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ÖNSÖZ
Tarihi yazılmamış topraklar vatan değildir. Tarih ise konu aldığı devrin ya da devirlerin sadece siyasi yönünü değil onu etkileyen ana unsurlar
olan iktisadi- kültürel vaziyeti de inceler. Tarih, genel olarak toplumların
yaşadıkları , vatan adıyla bildiğimiz toprakların üzerinde yaşanan olayları,
hikaye ettiği gibi özel olarak vatanın belirli bölgelerini , şehirlerini kazalarını hatta köylerini de konu alır . Biz de bu çalışmamızı , coğrafi olarak Teke
bölgesinin yukarısında yer alan kültürel açıdan Teke’nin merkezi olan, Burdur ili topraklarının kültürel köklerine ayırdık. Kültürlerin ana belirleyicisinin, toplumların mensup oldukları dinin olduğu tartışmasız bir hakikattir.
Bizim de dinimiz olan İslam Dini, kültürümüzün bütün boyutlarını tayin
eden ve bundan sonra da tayin edecek esas kaynaktır. Onun da kaynağı kitabı Kuran ve peygamberinin sünnetidir . Bu iki kaynak Nass olarakta bilinir.
Nass, akıl sahiplerinin dünya ve ahiretini Allah’ın emrettiği şekilde düzenlemesi için şaşmaz bitmez bilgi hazinesidir. Bir müslümanın hatta bir insanın bilgi elde etmek için üç yolu vardır. Aklı , Haberi Sadık (Vahy) ve sağlam duyu organları . İnsan yaşantısını kolaylaştırmak için Allah’ın ilminin
eseri olan yaşadığı dünyayı önce anlamak ve sonra ondan faydalanmak için
aklı ve duyu organlarıyla faaliyet gösterir. Bu eylem öğrenmedir, bilme
gayretidir. Bilgilenmedir. Bu bir düzen içinde olursa bilimdir eski adıyla
ilimdir. Hem vahyi hem de maddi dünyayı anlamak için akla ihtiyaç vardır.
Eğer akıl sahibi kişi , ilm i Nass’ta veya müspet ilimde , İdrak -Tahkik –
Tahlil –Tenkid-Temyiz – Terkip –Teklif merhalalerinden geçerse İlim sahibi
olmuştur o kişi alimdir. İlm i Naas olarak bildiğimiz İslami İlimlerin şüphesiz hepsini içine alan ilim sahası, Kuran’ı Kerimi anlama ve açıklama eskilerin tabiriyle mana verme ilmi olan İlm i tefsirdir. Tefsiri yapan müfessir
aynı zaman da akli ilimlere de hakimse , tefsirinde onlardan da faydalanıyorsa eserine “İlmi Tefsir” denir, diğer adıyla Dirayet Tefsiridir . Araştırmamıza mihver olan Türkiyenin Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır olarak
tanıdığı büyük müfessirimiz , bunu ülkemizde yapabilen nadir ulemamızdandır. Onu bilinenlerin dışın da bilinmiyenleriyle de özellikle memleketi
olan ve gururla soy ismi olarak aldığı köyü Yazır’ı ,Yazır’ın kökü olan Oğuz
Türkmen boyu Yazır’ı yanı sıra büyük alimimizin baba soyunu ilk defa yayınlanacak belgelerle tanıtmaya çalıştık. Yine Yazır merhumun varisi olduğu
ilmi anlayışın dayandığı temel ile fikriyatının ulaştığı asıl ana damarın ya-
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ni İmam Maturudi kelamının bilgi –akıl anlayışını , mutasavvıf olmasına
rağmen Türkler içindeki takipçilerinden olan Hacı Bektaşı Veliyi ve düşüncesinin tarihi seyrini zamanla nasıl tahrif edildiğini yer yer aralıklarla ele
aldık. Bilgi ve akıl hususunda Kelam ehli , İslam felsefecileri ile Tasavvuf
erbabının bakış açıları , Hz .Peygamber sonrası din aylayışın da farklılaşma
sonucu parçalanmaları özetleledik . Kerbela olayının Milli tarihimize ve
toplumuza akseden sonuçlarını tarihi süreç içindeki gelişmesini tahlilini
yapmaya uğraştık . Dolayısıyla Burdur çevresinin bu sürec ile bağlantısını
belirlemeyi amaçladık. Yanı sıra Nakşilik ,Halvetilik ,Mevlevilik ve Uşşakiliğin bölgedeki varlıklarına ve halkımıza bu sahada önderlik eden şahsiyetleri tanıttık . Manzumelerle anlatılan Burdur‘un ilim hayatını gözler önüne
serdik . Ki bunların çoğu ilk defa ele alınmaktadır. Ayrıca yine ilk defa ,
19.Yüz yıl içinde yaşamış büyük alimlerimizden Ömer Burduri’nin Rical Ehli
hakkında ki manzumesine yer verdik . Araştırmamızın başlığını çalışmamızın içinde olayını anlattığımız üzere Muhammed Hamdi Yazır merhumun
memleketi olan ata yurdu için söylediği “Beğenilmeyen Topraklar “ deyişinden alarak koyduk . Bu araştırmayı yaparken ; bilhassa Muhammed
Hamdi Yazır ailesi ve köyü hakkında yardımlarda bulunan, Yazırlı Sezai
Demirok’a teşekkür ediyorum.
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MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN DEDİĞİ ÜZERE

“BEĞENİLMEYEN TOPRAKLARIN” HİKAYESİ
Rahmetli dedem Hacı Ahmet Kuzucu’nun aziz hatırasına

Hayati KUZUCU

GİRİŞ
Bu araştırmamız da Türk İlim tarihinin en önemli şahsiyetlerinden
biri olan cennetmekân Muhammed Hamdi Yazır’ın hayatını genel hatlarıyla ele alırken , mensup olduğu ailesini ve bu ailenin yurdu olan Burdur
Çavdır Yazdır köyünün tarihi zeminini, ulaşa bildiğimiz belgeler ve sözlü
kaynakların ışığında , ele almaya çalıştık. Ancak onun açtığı yol ile Türklüğün kültürel geçmişinin ana direği olan İslam’ın, yine onun sağladığı perspektifle tarihi seyrini, kendimizce ortaya koymak istedik. Dolayısıyla; kültürümüzün sistemli eğitimine dayalı cephesini daha sonra başka bir araştırma konusu etmek üzere, sistemli eğitime dayansa da halkımızın kültürünü yoğurmuş olan ona asıl şeklini veren Halk sofizmini ve Tasavvufi
akımların günümüze olan uzantılarını da dâhil etmek suretiyle, ele almaya gayret ettik. Amacımız Türkistan Yesi şehrinde yanan Türklük yanardağından alınan közle önce Horasan da
harlanan sonra Anadolu’yu ısıtan ateşin, hususiyle Yukarı Teke: Burdur ve çevresin deki yanan ocaklarını tanımak için geçmişin belgelere dayanan hikâyesini dile getirmektir. Buna paralel olarak aynı kaynaklardan çıkıp akıp gelen çağlayanın: Tarikat ı Muhammed iyenin kollarının da geçmişini göstermek istedik. Ve böylece Muhammed Hamdi Yazır gibi büyük bir âlimi yetiştiren toprakların pek bilinmeyen bir yönünü hatırlatma arzusundayız.
Bir daha tekrar edelim ki : Muhammed Hamdi Yazır, Türk İlim hayatının zirve şahsiyetidir.
Türk İslam Tarihinin sahasında yetiştirdiği, ilmiyle müstesna bir yere sahip; ulemasındandır.
Ulumu İslimiye’de, üst seviyede bir salahiyete sahip âlimdir. Bu nedenle sahip olduğu İlim
salahiyeti sayesinde, tarihimiz de Türkçe yazılmış en mükemmel ve en kıymetli Dirayet Tefsirinin, tek müellifidir. Hamdi Yazır, zamanının âlimlerinin hiç birinde görülmeyen derin bilgi ve
geniş kültürüyle, salahiyetini; İlim erbabına kabul ettirmiştir. O, aynı zaman da değerli bir
mütefekkir, yanı sıra hattat ve musiki ye ilgisi olan. Dahası şiirleri olan bir sanatçı kişiliktir.
Türk ilim hayatı, Muhammed Hamdi Yazır’ın sayesinde onun yazdığı sahasında tek olan ve
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tek kalacak “Hak Dini Kur’an Dili “adlı muhteşem Dirayet diğer tanımla İlmi Tefsiri kazanmıştır. İslam’ı kabul sonrası Türklerin içinden, çok sayıda bütün İslam dünyasınca bilinen tanınan
âlimler özellikle Müfessirler yetişmiştir. Ancak, hiç biri ana dillerinde tefsir, üstelik Dirayet
Tefsiri yazmamıştır. Dirayet diğer ismiyle İlmi Tefsir yapabilmek için bir âlimin Ulum u Kuraniye ve ulumu İslamiye de de üstat yanı sıra akli ilimlerde de derin bilgi sahibi olması gerekmektedir. İşte bu işi ilk defa başaran âlim; Muhammed Hamdi Yazır’dır. Doğum yerine nispetle tanınan adıyla Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, ata yurdunda Hamdi Yazır ya da Küçük
Hamdi Efendi adıyla tanınmaktadır. Bizim onun ilmi hakkında bir şey diyebilmemiz söz konusu olamaz. Gayemiz rahmetli hakkında çocukluğumuzdan beri büyüklerimizden dinlediğimiz,
pek çok şeyin yanı sıra başka bilinmeyenleri yazıya dökerek, doğup büyüdüğümüz, ilerde değineceğimiz üzere Cennetmekân Hamdi Yazır’ın deyişiyle “Beğenilmeyen Topraklara” vefa
borcumuzu ödemek, böylece onun ruhunu, Ata baba yurdundan vereceğimiz bu selamla ve
bir hayır dua ile şad etmektir.

A- MUHAMMED HAMDİ YAZIR KİMDİR.
BİR DEVRİN KAPISINI ARALAMAK
Rahmetli dedem Hacı Ahmet Kuzucu, köyümüz Anbarcık’da fahri olarak; yarım yüz
yıla yaklaşık imamlık yapmış bir insandı. Bu yüzden halk arasında Hacı İmam adıyla anılırdı.
Tam tarihi, bilinmese de resmi belgeler de Rumi 1317 doğumlu olup, devrin şartlarında okuma imkânları çok az olmasına rağmen önce köyün de Hafız adıyla maruf İsmail Özcan’dan(?1936) ve yine hafız olan, seferberlikte Cihad ı Ekber fetvasına
uyarak cepheye koşmuş ve bir daha evine dönememiş olan
teyzesinin eşi Hacı Mehmet’ten(Hacı Efendi Mehmet’i )eğitim
almıştır. Sonra Yatağan Medresesine devam etmiş ve medresenin ünlü müderrisi Mustafa Efendinin öğrencisi olmuştur.
Ancak istiklal Harbi dolayısıyla askere çağrıldığından; eğitimini
yarıda bırakıp cepheye koşmuş, asker dönüşü devrin şartları
icabı öğretime devam edememişti. Rahmetli her ne kadar eğitimini tamamlayamasa da sürekli ilim ehli insanlarla muhatap
olmuş, bu bir çeşit açık eğitimle eksikliklerini ikmal etmiş bir
insandı. Bilhassa Kur’an kıraat ve tilavetinde eşsiz bir vasfa saAnbarcıklı Hacı Ahmet
hipti. Dedem merhum, çevredeki tüm zamanın değerli ilim
Kuzucu (Hacı imam
ehliyle haşır haşır neşir olduğundan, onlarla hep irtibat halinde
1317-1986
idi. Evimiz de çoğu zaman onların ziyaretine şahit olurduk veya dedem onları ziyaret ederdi.
Hatta köyümüz Beş kaza taraflarına giden yol üzerin de olduğundan, bazen o taraflardan gelen giden eski zaman hocalarından hayatta kalabilen bazılarının veya dervişlerin bize misafir
olduklarını hatırlarım. Yanı sıra yine her Pazartesi kurulan, bütün Teke’nin en büyük pazarlarından olan Çavdır pazarına dedem, çoğu zaman beni de götürürdü. Her yerden gelen pazarcılar arasında bulunan eski Hocalarla görüşürdü. Bu sohbetlerden yaşça küçük olmama ve

4

pek bir şey anlamama rağmen; zoraki olarak bende bulunurdum.
Sohbetlerin çoğu mutlaka dini bahisler olurdu. Onların bir ortak
yanları vardı, Sultan Abdülhamid hayranlığı idi .Ve hatta Salli Barik dualarında ki “ kema barekte ala İbrahime ve ala ali ibrahime
inneke Hamidun Mecid” kısmının “Hamid ve Mecid’ den sonra
bereket kalkacak” şeklinde teville tefsir etmeleri ve bunu tasdik
etmeleri ayrı bir ilginçlikti. Bence bu bir yerde Abdülhamid’in,
zamanın medrese öğrencileri ve zümresi üzerindeki verimli propaganda gücünü göstermektedir. Yaşça küçük olsam da söz konusu
sohbetlerde veya tartışmalarda, kendilerine atıflarda bulunulan ya
da adları sıkça geçen isimler, zihnimde yer etmişti. Bunlar Yazırlı
Hafız , Yazırlı Emin Efendi(sonradan bu zatın Hamdi Yazır’ın amcası Kozağaçlı Merhum Nuri Hafız
olduğunu öğrendim) Küçük Hamdi Efendi (Muhammed Hamdi (Turgut)
Yazır),Çaltılarlı İbrahim Efendi , Çavdırlı ünlü müderris Yörük Hoca
adıyla maruf Ali Efendi(Yıldız) , Dengereli Müderris Ahmet Efendi, Ulu köylü Emin Efendi (?),
Büyük Alanlı Rasih Hoca(1887-1962) Kozağaçlı Nuri Hafız (Turgut) gibi şahsiyetlerdi. Bir ara
benim için aldığımız Kur’an elifbası kitabına bakarken , Muhammed Hamdi Yazır isminin
geçtiğini görünce ;komşu Yazır Köyünün adıyla benzerliği dikkatimi çekmişti.Rahmetli dedeme onun kim olduğunu sorduğumda” bana :- O, çok büyük bir alimdir. Güççük Hamdi Efendi
işte o . Yazırlı Loman(Numan) Efendinin oğludur. Çok değerli kıymetli değerli bir tefsiri vardır-“ demiş ve böylece büyük alimimizin ismini beynime kazımıştı. Rahmetlinin büyük alimi
bana anlatırken ses tonun da ki değişikliği ve saygıyı muhabbeti , hissetmemek mümkün
değildi. Daha sonraları sık sık devrin de Kur’an kıraat ve tilavetinde üstad olan dedeciğime
onunla ilgili sorular sorar, aklımca anlamaya çalışırdım. Ve bir defasında onun ünlü duasını
dedemden sonuna kadar dinlediğim de aynı duayı her Ramazan ayında veya bayram günlerinde Cami de ; yine dedemin el açıp zaman zaman sesi titreyerek gözleri yaşlar içinde okuduğunu fark ettim. Yine cennet mekan dedem merhumdan duanın, Diyanet Reisliğinden
imamlara gönderilip, camilerde okunmasının emredildiğini öğrenmiştim. Duanın insanı etkileyen akıcı ve seciili sözleri vardı . Tefsirine de aldığı dua:. “İlahî! Hamdini sözüme sertâc
ettim, zikrini kalbime mi`rac ettim, kitabını kendime minhâc ettim. Ben yoktum var ettin,
varlığından haberdâr ettin, aşkınla gönlümü bîkarar ettin. İnayetine sığındım kapına geldim, hidayetine sığındım lütfûna geldim, kulluk edemedim affına geldim. Şaşırtma beni
doğruyu söylet, neş`eni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, sen söyletmezsen ben söyleyemem, sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kâinata sevdirdin: Sevdin de hil`at-i risaleti giydirdin; Makâm-ı İbrahim`den Makâm-ı Mahmud`a erdirdin. Server-i asfiyâ kıldın. Hatem-i Enbiyâ kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salât-ü selam,
tahiyyât-ü ikrâm, her türlü ihtiram O`na, O`nun âl-ü ashab-ü etbâına yarâb!”. Görüldüğü
üzere dua çok güzel ,insana ferahlık veren bir duadır. Bu büyük alimimizi, uzun yıllar Türkiye
pek fazla tanımadı. Kimisi onun hayatında karıştığı bazı olaylardan ötürü , kimisi dini birazcık
bir ilmihal bilgisiyle yaşadığından veya Türkiye de hitap ettiği kesimlerin kültür seviyesinin
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,onu anlayabilecek seviyede olmaması ki ilmin ;onun ilmi faaliyetlerini yürüttüğü devreden
çok gerilere düşmesi gibi nedenler , bu tanımama ya da anlamama da epeyce etkendir. Ancak , özellikle 90’lı yıllardan sonra ona yönelik ilgi fazlalaşmış eserleri hakkında yapılan ilmi
değerlendirmeler birden patlama yapmış ,dolayısıyla hakkında çok sayıda yayın yapılmaya
başlamıştır. Gün geçtikçe de bunun artacağı anlaşılıyor. Bunda Türkiye de artan İlahiyat
Fakültelerinin sayısıyla beraber, ilmi seviyenin gittikçe yükselmesi ana etkendir. Elbette bunlar sevindirici gelişmelerdir . İşaret edildiği üzere onun geniş ilminden faydalanmak bir borçtur ve bunu da yapacak sahanın uzmanlarının gayretleridir . Sonuçta merhum alimimiz tanımak ve tanıtmak ayrı bir borçtur. Onu tanımak içinde bizce onu hazırlayan şartlardan başlamamız icap ettiği kanaatindeyiz. Bu şartlardan biri de ona tevarüs eden ilmi geleneğin köklerini bulmaktır. Rahmetlinin hayat hikayesini özetlerken vurguladığı üzere baba soyunun
hep ilmiyeden olduğudur.
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Türkmenistan da hasır dan çevrili bir yurt .Benzeri Teke Yöresi yaylalarında Alacık adıyla bilinir ve kurulurdu.Resim 20.Yüz yıl başlarında Ruslar tarafından çekildiği sanılıyor

Burdur Çavdır Anbarcık yaylasın da eskiden kurulan bir Alacık

A-1 MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN SOYU
Vatan ı aslisi Burdur İli Çavdır ilçesi Yazır Köyüdür . Cennetmekan alimimizin ünlü tefsirinin
mukaddimesinde , kendisi ile ilgili olarak şu satırlar okuruz :” Ben halis Anadolulu, öz Oğuz,
Yazır Türk'üyüm. Onbeş yaşımda İstanbul'a geldim. Ne Arabistan'a gittim ne Türkistan'a. Ne
İran'ı gördüm ne de Avrupa'yı. Öğrendiğimi bu vatanda öğrendim. Yazır'ın Kayı, Kınık, Bayındır, Eymir, Avşar gibi büyük Oğuz kabilelerinden biri olduğunu da Arapça'dan; ''Divanü Lügati't-Türk"ten öğrendim “1. Görüldüğü üzere Merhum Yazır , Türklük araştırmalarında henüz
yeni yeni adımlar atılırken , tam bir milli şuurla Oğuz Yazır boyundan bir Türk olduğunu,
isabetle vurgulamaktadır. Nitekim, rahmetlinin ileri yaşlarda çekilen resimlerine baktığımız
zaman kendisinde , Yazırlı bir çok hemşehrisin de açıkça görülen eski Tükmen fizyonomisini
rahatlıkla görürüz. Burada konumuza bir ara verip Merhum Yazır’ın soyunun dayandığı Oğuz
Yazır boyunun geçmişine bir göz atalım. Yazır , Oğuz Türkmen boylarından devlet kurmuş ve
1

Muhammed Hamdi YAZIR ,Hak Dini Kur’an Dili (Sadeleştitirtenler Prof. Dr. İsmail Karaçam - Yrd. Doç. Dr.
Işık - Dr. Nusrettin Bolelli-Abdullah Yücel) .Cilt 1 .Sayf.11 İstanbul-1997
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tarihimiz de mühim roller oynamış bir boydur. Selçuk Devletinin kurucusu Kınık boyundan
Selçuk Bey’in anlaşmazlığa düşerek Horasan civarına göç etmesinde rol oynayan Oğuz Yabgusunun Yazır boyundan olduğu bilinmektedir . Selçuk’un İslâmiyet adına Müslüman olmayan yabgulara karşı cihadı da Yazır ve Kınık boyları arasında sürmüş ve gittikçe şiddetlenmiştir. Hatta iki Oğuz boyu İslâm birliğine dahil olduğu zamanda bile bu kabile savaşı nihâyet
bulmamış; tersine artmıştır2.11.Yüz yıl başlarında başlayan Yazırların Oğuz elin de ki gah ana
Oğuz kitlesi içinde gah kendi başlarına huruç ederek çevrelerinde etkin olmuşlardır. Sık sık
Selçuklularla çarpışmışlar sonraları Harezmşahlarla savaşmışlardır. Bir ara Seçuklu ailesine
kan kusturan ve onları uzun zaman uğraştıran Şah Melik , Yazır hanlarıından Baran oğlu Ali
Han’ın torunudur3. Bu cümleden olarak Yazırlılardan olan Selçukluların kuruluş yıllarında ana
Oğuz kitlesinden ayrılarak başlarında Yağmur ve Kızıl Beylerin bulunduğu bir kesim Oğuzun
Horasan da ve gerekse Irak ceziresinde bir çok olaya sebebiyet verdikleri bilinir. Yazır boTürkmenistan Yazır Halısı

8

yundan olan bu Oğuzlar, daha sonraları Yağmurlu ve Kızıllı Türkmenleri adını almışlardır.Bunların mühim bir kısmı yine asıl Yurtları olan Balhan Dağlarına geri dönmüşlerdir.Yazırlıların gücünü 1160 yılın da Harezşahlar kırmıştır ancak her ikisi arasındaki mücadele bitmemiş 1213 yılına kadar sürmüştür4. Bu arada 1208 de Yazırlılar üçe bölünmüşler farklı
yerlerde hayatlarını sürdürmüşlerdi. Bu devrede ünlü Yağmur Han Yazırlıların başbuğu olarak
epeyce ün salmıştır. Bu süreçte Yazırlar büyük insan kayıpları vermişlerdir. Daha sonraları
Yağmur Han ve onunla görülen bağlı Yazırlar 12. Yüzyılda Kuzeybatı Türkmenistan da haki-

2

Prof. Dr. Osman TURAN,Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti.Sayf.77 İstanbul-2009
Prof. Dr. Osman TURAN,Selçuklular Tarihi ve Türk-İslâm Medeniyeti.Sayf.76 İstanbul-2009
4
Doç.Dr.Engin AYAN , Selçuklu Bünyesİnde ve Dağılma Dönemİnde Oğuzların Yazır boyu. Uluslararası Sosyal
Araştırmalar Dergisi.Sayf.153 Cilt 5.Sayı 20 /2012
3

miyetini ele geçirdiler . Söz konusu devirde Yazırlar yeni gelen diğer boydaşlarıyla birleşmişlerdir. Horasan da ki ve Yazır Yurdu adıyla bilinen

Türkmenistan da yaşayan Türkmen Çavundur(Çavdır) boyuna ait bir halı örneği

Türkmenistan da Yazır boyunun dağılım alanları

9

Memleketlerin de oturaklaşmışlar içlerinden çoğunluğu yerleşik düzene geçmişlerdir. Buralarda kaleler kurarak Moğol istilasına kadar varlıklarını sürdürdükleri görülür. Yazır kalesi
diğer adıyla” Hisar Tak ı Yazır “onların en ünlü kalesi olarak tarihte iz bırakmıştır5.Ve Moğollar
tarafından yakıp yıkılan şehirlerden biri de Mevr ile Kızılavrat arasında ki eski adı Nesa olan
Yazır şehri idi6. Selçuklu Devletinin yıkılmasının baş sebeplerinden olan ünlü Oğuz isyanına
Yazırlıların katılmadığı malumdur. Yıkılış sonrası başlayan hakimiyet denildiği gibi başlarında bulunan Hindu Han bulunurken Harezmşahlar zamanında sona er ları di.Yazırlar , Moğol
devrinden sonra Karataşlı adıyla anılır olmuşlardır. Yerleşik hayat ve ziraata Yazırların kısa
zaman da oldukça başarılı bir giriş yaptıkları yaşantı şeklidir Son devirler de Yazır Yurdunda
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Türkmenistan da Türkmen Çavdırlılara ait bir halı.Çavundur ya daÇavdır boyunun ismi Batılı kaynaklar da Chodor olarak geçmektedir.

yapılan kazılar da sulama işlerinde teknik becerilerinin yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca
son derece güzel seramik ürün kalıntılarının bulunması Yazırlıların Türklerin “ Sırça” dedikleri
bu sanatta oldukça başarılı oldukları saptanmıştır. Yazırlıların en kalabalık şehirleri olan ve
kalesiyle ünlü Hisar ı Tak’ta son derece gelişmiş medeni hayatın yaşandığı anlaşılmaktadır.
Yine Yazırlıların yaşadığı büyük köylerden olan çok sayıda yerleşim yeri vardı . Bunlardan en
ünlüleri : Ferava ,Nohur ,Germab ve Murç’tu 7. Yazırlılar sahip oldukları çok sayı da koyun
sürüleri ve bol miktar da ürettikleri buğdayla iyi gelirler elde ederken İpek yolundan da iyi
kazançlar elde ediyorlardı. Sonraki yüz yıllarda şanlı bir geçmişe sahip olan Yazırlılar bu se5

Sergey Grigoviç AGACANOV .Oğuzlar(Çeviren E.N.NECEF-Ahmet Anna Berdiyev) .Sayf.359 .İstanbul-2002
A.Melik CÜVEYNİ ,Tarih i Cihangüşa (Çeviren Mürsel Öztürk) .Sayf.162 Ankara -1999
7
Sergey Grigoviç AGACANOV,a.g.e Sayf.370-371
6

beple diğer Türkmen boyları içinde her zaman saygı duyulan törenlerde hep baş sıralarda yer
alan bir boydu. Ve Yazır Yurdu Yazır vilayeti olarak Timur zamanına kadar isim olarak yaşamıştı. Türkistan Türklüğünün felaketi olan Moğol istilası Horasanda ki tüm Türkmenler gibi
Yazırlıların da felaket i olmuştur . Ülkeleri harap edilmiş olan Harezmşahların Moğollarca
yıkılmasından sonra özellikle Horasan da ki Yazırlıların tamamına yakını Anadolu’ya göç etmişti. Fazla kalabalık olmasalar da Yazır Yurdunda kalan sonraları Karataşlı ismiyle bilinen
Yazırlılar, yurtlarında kalmışlardı8. Yazırlıların ana vatan da yani Türkmen yurdunda bu günkü
Türkmenistan da kalan Yazır uruğundan , 1733-1783 yılları arasında yaşamış Milli Türkmen
şairi Mahtum Kuli Piragi ,Türkmenlerin bir türlü bir devlet kuramamalarının sebebi olan boylarının dağınıklığından yakındığı bir şiirinde şöyle bahsetmektedir.

Türkmenler baglasa bir yere bili, Türkmenler bağlasa bir yere beli
Gurudar Gulzumı, deryayı‐Nili,
Teke, Yomut, Gökleñ, Yazır, Alili,
Bir dövlete gulluk etsek bäşimiz

Kurutur Gülsumi ,nehr i Nili
Teke ,Yamut ,Göklen ,Yazır ,Alili
Bir devlete kulluk etsek beşimiz

Ne var ki şiirin yazıldığı tarihler de Teke Türkmenleri tarafından yurtları işgal edilen Yazırlı
Türkmenleri, vatanlarını terk ederek başka yerlere göçmüşlerdir. Yazırlılar; zamanla diğer
Türkmen boylarına karışmışlar özellikle Taş Oğuz(Dış Oğuz) sahasın da : Göklen ,Yamut, Nohurlu ve Teke boylarının için de eriyip gitmişlerdir . Ekserisinin Göklen Türkmenleri arasına
katıldığı , dil çalışmaları ile ortaya konmuştur. Teke içinde ki küçük bir Yazı topluluğunun
Yazır boyundan inme olduğu genelde kabul edilmektedir . Bu gün , Türkmenistan ve İran da
dokunan muhteşem Türkmen halıcılığının nadide örnekleri arasında, Yazırlıların da isimlerini
görmekteyiz. Moğol saldırısı sırasında eski yurt da: Yazır, Salur, Kayı, Çavundur(Çavdır), Ikdır(Iğdır) ve Bayındır boylarından oldukça kalabalık Türkmen kalmıştı .Söz konusu boylar Moğol istilası göç sırasında genellikle Hazar Denizinin güneyinden önce Azerbaycan Mugan ve
Arran havzalarına sonra Anadolu’ya geçiş yaptılar9.

A-2 ANADOLU’DA YAZIRLILAR

1220 Senesin de Moğol sürülerinin Türkistan’a dalması, Türk Yurtlarının harabeye dönmesine sebebiyet vermiştir. Bu adeta kıyametin kopmasına benzer hal ,
Türkistan ‘da yaşayan
8

Sultan ATANİYAZOV, Şecere Ansiklopedik Türkmen Etnik Adları Sözlüğü (Hazırlayanlar : Prof.Dr.Yakup Karasoy, Yrd.Doç.Ufuk Deniz Aşçı), Sayf.182-183 ,240-241 Konya-2005
9
Ziya GÖKALP, Türkiye Türklerinin Etnografik Tasnifi .Ziya Göklap Dergisi .Sayf.219.Sayı 1/1974
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Türkmenistan Yazır halı örneği
Türklerin canlarını kurtarmak için Batıya göç etmekten başka bir çare konmamıştı . Şehirli –
Köylü kökçü- Göçebe –Yerli –Ulema –Talebe –Derviş her çeşit insan , zümre , boy ,uruk bu
göçe mecbur kalmıştır ,kalanlar ise ölümlerden ölüm beğenmişlerdi. İşte bu zaman da göç,
Türkmen Yurdun da Malazgirt sonrası kalan Oğuz Türkmen boylarının ahfadının da kaderi
olmuştur.
Belirtildiği üzere önce Azerbaycan’a sonra Anadolu’ya geçen örneğin Kayılar , Salurlar ve
Yazır ve diğer Türkmen boylarının ilk durakları Van Gölü Havzası (Ahlat çevresi) ile Güney
Doğu Anadolu olmuştur. O sırada Anadolu Selçuklu tahtında oturan Alaadin Keykubad söz
konusu Türkmen göçüyle gelen boyları parçalayarak , Anadolu’nun batısına geçirdi ve onlara yaylak ve kışlak vererek iskan etti .

Çavdır Anbarcık Köyüne ait 150 yıllık bir kaşıklık diğer adıyla Asmalık (Sadece gövde duruyor diğer
bölümlerine : Kolları ,kozalaklı altlığına sahipleri olanlara ulaşamadık) ve Türkmenistan Yamutlarında ait Asmalık
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Bu göçle gelen Kayı boyundan Osmanlıların atası olan Karakeçililer, Iğdır Yamut’tan boyundan olduğu düşünülen Hamidoğullarının atası Hamid Bey , Salurlardan Karaman Bey yine
Kayıdan olan Çobanoğulları Alaadin Keykubat tarafından uç bölgelere gönderilerek; buralarda Iktalar verilip , yerleştirildiler10. Yine aynı göçle gelen Yazırlılar aynı yöntemle Batıya
özellikle Göller Bölgesi ve Teke Yarım adasına yönlendirildi . Kayılar, önceleri Ahlat sonra
Diyarbakır –Urfa sonra Ankara çevresi akabinde ise Batı Anadolu’ya ulaşmaları hususu bu gün
oldukça tarihi ve sosyolojik araştırmalarla aydınlanmış vaziyettedir. Söğüt dolaylarına giden
koldan arka ya kalanlar günümüze kadar Ankara –Kırıkkale ‘de yaşamaya devam etmişlerdir.
Salurlar da hemen hemen aynı yol ile Orta Anadolu’ya gelmişler bir kol Ankara kuzeyine Bolu
–Kastamonu civarına geçerken diğer kol Güneye Teke Yöresine inmiştir. Kayı , Salur, Yazır ve
Oğuz olmayan Kanklı Kıpçakların önce kondukları Güney Doğu Anadolu (Diyabakır-UrfaMardin)’ da kalanların zamanla nasıl Kürtleştikleri veya Araplaştıkları hususunu Ziya Gökalp
,yaklaşık bir asır önce çok yerinde tespitler ile göstermişti11. Mardin- Urfa ve Halep civarın da
görülen Kürtleşen yerleşik Yazırlılar, devrin yazışmalarında bazen Yazır bazen Yazur olarak
kaydedilmişlerdir 12. Ne gariptir ki , Güneydoğu da yerleşen Yazırlılar bazen başka yerlere
göçmüşler ve yeni yurtlarında ise mesela Amasya da Yazır Kürdü olarak Tapu kayıtlarına
geçmişleridir13. Bir müddet sonra Yazır’ı unutulup Kürt adı ile yaşamaya devam ettikleri ,
sonraki tapu kayıtlarından çıkmaktadır. Mardin–Urfa özellikle Rumkale ve Birecik taraflarına yerleşen Yazırlıların 14 aynı Kayı Karakeçilileri gibi zaman içinde Kurmanç dilini benimsemişlerdir . Benzer bir durumu Milli aşiretine bağlı aslın da Yazırdan çıkma Akkeçili Ekrad
taifesinde de müşahede ediyoruz15. Sözünü ettiğimiz sahada Akkeçililerin hemen yakınların
da , Milli Aşireti için de ; Kayı Karakeçililerin yaşaması her halde tesadüfle açıklanamaz. Buralara çok uzakta Batı Anadolu da; Kütahya civarında (Kütahya –Uşak arasın da)16 Karakeçililerin yakınların da Akkeçililerin de 17 bir kadılıkla idare edilecek derece de kalabalık halde yurt
tutmaları yine tesadüf olamaz18. Bu gerçek: Bize Kayı, Yazır, Salur hatta İğdir, Kanklı- Kıpçak
(Horzumlu) boylarının göçte beraber oldukları gibi Anadolu yerleşimin de de birbirlerinden
pek ayrılmadıklarını düşündürüyor. Öyle ki. XVI. Yüz yılbaşlarında Kütahya Yörüklerinden Kayı
taifesinin içinde küçük bir Yazır Yörük cemaati bir de Iğdır Yörük cemaati
du19.Benzer bir hali Karakoyunlular ve Akkoyunlular da görüyoruz. Doğu ve Güney doğu Anadolu da yaşayan, devletler kuran Akkoyunlu ve Karakoyunlular, nasıl birbirine komşu iseler:
10

İBB.Atatürk Kitaplığı.Menakıbı ı Şerif Kutb ul Arifin Hazreti Hünkar Hacı Bektaş ı Veli .BEL.Yz.O0031Say.167a
Ziya GÖKALP , Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler.Sayf .101-102-,108 109,132 .İstanbul-2011
12
BOA.AE.SMT.III 97 /7319 ,AE.SSL M.III 156 /9340
13
PROF.Dr.Yusuf HALAÇOĞLU ,Anadolu da Aşiretler Cemaatler Oymaklar (1450-1650).Ankara 2337
14
BOA.TT.d …276.Sayf.101.Sayf.2337
15
Birecik civarın daki Akkeçililerin Yazır dan olduğunu belirten Prof .Dr.Yusuf Halaçoğlu ,Batı da ki kolları ise
Iğdır dan olduğunu bildimektedir.Ancak bu karışıklık bir kestirime dayanıyor gibidir.Sebebi ise iki boyunda birbirleri ile iç içe olmalarındandır . Ne var ki :Yazır bağlantısı daha doğrudur çünkü Akkeçililer açık bir şekil de,
Yazır boyu kesimlerinin yerleşim yerlerinde görülmektedir.
16
BOA.A.DVNSMHN.78/88 Bozkuş Kadısına , ve Akkeçili Kadısı ve Karakeçili kadısına ….
17
Akkeçillerin :Kütahya –Uşak arası,Aydın ,Manisa ,Bursa Keles ,Denizli Honaz ‘da yaşadıklarını Osmanlı Arşiv
belgelerinde rahat lıkla görebiliyoruz.
18
BOA.A.DVNSMHN.78/88
19
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi TKGM.d 47 . Sayf.320-327 b
11
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Türkmenistan da bir Karatşlı (Yazır) halı kenar motifi

yakın konumlu iseler Batı Anadolu da Aydın ve Kütahya Sancakların da yaşayan Akkoyunlular
ve Karacakoyunlular da yine birbirlerine yakın konum da idiler. 17.Yüz yıl da Aydın Akkeçili
Yörükleri Teselya’ da Ermiya Ovasına nakledilerek iskân olunmuşlardır20. Osmanlı arşiv belgelerinden kalabalık Yazırlıların vatanı olduğu anlaşılan Hamid Sancağı içinde, benzer bir durum görülmektedir. Mesela Ağlasun kazasın da Akkeçilerin sahip olduğu Akkeçili mezrası
namı diğer Gelin Beli’nin 21yakınlarında, 18.Yüz yılın hemen başlarında; Karakeçili Yörüklerinden Sülemiş cemaatinin iskanıyla kurulan : Aşağı ve Yukarı Sülemiş köyleri vardır. Bu
bölge de , Fatih devrinden beri yaşayan Keçili Yörüklerinin de , Kara Keçililerden olduğunu
düşünmek yerinde olacaktır. Söz konusu bölge çevresinde ; Marmara Köyü ve Halebi Köyleri,
Kara Keçili Yörüklerinin kurduğu köylerdir . Nitekim , Halebi isminin , köyün kurucuları Karakeçilierin , Halep civarından gelmeleri dolayısıyla verildiği , ananevi bir şekilde anlatılmaktadır. Bu meyan da Oğuzlar adlı eseriyle sahasının yetkin bilim adamı olarak tanınan rahmetli
Faruk Sümer, hiçbir gerekçe göstermeden; Urfa –Mardin civarı Karakeçili ve Akkeçilileri ayrıca bölge çevresinde ki Karakoyunlular –Akkoyunlular ile Batı Anadolu da ki KarakakeçiliAkkeçililer de olduğu gibi Karakoyunlu –Akkoyunlar arasında hiçbir irtibat kurmaz birbirleriyle alakaları yoktur diyerek, anlaşılmaz tarihi bir körlük örneği gösterir22. Rahmetlinin bu kadar
tesadüf olamayacağını düşünmeme gibi bir zaafla malul olduğu açıktır. Bu bağlam da Karakoyunluların hangi Oğuz Türkmen boyundan geldiği hususunda tarihçilerimiz arasın da bir
farklılık görülmektedir. Örneğin Rahmetli büyük tarihçimiz Osman Turan ,Karakoyunluların

20

Machiel KİEL Teselya ,DİA .İslam Ansiklopedisi .Cilt 40.Sayf. 523.İstanbul-2011
BOA.AE.SMST.41/4025
22
Prof Dr.Faruk SÜMER ,Karakeçililer .Diyanet İşleri Başkanlığı İslam Ansiklopedisi.Cilt 24.Sayf.428.İstanbul-2001
21
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:Yazırlardan olan Oğuz Yabgulu hanedanın Baranlılar kolundan geldiklerini ifade ederken23
Faruk Sümer, ilk zamanlar Yıva dan olduklarına meyilli iken sonraları Karakoyunluların bu
tarafının bilinmediğini bildirmektedir24. Bu durum halen çözümsüz gibi görülse de Oğuz
Türkmen boyları arasın da en savaşçı boylarından olan Yıvaların ve aynı özellikleri gösteren
Karakoyunluların ana kökeni olmaları, tarihi gerçeklere daha uyumlu gözükmektedir. Bu gün
için gerek toponomi gerek tarihi belgeler yoluyla incelediğimiz zaman Anadolu da Yazırlıların yerleşim yerlerini şöyle sıralayabiliriz. En yoğun olarak Göller Bölgesi –Teke Yarımadası
,Kütahya –Uşak –Aydın –Manisa çevresi , Orta Anadolu ,Maraş- Adana arası , Mardin –Urfa
çevresi.
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Burdur Yörük Yerleşimleri haritası
Diğer taraftan Çeltikçi havzasın da 16.Yüz yılda çok sayı da Kuzlu adını taşıyan konar göçer
taife veya yerleşik kesimin görülmesi buralarda büyük bir Kuzlu ya da Kuzulu Yörüklerinin
varlığına işarettir. Kuz, Kuzlu Kubyan , Kuzca gibi köyler buna misaldir. Aynı yüz yıl içinde Tapu kayıtların da Ağlasun civarında ki Yörüklerin , müsellem veya Piyadegan ocaklarının Ağros (Atabey) nahiyesinde de kayıt oldukları görülmektedir Osmanlı Tapu Tahrirlerine baktığımız zaman en yoğun Yazır yerleşiminin Göller Bölgesi –Teke Yarım adası arasında olduğu
görülmektedir . Yörede 16.ve hatta 17.Yüz yıl da hala yerleşikliğe geçmemiş Yazır bölüklerinin
yaşadığı görülmektedir . Eğridir –Gölhisar ve Elmalı -Kaş –Burdur–Ağlasun –Çeltikçi –
23
24

Osman TURAN .a.g.e Sayf. 76-77, 83
Prof.Dr .Faruk SÜMER ,Karakoyunlular .DİA.İslam Ansk.Sayf.434 Cilt 24.İstanbul-2001

Korkuteli Yörükleri arasında Yazırlıları görmekteyiz .Hatta iddialı gibi görülmesin Burdur
Gölü Batısından ve güneyinden giden Yazırlıların göç yollarını bu gün rahatlıkla görebiliyoruz.
Burdur Gölü mansabından Batı yolu Yazı köy ile başlayıp Yeşilova –Acıpayam –Gölhisar –
Çavdır Elmalı’ya oradan Kaş’a ulaşımlarını gerek tarihi gerek toponomik olarak takip mümkündür. Güney yolu ise Burdur –Kıravgaz –Çeltikçi –Bucak –Korkuteli’dir . Ayrıca Ağlasun da
bu havzaya dahildir . Bölgenin en kalabalık Yazır topluluğu Gölhisar Yörüklerinden olan Ali
Fahreddinli Yörükleri içinde yer almaktaydı. Ali Fahreddin isminin kaynağını tam olarak bilmiyoruz. Anlaşılan Yazırlıların bölgeye intikalleri sırasın bey olarak başlarında bu adı taşıyan
bir kişi bulunuyordu . Bölgenin yapısını incelediğimiz zaman görüyoruz ki iki grup Yazır yerleşiminin olduğu kanaati biz de uyanmaktadır. İlk grup daha önceden yöreye gelmiş ve Burdur gölünden batıya, sonra Karaağaç ovasına güneye ve daha güneye Akdeniz sahiline kadar
inmişlerdir. Bu Yazırlılardan olan Acıpayam Yazırlıları ve Çavdır Dengede bağlantılarını, Acıpayam Yazır beyleri ile Dengere de yaşayan uzun süre Gölhisar ayanlığını ellerinde bulunduran Şeyh Hüseyinoğullarının aralarındaki aynı kökten geldikleri soy söylencesinden çıkarıyoruz25. Gölhisar –Çavdır havzasına gelen ilk gelen bu Yazırlıların halen Kozağacı sınırları
içinde bulunan ve Yazır alanı olarak bilinen yerde yurt tuttukları ve zamanla burayı terk ettikleri anlaşılıyor. İkinci göç sözünü ettiğimiz gibi Ali Fahreddinli Yörükleridir . Bunlar Rahat
dağının batı ve doğu yamaçlarında hareket eden Yazır Yörüklerinin de içinde bulunduğu ;
ancak beylerinin adından dolayı bu adı aldığı Yörük topluluğudur. Söz konusu oymağın içinde
Yazır, Beyler obası ve Malumlu bölükleri görülmektedir. Ali Fahreddinli beylerinin Beyler
obası adıyla bilinen cemaatten olduğunu düşünmek yanlış olmaz; ancak Ali Fahreddinlilerin
bir çeşit ağası sayılacak kişisi ise 1475 yılın da Malumlu

Yazır Köyü

25

Ali VEHBİ ,Acıpayam.Sayf.353.Ankara 1951
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Cemaatindendirler . İçinde üç Tekkenişin olan bölük Beyler obasıdır ve Beyler obasının konumlanması bizce Tefenni Bey köy ve çevresiyle uyumludur Ayrıca bu cemaatlerin birinden
olduğu belli olan taifelerin kurdukları ve halk arasında “Ali Faradın” olarak bilinen Korkuteli’nin Küçük ve Büyük köyleri vardır. Yanı sıra bu gün için kaybolmuş konumunu lokalize
edemediğimiz ; ancak Anbarcık –Yazır ve Kızıllar köyleri arasında bir yerlerde olduğunu düşündüğümüz Yazır’a yakın halk arasında Gölcük olarak bilinen eski köy yerinin Çukurca köyünün olması makul gözükmektedir. Çukurca , Ali Fahreddinli Yörüklerinin yaşadığı bir köydü. Halen mevcut olan Çavdır Çakır Köyünün Çukurca dan ayrılma olması da mümkün gözükmektedir . Çevrede aynı tarihlerde de görülen diğer Yörükler , Ali Fahreddinli bölüğü
Kara Hasanlı, Ürkütlü ve Yarışlı Yörükleridir.

A-3 MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN
ATA OCAĞI : YAZIR KÖYÜ
Cennetmekan Muhammed Hamdi Yazır’ın baba ocağının olduğu Yazır köyü, Ali Fahreddinli Yörükleri içinde olan Yazır cemaati günümüz deki yerleşim yeri olan o halen Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Yazır köyüne, 17.Yüz yıl içinde iskan olmalarıyla kurulmuştur Ali
Fahreddinli Yörüklerinin diğer bölüğü olan Malumlular da Malumlu Köyü adı ile bilinen bir

M.Hamdi Yazır'ın köyü Yazır(Yazır Köyü resimleri Sezai Demirok arşivindendir)
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köy kurarak yerleşikliğe geçmişlerdir26 ; ancak Malumlu ,18.Yüz yıl içinde dağılarak ya

da başka bir köyle birleşerek izlerini kaybettirmişlerdir. Söz konusu Yazır cemaati en eski Tapu Tahriri olan Fatih devri 1475-14789 yılları arasında yazılmış olan Tapu Tahrir 30 da yer
almaktadır. Bilinen ve sayfaları tam olan en eski tahrir TT.30 ‘dur . Ancak son zamanlarda
Osmanlı Arşivi kataloğuna giren Hicri 875 yani 1470 tarihli kabul edilen 994 nolu Tahrir defteri parçası , daha eski bir bilgi kaynağı durumuna geçmiştir. Defter parçasına göre Yazır
bölüğü 52 neferdir . Bunlar da 49 Yörük 1 imam 1 hatip 1 kethüdadır. İmam Mustafa Fakı ,
Mevlana Veli Fakı hatiptir ve kethüda ise Hasan’dır27. Sonraki tahrirler olan 121 -438 ve 51
numaralı defterlerde de yine Ali Fahreddinli Yörüklerinin bir bölüğü olarak kaydı geçmektedir. Fatih devri kaydında cemaat 64 neferdir Cemaatin iki imamından biri Seyfullah Fakı
diğeri Mevlena Veli Faki’dır ayrıca bir fakı ünvanlı kişinin daha bulunması; o tarihte bile Yazır
bölüğünün, ilme verdiği önemi göstermektedir. Yazırlılar arasın da bir de Ahi ünvanını taşıyan kişi yer almaktadır. Şahıs isimlerine baktığımız da ise az da olsa Kılıç , Turgut , Sevindük,
Göçeri , Saruhan , Beylerhan ve Yeni Bey gibi eski Türk isimlerini görüyoruz28. Bu durum
sonraki Tahrir defterlerinde de görülmektedir. 1521 senesine ait Tapu 121 no’lu defterde 78
hane 91 nefer hasılı 2774 akçedir29.Mevcut son tahrir olan 1571 tarihli Kuyumu Kadime de
bulunan 51 no’lu defterde ise nefer sayısı141 ve hasılatı vergi olarak 3096 akçedir30. Daha
önce vurguladığımız üzere Ali Fahreddin cemaatinin bir kolu olduğunu düşündüğümüz Korkuteli Büyük ve Küçük köylerinin kurucularının bölgeye intikalleri ; arkasından bu köyleri
kurmaları da 17.Yüz yıl içinde olmalıdır. Nitekim Korkuteli köyleri arasında 15 ve 16.Yüz yıllarda bu adları taşıyan yerleşim yerleri bulunmamaktadır31. Küçük köyde söz konusu cemaatin beyi Ali Fahreddin’e ait olduğu söylenen mezar taşın da ölüm tarihi: 1346 yılı gösterilmek-
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tedir32. Ne yazık ki , söz konusu mezar
taşını görme imkanı bulamadık veya başka
kaynaklarda bu bilgiyi teyit edecek bir bilgiye
ulaşamadık.
Öte yandan 1505 -1511 yılları arasında patlak veren Şah Kulu kargaşası ve isyanına bölgede yaşayan bir çok Yörük –Türkmen unsurlar katıldığı halde Gölhisar Yörükleri arasında en büyük iki Yörük cemaati olana Türkemiş Ve Ali Fahreddinlilerin katılmadıkları
devrin kaynaklarından anlaşılmaktadır

1475 Tarihli Tapu Tahrir 30’da Yazır Yörükleri
Türkiye veya bölge haritaların da yeri gösterilen ve Yazır Gölü olarak konumlanan göl ile ilgili
tahriri kayıtların dan son tahrir olan 1571 tahririne kadar tahrirlerde “Anbarcık karyesi sınurun da bulunan Gölcük adıyla maruf suğlanın (Suğla :Sel sularının oluşturduğu büyükçe su
biriken suluk alan) otlak ve sulak alanı örneğin Ali Fahreddinli aşiretinden filana yıllık hasılı
…akçeye verildi”. Kira bilgisi böyle verilse de gölün gelir kaydı kaydı her zaman Anbarcık
Karyesi bölümünde yer almaktadır. Gölcük adıyla gölün adının tekrar tasrihi 9.1.1962 yılında
yapılan Yazır(Gölcük) Köyü ile Küçüklü Köyleri hududunun belirlenmesi sırasında da krokiye
aynı adla geçmiştir. Bir ara Yazır adı gölün eski adından mülhem olarak Gölcük olarak değiştirilse de bu gün eski adı geri verilerek bir hatadan geri dönülmüştür. .Sözünü ettiğimiz üzere
Yazır köyünün yerleşikliğe geçiş zamanının ; ancak 1650 yılının 1475 Yılı hemen sonrası
olduğu yerinde olacaktır . Çünkü 1643 tarihli bir avarız defterinde Çukurca Köyü ile beraber
yer alan Yazır Yörükleri henüz yerleşmemiş gözükmektedir. İki köyün avarız hane birimi sekiz
hanedir33. Köy de genel de tüm geç zamana da konan yerlerde görüldüğü üzere hiçbir ulu
kişiye ait izafeten mezar –türbe –makam ve yatırın olmayışından da geç devir yerleşmesi
olduğunu çıkarabiliriz. Ne yazık ki, Yazır köyü dahil olmak üzere çevre bölge de, 17. ila 18.Yüz
yıl başlarına kadar neler yaşandığı hakkın da, hemen hemen hiç bilgimiz bulunmamaktadır.
Anadolu’nun genelinde yaşanan daha Kanuni devrinden başlayıp en az yüz yıl süren Celali
eşkıyalığı devri , Suhte karışıklıkları ,bitmez tükenmez harpler ve yaşanan küçük buzul çağı
ile başlayan kıtlık mutlaka bu bölgeyi de derinden etkilemiş ve halkını derinden etkilemişti.
Türkemiş Hassı olarak bilinen günümüz Burdur ili toprakları ve Acıpayam - Serinhisar dahilinde faaliyetleri olan ve hepsi de bu toprakların insanı olan Kemerli Katırcıoğlu , Burdur kazası
halkından Kınalı oğlu yine aynı yerden Akyakalı oğlu Bekir , Derviş Nazır ve Kara Cafer ve benzerleri başlarına topladıkları binlere varan eşkıya ile bölgeye epeyce zarar vermişlerdir . Gölhisar medresesi talebelerinin suhte olaylarına karışanları da epeyce can ve mal kaybına yol
32
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açtıkları biliniyor. Özellikle İran ile yapılan savaşlar da bilhassa Gölhisar kazası ocaklarına
bağlı başta sipahilerden ve müsellemlerden olmak üzere azımsanmayacak sayıda şehit verilmiştir. Bir diğer yıkım ise bölgede görülen Veba (Taun) salgınıdır. 1698 -1699 yılları arasın
da Hamid Sancağın da yaşanan bu durum özellikle Gölhisar kazasında tam bir felakete sebep
olmuş havzanın yapısı tamamen değişmiştir. Daha önce mevcut olan onlarca köyün adları bir
daha devrin kayıtlarında görülmez olmuş azalan bazı köyler dağılarak yeni köyler görülmeye
başlanmıştır. Örneğin: Eni ,Er, Akça, Kuyu, Yeğenli, Çeltikçi, Çukurca, Koğa (Kızıllara katılmıştır) gibi çok sayıda yerleşim yeri kaybolmuştur. Hisarardı, Uylupınar , Karaman , Karaköy ,
Sorkun , Söğüt(Daha önce mezra idi) salgından az bir zaman önce yeni köyler olarak ortaya
çıkmışlardır. Bu salgın sırasında Yazır köyünün uğradığı büyük felaket halini bildirmek için
Gölhisar Kadısı ,7 Ekim 1698 tarihli bir ilamla İstanbul’a bildirmiştir. İlam da , köy halkının
Taun da çokça insanını kaybettiğini bu yüz den Avarız ve Nuzül hanesi vergisini ödeyemeyeceklerini ,perişan durumda oldukları anlatılmaktadır. Aynı ilamdan köyün dokuz Avarız hanesine sahip olduğu hatırlatılmaktadır. Söz konusu avarız hane sayısından Yazır’ın , 45 hane
civarında olduğunu çıkartıyoruz34. Hane sayısıyla mütenasip olarak düşünecek olursak Yazır
köyü , nüfusu o tarihte 260 civarındadır. Ki devrine göre Yazır, yakın köyler içinde nüfusça
epeyce kalabalık olanlardandır.
Osmanlı idari yapısının özellikle devşirme zümresinin yaptığı her türlü ahlaksız sonucun da
daha 17.Yüz yıl başında başlayan çöküntü , 18.Yüz yıl içinde iyice belirginleşmiştir .Çöken
sistem , Anadolu ve Rum elinde içinden ayanlık adı verilen yeni bir mütegallibe zümreyi türetmiştir. Bir yer de halk ile saray arasında bir denge unsuruymuş gibi görünen bu sınıf
aslında halkı hem saray adına hem de kendi adına sömürmüştür. Bu zümre söz konusu konumunu Cumhuriyete hatta 1950lere kadar devam ettirmiştir. Zaman zaman adeta devlet
içinde bir devletmiş gibi hareket eden Ayanların, işledikleri cinayetler , rezaletler sürdükleri
sefahatler sarayın yanında küçük bir saray yavrusu olarak hep yaşamıştır. Halk adeta bir köle
imiş gibi muameleye tabi tutulmuş o devirlerde yaşadığı felaketler yanında bir de ayan takımının zulmünü görmüştür. Bu tür sivrilen sülaleler küçük hanedanlar sonunda fazla uğraştığı
için saray tarafından budansa da halk yine bunun ezginliğini çekmiştir. Örneğin Hamid sancağın da Yılanlıoğulları , Çelikbpaşalar , Teke Sancağın da Tekelioğulları .Bunlar mütegallibe
takımından ilk akla gelenlerdir. Daha küçük havzalarda ise Gölhisar da Dengereli Şeyh Hüseyin oğulları ,Kemer de Katırcıoğulları, Tefenni de Çömekzade Mesut Beyler hüküm sürmüşlerdir. Yazır Köyü de Şeyh Hüseyin oğulları saltanatına uzun yıllar şahit olmuştur. 1823 yılı
Türkemiş Voyvodası Karaosmanzade Bekir’in tüm Türkemiş kazalarında olduğu gibi Gölhisar
köylerinde zulüm sürdürdüğü yıldır. Hakkında şikayetler uzun sürmesine rağmen bir sonuç
alınamadıysa da sonunda, yapılan mahkemede kellesi alınması kararı çıkmış ;ancak o bir şekilde yakasını kurtarmıştır. Bu zulümden Yazır halkıda etkilenmiş olmalı ki Gölhisar ileri gelenlerinin özellikle ilmiye sınıfının ön ayak olmasıyla yazılan şikayet yazılarında Yazırlı üç kişinin
mührü vardır. Bunlar o sırada Yazır hatibi olan Muhammed Hamdi Yazır’ın büyük dedesi Bekir Efendi(Ebu Bekir) ,kardeşi sandığımız Seyid Mahmud ve Abdullah adın da ki bir şahıs34
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tır35.Yine Mütegallibeden olan ve kökleri Yazır’a dayanan Madanoğulları, Şeyh Hüseyin oğullarının 19.Yüz yıl ortalarından itibaren , müttefikleri olmuşlardır . Şeyhler ayanlığın 1836 da
kaldırılmasına rağmen 1890 lara kadar etkilerini bölge de hep hissettirmişledir. Özellikle önceleri Madanoğlu Parmaksız Hasan36 sonraları aynı aileden Süleyman bir çok eşkıyalık
hareketinin mimarı olarak ortaya çıkmıştır. Ve devrin hükümeti aleyhine halkı kışkırtığından
ötürü Madanoğlu Süleyman(Daha önce adı geçen Süleyman’ın torunu olmalı),1896 senesinde sürgünü uygun görülmüştü37.Madanların bu tür faaliyetleri yüzünden epeyce çeken Yazır’lı Mustafa Ağanın söylediği ünlü söz, bir deyim olarak; yakın tarihlere kadar unutulmamıştır:” Hanedandır hanedan(!) adam mı çıkar Madanoğlu dediğin Kızıl danadan ”.Öte yandan
1730larda Batı Anadolu da çıkan ve Osmanlı devletinin bütün uğraşlarına rağmen uzun süre
bastırılamayan Sarıbeyoğlu isyanına Gölhisar havzasından epeyce katılan olmuştur. Hatta
Şeyh Hüseyinoğlu Hüseyin Ağa isyancıları el altından desteklediğinden ötürü takibata uğramış, tüm bölge halkının şikayetine rağmen yakasına kurtarmıştır. Öte yandan aynı isyanı bastırmak için Gölhisar halkından asker toplanarak Gölhisar Ayanı Mustafa Ağa emrinde isyancılar üstüne gönderilmiştir . Kısacası bu isyanın Gölhisar köylerine epeyce zararı dokunmuştur.
Yazırla ilgili mal esef söylendiği üzere 19. Yüz yıla kadar pek fazla bilgi bulamasak ta 19 Yüz yıl
da bazı bilgi kırıntıları karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birisi de 1831 yılın da yapılan ilk nüfus sayımı ile alakalıdır. Bu nüfus defterinde Türkemiş Hassı Gölhisar Yazır Karyesi ahalisinin
kadınlar ve kız çocukları hariç kayıtları yapılmıştır. Defterde birinci sırada 25 yaşında Hasan
adında bir kişi kayıtlı iken 3.sırada Hafız(Hatip de olabilir) İbrahim’i 4.sırada merhum Muhammed Hamdi Yazır’ın büyük dedesi Hacı Bekir Efendi yer almaktadır. Bekir Efendi’nin yaşı
40 olarak belirtilmiştir. Hemen 5. sırada ise Bekir Efendi’nin oğlu Yazır’ın dedesi Mehmet ‘i
(Muhammed) görüyoruz. Devamın da yedinci sırada yine bir ilim insanı olduğunu sandığımız
Süleyman Efendi kayıt edilmiş durumda. Süleyman Efendi’nin oğlu Hüseyin de sırada bulunuyor ki bu zat ilerde hayatından söz edeceğimiz Süleyman Efendi’nin babasıdır. 3240 Numaralı olan konuya bahis olan bu defter de de toplam 118 kişi kayıt edilmiş vaziyettedir. Yine
Yazır köyünün yer aldığı başka bir kayıt 1834 senesine ait ilk muhtar seçimi ile ilgilidir . Söz
konusu kayıtta Gölhisar köylerinde seçilen Muhtarlar ile zamanımız da ki adıyla 1.Aza diyebileceğimiz Muhtarı sani ve imamlar yer almaktadır. Buna göre Yazır İmamı Muhammed Hamdi Yazır’ın dedesi Ebubekir oğlu 28 yaşında ki Mehmet Efendi’dir. Mehmet Efendi’nin uzun
boylu kara sakallı şeklinde tanıtılıyor. Köy muhtarı evveli Hacı Süleyman oğlu Mehmet ,
Muhtar ı sani Kocaoğlanoğlu Mehmet oğlu Osman’dır. Yine aynı yıl yapılan nüfus sayımı defterine baktığımız zaman, 1. hanede Hacı Şaban oğlu Hatip Mehmet’i 5. hanede Yazır rahmetlinin büyük dedesi Hasan oğlu Hacı Ebubekir'dir.6.sırada yine merhum Yazır’ın dedesi Ebubekir oğlu Mehmet Efendi’yi ve 7.sırada oğlu Mehmet Emin Efendi’yi görüyoruz. Ve o sırada
Mehmet Emin Efendi’nin henüz 2 yaşında olduğu tarihlenmiş. Yine Yazır Köyünün de yer aldığı Gölhisar Kazası 1840 senesine ait 3253 nolu defterde Yazır bölümün de 1.hane sahibi
Muhammed Hamdi Yazır’ın büyük dedesi Hasan oğlu Hacı Bekir Efendidir. İkinci hanede de35
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desi Mehmet Efendi sonra sırayla sanki Bekir Efendinin diğer oğullarıymış gibi Mehmet
Emin, Ahmet ve Hasan isimleri yazılmıştır. Onlar da 7 -3-1 yaşlarında gözüküyorlar38.Ancak
kayıtta bir gariplik vardır. Diğer defterler de Mehmet Emin, Mehmet Efendi ‘nin oğlu olduğu
açıkça görülmektedir39 . Anlaşılan son yazımı yazan kişi bu karışıklığa sebep olmuştur;
çünkü Mehmet Emin Efendi rahmetli alimimiz Yazır’ın çok sevdiği büyük amcasıdır. Anlaşılıyor ki o tarihler de doğmamış olan M.Hamdi Yazır’ın babası Numan Efendinin kendisinden
büyük üç erkek kardeşi daha vardır. Bu defterde ise köy nüfusu erkek sayısı 146’dır. Tanzimatla başlayan yeniliklerden olan yeni vergi düzeni için 1840 da başlayan halkın sahip olduğu mal varlıklarını görmek maksadıyla tutulan ya da yazılan Temettuat defterleri bir çok açıdan bize yararlı olmaktadır.1841 veya 1842 yılına ait Gölhisar kazası 10048 Nolu Temettuat
Defterinde Yazır Köyünün genel ekonomik yapısını görmek mümkündür Bu defterde genel
anane üzerine bir numaralı hanede köy imamı başlamaktadır ve imamlar - hatipler vergiden
muaftırlar. Yazır kısmı da köy imamı olan M.Hamdi Yazır’ın büyük dedesi Bekir Efendi ile
başlamakta oğlu Mehmet Efendi ise defterde yer almamaktadır ; ancak onun başka bir yere
bir vazife ile gittiğine inanıyoruz . Köy de İkinci hane de ise Madan oğlu Süleyman yer almaktadır. Madanoğlu Süleyman köy de en fazla tarla sahibi olan kişidir ve 300 dönümlük bir
araziye sahiptir. Arazi malikliği ile ikinci durumda olan kişi ise; 100 dönüm ile Çilenger oğlu
Hacı Hüseyin’dir. Diğer köy halkının çoğunluğu , küçük ölçekli arazilere sahip görünmektedirler . Köyde gerek nüfus defterlerine de ve gerekse Temettuat defterine baktığımız da
,kişi adı olarak Muhammed isminin taşıyanların diğer komşu köylere göre çokluğu dikkat
çekicidir :ancak halk Hz. Peygambere olan saygısından ötürü hep Mehmed demişlerdir. Muhammed Hamdi Yazır’ın da aile arasında ilk adının Mehmet olarak benimsendiği anlaşılıyor.
Nitekim küçük kardeşi Mahmut Bedreddin Yazır ağabeyinin adını , Mehmet Hamdi Yazır olarak zikreder40. Merhum alimimiz tefsirinin mukaddimesinde şeceresini verirken dedesinin
adını Muhammed olarak ifade etmiş ancak kayıtlarda Mehmet şeklinde okunmaktadır . Babası Numan Efendi de babasının adını Muhammed olarak yazmıştır. Yukarda işaret edildiği
üzere son nüfus sayımın da ve Temettuat defterinde Mehmet Efendinin yer almayış sebebinin , onun başka bir yere göçtüğünden kaynakladığını düşünüyoruz ve orada uzunca bir
zaman kaldığını da . Bu yerin yakın komşu köylerden Bayındır (halen Bayır ) olması gerekmektedir . Mehmet Efendinin bu köydeki medrese de uzun süre hocalık ettiğini , şifahen de
olsa biliyoruz. Yine M. Hamdi Yazır yazdığı hat eserlerinin ketebelerinin bazısın da aynı silsileyi şu şekilde belirtmiştir. öyledir:" Ketebehu zi'l-' aczi ve't-taksiri Muhammed Hamdi bin

