şahin için (yalnızca bazı hayvan resim

lerinde bazı güçlerin bir kaçını belirtmek için) olduğunu, onun 

için de kabul edilebilir bir duruma dönüşmüştür. Yavaş yavaş, 

İslâm içinde onun kurban edilmesini hak gören yasaları unu

tarak, eğer öldürülmediyse, bunu kestirmenin tehlikeli olması 

nedeniyle olduğunu düşüneceğiz. Anadolu kalıntıları ve tabu- 

laştırmanm olduğu az çok yabancı bu eğilimlilik, daha önce 

yerleşmiş bir yasağı, yalnızca pekiştirmek olacaktır. Biz, müs- 

lüman Orta Asya'da eski töreleri ve inançları yaşatan şeyin, 

yalnızca elverişli koşullar yerindeyken bunu, yani yerli gele

neklerdeki bir özendirmeyi ya da bir desteği yapabildiğine ina

nıyoruz.

Fakat olay, yalnızca Anadolu Türk izi taşımaz. Bu bize, 

bilgilerimizin güncelliği içinde, bir Türk olayının, Ermenistan 

'dakilere ve özellikle Şii İran'dakilere göre yeterince kalabalık 

insan gruplarına da bulaştırabildiğini gösterir. Bu sonuncular 

için, kendi düşüncelerindeki tavşanın, günümüzde oldukça 

nefret uyandırıp uyandırmadığını, nefret ister bir dereceye ka

dar yeni olsun, ister alanı genişlesin, biz yine de sergilemeye 

çalışalım. İran ikonografisi, bunu betimlemenin bir çok örnek

leriyle doludur.

Biz, İran'daki tavşanla ilgili geleneklerin araştırılmasından 

dolayı, .tüm Şii İslâm dünyasında yasaklanmasının kökenin

deki sorunun çözülebileceğine ve hatta Türkler'in bundan bel-



li bir ölçüde sorumlu olup olmadıklarına karar verileceğine 

inanıyoruz.
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1826 SONRASI 
BEKTAŞİ TARİKATLARI

İrene MELİKOFF



1826'da, Yeniçeriler Ocağı'nın kaldırılışından sonra, bun

larla sıkı ilişkileri olduğu için Bektaşi tarikatı kapatılır ve mal 

varlıklarına el konulur. (1) Bektaşi tekkeleri, (2) Ortodoks 

Müslüman geleneğine aykırı düşmeyen tavrı dolayısıyla, yö

netimin iyi gözle baktığı Nakşibendi'lere devredilir. Bu,- sa

dece en önemlilerini belirtmek için söylüyorum. - Hacı Bek- 
taş, Seyyid Baba (3) ve Mürsel Baba (4) Tekkeleri, İstanbul 

Merdivenköy'de Şah Kulu Sultan Tekkesi, Rumeli Hisar'da 

Nafı Baba Dergahı ve Şehitler Tekkesi, Karaağaç'ta aynı adı 

taşıyan Karaağaç Dergahı, Eyüp'te Karyağdı Dergahı ve 

Çamlıca Tekkesi'nin sonu olur.

Haluk Y, Şehsüvaroğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi'nin bir 

tarih ekinde yayınlanan Asırlar Boyunca İstanbul adlı araş

tırmasından bir bölüm (5), tekke ve zaviyelerin Atatürk tara

fından kapatıldığı tarih olan 1925'den önceki İstanbul tekke

lerine ayrılmıştır.

Yukarıda adı geçen tekkeler bu metinde, Nakşi olarak anıl

mışlardır. Yazar, derviş tekke ve zaviyelerin kapatılmasından 

önce, İstanbul ve çevresinde 64 Nakşibendi tekkesi olduğunu 

söyler. Bu 64 tekke içinde, kesinlikle Bektaşi olan 15 tanesini 

sayabiliriz. Bunlar arasında, yukarıda adını andığımız 6 tanesi 

de bulunmaktadır: Şah Kulu Sultan (Merdivenköy), Şehitler 
(Rumeli Hisar), Karaağaç (aynı adı taşıyan semtte), Karyağdı 
(Eyüp), Nalband Mehmet Efendi (Rumeli Hisar), Tahir Baba 
(Çamlıca), Mafi Baba Dergahı (Rumeli Hisar) bunlar içinde 

yer almamıştır. Açıkça Bektaşi adını taşıyan bu tekkelere, 

Eyüp'te Baba Haydar, "Halıcılar Köşkü"nde Feyzullah Efendi, 
"Bali Kapısı" diye anılan Silivri girişindeki (belki de Ak

saray'da, Kırkağaç'ta) Bali Efendi ve biri Eyüp'te, diğeri Üs

küdar'da olan 2 Kalenderhane ve daha birçok tekkeleri de 

ekleyebiliriz.



1826'dan itibaren, Bektaşilik tarikatı gizlilik içinde kalmak 

zorunda olacaktır. Fakat kapatma kararı, 1925'e dek, tarikatın 

temel işlevini yerine getirmesini engellemeyecektir.

Bununla birlikte, 1826 tarihi, tarikatın sonu olduğunu açık

lamaktan uzaktır. Tarikat, yeni bir döneme girecek ve geç- 

miştekine göre önemi fazla olmayan bir rol oynayacaktır. De

nilebilir ki, gizlilik olayı Bektaşiler için sadece 1925'te başla

yacaktır.

1826, tarikatın bir yüz yıl sürecek olan tarikatın yeni bir 

evresini oluşturacaktır.

■ Bununla birlikte bu evre, okumuş seçkin sınıftan gelen şe

hirli Bektaşilerle, tarihsel olarak yanlış ve kötüleyici anlamda 

kullanılan "Alevi" sözcüğü yerine, Fuat Köprülü'nün en doğru 

adlandırma yaparak kullandığı "Köy Bektaşileri" arasında git

tikçe derin uçurum yaratan bir parçalanmayı da ortaya serer. 

Gerçekten, Bektaşiler'de olduğu gibi "Aleviler" de, tarikata 

adını veren Hacı Bektaş Veli'den "medet umarlar"; inançları 

ve dogmaları aynıdır. Fakat Aleviler ya da Köy Bektaşileri ya

ban (eğitimsiz) kalmışlardır. İkisi arasındaki temel farklılık, 

özellikle sosyal farklılıktır.

Buna, ilk planda Bektaşiler'in masonluğa yaklaşımını ve 

başka ayırımları da eklemek gerekecektir.

Bektaşiler, her zaman töredışı (uyguncu olmayan=non - 

conformiste) ve özgür kişiler olarak bilinirler. İnançlarüstü ve 

dinsel otoriteye karşı tavırları, onları çoğunlukla tanrıtanımaz

lık (ateist) suçlamasıyla karşı karşıya bırakmışlardır. Zira bu 

davranış, Sultan Abdülmecit dönemi (1839-1861) yönetimi

nin yeni politikalarına uygundur.



Gerçekten, 3 Kasım 1939'da Sadrazam Mustafa Reşit Paşa, 

Gülhane Bahçesi'nde devlet erkânına ve yabancı ülke temsil

cilerine, hangi dinden ye ırktan olursa olsun, İmparatorluğun 

tüm bireylerine eşitlik sağlayan ve Yurttaşlık ve İnsan Haklan 

Bildirgesi'nin Türkiye tarafından tanınması olan, Tanzimat 

Fermanı diye bilinen ünlü bildirisini okur. Bu, yeni bir döne

min başlangıcı olur.

Bu ferman, 1856 Şubat'ında yeniden düzenlenir.

Bu yeni dönem, 6 kez Sadrazamlık ve 6 kez Paris Büyük

elçiliği yapan Mustafa Reşit Paşa'nın (1800-1858) eseridir.

Oysa, Türkiye'de masonluk üzerine yazılmış Türkçe ya

pıtlara ve özellikle Ebüzziya Tevfik'in Mecmua-i Ebüzziya'daki 

(6) inceleme yazısına göre masonluk, Oşmanlı devletine, Pa

ris'te görevli kaldığı bir sırada mason olan Reşit Paşa'yla gir

miş oluyordu. Prof. Bedii N. Şehsüvaroğlu (7), en açık ve se

çik bilgileri bu konuda verir: Sadrazam Reşit Paşa, Ingiltere 
Elçisi Lord Stratford Cannig ile sıkı dost idi. Bu dostluk, Ingil
tere'de onların masonluğa girişlerine dek uzanır.

Bununla birlikte masonluk, Türkiye'de Lâle Devri'nin he

men başında, yani Avrupa'da, ortaya çıkışından hemen sonra 

tanınmıştır. Fakat localar, tümüyle yabancıların elindeydi. (8) 

Bedii N. Şehsüvaroğlu'na göre, İstanbul'daki ilk loca, Damat 

İbrahim Paşa'nın vezirliği sırasında, Galata'da, bugünkü Per

şembe Pazan'nda kurulmuştu. Bu semtte, büyük çoğunlukta 

Fransız ve İtalyanlar oturmaktaydı. Türk masonluğu üzerine 

yazıları olan başlıca yazarların anlattıkları, ilk Türk mason 

isimleri konusunda aynıdır: 1741'de Fransa'ya elçi, sonra 

1755'de vezir olan 28 Mehmet Çelebizade Sait Efendi; ilk 

Türk matbaasını kuran Macar asıllı İbrahim Müteferrika; Comte 

de Bonneval takma adlı Humbaracı Ahmet Paşa (1675-



1742). Şehsüvaroğlu, bu listeye Tophane'de tüccar olan Yu

suf Çelebi adını ekler. 1748'de Türkiye'de yasaklanan m a

sonluk, 3. Selim'in (1787-1807) saltanatı döneminde yenid

en ortaya çıkmış ve yayılmıştır. Daha sonra, Kırım Savaşı 

sırasında Osmanlı toprağında masonluğun önemi gittikçe ar

tar. İngiliz ve Fransız locaları çoğalır, masonluk iki gücün 

siyasal üstünlüklerinin yarıştığı bir arena olur. Fakat hemen 

peşinden İtalyan, Alman, Yunan ve Ermeni locaların ortaya 

çıktığını görürüz.

Fransız Yüksek Konseyi'ne bağlı olan, eski ve geçerli İs

koç geleneğine göre çalışan ilk Osmanlı locası, 1861'de or

taya çıkar. Osmanlı Yüksek Konseyi'nin ilk loca başkanı, üs
tadı, Mısırlı Prens Said Halim Paşa olacaktır. (9) Bununla 

birlikte, bazı kaynaklara göre, başka bir yankı uyandıran ilk 

Osmanlı locası, 1869'da ortaya çıkan ve Doğu Birliği'ne bağlı 

olan Şurayı A l-i Osman'ı (Osmanlı Yüksek Konseyi)'dir. (10) 

Mısırlı prens Mustafa Fazıl Paşa, bu locada birinci derece bir 

rol oynar. Büyük Doğu'nun arşivlerini inceleyen Paul Du- 

mont'a göre, Büyük Doğu'ya bağlı Doğu Birliği, 1863'de ku

rulmuştur. Bu loca, herşeyden önce, Fransız koloni üyelerini 

kabul eden "kapalı" bir loca gibi düşünülmüştü. Fakat 

1865'den itibaren, 27 yaşında genç bir avukat olan Louis 

Amiable'ın loca başkanlığında (üstadlığında), "atölye", müs- 

lümanlara açılır. Yeni başkan (üstad), Osmanlı toplumumun 

seçkinleri arasında çok etkin olabilecek üyeler kaydetme 

kampanyası yürütür. 1865'de Doğu Birliği, sadece 3 Türk'ü 

kabul eder. Bu sayı, 1867'de 16, 1868’de 41, 1869'da 53 ol

mak üzere toplam 143 biradere ulaşır. Paul Dumont, bu atöl

yenin en parlak üyesidir ve locaya alındığı sırada, Devlet Kon

seyi (Danıştay) başkanı olan Büyük Cİstad İbrahim Ethem 

Paşa ile Osmanlı yüksek bürokrasisinde yeri bulunan ve 

"Genç Osmanlılar" özgür hareketinin önde gelenlerinden biri 

olan Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın soyundan gelen Mustafa



Fazıl Paşa'yı (1829-1875) anar. (11) Bu localar, politik ve din

sel kişiliklerin yamsıra, Osmanlı aydın zümrenin büyük bir 

kısmını da üyeleri arasına katmış bulunuyordu. Bunlara, 

Nâzırlardan (Bakan) Keçecizade Fuat Paşa (1815-1868), Mi

that Paşa (1822-1884), Ahmet Vefik Paşa (1823-1891) ve 

Tunuslu Hayrettin Paşa'yı (1894) da ekleyebiliriz. Dinsel kişi

ler arasında, Mevlevi Şeyhi Ataullah Efendi, hatta Berlin El

çisi Sadullah Paşa (1838-1890), yazar ve şairlerden Şinasi 

(1824-1871),Namık Kemal (1840-1888), Ziya Paşa (1825- 

1880) da vardır. Veliaht Şehzade Murat -geleceğin IV. Mu

rat'ı- ve hatta iki kardeşi Şehzade Nurettin ve Kemalettin bile, 

hocalarından Ziya Paşa'nm etkisiyle bu örgüte girerler. (12)

Sultan II. Âbdülhamit'in (1876-1908) gösterdiği karşı ta

vır, canlılığına engel olmadan, Türk Masonluğunun gelişme

sini bir süre için engeller. Localar, 1908 Genç Türkler'in zafe

rinden sonra açılması için gizlice çalışmalarını sürdürür. Ma

son locaların yardım ve desteğinden yararlanan Genç Türk- 

ler, İstanbul'da Masonluğun propagandasını yaygınlaştırırlar. 

Bu sırada, bağımsız bir Türk mason şubesinin ortaya çıktığını 

görüyoruz. 1909'da, Talat Paşa'nın ilerde büyük üstad olaca

ğı Türkiye Büyük Doğu'nun (Türkiye Maşrık-ı Azam) kurulu

şuna tanık oluyoruz. Bu yeni Türk mason derneğinin sekre

teri, aynı zamanda bir Bektaşi babası olan filozof Rıza Tevfık'ti. 

1916'da Maliye Nazırı Cavit Bey, Büyük Cİstad oldu. Türkiye 

Büyük Doğusu'nun üyeleri arasında, Bahriye Nazırı (Denizci

lik Bakanı) Cemal Paşa, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, 

Zaptiye Amiri Bedri Bey ve sosyolog Ziya Gökalp de vardı. (13)

I. Dünya Savaşı'ndan sonra, locaların gerilediğini, daha 

sonra da Atatürk tarafından kapatıldığını görüyoruz.

1826'dan itibaren gizlilik içine çekilen Bektaşiler, kendile

riyle aynı ideali (özgürlükçülük, töredışılık ve dinsel erke kar



şıcılık) paylaşan masonların yanında destek bulurlar.

Bektaşi ayin töreni, masonların törenlerinden oldukça et

kilenecektir. Meydan'ın ya da toplantı salonunun düzenlenmesi, 

duruş ve yürüyüş biçimleri ve diğer bir çok ayrıntılar, şaşıla

cak derecede mason ayin törenini yansıtır. Ayrıca Bektaşil- 

er'in kendileri de bunu bilirler.Fakat bu konuda, masonların 

kendilerinden esinlendiklerini de ileri sürerler. Acaba Bekta- 

şiler hangi dönemde Masonluğa katılmışlardır?

Richard Davey'e (14) dayanan E.Ramsaur'a (15) göre, 

Bektaşiler, Tanzimat Dönemi'nde rağbette olan özgür düşün- 

cecileri ve felsefi görüş sahiplerini içine alan, önceleri gizli bir 

örgüt olan tarikatı yeniden düzenleyecek Voltaire hayranı Fa

zıl Bey sayesinde masonluğa katılacaktır.

R. Davey, Bektaşiler'in masonluğa bağlanış tarihi için 1867'yi 

öne sürer. Fakat bu eğilim, bu tarihten önce, belki 1839'larda, 

Tanzimat'ın ilânından sonra başlamış görünüyor.

Oysa 1867'den 1869'a kadar Şehzade Mustafa Fazıl Pa- 

şa'nm yardım ettiği Louis Aimable'ın üstadlığında, Doğu Bir- 

liği'ne geniş bir müslüman grubunun katıldığına tanık oluyoruz. 

1869'da Büyük Doğu'ya doğrudan bağlanmış, Doğu Bir- 

liği'ne bağlı olan ve büyük bir olasılıkla Louis Aimable'in hi

mayesinde Osmanlı locası Şura-yı Al-i Osmani kurulur. R. 

Davey'in sözünü ettiği Fazıl Bey'in Şehzade Mustafa Fazıl ol

ması büyük bir olasılıktır. Şehzade Mustafa Fazıl, Avrupa'da 

sürgündeyken, kitap yayınlarına parasal destek sağladığı Na

mık Kemal ve Şinasi'ye çok bağlıydı. Zira Namık Kemal de 

Bektaşi'ydi. Daha önce mason sempatizanları olan Bektaşi

ler, Louis Aimable'ın, İmparatorluğun müslüman seçkinlerini 

kazanmak için kampanya yürüttüğü sırada ilk Osmanlı Loca

sının kuruluşunda bu locaya katılmış olmalıdır.



Ramsaur'a göre (16), üyeleri entelektüel liberal kesimden 

olan Bektaşiler, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda, Av

rupa reform hareketi içindeki masonluğunkine benzer bir rol 

oynayacaklardır.

Yeniden kurumlaşan tarikat, Genç Türkler'in örgütlenmesi 

için bir dayanak ve bir sığıntı yeri olur.

Bilindiği gibi 1865 yazında, Reşit Paşa tarafından kurulmuş 

bulunan Bâb-ı Ali (La Porte) Çeviri Bürosu'ndan 6 genç, Bo

ğaziçi sırtlarında bir gezinti sırasında, Reşit Paşa'nm eserinin 

bırakıldığı yerden devam ettirilmesi ve Avrupa'nın hasta 

adam dediği Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü karşısında 

bir eylem yapılması gerektiğine karar verirler: Bu hareket, 

"Genç Osmanhlar Cemiyeti"ni oluşturur. Karbonariler'in (*) 

mason örgütlenme modelini örnek alan bu gençler arasında 

mason ve aynı zamanda Bektaşi olan şair Namık Kemal de 

vardır.

Genç Osmanlılar'ın hareketini Genç Türkler izler ve sü

rekli olan Karbonariler'in modelini örnek alarak 1889'da "it
tihat ve Terakki Komitesi" adını alan "Osmanlı Hürriyetperver 
Cemiyeti "ni kurarlar.

Anadolu'ya sürgün edilen Genç Türkler, ilk başta Bektaşi

ler, hatta Mevleviler ve Melamiler olmak üzere aydın tari

katlardan destek görürler.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, aydın ve sempatizan bu tari

katlardan ve özellikle masonlarla ortak bağları olan Genç Türk- 

ler'le Bektaşiler'den yararlanır.

Aralarında Genç Türkler'den ve aynı zamanda Bektaşi ve 

Mason olan dönemin ünlü kişileri de bulunuyordu. Daha önce,

(*) 19. yüzyılda, özgür düşünceleri kurtarmak için kurulan kuşkulu 
kurum üyeleri (Çev. notu)



öncü bir kişi olarak Namık Kemal'i anmıştık. Buna Abdülhak 

Hamit'i de ekleyebiliriz.

Sonraki kuşaktan da bir Bektaşi babası olan Rıza Tevfik'i, 

İttihat ve Teraki Cemiyeti üyesi olan Şeyhülislâm Musa Kazım 

Efendi'yi, hatta Talat Paşa ve diğerlerini de sayabiliriz. (17)

Eğer Bektaşiler, 1826'dan sonra etkilerini sürdürebilmiş

lerse, bunu büyük oranda üst düzey yöneticilerin desteğine 

borçludurlar. Sultanların yakın çevresindeki birçok prensesler 

-valide ve Sultanın kardeşleri- Bektaşi idiler ve Bektaşi gele

neğine göre, Sultan Abdülaziz'in (1861-1876) kendisi de, ileri 

sürüldüğü gibi tarikata girmemiş olsa bile en azından bir mu- 

hib idi. (18)

O  yıllarda yayınlanan ünlü yapıtında, araştırmasını arşiv 

belgeleriyle destekleyen Süreyya Faruk (Suraiya Furoqhi), 

tarikatın 1925'e kadar yarı resmi olarak çalışmalarını sürdür

düğünü, fakat belgelerin noksan olması nedeniyle 1826 son

rasını araştırmanın çok zor olduğunu belirtir. (19)

Oysa, belgeler vardır, fakat bunları bulup çıkarmak güç. 

Çünkü, yarı resmi belgelerin özellikle bazı özel kişilerce sak

lanmış olması sözkonusudur. Bunlar, daha çok icazetnameler, 

dergahın postnişiliği'ne (tekke şeyhliğine) atanma beratları

dır. (20)

Sn. Rahmi Koç'a ait olan ve bana Sn. Büyükelçi Fuat Bay- 

ramoğlu tarafından verilen bu belgelerin bir fotokopisi elimde 

bulunmaktadır. Bu belge, cemazi-ül-ahır 1287 (Ağustos 1871) 

tarihini taşımaktadır. Bu, Derviş Hasib Baba'nın, Hacı Bektaş 

Veli Dergahı Seccadenişini (21) olan tarikat şeyhi Seyyid 

Şeyh Feyzullah tarafından, Hacı Bektaş Veli tarikatına bağlı 

olan'İstanbul'daki Karaağaç Dergahı'nın postnişiliğine atan



ma beratıdır.

Belge Arapça'dır, fakat bazı bölümleri en önemli yerleri 

Türkçe ve açıklamalar Farsça’dır. Belgenin üst kısmında, 

Hacı Bektaş Veli'nin mühürü olan "Hazret-i Sultan Hacı Bek- 
taş Veli, kaddesallah" yazılı tuğra bulunmaktadır. Tuğra kıv

rımının sol kısmında, 12 İmam'ları simgeleyen kutsal birliği 

çağrıştıran bir düğmeyle tutturulmuş, Bektaşi Dede-Babaların 

başlarına giydikleri oniki dilimli Hüseyni tac bulunmaktadır. 

Tac'ın üzerinde, "Ya Haşan, ya Hüseyin" yazısı okunmaktadır. 

Altında ise, Bektaşiler'in boyunlarında taşıdığı 12 dilimli iş

lenmiş kaygan biçimde taş,(Tanrıya) teslim olma taşı sayılan 

teslim taşı yeralmaktadır. Tuğranın sağında, "meded ya Ali" 
yazısı vardır .Kur'an'ın ayetlerinden sonra, "yoksulların ve düş
künlerin Ulu Hizmetçisi, İnananların Kutbu, bilginlerin büyüğü, 
Tanrı onu kutsasın, Sultan Hacı Bektaş Veli'nin "yüce tarika

tına bağlı", İstanbul'daki Karaağaç Dergahı Postnişiliği'.ne, 

Hasib Baba Halife'nin atanma beratı bulunmaktadır. Ardın

dan Hasib Baba'ya tanınan ayrıcalıklar sıralanıyor:

Biz, kendisine, seccade üzerine oturma, tarikatle ilgili ay inleri 
yaptırma, zekat kabul etme, olanağı varsa hac yaptırma, Rama
zan orucunu tutma, giren ve çıkan eşyaya damga vurma, zikir 
töreni sonrasında tövbe ettirme ve adakta bulunmalan (ahd'lannı 
yerine getirme) gerçekleştirme, yoksullara (fakirlere), düşkün
lere (yani dervişlere), halayık ve müslimin (müslümanlar ve yan
daşları) zümrelerine yardım etmeyi özendirme, mikraz kullandırt- 
ma ve talip'lerin saçlarını kesme,hırka (derviş giysisi) giydirme 
yetkisini veriyoruz."

Atama, büyük atası Hacı Bektaş Veli adına, Halife Seyyid 

Şeyh Feyzullah Efendi tarafından yapılmıştır. Burada biz, ge

riye doğru sıralanmış olarak, yayınlanmasını ilginç bulduğu

muz Hacı Bektaş Dede-Babaların tüm tarikat bağını görürüz:



HACI BEKTAŞ VEÜ - Hızır Lâlâ Sultan-Mürsel Balı Sultan- 
Balım Sultan-Resul Bali Sultan-Genç Kalender Sultan-İskender 
Efendi-Mahmut Efendi-Yusuf Bali Efendi-Bektaş Efendi-Resul 
Efendi-Mürsel Bali Efendi-Bektaş Efendi-Hasan Efendi-Kasım 
Efendi-Yusuf Efendi-Hacı Zülfikar Efendi-Hüseyin Efendi-Şehid 
Abdülkadir Efendi-Elvan Efendi-Ali Efendi-Feyzullah Efendi- 
Bektaş Efendi-Abdüllatif Efendi-Feyzulah Efendi (cennet me
kan olsun) Hamdullah Efendi-Veliyeddün Efendi-Ali Celaleddin 
Efendi-Feyzullah Efendi.

Hacı Bektaş Veli'nin, imam Ali'nin oğlu Muhammed el- 

Hanefi'nin oğlu olduğu söylenen Hoca Ahmed Yesevi'nin m ü

ridi olduğu söylenmektedir. Hacı Bektaş'ın soyağacı da Musa 

el-Kazım'a bağlanmakta ve hatta soyu imam Ali'ye (Hz. Ali), 

Peygamber'e, Cebrail'e ve sonra da Tann'nın kendisine kadar 

varmaktadır.

Belge, mihmandar (yönetici), otacı (temizlik işine bakan), 

ekmekçi, aşçı, türbedar (türbenin işleriyle ilgilenen), hadim 
(hizmetkar) ve son olarak Hacı Bektaş Veli Dergahı'nın "o 

gün ki" Seccadenişini Seyyid Şeyh Feyzullah Efendi'nin de 

olduğu 10 kişilik heyet tarafından imzalanmıştır. Bu son 

imza, belgenin üst ortasına doğru, sağ tarafta bulunmaktadır. 

(Bkz: Belge........ )

Soyağacında adı geçenler arasında, birçokları tanınmış 

kişilerdir: Hacı Bektaş'ın son şeyhi Hamdullah Efendi, Bektaşi 

Tekkelerinin kapatılmasından sonra 1826'da Amasya'ya sür

gün edilmiştir. 1833'te affedildi ve Hacıbektaş'ta oturmasına 

izin verildi. (22) Hamdullah Efendi, 1802'de Şeyh olan ve 

1825'te başıbozuk bir asker tarafından öldürülen ikinci isim 

Şeyh Feyzullah'ın (doğum: 1739) yerine geçmişti. (23) I. 

Şeyh Feyzullah Efendi, 1731/1732'den 1760/1761'e dek 

Hacı Bektaş Dergahı'nın Dede-Baba'sı idi. (24) 1729'da ölen, 

Hacıbektaş'ta Küçük Tekye (tekke)'deki türbeye gömülen El



van Efendi, 1674'te ölen Hüseyin Çelebi'nlh oğludur. (25)

Sadettin Nüzhet Ergun'un kitabında adı geçen Kalender 

Sultan (26) ise, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hacı 

Bektaş Dergahı Postnişini idi. Sultana karşı yapılan ve Kalen- 

deroğlu Ayaklanması (1526-1527) diye anılan bir ayak

lanmada öldürüldü. (27) Peçevi'ye göre (28), Ayaklanmanın 

önderi olan ve Mehdi olarak kabul edilen*Kalender Şah, Pir'in 

aldığı abdest suyunu içitikten sonra hamile kalan Kadıncık 

Ana'nm oğlu Habib Efendi yoluyla Hacı Bektaş Veli'ye bağ

lanmaktadır. Yine Peçevi'ye göre, Kalender Şah, Habib Efen

di oğlu Resul Çelebi oğlu Balım Sultan'm oğlu İskender'in oğ

ludur. S.N. Ergun, bu Kalender ile Aşık Kalender Abdal'ın 

aynı olduğunu düşünür. Kalender Şah, 1527'de tutuklanmış 

ve kellesi vurulmuştur.