38

BOA. NFS. d 3253 Sayf.27-a
BOA. NFS. d 3252.Sayf.44
40
Fazilet YAVUZ , Hatları ve Telifleri ile Mahmut Bedreddin Yazır .Sayf.6 (Marmara Ün. Yayınlanmamış Yüksek
Lis.Tezi) .İstanbul-2013
39

22

Nu'man bin Muhammed ibni el:Hac Bekir bin Hüseyin bin Bedrü'ddin Yazır ...”41

1840 yılına ait 3253 Nolu Nüfus kayıt defteri Yazır Köyü
Yazır Köyü, 19.Yüz yıl içinde yetiştirdiği son derece kıymetli alimlerle de ünlüdür.
Burada konu edindiğimiz M.Hamdi Yazır ‘ın ,dedeleri ve babası yanın da büyük amcası Muhammed Emin Efendi, halk içinde tanınan adıyla müderris Mehmet Emin Efendi ya da kısa
adıyla Emin Efendi yine Yazır da Hatipzadeler olarak maruf aileden Kara Hafız namıyla ya da
Yazırlı Hafız olarak ünlenen müderris Süleyman Efendi ilk aklımıza gelenlerdir. Sultan Abdülzaiz zamanında 1867 yılında yapılan yeni idari teşkilatlanma adıyla ülkenin idari birimlerinde
değişikliklere gidildi bunun sebebini anlamakta biraz zordur. Bu yeni devirde Osmanlının ilk
yıllarından beri kaza olan Gölhisar kazası lağv edilerek kaza merkezi Tefenni yapıldı. Söz konusu karara bölgenin tümü itiraz ettiyse de, itibar görmedi. Tefenni’nin kaza merkezi yapılmasının arkasında , halk arasında; türkülere konu olan ünlü Bey köylü Ali Bey’in öldürülmesinde rol oynayan dayısı Hacı Bey’in devrin vilayet merkezi olan Konya idaresine yaranmak
için işgüzarlığına karşılık olduğu anlatılır. Mal esef bu güne kadar hiçbir arşiv kaydında Ali Bey
ile alakalı bir belgeye rastlayamadık . Ancak , bu durum asla bir belgenin ortaya çıkmayacağı anlamına gelmemektedir. Yalnız kaza yapılma meselesinde o tarihlerde Konya valisi olan
Burdurlu Ahmet Tevfik Paşa’nın Tefenni de bulunan çiftliğine değer kazandırma niyetinin
yattığı, karara uzun süre itiraz eden Gölhisar ileri gelenlerince hep dile getirilmiştir42.Aynı
değişiklik sırasında Burdur Sancağının kaldırılıp Isparta merkezli Hamid Sancağının kurulması
sonrası merkezi idarenin Burdur kazalarına uzaklığına bağlı olarak , ortaya derin bir asayişsizlik problemi çıkarmıştır. Burdurluların uzun uğraşlar sonucu 1871 senesin de tekrar Sancak olmaları sonucun da Yazır Köyü de yeniden Burdur Sancağına bağlı Tefenni kazası Gölhi41
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sar nahiyesine bağlanmıştır. Burdur’un sancak yapılıp eski kazalarının ona bağlanmasına özellikle söz konusu kazalar da hüküm süren ayan –eşraf takımınca karşı çıkmışlar özellikle Tefenni kesimi buna oldukça karşı hareketlere girişmişlerdir. Ne var ki bu karşı oluşa, Yazır köyü
halkının da içinde olduğu Gölhisar nahiyesi köyleri katılmamışlardır. Sonuçta eski kazalar tekraren Burdur’a bağlanmışlar , Gölhisar halkının tekrar kaza olma gayretleri yine netice vermemiştir. Bu arada kıtlık kuraklık , çekirge felaketleri ve deprem yaşanmış halk gerçekten
çok durumlara düşmüştür. 1885 yılında büyük bir kıtlık yaşanmış, tüm Gölhisar köyleri bu
arada Yazır köyü de bundan derinden etkilenmişti . Halkın vekili adıyla Yazırlı Madanzade
Mustafa Ağa’nın Konya Valiliğine yardım için verilen dilekçenin karşılık bulup bulamadığını
bilemiyoruz43. Bu arada eşkıyası hiç eksik olmayan nahiye havzasında bu sefer Karabacak
oğlu Hasan ve avenesi ortaya çıkmış yine insanlara huzur vermemiştir. Bu arada 1874 yılına
ait Konya Vilayet Salnamesinde yer alan köy nüfusların da Yazır 113 erkek nüfus ve 66 hane
gözükmektedir44.Yaşanan olaylardan çizgiler gösterdiğimiz zaman dilimi bitmiş, 20.Yüz yıla
girildiğinde genel gidişat değişmemiş harpler ,salgınlar , eşkıyalıklar tekrarlanıp durmuştur.
1914 yılı nüfus sayımına baktığımız da Yazır Köyü : 368 kadın ve 385 erkek toplam 853 kişilik nüfusa sahip gözükmektedir. Aynı yıl komşu köylerden Anbarcık 409 ve Kızıllar 317 kişilik
nüfusa sahİplerdir45. Bir yıl sonra seferberlik yılları gelmiş arkasından 1916 ‘da nesillerin unutamadığı çekirge felaketi de beraberinde gelince açlık yılları başlamıştır46. Bu sırada süren
savaş yılları nedeniyle ordu içinde iaşe toplanması halkı iyice zorluğa sokmuş açlık sefalet
iyice artmıştır. Bu yıllarda Yazır köyü ve çevre köyleri devletten yardım istedilerse de bir
sonuç çıkmamış insanlar Beş kaza taraflarından bir okka mısır ya da arpa bulup ekmek yapabilmek için yollara düşmüştür Arkasından başlayan İstiklal Harbi insanımızın tarihinde yaşadığı en acı yıllar olmuştur . Harp sonrası Cumhuriyet senelerin de bu acı kaderi zaman zaman
yaşayan Halkımız 1950 yılına doğru biraz belini doğrultsa da artan nüfusla birlikte çevre de
olduğu üzere Yazır’ın da kaderini etkilemiştir. Zaten kıt olan geçim kaynakları iyice daralmış
1960 sonrası dış göç başlamıştır. Bu göç hareketi gittikçe hızlanmış 21.yüz yıla girmeden köyler iyice boşalmıştır. Yazır köyü bir zamanlar en kalabalık köylerden iken , bu gün özellikle
Akdeniz sahil şeridi mahallerine verdiği göçle, az bir nüfusu ancak barındırabilir hale gelmiştir. Temennimiz tarihi ve kültürüyle ilelebet var olmasıdır.
Diğer yandan yukarda yer verildiği üzere Muhammed Hamdi Yazır merhum tekrarlayacak
olursak kendi şeceresini şu sıralama ile verir : Bedreddin oğlu Hasan oğlu Bekir oğlu Mehmet(Muhammed) oğlu Numan oğlu Muhammed Hamdi .Ve atalarının hepsinin ilmiyeden
olduğu da bilinenleri arasındandır. Aynı bilgileri değerli bir alim olan babası Hoca Numan
Efendi de ifade etmektedir. Anlıyoruz ki aile de sağlam bir ananevi soy kütüğü tutulmaktadır.
Köylerin de ise sülaleleri Hocalar olarak bilinmektedir. Açıklanan şecereye baktığımız zaman
Hocalar ailesinin geçmişleri, 1700 ‘lü yılların başına kadar olan devresi bilinmektedir.
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A-4 MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN BABASI
HOCA NUMAN EFENDİ (1854-1916 )
Yukarda görüldüğü üzere hayatı hakkında fazla bir şey bilmediğimiz Bekir Efendi oğlu
Mehmet Efendinin oğludur .O devrin kayıtlarının ne kadar sağlıklı olduğu şüpheli olsa da
doğum tarihi 1854 senesidir. Numan Efendi hakkında bildiklerimiz de sınırlıdır. Muhammed
Hamdi Yazır’ın hayatı hakkında bilinene ve hep paylaşılan yegane ana kaynak kız kardeşinin
kızı Kayserili Paksütler ailesinden Dr .Fatma Paksüt’e dayanmaktadır . Felsefe doktorası yapan Fatma Paksüt çeşitli vesilelerle bize dayısı hakkında açıklamalarda bulunmuş acı verici
olan ise sadece onun bilgilerini kullanmak zorunda kalışımızdır. Oğulları gerek Ahmet Muhtar
ve gerekse Hamdun Yazır bu konuda gayet suskundurlar varsa da bir göremedik . Fatma Paksüt dayısının geçmişi ile bağlantılı bilgilerinde anneannesi daha bir ön planda dedesi Numan
Hoca ise daha arkaya itilmiş gibidir. Çocukluğun da yanında epeyce durduğu dedesi ile hatıralarında üç beş satır yer alırken anne annesi ise dayısının yetişmesi hakkında epeyce sitayişe
mazhar olmuş gözükmektedir. Yine Paksüt dedesinin, dayısı M.Hamdi Yazır’a yazmış olduğu mektubun bazı bölümlerini nakletmiştir. Bu mektuptaki üslup ve muhteva kullanılan kelimeler oldukça edibane olup, zengin bir manalar ifade etmektedir . Sadece bu örnek bile
Hoca Numan Efendi’nin sahip olduğu birikimi izah etmeye yeterlidir .Hoca oldukça derin bir
ilmi arka plana sahiptir ve oğlunda sahip olduğu tüm yeteneklerin :İlim aşkı, hattatlık ,musiki
istidadını kimden tevarüs böylece anlaşılmaktadır. Hoca Numan Efendi hakkında bilgi kırıntıları sunan Paksüt onun geçmişi hakkında bir cümle sarf eder . Burdur’un Gölhisar kazası Yazır
Köyünde doğmuş küçük yaşta Köyünden ayrılmış Aydın medreselerinde okumuştur. Fatma
Hanım sonra onu Elmalı’ya yerleştirir burada Sarılar Köyünden alim Mehmet Efendinin kızı
Fatma Hanımla evlendirir. Kısacası sanki Muhammed Hamdi Yazır’ın baba soyu bu meyanda
babası bir silikleştirme ameliyesine tutulmaktadır47. Bize anlatıldığına ve Halk bilimi araştırmacısı Veli C. Özdemir’in de tespitlerine göre de : 1960 lı yıllarda .M .Hamdi Yazır ailesinden
olduğunu söyleyen bir kadın miras meseleleri yüzünden Yazır Köyüne gelir .Yaşayan akrabalarını bulur. Akrabaları çok memnun ve mesut olurlar . Ancak kadın son derece soğuk ve oldukça da kibirlidir . Tanışma faslı arasında kadın “Akraba topluluğuna: Aslın da biz buralı
değiliz der. Akrabalar kadının bu garip davranışlarına oldukça kırılırlar . İçlerinden biri Madem
buralı değilsin niye geldin de bizi buldun ? diye sorar.
Uzun sözün kısası kendini beğenmiş ve oldukça ukala biri olduğu anlaşılan kadına , Türklüğün genel ananesi üzerine misafire mutlaka bir şeyle ikram etme geleneğince köylüler bir
şeyler ikram etmek isteseler de Hanımefendi bir şey kabul etmez. Israr üzerine Ihlamur ister.
Yokluk zamanı , köyde Ihlamur bulmak imkansız . Uzun uğraş sonucu ıhlamur, bulunur, ikram
edilir; ancak limonu yoktur. Çünkü o tarihlerde bu ihtiyacı Yazır ve çevre köyleri, “Nerdek”
dedikleri nar ekşisi ile karşılarlardı. Limonsuz ıhlamur mu içilir diyerek etrafını azarlayan kadın sonra köyden ayrılır ,arkasında oldukça kırgın ve kızgın bir kesim bırakarak. Bu kadın
47
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Dr.Fatma Paksüt olmalıdır. Ve bir daha Yazır da ki akrabalarıyla bağlantı kurmaz .Çünkü Paksüt’ün annesinin babası soyuna karşı duygularının biraz menfi olduğu sezilmektedir. Dolayısıyla; Merhum alimimiz hakkında yazılan biyografilerde Paksüt’ün yazdıkları esas alındığından, onun geçmişinin baba tarafı; hep bir iki cümle ile geçiştirilmektedir. Elbette, o doğum
yeri olan Elmalı ‘ya nispetle Elmalılı Muhammed Yazır olarak tanınmaktadır Ancak biz onun
babası tarıkıyle böyle de bir geçmişi olduğunu vurgulamak ve bazı şeylerin açığa çıkmasını
amaçlamaktayız Rahmetlinin baba ocağı ile olan ve pek bilinmeyenleriyle başka bir yönünün
de bulunduğunu hatırlatmak niyetindeyiz. Nitekim Rahmetli Muhammed Hamdi Yazır , ünlü
tefsirinde hem köyü hem de baba soyu ile açıklamalarda bulunurken ; anne tarafı ile alakalı
tek bir kelime sarf etmemiştir. Son derece faziletli bir anneye sahip olduğu gayet açıktır,
merhumenin sahip olduğu ahlak ve iman dolu bir hayatının olduğunu söylemekte, bir hakikati ifade etmek olacaktır. Bu ayrı bir vakıadır. Merhum Yazır , soyadını Elmalılı olarak değil
baba ocağının adını yani Yazır’ı tercih etmiştir . İlerde anlatacağımız bazı nakiller onun baba
yurduna olan bağlılığını açığa çıkaracaktır . Hele yazımız başlığına konu olan ise başlı başına
ibret alınacak bir hakikate delalet etmektedir .Numan Efendi’ye gelince hayatının genel çizgilerini bizzat istinsah ettiği ve 1908 yılın da İstanbul’a oğlunun yanına ailecek göç ederken,
Elmalı da bıraktığı sonra Elmalı kütüphanesine geçen ve daha sonra Konya Yazma eserle bölge kütüphanesinde nakil edilen kitaplar arasında bulunan El Mevzuat birinci risalesinden
takip edebiliyoruz48.
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Üstad bir hattat olan Muhammed Hamdi Yazır’a air Sülüs bir eser: Nazar ayeti.Elmalılı
M.Hamdi Yazır sempozyumu kitabından alınmıştır.
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El-Mevzuat (1.Ris). BYEK D NO 72458(Müstensih :Numan bin Muhammed Gölhisari)

Hoca Numan Efendi’nin Burdur’da talebeliğini yaptığı Müderris Alipaşazade’den yazdığı ders
takriri

Türkmenistan da Yazır boyunun her zaman yakın yaşadıkları Çavdır boyuna ait bir halı örneği
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Hattat M.Hamdi Yazır’a ait talik bir eserin ilk sayfası
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Yazır Köyünde Hocalar
‘dan Hasan Yazır’a ait
mezar
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Hoca Numan bin Mehmet) Gölhisari'nin(Muhammed Hamdi Yazır’ın babası) Çavdır Bayındır Köyünde istinsah ettiği eser olan Tertibil Ulumun son sayfası. Ketebesi Bayındır köyün
de meskun Numan bin Muhammed Gölhisari sene 1283
Onun istinsah ettiği üç risale aynı kütüphane de bulunmaktadır. Bunlar , 1868 yılın da yazıya
çektiği Ömer Nesefi’in ünü akaidi kitabi “el-Akâ'idu'n-Nesefîye” , 1869 tarihli Sagani’nin “El
Mevzuatı”. Birincisi ve ikinci Arapçadır. Ve Hakki Efendi’nin Tertibu’l Ulum’u . Bu risale ise
manzum olup Türkçedir. Numan Efendi, istinsah ettiği eserlerin sonunda Numan bin Muhammed Gölhisari adıyla kimliğini vermiştir .Son eseri 1865 yılında Çavdır Bayındır köyünde
otururken tahriratını belirtmektedir49.Ancak burada karşımıza onun doğum tarihiyle ilgili bir
problem karşımıza çıkmaktadır. Vefatı sonrası İstanbul Sahrayı Cedid kapristanlığına gömülmüş ve mezar taşına küçük oğlu Mahmud Bedreddin Yazır’ın güzel bir hatla; doğum tarihi
1855 olarak belirtilmiştir. Halbuki Numan Hoca Tertbil Ulum’u Çavdır Bayındır köyünde Hicri
1283 (Miladi 1864- 1865)tarihinde yazdığını kendi el yazısıyla kaydetmiştir.10 yaşında bir
çocuğun bu işi yapamayacağı gayet açıktır bu durumda Numan Efendi’nin doğum tarihinin
49

El Mevzuat .Sayf.114

oldukça gerilerde olması icap etmektedir . Ki bu kayıttan merhumun daha küçükken de
memleketinden ayrılmadığını da gösterir. Ayrıca bize kadar ulaşan nakillerden , onun buraya
yakın Kozağacı köyündeki , devrin tanınmış müderrislerinden Şeyh Ali Efendi’nin medresesinde öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır50. Ki bu devir de Kozağacın da en az üç müderrisin,
medresesi olduğunu rahatlıkla söyleyebilmekteyiz . Numan Hoca’nın eğitim gördüğü diğer
medrese o tarihlerde oldukça önemli bir medrese olan Horzum medresesidir ki bu medreseden oldukça önemli kişiler yetişmişti.
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Hoca Numan Efendi’nin Hicri1287 yılında Burdur’da öğrenci iken yazdığı bir sayfa .Yazan kişinin
Burdur da meskun Numan oğlu Muhammed oğlu Bekir oğlu Hasan oğlu Bedreddin olarak belirtmiş.

Numan Efendinin, daha sonra devrin yine bir ilim merkezi olan ve şöhreti Medine i Sağir olarak adı dillerde gezen dillerde gezen Burdur Medreselerine devam etmiş ve burasıda devrin
en ünlü alimlerinden olan Ali Paşazade Mustafa Efendinin öğrencisi olmuştur. Ve bu müderrisden uzun bir eğitimden sonra Hicri 1296 yılında icazetini almıştır. Devrin Burdur medrese50

Şeyh Ali Efendi’nin torunlarından Kozağacı eski Belediye Başkanlarından rahmetli Nuri Göker ,dedesinde okuyanın .M.Hamdi Yazır olduğunu anlatmıştır.Ne var ki bunun oldukça uzak bir ihtimal olduğunu , söz konusu
talebenin onun babası Numan Efendi’nin olması gerektiğini ,yukardaki verilen bilgilerden çıkarmak daha doğru
gibi gözükse de M.Hamdi Yazır’ın bir müddet süresini bilemiyoruz yazır Köyün de amcası Emin Efendi ‘nin yanın
da durduğunu biliyoruz bu ara Şeyh Ali Efendi’den de ders almış olması mümkündür .

leri dışında başka hiç bir yere gitmeden tahsilin tamamlayan Muhaddis ve müfessir çavdır
Kızıllar Köyünün yetiştirdiği değerli âlim Halil Burduri(Kızıllar —1853) daha sağlığın da iken
yazdığı feserler Bağdatlı İsmail Paşa’nın ünlü eseri Hediyyetü’l-ʿârifîn, esmâʾü’l-müellifîn ve
âsârü’l-musannifîn de yer almıştır. Onun çağdaşı Çavdırlı Osman Efendi de devrinin önemli
müderrislerindendir. Ayrıca 18.Yüz yıl da Büyük Şeyh İbrahim Burduri ve oğlu Şeyh Ali Efendi, 19. Yüz yıl başlarında Küçük Şeyh Mustafa Efendi, Çeşmecizade ve Urgancızade ve Kalkanizade Ahmet Efendiler, Muhammed Raşid Burduri51 ile babası Burç mahallesinden müderris
Halil Efendi ve Damat Hüseyin Efendi (- ölümü 1885 çok sayı da eseri vardır bunlardan bazıları Haşiye-i Gazi Mîr, Haşiye-i Celâl, Risalei Ruh, Risale i Nefs’dir. Anadolu’nun çeşitli beldelerinden ünlerine binaen Burdur’a gelen çok sayıda talebeye icazet vermişlerdir. Ahmet Efendi
Burdur medreseleri ve müderrisleri, hakkında çeşitli şiirler mevcuttur. Ancak şairleri belli
değildir. Bunlardan biri:
Dinleyin vasf edeyim evsafı halin
Bulunmaz akranı şehr i Burdur’un
Büyük te değildir medh makalın
Karasenir den beri idelüm çün evsafın
Şeyh Sinan yoluyla bulalım çarşusın
Sena idelüm müderrisin hocasın
Serdar müderris efendi damat52
Mevla neşrin eylesin ebet
Bulgurzade müderris Hacı Hasan Efendi53
Kurtuldu esalden(?) dünyada kendi
Etrafanın da yoktur menendi
Sofuyan ı müderris Ali Paşazade
Enkası yoktur baliş bede
Eylesin Yezdan neşrini (?) ziyade
Yine şairi belli omayan bir şiirde , Burdur müderrisleri şöyle tanıtılmaktadır.
…müderris müftiyi cedid
Dilerim Mevladan ömrini tezyid
Helvacızade Efendi Yakub
51

Çok taş baskı eseri vardır.
Damad Hüseyin Efendi
53
1885’te vefat etmiştir.Usul Haşiyesi sahasında çok sayı da talikatı vardır.
52
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Hak ilmini darın da mergub

Şafi olsun cenab ı sahip
Küçük Şeyhzade Abdullah
Ezdabı (?) etsün neşrin Allah
Hali şanına derim maşallah
Sagirkamet müderris gayetle halim
Büğdüzlüzade kendisü selim
Mürşid i tarikat ol Abdurrahim
Karasenirli müderris Akkavuk efendi
Sahavet kaldı pesendi
Hafızı kelamullah Şeyh Muhammed kendi
Bu…(?) nasibin bezl Hüseyin Sabur
Karamanlı müderris kendüsi gayur
Af ider berhemiz cenab ı gafur
Şığalzade müderris ismi Mustafa
Kare?…ömri görmesün cefa
Sofu oğlu Emir Salih Süleyman
Muhaddiszade aşiret i Osman
Ağlasunlu Salih Efendi müderris el iman
Çaykenarlı Yakup Efendi feyzi
Biraderi Yahya Efendi hilmi
Günbe gün tezyid (?) eylesün ilmi
Fakir himmet çün ister sizden
Musa ı Kazım üstadım ezelden
Düşvarım …?... yarab güzelden
Eski Yeni müderrisi Ahiyun Efendi
Ezel üstadım idi Ömer Efend
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Hiç kalmadı etrafta menendi

54

Numan Efendi böyle bir ilim
yuvası olan Burdur da tahsilini yaparken hocası Alipaşazadenin takrirlerini, çok
güzel hatla kaleme almıştır55.Böylece onun aynı zaman da hat ile meşgul olduğunu öğrenmiş oluyoruz
Nitekim hem Muhammed
Hamdi Yazır ve hem de küçük oğlu hattat Mahmut
Bedreddin Yazır ilk hat Yüz yıl sonlarına doğru Burdur da hocalık eden müderrislerden bir
derslerini
babalarından kısmını tanıtmak için yazılmış şiir
aldığını bildirmektedirler56. Numan Hoca sözünü ettiğmiz risale içinde çok sayıda sual ve cevap şeklinde bazı konularda bir çeşit meselelere yer vermiştir . Bu bölümlerde onun sahip
olduğu ilmi kariyerini görebiliriz . Yer yer de ana kaynak olan İslam bilginlerine ait çeşitli
eserlerden belirli bölümlerin alınarak nakledildiği varittir. Ve ayrıca yine yer yer de son derece güzel bir hatla ders aldığı hocalarının takrirlerini veya ilim sahibi arkadaşlarının şiir veya
eserlerinden alıntılar yapmıştır.Bunlardan biriside Tefenni Ece köyünden olan ve sonraları
Akşehir’e yerleşerek müderrislik yapan, fıkıh sahasında hakikaten değerli bir alim ve aynı
zaman da şair olan Tefenni Ece Köylü Muhammed ( Mehmet) Salim Burduri’dir57. Salim Burduri Fıkıh sahasında oldukça mühim bir alimdir. Uzun yıllar Akşehir müftülüğü de yapmış
önemli bir şahsiyettir. Numan Efendi kendini bazen Gölhisari bazen de Numan Burduri olarak kaydeder58. Ve babasından” pederim müteveffa Muhammed Efendi “diye söz etmesi
onun bir hastalığa şifa olur umuduyla kendisine verdiği tarifi yazdıktan sonra “Pederimin
Mevla kabrini pür nur eylesin. …..Amin der59. Başka bir sayfada ise yine ondan bir tarifi yazar
ve sonunda babasına bir Fatiha ı Şerif ister. Merhum Numan Hoca, risalenin bir yerinde Hicri
1287 yani 1870 yılın da Burdur da oturduğunu bize haber vermektedir. Ki o yıllarda Burdur
da medrese eğitimine devam ettiğini anlıyoruz Sagani’nin . El Mevzuatını da Burdur da istinsah ettiği aynı kısımdan çıkarıyoruz60.İstinsah edenin , Numan bin Muhammed bin Hacı
Bekir bin Hasan El Gölhisari kaydı da düşülmüştür. Rahmetli , büyük kardeşini de unutmamış
düştüğü bir notla ona da bir yer bulmuştur .”Biraderim Emin Efendi evimizin önün de bir çok
…(Okunamadı) edip (?) …..eylemiş idi”. Bizim el mevzuaat adındaki bu risaleler toplamasın54
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da Numan Efendi’in bizzat yazdıklarından, kendisiyle alakalı bulabildiğimiz bilgiler bunlar .ne
var ki bu risaleler kitabında da Aydın medreseleriyle bağlantılı bir kayıt göremedik . Hicri
1296 da yani 1877 yılın da Ali Paşazade Mustafa Efendiden icazetini alarak Burdur dan ayrılmıştır . Numan Hoca, daha sonra Aydın’a gittiiği ile alakalı bir bilgiye ulaşamadık.Burdur sonrası gittiği Elmalı da hocalık yaparken Mahkeme katipliğini de uhdesine almış olsa gerektir.
Ve arkasından evlenerek Elmalı’ya yerleşmiştir. 1878 yılın da da oğlu Muhammed Hamdi
Yazır dünyaya gelmiştir. Oğlunu küçük yaşta iken İstanbul’a eğitimine devam etmesi için
gönderen Numan Hoca, 1906 yılında ailesini alarak İstanbul’a gelmiş ve orada hayatını devam ettirmiştir.1916 yılında ise vefat etmiştir. Yetiştirdiği iki seçkin evlatla :Muhammed
Hamdi Yazı ve Mahmud Bedreddin Yazır gibi iki pırlanta şahsiyeti Türk Milletine hediye
eden Numan Hoca , hep hayırla yad edilecektir.

A-5 -MUHAMMED HAMDİ YAZIR’IN BÜYÜK AMCASI
MUHAMMED EMİN EFENDİ( 1833-1904)
Yukarda bir ara sözünü ettiğimiz Muhammed Hamdi Yazır’ın büyük amcasıdır. M.Emin Efendi, halk arasındaki adıyla Hoca Emin Efendi; 1833 yılında Yazır Köyünde doğmuş ve 1904
senesinde yine köyünde vefat etmiştir . Mezarı Yazır yaylasında Kurucova mezarlığındadır.
Mezarının bulunduğu yere bakılırsa yayla zamanın da vefat ettiği anlaşılıyor. Hayatı hakkında
fazla bir bilgiye sahip olamasak da bize ulaşan şifahi bilgilerden onun müderris olduğudur.
Kesin olarak bilmiyorsak ta Mısır da eğitim gördüğü ve sonra köyüne döndüğü yine nakiller
arasındadır. Bölge insanın da Mısır da eğitim görmek arzusu çok yaygın bir istekti.Ve bir çok
ilim meraklısı buna hep can atardı. Nitekim Merhum .M.Hamdi Yazır tefsirinin mukaddimesinde sahip olduğu ilmi ne Mısır da ne Türkistan da kazandığını söyler ki, bu atfında belkide
çocukluğunda duyduğu hep bu eğilimin tesiri bulunmaktadır. Tahsilini bitirip memleketine
dönmeye hazırlanan Emin Efendiye hocası” Oğlum ilim heybesini boynuna geçirdim.Gittiğin
yerlere ilmini saç git “ der. Hoca rahmetli uzun yıllar Yazır da açtığı medrese de öğrenci yetiştirir .Onun hayatından günümüze fazla bir malumat kalmadıysa da şu anlatılan yaşanmış olay
onun sahip olduğu ilmine örnektir. Emin Efendi bir işi için köyünden o zamanlar İskele adıyla
bilinen Antalya’ya gitmesi gerekir. Yola düşer ,uzun bir yolculuk sonrası bir han da konaklar.
Gece oda arkadaşı olan kişinin hiç uyumadığını sürekli ağlar halde oturup ocağın külünü karıştırdığını görür .Gecenin bir vaktinde adamın derdini anlamaya çalışır .Adam önce anlatmak
istemez Hocanın ısrarı üzerine Antalya dan geldiğini köyüne gittiğini öğrenir Antalya da bir
davası vardır ona girmiş fakat davayı kaybetmiştir. Ve nesi var nesi yoksa karşı taraf elinden
almıştır. Halbuki sonuna kadar haklıdır .Kadı öğle bir hüküm vermiştir ki işin içinden çıkılacak
gibi değildir ve itiraz da mümkün değildir. Bu kadı da zamanın en şöhretli ilmiyle maruf bir
zattır. Verdiği hükmü bozabilen henüz anasından doğmamış birisidir. Mahkeme ilamını okuyan Emin Efendi hemen yanında taşıdığı dividini hokkasını çıkarıp eline alıp hüküm kağıdının
altına kararı bozan bir fetva yazar mühürler dertli adamın eline verir .Hiç durma yola çık bu
kağıdı o kadıya ver ve o senin derdini çözer diyerek öğütler. Adam önce pek kanaati gelmese
de sonra ikna olur. Gece kalktığı gibi geldiği yer geri döner.. Sabahla Antalya’yı bulur, Kadının
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huzuruna çıkar ne yapıp edip hüküm ilamını eline tutuşturur. İlam altındaki fetvayı okuyan
Kadı dehşete kapılır .Çünkü ilmine o kadar güvenmektedir ki korkunç derece bozulur .Kızgın
bir halde şehrin valisine koşar .Olayı anlatır şikayetçi adamcağız yaka paça sorguya çekilir
.Fetvayı yazanın Antalya’ya gelmekte olduğunu hiç tanımadığını söyler .Hemen vali –kadı
askerlere emredip giriş yoluna göndererek tarif edilen şahsı yaka paça getirmelerini emrederler. Hoca nihayetin de şehre girmek üzere iken askerlerce tutulup aman zaman arasında
huzura çıkarırlar. Sorgu başlar iki kendini beğenmiş kibir abidesi karşılarında büyük bir alimin
olduğunu önce anlayamazlar sonra işin farkına varıp utanırlar ve kadının hükmü bozulur davalı adam haklarını geri alır. Hülasa Emin Efendi gerçek bir alimdir.Ve Muhammed Hamdi
Yazır’a verdiği özel derslerle onun yetişmesinde önemli bir katkısı vardır61.Muhammed Hamdi Yazır bu büyük amcasını çok sevdiğini ünlü tefsirinde Yusuf Suresi 98 . ayetini açıklarken
şunları yazmaktadır……İstanbul’da “Mekteb-i Nüvvab”da talebe iken bir gün öğleden sonra
dersten çıkıp Nuruosmaniyye’de ikametgâhım olan hattat odasına geldim. Yalnız pencerenin
önüne oturdum. Oturur oturmaz henüz bir şeyle meşgul olmaksızın birdenbire büyük amucam Muhammed Emin Efendi hatırıma doğuverdi ve derhal kalbime derin bir hüzün çöktü.
Ağlamak istedim. Halbuki başka zamanlar O’nun hatırasından lâbüd bir neş’e ve inşirah duyardım. Nadirü’l- vücud bir fazilet-i mücesseme idi. Bugün hatıranın hem tarz-ı huturı, hem
de mu’tâd neş’enin hilâfına öyle bir hüzün gelmesi istiğrabımı mucib oldu. Hemen kaydettim.
On beş gün sonra memleketten posta ile mektub aldım. Pederim, “o gün amucamın vefat
ettiğini ve bana yadigâr olmak üzere bir kaç kitabını vasiyyet eylediğini” yazıyordu. O vakit ki,
postanın on günde geldiği bir mesafeden o hüzünlü vak’anın vukuu anında hüznünü duymuştum ve gözlerim dolukmuştu. Satırlardan anlaşılacağı üzere Amca –yeğen arasında derin bir
sevgi bağı vardır. Nitekim Emin Efendi ( zaman zaman Yazır’a gelip kendini ziyaret eden ve
bu ziyaretlerin aslında özel ders alma olduğunu biliyoruz) her hangi bir mecliste otururken
yeğeni Hamdi Efendi , kapıdan girer girmez yaşlı halinde, hemen ayağa kalkıp onu karşılar,
yanında yer verirmiş . Ona muhabbetini belli ettiğinde orada bulunan hazirun :Hoca Efendi
bu küçük çocuğa bu kadar saygı fazla değil mi dediklerinde –Bu gördüğünüz yeğenim efendi
çok büyük bir adam olacak siz de göreceksiniz ,unutmayın diyerek cevaplarmış. Ki zaman,Emin Efendinin söylediklerini doğrulamıştır. Muhammed Emin Efendi’nin halen hayatta
oğuldan torunları yaşamaktadırlar ve Yazır soyadını taşımaktadırlar. Emin Efendi ve Numan
Hoca’nın nüfus kayıtlarında görünen kardeşleri Ahmet ve Hasan ile ilgili her hangi bir bilgiye
ulaşamadık, başka bir soy ad altında yaşayıp yaşamadıklarını bilmiyoruz . Yada erken çağlarda ölmüş olmaları da mümkündür. Emin Efendinin de eski ulemamızın bir çoğunda görülen
eser telifini, kendi sahip oldukları bilginin eski alimler karşısında sönük kaldığını düşünüp onlara saygısızlık olacağını ifadeyle uygun görmemeleri yolunu seçtiğini düşünüyoruz.Ancak
rahmetlinin Kuran Tecvid ve kıraatı hakkında Tayfur adlı bir eseri olduğunu ve kitabın hususi
kütüphanesinde olduğunu M.Hamdi Yazır özel notları arasında bize haber vermektedir62.
Başka eseri olup olmadığını ne yazık ki bilmiyoruz.Merhum Emin Efendi M.Hamdi Yazır’ın
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vermiş olduğu bilgilerden anladığımıza göre Yazır Köyünde ziraatle meşgul olurdu. Ayrıca
amcası hakkın da şu bilgileri vermektedir.” Mehmed Emin Efendi, alim ve ilmiyle amil, takva
sahibi, ziraatle geçinen biriydi. 1325senesinin Cemaziyelula’nın sonlarında (Temmuz 1907),
küçük mahdumu Hafız Mustafa’nın eşkiya tarafından feci şekilde katledilmesi üzerine kalp
rahatsızlığı artmış ve vefat etmiştir.63”
Ayrıca Emin Efendi, uzun yıllar köyündeki medresesinde eğitim faaliyeti yürütmüş bir çok
talebeye ilmin kapılarını ilk olarak o açmıştır. Bu sebeple kendine hemşehrileri Hoca ünvanını vermişlerdir Ve mezar taşında da Hoca Emin Efendi yazısı yer almaktadır. Nitekim Hicri1303 -1885- yılına ait Konya Vilayet Salnamesinde , Yazır Medresesinin 30 öğrenciye sahip
olduğu üstad ı Kiramı (Hocası) Emin Efendi olduğu belirtilmektedir64. Emin Efendi'nin bir oğlu
ile bir kızını kesin olarak biliyoruz. Oğlu Mehmet Efendi, kızı ise Hafıza Hanımdır. Hem oğlundan hem de kızından soyu devam etmektedir65
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Muhammed Emin Efendi’nin Yazır Köyü Kurucaova da bulunan mezarı
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Ulu Köy (Armutlu ), Horzum , Dirmil ,Bayındır , Bey ve Kızıllar köylerin de bulunan medreseler içinde en fazla öğrenciye sahip medrese Yazır Medresesi olarak dikkat çekmektedir. Bu
köylerin medreslerinin hocalarını sıralarsak ; Horzum :Hüseyin Efendi ,Ulu ; Ali Efendi , Dirmil : Süleyman Efendi, Bayındır(Bayır):Şeyh İsmail Efendi ,Kızıllar :Osman Efendi, Bey: Mustafa Efendi.

MUHAMMED HAMDİ YAZIR

Yazıldığı üzere dedeleri Mehmed, Bekir, Hasan ve Bedreddin Efendiler ilmiye sınıfına mensuptur. Annesi Fatma Hanım Elmalı Sarılarlı Mehmed Efendi’nin kızıdır. 1878 yılnda Elmalı
da doğmuştur bu sebeple Elmalılı olarak bilinir .Babası hayatından yukarda söz ettiğimiz
Numan Efendidir.Numan Efendi ,uzun bir tahsil hayatından sonra Elmalı da hocalık yaparken
Şeriye Mahkemesi katipliği görevine geçmiştir. Oğlu Muhammed Hamdi’nin onun Elmalı’da
göreve başlamasından birkaç yıl sonra doğduğu anlaşılıyor .Muhammed Hamdi ,İlk ve orta
öğreniminin yanı sıra hâfızlığını Elmalı’da ikmal etmiştir. Arkasından , eğitimini sürdürmek
amacıyla dayısı Mustafa Efendi ile birlikte İstanbul’a gitmiş ve Küçük Ayasofya Medresesi’ne
1895 yılın da devama başlamıştır. Ancak o , Beyazıt Camii’ndeki derslerine devam ettiği Kayserili Mahmud Hamdi Efendi’den icâzet aldı. İcazeti sonrası sahip olduğu ilmi dirayet sebebiyle olsa gerek hocası Büyük Hamdi efendiye izafeten Küçük Hamdi diye tanındı; yazıları da
bu ad ile yayınlanmıştır. Soyadı kanunu çıkınca babasının köyünün ismini (Yazır) soyadı olarak
aldı ise de bilindiği üzere daha çok doğum yerine nisbetle Elmalılı olarak meşhur olmuştur.
Eğitimini sürdürürken bir yandan Bakkal Ârif Efendi ile Sami Efendi gibi Türk Hat Sanatının
zirvelerinin hat derslerine devamla icazet aldı. 1904 ‘te girdiği ruûs imtihanını kazandı. Ve
bu arada Mekteb-i Nüvvâb’ı birincilikle tamamladı. Çok yönlü bir zeka ve istidata sahip olan
Yazır merhum: Edebiyat, felsefe ve müspet ilimleri ve musikiyi de ihmal etmeyerek üzerinde epeyce emek sarf edip geniş bir bilgi birikimine ulaştı. Vatanının her sahada düştüğü acıklı
geri kalmışlık halinin ve bu her alan da geri kalmışlığına , Meşrutiyet idaresinin çare olacağını düşündüğünden olsa gerek zamanın en güçlü siyasi ve kültürel hareketlerin merkezi durumun da ki İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin ilmiye şubesine üye oldu. Onun meşrutiyet an-
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layışı şeriata uygun bir meşrutiyet şeklinde olduğu bilinmektedir. Ve bu fikri geliştirmek için
epeyce fikri emek harcamıştır. Atandığı Beyazıt Medresesi’nde iki yıl süren dersiamlık görevinden sonra II. Meşrutiyet’in ilk meclisine Antalya mebusu olarak girdi. Bu arada bir kesimin
Yazır’ı hep suçladıkları II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi olayına karıştı. Sultan’ın hal’ine
rıza göstermeyen fetva emini Nuri Efendi’yi ikna edip fetvanın ilk şeklini yazdığı malumdur.
Daha sonra Şeyhülislâmlık Mektûbî Kalemi’n de görev aldı. Mekteb-i Nüvvâb ve Mekteb-i
Kudât’ta fıkıh, Medresetü’l- mütehassısîn’de usûl-i fıkıh, Süleymaniye Medresesi’nde mantık, Mülkiye Mektebi’nde vakıf hukuku dersleri okuttu. 1915-1917 yıllarında huzur derslerine
muhatap olarak katıldı. 1918’de şeyhülislâmlık içinde ilk defa kurulan Dârü’l-hikmeti’lİslâmiyye azalığına, arkasından başkanlığına getirildi.
Özellikle fikir yakınlığı olan
çevrelerin zorlayıcı ısrarları
yüzünden , Damat Ferid Paşa’nın birinci ve ikinci hükümetlerinde Evkaf nâzırlığını
yürüttü .Bir çok taltifler aldı
Ayan üyesi seçildi; Süleymaniye Medresesi müderrisliği
verildi. Cumhuriyet’in ilânı
hemen sonrası memuriyet
yaptığı kurumlar kapatılınca
açıkta kaldı. Millî Mücadele
sırasında İstanbul hükümetlerinde görev yaptığı gerekçesiyle
İstiklâl Mahkemesi’nce
gıyabında idama mahkûm
edilince tutuklanıp Ankara’ya
götürüldü ve kırk gün tutuklu
kaldı. Mahkemede suçsuz bulunarak serbest bırakıldı . Bu
kötü olaydan sonra camiye
gitme dışında evinden hiç
çıkmadı. Bir geliri olmadığından maddî sıkıntı çektiği halde Metâlib ve Mezâhib adlı tercüme
eserini yazdı . Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Türkçe bir tefsir hazırlatılması kararı alınınca
Diyanet İşleri Reisliği tefsirin yazılmasını ona teklif etti. Büyük alimimiz teklifi kabul ederek
şaheser tefsirini yazmaya başladı; Hak Dini Kur’an Dili adını verdiği bu eserini vefatından önce bitirmeye muvaffak oldu. 27 Mayıs 1942’de, uzun müddet çektiği kalp yetmezliği sebebiyle vefat etti ve Sahrayıcedid Mezarlığı’na babasının mezarının yanına defnedildi. Muhammed Hamdi Yazır ısrarla vurgulandığı üzere Türk İlim hayatının yüz aklarındandır. Ulum u
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İslamiyede ulaştığı iktisabi ilimle bir ilmi (Dirayet ) tefsirini yazabilen özellikle Türkçe yazabilen bir alime sahip olamayan Türk Milleti, onunla bu mutluluğa erişmiştir.
Klasik Medrese eğitimi almakla beraber devrin yeni yetişen nesillerinde; Tanzimatla
başlayan , yeni zihni formlaşma, güzidelerin arayışlara yönelmesinin ana etkenidir. Bu gelişme, klasik anlayışın terkini, yeni bir dil ile kurulan ilmi açılımları beraberin de getirmiştir.
Aklileşme eğilimi gittikçe güçlendiği için zamanın fikri gelişmelerinin yolu da açılmış oldu.
Mal esef mağlup olmuş bir medeniyetin çocukları olarak o devrin güzidelerinin bir kısmı ,
bilimsel zihniyetin ne olduğunu, bilimin nasıl inkişaf ettiğini bunun şartlarının ne olduğunu
anlama zahmetine katlanmadan, geri kalmışlığın temel sebebinin İslam Dini olduğu hükmüne varıp, kayıtsız şartsız Avrupa’nın her şeyini ,bütünü ie alıp ; bu yolla ilerlenebileceğine
inanmıştı. Çoğu imanını kaybederek bir çeşit bilime tapma haline giren, bu pozitivist
grup;kesinkes Avrupalı olmak istiyordu. İslam yurtlarını geri kalmasının sebebi olarak Kuran’ı
gösteren Ernest Renan’ın yerli takipçileriydi bunlar. Başka bir grup ise Avrupa’nın bilimsel
zihniyeti ve onun ürünü olan tekniğini alıp asla onların kültür ürünlerinin hiçbir şeyini
ülkeye sokulmaması yanlısı idiler. Bu düşüncenin çok farklı nüansları olsa da genel olarak
birbirlerine derin zıtlıkları görülür gibi olsa da Türkçü ve İslamcı düşünürleri bu çerçeveden
görebiliriz. Üçüncü bir kesim vardı ki bunlar az sayıda da olsalar da ,toplumun çok büyük bölümüyle derin organik bağlara sahiptiler . Klasik anlayışın devamı olarak, Batının hiçbir şeyini
kabul etmiyorlardı. Ama onlar; geri kalmışlık suçunu İslam’a yükleyen kesiminin propagandası sonucu , geri kalmanın tarihsel mirasının ağırlığı onların omuzlarına yüklenmişti . Son
grubun kesin ret dışında topluma verecek bir şeyi yoktu halbuki dünya gerçekleri ürettiği
devasa problemlerle İslam dünyasını ezildikçe eziyordu . Çıkmazlarla karşı karşıya kalan düşünen inanmış aydınlar , çıkış yollarını bulmak için zihinsel olarak var güçleriyle çalışıyorlardı. Öte yandan onların bu çabalarının doğal olarak toplumda bir cevap bulması gerçeği de
vardı ki amaçları zaten toplumda bir zihniyet değişikliği yoluyla bir düşünsel hamlenin başlamasıydı. Halbuki toplumun tüm hayatını şekillendiren din idi. Ve o din geriliğin sebebi görüyordu . pozitivistler için problem yoktu onlar zaten dinin olmaması gerektiği gibi anlayışta
idiler. Hayatının tamamını dinin şekillendirdiği üstelik zaman içinde aslından tamamen uzaklaşarak adeta bir hurafeler sarmalına dönmüş bir inanca bağlı bir toplumda ; din referanslı
olmayan hiçbir teklifin kabul görmesi imkansızdı. Yeniliklere halkın muhalefetinin kaynağı
aslında medrese eğitimli sarıklıların muhalefeti idi . Tanzimat’ın ve sonrasının başarısızlığının altında yatan bu devri erkanının, bunun çözümüne yönelmekten çok sarıklıları etkisizleştirme siyasetini yürütme yoluna girmesidir ki bunu ilk dile getiren kişi ise Fuat Köprülü olmuştur. Pozitivistlerin okumuş taife haricinde pek bir karşılığı yoktu ,yeni yeni uyanan Milliyetçiliğin temsilcisi Türkçülük de hemen hemen aynı durumdaydı ancak özellikle dini söylemli
kesimleri de Kavmiyetçilikle suçlanıp enterneleri her zaman mümkündü .Burada geleneğin
içinden gelen yüz yıllara dayanan bir arka plana sahip hakla aynı dili konuşan İslamcı aydınlar
oldukça şanslılardı .Ki onlarında baş etmesi gereken az ama etkili muarızları olan Pozitivistlerin psikolojik baskılarını kırma adına, İslam Dininin bilim ve tekniğe karşı olmadığını pekala
çağın gereği ilimlerin tahsilinin ve icaplarının yerine getirilip Avrupa’yla baş edile bileceğini
göstermeleri gerekiyordu. Bunu da yapabilmek için müspet ilimlerle barışık tanışık kısacası
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Avrupa zihniyetini bilen fikir erbabına ihtiyaç duyuluyordu . İşte bu saha da hem İslami kimliğe hem de Batı da ki ilmin anlamını bilen kimliği ile bazı şahsiyetler ortaya çıkmaya başladı ki
bunlar güçlü formasyonlarıyla epeyce etkili oluyorlardı. Bunu yaparken İslami ilimlerdeki uzmanlıkları yanın da muarızlarının çıkmazlarını da iyi bilen bu düşünürler : ancak eski dini
formasyonun yerine başka bir anlayışı ikame etmek zorundaydılar. Kısacası topluma sosyo
kültürel olarak din adına yeni şeyler teklif etmek durumundaydılar . Klasik medrese mantığının zenginliği iletişim de kolaylık sağlıyordu ama yeni nesillerin zihinlerinde oluşan çıkmazları açmak için dini söylemi zenginleştirilerek -kısacası klasik din anlayışı ki tamamen ilmihal bilgileri ile sınırlı gibiydi- Tecdid hareketi adıyla bilinen yenileşme yolu zorunluydu.
Bunu da İslamcı adıyla tanığımız çoğunluğu 2.Meşrutiyet sonrası ve hemen öncesi bu saflara
giren ve sürükleyen şahsiyetlerce yapıldı. Fikir bazında Mehmet Akif Ersoy ilk akla gelen olsa
da asıl ilmi sahada sağlam dini eğitim alan alimler hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Çıkış
yıllarında en büyük çatışmayı Türkçülerle yaşasalar da, zamanla, özelikle Cumhuriyet sonrası
1960lara kadar Mİlliyetçilik ve Mukaddesatçılık başlığı altında bir uyuşma(Terkibe ) girmişlerdir. Meşrutiyet döneminin verimli fikir ortamı elbette tarihi bir sürecİn ürünüdür.1780 li
yıllarında ilk adımları atılmaya başlayan yenileşme eğitim sahasında okulların müfredatını
da yeni bilimsel yöne doğru iteledi. akli ilimlerin kendine yer bulması eğitimin nesillerin zihinsel yapılanmasında farklılık ortay çıkarırken dini ilimlerinde bundan etkilenmesi fazla gecikmedi . Yeni bir formasyon ile yetişen genç nesillerin içinden çıkan ilim sahipleri , dinin temel kaynaklarını okuma ve anlama da yeni bir yöne girdiler ki bu bir yerde hurafeye bulanmış geleneksel anlayışı terk anlamına geliyordu. Yukarda sözünü ettiğimiz Tecdid hareketi bir
çeşit Selefiliği de içinde barındırırken çağın Batı ilminin meydan okumalarına cevap bulabilmek amacıyla İslam Felsefesi başta olmak üzere özellikle Kelam ilmine yönelme tesadüf değildir. Bu arada Türkçülerin zorlamalarıyla halkın dinini ana kaynaklarından öğrenmesi önündeki maniaların kaldırılma gayretleriyle Kur’anı Kerimin Türkçe Tefsiri hususu gündeme
oturmuştu. Zamanın önemli şahsiyetleri Sırrı Paşa ,Seyyid Bey,İsmail Hakkı İzmirli bu gün bile
merakla okunmaktadırlar. Ama sahip olduğu İlim ile müstesna bir yere sahip olan Muhammed Hamdi Yazır o devir deki adıyla Küçük Hamdi Efendi bir başkalık arz eder. Onun Cumhuriyet öncesi bu kariyeri ile kendini kabul ettirdiği malumdur. İslami Ulumun her sahasında ve
asrın sahip olduğu müspet ilimler(Mehmet Akif gibi) birikimine de sahip olması, diğer ulemadan ona ayrı bir yer sağladı . Kısacası: İlimde üstün bir dirayete malikti. O, devrin bir çok
aliminde görünen İslamcı profilde değildir . Söz konusu camianın en önde gelen isimlerinin
çoğunluğu , Osmanlı Devleti içindeki azlık ve azınlık etnisitelerine mensupturlar . Ve görüşlerini kavmiyetçiliklerini perdeledikleri İslami bir perde altında sunuyorlardı . Ve sonraları
onların bir kısmı ,uygun ortamı buldukları anda; asıl saflarına geçmekde hiç biri tereddüt etmediler.Bu sebeple çoğu Türkçülük düşmanı idiler.Ve yine bu sebeple çoğunluğu Milli Mücadele karşıtıydılar .Ancak içlerinden bazıları mesela Mehmet Akifte olduğu üzere tam bir
milliyetçi aksiyona yönelenlerde bulunuyordu. Muhammed Hamdi bir Türkt’ü ve Milletine
gayet sağlam bir rabıta ile bağlıydı. O hiçbir zaman Mustafa Sabri ve benzerleri gibi olmadı.
O, yazdığı tefsirle nesillerin sahip olmaları gereken dini şuurun ilmi yolunu gösterirken , çağdaşlarının çoğunda görünen aklileşmeyi yanlış anlayıp Kuran ayetlerini çağdaş bilim verile-
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riyle açıklama hastalığına tutulmamış (Abduh –Reşit Rıza v.s) ehli sünnet yolunun doğal olarak İmam Maturudi’nin sağlam çizgisini takip ederek tefsirinde doğru yolun geçmiş büyük
alimlerinin ; hem Dirayet tefsirlerinden hem selefi alimlerinin tefsirlerinden hem de büyük
sufilerin tefsirlerinden yeri geldikçe kaynak olarak faydalanmıştır. Öte yandan zamanın
müspet ilimlerine olan bilgisini tefsirine yansıtmıştır . Tefsiri aynı zaman da derin bir tefekkürün ürünüdür. Bunu sahip olduğu ilmi dirayeti, eserinde ; yeri geldikçe göstermiştir. Burada
aklileşmeyi dinin ana kaynağı olan ve akıllara hitap eden Kur’an ayetlerinin İsrailiyata boğulmuş halinden uzak muradı ne ise onu anlama gayreti olarak görmek gerekiyor, dolayısıyla
bu, dinin insanlığa mesajını dosdoğru öğrenme faaliyetidir . Burada akıl, vahyin ve sahih
hadislerin yol göstericiliğinde tefekkür(Bir şey hakkında iyice düşünmek, ve sonucunu kestirme) ve tezekkür(Bir düşünceyi veya teklifi kabul ya da reddetmeden önce onu iyice irdeleme) aracı olmaktadır. Muhammed Hamdi Yazır’ı her ne kadar eski müfessirlerin bir yerde
takipçisi olarak görenler varsa da ayetleri tefsir ederken yer yer kendi ilmi dehasını ortaya
koyma fırsatı bulduğu anda onun ilmi yetkinliği belli olmaktadır. M.Hamdi Yazır gibi her müfessir ilmi tefsirini yazarken devrini sahip olduğu tüm bilim birikimini eserine yansıtmıştır
.Haklı olarak konunun uzmanları Yazır’ı İslam dünyasının eşsiz alimi Fahreddin Razi’nin çağımız daki eşi olarak görürler ki ; ancak o müspet ilimlere olan hakimiyeti Razi’yle(zamanının
müspet ilimlerde ki bilgisi kast ediliyor) kıyaslanmamalıdır, onun fevki indedir . Ama asla
tefsirin zamanın fen ve diğer bilimlerinin bilgilerine göre yapılmasını kabul etmemiş, bunun
Kur’an ı Kerimin insanlara indiriliş maksadına aykırı olduğunu ifade etmiştir. Merhum açtığı
yol ile Türkiye de ki İslam ilim anlayışının temellerinin sağlamlığına büyük katkıda bulunmuştur. Özellikle yurt dışı kaynaklı yer yer İslam’ın özüne kast eden, yanlış sakat anlayışların ülkemiz de fazla bir mesafe almalarına muhteşem eseriyle set çekmiştir ,çekmektedir. Mehmet Akif’in dediği üzere” Sözleri senet teşkil eder “ .Tefsiri için yine Hasan Basri Çantay’ın
deyimi ile “tefsirlerin Erkan ı Harbiyesidir.” Rahmetli Muhammed Hamdi Yazır sahip olduğu
ilmin vermiş olduğu salahiyetle yazmış olduğu dergilerde kalmış yazılardan başka siyasi, hukuki ve sosyal konularda da fikirlerini belirten yazılar yazmıştır. Fıkhi salahiyeti onun bir
müçtehid olduğuna delalet etmektedir. O çöken bir imparatorluğun çökmüş bir eğitim kurumu olan medreselerinin son olarak yetiştirdiği en büyük şahsiyetidir . Yaşadığı devrin sultanı
2.Abdülhamid’e en büyük desteği veren insan kaynağının menba ı medreselere söz konusu
padişahın, reform için kılını dahi kıpırdatmamasını hiç af etmemiştir. Batı tarzı eğitim kurumlarının açılıp geliştirilmesine var gücüyle destek veren Abdülhamid ,hayret edilir ki medreselerin çöküşünü diğer Tanzimat sonrası zihniyet gibi sadece seyretmiştir. Ancak feraset ve
zeka da dirayet sahibi insanlar bunların başında Yazır merhum gelir medrese eğitiminin dışında kendile çağın icaplarına göre rini yetiştirme yollarını bulmuşlardır. Medreseler karşı
olan devlet lakayıtsızlığın dan olsa gerek büyük alimimiz Mehmet Akif gibi bir dönem Abdülhamit muhalefetinde yer almıştır. Onun halli için verilen fetvanın hazırlanmasında rol oynadığı bilinmektedir. Abdülhamit ‘in idare mantığında kendine kayıtsız şartsız itaat eden insanlar (Bürokrat –asker- ilmiye) isteniyordu. Tanzimatla başlayan güçlenen bürokrasi daha
açıkçası halka dayalı güç, saltanatın doğasına aykırıydı ve Sultan Hamit ilk doğradığı kesim bu
kesim oldu.Fatihle başlayan kayıtsız şartsız itaat felsefesinin temsilcisi olan Enderun taifesi
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yeni bir kılıkla onun devrinde tekraren tarih sahnesine çıktı . Bunlar da kendinin şekillendirdiği yeni okullarda yetişecektiler. Medrese taifesi onun gözünde güvenilmezdi nitekim bir
çok padişahın hallinde en ön safta onlar yer almıştı .1890’ lı yıllarda sayısız ilmiyye mensubunu Şark vilayetlerine sürmekten hiç kaçınmadı . Kısa sürede tüm varlıkları ile sultan’a bağlı
bir idari kadro ortaya çıktı ki Abdülhamit bu suretle tüm iadreyi tek başına ele aldı. Buna da
malum olduğu üzere İstibdat denildi. Bu tarihi gelişmenin sonucunda memlekette tümüyle
yürürlüğe konulan bu sisteme karşı farklı düşünen her aydın ister istemez muhalefet safında
göründü .Bu halden Merhum Yazır ayrı düşünülemez. Ama azımsanmayacak bir dini kisveli
zümreyi de sultan , çok akıllıca bir siyasetle kendine gönülden bağladı özellikle tarikat şeyhleri bunların başın da gelir . Bol bol dağıttığı liyakat madalyalarıyla kendine bağlı kesimlerin
göğüsleri madalyadan gözükmez hale geldi. Hatta ona hizmette kusur etmeyen seyislerin
,arabacıların bile çok sayıda madalyası bulunuyordu. Anadolu da eşraf adı verilen mütegallibe
sınıfı da bu madalyalardan bol bol alarak madalyalarını, halk üstündeki otoritelerine referans
olarak kullandılar. Onun saltanatından kısa bir zaman önce başlayan ve tahtı bırakıncaya kadar geçen zaman da 23 tane sadrazam değiştiği söylenir ki bu çok garip bir halin ilginç verisidir . İbnülemin M. Kemal İnal’ın dediği üzere , bu süreçte sadrazamlar, “bostan korkuluğu
derekesinde ” idiler66.Öz olarak bu gün Abdülhamit Han gibi şaşaalı sözlerle başlayan moda
akımı bir yana bırakırsak : İslami kaygıları ön planda tutan politikalar izleyen II. Abdülhamid’in
açtığı bütün okulların, Batı tipi eğitim kurumları olduğu göz önünde tutulmalıdır.
II. Abdülhamid’in, Avrupa’nın Osmanlı’ya galebe çalması ve İslâm topraklarına yönelik yayılmacı politikası karşısında, her türlü olumsuzluk ve engellere rağmen gelişmeyi sağlamak
üzere düşündüğü tedbirler arasında, Latin Harflerinin alınması, zaten kullanılmakta olan Rumi
Takvim üzerine Miladi Takvimin kabulü, Batı müziğine önem verilmesi, tek kadınla evlilik,
boşanmanın zorlaştırılması gibi reformlar başı çekmektedir. Bunun yanı sıra, Alman askerleri
usulü “sivri uçlu” başlık (şapka) giymenin de dinle bir alakası olmadığı görüşündedir.3 Keza
çocukları Yıldız Sarayı’nda piyano ve keman eğitimi almışlardır. Sarayda bulunan yazlık ve
kışlık tiyatrolarda ise ağırlıklı olarak İtalyan sanatçılar icra-yı sanat eylemişlerdir. Abdülhamid’in batı dillerinden çevirterek okuduğu veya okutarak dinlediği kitap sayısı altı yüz civarındadır67.Ve 33 yıllık saltanatı süresinde Devletin gövdesinden Cezayir, Kırım, Kıbrıs, Tunus,
Girit, Şarki Rumeli, Mısır’ın koparıldığını görmüştür. Saltanatı süresinde İslam birliği siyasetini
şiar edinen Sultan Hamid’e İslamcı aydınların çoğunluğu muhalif kanatta idiler ki Yazır merhum da bu tavırda idi. Soru şudur : Bu kadar geniş bir cephede yer alan ilmiye sınıfı özellikle
İslamcı aydınlar acaba hiç mi haklı değildi ?Bu soruyu günümüz de bile etkileri devam eden
kurnaz Abdülhamid propagandasına kapılmadan objektif olarak cevap bulmak gerekmektedir
.Mesela Abdülhamid, her ülke kaybını kendi dışındaki idarede görev alan her makamdaki
insana yükleyip ertelenen veya duraklatılan her problemi bir zafer olarak kendi hanesine kar
olarak yazdırır , bu onun en tipik itibar kazanma taktiğidir. Ki devrin olaylarını onun genel
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karakterini bilmeden iyi değerlendirmek oldukça zordur .Onu ne göklere çıkarmak nede
yerin dibine batırmak doğru değildir. Devrin şartları çerçevesin de değerlendirmek gerekir.
Karşısın da olan herkesi aşağılamak yapılacak en büyük yanlış olacaktır. Onların çoğu da en az
onun kadar vatanı kurtarmak için çırpınıyordu ; ancak onun kadar realist değillerdi . En büyük kusurları da belki buydu. Ve buda onun sonrasında büyük bir felakete sebep oldu. İşte
hal ve ahval içinde 18.Yüz yıl son çeyreğinde başlayan Osmanlı Devletini kurtarmak için yenileşme hareketleri önce teknik baz da ordu silahlanması babındadır. Zamanla düşüncelerde
fikirlerde de başlayan değişme yeni kurum ve kuruluşlarla zenginleşmeye başladı . Bu yeni
anlayışlar , ister istemez devlet idaresine hakim olmaya yöneldi bu da mevcut süregelen anlayışla çarpışmasına evrildi . Yenileşme taraftarları eskileri yavaş yavaş etkisizleştirirken tecrübesizliğin kurbanı olmaya da mahkum oldular; ancak çöküşün kaçınılmaz olduğu da bir realitedir .Ve devletin çöküşünü hızlandırmak gibi bir menfi role büründüler. Bunu Abdülhamit
gibi gerçekten bir siyaset üstadı bir süre erteleyebildi. Bir yerde o, vakit kazanmak ve bu kazandığı vakit süresinde Batı Devletleriyle aradaki gelişmişlik uçurumunu biraz kapatarak güçlü
bir şekilde ayağa kalkmak istiyordu. Aslında yaptığı akıllıca kalkınma hamleleriyle güçlenerek
,bir yerde hanedanı sağlama almaya çalışıyordu. Öte taraftan toplumsal yapıda ki değişiklikler
zengin bir fikir hareketini doğurmuş bu devrede son derece değerli Asker, ilim insanı ,fikir
insanı, sanatçı kişilikler yetişmiş ve bu gün bile hala onların etkileri devam etmektedir. Bizce
Abdülhamid’in en büyük mirası bu sahadır .O, Osmanlı Devletinin bittiğini sona yaklaştığının
farkındaydı tek ümidin Anadolu olduğunu ve düşman karşısında kazanılan her zamanın bu
vatan toprağının tahkimatın da kullanmak istiyordu .Yine bir yerde Cumhuriyeti hazırlayan
Sultan Hamid’tir . Bu devir de geleneksel olan her şey yaşamaya devam etmiş, onlar da kendi
içlerin de yenilenme ihtiyacıyla karşı karşıya kalmış ve bir tecdide yönelmişlerdir. Medreseler
de eğitim kurumu olarak bu yenilenmeyi yapan ya da yapmaya yönelen yetiştirdiği insan karakteriyle her zaman toplumu derinden etkileyen yapılardı.
Cumhuriyet sonrası bu ülkenin topraklarının yetiştirdiği bir kaç istisna sadra şifa bir
İslami düşünce insanının yetişmesine müsaade edilmezken, önceden daha önce yetişenlerde itilerek, kakılarak orada burada sürünmeye mahkum edilip unutturulup, en kötüsü maişetleri kesilerek açlığa mahkum edilmişlerdir. Ancak,1950 sonrasın da biraz nefes alan İslam
iklimi eskilerin bir çoğunun dünyadan çekilmeleriyle, meydan boş kalmıştı .İşte bu boşluk
Tercüme Müslümanlığına müsait bir ortamı hazırlamakta gecikmedi. Ve bu gün, 1960 sonrası
tamamen dışardan gelen Tercüme Müslümanlığı adını verebileceğimiz bir anlayış gelişti ki,
kökü dışarda olan bu ideolojik anlayış , ülkeyle ilgisi olmayan diğer Müslüman ülkelerinin
daha çok siyasi sorunlarını, Türkiye’ye taşıdılar. Türklerle tarihi sorunları olan söz konusu
zeminlerden kaynaklanan zihniyet, doğal olarak tamamen Türk düşmanlığı üzerine kurgulanmıştır . Hele Türkiye Cumhuriyeti ilke kanlı bıçaklıdırlar . Tüm İzmler de olduğu üzere Milli
Kimlik ile davaları vardır. Halbuki Osmanlı devrinin son döneminde yetişen İslam ilim insanlarının büyük çoğunluğu , yetiştikleri ülkenin milli sorunlarıyla haşır neşir hem haldiler .Tam
anlamıyla Milli hayatın içindeydiler. Sağlam bir ilmi gelenekten geldikleri için rüzgarın estiği
yöne doğru eğilip yanlış yolların yolcuları olmaları hiç görülmedi . Milli olarak bu ayakta kalabilen tüm güç kaynaklarımızın onların feyziyle olduğunu kabul etmek ve ifade temek boy-
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numuzun borcudur. Muhammed Hamdi Yazır, Cumhuriyetle başlayan özellikle 1927 sonrası
gittikçe pervasızlaşan gemi azıya almış Batıcı pozitivsitlerin milletin mukaddesatına yaptıkları saldırılarından büyük ızdırap duyuyordu. Devrin İslam alimlerine yapılan haksızlık ve
saygısızlıklar işin tuzu biberi olmaktaydı. Bir çok büyük alim bir kenara atılmış aç ve açıkta
bırakılmış ve bundan büyük haz duyanlarda az değildi Bu büyük alimlerden birisi de şüphesiz
M.Hamdi Yazır’dı . Devrin idaresinin gündelik siyasetin de dini bir kaygının hiç eseri yoktu;
ancak halkın yapılan inkılaplarla hayatının her sahası altüst olmuştu. Bu alt üst oluş, her sahada toplumu bir deformasyona doğru hızla itiyordu. Özellikle din ile alakası olmayan kişilerin din adına yazdıkları eserlerin asıl amacının dinde şüphe uyandırmaya yönelik olduğu
herkesin malumuydu. Zamanın Diyanet Reisliği alabildiğine hızlanan dinsizlik karşısında halkın dinini ana kaynağından öğrenmesi ve böylece başlamış gözüken çözülmeyi durdurma
amacıyla Kuran’ın Türkçe Tefsiri ve En muteber hadis külliyatı olan Sahih i Buhari’nin dilimize
çevrilmesini düşünmeye başladı .Nihayet Büyük Millet Meclisinde ele alınan konu karara bağlandı. Tefsir ve hadis eserlerinin hazırlaması çin ödenek ayrılması kararı mucibince Diyanet
Reisliğince Tefsirin meali için Mehmet Akif Ersoy’a , tefsiri içinse Muhammed Hamdi Yazır’a
teklifte bulunuldu. Teklifler muhataplarca kabul edildi .yazım başladı ne var ki devrin idaresinde başlatılan Kuran’ın Türkçe okutulmaya başlanması denemeleri Akif’i korkuttu ibadetlerde de Türkçe okunması durumu olabileceği görününce o meal yazma dan vargeçti aldığı
telif ücretini geri verip yazdığı bölümleri geri aldı. Hem meal hem de tefsir işi Yazır üzerinde
kaldı .O da bu zor ve büyük sorumluluk taşıyan vazifeyi muhteşem bir eserle ,milletine olan
ilim borcunu yerine getirip , 10 ciltlik Hak Din i Kur’an Dili adıyla maruf eşsiz eserini yazdı.
Muhammed Hamdi Yazır eserinde ilmi kudreti yanın da Dirayet tefsiri için şart olan Arap dili
ve edebiyatına olan hakimiyetini de göstermiştir.
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Muhammed Hamdi Yazır’ın küçük kardeşi Hattat Mahmud Bedreddin Yazır

A-6 MUHAMMED HAMDİ YAZIR DEDİĞİNCE BEĞENİLMEYEN TOP-

RAĞIN HİKAYESİ
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Rahmetli M.Hamdi Yazır , yukarda bazı vesilelerle ifade ettiğimiz üzere, doğum yerine
nispetle Elmalılı olarak tanındı. Ve bu adla isim yaptığı için kendisi ve kardeşi merhum Mahmut Bedrettin Yazır; Elmalılı adını kullanmayı sürdürdüler. Ancak, baba ocağını hiç unutmadılar ve gönülden hep bağlı kaldılar .Tekrar edecek olursak her ne kadar ata soyu ile alakalı bir
karatma hissi biz de uyanıyorsa da onlar, Yazır soy adını alarak (Yazır Köyünde yaşayan amcazadeleri de bu soy adını almışlar böylece birbirlerinden bağları kopmamıştır) ve ata silsilesini
hep hatırlatarak ilgilerini göstermişlerdir. Örneğin Mahmut B . Yazır akrabalarının köylerinde
yapılan düğün davetlerine gelemese de özür beyan edip her defasın da bir hat yazıyı düğün
hediyesi gönderdiği anlatılır68. İşin acı yanı bu eserlerden bu gün hiç birisi mevcut gözükmemektedir. Öte yandan araştırmamıza başlık olan şu olay , Rahmetli Muhammed Hamdi Yazır’ın baba toprağına
aslında öz
leketi olan yerlere karşı duyduğu
rin sevgiyi çok güzel göstermektedir.
Yazır köyü bir ilim yatağı olarak çevresinde ,Osmanlı’nın son dönemi ve
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde hep
kendisinden söz ettirmiştir .Şüphesiz
bunun sebebi içinden çıkan alimlerin
sahip oldukları ilmi şöhretleridir.
Bunlardan biri de yukarda adından
bahsettiğimiz Kara Hafız olarak ya da
çevrede bilinen adıyla Yazırlı Hafız
olarak tanınan müderrislerden Süleyman
Efendi’dir.
Uzun bir eğitimden sonra icazet alan
Yazırlı Hafız , Hatipzadelerden Hüseyin
Efendinin
oğludur,
1887 yılın da Yazır Köyün de doğmuşdur . Medrese eğitimini önce
memleketin de M.Hamdi Yazır’ın amcası Emin Efendiden almış daha sonra
bir rivayete bir göre Mısır da bir rivayete göre Konya da sürdürmüştür.
Medrese eğitiminden sonra bir ara hocalık yapmıştır. Ancak, Cumhuriyetle birlikte medreseler kapatılınca açığa düşmüş, bilahere ticarete başlamış; tuhafiyecilikten maişetini sağlamıştır. Özellikle eski Gölhisar Pazarın da esnaflığı ile de sevilmiş sayılmıştır. Hafız Efendinin ,telif
eseri yoksa da büyüklerimizden dinlediklerimize göre büyük bir alimdir. Bunu halka yansıtamadan 1939 yılında genç yaşta diyebileceğimiz bir çağında dünyadan göçüp gitmiştir .
Rahmetli Hafız , Muhammed Hamdi Yazırla çok büyük bir ihtimalle akrabadır ve merhumla
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yakından tanışmaktadırlar. Yazırlı Hafız ömrünün son yılların da yakalandığı hastalıkla epeyce
uğraşmıştır. Devrin çevre imkanları tıbbi olarak çok sınırlıdır ve hastalığı tedavi edilememektedir. Süleyman Efendi, hem tedavi olmak hem de Amcazademizi(Muhammed Hamdi Yazır)
bir ziyaret edelim diyerek yanına yakınlarından birini refakat için alıp, İstanbul’a yollanır .Ve
Muhammed Hamdi Yazır’ı bulup evinde misafir olur. Büyük ihtimalle Yazır’ın tefsiri bitmiş
ya da bitmek üzeredir. İki hemşehri ve diğer misafir bir gün M.Hamdi Yazır’ın kütüphanesinde
sohbet ederken devrin İstanbulunun ulema ,udeba ve zürefasından bir grup Hocayı ziyarete
gelirler. Aslında bu geliş eskilerin tabiriyle bir “mesele”yi görüşmek içindir. Misafirler seçkin
insanlardır haliyle mesele de oldukça çetin bir meseledir .çözümü de zordur. Anladığımız kadarıyla da Fıkhi bir konudur. Uzun bir tartışma olur fakat çözüm bulunamaz ve meselenin
halli ortada kalır ,ittifak yoktur. Bir suskunluk devresine girilir. O anda bir köşede sıkışıp kalan
Süleyman Efendi yerinden kalkar, Muhammed Hamdi Yazır’ın(Yaşça da büyüktür veya akrandır) dizinin dibine gelip diz çökerek: “Hocam ruhsat verirseniz, bu meselede bir maruzatımız
olacak müsaade buyururmusunuz ?”.Süleyman Efendinin edep ve terbiye ile diz çökerek
müsaade istemesi ayrı bir güzelliktir , üslubu ise ayrı bir güzellik. Elbette muhatabının, ilmi
selahiyetini derinden idrak etmektedir. Amma anlaşılan o ,çok geniş bir ilme sahip olmalı
dır ki , bu kadar seçkin bir zümrenin önünde fikir beyan etme eskilerin tabiriyle fetva vermekten imtina etmeyecek kadar kendine güvenmektedir . M.Hamdi Yazır ,Süleyman Efendi ye
“Hay hay hocam buyurun diyerek izin verir. Süleyman Efendi meseleyi gayet alimane bir şekilde çözer ve delil kaynaklarını da sıralar .Misafirler hayretler içinde birbirlerine bakakalırlar, kendilerine göre kılık kıyafetiyle hal ve tavırlarıyla bir şey yakıştıramadıkları bu insanın
konuşmasını dinlerler. Hemen büyük alimin kütüphanesinde bulunan ve delil olarak gösterilen asara bakılır ve Süleyman Efendi’nin meseleyi hallinin isabetli olduğu görülür. Hayretler
içinde kalan misafirler, M.Hamdi Yazır’a, bu da kim der gibi sorarlar. O ana kadar olayı
sükûnetle takip eden alimimiz :Bu gördüğünüz zat benim beğenilmeyen toprağımdandır. Şükürler olsun toprağım boş değil der ve gözlerinden iki damla yaş süzülür .Bizim düşüncemize
göre Rahmetli Alimimiz , baştan sona tartışmaya hiç katılmamış, fikir beyan etmemiş müdahil olmayarak ,karşısındakilerin konuyu çözmelerini beklemiştir. Ama oldukça önemli kişiler oldukları anlaşılan bu ilim ehli topluluğun çözemediği işi , hemşehrisinin halletmesi onu
çok mutlu etmiş ve hissiyatını bahsedilen sözleri ve duygulu haliyle belli etmiştir. Cennet
mekan Muhammed Hamdi Yazır’ın çok büyük bir isabetle işaret ettiği üzere beğenilmeyen
topraklar olan ata yurdunun sevgisini iliklerine kadar hissetmek de olduğunu buradan rahatlıkla anlıyoruz69. Büyük alimimiz burada “Beğenilmeyen Topraklar “ tanımıyla tarihi bir hakikati bir cümleye sığdırarak çok uzun bir devri çok güzel bir ifadeyle özetlemişti .Şöyle ki
:Anadolu Türklüğü en müreffeh devrini Anadolu Selçuklu devrinde veya diğer Anadolu Türk
Sultanlıkları zamanında yaşamıştır .Haçlı felaketini tez atlatan Anadolu Moğol vahşet devrine
kadar gerçekten bayındır bir ülke durumuna erişmişti .Moğol zulmü ile başlayan karanlık , bir
süre sonra Beylikler devrinde tekrar aydınlanır gibi olduysa da Osmanlı Beyliğinin Anadolu
69
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beyliklerine taaruza başlamasıyla tekrar eski çöküntüye geri dönmüştür. Günümüzde yurt
topraklarında Türklerin yadigarı ne kadar uygarlık eseri varsa hemen hemen hepsi Anadolu
Selçuklu ve beylikler devrinden kalmadır . Osmanlıdan kalan ise çoğunluğu ordunun sefer
yolu üzerindeki birkaç kervansaray ile köprü ya da devlette bir görev kapabilmiş Anadolu
Türk’ü devlet adamının yaptırdığı birkaç eserdir. İlk başkent Bursa ‘yı bu halden müstağni
kılmak gerekir. Anadolu dan toplanan adına vakıf geliri adı verilen sistemle aktarılan paralarla, İstanbul ve Rumeli sayısız eserle ihya olunurken, ana yurt parçası hep eli böğründe seyretmiştir. Tabi 16.Yüz yıl içinde şehzade şehri olan birkaç kent hariç. Bu gün Burdur ili sınırları içindeki topraklar da , 1392 den 1920 ye kadar Osmanlı devleti hüküm sürmüştür. Tam
500 yıl boyunca bu topraklar : Sayısız askerle vatan bekçiliğine koşup , bu uğurda sayısız evladını şehit vermesine , öldüğü zaman neredeyse kefen parasından - ki o da çoğunda yoktu –
bile vergi ödemesine rağmen;Osmanlı devletinin 5 adet eserini göremezsiniz .Şükürler olsu
ki , bir tek Çeltikçi İlçesinde bu gün Konak camisi olarak bilinen, küçücük cami yadigar kalmıştır .Onunda sebebi ;Çeltikçi ‘nin çiftlikatı hümayun oluşu sebebiyledir .Yani devrin sultanı
Abdülhamit’in , mülkü olması yüzü
suyu hürmetinedir. Halen günümüz
de tarihimizi Tv dizilerinden öğrenen
ve seyrettiklerini gerçek zanneden
büyük halk kitlesi ,Osmanlı devrini Asr
ı Saadet zannetmektedir. Daha Kanunin devrinde başlayan ve nerdeyse
150 yıl boyunca Celali isyanlarından,
bitmez tükenmez savaşlar dan, kıtlıklardan, kuraklıklardan, salgın hastalıklardan ötürü Anadolu tam bir sefalet
çukuruna gömülmüştür . Arkasından
Viyana bozgunu derken –Moskof
saldırganlığı arkasından Yunan
Anadolu Türk'ünün 20 .Yüzyıla doğru acıklı hali
isyanı ve birden Anadolu Türklüğünün hatırlanması devri gelmiştir. Ama bu hatırlanma , cephelere sürekli asker sevki için depo olduğunu hatırlanmasıdır
.Romantik Osmanlı Fetişistlerinin Osmanlı asırların da Anadolu insanının ne durumda olduğundan ,zerre kadar haberleri yoktur. Yokluğun yoksulluğun bir milleti nasıl esir aldığından
hiç haberleri yoktur. Zamanın en yoksul milletlerinden birisinin ferdi olan dedeleri hakkında
“Benim dedem Osmanlıydı” diye böbürlenenlerin(Bu söz de Erol Güngör’ün yuvarlak- balon
sözlerinden biridir), dedelerinin sırtlarına giyecek bir mintanının bile olmadığından , ayaklarına bırakın ayakkabıyı çarık bile bulamadıklarından haberleri yoktur.Hele 19.yüz yıl ısrarla
bazı tarihçilerimizce vurgulandığı üzere, bir felaketler çağıdır. Ve bu devri bir şekilde 15501660 yıllar arasına yaşanan rezalet devrine benzetebiliriz . Ancak son devrin sultanları iyiniyetli insanlardır devleti kurtarmak kastındaydılar. Çökmekte olan bir devletin çöken kurumlarını daha doğrusu ölmekte olan ki bu ölen aynı zaman da bir idari sistemdi ve kurtarmak
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istedikleri aslın da bizatihi saltanattı yani kendileriydi . Kendi kendilerinin doktoru olmaları
mümkün değildi ve olamadılar. İbn Haldun’un dediği üzere zeval kaçınılmazdı ve öldüler.
Cumhuriyetle birlikte yeni vatan anlayışının gereği vatanın her karış toprağı yeniden hatırlandı . Ve imkanlar ölçüsünde en azından hizmet görmeye başlayan Anadolu ‘da bu günde bu
hizmette çok kusurlar vardır. Bazı yerler patlayıncaya kadar doyarken bazı yerler Muhammed
Hamdi Yazır rahmetlinin isabetle belirttiği “Beğenilmeyen Topraklar “ da olduğu üzere yine
de Osmanlı zamanında ,aslında hiç görmediği hizmetin milyonlarca kere fazlasını, Cumhuriyet devrinde görmüştür . Ne var ki diğer bölgelere baktığımız zaman yine de mağdurdur
.Beğenilmeyen Toprakların bizce makus talihi hala devam etmektedir. İşte bu beğenilmeyen
toprakların yetiştirdiği hayatını ve geçmişini aydınlatmaya çalıştığımız büyük alim Muhammed Hamdi Yazır ‘ı tam olarak anlayamayabilmek için onu yetiştiren toprağın geçmişini de
bilmek gerektiğini düşünüyoruz.

B -BEĞENİLMEYEN TOPRAKLARIN HİKAYESİNİN ÖTEKİ YÜZÜ
Türklerin İslam’ı kabulüyle birlikte yeni dinlerinin icaplarını yerine getirebilmek için
onun kurallarını öğrenmek mecburiyeti hasıl oldu. Bu öğrenme başlangıçta özellikle İranlılar
yanıra Arap Tüccarlar yoluyla gerçekleşirken sonraları ise bir çok tarihçimizin de vurguladığı
üzere Asya Bozkırlarında cevelan eden, zaviyeler etrafında toplanan Türk Sufileri kanalıyla
devam etmiştir. Ki Bu Sufi Dervişler , henüz İslam’ı yeni kabul etmiş Bozkır Türklerinin din
anlayışını radikal bir şekilde vaz etmekten çok; onların yaşayış şartlarını göz önüne alarak
,daha çok mistik bir ruh hali ağırlıklı gerek ameli ve gerekse itikadi bir yaşayışa yönlendirmişlerdir. Hz.Ömer devrinde başlayan Türklerin İslamla tanışması , Hz.Ömer’in Türk Yurtlarına
girilmemesi emri üzerine ;uzun zaman statik bir durumda kaldıysa da, İlk zamanlarda ki bu
hal Emeviler devrinde bozuldu. Emeviler devrinde adeta bir talana dönüşen İslam fetih hareketleri şiddetli bir direnişe karşılaştı. Emevilerin Arap olmayan Müslümanları köle olarak
görmeleri ,servet hastalıkları ,insanları aşağılama siyasetleri bu direnişi ateşliyordu. Yapılan
savaşlar esnasın da Türkistan Coğrafyası , adeta kana bulanmıştı. Türklerin Müslüman olmaları ya da barış istekleri ret ediliyor hatta teslim olanlar bile toptan kılıçtan geçiriliyordu. Böyle bir hadise de tam on dört bin Türk katledilmişti.
Bütün bu yaşananların tabi neticesi olarak Türklerde Emevilere karşı muhalefet hareketleri
gelişti . Ve her türlü muhalif hareketini de gönülden desteklediler .Özellikle İran kanalıyla
giren Hz. Ali taraftarlığı, bilhassa Türk Bozkırların da kendine zemin buldu. Emeviler yıkılınca
Abbasiler zamanın da hoş görünün gelmesiyle de İslam, hızla Türkler arasın da hızla yayılmaya başladı. Bu yayılma da şüphesiz Türk dervişler , önemli roller oynadılar . Emevilerin hor
görme ve vahşi İslam tebliği : unutulmayan gaddarlıkları yerine daha ziyade bölgeye yerleşen Ehl i Beyt mensuplarının gönüllere hitabını esas alan tebliği yolunu seçen, esasen eski
Türk kamlarının gönüllere hoş gelen davranışlarıyla içselleştiren söz konusu Türk Dervişleri ,
İslamın yayılmada önemli roller oynadılar. Öte yandan bir tarihçimizin çok yerinde bir tespitin de olduğu üzere : Türkler ile devamlı münasebetlerde bulunan Müslüman tüccarlar ile uç
bölgelerdeki medreselerde yetiştikten sonra bu ticaret kervanlarına katılan mutasavvıf der-
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vişler de Türk kütleleri arasında İslâm dininin yayılmasına önayak olmuşlardı70. Söz konusu
dervişlerin hoş görülü yaklaşımları, sonraki bütün Türk Tarikatlarının ana umdesi oldu ve
devam etti . Keskin bir ameli uygulama yerine zaman ve zemine uygun bir hoş görü çerçevesinde islam’ı yaşama ,Türk Dervişlerinin halka gösterdikleri bir yoldu. Özellikle Ribatlar –
hankahlar –zaviyeler de birleşen bu Sufiler ; Pir, Ata adı verilen büyük şeyhler etrafında
halkalar halinde sosyal bir gerçeklik olarak varlıklarını, Anadolu coğrafyasına da taşıdılar. Yeni
din Türkler arasında yayılırken sözü edilen bu anlayış, diğer anlayışlara göre daha çok Bozkır
insanlarını cezbediyordu; çünkü bu hal eski Tengri dini unsurlarının İslamla barışık bir halde
devamının imkan sağladığından kolaylıkla kabul görüyordu . Yerleşik Türklerde ise İslam’a
giriş sonrası hayat, devrin alimlerinin ilmi faaliyetleriyle belirli bir program içinde, yazılı bir
kültürel hareketle zenginleşmeye başlamıştı. Bu faaliyeti önce Belh ve Buhara’da faaliyete
başlayan ilk İslam Medreslerin de görürüz . Tedris hayatına başlayan Medreseler, Türklerin
yerleşik olanlarında zaviyelerin ise Konar –Göçer Bozkır Türklerinde İslam’ın yerleşmesi ve
yayılmasında çok büyük hizmetleri olmuştur. Tuğrul Bey’in öncesin de Nişabur da yaptırdığı
medreseyi dikkate almazsak , İlk Türk Medresesi Karahanlılar dan Tamgaç İbrahim Han tarafından 1066 ‘da Semerkant’ta yaptırılmıştır. Selçuklular ,Ünlü Bağdat Nizamiye medreseleri
yanı sıra Cürcan, Rey, Hemedan, Yezd, Şiraz, Kirman, Merv ve Kaşan’da medreseler inşa
ettirmişlerdi.
İslam Dünyasında başlatılan bu ilmi merkezlerin yani medreselerin oluşturduğu eğitim öğretim geleneği, doğası gereği istisnasız öğretim dilinin adeta Arapça olması zorunluğunu doğurmuştur . Dolayısıyla; tüm eserler de Arapça yazılmıştı ; Kur’an ın daha iyi anlaşılması amacıyla hemen Samanoğullar ve Karahanlılar devrin de: Kur’an ayetlerinin alt satırına Türkçe anlamları yazılı bir çeşit Meal tarzı , Türk Aleminde ortaya çıkmaya başlamıştır.
Yukarda vugulandığı üzere Medrese ve Zaviye geleneği Türklerce Anadolu’ya taşınmış , ilk
devirlerden itibaren; Türkiye de çeşitli şehirlerde ve kırsalda çok sayı da Zaviye ve Medreseler
kurulmuş, irşat faaliyetleri devam etmiştir . Zaviye : Genel de bir şeyh ile dervişlerinin yaşadığı küçük kapsamlı tekkelerdir .Vakıfları kanalıyla elde edilen gelirler ile ayen de ve ravendeye ,garip gurabaya , yemek ,yatacak yer ve diğer zaruri ihtiyaçları karşılanırdı. Dervişlerce bu
hizmetler sunulurdu .Aynı zaman da tarikatların mensuplarına eğitim verilen yerlerdir Kısacası asırlarca Anadolu ve Rumeli Türklüğünün geliştirdiği son derce işlevsel sosyal hizmet
alanlarıydı. Türkistan Sufiliği ,Yesevi Ocağınca Anadolu’da dallanıp budaklanırken özellikle
Hacı Bektaş tarikatı Horasan geleneğinin önemli bir kolu olarak kendini göstermiştir. Anadolu Türklüğünde görülen bu iki gelenekten gelen dini kavrayış (Medrese-Tarikat) ,asırlarca
toplum da özellikle Molla Fenari’nin medreselerde geliştirdiği alimlerde görülen aynı zaman
da tasavvufi meşrebe rağmen bazen gerilimlerin ana kaynağı olmuş ve bu hal halen de devam edip gitmektedir. Türklerin, Anadolu’ya yerleştikten sonra kurmaya başladıkları ilim Müesseseleri olan Medreseler; gerek akli ilimlerde ve gerekse nakli ilimlerde öğretim yürütürken , ilk başlarda bu okullarda Hocalık yapabilecek alim bulma sıkıntısı had safha da idi
.Çünkü Türkler, henüz böyle bir kültürel süreci yaşama imkanı bulamamışlardı. Göç sırasında
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gelen Türkler ise daha ziyade Bozkır geleneğinden gelen kesimlerdi. Bu boşluğu nispeten İran
ve Arap dünyasından gelen sınırlı sayı da ki üstat dolduruyordu. Bu arada bir çok Türk, İlim
tahsili için Mısır ve sair Arap Yurtlarına gidip tahsil hayatlarını sürdürme yolunu seçtiler. Buna
rağmen Selçuklu ve diğer Türk Sultanlıkların da örneğin Zengiler Devletinde , oldukça verimli
bir İlmi hayat filizlenmeye başladı ki oldukça değerli bir çok alim, bu devrede kendilerinden
söz ettirmeye başladı. Mısır da özellikle Türk Memlükleri devrinde onların kurdukları medreseler kanalıyla başlayan kısa zaman da zirveye ulaşmış; muhteşem bir İslami İlim hayatı
doğmuştu. Öncelikle; Osmanlıların ilk yüzyıllarında , Anadolu’dan giden Türk ilim taliplileri bu
medreseler de yetişip dönerek, Anadolu’da ; bu medreseleri örnek alarak kurdukları ilim
merkezlerinde, ilimi hayatın gelişmesini sağlamışlardı.
13.Yy. için de İslam Dünyasının başına Moğol belasının çökmesiyle birlikte Anadolu’ya , Türkistan ve İran’dan başlayan büyük insan göçü esnasın da , gelenler arasın da külliyetli miktar da İlim ve Sanat erbabı da vardı. Selçuklu Devleti , yeni gelenlerden henüz yerleşikliğe geçmeyen Türkmen ve diğer Türk Boylarından olanları Kıpçakları, Uç Bölgelerine şuurlu olarak gönderirken , yerleşik hayata bağlı olanları Orta ve Doğu Anadolu’nun bazı şehirlerine ve köylerine iskan etmiştir. Büyük ihtiyaç duyulan zümrelerden olan İlim sahipleri ve
sanatkarlar , genellikle devrin büyük şehir merkezlerinde istihdam edilmiştir. Bu suretle söz
konusu beldelerde ki henüz emekleme çağını yaşayan Medreseler, ehil hocalara kavuşarak
sonraki yüzyıllar için hazırlanmıştı. Ancak bilhassa Türklerin hakim olduğu Mısır da- ki ve sonraki yüzyıllar da hatta 20.Yüz yıla kadar devam eden büyük ilim merkezi olma haliyle baş edecek vaziyete erişmesi mümkün olmamıştır , Fatihin büyük gayretlerine rağmen .Yanlış anlamaya meydan vermemek için vurgulamak gerekir ki Mısır’ da görülen İlmi faaliyet daha ziyade Nakli (Dini) İlimlerdedir yoksa Anadolu’da akli ilimlerde fevkalade büyük bir canlılık vardı
hatta Selçuklu Sultanları bile daha Süleyman Şah ‘tan itibaren müspet bilimlerde son derece
yetkin bilgilere sahip insanlardı .Tıp, astronomi, matematik, felsefe gibi akli ve tabii ilimlerde
Anadolu devrinde üstün bir konuma sahipti.
Bu geleneğin daha Büyük Selçuklu zamanında başladığı bilinmektedir . Bu cümleden olarak
Anadolu Selçuklu Devleti zamanın da Türk dilinin bir ilim dili olması bir yana edebi bir dil olması bile mümkün olamadığını görmekteyiz. Arapça ve Farsça baş tacı edilirken Türkçe bir
eserin yazımı ;ancak 1233 yılına tarihlenebilmektedir. Ne var ki eserin kendisi bu güne intikal
etmemiştir. Bu ara da Moğol istilasıyla Anadolu’ya başlayan Türk akını özellikle beylikler döneminde Türkçenin coğrafya da tam bir hakimiyet sağlaması sonucunu getirdi. Ve Beylikler,
Türkçeyle yazılmış eserlere özel önem verince; Türk diliyle kaleme alınmış eserler ortaya konulmaya başlandı. Edebi eserler yanı sıra Beyler adına telif edilen ve araştırmamızın konusu
olan çok sayı da Türkçe Kur’an-Sure- tefsirle yazılması da bu döneme rastlar.
Malazgirt sonrası ,Büyük Göç’le başlayan bu hamlenin yanında, Moğol Zulmü yüzünden kaçan Anadolu da ki bir çok Türk Alimi de özellikle Mısır yolunu tutmuştur. 1277 yılında
Moğol Abaka Han’ın Doğu Anadolu da kurduğu idam mahkemelerin de çok sayıda Türkmen
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askerin ve ümeranın yanında yine sayısız ulema da hayatlarını kaybetmiştir71.Örneğin Mısır
da ün yapmış büyük alim Kadı Hümam aslen Sıvaslıdır. Ve buraya bu sebeple göç etmiş bir
aileden gelir .İslami İlimlere vakıf büyük bir Fıkıh , kelam ve Hadis alimidir. Bütün bu kısaca
özetlediğimiz tarihi akışın başlangıcı Allah’ın Resul’u Hazreti Muhammed (A.S) , bir gece
Mekke ‘de Nur Dağında ki Hira Mağarasın da ilk Kur’an ayetinin vahiy olmasıdır. “İkra”
(Oku ) emriyle başlayan İslam’ın doğuşu aynı zaman da insanlığa İlmin emredildiği ilk ayettir.
Böylece İslam’ın Zuhuru ,İnsanlığın aydınlığa kavuşmasının başlangıcı olurken Allah : insanlara
bilmenin –anlamanın ve bunun sonucunun ne olacağının yolunu göstermiştir. İnsana bütün
ilimlerin kapısının açılmasının ana şartının Allah’ı bilmek olduğu bilmenin de ilk şartının Bilgi
olduğu ; işin özüne inildiği zaman açıkça görülür. İmamı Azam’a göre ilmin şerefi ve büyüklüğü, içerdiği bilgilerin şerefi kadardır. Allah'ın (c.c) zatından ve sıfatlarından daha şerefli bilgi
ise yoktur72. Esasen ; İslam Düşüncesinin önde gelen şahsiyetleri, bilginin konusu –amacı ve
kaynağı hususunda oldukça derinlikli çalışmalarda bulunmuşlardır . İslam Düşüncesinde
bilhassa Ehli Sünnet Kelamının kurucusu ve bu ilimde ilk defa Bilgi ile ilgili başlı başına bir
fasıl açan , oldukça dikkat çekici bir şekilde fikir üreten Alim; bütün Türklerin itikatta mezhep
İmamı,İmam Maturudi’dir.Türk kökenli olduğu bilinen İslam Düşüncesinin zirvelerinden olan
bu alim , günümüzün düşüncesinde bile ufuklara açabilecek orijinalliğe sahip bir kişidir. Ancak onun açtığı geniş saha bir türlü verimli hale gelememiştir. Diğer itikat mezhebi Eşariliğin
gizli kaderciliğine, İslam Fikriyatı teslim olmuştur . Maturidi’in eserleri Osmanlı Medreselerinin kapısından bile sokulmamıştır73. Ve tesadüf filan değildir.
Bu konu da Prof.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı’nın şu görüşleri son derece çarpıcıdır .” İslâm dünyasında, ama önce memleketimizde, özlenen zihniyet değişikliğini mutlaka ama mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Bunun da kestirme yolu, bizi sorumlulu kalmaktan uzak kılan ve yapıpettiğimiz her şeyin vebalini, dolaylı yoldan, “takdîr böyle imiş!” deyip,-hâşâ- Yüce Allah’a fatura eden ya da O’nu suça ortak eden kaderci ve pasif/edilgen anlayışa son verip akılcı ve
muhakemeci, sorumlu ve irade sahibi insanı hazırlayan Mâtüridî’ye sarılmak ve onun görüşlerini ve düşüncelerini ,çağdaş bir anlayış ve yaklaşımla, okullarda, câmilerde ve ekranlarda
topyekûn insanımızın, çocuklarımızın, analarımızın, babalarımızın, öğretmenlerimizin ve en
önemlisi de her kademedeki siyasetçilerimizin ve yöneticilerimizin zihinlerine,beyinlerine,
benliklerine ve vicdanlarına yerleştirmeliyiz”74 Maturidi’nin açtığı ve Kelam İlmine kazandırdığı” Bilgi Teorisi “ uzun tartışmalar sonun da özellikle Gazali tarafından ; kendi devrine kadar
olan zamanın bu konulardaki tüm düşüncelerini tenkitten geçirerek , zenginleştirilmiştir. Ve
onun bu konudaki fikirleri halen de büyük kabul görmekle birlikte daha sonra yaşadığı değişimle, Allah’ı tanımada aklın diğer deyişle İstidlalin yetersiz olduğunu onu tanıma yolunun
kalp olduğunu ileri , tasavvufa yönelmesi ;böylece bir şekilde akli İlimler yolunu kapatması
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ve akli ilimlere takındığı tavır nedeniyle75 İslam dünyasının, müspet ilimlerdeki geriliğine
onun sebep olduğunu düşünenlerin hiçte az olmadığını hatırlatalım76.Onun şu tanımı olayı
açıklamaktadır sanırım : “Kalpten maksadım Allah’ı tanımaya mahsus bir yer olan ruhun hakikatidir”77. Gazali’nin hala tartışılan ve çoğunlukla haksız bulunduğu, Farabi ve İbn Sina’ya
yönelik onları küfürle suçlayacak kadar ileri gitmesi78 ,bu yüzden; ondan sonra da konuyu
anlayan anlamayan hemen hemen herkesin ondan etkilenerek bu haksızlığa devam etmeleri
sonucun da ,İslam dünyasında doğan büyük bir fikir kısırlığına, Gazali’nin sebep olduğu hususundaki düşüncelerin , gerçeklik payı vardır. Aslında Gazali bura da sanki akılcılığı hedef
almış gibidir. Buna karşın, İslam düşüncesine göre Allah ilk önce aklı yaratmıştır79. Çünkü
Peygamberimiz bir hadisinde :”İlk yaratılan aklımdır “ demiştir.
İslam Düşüncesinin önemli bir kaynağı olan “İlm i Kelam” da , “Bilgi ve İnanç” aynı paralel de
anlamlandırılmaktadır ; çünkü bilmek dediğimiz her hangi bir hususu (Mana ve Madde) anlama sonucunda oluşmuş yetkiye bilgi deriz ama burada asıl olan bilgiyi niçin edindiğimizdir .
Bilginin bize faydasının kıstası İslam Düşüncesine göre İnançla alakasıdır. İnançla bilgi birbirini besler. Bilgi inancın oluşmasının ana kaynağı olduğu gibi İnançta bilme eylemine yön verebilmektedir. İnsan yaradılış ve yaşayış itibariyle iki dünyaya aittir . Maddi ve Manevi dünya.Bedenen yaşadığı dünya Maddi Dünyayı ruhen yaşadığı ise manevi dünyasıdır. Ancak
ikisini de aynı zaman ve hal içinde yaşar bunları birbirinden ayırmak mümkün değildir.Kişinin
Maddi dünya içindeki yaşayışı manevi dünyasını, manevi dünyası da maddi dünyasını şekillendirir. İnsanlık tarihinin önemli zekalarından İbn Sina maddi yapımızı nefis mana yapımızı
ruh ile ifade ettikten sonra bunların karşılıklı etkileşiminin eşit olduğunu belirtir80. İmam Gazal’inin şu alem sıralaması veya belirlemesi oldukça zengin bir içerik taşır: “Bil ki âlem ikidir:
Ruhanî ve cismanî. ,istersen sen bunlara hissî ve aklî dersin, istersen ulvi ve süfli dersin. Hepsi
birbirine yakın manalardır. Sadece ifadeler başkadır. Onlar kendi nefisleri bakımından ele
alırsan cismanî ve ruhanî âlemler dersin; onlar idrak eden göz bakımından ele alırsan hissi ve
akli alemler dersin; birinin diğerine bağlılığı bakımından ele alırsan ulvi ve süfli alemler dersin. Ben bunların birine mülk ve şehadet alemi, diğerine gayb ve melekût âlemi …”81.İnsanın
bu dünyadaki hayatının düzeni- rahatı- geçimi(İşlerinin kolaylığı) ve Ahiret hayatının selameti için bilgiye ihtiyacı vardır. Yine insanın Bilgiyi dünya işleri için aklı bilgi üretebilme ,ürettiği
bilgi ile pratik olan alet edevat yapma yeteneği varken ahiret için kendinin bu tür bir yetkinliği yoktur ve bu bilgiyi ise onu yaratan dan alır. Bu tür bilgi aynı zaman insanın tüm hayatını
şekillendirmekte, ona asıl yaratılış gayesini öğretmektedir. İnsan bu bilgiyle İnsan olmakta ;
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çünkü böylece Allah’ı bilmekte takiben ona verilen bilgiyle İlim sahibi olarak hayatı düzene
girmekte ,asıl fıtratına kavuşmaktadır. Muhiddin i Arabi’nin şu cümleleri dikkate değerdir.
Bilgimizin Allah’a taalluku iki kısımdır. Birincisi ilahi zatı bilmektir. Bu bilgi müşahedeye dayanır. İkincisi onu İlah olarak bilmektir. Bu bilgi ise iki duruma ya da iki şeyden birine dayanır.
Birincisi Hakk’ın bilgiyi vermesi, diğeri, araştırma ve tüme varımdır. İkincisi kazanılmış bilgidir82.
Görüldüğü üzere büyük düşünür ilginç bir belirleme yapmıştır. Her iki durumda da ilk gerekli
kıstas insanın akıl sahibi olmasıdır. Sahip olduğu aklı sayesinde” İlahi Bilgi”yi anlar .Aklı sayesinde kazanılmış bilgiyle de sonuca varır . Yalnız Hakk kendini bildirmese de insanın Allah’ı
bilmesi gerektiği de İslam Akaidinin kabul ettiği bir görüştür ;ancak bu sadece İmam Maturidi
ve onun takipçilerince yani Maturidi Akaidince ve onun alimlerince kabul edilmektedir. Maturidi Akaidini sistemleştiren isimlerden olan Sabuni ‘in bu konuda ki yazdıkları bize sağlam
bir mesnet sağlamaktadır.” İlim kadim ve hadis olmak üzere iki kısma ayrılır. Kadim Allah'ın
zatı ile beraber bulunan ilimdir ki yaratılmış olanın bilgisine benzemez. Hadis Ilim ise zarüri
ve iktisabi kısımlarına ayrılır. Zaruri Ilim, Allah taalanın, “bilen”in nefsinde - kendisinin irade
ve gayreti olmaksızın meydana getirdiği bilgidir. Mesela kişinin kendi varlığını ve açlık. susuzluk, haz, elem gibi değişik hallerini hissedip kesin bir şekilde bilmesi gibi. Bilginin bu nev'i bütün canlı yaratıklarda mevcuttur. İktisabi ilim de Allah'ın, sebeplerine tevessül eden kulun
kendi gayret ve iradesi yoluyla onda meydana getirdiği bilgidir”83. Peygamberimize vahy edilen ilk ayet olan “Ikra” oku ayeti ile gelen bilgi ile başlayan o devir insanın unuttuğu Allah’ı
Bilme insan için büyük bir nimet olmuştur. Kısacası Allah’ı bilen bir kişi, ilim sahipliğine ilk
adımını atmıştır, ilmi arttıkça da Allah’ı bilmede adım adım ilerler . Kuran’ın ifadesiyle “Yakin
“ sahibi olur ve bunun mertebeleri “ İlmel yakin” ,”Ayn el yakin” sonra da “Hakkel yakin” dir.
“Yakin “ bilgi demektir . İnsanın edindiği bilgi kesin , zanni ve şek –şüpheli olmak üzere sınıflanmaktadır . Ancak Kuran’i ifadedeki bilginin maddi dünya ile alakalı olmadığı tamamen
Kulun ,Allah’a yönelmesiyle başlayan manevi mertebelerde ilerleyerek son makam olan Hakka en yakın olma hali olarak görenler vardır ki bunlar daha ziyade Tasavvuf ehlidir. Burada
İmam Maturudi’nin şu güzel vurgulamasını dikkatle incelemek gerekmektedir. “insan , yerine getireceği, adl, hakk, hikmet şeklinde nitelendirdiği en büyük ve en önemli vaz’ olarak
yani en yüce hakîkat olarak, Allah’ın vahdâniyyetinin, uluhiyyetinin ve rubûbiyyetinin farkında olup, kendi ubûdiyyetini îmân ile ve bütün davranışlarını Allah’ın rızâsını aramak için kendisini Allah’a teslîm ile (islâm, ihlâs) gerçekleştirmelidir”.
İslam Düşüncesinde bilgi : Felsefecilerce, Kelamcılarca ve Tasavvuf Ehli tarafından
farklı farklı yollarla ifade edilmektedir. İlim ve Marife kelimeleri ile ifade edilen bu kavram,Türkçemiz de Bilgi ıstılahıyla karşılanmaktadır. İbn Sina ‘ye göre her bilgi , ya tasavvur ya
da tasdiktir84 .Toparlarsak İslâm düşüncesi : Bilginin kaynağına bakarak “aklî bilgi”, “naklî bilgi”; nakli bilgi kanalıyla elde edilen bilgiyi dikkate alarak “itikadî bilgi” amacı esas alarak
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“amelî bilgi”; fayda bakımından konuya eğilirsek “ahlakî bilgi” şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Aklî bilgi, akla dayanan ve akılla öğrenilen ve üretilen bilgidir. Naklî bilgi, Kuran ve sünnete
dayanan ve onlardan alınan öğrenilen İlahi bilgidir . İtikadî bilgi ise inanç alanına dahil bilgi
iken, Amelî bilgi :Dinde yapılması istenen fiillerle öğrenilen bir bilgi türüdür. Kaynağı da vahiy
ve sünnettir. Zaman zaman farklı farklı kelimelerle veya sınıflamalarla karşılaşsak ta özellikle
İmam Maturudi bu konuda oldukça ilginç açıklama ve tanımlamalar yapmıştır. İslami Düşüncesinin itikadi yönünü temsil eden ve İmani meselede en büyük mücadeleyi veren Kelam
ilmidir.Kelam İlmi kurucusu İmam Maturudi’nin açtığı yoldan ilerleyerek, oldukça sağlam bir
örgü ile Bilgi teorisini inşa etmiştir. Maturi’di den sonra Hasen el- Eş’ârî, Ebû Hâmid elGazzâlî, Fahreddin er-Râzî, Nasîrüddîn et-Tûsî, Adudüddîn el-Îcî, İmâmü’l-Harameyn elCüveynî , Taftâzânî’ ve çağdaşı Seyyid Şerif Cürcânî gibi bu sahanın büyük alimleri bu konunun en dikkat çeken isimleridir ve hepsi de sonuçta İmam Maturidi’nin şu tesbitine uygun
ifadeler kullanmışlardır “bilgi, ister insan, ister melek veya cin olsun, kendisine sâhip olanlara
zikredilme niteliğinde olan her şeyi açık hale getiren ve ona tam bir vuzuh ile yönelen bir sıfattır . Kelam İlminin kurucusu İmam Maturidi ve takipçilerine göre Bilginin kaynağı üçtür.1Akıl 2- Haber i Sadık (Doğru Haber: a-Vahiy b-Haber i Resul )3-Selim His yani sağlam duyu
organları. Yukarda sınıflamaları yapılan bilgi çeşitleri genel de ve özel de , asıl bilgi edinmenin hedefi Maturidiye’ye göre Allah’ı bilerek ona kulluğunun şartlarını yerine getirme
olmalıdır. İşte burada İslam Düşüncesinin önemli bir nirengi noktasının olduğu kavşağa geliyoruz ki o da “Akıl “dediğimiz olgu. Şüphesiz tüm düşünce şekillerinde akılla ilgili önemli kabul ve tanımlar bulunmaktadır. Akıl nedir sorusunun sözlükteki anlamına baktığımız zaman
karşılığının: “Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us” demek olduğunu görürüz. Osmanlı son
devir alimlerinden Sırrı Giridi , Nakdü’l-kelâm fî akāidi’l-İslâm adıyla neşrettiği Şerhül Akaid
‘te akıl tanımını şöyle yapmaktadır. “Akıl, nefsi natıka i insaniyeye mahsus bir kuvvedir ki nefis anunla iktisabı ulum ve idrakte kadir olur85” Ansiklopedik bir tarif ise” İnsanı diğer canlılardan ayıran ve onu sorumlu kılan temyiz gücü, düşünme ve anlama melekesi”. Akılla ilgili en
orijinal fikirlere sahip bir alim olan İmam Maturidi asla bir akıl tarifi yapmamıştır; çünkü Akılı
akılla tarifin mümkün olamayacağı düşüncesinde olduğu görülmektedir. Ama aklın fonksiyonları hususunda yukarda da vurgulandığı üzere Kelam İlmin de ilk Bilgi teorisini sistemleştirirken genişçe ele almıştır. Burada İslam Düşüncesinin akılla ilgili anlamlandırmalarına göz atacak olursak : İslam Filozoflarında : "varlığın hakikatini idrak eden, maddi olmayan. fakat maddeye tesir eden basit bir cevher; maddeden şekilleri soyutlayarak kavram haline getiren ve
kavramlar arasında ilişki kurarak önermelerde bulunan , kıyas yapabilen güç”. Kelamcılar da
ortak bir görüş yoksa da şu tespit yerindedir.” kelamcıların çoğu, aklı duyu organlarının ve
beynin çalışmasından doğan maddi bir sonuç kabul eden natüralist. materyalist ve sansüalist
filozofların aksine onu insanda doğuştan mevcut olan ruhi bir güç olarak kabul etmişlerdir”.
Kısacası akıl :” Zarûrî bilgileri kullanarak nazarî bilgiler üretebilen, düşünme eylemini gerçekleştirerek varlıkları anlamlı bir şekilde tanımlayıp yorumlayabilen ve onlar hakkında tutarlı
hükümler verebilen, ayrıca insanı diğer canlılardan ayıran zihinsel yeteneği ifade ettiğini söy-
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lemek mümkündür”86. Büyük İslam alimi Seyyid Şerif Cürcani(Vefatı1413) bilgiyi şu cümleyle
ifade etmektedir: “Bilgi, zikredilebilir olan şeyin, hiçbir karışıklık barındırmaksızın tam bir şekilde açılmasını sağlayan bir sıfattır87.” Osmanlı devrinin ünlü bilginlerinden Taşköprülüzade
özellikle Eşari Kelamcılarının tariflerini adeta özetler gibi şu sınıflamayı yaparak ,iyi bir kategorize de bulunmuştur : 1- Bilgi, keyfiyet olarak kabul edildiğinde, murat mutlak idraktir ki
“bir şeyin suretinin akılda husulü” şeklinde tanımlanır.2- Bilgiyi izafet (kategorisinde kabul
edenlere göre) “bilgi, nefsin mânâya ulaşmasıdır.” 3- Bilgi sıfat olarak kabul edilirse, zıddı
cehldir88. Taşköprülüzade’ den önce Osmanlı İlim hayatının en büyük isimlerinden olan ve
hakikaten eserleri ile bir zirve gibi duran Şeyhülislam Kemal Paşazade- ki Cürcaniye’ye yazdığı
şerhle ilmi gücünü göstermiştir.Özetle Kemal Paşaza de : Dış dünyanın duyu organlarıyla
algılanmasıyla akli kuvvelerde ulaşması husuli bilgi-bunların zihinde yer almaları huzuri bilgibunların sonucunda akılda meydana gelen sonuca da intibai bilgi demektedir89.İslam Felsefecilerinin en önde gelen ismi İbn Sina’ya göre özetle: Akıl, varlığın –varlıkların kavranması
kuvvesidir. Varlıklar hakkında bu kuvveyle varılan idrak sonun da bilgi hasıl olur. Fakat bilgi
insan zihninde oluşurken çeşidine göre çeşitli merhalelerden geçerek bir anlam kazanır 90.
Ancak ona göre bilginin elde yolu sadece akıl değildir diğer bir yolu ise sezgidir. Akıl ile elde
edilen bilgi büyük bir gayret ve çalışma gerektirirken , sezgi her zaman her an kendiliğinden
insan beyninde hasıl olabilir. Öncede belirttiğimiz üzere İbn Sina’ya göre bilgi oluş bakımında
önce tasavvurat ikincis tasdiktir. Tasavvurat : Tasarlar düşünür ve idrak edersin ,tasdik ise
kaynağı tasavvurat olmayan kaynağı İlahi olan bilgidir inanırsın tasdik edersin91. Ehl i Sünnet
alimlerinin hemen hemen tamamı aklın kavrama açısından sınırlı olduğunu haber vermektedirler . Gerek kelam ve gerekse İslam Filozoflarıın haricinde bilgi kaynağı olarak İhamı esas
alan bir kesim vardır ki bunlar malum olduğu üzere Sofiler yani mutasavvıf zümresidir.Onlara
göre asıl olan İlhami bilgidir. İlham , feyz yoluyla mananın kalpte birden kendiliğinden doğmasıdır. Kelam alimleri İlhamı ,bilgiye hüccet olarak kabul etmemektedirler . Çünkü ilim herkese açıktır bir çok alimin açık gayreti ile oluşur ve bir çok akıl sahibi tarafından doğrulanır
yada yanlışlanır halbuki ilham bir kişinin yalnız kendisinin yaşadığını söylediği bir tecrübedir
dolayısıyla doğrulanabilirlik imkanı yoktur. Ve türlü spekülasyona açıktır bu sebeple bilgi
olması imkansızdır .