Bununla birlikte, eğer eldeki belgeyle Peçevi'nin sözünü 

ettiği asi Kalender Şah'ın soyağacı karşılaştırıldığında, Kalen

der Şah'ın, Dergah'ın postnişinleri olan İskender'in oğlu ve 

Genç Kalender Efendi'nin torunu olduğu görülecektir. Bu var

sayım, belgenin, ikinci isim Şeyh Feyzullah için olduğu gibi 

Genç Kalender Efendi'yi şehit olarak anmadığı olasılığını 

daha da güçlendirecektir. Peçevi'nin verdiği soyağacı, bazı 

yanlışlıklara karşın, - Resul Bali, Balım Sultan'ın yerine geç

er, - belgedekine yakındır. Fakat sözkonusu olan, doğrudan 

soy zinciri mi, yoksa tarikat zinciri mi? Resul Bali Sultan'ın 

oğlu Hızır Bali, -1516'da ölür- Resul Bali'ye gerçek niteliği 

kazandıran Hacıbektaş'ta toprağa verilir. (29) Tarikatın yeni

den biçimlendiricisi olan Balım Sultan'a gelince (30), o, biz

zat II. Bayezid'in kendisi tarafından tarikatın başına getirilir. 

Geleneğe göre o, Mürsel Baba ile güzel bir Bulgar kadının oğ

ludur. Fakat bunun, bir tarikat zinciri olma olasılığı daha güç- 

lüdür.



Ne olursa olsun, belge bize, 1826 sonrasında tarikatın de

vam ettiğini gösteriyor. 1870'te, Hacı Bektaş Dergahı'nın iş

levini sürdürdüğünü ve bilindiği gibi şeyhinin adının Feyzullah 

Efendi olduğunu (31) ve kendisinin son resmi Şeyh olan 

Hamdullah Efendi'nin yerine halife olan Veliyeddin Efendi'nin 

halifesi Ali Celaleddin Efendi olduğunu bize açıkça göster

mektedir.

Bir başka icazetname de, J.K. Birge'nin The Bektashi Or- 
der of Dervishes adlı kitabında yayınlanmıştır. (32) Belge, iki 

ayrı tarih taşımaktadır: 13 Cemazi-ül-ahır 1343 (1927) ve 9 

Kanunisani 1341/9 Ocak 1925. En doğru gözüken ilk tarihi 

almak daha uygun, fakat bu da Atatürk'ün tekkeleri kapattık

tan sonra 1927 tarihine denk gelmektedir. Belgede, yasakla

madan önceki ikinci bir tarihe neden yer vermek gereği duyul

muş, bilinmiyor. Belge, Eyüp'te Rufailer'in eski zakiri iken 

daha sonra Bektaşi babası olan Yaşar Baba'nm, yine Eyüp'te 

Karyağdı Dergahı postnişinliğine liyakatla atanmasıyla ilgili

dir ve Hacı Bektaş Dergahı postnişini Atacı Baba ve aynı Der- 

gah'ın diğer 5 Babası tarafından imzalanmıştır.

Hacı Bektaş dergahının son resmi şeyhi, Şeyh Hamdul

lah Efendi'nin, 1739'da doğan ve 1802'de şeyh olan, 1825'te 

başıbozuk bir asker tarafından evinde öldürülen ikinci isim 

Şeyh Feyzullah Efendi'nin yerine halife olduğunu biliyoruz. 

Birinci Şeyh Feyzullah Efendi, 1731/1732’den 1761/1762'ye 

dek şeyhlik yapmıştır. Şeyh Hamdullah Efendi, 1826'da Amas

ya'ya sürgüne gönderilir. Fakat 1833'de affedilir ve Hacıbek

taş'ta oturmasına izin verilir.

Bununla birlikte, 1870'de Hacı Bektaş Dergah'ında Şeyh 

Feyzullah Efendi adında resmi bir şeyhin oturduğunu gö

rüyoruz. Hacı Bektaş'm şeyhleri, çelebi unvanını taşırlar. Bun

lar Hacı Bektaş Veli'nin manevi eşi Kadıncık Ana'nın Hacı



Bektaş'ın aldığı abdest suyunu içtikten sonra hamile kalıp do

ğan çocuklarının soyundandırlar. Bu soybağı, kendilerini bel 

evlatlığını kabul etmeyen Aleviler tarafından benimsenmez, 

fakat yalnızca tarikat yoluyla gelen yol evlatlığını kabul eder

ler. Tekkenin kapatılmasına kadar iki manevi lider, sürekli 

Hacı-Bektaş'ta bulunurdu: Bektaşilerin tanıdığı bir çelebi ile 

Aleviler'i temsil eden bir Dede-Baba. Çelebiler günümüzde de 

Hacıbektaş'ta oturmalarını sürdürmektedirler.

1870 tarihli belgede sözkonusu olan Çelebi Feyzullah Efen

di, Tevfik Oytan'm kitabında da yer almaktadır. (33) Feyzul

lah Efendi, 1826/1869'da Merdivenköy'deki Şah Kulu Sultan 

Dergahı postnişinliğine atadığı Mehmet Hilmi Dede Baba ile 

iyi ilişkiler içinde olur.

Hacıbektaş'ta, 1332 (1913/1914)'de ölen Dede-Baba 

Hacı Feyzullah'ın mezarını da görebiliriz. Belki, aynı kişi söz

konusu olabilir. (34)

Görüyoruz ki Bektaşi Dergahları, 1826'da Nakşibendi'lere 

verilmiş ve İstanbul tekkeleri listesinde resmi olarak "Nak
şibendi" adıyla anılmışlardır. Bununla birlikte, Bektaşi ba- 

bası'nın tanıklığına göre, Nakşibendiler, Bektaşiler'in et

kisinde kalacaklar ve çoğu, bunlarla ilişki kurup Bektaşi 

olacaklardır. İşte Nakşibendiler'in bir kolu olan bir Hamzavi 

dervişinin, Mir Nizari'nin bu olayı açıklayan dörtlüğü :

Zahid kapıdan girdi
Hayretle dilim doldu
Yarab beni hıfz eyle
Şeytan bana yol buldu (35)

Ne olursa olsun, bu dörtlük farklı derviş tarikatları arasın

da var olan ve her zamanda varolacak dayanışma duygusunu 

kanıtlamaktadır.



Biz, şimdi tarikatın direnişiyle ilgili nazik bir konuya de

ğineceğiz; Bunun için örnek olarak, Merdivenköy'deki Şah 

Kulu Sultan Tekkesi'ni ele alıyoruz: Bu tekke, özellikle il

ginçtir. Çünkü, raslantı da olsa, işlevini gizlilik içinde sür

dürmüştür. Burası hâlâ ziyaret edilebilir ve meydan denilen 

toplantı salonunda, gizlilik içinde ünlü törenlerinin ısrarla ye

rine getirilişine delil olan yeni erimiş mum kalıntılarını sık sık 

görmek olasıdır.

Eylül 1933'te Tekke'yi ziyaret eden J . K. Birge (36), kuş

kusuz o sırada postnişin olduğu için tekkede kalmak zorunda 

olan Derviş Tevfik Baba tarafından kabul edilmişti. 40 yıl 

sonra, ben de sürekli olarak Dergah'ta kalan ve eşinin mez

arını bana gösteren son postnişinin dul eşi tarafından kabul 

edildim. Birge'nin ve benim de dinlediğim geleneğe göre 

Tekke, Şah Kulu (Şah'ın kulu, kölesi) adında bir dervişe çı

kıyordu. Zira, Şah Kulu, Beştaşilerin saygı duyduğu tanınmış 

tarihi bir kişidir. Ayrıca İstanbul'da Yüsek Kaldırım'ın üst tara

fında Galata Mevlevi Dergahı'nın hemen yakınında, bu adı ta

şıyan bir sokak da bulunmaktadır. Sokak adının, aynısını ta

şıyan eski bir Bektaşi dergahından ileri geldiği düşünülebilir. 

Sözkonusu olan, II. Bayezid döneminin son yılında ve Os- 

manlı tarihçilerinin, "Şeytan Kulu" diye adlandırdıkları, 

1511'de başkaldıran Şah İsmail' tarafından ünlü Şah Kulu 

mudur?" Çok güçlükle bastırılan bu kardeş kavgası ayaklan

ma, Sultan Bayezid'i o kadar uğraştırmıştır ki, 16. yüzyıl ano

nim bir Osmanlı vaka-i nüvis'e (vakayiname) göre Sultan 

Bayezid, bundan böyle Kızılbaşlarla savaşmaktansa, Macar 

ve Venedikli kafirlere karşı savaşmanın daha iyi olacağını be

lirtmiştir. (37) 1512'de tahtı bırakmak zorunda kaldığı halefi 

1. Selim'in tutumu böyle olmamıştır. İlk işlerinden biri, Os

manlI İmparatorluğu içinde yediden yetmişe, 40 bin Şah İs

mail yanlısı olanların tümünün öldürülmesini sağlayan bir 

defter tutturmak olmuştur. (38) Aleviler ve Bektaşiler, bu



soykırımın anısını hâlâ canlı olarak korurlar. Merdivenköy 

mezarlığında, çok eskiye dayanan 16. ve 17. yüzyıla ait me

zarlar görülür. Tekke'nin, Şah Kulu adında bir dervişin adını 

alması olanaksız olmadığı gibi, olabilir de. Gerçekte, hetero- 

doks yapılı ayaklanmalar, Bektaşi çevrelerinde sık sık gör

ülüyordu. Biraz önce, Kalenderoğlu Ayaklanmasından söz 

ettik. Ayrıca, başka bir Bektaşi babası olan ünlü Pir Sultan 

Abdal ayaklanması da bunlardan biridir.

Ne olursa olsun, Dergah'ın etki ve gücüne kavuşması, 

Mehmet Ali Hilmi Dede Baba'nın Merdivenköy'deki Şah Kulu 

Sultan tekkesine postnişin olmasıyla başlar. Mehmet Ali Hil

mi Dede Baba, 1842'de İstanbul'da doğdu. Hacı Bektaş Der

gahı seccadenişini Çelebi Feyzullah Efendi tarafından 

1869'da Merdivenköy postnişinliğine atandı. 1325/1909'da 

Hak'ka yürüdü.(39) Kabri, tekke mezarlığında her zaman ziya

rete açıktır.

Hilmi Dede Baba, en iyi Bektaşi şairleri arasında sayılır. 

O'nun nefeslerinden biri, özellikle çok ünlüdür.(40) Bu nefes'i, 

Ali'ye karşı olan hayranlığını yansıtan duyguyu ve Bektaşi 

inançlarını daha iyi sergilemesi açısından aşağıda veriyoruz:

Tuttum aynayı yüzüme 
Ali göründü gözüme 
Nazar eyledim özüme 
Ali göründü gözüme 

Hû Ali'm hû...

Adem Baba Havva ile 
Hem Allemel'esma ile 
Çarh-i felek sema ile 
Ali göründü gözüme 

Hû Ali'm hû...



Hazret-i Nuh Neciyullah 
Hem İbrahim Halilullah 
Sina’daki Kelimuliah 
Ali göründü gözüme 

Hû A li’m hû...

Isa-yi Ruhullah oldur 
ki kalemde Şah oldur 
Müminlere penah oldur 
Ali göründü gözüme 

Hû Ali'm hû...

Ali evvel Ali âhır 
Ali bâtın Ali zahir 
Ali tayyip Ali tahir 
Ali göründü gözüme 

Hû Ali'm hû...

Ali candır Ali canan 
Ali dindir Ali iman 
Ali rahim Ali rahman 
Ali göründü gözüme 

Hû Ali'm hû...

Hilmi gedayi bir kemter 
Görür gözüm dilim söyler 
Her nereye kılsam nazar 
Ali göründü gözüme 

Hû Ali'm hû...

Çeşme, kapı, vb. şeylerin üstünde adını taşıyan birçok 

yazılardan anlaşıldığı gibi, Merdivenköy tekkesini yeni baştan 

düzene koyan bu Hilmi Dede - Baba'dır. Bu makale için yayın

lanan bazı fotoğraflar, yakınlarda ölmüş olan ve Merdivenköy 

tekkesine mensup bir Dede - Baba olan Mesut Koman tarafın

dan bana verilmiş olan bir dizi fotoğraf, çizim ve resimlerin tümü

dür. Merdivenköy'le ilgili görüntüler dışında, 20. yüzyılın baş

larında yaşamış ünlü Bektaşi babalarının ve diğerleri ara



sında Yakup Kadri'nin Nur Baba adlı yapıtında adı geçenlerin 

bazılarının fotoğrafları da vardır. Bu fotoğraflarla, foto-ğrafçı- 

lıkta üstün bir sanatçı olan ve benim kendisine minnet borçlu , 

olduğum meslektaşım Paul Veysseyre tarafından, ricam üze

rine bana verilen birkaç fotoğrafı da ekledim. Orta-da (mer

kezde) olan toplantı salonunun, meydan'm, hayranlık uyan

dıran mimari yapısı fark edilecektir. Tavan, 12 İmam'ları sim

geleyen 12 dilim halinde yukarıya doğru bir ışık demeti gibi 

yayılan merkezi bir sütünla desteklenmektedir.

Mesut Koman tarafından bana verilen resimler arasında, 

günümüzde tarikat törenleri sırasında çekilmiş çok sayıda fo

toğraf vardır. Bunlar, hâlâ bugün de yer alan yarı resmi tari

kat törenlerinin yapıldığının kanıtıdır. Elverdiği ölçüde, biz bun

lardan yalnızca birini yayınladık. Bu bile, çağdaş Türkiye'de 

tarikatın saygınlığının ye canlılığının sürdüğünün açık bir ör

neğidir.

TÜRC1CA, Cilt: 15, sf: 155, 1989.
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CIYGÜRLAR'DA MANİHEİZM ve 
SENKRETİZM (Bağdaştırmacılık)

Louis BAZlN



Bu yazımızda amacımız, araştırmacıların bilinen çalış

maları ve CIygurlar'ın günümüzde de dikkat çeken çeşitli inanç

larıyla ilgil yayınlanmamış sayısız belgeleri biraraya toplamak 

değildir. Biz, Türkologların da yardımıyla çeşitli dinsel içerikli 

birçok yayınlarda zaman zaman yayınlanan ve günümüze 

dek oluşmuş olan CIygur Yazım'yla ilgili yapıtların temelini 

oluşturan Senkretizme (Bağdaştırmacılık) yönelik çalışmala

rın tarihsel gelişimi hakkında bazı görüşleri ortaya koymak ve 

tartışmak istiyoruz.

744'de, özellikle Türk diye anılanların başında gelen Yag- 
lakar Uygur Hanedanlığı, genel hatlarıyla şimdiki Moğoli

stan'a denk düşen topraklar üzerinde egemenlik kurpnaya ça

lışmıştır. CIygur hükümdarının, 763'de Çin'in başkenti Lo- 

yang'a yaptığı bir sefer dönüşünde, Devletin resmi dini olarak 

kabul ettiği Yaglakar'ların dinsel ideolojisi, çoğu ayrıntılarda 

Türk öncülerininkiyle benzerlik oluşturuyordu. Öyleki bu, 

Orhun - I ve II. Yazıtlan'nda açıkça ortaya konulmuştur. Buna 

kanıt olarak, üç yazıt metnini verebiliriz : Tes (750/751), 

Tenin  - ya da Tariyat - (754) ve Sine-usu (760) Yazıtları'dır. 

Bu üç yazıt, birbirlerine fazla uzak olmayan, yazı biçimini 

("tekbiçimli" yazı) ve tümce kuruluşunu koruyan Orhun Ya

zıtları gibi Kuzey-Doğu Moğolistan'a dikilmişlerdir ilk ikisi, 

Moğolistan'ın ikinci CIygur Kağan'ımn (747-759) tarihsel ko

nuşmasını içermektedir : Tangride bolmis El - etmiş Bilge 
Kağan (Devletin kurucusu ve Gökten yaratılmış Bilge Kağan 

; üçüncüsü, kendi mezartaşı yazıtıdır. (1) Yazıtlardaki me

tinler, tıpkı Orhun Yazıtlan'nda olduğu gibi kendi aralarında 

sayısız benzerlikler gösterir. Bu yazıtlar, Kağan ve Hatun'u en 

yüce çift olarak gösteren, kutsal (ilahi) çift Ana - Tanrıça 

Umay'dan yardım gören Gök-Tann'ya (Tangri) üstünlük ta

nıyarak ve Kutsal Su ve Yer'i de (iduk Yer-Sub) anarak bu 

sonuncuların geleneğini sürdürmüştür. Öyleki, İmparator

luğun ayrıcalıklı bölgesi olan Ötükan, Yer'in Moğolca adı olan



Tanrıça Etügen'e denk düşmektedir. Başka hiç bir Tanrıça, 

değil Şamanlığın bir çok düşüncelerinde, ne Devletinkinden 

farklı bir halk inancında, ne de kutsal bir halk monarşisi olan 

Tanrıcılık "Tangrisme" anlayışında yer almıştır.

Elyazması ya da yazıtsal (Kara - Balgasun Yazıtı) CIygur 

kaynakların dinsel içeriği, 762'de Tang\ax Hanedanlığının 

kendi İmparatorunu yerleştirmek için içindeki asilen kovduğu 

Çin'in başkenti Loyang'da ikamet ettiği sırada, Maniheizmin 

misyonerleri tarafından kabul ettirilir ve 763'de de ken

disinden sonra gelen Kağan'ın (2) bu dine geçmesiyle tüm 

den değişir. 840'da Yukarı Yenisey'in Kırgızlar tarafından yı

kılmasına dek o tarihten itibaren Moğolistan-üygur 

İmparatorluğu, Devlet dini olarak Maniheizme bağlı kalır.

Oysa çok karmaşık ve yüce bir yapı içinde evrensel bir 

çağrı niteliği taşıyan bu din, Mani'nin konuşmalarından (Tan

rısal esin) yeni bölümler katarak Budizm, Zerdüştlük ve bilinirci 

(gnostik) Hıristiyanlık öğretilerini bir araya getiren bir Bağ- 

daştırmacılık (senkretizm) oluşturur. Henri-Charles Puench'ün 

Maniheizm (3) adlı kitabının ikinci bölümüne tanıtma yazısı 

olarak eklediği Shâbuhragân (Shahburagan)'dan aldığı alıntı 

(243'de Peygamber tarafından İran Sasani İmparatorluğu 

Şahpur'a sunulan öğretinin başlığı), bu yapının bakış açısını 

çok iyi özetler:

"Bilgi ve iyi yapıtlar, Tanrı bildirilerinden dolayı bir çağdan bir 
çağa, tam bir tutarlılık içinde ortaya konulmuştur. Bunlar, za
man içinde, Hindistan'da Buda adlı bir Peygamber (Rahip), İran'da 
Zerdüşt ve Batı'da İsa tarafından tebliğ edilmiştir. Neden sonra, 

bu Bildiri (Tanrısal esin), son yıllarda Babil'de (Babylonie)
Doğruluk Tanrısı'nın habercisi Mani'yi, tarafımdan ortaya çı

karmıştır. "

274'de (4) Sasani Hanedanlığı içinde, Mani'nin, Şahpur'un



halefi tarafından öldürülmesinden sonra, Mani'mn tapınakla 

ilgili kaleme aldığı kitapların büyük bir kısmını harap edecek 

(hemen hemen tüm Hıristiyan, daha sonra Müslüman dev

letlerde yüzyıllardır süren ve uzun süre devam eden) bir baskı 

uygulanır. Hemen hemen aslına bağlı kalınarak yapılmış çe

şitli dillerdeki çevirilerden dolayı bize kalan şey, kendi öz içe

riğinden daha açık bir düşünceye sahip olmamıza olanak ta

nır. Mani'nin kendi yaşamından esinlenen otantik kuramını, 

iletisini (mesajını) tüm insanlara ulaştırmak isteyen misyoner 

ve evrensel din, ruh göçünün budik (Budaca) anlamını, Ka
ranlık ve Aydınlık kavramıyla uyuşan İyi ve Kofü'nün İrani 

yorumu olan ikiciliği, İsa'nın kurtarıcı (Mehdi) rolünün ve Par- 

aclet'in Hıristiyani kuramını, aynı zamanda kabul ettiği için 

kuşkusuz basit bir bağdaştırmacılıktan (senkretizm) daha çok 

bağdaştırmacıdır. Bu açıkça bir Bilme1den sözeden Henri - 

Charles Puech'ün (5) açıkça belirttiği gibi, esinli (vahiy alan) 

Peygamber tarafından tümüyle yeniden düşünülüp yorum

lanmış tam bir açıklamalar sistemidir:

"Gerçekten, bir 'bilme', ama sadece lleti'nin araştınl-masına tü
müyle yönelik olmayan bir bilginin dışında (sözcüğün kopya 
edildiği Yunanca deyim, başka bir anlam içermez) nedir? Fakat 
insanı kendiliğinden yücelterek ve kendisine tüm nesneler ve 
Tanrı bilimi konusundaki örtüyü kaldırırken, Ileti'yi kendisine ne 
getirmiştir ya da kendisi mi lleti'dir? ve Maniheizm, insanlara 
üretmeyi ya da kendilerindeki bu kurtarıcı bilginin ortaya çık- 
ması-nı ileri süren bir din olma dışında nedir?

Başlangıçtaki Maniheizmin bağdaştırmacı yapısına göre 

daha bilinirci olan bu karakter, eğer bu dinin yayıldığı Batı'daki 

bölgelerde (Ön-Asya, Avrupa, Kuzey Afrika) buna bağıntılı 

olarak iyi korunmuşsa, doğulu havası içinde ve Budik (hatta 

Çinde Taocu) yaklaşımların etkisi altında, çekingen inanç öğ

elerinin buluştuğu bütünleyici bir bağdaştırmacılığa doğru ve 

kendi ayrıntıları içinde bölgesel Budizm'e ya da Budizm ön



cesi Çin geleneğinden etkilenmiş bir Çin-Budizmi'ne dek, 

Mani'nin tapınakla (kilise) ilgili kitaplardan yoksun olan öğe

leri açıkça geliştirmiştir.

Oysa bu, CJygur Kağan'ın, kurucusunun ölümünden sonra 

beşyüz yıl Maniheizm'le ilgili bildirilerden etkilendiği Çin'de 

olmaktadır. Bunlar, bize kadar ulaşmış olan CJygur manihen 

yazıların çoğunda, bütünlük içinde olmasa bile, az da olsa ye

niden bulacağımız Çin-Budizminden dolayı oldukça et

kilenmiş bir Çin Maniheizmi'nin karakteristik özellikleridir. 

Bu, Türkolojik gelenekte yeterince ortaya konulmayan ve 

üzerine dikkat çekmek istediğimiz önemli bir iştir. Bunu daha 

iyi anlamak için Çin Mahineizminin gelişim ve yayılma (tebliğ 

edilme) tarihini bilmek gerekir Çin bilimcilerinin iyi bildikleri, 

fakat Türkologların yeterince yararlanamadıkları bilinen Çin 

kaynaklan konusuna değinmeliyiz.

Manihist bir azizin Çin sarayında ilk olarak görünmesi 

694'tedir ve 732'de İmparatorluğa ait bir ferman, tapınma öz

gürlüğünü M o-m o-n i (Mâr Mâni) öğretisine uyarlar. (6) Oysa 

büyük bir şans sonucu, tarihsel Çin geleneği, 16 Temmuz 

731 tarihli İmparatorluk buyruğu üzerine, henüz resmi olarak 

tanınmamış, fakat yayılmaya başlamış olan bu öğretiyle il

gilenen üst düzeyde manihen bir misyoner tarafından Çin sa

rayına sunulmuş olan (görünüşte eksiksiz görünen) rapor 

metnini korumuştur. "Işık saçan Mani-Buda'nm  Kuralları ve 
Öğretilerinin İçeriği" başlıklı rapor, Touen-houang'ın duvarla 

çevrili ünlü mağarasında, tümü bir arada (British Museum'nin 

3969 kayıt nolu Çince Stein ve Bibiiotheque Nationale'ın 

3884 kayıt nolu Çince Pelliot bölümü) ve aynı elden çıkmış 

iki parça halinde bulunmuştur. Tümü, 1987'de, genç ve ünlü 

bir Çin bilimci olan İranlı bayan Nahal Tajadod tarafından şu 

anki makeleye esin kaynağı olan kendi tezi Işıksaçan Buda- 
M ani (7) içinde incelenmiştir. Shâbuhragân'da Mani, Zerdüşt



ve Isa'dan sonra kendisinin, anılan "Doğruluk Tannsı'nm Ha
bercisi" gibi en son halef olduğu "Buda adlı Peygamber"den 

açıkça ayrılmaktadır. Shâbugragân'ın adı geçen özetle kar

şılaştırılan "aydınlığın Budası"nda olduğu gibi Mani'nin açıkça 

toefirtilmesi, daha sonraki Clygur Yazının'da açıkça ortaya çık

acak olan maniko-budik bir bağdaştırmacılığa doğru gidile

cek yolu gösterir. Mani'nin bir Buda'ya benzetilmesi, kuş

kusuz Budizm müridleri Tang'ların Çinli yönetimi tarafından 

Maniheizmi kabul ettirmek için ustaca bir önlem olarak uy

gulanmış olabilir. Fakat, bunun olduğunu varsayalım, baş

langıçta büyük bir kurnazlık, bu benzeşimin dinin Manihen 

papazları ve yandaşları tarafından serinkanlılıkla yerine get

irildiğini ortaya koymaktadır. Zira, bu sadece Çin kaynaklı 

değil, Clygur Türklerinin Maniheist yazılarında da ortaya çık

maktadır. Mani, budizmin etkisinin büyük olduğu, fakat 

Maniheizmin (Hıristiyanlıkta olduğu gibi) yönetim tarafından 

korunduğu ve tam bir ibadet özgürlüğünün olduğu sosyo- 

politik bir bağlam içinde, hep "Buda Mani" Mani Burxan diye 

anılmıştır. O sıralarda, Clygur hakanları, Clygur devletinin şim

diki Çin Türkistan'a doğru geri çekilmesinden ve Moğoli

stan'ın Kırgız istilasından sonra gitgide Budizm'e yönelirler.

Çin budizmiyle ortak özellikler taşıyan bir bağdaştırma- 

cılığa yönelik Çin Maniheizmi'nin dönüşümü,- bu 731'deki 

"Özet"ten anlaşılmaktadır. Mani'nin kendisi tarafından ortaya 

atılmış başka bir varlığa geçmeyi hesaba katan, Çin Budizmi'nin 

bağdaştırmacı bir akımını kabul eden Laozi'nin (Lao-tseu) 

ruhgöçünü, Mani'yi Sakyamuni'nin bir reankarnasyonuymuş 

gibi sunan kuramsal bir gelişmeye sahiptir. Bu düşünce az da 

olsa, "Özet"te belirtildiği gibi açıklanmıştır: (8)

"Peki, kendi doğal kusursuzluklarını devam ettirdikleri için, ger
çeği tam anlayabildiklerine göre, tinsel yaşamlarının temeli 
hakkında üç Aziz, nasıl farklı olabilir?"