Tasavvufi anlayışa gelince :Tasavvuf ehlinde Allah aşkı esastır, bunun da istinatgahı
kalptir , aşkı besleyen de kalptir. Zaten Allah’a misakla bağlı olan ruh, nefsin zaaflarıyla ondan uzaklaşması durumunda ,kalbin temizlenmesi ile Rabbine yönelir bunun içinde nefsin
terbiyesi gerekir. Sufiler de Bilgi kaynağı ,Keşif ve İlham nispeten rüyadır . Kişi nefsini bilmelidir. Çünkü Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu yola giren kişide mevcut Nefsi Emmare sahibi , Al86
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lah’a yönelerek Kalbi keşiflerle ve zamanla Nefsi terbiye ile çeşitli makamlara ulaşır. Örneğin
bu devreler Nefsi Levvame adıyla bilinen devamın da ise en üst makam olan Nefsi Mutmainne kabul edilen haldir . Bazı sufi tariklerde ise bu haller 7’dir. Ve şu sıralama yapılır : 1)
Emmâre Nefs, 2) Levvâme Nefs, 3) Mülhime Nefs, 4) Mûtmainne Nefs, 5) Râzıyye Nefs, 6)
Merdiyye Nefs ve 7) Kâmile Nefs. Sufilere Hal Ehli denilir. Sufilerde asıl olan kalbi sezgidir.
İnsanı Allah’a ulaştıran bu yoldur.Aklı fazla önemsemezler ;ancak onun maddi alemi anlama
da değeri olduğunu kabul ederler. İnsan,ruh ve bedenden mürekkep bir canlıdır, biyolojik
yapısı (Beden) dünyevi arzu ve heveslerine, zevkine düşkündür .Ruh ise Allah’a yani manevi
alemle her zaman irtibatlıdır o da o alemin güzellikleriyle rabıtalıdır. Bu ikili imtizaca da
Nefis denir , haram dünyevi arzu ve heveslere yönelenler Nefsi Emmareye yenik düşerler
ona söz dinletecek olan meleke ise akıldır .Akıl haberi Vahitle (Vahiyle) almış olduğu bilgi ile
bu yönelme sonucu cehenneme gideceğini halbuki helale yönelirse cennete gideceğini sahibine bildirir . Ve nefsini engeller ve onun kötülüklerinden kişiyi korur ve ruhun gösterdiği yolu
seçer. Bu yola giren kişinin en büyük yol göstericisi ,Allah’ı bilmenin yolu kalptir . Ve Gazali’ye göre kalp yanılmaz92.Kısacası Nefsi Levvame sahibi kişiye Allah’ı bilmede en önemli bilgi
yolu kalp yoludur bu yolla elde edilen ilime İlm i Ledün denir. İmam Gazali buna bazen İlm i
Batın bazen Mükaşefe İlmi demektedir93.Amaç ruhun esrarını ortaya çıkarmaktır .Ancak akıl
ile anlamaya çalışanlar ister istemez Teşbih ve Tenzih ile bunu yaparlar bu da Allah’ın haşa
bir çeşit maddileştirilmesi tehlikesini doğurur, halbuki Tasavvuf yolu bundan uzaktır.Meseleyi bağlayacak olursak insanın üzerine yüklenen ilk mesuliyet Allah’ı bilmektir bunun da yolu ilim öğrenmektir onun da yolu bilgi sahibi olmaktır . Bir başka tasavvufi anlayış
buna benzer bir açıklama getirir .Tasavvuf iki bölümdür. Amel ve ilim .ameller ibadet –taattakva –vera –zühd ve ahlak amellerdir bunun sonun da marifet–irfan-ilham-keşf –hikmet-sır
ve hakikat silsilesi ile ilim elde edilir. Sonuçta ruhta marifet adı verilen bilgiler doğar :amel
sebep bilgi onun neticesidir. Bilgiler ne akılla ne nakille öğrenilir .Sadece keşif ile elde
lir94.M.Arabi, doğru bilginin bilenin kalbine Allah’ın atmasıyla olduğunu bunun melek ve
peygamber veli ve mümin gibi Allahın dilediği kullarına tahsis ettiği ilahi bir nurdur. Ve keşfi
olmayanın bilgisi de yoktur der95. Kelamcıların diğer adıyla İlm i Zahir sahiplerinin ve Sufilerin haricinde olan Selefiler hem aklın hem de keşfin yanılacağını ifade ederler. Muhiddin i
Arabi kendine özgü zekası ile işin başka bir yönüne şu cümlelerle ışık tutar . insanın sahip
olduğu istidlale(Düşünme) dönük ilime sahih ilim demez onun; ancak zannı galip ve tahmindir. Örnek olarakta Resullah’ın ashabı ile Hz.Ali arasında ki ilim anlayışları arasında ki bir
olayı nakleder ki oldukça hoştur:
“ bir gün risâlet-penâh (s.a.v.) efendimiz huzûr-ı ashâb-ı kirâmda imâm-ı Alî (kerremallâhu
vechehû) hazretlerinin meşreblerinde hakikat gālib olduğunu beyân buyurup, bunu isbât için,
bir çanak içinde biraz bal getirterek ortaya vaz’ buyururlar; ve hâzırûna bunun içinde ne olduğunu birer birer suâl ederler. her biri oturdukları yerde “baldır!” cevâbını verirler. sıra hz.
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imâm’a gelince, yerinden kalkıp, çanaktaki baldan bir parmak alarak tadına baktıktan sonra
“baldır yâ resûlallah!” buyurur; ve bu suretle hz. imâm’ın hükmüyle sâir ashâb-ı kirâmın
hükmü beynindeki kuvvet zâhir olur. zîrâ hz. imâm’ın ilmi şühûdî ve huzûrî olduğu için bu
ilmin hilâfı zuhûr etmek ihtimâli yoktur. bu ilim, ilm-i sahîhtir. diğer zevât-ı kirâmın hükümleri
ise, nazarî ve istidlâlîdir; bu ilim tahallüf edebilir. zîrâ câiz ki, çanak içindeki şey bala müşâbih
bir mâdde ola. binâenaleyh ilm-i istidlâlî, ilm-i sahîh değildir, belki zann-ı gālib ve
mîndir96.” Tasavvuf ehline göre amaç ilimdir yani marifettir(İlimdir ) o da vera’yı yani
Takva’yı (Allah’ı bilmek ve ona bağlılıkta en üst seviyeye ulaşmak) kuvvetlendirdiği nispette
faydalıdır.Kur’an da işaret edildiği üzere en mükerrem insan , Allah’tan en çok korkan
insandır97.Nitekim bir Hadisinde “ Sizin Allah’tan en çok korkanınız benim” buyuran
Resululallah’ın şu Hadisi de Şerifi işin özetidir:“Faydası olmayan bilgiden Allah’a sığınırız”.
Büyük müfessirimiz Muhammed Hamdi Yazır da kişinin ilmi artıkça marifetin hasıl olacağını,
bunun da onda Allah’tan korkmayı arttıracağını belirtir98.

B.1 TÜRK MUTASAVVIFI HACI BEKTAŞI VELİ VE YOLU
Yukarda özetlediğimiz akıl –İlim(Bilgi ) üzerine Türk Mutassavıfı Hünkar Hacı Bektaşı
Veli’ye bakalım99 .İslam dört kapıdır:1.Şeriat 2.Tarikat 3. Marifet 4. Hakikat bu dört kapının
kırk makamı vardır. Ve iman –amel ve ahlak bütünlüğü için akıl ve arzuların kavgasından
aklının galip(Akıl çerisinin heva çerisini mağlup etmesi) gelmesiyle mümkün olduğunu ifade
eder ve şöyle buyurur:Şeriatın birinci makamı İmandır ikinci makamı ilimdir100 üçüncü
makamı islamın beş şartını yerine getirmek ve gazaya gitmektir ,gaza etmektir.Şeytanı
yenmenin yolu akıl iledir akıl imanı gerektirir iman sahibi bilgi -ilim sahibidir bunlar Zahid Arif -Muhip makamı olarak bilinir.Zahidler İlme’l yakin ,Arifler Ayne’l yakin Muhipler ise
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Hakke’l yakindirler.Yine akılla ilgili Hünkar şunu şunu haber veriyor.-Ne zaman akıl
askeri,heva askerini yenerse ;o ten ve o can Yaradan katın da aziz olur101. Yine Bektaşilik ve
Melamiliğe göre: İlmelyakin, akla ait delilden has ıl olan ilimdir. Bu Öğrenerek ve düşünerek
kesin bilgiye ulaşmak demektir. Ayn el yakin, müşahede ile hasıl olan ilimdir. Yani görerek ve
duyu organlarıylafark ederek kesin bilgiye ulaşmaktır. Hakk el yakin, insanın bütünlüğü ile
Allah'ta fâni olması ve Allah ile ilmen, şuhiden ve halen baki kalmasıdır102. Kuşeyri bu
konuyu : İlm el yakin,Burhan ve delille elde edilen bilgidir , nazar –rey-istidlala sahibi
olanlara , Ayn ‘el yakin Keşf ve ilhamla elde edilir ; zevk ve keşfe dayanan ilim sahibi olanlara
, Hak’k el yakin ise müşahade ile elde edilir marifet (irfan ve hakikat) ilim sahibi olanlara
mahsustur şeklinde ifade eder103. Kısacası Alimlerin dediği üzere sonsuz İlim sahibi olarak
Allah,alemleri ilmiyle yaratmıştır, dolayısıyla yegane ilim sahibi onun zatıdır.İnsanoğlu ; ancak
onun ilmini anlamaya çalışır . İbn Teymiyye şu açıklamayı yapmaktadır:İlim yüce Allah’ın
sıfatıdır. O sıfat ile bütün malumatı olduğu şekilde bilir.Hiç bir şey Ona gizli kalmaz 104.
Dolayısıyla İlmin asıl sahibi Allah’tır ,dolayısıyla insanın anlayabilceği her zaman sınırlı
kalacaktır.Çünkü insan sınırlı bir yapıya yani zihni güce sahiptir.Ve insanın onun ilmini
anlamaya cehd etmesine “İlim Tahsili” denir. Onun ilmini herkes aklı kadar kavrayabilir,bilgi
sahibi olabilir.Bilgisi arttıkça hakikati örten perdeler kalkar ve eşyanın künhüne erilir. Böylece
insanoğlu ilimde ulaşabileceği son mertebe makam olan Allah’ın birliğini müşahade etme
noktasına ulaşır. Bu hale bazıları aklını kullanarak ulaşır,bazıları nefsinden kurtularak
ulaşır.Aynı konu da Yesevilik te:Dört Kapı kırk makam ile ifade edilirken şeriat on makam
tarikat on makam marifette on makam hakikatte on makam olmak üzere kırk makam birer
birer sayılır. Makamlarında kendi içinde adap ve makam ile mertebeleri vardır105.Görüldüğü
üzere Hacı Bektaş yolunun ana kaynağı Yeseviliktir. Ona Hacı ve Hünkar ismini hocası
Lokman Perende kendisinde gördüğü olağan üstü haller dolayısıyla vermiştir106. Bu isim
verme olayının hoş hikayeleri de vardırki kültür tarihimiz için bizce oldukça önemlidir.
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Lokmân-ı Perende hacca gitmiş, hac farizasını yerine getirip Arafat’a çıkıp vakfeye
durmuştur. Lokmân-ı Perende yanında bulunanlara “Bugün arefe günü, şimdi memlekette
bizim evde «Bişi» pişirirler” der. Bu söz hemen Hünkâr Hacı Bektaş’a malum olur. Hünkâr da
Lokmân-ı Perendenin evine gidip, şeyhinin hanımından; birkaç tane “Bişi”koyup kendisine
vermelerini ister. Tepsiye konulup kendisine verilen “Bişi’yi” alıp Hünkar, göz yumup
açıncaya kadar Arafat’taki Lokmân-ı Perendeye götürüp teslim eder. Ondaki hali anlayan
Şeyh Lokmân-ı Perende, arkadaşları ile beraber bu “Bişi’yi yerler. Hac bitip Hicaz’dan
dönünce Nişaburlular, Lokmân Perendeyi karşılamaya çıkıp “Haccın kabul olsun” deyip tebrik
etmişseler ;ancak Lokmân-ı Perende, gelen halka Hacı Bektaş’ın kerametini anlattıktan
sonra; “Asıl hacı olan Bektaş’tır” diyerek Hünkârı kutlamıştır. Bu durumdan sonra adı, “Hacı
Bektaş-ı Veli“olmuştur. Yine bir rivayette
ona
Hünkar
adınıda
Perende
107
vermiştir .Bilindiği üzere
“Bişi” bu
günde özel günlerde hayır maksadıyla
Teke Yöresin de mayalı hamurdan açılan
yuvarlak şekilli yağda kızartılarak pişirilip
dağıtılan çörek çeşidİdir. Anadolu’nun
başka yerlerin de yapılır ne var ki ; adı
farklı farklı olarak söylenilir.
İslam Dininin ana kaynağı olan Kuran’ın ilk ayetiyle insana , Oku emriyle
Allah tarafından hitap olmuş; böylece
Rabbini bilmesini ve bunu da Allah’ın
adıyla okumasının istenmesi sonrası Bilginin Vahiyle öğrenilmesi gerçekleşmiştir.
Bu bize Allah’ı bilmenin farz olduğunu
bunun da şeriat ‘ın giriş kapısı olduğunu
bildirir . İlk sufiler olan peygamber ashabının yolundan giden ikinci nesil sufiler
ki bunların başın da Cüneydi Bağdadi
gelir yukarda anlattığımız sonraki devir
Hacı Bektaş ı Veli
Tasavvuf erbabından farklı olarak ki- bizce
onlar gerçek sufilerdir- bir Müslümanında olması gereken gerçek anlayışta böyle olmalıdır .
Onlara göre Şeriat :Kulluğun gereğini yapma hususunda verilen emirdir . Hakikat : Allahın
uluhiyyetini görmek- hissetmek -anlamak mertebesine ermektir. Hakikat şeriata dayanmak
zorundadır mutlaka ona bağlanmak mecburiyetindedir . Dolayısıyla her şeriat Allahın emri
farz olması sebebiyle mutlak manada hakikattir. Allah hakkında bilgi sahibi olmak yani marifet(Şeriatın emirlerine harfiyen uydukça kulun hakikate ermesi sonucu hasıl olan ilim yani
bilgidir) sahibi olmak farz olduğundan hakikat aynı zaman da şeriattır. Bir mü’min şeriatı
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yaşaması ;ancak ibadetleri Allah’ın rızasını kazanmak için eksiksiz ve gönülden yapması ile
mümkün olur, bunun sonucunda Hakikat kapıları açılır yani Allahın İlmini derinden müşahede
etme mükafatına nail olur buda Hakikate ermektir ,marifet (Allah’ın sonsuz ilminin izin verildiği kadarını görmek yani Vahdaniyeti görmek) sahibi olmaktır . Esas olan Müslümanın şeriat ve hakikat birliğinden ayrılmadan ilme- marifete ulaşmasıdır.
Akıl, yol göstericidir(Delalaeti vardır);tefekkür ve tezekkürle; kemale erişmek için , Allah’ın
var ve bir olduğunu delille bulmak ona aittir ,marifete böyle ulaşılır . Marifet , İlim ve irfanda
kemale ermiş alimler de (İnsan ı Kamil) basiret kaynaklı dünya ve ahiret hakkında sahip olduğu bilgi sonucunda oluşur. Marifete hikmet işarettir. Ve Hikmetin marifete ulaşan kişide ,
Allah Teala hazretlerinin bütün eşyayı zatıyla ve ilmi ile ihata ettiğini bildikten sonra(Fehm)
,kişide ortaya çıktığı söylenebilir108. Müfessirimiz M.Hamdi Yazır da bu konuda şu tesbitte
bulunur: Her marifet hikmet olmaz, fehm de şarttır109.

B.2 İSLAM DİNİ VE AKIL –BİLGİ –İLİM
İLK AYRILIKLAR VE ÇATIŞMALAR :FACİALAR
Bilindiği üzere vahiy, Allah’ın insanlara tebliğ etmeleri amacıyla peygamberlerine doğrudan doğruya veya Cibrîl vasıtasıyla ilettiği ilâhî kelamın adıdır. Arkasından insanlara Allah’ın Resulu İslam’ı tebliğ ederken hem vahiyi hem de haber i Resul yoluyla Bilginin ulaşması yolu açılmıştır. Elbette burada insanın mahiyetini tayin eden akıl melekesi , üçüncü unsur
olarak hazırdı ;çünkü insana hitap ederken aslında onun aklına hitap ediliyordu. Kısacası İnsan Vahiy ve Haber i Resulü (Diğer Peygamberler) duyu organlarıyla idrak edip ,aklıyla istidlal
(düşünerek) anlama durumuna ulaşıyordu .Ayrıca “Selim His” ile idrak ettiğini dünya ile ilgili
tasarruf ve tasavvuratı yani insanın maddi dünyasını şekillendirmedeki gücünü aklıyla(Nazar
–Düşünme )sağlamaktadır. İmam Maturidi’nin deyişiyle “Akıl yürütme yoluyla bilgi edinmenin gerekliliği birkaç esasa dayanır. Onlardan biri gerek duyu gerek haber yoluyla bilgi edinirken istidlâle olan zaruri ihtiyaçtır”. Görüldüğü üzere , gerek dünyevi bilgi için ve gerekse Dini
hayatın kaynağında olan Haber i Sadık için muhatap akıldır . Dini bakımdan mükellef olma
şartı akıl sahibliğidir . Maturidiye de bu sebeple İnsan, vahiy ve Peygamber tebliğine muhatap olmasa bile Allah’ı bilmek zorundadır ,Eşariye de ise değildir. Kişi bir fiili gerçekleştirirken
daha önceden Haber i Sadıkla bilgi sahibi ise Fiilinin sonun da ne ile mükafat veya ne ile ceza
alacağını bilmektedir . Bu sebeple Akılı ona(Aslın da Nefsine) helal yolu seçip sevaba ulaşacağını veya haram yolu seçip günaha gireceğini bildirir( Fayda ve zararı bilmek :Basiret) ,kul
ister helal fiili isterse haram yola yönelsin veya yönelmesin (istitaat: istitâat hem fiilin işlenmesini sağlayan vasıtalar –ki bunlar duyu organlarının sağlamlığı ve algılanacak şeylere ait
engellerin bulunmayışından ibarettir- hem de fiili gerçekleştiren güç anlamında kullanılır110).
Allah kulun isteğine göre fiilini halk eder, kulun bu yönelme sonucu ulaştığı kazanma duru-
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muna “Kesb” denir. İmam Eşari kulun seçmesine “İsar “ terimini kullanır111. Ancak burada
fiili yaratma Allah’ındır tecelli sonucunda kazanılan sıfat kulundur :Kötü İnsan –İyi İnsan.Allah kulunun hangi yolu seçeceğini önceden bilir ne var ki ona güzeli (doğruyu) veya
kötüyü (yanlışı) kazanma durumun da sahip olacağı veya kaybedeceği (mükafat ve mücezatı)
şeyler hakkında bilgi verir ve ona bunlardan birini seçme hakkını da verir ki bu seçmeyi aklıyla ile yapmasını öğütler ve dolayısıyla aklına hitap eder. İslam Kelamının en tartışmalı konularından biri olan bu konu da ister şu ister bu görüş doğru olsun esas olan , insana verilen
Akıl Melekesidir. Aklın önemi ortadadır. Ve Kur’an ı Kerimde yaklaşık 75 kadar akıl ve akılla
ilgili ayet mevcuttur. Buradan çıkan sonuç İslam inancında akıl son derece önemli bir konuma
sahiptir. Yine Kuran’ı Kerimde çok sayıda ayette düşünme emredilmektedir. İslam’ın ana
kaynağı Kur’an ve ikinci derece de Sünnettir. Kur’an Allah Kelamıdır , insana İtikadi ,Ameli ve
Ahlaki manada uyması gereken kuralları öğretir kurtuluşun yolunu gösterir .Sünnet Hazreti
Peygamberin yaşarken her hangi bir konuda Fiili -sözlü davranış veya sadece fiili veya söz
ile ifadeleridir. Öz olarak “Resûlullah’ın söz, fiil veya tasvipleri”dir. Bir yerde Kuran’ın Tefsiri
mahiyetindedir bazen hakkında ayet bulunmayan veya dünyevi hususlarda Hazreti Peygamber hüküm vermiştir. Yanı sıra Sahabilerin görüşlerini kabul ettiği durumlarda görülmektedir.
Ve bazen de önceleri bildirdiği hükümleri sonradan Vahiy gelince değiştirmiştir . Değiştirmedikleri ise kesinlikle Kur’an’a aykırı değildirler; çünkü “O kendiliğinden konuşmaz112” ayeti
bunu göstermektedir . Bu yolla Kur’an ve sünnete uygun olmak üzere hakkında ayet ve hadis bulunmayan konularda Müslümanlara akıllarını kullanarak (Rey ve Fikir)görüş bildirme(İçtihad) yolu açılmıştır . Ki buradan onların ayet ve hadislerden hüküm çıkarması Müslümanların daha Peygamber zamanındaki uygulamalarından olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu
yola daha sonraları rey yolu denilmiştir ve bu yolla içtihatta bulunanlara Ehli Rey adı verilmiştir diğer tanımla Kıyas Ehli adıyla da bilinir ve bunlar Fakihlerdir . Daha Peygamberimiz
zamanın da bazı durumlar da sahabeler ameli meseleler de (itikadi meselelerde asla böyle bir
şey varit değildir) araların da farklı bir anlamaya meyilli oldukları görülür. Türkiye de Tefsir
usul ve tarihi üzerinde en yetkin isimlerden bir olan Prof.Dr İsmail Cerrahoğlu’nun bu konu
da serdettiği şu dikkate değer satırları , bu konuda ki gerçeğin yalın ifadesidir.” …araların da
anlayış ve idrak farklarının olması tabi idi …..İlmi bakımdan aralarında büyük farklılıklar olduğu gibi, fazilet bakımından da müsavi değillerdi .Bazısı bazısından daha cesur bazısı daha kerim ,bazısı daha alimdi”113. Söz konusu bu farklılıklar sonraları mezheplerin ortaya çıkmasının
nedeni hakkında bir ip ucu vermektedir . Hazreti Muhammed A.S peygamberlik verildikten
sonra ahirete göçünceye kadar olan devrede sorgusuz sualsiz bütün Müslümanlar ona itaat
ve iman etmişlerdir bu devir tam bir teslimiyet ve vecd devridir .İslam’ın hakikaten inanç olarak altın çağını yaşadığı devirdir . Müminler arasında imani esaslarla alakalı her hangi bir
farklı düşünce söz konusu değildir .Amma elbette her sahabenin eşit olarak bu hale iştirak
etmesi düşünülemez ;çünkü Hazreti peygamberin buyurduğu üzere “En akıllı, Allahü Tealadan en çok korkandır “ ki o devir inananları arasında kavrayış farklılıklarının olması doğal111 Ebu’l Hasan el EŞ’ARİ ,Makalat(Çevirmenler Mehmet Dalkılıç- Ömer Aydın )Sayf.307 İstanbul-2005
112 Necm Suresi .3.Ayet
113 Prof.Dr.İsmail CERRAHOĞLU .Tefsir Tarihi 1.Sayf.72.Ankara-1988
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dı;çünkü her insanın potansiyeli eşit değildir. Peygamberimiz zamanın da yaşanan Kurayza
olayı daha o zaman da Allah Resulünün söylediği sözün Sahabe tarafından farklı farklı algılandığına güzel bir örnektir . Medineyi kuşatan Mekke Müşrikler kazılan Hendeklerle durdurulmuş uzun bir kuşatma sonucu bir sonuç alamayan bozgun halinde Mekke’ye dönmüşlerdi.
Kuşatmadan önce Hazreti Peygamber Kurayza Yahudileri ile Müşriklere yardım yapmamaları
anlaşma yapmıştır .Ancak her zaman olduğu üzere Yahudiler sözlerin de durmamışlar, ihanet
yolunu seçmişlerdi.
Hendek Savaşı bitince daha Resullullah(Sallallah u Aleyhi ve Sellem) savaş pusatlarını üzerinden çıkarmadan Kurayza Yahudilerinin cezalandırılmaları hakkında Vahiy gelmişti. İşte bunun üzerine Peygamberimiz başlarında Hz. Ali olmak üzere bir mücahit birliğini hazırlamış
hemen sefere çıkarmış; onlara İkindi Namazını Kurayza da kılın demişti. Mücahitler yolda
ilerlerken, ikindi namazı vaktinin girmesi üzerine namazın Benî Kurayza topraklarına varmadan kılınıp kılınmayacağı ve bunun Hz. Peygamber’in emrine muhalefet olup olmayacağı hususunda araların da ihtilafa düştüler. İkindi namazını bir kısmı yolda vaktinde kılarken , bir
kısmı da yatsı namazına doğru ;ancak Benî Kurayza topraklarına ulaşıp kıldı. Durum Hz. Peygamber’e arz edilince sukut etti taraflardan hiç birini doğrulamadı veya yanlışlamadı ve
böylece her iki türlü davranışın da uygun olduğu anlaşıldı. Aslında bir kısım Sahabe istidlal ile
diğer kısım Sahabe ise sözün anlamını değil lafzi yönüne bakarak karar vermişlerdi. Bu kavrama farklılığı Kur’an ayetlerini anlama hususunda da görülmeye başladığı bilinmektedir.
Sahabeden ilk kısım da olanlar Fakihlerdir ki bunların başın da dört halife gelir, sayılarının 17
olduğu kabul edilmektedir . Bu Sahabeler bir mesele karşısında kaldıkların da önce Kuran’a
sonra Hadise bunlarda cevap bulamazlarsa illiyet adını kurdukları bağla Kur’an ve sünnete
uygun kıyas yaparak ,İlliyet bulamazlarsa yine Kur’an ve Hadise uygun olarak akıllarıyla içtihad yaparlardı buna rey derlerdi .Hz. Ömer’in şu tavsiyesi son derece önemlidir.” Ey insanlar,
doğru görün Allah'ın elçisinin re'yidir. Çünkü Allah O'na gerçeği gösteriyordu. Bizim görüşümüz ise zan'dan ve tekliften ibarettir.» Ve şöyle ilâve ediyordu «Sünnet (asıl yol), Allah'ın ve
Resulünün koyduğu yoldur. Yanlış bir re'yi ümmet için Sünnet haline getirmeyin114”Daha
Peygamberimiz zamanın da yaşanan Kureyza olayında görülen akılla tefekkür ederek Fikirgörüş bildirenlere Ehl i Diraye ,Lafzi anlayışla hareket edenlere Ehl i Rivaye denilmiştir.Ancak bu farklılığı tefrika olarak görmek doğru değildir. Sadece bir anlama farkıdır. İlk
defa İslam Fıkhı (Hukuku) sahasında başlayan söz konusu bu iki anlayışa, epey zaman sonraları kökleri Hazreti Peygamber devrinde bir zümre olarak yaşayan Suffa ehline dayanan, II.
(VII ve VIII.) yüzyıllarda Medine, Kûfe ve Basra şehirleriyle Horasan bölgesin de görülmeye
başlayan, zühd hayatını esas alan Sufilik ve X. yüzyılın sonlarına kadar farklı etkinlikler halinde yürütülen tercümeler kanalıyla gerek, İran ve Hint bilgin ve düşünürlerinden seksen civarında müellifin eseri Arabça’ya çevrilmesiyle başlayan ,İslam Felsefisi eklenince günümüz de
de bütün canlılıklarıyla varlıklarını sürdürmektedir. Yalnız bu gün bile eseri baş vuru hususunda baş köşede olan Şehristani ,El Nihalin de İslam da Resulullah’ın devrinde başlayan ve
özellikle münafıkların baş rolü oynadığı fitne çıkarma hadiseleriyle başlayan olayları sıralar
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.Bunların birer kötülük tohumu olduğunu vurgular. Hazreti Peygamberin irtihaline yakın hastalığı döneminde ve irtihaliyle başlayan ihtilafları ise”” içtihada dayanan ihtilaflardır; değişik
fikirler ileri sürmenin temelinde şeriatın ve dinin gereklerinin yerine getirilmesi ve devam
ettirilmesi gayesi vardır” diye açıklar115. Resullulah (Sallallah u Aleyhi ve Sellem)’ın vefatından sonra on ihtilafı sayar bunların sonuncusu Hazreti Ali’nin halifeliğini tanımayan Muaviye
ve taraftarlarının itirazları olayıdır116.Bu sonuncusu İslam da hem ameli hem de itikadi büyük
bir parçalanmanın sebebini içinde taşır. Hazreti Peygamber devrinde başlayan, Hz. Ebu Bekir
ve Hazreti Ömer devrinde devam eden fetihler ,Hazreti Osman devrinde de hızla sürmüş ve
çok büyük toprakların İslam Ülkesi haline gelmesini sağlamıştı. Mısır –İran –Türkistan’nın
büyük bölümü ,Irak –Suriye gibi zengin beldeler de İslam Sancağının dikildiği yurtlardı . İlk
zamanlar son derece yalın bir hayat ve imkanları oldukça kısıtlı coğrafya da yaşayan bu sebeple de fazla bir lüksü olmayan Hicaz Müslümanları bu fetihlerle büyük bir ekonomik rahatlık ve refah seviyesine ulaşmışlardı . Hz. Ebubekir ve Hz.Ömer şahsiyetler itibariyle Hz Peygamberin sade ve basit hayatını devam ettirmişler asla debdebeyi hoş görmemişler ve müsamaha göstermemişlerdi ve en önemlisi İlk Müslüman Mücahitler(Sahabeler) çekirdek
kadrosu onlara büyük bir güç katmaya devam etmişti. Ancak Hz. Ömer’in şehadeti sonrası
Halife olan Hz. Osman zamanı ise günümüz de de devam eden sayısız fitnenin, ayrılıkların
İslamları bölmesinin başlangıcı olmuştur. Hz. Osman; son derece yumuşak huylu
,merhametli ve bütün İslam Tarihçilerinin vurguladığı üzere akrabalarına düşkün bir insandı.
Hilafeti devresinde mensup olduğu Ümeyye Oğullarını (Emevi) idaresinin tüm kadrolarına
yerleştirdi veya istemese de yerleştirmek zorun da kaldı. Bu kadroları ele geçiren Ümeyye
Oğulları ise sayısız yolsuzluğa bulaştılar. Daha önce Müslümanlar da görülen mütevazi hayat terk edip debdebe ve şaşaa ile korkunç servetler içine gömülen özellikle Emeviler Sülalesi ,İslam’ın temel tüm kabullerini istedikleri gibi yorumlayıp ayet ve hadisleri eğip bükmeye
başladılar.İtiraz eden tüm kişileri bir şekil de enterne ettiler .Ne var ki onların bu yer yer zorbalıkla ve yer yer hile ile baş edemedikleri sahabeler de vardı bunların başında da Ebu Zer
Gıfari , Abdullah bin Mesud ve Yasir bin Ammar Hz.Ali,Hz.Aişe,Zübeyr bin Avvam ,Talha bin
Ubeydullah ve daha bir çok sahabe geliyordu. Daha önce görülmemiş israf ve mal biriktirmeye şiddetle karşı çıkan önemli sahabelerden Ebu Zer Gıfari Hz.Osman tarafından özellikle
Muaviye’nin etkisiyle sürgünle cezalandırılmışmış, orada güç bir hayat sürdürmesine orada
ölmesine göz yumulurken, diğer sahabe Yasir bin Ammar , Hz. Osman tarafından bayıltıncaya kadar dövdürülmüş ve sürgüne gönderilmesi anın da Hz. Ali’nin şiddetle karşı koymasıyla
kurtulabildi .Hatta Hz. Osman , aralarında çıkan tartışma sırasında Hz. Ali’nin kendisine de
sürgüne göndermek tehdidinde bulunabilecek duruma gelmişti117. Ve Abdullah bin Mesud
Medine de cami de Hz Osman’ın gözü önünde dövülmüş yine Hz.Ali’in şiddetli tepkisini çekmişti. Bu gibi olaylar yüzünden önemli bir çok sahabe ,Hz.Osman’a oldukça kırgın bir vaziyet
almışlardı . Ebu Zer Gıfari’nin mal biriktirmenin(Kenz olayı) haram olduğunu şiddetle savunurken bazı sahabe ise zekatı verilmesi halinde bunun mubah olduğunu söylemişlerdir. Bu
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yüzden fıkhi bir ayrılık yoluyla , ayrışma husule gelmiştir. Hz. Osman’ın uygulamalarının perde arkasında Ümeyye Oğulları baş rolde idiler. Toplumda gittikçe derin yaralar açıyor ,gittikçe
büyük kitleler Hz. Osman’a karşı vaziyet alma yoluna giriyordu. Özellikle Kufe’de ve başka
beldelerden ( Mesela Hicaz çöl Arapları –bedeviler )silahlı gruplar toplanıyorlar, açıkça ona
karşı kin ve nefret söylemleri büyük hızla her yere yayılıyordu. Doğal olarak Hz.Osman’a en
büyük destek ise başında Şam valisi Muaviye’nin bulunduğu Ümeyye Oğullarından geliyordu.
Bu kargaşa ortamın da muhalif güçler Medine de toplanmaya başlamışlar adeta Halifeyi muhasara altına almışlardı .Şehir de fitne kol geziyordu. Araya giren başta Hz. Ali ve diğer bazı
sahabeler isyancıları teskin etmişlerdi Bu teskinde çoğu Ümeyye oğullarına mensup valiler
azil edilip, yeni atamaların yapılması etkin olmuştu. İsyancılar, ilgili vali azil emirnamelerini
alıp yola çıktılar; ancak Mısır’a gidenler; arkalarından başka emirlerle yola çıkan habercilerin
taşıdıkları mektupları yolda biraz da şüphe ile yakalayıp okuduklarında(Mektupları Ümeyye
oğullarından olan Mervan’ın yazdığı anlaşılıyor ve öteki azil ile gelenlerin dinlenilmemesi
isteniyordu); kendilerine oyun oynandığı düşüncesiyle geriye dönünce, fitnenin artık önüne
geçilemez hale geldi118. İsyancılar Hz. Osman’ı şehit ettiler ve İslam Dünyası bir daha bir araya gelemeyecek üzere parçalandı. Baştan beri görüldüğü üzere Müslümanlar ayet ve hadisleri Hz. Peygamber sağ iken bile bazı farklılıklar olsa da anlayabiliyorlardı hatta savaşlar ve
başka nedenlerle gittikçe azaldıkları görülünce Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer zamanın da Sahabelerin Medine’den çıkışları yasaklanmış ,bir çok fıkhi konu da onlardan iki halife de yaralanmışlardır .Özellikle Hz.Ali’nin bu sahada verdiği fetvalarla onlara büyük yardımları olduğu
görülür . Ve böylece sonraları Örneğin Hz.Ömer Fıkhı , Ali fıkhı veya Abdullah bin Mesud fıkhı
gibi isimlendirilmelerle anılan içtihad ekolleri teşekkül etmiştir. Söz konusu oluşumlar, sahabelerin sorunlara : Farklı fikirlerle çözüm getirdiklerine güzel bir işaretlerdir. Hz. Osman zamanının da fetihlerle büyüyen çeşitlenen toplum katmanları, karmaşık bir sosyal hayatla
beraber büyük sorunları ortaya çıkarmıştı. Bu sorunları tetikleyen asıl etken içtimaî, iktisadî
ve siyasî bünyede vuku bulan ciddi değişmelere uyum sağlamada güçlük çeken, bedevî zihniyetidir. Ki bunlar Hz. Ali’ye isyan edip sonra şehit eden Haricilerin ve onların devamı olarak
Osmanlı Devrin de İngiliz Emperyalizminin oyuncağı haline gelip , sürekli isyan ederek, Kabe’yi yakan, Mescidi Nebeviyi –peygamberimizin türbesini tahrip eden,1.Dünya Savaşı sırasında Osmanlıyı arkadan vurup İngilizlerin altınlarıyla satın alınan , arkasından tüm İslam
Arap Dünyasını onların oyuncağı haline getiren böylece; İslam Dünyasını yapılabilecek en
büyük kötülükleri yapan bağnazlıklarıyla ünlü Vehhabilliğin, onun hücresinden mutasyona
uğrayarak üreyen , halen İslam dünyasının ABD ve Yahudi canavarlarınca kana bulanmasına
zemin hazırlamak için beslenen: kan dökücü ,gaddar ve İslam’ın asıl amacından uzak günümüz de yanlışlıkla Selefi denilen fırkanın ilk nüveleridir. Hz. Osman’ın şehit edilmesiyle kargaşa ortamı sonlanmadı, aksine daha da beter hale geldi .Medine’de toplanan mühimce bir
sahabe topluluğu yeni Halifeyi seçmek için karar alamaya uğraşıyordu Hz .Ali ,Talha veya Zübeyr bin Avvam’ı teklif ettiler ;ancak onlar vaziyetin vahametinden çekinerek kabul etmediler
.büyük bir sahabe topluluğu, Hz. Ali üzerinde ısrar ettiler . İster istemez Hz. Ali bunu kabul
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etti ve sahabe ona biat etti .Medine de tam bir kaos vardı ve özellikle Hz. Osman’ı şehit eden
sayıları gittikçe artan anarşist kesimin vaziyeti herkesi korkutuyordu .Duruma hakim olmaya
çalışan Hz. Ali başka bir problemle daha uğraşıyordu. Yönetim içinde büyük bir güç haline
gelen Emevi sülalesi. Başta Şam Valisi Muaviye ,Suriye de başına buyruk haldeydi. Muaviye ,
Hz.Osman’ın katilleri bulunup cezalandırılması istedi ve biat etmedi. Aslın da Muaviye başta
niyetinin halife olmak olduğunu saklıyordu ,Hz. Osman davasını bahane ediyordu. Hz. Ali çok
defalar ona temsilci göndererek biat etmesini istese de Muaviye her defasında bunu red
edip, Osman’ın katlin de hiç bir dahli olmayan ve onu korumak için can siperane çalışan
Hz.Ali’yi sorumlu göstermeye çalışıyordu. Kısacası İslam’ın zuhurunda var güçleriyle onu yok
etmeye çalışan Ümeyye oğulları, sahip oldukları büyük ekonomik ve nüfus gücünü kullanarak
bu sefer ;İslam topraklarının idaresini tamamen ele geçirmek için yapamayacakları melanetin
, çıkaramayacakları fitnenin bulunmadığını göstermeye başladılar.

B.3 KERBELAYA DOĞRU
Ümeyye Oğullarının asla sevmedikleri Hz.Peygamberin sülalesi Haşimoğulları ise onlarla
başa çıkacak ekonomik ve nüfus gücüne sahip değillerdi . Ümeyye oğullarının mal tamahı ve
paraya düşkünlüklerini bilen Hz Peygamber, Muaviye’nin babası Ebu Sufyanı ,Mekke’nin
fethi akabin de "Müellefe-i; Kulub"a dahil etmişti.Ebu Sufyan’ın mala düşkünlüğü
,Hz.Ebubekir Halife seçilince yaşanan bir olayda bir daha ortaya çıkmıştır. Ebu Sufyan aslın da
Hz.Ebubekir’in halife seçilmesini içine sindirememiş, başta Hz. Ali olmak üzere bazı Haşimoğullarının kendilerinin buna layık olduklarını isterlerse Medine’yi askerle doldurup zorla; halifeliği onlara aldıracağını söylese de, onlar onu şiddetle ret etmişlerdi . Halbuki Ümeyye oğulları Haşimileri sevmedikleri bilinen bir vakıadır. Asıl derdi ise bir saltanat gibi halifeliğin
Ümeyyeoğullarına geçmesi idi ve bunu daha sonraları açıkça söylemişti Ancak Hz. Ömer Ebu
Sufyan’nın karakterini iyi bildiğinden Halifeye Sufyan’ın topladığı zekat mallarını kendisine
verirse ona biat edeceğini söylemiş, Ebubekir de bu tavsiyeyi tutunca; Ebu Sufyan değişmiş
ve ona biat etmişti119.Hz. Ali : Hile , desise, insanlara tuzak kurmayı ,yalan söylemeyi bilmeyen vel hasılı , Allah’ın emrettiği yoldan başka yola sapmayan ve onun Resul’ünün ahlakından feyizlenen ahlakıyla ahlaklanan ,dünya tamahı olmayan bir insandı .Ve bu Peygamber
ahlakının en değerli temsilcisinin zamanının gözü dönmüş siyasi (Dünya saltanatına aşık)
fırıldaklarıyla baş etmesi imkansızdı . İlk önce Hz. Osman devrinin en önde gelen muhalifleri
ve Aşere i Mübeşerreden(Cennetle müjdelenen on kişi) olan üç önemli kişinin Zübeyr bin
Avvam ,Talha ve Hz.Aişe’nin sebep oldukları savaşmaya kadar vardırdıkları gaileyi atlatmak
olmuştur. Daha önce Hz. Ali’ye biat eden Zübeyr Kufe ,Talha da Basra valiliğini istemişler
;ancak talepleri kabul edilmeyince birden Hz. Osman’ın katli davasını hatırlamışlar , Medine
den o sırada yine Osman’ın davasını ileri süren Hz. Aişe’ye katılmak üzere Mekke’ye gitmişlerdi.656 yılın da bu üç önemli kişi Osman’ın katillerini cezalandırmak adına Hz. Ali’ye karşı
topladıkları bir kuvvetle harekete geçerek yola çıktılar Ali ,kuvvetleriyle bunları karşıladı
;savaşın çıkmaması için çok uğraştı kesinlikle çatışmaya girmemeleri için kuvvetlerine emir
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verdi .Önce görüşmeler de bulundu. Zübeyr ve Talha’yı ikna etti onlar savaş alanını terk ettiler ne var ki Osman’ı şehit eden sayıları hayli yekun tutan Hz. Ali kuvvetleri arasın da bulunan
anarşist grup karşı cepheye hücum ederek savaşı başlattılar ve böylece İslamlar arasın da
asırlarca sürecek fitne ateşini bir daha yaktılar .Hz. Ali ve Hz. Aişe var güçleriyle savaşı durdurmaya çalıştılarsa da mümkün olmadı. Zübeyr ve Talha savaş meydanın da canlarını kaybettiler ,ikisi de yaptıkları işin büyük bir hata olduğunu anlamışlar ; ne var ki iş işten geçmişti.
Savaşı kaybeden Ali karşıtı güçler, epeyce zayiat verdiler .Hz .Ali, Hz. Aişe’ye ve yanın da savaşa katılanlara son derece iyi davrandı. Onu Basra’ya bizzat uğurlayarak yolcu etti. Cemel
Vakası olarak bilinen bu olay sebebiyle Hz. Aişe büyük pişmanlık duymuş; ömrünün sonuna
kadar bunun üzüntüsünü yaşamış ve bir daha asla bu tür bir olaya karışmamıştır. Olan olmuş
Cemel’de bir çok sahabi bu acı olay için de hayatını kaybetmiştir. Hz.Ali bundan sonra biat
etmemekte ısrar eden asıl hedefi Suriye valisi Muaviye üzerine yöneldi. Hz .Ali (R.a) Hazreti
Peygamber den sonra uzun yıllar Medine’den ayrılmamış, idari işlerden uzak kalmış ,Hz.
Ömer devrinde kadılık görevini üstlenmiş , sadece ilim ile meşgul olmuş fazla dünyalığı da
olmadığından etrafında bir çıkar halkası oluşturmamış fisebillah kendini Halifelik gibi artık
siyasileşmeye yüz tutmuş bir görevi kabul etmek zorunda kalmış durumdaydı. Etrafında ki
önde gelen kişiler de hemen hemen aynı vaziyette idiler. Sırf Ümeyye oğullarının karşıtlığı
içinde olan gruplar yanın da Hz. Peygambere olan imani sevgi ile Hz. Ali’ye muhabbet duyan
sahabe ve sahabe çocukları da onun yanında yer alıyordu . Ki en büyük sahabelerden olan
Hz. Huzeyfe , ölmeden önce çocuklarına Hz.Ali’den ayrılmamalarını vasiyet etmiş hem Cemel
de hem de Sıffin de Hz .Ali’nin yanın da yer alan bu iki oğul Sıffin de şehit olmuşlardı120. Öyle
ki Hz. Ali kuvvetleri arasında Bedir Gazasına katılan tam 130 sahabe vardı ayrıca Peygamberimiz ashabından 700 kişi de bizzat onun safında yer almıştılar121. Kısacası Hz. Ali taraftarları
insicamlı , disiplinli olmayıp karşıların da ki gücün eskiden beri gelenek halinde sürdürdükleri
bir çok siyasi manevra kabiliyetinden yoksundular. İşin sadece haklı olmakla ya da peygamber veraseti ahlaki davranışla ,mertlikle çözülemeyeceğinin farkın da değillerdi. Halbuki Muaviye ve Ümeyye oğulları müşrikliklerinden beri hep idarenin içindeydiler , kaypak zemini
kurmada ve onu kullanmada beceri sahibi idiler. Muaviye , Şam Valiliği ve öncesinden kendine bağlı ve her zaman istediği gibi yönlendirebileceği bir kuvveti vardı ,yıllardır devlet reisi
gibi Suriye’yi işine geldiği gibi kullanabileceği bir haleti ruhiye ye sokmuştu(İnsanları kendine
bağlamak için parayı kullanmaktan çekinmezdi) ;çünkü işine gelen her yolu mubah gören bir
karakteri vardı. Yıllar için de hazırladığı kendine , son derece bağlı eğitilmiş bir ordusu hatta
bunların için de Hz. Ali’nin kim olduğunu bilmeyen, tanımayan(bazıları onu eşkıya birisi sanıyordu) azımsanmayacak bilgisiz –cahil -büyük bir kitle bulunuyordu. Zamanımız da ve geçmişte Sünni kaynaklar sırf Şia’ya karşı olmak için onun hakkında sayısız uydurmayı , asırlardır bir akideymiş gibi yazsalar da , İslam Ümmeti için de maalesef fitne ateşini körükleyen bir
kişidir. Onun saltanat merakı babasından tevarüs etmiş debdebe içinde yaşadığı Şam, adeta
onun özel mülkü haline dönmüştü hatta Şam’a gelen Hz. Ömer, onun bu daha önce İslamların bilmediği , görmediği ,kaçındığı kisra tarzı hayatını ve hele saray hayatını görünce hoş120
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nutsuz olmuş, kurnaz Muaviye kendisinin Bizans karşısında heybetli görünmesi gerektiğini
sureti haktan cümlelerle anlatıp Hz. Ömer gibi katı bir kişiliği bile kandırmıştı .Halbuki İslam
Halifesi olarak Garpten –Şarka hükmeden Hz. Ömer (R.a) ,Medine de kıt kanat geçiniyor ,
yamalı gömlek giyiyordu Hz. Ali(R.a) içtihadıyla hazineden bağlanan çok az bir maaşa geçimini sağlıyordu122.
Hülasa: Hz. Ali ,Muaviye’yi itaat ettirmek üzere yola çıkmıştı . İsyancı Muaviye de onu
karşılamaya hazırdı. Daha önce de olduğu üzere Hz .Ali ona yine elçiler gönderdi .Sonuçta
Muaviye’nin saltanatını kurmak için kararlı olduğunu anlamıştı. Ve ona yazdığı mektupta
Muaviye’ye şu satırlarla hitap etmişti: “Ey ciğer yiyen kadının oğlu! Beni ağladıktan sonra
güldürdün ... Kardeşinden, dayından, dedenden ve diğer geçmişlerinden tanıdığın kılıçlar sana ulaşacak”123. Muaviye’nin annesi Hind’in Uhud savaşında şehit ettirdiği Hz. Hamza’nın
ciğerini söküp yemesine ve diğer akrabalarını ise kılıçtan geçirdiğine vurgu yapmıştı. İki ordu
657 yılın da Sıffin de karşılaştı. Hz. Ali’nin ordusu yapılan tüm hareketlerinde başarılı oldu,
ancak çarpışmalar sırasın da safların da bulunan ve hep Hz. Ali’yi destekleyen ünlü sahabe
Yasir bin Ammar’ı şehit verdi. Sona doğru yapılan bir saldırı da Hz. Ali kuvvetleri Muaviye’nin
çadırına kadar yaklaştı ,Hz. Ali onu karşılıklı çarpışmaya çağırdı karşısına Amr İbnül As çıktı
tek darbeyle yere yıkılan Amr Hz. Ali’nin kılıcından ,avret yerini açarak onu utandırıp, elinden kurtuldu124.Ne var ki Muaviye onun karşısına çıkamadı , kendisine çağrıya uymasını isteyen adamlarına beni öldürtmek niyetiniz var demiştir. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken, isyancılar bozguna uğrayıp kaçmaya başladı. Muaviye’de kaçmak üzereyken en büyük
yardımcısı, ünlü hilekar Amr ibnül As kaçışı engelledi ve ancak şeytanın düşünebileceği bir işi
yaptı .İsyancılar ,Kur’an sahifelerini mızraklara taktırarak ,Ali kuvvetlerine karşı gelip; Kuran’ın aralarında hakem olmasını bağırmaya başladılar bu hile etkisini gösterdi. Hz.Ali’nin ön
safların da bulunan özellikle Kurra olan kuvvetler kılıçlarını indirerek kitaba kılıç çekemeyeceklerini söylediler ve bu duygu bütün orduya sirayet etti. Hz. Ali ordusuna bunun bir hile
olduğunu savaşa devam etmelerini nida ettiyse de sonuç alamadı. İster istemez bu hileyi kabul etmek zorun da kaldı. Özellikle bir grup Hz.Ali’yi hakem olayını kabul etmesi için ona isyan
etmişlerdi. Cemel’ de olduğu gibi Sıffin de de bir çok sahabe hayatını kaybetmişti ki bunların
şüphesiz en önde geleni İlk Müslümanlardan olup anne ve babası müşriklerce şehid edilen
ve Resulullah ve Ehli Beytine duyduğu büyük sevgisiyle meşhur olan Ammar bin Yasir’dir.
Resulullah’ın onun hakkında söylediği “Vah Ammâr! Kendisini âsi (bâgı) bir topluluk öldürecek . Ammâr cennete, onlar ise onu cehenneme davet ederler”125. Muaviye ordusun da
onunla ilgili hadisi hatırlayanlar dan başta Amr ibnül As olmak üzere büyük bir utançla yaptıklarından ötürü yeise düştüklerinde: Muaviye yine bir kelime oyunuyla, işi kurtarmış
;çözülmeyi önlemişti. Muaviye etrafındakilere” Saçmalıkların bize yetmedi mi ey Amr! Öy122
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leyse bizim yanımızda ne işiniz var! Onu biz değil, bu savaşa getiren öldürmüştür!” bunu duyan Hz.Ali’nin şöyle dediği rivayet edilmiştir : “Bu görüşe göre Hamza’nın katili de, Resûlüllah
(sav) olması gerekir!”. Muaviye, Ehl i Sünnet bazı ulema veya bazı tarihçiler Arap dâhisi diyerek her ne kadar onu temizlemeye çalışırlarsa da : O, Mekke’nin fethiyle birlikte İslam’ın
için de habis bir tümör gibi yaşayan bir zihniyetin temsilcisiydi .Hz. Ali ordusu içinde olanların
Muaviye ve tarafında olanları tekfir etmelerini yasaklamış, onların mümin insanlar olduklarını beyan ederek yaptığının onları itaat altına almak olduğunu söylemiştir .Öte yandan Sıffinden sonra gerek Hz. Ali ve gerekse Muaviye hakem olayı için vekiller atamışlar bunlar ve
diğer temsilciler huzurunda hakem olarak belirlenen Hz. Ali vekili Musa El Eşari ile Muaviye
vekili hilekar Amr ibnül As ,görüşmüşler ve vekiller her ikisinin de bu işten azledilip başka
birinin Halife olması konusun da anlaşmışlardır. Ancak kurnaz As öyle bir oyun daha sergilemiştir ki buna herhalde şeytan bile şaşırmıştır(!). Temsilcilerin huzuruna çıkarak ilk önce söz
alan Musa parmağın da ki yüzüğü çıkararak bu yüzüğü çıkardığım gibi Ali’yi emir ül müminlikten çıkarıyorum diyerek anlaşma şartını yerine getirmiştir .As ise yüzüğü parmağına geri
takarak bu yüzüğü parmağıma taktığım gibi Muaviye ‘yi halife ilan ediyorum beyanın da bulunmuştur126 .Arkasından büyük bir kargaşa hasıl olmuş, Hz. Ali taraftarları nasıl bir oyuna
getirildiklerini fark ederek isyan etmişler ;ancak işi işten geçmiştir. Çıkan bu büyük kargaşa
sonrası taraflar kendi bölgelerine giderek ,eski durumun devamını sağlasalar da Muaviye
Şam’ da artık kendinin Halife olduğunu ilan ederek, halktan biat almaya başlamıştır . Halkın
bu biatı ona Emiriülmüminin olarak değil o bölgenin lideri olarak verdikleri ifade edilmektedir127. Siffin de Hz. Ali’ye hakemi kabul etmesi için karşı gelen ordusu içinde ki büyükçe bir
kesim bu sefer Hakem ‘e razı olduğu için isyan edip ondan ayrıldılar .Harici adı verilen bu
zümre hem Hz.Ai’yi hem de Muaviye’yi tekfir ederek öldürülmeleri gerektiğini savunmaya
başladılar . Ve bu ikisi yanın da Amr İbnül Ası da dahil ederek üçünün katli gerekir demeye
başladılar .Hz. Ali’nin başına bu sefer bir de Harici belası dolandı .Bunları şiddetle tenkil etmeye başladı ordusuyla Haricileri Nahrevan da yok ettiyse de daha ziyade çöl bedevisi olan
bu kesimi tamamen bitiremedi . Hariciler tam bir terör örgütü halinde örgütlenmişlerdi ,
içlerinden üç fedai seçerek Hz. Ali–Muaviye ve As’ı öldürmek için harekete geçtiler. Hz. Ali’yi
sabah namazına giderken hançerleyerek şehit ettiler diğer ikisi şu ya da bu şekilde kurtuldular. Hz.Ali’nin şehadeti ile zaten parçalanmış olan Müslümanlar arasında ki anlaşmazlıklar
iyice derinleşmiş ve bir daha asla kapanmayacak bir hale dönüşmüştür. Hz .Ali’ye Ehl i Beyit
olması sebebiyle derinden bir muhabbetle bağlı olanlar klikleşerek sonraları Alevi adını alanlar .Bunlardan olan bazı gruplardan sonradan ilk Alevilerle bir alakası olmayan Şia çıkmıştır ,
Hariciler , Hz .Ali düşmanı olanlar ve hiçbir surette bütün kesimlerden uzak duran gruplar.
Sıffin olayı sonrasında daha önceden İslam toplumunda görülen Ameli düşünce farklılıkları
(İçtihadları)yanın da bu sefer İtikadi farklılıklar ortaya çıkmıştır. gerek Cemel Vakasın da ve
gerekse Siffin Savaşında hayatlarını kaybedenlerin Müslüman mı olarak ya da olmayarak mı
126
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öldükleri şeklinde başlatılan tartışmalar ,Kader ve insan fiilleri konuları ilk defa tartışılmıştır
.Özellikle Haricilerin Kur’an Ayetleri anlayışlarında ki farklılıklar yüzünden, hemen başlayan
anlaşmazlıklar; Mezheplerin doğum habercileri olmuştur. Örneğin Muaviye tarafından kader
konusu başka bir mecraya çekilmiştir. Yasir bin Ammar’ın şehit edilişi üzerine pişman olan ve
Yasir’i biz öldürdük diyenlere “Hayır Yasir’i siz öldürmediniz onu buraya getirenler öldürdü
“diyerek Kader anlayışını bambaşka bir hale sokmuştur. Bu durumda hiçbir öldürme olayın
da öldürenin hiçbir suçu bulunmamakta , ölüme sebep olanı aramak ise çıkmaz bir yola girmek olmaktadır. Halbuki Yasir bin Ammar oraya zorla getirilmemişti; tamamen kendi iradesiyle savaşa katılmıştı. Veya Muaviye’nin bu sözüyle Yasir , Allah tarafından oraya getirilmişti
dolayısıyla öldürenlerin bir kabahatleri yoktu anlamı çıkmaktadır ki buna ne demek gerekir,
doğrusu bir sahabenin bunu söylemesine şaşırmamak mümkün değildir. Yine Hakem olayına
razı olması sebebiyle Hz. Ali’yi Allah’ın hükmüyle hükmetmediği ve büyük günah işlediği
suçlamasını yapan Haricilere şu akıl dolu cevabı vermiştir:” Bu günah değil ;ancak rey’ de
aciz ve fiilde zaaftır “ ve onları kendine ,hakem kararında baskı yaparken bunun hile olduğunu söylediğini hatırlatmıştır128.Burada açıkça görüldüğü gibi artık tartışmalara başka mecralara çekilmeye insanlar daha önce hiç düşünmedikleri konular hakkında tartışmaya başlamışlardır. Nitekim , bazı alimler Sıffin sonrası bir çok büyük kötülükler yaşansa da ; iman, küfür,
fısk ve şirk gibi kavramlar tanımlanmış, büyük günahlar ve bunları işleyenlerin durumu, kazakader, irade ve sorumluluk gibi konularda ki düşünce zenginliğinin artmasıyla , fikri sahada
faydalı gelişmelerde sağlanmıştır. Hz. Ali’nin şehit edilmesinden sonra oğlu Hz. Hasan’a biat
edilerek Halife ilan edilirken doğal olarak biat çağrısını Muaviye ret etmiş kendinin halife olduğunu ileri sürmüştür. İki taraf savaşmak üzere birbirleri üzerine yürümüştür. Hz. Hasan
kuvvetlerinde babasının ordusun da gördüğü özellikle Kufeliler de ki iki yüzlülüğün kendisine
büyük zarar vereceğini anlamıştı. Bunun üzerine halifelikten çekilerek Muavi’ye yi tanıdı
.Muaviye ile bir anlaşma yaptı . Şartları arasın da Camiler de babasına yapılan lanet okumanın kaldırılması, Halifeliğin saltanat haline getirilmemesi ve beytülmal den Peygamber ailesine yani Hz. Ali çocuklarına verilen tahsisatın ödenmesi vardı.Hz. Hasan’ın bu tutumuna kardeşi Hz. Hüseyin şiddetle karşı çoksa da ağabeyi onu dinlemedi .İslamlar arasın da Hz. Hasan’ın feraseti ile yeni bir katliam yaşanmadı, fitne bir müddet durdu. Ancak Muaviye yine
boş durmadı fazla zaman geçmeden oğlu Yezid’i yerine veliaht koyma sevdasına kapıldı bu
arada Yezit’in hazırladığı bir tertiple Hz.Hasan zehirlenerek şehit edildi. Zehirleme hususun da
Muaviye epeyce mütehassıstı daha önce Hz. Ali’inin en değerli komutanı Malik Bin Eşteri
Mısır’a vali gönderdiğin de zehirleterek öldürtmüştü. Hz. Hasan’ın ölümüyle en büyük rakibinden kurtulan Muaviye açıkça Yezit için herkesi tehdit etmeye başladı o sırada Suriye de
yaşayan bazı sahabe ve onların takipçileri Fasık’a itaatin dine uygun olduğu onlara isyan etmenin caiz olmadığı hususunda teoriler geliştirerek , Yezid’e biat için propagandaya başladılar .Halbuki bunun bir Muaviye tertibi olduğu açıktı. Bütün yollar kullanılarak biat işi hızla
ilerledi örneğin devrinin ünlü kişilerinden bir tabiundan Ahnef bin Kays Muaviye’ye şunu
söyledi "Doğrusunu söylemek lazım gelirse senden korkarız. Yalan söyleyecek olursak Allah'dan korkarız, sen Emir-ül Mü'mininsin Yezid'in gizli ve açık hallerini herkesten iyi bilirsin,
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Eğer onu Allah için ve ümmet için hayırlı buluyorsan bizimle danışma yoksa sen ahrete giderken dünya için onun hakkında hazırlık yapma. Bize ancak baş üstüne demek düşer" Burada devrin insanlarının düştüğü ruh halini açıkça görüyoruz. Yezid’e biat işini böylece tamamladı .Buna rağmen üç dört kişi bütün baskılara rağmen Yezid’e biat etmedi . Malesef büyük
sahabilerden bazıları Hz. Ali’nin halifeliğe en çok layık olduğunu bildikleri halde ona yardımcı
olmamışlar ve fitnenin koptuğunu buna katılmanın yanlış olduğunu ileri sürerek mazeretlerini bildirmişlerdi. “El-Emru bi’l-Ma’rûf ve’n-Nehyu ani’l-Münker) olarak bilinen ana düstur
görünmezden gelindiği açıktır. Ve böylece asıl fitnenin kazanmasına fırsat vererek Emevi Hanedanının İslam tarihinin yüz karası sayısız iğrençliğini işlemesine meydan vermişlerdi. Öte
yandan Yezit’e biat etmeyen bu kişiler Hz .Ömer’in oğlu Abdullah, Hz .Hüseyin ve Abdullah
bin Zübeyr ve Hz.Ebubekir’in oğlu Abdurrahman’dı .Onlara uyan Hicazlılar da biat etmediler.
Hicaz’a gelen Muaviye , Medine de Hz.Aiş ile görüştü ondan epeyce azar işitti Yezid’e biat
için Yaptığı baskı sonucu Mekke’ye kaçtılar. Abdurrahman o arada öldü. Mekke’ye gelen Muaviye kalan üç kişiye yine baskıya başladı ve onlarda ona uymadılar . Mekke’de hutbeye çıkan
Muaviye yalan söyleyerek üç kişinin de biat ettiğini belirtip halktan biat istedi, ona inanan
Mekke halkı biat ettiler sonra olay anlaşıldı ama olan olmuştu. Medine halkını da bir yolunu
bularak ikna eden Muaviye sevinçle Şam’a döndü129.Bazı kesimlerin , bin dereden su getirerek, onun vahiy katipliğinden(Bunun uydurma olduğu sadece katiplik yaptığı hususu daha
doğrudur) , peygamber eşinin kardeşi olduğundan dem vurarak bir fazilet abidesi yapmaya
çalışmaları doğrusu İslam Ümmeti içinde daha doğrusu İslam Kamu vicdanın da mahkum olmasını bir şekilde temize çıkarma faaliyeti olarak algılamak daha yerinde gözükmektedir.
Bazı kaynaklara göre söz konusu Resulullah’ın eşi olan kız kardeşi Hz. Ümmü Habibe , ona
hiçbir zaman destek vermemiştir. Onu son derece haksız ve hadsiz gören ilim ehline göre ise
1- Muaviye Mekke’nin fethinden sonra babasıyla beraber Müslüman olmuş dolayısıyla Müslümanların Müşrikler elinde uğradıkları hiçbir zulme uğramamış eziyet çağında yokken birden
Nimet çağın da ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Hz. Ali’ye hiçbir hususta denk değil hatta çok altlarındadır. Çünkü Muaviye ,Müslümanlar hiyerarşisin de en muteber olan Sahabeler: İslam’ı
ilk kabul edenler ve dolayısıyla ilk mücahitler olan Bedir Ehli - Uhud ehli ve diğer gazalara
katılan –Muhacirun ve Ensar- gibi bir söz sahibi olanlardan değildi halk tabiriyle kılıç Müslümanıydı bu yüzden sözü edilen liyakata sahip olmadığından halifeliğe talip olabilme bakımından belki en son sırada olanlardandı. Dolayısıyla Hz. Ali sayılan tüm özellikleri taşıyordu üstelik Muhacirun ve Ensarın biat etmesiyle meşru İslam Halifesi olarak seçilmişti . Muaviye , Hz.
Ali’ye denk olmadığını zaten biliyordu Nitekim ,İmam Şafii Hz.Ali hakkında şu dört meziyeti
saymış ve onu niçin çok sevdiğini açıklamıştır . a) Hz. Ali zâhid idi. Zâhid, dünyaya ve dünya
ehline önem vermez. b) Hz. Ali âlim idi. Âlim, hiç kimseye kıymet vermez. c) Hz. Ali yiğit idi.
Yiğit de, kimseye önem vermez. d) Hz. Ali şerefli idi. şerefli insan da, kimseye kıymet vermez.»130. Diğer Ehl i Sünnet alimleri de mesela Ebu Hanife ,Ahmet bin Hanbel ‘de Hz Ali’ye
fevkalade muhabbet besleyen imamlardı .İmam Malik Ehli Beyt’i hilafet konusunda haklı gö-
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rüyordu131.2- Muaviye, Müslüman olduktan sonra haram olan içkiyi içmiştir ki babası da aynı
haramı irtikap etmeye devam etmişti. Muaviye , ölümüne yakın saçıyla ilgilenen kızına şöyle
seslenmiştir :” Sen evirip çevirip saçlarıma bakıyorsun .Lakin bu başın sahibi helal haram demeden mal toplayıp durdu. Keşke ateşe girmese”132 3-Babası Ebu Sufyan’ın İslam’ın şiddetle men ettiği en ağır günahlardan olan zina fiili sonucu doğduğu söylenen Ziyad’ı çevresine
kardeşi kabul ettirerek , Müslümanların başına bela edip sayısız insanın günahına girmiştir133.
4-Son derece çıkarcı bir kimseydi bir amaca ulaşmak için çevirmeyeceği dolap yoktu. Hz.
Ali’ye karşı Hz. Osman’ın kanını bahane edip isyan ederken ve Hz. Ali’yi Osman’ın neredeyse
katili göstermiş, ama kendisi Hz. Osman’ı kurtarmak için kılını bile kıpırdatmamıştı134. Ayrıca
Hz. Osman’ın baş düşmanlarından olan Amr ibnül As, Muaviye’nin en yakın şeriki idi 135.Ve Hz.
Osman tarafından bir çok defa hakaretle yanından kovulmuştu. Adeta Hz. Osman’ın katledilmesini beklemişti ,üstelik Hz. Osman’ın evlatları asla bir kan davası gütmemişler ve böyle
istekte de bulunmamışlardır 5-İmamet anlayışını bitirerek yerine siyaseti ikame edip Ümmetin içine fitne ateşini sokan bir kişidir.6-Hazreti Kur’an’ın ayetlerini Siffinde diğer hilekar Amr
bin As’ın telkiniyle kılıçlar üzerine -,Kur’an sahifelerini yırtarak taktırmış güya Hazreti Kuran’ın
hakemliğini istemiş görünüp aslında çıkarı için, Kur’an ayetlerini bile saygısızca kullanmaktan
çekinmeyen bir insan olduğunu göstermiştir. Onun bu hareketini görmezden gelen bazı Ehl i
Sünnet alimleri bunu hangi içtihada sığdırdıkları anlaşılamaz .Bu gün , Anadolu’nun en ücra
köşesinde ki bir dağda çobanlık yapan bir Türk, Allah Kelamı Kuran ı Kerimi ;göğsünden aşağı
eliyle tutmayarak başı üstünde taşırken veya yerde gördüğü eski yazılı bir kağıt parçasını
Kur’an dan bir ayet olabileceği endişesiyle yerden alıp öpüp kaldırıp koymak için yüksek bir
yere ararken ,sahabe olanların Siffin de gösterdikleri saygısızlığı hangi izanla izah edebiliriz.
7-Hz.Hasan’ı kendisine hiçbir zararı dokunmadığı halde sırf oğlu Yezid yerine geçirebilmek
için zehirlenmesine zemin hazırlamış olduğu iddiası vardır136.8-Cuma hutbelerin de Hz.Ali’ye
lanet edilmesi (sövülmesine )geleneğini başlatmıştır söz konusu sövmeyi yine bir Emevi olan
ama her bakımdan tam örnek bir Mümin olan Ömer bin Abdulaziz kaldırtmıştır.Bu sövgünün
sonunun nereye dayandığı ortadadır. Halbuki Hz.Ali sağlığın da hiç zaman onu ve yanındakileri kötü sözle anmamıştır. Muaviye, Saad bin Ebu Vakkas’dan bir hutbe verip Ali’ye sövmesini isteyebilecek kadar marazi bir haleti ruhiyeye bürünmüştü . Aşere i Mübeşşerden olan
Saad bunu hemen red etmiş Muaviye bizzat hutbe okuyup Hz .Ali’ye sövme işini yapmıştı. Bir
çok fakih Hz. Peygamber’in ashabına saygısızlık hakkın da oldukça ağır hükümler veren fetvalar vermiştir137.Buna dayanak olarak da bazı ayet ve hadisleri göstermişlerdir bu hadislerden
en ünlüsü "Ashabımı çekiştirmeyin ... ve "Ashabıma dil uzatma konusunda Allah'tan korkunuz. Benden sonra onları kötü niyetlerinize hedef tutmayınız ... " hadisidir. Muaviye’yi savu131
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nanlar veya ona Hz. Muaviye diyerek saygı ifadesi kullananlar bu hadisi şahit göstermektedirler ve böylece onun icraatlarını meşrulaştırma yoluna gitmektedirler. Ne var ki burada kast
edilen Sahabeler kimlerdir bütün sahabeler mi yoksa ona en yakın olan sahabeler mi? Nitekim, Mekke fethi sonrası korkuyla Müslüman olan özellikle Ümeyye Oğullarından önemli bir
kesim Resulullah’a olan kinlerini açığa vuramasalar da özellikle Hz.Ali’ye yöneltmişlerdi. Hatta
bazı tarihçiler Muaviye saltanatı sırasın da bunu kendi araların da her defasında konuşuyorlar onun yakınlarını nasıl öldürdüğünü ifadeyle ,cahiliye devirlerine ait kinlerini sürekli besliyorlardı .Bunu bilen Hz. Ali Muaviye’ye yazdığı mektupta:
"Ben Hasan'ın babasıyım. Deden Utbe'nin, amcan Şeybe'nin, dayın Velid'in ve kardeşin
Hanzala'yı katledenim . O kılıç bugün elimde. O şecaatle düşmanımla karşılaşacağım ". ” Dalaletin yiğitleri ve cehaletin kahramanlarının katiliyim. Sen ise onların halefisin”138. Muaviye
kendi işlerinden sorumluluğunun hesabını muhakkak Allah’a verecektir diğer insanların ona
ceza kesmesi söz konusu olamaz ; ancak yukarda ki Hadise rağmen yıllarca Hz. Ali’ye hutbelerde sövdüren kişiye sıra gelince onların içtihadı öyleydi diyerek sıyrılmaya çalışmak, Hadisi
Şeriflerin sadece bazı Müslümanları bağladığını bazılarını bağlamadığını kabul etmek manasına gelir k,i bu da her halde doğru olmasa gerektir. Her halde söz konusu hadis cahiliye kinini
yaşatanları övmek için söylenmemiştir. Hatta Muaviye böyle bir sövme de bulunan yukarda
sözünü ettiğimiz Ziyad’a itiraz eden ve Hz. Ali’yi öven Hucr bin Adiyy ve birkaç arkadaşını
idam ettirmişti. Bu sebeple: Tabiunun en değerlilerinden biri olan Hasan Basri Hazretleri
Muaviye için şu sözleri söylemiştir.” Muaviye dört iş yapmıştır ki her biri başlıca bir felakettir.
Evvela Eshap ve fazilet sahipleri varken kimseye danışmadan Halifeliği kılıçla aldı. İkincisi oğlu
Yezidi veliaht etti. Yezid ise şarap içer saz çalar ipekli elbiseler giyerdi. üçüncüsü Ziyad'ı kendi
soyuna kattı. Dördüncüsü Hadi'nin oğlu Hacer'(Hucr bin Adiyy)i öldürdü demiştir”139. Hz.
Peygamber’in yukarda sözü edilen Hadisi şerifi : Sonraları zuhur edecek fitneleri ve dolayısıyla, Sahabe i Kiramdan başta Hz. Ali ve Hz. Osman dahil olmak üzere , Aşere i Mübeşşereden bazılarına ve diğerlerine bazı fırkalar tarafından atılan iftiraları ve hatta onları kafir sayacak kadar sapıklaşan zihniyetleri haber vermekte ve onları uyarmaktadır. Bu bakımdan
elbette çok önemlidir ve herkesin işine geldiği gibi anlayacağı bir anlamı yoktur, gayet açıktır.
Muaviye’ye biat etmek zorunda kalan bazı önde gelen bazı sahabeler ona, Emirülmümin’in
diye değil Melik diye etmişlerdir .Bu durum onun aslında dünyevi bir işin başında olduğuna
yapılan vurgudur , dolayısıyla dünyevi bir unvan olan Melik sıfatıyla anılmıştır. Ünlü Hadis
İmamı İmam Nesei Şam da bulunduğu sıra da Muaviye taraftarları ona Muaviye’yi öven hadisleri okumasını istediler o da Hz.Peygamberin “ Muaviye’nin gözünü toprak doldursun “
hadisinden başka hadis bilmiyorum deyince gözü dönmüş Emevi artıkları tarafından öldüresiye dövülmüş bu gerçek bir alim olan İmam bu yüzden ölmüştür .Bunu bile bazı Ehli Sünnet
alimi adını taşıyan kişiler utanmadan karartma ile vermektedirler. Muaviye saltanatını sağlığında bırakarak 680 senesinde ölmüştür ,geride tam bir fitne insanı olan oğlu Yezidi bırakarak. Yezid ,bir kan dökücü olarak İslam tarihinde ki yerini almıştır ..Önce ona biat etmeyen
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Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in öldürülmesi emrini vermiş ancak Hüseyin Medine
den Mekke’ye kaçmış ora da da hayatının tehlikede olduğunu anlayınca Ehli Beyt ve akrabalarının yanına alarak Kufe’ye gitmek üzere yola çıkmıştır. Kerbela da arkasından yetişen Yezid
ordusu , onu ve yanın da ki tüm Ehl i Beyt ve Haşimoğullarını İslam Tarihin de görülmemiş bir
gaddarlıkla şehit edilmiş katliamdan sadece kadınlar ve hasta olan Hüseyin’in oğlu Zeynel
abidin kurtulmuştur ki burada Hz. Al i ve Fatma’nın kızları şecaat ve iman abidesi Hz. Zeynep’in soyuna yakışır vakarı, cesareti önemli rol oynamıştır .Hz. Hüseyin’i şehit edenlerin
başın da Saad bin Vakkas’ın oğlu Ömer bin Sa’d vardı .Ömer’e Rey valiliğini vereceklerini söylemişlerdi. İş bu Ömer Hz. Hüseyin’le beraber büyümüşler çocukluk arkadaşı idiler .Resulullah
torunu Hüseyin’e verdiği bir hurmayı ikiye böler yarısını Saad oğlu Ömer’e verirdi .Ömer ise
Hüseyin’in başını Rey valiliği için Yezid’e vermişti. Bu dehşetli utanç verici olay Müslümanların arasında kapanmayacak derin bir yara açmış , ebediyyen bir leke olarak Yezid’in yüzünde kalmıştır. Ne yazık ki ,Yezid’i haklı görecek kadar kendini kaybetmiş bazı alim kişilerde
vardır ki bunlardan biride yakın tarihimizde şöhret bulmuş Ömer Nasuhi Bilmendir140. Bilmen
“Hz. Muaviye isyan hareketinde öyle içtihat buyurdu” demektedir ,ki onun Sıffin’de hayatını
kaybeden 70 bin insanın bu içtihat(!) yüzünden hayatını kaybettiğini nasıl görmediğini anlamak mümkün değildir .Ve Muaviye’nin başlattığı Hz.Ali’ye hutbelerdeki küfrün hangi içtihadın ürünü olduğunu da anlamak mümkün değil .Yezid’in veliahlığının doğru olduğunu düşünen diğer bir kişide Ahmet Cevdet Paşa’dır .Bilmen’in güya Yezid’in onu şehit edenlere kızdığını ve ağladığını belirten satırları çocukları bile güldürecek niteliktedir141 . Bütün bu Yezid‘i
aklama gayretlerinin kaynağı Taber’.dir.Doğruluğu ise yaşananlarla tekzip edilmektedir.Bu
konu da en detaylı bir eser sahibi olan M.Asım Köksal’ında kaynağı Taberi’dir142. Sırf Şia’nın
Hz. Ebubekir ,Hz. Ömer ve Hz.Aişe’ye yönelik iftiralarına karşı bu Emevi zilletini savunmak
doğrusu anlaşılır bir şey değildir. Öte yandan Yezid Şam da kurduğu sirkine , Resululah’ın
Kerbeladan sonra hayatta kalmış torunları ki tamamına yakın kız torunları ve Hz. Hüsey’in
kesik başını sergilemek için getirtirken, Hatemül Enbiya’ın güzide evlatlarının bindikleri binitlerine elleri ayakları ve ayrıca birbirlerine boyunlarından urganla bağlı oldukları görülmüştür. Kısacası Yezid tarafından Hz. Peygamber ailesi alabildiğine aşağılanmış ayrıca kendisi
sirkin de üç maymunları şahane bir şekilde oynamıştır. Bir çok İslam tarihçisinin dediği gibi
gerçekten Yezid tarafından Bedir Gazasının ve Mekke’nin fethini intikamı alınmıştır. Bilmen
ve benzerleri hiç fütur getirmeden Yezid’in, Şam’a getirilen Hz .Hüseyin’in kesik başını görünce güya gözleri yaşararak, öldürene lanet etmiştir diye yazabilmişlerdir143. Burada açıkça
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şunu ifade bir hakkı yerine getirmek olacaktır nitekim, bir çok İslam alimi aynı görüştedir.
Gerek Hz. Ali’yi ve gerekse Hz. Hüseyin’i dünya şöhret ve malı için içlerinde bir şeyler taşıdıklarını ima edecek derece de anlayışsız Ehl i Sünnet olduğunu belirten veya düşünülen kişilerin, Hz.Peygamber’in yolundan zerre sapmayan bu iki müstesna şahsiyeti hiç anlamadıkları
veya bir şeylerin onların gözlerini kör ettiğini kabul etmek yerinde olacaktır. Sırf Rafizi bir
takım hezeyanları geçersiz kılmak amaçlı olsa bile ,bunu akıldan geçirmek bile çok büyük bir
iftiradır. Her ikisi devirlerinde yaşananların ve gidişatın İslam’ın özünden büyük sapmalar
getirdiğini görerek, hak yola girilmesi için ve bunun da rehberliğinin ancak kendi nefisleri
yoluyla olacağını gördüklerinden ; öne çıkmışlardır. Açıkçası devrin şartları onları bu yolda
kurban olmaya itmiştir. Onlara karşı zihniyetin temsilcilerine göre Kerbela olayı sonrası Yezid ; büyük bir lütufkarlıkla ; Son Nebi’nin torunlarının ihtiyaçlarını karşılayarak güven için de
Hicaz’a göndermek ululuğunu göstermiştir(!).Yezid Ehl i Beyt’ e yapabileceği en büyük kötülüğü yapmıştı son yapabileceği onların tamamını kılıçtan geçirmekti ,anlaşılan bunu da çekinmeyecek tiyniyette bir insandı; ama bunu göze alamamıştı. Muaviye’nin ve oğlunun Hz .Ali
ve bütün Ehl i Beyt’e haksızlıklarıyla ilgili olarak İslam alimleri arasında tam bir icma vardır
desek abartı olmaz.

B.4 AYRIŞMA- PARÇALANMA DEVİRLERİ
Kerbela’dan sonra Hz.Hüseyin’i Kufe’ye çağırıp sonra onu yalnız bırakan Kufelilerden , yaptıklarından nedamet duyup isyan edenler olmuş ve bunlar Yezid’e oldukça zor anlar
yaşatmışlardır. Yine Yezid zamanın da Medineliler bir çok sebepten ötürü ona karşı gelmişler
ve idarelerini kendileri üstlenmişlerdir .Bunun üzerine 683’te Yezidi kuvvetler Medine’yi kuşatmışlar şehri yakıp yıkmışlar, 3 gün Yezidi askerlere Medine’nin her şeyi mubah görülmüştür.Tam 900 Sahabe kadınının ırzına geçilmiş, sayısız sahabe şehit düşmüş, Medine tamamen
talan edilmiştir. Harre olayı adı verilen bu yüz karası Emevi utanmazlığını, utanmadan bazı
İslam tarihçileri karartmaya almışlardır. Güya bu şen’i olayı gerçekleştirenler : Yezid’in Afrika
dan getirttiği askeri imiş . Böylece Yezid’İ bu yüz karası olaydan amiyane tabirle sıyırmış oluyorlar . Bunları referans alan Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi de bunların içindedir. Aynı yıl
Yezid ibretlik bir şekilde ölmüştür. Yerine oğlu Muaviye geçti ki o ne dedesi nede babası gibi
bir insandı, dürüst ve temiz hasletliydi , fazla yaşamadı ;kısa süre sonra Ümeyye oğulları tarafından şaibeli bir şekilde öldürüldüğü sanılmaktadır. Bu arada Emevi karşıtı hareketler hızlandı bunlardan en önde geleni şüphesiz Muhtar üs Sekafi ‘dir. Sekafi, Hz.Hüseyn’i şehit
edenlerin tamamını yok ederek bir nebze vicdanları rahatlatmıştır. Ancak Kerbela, bir dönüm
noktası olarak Şia’nın bir mezhep haline dönmesinin baş sebebidir. Diğer Emevi karşıtı hareket Zübeyr bin Avvam’ın oğlu ve Hz. Ebubekir’in torunu olan Abdullah’ın hareketidir. Hicaz ve
Irak’ın büyük bölümün de hakim olan Abdullah uzun zaman direndiyse de 697’de şehit edilerek ortadan kaldırılmıştır. Onun üstüne gelen Emevilerce Mekke’yi yakılıp yıkılmış , Kabe
ateşe verilmiştir. Muaviye ile başlayan Emevi sultası yaklaşık yüz yıl sürdü ve bu hanedan
Hz. Peygamberin amcası Abbas’ın torunları tarafından 750 ‘de ortadan kaldırıldı. Yaklaşık
yüz yıl süren saltanat devrinde pek çok cahiliye adeti geri getirildi . Bunlardan biri Irkçılıktır.
Veda hutbesinde Resullulah’ın şiddetle yasakladığı Arab’ın Acemden ,Acemin Arabtan üstün
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olmadığı üstünlüğün takva da olduğu ana prensibi ayaklar altına alınıp Araplar üstün Efendi
İslam da olsa diğer kavimler köle olarak görüldü ve uygulandı. Şura ile Halife seçimi terk edilip yine Resulullah’ın yerine bir kişi bırakmadığı halde ( ki sadece Hz. Ömer ,Hz. Ebubekir
tarafından vasiyet edilmişti)oğula bırakma şekli Muaviye’ce başlatıldı . Hz. Ali ise ölüm döşeğinde oğlu Hz. Hasan’ı Halife bırakmasını isteyenlere: Ne olsun ne olmasın derim şeklinde
cevap vererek , bundan kaçınmıştı. İslam Orduları , fetih hareketlerine Emeviler devrinde de
devam ettiler . Ancak bu hareket Hz. Peygamber ve arkasından devam eden halifeler devrinde ki misyonunu yitirmiş daha ziyade bir ganimet elde etme aracı haline dönüşmüştü. Özellikle Türkistan da ki hareketler İslami yayma değil bir servet elde etme yoluna girmiş, bir zulüm şeklinde kendini göstermiştir .Bu yüzden Türk İllerinin halkı şiddetle Araplara karşı gelmiş sonuçta isyanların, kıyımların ,katliamların ardı arkası kesilmemişti. Müstesna bir şahsiyet
olan Ömer bin Abdülaziz bu sahadaki yapılan haksızlıkları görünce derhal komutanları değiştirmiş ,politikasını tamamen İslami bir anlayışla icraya koyunca bilhassa Batı Türkistan da İslam Dini süratle yayılmaya başlamıştı144. Yine Emeviler devrinde sayısız isyan olmuştu ve
bunlar çok kanlı şekilde bastırılırken, kan dökücülükleri ile ünlü insanlar türemişti bunların
başında Haccac ı Zalim olarak ün yapan kişi gelir. Kendilerinin İslam dünyasında yaptıkları
kötülüklerle ün salmaları ve kamuoyunda mahkum olmaları üzerine, Ümeyye oğullarını öven
hadis uydurmacılığını teşvik etmek suretiyle hadis uydurmacılığının da temelini atmışlardır.
Müslümanlar arasında meşruiyetlerini kabul ettirebilmek için bu yolu seçtikleri hakikati ,
tarihi bir gerçektir. Ayrıca yaptıkları bütün gayri meşru uygulamaları kaderin kaçınılmazlığı
uydurmasıyla halka kabul ettirmeye çalıştırmışlar böylece Cebriyecilere çanak tutmuşlardır.
Örneğin Sıffin ve Kerbelâ gibi facialardan Allah’ı sorumlu gösterip bu şekilde kendilerini suçsuz ilan etmeye çalışmışlardır. Muaviye ile başlayan bu İslam harici görüş , diğer Emevi soylu
emirler tarafından resmi ideoloji şeklinde devam ettirilmiş, buna itiraz eden çok sayıda İlim
sahibi fukaha katledilmişlerdir hatta katil fetvasını verenlerin başın da İmam Evzai gelir145.
Öte yandan İslam Fıkhının ana prensiplerinden olan Hadislerle amel etme de başlatılan uydurmalar sonun da büyük kargaşalar zuhur etmiştir .Özellikle Emevi iktidarının yaptıklarını
meşrulaştırmak için günümüz de bile hala Müslümanları haksızlığa karşı koyma mesuliyetinden alıkoyan” Ulu l Emre” itaat teorisi ile ilgili neredeyse hadis külliyatı oluşturulmuş ve bu
olgu sonuna kadar tüm zulümlerinde kullanılmıştır. Ancak hadiste işaret edilen hususun Allah’ın emir ve yasaklarına uymayan isyankar emirler için geçerli olmadığı gayet açıktır. Alimler fetva verirken Sahih Hadislerin ayırt edilmesi büyük problemlere yol açmaya başlamış
sonuçta Müslümanlar arasında tefrika alabildiğine artmıştır. Bu arada ilk örnekleri görülmeye
başlayan Havariciye –Galiyye –Kaderiye –Mürciye-Müşebbihe –Cehmiyye gibi mezhep mensupları hadisleri istedikleri gibi yorumlama veya işlerine geldiği şekilde hadis uydurmaları bu
sefer onlara karşı iyi niyetle bazı kişilerin de hadis uydurup rivayet etmeleri bir çok sahabe
veya Hadis toplayan yazan kişilerde büyük rahatsızlıklar oluşturuyordu. Başta Muaviye olmak üzere diğer Emevi saltanat emirleri kendilerine uygun fetva vermeyen, devrin önde gelen tüm fakih ve muhaddislerine çeşitli eziyetler etmişler veya bizzat onlara muhalif fetvalar
144
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vererek uygulamaya sokmuşlardır146.Örneğin İmam ı Azam onlardan çok zulüm görmüştür.
Bütün bunlar olurken Emeviler içinde bile bu rahatsızlığı duyanlar olmuş özellikle Ömer bin
Abdülaziz, Hadis İlminin gelişmesi sağlam bir şekilde öğretilip yayılması için uygulamalar başlatmış bunda da başarılı olmuştur. Böylece usul ü Hadis ilmi gelişmiş ancak hadisi anlama ve
dinde uygulama da farklılıklar oluşmuştur. Bunlarda daha ziyade yeni yeni oluşmaya başlamış
mezhep mensuplarıydı. Öte yandan çok büyük coğrafyaya yayılan İslam bünyesine çok çeşitli
kültürlere ve dinlere bağlı toplumları bünyesine katmıştı. Bu toplumların çoğunluğu din olarak İslam’ı kabul etseler de eski kültürlerinin düşünce örf adet ve geleneklerini yaşatmaya
devam ediyorlardı. İşte bu gün hala yaşayan ve İslami birer kimliğe bürünmüş bir çok hurafenin kaynağı buraya dayanmaktadır. Yanı sıra Arabistan coğrafyasında yalın bir hayat ve dolayısıyla yalın bir toplumsal yapıları olan Müslümanlar yeni aldıkları coğrafyalar da karmaşık
cemiyet olgularıyla karşı karşıya kalıp bu durumun oluşturduğu sorunların çözümü için cevap
bulmak zorunda kalıyorlardı .Sorunlar karmaşıklaştıkça farklı cevaplar da ortaya çıkıyor bu
sefer de bu cevapların İslam’ın özüne aykırı olmaması gerekiyordu. İşte bu öz de Kur’an ve
Sünnet’ti , her ikisi dinin esasıdır. Nakil olan dinin kaynaklarını anlamak içinde insanın ilk
başvuracağı anlama yolu da akıldı . Akılda hüküm için önce Kur’an’a ve Sünnete başvurmak
zorundaydı yani nass’a. “lâfz-ı Kur'an ve lâfz-ı hadîse (nass) denir”147. Akıl ,Nass’ta dayanak
bulamazsa benzer nass’lardan hüküm çıkarmaya çalışır. Bu da illetlerden sonuca varmaktır
ki söz konusu yol Kıyas metodu adını almıştır . Kıyas, ortak illetten dolayı, hakkında nass bulunmayan bir konunun hükmünü, hükmü Kitap veya sünnet ya da İcma'ile sabit olan bir konuyu esas alarak belirlemedir148 .Bu sebeple bu yolu seçen Alimlere Kıyas ehli denir. Kıyas
ehli Alimler yani Fakihler , bir konu da Kur’an ve sünnette hiç mesnet bulamazlarsa, Nass’a
aykırı olmayacak şekilde akılla hüküm vermişlerdir. Buna bilindiği üzere Reyle hüküm verme
denir. Rey’e şiddetle karşı çıkan bir grup ise reyi ret edip Sünnet fıkhına yönelmişlerdi. Bu
nedenle Hadis sahasında derin bilgi birikimi için büyük gayretler sarf etmişler ve bunda da
her biri bir zirve olmuşlardır bunlar Ehl i Hadis vel Sünne adıyla tanınıyorlardı ve
Hz.Peygamber ve Sahabe devrinde konuşulmayan hiçbir mevzunun tartışılmasını konuşulmasını şiddetle red ediyorlardı . Aynı süreç için de Bidat ehl i adı verilen başka bir kesim İslam’ın
özüne aykırı bir anlayışla hükümler veriyorlar ve dini özünden saptırıcı sapık mezheplerin
ortaya çıkmasını sağlıyorlardı .Ve bidat ehlinin karşısına tüm güçleriyle Selef adıyla sonraları
tanınacak Hadis Ehli yanı sıra Ehli Sünnet vel Cemaat karşı çıkıyordu . Emeviler 750 ‘de yıkılıp Abbasiler idareyi ele aldıktan bir süre sonra büyük fikri hareketlilikler yaşanmaya başlamıştı. Abbasiler Fıkıh’a ve Fakihlere büyük önem vermiş bu devirde Irak özellikle Bağdat ilim
ve irfan merkezi olarak bir güneş gibi İslam Dünyasına ışık vermeye başlamıştır. İslam Medeniyetinin tüm müesseseleriyle insanlık tarihine eşsiz numuneler sunduğu Abbasiler devri
,günümüz de bile hala zirve olan İslami İlimlerin tüm şaheserlerinin yazıldığı devirdir. İslami
İlimler ve müspet ilimler ilimlerle uğraşan ve insanlığın medarı ifteharı olan büyük şahsiyet146

Muaviye hakkın da İmam Suyuti üç adet Hadis tebit etmiştit .Birinci Peygamberimizin on yazı yazmayı ikincisi yine katipliği ile üçüncüsü ise ona Allahtan doğru yoldan gitmesi ile alakalıdır.
147
Büyük Haydar Efendi ,Usul- i Fıkıh Dersleri (Naşiri M.Çevik-K.Meral).Sayf.171 .İstanbul -1966
148
Esad Muhammed Sağirci ,a.g.e sayf.31

77

ler de sözü edilen devirde yetişmişlerdir. Mısır –İran- Türkistan ve diğer örneğin Hint coğrafyasının eski kültürleriyle tanışan İslam, bu coğrafyalarda yaşadığı sorunları çözmek için örneğin Tarım –Sanayi üretimi ilişkilerini düzenleme için Fıkıh da dev adımlar atarak , söz konusu coğrafyaların kendi din ve kültürlerine ait ilahiyat ve fikir alanın da ki birikimleriyle baş
etmek için kelam ilmini tedvin ederek ilmi atılımlar yapmıştır. Bilhassa antik çağ felsefesinin
çeviriler yoluyla İslam coğrafyasına girmesi ve bundan etkilenen hiç te az olmayan bir kesimin
ortaya çıkması arkasından bu sahada büyük İslam Filozoflarının kendilerini göstermeleriyle
büyük bir İslam düşünce hareketini doğurmuştur. Bu zaman dilimin de zındıklıklar da arttı
.Ancak daha Hz .Peygamber devrinde başlayan ve sonraları Fıkıh Okulları halinde devam edip
gelen Ameli konularda ki anlayışlar Hz. Osman devri ,Ali ve Muaviye çatışmalarında ve sonraları yaşanan olayların tetiklediği İtikadi konular da ortaya çıkan tefrikalar sonucu mezhep
oluşumları ,Abbasiler Devrindeki eklenen yeni oluşumlarla tam bir kaos ortamı ,yepyeni bir
İslami dünya olgusunu tetiklemiştir. Özellikle Antik Felsefe tercümeleriyle başlayan felsefe
hareketleri İslam’ın tüm İtikadi ana ilkeleriyle çatışıyor insanları büyük bir şüphe krizine
sokuyordu .Üstelik bazı Abbasi Halifeleri bu hareketi destekliyordu. Bunun üzerine Felsefinin
İslamileştirilmesi ameliyesi başladı ki El Kindi , Farabi ve İbn Sina yazdıkları eserlerle söz konusu felsefi düşünceye , İslami bir veçheye kavuşturmaya çalıştılar. Ancak bu konu da tam bir
başarı elde ettikleri söylenemez . Felsefenin metot ve bilgisiyle, ayrıca etkisiyle bu sefer Kelamcılar ortaya çıktı; bu felsefi kelam bildiğimiz Ehli Sünnet kelamı değildi . Dahası kökleri
8.Asrın başlarına dayanan , Mu’tezile olarak tanınan aklı esas alan, kelam ekolü kuvvetlendi .
İlk Mu‘tezilîler, Emevilerin adaletsiz uygulamaları kaldıran Ömer b. Abdülazîz’i ve Yezîd b.
Velîd’i desteklemişse de Ehl-i beyt’e besledikleri muhabbete bağlı olarak Emevîler’e pek
olumlu bakmamışlardı. ilk çıkışları zamanlarında Kaderiye olarak da tanınmışlardı. Aslında
Mu’tezile, Zühd ve takvasıyla bilinen büyük İslam Fakihi Hasan Basri Hazretlerinin öğrencilerinden olup , sonra ondan ayrılarak; farklı bir yola giren Vasıl bin Ata tarafından kurulmuştur.
Abbasiler zamanında ise daha ziyade Mu’tezile, kader üzerinde yaptığı tartışmalarla ve
Halk ul Kur’an meselesi ile büyük bir kavgayı ateşlemiştir .Bir dönem Abbasiler yönetiminin
resmi mezhebi haline gelen Mu’tezile mezhebinin görüşlerini kabul etmeyen İlim ehline büyük baskılar ve zulümler de bulunulmuştur. Kerbela olayından sonra iyice keskinleşen ayrılıkla belirginleşen ve bambaşka bir yola sapan Şia. Yine Hazret i peygamber devrin de yaşayan
Suffa Ehli adını alan ve yaşayışları Zühd ve Takvaya dayalı buna bağlı olarak dünyevi arzularla
pek ilgilenmeyen Salihlerden bir zümre vardı .Bunlara Ashab ı Suffa denilir.Söz konusu kesimin İslam da ilk sufi grubun olduğu bilinir. Ancak sufiliğin ilk temsilcisinin Hazreti Ali (R.a)
olduğu genellikle kabul edilir149. Ki yaşantısı itibariyle tam bir zühd ve takva ehli olduğu açıklıkla görülen Hz. Ali doğal olarak tüm tarikatların ilk piri olarak görülmektedir .Hz.Ali den başlayan bu yol Hasan ı Basriye ondan Cüneyd i Bağdadiye kadar ulaşır. Bu sebeple Sufiliğin tüm
kolları kendilerinin başlangıcının Hz. Ali olduğu ifade ederler150. Hz Ali’ den Hasan ı Basr i Haz-
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retlerine ulaşan anlayışı yani ona emanet eden mürşidi ise Hz .Hasan’dır. Şüphesiz ana ana
kaynak Hz .Peygamberdir ;çünkü Hz .Ali’ye ilmi veren odur.
Bu bakımdan bu o , tarikle gelen Sufilik silsilesi özünü Bağdadi’ye kadar ulaştırmış ve onunla
da zamanın tüm bozukluklarına karşı yeniden her bakımdan güçlendirilmiş, gayr-i İslam Kelamcı, Mantıkçı Felsefeci ve diğer batıl zümrelerin bozgunculuklarına karşı ve diğer İslam’ın
kalesini tahkim etmiştir. Kelami ve felsefi akımlar , İslam’ın özüne zarar verici gelişmeleri beslerken , büyük bir kesim buna karşı harekete geçmekte gecikmedi .Bunlar Resullulah’ın kendilerine bıraktığı Kur’an ve sünneti eğip bükmeden anladıkları mana da hayatlarına rehber
edinen Sahabeyi gören ,onlardan ilim alan ve kendilerine “Tabi” ismi verilen ilim sahipleri idi.
Bunların da kendi aralarında, Hz. Peygamber sonrası oluşan Fıkıh anlayışlarına göre yetiştiklerinden- örneğin Kufe de ,Hicaz da- doğal olarak anlayış farklarına sahiptiler. Bazıları yaşadıkları coğrafyanın ,toplumun dolayısıyla farklı kültürlerin sorunlarına verdikleri cevaplarda
farklı oluyordu .Örneğin Bağdat ile Medine farklı yapı ve sorunları olan şehirlerdi. Medine de
fakihlere gelen sorular standart ve belliydi genellikle bu soruların cevapları Hz .Peygamber ve
dört halife devrinde zaten verilmişti onlara Kur’an –Hadis ve Sahabenin icma’ı yetiyordu ve
dolayısıyla Hadisler onlar için en büyük cevap külliyatı idi. Halbuki Hicaz dışındaki fakihlere
gelen sorunlar ise son derece karmaşık çetrefilli ve o coğrafyanın kendine özgü problemleriydi ve verilecek cevaplar da büyük bir ilmi şümul istiyordu . Asr -ı Saadetten beri Kur’an ve
sünnet üzeri hareket eden fakih imamlar ve onlara uyanlar(Hariciler- Şia ve diğer mezhep
haline dönüşmüş Kaderiyeciler -Cebriyeciler v.s dışında ) iki iki ana grup halin de Abbasiler
devrine kadar gelmişlerdi. Ancak Hicaz İmamlarını bekleyen daha doğrusu her iki anlayışı da
çıkmaza doğru iten uydurma hadis ve hadis rivayet edenlerdi. Bu durum büyük bir sorundu
.Tüm bozgunculara karşı özellikle Hadisler de görülen uydurmacılık ve bunların beslediği
zararlı fırkaların tahribatını önlemek için Hadislerin sağlam bir şekilde bir usul çerçevesin de
tespiti amacıyla; bazı İlim ehli harekete geçtiler. Bunların gayretleri ve büyük emekleri sayesinde “Hadis Usulü” gelişerek, bir ilim haline geldi. Böylece Hadisler belirli kriterler doğrultusun da yazıya geçirilerek hadis külliyatları oluşturuldu. Nass’ın ikinci önemli kaynağı olan
Hadisler ve Sahabenin İcma ı Tabiun İmamları için rehber olurken bu üç kaynakta da bulunamayan sorunların cevapları Kıyas yoluyla ve sonra da Kıyasla da cevap bulamadıklarını bu üç
kaynağa muhalif olmamak kaydıyla rey ile çözdüler. İşte bu rey yolunu seçenler Hicaz dışın da
ki yerler özellikle Irak İmamları idiler. Hicaz İmamları , Ayet ve Hadisleri akıl ile anlamak yerine düşünmeden şeksiz şüphesiz kabul ediyorlar ve hiçbir tartışmayı doğru bulmuyorlar, kıyası
bile çok nadir kullanıyorlardı .Bu iki anlayışa Ehli Sünnet vel Cemaat adı verilmiştir. Rey yolunu
seçenlerin
en
önde
gelen
İmamı
İmam
ı
Azam‘dı.
Ona uyanlara Hanefi denildi ki İmama ı Azam, Hadisleri kılı kırk yararak delil kabul edip özellikle zayıf hadisle amel etmiyordu. Hadis Ehli ise Şafi –Maliki ve daha sonrası oluşmuş ve en
katı anlayışı temsil eden Hambeliliktir. Bu dört mezhebin bütün diğer yanlış yolu tutan fırkalarla şiddetli bir mücadeleye girerek, onların etkilerini minimize ettikleri İslam Alimlerince
kabul edilmektedir. Hadis Ehli itikadi tartışmalara girmeyi asla kabul etmeseler de bir bu
tartışmaları yapanlar gerçek olarak vardılar.Onlarla ilmi yönden en büyük mücadeleyi İmam ı
Azam vermiş gerek Amel i Gerek İtikadi yönden ilk Akaid sisteminin de temelini atmıştı
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.Ancak bir çok ilim insanı haklı olarak Akaid ile İlmi Kelamı karıştırmamak gerekir demektedirler, bu doğru bir yaklaşımdır. Amentü olan Ehli Sünnet Akaidi kesin hükümleri vaz eder. İlm i
Kelam ise nassları esas alarak belirlenen akāidi aklî bilgilerle temellendirir ve bunlara muhalif zannedilen nassları bu bilgilerle örtüşecek şekilde yorumlayıp inançların akılla sağlamlaştırılması gerektiği düşüncesini temel bir çıkış noktası yapar, bu nedenle müspet bilimlerden de
faydalanır. İmamı Azam’dan önce uzakta Türkistan ‘da İmam ı Maturudi; daha da geliştirerek
Ehli Sünnet Akaidinin daha doğrusu Ehli Sünnet Kelamının asıl kurucusu olarak yazdığı eserlerle,büyük bir hizmeti yerine getirmiştir. Buna paralel olarak hemen ondan bir müddet sonra İmam Eşari Bağdat’ta Eşarilik mezhebini temellerini attı. Onun bazı temel esasları, yukarda
vurguladığımız üzere kesb nazariyesi ;koyu bir kaderciliği İslam alemine yerleştirmiştir. Bu da
günümüz İslam aleminin bizce geri kalmasında önemli sebeplerden birisidir. Bir çok ilim insanımız Osmanlı Devrinde hakim olan zihniyetin Maturudilik değil gizli Eşarilik olduğudur.
Bu nedenle ilim hayatının yavaş yavaş sönükleşmesi sonucunu doğurduğunu ifade etmektedirler. Öte yandan Selefiliğin başlangıçta ve daha sonraları bir çok saha da yetiştirdiği değerli İlim insanlarıyla hizmetleri olduysa da özellikle hurafelerle çetin mücadeleler verip , onların etkisini azaltıysa da düşünmeden kabul etme geleneği ile bünyelerinde bulunan bazı
gruplar- kesimler bu gün bile İslamların başına büyük bela olan bağnaz birer katil sürüsüne
dönüşmüştür. Onlar , sadece kendilerini Müslüman gören cellatlar olarak halen tüm İslam
dünyasında birer nefret abidesi olarak hüküm sürmektedirler .Hz.Peygamber hayatta iken
Müslümanlar onu canlı olarak görüp yaptıklarını (Fiili) yanı sıra sözlerini(Kavli )- hem kavli ve
hem fiili olarak sünnetini hiç itiraz etmeden iman edip kabul ediyorlardı bunun o devir de
bunu tartışmanın hiçbir mazereti olamazdı ;çünkü canlı örnek önlerinde idi. Ancak sonraları genişleyen büyüyen ve değişen İslam Toplumlarında sorunlarının farklılaşması ve müşküllerin çözülmesi , Selefiliğin ya da Hadis ehlinin anlayışı ile mümkün değildi . Artık Asr ı
Saadette ki şartlar yoktu . Selefilik anlayışı özellikle Abbasiler devrinde bir mezhep olarak
ortaya çıkarken, kurucusu Ahmet bin Hambel’den sonra şüphesiz en büyük temsilcisi İbn
Teymiyye’dir (1263-1328). Taraftarlarına göre tavizsiz anlayışı ile Selefiliğin ikinci büyük müceddidir. Zamanımız da bile hala etkisi devam etmektedir. Devrinde bidat ve hurafelere
karşı amansız bir savaş veren Teymiyye , zaman zaman çok aşırılığa gitsede İslam Düşüncesinde yeni ufuklar açan bir alimdir. Selef alimlerinin aklın ayırt ediciliği hususun da ki tutumları hakkın da oluşan kanaatin aksine Teymiyye’ye göre Selef ulemasının, akli delillere ve
aklın doğru kabul ettiği hükümlere itirazı yoktur; itirazları aklın Kitap ve Sünnet’e aykırı neticeye varmasıdır. Ancak Selefi dışın da ki Ehl i Sünnet ulamasının hem itikat hem de ameli
konular da ki akli delilleri zaten Kuran’a ve sünnete dayandırdıklarını görmemek açıklanabilir gibi değildir. İşin ilginç yanı başta Muhiddin Arabi olmak üzere önde gelen İslam büyüklerini tekfir ederken yine aklını kullanmasıdır. Çok basit bir ifadeyle insanların Kuran ve sünnneti
anlamaya çalışmaları bile akli bir faaliyettir buna Teymiyye’nin aklı dahildir. Dolayısıyla dile
getirilen şu ve benzeri görüşler çok yerinde bir tesbittir. “Kaynağını Kur’an’dan almakla beraber giderek genişleyen ve zenginleşen bir akliliği savunmak Kur’an’ın akletmeyi teşvik eden
mesajına daha uygun olur. Vahyin çok yönlü rehberliğini sadakatle benimsemek gerekirse de
sürekli bir sapma korkusuna kapılarak düşüncenin önünü kapatma yanlışlığına da düşmemek
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gerekir”. Teymiyye Tasavvuf düşmanıdır düşüncesi hakim olan görüşse de bu düşmanlık daha ziyade İslam da karşılığı olmayan sufiliktir örneğin Ricalül gayb’a pek itiraz etmez. Büyük
müstadavvıf Abdulkadir Geylaniye itirazı yoktur hatta muhabbeti vardır. Kısacası Teymiyye,
bir çok konu da kesin inançlı denilen insanlardandır ve muhalefet onun karakteridir. Çağdaşlarınca son derece kırıcı , görüşlerinde bağnaz , hoş görüşsüz bir insan olduğu belirtilen
Teymiye’nin bu özellikleri günümüz de Selefi olduklarını söyleyen özellikle Suudi ülkesindeki
Vahhabi tiyniyetli ulema arasın dada sıklıkla görülmektedir .Ve onun bir çok konudaki katı
tutumu günümüz Vahhabiliğini besleyen ana kaynaktır, bütün İslam Dünyasın da infial duyulan Vahhabi idarelerin uygulamalarının dayanak noktasıdır. Ve bu gün de en çok tenkit
edilen ulemanın başın da şüphesiz İbn Teymiyye gelmektedir. Onun kabir ziyaretleri hakkın
daki , Yağmur duası ve Tevessül (bir aracı vasıtasıyla maddî veya mânevî derecesi yüksek
birine yaklaşmayı arzu etmek; iyi amellerle Allah’a yaklaşmayı ummak) gibi konularda ki redleri İslam alimlerinin cumhuru tarafından ret edilmiştir151.Hülasa Selefilik yakın yüz yıllardan
başlayıp halen günümüz dede İslam da her yenilik başlatmak isteyen düşünceye ilham olmuştur. Modern Selefilik adı verilen zamanımız da taraftar toplayan siyasi dini bir hareket olarak
devam etmektedir. Ancak cumhurun itidalli ve asırlara dayanan bir ilmi geleneğin verdiği
zihinsel gücü karşısında lokal kalmaya mahkum gözükmektedir. Selefilik, zaman ve mekan
duygusundan yoksun olduğu için, doğası gereği, bütün zamanları kuşatacak bir fikri hamle başarması mümkün gözükmemektedir. Bu sebeple söz konusu kesimin yoluyla geçmişin
hikayesi zeminin de gelecek şekillenemeyecektir. Bu nedenle İslam dünyasının büyük kesiminde karşılık bulamayan yapı kolaylıkla terörize edilebilmelktedir.
Selefiyenin dışın daki Ehl i Sünnet alimleri tarafından ,Kur’an ve Hadis ve Sahabe İcmaı’nın
tuttuğu ışıkla daha doğrusu bu üç ana kaynak esas alınarak, karşılaşılan problemler için akıl
süzgeciyle çözüm yolları bulundu. Ehli Sünnet imamları sağlam bir metodla bunu gerçekleştirdi. Düşünmeden sadece lafzıyla (Zahiren) hareket çıkmazı Harici –Vehhabi –günümüz siyasi
fırkalarının geleneğini doğurdu sonuçta bu düşünmeden kabul onları geçmişte ve günümüz
de İslam’ın can düşmanı Emperyalist zihniyetin müttefiki durumuna getirdi. Aynı düşünmeden kabul geleneği Cüneydi Bağdadi sonrası tüm İslam harici mistik (Hind –İran-HristiyanYahudi) unsurlarını içine alan tasavvufi tarikatlarda görünmektedir.
Türk Memlükler devrinde Sultanlar sufilere büyük değer verip onları çeşitli şekillerde yüceltmeleri sonun da :Tasavvufun Kahire’de alabildiğine yayılmıştır. Bu durum, bir kısım sufiyanın tasavvufî mekânlarını ( dergah hankah) geçim kaynağı olarak görmelerine yol açmıştır
.Bu taife sufiliğin özüne aykırı durumlar ortaya çıkartmıştır. Cezbe ve melametin(Dünyaya
sırt çevirme) hakim olduğu bu tarz tasavvufî anlayışın yaygınlaşması çeşitli kılıklara giren,
saçlarını tıraş edip başı açık gezen, zaman zaman cezbeye kapılıp mecnunlar gibi yaşayan,
raks eden, kadın-erkek karışmasını mubah gören büyükçe bir güruhun türemesini beraberinde getirmiştir. Hatta bir ara hankahlar da raks ve musiki öylesine yaygınlaşmıştır ki yönetim bunu yasaklamak zorunda kalmıştır. Buralarda gösterişe dayanan taklit son derece ön
151
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plana çıkmış birisinin yaptığını diğeri hiç düşünmeden taklit etmeye başlamış ve bu bir moda
şekline bürünüp topluma yayıldıkça yayılmıştır .Netice de tasavvuf halk arasında büyük bir
akıma dönüşmüş , ilim ve teffekürden yoksun olan halk , sufileri alimlere tercih eder olmuştur. Sufîliğin işareti sayılan yün cübbe, zamanımız da olduğu gibi bir cahilin üzerinde bile
görüldüğünde cahile ihtiram durulur hale iş varmıştır152. O sıralar da Kahireye gelen İbn
Teymiyye gördüğü bu hurafe dolu toplumsal karmaşaya karşı şiddetli bir itiraz yükseltmiş,
güya tasavvuf ehli olan bu sapıklık hallerine karşı çıkmıştır Bu yüzden epeyce sıkıntı yaşayan
Teymiyye hapis bile yatmıştır153.Nitekim, onun tasavvuf düşmanlığı bu tür dalalet yolu yolcularına karşı olduğu buradan anlaşılıyor. Günümüz Türkiyesinde tarikatların büyük çoğunluğu
madrabazlığa , şaklabanlığa , inanılmaz bir körlük ahmaklık ve cehalet deryasına dönüşmüştür. Zamanımız cemaatlerin mensuplarında , afyon yutmuş Haşahaşiler de görüldüğü gibi
tapındıkları şeyhlerine bir bağımlılık sürüp gitmektedir. Halbuki İslam’ın özü olan zühd ve
takva hiçbir zaman bu tip kesimlerde görülen gerek bedeni ve gerekse zihni miskinlik değildir.
Asr ı Sadet sonrası İslam dünyasın da ki gelişmelere göz atacak olursak : Arap dilinin sahip
olduğu başta kıraat farklılıkları olmak üzere bir çok belirleyici özellikleri Kur’an ayetleri ve
Hadislerin anlaşılmasında insanlar ve dolayısıyla İlim sahibi kişilerce aynı kelime ve hatta eklerin okuma ve yazımın da çok değişik anlamlar verebilme imkanı sağlamaktadır. Bu nedenle
Ayet ve Hadislerin asıl dayanak noktası olarak alınarak verilen sorunların cevaplarında , tüm
fakihler –İmamlar bundan dolayı aynı ayet ve hatta hadislere dayanarak farklı cevaplar verdikleri bunun da mezheplerin oluşumunda önemli rol oynadığı hakikattir. Bundan dolayı gerek Ehl i Rey ve gerekse Ehli Hadis imamları karşılaştıkları sorunları çözerken kullandıkları ilk
dayanakları olan ayet ve hadislerdi. Bu aşamada da Arap dilinin kurallarını yorumlama biçimleri tayin edici bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır .Bir Arapça kelimenin çeşitli “Vecih”leri
olması ayetlerin veya hadislerin açıklamasında farklılıklar ortaya çıkarıyordu Örneğin “İstiva “
kelimesi geçtiği ayetin manası üzerinde bilindiği üzere mezhebi görüşler aykırılaşıyordu.
Ayrıca fetihlerle çok büyük bir coğrafyaya yayılan İslam dininin buraların halklarının İslam’a
girmeleriyle Arap dilinin eski özelliklerini kaybetmeye başlaması buna kaynaklık eden Arap
Kültürünün de bozulması sonucunda ortaya çıkan problemler anlayış farklarını ortaya çıkarmıştır. Sıkça belirtildiği üzere Selefiye veya Hadis ehli adı alan büyük bir kitlenin içinden bir
kesim düşünmeden (Ayet ve hadislerin hangi şart ve sebeplerle nazil olduğunu veya söylendiklerini bilmeden) kabul etmeleri hiç tartışmadan imani bir kaide haline getirmeleri, buna
karşı çıkan her Müslümanı tekfir etmeleri tarih içinde bir bağnazlık haline dönüşmüştür. Ki
asıl Selef Ashabı olup : Bizler Kitab ve Sünnet'te varid olanlara iman ederiz, te'vile kalkışmayız. Bununla birlikte kesinlikle Yüce Allah'ın yaratılmışlardan hiçbir şeye benzemediğini de
biliriz. Şunu da biliyoruz ki, hayalimizde canlanan her şeyin yaratıcısı ve takdir edicisi O' dur
anlayışını temsil eden Ehli Sünnete dahildirler . İlk kesimin anlayışı İslam’ın ana kaynağı Kuran’ın anlaşılması ve anlatılması yani açıklanması zorunluluğuna her zaman bir set çekme
halini doğurmuştur. Halbuki Resullulah bizzat kendisi Kur’an ı Kerimin en büyük öğreticisi idi.
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O sağlığında bir çok ayetin açıklamasını sahabeye yapmıştı. Ve onların bu işi yapması için
ilim öğrenmelerini ve diğer Müslümanlara bunu öğretmeleri için teşvik etmişti. Ki bunların
başında amcası oğlu Abdullah bin Abbas ile Abdullah bin Mesud gelir . Yine Kur’an da bazen
bazı ayetler hemen arkasından aynı sure içindeki ayetlerle veya daha sonra nazil olan Sure
içindeki ayetlerle ile açıklaması olduğu görülür. Mekke ve Medine de zamanla Hazreti Peygamberin rehberliğinde ilim mektepleri oluşmuş bu silsile halinde sonraki zamanlara intikal
etmişti . Yanı sıra peygamberimizin sağlığında yazılması yasaklanan hadislerin dört halife devrinde sıkı bir şekilde devam ettiyse de Hz. Ebu Bekir zamanında toplanması ve Hz. Osman
zamanın da Kur’an’ın tertip ve düzeni kitap haline getirilmesi , çoğaltılması ile nispeten yumuşadı. Ve hadislerde sahifeler halinde yazılmaya başlandı. Hz. Peygamber zamanın da Tevil
terimiyle ifade edilen Kuran’ın açıklaması yani Tevil de İbn Abbas , Abdullah bin Mesud en
önde gelen sahabe oldukları bilinir ancak bu iki sahabe de asla Kur’an ve sünnet dışına çıkmamışlar ve akıllarına göre tevil yapmamışlardır . Özellikle şeri delil bulunmayan meselelerde
fikir –kıyas ve rey ile edilme esasını yani kısacası akli usulü kullanan veya başlatan kişi İbn
Mesud’dur ve onun bu sağlam yolu Kufe mektebi yoluyla İmam Azam’a ulaşmıştır . Abdullah
b.Mesud kesin sahih olduğunu bilmediği hadislerle asla amel etmez bunun yerine kıyas ve
reyle amel etmeyi tercih ederdi154.Böylece o ve benzeri sahabeler, Hz. Peygamberin yolundan sapmayarak, İslam Ümmetine son derece büyük bir hizmette bulunmuşlardır. Yine onlar
ilerde ,daralıp bir şey üretemeyen bir din haline (Hariciler ve benzeri fırkaların yolu gibi) gelebilecek olan İslam’a ,sonsuz bereketli, her saha da mükemmel eşsiz meyveler veren ümmet
alimlerine sahip olma yolunu açmışlardır .Sahabe ile başlayan Kuranı tevil(açıklama) Tabiun
ile sonra ettabiunla devam ederken doğru yoldan sapan fırkaların mezhep ve meşreplerine
göre ayetleri keyiflerince ve hadisleri istedikleri şekilde uydurup yaymalarına tepki olarak
doğru yolun alimlerince gerek hadis ehli ve gerekse rey ehli onlara karşı Tefsir usulünü ve
hadis usulünü bir ilim haline getirdiler .Tevil ilmi Tefsir İlmine dönüştü Hadis sahası da Hadis
İlmini ortaya çıkardı. İfade edildiği üzere Peygamberimizin mirası olan tevil ilmi Sahabece
devam ettirilmiş onların takipçisi Tabiun ve ettabiunca rivayet olarak sürdürülmüş ve bu rivayetler zenginleşerek zamanla kitaplar haline döndürülmeye başlanmıştır . Bu rivayetlerin ana
kaynağı Abdullah b. Abbas’tır.ve ilk sahifeler halinde yazılması Emeviler devrinde olmuş ayet
ayet tefsiri ise Mukatil tarafından 767 ‘de yazılan Tefsiri Kebir adını taşıyan tefsirdir .Mukatil
esas olarak hadis rivayetlerine dayanarak tefsirini yazsa da yer yer rey ile de açıklamalar
yapmıştır. Ve bu eser ilk Rivayet Tefsiri kabul edilir. Böylece Rivayet Tefsiri kitap haline getirildi ki buda tefsir ilmin de rivayet bir geleneğinin başlangıcı olmuş ama bu sahanın şaheseri
Taberi’nin Camiul Beyan Fi tefsirül Kur’an adlı tefsir kitabı sayılmıştır. Burada tefsir ilminin ne
olduğu sorusuna cevap olarak “Allah’ın Kur’ân-ı Kerîm’deki muradını beşerin gücü oranında
bulmaya yardımcı olan bir ilim dalıdır” şeklinde kısaca tarif etmek mümkündür . Kur’an’ı tefsir eden alimler metotlarına veya hangi yönden ele alış amaçlarına göre kısaca a-Rivayet bDirayet c-Fıkhi (Ahkamul Kur’an) d-Tasavvufi açıdan İşari tefsirleri olarak çeşitlere ayırabiliriz.
Bunlardan Ahkam tefsirleri içinde Hanefi mezhebi açısından ilk akla gelen önemli tefsir Cassas ‘ın tefsiri Maliki mezhebi için ise Kurtubi’nin El Camiul li Ahkamul Kur’an ‘ı İşarı tefsirleri
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içinde Sülemi’nin tefsiridir .İlk devirlerde Rivayet Tefsirleri zamanın büyük bir ihtiyacına cevap verse de ki bu cevaplar aslında statik İslam Arap coğrafyası toplumunun ürünüydü ve
sorunlarının sonucuydu .Ancak yukarda bir kaç kere işaret edilen Irak-İran-Mısır –Türkistan’a
yayılan yerleşme hadisesi İslam toplumunun bünyesine çok çeşitli halkların kültürlerini de
ithal etmesi demekti bu da statik eski toplumun her saha da yeni bir dinamik topluma dönüşmesini sağladı. Bu topraklarda İslam’ın Antik Çağ-Hristiyan –Zerdüşt –Yahudi-Hint kökenli
kültürlerin Entelletüel sınıflarının ürettikleri kültürel saldırısıyla karşılaştı . Arapça zihinsel
olarak ve dil olarak bu kültürlerin birikimine cevap verecek bir durumda değildi ancak kısa
sürede yaptığı hamleyle kendini ifade edebilecek ve düşünce üretebilecek felsefi bir dil haline
dönüştü bunda Meşşai Filozofların büyük katkısı muhakkaktır. Bu zaman zarfında ortaya çıkan Mutezile mezhebi, büyük tartışmaların merkezi olarak etkileriyle öncesinde Muaviye’nin
tetiklediği bir çok kelami sorunun yepyeni farklı ateşli tartışmaları gerçekleştirdi. Gerek hadis ehli gerekse rey ehli Mutezile benzeri mezheplerin yeni geliştirdikleri dil ile ortaya döktükleri soruları yine yeni gelişen dil ile cevapladılar . Bu tartışmalar ile Ehl i Sünnet kelamı
oluştu iki önemli Ehl i Sünnet İtikadı mezhebi de kendine düşen görevi hakkıyla yerine getirerek ,sair sapkın mezhepleri marijinalleştirdi hatta yok etti. İşte bu mücadele devrinde hadis
ehlinin anlayışı ile fiziki karşı koyuş mümkün olsa da onların diliyle zihni mukavemet ve cevap
yetersiz kalınca rey ehlinin ilmi gayreti büyük bir başarı sağladı . Çünkü rey ehli cevapların da
akıl ön planda idi. Ve delillerinde ayet-hadis yine en büyük dayanaktı ancak muhatapların dili
olan dil ile de onları müşkülata sokuyorlardı burada akıl yürütme onlara güç veriyordu. Ayet
ve hadisleri açıklarken sahip oldukları ilgili bilim dallarındaki birikimleri hadis ehlinde olmadığından Rey ehli bu sınavdan başarıyla çıktı. İşte bu ilmi süreçte onların bu yolla Kur’an ayetlerini tevil olarak başlayan sonra Tefsir adıyla bilinen açıklamaları diğer bir tefsir şekli olan
dirayet tefsiri olarak bildiğimiz tefsir türünü başlatmıştır . Dirayet Tefsiri yapan alimler;Hz.
Peygamber’den, sehabiye tabiinden gelen rivayetlere önem vermekle birlikte özellikle inanç
konuları üzerinde akli yorumlar yapmışla, Kur’an ayetlerini yine Kur’an’dan çıkardıklarını
söyledikleri prensiplere göre tefsir etmişlerdir. Ancak tüm tefsir çeşitlerini ne tam rivayet ne
de tam Dirayet tefsiri saymak mümkün değildir; çünkü her türde tefsir hem rivayet hem dirayet hem de işari yönden unsurlar taşımaktadır. İslam aleminde ilk dirayet tefsirini yapan kişinin Hasan el Basri’nin olduğu ve ilk en önemli dirayet tefsiri olarak Türk asıllı 155olduğu bilinen Zemahşeri’nin Keşşafı’nın olduğu kabul edilmektedir156.Gerçi Türklerden ilk tefsir ilmiyle
uğraşan ve bu yolda eser veren ilk işi Abdullah bin Mübarektir.737 doğmuş, 797 ‘de vefat
etmiştir. Mübarekten sonra bir deha olan İmam Maturudi Tevilat adıyla tanınan ünlü eserini
yazsa da ki bunların haricinde çok sayıda Türk asıllı müfessir bulunmakta fakat eserleri Arapçadır. Keşşaf, sahasında çığır açmış bir eserdir .Mutezili yönleri de olsa eser tüm islam ulemasınca her bakımdan eşsiz bir tefsir olduğu kabul edilmektedir. Bir diğer şaheser Dirayet
Tefsiri, hakikaten ulaşılması zor bir zirve olan aynı zaman da büyük kelam alimlerinden Fah155