"üç Aziz" (Lao-tseu, Buda Sakyamuni ve Mani) arasın

daki bu özdeşlikten, her üçünün Buda oldukları sonucunu çı

karabiliriz. Bu sonuca göre 763 'de Çin'in resmen kabul ettiği 

tlygur Maniheizmi, sadece Mani'nin Buda özelliğini zorla ka

zanmıştır. O  sırada Taoculuk, Çin'de (kahinliğin yer aldığı de

ğişik alanlarda etkilemiştir) Lao-tseu fesefesine o kadar bağlı 

değildi; Budizm ise, Doğruluk dininin tamamlanmamış bir 

varyantı gibi (Mani'nin iletilerini bilmeyen) önem verilmiş ve 

iyice tanınmıştı. Aynı zamanda, Orta Asya Budistleri tarafından 

yeni tanınmış tüm Buda ve Bodisatvaları (Bodhisattva) (*) 

karşılıklı bağdaştırmacı bir yapıdan dolayı, kendi öğretisi 

içinde birleştiriyordu. Çoğunun 9. yüzyıl sonu ile 11. yüzyıl 

başı arasındaki zamana ait olan elyazmalarından elimize ula

şan ikinci üygur İmparatorluğu'nun manihen Clygurca yazıl

arın incelenmesi, öte yandan Çin kaynaklı olmayan, fakat 

Mani'nin elyazmalarına uygun olarak "Babil'deki Doğruluk 
Tanrısının H abercisin in  ardılları olan "Tanrının Elçileri" ara

sında "Buda adlı Peygamber"den sonra Zerdüşt ve İsa'ya ye

rini veren, bunların da CIygur Manihenleri tarafından Budalar 

gibi saygınlık görmelerine olanak tanıyan Batı kökenli (özel

likle Iraniyen-Sogdiyen açıklamalar) Manihen geleneği ortaya 

koyar.

Çoğu kez, metinlerin ortaya çıkarıldığı günümüzde, Zer

düşt ve İsa'nın Budist (buodheite) (**) rahiplerinin sözü edi

len açıklam aları seyrektir. Biz, W. Bang ve A. von Gabain'e 

(1930) göre (9), yalnızca "Zerdüşt Buda" Zrusc Burxan'm  bir 

belgesini ortaya çıkardık. İsa'ya gelince, 1922'de A. von Le 

Coq (10) tarafından yayınlanmış bir metinde, sözedildiği gibi, 

"iyi düşünceleri nedeniyle, güven verdiği için" vicdanlarına 

göre ibadet eden ve inandığı için sadaka veren insanları gü

venilen hayır sahipleri diye adlandıran "Mesih Buda" Msixa 
Bdrxan adı altında, aynı zamanda Mesih ve Buda gibi dü-

104'

(*) : Bodhisattva- Budizmde, sonunda kendisini bir Budayapacak makam hariç, tüm ol

gunluk (yeterlik)basamaklarından geçmiş olan bilge.

(**): Boudheite- Budizm, heite=izm karşılığıdır.



şünülecek tek kişidir. Fakat Isa, manihen Teo-kozmolojide 

(şu halde açıkça gnostik) Aydınlık Cenneti'ne insanları ulaş

tırmak için ölenlerin ruhlarının ışık taneciklerini bir araya to

playan Ay Tanrı'yla bir tutulmuştur. Sonunda, Kötü/Karanlık  
üzerinde iy i /  Aydınlık'm üstün gelmesinden dolayı tüm yarat

ıcıların iletisi olduğu inancını veren şey, manihen yazıların 

büyük çoğunluğunda ve Üygur-Kagan'ların sahip oldukları 

tüm ünvanlara dek, Ay Tanrı" A y-Tangri" adı altında dolaylı 

olarak anılmıştır. (11)

CJygurlar tarafından çoğu kez Mani'ye (Mani Buncan) mal 

edilmiş Buda ünvanı, Çinlilerden kendilerine bölüm bölüm 

miras kalan Maniheizm'in resmi görünüşünün bir belirtisidir. 

Öyleki, üygurlar'dan önce Tarim Havzası'na gelmiş olan ve 

Iraniyen - Sogdiyenler (*) gibi bunlardan önce (gruplar ha

linde) Maniheizm'e katılmış olan Hint-Avrupa halkları 

("tokaryenler"), iddia edildiği gibi Mani Buda'nın bir sür- 

dürücüsü (kusursuz bir biçimde) olduğunu iyice düşünerek 

baştan beri ona bu adı vermezler. Böylece, manihen bir met

nin Türkçe-üygurca uyarlaması ve özgün Kutşen (koutcheenne) 

(Kokaryen B'de) versiyonunun yanyana yer aldığı "Turfan" 
(daha açıkçası, eski Clygur başkenti Kotşo) elyazmasmda 

Kutşen metin, Peygamberi "Mani, Peder" (pidar mani) olarak 

betimler. Öyleki Türkçe metin, onu kangim  m ani burxan 
(Pederim, Buda Mani) diye adlandırır. (12)

Öte yandan Kotşo Clygur yazınında, Çin sarayı tarafından 

kendi dininin resmen tanınmasına neden olan "Aydınlığın Bu- 
dası" olarak Mani betimlemesinin bir yankısını buluruz: Ger

çekten, bazen yaruk tangri m ani b u n an  'Aydınlık ve Kutsal 

Buda Mani' diye anılmıştır. (13) Mani'nin "Aydın Buda" gibi 

sunulması, manihen öğretinin (Kötü/Karanlık'a karşı İyi/ 

Aydınlık'ın savaşımı) temel bir noktada ısrarcı olmanın ve en 

önemli budik kültlerden (sutra) biri olan, "Altın Işık Kültü"
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(*) : Sogdiyen - 1 - Krus ve Alexandre tarafından fethedilmiş, Sri-Derya (laxarte) ve Amu- 

Derya (Oxus) ırmakları arasında bulunan Asya bölgesi, 2- Iraniyen dil ailesinin doğu böl

gesi dillerinden. NOT: N. Birdoğan'ın açıklaması: Sogdiyan, Kuzey İran'ın gezginci tüccar 

halkının adıdır. Fars kökenli olup olmadıkları üzerinde tartışma vardır. Aleviler'in "mu

sahip" gelenekleri bunlardan kalmış olabilir.



Suvamaprâbhasasûtra tarafından ifade edilmiş berikinden, iyi 

ve Gerçeği aydınlığa benzeterek bunu uzaklaştırmanın çifte 

kolaylığına sahipti. (14)

Çin ve Orta-Asya budistleri arasında çok popüler olan bu 

kült (sutra) / Türk Uygurca'da çeviri malzemesi o lmuştur.b i

linen örnekleri, yaklaşık 930'la 1687 tarihleri arasını kapsar, 

ilk kopyası Kotşo'da, son kopyası Budist Sarı tlygurlar'da, 

Çin-Kansu'dadır. Bu kültün Türkçe adı Altun Yaruk'u (ay

dınlık) belirtmek için, Mani'nin adı geçen adlandırılmasında 

belirtilen, 731 tarihli Çince belgeninkiyle tıpatıp benzeşen an

lamda "Kutsal Buda-Bilge Mani" diye çevirebileceğimiz aynı 

Yaruk deyimini kullanır. (15)

Bu belge, Budizm'in Sankritçe terminolojisinin Çince el- 

yazıları ya da çevirileri ve Çin-budik deyimleri halinde Mani- 

heizm'in tüm tinsel yaşamını açıklıyordu. Klasik Uygur yazı

nında, Manihen öğretiye uygulanmış Budik Sankritçe de

yimlerin benzer çevirisini ya da uyarlanışını buluruz. Çoğu 

kez, Budizm'in eski Türkçe sözcük dağarcığı (Manihen me

tinlerde genişçe yer almış olan), kendi kaynaklarına gelince 

yeterince karışıktır. Sankritçe sözcük dağarcığındaki alıntılar, 

(Sankritçenin bilinen bazı çeviri metinlerinde) çok seyrek de 

olsa doğrudandır.

Bunlar, Türçeye çevrilmiş ilk baştaki Budik metinlerin di

line göre Sogdiyenler, Orta-lranlılar, Kutşenler ("Tokaryen 

B") ya da Çinliler aracılığıyla geçmiştir. Böylece, namo-but 
(Sankritçe: namo-buddhâya) "Buda'ya Saygı!" ritüel (ay

insel) biçiminde, yalnızca Uygurca'da, sankritçe'de yeniden 

görülen Buda'nın benzer adı, (Sakyamuni'nin ya da başka bir 

budanın hatta Mani'nin sözkonusu olduğu) başka bir du

rumda burxan biçiminde kullanılmıştır. İkinci öğe, Türkçe ün- 

van "Han" ve "Hükümdar"dn. İlki, "yüksek görevli, devlet



adam ı" anlamında (buddh-'dan türemiş) fo diye telaffuz edi

len günümüz karakterinin lehçesel olarak (büyük bir olasılıkla 

Kan-su yöresini) Çince söyleminin Türkçe uyarlamasıdır. (16) 

Bu, Uygurca manihen metinlerde Tasladığımız Türk Bu- 

dizmin'in karma bir sözcüğüdür. Irano-Sogdiyen unsurları ise, 

Iraniyen (manihen öğretide olduğu gibi) dinsel geleneklerle 

bağdaştırmacılığa olan eğilimleri daha önce ortaya çıkarır. 

Çünkü, örneğin Hint Budizmi içinde yer alan Hinduizm'in kut

sal temel değerlerinden ikisi, Iraniyen kutsal değerler adı al

tında görünürler: xomuzta tangri "Indra" =Ormuzd; sogdiyen 

xwrm zt'den türetilmiş, aynı anlamda) ve azrua tangri "Brah

ma" = Zervân, sogdiyen 'zrvv'den türetilmiş ve aynı anlamda) 

(17). Bu Hindu -Iraniyen bağdaştırmacılığın, Brahma'nın az- 
rua tangri ve Indra xormuzta tangri diye anıldığı Türk-Uygur 

Budizminde de görüldüğünü (sogdiyen Budizminde olduğu 

gibi) ve iki dinde de, Türklerin eski Gök-Tanrı adı olan tan- 
gri'nin, "tanrı" ve "tanrıça" genel anlamında kullanıldığını 

(bkz: Anadolu Türkçesi tanri), öte yandan Buda Sak- 

yamuni'ye ya da aynı biçimde Mani'ye özdeş kılındığını göz 

önünde bulundurmalıyız. (18)

Maniheizme karışmış Budizmin temel kavramları, iki dinde, 

Sankritçe kökenli deyimlerden dolayı Türkçe olarak açık

lanmıştır: Sansar (skr: samsâra) reankarnasyonlar (tenasüh) 

ve ruh göçleri teorisine göre "yaşamlar çemberi" (19); nirwan 
(skr: nirvâna) nirvana (20), buyan (skr: punya) "iyi eylem, 
yararlı övünç" (21); caxsapat "dinsel öğütler" (Sogdiyen, 

cixsâpad, Sankritçe sikşapada'dan). (22) Tüm dilekleri ye

rine getiren ve Buda Sakyamuni, cintamani'yi (skr: cin- 
tamanı) kandıran Joyau, bir yardım isteminde, özgün kutşen 

metinde (cintamani wamer ra) olduğu gibi "Joyau cintamani", 
cintamani ratni-reg'e benzer nitelikteki Mani'ye başvuşmuştur. 

Fakat manihen Uygurca metin, "joyau" sözcüğü için Türkçe 

bir sözcüğü değil, fakat budik Türkçe metinlerde (genel ol



arak Türkçe sesbilimine oldukça uymuş olan ardanı ya da ar
dını biçimi hakkında, bkz: CIygur kökenli Anadolu beyi Eretna /  
Ertena) çok kullanılan sözcüğü, Sankritçe ratna 'dan türemiş 

ratni'yi kullanır. (23)

Aynı zamanda dinsel yasayı, öğretiyi, tapınakla ilgili Ya- 

zılar'ı belirtmek içn, manihenler ve budistler, nom'u (Yunanca 

nom os 'dan alınmış, Sankritçe'nwn) kullanırlar, fakat daha 

önce sözünü ettiğimiz Kutşen'den çevrilmiş manihen metin, 

buna daha önceki ratni'yi ekler: nom ratni "Yasanın jo y au ’su ". 

Bu sözcük, budik bir anlatımla da uyuşmaktadır : nom ardini 
(24). Bir başka manihen metin, Mani'nin "tncil"i konu-sunda 

aynı şeyi açıklar: avanglium nom ratni "İnil yasası'nın Joy- 

au'su". (25)

Hıristiyan (Nasturiyen) CJygur yazınından bize ulaşan 

çoğu metinler arasında, Mecusiler'in (*) (Sogdiyen wy-'den 

türetilmiş mogoclar) tapınmasının çok ilginç bir öyküsü, ken

dilerine İsa'nın (m angü tangri ogli ilig-xan msixa "Tanrının 

oğlu, Yüce mesih") verdiği mucizevi bir taşı belirtmek için ar
dini sözcüğünü kullanır. Öyküye göre, İsa'nın içine atıldığı 

kuyudan "korkunç büyüklükte parlak bir ateş ışığı yükselir" 

(b ir korkincig ulug yaruk ot yalin). Mecusiler, ateş ve ışığın 

kutsal yaratıcısı bu Joyau'nun kuyuya atılmış olmasından 

üzüntü duyarlar ve "işte bundan dolayı günümüze dek, Mec

usiler'in bir ateş kültüne sahip olmalarının nedeni budur" (o l 
ogurka bükün künka-tagi m ogoçlar ötka tapinm ak tiltagi bu 
arür.) (26) Burada, kendisinden bilinen tüm dinleri uzlaştırmak 

için çaba harcayan CJygur toplumunun (budik, manihen, hıristiyan) 

"evrensel tüm tapınaklarını kapsayan" (bağdaştırmacı dememek 

için böyle diyoruz) eğilimlerinin bir tanığıyız: Manihen yazı

larda olduğu gibi Sankritçe adı, Gerçek Bilgi ve Din'in Joy- 

au'sunun budik kavramını benimseyen bu hıristiyan söy

lence, yeni-doğuş Mesih'in bir mucizesine uygun olarak kendi

(*) : Zerdüşt dininden olan, ateşe tapanlar.



ateş kültüne ve Mazdeizme bir yasallık kazandırır ve hatta 

bunu Işığa (yaruk ) özdeş kılar. '

Tümleyici bilinirci doğasından dolayı Maniheizm, kuşkusuz, 

Mani tarafından (27) açıklanmış kendi öğretisinin temellerini 

tümüyle koruyarak Devlet'in değişik birimlerine yabancı ol

mayan çeşitli tanrıların karşılanışında en uzağa, Koşo Uy- 

gurları'na dek ulaşan bir dindir. Kentlerin (site), manastır ve 

kilise amaçlı kurulmalarının dışında kalmış göçebeler ar

asında biraz canlılık yaratmak zorunda olan Türklerin ata din

inin temel unsurlarını "toplamış" olduğu açıkça görülmek

tedir. A. von Le Coq (28) tarafından yayınlanmış, "kutlu bir- 

gün"de (kutlug kün) bir CJygur hükümdarını (belki tahta çıkışı 

nedeniyle) kutsayan çok ilginç bir elyazması metin, aral

arında eski bir Türk dini olan Gök-Tanrı'nın da ( Tengri) anıl

dığı tanrısal ya da doğaüstü çeşitli Güç'lerin şenliğe ka

tılmasından söz eder: (kök tangrida kodi yer tangri xaninga 
tagi, kutlar waxsiglar barca) "Gök-Tanrıdan (Mavi Gök) Yer - 

Tanrıya dek tüm Melekler ve Cinler".

Tangrinin "tanrı" genel anlamında kullanıldığı yazınsal ve 

dilbilimsel bir bağlamda, kök  (mavi) sıfatı, gökyüzünün söz

konusu olduğunu belirtmek için eklenmiştir ve öte yandan , 

yer tangri "Yer-tanrı" ile koşut olarak da başka bir Tanrının 

sözkonusu olduğunu açıkça vurgulamaktadır. Aynı biçimde, 

13. yüzyılda, Budizmin ve diğer dinlerin varolduğu ve yöne

tim (Devlet) tarafından kabul edildiği bir toplumda, Moğol 

Hanlarının buyrukları, köka (Türkçe kök, Anadolu Türkçesinde 

gök "mavi" ve "gökyüzü") sıfatından dolayı, mangü köka tangri 
kücündür Mavi gök - Tanrının gücünden dolayı antik Türk- 

Moğol dininin Büyük Gök-Tanrısına yakarmayı açıklamaktadır.

Hemen sonra, aynı parça, hükümdar beratının (nişan) 

kutsal karakterini, yönetimin karizmatik yapısında (29) ol



duğu gibi 8. yüzyılda Moğolistan Türklerinin yazıtlarında daha 

önce dile getirilmiş imparatorluk yönetiminin koruyucu Tan

rısını çağrıştırır. Ötüken adı, Moğol kutsal Yer Tanrısı Etti

ren' le (el ötükan kutı "Ötüken ülkesinin Tanrısı) özleşir. Zira 

manihen metnin yer aldığı Kotşo (Turfan kenti) Clygur Devleti 

döneminde, tlygurlar, uzun zamandan beri 840'da Kırgız isti

lası sonucu tüm Moğolistan'da olduğu gibi "Ötüken ül- 
kesi"nden koyulmuşlardı. Koruyucu kutsal Tanrı düşüncesi, 

kökenini belirtmekten uzak, Clygur hakanlarının tahta çıkma

sına yardım eden doğaüstü güçlerden biri gibi kabul edilmeyi 

fazla sürdüremeyecektir.

Aynı derlemede (kitap) yayımlanmış ve aynı döneme ait 

manihen özellik de taşıyan başka bir parça (30) sonsuz bir- 

kutsallık yükleyerek, fakat maddesel Su ve Yer'i (toprak) 

açıkça ayırtederek eski Türk dininin temel öğelerinden birini, 

iduk yer-sub "Kutsal Su ve Toprak"ı da gözönünde bulundurur. 

Bunu maddesel Su ve Yer'i (toprak) açıkça belirterek ve buna 

sonsuz bir kutsallık yükleyerek yapar :

"(yer s) uwda togmis arüz-biz. İlki yok arti. etilmiş yer - suw 
arür. Bu yer -suw nang mangü armaz, mangü yer - suw tan- 
gri... (başlık" (Biz, toprak ve su'dan yaratıldık. Başlangıçta, 
bunlar yoktu. Bunlar, yaratılmış su ve toprak'tır. Su ve toprak, 
sonsuz şey değildir. Su'yun ve Yer'in Yüce Tanrısı...."

Yeterince kısa bir boşluktan sonra, korunmuş ardarda iki 

sözcük, kim bağlacı ile yetti (yedi) sayı sözcüğü, bu "yarat

ma" (etilmiş "yaratılmış") sözcüğü içinde anlamlı bir tümce bi

tişi olduğunu göstermektedir : "yedileri (Gezegenleri) yaratan 
kendisidir". Ön-Asya (Mezopotamya, sonra Yahudi-Hıristiyan 

ve lslâmi gelenekte yer almış Latin ve Yunan) kozmolojisinde 

"yedi" sayısı, geleneksel olarak "haftanın günleri olan geze
genlere  de (Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn) 

yerleşmiştir. Mani, bu düşüncenin yayıldığı yer olan Babil'in



Peygamberi'nin kendisi olduğunu söyler. Kotşo bölgesinde 

(31) bulunmuş, büyük bir olasılıkla manihen kültür ortamında 

yazılmış astrolojik bir söz dizimi ve harfiyle "tek tip karakterli" 
yazı biçimindeki majik (büyüyle ilgili) bir metin, "Yedi Geze

genler"}, yetti pagarla'yı açıklar, (sogdiyen paxar "gezegen" 

türetilmiş pagar sözcüğü, nitelik bildiren la sonekiyle pagarla 
olmuştur. Bkz: kört-la "iyi, güzel", tümüyle "(gövde) gez

egenlerle" ilgili). Budik ortamda, "gezegenler"in, "sönük, bilin

meyen" iki gezegen Ketu ve Rahu ile birlikte 9 sayısını oluştur

duğunu da anımsayalım. (32)

Kendisinin yaratmış olduğu maddesel su ve topraktan (yer) 

başka anlamda kullanılan "Yüce Yer ve Su Tanrısı", burada, 

cinlere ve perilere tapan Arşontlar'ın (Archonte*) ceset

lerinden başlayarak maddesel toprağı yaratan, sonra peşpeşe 

Yıldızları (Güneş ve Ay) ve diğer gezegenleri yaratarak bun

lardan Işığı (Yıldızı) özgür bırakan ve maniheizmin " Yaratıcısı" 
"Yaşayan Ruh" olarak görülür. (33)

Ayrıca, ne yazık ki bozulmuş olan CIygur metninin, Iduk 
yer-sub'un, "Kutsal Su ve yer"in eski Türklerden kalma miras 

olduğunu gözönünde bulundurduğu ve buna kutsal bir statü 

vererek, fakat "hiç de sonsuz olmayan" maddesel su ve toprağa 

(yer) bağlı yaygın bir hak inancına karşı korumaya alarak, 

bunu Mani öğretisine göre yorumladığı görülür. Genelde, 

Maniheizm'in ayırıcı özelliği, bu bilmenin ilkelerine göre ye

niden yorumlamaya ve herşeye açıklama getiren tam bir 

bilme (gnose) çerçevesi içinde, gelişmesi için ilişkide olduğu 

değişik inançlara dayanmaktadır. Şu halde, eski bir "tanrıcı

lığın", Çin Budizm'inin, Taoculuğun ya da Hıristiyanlığın söz- 

konusu olduğu bu inançları inkâr edici bir konuma girmez. O, 

kendi sistemine bunları katarken, arıtılmış ve bütünleşmiş bir 

biçim verdiğini de ileri sürer.
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(*) : Archonte- 2. yüzyılda bir tür Rafizi Hristiyanlığı bildirir ki, bu inançtan olana 

Archontique denir. Rafizi kavramı, inançtan olan bazı kişileri reddetmekle oluşur. Söz

gelimi, İslâm Rafizileri dört halifeden ilk üçünü tanımayanlar olarak bilinir.



Kendisini yadsıyıcı bir yola sokmadan bir inancı yeniden 

yorumlamak, kuşkusuz bir hoşgörü ya da daha açıkçası din

sel anlamda bir saldırmazlık düşüncesini sürdürmektedir. Fa

kat hiç bir zaman ne uygulamaları benimsemeye, ne de kendi 

ideolojisi tarafından kazanılmaya uygundur. Ayrıca, gelişimleri 

süresince Maniheizm, bunları kendi tanrıları arasına kat

maktan vazgeçtiğinde diğer dinlerin kutsallıkları hakkında 

olumsuz yargılar taşıyabilir. Böylesi bize, aksi kanıtlanana 

dek, insan doğurganlığının sembolü eski Türk dininin Ana- 

Tanrıçası üm ay'a  özgü alınyazısı olduğu görülmektedir : Öy 

leki (Jygurca manihen metinler, Gök-Tanrı'ya Ötüken D ü 
şüncesi' ne, Yer ve Su Tanrısı'na bir çeşit saygın güç yük

lemektedir. Bildiğimiz ü m a y 'dan söz etmezler. Mani'nin 

kutsal doğum öyküsünde "Asıl İnsan" (Adem'den farklı) tö

züne kendiliğinden sahip olan "Yücelikler Babası" (Yüce Iş

ığın Asıl Hükümdarı)'nın ortaya çıkışını, "Yaşam Anası"na 

benzeşmesini hayal edebileceğiz. (34) Fakat bu "Yaşam Ana

sı" salt tinsel bir kendiliktir ve hiç bir zaman (etene'nin eski 

bir Türk adını taşıyan!) CImay gibi tensel değildir. O, "bu 
eteneli" (*) Tanrıçayla herhangi bir ilişkiye girmiş olamaz. 

(35) Zaten, bu dinin büyük uzmanı Henri - Charles Puech'un 

yazdığı gibi, Maniheizm'in ilkelerine göre asıl büyük günah, 

kendisinde aşağılık, hayvani duygu, bilinçsizlik yaratan ve 

döllenme sonucu, bizi kötülük tarafından biçimlenmiş planın 

araçları (enstrümanları) ve suç ortakları yapan ve üzerimizde 

varolan Işığın bir kısmının tutsaklığı, bizi bizden sonraki ço

cuklarımızın bedeninde devam etmeye kadar götüren "zina”dır. 

Örnek metinlerde (36) Clygur Maniheizm'inin, doğurganlık ve 

üretkenlik için Türk tanrıçasını belirtmeyi yeğlemesi, hiç de 

şaşırtıcı değildir.

Anadolu Türkçesinde çocukları korkuttuğumuz Um acı 'nın 

günümüz dilinde ü m ay 'la (Clygur metinlerinde basit bir ses

sizlikten dolayı belirtilmiş görünüyor) ilgili olarak Manihen ay

ıplamaktan uzak bir yankıyı belki fark ederiz. Daha önce
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(*) : Etene - (Fr. plasenta, anatomi). Gebelik sırasında anneyle çocuk arasında kan ve be

sin alışverişini sağlayan oluşum. Doğum sırasında dışan atılır.



CImay'dan başlayarak etimolojisini yapmış olduğumuz bu ad, 

(özellikle "mürid" yandaş düşüncesini açıklamaya yarayan)- 

cı sonekiyle koruyucu gibi değil, fakat tersine, çocukların 

düşmanı gibi kavranılan "üm ay'ın bir kölesi"ni belirtecektir. 

Çünkü suç ortağı olduğu şehvani dünya istekleri, Kendi Bil- 

dirisi'ni geciktiren Işığın tutsaklığını kendi bedenlerinde devam 

ettirir.

Manihen öğretinin Anadolu'daki bir başka yansıması, Alevi 

törelerinin temel biçimini oluşturan "eline, diline, beline sahip 
olm ak" biçiminde ortaya çıkar. "Dil" konuşmayı, "el" ey

lemleri, "bel" ise cinselliği açıklar. Bu kısa ve özlü buyruk, 

tarikat içinde, "üç Mühür"ü birleştirmektedir ki bunlar, "ağız" 
(bkz: "dil"), "el" ve "rahim"dir (bkz: "bel", tensel üremenin 

benzer çağrışımı). (37) Alevi buyruğu, sadece seçilmişlere 

benimsetilmiş "üç M ü h ü fe  başvurur (fakat sade talipler olan 

Dinleyiciler için de yumuşatılmış). Buyruk, "Ağız Mührü"nde 

olduğu gibi her kötü sözü; "El Mührü"nde başkasına zarar 

veren her eylemi; "Rahim Mührü"nde (*) ise her çeşit cinsel 

eylemi cezalandırır. Manihen karakterli "üç Mühür"ün (Se

çilmişler için) en sık görülen versiyonuyla olan farklılık şudur 

ki, "Ağız Mührü" ile etli yiyecekler ve mayalandırılmış içe

cekler (Aleviler'in eksik etmediği) yasaklanmıştır. "Rahim 
Mührü" ile de her türlü cinsel ilişkiye (Aleviler, kendi özel ku

rallarından dolayı cinsellikle ilgili eylemini ertelerler) izin ver

mezler.

Korunmuş yeterli sayıdaki metinlerde de görüldüğü gibi 

(Jygur Maniheizm'i, tarihsel konumundan dolayı esinlendiği 

bazı gelişmelerle Mani öğretisinin doğru çizgisinde kalır. Ger

çekten bu öğreti, daha önce varolan değişik dinsel bilgileri 

değiştirmeksizin, görgülere dayanarak biraraya toplayan, bü

tünleştirici bir bağdaştırmacılığınki değildir. Fakat, Asıl Ger- 

çek'in yeniden keşfedilmesi gibi düşünülmüş, bütün bir sistem
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oluşturan kusursuz bir bilme (gnose), en son ve kesinleşmiş 

bir "vahiy"deki bu bilgilerin kökten bir yeniden yorumlan

masıdır.