Bu sebeple olsa gerek Zemahşeri’nin bütün hayatı boyunca Türk hakan ve sultanları tarafından
korunup gözetlenmesi tesadüf değildir
156
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reddin Razi’inin Mefatihul Gaybı’dır . Fahri Razi tefsirini Harzemşahlar devrinde yazmıştır.
İlim dünyasında kendine yer edinen ve çok tutulan dirayet tefsirlerinden biri de Osmanlı Kanuni devri Şeyhülislamı Ebussud Efendi’nin İrşadü’l-ʿakli’s-selim ilâ mezaya’l-Kitabi’l-Kerim
adlı tefsiridir. Bu eser bazı alimler tarafından Keşşaf’tan üstün sayılabilecek derecede bir eser
olduğu bile kabul edilir. Kısaca İrşad adıyla bilinen Ebussud tefsiri bir Türk alimi tarafından
yazılan ancak Türkçe olmasa da muhteşem bir eser olarak haklı bir şöhrete sahiptir. Hatta
yine Osmanlı devrinde yazılmış ikinci en önemli dirayet tefsiri sayılan Iraklı alim Alusi’nin
(1802-1854)ünlü tefsirine de kaynaklık etmiş yanı sıra Şevkaniyi de etkilemiştir. Yanı sıra
İrşad felsefi lügavi tefsirlerin en önde geleni hatta ilki kabul edenlerde vardır. Arapça tefsir
yazan Türk asıllı diğer müfessirler den bazıları Maturudi ve Zemahşeri yanında Ebu Leys Semerkandi,Ebul Berakat el Nesefi’dir. Bunlarında eserleri , hepsi de sahalarında en önde gelen önemli tefsirlerdir.
C. TÜRKLER DE TÜRKÇE TEFSİR
Türklerin İslam’a ilk girişlerinden hemen sonra başlayan Kuran’ı anlama istek ve iştiyakı
şüphesiz Kuran’ın Türkçe olarak okuma ihtiyacından doğmuştur. Bu sebeple daha ilk yüzyıllarda kelime kelime birebir Kuran’ı mealen Türkçe verilmesi şeklinde eserler yazılmaya başlanılmıştı. İlki X.Yüzyılda satır arası olarak bilinen metodla ,961-976 yılları arasında; Samanoğulları zamanında İsficaplı bir Türk alim tarafından yazıldığı bu gün kesinleşmiş gibidir157. Bu
bir gelenek haline gelmiş sonraki devirlerde de benzer bir çok eser ortaya çıkmıştır. Anadolu
da ise yukarda belirtildiği üzer bu şekilden ziyade özellikle beylikler zamanında müstakil sure
tefsirleri şeklinde Türkçe tefsirler yazılmıştır. Bu tüt tefsirlerin en güzel örnekleri içinde Burdur topraklarının da bulunduğu Hamidoğulları beyliği içinde ve komşu Denizli ‘de yazılmıştır .
Hamidoğullarından Hızır Bey Gölbeği ve Denizli de İnançoğulları Beyi İshak Bey bin Murâd
Arslan için telif edildikleri görülür . Fatiha , Amme ,İhlas ,Yasin ,Mülk sureleri cüzler halinde
satır satır tercüme edilmiştir .Müellifi Mustafa bin Muhammed’dir158. Bir Mülk suresi tercümesi de Burdur Yazmaları arasında Tefsîrü Sûretü’l-Mülk adıyla kayıtlı olarak tespit edilmiştir..Daha önce merhum Prof.Ahmet Ateş tarafından ilk olarak duyurulan eser, Perihan Ülker
tarafından dil özellikleri açısından da ele alınarak incelenmiştir. Eserin 1422 yılında istinsah
edildiği görülmektedir159 . Önce İnanoğlu İshak Bey bin Murâd Arslan’ın isteği üzerine Türkçeye aktarıldığı ifade edilmiştir. Hamit ve İnançoğulları yanın da Saruhanoğulları ,Germiyan
oğulları ve İsfendiyar oğulları beyleri için benzer şekilde ,Kur’an Surelerinin Türkçeye aktarıldığı ve bu çeşit sure tefsirlerinin günümüze kadar ulaştıkları bilinmektedir. Osmanlı Beyliği
içinde Orhan Bey zamanın da yine Türkçe bir sure tefsiri yazılmıştı. Osmanlı devrinde Tefsir
yazan ilk müffessirin Şehabeddin Sivasi olduğu kabul edilir . Arkasından ise Kutbeddin İzniki
,Hacı Paşa ve Molla Fenari gelir ki o, Osmanlı Medreselerinin belirli bir çizgi üzerinde yürü157
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mesini sağlayan ve bu yolu tayin eden kişidir. Ve ilk müfessirlerdendir .eserleri Arapçadır.
Ardından gelen Molla Gürani, Molla Hüsrev ,Musannifek ,Nahcivani, Kemalpaşazade ve Ebusuud Efendi devamın da İsmail Hakkı Bursevi gelir ki Ruhul Beyan adlı tefsiri İşari bir tefsirdir. Bunların yanın da sayıları yüzleri geçen ulemadan kişiler ünlü tefsirlere çok sayı da haşiye
ve talik yazmışlardır. Müfessirlerin yukarda da belirttiğimiz üzere en çok dikkati çekenler
Ebussud Efendi ile İsmail Bursevi ve Alusi’dir. Bu üç müfessirin de tefsirleri Arapçadır . Ve
dirayet tefsirleridir ,ayrıca ilk Osmanlı müfessirlerinden sayılan Hacı Paşa dirayet tefsiri sahibi
sayılır. Koyu bir şekilde geçmiş devirlerde yazılan müfessirlerin takipçileri olup gelenekçi bir
anlayışa sahiptirler . Örneğin Ebussud Efendi eski tefsirlerde Türkleri Yecüc Mecüc halkı olarak niteleyen bir çok Arap müfessirin veya Fars müfessirin yazdıkları saçma sapan hatta ırkçılık kokan görüşlerini tefsirini aynısıyla alırken, Bursevi en azından bu konuda tefsirinde tek
bir kelime etmeme gibi bir şuura sahip gözükmektedir. Bu tür sefil düşüncelere en büyük
tepkiyi ise Vani Mehmet Efendi(Vefatı 1685) Arâisü’l-Kur’ân adlı Arapça tefsirinde bu düşünceleri şiddetle tenkit etme şuurunu gösteren tek alim olarak tarihe geçmiştir 160. Beylikler
devri tercümelerinden ayrı Ebul Leys Semerkandi’nin tefsiri 1430-1450 yılları arasında iki
kere Türkçeye aktarılmıştır.İkinci önemli Türkçe tefsir 1684 yılında Ahmet Salih İbn Abdullah’ın yazdığı Arapça bazı tefsirleri kaynak alarak yazdığı “Zübde-ı Asari'l-Mevahib ve'l-Envar"
adını verdiği tefsirdir. Türkçe tefsirlerin içinde Osmanlı devrinde en ünlüsü ve en çok okunanı
Tefsir i Tıbyan olarak tanınan Arapçadan çevrilen tefsirdir ki Türkçeye tercüme eden Ayıntablı Muhammed ed Debbaği’dir tarihi ise 1698’dir. Bunlardan başka Türkçe cüzler halinde pek
çok tercüme olsa da bunlar dikkat çeken bir özelliğe sahip değillerdir. 19 Yüz yıl müfessirleri
arasında kendinden bahis ettiren diğer ifadeyle tefsir tarihine girmiş müfessirlerden biri de
Burdur Çavdır Kızıllar Köyünden yetişmiş olan Halil Burduri’dir .Ki Osmanlı Devrinden Cumhuriyet’e kadar olan zaman içinde yirmi tane müstakil tefsir yetmiş tane sure tefsiri ve otuz beş
adette ayet tefsiri Türk dili ile yazılmıştır161. Özellikle Tanzimat sonrası Türkçülük hareketinin
başlamasıyla birlikte Türkçü aydınlar, İslam Dininin daha iyi anlaşılabilmesi ana kaynakların
Türkçeye çevrilmesi ve böylece asıl İslam cevherinin kavranılmasını istiyorlardı bu sebeple
Kur’an ve hadis külliyatının tefsir ve tercümesinin önemine ısrarla vurgu yapıyorlardı . Ne
yazık ki, bilhassa 17.yy ikinci yarısından itibaren medreseler de ki eğitimin ; tahlil –terkip –
tefsir kısacası düşünmeyi bitiren tamamen ezberlemeyi amaç haline getiren anlayışa dönüşmesi sonucunda ve geçmişten gelen zamanla toplumda her türlü adet , gelenek, din zannedilen davranış ,inanç türü bidat anlayışları din zannedilerek taassubu körüklemiş halk tama-
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men bir hurafe sarmalına sokulmuştur.
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Muhaddis ve Müfessir Burdur Çavdır Kızıllarlı Halil Efendi Burduri’nin el yazısıyla bir risale
sayfası
Büyük Müfessirimiz Muhammed Hamdi Yazır’ın büyük bir isabetle ifade ettiği gibi
“…Hissiyatı avama müstenit bir dinin neticesi taassuba müncer olur , bu ise mani i terakki
olur”. Bu tespiti şu şekilde sadeleştirebiliriz. ”Halkın duygularına dayanan bir din sonun da
taassuba dönüşür. Taassup ise terakkiye manidir162”. Nitekim, bu yüzden Osmanlı devletinde gitgide cehalet diz boyu, kadercilik , miskinlik inanılmaz boyutlara ulaştı . Müspet ilimler
162
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tamamen terk edilmiş, salgın hastalıklar Anadolu’yu kasıp kavururken ; insanlar hastalıkların
tedavisi için türbelere mum yakıp erenlere çaput bağlamaktaydılar. Yeni bir uyanış bir diriliş
bir silkiniş için İslam’ın hakiki manasını toplumun anlaması gerektiğinden yola çıkan aydınlar
ana dil olan Türkçeye ana kaynakların çevrilmesi uğraşına girdiler ama geleneksel dini zihniyetin şiddetli tepkisini de üzerlerine çektiler . Buna rağmen özellikle Allah kelamı Kur’anı Kerimin Türkçe tefsirleri parça parça olsa da çıkmaya başladı. İkinci Meşrutiyet sonrası ise bu
sahanın meyvelerinin alındığı devredir . Nitekim ,bu gün bile en çok okunan tefsirlerden olan
Konyalı Mehmet Vehbi Efendinin “Hülasatül Beyan Fi Tefsiril Kur'an” adıyla bilinen Rivayet
Tefsiri olarak yazılmış ünlü eseri 1908 de yazılmış ancak 1928’de basılmıştır. Hulasatül Beyan’dan başka tefsirlerde gün ışığına çıkmış ve böylece bir çığır açılmıştı . Örneğin Hicri 1335
yılın da basılan Şeyhülislam Musa Kazım Efendi’nin tamamalanmamış tefsiri Safvetü’l-Beyân
fî Tefsîri’l-Kur’ân dikkat çekenlerden biridir. Ziya Gökalp’in 1914 sonrası ile 1918 arası Türkleşmek –İslamlaşmak ve Muassırlaşmak fikriyatının önemli ayağı İslamlaşmanın yolu,Kur’anın
Türkçe tefsiri ve Hadis kitaplarının tercümesi çalışmalarının başlamasıyla ilk meyvelerini vermeye başladı. Ancak aynı dönem de ve daha sonra Cumhuriyet döneminde Osmanlının Avrupalılar karşısında her sahada uğradığı yenilgiye ve yine her sahada da ki geriliğin sebebini
İslam Dininin olduğunu ileri sürerek din değiştirilmesini isteyecek kadar ; imanını kaybetmiş
önemli bir kesimde mevcuttu. İslamcı kesim ise ki bunlar İhyacı hareketti ;İslam’ın geriliğe
neden olmadığını asrın idrakine İslam’ı söyletme yani dini anlayışın değişmesini savunuyordu. Çünkü asıl İslam terk edildiğinden bu hallere düştük demeye getiriyorlardı. Cumhuriyete
geçilince yeni idare Türkçü aydınların fikriyatına uygun olarak Hadis kaynaklarının Türkçeye
tercümesini ,Türkçe Tefsir ve Tercümelerin yapılarak, yaygınlaştırılarak, halkın aracısız olarak
gerçek dinini öğrenmesi politikasını benimseterek uygulamaya yöneldi. Bu amaçla daha öncede belirtiidiği gibiTürkiye Büyük Millet Meclisin de 1925 yılında alınan bir kararla Kur’an
meali Mehmet Akif Ersoy’a , Türkçe Kur’an tefsiri Muhammed Hamdi Yazır’a ,Sahih i Buhari
muhtasar tercümesi ise Babanzade Ahmet Naim’e yazdırılması kararı verildi.
C.1 KADİM BİR OĞUZ TÜRKMEN YURDU: ESKİ GÖLHİSAR
Selçuklu devrinde Uç Vilayeti diğer adıyla Ucat’ta yer alan Gölhisar daha doğru adıyla Gölhisarı,Osmanlı Devrinde Teke –Hamid –Menteşe Sancakları kesişim noktasında yer alan topraklardı . Bu toprakların Türklerle ne zaman tanıştığını kesin tarihle bilmek mümkün değilse de
Kutalmış oğlu Süleyman Şah’ın,1085 tarihinde ki güney harekatında olduğunu söylemek doğru gibi gözüküyor. Malazgirt öncesi Afşın Bey’in Batı Anadolu taaruzunda bölgeye geldiği biraz şüpheli olsa da gerçeklik payı da ihtimal dahilindedir. 1085 -1204 arası bölge Bizans ve
Türkler arasında defalarca el değiştirmiştir. Her Bizans taaruzun da bölge Oğuzları süratle
doğuya geçiyor fırsatını bulduğu anda yine aynı yerlere gelip konuyordu. Nitekim, 1148 yılında yapılan 2.Haçlı seferi sırasında Denizli yakınlarındaki Honaz Dağı eteklerindeki Cankurtaran’a yakın dar boğaz da , Türk kuvvetlerince korkunç bir kırıma uğratılan Haçlı ordusu artıkları, Karaağaç Ovası yoluyla Gölhisar Havzasından geçerek ,Söğüt üzerinden Antalya’ya canlarını zor atmışlardı. Bu yolculuk sırasında özellikle Gölhisar-Karaağaç(Acıpayam ) çevresinde
Türkmenler tepelerin ardından aniden Haçlılara baskınlar yapıp ya da tepelerin üstünden
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onlara alaylı sözlerle eşlik ettiklerini biliyoruz. Haçlılar bu güzergahta hiç halkla karşılaşmamışlardı163. Yukarda belirttiğimiz üzere defalarca el değiştiren Gölhisar Havzasının da içinde
bulunduğu Güney Batı Anadolu’nun güney kısmı, nihayet 3.Kılıçaslan devrinde 1204 yılında
Burdur’un fethi ile ve arkasından Antalya istikameti fetih hareketleri ile noktalandı . 1204
yılında Burdur’da göl mansabından Erle(Yeşilova) Ovasına doğru harekete geçen Türkmenler
birinci yolla önce Navlu sırtlarında sonra Eşeler Dağı yamacındaki Köpek Belinde şiddetli bir
savaşla burada Bizanslılara bir satır atarak Karaağaç (Acıpayam )üzerinden Gölhisar Havzasına
indiler.
Bu hareket sırasında çevrede ki Türkmenlerin başında bulunan Gökçe, Genç Ali ve Saltak(Kolları vücuduna göre uzun kişi ) ve Karaatlı beylerin gösterdikleri kahramanlıklar asırlarca unutulmadı .Bu kahramanların yerleştikleri mahaller bir müddet sonra onların adıyla
anılmaya başlandı. Ancak Saltak ile Gökçe birbirlerine yakın yerleşmişlerdi. Gökçe göl yakınların da ,Saltak biraz daha içerdeydi. Zamanla Gökçede yaşayanlar Saltak yurduna yani Salda’ya geçtiler .çevre halkı Gökçey uzun yıllar unutmadı Salda’ya Gökçe de dediler . Gökçe’nin
adı bir ara halen Salda olarak bildiğimiz hem köye ve hemde göle verilmesinin nedeni
çevre halkı arasında yakın tarihlere kadar Gökçe’nin hatırasının yaşatılması sebebiyledir
düşüncesi doğru gözükmektedir. Bölgedeki Gökçeyakanın ise asıl Gökçe dağılırken bir kısım
halkının bu köyü kurmaları sebeiyle olsa gerekmektedir. 1475 tarihli Hamid Livası tahririn de
Salda’nın olmayışı ancak 16.Yüz yıl sonrasın da köy olarak gözükmesi bu nedenle olabilir.Nitekim 1530 yılına ait 438 nolu tahrir defterinde on iki hane Salda karyesi hane sayısından
yeni iskan olduğu fikrini desteklemektedir164. Bu savaşlarda şehit olan Genç Ali Bey için yakılan ağıt yüzyıllarca nesilden nesile intikal etti, ne var ki sonraki zamanlarda bölgede çeşitli
olaylara karışan diğer Ali Beyler için yakılanlar ile karıştı, birbirlerinden ayrılamaz hale geldi.
Rivayete göre bölgede bulunan Genç Ali Köyü şehit Genç Ali Bey’in adını taşımaktadır. Ali
Bey ismi bu bölgede sonraki asırlarda ad olarak hep yaşamış yaşatılmıştır. Örnek olarak
16.yüz yıl vakıf kayıtların da Erle(Yeşiova çevresi) de Ali Bey adın da bir hayır sever Kuran
Kır’aatı için 464 Akçalık gelirli bir vakıf yaptığı görülüyor165.İkinci kol ile Karaçal –Tefenni istikametine yönelmiş olmalı ki bu sahayı aldıktan sonra Tefenni –Çavdır yolu üzerindeki Karakuzu gediğine ulaştılar, rivayete göre burada çok kanlı bir savaş oldu.
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Bu savaşta ; Türkmen kuvvetlerinin Livasını taşıyan Yıva boyu bahadırları çok kahramanlıklar
gösterdiler .Başlarındaki beylerinin askerine: “Haydin Karakuzularım, dayanın Karakuzularım”
diyerek ileri atılması ile bozguna uğrayan “cavırlar”, güneye bozularak kaçtılar. Bölgeye yerleşen Yıva(Yuva) boy beyleri uzun yıllar burada hüküm sürdüler. Savaşın olduğu gediğe Karakuzu Gediği ad olarak kaldı.Tefenni ile Karaçal Gediği arasında: 15.ve 16.Yüzyıllarda iki Yuva
adını taşıyan yerleşim yeri , artık günümüzde görülmemektedir. Kesin olmamakla beraber
1205 yılı içinde Karaağaç ve Gölhisar Anadolu Selçuklu topraklarına katıldı. Türkmenlerin gözleri aslında Akdeniz sahilleri idi çünkü Göçerler için kışlak olmaya bu kesim çok uygundu.Ancak Gölhisar’ın en güneyi olan Kızılcadağ ve batısı Beş kaza tarafı oldukça engebeli ve
dağlık bölgeydi ve buraları Bizans Aktria adıyla tanınan sınır askerlerince şiddetle savunuluyordu Bu sınır kuvvetleri arasında azımsanmayacak kalabalıkta, bölgeye Bizans tarafından
Hristiyanlaştırılarak yerleştirilen Kuman- Kıpçak Türkleri de bulunuyordu . Oldukça çetin geçen bir mücadele ile Teke yarımadası içine doğru ilerleyen Türkler, yavaş yavaş sahile inmeye başladılar. Düşmandan temizlenen bölgelere daha önceden Bizans karşı hareketiyle geri
çekilen Oğuz Türkmen boyları bu hiç çıkmamak üzere tekrar gelip yerleştiler . Bu tarihi süreci bu gün bile bölge deki yaşayan Oğuz toponomisinden rahatlıkla öğreniyoruz. Burdur Gölü
batısındaki güzergahtan yola çıkarak Erle (Yeşilova) Acıpayam ) ,Gölhisar,Çavdır , FethiyeElmalı’dan Finike’ye kadar inen bir hat üzerinden baktığımız zaman özellikle Burdur –Yeşilova
–Acıpayam-Gölhisar-Çavdır ,Burdur –Karamanlı –Kemer –Tefenni-Çavdır -Söğüt Gölü civarına
kadar olan bölge adeta bir Türkmeneli’dir. Burdur Gölünün hemen kıyısında yer alan Yazı(r),
Yeşilova: Yazır , Kayı, Çavdır, Çepni ,Bayındır (Ayrıca Kocayaka da Bayındır boyunca kurulmuş
görünüyor),Salur(Gökçeyaka), Iğdır, Yüreğir, Avşar (Doğanbaba), Kargın, Dodurga (İshak köy).
Acıpayam: Avşar, Yazır, Dodurga. Gölhisar havzasında ise bu gün kaybolan Büğdüz , Kargın,
Yüreğir, Kayı , Şam (Avşar) , Kayı, Hacı Eymür ,Çepni (Bu gün son ikisi de yok) , Bayat( Zamanla dağılmışlardır), Salur veya Avşar Karaman’ı olan Karaman ,Çavdır (iki adet Çavdır vardı bu
gün biri yok),Kayı, Bayındır, Yazır, Begüş (Avşar ancak bu güne ulaşmasa da başka bir adla
devam ediyor olabilir),Salur olduğunu sandığımız ancak Avşar –Salur karışımı olması da muhtemel Anbarcık –Kozağaç . Avşarların Salur’dan çıkma oldukları kadim Oğuznamelerde akis
bulan, tarihi köken bilgileri arasındadır166. Burdur –Karamanlı –Tefenni-Çavdır hattın da :
Avşar(Kemer çevresi),Kayı, Çavdır Yüreğir ve geniş bir alanda Yıva (Yuva) .Özetle bölgeye çok
yoğun bir Avşar-Çavdır –Yazır –Yıva-Salur-Bayındır boylarının yoğunluklu yerleşme alanıdır.Ve
bu boy bölükleri hepsinin birbirlerine yakın bir şekilde adeta stratejik bir amaçla yerleşmiş
gibi olmaları ayrı bir özelliktir. Ancak söz konusu geniş alana yayılan Türkmenler, aslında
hemen yerleşik hayata geçmeyen ya da geçememişlerdi; çünkü onlar hayvancılık ile geçimlerini sağlayan insanlardı .Yazın yaylak ,kışın ise kışlak sahibi olmaları gerekiyordu . Koyun sürüleri için bu şarttı .Hemen hemen genel de ova kıyılarına kışlak ,yakın yaylaları yaylak edindiler bu kışlak hayatı sahil kesimi alınıncaya kadar onları idare etti feth tamamlanınca kışlaklarını sahile indirdiler. Dolayısıyla üç yerde yurt edindiler. Bu Türkmeneli yurdunun yerleşim
olarak ikinci bir olgusu ise kültür tarihimizle olan bağlantısıdır. Fetih sonrası bölge iskanın da
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ki bu süreç biraz daha uzun zamana yayılmıştır. Daha Türkistan da iken İslam’a henüz girmiş,
Bozkır Türklerine islam’ı öğretmek için kendi dilleri ile gerekli eğitimi verecek kadrolar yoktu.
Bu işi ise sufilik geleneğinden gelen gezgin dervişler yürütüyordu. Zamanla bu zümreler belirli büyük sufi şahsiyetlerin etrafında toplanmaya başladılar. Giderek bu yolla sufiler Tekkeler etrafında toplanıp bir kurumsallaşma tipini ortaya koydular. Yakın zamanlarda dillendirilen bir görüş ise aslında bu gelişmeyi sağlayan önderler gerek Emevi ve gerekse Abbasiler
zamanın da takibata uğrayıp öldürülmekten kurtulmak için Ehl i Beyt ‘ti yani Hz. Ali’nin torunları idi . Bunlar kaçarak Türkistan’a Türk Bozkırlarına Türk boyları arasına saklandılar ve etraflarındaki Türklere İslam’ı öğrettiler bu aynı zaman da Hz. Ali’den silsile halinde gelen sufiliğin
Türkler arasında yayılması demekti. Ki bu sebeple Türkler arasında Hz .Ali muhabbeti , her
devirde fazla olmuştur. İşte bu yolla yetişen Türk Dervişleri Bozkırların din uluları olarak kendi
boyları başta olmak üzere bütün soydaşlarına manevi birer lider olarak benimsendiler. Bab ya
da Baba adıyla sevilip sayılan bu dervişler , Türklerin gönül ikliminde manevi bir sultan oldular. Bundan dolayı olsa gerek bu gün bile o şahsiyetler Sultan adıyla anılırlar. Bu tarihi olaya
yani Sadat ı Aleviyyenin(Ehl i Beyt) gerek Emevviye ve gerekse Abbasilerin zulmünden kurtulmak için Diyar ı Araba dağılanlar Eşari ve Şafi Türkistan’a gidenlerin ise Hanefi ve Maturidi
oldukları bazı eski menakıbnamelerde de yer almaktadır167. Bu gün ülkemiz de Aleviliğin anlamı : Siyasi alanda, Hz. Ali’nin birinci halife olması ve halifeliğin onun soyundan gelenlerce
yürütülmesi gerektiği yönündeki kabullere sahip olanlar için kullanılmışken; itikadi olarak Hz.
Ali’yi en üstün sahabi olarak görenlerin yanı sıra, kendisine peygamberlik konusunda paye
verenlerden, Tanrılık atfedenlere varınca yakalar , çok geniş bir yelpazede ifade edilebilecek
çeşitli inançlara sahiplik ,
Türklerden ilk büyük Sufi’İ ise Tabii’nin büyüklerinden Hadis ve Tefsir alimi Abdullah bin Mübarek’dir .Anadolu’ya göç sırasında onlar da boylarıyla göçtüler, yeni vatanlarında aynı göreve devam ettiler .Yeni yurtta kurulan bir çok yerleşim yeri onların etrafında toplanan Türkmenlerce kuruldu. Zamanla boyların adı unutuldu ama bu manevi sultanların adı yadigar kaldı ve o yurtlar onların adıyla anılır oldu. Veya Anadolu da ıssız dağ yollarında, derbentlerde,
akarsu başlarında kurdukları eski yurdun geleneği olan Tekke –zaviyelerle, şehirlerde kur-
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dukları hankahlarda hizmetlerine devam ettiler. Bazen bu tekke ve zaviyelerin etrafına gelip
yerleşen Türkmenler yeni iskan alanları oluşturdular. Bu yerlerde ilk şeyhin adıyla anılır oldu.
Bunun yanın da Türkmen ve daha sonra Moğol istilasıyla gelen Yörük köyleri kurulurken, gerek Türkistan da ve gerekse Anadolu’ya göç esnasında aralarında bulunan ulularını unutmadılar. Çoğu zaman onların makamı olarak bir mezar yaptılar veya onların ahfatları tarafından
kurulan tekke ve zaviyeleri asırlarca yaşattılar . Bu nedenle bu gün tüm Anadolu da aynı
adı taşıyan bir çok zaviye –tekke ve hatta bu uluların isimlerini taşıyan köyler vardır. Örneğin
Hünkar Hacı Bektaş ile adı anılan Doğan Baba ,Işıklı Baba ,Yatağan Baba , Karaca Ahmet Sultan, Ahi Baba ‘nın isimlerini taşıyan çok sayıda köy veya makam veya tekke –yatır bulunmasının ana sebebi bu gelenekten kaynaklanmaktadır. Şüphesiz ;Anadolu’yu yeni Türkistan yapan Oğuz Türkmen boylarının eli kılıçlı bahadırları yiğitleridir. Ancak başka bir ordu daha vardır ki işte sözünü ettiğimiz bu büyük manevi iklimin ulularının ordusudur. Onlar ,simgesel
olarak tahta kılıçlarıyla Anadolu’yu fetih eden Urum Erenleri ve yine Rumeli’yi tahta kılıçlarıyla fetih eden erenler ki başbuğları Hazret- i Piri Türkistani Hoca Ahmet Yesevi’dir. Ve onun
yolundan giden, halkımızın Horasan erenleri dediği büyük manevi ordudur. Ancak bu fetihte
önce Urum(Anadolu) Erenleri ön saftadır. Anadolu’nun yeni Türkistan olma sürecinde ki kılıç
erleri Gaziler –Alpler (Gaziyan ı Rum) iken manevi orduları ise Abdalan ı Rum –Baciyan ı
Rum,Ahiyan ı Rum ‘dur . Ancak Abdalan ı Rumun önemli bir bölümü aynı zamana da Gaziyan
ı Rum’dur . Bu erler Oğuz Türkmen uç beyleriyle hep en ön saftaydılar. Hatta Gaziler, Anadolu serhatlerinde geldiklerinde Urum Erenlerini yurt tutmuş halde bulmuşlardı168. Genel de
Burdur özelde Gölhisar’a baktığımız zaman topraklarımızın manevi sahipleri olarak bu gazilerden türbeleri , tekke ve zaviyeleri bulunan Horasan Erenleri:
C.2 BURDUR MERKEZ
Divane Baba , Timur Baba ,Dorum Dede, Sergaziyan Hecin Dede , Hasan Dede ,Piri
Baba, Şeyh Gaybi, Doğan Bey, Sultan Muhiddin,İsa Dede, Ahi Mecdeddin, Ahi Mehmet ,Ahi
Eyub, Doğan Bey oğlu ,Ere Sultan, Fahreddin Dede, Şeyh Ömer, Hacı Bayram, Şeyh Bedreddin, Şeyh Ali ,Arif Efendi , Arap, Hüsameddin Baba (Yeşilova ile Burdur arasında zaviyesi vardı
.Hüsam ya da Hüsameddin ünlü derviş Otman babanın asıl adı idi .Tahta kılıçla Rumeline
harbe giden gazilerdendir ) ,Yatık Baba . Burdur Köyleri: Çendik Ali Bey .Akyaka Ahi Ömer,
Sorkun Hüsni Dede ,Yarışlı Hayreddin Baba ,Yarı Köy Hüseyin Dede (Namı diğer Efendi oğlu
Halid tekkesi ) bu ismi sonradan almış tekke, 17.Yılda bazı Celalilik olaylarına karışan Efendioğlunun bağlı olduğu Bektaşi Tekkesi idi), Yarışlı da Yarışlı Baba .Yarışlı köyünü Yarışlı ya da
Yaraşlı Yörüklerince kurulmuş olup bu ad ile bilinen Türk tiresi Türkistan coğrafyasında da
mevcuttu 169. Efendi Sultan adıyla da bilinen söz konusu tekkenin 2. Mahmud devrinde Bektaşilik yasaklandığı tekkelerinin kapatıldığı sırada 170 dönüme yakın ziraata müsait tarlası
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vardı170. Burdur’un fethi sırasında gazilerin başın da olan Hecin Dede’nin türbesi 1914 yılında
ayakta idi. Fetih yıllarında şehit düştüğü sanılıyor. Çünkü halen Hecin Dede Cami’nin altından
geçen yol yapılırken iş makinası bilmeden Hecin Dede’nin mezarını deşmiş ve Dedenin çürümeyen kefeninden daha kanların sızdığı görülmüştür. Ve Hecin Dede kanlı kefeniyle günümüz deki cami bitişiğindeki yerine tekrar defnedilmiştir. Hecin Dedeye Hecin Baba ‘da denilmektedir. Hasan Dede ise askerin emiri olduğu Haki’nin Burdur methiyesinde ifade edilmektedir. Şeyh Gaybi halen Oluklaraltı olarak bilinen Şeyh Sinan Mahallesinde, aslen Burdurlu olan Sadrazam Derviş Mehmet Paşanın yaptırdığı Kütüphane yanındaki zaviyesi , Cumhuriyet devrine kadar yaşamıştır, mezarı da aynı yerdedir. Vakıflarının idaresi Burdur’da yetiştirdiği, alimlerle tanınan Şeyhzadeler olarak da bilinen ailece yürütülüyordu. Çünkü Şeyh Ali
Efendinin eşi Ömer Burdurinin annesi Gaybi torunlarından bir kadındı. 19.yüz yıl içinde mütevellileri :Ömer Efendi’nin oğulları Hüseyin Esad ile Ali Emin Efendiler diğer kardeşleriydi .Şeyh
Gaybi’nin Nakşibendi tarikinden olduğu söylense de bu durumun sonradan zaviyesindeki
dervişlerin tarik değiştirmesi ile alakalı olmalıdır. Gaybi Osmanlıların ilk zamanlarında veya
daha önceden yaşadığı muhakkaktır.
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Burdurlu sadrazam Derviş Mehmet Paşa’nın yaptırdığı Derviş Mehmet Paşa Kütüphanesi

Ere Sultan veya Sultan Ere, Burdur da zaviyesi bulunan bir Türkistan erenidir .Ere ,Türk Tarikatlarında sıkça sözü edilen Eren sözcüğünün kısaltılmışı gibi görünüyor. Hacı Bektaş ı Velinin
bir Veleyatmanesin de onun ,Bedehşan halkını Müslüman yapması ile alakalı olayı anlatırken
“Ere “. Sözcüğü geçmektedir.: "Küfrü ve şirk (koşmayı)bıraktılar/ Ere karşı hepsi iman getirdiler/ Allah birdir, Muhammed Mustafa O'nun elçisidir dediler. Hacı Bektaş Hünkar'ın her hükmüne tabi olduk, o bizim şahımızdır/ Böyle diyerek hepsi Müslüman oldular. Şaha karşı hepsi
söz verdiler" . Benzer bir isim olarak “Ere“Burdur , adının menşei hakkındaki rivayetlerde de
karşımıza çıkmaktadır. Rivayette anlatıldığına göre Kardeşi Korkut Sultanı ortadan kaldırmak
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için peşine düşen Yavuz Sultan Selimin askerleri, sonun da Burdur’ a gelirler . Askerlerin komutanının şehrin subaşını karşısına getirip dikerler. Kızgın komutan subaşısını tokatlayıp yakasını kapar haykırır :”Sultan Ere,Sultan Ere . Buldur –Buldur “ der. Buldur sözü , zamanla
Burdur’a dönüşür Burdur’a ad olur. Komutanın subaşısını azarladığı yer , şimdiki Sultan Deresinin olduğu yerdir. Ancak erenlerden olan Ere Sultan ya da Sultan Ere günümüz de Sultan
Deresi olarak bilinen yerde yaşadığı , Sultan Ere isminin gittikçe Sultan Deresi adını aldığını
düşünmek daha yerinde olacaktır. Ayrıca 1846 tarihli bir vakıf defterinde, Burdur merkez de
Ere Sultan Camisinin bulunduğu görülmektedir171.
Divane Baba nam ı diğer Deli Baba : Bu gün yaşadığı yer olan mahalleye isim olmuş Divane
Babanın hangi devirde yaşadığını bilmiyoruz. Söz konusu mahallede çay kenarından başlayıp ,
eski kale kapısına kadar uzanan yokuşun sol taraftaki yamaçta bulunan türbesi ,Türbeler ve
Zaviyeler kanunu çıktığı yıllarda
,bir hurafe yuvası olması göz önüne alınarak yıktırılmıştır.Mezarı
Deli Baba Camisi de olarak bilinen
Hacı Abdullah Camisinin hemen
önündedir .Yeniden düzenlenerek
demir parmaklıklar içinde alınıp
güzel bir yer haline getirilmiş ve
yine güzel bir kitabe ile mezar
belirlenmiştir . Mezar yan taşı
üzerine kılıç kabartması yapılarak
Horasan Ereni geleneğine atıfta
bulunulmuştur. Rivayetlere bakıldığı zaman, Gazi Eren olduğu
anlaşılan Divane Babanın yine
rivayetlere göre türbesinde asılı
bulunan kılıcının, zaman zaman
kana bulanmış halde olduğu görülmüştür. Kanlı kılıç ,eskiden beri halk tarafından onun küffara karşı savaşan askerlere yardıma gittiğİnin işareti kabul edilmiştir.
Divane Baba Zaviyesinin gördüğümüz en eski vakıf kaydı 1570 tarihli 566 nolu Evkaf Defterinde bulunmaktadır172.18.Yüzyıla ait olması muhtemel bir vakıf defterin de ki kayıttan bu
yüz yılda faal olduğunu ve Sufi Mustafa adında bir zaviyedarının olduğunu okuyoruz173.
Doğan Bey, Burdur’un fetih yıllarında yaşayan önemli bir kişi olduğu bilgisini tarihi kayıtlardan öncelikle evkaf kayıtlarından çıkarıyoruz. Adını taşıyan Doğan Bey Bektaşi Zaviyesi onaait
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bilgininin arka planını bize vermektedir. Yenice Mahallesinde olan bu tekkenin 1700 senesinde mevcut olduğu biliniyor. Bu tür Bey ismini taşıyan başka bir tekke, tarih boyunca hep
Burdur’a bağlı olup 19.yy sonuna doğru Denizli’ye bağlanan Acıpayam’dan sonra ayrılan Serinhisar ilçesi Yatağan da bulunmaktadır: Abdi Bey Sultan Tekkesi . Abdi Bey, 1204 yılında
Burdur’un fethinden sonra Burdur Gölü mansabından Yeşilova –Acıpayam-Gölhisar istikametindeki alanı almak için hareket eden Selçuklu kuvvetlerinin başında bulunan beylerden biri
idi. Ve bu hareket Gölhisiar’a kadar başarıyla sürdü . Daha sonraları Yatağan da adını taşıyan
bir zaviye-tekke kuruldu .Bu tekke Yatağan halkı Hanefi olsa da bir Bektaşi Tekkesine evrildi,
varlığını 1925 yılına kadar korudu174. Doğan Bey’in de Abdi Bey Sultan yoldaşlarından olması
elbette mümkündür. Doğan Bey zaviyesi 18.yüzyıl içinde işlerliğini kaybetmiş 19.yüzyılda ise
ahfadı tarafından canlandırılmaya çalışılsa da bunun fazla uzun sürmediği kayıtlardan anlaşılıyor. Ki bu zaviye Mustafa Abdal adıyla da biliniyordu . Cumhuriyete doğru Cevizli Baba adını
almış olduğunu görüyoruz.Bektaşilik ile Burdur da ki bağlantı sadece bu değildir . 15. 16. Ve
17.yüzyıllar da Mısır ‘ın en önemli Bektaşi Tekkelerinden Kasrul Ayn tekkesinde şeyhlik edenler arasın da üç Burdurlu vardır Bunlar Aşcı Mustafa Kemal Baba, Kazancı Hasan Hüsnü Baba
ve Yörük Mustafa Babalardır . 1653 yılından sonraları başka bir Burdurlu şeyhe rastlamıyoruz .Bu konu bizce son derece ilgi çekici bir durum olup araştırıcılar önemli bir durum olmalıdır. Anladığımız kadarıyla Burdur’da Bektaşilik o yüz yıllarda oldukça önemli bir kesim tarafından yaşatılıyordu175. Nitekim ,elimiz de bulunan ve mal esef çok yıpranmış yer yer parçalanmış 17.Yüz yılda Burdur’da Burdur da yaşanan bazı olayları da anlatan uzunca bir şiirde
şu dizeleri okuyoruz.Şiir Büyük Şeyh İbrahim Efendi ve oğlunun hayatını hikaye etmektedir.
Büyük Şeyh İbrahim Efendi(? - ) arasında yaşamış 1650 öncesi veya bir müddet sonrası Trabzon tarafından Burdur’a yerleşmiş oldukça kalabalık bir ailenin çocuğu olarak Burdur’da
doğmuş, çok iyi bir eğitimden sonra müderris olmuş ve Burdur da kurduğu medrese de talebe yetiştirmiştir. Manzum hikayede İbrahim Efendi’nin bilhassa bir hurafe yuvasına dönmüş
tekkelerde toplanan dervişlerle ki anlaşılan bunlar Kalenderi Işık adıyla tanınan dervişlerle
1700 lü yılların başında yaptığı mücadele anlatılmaktadır. Netice de Burduri adıyla da bilinen
Şeyh İbrahim Burduri , dervişleri Burdur dan sürüp çıkarmış, bazı tekkeleri ateşe verip yakmıştır. Şiir ,Büyük Şeyhin torunlarından biri tarafından yazılmıştır; ancak kim olduğu bilinmemektedir. Onu ceddim olarak anması şiirin, torunlarından Derviş Paşa Kütüphanesi Hafızı
Kütübü Hüseyin Esad Efendi’nin(17890-1870) olması muhtemeldir.
Işık imiş ceddimden önce Burdur ehli
Etdi tekyeleri medreseleri tahvil i usulü
Yıkdı bazı tekyeyi medrese yaptı
Bazı tekye aletü lehvinü ateşe yaktı
Yenice Mahallesinde Cami i Timur
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Işıklar mahallü raks imiş alel meşhur.
Böylece Köprülünün Mısır kalenderhanesi için verdiği isim listesinin arka planını, gördüğümüzü düşünebiliriz. Burada kast edilen Işık tabiri Burdur da ; 19.yüz yılda yine Yenice Mahallede varlığını sürdüren Bektaşi dervişlerini mi yoksa aynı mahallede yaşayan Cumhuriyete
kadar var olan Rifai dervişleri ri mi kast edilmektedir ? Ancak bazı belgeler sözü edilen derviş zümresinin Bektaşiler olduğu doğrulamaktadır. Söz konusu tarihte Burdur da ki Bektaşi
dervişleri artık eski kadim anlayış terk ederek tamamen farklı bir yola girdikleri anlaşılıyor.
Ayrıca Burdur halkını tamamını Işık saymak , son derece abartılı olacaktır. Şiirde bizce bu
husus , biraz mübalağalı bir şekil de işlenmiştir.
TAHTACILAR :
Burdur merkez Divan Baba diğer adıyla Deli Baba mahallesinin bir kısım halkı Tahtacı olarak
bilinen Türkmenlerdir.Buraya ne zaman yerleştikleri bilinmemektedir. Ancak genellikle
18.Yüz yıl içinde Batı Anadolu’ya geldikleri kabul edilmektedir. Ayrıca Burdur ili içinde Deli
Baba tahtacılarından başka Gölhisar Kargalı Köyün de de Tahtacılar yaşamaktadır .Malazgirt
Savaşı sonrası Anadolu’ya gelen Ağaçeri Türkmenelerinin torunları oldukları araştırmacılarca
kabul edilmektedirler özellikle Batılı Misyonerlerin onları eski Anadolu Halkları sekenesi gösterme gayretleri tam bir uydurma ve koca bir yalandır. Tahtacı Türkmen Kültürel dokusu tamamen Türklerin kadim dini Tengricilik ile İslam’ın Alevi kolunun karışımı bir sentezidir. Mesela Tahtacı Türkmenlerde görülen dağları kutsama onu kişileştirme erenleştirme kültü,tamamen Eski Türklerde görülen bir inanış biçimidir. Örneğin Teke Yöresinin ünlü TahtacıTürkmen şairi Gök Halil’in(1836-1922) şu dizelerinde Yeşiova Eşeler Dağı ile ilgili vurgulaması bu duruma küçük bir örnektir.
Niyaz Babayı severim candan
Eşeler Babayı çıkarmam dilden
Kırklar kurtarsın da bizi beladan
Gidelimin canlar Abdal Musa’ya176.
Tahtacı inanç sistemi bu gün eski özgünlüğünü kaybettiği sonradan girme diğer Alevi –
Bektaşi-Gulatiye akide ve inançlarının varlığından anlıyoruz. Nitekim ,çeşitli bölgelerdeki Tahtacılar arasından bu bakımdan çok farklılıklar görülmektedir .Hz. Ali’yi Tanrı olarak gören
zümreler yanın da Hacı Bektaş Veli yolunu benimseyenler vardır.Halbuki Tahtacıların Alevi ve
Bektaşilik ile bir ilintileri tarihsel olarak yoktur177. Eskiden Tahtacılar da görülmeyen Bektaşilik etkisi gittikçe artmaya başladığı bildirilmektedir. İzmir yakınlarında ki Narlıdere köyün de
yaşayan Yanınyatır ailesi köylerine getirdikleri Burdurlu Halil Efendi adında ki muallim vasıta176

Veli ASAN ,Ta htacı Türkmen Ozanlar.Sayf.8 Ankara-1997
Naci Kum ATABEYLİ ,Antalya Tahtacıları Hakkın da Notlar .Türk Arkeologya ve Etnografya Dergisi.Sayf.211.Sayı 4/1940
177
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sıyla Bektaşi etkisinin girdiği belirlenmiştir178. Bazı Tahtacı zümreler besmele yerine Bimişah
derken bazıları ise bilinen besmeleyi çekmektedirler . Burada açık yüreklilikle şunu kaydetmeliyiz : Hacı Bektaş ı Veli başta olmak üzere Abdal Mus a ,Kaygusuz Abdal ve diğer eski
erenlerle ilgili Anadolu da yazılmış ;16.17.ve 18.ve hatta 19. Yüzyıllarda yazılmış (bir kaçı hariç) Velayetname –Menakıbname ve Erkanname de ve Cebrail Buyruklarında kesinlikle ” bismişah” ibaresini görmedik.Bu adet Aleviliğe –Bektaşiliğe ve bazı Tahtacı gruplara sonradan,
20.Yüz yıl başlarından itibaren, özellikle kökeni eski Şah İsmail kaynaklı bir propaganda sonucudur . Ve şifahi olarak zaman zaman yazılı yaşatılmış ve 20.yüzyıl başlarından itibaren
bazı modern kaynaklara girmiştir. Bu meyan da özgün Tahtacılıkta Besmele bütün İslam dünyasınca bilinen ve çekilen besmeledir179.
Bilinen İki Ocağa bağlıdırlar: Yanyatır ve Hacı Emirli . Oymakları –Obaları (Tahtacılar kendilerinden olan her çadır topluluğuna oba dediklerini Burdur Deli Baba Tahtacıları ile bazı sohbetlerimiz de dinledik)180 ise Çobanlı, Nacarlı, Çaylak, Aydınlı, Enseli-Eseli, Sivrikülâhlı, Kokluca, Cingöz, Tomaklar,Evci, Çiçili, Mazıcı, Alçı, Gökçeli, Kahyalı. Burdur Deli Baba Tahtacıları
Çaylak ve Enseli‘dirler Türkiye de ki dağılımları :Adana –Mersin –Antalya Burdur-IspartaDenizli –Muğla-Aydın-İzmir-Manisa-Balıkesir ve Çanakkale illeridir. 1960 sonrası Türk Milletini bölük bölük bölmek isteyen Emperyalist ideoeolojik ajanların yerli ve yabancı tetikçilerinin
bütün kışkırtmalarına rağmen;1980 öncesi bazı küçük gruplar hariç, hiçbir Tahtacı Türkmen
bu tuzağa düşmemiş ,Milli Kimliğin temel bir harcı olarak hep var ola gelmişlerdir. Tahtacı
Türkmen şairlerinden Avcı Ali’nin Kıbrıs Harekatı sırasında yazdığı destanın da ki kahramanlık
ruhu bizim bu görüşümüzü açıkça teyit etmektedir. Destandan bir kıta:
Büyük Atatürk’ten aldık örneği
Askerimiz zapteyledi Girne’yi
Biliriz düşmana dersin vermeyi
Çekilin kafirler yollar bizimdir181
Özellikle misyoner faaliyetleri ile Türk Milletinin ayrılmaz bir parçası olan Alevi –Bektaşi ve
Tahtacı Türkmenleri kendi amaçları doğrultusunda yönlendirme gayeleri hakkında son derece dikkat çekici bir makale yayınlayan Aydın Aras(Aynı başlık ile Aras, yüksek Lisans Tezi hazırlamıştır)araştırmasını şu cümlelerle bitirmektedir: Bütün bunlardan hareketle oryantalistlerin
178

Yusuf Ziya YÖRÜKAN ,Anadolu da Aleviler ve Tahtacılar.Sayf.453.Ankara-2002
Çocukluğumuz da ağaç biçmek üzere köyümüz Anbarcığa, hep Tahtacı insanlarımız gelirlerdi .Bunlar Teke’nin
çeşitli yerlerinden olan insanlardı. Bir zaman halamgil , karı -koca iki kişiye tahta biçtirmişlerdi .Öğle yemeği
için oturan Tahtacı ale ,” Bismillah” diyerek yemeğe başlayınca boş bulunan halam –A… sizdemi Bismillah diyorsunuz deyince, seslerinden oldukça kırıldıkları anlaşılan misafirler –Aba biz Müslüman deyilmiyiz ? dediklerinde, Halam doğrusu oldukça utanmıştı.
180
Oba, kadim Türklerden beri kullanılan bir kelimedir.Önceleri konar göçer Türklerde aynı aşiret –boy-kabile –
cemate mensub çadır ahalisine denilirken sonraları yarı yerleşik duruma geçen köylerde kendileri dışındaki
her eve oba demeye başlamıişlardır.Örneğin Çavdır Anbarcık köyünde özellikle kadınlar misafirliğe gitmeye
“Obaya gitmek “ ,misafirlikten dönmeye “Obadan geliyoruz “ derler.
181
Veli ASAN,a.g.e Sayf.132
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Aleviliği tefrika aracı olarak kullanmak için bazı tezler öne sürdüğü aşikârdır. Oryantalistlerin,
misyonerlik ve sömürgecilik faaliyetleri çerçevesinde ele aldığı tezlerinin, sosyolojik bir gerçeklikten öte pragmatik siyasi gayeler çerçevesinde şekillendiği açıktır. Oysa Aleviliğin gayr-ı
İslam ve gayr-ı Türk olarak ele alınması, Alevi-Bektaşi zümrelerinin kültürel kodları ile bağdaşmamaktadır182. Söz konusu Misyonerlerden kafatası ölçümcüsü Luschan 19.Yüz yılın sonlarına doğru Menteşe Bölgesi Tahtacıları hakkında sahadan yaptığı gözlem ve incelmelerine
(!)dayanarak yazdığı” Tahtadschy” adıyla bilinen eserinde bütün misyonerler de görülen
Anadolu da kendilerine göre kaybolan Hıristiyanların izlerini bulmak amacına yönelik bir çalışma gayretleri görülür .Hatta Tahtacıları Yarı Hıristiyan olarak vasıflar183 . Luschan dan çok
sonraları Avrupa da özellikle Almanya da Alman Kiliseleri Alevi –Bektaşi –Tahtacı inancı taşıyan işçilerimiz üzerinde aynı çalışmaya devam etmiş : Siz aslında Hıristiyandınız ,Sizleri zorla
Müslüman olmaya zorladılar .siz yine kendnize dönmelisiniz” propagadası ne yazık ki , epeyce
başarılı olmaya başlamışlardır. Ne var ki kendi si de bir Tahtacı çocuğu olan yaptığı araştırmalarla bu saha da önemli eksiklikleri gideren merhum Veli Asan ,Tahtacıların Alevi Caferi olduğu vurgular ve amentülerini :
1.AIIah'ın vartığına ve birliğine
2.Hz. Muhammed'in Tanrının elçisi olduğuna
3.Hz. Ali'nin en büyük islam yorumcusu olduğuna ve Peygamber'in en yakını olduğuna
4. Kırklar Ceminin özüne bağlı olunması gerekliliğine
5. On iki imamların gösterdiği yoldan gidilmesi gerekliliğine yorum yapmaksızın inanma184
şeklinde özetlemektedir. Belirlendiği üzere Türkiye de genel olarak Alevi olarak bir ad altında
toplanan Milletimizin bir kısmı Alevi- Bektaşi ve Tahtacı adı altında üç bölüme ayrılmaktadır.
Bu bölümlemelere mensup olan insanlarımızın bazı ortak noktaları varsa da ayrıldıkları yerlerde az değildir. Örneğin Tahtacılar ve Aleviler yakın tarihlere kadar Bektaşileri, Cemlerine
asla kabul etmediklerini Cumhuriyetin hemen başlarında Y. Ziya Yörükan tarafından tesbit
edilmiştir185. Dolayısıyla Alevilik(-Bektaşilik) ve Tahtacılık birbirlerine benzemeyen özgün ayrı
yapılara sahiptirler186. Ancak Tahtacılık; aşırı bir iddialı bir söz olsa da Prof.Dr . Fuat Bozkurt’un dediği üzere : Eski Türk yaşam biçiminden başka bir şey değildir187.Şu satırlar cennetmekan Mehmet Eröz Hoca’ya aittir .Kendisi Alevilik-Bektaşilik –Tahtacılık ile alakalı saha
çalışmalarıyla ölümsüz abidevi eserler bırakmıştır: Tahtacılar, ölü lerini geleneğe uygun şekil182

Aydın ARAS , Aleviliğin Menşelerine Dair Oryantalist Tezler Üzerine Bazı Değerlendirmeler. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi . Cilt: 12 Sayı: 63 . Sayf.248 .Nisan 2019
183
De. F. von LUSCHAN,Die Tahtadscy.Sayf.6 Braunschweig -1890
184
Veli ASAN, Tahtacı Kimligi ve Tahtacı İnanç Merkezleri. Uluslar Arası Bektaşilik ve Alevilik Sempoz..
Sayfa.215 .Isparta-2005
185
Y.Z. Yörükan ,a.g.e Sayf.467
186
İsmail ENGİN ; Tahtacılar ve Tahtacı Aleviliği.(Geçmişten Günmüze Alevi Kültürü) Sayf.138 .Ankara -2009
187
Prof.Dr.Fuat BOZKURT, Tahtacılarln Kutsal Kitabı Buyruk Hakkında Bir Kaç Not. I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo- Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildirileri.Sayf.35 Antalya -2009
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de hazıriayıp gömmekle beraber, İslâm geleneğine uygun şekilde namazını kıldırırlar. Köyde namaz kıldırmasını bilen varsa kıldırır, yoksa komşu
Sünnî köyünden çağrılır. Ödemiş'in Bozdağ eteklerinde yaylıyan Karatekeli Yörüklerinden Osman
Ağa, İzmir çevresindeki Tahtacılardan bir kadının
hususta kendisine yakındığını bize anlatmıştı. Kadın, ölen kadınların cenazesini hazırladığını, fakat
okuyacak hiç bir dua bilmediğini söylüyor. Osman Ağa, «Dura» isim li bu kadına İhlâs ve Fâtiha
öğretiyor188.”Dura “adı Teke yöresin de de kız
çocuklarına ,eskiden sıkça verilirdi. Benim de bir
akrabamın kızının adı “Dura” idi. Eröz rahmetlinin
biraz dokunduğu benzer bir acıklı hali , Çanakkale
Kazdağı Tahtacılarında gözlemlenmiştir. Halk Bilimi araştırmacısı ve Etnomüzikolog Abdurrahman
Ekinci ,Tahtacıların ölüm adetleri üzerine araştırmalar yaparken, Kazdağı Tahtacılarının cenazelerinde yanlarında taşıdıkları bir kitap olduğunu, kitabın cenazenin bağrına konulup kaBristanlığa götürüldüğünü cesetle mezara konulduğunu sonra oradan alınıp tekrar eve geri getirildiğini öğrenir. Ve kitaba asla el sürülemeyeceğini , asla açılmayacağını , okunamayacığını
Tahtacı cemaatinden duyar. Uzun ve meşakkatli sabırla ısrarlı uğraşlar sonunda ,kitaba ulaşır. Görüntülere alır ve kitabın bir çeşit suretini bu satırların yazarına ulaştırır. Kitabı incelediğimiz zaman gördük ki içinde; bölüm bölüm Kur’an ı Kerimden ayetler ve yer yer Arapça
dualar bulunuyordu189. Halimize gülmek mi yoksa ağlamak mı gerekir doğrusu açıklamak
biraz zor.
Süleyman Baba , bir rivayete göre Süleyman Askeri adında ki sahabi bir zattır ,Askeriye köyünde bir tepe üzerinde medfun olup ,bazılarınca köyün adının bu sahabeyle ilgili olduğu
anlatılmaktadır.
Dorum Dede :Burdur Bağ arasında olan türbe ve zaviyesinden eser kalmasa da, yıkılan türbe
içinde veya yanın da olduğunu zannettiğimiz bir mezar bulunmaktadır; ancak bahse konu
mezar Dorum Dedeye ait değildir. Ayrıca 15.Yüz yıldan beri varlığını bildiğimiz ve 18 . yüz yıl
da da mevcut olduğunu anladığımız , bu gün yerinde olmayan merkez Karakaya Köyünde de
bir Dorum Dede zaviyesinin daha olduğu görülüyor. Bu Dorum Dede Zaviyesinin bir Bektaşi
zaviyesi olduğu190 ve 2.Mahmud devrinde Bektaşiliğin yasaklanması yanın da tekkelerin zaviyelerin yıkılması emri ile yıktırıldığı ancak türbelere dokunulmaması istenilmesi sebebiyle
188

Prof.Dr.Mehmet ERÖZ,Eski Türk Dini Alevilik ve Bektaşilik.Sayf.352-353
Abdurrahman EKİNCİ .Tekeli’nin Dilinden Telinden 2.Sayf.136 Ankara 2014
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Ayşe DEĞERLİ -Yusuf KÜÇÜKDAĞ, Vaka-i Hayriyye’ye Kadar Anadolu’da Bektaşi Tekkeleri ve Zaviyeleri.Sayf.111. Alevilik Araştırmaları Dergisi .Yıl 8 .Sayı 15/2018
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türbesinin kaldığı zamanla bakımsızlıktan harabe olduğunu düşünmek yerinde olacaktır. Hem
bu Dorum Dede hem de Bağlar arasın da halen mezarı bulunan Dorum Dede ile Hecin Dede’nin aynı devir de yaşadıklarını ,isimlerinde ki ironiden anlıyoruz.
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Hecin Dede'nin adını taşıyan cami avlusunda ki kitabesiz mezarı
Halk onlara birbirini çağrıştıran lakaplar takmış olmalı ki bu ilginç benzerlik ortaya çıkmıştır.
Hem Dorum ve hem Hecin bilindiği üzere Deve familyasıyla alakalıdır.19.Yüzyılda faal olan
Bağlar için deki Dorum Dede zaviyesinin 191 1854 yılın da zaviyedarı Ömer Efendiydi 192. Ayrıca Tire de , Konya da ve Lefkoşe de Senirkent’te Dorum Dede - Baba adıyla bilinen türbeler
veya tekkeler mevcuttur. Tire de bulunana Dorum Dede’nin de Bektaşi olduğu görülmektedir. Burdur da görülen iki Dorum Dede üzerin de daha detaylı bir çalışma elbette yerinde olacaktır ancak kaynaklar çok yetersizdir.
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Dr.M.Sadık ADEMİR, Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığı Altında XIX. Yüzyıl Burdur Vakıfları. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.Sayf.110 Sayı:18- 2007/1
192

BOA.C.EV.15024 .Sayf.79 b

Ardıçlı Tekke :
Bağlar için de ulu bir ardıç ağacının dibinde olması sebebiyle bu adı aldığı belli olan Tekkenin ,
eskiden beri Burdur’un en önde gelen ziyaretgahlarından birisi olduğu malumdur. Sonradan
mal esef milli tarihi kültürümüzden habersiz bazı hayırseverlerin iyi niyetlerle ,inşaa ettikleri diğerleri gibi evvari çatılı bir oda içine alınan mezar taşında, yeni harflerle Mehmet
Efendi yazmaktadır. Tekke ve etrafı Türbelerin Burdur’u almadan önce ilk yaşadıkları alan
olarak anlatılmaktadır. Ve çevresinde Dorum Dede ,Koca Bağ Tekkesi ve ayrıca isimsiz Türkistan mermer lahitlerine benzer yapı da bir çok mezar bulunmaktadır .Koca Bağ tekkesinde
biri kadın biri erkek iki mezar vardır ,üstüne Ardıçlı Tekke de ki gibi üstü çatılı bir oda, hayırseverlerce yaptırılmıştır. Gönül isterdi ki Rahmi Sultan ,Ardıçlı , Koca bağ ve benzeri mekanlar
Milli Kültürümüzün önemli mimarisi olan tarihi türbe mimarisi ile yapılsınlar.
Mustafa ABDAL (Cevizli Baba), Yukarda ele alındığı üzere eski bir Bektaşi Tekkesi olan Doğan Bey Zaviyesi olarak ta biliniyor ve Yenice Mahallesi içinde idi.193.
Burdur da Ahiler : Moğol istilası sırasında onlara en büyük direnişi gösterenler arasında Ahiler
ön saflarda idiler. Zaman zaman uğradıkları korkunç baskılara rağmen yılmadılar çoğunlukla
Orta Anadolu dan Batı Anadolu’ya çekildiler ve buradan karşı koymalara devam ettiler.
Şeyh Bedreddin(Ankaravi) ,Ulu Caminin eski adıyla Cami i Atik veya Cami i Cedidin ilk hatiplerinden olduğu söylenmektedir. Onun hatip olduğu vakıf kayıtlarında da yer almaktadır. Türbesi ve zaviyesi hemen caminin bitişiğinde idi. Bazılarına göre ise saat kulesi dibindeki Sebilhane yanındaydı. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde çıkan bir yangında yıkılmış, bu arada türbe
kitabesi de yok kaybolmuştur194. Ankaravi ilgili bulabildiğimiz en eski kayıt 1570 yılına tarihlenen( daha eski de olabilir )Camii Atik (Ulu Cami ) ile alakalı bir vakıf kaydıdır195.Şeyh Bedreddin Zaviyesi 19.Yüz yıl ortalarına kadar faal durum da idi196 . Yine aynı isimli Hacı Bayramı
Veli’nin halifelerinden bir Bedreddin Ankaravi daha vardı , Ankara çevresinde yaşayan Ahiler
içinde önemli bir yere sahipti . Burdur da yaşayan Bedereddin ile Hacı Bayram Halifelerinden
olan Bedreddin’in bir alakası varmıdır bilmiyoruz. Bize oldukça dikkat çekici gelen bir durum
193

Konya Vilayet Salnamesi Hicri 1332 .Sayf.565
Mehmet Necati –Rıza İsmail ERDEM ,Burdur Vilayeti Tarihi ,Halkiyatı ve Harsiyatı(HazırlayanDoc.Dr.Şevkiye Kazan Nas)
.Sayf.4 Ankara -2015
195
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ArşiviTKGM..TTD. EV. 0566 .Sayf 26
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ise 16.Yüz yıl içinde Burdur da Ağıl tarafında bir Hacı Bayram zaviyesinin bulunmasıdır . Bu
tekkenin veya zaviyenin halen Hacı Bayram Camisi olarak bilinen Ağıl mahallesinde ki Hacı
Bayram camisinin ilk nüvesi olduğu açıkça bellidir.
Ahiler Burdur –Gölhisar –Antalya ve Denizli yoğunluklu bulundukları yerlerdi. Arap seyyahı
Batuta seyahati sırasında (1328-29) hem Gölhisar hem de Burdur da Ahilerin misafiri olmuştu. Dolayısıyla görüldüğü üzere Burdur –Gölhisar kültüründe Ahilik önemli bir rol oynamıştır.
En eski vakıf kayıtlarından da takip edildiği üzere Ahi zaviyeleri bölgenin benzer sosyal yapıları için de sayı bakımın dan oldukça yekun tutar. Burdur –Yeşilova –Acıpayam –Gölhisar çizgisinde çok sayıda Ahi Zaviyesinin bulunması bir tesadüf değil bu yoğun varlığın bir tescilidir.
Mesela yukarda belirtildiği üzere yine ahilikle anılan Bayramiliğin kurucusu Hacı Bayram ı
Veli adına 16.yüzyılda Burdur da bir zaviyenin varlığı hiçte tesadüf değildir. Burdur da kadim
Ahi zaviyeleri merkez de Ahi Mehmet ,Akyaka köyünde Ahi Ömer, Karakend’de Ahi
Eyub197.Ahilik kurumu Burdur da Cumhuriyet dönemine kadar faal olarak mevcudiyetini dürdürmüştür. Ahi Loncası özellikle derici ,ayakkabıcı ve dokumacı esnafını denetleme fonksiyonuyla önemini her zaman korumuştur.

MEVLEVİLİK:
15.yüz yıl ortalarına kadar Burdur da kayda değer bir gelişme göstermemiştir. Ya da bu gün
elimiz de bunun tersini ifade edecek bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Fatih devrinde veya
2.Bayezid devrinde Burdur da bir Mevlevihanenin olduğunu biliyoruz. Aynı zaman da Divan
Şiirimiz de iz bırakmış bir şair olan Fedayi Dede ,Şah Kulu isyanı sırasında Burdur Mevlevihanesinin şeyhi idi.15. - 16.yüz yıllarda Burdur Mevlevi hanesi Fedai Dede ve Servi gibi iki kıymetli şair yetiştirecek kadar önemli bir kültür merkezi konumuna ulaşmıştı. 198Burdur Mevlevihanesi Cumhuriyete kadar faal olarak çalışmış ilgili kanunla kapatılmıştır. Ancak son devirlerinde ki ayinleri çocuk yaşta olmasına rağmen seyredip bize anlatan Ali Boyacı’nın anlattıklarından anlıyoruz ki kapatma dan sonra illegal olarak tekke bir süre daha en azından bazı
ayinleri sürdürmüştür. Ve Boyacı’nın ifadelerinden çıkardığımız tekke de ki törenler de yapılan işler pek te Mevlevilikte görülmeyen ritüellerle dolu .Örneğin kızgın demirileri yalamak
veya avurda şiş geçirmek gibi199.Bu tür uygulamalar daha çok Rifailik’te görüldüğü malumdur.Nitekim , Burdur ‘da eskiden beri bu tarikatın varlığı bilinmektedir200. Halkın Mevlana
Yokuşu olarak isimlendirdiği Ulu Cami’nin güney batısında ki yokuş başında bulunan Mevlevi
Tekkesi yıkılmış yerinde hiçbir şey kalmamış ancak Burdur Belediye Başkanı Sayın Sabahattin
Akkaya’nın gayretleri ile yerinde bir alan düzenlemesi yapılmış ilk şeyhlerden olan Fedai
Dede ile son devir şeyhlerinden Fehim Dede ile ilgili kitabeler konulmuştur.
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BOA.TT.D 438.Sayf.268
Burdur’da Mevlevilik için bakınız http://www.burdurtarihi.com/Fedayi Dede.pdf ve http://www.burdurtarihi.com/Burdurdamevlevilik.pdf
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Ali Boyacı ( D.1921-2020).16 Ağustos 2016 tarihin de yapılan görüşme.
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Ferit ÖZTÜRK, Burdur ve Çevresinde Sözlü Geleneğe Dayalı Adak ve Adak Yerleri.Sayf.48. Yüksek Lisans Tezi
Burdur 1991
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NAKŞİBENDİLİK:
Bu tarikatın Burdur’da hangi tarihte ve kimler tarafından yayılmaya başlandığını bilmiyoruz.
Yeseviyeden çıktığı hususu kabul edilir . Maveraünnehir de ortaya çıktıktan sonra zamanla
Türkistan, İran (Çoğu safeviler tarafından yok edilmişlerdir),Anadolu ve Hindistan en çok yayıldığı ülkeler olmuştur. Anadolu’da ilk önce Diyarbakır’da İran dan kaçarak gelen bir şeyhin
faaliyetleriyle görülmeye başlanmıştır. İstanbul da ilk dergahı 15.Yüz yıl son çeyreğinde açılmıştır. Dolayısıyla Anadolu da yaygınlaşması daha ziyade 17.ve 18.yüz yıllardır. Burdur’da ilk
faaliyetlerini bizce 17.yüz yıl hemen başların da olmalıdır. Nitekim , Ahi Mecdut tekkesinin
bulunduğu yerde bulunan Ahi Mecdut’a ait mezar kitabesin de bu açıkça görülmektedir. Tarih 1640 yılını göstermektedir: Kutbülarifin ,şemsülvasilin tarikatı Nakşibendiye Sıddıkiyeden
Ahi Mecdut Hazretleri takriben 1050201 . Miladi 1640 . Yine Şeyh Gaybi Tekkesi Nakşibeniyeden olduğu bildirilse de202 bunun sonradan olduğunu düşünmek yerin de olacaktır ;çünkü
Gaybi Zaviyesinin faal olduğu 15.ve 16.yüzyılda bu tarikat Anadolu’ya henüz girmemişti. Diğer yandan 18.Yüz yıl içinde Burdur’dan bir çok medrese talebesi Konya da tahsillerine devam ederken zamanın Anadolu’sun da Nakşibendiliğin en önde gelen isimlerinden olan ulemadan Hadimizadelerden icazet alıyorlardı. Bu yolla da söz konusu tarikatın başka bir kolunun Burdur da yayılması mümkündür. Osmanlı Medreselerinin kurucusu olan Molla Fenari’nin usul olarak koyduğu müderrislerin aynı zaman da ehl i tarik olmaları , çoğunlukla müderrisler bu geleneğe uymuşlar ancak Birgivi –Kadızade ekolüne mensup olanlar i buna şiddetle karşı çıkmışlardı. Burdur da Nakşiliğin bize intikal etmiş en ünlü ismi müderris Şeyhzade Ömer Efendi Burduri ile yine müderris Helvacızade Yakup Efendidir203.Diğer ünlü Nakşiler
Ömer Burduri’nin evlatları Hüseyin Esad Efendi , Ali Emin Efendi torunları Ömer Efendi ve
Cumhuriyet devrinde yaşayan devrin Burdur’unda fazilet sahibi değerli bir insan olarak tanınan Esad Efendi’nin oğlu Ömer Efendiden torunu Topal Mehmet Emin Efendi’dir. Bu zat biz
zaman Konya da yaşamış ömrünü Burdur’da tamamlamıştır. Tekke ve zaviyeler kapandıktan
sonra Emin Efendi , uzun yıllar gizlice tarikat faaliyetlerini yürütmüştür.1948’de sağ olduğunu
bildiğimiz Topal Emin Efendi hakkında mal esef fazla bilgiye ulaşamadık . Kendisin de bir çok
olağan üstü haller görülmüş olduğu tanıyanlarca rivayet edilmiştir. Soy adı kanunu sonrası
Koş soyadını alan Emin Efendi, Seyh Sinan Camisi’nin batı ucunda olduğunu sandığımız ve bir
zamanlar Şeyh Sinan ı Hamidi tekkesi olan yerde , müridlerini eğitmiştir.Ve tarikat icazetini
Burdur da Nakşiliğin şeyhi olan Hacı Rahmi Sultan (K.S) dan almıştır .İcazeti halen arşivimiz de
bulunmaktadır, İcazetin hattının yazı tarzından ,devrin diğer Emin Efendisi değerli hattat
Kayışzade Mehmet Emin Efendiye ait olabileceğini düşünüyoruz.

201

Burdur .Sayf.115 .İstanbul-1955
Burdur ,a.g.e Sayf.115
203
Halen Sinan Camisi haziresinde mezarı bulunan Şeyh Alizade Ömer Efendiye ait olduğu görülen ve taşın da
ölüm tarihi 1313 olan mezarın bahse konu olan Ömer Burduri değil torunu H.Esad Efendinin oğlu Topal Emnin
Efendinin babasına aittir.
202

103

HACI RAHMİ SULTAN(K.s):
Aslen Harputludur.Hayatı hakkın da bildiklerimiz tamamen rivayetlere dayanmaktadır.Ancak Harputta doğduğunu kesin olarak biliyoruz .Rivayetlere göre asıl adı Hıdır’dır . Doğum tarihi 1831’dir.12 yaşın da iken ağabeyinin yanına İstanbul’a ilim tahsili için gitmiştir.
Uzun bir tahsil sonrasın da kadı olarak Tekirdağ da kadılık görevine başlamıştır. Görevi ifası
sırasın da Denizli de bulunan Nakşi Şeyhi Hasan Feyzi Efendi tarafından davet edilmiş ve o da
bu davete icabet ederek Şeyhin müridi olmuştur. Dört kere erbain çıkarmış ve adı Hasan Feyzi Efendi tarafın dan Rahmi olarak değiştirilmiştir. Hasan Tahsin Efendi onu yakından tanıyıp
bildiği anlaşılan Burdur’a tarikatını yaymaya gönderilmiştir. Ayrılmadan önce Piri ona “Seni
Burdur’a manevi terbiye göreviyle, kartalların üzerine şahin olarak gönderiyorum”demiştir.
İlk Anadolu –Horasan –Türkistan Erenleri kültüründe gördüğümüz –güvercin –Doğan-Şahin
motifleri burada da karşımıza çıkmaktadır . Burdurda ki Nakşi kesimin ifadesine göre burada
kast edilen kartalların Zahiri Ulema yani medrese çevreleridir.Çünkü bu devirde Burdur medreseleri ile ünlüdür bu sebeple de Medine i Sağir yani Küçük Medine adıyla vasıflanmaktadır.Öyleki 18.yüzyıl ve 19 .Yüz yıl içinde
kendi halin de bir şehir olan Burdur da 4
yada 5 kütüphane bulunuyordu.Bu kütüphanelerde Konya kütüphanelerinden
fazla kitap bulunuyordu. Ve çok sayı da
alimin yaşadığı bir beldedir. Büyük Şeyh
İbrahim Efendi den beri anlaşılan selefi
ilim erbabı
son derece güçlüdür.Nİtekim Burdur’un yetiştirdiği ünlü
alimlerden Mehmet Refet Hatiboğlu
Hoca da Selefi bir bilgindir. Kısacası şehirde o zamanlar da ,Selefi bir anlayışın Rahmi Sultan evi çıkan yangınla harap olmuş
zemini olduğunu kestirmek zor değildir.
sonra yıkılmıştır.Bu gün yerinde yoktur.
Rahmi Sultan da bunlara sofular demektedir. Denizli’den ayrılan Hacı Rahmi Sultan ,Burdur’a
gelmeden yolunun üstünde olan Askeri’ye köyünde mola verir. Yol üstündeki çeşmeden su
içmek için duraklar o sırada çeşmeden su dolan Pal Nine adın da bir kadın ondaki farklılığı
hisseder ve hemen çeşmeden çekilerek onun su içmesini sağlar. Ve arkasına bakmadan evine
koşar eşine çeşmenin başın da bir yolcu gördüğünü kocasına söyler ve kocasına –Adam kalk
hemen koş eğer oradaysa misafir edelim bu kişi senin bildiğin kişilerden değil çabuk ,çabuk
der. Kadının kocası merakla çeşmeye koşar o sırada oturup dinlemekte olan Rahmi Sultanı
görür ve eşinin haklı olduğunu anlar. Hemen yanına varıp tanışır ve evine misafir olması ricasın da bulunur. Hacı Rahmi Sultan onu kırmaz ancak yatmak için “odasın da”(Köy odası) kalacağını belirtir. Askeriye de odada bir hafta misafir olur kısa zaman da ziyaretçilerle oda dolar,taşar. İrşadı başlamıştır ve ilk bağlıları çok sayı da Askeriyeli olur ve bu hal vefatına ve
sonralarına ve hatta günümüze kadar gelmiştir. Daha sonra asıl menzili olan Burdur’a gelen
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Rahmi Sultan Üç Dibek Mahallesinde ki Eski Yeni Camisi yakınından bir yer alıp ev sahibi olmuş ve buraya yerleşmiştir. Aynı zaman da önemli bir alim olan Rahmi Sultan, bu mahallede
bir medrese açarak (Dershane adıyla da biliniyor)ders vermeye başladığı anlaşılıyor. Yanı sıra
Nakşi tarikatının şeyhi olarak ta irşad faaliyetlerini yürütmüştür. Kısa zaman da büyük bir kitle
onun halkasına dahil olunca bir rivayete göre şehrin zahiri alimleriyle bir rivayete göre çok
sayı da fakir fukaranın ona bağlanmasını çekemeyen Burdur Beylerinden bir gurupla arası
açılıyor. Merhuma büyük bir eziyet ve zulüm hareketi haline dönüşen düşmanlık baş gösteriyor.ve bu fasılasız devam ediyor. Çaresiz kalan Rahmi Sultan diğer adıyla Hacı Rahmi Efendi
Hicrete kara veriyor . Ve bir gün şehirden ayrılıp yola düşüyor rivayete göre yolda geride kalan Burdur’a dönüp bakıyor çok muzdarip olacak ki “Burduuur –Burduuur .Mendebuur mendebuur dediği anlatılmaktadır. Ancak göç Askeri’ye köyüne ulaşınca o, aile halkıyla bağlılarına
durun artık göçmemize gerek kalmadı, o mendebur bizi buraya getiren o mendebur öldü,
gitmemize gerek kalmadı diyerek Burdur’a geri dönmüştür. Bir rivayete göre Burdur’a gelmeden önce Rodos’a gider burada bir müddet kalır ve orada evlenir . Sonra Burdur’a gelir.
.İlk önceleri Kıravgaz’dan Hatice adında bir kızla evlenir, bu hanımından Halil ve Ahmet adın
da iki oğlu olur. Hacı Rahmi pek kıymet bilmediği anlaşılan bu kadından ayrılarak başka bir
kadınla evlenmiştir. Üçüncü evliliği ise Zehra Hanımladır. Bu evliliklerinden: Sadık(1920 de
Ankara da toplanan ilk Milli Meclise Burdur Mebusu olarak katılan Halil Hulusi Efendi’nin
babası) Sıdıka ve Nuri Ermiş dünyaya gelmişlerdir. Kendisi hakkında tek bilgi kaynağımız
rahmetli Ferit Öztürk’ün yaptığı Yüksek Lisans tezidir. Rahmetli topladığı Hacı Rahmi Sultan’ın
Nutuk –Şathiyat –İlahi tarzın da ki şiirler yoluyla eşsiz bir hizmette bulunmuştur. Çok sayı da
Nakşi talebesi olan Rahmi Sultan’ın yetiştirdiği en önde gelen halefi Burdurlu Nasuhizade
Şeyh Mehmet Efendi(Balkır)dir D.1878-Ö.1964. Sonraları Burdur’a sürgün gönderilen Saidi
Nursi’nin çevresine giren Şeyh Mehmet Efendi, Şeyhi ile Saidi Nursi arasında bazı rabıtalar
kurarak bir çok söylencenin çıkmasına kaynaklık etmiştir204. Hacı Rahmi Sultan 1916 yılın da
vefat etmiş bu gün türbesinin bulunduğu yere o zaman Hıristiyan Mezarlığı bulunan alana
defnedilmiştir. Manzumelerin de Yunus , Fuzuli gibi şairlerimizin tesiri görülen Hacı Rahmi
Sultan’ın doğal olarak tasavvufi bir anlatımı vardır.

Bela fikrimizi aldık, gınaya meylimiz yoktur - Usandık ,varlığa doyduk ,gönül de hiç eza
yoktur.
Bu alem şöhretinden,şöhret almaz gönlümüz asla - Ezel de vermemişler, ona iktiza yoktur
İradem elde yok ,bilmem ne hali ihtiyar ettim – Eğer makbul eğer mezmum olam ,bundan
eza yoktur.

204

Bediüzzaman Saidi Nursi ,Barla Lahikası .Sayf.193.İstanbul-2007
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Kerem kıl Rahmi’yi vaslınla mesrur eyle ey şeha- Ki sen şah i keremsin hüsnüne hiçbir

fena yoktur.

Hacı Rahmi Sultan türbesinin duvarında bulunan yazı
Hacı Rahmi ile ilgili diğer bir kaynağımız 1928 yılın da Mehmet Necati ve Rıza Erdem tarafından yazılan Burdur Vilayeti Halkiyatı ve Harsiyatı adıyla bilinen eserdir.Erdem ve Necati’nin
verdiği Nakşilik hakkın da verdikleri bilgiler bizce tarihi gerçeklikten yoksundur. Buna göre
Burdur’a Nakşiliğin Yalvaçlı Hasan Efendi adın da bir zatın getirdiği şeklinde ki yazdıkları doğru değildir. Ki buna göre Hasan Efendiyle Burdur’a Nakşilik 1850’den sonra gelmiştir. Halbuki
daha 1640’dan önce Burdur da Nakşiliğin olduğunu yukarda görmüştük .Yine aynı yazarlara
göre Hacı Rahmi 1878’de Burdur’a gelmiş ve Nakşilik icazetini Yalvaçlı Hasan Efendiden almıştır. Hacı Rahmiyle birlikte aynı şeyhten iki kişi daha icazet almıştır bu kişilerde Sofuzade
Hasan Efendi ve Hacı Yakup Efendilerdir. Rahmi Sultan Eski Yeni Cami de ,Sofuzade Şeyh
Sinan Camisinde ve Hacı Yakup Ulu Cami de üç koldan her gün Sabah ve ikindi namazlarından sonra tarikat irşadı yapmışlar, bunlardan Hacı Rahmi bu faaliyetlerde son derce başarılı
olmuştur. Özellikle Askeriye ,Kışla , Çerçin
ve Elmacık köylerinden çok sayıda mürid
ona bağlanmıştır.Sözü edilen esere göre
Hacı Rahmi , Burdur da söz konusu tarika-

Rahmi Sultan(K.s) eşi Zehra Ermiş mezarı
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ta girmiştir205.
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Sultan(K.S) 'nun Esadzade Hacı Ömer Efendinin oğlu Mehmet Emin Burduri(Topal Emin) Efendiye
Hicri 1327 yılında vermiş olduğu Nakşibendi icazetnamesinin bir kısmı altta ve üstte kendisine ait
mühür ve kendi el yazısıyla Rahmi Harputi mevlude (doğumlu) vel Burduri kaydını düşmüş (Hayati
Kuzucu arşivi)

ASKERİYELİ URGANCI MEHMET ACAR (K.s)(1316-1980)
Hacı Rahmi Sultan takipçilerinden ve ona tam gönülden bağlı bir kimse olan rahmetli Askeriyeli Mehmet Acar’dır . Yakın tarihe kadar kendir yetiştiriciliğinin önemli bir meşgale olduğu
Askeri köyünde , buna bağlı olarak urgancılık mesleği de yürütülürdü . Mehmet Acar merhum
bu işi yaptığı için urgancı Mehmet olaraktan tanınırdı. Ona ait olan şu hikmet mürşidine bağlılığını açıkça göstermektedir.
Bismillahirrahmanirrahim
Yürü yürü aşıklar makamıdır bu.
Kabe kavseyni edna makamıdır bu
Sinem içre müştak Veliyullah ın makamıdır bu
205

Mehmet Necati –Rıza İsmail ERDEM ,Burdur Vilayeti Tarihi ,Halkiyatı ve Harsiyatı(HazırlayanDoc.Dr.Şevkiye
Kazan Nas) .Sayf.55 Ankara -2015

Gel gir gönül kabesine et ziyaret
Aşk ı ilahi feyzi rabbanidir bu
Cihan haşre davet olunca mağfiret makamıdır bu
Ta ezelden hitab ı izzet makamıdır bu
Hüsn ü cefa şartıyla gir meclisi irfandır bu
Deme ne oldum ben bekabillah makamıdır bu
Hazreti Fahri alem ve cihanyar ı güzin makamıdır bu
Ey aşıklar davet kıldı Rahmi Sultan
Feyz i irfan rıza i İlahi makamıdır bu
Kemteri aşık o Allahın nazlı civanıdır bu
Eyle ziyaret daveti rahmandır bu
Gönül Kabesini ziyaret eder aşıklar
Züde i nuran vasıl ı irfandır bu
Çok vasıflar söylenince sezadır bu
Cümleye mağfiret eyleyen niyazgah ı hüdadır bu
Rahmi’nin gülü ve bülbülü aşık ı suzandır bu 206
Burdur merkez dışın da özellikle Nakşi- Halidilik kolu bilhassa Dirmil ‘de oldukça yaygındı .
Hatta Burdur Nakşileri Birinci Dünya Harbin de cepheye gönüllü olarak katılırken, başlarında
Dirmilli Muhammed Nuri Efendi vardı207. Silsile olarak baktığımız zaman Burdur Nakşileri iki
kol olarak görülmektedir. Birincisi Halidilik kolu ,bu kol Kolun kurucusu Halid i Bağdadi’nin
birinci derece halifelerinden Muhammed Kudsi Bozkıri’nin halifelerinden olan Burdurlu Abdullah Efendi ve Yalvaçlı Hasan Efendi yoluyla gelen kol208.Dirmil de yayılan yol da Bozkıri’nin
halifelerinden Seydişehirli Abdullah Efendi halifelerinden Dirmilli Mehmet Emin Efendi (İbiş
Efendi) tarafından intikal ettirilmiştir.

206

Mehmet Acar’ın yakını emekli öğretemen merhum Veli Coşkun’dan alınmıştır.
Veli Cem ÖZDEMİR , Birinci Dünya Savaşı’na Gönüllü Katılan Burdur Nakşibendileri ve Burdurlu Din Adamlarının Millî Gayretleri.Birinci Dünya Savaşı’nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Uluslararası Sempozyumu.Sayf.270.Kırıkkale -2015
207

208

Abdurrahman MEMiŞ , Halidi Bağdadi'nin Halifeleri . Uluslar Arası Mevlana Halid-i Bağdadi Sempozyumu.Sayf.169 Ankara -2012
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Mehmet Emin Efendi(İbiş Efendi) (K.S) :?- 1854. Dirmilli olup doğum tarihi bilinmemektedir.Ancak kendisinde görülen bir çok olağanüstü hal rivayetleri vardır.Gayb ilmine vakıf olduğu ve aynı zaman da zahiri ilimlerde de muktedir bir zat olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinde
görülen bazı kerametlerin halk arasında şayii olması ve onların olağan üstü hallerini halkın
görmesi, malum olduğu üzere velilerce sakıncalı görülmektedir. Ve yaşadıkları beldeyi terk
etmektedirler . Benzer durumdan ötürü İbiş Efendi de (Merhum İbiş sanını nefsinin gururlanmasını , halk içinde bir şekilde bu adla horlanarak mecazi olarak önlemek maksadıyla
bilerek kullanmış bu suretle önlemek istemiştir) Dirmil’i terk edip Seydişehir de bulunan
Seydişehirli Abdullah Efendi dergahına hicret etmiş ve burada yaşamaya başlamıştır. 1854
yılında bir “Cezbe i Rahman” sırasın da vefat etmiştir Üstü açık türbesi Seydişehir Alaylar
Mahallesinde Akyol mezarlığındadır ve mermer mezar kitabesinde şunlar yazılıdır.
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DİRMİLLİ MEHMET EMİN EFENDİNİN MEZARI
“Hu
El-Merhum el mağfur tarikat-i aliyye-i Ve saadattan olup terk-i
Ma'seva ile mürşid-i meşayih-i âliden
El hac Abdullah Kuddüs Efendi Medresesinde ve rütbesinde İken
cezbe-i Rahmani ile irtihal eden
Şeyh Mehmet Emin Efendi Ruhuna Fatiha Sene 1271 (1854)”.

RIFAİLİK :
Osmanlı Devleti içinde faal olan ve oldukça yayagın olan tarikatlardan biriside Rifailiktir zaman zaman Rüfailik adıyla bilinse de aslında kurucusu olan Ahmet Rifai’nin adına nispetle
Rifailik doğru ismidir. Anadolu da ve Rumeli de oldukça yaygındı.Burdur da 17.yüz yIldan itibaren Nakşilikle paralele olarak yayıldığını düşünmek için sebepler mevcut. Bilhassa deflerle
ilahiler okuyarak zikr ayinlerinde dervişlerin şiş geçirme,cam yemek ,ateş yalamak kızgın demir tutmak ve yalamak gibi burhan adını verdikleri hareketler ile halk arasında gizil güçleri
var olduğu duygusunu yayarlardı.Burdur da 19.yüz yılda bilhassa Yenice mahallede tekkesi
bulunan Rifailerin şeyhleri Ateş Dede idi.Ateş Dede 1898 de ölünce Ali Dede şeyh olmuştu 209.
Bu tarihten sonra Rifailerin dergahi Şeyh Ali Dergahı olarak tanınmıştır210.
Kültürümüzü kaynaklarından olan ve kimliğimizin oluşmasında önemli roller oynayan tarikatlar ile ilgili tarafsız ;gerçeği ortaya koyan bilimsel eserler ülkemiz de ne yazık ki, çok azdır .Ya
külliyen ret yada olduğundan fazla abartılı efsane ve rivayetlerle dolu çalışmalar çoktur.
objektif değerlendirmeler ise yetersizdir. Çünkü tarikatlar Türkiye de gerek siyasi gerekse
ekonomik açıdan güçlü olduklarından her zaman gerçeği dile getirenleri boğma imkanları
vardır.Tüm tarikatların bağlıları gözü kararmış, akli meleke yetisini kullanamaz halde olduklarından; eksiklikleri, hataları ,günahları şirkleri görme imkanlarını kaybetmişlerdir ,dolayısıyla
onlardan objektiflik beklemek hata olur .Eski menakıb nameler birer propaganda kitabı olduklarından kültürel birer kıymet olmakla birlikte tarihimizi anlamak açısından her zaman
gerçek birere vesika olamazlar.Türklerin bir gayri müslim ülkeye yani Anadolu ve Rumeli’ye
gelmeleri esnasında bir küffar diyarı olan bu alanda en önemli referans noktası şüphesiz küffarla savaş ve zaferdi. Bu nedenle eski Türk Tarikatları pirleri hep küffar diyarını müslüman
yapan insanlardır çünkü bu yolla müritler pirlerine bir prestij sağlıyorlardı. Bundan dolayı
menakıbnameler genellikle yüz bin kere yüz bin kafiri Müslüman eden pirlerin hikayeleri ile
doludur bu sayılar bir pir’in diğer pirlere üstünlüğünü gösterme amaçlıydı. Günümüz de ise
akademik seviye de en üst yerlere gelmiş üniversite hocaları veya gördüğü eğitim açısından
mükemmel bir kariyere sahip olmuş insanların bile şeyhlerin saçma sapan hikayelerine, gözleri kapalı inandıkları sıkça görülmektedir. Akıl adın da ki muhteşem Allah nimeti ,böylece
nankörlükle ayaklar altına alınabilmektedir. Yakın tarihimiz de bu olgusal gerçekliği kullanarak, tarikatlara yönelik de iki önemli dış kaynaklı hücreleri ele geçirme faaliyeti ,gözlerden
kaçmakta veya kültür hayatımıza yön verenlerce dikkate alınmamaktadır. Pek fark edilmeyen
daha ziyade Rumeli kanalıyla bazı önemli tarikatlara musallat olan ve tarikatların özünden
bambaşka mecralara sokularak, görüntüyü İslamiymiş gibi servis etme diğer adıyla Modern
İslami anlayışı bina etme kurnazlığı ile buna paralel olarak İngiliz ve Amerikan İstihbaratının
faaliyetlerine psikolojik zemin hazırlama faaliyetleridir. Rumeli kanalıyla özellikle Bektaşilik –

209
210

Mehmet NECATİ –Rıza İsmail ERDEM. a.g.e Sayf.55
Konya Vilayet Salnamesi .Hicri 1332 .Sayf.564

110

Mevlevilik-Melamilik ve Rifailik içine giren Dönmelerin211 bu tarikatlara soktukları aslın da asıl
inanları olan Yahudiliğin (Sabetayizm) inanç ve ritülleri yoluyla yaptıkları yozlaşma ve saptırmaları ne yazık ki, bu tarikatlara mensup insanlarımızca hiç fark edilmemektedir. Nitekim,
geçmişi 12.Yüz yıla dayanan ve İslam Tasavvuf hareketinde önemli bir yere sahip olan Rifailikle bir dönme olduğu söylenen Kenan Rifai’nin ,Rifailiği arasında dağlar kadar fark vardır212.

Kenan Rifai’nin dönme bir aile mensubu
olduğunu ısrarla belirtilen vurgulayan yazarlar hakkın da ailesince213 her hangi dava açılmaması da dikkat çekici bulunmaktadır214.Rumeli den Anadolu’ya da geçen bu dönme sahte
dede –babalar bir çok Sabeteayist uygulamayı belli etmeden bu tarikatın bazı tekkelerine
sokmuşlardır. Mevlevililk te ise bir çok önemli Mevlevihane de post sahipliğine kadar ulaşan
bu dönme şeyhler Mevlevilik sanki sadece Hümanist bir akımmış gibi sunmaya başlamışlar
ve böylece özü olan İslam’ın şartları adeta unutturulmuştur. Mevlana adeta bir yeni bir İsa
olmuş ancak onun İslamİ yönü amacı ortadan kaldırılmış müzelik yapılmıştır ve bu uygulamaya en büyük destekte Uluslar arası mahfellerden gelmiştir artık Mevlana bir turizm objesi
olarak zamanımız da yaşatılmaktadır. Ama bunun asıl Türkiye de kotaranların tarihi kimliklerinin arka planları hiç göze batmaz. En belirgin ele geçen tarikat ise Rifailiğin Rumeli koludur.
Bunu da 20.Yüz yılın Modern Müslümanı sloganıyla yurdumuz da propagandası yapılmış Yahudi asıllı olduğu iddia edilen Kenan Rifai yapmıştır.Onun bu yönü hakkın da yapılan Doktora
tezin de tarafsızlık adına ele alınmış gibi görülse de karşı tezleri pek inandırcı değil, halk tabiriyle –Miş –Muş –hikayesidir215. Kadınlar Şeyhi olarak ta bilinen Kenan Rifai(Ayrıca Şeyh
Efendi Hazretlerinin ;tam 5 tane eşi vardır: Mahire Hanım, Nur Hanım, Lütfiye Hanım, Behice
Hanım ve GüzideHanım) “kimden ve nasıl olduğu anlaşılmayan bir şekil de asla eğitimlerinden geçmediği, uzaktan yakından hiç bir gönül bağı ahlaki bağı bulunmadığı halde, bir ara
memuriyette bulunduğu Hicaz tarafların da ki bazı Rifai Şeyhlerinden icazet aldığı yalanıyla
ortaya çıkmış sonra annesinin serveti sayesinde İstanbul da yaptırdığı Rifai Tekkesinin şeyhi
olmuş ve İrşada (!) başlamıştır .Genelde de yalı , konak çocukları ve gençleri arasın da özellik211
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lede kadınlar –genç kızlardan yoğun muhabbet halkasına sahip olmuştur.Cumhuriyet ilanıyla
daha ziyade melon şapkası ve keçi sakalıyla tam bir modern Müslüman şeyh olarak(!) sufilik
yolunda epeyce yol kat eden Kenan Rifai ,denildiği üzere kendine son derece bağlı kadın müritleri ile her zaman kültür hayatımız da etkili olmuştur. Sonraları kurulan Kubbe altı vakfı ve
Dergah yayınları bu tarikatın faaliyete yerleridir. Özellikle kadın müritlerinden Semiha Ayverdi,Sofi Huri, Safiye Erol , Nezihe Araz ve bir çok kadın mürit örneğin eski Milli Kütüphane Müdiresi Mücgan Cumbur tanınanlarıdır. Sonradan bu kervana katılan Eğitimci Nazik Erik
(1919-2012) de yine en çok bilinenler arasındadır . Kenanilerin temel görüşlerine gelince :
Müslümanlık modern çağın modern dini olmalıdır .İslam bir estetik dinidir ve her şeyi güzel
olmalıdır.Müslüman kılık kıyafeti ile de modern olmalıdır örneğin: Baş örtüsü(Bu gün Türkiye
de yaygın olarak takılan türban) hiç te estetik değildir. İslam amellerini işlemekten daha
önemli şeyler vardır .Mesela Feminizm adı başka terimle de ifade edilse de , kadın müridler
için önemlidir.Kenan Rifai’den(1867-1950) sonra İstanbul da ki illegal tekkenin şeyhiyesi Semiha Ayverdi olmuştur, ondan sonrada ve halen şeyhi yine bir kadındır.Yalnız günümüzde
şeyhten ziyade Rehber adıyla tanımlama da bulunmaktadırlar. Gerek akademik dünya da
gerekse siyaset dünyasın da da kendine yer edinen ve modern tarikat olan(!) Kenani Rifailik
helal ve haram kavramıyla gördüğümüz kadarıyla
pek ilgisi olamadığından, bazı kişiler için epeyce
caziptir.1980 öncesi bir siyasi partiye sızan müridandan olan bazıları özellikle ağzı kalabalık bir
siyasetçi bu sayede bakanlığa kadar ulaşmıştır.80
darbesi sıkı yönetim mahkemesinde duruşmalar da
ilk yaptığı şey bu ağzı kalabalık kof bu adamın ,parti
arkadaşlarını ve genel başkanını suçlayarak mahkeme heyetinin gözüne girmek olmuş ve derhal
tahliye edilmiştir. Ve esaslı bir Kenan Rifaici dir.Kızı Modern şeyh Kenan Rifai veMürideleri bir
da bir akademisyen olarak tam Kenan Rifai mu- kaç da müridi
habbetlisidir.Semiha Ayverdi’nin kardeşi Ekrem
Hakkı Ayverdi de Kenani müritlerdendir. Ekrem Hakkı ,Türk Milliyetçiliğinin fikir babası Ziya
Gökalp’e olan kiniyle tanınır ve İsrailli Yahudi tarihçi Uriel Heyd ile bu konu da çok iyi anlaşırlar, ikisinin de kızgınlıklarının sebebi; onun Türk Tarihini Orta Asya (Türkistan) kadim tarihiyle
temellendirmesidir.Osmanlı varken buna ne gerek vardı mealin de argümanlarıyla tanınırlar.Günümüz de halen tutuklanıp yargılanmakta olan ve basınımız da bilmem ne Sosyete Hocası ve kedicikleri diye tanınan güruhun Kenan Rifai hareketine çok benzeyen yönleri vardır.
Ve ayrıca CİA’nin elemanlarından olduğu bu gün iyice anlaşılan Amerikalı Yahudi asıllı Meryem Cemile ile de modern İstanbul Rifailerinin benzerliklerin de ise bir fevkaledelik olduğu
aşikardır.Örneğin Cemile de de var olan Gökalp nefreti gibi. Zamanımız da Amerika da imame olarak namaz kıldıran kadınlar ile de Cemilenin organik bağı olduğu meydandadır. İş bu
Meryem Cemile, üzerinde çok durulması gereken kişiliktir.Yakın zamanların anlaşılmasın da
yarar sağlayacak, kilit isimlerden biridir. Burada kişilerin mensup oldukları soy kimliği ile bizim problemimizin olmadığını; ancak böylelerinin sinsice amaçları için ,her türlü milli –dini
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mukaddesatı istismar ederek başka mahfellere hizmet etmelerii de gözden kaçıramayız. Ve
bunu da yaparken millet evlatlarının kandırılıp kullanılmasına karşı olduğumuzu vurgulayalım.Meryem Cemile, Londra kaynaklı İngiliz intelijansyasının elemanı Mevdudi’nin nam ı
diğer (İngiliz politikasının elemanı olduğu hakkın da epeyce iddia vardır) Merdudi halkasına
dahildir .Son derece akıllı bir insan olduğu anlaşılan Cemile , yaşadığı devir de Tercüme Müslümanlığının alabildiğine yayıldığı Türkiye’ye de , faaliyette olan bir cemaatin büyüğünü
yazıların da överek, Milliyetçileri İslam adına döverek , köşenin tutulacağını ve övdüğü zatın
taraftarlarınca hemen göklere çıkarılacağını çok iyi bilmekteydi .O da bunu yapmış ,Türkiye
de onun bu zokasını yutan bazı cemaat kalemşörleri de(Ki bunların kökü dışarda olduğu ayan
beyan ortaya çıkmıştır) ona hemen teşne olmuşlardır. Cemile hakkın da şuurlu İslam kesimlerinde genel kanaat , Emperyalizmin en büyük düşmanı olan Milliyetçililiğe sürekli saldırarak ,
özellikle Arapların İsraile karşı milli duygularını pasifize etmiştir. Bu suretle Arap Miilli direnişi kırılınca İsrailin bir günde Filistini yutması gerçekleşmiştir. Sö konusu mukavetin dağıtılmasını sağlayan kişilerin başın da meryem Cemile de vardır.Nitekim ,üstadı Merdudi’nin
(!)İngiliz Emperyalizminin Hint Müslümanlarının veya dünyanın başka taraflarındaki Müslüman sömürgelerindeki direnişlerini kırmak amacıyla ,Milli Duyguları zayıflatmak için yoğun
bir faaliyeti olmuştur.Bu cümleden olarak Pakistan’ın istiklaline karşı çıkmıştı . Bir din aliminden ziyade bir siyasetçi portresi çizen Mevdudi İbn Teymiye şakirtlerinden olup mezheplere
ve tasavvufa karşı birisidir .İslam Ülkelerinde başlayan bütün muhafetelere isyan fikrini verip
onların güç sahiplerince zulümlere uğramasına sebebiyet verdiğini, böylece daha başlamadan
akamete uğramalarına yol açtığı görüşleri vardır. Vahhabilerin sıkı dostudur. Tefsirinde yer
yer kitab ı mukaddesden delil getirmesi yine çok tenkit edilen taraflarından birisidir. En çok
da onun peygamberler masum değildir fikridir. Bu görüşünü ilmi cesaret olarak görenlerde
vardır216.İslam tarihinde ki bazı olayları değerlendirip örneğin Halifelikte Ali –Muaviye davasında ki görüşleri İslamın asıl meselesinden olmadığı için onu suçlamak doğru değildir.İslam
aydınlarının önemli bir kısmı onu ve dolayısıyla onunla hareket edenleri Meryem Cemile dahil İngiliz –Amerikan poltikalarının piyonu olarak sıkça suçlamaları oldukça yaygındır. Mevdudi ömrünün sonuna doğru Amerikaya iltica etmiş ve orada 1979 yılında yetmiş altı yaşında
n ölmüştür. Bu arda kadınların imamlık yapmalarıyla alakalı fikri kaynağını takip edersek iz
bizi Mevdudiye götürür.Türkiye de onu göklere çıkaranlar olduğu gibi amiyane tabirle yere
batıranlar da vardır217. Mevdudi’nin müridesi Meryem Cemile’nin her yazdığı her yazı
,1967 İsrail Arap savaşı önce hemen anın da tüm Arap dünyasına dağıtılmış ve oku.Bu dünyasına yayılmıştır .Bunu yapan görünmez el (!) hala anlaşılamamıştır. Biz de ise Diyanet vakfının yayını olan Ansiklopedi de merhumeyi ve Üstadı Mevdudi’yi göklere çıkaran iki madde
yer almaktadır. Öte taraftan oldukça hümanist bir şahsiyet olan(!) Kenan Rifai, aynı zaman da
bir mesnevi şarihidir(!). Belirtildiği üzere Kubbealtı çatısı altın da toplanan bu anlayışın mensupları bir klan yapısın da olup ,açık görünümlü bir çeşit kapalı cemiyettirler. Bu zümrenin
gözün de Anadolu yok mesabesindedir. Genel tezleri Rumeli üzerinedir. Türk Milliyetçiliği ile
216
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ilgileri zayıftır. Rumeli Milliyetçiliği ise asıl ilgi alanlarıdır. Ne varsa Rumeli’n de vardır ve bütün kozmopolitliği ile İstanbul’da. Anadolu zeminli Türk Milliyetçiliği daha doğrusu Türk zeminli milliyetçilik onlara çok yabancıdır Açıkça dillendirmeseler de zaten Anadolu geri bir iklimdir ve bu iklimin insanları da geridir. Mesela Rumelili bir kadının çok basit bir el işi bile
onların gözün de şah eser gibidir .Rumeli konakları ve insanları bambaşka bir hikayedir. Bu
nedenle olsa gerek özellikle Ziya Gökalp aslın da hiç özelliği olmayan bir kişidir . Fikren bu
taifeye yakın olan Cemil Meriç’i özellikle de “Bu Ülkesini”biraz da bu gözle okumak gerekir.
Ancak sayılarını pek abartmamak gerekir en önemli toplantılarına 500-600 kişinin iştirak ettiği biliniyor diğer yandan etkili yayın organları vasıtasıyla bir çok insanımızı da yönlendirdiklerini gözden kaçırmamalıyız.Görülen odur ki: Fatihten sonra ortaya çıkmış Osmanlı Milleti
,ne kadar dönme devşirme varsa hepsinin kendilerinin mensubu olduklarını düşündükleri,
nesebi gayri sahih, şatafatlı içi boş ve hiç bir zaman millet olamamış toplama bir melez topluluğun adını ifade eder .Aslın da devletin kurucusu olarak bütün zahmetleri çeken bütün mihnetleri üstlenen bu uğur da sayısız şehitler veren Türk,bırakın millet i hakimeliğini milleti
sadık a bile sayılmayarak özellikle ve kasıtla adı aşağılanarak bu hilkat garibesinin içinde
kendine yer bulamamıştır. Türk ancak Tanzimat sonrası biraz hatırlanır gibi olmuştur. Söz
konusu melezler taifesinin gözünde Anadolu ve Rumeli Türklüğü aynıdır .Bön Türktür,Etraki
bi idraktır .Bütün bunlara rağmen Osmanlı Devleti bir Türk Devletidir temel harcı da Türklüktür. Ve bu yüzden ötürüdür ki Batı Emperyalizmi Osmanlı Devletiyle olan tüm hesabını Türklük üzerinden görmüştür ,görmektedir ve görmeye devam edecektir. Bu anlayışın yani Modern tarikat örgütlenmesinin en büyük faydaları Eski Milli sanatlarımızın(Hat
,Tehzip,Minyatür) yaşatılması hususndaki gayretleri olmuştur. Şu satırlar İstanbul’a Rus elçisi
olarak gelen Piyotr A.Tolstoy ‘a (XVIII. Yüzyılın İlk Çeyreği) aittir.
ONUNCU MADDEYE CEVAP
Türkler hiçbir zaman süvarilerini Avrupa kaidelerine uygun bir şekilde eğitmeyi düşünmediler. Kendi geleneklerine göre küçüklükten itibaren herkes ata binmeyi öğreniyor. Eğitimleri
ise şu şekildedir: Küçükten itibaren çocuklarını ata binmeyi ve hızlı gitmeyi, cirit oynamayı,
yani kısa oklar atmayı öğretiyorlar. Bu işte gerçekten de iyiler. Bu usulle de savaşa giderler.
Süvari alaylarını eğitmek için başka bir kuralları ise bulunmuyor. Kılıçta yüksek beceriye sahip
olanlar öne alınıyor. Diğerleri ise tüfek bulunduruyor ve düzen içerisinde yer almıyorlar. Daha
doğru bir ifadeyle onların tüm askerî kurnazlığı ve güçleri, sayılarının çokluğudur. Anlatıldığına göre, Türk halkı savaş zamanı çok kızgın oluyor. Düşmanları üzerine taarruza geçtikleri
zaman şayet geri çekilmek zorunda kalsalar sonradan bir türlü düzenlerini tekrar sağlayamayarak kaçıyor ve ölüyorlar. Çünkü düzenli savaşa alışkın değiller. Düşman onların peşinden
yetiştiği zaman ise komutanlarını da bırakıyor ve arkalarına bakmadan kaçıyorlar. Güçlerini
hemen toparlayamıyor ve düşmana yeniliyorlar. Kendileri de bu savaş tekniğinin yetersiz
olduğunu görüyor, ancak yabancı eğitime başvurmuyorlar. Onlardan bir şey öğrenmek bir
yana bunu duymak bile istemiyorlar. Sayılarının çokluğuna güveniyorlar. Bilindiği gibi Türklerin gerçekten de kalabalık ordusu var. Macar topraklarındaki son savaşın başında da böyleydi. Bu savaşa hazırlanırken de kendilerini birkaç yıl idare edecek teçhizat ve iaşe hazırladılar.
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O zaman Türkler iyi bir şekilde hazırlanmışlardı. Anlatıldığına göre, Türkler devletlerini kurduklarından itibaren hiçbir zaman bir savaşa bu kadar iyi bir şekilde hazırlanmamışlardı. Türk
ordusunun toplam sayısının 400.000 olduğu bilinmektedir. Onlardan 150.000’i yeniçeriydi.
Bundan başka bazı Hristiyan ülkelerini korku altında tutan Tatarlar da vardı218.
İstiklal Harbi sonrası Başkent Ankara yapılarak yeniden Türk’ün bağrından çıkan ve
Milli Devlet olan Türkiye Cumhuriyeti , asırlar boyu İstanbul’da yönetim çarklarına çöreklenerek fakir Türk Milletini bir sülük gibi emen dönme devşirme güruhunu saf dışı bırakmış, onların yerine devletin kurucu unsurunu ikame etmiştir .Bu sebeple, İstanbul Devşirmelerinin
tortularının çoğunluğu yeni devlete hep soğuk bakmışlardır. Bu hal ancak 1950’ye kadar
sürmüştür.50 sonrası söz konusu devşirme dönme yeniden sahne almış, devletin tüm kademelerine yeniden adım adım yerleşmiştir. Ve bu günde araların da son derece kuvvetli bir
dayanışma vardır ve cephelerine Balkanlar ve Kafkaslardan ırz namus ve canlarını kurtarmak
amacıyla Türk Anadolu’ya kapağı atan azlık ve azınlık mensuplarını da katmışlar, güya İslam
adına bir Osmanlı paravanı ile ırkçılıklarını perdelemektedirler . Bu Osmanlı Torunlarının(!)Türk kelimesinden inanılmaz bir nefretleri vardır, bundan dolayı Osmanlı hep öne çıkarılır çünkü bu kelimenin kavramı içinde Türk’e yer yoktur . Muhayyel Osmanlı Milletini Türk
Milleti yerine ikame çalışmalarına da son hızla devam etmektedirler işin acısı ;Osmanlı uyuştucusuna kapılmış Türk Nesilleri de bu afyonu yutmuş vaziyette ,bir Osmanlı Modası arkasında yalınayak başı kabak ha bire koşmaktadırlar. Prof.Dr.Orhan Türkdoğan’ın dediği gibi
Osmanlı Fetişizmi219 Tarih cahili ,Millet şuurundan habersiz güruhlara pek cazip gelmektedir.Günümüz Tv dizilerinden Dirilişteki anlatılanları gerçek zanneden milyonlarca insanın yaşadığı ülkede, bu da normal bir hal olsa gerektir. Tv Dizi kahramanı Ertuğrul Gaziden, en eski
yazılmış tarihlerimizde bir paragrafla sınırlı bilgi vardır.Sadece bir Hacı Bektaşi Veli menakıpnamesinde ondan biraz bahsedilmektedir.Bu durumdan çoğunluğumuz habersizdir. Bu aslın
da : 1983’ten sonra Turgut Özal’la başlayan220 ve halen daha da belirginleşerek devam eden
Milli Devlet ve Millet anlayışından uzaklaşma sürecidir ancak 15Temmuz ihaneti sonrası tam
manasıyla Milli Devlete süratle dönülmüştür bu da Türklük için çok büyük bir kazanç olmuştur. Osmanlı Fetişizmi bazı kesimlerin umduğu gibi toplumsal mutabakatı sağlayarak, yeni bir
toplum zihniyeti sağlayabilecek mi bunu zaman içerisinde göreceğiz.

HALVETİLİK VE UŞŞAKİLİK:
Halvetiye İran da başlayan bitr tasavvuf hareketi ilken 16.yüz yıl başların da Anadolu’ya
ulaşmış ve İstanbul da ilk dergahları açılmıştır. Çeşitli kolları vardır,Uşşakilik ve Sinanilik bunlardan ilk akla gelenlerdendir. Halvetiliğin Burdur da intişar edip etmediğini bilmiyoruz. Özellikle Elmalılı Ümmi Sinan yoluyla Batı Anadolu da oldukça yaygınlaşan adı geçen tarikatın,
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Fransızca kitap Türklüğe bakışını öğrenmek için çok ilginçtir.O tarihlerde bazı dergi ve gazeteler de bazı bölümleri dilimize çevrilerek yayınlanmıştı.