Bu yeniden yorumlama, tümüyle yanlış değil, fakat yalın 

biçimde bozulmuş olarak tahmin edilen, bilinen diğer inanç

ların daha büyük oranda yapılabilir tapınma konularını, temel 

bir sisteme entegre edecek biçimde, bunları aşağı yukarı de

rinliğine biçimini değiştirerek toplamaktır. Bazı örnekler vere

lim. (38)

Tektanrıcı dinlerin tek tanrısı, Yüce İşığın Sonsuz Hüküm

darı, "Yüceliğin Babası" olan asıl kendi olanın bir değişimidir. 

Şeytanları- (Satan),madde - ve - Kötülüğün hükümdarı, "Ka
ranlıkların Prensi" olan önemli (fakat sonu felaketle biten) asıl 

bu başka kendi olmadır. Maddesel dünyanın yaratılması, öz

ellikle iyileştirildikten sonra çürüme sonucu son bulacak olan 

"Yüceliğin Babası"nm değil, kendi eseridir. Iranlı Ahriman da 

bu "Karanlıklar Prensi"dir. Yine Iranlı Hürmüz (Ormuzd), tam 

olarak "Yüceliğin Babası" değil, fakat ("Yaşam Anası"ndan 

sonra) beş ışık oğluyla (Hava, Rüzgar, Yıldız, Su ve Ateş) ba

şarısız bir biçimde Karanlığa karşı ilk büyük savaşıma giren 

onun ikinci cevheri olan (Adem'den farklı) "Asıl İnsan "dır. Hı

ristiyanların Mesih'i, "Dost Isâ”, "Allah'ın Oğlu" da (yani "Yü

celiğin Babası") bu ikinci cevheridir, yani "Asıl İnsan "dır.

Mazdekler'in tanrısı Zervan (Azrua Tangri) da başka isim

ler altında, Hintli Brahma gibi "Yüceliğin Babası"dır ve Indra, 
yalnızca başka bir Hürmüz (Xormuzta Tangri) ya da Isa'dır, 

yani "Asıl lnsan"dır. Fakat burada, ortaya çıkan Peygamber 

Isa'dan önce yüceltilmiş başka bir İsa sözkonusudur.

"Ortaya çıkış" ya da tenasüh (ruhgöçü) ilkesi, Buda Sak- 

yamuni'nin ortaya çıkışını (sudur oluşunu) Mani'den oluşturur



ve daha sonraları Çin ya da az çok Çinlileşmiş bir dünyada, 

CIygur Devleti'nde olduğu gibi Çin'de de temel dinler ve inançları 

bağdaştıran şeyi, Lao-tseu'nün ortaya çıkışını bu sonuncudan 

yaratır.

Bu bağdaştırma (inançların çağdaş konuma getirilmesin

den yeniden yorumlanmasından dolayı), yalnızca dinsel sa

vaşlardan kaçmaktan değil, fakat dinler arasında ortak bir 

köprü kurulmasında temel bir rol oynamaktan ve diğer yörel

erin mezheplerarası çatışmalardan dolayı bozulduğu dö

nemlerde CIygur Devleti'nin gözle görülür başarılarından birisi 

olan dinsel barışa büyük ölçüde katkıda bulunmak için CJygur 

Manihenlere izin vermiştir.

CIygur Manihenler'in bu çok değerli rolü, kendilerine, hü

kümdarlarının cesur koruyucu değerini vermiştir. Hatta daha 

sonra bunlar, Maniheizm'deki Çin-Budizmi'ni yeğleyecektir. 

Han'lar (Hakan) ya da CJygur Idük-Kufiar, kendi Devletlerinin 

dinsel yaşamında hiç bir zaman otoriter davranarak hareket 

etmemişler ve kendilerine gelince, kendi hükümdarları için 

her zaman doğru olan üç dinin (Maniheizm, Budizm, Nastu- 

riyen Hıristiyanlık) kendi konularına karşı büyük bir hoşgörü 

göstermişlerdir.

13. yüzyıl da CIygur Devleti, Büyük Moğol imparatorluğu 

içinde barışçı yollarla eriyip kaybolacağı zaman, bu hoşgörü 

örneği, birçok kuşaklar boyunca Cengizhan prensleri ve hü

kümdarları tarafından genellikle izlenecektir.
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DERSİM'DEKİ KIZILBAŞ KÜRTLER

Marjinalite (Aykınlaşma) ve Rafızilik

Peter J. BÜMKE



Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesine yönelik kültürel, coğ- 

rafik, etnolojik ve dinsel-tarihsel içerikli literatürde, birtakım 

halk gruplarının coğrafik, ekonomik ve siyasi aykırılaşması 

ile heterodoks veya Rafizi nitelikli dini inanç ve ibadetleri ara

sındaki ilişkiye değinilmiştir. (CANFlELD 1973 a, COOM 1952, 
GELLNER 1969, MÜLER 1967, PLANHOL 1968) Zor ulaşılabilen 

dağlık bölgelerde bulunan yerleşim alanları, "geri çekilme" 
(KROHN 1931; 324, MÜLER 1967) ya da "korunma böl
geleri" (PLANHOL 1968) olarak nitelendirilmiştir. Yaşa

yanların politik tercihlerinden dolayı komşu bölgelerden ya 

da devletin merkezi otoritesinden ayrılarak kendine öz kül

türel sınırları olan bölgeler olarak biçimlenmiştir. (CANFİELD 

1973a) Siyasi merkezi otoritenin mezhepsel karakteri de bu 

yerleşim bölgelerinin bu denli çeşitlenmesinde etkin rol al

mıştır. Tarihsel açıdan bölgelerin biçimlenmesinde bir birkaçı 

ya da hepsinin bir bölge için ard arda, içiçe geçmişliği de söz- 

konusu olabilmektedir.'

I. Tarih ve Sosyal Örgütlenme

Aykırılaşma (Marjinalite) ve Rafizilik arasındaki çok yönlü 

ilişkiye değineceğimiz Dersim bölgesi, Fırat'ın üst iki kolu ar

asında kalmakta ve Doğu'da Peri Nehri sınırına dayan

maktadır. Dersim bölgesinde 11. yüzyıldan itibaren hüküm 

sürmüş olan Selçuklular (CAHEN 1968) Karakoyunlular (SÜ

MER 1967), Akkoyunlular (WOODS 1976) ve Safaviler 

(SOHRWEÎDE 1965, SÜMER 1976) hanedanlıklarından hiç

birisi- 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Osmanlılar da dahil- 

tam bir denetim ve devlet otoritesini kuramamışlardır. Bu 

bölge yanızca yakın çevresindeki vadilerde bulunan Tercan, 

Kığı, Palu, Çarsancak, Pertek ve Çemişgezek gibi şehirlerde 

hüküm süren küçük Kürt ve Türk beylikleri (Dersim Miranlığı 

gibi) tarafından yönetilmiştir. Çoğunluğu Sünni bu olan bey

lerden hiçbirisi; tarihte düzerili olarak Dersim denilen bölgede



vergi ve askerlik sistemini yerleştirememiştir. Çağdaş göz

lemcilerin ve Dersim'e kadar gitmiş olan ilk seyyahların bize 

anlattıklarına göre 1955-56 yıllarından sonra Osmanlı pad

işahlarının bu bölgeye yaptıkları askeri operasyonlar başarılı 

olamamıştır. (ANDRANİK 1900, BÜTYKA 1892a, 1892b, 

JABA 1860, TAYLOR (1868). Barbara (1471)'dan Lucas 

(1700), Brant (1835) ve Moltke (1838)'ye kadar olan seyy

ahlar (RİTTER 1835 sf:75) Dersim'in görkemli dağlık böl

gesinin izlenimlerini Palu ve Erzincan'dan aktarabilmiş-lerdir.

Dersim'in güneydoğu bölgesinde yaşayan Kürtîzol Aşi - 
reti'nin geleneksel anlatımına göre, ataları 300-400 yıl önce 

Mardin, (Jrfa ve Diyarbakır arasında kalan Karacadağ böl

gesinden çıkarak Malatya üzerinden Dersim'in Mazgirt ilçe

sine yerleşip, çiftçilik ve küçükbaş hayvancılıkla uğraş

mışlardır. Daha önceleri ise, aşiret tarafından göçebe olarak 

aynı bölge mera olarak kulanılmıştır. Siyasi nedenlerle onlar

ın Türk kökenleri ile ilgilenen, pek güvenilir olmayan bir kay

nağa göre, aşiretin Dersim'deki varlığı 13. yüzyıla kadar day

anmaktadır. (FIRAT 1970 sf:95, BEŞİKÇİ 1977 sf:221) Eski 

Dersim aşiretleri Bingöl, Palu, Siverek'in Sünni Kürtlerin'in 

konuştuğu Zazaca'yla ağız farklılığı olan Dımilice'yi kullanırk

en, bölgeye sonradan yerleşen Şadi ve Hıran komşu aş

iretlerde olduğu gibi, tzol aşireti de tüm diğer Türkiye Kürdi- 

stan'ında yaygın olarak kullanılan Kurmanci dilini konuş

maya devam etmişlerdir. (HADANK 1932: 1 ff) Yazılı olma

yan aktarıma göre Hizollar (İzol), yerleşik Dersim aşiret

lerinden etkilenerek Aleviliği benimsemişlerdir.(l) Bu aşiretin, 

Mardin ve Malatya kolu halen Sünni'dir. Mazgirt üzerinden Si

vas'a geçen diğer bölümü ise Alevi Koçgiri aşiretinin federas

yonuna katılmışlardır. (KEMALİ 1932, sf: 146 sf SYKES 1915, 

sf: 373f) Bu durum söylentilerdeki gibi, sonradan gelen aşiretin 

yerleşik Dersim Alevi aşiretlerine katılım ve asimilasyonu sonu

cunda kazandığı Aleviliği, tezine de inandırıcılık kazandırmaktadır.



Fakat aynı zamanda diğer yaygın bir söylentiye göre de 16. 

yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in önderliğinde yürütülen ünlü 

Kızılbaş katliamı sonunda aşiretlerin büyük bölümünün zor 

ulaşılabilen bu bölgelere çekilirken, kalan bölümlerin Sün- 

nileştiği tezi de tarihçiler için özellikle ikinci tez - kuşkusuz 

daha gerçekçi ve çekici gelmektedir ve bu yüzden onların niçin 

ikinci değil de birinci tezi savundukları sorusu yanıt bulama

maktadır. Bu dönem için Sünnilikle Rafizilik arasında ayrım 

yapmak, özellikle göçebe toplulukları için oldukça zordur. 

Çünkü şehirdışı ve devletin otoritesi dışında kalan her göçebe 

topluluğa Rafizi kuşkusuyla bakılmaktaydı.

Yalnızca şunu kesin olarak belirtebiliriz ki, Dersim'e göçen 

ve yerleşen aşiretler, en azından o tarihten itibaren oradaki yer

leşik aşiretler gibi Alevi'dirler.

Izollar'ın bugün yaşadığı 40'ı aşkın koy, Türk ya da Kürt 

isimlerinden çok Ermeni isimleri taşımaktadır ve Ermeni yazı

ları olan kilise ve manastır kalıntıları, önceki sakinlerini hatır

latmaktadır. (BOCİDOYAN ve THİERY, 1972) Fakat Ermeni 

köylüleri - büyük olasılıkla burada konu edilen Kürt aşiret

lerin gelişinden önceki - IV. Ermenistan'da Palnatun ve Kupik 

kazalarının bir parçası olan Mazgirt ilçesini, verimsiz yamaç

ları yüzünden terk ederek, Palu etrafındaki Murat ovasının ve

rimli topraklarına yerleşmişlerdir. L Dünya Savaşı'ndaki kat

liam ve kaçışlara kadar orada yaşamışlardır. (HCİBSCH- 

MANN 1904 sf: 293 f, MARKWART 1930) I. Dünya Savaşı'na 

kadar olan dönemde, Kürt aşiretleriyle Ermeniler arasında 

herhangi bir silahlı çatışma olmadığı, yaygın söylentilerden 

anlaşılmaktadır, üzün yıllar Palu'nun kuzeyindeki vadide olan 

eski Ermeni köylerinde de kuzyeden gelen İzol'lar yaşa

maktadırlar.



Bu bölgenin bugün artık pek söylenilmeyen bu bölgenin 

Kürt baladları, zaman zaman geleneksel yaşam biçiminin 

dramatik manzaralarını biraz abartsa da, onun incelenmesi 

açısından önemli bir kaynak teşkil etmektedir. Baladlar, aşi

ret reislerinin öncülüğünde toprak ve otlak için yapılan kan 

davası biçiminde süren silahlı çatışmaları, kız kaçırmaları, ya

kılan köyleri ve yağmalamaları, bireylerin akrabalarının des

teği olmadan terkedilmişlik duygusu içerisinde kalmaları, na

mus davaları, kahramanları ve öldürülen oğulları için an

nelerin söyledikleri ağıtları içerdiği sürece, iç siyasi sorunlara 

çözüm olarak silahlı başkaldırıların tablosunu çizmeye devam 

edecektir. Kan davalarında bölünmüş muhalefetin kurallarına 

uygun biçimde gerçekleşen (Kurm anci: Ezbet) klan'ların bir

leşmesinden ekonomik alanda benzer biçimlenişi görülmek

tedir. Parsellenmiş tarlaların sulu tarımında geniş bir bir daya

nışma gerekmemektedir. Clzun sürede ürünün ev içi nüfusa 

göre giderek bölünmesi, tarlaların giderek küçük parsellerle 

dönüşmesine yol açmaktadırlar. Bu tehlikeyi azaltmak için 

daha çok akraba evlilikleri çözüm olmaktadır. (BCIMKE 

1976, sf: 2ff). Aşiret reislerinin ve ağalarının haraç hakları 

fazla gelişmemişti. Ağalara düzenli olarak verilmeyen ve mik

tar olarak değişebilen bu doğal "baç"lar (haraçlar), bugün 

hâlâ yaşayan eski kuşağın anlattıklarına göre gerekçesini, 

ağanın yaptığı evsahipliğinden, yağmalardaki öncülüğünden 

ya da komşu aşiretlerinden gelen saldırılara karşı aşireti sa

vunmasından ve ezbetler arası anlaşmazlıklarda gördüğü uz

laştırıcı fonksiyonundan almaktadır. Bu hükümranlık ve sö

mürü istekleri, fazla geniş bir alanı kapsayamamıştır. Kısmi 

olarak işlerden serbest bırakıldıkları ve evleri de genelde biraz 

daha konforlu olduğu halde, ağaların yaşam düzeyleri aşiret 

köylülerinkinden pek farklı değildir. Barış anlaşmalarına ne

den olan komşu aşiretlerle evlilikler ve akraba evlilikleri on

ların bir iki kuşak öncesine değin genetik çizgisinde yüksek 

oranda katıksızlık göstermektedir.



II. Alevilik: Bir Dinin Tarih içerisindeki Gelişimi

Bölgenin Alevi kurum ve sembollerin tarihsel gelişimi, bu

gün yaşayanlardan ve 19. yüzyılın yazılı metinlerinden yarar

lanılarak bu bölümüde incelenecektir. Buna ek olarak Der- 

sim'deki Aleviliği, yüzyılımızın ayrışma sürecini, yeni bir tipin 

etkileri ışığında ayrıca ele alacağız.

1. Kutsal İnsanlar

Alevi ve Bektaşi tarikatının (2) inanç biçimi ve ibadetleri 

bakımından benzerliklerine sık sık değinilmiştir. (BARDAKÇI 

1945, BENEKAY 1967, BİRGE 1937, OTYAM 1970) Buna 

karşın, bu ilişkinin örgütsel biçimlenişi üzerinde, özellikle Kürt 

Aleviler açısından fazla durulmamıştır.

Mazgirt ilçesinde beş seyyit (3) grubu bulunmaktadır. Bun

ların seceresi Şeyh Ahmed Yesevi, Baba Mansur, Hacı Ku- 
reyş, Cemal Abdal ve Seyyit Seyfettin (Seyyit Sabun) gibi 

Hacı Bektaş çevresinde de bulunan kutsal insanlardır ve Oni- 

ki Imam'a dayanmaktadır. Seyyitler, inanç ve düşünce gereği 

dışarıdan evlenmezler. Seyyitlerin aşiret köylüleri, yani ta

lipleriyle olan ilişkileri "dört kapıvy\ temel alan Bektaşi öğret

isine göre düzenlenmiştir. Her Alevi'nin bir rehberi vardır. Bu 

rehber, seyyit olmak zorunda ve talibine dinin temel ku

rallarını öğretecek yolu hazırlamaktadır. Kapının temel ku

rallarından olan on Makam'mdan birisi de Sünnet'tir. Rehber 

Şeriat Kapısı içindir. İmamları gerçek "yol"a götüren "pir"de 

bir seyittir, fakat başka bir gruba mensuptur. Pir, Tarikat Ka
pısı içindir. (Rehber ve pirlerin bir aşirete mensup olmaları 

soy olarak belirlenmiştir.) Seyyitlerin de, başka seyyit grup

larından gelen rehber ve pirleri vardır. Aşiret köylüleri açı

sından pir'in pirine Mürşit denilmekte ve dördüncü kapı olan 

Hakikat Kapısının temsilcisi sayılmaktadır. Böylece seyyitler



arasında bazen birçok zincir halkaları üzerinden gerilere bağ

lanan karmaşık bir ağ sistemi örülmektedir. Fakat bu hiçbir 

zaman hiyerarşik olmamaktadır. Yalnızca bazı seyyitler özel 

bir törenle Dede unvanını kazanncıakta ve burada bireysel ola

rak elde edilmiş dinsel bilgiler ve keramet özelliği ölçüt olarak 

alınmaktadır. (ANDRANİK 1900 sf: 167f) Fakat bu iki özellik 

de kişinin kendisinden soyuna intikal etmektedir, üçüncü, yani 

Marifet Kapısına ise musahipllik gerekmektedir. Bu mu
sahiplik, akraba olmayan, fakat Alevi olma koşulu aranan iki 

çift arasında pir'in huzurunda oluşturulmakta ve musahiplere 

üç dört kuşak evlilik ilişkisi yasağı konulmaktadır. Bu m u

sahiplik, dinsel anlamda bir akrabalık, kardeş bağı olmakla 

birlikte, ekonomik ve arkadaşlık bakımından sıkı bir daya

nışma gerektirmektedir.

Mazgirt'te yaşayan üç aşirete (Hıran, Şadi, Hizol) mensup 

olanların büyük bir kısmı; Baba Mansur Seyid'in ta- 

liplerindendirler. Bunlar ise Baba Mansur'un oğullarına göre 

isimlendirilmiş üç kola daha ayrılmaktadır: (Seyit Kazım, 
Seyit İbrahim, Seyit Mahmut), Bunların birçoğu, bahsedilen 

üç aşiret arasındaki sınır bölgesinde kalan sekiz köyde (Ma- 

hundu, Şöbek, Lüdek, Kupik, Kurkurik, Faroç, Gölek, Teman) 

yaşamaktadırlar. Bu jeopolitik konum da, seyyitlerin siyasi 

rolünü ortaya koymaktadır. Köylülerle seyitler arasında olan 

ilişkiler içerisinde en önemli olanı pir ilişkisidir. Zaten çoğu 

zaman kendi rehberlerininin de pir'i vardır. Başka bir seyit 

grubuna mensup olan mürşitler ise, genellikle acemi talip

lerinin yakınında otururlar ve onlara sadece seyrek olarak 

uğrarlar ya da hiç uğramazlar üç Baba Mansur klanları, üç 

aşiretin köylerini, her klana üç aşiretten de talip düşecek bi

çimde bölüşmüşlerdir. Eğer taliplerin sayısı seyyit sayısına 

uygun oranda artmasaydı Seyyit ve taliplerin artması, ona 

bağlı olarak pir-talip ilişkilerinin soydan verilmesi, toprak mir

asında benzer biçimde görülebilirdi, üstelik Mazgirt'teki seyyitler,



özellikle Baba Mansur'lar, batı ve kuzeydeki komşularıyla, 

yani Hacı K’ureyş'liler ve doğudaki Cemal Abdarlılarla pirtalip 

ilişkilerinin odağını oluşturmaktadırlar. Bu konumlarından do

layı onlar, Kars, Erzurum, Muş. Bingöl, Erzincan, Sivas, Kay

seri, Malatya, Maraş, ve Adana'daki tüm Kürt Aleviler'le 

bağ-lantı içerisindedirler. Türk Alevileri ise, bu ilişkiler yuma

ğının dışında görülmektedir. Buraya kadar seyyitlik kurumu- 

nun yalnızca biçimsel örgütlenişi ele alınmıştır. Şimdi ise yerli 

terrninolojide seyyitlerin rolünü belirleyen üç özellik açısından 

incelenecektir. Seyitler ilk başta "güne" dirler. (Türkçe "gü
nah" sözcüğünden bölgesel Kürt şivesine, anlam kaybına 

uğrayarak alınmıştır). Seyyitler bu sıfatı, aynı zamanda gü

vercinler, bülbüller ve diğer bazı zararsız, masum kuşlarla 

paylaşmaktadırlar. Yenilmeyen yedi değişik hayvan türünün 

özelliklerini taşıyan ve böylece her grupiamanın dışında kalan 

ve haram olan tavşanlar da bunlara daHildir. (DACİGLAS 

1966f:41ff) "Güne" kavramı, ayrıca kısmi olarak "yazık", "fa
kir", "savunmasız" gibi, "özgür ve bağımsız'1 sıfatlarıyla da öz

deşlik arzeder. Kuşlarla ilgili benzetmeye dönecek olursak, 

aşiret yapısı açısından seyyitleri, bu yapının dışında olan za

rarsız ve aynı zamanda saldırmayan, dolayı savunmasız olan 

hareketli unsurlar olarak görebiliriz. Politik bakımdan aşiret 

ağaları ve reisleri, aşiretlerarası anlaşmazlıklarda yer yer taraf 

tuttuklarından, ezbetler arası anlaşmazlıklarda arabulucu ol

arak bu görevi pirler yüklenmişlerdir. (ANDRAMİK 1900 sf: 

167f) Onların aracılığıyla gerçekleşen barış anlaşmalarının 

sürekliliğini, iki tarafa evlilik ya da kirve ilişkisini şart koşarak 

sağlamaya çalışırlar. (KÜDAT 1974) Seyyitlerin aşiret böl

gelerinin coğrafik sınırları içerisinde yaşamaları, bu rolün uy

gulanmasını kolaylaştırmaktadır. Seyyitler, hiçbir zaman zor 

kulllanmamakta ve komşu aşiretlerin saldırılarında da ken

dilerine dokunulmamaktadır. Seyyitler bir barışseverlik (pasi- 

fizm) kuralına bağlı olduklarından ancak ikircikli birtakım 

kuraldışı durumlardan bahsedilmektedir. Bunlar, seyyitlerin



giriştikleri kız karçırmalardaki zor kullanımı ve kışın çıkabile

cek çatışmalarda kullanmak için, kar yüzünden zor ulaşılabi

lecek olan taşları yazdan topladıkları durumlardır.

Seyyitlerin başka bir özelliği, "yolu" bilmeleri ve soydan ge

len "keramet ehli" olmaları, köy halkının gözünde Ali'den 

gelme "bel evladı" olmalarından da kaynaklanmaktadır. Hal

buki Bektaşiler için öğrenerek benimseme yoluyla her insan 

"yol evladı” olarak "keramet ehli" olabilir.

Bektaşilerin mistik sembolleri burada "Oniki İmam" soyun

dan gelmelerinden dolayı belirli insanları kutsanmış efsanevi 

görüntülere dönüştürmüştür. Din sosyolojisi açısından Bek

taşi tarikatı'nda, Alevilerin "aşiretsel" köylü keramet inan

cıyla, Bektaşi tarikatına girmiş mensuplarının Batinî mistiği 

arasında bir gerilim ilişkisi sözkonusudur. Alevilikte kutsallığın 

somutlaşması, belirli kişilere özgü olan keramet yoluyla ger

çekleşmektedir. Bir yandan karizması, soydan gelmesiyle 

sürekli olarak güncelleşse de, öte yandan efsanevi geç

mişinden, dolayı aynı kişilik olarak keramet yoluyla ortaya 

çıkmakta ve böylece desteklenip güçlenmektedir. Bektaşi ta

rikatında ise, kutsallığın somutlaşması, tümüyle bu mistik yo

lun aşamalarını bir öğretici önderliğinde bireysel olarak izle

yerek tamamlayabilmesidir.

Örgütsel olarak karşıtlık, Bektaşi tekkesinin yüzyıllar boyun

ca ikiye bölünmesinde aktif rol oynamış, ayrıca ekonomik 

nedenler de bu biçimlenmeye yön vermiştir. (FAROQHI 1976 

sf; 183f) Bu kollardan birisi Çelebiler'den oluşmaktadır. Bun

lar soylarının Hacı Bektaş'tan geldiğini iddia edip köy Alevi

lerinin merkezi durumuna gelmişlerdir, ikinci kol ise "dede" 
ya da "baba "lardır ki, tarikatın asıl merkezini oluşturmaktadırlar. 

Alevi ve Bektaşiler’in dinsel gelenekleri, inançları ve efsane

lerinden oluşan ortak değerlerinin yorumlanış biçimi bu kar-



"Selmani Farisi’ye bir arşları gül veriyor ve Selman, vecde 
giriyor. Bir koyun gelip gülü yiyor, hayreti içinde kalıyor.
Selman, koyunu güdüyor. Koyun kuzuluyor, Selman, vec
de giriyor. Bir kadın, bu kuzunun etinden yediğinde hamile 
kalıyor ve bir oğlan doğuruyor. Selman hayranlık dolu 
dikkatini çocuğa çeviriyor. Birkaç yıl sonra oğlan çocuğu 
Selman'a o ilk gülü uzatıyor. Selman-ı Farisi ,bu olayların 
Ali'nin değişik tezahürleri olduğunu kavrıyor."

Mazgirt'te yaygın olan bu efsane, bir Bektaşi için Tanrı'nın 

varlığının canlı ve cansız varlıklardaki yansımasını gösterir. 

Dersim'deki Aleviler için ise Selman, bu daha çok Ali'nin do

ğaüstü yeteneklerine dair bir işarettir. Fakat bu hikayede, bu

nun Allah tarafından bahşedilmiş bir kerametle mi, yoksa bu 

kadar çok karemetle kendisinn tanrılaştığı mı, pek seçileme- 

mektedir.

Bir soy çizgisinde sürekli olarak aktarılan, bu biçimde de 

dağılan keramet özelliği açıkça ortadadır. Ancak seyyitlere 

de Allah tarafından verildiği kabul edimektedir. Bu keramet, 

kendisini, örnek kişilerin birbirinden uzak farklı yerlerde bu

lunabilmelerinde göstermektedir; yani zaman ve mekanda 

doğaüstü bir egemenlik sergilenmektedir. Bu arada, Hacı 

Bektaş-i Veli'nin yaşamındaki, duvarın yürütülmesi gibi ef

sanevi olaylar da yer almıştır. (GÖLP1NARLI 1958: sf: 50) 

Baba Mansur'un Hacı Kureyş'i karşılarken üzerine binerek 

yürüttüğü duvar Mohundu/Mazgirt'te halen ziyaret edil

mektedir. Bu duvarda ve bölgedeki diğer ziyaretgâhlarda ke

ramet izi hâlâ bulunmaktadır. Bu keramet, bu yerlerin yakınında 

kalanların rüyalarının gerçekleşmesinde ve şifa bulmalarında 

kendini göstermektedir. Böylece Allah'a ulaşılan bir araç 

özelliği taşımaktadır.



Seyyitler “yol" bilgilerini "Buyruk" ve ayrıca "Hüsniye" gibi so

rulu yanıtlı kaynağını imam Cafer Sadık'tan alan kitaplardan 

almaktalar. (AYTEKİN s.a.) Kürt Alevileri'nin mezhep dilinde, 

Pir Sultan Abdal nefeslerinin, Bektaşi liriğinin Türkçesi olması 

gibi, bu "Hüsniye" de değişik tefsirleri içeren, dili eski Türkçe 

olan yazılı metinleri kapsamaktadır. Bu bilgiler olmadan, yani 

bu bilgiler bir seyyitte olmadan Aleviler'in dini toplantıları 

olan "cevat" (*) ya da "cem"lerden hiç biri gerçekleşemez. 

Bu toplantılar, Hızır Ilyas Bayramı'ndan önce olan perşembe 

akşamları, bir talibin evinde Pir'in önderliğinde yapılır. Tüm 

Alevi komşular bu toplantıya davet edilir. Evsahibi ile olan 

küskünlükler toplantıdan önce çözülmek zorundadır. Cem'e 

gelenler yiyecek ve içeceklerini beraberinde getirirler. Seyyit 

gelenlerin herbirini Bektaşi-likteki oniki postu temsil eden 

yerlere davet eder. Davet edi-lenler "gülbeng" aldıktan sonra 

yerlerine otururlar. Bektaşi öğretilerinden bilgiler ve hizmetler 

sunulduktan sonra orada bulunanların işledikleri ahlâksal suç

lar, seyyit tarafından Alevi kuralları içerisinde tartışılır ve uy

gun bir ceza verilir. Örne-ğin, birkaç toplantıya katılmamak 

ve bir miktar para verilmesi gibi. Daha sonra sazla söylenen 

nefes ve deyişlerin eşliğinde lokma yenilir ve semah ayininden 

sonra cem dağılır.

Seyyitlerin, bölgede adeta bir ikili hükümdarlık sürdüren 

aşiret ağalarına karşı sahip odukları yaptırım gücü de, yak

laşık 1850 yılında ortaya çıkan bir öyküyü anımsatmaktadır:

"Bir Hıranlı ağa, pirinden muhabbet yapılmasını rica etmiş. Pir, 
ağanın tanınmış bir hırsız ve eşkiya olduğundan dolayı bunun müm
kün olmadığını, ilk önce sığır hırsızlığını bir yıl için bırakması şartını 
ileri sürmüş. Ağaya bu şart çok ağır gelmiş. Seyyitle uzun süren bir 
pazarlık sonucu ağanın hiç olmazsa yalan söylemiyeceği konusunda 
anlaşmışlar. Ağa yemin ettikten birkaç gün sonra, bir köylünün ök
üzünü çalmış. Köylü, hayvanını ararken ağa ile karşılaşmış ve ök
üzünü görüp görmediğini sormuş. Verdiği yemine bağlı olarak ağa,
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(*) Orijinal metinde [cevat) olarak ge.çen bu sözcük, "cemat", "muhabbet" anlamında kul

lanılmıştır. (Çev. notu).



köylüye ahırının yerini göstermiş. Bu olay birkaç kez tekrarlandıktan 
sonra ağa, pirine gidip, yalan söylemeden hırsızlık yapmanın müm
kün olmadığını, hırsızlığın da artık tadını kaçırdığını, bundan böyle 
her ikisini de bırakacağını söylemiş."

Seyyitler için kurnazlık ve insan sarraflığı, muhabbetlerin 

önkoşulu ve amacı olan muhabbeti meydana getirmede birer 

araç oluşturmaktadır.

Seyyitlerin kefalet talep edebilmeleri, yerli terminolojide 

onların başka bir özelilğini ortaya çıkarmaktadır. Seyyitler 

"gezerler". Diğer aşiret mensupları gibi onlar da çift oldukları 

halde, taikat görevleri dolayısıyla kısmi olarak işlerinde ser

besttir. Taliplerini ziyaret ettiklerinden onlardan çıralık alırlar. 

Bunların bir kısmını kendileri tüketirler, bir kısmını da yerine 

iletirler. Bektaşi dergahının 1925'te Atatürk tarafından kapa

tılmasına kadar verilen bu çıralıkların bir kısmıyla da der

gahın ve oraya gelen yoksulların geçimleri sağlanmıştır.

Aleviliğin tarih içerisindeki gelişimini adım adım izleyip, 

seyyit örgütlenmesinin yapılanışını incelediğimizde marjina- 
lite (ayrılaşma) ve Rafizilk arasındaki ilişkinin, köylü çekirde

ğinin ve kabilelerin toplumsal örgütlenmelerinin ve onların siyasi 

odak güçleriyle uzlaşmaz ilişkilerini temel aldığını görmekteyiz. 

(BOBEK 1948) Seyyitlerde uzlaştırıcı erk ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar hiçbir zorlamaya bağlı olmadan yalnızca evrensel 

normlara bağlı kalarak anlaşma törenleriyle tarafların çıkar

larını uzlaştırmaktadırlar.

2. Bayramlar

Ziyaretlere katılanlar arasında dağıtılan kurbanlar, kışın 

gerçekleşen, aslı Ermeni kökenli olan Kalant Bayramı (ME- 

LlKOFF 1975: sf: 277), özel ekmeklerin pişirildiği Hıdır-llyas 
Bayramı (GÖKALP 1978, sf: 277) ile oniki malzemeden ha



zırlanan, Muharrem'in onuncu gününde çorbası pişirilen Aş
ure Günü,. Aleviler'in birçok dinsel bayram ve törenleri, dinsel 

olmayan yemek dağıtmalarla benzerlikler göstermektedir. 

Bunların arasında "ağız açma" (Kırkını verme ya da Kur
m ana: feki wekirin) yer almaktadır, ibadet, dağıtımın değişik 

biçimleriyle bağlantı içerisindedir. Bu geleneksel uy

gulamalarda ortak olan, kısmi olarak akraba gruplarını kor

uduğu aile içi üretimine bağlı olan iş zorunluklarından doğan 

çıkarlarını bu çerçeve içerisinden çıkararak toplumsal

laştırmaktadır. Yani maddi değerleri dağıtanların, bu de

ğerlerin yerine, toplumsal prestij ve tarikatsal kazancı tercih 

etmeleri ekonomik değerlerin manevi değerlere dönüşmesini 

ifade etmektedir. (SEINER 1978 sf: 85s) Birtakım değerlerin 

birlikteki paylaşımı sırasında manevi doyumda yer alan an

lamla vurgulanmak istenilen, Sünnilerin şekilci ibadet bi

çimleriyle özellikle namazla olan ince alaycı tutumları ser

gilenmektedir. Muhabbet'te, birlikte yenilen yemek sırasında 

birbirlerine en iyi lokmaları sunmaları da aynı motifin ürü

nüdür.

3. inanç Yolu

Aleviler'in inanç yolu, dünya dinlerinin kuralları gibi ge

nellik taşımaktadır ve inananlara ilk önce "iyilik"i izlemelerini 

"kötülük'\en uzak durmalarını öğütler (SCHOLEM 1977 : 49) 

Fakat onlarda inancın temelini birtakım ritüel ibadetler değil, 

toplumsal güncel hayat oluşturmaktadır. Aleviler'in dinsel 

kimliği, şu temel değerler ölçüsünde biçimlenmektedir : "Eline, 
diline, beline sahip olmak"., Burada dini tarihsel açıdan in

celerken, Sünni İslamlığın, Şialığın, Sufizmin, Musevilik ve Hı

ristiyanlığın, İlk ve Ortaçağ'ın Bilinirler'inin (Gnosisler), Eski 

İran'ın Ön Asya ve Ortadoğu Kült düşüncelerinin, Alevilik ve 

Bektaşîlikteki etkileri üzerinde durmayacağız fakat yine de



Augustinus'un ilkesini belirtmeden de geçemeyeceğiz: "tria 
signacula, poris et manuuum et sinüs" (AC1GCISTİNCIS in 

MİGNE 1877; sf: 1353f, BAÜCJR 1831; sf: 248s,COLPE 1954; 

sf: 110, POLOTSKY 1977; sf: 133) Alevilerin temel değer öl

çülerini oluşturan üç ünlü kavramın başharflerinin toplamı 

"EDEB" sözcüğünü oluşturmaktadır. Bu ilke ise toplumsal 

yaşamın dayanağını ifade etmektedir: Çalmamak ve öldürmemek, 

onun yerine kendi el emeğiyle çalışmak, sözlerle kimseyi in

citmemek, herkese karşı nazik olup tatlı söz söylemek, zina 

yapmamak yani tek eşli evlilikte eşi dışında bir başkasıyla 

ilişkide bulunmamak. Bu ilkelerin çiğnenmesi yargılamayı 

gerektirir. Çünkü toplumda düzensizlik yaratır. Bu ilkelere 

bağlılık, özellikle üçüncüsü insanı hayvansal düzlemden çı

kartmaktadır.

4 Sünnilikle İlişkileri

Sünniliğe mensup olanlara göre Dersim'de az olan camiler 

ve Seyyide verilen helallikler (çıralık) rekat sayılmazsa, Ale- 

viler'in İslâmin.5 şartından yalnızca Kelime-i Şahadeti kabul 

etmeleri, Rafizilik'in ispatını oluşturmaktadır. Alevilerin 4 kutsal 

kitabı ( Tevrat, Zebur, Incil, Kur-an) kabul etmeleri de genel

likle fazla ciddiye alınmaz. Ayrıca yeniden dünyaya gelmeye 

inandıkları ve bunun ispatlarının da olduğu söylenir. (AM- 

DRANİK 1990; sf: 168)

Sünniler'le olan diğer farklılıklar olarak şunlar öne sürülmek

tedir : Aleviler, cinsel ilişkiden sonra boy abdesti almamak

tadır. Ayrıca onların, hayvanları öldürdükten sonra kestikleri 

ve ölü hayvan eti yedikleri söylenmektedir. Buna ek olarak 

Aleviler'in cemlerinde, karşı cinsin katılmasından dolayı bir

çok çarpık görüntü fantazileri yaratılarak bu toplantılarda on

ların anne, bacı tanımadıkları söylenmektedir. Bu bağlamda 

Sünnilerin ortaya attıkları "mum söndürme" iftirası, cem ayini



yapması yasaklı bir topluluk olan Aleviler için jurnalci bir ya

kıştırma olarak ortaya çıkmıştır.

Sünniler'le Aleviler arasındaki farklılıklar, birçok sembolik 

ifade biçimiyle ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Alevilerin kısal

tılmayan pala bıyıkları, ki onlar aynı zamanda takvayı da 

sembolize etmektedir. Fakat bu, tavşan etine duyulan tik

sintiyle birlikte Rafiziliğin birer göstergesi sayılmaktadır. Bu 

zıtlıklara rağmen yine de inanç yolunu değiştirebildiklerine de 

rastlanmaktadır. Bir Izol köyünde bir klan yaklaşık, 80 yıl 

önce köyde çıkan bir anlaşmazlıktan dolayı Seyyitleri de

ğilde, Palu ve Bitliste çok yaygın olan Nakşibendi tarikatının 

Şeyhlerin, öncü kabul edip, tarikat değiştirmişlerdir. Fakat bu 

klan, Kürtleşmesine rağmen Türk kökenli olup ismini de bu

radan almıştır. ( Tırkanezbet) Türkiye'de zaman zaman resmi 

olarak da savunulan Kürtlerin barbarlaşmış "Dağ Türkleri" 
olup dillerini unuttukları tezi her ne kadar yanlış ise de, bu tür 

küçük grupların varlığı da su götürmez bir gerçektir.

III Marjinalite (Aykırılaşma) ve Rafızilik

Kürt Alevileri'nin dinleri ve sosyal örgütllenmelerini birleş

tiren noktalar, barış ve birlik kavramlarıdır. Bu kavramlar, 

seyyitlerde ve cemlerde biçimlenmektedir. Yemek dağıtım, 

ibadet anlayışlarını belirleyen ilkeler, insanlar arası ilişkiler, 

kutsallığın somutlaştığı mekan olarak gözlemlenmektedir.

Aleviliğin Safevi ve Bektaşi kökleriyle, Osmanlı padişah

lığının resmileştirdiği Sünnilik'le olan uzlaşmazlığın yüzyıllar 

boyunca Dersim bölgesinde geri çekilmiş olarak yaşayan aşi

retlerin bilincinde yer edip etmediği de açık değildir. Kay



naklardan, Aleviler'in Sünniler'e karşı konumlarından dolayı, 

tam anlamıyla Rafizi olarak ayrılıp ayrılmadıkları kesin olarak 

belirlenmemektedir. 16. yüzyılın sonlarına doğru Dersim böl

gesi çevresinde meydana gelen kızılbaş isyanları hakkında, 

elde yalnızca birkaç belge bulunmaktadır. (ANDREASYAN 

1963; sf: 27, EYCİBOĞLÜ 1977; sf: 54., SELANlKİ 1970; 

258;sf: 14)

Şurası açıktır ki, 1850'den itibaren artik yalnızca çevredeki. 

beyler tarafından değil, merkezi otoritenin de bölgeyi ele ge

çirme denemeleri içerisinde Dersim halkının dini farklılığı 

konu edilip yasal olarak işleme konulduğudur. Bununla bir

likte, Dersim halkı için kültürel ve dinsel kimliğe sahip çıkma 

yeniden gündeme gelmiştir. Bu gündeme geliş, vergilendirme 

ve asker alma girişimlerine, yani merkezi otoritenin istek

lerine karşı olan ayaklanmalarla aynı zamanda denk düş

mektedir. Bugün halen bazı köylüler, Halife Osman ile ken

dilerini zorla boyunduruk altına almak isteyenleri, Osman sü

lalesinin devamı olarak görmektedirler. Devletin militarist 

yayılmacı güçleriyle kontrol dışı marjinal kapalı zümreler ara

sındaki iki politik süreç, Ortadoks ve Rafizilik arasındaki çatış

mayı temsil etmektedir.

IV. Ulusal Devlet e Laiklik

Meta üretiminin yaygınlık kazanması, resmi yazılı hukuk 

kurallarının uygulamasıyla birlikte, laik program üzerine otur

tulmuş okulların da kurulmasıyla artık günümüzde Aleviliğin 

toplumsal temeli ortadan kalkmış gibi görünüyor.

1916 yılında Hizol, Hıran ve Şadi aşiretleri, Rusya'yla ya

pılan savaşta zorunlu askerliğe karşı ve 1915'te katledilen 

Ermeniler'in kötü kaderini paylaşmak korkusuyla ayaklan



mışlardır. (DERSİMİ 1952, KEMALİ 1932; sf: 146) 1925'te 

Palu'lu beylerin ve şeriat getirmek isteyen ve aynı zamanda 

ulusal Kürt eğilimleri de olan Nakşibendi ayaklanmasının 

bastırılmasında, Cumhuriyetin yanında yeralmışlardır. 

(BRÜINNESSEN 1978; sf: 353) 1938'de Atatürk tarafından 

"çıban" olarak nitelendirilen (ŞIVAN 1975; sf: 91) Dersim 

bölgesi, askerlerce zapdedilmiş ve Tunceli ili olarak Türk 

idaresine bağlanmıştır. Dersimli.Kürtler'in katliam (5) ve sür

günle boyunduruk altına alınma çabalarına karşı ay

aklanmaları, resmi kayıtlarca bir Seyyit'in önderliğinde sür

dürülüyordu. (DERSİMİ 1952 ŞİVAN 1975; sf: 89.) Daha 

1916'da yalnızca Şöbek'te seyyitlerin köyünde 72 adam asıl

mıştır.

Ulaşılması genelde kolay olan Mazgirt bölgesinin 3 aşireti, 

1938'de, resmi hedefleri bugünkü Tunceli ilinin çevresindeki 

bazı isyancı aşiretleri disipline etmek ve silahtan arındırmak 

olan Türk ordusuna karşı çıkmamıştır. Mazgirt köylerinde ağa 

ve seyyit ailelerinden birkaç kişi idam edilmiş, tutuklu olanla

rın çoğunluğu aftan sonra serbest bırakılmıştır.

Bu tarihten itibaren aşiret kavgaları ve yağma olayları, 

büyük oranda azalmış ve geleneksel sorunlar, artık daha çok 

köyün içerisinde çözümlenmeye başlanmıştır. Aşiret reisleri, 

etkilerini gittikçe kaybetmişler ve devletin baskıcı politikası 

sonucu baş düşman olarak ilan edilen seyyitlerin de, artık 

devletin hukuk mekanizmasının işleyişinden dolayı uzlaştırıcı 

rolü azalmıştır. Özellikle genç nesil 'çıralık'i vermeyi red

detmektedir. Nüfus artışı, ürünün düşen verimliliği, talipleri' 

gibi onları da etkilemiştir. (BCİMKE 1976: sf: 18) Birkaç ünlü 

kişi dışında seyyitlerin de artık taliplerinden pek farklı ol

mamıştır. On, onbeş yıldır da cemler ve törenlerin ço- 

ğuseyrek olarak düzenlenmektedir. Bunun nedenleri de 

Cem'e katılacak kişilerin, kendilerine Türk hükümetince iyi



gözle bakılmayacağı kuşkusudur. Fakat diğer yandan önce

likle inanç birliğini sağlayan bayramlara artık ihtiyaç duy

mamalarıdır. Bundan dolayı Cem için harcama yapma is

tekleri de azalmıştır. Pirlerin talep ettiği ahlaki değerlerle ilgili 

"dâr'a durma" konusundaki genel kanıya göre, artık seyitler 

keramet ehli saymadıkları için bu yetki azalmıştır. Musahiplik 

de, bu bağın önemine ve gereklerine uyulması hemen hemen 

olanaksız hale geldiğinden kurulamamaktadır. Artık dav

ranışlar, daha çok iş ve parasal çıkara ve bürokrasiye göre 

ayarlanmaktadır.

Bu mezhepsel örgütlenme, toplumun iç yapısında mey

dana gelen değişimler ve yapılan zulümlerden dolayı önemini 

yitirmiştir. Tarikatın gerektirdiği ibadetler, artık yaşamın güncel

liğinden uzak bir biçimde uygulanmaktadır.

Toplum ve kültür kurumlan, artık dinsel örgütlenme ve 

sembollerin etki alanı dışına çıkmışıtır. (BERGER 1973; 113) 

(Ing. "Sektors o f society and culture are removed from the 
dominition o f religius institutıons and symbols") Berger'in bu 

anlayışıyla meseleye bakacak olursak, Alevi Rafızilik de bun

dan payına düşeni almıştır.

V. Marjinalite ve Rafızilik (2)

Laikleşmeye rağmen Aleviler'in seyyitlere olan bağlılıkları 

ve ziyaretleri, tören düzenlemeleri, Sünniler'den ayıran ve 

özel konumlarını belirleyen ayrı bir kimlik duygusu yaratmata 

hatta yenilenmektedir. Bu bilinç, yalnızca eski nesilde du- 

yumsanmaktadır. Bu nesil, 1938'deki olaylardan sonra, artık 

salt köylü muhalefet düşüncelerinden yola çıkarak, yıllardır 

Atatürk'ün kurduğu parti olan CHP'ye oy vermekteydi. Böy- 

lece diğer partilerin gizli ya da açık olarak izledikleri laiklik



karşıtı politikalara karşı engel oluşturuyordu. Bu da bize san

ki hemen hemen "Cuius regio eius religio" ilkesini izliyor- 

larmış duygusunu vermektedir. Aynı zamanda halen Türkiye 

istatistiklerinde gelişmişlik düzeyi en alt basamaklarda yer 

alan bu bölge, sağlam bir alt yapıya kavuşmayı hâlâ um 

maktadır. (NESTMEN 1974; sf: 134)

Dinin gereklerini seyrek olarak yerine getiren genç nesil, 

bu tür ibadetlerin, eskiden beri Alevilere özgü olduğunu söy

lemektedirler. Örneğin Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit düş

tüğü Muharrem ayında 12 gün oruç tutmaktadırlar. Bu ba

kımdan Sünniler'e benzemişlerdir. Ayrıca Bektaşiler'in 

"ölmek var, dönmek yok" ilkesine bağlı olduklarını ve eski 

Aleviler gibi olmasalar bile, en azından hiçbir zaman Sün- 

nileşeme-yeceklerini vurguluyorlar. Anne ve babalarının met

afizik olarak bir "ceza günü" ve cezalandırıcı olarak da bir Al

lah inancı olmasına karşın, 1938'den sonraki nesil, bu 

Allah'ın daha çok bireylerin kalbinde bulunduğuna in

anmaktadır. Onların karşı-milliyetçi ve hümanist olan temel 

anlayışlarına göre, kötülüğün kaynağı tümüyle ekonomide ve 

özellikle de geri kalmışlıkta bulunmaktadır. Ayrıca geleneksel 

ve deyim olarak bireylerdeki farklılıklar ve değişkenlikle ilgili 

kullanılan "Xode yeke, insanan yek nine" sözünün karşılığı ol

arak, Allah'ın tek oluşu üzerine temellenen anlayıştan yola 

çıkarak, genç neslin, bu dünyada iyi bir toplum düzeni kur

mak istediği ortaya çıkmaktadır.

Seyyitlerin yeri kentlerden gelen okumuşlar tarafından al

ınınca, bu durum, genç Alevi kuşağının da kendi tarihlerini 

yeniden yorumlamalarına yol açmıştır. Hz. Ali, Hacı Bektaş 

Veli ve köylü isyanlarının lideri Pir Sultan Abdal gibi tarihi ki

şiler de, ilk sosyalistler olarak bu öğretide tarih sahnesindeki 

biçimleriyle yerlerini almışlardır. Bunlar, zulme karşı ez

ilenlerin dayanışma ve birliğini, ayrıca tüm malların eşit da



ğılımını savunmuşlardır. (Hacı Bektaş Turizm Derneği, 1977) 

1971'den sonra asılan yada kurşuna dizilen ve kendilerini 

Marksit-Leninist olarak nitelendiren gerillalarla, mücadelede 

yaşamını yitiren solcu gençlerden bazılarının seyyit kökenli 

olmaları, Kerbela şehitleri ile özdeştirilmelerine neden ol

muştur. Bundan dolayı, seyyitler tarafından oluşturulmuş şiir

lerle nefeslerin, yeni genç kuşakların düzenledikleri gecelerde, 

gösteri ve toplantılarda çalınıp, söylenmelerine yol açmıştır.

Yaşadıkları bu dünya, onlar için kurtuluşun ve kurulabilecek 

bir cennetin yeridir. Kendi güçlerine duydukları güven, ger

çek adaleti kuracaklarına inandıkları devrim için harcanan 

çabalar ve örgütsel disiplinin gereklerine olan inançları, Len

inizm'den kaynağını almaktadır. Bu, aynı zamanda kuşak ça

tışmasının da temelini belirliyor. Fakat iki taraf da, bu iki yeni 

kuşağın, eskilerin yaşam biçimini ve değerlerini koruyama

yacağı yönünde görüş birliğine varıyorlar. Genç kadın ve er

kekler, tarımsal alandaki işlere alternatif bulabilmek için şe

hirlerdeki yüksek okullara gidip, memleketlerine öğretmen ve 

hemşire olarak dönmektedirler. Fakat şehirlerde yaşamlarını 

sürdürenler de kökenlerinin onları yalnızca "mum söndüren" 
ve "dinsizler" olarak değil, aynı zamanda "Kürt komünistler" 
olarak da ön yargılı nitelendirilmelerle yüz yüze getirdiğini 

görmektedirler.

Türkiye'de yaygınlık kazandırılan bir anlayışa göre, "3 K" 

Kızılbaş, Kürt, Komünist, devlet düzenini tehdit eden ve bun

lardan dolayı döndürülmesi, asimile edilmesi ya da tutuklanıp 

sürgüne gönderilmesi ve böylece etkisiz hale getirilmesi ge

reken bir azınlığı tanımlamaktadır. Bu üç nitelenme ile dam

galanmış olan Tunceli'nin gençleri, çoğu zaman memle

ketlerinden dolayı işe alınmamakta‘ve yüksek okullara dil 

barajından dolayı da girememektedirler. Kürt dilinin yasak

lanmasından dolayı bu gençler, ana-babalarının iki farklı dil



konuşmasından farklı bir biçimde etkilenmişlerdir. Doğu An

adolu'nun siyasi ve ekonomik olarak geri bıraktırılması, mer

kezi otoritenin Kürt halkı üzerinde sömürgeci, baskı politikası 

uyguladığı kanısına gittikçe yaygınlık kazandır-maktadır. 

(BEŞİKÇİ 1969, JAFAR 1976)

Aşiretlerarası çatışmaları ve sorunlarını ortadan kaldırma 

şansının ancak ve ancak bir Cllusal Kurtuluş Savaşı'yla m üm 

kün olduğu savunulmaktadır. Bu sava göre, bu savaşın aynı 

zamanda sınıf önderliğinde verilecek ulusal sorun, silahlı m ü

cadele ile çözüme kavuşturulacaktır.

Genç Dersim Kürtleri'nin Batı'dan ya da yeni "Horasan'lar
dan (Moskova, Pekin) ithal ettikleri yeni terminolojide siyasi 

nitelendirme olarak kızılbaş kavramını kabul etseler de, ilk 

bakışta yalnızca sözcük oyunu olduğu izlenimi veren kav

ramda, yatan tarihsel anlam, ciddiye alınmamaktadır. Tür

kiye'deki siyasi güçler, günümüzde artık ortodoks, Sünni de

ğil de milliyetçi Türk ve anti-komünist niteliğe bürünmüştür. 

Aynı zamanda Tunceli ili, Doğu Anadolu'daki iller .ekonomik, 

politik ve kültürel dışlanmışlığın yeni bir biçimine bağlı ol

maktadırlar. Bu gelişmelerin ışığı altında Alevi Rafiziliğin ikili 

gelişmesi çağdaş özel kimlikler çerçevesinde Orta Doğu'da 

yaygın bir manzara oluşturmaktadır. (CANFİELO 1973b, sf: 1512)

Bu ayrılma ve özgürleşme çabalarının üyeleri olan Kürtler'in 

"bel evlat" ları olarak mı siyasi kurtuluş mücaledesini al

gıladıkları, yoksa kendilerini Leninist bir tarikatın "yol ev
latsan olarak saydıkları ateist bir hareketin mi daha baskın 

çıkacağı henüz netlik kazanmış değildir.



DİPNOTLAR:

(*) Bu araştırma sonucu elde edilen dokümanların değerlen- 
dirihmesi, Volkswagenwerk Vakfı ile Berlin Clnversitesi'nin de-s- 
teği sayesinde olmuş ve toplam 10 ay sürmüştür. Bu iki kuru
mun ilgili kişilerine teşekkür etmek istiyorum. Erlangen'deki 
XX. Alman Oryantalist Günü'nde bu makalenin bir özetini sun
ma fırsatı bulmuştum. Ermeni, Macar ve Osmanlı metinlerinin 
çevirisi NADYA DÖNER, KRİSTİNA KEHL ve KAOS KREİSER 
tarafından gerçekleştirilmiştir.

1- Anadolu'da Muhammed'in damadı ve Şiiler'in en önemli kutsal 
kişiliği olan Hz. Ali'nin taraftarlarına Alevi denilmektedir. Ana
dolu'nun Türk ve Kürt halkının bir bölümünün mensup olduğu 
bu öğretide, aynı zamanda Islam-öncesi (Ortadoğu, Eski Iran 
ve Hıristiyan) etkileri de görülmektedir

2- Hacı Bektaş adlı yarı efsanevi bir Veli ve Osmanlı Imparator- 
luğu'nda son derece yaygın olan bir İslâm tarikatının taraftar
larına Bektaşi adı verilmektedir.

3- İslamiyet'te soylarını Peygamber'in ailesine (Ehl-i Beyt) kadar 
dayandıran kişilere Seyyit denilmektedir.

4-. Kızılbaş kavramı, ilk önce İran ve Şii Safevi Hanedanı'nın ku
rucusu olan Şah İsmail'in taraftarları için kullanılmıştır. Daha 
sonra Anadolu'daki Rafiziler'in tümü için bu kavram kullanıl
mıştır. (MELİKOFF 49)

5- Yerel tarihçilerin belirlemelerine göre kurbanların sayısı 60 bin 
(MÜRAT 1973:68) ile (ŞtVAN 1975:94) arasında verilmektedir.



GÜNÜMÜZ TÜRKİYE'SİNDE 
ALEVİLİĞE BAKIŞ

Paul DÜMONT



"Bir Alevi'nin möslüman olarak değerlendirilmesi için, 
önce Yahudiliği, sonra Hıristiyanlığı benimsemesi gerekir. A n
cak ondan sonra Sünni İslâmî benimseyebilecektir." Birçok 

Türk'ün inanarak söylediği bu "eski söz" Türkiye'den Sünni 

halkla Aleviler arasındaki uçurumun güçlü belirtilerinden bi

ridir. Birçok Sünni'nin gözünde bir Alevi, bir sapkın mez- 

; hepliden daha kötüdür. Kitaplı dinlere göre Islâm'dan o kadar 

uzak bir dinin üyesidir. Toplumsal olaylarda, Sünniler'le Ale

viler'i birbirine düşüren güvensizliği görebilmek için, birlikte 

yaşadıkları bölgelere bir göz atmak yetecektir. Sünni köyle

rinde, gelen bir yabancıya, Alevi bölgelerinde iğrenç ve yüz 

kızartıcı olaylar olduğu anlatılarak buralara gitmemeleri 

söylenir. Aleviler ise, Sünniler'i toplumsal ilişkiler ve siyasal 

yaşamda olduğu kadar din konusunda da her türlü sap

kınlıktan sorumlu muhalifler olarak adlandırırlar.

Eğer Aleviler, kontrol ve asimile edilmesi kolay küçük bir 

topluluk olsalardı, kökenleri uzak bir geçmişe dayanan bu 

karşılıklı nefret, — Aleviler, 1514'te Yavuz Sultan Selim'in 

askeri saldırısı karşısında binlerce Kızılbaş'ın katledilmesiyle 

sonuçlanan Çaldıran Savaşı'nı hiç unutmadılar—bu noktaya 

gelmeyecekti. Fakat Aleviler'in oldukça önemli bir kalabalık 

oluşturdukları Türkiye nüfusunda büyük bir ağırlığa sahip ol

dukları- bunlardan azınlık diye sözedilemez- kesindir. Türk 

resmi istatistikleri, bu Alevi nüfus hakkında kesin bir bilgi ve

remiyor. Fakat değerlendirmelerin büyük bir çoğunluğuna göre, 

toplam nüfusun üçte birini (1980'li yıllarda), yani 15-16 mil

yon olarak oluşturuyordu.

Çoğunluktaki dinsel öğeyle anlaşmazlığı bulunan, böylesi 

önemli bir insan topluluğu, doğal olaak sorunlar yaratacaktır. 

Bir Alevi köylüyü Sünni komşusuyla zaman zaman karşı kar

şıya getiren küçük toplumsal anlaşmazlıklar ve sıkıntılar, ola- 

ki, bir gün kıyıcı,, kitlesel bir çatışmaya dönüşme tehlikesi ya

ratmazlar mı? Bu soruyu sormamak elde değil. Şöyle ki, 70'li 

yılların sonlarında, daha güncel olan Türkiye'de "-yani, do-



ğuda Fırat ile Kızılırmak ve batıda Balıkesir'in taşra yerleri ile 

Ege'nin arka kısımlarında kalan bölge- "Alevi kuşağı" diye 

adlandırılan şeyde, şiddeti 1978 Kasım'ında K. Maraş olay

larında ortaya çıkan olaylar zinciriyle ve ancak 1980 Tem- 

muz'unda parçalanan Fatsa "bağımsız komönü"nün kurulu

şuyla belirginleşir. (2)

Bazı bölgelerde, Alevilik olayı, daha büyük sorunlara yol 

.açan etnik bölünmelerle (Sünni Türkler/Alevi Kürtler) yoğun

laşır.

Lübnân, Suriye, ve Irak'ta, bölgenin diğer ülkelerinde, 

Sünniler ve Şiiler arasındaki çatışma, dünyanın bu bölümünü 

sarsan krizin başlıca görünümlerinden birini oluşturur.

Eğer, Aleviliğin çağdaş Türkiye'nin toplumsal ve siyasal 

yaşamındaki konumunu sorgulamak yerindeyse, Kemalist 

çağdaşlaşmaya ve laikleşmeye karşı ne derece direnebile

ceğini sormak da son derece doğaldır. Son yıllarda, Türkiye'nin 

tanık olduğu Sünniler'le Aleviler arasındaki olaylar, toplum

lararası rekabette zengin bir geçmişin basit kalıntısı ve çağ

daş bir Cumhuriyet çerçevesi içinde canlılılığını yitirecek ve 

daha sonra yakın bir gelecekte yok olacak, ilerici ve laik diye 

adlandırılan bir kalıntı değil midir? Toplumlararası bölünme

ler, cumhuriyetçi yönetimler tarafından, etnik ve dinsel özerk

likleri ortadan kaldırmak için Türkiye'deki tüm yurttaşları 

aynı ulus bilinci altında kaynaştırmak ve aynı ulusal inanışta 

birleştirmek için uyguladığı asimilasyoncu gelişime daha ve 

ne zamana kadar dayanabileceklerdir?

Bu, ileriki sayfalada yanıtlamaya çalışacağımız soruların 

tümünü kapsar. İlk bölümde, çağdaş Türkiye'de bir Alevi 

kimliğinin varolabilme olasılıklarını inceleyeceğiz. İkinci bö

lümde, Türkiye'nin son yirmi yıllık (Bu makale 1991'de yazıl

mıştır. Makalede geçen tarihler buna göre değerlendirilmelidir 

-çev. notu) siyasal yaşamında Aleviliğin önemini irdeleyeceğiz. 

Üçüncü bölümde ise, Türk Alevi kimliğinin son günlerdeki de

ğişimlerini ve gelecekte yol açabileceği sonuçlannı sorgulayacağız.



1- ALEVİ KİMLİĞİ

Sünni düşünüşte, Alevi'yi en net karakterize eden şey, 

dinsel ibadetlerindeki bütünlüktür: Camiye gitmez, İslâmm 

beş şartına uymaz, Ramazan ayında oruç tutmaz, dinsel bay

ramları reddeder. Buna karşılık, Kerbela'da şehit olan Hü

seyin'i anarak Muharrem ayında oruç tutar. Sünniler'inkinden 

farklı yiyecek yasakları vardır ve özellikle, yılda bir iki kez, 

kadınların ve erkeklerin birlikte katıldıkları, içki içilen ve 

mumlar söndüğünde utanç verici şeylerin\Çoğu Sünni, bunun 

böyle olduğuna inanmaktadır yapıldığı ayinler vardır. (3)

Oysa, Ali yandaşları,.dışarıdan bakıldığında, bu hetero- 

doks geleneklerin tümünden Alevi kesiminde dinsel ibadetlerin 

bazılarında bir zayıflama olduğu görülmektedir. 60'lı yılların 

sonunda, İsmail Beşikçi, bir yapıtında Doğu Anadolu'daki 

Aleviler'in topluluklara göre değişen farklı davranışlara sahip 

olduklarını belirtir: İğdır (Kars) Aleviler'i ibadetlerine çok düş

kündüler hatta bir camileri (*) de vardı. Buna karşın, Der- 

sim'de dinsel kurallara uyma dah azdı ve Aleviler, genelde 

eskiye göre daha laik bir görünüm sunuyor, kadınlara daha 

fazla hareket özgürlüğü tanıyorlardı. (4) Yakın bir tarihte Pe- 

ter J . Bumke, Tunceli'deki Kürt Alevileri hakkında (bkz, sf: 

...) Muharrem ayında artık oruç tutmadıklarını, Kerbela şe

hitlerinin anısına Muharrem ayının 10'unda yenen geleneksel 

tatlıları aşure'nin gitgide daha seyrek yapıldığını, tavşan eti 

yeme yasağına uyulmadığını ve bilhassa Cem ayini denilen 

dinsel ayinin - ki, kuşkusuz bu en belirgin özellikleridir - yok 

olmak üzere olduğunu söylüyor. (5)

1986 Temmuz'unda Strasbourg'da yapılan Bektaşiler'le 

ilgili yuvarlık masa toplantısında da benzer düşünceler sergi

lenmiştir. Gerçekten, çoğunluğu Sivas kökenli olan, fakat 

Köln'de oturan bir grup Alevi işçi, bu toplantı öncesi, kongre
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(*) : İğdır'da yaşayan ve camiye gidenler Alevi değil, Şii'dir. (Dökme ve Bayrakçı'nın 

notu).



üyelerine Cem ayini hakkında bir fikir vermek amacıyla bir 

"gösteri" düzenlemişlerdi. Oysa, yardımcılar, hemencecik, bu 

ayinsel törene katılanların çok az bir bölümünün "ayin"i ger

çekten bildiklerini saptamışlardı. Diğerlerinin ise, gösterilecek 

hareketleri ve söylenecek sözleri, kendilerine açıklayacak bir 

"suflör"e gereksinimleri vardı. Bu demektir ki, uzun zamandır 

kökenlerinden uzaklaşmış bu Aleviler'in çok azının, çoğun

lukla Ayin-i Cem'e katılma olanağına sahip oldukları bir ger

çektir.

Bazı bölgelerde gözlenen, geneli kapsamayan, Ale

viler'in olduğu bölgelerde bu dinsel Uygulamanın zayıflaması, 

yüzyılın ortasından beri, İslama "dönüş" düşüncesinin egemen 

olduğu Türkiye'de yeterince çelişkili görünmektedir. Bu, din

sel dugunun azalmasından dolayı değil, Aleviler'in dinle ilgili 

gösterilerine her zaman daha az yer vermeleriyle açıklanabilir. 

Gösterişli ibadetlerden oluşan ayine karşı olanlar, Kemalist 

laikleşmeye, Sünniler'e göre daha eleverişli bir ortam oluş

turdular.

Alevilik'te dinsel öğenin zayıflamasının diğer bir gös

tergesi de, toplumların kaynaşmasında ruhani rehberlerin - ba
balar, dedeler ve Kürtler'de seyyitler- rollerinin sona ermesidir. 

Geleneksel olarak, kendi soylarını kalıtsal olarak kabul eden 

bu din önderleri, -İster Oniki İmam'dan biri olsun, ister Sarı 

Saltuk ya da Dede Kargın gibi saygın Bektaşiler olsun, ister 

en tanınmışı Pir Sultan Abdal olan büyük mistik ozanlar ol

sun- her Alevi ocağının temel öğesini oluşturuyorlardı. Ay

inleri ve özellikle Cem ayini1ni yönetenler kendileridir. To

pluluğun değişik üyeleri arasındaki tartışmaların düzenlendiği 

Görgü cemi (sorgu ayini)'ndeki yargılama görevini de üs

tlenen yine bunlardı. Daha doğrusu, topluluğun çözülecek bir 

sorunu olduğunda her defasında başvurdukları kişi bunlar 

oluyordu. Oysa, şu son on yıl boyunca birçok şey oldukça



değişmiş görünüyor. Peter J . Bumke, Dersim/Tunceli'li Kürt 

Alevileri üzerine yaptığı araştırmalarında (6), bölgenin sey
itlerinin prestijlerinin büyük bir kısmını yitirdiklerini artık onların 

cem'lere daha seyrek gittiklerini ve yönettiklerini, genç ku

şakların onlara karşı tutumlarının ne eskisi gibi farklı ol

duğunu, ne de aşırı eleştirici olduklarını belirtir. Almanya'daki 

Aleviler arasında yaptığımız kişisel görüşmeler, yurtdışındaki 

Dede'lerin - burada az da olsa varlıkları sözkonusu- bu top

luluk içinde çok sınırlı bir rol oynadıklarını ve bu koşullarda 

seyrek de olsa yalnızca ayinsel törenleri yönetmek için ça

ğrıldıklarını görüyoruz.

Toplumsal bir kaynaştırıcı olan dinsel ibadetten dolayı 

oynadığı bu rölün ortadan kalkmasına karşın, Alevi kimliğinin 

temel öğelerinden birini kendinde taşıyan geleneksel soy 

ağacının çerçevesinin saygın etkinliği sürmektedir. Günümüz 

Türkiye'sinde Aleviler'de evlilik stratejilerinin seçimine ilişkin 

incelemeler, pek azdır. Altan Gökalp, buna karşın, Türkiye'nin 

toplumsal değişimden en fazla etkilenmiş bölgelerinde bile, 

yani Doğu Anadolu'da "kız verenler" ile "alan" soylar arasın

daki ayrıcalıklı evlilik bağlarının sürdüğünü ve Batı'dan alın

mış ve Türk toplumunun geleneklerine yabancı toplumsal bir 

modelin riışdya (özellikle TV) aracılığıyla geniş bir alana yay

ılmasına karşın sürdüğünü belirtmiştir. (7) Soylar arasındaki 

ayrıcalıklı evlilik ilişkilerinin toplum dışına taştığı durumlarda 

bile, Aleviler, her zaman kendi içlerinden biriyle evlenmeyi 

düşünürler ve Aleviler'le Sünniler arasındaki evlilikler, çevrenin 

ve ailenin tepkisiyle karşı karşıya kalır.

Alevi kimliğinin sürekliliğini sağlayan bir başka olgu, 

gençlerin eş tutma geleneğinin sürekliliğidir. Her Alevi, ilke 

olarak genç yaşından itibaren bir musahip'e, bir manevi kar

deşe sıkı bağlarla bağlıdır. Evlilikten sonra, bu geleneğe Gör
gü Cem'i sırasında, her çiftin bir başka çifte simgesel ola-rak



bağlı olacağı eş tutma geleneği eklenir. (8) Çok güçlü olan 

bu gelenek, toplumsal dayanışmayı son derece pekişti-recek 

bir niteliktedir ve eşlenen çiftler arasında oluşan karşılıklı iliş

kilerden dolayı, Altan Gökalp'ın da dediği gibi, belli bir öl

çüde de olsa, soylar arasındaki değişimlerin karşılıksız olması 

nedeniyle ortaya çıkan bir evlilik sisteminin yarattığı eşit

sizliklere yol açan bir eşitliği doğurmaktadır.

Eğer Alevi kimliğinin musahip/eş tutma geleneği ve gele

neksel evlilik sistemine bağlı kalması çok zorunluysa, çok gü

çlü aşiretsel bir bağlılık duygusuyla ayakta kalacaktır. Aş

iretler biçimindeki "bölünmeler", kökeninden kopmanın so

nuçlarına boyun eğer göçmen topluluklarda bile yaşamlarını 

sürdürmeyi ya da korumayı başarırlar. Örneğin, Köln'de, 

sürekli aynı mahallede oturan gruplar, bu geleneği yeniden 

yaşatmak için bir araya gelmişlerdir. Ailesel ve bireysel olarak 

bir arada bulunan bu toplulukta, çokları, kuşkusuz büyük öl

çüde topluluk bağlarını güçlendirecek - mistik ya da gerçek - 

soy bağını unutmamışlardı.

Sonuç olarak, Aleviliğin direnme gücünün, halk kül

türünün bir zenginliği ve özellikle tümünün direnmesi olduğunu 

söylemek gerekir. Bu zenginlik, yalnızca büyük dinsel tema

lardan değil (Ali'nin ya da Kerbela şehidinin doğum ve yaşam 

öyküsü gibi), fakat tarihsel öykülerden (Şah İsmail destanı 

gibi), şiir, deyiş ve çok özel bir makamın "bilgelik" oluşturan 

atasözlerinden ve öğütlerinden oluşur. (9) Kuşaktan kuşağa 

geçen bu Alevi kültürü, canlılığını yitirmedi ve gün geçtikçe, 

Kemalizm'den doğan yeni ulusal kültürle zorlanmaksızın kay

naşmıştı.

Tümüyle düşünüldüğünde, hiç kuşkusuz, Alevi kimliği, 

özellikle dinsel ibadet alanında aşınma belirtileri gösterse de 

günümüze dek çağdaşlaşmanın yükselen dalgasına bağlı kal



mayı bilmiştir. Alevilik, yalnızca çağdaş dünyadaki değişiklik

lere direnmiş değil, aynı zamanda 60'lı yılların ortalarından it

ibaren, özellikle siyasal alanda görülen başka bir uyanışa kar

şı da direnmiştir.

ALEVİLİĞİN ÜYANIŞ1

Doğruyu söylemek gerekirse "uyanış" deyimi, yerinde 

değil. Çünkü, hiç bir zaman gerçek bir uyuklama dönemi ol

madı. 60'lı yılların ortasından itibaren başlayan bu dönem, 

Aleviler tarafından olduğu kadar Sünniler tarafından "Alevi 
sorunu"nun varlığının bilinçli olarak savunulması zorunlu ol

muştur. Aleviler için sözkonusu olan, çoğunluğunu Sünnil- 

er'in oluşturduğu bir toplumda, özgünlüklerini kabul ettirmek 

ve buna koşut olarak Kemalist Cumhuriyet tarafından ilan 

edilen ulusal birlik ve eşitlik ilkelerinin, Sünniler'e göre daha 

çok kendi çıkarlarından yana işlemesi gerektiği sözkonusu ol

muştur. Sünniler için Alevilik, yalnızca mezhep sapkınlığı ol

arak algılandığı için değil, sol düşüncelere, yani dinsel-etnik 

ayrımcılığa uygun bir zemin hazırladığı için de bir kaygı ya

ratmıştır. Doğal olarak, laik Türk devletinin resmi görüşü, 

Aleviler hakkındaki hiç bir ayrımı kabul etmiyordu. Uygula

mada, bununla birlikte, zaman zaman bazı siyaset adam

larının olası bir Alevi yıkıcılığına karşı uyarılarda bulundukları 

da görülmüştür.

Fakat, "Alevi sorunu"nun kamuoyu gündeminde yer al

ması için, neden 60'lı yılların ortasını beklemek gerekiyordu? 

Akla ilk gelen açıklama, siyasal durumun böyle bir gelişime 

uygun olmasıydı. Gerçekten, başta Kemalist iktidarın sür

düğü kırk yıllık bir siyasal yaşam ve ardından oldukça katı 

tekpartili bir dönemden dolayı Türkiye, 1960 Askeri darbe

sinden sonra çoğulcu demokrasi rejimine doğru yönelmişti. O 

zamana dek gizli kalmış çeşitli düşünce akımları, önce çe



kingenlikle, sonra gittikçe cesaretlenerek kendilerini göster

meye başlamışlardı. Aleviliğin, sesini duyurabilmek için böyle 

bir durumdan yararlanması normaldi. Doğal olarak, 50'li yıl

ların sonundan itibaren, Türkiye'nin çehresini değiştirmeye 

başlamış olan çeşitli sosyoekonomik olayları da düşünmek 

gerekir: Endüstriyel ilerleme, hızla gelişen kentleşme, nüfus 

artışı, medya ve yapılaşmanın patlaması, kırsal kesimden 

büyük kentlere ve yabancı ülkelere göç olayı, siyasal ve to

plumsal bölünmelere ve sesini duyurmaya çalışan çeşitli to

plumsal, etnik ve dinsel güçlerin ortaya çıkmasına yardımcı 

olan etkenler olmuşlardır.

Aleviler'de böyle bir kaynaşmanın ilk belirtisi, 1964 yı

lında, Aleviler'in en saygın bilgelerinden biri ve Bektaşi tarika

tının kurucusu Hacı Bektaş Veli'nin Te/c/ce'sinin bulunduğu, 

Orta Anadolu'nun küçük bir ilçesi olan Hacıbektaş'ta (Nev

şehir) yapılan bir Anma Töreni'ni düzenlemek olmuştur. (10) 

Dinsel derneklerin tüm etkinliklerinin yasaklanmasına, Tekke 

ve Zaviyelerin kapatılmasına neden olan 1925 Aralık yasa

sına karşın Konya'da yapılan Mevlevi Törenleri'nden esinle

nerek yapılan Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri, başlan

gıçta, Türkiye'nin bu bölümünde turizmi geliştirmeye ve Bek

taşi kalıtına sahip çıkmaya yönelik kültürel bir gösteri gibi su

nulmuştu. Besbelliki, Hacıbektaş ilçesi, üç gün süren törenler 

boyunca, Aleviler'i bir araya getirme olanağı sağlamış ve bu

rada sunulan "folklorik" gösteriler, cem ayinindekilere benzer 

harekete geçirici bir rol oynamışlardı. Gerçekten, bazı gruplar, 

siyasal ajitasyon yaratmak için sunulan bu geniş kitlesel kalı

tımdan yararlanmışlardır. (11)

Özellikle 70'li yıllardan itibaren, Törenler gittikçe daha 

keskin bir siyasal görünüm kazanmaya başlar. Gerçekten, bu 

yıllar, geçmişteki Alevi aşiretlerin sosyal eşitlikçiliğin değer

lerini öven ve baskıcı merkezi yönetime karşı mücadele eden



ve büyük Alevi ozanın yaşamını konu alan Pir Sultan Abdal 
adlı tiyatro oyununun turnelerinin başladığı dönemdir. Yine 

bu dönemde, Hacıbektaş'ta türbenin ve diğer binaların duvar

larında faşizme karşı savaşın galibi olarak düzenin patron

larını gösteren afişler asılmaya başlanır. Anma Töreni, yavaş 

yavaş devrimci türkülerin yorumlanmasında, usta tanınmış 

halk türkücülerinin -âşık ya da ozan- toplandıkları yerlerden 

biri olur. Sonuçta, siyasal karakterin yıllar geçtikçe gitgide 

daha açık bir biçimde sergilendiği konferanslar ve açıkoturumlar 

da düzenlendi. Hacı Bektaş Veli hakkında yapılan en siyasal 

içerikli açıkoturum, kuşkusuz 1978'de yapılandır. Oturumun 

daha başında, toplantıyı düzenleyenler, "Hacı Bektaş'm bir 
çoğunun düşündüğü gibi dinsel bir önder, bir aziz ya da bir 
çileci olmadığını, fakat insanlara yeni toplumsal bir düzen 
sunmaya gelen devrimci bir önder ye düşünür olduğunu" 
söylemeye dek giderler. (12)

Bu kaynaşmanın bir başka belirtisi, 1966'da, Alevi dava

sını savunmaya adanmış, 15 günde bir çıkan CEM adlı kül

türel ve siyasal dergidir, llımlığıyla tanınan Abidin Özgünay'ın 

yönettiği bu aylık dergi, Kemalist gelenekçiliğin ve Aleviliğin 

bayrağı altında hemen yayın yaşamına katılır. Bunu fark ede

bilmek için her 15 günde bir gazetenin ilk sayfasını süsleyen 

fotoğraflara bakmak yeterlidir. Gazete, bazen Ali'yi, bazen 

Oniki İmam'ları, hatta Hacı Bektaş'ı, Kemal Atatürk'ün portre

leriyle ya da Cumhu-riyet tarihinin önde gelen kişileriyle bir

likte bir arada ve çok belirgin bir düzen içinde sunan değişik 

tarikat adamlarını görürüz.

CEM'in önemli bir bölümü, aşağı yukarı üçte biri, Alevi 

kültürünün çeşitli yönlerinin anlatılmasına ayrılmıştır. Örneğin, 

ilk sayılarda Şamanlık ve Alevilik arasındaki ilişkiler hakkında 

bir dizi makale yer alıyordu. Bu çerçevede derginin birçok 

sayısında ele alınan Ali'nin, Hacı Bektaş'ın ya da diğer ulu ki



şilerin yaşamları üzerine incelemeler de bulunuyordu. Dikkat

leri çeken bir başka sütun da, "Okuyucu Mektuplan"ydı. Ba

zen burada dinsel sorunlar dile getiriliyordu. Fakat okuyucular, 

daha çok Aleviler'in bir kısım Sünniler'den gördükleri kötü 

davranışlardan yakınmak için yazıyorlardı. Senaryo, genelde 

hep aynıydı: Bir Sünni, - bir cemaat önünde vaaz veren bir 

İmam'ın sözkonusu olduğu durumlarda- Aleviler hakkında if

tiralarda bulunmuştur. Aleviler de, bu iddialar karşısında ay

aklanmışlar ve olaylar, sonu şiddete varan sonuçlar-basit m a

halle kavgaları ya da bazen birkaç insanın yaralandığı çok 

ciddi olaylar- doğurmuştur.

CEAl'in en büyük bölümü, güncel olaylara ve Sünniler'in 

farklı dinsel kesimleriyle yapılan tartışmalara ayrılmıştır. Der

gi, özellikle, niyetini belli ederek ve ülkenin dinsel bir örgütü 

olan Aleviler'i bölücü örgüt olarak suçlayan aktif iki islâmi ör

güt olan Nurcular ve Süleymancılar1 a yönelik suçlamalarla 

doluydu.

İ. Hakkı Baltacıoğlu, Çetin Özek ve İzzettin Doğan gibi 

üniversiteli aydınların yazılarında, en sık işlenen konulardan 

biri, Aleviler'in Sünniler'le aynı haklama sahip Türkiye vatan

daşları oldukları ve bu anayasal ve hukuksal eşitliğin, uygu

lamalara da yansıması gerektiğidir. Bu eşitlik isteği yanında, 

CEM, Kemalist laikliğin yüceltilmesine de önemli bir yer ve

riyordu. Gerçekten, Aleviler arasında oldukça yaygın olan ve 

laiklik ilkesini sürekli işleyen bu dergi, bu ilkenin tam uygu

lanması durumunda, Alevi topluluğuna Türk ulusal sınırları 

içinde sakin bir yaşam tanınacağını umuyordu.

CEM'in ilk sayılarında görülen laiklik lehine övgüler, 

Aleviler'i herkese açık farklı yerlerde, halka karşı din sapkınları 

ve solcu yıkıcılığın ortakları olarak niteliyerek onları karalayan 

Diyanet İşleri Başkanı İbrahim Elmalı'ya karşı yapılan şiddetli



saldırılarla bir aradadır. (13) Doğal olarak, dergi çalışanları 

bu sözlere yalnızca karşı çıkmadı. Tüm Alevi halkı, bu olaya 

sinirlenmiş ve bu ajitasyon, Elmalı'nın 1966 sonuna doğru 

görevinden istifa etmesine dek varmıştır.

Bu istifa, Aleviler'i tehlikeli bir unsur olarak görenlerle 

karşı karşıya getiren çatışmaya ortadan kaldırmadı. Birkaç hafta 

sonra CEM, "zararlı akımlara karşı savaşı" içeren 36 sayfalık 

askeri muhtırada, Ali yandaşlarını uluslararası komünizm tara

fından kullanılan araçlar gibi bunları tartışma konusu yapan 

Ordu'nun Kurmay Başkanı General Cemal Tural'ın saldırısını 

ele alıyordu. Alevilik etrafında toplanmış insanlar için, bu tip 

yakıştırmalar kabul edilir gibi değildi ve bunu yüksek sesle 

söylemek hakkına sahiptiler.

CEM 'in ilk sayılarının yayınlanmasından çok kısa bir 

süre sonra, Alevi "uyanışı"na tanıklık eden başka bir olay oldu: 

Ekim 1966 'de genel başkanlığını emekli general Tahsin Berk- 

man'ın, genel sekreterliğini avukat Cemal Özbey'in yaptığı 

Birlik Partisi kuruldu. Bu Parti'nin kurucuları, yayınladıkları 

bildirilerinde, Alevi kimliğine bağlı kalınmasını reddediyorlardı. 

Fakat Parti, Cem ve aynı eğilimde olan dernekler tarafından 

destekleniyordu. Ayrıca, amblem olarak, Ali'nin ve Oniki 

İmam'ın simgesi olan oniki yıldızla çevrili aslanı kullanıyorlardı.

Kamuoyu gözünde, Aleviler, sol düşüncelere yakınlık 

duyuyorlardı. Birlik Partisi yöneticileri, olabildiğince bayağı, 

merkezci düşüncelerin desteğini almaya özen gösteriyorlardı. 

Gerçekten, Parti'nin temel amacı "bütün yurttaşları ulusal bi
linç ve ilkeler çerçevesinde, bölünmez bir bütün içinde bir 
araya getirmek ve ulusal bağımsızlık ilkesi üzerine kurulu to
plumsal, laik, demokratik, hukuk devleti biçiminde, diliyle, 
ulusuyla, toprağıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin sürekliliğini sağ
lam ak"tı. (14) Anlaşılması oldukça güç bu formül, Kemalist



söylemin tüm anahtar sözcüklerini içeriyordu. Parti, Devletin 

resmi öğretisine bağlılığını gizlemiyordu. CEM'de birçok kez 

işlenmiş bir konuyu ele alan program, aynı zamanda halkın 

ahlâkını ve varolan yasalarına saygı çerçevesinde "din ve iba
det özgürlüğü" istiyordu. Sonuç olarak, Kemalist öğretiyle tü

müyle uyum içinde olan Parti yöneticileri, ucu ucuna geçim- 

likci, serbest girişimciliği kısıtlayan güdümcü ekonomik sis

temi öneriyorlardı.

Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra, Birlik Partisi, iç 

anlaşmazlıklar sonucu dağıldı ve ilk kurucu yönetici ekip, ye

rini Alevi topluluğunu birleştirmek için, Millet Partisi'nden ay

rılan politikacı Hüseyin Balan’ın başkan olduğu yeni kadrolara 

bıraktı. 1969 seçimlerinde, kuşkusuz, biraz şaşırtıcı, ama 

herşeye karşın siyasal rekabette yer alan küçük yapılanmaların 

çoğundan daha üstün bir sonuç elde etti: Örneğin, % 2.8'lik 

oy ve Meclis'te 8 milletvekiliyle, daha sonra aşırı sağ eylemle

riyle dikkat çeken, bu seçimlerde Meclis'e yalnızca tek bir 

milletvekiliyle giren Milliyetçi Hareket Partistnden çok daha 

iyi bir sonuç elde etti.

Buna karşın, kısa bir süre sonra Birlik Partisi'nin Ale

viler'in isteklerini gerçek anlamda yanıt veremediği görüldü. 

1970 yılında, parti milletvekillerinin çoğu, Adalet Partisi genel 

başkanı Süleyman Demirel'in liberal-muhafazakâr hükümetini 

destekleme kararı alacaklar ve bu Kemalist muhafazakâr ka

rakterinin oluşmasına katkıda bulunacaklardır. Bu eğilim kar

şısında sonu, sözkonusu milletvekillerinin ihraç edilmesi ve 

daha uzun vadede Parti'nin Sivas milletvekili Mustafa Timisi 

tarafından yönetilen bir grup insanın etkisi altında "sola yö- 
ne/me"siyle sonuçlanan, "aşağı"dan gelen bir başkaldırıya yol 

açar. Fakat bu eğilimin değişimi, çok geç gerçekleşti, inan

dırıcılığının büyük bir bölümünü yitirmesine karşın, 1969 se

çimlerinde oldukça iyi sonuçlar elde eden Parti, 1977 yılında



seçmenin yalnızca % 0.4 oranında oy verdiği acımasız düşüşü 

yaşadıktan sonra, 1980'deki çöküşüne dek oy kaybet-meye 

devam etti.

Birlik Partisi'nin fiyaskoyla sonuçlanması, 70'li yıllarda 

Türkiye'de mezhepsel bir azınlığın çıkarlarını savunmak için 

kurulmuş bir partiye yer olmadığını- bu yalnızca gizli olabilirdi- 

düşüncesi uyandırdı. Aleviler, kuşkusuz, siyasal programının 

tek özgünlüğü olarak bayrağını süsleyen oniki yıldız ve aslan 

olan bir yapılanma içinde tanınabilmek için toplumsal ve 

ekonomik açıdan çok farklıydılar.

Kuşkusuz ortaya konulan sorunun, Alevi kaynaşmasının 

siyasal kurtuluş yolunun ne olduğunu bilmektir. Ayrıntılı ince

leme eksikliği, ne yazıkki bu bütünlük içinde CHP (60 ve 70'li 

yıllar boyunca sosyalizmle arasını iyi tutmak için Kemalizme 

sırtını dönen siyasi bir kuruluş) tarafından savunulan ilkelere 

uygun olduklarını ileri sürdüler. Bu, gerçeğe daha yakın görü

nüyor: 80'li yıllarda, CHP ran kalıtçısı SODEP (Sosyal Demok

rat Parti)'nin yöneticilerinden biri olan, Birlik Partisi'nin eski 

genel başkanı Mustafa Timisi, bu konuda en belirgin bir örnek, 

oluşturmaktadır. Ayrıca öte yandan, hiç kuşkusuz, 1991'de 

kurulan marksist TlP (Türkiye İşçi Partisi), seçmen oylarının 

bir bölümünü Aleviler'den aldı. 1969 seçimlerinde TlP, parti 

adaylığını, Hidisoy aşiret reisi ve büyük toprak ağası Alevi bir 

baba olan Sabri Tanrıverdi'ye vermeye kadar götürdü. (15) 

Bu, şu gerçek ki, Parti içinde büyük yankılar uyandırdı. Parti 

üyelerinin bir çoğu, "halkın sömürücüleriyle" böyle gizli bir 

anlaşma yapılmasına kızarak Parti'den ayrıldılar. Sonuç ola

rak, 70'li yılların sonunda, küçük aşırı sol militan grupların 

çoğu Alevi'ydi. Örneğin, 1980 yılının büyük bir bölümünde, 

adı en çok geçen Fatsa "bağımsız komün" üyelerinin duru

munda olduğu gibi. (16)



Öte yandan, 1980 askeri darbesinden sonra Aleviler, 

MSP (Milli Selamet Partisi) ya da MHP (Milliyetçi Hareket Par

tisi) gibi aşırı sağ yapılanmalara desteklerini, en azından oy 

verme eğilimi biçiminde gösterdiler. Bazı gözlemciler, Alevi

ler'in yoğun olduğu bazı bölgelerdeki seçim sonuçlarını değer

lendirerek bu varsayımı geliştirdiler. Fakat bu olay için - Ale

viler, bu Partilere inançla değil, misillemeden kaçınmak için 

oy vermişlerdir. Öne sürülen bir açıklama ya da varsayımın 

tartışılabilir olması sözkonusudur.

Aleviler'in siyasal duyarlılığı ne olursa olsun, Türk kamu

oyunun büyük bir bölümü için Alevilik, 60'lı yılların ortaların

dan beri solculukla ve hatta komünizmle eş anlamlıdır. Bu, 

70'li yılların sonunda belirginleşen toplumlararası olayları 

açıklamaktadır. Son on yıllardan beri, komünist tehlike sap

lantısı yaşayan bir ülkede, bu tür inançların kontrol edilemez 

taşkınlıklar yaratması da doğaldır. Fakat hiç kuşkusuz, Sünni- 

ler'le Aleviler'i karşı karşıya getiren başka nedenler de vardır. 

Hem ciddi bir ekonomik krizin korkunçluğuyla, hem de ilkel 

kapitalizmin çelişkili gelişmesiyle belirginleşen bir ortamda, 

toplumsal çatışmaların kızışması, işsizliğin artması, nüfus ar

tışı, eski öfkelerin yeniden su yüzüne çıkmasına neden olan 

etkenlerdir. Tüm siyasal nitelikli suçlamalar, yenileme süreci 

içindeki yeni bir Aleviliğe yol açabilirdi.

3. 80'Lİ YILLARDA ALEVİLİK

Ne var ki, eğer Türkiye'de 1980 Eylül askeri der- 

besinden sonra yerleşen iktidar gibi, toplumsal ve siyasal yö

netime karşı çok dikkatli bir iktidar açısından bakarsak, Alev

ilik, 60'lı yılların ortasından beri bilinen gelişim sürecinde 

oldukça yıkıcı bir görünüm sunmuştur. Daha önceki bölümlerde 

değindiğimiz gibi, Alevi toplumu, geleneksel soy bağlılığının



güçlü olması ve eş tutma /  muhasip gibi toplumsal dayanış

mayı güçlendiren geleneklerin sürdürülmesiyle ortaya çıkıyordu. 

Örneğin, böyle toplumsal bir yapılanma için fazla elverişli ol

mayan ortamlarda bile (Türkiye'nin büyük kentlerindeki gece
kondular ya da Almanya'da sanayi kentlerindeki göçmen 

semtleri gibi) aşiret gruplarının yeniden bir araya geldiğini 

görebiliyoruz. Toplumsal yapıların bu dayanıklılığı, öyleki 

pekçok unsurlar, kendilerini yıkmaya hazırdır. Ülkede, otorite

sini kabul ettirmek isteyen bir iktidara doğal olarak sahiptir. 

Zira, Alevi dayanışması, geçmişte Devlet lehine olabilmiştir- 

ki bu Türkiye'de, özellikle Aleviler arasında çok yaygınlaş

mıştır. Bu, birgün kendi aleyhine dönebilecektir. 70'li yıllarda, 

bazı Alevi dernekleri tarafından gösterilen tepki, topluluğun 

sol düşüncelere açık olması, yalnızca devrimci eylemlilik 

içinde, geri bıraktırılmış halkın bir yüzünü gösterme korkusunu 

çoğaltabilir.

Bir başka düşünce düzleminde ise, Aleviler'in dinsel gel

işimi de bir sorun oluşturur. Her "mezhep sapkınlığı", kendi 

içinde günaha itici ve baskın olan "gelenekçilik" açısından 

korkunçtur. Oysa günümüz Türkiye Aleviliği, iki nedenle sap

kın mezheplidir (heterodoks) : Birincisi, Sünniler'de uygula

nanlardan çok farklı ibadet ve inançlara dayanmaktadır. İkin

cisi, son on yıllarda, aralıksız eski dogma ibadetlerine daha 

köklü bir anlam vererek yeniden yorumlamaya yönelmiş

lerdir. 70'li yılların sonuna doğru, tarih ve düşüncelerle oy

namakta usta bazı Aleviler, daha önce belirttiğimiz gibi Hacı 

Bektaş Veli'yi sosyalizmin öncülerinden biri olarak nitele

mekten de kaçınmıyorlardı. Alevilik kalıtının en köklü kül

türünü, Aleviliğin en belirgin ayinlerinden biri olan Cem ayini'nin 

yönetiliş biçiminde buluyoruz. Bu, özellikle Almanya'daki 

Aleviler arasında önemli ölçüde yenileştirildi. Bir yandan, bu

günkü düşünceyi şok edebilecek öğeleri- topluca yapılan 

büyüler ve kendinden geçmeler- kaldırıldı. Öte yandan, teme



li geleneksel tekke şiirine dayalı, fakat (yüce) bilgi ya da or

tak çalışmayı çoşturanlar gibi, devrimci yoruma elverişli şiir 

ve türküleri eklemekten de kaçınılmadı. (17) Aleviler'in top

lumsal adalet ve barış ideallerinde olduğu gibi, ayinin eşitlikçi 

görünümlerine de önem verildi. Ayinin en belirgin anlarından 

biri, katılanların getirdiği yiyecek ve şarabın olabil-diğince en 

eşit biçimde tüm katılanlara dağıtıldığı ortam yemek yeme 

anıdır. Herkesin, teorik olarak komşusuyla yediği bu yemek, 

apaçık devrimci yoruma oldukça uygundur. Öte yandan, git

gide daha sık ve kulağa hoş gelen devrimci türkülerin, ayini 

bastırdığı sahte cem'ler düzenlenmektedir. Bu toplantılarda 

en çok duyulan türkülerden biri, Pir Sultan Abdal'ın şu ünlü 

şiiridir :

Gelin canlar bir olalım,
Münkire kılıç çalalım,
Yoksulun hakkın alalım,
Yetimin hakkın alalım,
Tevekkeltu - taalallah.

Kuşkusuz bu tür deyişler, yalnızca dinsel ayinlerde söy

lenmedi. Ayrıca resitallerin konusunu da oluşturdu. Siyasal 

mitinglerde, aile toplantılarında söylendi ve özellikle kaset ve 

plak halinde elden ele dolaştı. Son birkaç yıldır, topluluk üye

lerinin ailece seyrettiği video kasetlere kaydedilmiş Alevi 

filmlerin varolduğunu da söylemek gerekir. En çok ilgi gören 

filmlerden biri, Pir Sultan Abdal'ın merkezi yönetime karşı ya

pılan mücedelenin bir galibi ve zenginlerin baskısına karşı 

yoksulların ve ezilenlerin savunucusu olarak sunulan ve yaşa

mını da anlatan filmdir. (18) Pir Sultan Abdal'ın Sivas'ta da

rağacında asılışı, kimilerine 1980'den sonra devrimci eylem

lerinden dolayı idama mahkum olanların yazgısını anımsat

maktadır.



Bu geleneksel kültürel temelde, eski biçimlere-türküler, 

masallar, vb- bugünün konularına uyarlamak için ele alınan 

yeni sözlü bir edebiyat eklenir. Her Alevi âşık, türkü dağar

cığına (repertuar) eski eserler dışında, siyasal niteliği belirgin 

olan kendine ait özgün besteleri de katar. 6 Mayıs 1972'de 

idam edilen üç devrimci için yazılmış ve bu eylemcilerin ölü

müyle Kerbela Şehitleri'nin anımsanmasını ustaca yorum

layan halk ozanı Aşık Nesimi Çimen gibi. (19) Aynı biçimde, 

Aleviler arasında en tanınmış şiirlerden birisi de, bir saldırı sıra

sında öldürülen ve NATO'da çalışanları kaçıkan gençlerin ölü

müyle ilgili Karadeniz adlı şiirdir.

Bu devrimci "yeni folkIor"un geniş yayılımı, bir eylem

ciliğe dönüşmese bilse, Türk otoritelerini endişelendirebiliyordu. 

Başka bir düşünce düzleminde ise, bazı bölgelerde Kürtçülük'le 

Aleviliğin birleşmişi gibi görünmesidir. Çok daha korkunç 

olanı da, Kürtler'in büyük çoğunluğu Sünni olsa bile, özellikle 

Sivas-Erzincan-Dersim/Tunceli bölgelerinde, Aleviliği kabul

lenen küçümsenmeyecek sayıda insan olmasıdır. Bu, Kürt 

kavmine aitliğin ve mezhepdışılığın (heterodoksiliğin) birlik

teliği, daha önce birkaç kez patlamaya hazır bir karışımı oluş

turur. Böylece, 1920'de, büyük bir isyan, bağımsız bir devlet 

kurulmasını isteyen Dersim'in doğusunda patlak verdi. Aynı 

bölgede, her on yılda bir gelen darbeler boyunca, cumhuri

yetçi otoriteler, başka ayaklanmalarla karşılaştılar. Yine bu

rada 70'li yıllarda, çalkantının en yoğunu yaşandı. Bu de

mektir ki, merkezi otoritenin, Kürt kökenli Aleviler'e güven 

duymaması için çeşitli nedenleri olduğu söylenebilir.

Sonuçta dikkat edilmesi gereken son bir olgu da, Alev- 

ilik'le köktendinci Sünni hareketlerin yakınlaşmasıdır. Eğer, 

60'lı ve 70'li yıllar boyunca, Alevi dernekleri, Nurcu ve Sü
leymancılar gibi gruplarla karşı karşıya getiren oluşumları, 

şiddetli tartışmaları düşünürsek, böyle bir süreç, herşeyden



önce, olağandışı görülebilir. Fakat bu dönemin başından beri, 

Aleviler'in MSP'ye oy vermeleri gibi birleşme belirtileri vardı. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, Sünni köktendincilikle Alevilik 

arasındaki bir yakılaşmanın köklerini de bulabiliriz, ilk önce 

taktik düzenlerinde : Alevi radikalizmi, 40 yıldır Türk politika 

yaşamında egemen olan merkez sağ ve sol büyük yapılan

malar karşısında kendini kabul ettirmek için köktendinci 

Islâm ile birleşme yolları aramasında yararı olabilir. Ve ideo

lojik düzlemde ise, önceleri gerici bir güç olarak algılanan 

Islâm köktendinciliği, 60'lı yıllardan itibaren çok değişti. Bu

gün, Türkiye'de ve Avrupa'da yerleşmiş Türk topluluklarında, 

bir kısım Alevi aydınlarının istekleriyle bağdaşan, çağdaş, ye

nilikçi ve hatta devrimci bir görünüm sunar.

Kısacası, köklü ilkelerden dolayı gitgide çekicilik ka

zanmış Aleviliğin siyasal önemi nedir? Bu soruya kesin bir 

yanıt vermek zordur. Yine de, sonuç olarak genel birkaç şey 

söylenebilir. Birincisi, siyasal ve toplumsal bir devrim yap

mak için film, tiyatro, şiir ve türkülerin yeterli gelmemesidir. 

Aydınların ürettikleri, toplumun kaynaşması için yetebilir, fa

kat büyük çalkantılar yaratamaz. Bunlar, özellikle toplumsal, 

ekonomik, siyasal etkenlerin birleşmesiyle ortaya çıkmak zo

rundadırlar. ikinci eleştiri, toplumsal dayanışmaya karşın, sınıf 

çıkarlarını "homojen bir Alevi oyu "nun ve tektip bir siyasal 

tavrın daha genel biçimde ortaya çıkmasına büyük engel 

oluşturmalarıdır. Siyasal açıdan, tek bir Alevilik yoktur, bir

çok Alevilik vardır. Öyleki, tüm Aleviler'in ortak din temeli, 

insanlar ya da bilgilenme kültürü arasında laiklik, toplumsal 

adalet, eşitlik ve kardeşlik gibi bazı değerleri kendine mal 

edecek Türkiye nüfusunun bu bölümünü, etkiler. Üçüncüsü, 

70'li yılların olayları ışığında, Aleviler'le Sünniler'i karşı kar

şıya getiren yüzyıllık anlaşmazlığın, halen son bulmadığı ve 

bu son yıllardaki Türkiye'nin bilinen sosyo ekonomik gelişi

minin, tersine bunları teşvik ettiği açıkça görülmektedir. Gele-



çekte, Alevilerin seslerini yükseltecekleri senaryosunun göz 

ardı edilemeyeceğini söyleyebiliriz. Son olarak, son yıllarda 

İslâm dünyasını sarsan düşünce akımlarının etkisi altında, 

Alevi militarizminin daha da kökleşmiş bir köktencileş- 

tirmenin hiç de inanılmaz bir olasılık içerdiğini de belirtelim.
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Güney Kürdistan'da yaşayan Ehli Hak'ların yollarının 

kurucusu olduğuna inandıkları Sultan Sahak'ın (15. yüzyılda 

yaşadığı sanılır) çok yaygın olan bir söylencesi, Bektaşi kül

türüyle ilgili çevrelerde iyi bilinir:

İLK ERMİŞ: PİRDİWAR'DA

Sultan Sahak, öğretisini dünyaya yaymaya hazır olduğun

da Şirvan nehrinin ön bölümünde Pirdiwar yöresinin Bawra- 

man mevkiinde, dört müridiyle birlikte yerleşmeye karar ver

di. Gsta bir duvarcı olan müridi Davud, nehrin yakınlarında 

bir ev yapmaya başladı. Ancak, seçtikleri ev yeri, büyük m u

cizeler yaratma yeteneği olan Pir Mikail'in ruhsal egemenlik 

bölgesinde bulunuyordu.

Pir Mikail, bölgesine yerleşen bu ermiş ile müritlerinin 

varlığından rahatsız oldu ve güçlerini sergileyerek onlara göz

dağı vermeye karar verdi. Vahşi bir aslana bindi ve zehirli bir 

yılanı elinde kamçı gibi sallayarak Pirdiwar'a doğru yola çıktı. 

Pir'in geldiğini doğaüstü gücü ile bilen Sultan Sahak, Davud'a 

inşa ettiği duvara bir eyer koşmasını söyledi ve Pir'e ne iste

diğini sormak için yola çıkmak üzere duvara bindi. Dörtnala 

yola çıkan duvarın üstünde Sultan'ın arkasında Davut da otu

ruyordu. İki süvari Şirvan nehrinde buluştular, ancak Sultan 

Sahak buluşma yerine geldiğinde kendini görünmez kıldı. Du

varın üstünde tek başına görünen Davud, Pir'i dostça selam

ladı, Pir ise öfke içinde,"

'Ne demek oluyor bu? Bazı doğaüstü yetenekleri olduğunu 

söylenen Sultan Sahak'ı göreceğimi sanıyordum. Oysa kar

şımda duvarlar ile basit hileler yapan sıradan bir sihirbaz çırağı 

duruyor" dedi. Davud, sabırlı bir sesle yanıt verdi, "Ben Sul

tan'ın sadık bir izleyicisinden (gulam) başka birşey değilim, 

Sultan'ın dışında hiçbir şeyin varlığı yoktur! Pir Mikail, Da-



vud'a efendisini çağırmasını söyledi ve Davıid daha arkasını 

dönemeden Sultan Sahak bir anda ortaya çıktı. Sultan'ı gören 

Şirvan nehri mutluluk içinde çağıldamaya başladı. Nehrin çoş- 

kusu öyle bir ses çıkarıyordu ki, iki yakadaki kişilerin birbirini 

duyması olanaksızdı. Sultan Sahak, Pir'e nehri sustur-masını 

söyledi, ancak Pir bunu başaramadı. Bunun üzerine Suların 

Tanrısı olan Sultan Sahak nehre sessiz olmasını söyledi ve 

Şirvan nehri Sultan'ı dinledi. Sultan Sahak, Davud'a sihirli 

halısını (galiçayi kudret) nehrin üzerine sermesini söyledi ve 

halıya oturdu. Pir Mikail'in aç olduğunu gören Sultan elini 

suya soktu ve Pir'e bir tabak içinde pişmiş balık uzata-rak, 

balığın tek bir kemiğini bile kırmadan yemesini söyledi. Pir 

yemeğini bitirdikten sonra nehirden çıkan bir başka balık Sul- 

tan'a "Benim zavallı eşime ne yaptın? Onu şu adama mı ver

din? Eşimi geri vermeni istiyorum! Ey Suların Tanrısı lütfen 

eşimi bana geri ver!" dedi. Sultan, bunun üzerine Pir'den bal

ığın sağlam kemiklerini geri aldı, balığa yeniden can verdi ve 

onu nehire bıraktı. Bunları gören Pir Mikail, Sultan Sahak'ın 

ruhsal gücünün üstünlüğünü kabul etti ve o günden sonra 

Sultan'm inançlı bir müridi oldu." (1)

Dalahu Ehli Hak'ları arasında çok yaygın olan bu söylen

cenin birçok değişik biçimi bilinmektedir. Bu çeşitlemelerde 

ortak bir özellik çok belirgindir. Kurban edilen bütün hayvan

ların kemikleri asla kırılmamalı, bütünlükleri korunmalıdır; 

böylece "Sultan Sahak'ın onların ruhlarını özgür bırakabi- 

leceği"ne inanılır. Bu kuralın mantığına uygun olarak diğer 

söylencelerde de (2) balığın kemiklerinden yeniden yaşam 

bulmasına çok benzeyen öyküler yer almaktadır. Bu konuya 

daha sonra yine döneceğim, ancak önce "yürüyen duvar" 

mucizesini biraz daha yakından inceleyelim.

Bir aslana binerek elinde kamçı gibi bir yılan sallayan ra

kibi ile, ondan daha üstün güçlere sahip olan ulu bir kişinin



duvara binmesi ve onu harekete geçirmesi biçimindeki bu 

söylence, geniş bir çoğrafyada anlatılır. Sultan Sahak'ın dün

yaya birçok kez gelerek kendisini değişik kişilerin bedeninde 

gösterdiğine, Hacı Bektaş Veli'nin de bu kişilerden biri olduğu

na inanılır.

Ayrıca, kozmik önem taşıyan olayların kendilerini belirli 

aralıklar ile yinelediklerine inanılmaktadır. Gerçekten de, Sul

tan Sahak dünyanın herhangi bir yerinde, şu anda aslana bin

miş rakibine karşı duvar üstünde bir başka görünüm ile yürü

yor olamaz mı? Ehl-i Hak bakış açısıyla bile şu soru akla ge

liyor: Bu kadar sık yinelenen bir olayın anlamı (kozmik ya da 

sosyolojik) ne olabilir?

BEKTAŞİ-ALEVİ ERENLERİ

Hacı Bektaş'm kazandığı bu karşılaşmanın, en erken dö

nemlere ait olduğu düşünülen biçimlerinden biri 15. yüzyıl so

nuna ait bir Velayetname'de yer alır. Hacı Bektaş Veli'nin bu

radaki rakibi Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir müridi olan 

Hacı Mahmud Hayrani'dir. Bu söylencede, Hacı Bektaş sec- 

dadesini bir kayaya serer ve kayaya hareket etmesini söyler, 

bunun üzerine pişmanlığını belirten Hacı Mahmud, Hacı Bek- 

taş'ın üstünlüğünü kabul eder. (3) Bu söylencenin daha yakın 

tarihli biçimlerinde Hacı Bektaş seccadesini kaya yerine bir 

duvara sermekte ve onu rakibine doğru sürmektedir. Mistik 

özellikler taşıyan rakibi (bu rakip kesinlikle vahşi bir aslana 

binmektedir ve elinde kamçı gibi kullandığı bir yılan vardır.) 

Ahmet Bedevi (4), Ahmet Rıfai (5) ya da Hacı Bayram'dır. 

(6) Bu üç ermiş kişinin Bektaşilere rakip olan üç mistik yolun 

kurucuları olması, Bektaşi dervişlerinin söylenceyi kendi ge

reksinimlerine uygun biçimde uyarladıklarını düşündürüyor. 

Bu uyarlamanın çok abartılı bir biçimi, Rum ereni Çarambulas'ın, 

Hacı Bektaş'm Hırıstiyanlaştırılmış bir benzeri olarak sunul



masında görülebilir. Bu söylencede, Hıristiyan ermiş duvarı, 

bir aslan üzerinde gelen Muhammed'in üzerine sürmekte ve 

onu yenmektedir. (7)

Günümüzün Bektaşi çevrelerinde bu söylence değişik 

tarikatlar arasındaki çekişmeyi yansıtan bir öykü ya da m u

cizevi bir yarışma gibi algılanmaz. Birçok Alevi ve Bektaşi da

nışmanım, bu söylencede Hacı Bektaş'ın rakibinin kendisi de 

ünlü bir Bektaşi ereni olan Karaca Ahmet türbesinde bulunan 

nispeten yakın tarihli bir belgede, erenlerin birbirine karşı de

ğil, birlikte yol aldıkları belirtilmiş, çelişki değil uyum içinde 

oldukları öne çıkarılmıştır (8) Söylence dıştan gözlenen çelişki 

ve çekişme yerine içsel uyumu ifade etmek amacıyla dile 

getirilmektedir.

Dersim'in Kızılbaş (Alevi) Kürtleri ise aynı öyküyü çok 

farklı kahramanlar ile anlatmaktadırlar. Söylencenin Dersim 

çeşitlemelerinde aslanlı sürücünün Kureyşan aşiretinin efsa

nevi atası, duvarın üstündeki sürücünün ise Bamasuran 

(Baba Mansuran) aşiretinin ünlü atası Baba Mansur olduğu 

anlatılır. Söylencede Baba Mansur'un mücadeleyi kendi gü

cüyle değil, "Hacı Bektaş'tan aldığı güçle" kazandığı belirtilir.

(9)

Yürüyen duvar efsanesi, çeşitli biçimleriyle Küçük Asya'da 

çok yaygındır ve Anadolu'nun birçok yöresinde duvarın kalın

tılarının olduğuna inanılır. Dersim'in Kardere köylüleri, Baba 

Mansur'un duvarının, Baba Dujik Dağı'nın (10) kuzey yamaç

larındaki kendi köylerinde olduğunu iddia ederken, Bumke'ye 

de ise Mazgirt yakınlarındaki Mahonu bölgesinde bulunduğu 

ileri sürülmektedir. (11) Ermiş'in bindiği duvarın Hacıbektaş 

Köyü'nda olduğu halk arasındaki en güçlü inançtır. (12) De 

Cholet, duvarın kalıntılarının kendisine Kırşehir yakınlarında 

gösterildiğini (13) söylerken, 17. yüzyıl gezgini Evliya Çelebi



Hacı Bektaş'ın duvarını Saru Bey bölgesinde gördüğünü ya

zar (14) Balkanlar ve Türkiye'de konuyla ilgili birçok resimli 

belge olduğu bilinmektedir (Resim 1)

Bektaşiler ve Aleviler arasında bu kadar yaygın olan ef

sanenin, aynı biçimiyle Ehl-i Haklar arasında da yaşaması 

çok olağandır. Öte yandan bu söylencenin uzak kültürde de 

gözlenmesi olayı sadece Bektaşi kültürünün etkisi ile açık

lamayı güçleştirir.

HİNDİSTAN'DA GÖRÜLEN BİÇİMLER

Birkaç yıl önce Multan (Sind eyaleti, Pakistan) bölgesinde 

satın aldığım, halk arasında çok sevilen bir dini resimde iki 

Hintli Müslüman ermiş tam da Ehl-i Hak söylencesindeki gibi 

bir yarışma içinde tasvir edilmişlerdir. (Resim 2). Bu resimde 

sol yanda gösterilen yarışmacı, bir kaplanın (Hindistan'da kap

lan, aslanın yerini alır) üzerindedir ve yine bir yılanı kamçı 

gibi sallamaktadır; sağ tarafta çizilen ve daha üstün yetenek

leri olan ermiş ise hareket halindeki bir duvarın üzerinde ala

na girmektedir. Ehl-i Hak söylencesinde olduğu gibi yarışma 

bir nehrin kıyısında olmaktadır, resim 1 'de görülen Hacı Bek- 

taş'ın duvarı da altında nehir geçen bir köprüye ait olduğunu 

çağrıştıran yapıda çizilmiştir Eldeki bilgiler resimdeki ulu kişi

lerden kaplanı süren ermişin Şah Madar Sahip, diğerinin ise 

Şah Mina Sahip olduğunu ve bunların 15. yüzyılda yaşamış 

ünlü din bilginleri olduğunu gösteriyor. Şah Mina Sahip'in 

dergahı (ve türbesi) Lucknovv'dadır. (15)
i

Bu ulu kişilerle (16) ilgili belgeledin hiç birinde efsanedeki 

yarışmayla ilgili bilgi olmamakla belikte halk arasında güçlü 

bir sözlü gelenek yaşamaktadır. B (U kişilerin çok çelişkili din

sel birikimlere sahip olmaları ilgi çekicidir. Şah Mina'nın Mal- 

fuzat (Kaydedilmiş Sohbetler) a dlı yapıtı, kendisinin "yüksek"



geleneklerden beslenen ortodoks bir "sufi" (kendini tanrıya 

adayan, kendi özü ile tanrı özünü bir sayan kişi) olduğunu do

ğrulamaktadır. Müslümanlığı kabul etmiş Suriyeli bir Yahudi 

dönmesi olan, mucize sergileyici Şah Madar'ın ise yıllarca 

mistik dervişleri izleyerek doğu kültürünü araştırdığı, sonunda 

Hindistan'a ünlü bir ermiş olarak yerleştiği bilinmektedir. 17. 

yüzyıl hagiyografi (kutsal şeylerle ilgili eser) Mirat-ı Madari"de 

Şah Madar, en akıl almaz mucizelerin yaratıcısı olarak yer 

alır. Ortaçağın sonlarında Hint-Islam dünyasında çok yaygın

laşan, belki de Yogi'lere (Hint filozofu Yoga'nın taraftarı) en 

çok benzeyen Müslüman tarikat olan Kalenderi grubundan bir 

tarikata bağlı Madari dervişlerinin tek lideri oldu. (17)

Yürüyen duvar söylencesinin bu dengeli yaygınlaşması

nın gerçek nedeni belki de kural tanımayan, ama büyük bir 

mucizevi etkiye sahip olan Madari dervişleri karşısında Şah 

Mina müritlerinin, kendi liderlerinin üstünlüğünü sergileme 

gereksimini duymalarıdır. İki ermişin yaşadıkları yıllar göz 

önüne alındığında söylencenin 15. yüzyılın ikinci yarısından 

önceye ait olma olasılığı zayıftır. Bektaşi yazılı belgelerinde 

efsanenin ilk olarak yer aldığı dönem de aynıdır. (Velayetna- 

me'de söylencenin geç bir biçiminin yer almadığını kabul et

memesi koşuluyla) Bu anlamda, söylencenin Bektaşi biçimi

nin, Şah Mina efsanesinden çıktığını söylemek çok güçtür. 

Tersi bu zamansal olarak mümkün olsa da bir başka nedenle 

zayıf bir olasılıktır. Söylencede, Digby ve Rizvi'nin (18) ince

lemelerinde belirtildiği gibi Yogi etkisindeki ortaçağ Hint mot

ifleri egemendir. Bu nedenle bizim, söylencenin bire bir aynı 

biçimini daha az tanınan iki Hint-Müslüman ermişi, Seyyid 

Taciddin Şersawar ile Şeyh Kutbuddin Mannawar Hansoy ara

sında yaşanmış olarak anlatıldığını saptamamız çok şaşırtıcı 

bulunmamalıdır. (19)

Ayrıca, erken Hint-Müslüman kaynaklarında bu söylen



cenin bazı bölümlerini bulduğumuzu belirtmemiz gerekiyor. 

14. yüzyıl Pencabi sufilerinden Abu Ali Kalender'in "bir duvar 

üzerinde yol aldığı" belirtilmiştir. (20). Yürüyen duvar söylen

cesi, Delhili Şeyh Nizamüddin'in (1308'de kaydedilmiştir), 

Sarakhslı Şeyh Lokman (10. yüzyıl) ile ilgili bir konuşmasın

da yer almıştır. Şeyh Lokman şeriatın yasaklarını çok iyi bil

miyordu, kendisini ağır biçimde eleştiren ermişlere karşı, bin

diği duvara Allah'ın emriyle yürümeye başla" dedi ve duvar 

yürümeye başladı. Şeyh Lokman duvarın üstünde kendini 

eleştiren ermişlerle buluşmaya gitti (21).

Aynı Şeyh Lokman, Şeyh Ebu Said B. Ebu'l-Hayr Hora- 

sani'ye ait olduğu kabul edilen deyişlerin toplandığı bir eser 

olan Asar-ı Tevhid'de bir çok kez anılır. Bu eser 1180 yılında 

bir araya getirilen belgelerden oluşmuştur. Asrar-ı Tevhid'de 
yürüyen duvar olayından söz edilmez, ancak bir bölümünde 
Beyazıd Bestami'nin "bir aslana bindiği ve elinde bir yılanı 
kamçı gibi salladığı" belirtilir. (22)

Bu dönemin, sufi söyleminde, yürüyen duvar efsanesinin 

doğduğu yıllara uyduğunu düşünüyorum. Yarışmanın Hora

san bölgesinde gerçekleştiği ve buradan Hindistan ile Batı'ya 

yayıldığı tezi oldukça gerçekçi. Bize göre ne Beyazıd, eline yı

lan alıp kaplana binen ilk kişiydi, ne de Lokman duvara yürü

mesini emreden ilk ermişti.

İs l a m  d ü n y a s in in  ö t e s İn d e

Bir Hindolog dostum, Hindu-Budist geleneğinde (23) yer 

alan "seksen dört sidda efsanelerinde" benzer mucizelerin bu

lunduğu konusuda dikkatimi çekti.

Siddalar, 11-12. yüzyıl ve sonrasında Kuzey Hindistan Hiri- 

duları arasında çok yaygın olan dinsel-büyüsel bir akımın ilk 

kurucularıdır. Brahman geleneğinden oldukça uzak olan bu



akım, "çoğunluğu, Şivaistik (Hindulann yıkım ve yeniden do

ğum tanrısı Şiva'ya ilişkin) özellik taşıyan ama bazıları da 

Budist olarak tanımlanabilen çok sayıda büyücülük ve simya

cılık ile ilişkili uygulama ve geleneğin doğuşuna kaynaklık et

miştir" (24). "Büyüsel mükemmelliğe" ulaştığına inanılan 

"siddaiar' güncel hinduizmde, Tibet Budizminde ve hatta bazı 

Sih efsanelerinde yeralır. (25) Bu siddaların en eski efsanesi,

11. yüzyıl sonuyla 12. yüzyıl başlarında orjinal Sanskritçe 

metninden tercüme edilmiş olan bir kayıt halinde Tibet'te ko

runmaktadır (26).

Seksen dört siddadan biri olan Gru Dombipa aşağı kast- 

dan (Dombi) bir kadını tankrik (tantra: Hindularda bir tarikat) 

çalışmalarında kendine eş seçtiği için tahtından vazgeçmeye 

zorlanmış olan bir kraldı. Kral, kadının kastına (Dom) katıla

rak yaşamını sürdürmeyi kabul etti. Bu kastta şarkıcılar, çal

gıcılar ve dansçılar vardı; eşiyle birlikte ormanlara çekildi ve 

burada 12 yıl süreyle çalışmalarını sürdürdü. Bu sürenin so
nunda eşler vahşi ormandan "dişi bir kaplanın üstünde ve 
ellerinde zehirli bir yılanı kam çı gibi sallayarak" çıktılar (27). 

Tam bir Yogi olan Guru Dombipa kendisini yeniden kral yap

mak isteyenlerin önerilerini reddetti ve diri olarak yakılmak 

istediğini belirtti. Cenaze yakmak için hazırlanan odun yığını

nın üstünde eşler kutsal "Hevajra" ile eşine dönüştüler.

Siddha Guru adını, gönüllü olarak katıldığı Dom kastından 

aldı. (Daha düşük bir kasta gönüllü olarak katılma eylemi, 

çok sonraları bilinçli olarak toplumun tepkisini çekmeye çalı

şan Malamati dervişlerinin davranışlarını etkilemiş olmalıdır). 

Dom kastı, çingenelere benzeyen özellikleriyle, bugünkü Hint 

toplumunda da vardır ve ölü yakma törenleri ile çeşitli eğlen

celer konusunda uzman kişilerden oluşur. Bu kast üyelerinin 

kutsal hac ziyareti yaptığı birkaç yerden biri de Makanpur'daki 

Şah Madar türbesidir (28).



Burada şu sorun aklımıza takılıyor: Türbe daha eski za

manlardaki bir Dombipa'nın kutsa! yeridir ve Madari derviş

lerince kendi "kaplan sürücüsü" liderlerinin türbesi gibi benim

senmiş ve kutsal bir mekan olarak ünlenmiş olabilir.

Siddaların Tibet'teki kayıtlarında yürüyen duvar konusun

da bir bilgi yoktur, ancak daha geç dönemlerde bir kanıta 

rastladık. Sih dininin kurucusu Guru Kanak'ın 17. yüzyıla ait 

bir hagiyografında, seksen dört sidda ile yaptığı toplantıdan 

söz edilir. Siddaların Guru Nanak'ın huzurunda sergilediği bir

çok mucizeden biri de "bir duvarın çevrede koşmaya başla

ması" olmuştur (29).

Bu bilgiler, siddaların Ehli Hak ve Bektaşi mucize yara

tıcılarının en yakın öncüleri olduğunu mu göstermektedir, 

yoksa daha yakın bir yerlerde başkaları olabilir mi?

KEMİKLERDEN YENİDEN YARATILMAK

Tibet'te korunan belgede yer alan öyküde, Sidda Guru 

Virupa (Guru Dombipa'nın tantrik çalışmalarında öğretme

nidir) güvercinleri öldürüp yer ve daha sonra onlara tüylerin

den yeniden can verirdi (30). Bir başka büyük Sidda olan 

Yogi Gorahnath'ın da ölmüş insanlara külleri ya da derilerin

den can verdiği yaygın bir söylencedir (31). Hind halk öykü

lerinde bunlar gibi sayısız söylence vardır (32).

Yukarıda değindiğimiz konulara birçok Ehl-i Hak söylen

cesinde de rastlamaktayız (33). Bu konu benzerliği Bektaşi 

kültüründe de yaygındır. Her iki toplumun söylencesinde de 

kemiklerin kesinlikle kırılmaması gerektiği ısrarla belirtilir ve 

ölü varlık başka bir kalıntıdan değil, her zaman kemiklerin

den canlandırılır (34). Canlandırma konusu bütün dünyada 

yaygın görülmesine karşın (35), bu özel biçime sadece Asya'da



rastlanır. İslam öncesi Türk ve Moğol toplumlarında, sonraki 

yaşamda canlanabilmeleri için, adak olarak öldürülen hay

vanların vücut bütünlükleri korunur, kemiklerinin kırılmama- 

sına özen gösterilirdi. Hayvanın kemiklerinden birinin kaybol

ması ya da kırılması adağın kabul görmemesi anlamına ge

lirdi (36).

Ehl-i Hak ve Bektaşi kültürleri ile Siddalar arasındaki 

güçlü benzerlikler iki gelenek arasında doğrudan ilişki olduğu 

anlamına gelmemektedir. Ehl-i Hak ve Bektaşi kültürlerinin 

daha çok Türk-Moğol kültüründen kaynaklandığı görüşündeyiz. 

Roux, Mokri tarafından yayımlanan Ehl-i hak belgelerinde, 

çok sayıda ayrıştırılamayacak Türkçe unsur olduğu gösteril

miştir (37)

Kaplan ve duvar öyküleri de Türk kültür etkisine bağlı 

olabilir mi? (Etki ya Sidda söylencelerinden alınma şeklinde 

veya esin kaynağı olarak olabilir) Ben, bu motiflerin kayna

ğını kesin olarak bulmamazı olanaksız görüyorum. Öncelikle, 

İslam-öncesi Türk-Moğol kültürü günümüze yazılı olarak 

ulaşmamıştır. Dünyayı dolaşan Yogilerin, Horasani dervişlere 

bu motifleri aktarmaları ve kaplan-yılan ile simgelenen tantrik 

çalışmaları öğretmeleri önemli bir olasılıktır. Yogi tipi Hint sufi 

öykülerinin bir çoğunun kökeninin 10-12. yüzyıl Horasan kül

türü olduğu düşünülmektedir. Müslüman mistikler ile Budist 

ve Hindu uluları arasındaki etkileşim Horasan bölgesinde 

daha sonra Hindistan'da sanıldığından çok daha güçlü idi.

MÜCİZEVİ YARIŞMANIN ANLAMI

Yürüyen duvarın rakibi olarak, kaplan ve yılanın taşıdığı 

anlamın, tantrik çalışmalarda ve Müslüman çevrelerde ne olur

sa olsun, kesin olarak kabul edilmesi gereken öykü şudur: Ku

rumlaşmış ve topluma dayatılan katı şeriat hükümlerine karşı



daha büyülü, başına buyruk, kuralsız bir davranış biçimi* yan

sıtılmaktadır.

Aslana binerek elinde yılan taşıyan bilinen ilk^sufi olan 

Beyazıd Bestami'nin konformist (uymacı, geleneklere uyan), 

olmayan mistik bir yapının kurucusu olması çok önemlidir. 

Dom kastının etkisi ne olursa olsun, söylencede kaplana bin

diği belirtilen Şah Madar'ın kişiliği de bu saptamayı halkı çı

karmaktadır. Pir Mikail (Ehl-i Hak söylencesinde) ve Mahmud 

Hayrani gibi diğer aslan sürücüleri hakkında ise elimizden hiç 

somut bilgi yoktur. Ancak, efsanenin yapısından bunların ku

rumlaşmış bir "ortadoks"yapıya rakip olan, daha başına buy

ruk ve disipline edilmemiş ruhsal yapıları temsil ettiği anlaşı

lıyor.

Birbirinden çok farklı iki ruhsal biçim arasındaki çelişki 

Ehl-i Hak öyküsünün sözcükleride ve diğer iki olayın ikonog

rafisinde (din ulularının resimlerinin tanıtımı) görülmektedir. 

(Resim 1 ve 2)

Aslan (veya kaplan) ve zehirli yılan vahşi yaşam ile iliş
kilidir ve bunlara hükmeden güç (Islami olmayan) doğa üstü 
yeteneklerdir. Duvar ise, yerleşik yaşam biçimi ile uygarlığın 
simgesidir. Resim l'de görülen Hacı Bektaş'ın duvarı bir köp

rüyü andırır; Resim 2'deki Ehl-i Hak öyküsünde ise karşılaş

ma bir nehrin kıyısında olmaktadır.

Nehir, sulu tanm ve yerleşik uygarlık demektir. (Bkz. Resim 

2'deki bereketli tarlalar) CIygarlık ise, aslanı süren ermi-şin, 

içinden geldiği dağlar ve çöl ile çelişkili bir ortamdır. Hacı 
Bektaş'ın seccadesi (Resim l'de  bu bir deri parçasıdır, aynı 

zamanda elindeki teşbihe dikkat ediniz) şeriata uyduğunun 
bir göstergesidir. Resim 2'de ise Şah Mina, Şah Madar geldiği 

sırada "wudu" yapmaktadır ve hemen yanında bir su testisi vardır.



Bu iki resimde ve diğerlerinde aslanın üstündeki yarış

macının sol taraftan, duvarın üstündeki yarışmacının ise karşı 

yönden gelmesi rastlantı olamaz. Sol-sağ karşıtlığının birçok 

kültürde sembolik önemi vardır ve yüklenen anlamlar hemen 

hemen tüm danyada aynıdır. (38).

Doğal olarak, söylencedeki yarışma dünyanın birçok 

bölgesinde birbirinden bağımsız olarak görülebilen bir süreci 

sembolize etmektedir. "Yüksek" değerlerin, daha "popüler" 

değerler karşısında zafer kazanması; yerleşik, kurumlaşmış 

tarafın, daha başına buyruk olana üstün gelmesi; daha açık 

belirtmek gerekirse, efsanede Kalenderizmin sönüşü ve daha 

kurumlaşmış değerler sistemi içinde erimesi vurgulamaktadır.

Kurumlaşmış ve insanları zorunluluklar içinde sınırlayan 

dini değerlere saygı duymaya, aşırı yoksul, alkollü içeçekleri 

çok seven, perişan görünümlü ilk Kalenderi dervişleri 10. yüz

yılın başlarında Horasan'da ortaya çıktı. Moğol istilalarının 

yarattığı kargaşa ortamında sayıları hızla arttı. Toplumsal 

köklerinden kopan birçok yoksulun katılmasıyla daha çok 

çoğaldılar ve içlerindeki öğrenme tutkusu olanların Horasan 

sınırlarının çok ötesine taşıdı. Kalenderililik 13. yüzyılın baş

larında Küçük Asya, Suriye ve Mısır'a ulaştıktan kısa bir süre 

sonrada Kuzey Hindistan'da yayılmaya başladı. Ancak, bu 

yayılma tek yönlü olmadı. 13. ve 14. yüzyıllarda birçok Ka

lenderi dervişi Küçük Asya'dan Hindistan'a gitti (Şah Madar 

da batıdan doğuya olan bu göçe Suriye'den katılan bir Hindi

stan yolcusuydu). Bundan sonraki yüzyıllarda Kalenderi der

vişleri Hindistan ile Atlantik kıyıları arasında hemen her yerde 

görüldüler (39).

Kalenderiler arasında örgütlenme ve yerleşik toplum ya

pısına geçiş eğilimleri Hindistan, Küçük Asya ve Mısır'da 13. 

yüzyıl başlarında ortaya çıktı. Büyük olasılıkla Bektaşilik, 

Alevilik ve Ehl-i Hak düşüncesini benimseyen toplumsal ya



pıları etkilediler ve onların içinde erimeye başladılar. Hindis

tan'daki Madari tarikatı, 17. yüzyıla kadar varlığını koruyabilen 

önemli bir Kalenderi gruptur. 17. yüzyılın ortalarında İran hal

kı arasında Kalenderiler ve onlardan etkilenen tarikatlar çok 

etkiliydi ve artık göçebe değillerdi (40). incelediğimiz muci

zevi yarışmada bu yerleşim uygarlığa geçiş sürecinin önemli 

etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu söylencenin yoğun olarak 

anlatıldığı hemen bütün yörelerde güçlü bir Kalenderi etkisi

nin yaşıyor olması bir rastlantı olamaz. Hatta, Kalenderilerin 

bu söylenceyi İslam dünyasının her yanına çeşitli biçimlerde 

yayıldığını söyleyebiliriz.

Bu durumda şu soruyu tartışmak gerekir : Kalenderiler 

kendilerinin kaybeden taraf oldukları bir yarışmayı neden 

sürekli yaymışlardır? Neden Bektaşi, Alevi ve Kızılbaşlar gibi 

heterodoks (ortodoks karşıtı) tarikatlar, kendi atalarının ve 

yollarının kurucularını bu söylencede ortodoks kazananlar ola

rak göstermiş olabilirler?

Bu çok belirgin çelişki, iki mistik eğilim arasındaki m ü

cadelenin aslında, Kalenderi etkisindeki tarikatların iç çekiş

mesi olduğunu düşününce önemini yitirmektedir. Ayrıca, ilk 

Bektaşi ve Elh-i Hak'ların daha sonraki kuşaklara göre orto

doks İslam'a daha yakın oldukları düşünülmektedir. Hacı 

Bektaş ve ilk izleyicileri büyük olasılıkla şeriat hükümlerine 

sıkı sıkıya uyan Sünnilerdi. Belli bir süre sonra güçlü Şii ve İs

lam öncesi Yakındoğu mistik düşüncelerinden etkilenerek 

Kalenderiliğin çekiciliğine kapıldılar. Kalenderiliğin yerleşik 

düzene uyum sağlaması, Bektaşilerin şeriat karşısındaki ra

hat tutumlarına uyar. Bu açıdan bakıldığında, duvarının üze

rinde güvenli bir havada rakibini yenen ortodoks ermiş, aslanı 

süren yılanlı dervişe önceleri kesinlikle üstünlüğünü kabul et

tirmiş, ama iradesini kabul eden yeni öğrencisinin kişiliğinde 

dergahına bir "Truva Atı" almıştır. Sultan Sahak'ın halefi



Baba Yadigar kendi zamanındaki belgelerde sıradan bir müs- 

lüman şeyh (41) olarak tanımlanır. Daha sonraki kuşaklar ise 

giderek artan bir heterodoks ve İslam-dışı inanç sistemi geliş

tirmişlerdir (42).

Şah Mina Sahip'in yolunu izleyenler de benzer bir geliş

me görülmüştür. Şah Mina'nın Malfuzat adlı yapıtında orto- 

doks bir sufi olduğunu belirtmekte, ama 20. yüzyıla ait bir 

ürdu hagiyografında hem Şah Madar ile yaptığı toplantı an

latılmakta hem Şah Madar'ın (diğer öğretmenlerin de) sadık 

bir öğrencisi olduğu belirtilmektedir (43). Gerçi bu belgede ^  

bizim öykümüz yeralmaz (elimde bulunan Sinal belgesinin - 

Resim 2 kaynağı bilinmemektedir. ) Ancak Şah Mina der

gahının "seccade-nişinli" olan kişi ile yaptığım görüşmede 

kendisinin efsaneyi çok iyi bildiğini-buraya ziyaret eden hacı

lar gibi- gözledim. Günümüz Bektaşileri gibi onlar da bu olayı 

bir yarışma olarak değil, zıt yönde büyük ruhsal güçleri olan 

iki ulu kişinin güçlerini birleştirmesi olarak açıklıyorlardı: "Her 

ikisi de çok büyük mucizeler sergiledi ve hangisinin daha üs

tün olduğunu yargılamak bize düşmez". Diğer yandan, Şah 

Madar dergahının "seccade-nişin'i" efsaneyi kendisine sor

duğumda çok utandı ve bir süre konuşmk istemedi. Aslan sü

rücüsünün Şah Madar olduğu yolundaki yaygın inancı iyi bi

liyordu ve sürücünün kesinlikle bir başkası olduğunu düşünü

yordu (44). Bu durum, iki ünlü ulu kişinin yolunu izleyenler 

arasındaki eski çekişmeyi gösteriyordu ve Şah Mina'nın üstün

lüğünün etkisini yansıtmaktaydı.

Bu söylencenin üç farklı işlev gördüğünü ve birbirinden 

ayrı üç anlam taşıdığını söyleyebiliriz. İlk dönemlerde alkollü 

içki kullanan, göçebe ve başına buyruk dervişlerin daha son

ra yerleşik yaşam biçimini seçtiğini ve yerleşik kurallara uy

duklarını gösterir. İkinci aşamada, başka bazı sufi söylence

leri gibi rakip ulu kişiler arasındaki çekişmenin bir yansıması



olarak ve ruhsal üstünlüğün ilanı anlamında anlatılmış, yer 

leşik halkın göçebeler karşısındaki üstünlüğü öne çıkarılmış

tır. Söylencenin anlamı İncil ve Kur'an'da, Hz. Musa'nın Mısırlı 

sihirbazlar karşısındaki üstünlüğünü anlatan öykülere çok 

^ benzer. Nihayet, son aşamada heterojen atalar artık kabul edi

lir ve eski rakipler arasındaki çekişme uzlaşma ile sonlanır. 

Söylence artık bir yarışma değil, bir uzlaşma ve bütünleşme 

öğesi olarak anlatılmaktadır. İki ulu kişi farklı ama eşit önem

de ruhsal başarılar kazanmıştır.

incelediğimiz efsanedeki gerçek kahramanlar Kalende- 

riler ile onların Budist ya da Hindu öncüleridir. Bir yanda Bek

taşi ve Kızılbaşlar ile diğer yandan Ehl-i Hak'lar arasındaki 

benzerlikler bu topluluklar üzerindeki güçlü Kalenderi etki

sinin sonucudur. Bu topluluklarda anlatılan söylencenin çok 

geniş bir kabul gördüğünü gözlemledik; öyküdeki güçlü Hint 

etkisi çok belirgindir ve Müslümanların mucize öykülerinden 

(45) şu yada bu ölçüde etkilenen birçok başka gelenekleri ol

duğu da bilinmektedir. Bu topluluklar kesinlikle Yakındoğu'da 

yaşadıkları halde Budizm ve Hindu dinlerini kendilerine dost 

dinler olarak algılarlar. Bu tarikatların ilk üyelerinin Hint dini 

görüşleri ile karşılaşınca çok farklı davranmadığını düşünü

yoruz. Aslında, Ehl-i Hak geleneğinde Hindistan bağlantısına 

birçok açık gönderme yapılmaktadır (46). Hindistan ve Batı 

Asya'daki başlangıç dönemlerinde birbirinden bağımsız olan 

benzer heterodoks tarikatlar arasındaki karşılıklı etkileşim ve 

ilişkilerde Kalenderilerin güçlü haberleşme ağlarının çok etkili 

olduğu düşünülmektedir. Dönemlerinde "yuvarlanan taş" ola

rak tanınan Kalenderilerin çevrelerinde gördükleri güçlü orto- 

doks düşünceleri yürüyen bir duvar sembolü ile anlatmaları 

yapılarına çok uygun düşmektedir.
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