115

Burdur da akis bulmaması biraz güç görünüyor. Tarihi belgelerden gördüğümüz kadarıyla
özellikle Tefenni çevresinde tarikatın etkili olduğu anlaşılıyor.15.yüz yıldan beri varlığını bildiğimiz Tefenni Ece köyünde ki Hızır Ece zaviyesinin(Osmanlının ilk kuruluş yıllarına kadar bir
geçmişi olduğunu düşünmek, hatalı olmaz).Hızır Ece’nin Sarı Saltuk ‘un çevresinden olduğu
ve Karesi civarına Balkanlardan geçen Çepnilerin başında o vardı .Ece Köyüne kadar ulaşan
bir kısım Çepni ile bu köyü kurduğu rivayet edilmektedir. 17.yüz yıldan itibaren bilhassa
Ümmi Sinan’a bağlı dervişlerin yaşadığı bir tekke haline geldiğini ve aynı köyde Halvetilik
mensuplarının yaşadığı yadsınılmamalıdır . 1789 yılın ait bir arşiv belgesinde ise Kutbul arifin
Sinan Ümmi’nin oğlu Süleyman Selami Efendinin oğulları Mehmet Salih ve Hüseyin Hüsni
Efendiler Bab ı Aliye verdikleri bir arzı halde, Hamid Sancağı Tefenni ma Siroz kazası Karamanlı köyünde aileden Hakiki Süleyman Efendinin yaptırdığı ve zamanla harap olan Caminin
tamirini
rica
ettiklerini
beyan
edilmektedir221
.
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Tefenni Ece Köyün deki Hızır Ece Halveti zaviyesi zaviyedarlığı için verilen tuğralı berat.
BOA.EV.BRT.139
Bu cami halen Süleyman camisi olarak bilinmektedir. Tefenni-Karamanlı çevresin de Halvetiliğin canlı bir şekilde var olduğu açıkça görülmektedir . Ece köyündeki Hızır Ece Tekkesin de
Sinan Ümmi dervişlerinin 17.Yüzyıldan itibaren varlıkları biliniyor. Nitekim ,Sinan Ümmi’nin
torunu Mehmet Salih Efendi bu zaviyede şeyh olarak uzun zaman kalmıştı. 1855 senesin de
221

BOA.C.EV 362/18377

vefat etmiş oğlu olmadığından boşalan zaviyenin şeyhliği
için 1856 senesin de damadı
Musa bin Abdurrahman Efendi’ye bir berat verilmiştir222.
Ece köyü ilim ve irfan yurtlarından biri olarak bilinir..
Uşşakilik : Halvetilik kollarından olan Uşşakilik ile Burdur’un tam bir bağlantısı olup
olmadığını bilmiyoruz. Ancak,
Burdur’un tanınmış eski ailelerinden olan Dervişzadelerin
isimlerinden de anlaşılacağı
üzere bir tarikat ile bağları
olması muhtemeldir. 17.yüzyıl
son devirlerinden itibaren
Dervişzadelerin bölgede bir
çok önemli görevler alan aile
üyelerini tanıyoruz Zaman
zaman Türkemiş Hası(Burdur
ve diğer yedi kazanın adı)
askerlerine başbuğ olarak
seferlere katılmışlardır. Moralı olduğu kabul edilen SadraGölhisar ı Hamid Kazası Bey Köy Ak Baba Sultan Zaviyesi zaviyedarlığı verilen
Hafız Halil Efendiye 1854 ylılında verilen berat.BOA. EV.BRT .191.08
zam Derviş Mehmet Paşa
aslen Burdurlu olup söz konusu sülaleden olduğunu çıkarıyoruz223. Ailesi Burdur’dan Mora’ya gitmiş ve sonra tekrar Anadolu’ya geri dönmüştür nitekim ,bazı eski kaynaklarda onun Burdurlu olduğu açıklanmaktadır: Paşa, Burdur’a bir kütüphane kurarak aile ocağını unutmadığını göstermiştir . Burdur dan
Mora Adasına çok sayı da Burdurlu ailenin iskan edilmiş olduğu bilinmektedir.Dervişzadelerden (Dervişağazadeler de denilir) olup 19.Yüz yıl sonları ile 20.yüz yıl başlarında Osmanlı İlmiyesinin önemli simalarından olan Müderris –Derissiam Mustafa Hilmi
Efendi tarikat silsilesindeki adıyla Mustafa Safi Hilmi Efendi de bu ailedendir ve Uşşakiliğin
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İstanbul Kasımpaşa ki asitanesinin son şeyhidir.
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Burdurlu Sadrazam Mehmet Derviş Paşa'nın Burdur da yaptırdığı kütüphanenin 1893-1894
senesi varidat ve masarıfat defterinin bir sayfası (Hayai Kuzucu arşivinden)
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Mustafa Hilmi Efendi .Ömrünün son yıllarında
Uşşaki dergahı Şeyhi Mustafa Hilmi Efendi: Kendini “İsmim Mustafa, mahlasım Hilmi tarikaten Safi’dir. Hanefiyyü‟l-mezheb olup, pederimin ismi Ali, mesleği münadi, Şöhreti Dervişağazade’dir” diyerek tanıtan halk arasında bilinen adıyla Mustafa Efendi 1858 yılın da Burdur
‘da doğmuştur.Babası Ali Efendi’dir.İlk tahsilini Çınaraltı (Abdulkerim Camisi çevresi) mektebinde ve arkasından Eski Yeni Medresesinde yapmıştır. Tahsili sırasında ailesinden habersiz
Hafızlığını bitirmiş sonra ailesini haberdar etmiştir. 30 Eylül 1879 tarîhinde tahsil için, memleketi Burdur’dan İstanbul’a gelir. Fatih’te Tetimme-i Rabia Medresesinde Rehavi Muhammed
ve İstanbullu Hafız Şakir Efendilerin derslerine devam etmiş, tahsİini tamamlayarak 1883 senesinde Hoca Ahmed Şakir Efendi‟den icazetname almıştır. 1886 senesinde açılan rüus imtihanında başarılı olarak müderris olmuş ve Fatih Cami-i Şerifinde tedrise başlamıştır. 1889

senesinde Fatih Camii’nde talebelerine icazet vermiştir224. 1896 de imtihan ile askerî mekteplerden Eyüp Sultan Askerî Baytar Rüştiyesinde Kavaid-i Osmaniye muallimliğine tayin olunmuş ve 1898’de bu mektebin Arapça muallimi olmuştur. 1902‟de Toptaşı Rüştiyesi Kavâid-i
Osmani, Temmuz 1909’da Kuleli idadisi Ulum-ı Diniye ve Arabiye muallimliğine tayin olunmuştur. Aynı sene Teşrinisande ise Eyüp Askeri Rüştiyesi Lisan-ı Osmani muallimliğine nakledilmiştir. 1910da Beşiktaş Askerî Rüştiyesi Ulum-ı Diniye muallimliğine ve 1912de Koca Mustafa Paşa Askeri Rüştiyesi Ulûm-ı Diniye ve Arabiye muallimliğine nakledilmiştir. Askerî mekteplerin Maarif’e geçmesiyle kadro dışında kalmıştır. Ramazan 1914da Padişahın hazır bulunduğu devrin en önde gelen alimlerinin katıldığı Huzur Dersleri adıyla bilinen ilim meclisinin muhatablığına tayin edilmiş ve sonuncusu Mayıs 1923 senesinde yapılan Huzur Derslerin
de muhataplıkta kalmıştır. Mustafa Hilmi Efendi de, Fatih Câmiinde talebelerine icazet verdiği sırada bir altın madalya, Toptaşı Askerî Rüştiyesinde iken ikinci rütbeden bir Mecidi nişanı ve vatan evlatlarına güzel hizmetinden dolayı beşinci rütbeden bir Mecidi nişanı ile taltif
edilmiştir. Dayısı Ahmet Ağa’nın kızı Hatice Hanımla evli olan alimimizin bu evlilikten Mürşide
adın da bir kızı ve Cemal adında bir oğlu olmuştur. Oğlu Cemal Efendi de Uşşakiliğe intisap
etmiş ve 1923 ‘te hilafete nail olmuştıur.Mustafa Hilmi Efendi gerek zahir ve gerek Batın ilmin de fevkalade bir ilmi mertebeye sahip bir zat olduğu onu tanıyanlar tarafından ifade
edilmektedir.1883 senesinde intisap ettiği Uşşaki tarikin de 1906 senesinde icazetle hilafet
verilmiştir. Bu gönül yolun da Rumeli ev Anadolu da bir çok seyahatler yapmış ve amacı doğrultusun da epeyce bir say harcamıştır. Nakşiler ve Mevlevilerle de yakın dostlukları olan
Mustafa Hilmi Efendi bu yolun önde gelen şeyhlerinden ilmen de faydalanmıştır. Dergahın da
yaptığı sohbetlerinde Şerh i Mesnevi de bulunmaktaydı,Mesnevihan da olduğu anlaşılmaktadır.Aynı zaman da Nakşi icazeti sahibiydi. Önce Fındıkzade de de bir tekke sonra da Kasımpaşa Uşşaki Dergahı şeyhi olmuştur.Çok sayı da tarikat mensubu halife yetiştirmiş bunların şüphesiz en ünlüsü kendisi hakkında çok değerli bilgiler veren Sefine i Evliya yazarı Hüseyin Vassaf’tır. Mustafa Hilmi Dede hay tarihimizin zirve isimlerinden Kayışzade Hafız Osman Efendi
ve oğlu yine hattat olan Mehmet Emin Efendiyle yakın dost idi .Arşivimiz de olan bir mektupta bu konu da bazı satırlar görülmektedir.Ki Mustafa Hilmi Efendi ,Kayışzade Hafız Osman
Efendi den hat icazeti aldığını biliyoruz.Büyük bir yangın sonucu1918’de Fındıkzade de ki
dergahın yanması ve bu yangın da bir çok kitabının yanmasından dolayı Mustafa Hilmi Efendi
büyük bir yaşamış ve görev olarak ta açıkta kaldıysa da yakın dostu Şeyhülislam Musa Kazım
Efendi’nin yardımıyla Kasımpaşa Uşşaki Hankahına şeyh olmuştur.1925 Tekkeler ve Zaviyeler
kapatılmış Mustafa Hilmi Safi Efendi illegal olarak faaliyetlerine devam ettiyse de 1926 yılın
da vefat etmiştir. Manzum olarak
Aşkını artıra Mevlâ-yı Kerîmü‟l-Müteâl
Ey Hüseynim olasın garka-i deryâ-yı kemâl”
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dediği halifesi Hüseyin Vassaf’ın şeyhi hakkın da epeyce şiiri vardır. Dikkate değer bir şahsiyet olan Mustafa Himi(Mahlası) Safi (Uşşakilerce verilen isimdir).Onun tarikatların kötü niyetle istismar edilmesinden çok rahatsız olduğunu müridi Hüseyin Vassaf şöyle ifade etmektedir:
“Bu fahriyeleri azîz-i merhûm çok beğenmiş ve neş‟e-i fakîrânemin tezâyüdine dua buyurmuşlardı. Şeriatsız tarîkat ehli geçinen ba‟zı câhillere karşı (Farz u sünnet yoludur meslekimiz
billâhi) diye başlayan kısmı her zaman okurlar bunu ihvânın evrâd gibi ezberlemesini isterlerdi. Hatta bestelenmesi, dâimâ okunması temennisini izhâr ederlerdi.”
Rahmetli günümüzde ki yaşanan kepazelikleri görse ne derdi bilmiyoruz.
Vassaf şeyhi Mustafa Hilmi Efendi için
Bâb-ı irfân u füyûzunda bu âciz Vassâf
Hâki zer eyleyecek nazra-i Hak-bîn ister
Şeyhimin kadrini takdîr edemem aczim var
Anı hakkıyla gören dîde-i Hak-bîn ister.
Demektedir. Yine H.Vassaf ölümü için şu tarihi düşürmüştür.
Pîr Hüsameddîn-i uşşaki mahbûbu’l-kulûb
Ka’be-i kûyun gönüller dâimâ eyler tavâf
Âsitân-ı hizmetinde sâbıkan şeyh-i celîl
Mustafa Sâfî Efendi-i kemâlât-ittisâf
Ba’de-ez-in târîhini Remzi oku ihlâs ile
Nezd-i Hakk’a Mustafa Sâfî Efendi gitti sâf= 1344/(1926)
YEŞİLOVA (ESKİ ADIYLA ERLE MA YAVİCE)
Üzerinde uzun uzun çalışma yapılacak bir beldedir .Tarihçilerimiz adını Irla ma Yavice okusalar da doğrusu Erle ma Yavice(Erle ile Yavice. Yavi çok eski iki Türkçe kelimedir). Önceleri Nahiye i Erle ile Nahiye i Yavice yanın da bir nahiye bölgesi daha vardı Nahiye i Baradız adıyla
belirtilen bir kesimdir. Burası halen Kocapınar- olarak bilinen eski adıyla Kürt Köyü adıyla bilinen çevredir ,Sazak Köyü de bu bölge içindedir. Genişçe bir ovaya zaten halkımız Erle ovası
demektedir.Yavice Satırlar halen Yeşilova ilçe merkezinden doğu da kalan daha ziyade kuzey
kesimi diğer bölgeler ise Erle olduğunu arşiv belgelerinden anlıyoruz .Bu meyan da Satırlar
köyünün Yavice’ye dahil olduğu görülüyor. Türkmen savaşçılarınca Burdur gölü batısına doğru yapılan fetih hareketlen de oldukça önemli olaylara sahne olmuş bir yöredir .Ve bir çok
tarihi hatırayı bağrında yaşatmaktadır. Topraklarının mühimce bir kısmını Denizli iline kaptırmıştır.Örneğin Beylerli ,İnceler, Söğüt ve daha bir çok köy bir köy yüzyıllarca bağlı olduğu
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bu kazadan ayrılarak ,komşu ile bağlanmıştır. Söz konusu kaza alanı 16.yüz yıl başlarına kadar Gölhisar kazası içindeyken önce Yavice sonra Erle ayrı birere kaza yapılmış arkasından
birleştirilerek yeni bir statü verilmiştir.. Teke Bölgesinden sahil Tekesine inen Selçuklu devrinin fetih hareketinin önemli bir istinatgahıdır. Ve aynı zaman da Milli irfan ve kültürümüzün
Uç Vilayetindeki etrafını aydınlatan bir meşalesi gibidir.Özellikle bu gün unutulsa da ya da
unutturulsa da Oğuz bahadırlığı yanında Urum ve Horasan Erenlerinin post serdiği , şecaat
ile muhabbetin harman olduğu, Milli Tarihimiz ve kimliğimizin bizleri ısıtıp aydınlattığı bir yurt
ocağıdır. Oğuz şecaatini yukarda kısaca bahsetmiştik burada mekan tutmuş muhabbet erlerine gelince ilk göze çarpan yerimiz tam bir ocak olan Kayadibi Köyüdür .Burada mekan tutan
gönül erleri: Sapanlı Dede ,Emir(ce) Sultan,Karaca Ahmet Sultan, Ahi Baba, Derviş MustafaDeğirmen Köyün de Esir Baba, ,Doğan Baba köyünde Doğan Baba,Işıklı Nam ı diğer Türk ‘te
Işıklar da Aşık ya da Işıklı Baba (Anadolu da ve Rumelin de bir çok yerde Doğan Baba Karaca
Ahmet ve Işıklar köyleri hep birbirine yakındır)Iğdır’da:Şeyh İsmail ve Seydi Cafer. Akça Köyde
Şeyh İbrahim, Onacık’ta Veli Dede,Gebrem de Şeyh Satılmış,Ahi Ahmet , Dere Köyde Aşık
Satılmış ve Niyazlar köyünde Niyaz Baba,Sazak ‘da Şeyh Hızır, Etre Köyünde Ahi Mahmud,
Gençalide Şeyh Selman ,Yavice(Bu köy 16.Yüz yıl da nüfusu olmayan bir köydü) ‘de Şeyh Hızır, Alan da Şeyh İlyas , Baradız da Şeyh Halil ,bu gün Yeşilova’ya bağlı olmayan Beylerli de
Rabia Hatun Zaviyesi ,Gölcük’te Şeyh İshak ve isimleri unutulmuş sayısız kişi225. Öte yandan
aynı yörede Anadolu –Horasan erenleri geleneğinin akislerini taşıyan Düden Delisi yörüklerinin varlığı bize Baba İlyas Horasani’nin halifeleri arasında Düden adın da bir halifesinin bulunması dikkatimizi çekmektedir226.
ERLE DE (Yeşilova ) URUM (Anadolu) VE HORASAN ERENLERİ
Türklerin Türkistandan çıkıp Anadolu’ya göçleri bir yeni yurt aramak içindi . Söz konusu coğrafya ise Hıristiyan bir nüfusa sahipti ve ülkenin egemeni de Bizans Devletiydi. Doğu Anadolu’ya Kafkas yoluyla giren Müslüman Türkler yani Oğuzlar, diğer tanımla Türkmenler yeni
ülkeyi tamamen feth edebilmek için, tam 500 yıl mücadele vermişlerdir. Sanıldığı gibi Malazgirt’ten hemen sonra Anadolu Türk Yurdu haline gelmemiştir. Her ne kadar daha Haçlı
seferleri sırasında Anadolu’ya Türkiya denilse de:Anadolu’nun batısında son alınan yer İzmir’dir ve Timur tarafından 15.yy başında feth olunmuştur. En son alınan toprak ise 1464
yılında Trabzon’dur Türk yurdu olarak Anadolu ,Bizans tarafından sonuna kadar savunulmuş
kolayca teslim edilmemiştir. Özellikle Batılı tarihçiler tarafından ve yer yer bizim tarihçilerimiz
tarafından sık sık vurgulandığı üzere Anadolu Hıristiyan halkı, Bizans zulmünden bıktığı için
Türk adaletini tercih edip Türkleri çiçeklerle karşılamamış hele hele öyle Müslüman olup
Türkleşip Bizans’a yüz çevirmemiştir. Türk korkusundan çoğu zaten sahillere ve İstanbul’’a
kaçtıysa da devlet olarak Bizans gözü hep Anadolu da olmuş geri almak içinde ne lazımsa
yapmıştır. Hıristiyanlık için büyük bölümü (Holy Land) olan Anadolu vaz geçilmesi zor olan bir
coğrafya idi. Bu uzun süre devam eden mücadele de aslın da iki din şiddetli bir şekilde var
olma –yok olma savaşıydı .Emeviler ve Abbasiler zamanında İslam her ne kadar bir takım
225
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mevziler kazandıysa da geri çekilmek zorunda kalmıştı.İslamın ikinci savletini Türkler yapmıştı
bu Hıristiyanlık için kutsal olan beldeye.Türklerin daha iran iklimin de iken Çağrı Bey ile başlayan Anadolu akınlarına eski Türk dini hatırası olan Alplerin ön saflarda ya da Alp birlikleri şeklinde katılmaları böylece din uğruna gazaya giden bir zümrenin doğmasını sağladı. Anadolu
fetih hareketinde ve sonrasında Gaziyan ı Rum (Anadolu gazileri) adını alan bu alpler sonraları Osmanlı Devletinin kurulmasında önemli roller üstlendiler. Bu gazalara gazilerin yanında
katılan ve onların manevi önderleri olarak manevi fetihleri yapan ,zaman zaman da bizzat
tahta kılıçlarıyla gazilerin yanı başın da saf tutan Hazreti Piri Türkistani Ocağı erleri vardı,
diğer adlarıyla Horasan Erenleri. Fetihlerle yeni yurda konan bu erler zamanla er değil Eren
olarak anılır oldular ve onlara Urum Erenleri(Anadolu Erenleri) denildi.Anadolu da Alpler,
Alperen olmuşlar diğer adları ile “Gazi Erenler” olarak da anılır olmuşlardı . Alpler adını Alp
olarak devam ettiler. İşte bu Urum erenlerinin sayısı kültür tarihimiz için çok önemli olan
menakıbnamlere göre bazen otuz bin bazen elli yedi bin bazen seksen bin kadardır. Bu erenlerin başbuğu her menakıba göre farklı kişiler olarak verilir. Rivayet odur ki o zamanda bu
erenlerin piri Seyyid Nureddin idi Karaca Ahmed Sultan gözcüleriydi .Horasan erenleriyle bağı
Urum erenlerinin bağları kopma noktasına gelmek üzereyken ve özellikle manevi iklimin
bozulmaya yüz tutması üzerine Türkistan da ki pir Hoca Ahmet Yesevi buna müsaade etmek
istemedi. İklim i Rum erenlerini tarassut ve onların hallerinde bir tecdit yapması için Piri Türkistani Hoca Ahmet Yesevi Horasan ereni Hünkar Hacı Bektaş ı Veliyi Anadolu’ya gönderir227
.Ancak Urum Erenleri onu Anadolu’ya girmesini engellemek için bütün yolları ona kapatırlar.ne varki Hacı Bektaş güvercin donuna girip bir şekilde Anadolu’ya girer.Suluca karahöyükte bir taş üzerine konar. Erenler piri Urum erenleri ile sohbet halindedir ve erenler Karaca
Ahmet Sultan’a bir nazar kıl ,geçti mi dediler ? Sultan Rum‘a külliyen göz urdum ve nazar saldım gördüm onun gibi kimse yok her mahlûk birbiriyle oturur Ama Sulucakaraköyüğün üstünde bir göğçe güvercin şeklinde bir kimse oturup nazar salıcak üzerime ziyade heybet düştü varsa o erdir ondan gayrı değildir, dedi. Erenler arasında Hacı Tuğrul adında bir kişi vardı
bu Hünkarı geldiği yere göndermek üzere izin istedi izin alıp Doğan kılığına girip pervaz urup
hışımla Güvercin donuna girmiş ulu kişi üzerine gitti . yanına varır varmaz hışımla saldırdı
ancak göğe çıktı oda peşinden vardı ise de güvercin kılığından çıkan Hünkar onu kaptı ve sıktı
doğan kendinden geçti . kendine gelince gördü ki güvercin donuna girmiş zatı Hacı Bektaş’ı
gördü .Aklı başına geldi börkünü onun önüne koyup ona bağlılığını bildirdi .Ondan sonra ona
Doğan Baba denildi geri Urum Erenlerinin yanına geldi. Olanları anlattı .Hünkarın onları davetini iletti . Erenler ayak sürüdüler araya başka olaylar girdi hepsi gidip ona itaat ettiler ,onu
kendilerine pir kabul ettiler . Başka bir menakıbnamede ise Hünkarı şahin kılığına girerek
avlamaya gidenin Karaca Ahmet olduğu rivayet edilir.Yine başka bir anlatım da , Karaca
Ahmet Sultan Hünkarı ziyarete gitmek için yola çıkar .İki aslana binip yola revan olur koca bir
evren yılanı da kendine kamçı yaparak . Hacı Bektaş ı Veli bakar ki Karaca aslanlara binmiş
geliyor o da canlıyla karşılamak olmaz diyerek duvara binip onu karşılar. Görüldüğü üzere
Urum Erenlerinin hepsinin ruh halinde bir mücadele bir karşı koyuş bir taaruz duygusu hakimken Horasan Ereni olan Hacı Bektaş ı Veli de bir sulh haleti ruhiyesi içindedir ve barış yö227
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nüyle dikkat çeker .Çünkü Urum Erenleri Gazi Erenlerdir aynı zaman da savaş erleridir. Hacı
Bektaşı Veli ise bir gönül eridir. Nitekim, Urum Erenleri Doğan ve Şahin gibi yırtıcı kuş olurlarken Hacı Bektaş ı Veli barışın sembolü Güvercin donundadır. Ve artık bu iki hal tüm Anadolu
erenlerin temel özellikleri olur. Erenleri biz üç gurup olarak görüyoruz: Türkistan Erenleri,Horasan Erenleri ve Rum diğer söyleyişle Urum yani Anadolu Erenleri228 hepsinin ana kaynağı Türkistan Erenleridir ki pirleri Hoca Ahmet Yesevidir .Ancak Horasan ve Anadolu Erenleri
ana gövdenin ayrı dallarıdırlar onun için Anadolu Erenleri Hacı Bektaş’ı yurtlarına sokmak
istememişlerdir.
Milli Kütüphane de bulunan , 1610 tarihinde istinsah edilmiş” Hikayat” adıyla kaydedilen
yazma bir menkıbe mecmuasın da ise Karaca Ahmet Hacı Bektaşı Veli hikayesinde ise olay
şu şekilde cereyan etmiştir.

HİKAYE İ HACI BEKTAŞ I VELİ
Karaca Ahmet Sultan Kuddus Allahü Sırruh Sivrihisar yanın da olurdu ,Bir sahibi vilayet aziz
idi ki halk alem anın duasına muhtaç idi amma budala kısmından idi her kavli ve naili dergahı ilahi de makbul idi.Bir gün Sultan Karaca Ahmed eyitti kim Acaba Acem vilayetin de
göze görünüyor.Er kim vardır ola.Bir tecrübe ideyün deyüb bir Gögercin oldu dahi per açup
pervaz urdu Evliyaullaha menzil olmaz Acem vilayetine vardı. Ol dem ol dem Hacı Bektaş
Sultan bu sırra vakıf olup bir şahin oldu Karca Ahmed’in üstüne hücum etdi.Karaca Ahmed
dahi anı görüp kaçtı. Hünkar Hacı Bektaş Sultan ardına düştü Tefrim(?) şehrine yakın şahin
salup gögercini alamadı.Ol arada konup oturdu dahi şekli insana girip yanına müridler
düzdi alem halkı anın velayetini görüp herkes yoluna baş koyup ve can virdi ol yerde Hacı
Bektaş velayeti kerametle meşhur oldu. Karca Ahmed dahi işidip yılanı tazıyane idüp aslana süvar oldu dahi müridlerini önüne katdı Hacı Bektaş ziyaretine geldi. Hacı Bektaş bir
virane eski divara arkasın virüp oturdu. Derviler ayıttı Karca Ahmed sizlere ziyarete geliyordur.Hacı Bektaş etitti –Neye binmiş
Ayıtdılar:
- Arslana binmiş ve bir yılanı kamçı idinmiş
Dediler.Sultan Hacı Bektaş dahi eyitti
-Ol canlıya bindiyse biz cansıza binelim deyüp
Seccadesin ol eski divarın üstüne koyup divara bindi. Ol dem divar yürüdü. Karaca Ahmed
anı sırankeşt pir dehane (?) idüp arslandan indi. Hacı Bektaş Sultan karşu geldi.Ol dem
Hacı Bektaş divardan inmek istedi.Kudreti Allah birle divar bir yan eğildi Hacı Bektaş di-
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vardan indi.Henüz ol divar bir yanına eğilmiş durur. Anda duranlar anı gördüler .Hayran ve
minhayret(?) kaldılar . Allahul alem 229.
Rivayetler bir yana Anadolu’nun yurt tutulmasın da manevi olarak büyük hizmetleri olan Horasan erenlerinden Hacı Bektaşı Veli 1206 ‘da Nişabur da doğmuş büyümüş burada eğitimini
almıştır ve 1271-1276 arasın da ölmüştür.Ancak 1271 doğru gibi gözükmektedir. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi yolundan ve onun halifelerinden Kutbettin Haydari müridlerinin kurduğu daha sonraları Safeviye den Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar ‘ın adını alan Kızılbaş adıyla da bilinenen Haydariye den ayrı ola Haydari tarikatına intisap etmiş Lokmanı Perande’nin
halifesi olmuştur. Mürşidinin işaretiyle önce Hacca gitmiş dönüşte bazı yerlerde eğlenip kalmış sonra kardeşi Menteşle(Mintaş) Anadolu’ya gelmiştir. Yukarda da ifade edildiği üzere
Hacı Bektaş Velayetnamelerine göre onu Anadolu’ya gönderen bizzat Hoca Ahmet Yesevidir230. Horasandan çıkınca önce Hacca gitmiş dönüşt Anadolu’ya gelmiştir. Başta Kayseri ve
Kırşehir ve diğer bazı illerde dolaştıktan Kırşehir yakınlarında ki Suluca Karahöyüğe önceden
bağlantısının devam ettiği anlaşılan mensubu olduğu Oğuz Türkmen Çepni boyu ile yerleşmiş
ve dergahını kurarak irşada başlamıştır. Selçukluların inkıraz çağları olan bu zaman da Amasya da Çat köyünde yaşayan Vefai tarikatı şeyhlerinden İlyas Horasani katledilince bunu bahane eden bağlılarından ancak k oldukça karanlık bir geçmişi olan Hıristiyan dönme Baba
İshak’ın önderliğinde ünlü Babai Türkmen isyanı patlak vermiş, Anadolu da yaşayan Vefâî,
Yesevî, Kalenderî ve Haydarî tarikatına mensup Türkmenler ve dervişler özellikle Çepni
,Kargın ,Beydili Bayat (İlyas Horasani’nin boyu olma ihtimali yüksektir) boylarından büyük
kitleler halinde isyana katılmışlardır. 1240 da ki bu isyan, Selçuklu Sultanı 2.Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kanlı bir şekilde bastırılmıştır. Bilindiği üzere Vefai tarikatı Osmanlı Devletinin kurulması sırasında mühim roller oynamıştır. Nitekim, Osman Gazi’nin kayınpederi Şeyh
Edebali bir Vefai tarikatı şeyhidir aynı zaman da Baba İlyas’ın halifesidir ,oda isyana katılmamıştır231. Bu tarikat Yeseviyeden çıkmadır .Bazı tarihçilerimiz tarafından Baba İshak onun
intikamını almak için isyanı başlatmış bir kişi olarak gösterilse de bunun doğru olmadığı onun
müstakil hareket ettiği daha doğrudur.Selçuklu ordusu Malya ovasında isyancıları imha etmiştir.İsyancı İshak başta olmak üzere bir çok Türkmen derviş ve Türkmen kılıçtan geçirilmiştir.Öyleki isyancı Türkmenlerden ancak 2-3 yaşın daki çocuklar kurtuldu tedadüfen kurtulabilen kadınlar çocuklarla birlikte Selçuklu askerlerince ganimet olarak paylaşıldı232. Bozgun
sırasında kaçıp kurtulanlar ise doğal olarak takibin en az yapılabileceği Uç Vilayetine diğer
adıyla Ucat’a sığınmışlardır .Buralarda yaşayan Türkmenler arasına girip, gaza ehli olarak
yeni kimlikleriyle yaşamaya başladılar.İsyana iştirak eden Hacı Bektaş’ın kardeşi de hayatını
kaybedenler arasındadır. Hacı Bektaş mizaç itibariyle Baba İshak’tan farklı bir yapı da olduğundan olsa gerek ;isyana katılmamıştır. Ve İlyas Horsani kesinlikle sünni bir şahsiyettir233.
Devrin İrani devşirmeleri olan tarihçi ve edipleri sahip oldukları geleneksel Türkmen düş229
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manlığı sebebiyle Baba İlyas’ı ve diğer Türkmen Dervişlerini adeta bir zındık şeklinde göstererek isyanı kötüleseler de isyanın bir çok haklı sebebe dayandığı tarihi bir gerçektir. Bu gün
bir çok tarihçimiz Selçuklu tarihçisi İbn BibiYe dayanarak Baba İshak’ın, henüz yeni Müslüman olmuş Türkmenlerin dinlerini tam olarak benimseyemediklerinden dolayı, onların bu
yetersizlerinden faydalanarak; özellikle sihir gücünü kerametmiş gibi gösterip onları ölümüne
kendine bağladığını ve kendini bir peygamber olarak kabul ettirdiğini belirtip, isyanın aslında
Heteredox Türkmenlerin baş kaldırışı olarak nitelemektedirler. Söz konusu Türkmenler hakkında yazılanların kaynağı olan İbn Bibi ve benzerlerinin tamamen devrin yönetiminin karşı
propagandasını yansıttıklarını hesaba katmalıyız. Çağın Müslüman Türklerini Ortodoks –
Heterodosk olarak ayırmak son derece hatalı sakat bir görüştür. İsimlendirme bakımından
bir kolaylık sağlasa da inanç bazında yanlıştır; çünkü Anadolu Selçuklu hanedanı sultanlarının
da dini yaşayış itibari ile isyancı Türkmenlerden fazla bir farkları yoktu. Devrin Anadolusun da
ki insanları inanç –anlayış bakımından araların da kesin ayırım yapmanın pek doğru olmadığını düşünmek , daha yerinde olacaktır. Buna karşın Anadolu’da medrese kültürünün yaygınlaşması paralelinde gelişen yükselen İslami bir kültürel dokunun yerleşmekte olması da yadsınılmamalıdır .İsyan dan dolayı Baba İlyas Horasani de olduğu üzere onun adına isyan çıkaran Türkmenler hakkında zamanın İrani unsurlarının- ki devletin tüm bürokrasisi onların
elindeydi-uydurdukları baştan başa iftira olan yalanlara inanmamak gerekmektedir234. Kısacası isyan edenler ile karşılarındakileri Heteredoks- Ortodoks ( sünni) diye ayıramayız. Çünkü
dini anlayış açısından Anadolu da ki Türklerin çoğunluğun da bu kritere göre; yanlış terimler
olsa da hem Ortodoks hem de Heterodoks özellikler gösteriyorlardı. Baba İlyas Horasani’yi
günümüzü Anadolu Aleviliğin ilk lideri gibi göstermek tarihi önemli bir yanlışlıktır. Ancak günümüz Syasi Aleviliğinin Yesevi Dede Gargın –İlyas Horasan ve Hacı Bektaşı Veli’nin bazı akidelerine sahip çıktıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz235. Bunu aslında bir çeşit devşirme hareketinin olduğunu görmek gerekmektedir.Öte yandan Baba İlyas Horasaniye ait veya en azından önde gelen halifelerinden birinin kaleme aldığı İlyas Horasani’nin “Halvetle” ilgili manzum risaelesi açıkça göstermektedir ki İlyas Horasani kesinlikle Ehli Sünnettendir . Nitekim ,
Osmanlı Alimi Taşköprülüzade Ahmet Efendinin ünlü eseri Şakaik ‘e Tercüme- zeyl yazan
Mecdi Efendi onu şöyle tanıtmaktadır: Amasya da sakin idi. Cenab ı mali nisabi mazhar keramet semi olmağın çok kimse ona iradet gösterip(Allah ın ona sayısız kerameti göstermeği
nasip ettiği duyuldu çok insan ona bağlandı)…236 .İlyas Horasani hareketine katılan bazı ilhad
grubu dervişlerin(Kalenderi –Haydari) onun şahsiyetine farklı manalar yükleyen Baba Resul
gibi (Aslında bu isim devrin Türkmenleri arasında sıkça kullanılan bir isimdir ve İlyas Horasani’ye de takılımış bir çeşit lakaptır. Bazı çağdaş kaynakların onlara bu ismi İshak için kullanmışlardır.) söz konusu isimleri veya sıfatları takmaları ,zamanında ve sonraları İrani devşirme
kültürünün elemanlarınca Horasani’nin yanlış tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. Manzum Risale , Suhreverdi’nin halvet konulu eserinin Türkçe Tercimesidir ve bu eserde de bulunana aşağıdaki pasaj bize Horasani’in inancı hakkın da bir fikir vermelidir:
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Süflî halvet
Mürit halvete girmeden önce gusl abdesti alıp elbiselerini temizlemelidir. Daha sonra niyyet ederek halvete girmelidir. Halvet esnasında hareket etmemeli, kimse ile konuşmamalı‐
dır. Namazların farzı ile iki rek'at şükür namazı kılmalıdır. Halvet boyunca mürit Allah'tan
gayrı her şeyi düşüncesinden ve gönlünden çıkarmalıdır.237.
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17.Yüz yılda Batılı bir gezginin gözüyle bir Bektaşi derviş
İlerde Baba İlyas Horasani ile ilgili bazı tarihi hakikatler tekrar ele alınacaktır. Bu gün uzun
zamandan beri konuyla ilgilenenlerin özellikle Batı kaynaklı Heterodoks nitelemesinin yanlışlığı üzerinde vurgulamalar artmıştır, araştırmalar geliştikçe yavaş yavaş bu nitelemenin geçerliliği zayıflamaktadır238. Her Hz.Ali sevgisi taşıyan insanı ,Alevi –Bektaşi yanısıra, Heterodoks
olarak tanımlama ; tarihimizi yanlış anlamak gibi bir toptancılığı beraberinde getirdiği ortadadır. Bu hal geçmişimizi içinden çıkılmaz bir hale sokup büyük yanılgılara sebep olmaktadır
.Sonuçta Ahmet Yesevi –Hacı Bektaşı Veli ve hatta Yunus Emre dahil bir çok Türkistan - Horasan –Anadolu ereninin yanlış ve farklı portreleri nesillere aktarılmakta bilerek ya da bilmeyerek ; gerçek saptırlması yapmak isteyenlere yol verilmektedir. Babai isyanı Anadolu
Türk tarihi açısından dönüm noktalarından birisidir.İsyan Anadolu Selçuklu Devletini derinden sarsmış o zamana kadar Hz.Türkistani yolunun takipçileri olan ve toplum da özellikle kırsalda büyük bir güç olan Ehl i Sünnet sufilerin arasına tabi olarak ta dergahlarına –
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tekkelerine –zaviyelerine
Budizm-Zerdüştlük- Nasranilik-Kabalcılık
Şamanizm unsurlarına
bulanmış sapkın mezhep
mensubu
dervişlerin
sızmalarına onların dergahlarında kendilerine
yer bulmalarına yol açmıştır. Ve böylece yavaş
yavaş bu tarikatların asli
özünden uzaklaşmalarının yolu açılmıştır. İsyandan sonra Anadolu’da toplumun manevi
önderliğinde üç grubun
öne çıktığını görürüz.
Hacı Bektaş’ın piri olduğu YeseviyyeVefaiyyenin
devamı olan kesim , Ahiler ve Mevleviler . İlyas
Horasaninin
müridleri
zamanla Bektaşilik içine
girmiş
,Haydarilik
,Kalenderilik gibi marijinal tarikatları da 15.Yüz
yıldan itibaren içinde
eriterek zamanla hepsi
Bektaşilik adı altında
19.Yüz yıla gelmişlerdir
.Ancak bilhassa Kalenderi olarak nitelenen
aslında tamamen sapıtılmış
Kalenderilik-Şii
Safevilik ve Hurufilik
ilerdeki zamanlar da (on
beşinci yüzyıl ortalarından itibaren) Bektaşi
tarikinin dejenere olma- Bektaş ı Veli velayenamesinde namaz -oruç-gusül sına sebep olmuşlardır.
Ve Hacı Bektaş ı Veli ke- ile ilgili buyruğu. İstanbul Atatürk Kitaplığı
sinlikle kalenderi filan
.Velayetname . BEL.Yz .K0172 .Sayf .3-a
değildir. Kendisinin de
ifade ettiği üzere Ehl i
sünnet vel Cemaattendir. Halen İstanbul Büyük
Belediyesi Atatürk Kitaplığın da bulunan yazma bir Hacı Bektaş ı Veli Velayetnamesin de yer
alan :Ey aziz ,sakınmak gerek hilafı şeriattan. abidlerin taatları namazdır,oruçtur , zekattır…
ve gusül iylemekdür239. Bu kısım hemen hemen Hacı Bektaş ı Veliye ait olan yazma eserlerin
tamamında mevcuttur.Hacı Bektaş Veli’nin guslü de vurgulaması sanırız devrinde bu farzı
yerine getirmeyen bir taifenin varlığından olsa gerektir. En eski yazma eser olan Hacı Bektaş ı
Veli’nin Makalatın da da aynıya yakın ibareler vardır.
“Amma abidlerin taatları namazdır kılmakdur ve oruçtur dutmakdur ve zekat virmekdür
ve hacca vakmakdur ve nefir ü amm olıçak gaza eylemekdür ve hem canabattan gusül eylemekdür…240.”Tarihi verilerden ve özellikle bizzat gerçek Bektaşilerce de-bunlara eski kaynaklarda Bektaş i Hakikiye denmektedir- doğrulandığı üzere 18.Yüz yıl içinde söz konusu tarikat tamamen fısk u fücürla dolu sapıtık bir karaktere dönmüştür241.Ancak buna rağmen aynı
zaman dilimi için de ve hatta 20.Yüz yıl başlarıyla Cumhuriyete kadar doğru Bektaşiliğ devam
ettiren İslamın tüm şartlarını yerine getiren Bektaşi zümreleri de görülmektedir242. Bektaşilğe sızan ve onun bünyesindenmiş gibi görünen Hurufilik ile olan münasebeti Ahmet Rıfkı Bey
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şöyle özetlemektedir: Burada büyük bir hata var. Yukarıda demiştik ki: Bektâşîlik başka,
Hurûfîlik te başka bir mezheptir. Bektâşîlik, “et-turuku ilallâh bi adedi enfâsi’l-halâık” (Allaha
ulaştıran tarikatlar mahlûkâtın sayı- sıncadır) hadîs-i nebevisi gereğince Envâr-ı Muhammediye’den feyz alan erbâb-ı tasavvufun bir tarîk-ı irfânî*si+dir. Bektâşîlik diğer tarikatlar gibi
vusûl-i ilallâh’a hâdim bir meslek-i tasavvufîdir. Bektâşîler de erkânlarını, irfânlarım menbaı
mukaddes-i Nebeviden, o melce-i vahdet u irfândan almışlardır. Onların fırka-i dâlle ve mudille olan Hurûfılerle münâsebetleri yoktur. Bu hükmümüz Bektâşî erkân ve âdâbı araştırılırsa
meydana çıkar. Yani âdâb ve erkân-ı Bektâşiyye ile Hurûfî mesleğinin hiç bir râbıtası yoktur243.
Bektaşi dervişlleri arasında Hurufiliğin yavaş yavaş yayılıp benimsendiğini Batılı tarihçilerce
de kabul edilmektedir244.
Ehl i sünneti, akılları sıra ; Ehl i suret kendilerini ehl i hak gibi şatafatlı bir ifade ile vasıflayan zümre önderlerinin ezberledikleri tekerleme vari Hurufi rumuzlu şiirlerle, İmanın meyvesi olan amelleri terki marifet saymaları ,yer yer Zındıklığı ermişlik gibi göstermeleri , hakikati örtmeye yetmemektedir. Ölçüsü veya terazisi olmayan kalp temizliği ,günahlardan sakınmak ,dürüst olmak,yetmiş iki milleti bir görmek gibi vesaire elbette olgun bir müslümanın
vasıflarındandır bunlar Taattır ancak bunların ölçüsü terazisi yoktur .Ölçüsü ibadettir.Çünkü
taat ibadet değildir.Taatlar bir şekilde gaybidir ibadet ise aynidir yani görülür.Asolan ibadet
ve taatin birliğidir.Yalnız taat ve yalnız ibadet eksikliktir ikisi ise tamlıktır.Meşhur kelamdan
olan ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz öz deyişinde olduğu üzere ölçü: İştir. İşte, İslam’ın şartlarından olan amellerin yani ibadetlerin yerine getirilmesidir ama taatlerle kamildir. İslam
ahlakının insanlığa getirdiği ahlaki güzelliğin şartlarını kırk makam adıyla umdeleştiren Hacı
Bektaşi Veli gidilecek yolu göstermiştir; ancak bu yolun şartlarından olan İslam’ın şartlarını
asla terke müsaade etmemiştir. Bu şartlardan kaçmak için tekerleme vari Hurufilik kokan
çoğunun anlamını dahi bilmeden kafiyeli şiirimsi mısraları art arda sıralamak bizce marifet
değildir. Ki bu ağzı kalabalıkların çoğu okuma yazma dahi bilmeyen Dede adıyla bilinen şahıslardır. Ayetlerin açık ve net olan anlamlarını eğip bükerek ,bunun asıl anlamı budur deyip
güya Batıni anlamına sadece kendilerinin vakıf olduğunu iddia edip, saçma sapan tevillere
sapıp tüm günahları sevap haline sokmak ,haramları mubah saymak suretiyle buna Hak Ehlinin yoludur sonra da bu yola Hz.Ali’nin yoludur demek anlaşılacak bir şey değildir. Öte yandan Hz.Ali’nin Camide şehit edildiğini sanarak bu yüzden namaz kılmadığını yanısıra Ali cami
de şehit olduğunu veya bizim namazımızı Ali kılmıştır(!)beyanlar etmek ise tam bir cehalet
örneğidir ,şeytani dalalettir. Namazlarda kaidede iken okunan Sali Barik dualarının Ehl i Beyt
için Allah’a dua etmek olduğunu dahi bilmeyen hatta Muhammed- Ali’nin tek kişi olduğunu
sanan insanlarımızın(Sıradan değil bunların çoğu Dededir) olduğunu görmek, acı vericidir.Türk Milletinin evlatları birbirlerinden bu kadar kopuş halinde, asırlardır yan yana yaşamaktadırlar.Bu dehşet verici hal halen Anadolu da varlıklarını sürdüren Türkmen –Yörük boyları için de de gözlenmektedir. Çepni boyu ,Karadeniz de bir kısmı sünni bir kısmı Bektaşi
243
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Amet Rıfkı.a.g.e Sayf.42
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,batıda Balıkesir –Manisa –Aydın civarın da yine Bektaşidirler. Osmanlıya kuran aşiret olarak
bilinen Karakeçilier aynı köyde yaşadıkarı halde içlerinde Alevi olanlar görülür.Çavdırlılar
16.Yüz yıl da bir kısmı Surhser (Kızılbaş sayılırlar) olarak belirtilmiştir. Geygel Yörüklerinin bir
kısmı Bektaşiliğe veya Ehl i Beyt muhibi(Orta Anadolu- Amasya )iken bir kısmı Sünnidir.Geygellerin Batı da olanlarının Aydın –Fethiye –Burdur245 arasında yaşayanlar Sünni , bir
kısmı ise Uluborlu Veli Baba muhipleridir. Yine Avşarlar da aynı acıklı hal görünür246.
15. yüz yıl sonlarına doğru başlayan Şah İsmail’in son derece sistemli bilinçli bir şekilde sürdürdüğü Şii Alevi propagandası sonun da XVI. yüzyılda Şiî akımlarının Bektaşî Alevîliğe(Ehli Beyt sevgisinin getirdiği bir anlayıştır yoksa bilinen manasıyla Alevilik değildir) sızmasıyla ,hızlanan bir tonda Bektaşîlik yeni bir kimlik kazanmıştır. Hatta Osmanlının kuruluş yıllarında Anadolu da Bektaşilik İran Azerbaycan kaynaklı Safevi Aleviliğine karşı koruyucu bir
misyon üslenmişken, sonra bu misyonun kurbanı olmuştur247. Osmanlı Devleti ile Şah İsmailin
kurduğu Safeviler arasında ki savaşlarda Bektaşi zümresi Osmanlı Devleti yanın da yer almıştır. Ne var ki Yavuz devrinde tarikatın şeyhi Balım Sultan içten içe gelişen Alevilik ve eski Kalenderi geleneğin ağır basmaya başlaması sonucunda tarikata getirdiği yeni bir düzenlemeyle
tarikatın Alevi Bektaşi bir hüviyet kazanmasını sağlamıştır. Hemen hemen kabul edilen görüşe göre Bektaşiliği asıl yolundan saptıran içine içki dahil tüm gayri islami unsurları dolduran
ayrıca bir çok Hıristiyan adetin tarikata sokan kişi Balım Sultan’dır. Osmanlının kuruluş yıllarında görülen Hacı Bektaş ı Velinin yolundan giden dervişler: 14.yüz yıl da artık Abdalan ı
Rum adını taşıyorlar ve toplumda saygın konuma sahiptiler.Örneğin Abdal Musa ,Geyikli Baba ve Abdal Murad gibi.Ancak söz konusu taife kesinlikle Ehl i Sünnet anlayışı dışında bir
inanca sahip değillerdi. Bazı eksik belgelere dayanarak Hilmi Ziya Ülken ,Fuat Köprülü devamın da ayni fikirde olan İrene Melikoff ve Ahmet Yaşar Ocak başta Geyikli Baba ‘dan yola
çıkarak onları Heteredoks yani Ehl i Sünnet harici bir yola sokmuşlardır.Dayandıkları tarihi
bilginin eksik olduğu ve verdikleri hükümlerin tamamen yanlış olduğu belgenin tamamı ortaya çıkınca Orhan Bey –Geyikli Baba olayı anlaşılmasına rağmen, hala aynı görüşü savunmalar
devam etmektedir.Nitekim ,Hakan Yılmaz; etraflı bir şekilde, son derece derin bir vukufla bu
hükümlerin çok yanlış , adeta cahilce bir inat olduğunu ,Geyikli Baba’nın Ehli Sünnetten ayrıca Vefailiğin dolayısıyla İlyas Horasani’ninin ve dolayısıyla Hacı Bektaş i Veli’nin de bu anlayışa sahip birer pir olduklarını açık bir şekil de göstermiştir.Yılmaz, Orhan Bey zamanın daki
belgeler ile görüşünü ortaya koyarken isabetle çok sonraları Bektaşiliğin (Fatih Devri sonlarına doğru )aslından oldukça ayrıldığına işaret etmektedir248. 16.Yüz yılda marijinal sufi gruplar
hakkında son derece dikkate değer bir eser yazan Vahidi Bektaşiler hakkında bilgi verdiği
bölüm de sonraki yüzyıllarda bu tarikatta görülen hiçbir maddi ve manevi özellikden söz
etmemiş hiçbir aykırılığı dile getirmemiştir. Mesela Çerağ-Teslim taşı-On iki İmam –teber gibi
245
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söz konusu devirden sonra Bektaşi dervişlerinde görülen kişisel eşya veya akide den Vahidi
hiç bahs etmez249.17.Yüzyıl sonlarına doğru ise Bektaşilik ,Anadolu sathın da İran kaynaklı
Şah İsmail Aleviliğine teslim olmuş, eski hüviyetini kaybetmiştir. Merhum Prof Dr Cavit Sunar’ın:” Bektâşilik, her şeyi ile ve her şeyden önce, bir Türk Tarikatıdır.Düşüncesi, duygusu,
dili, kültürü, edebiyatı hulâsa her şeyi Türktür ve Türkçedir. Bununla beraber İslâmiyet ile
bütün Asya dinleri ve felsefeleri başta olmak üzre Şamanlığı, Brehmenliği, Budistliği, Zerdüştlüğü, Hulül ve Tenasuhu, Yahudiliği, Hırıstiyanlığı, Teslisi, Hurüfiliği, Babaîliği, Bâtınîliği,
Ca'ferîliği, şiiiği Melâmiliği. Ahiliği, Kızılbaşlığı, Kalenderiliği, Hayderiliği... ve daha bir çok görüş ve düşünüşleri içeren bir Syncretisme'dir”250şeklindeki düşünceye katılmak mümkün değildir. Sufilerin servet ve şöhret peşinde koşmamalarını ,dünyaya bağlanmamalarını Hind
Felsefesine dayandırmak ,kötülük ve iyilik hallerini Zerdüştlüğe bağlamak son derece sakat
bir görüştür251 .Bunlar Hz.Peygamber devrinde yaşayan Suffa Ehlinde görülen yaşama şekilleridir.Zühd ve Takva ,Ashab ı Kİramın en büyük faziletleriydi. Nitekim, İslam sosyal hayatının
temelini teşkil sade ,tevekkül içinde olma ,helal kazanç , fazlayı paylaşma ,fakiri gözetme
gibi umdelerden gittikçe uzaklaşarak dünya hayatına düşkünlük servet –şöhret hastalığının
yaygınlaması toplum yapısısnın bozulmasına tepki olarak Horasan da doğan Melametilik hareketi son derece zor bir yol olan bir tarikata dönüşmüştür .Ve bundan doğan bütün sufilik
çeşitleri başlangıçta fevkalede doğru dürüst İslam Tasavvufunun güzel örnekleridir .Kuşeyri
bu yolu övmekte ve çok saygı duymaktadır252.Yine bu hareketten doğan Kalenderilikte aynı
özelliklere sahipti. Servet –şöhretin ve şehvetin insanı felakete sürükledikleri için Melametilik –Kalenderilik tarafından hakir görülmüş ve bunlara mümkün olduğunca sırt çevrilmiştir
ancak zamanla tüm tarikatlar gibi dejenere olmuş, 11.yüz yıldan sonra sapmalar başlamış
zamanla bu sapıtmalar sonunda bambaşka bir hale bürünmüşlerdir. Melametilik Türk Tasavvuf hareketinde de ana kaynak olmuştur, hemen hemen tüm Türk kökenli tarikatların
menbaı durumundadır yanı sıra Anadolu da faaliyet gösteren derviş gruplarının da kökenidir .
Bunlardan Yesevilik Bektaşilik- -Bayramilik ilk akla gelenlerdir.Ne var ki zamanla sapmalar
özellikle Kalenderilik –Hayderilikte ve onların yoluyla Bektaşilikte etkili olmuş özlerini kaybetmişlerdir. Öte yandan bu saptırılmış İslam Sufilik anlayışını genelemeyle : Yesevilik–
Vefailik –Bektaşilik -Bayramilik gibi Türk Tasavvuf hareketlerini de katarak Ehli Sünnet dışı
sayacak- kadar ileri giden ve bir yazdığı bir diğer bir yazdığı ile sürekli çatışan Ahmet Yaşar
Ocak ve hocası İrene Melikoff dahil , bir grup araştırmacı benzerleridir253. Ocak ,Milli Türk
Tarih düşüncesine” Saptırılmış Tarih” diyebilecek kadar Oryantalist bir bataklığa saplanmıştır.
İşin garibi Türkiye de Alevilik ve Bektaşilik hakkın da en yeterli tarihçi sayılabilmektedir. Ocak,
Pir i Türkistani Ahmet Yesevinin tarikatını bile Ehl i Sünnet dışı olarak gösterebilmektedir 254.
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Yunus Emre’yi bile İslam dışı bir şahsiyet zanneden Ocak255 , saptırma hususunda hakikaten
bir uzmandır. Onun bu saptırmalarına küçük bir örnek Kalenderiler (Sonradan saptırılmış
gerçekten iğrenç bir zihniyete dönüşen Kalenderiliği kastetmiyoruz) hakkında yazdığı kitapta
kaynak gösterdiği eserlerin tümün de örneklediği hiçbir bölümün doğru olmadığını hatta
bunların söz konusu eserlerde bir satır bile yer almadığını gösteren M.Bilal YAMAK onu, amiyane tabirle adeta kevgire çevirmiştir256. Yine Yamak onun kaynak gösterdiği Arapça eserleri
değil Fransızca çevirilerini okuyarak yazdığını belgelemektedir. Kafasında yaşattığı Hacı Bektaşı Veliyi Ehl, Sünnet dışına taşıyabilmek için ona ait olduğu açıkça belli olan Makalat adlı
eserini hiçbir gerekçe göstermeden ona ait değildir diyerek ,inkarı ve bu saptırmayı bilimmiş
gibi takdimi,anlaşılır gibi değildir.Ocak’ın hocası Melikoff’un da delilleri inandırıcı değildir.Mesela onun makalatında Hacca gitmeyi şart sayarken, onun hacca gitmediğini söyler ki
,bu hiç doğru değildir, bütün velayetnameler de onun hacca gittiği anlatılmaktadır 257. Melikoff kendi de bunu eserlerinde vurgulamaktadır(!).Mal esef bu kötü zemini hazırlayan Fuat
Köprülüdür. Tahrif edilmiş kaynakları kritik etmeden doğruymuş gibi kabul eden Köprülü,Hacı
Bektaş ı Veliyi Ehli Sünnet dışına taşımış ve böylece Ocak gibilere meydan hazırlamıştır. Yine
aynı Ocak ‘ın Saru Saltuk hakkın da ve diğer bazı hususlarda ki sakat anlayışını Prof Dr.Mikail
Bayram şu satırlarla oldukça ağır bir tenkide tabi tutmaktadır: Ahmet Yaşar Ocak bu eseri
görmüş olsaydı (İbn Seccar’ın eserleri) Baba Saltuk hakkında kaleme aldığı eseri çok daha
muhtevalı ve daha tutarlı, gerçeklere dayalı bir eser olurdu şüphesiz. Fakat ne var ki, bu meslektaşımız böyle yeni ortaya çıkan eserlere inanmamakta ve böyle eserlere dayandırılan bilgileri süpekülasyon olarak vasıflandırmaktadır. Hacı Bektaş-i Veli’nin “ Makalât” adlı eserini
uydurma bir eser olarak nitelediği gib258. Gerek Köprülü ve gerekse Ocak’ın bu konuda ki yetersizliklerini gözler önüne seren Veli Atmaca, benzeri görüşlerin sakatlığını çok güzel ortaya
koymaktadır259. Kısacası Ocak’a ve benzerlerine göre Türk Tasavvuf Tarikatları ; bütün bu
yukarda sayılan gayri İslami inançların ,akidelerin ,dinlerin bir araya getirilmiş bir potada yoğrularak komplex halde karşımıza çıkmasıdır. Ancak bu genellemeyi kabul etmek pek gerçekçi
değildir .Söz konusu komplexde Alevilikte:-Eski Türk Dini Tengriciliğin mevcut olduğu kesindir. Diğer etkileşimleri ise Hurufilik ve Şah İsmail akide sızmalarıdır. Üstelik Batı Anadolu da
yaşayan Alevi –Bektaşi anlayışı ile Doğu Anadolu da görünen Alevilik anlayışı bir çok farklılık
gösteririr. İbahiye adı alan Hz.Ali’ye tapma hadisesini tüme mal etmek hatalı olsa
255
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gerektir. Öte taraftan Ahmet Y.Ocak ve
benzeri kişiler tarafından İslam’dan başka
her şeye benzeyen bir dinin sahibi insanlar olarak gösterilen Selçuklu ve Osmanlı
Devri kuruluş yıllarındaki Anadolu –
Horasan Erenleri , İslam’ın neredeyse
hiçbir şartını yerine getirmezken (Bunlar
güya sadece gönülleri kazanan hümanist
bir ideolojinin askerleridir) nedense ; insanın sahip olduğu en önemli varlığı olan
canlarını din uğruna feda etmek için can
atarlar? Batılı İntelijansların her bakımdan desteklediği, bilhassa Marksist Alevi
kökenli şahısların 1960’dan günümüze
yoğun bir faaliyetler sonrası,özellikle
Almanya –Fransa ve İsveç örgütlemeleriyle ,Türkiye de Türk Kimliği dışında sayısız
kimlik çıkarma işinde oldukça başarılı
oldukları görülmektedir260. Nitekim, konuyla bağlantılı olarak Dr.Abdülkadir Sezgin’in içimiz deki ve dışımız daki Oryantalistlerin amaçlarını şu cümlelerle açık ve
seçik ortaya koymaktadır: “Bektaşîlik
konusunu yazan Batılı "Oryantalist"ler;
yani kendilerine "Şarkiyatçı" denilen ilim
adamları ile bunlara dayanarak bu konu- Batılı bir çizerin biraz da abartılı karikatürize derviş
larda yazı yazanlar Hacı Bektaş Velî ve
tiplemesi
O’nun arkadaşları olan Şeyh Edebali,
Geyikli Baba ve Abdal Musa'yı sapık, bâtmî ve İran fikirleri taşıyan insanlar olarak göstermek istiyorlar. Bize göre, bu düşüncenin tek hedefi vardır, o da bizi,biz yapan ecdadımıza
düşman yapmaktır”261.
Artık dini bazı aykırılıklardan da birer kimlik ihdas etmek için Türk Kimliği içinden ve Türklüğün ayrılmaz bir parçası olan insanlardan ayrı bir Alevi Kimliği safsatası yürürlüğe konulur
duruma ulaşmıştır. Böylece Türk Ulu Çınarının dalları olan Alevi Türkmen kesimler, Milli Kimliğinin birer düşmanına dönüştürülmektedir. Özellikle cennet mekan Prof.Dr Mehmet Eröz’ün
260
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önce Türkiye de Alevilik ve Bektaşilik adıyla daha sonra
Eski Türk Dini ve Alevilik Bektaşilik başlığı ile yayınlanan
muhteşem eserinde(İrene Melikoff tarafından da eserin
son derece önemli olduğu vurgulanmaktadır), açıkça
ortaya koyduğu üzere Türklüğün ayrılmaz parçası, ana
çekirdeği olan Alevilik ve ve Bektaşilik bölücülük malzemesi haline dönüştürülmek üzeredir. Öte yandan Heterodoks adıyla takdim edilen Hacı Bektaş ı Veli anlayışı
ile Hoca Ahmet Yesevi’in anlayışı olan Dört Kapı Kırk
Makam birbirinin aynısıdır. Daha doğrusu Hacı Bektaş ı
Veli’nin özgün tarikatı Yeseviyenin devamıdır. Ancak Ehl
i Beyt sevgisi biraz daha fazla olarak Ehl i Sünnet dairesinin içinde yer almaktadır.1486 tarihin de devrin en
önde gelen Bektaşi şeyhlerinden olan ve yine devrin
Rumeli Abdalları şeyhi Otman Baba ile arası çok açık
görünen Hacı Bektaşi soyundan Mahmud Çelebiye verilen hüccetteki silsile de, Hacı Bektaş i Horasani ve Hoca Ahmet Yesevi olarak yer almışlardır262. Hüccetin sonun da ise tarikat Ehl i beyt’ten Musa Kazım devamla
Hz.Ali ve Resullah’a dayandırılmaktadır. Ayrıca Mahmud
Çelebi’nin çağdaşı olan Aşıkpaşazade tarihinde Mahmud
Çelebiyi ağır sözlerle itham ettiğini görüyoruz yine Aşıkpaşazade Hacı Bektaş Sultan’ın nesi varsa kız edindiği
Kadıncık Ana’ya ısmarladığını ,keşif ve kerametini ona
gösterdiğini ve onun budala meczup bir aziz olduğunu
şeyhlikten
ve
müritlikten
uzak
olduğunu
263
dır .İşaret edilen Budala , günümüz de anladığımız
manada: Aptal olarak görülen ne yaptığını bilmez ah- 1486 yılında Hacı Bektaş ı Veli torunlarından
maklar için kullandığımız anlama gelmemektedir. Bun- Mahjmut Çelebiye verilen hüccet.Hüccet te
silsile sıralaması Hoca Ahmed Yesevi takiben
lar Veliler de görülen bir haldir , artık dünya ile alakası- Lokman ı Perende şeklindedir. BOA.
nı kesmiş her anı Allah ile olan İlahi cezbeye kavuşmuş İE.ENB.1/4
insan demektir. Nitekim, Aşıkpaşazade’nin bildirdiği
üzere Hacı Bektaş ı Veli gibi bu makama erişimiş insanlarla ilgili olarak İmam Gazali , Veliler iki gruptur .İlki maslahat ı diniye de tasarruf ve velayet sahibi olanlar ikincisi Velayet sahibi olup tasaruufu olmayanlar yani velayetin tasarrufundan yasarruf sahibi olanlar .İşte
bunlar gerçek velidirler.Halka mürebbi olmaları doğru değildir.Kendi istekleri ile hareket
edemezler. İhtiyârları ellerinden alınmıştır .Meczup halde olduklarından başkası üzerinde
tasarrufa yetkili değillerdir , ancak kendi nefsi üzerinde velayeti sabit olan kişinin velayeti
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başkası üzerinde muteberdir264.Gazaliden anladığımız Hacı Bektaş ı Veli ,Aşıkpaşazadenin
anlattığı üzere hayatının son devresine Budala makamında seyr etmiştir. Ve dikkati çeken
başka bir şey ise Aşık Paşazade ,onun Aleviliğinden hiç söz etmemektedir. Aşıkpaşazade’den
yaklaşık yüz yıl sonra vefat eden Vahidi olaya bizce daha bir açıklık getirmektedir: Amma
ravįler şöyle rivayet eyler ki :Hacį Bektaş rahmetu’llāhi aleyh ebrar-ı dįnden ve sahib-i esrar-ı
yaķįnden ilm ile amil bir vücūd-ı kamil idi. Müteşerri ve mütedeyyin fazılıl idi. Silk-i riyazeete
süluk etmiş idi. Mahabbet-i dünya gönlünden küllį getmiş idi. Na-gahbe-emr-i İlah bihar-ı
cezebat-ı Rabbaniyye ruzgar-ı nefeħat-ı Sübhanįden temevvüc eyleyüb anı istigraķ alemine
garķ idüb meczubb-ı sırf ķıldı. Ne kendü özüni ve ne gayrı özüni farķ ider oldı.Dünyaadan ahirete ol haletle getdi. Amma bu kisveti Hacı Bektaş meczūb iken bir nice rind ü ķallaş fitne
cem oldılar. Peyda idüb ana geyürdiler. Hem kendüler geydiler. Anı ser-maye idüb halķ-ı cihan ekl itmekiçün tağyįrü’ş-şekl eylediler265.Aşıkpaşazade ve Vahidi’den anlıyoruz ki Hacı
Bektaşı Veli (K.s) ömrünün sonuna doğru büyük bir vecd devresine girmiş; kendinden habersiz bir durumda iken ya da epey sonraları bazı sahtekarlar onun gerçek yolunu saptırmaya
başlamışlarlardır. Bunda da yer yer epeyce başarılı olmuşlardır. Ve bir daha vurgulayalım ki:
Hoca Ahmet Yesevi’nin de Hacı Bektaş ı Velinin de Şiilikle-günümüz Aleviliği ile bir alakası
yoktur266.Bu sebeple Hacı Bektaş ı Veli, tüm Anadolu Türklüğü tarafından asırlardır , bir veli
bir ermiş kişi olarak sevilir sayılır. Onun ,Yunus’tan,Celaleddini Rumi’den,Hacı Bayram ı Veli’den, Emir Sultan’dan hiç farkı yoktur. Hak yolunun yolcusudur. Kendine ait olduğu kesin
olan Makalat adlı eserinde Ehl i Sünnet vel Cemaat anlayışı açıktır. Ve Hacı Bektaşı Veli ve
banisi olduğu Tarikat ı Bektaşiye mensuplarının İtikadi olarak, Maturudi oldukları ifade
edilmektedir267. Ve ayrıca Hanefiliğini bizzat Hacı Bektaşi Velinin Makalatından okuyoruz268.
Hanefilik , Bektaşilikte açıkça görülür ve onların mezhebidir. Hatta Alevi zümrelerde de İmam
Hanefiye saygı vardır ancak bazı müfrit kesimlerde bu etki azaltılmak için ya da unutturulmak için yazılı kaynak eserlerden çıkarılmıştır269. Bektaşilikte -Caferilik uydurması ise tahrif
edilmiş Bektaşiliğe çok sonraları 18.Yüz yıl sonlarına doğru girmiştir270. Öte yandan hemen
hemen bütün sünni tarikatlarda ki silsilenamelerlerde ister tarikatın silsilesi Hz.Ali (R.A) dayansın isterse Hz.Ebu bekir ‘e(R.A) meratilerde mutlaka Cafer i Sadık görülmektedir. Niteki
bazı meratiplerde Hacı Bektaş ı Veli ‘nin ilim sislsilesi Şeyhi Lokman ı Perende öncesi Ahmet
Yesevi ve Caferi Sadık’a dayanmaktadır271.Ayrıca saptırılmayan Bektaşilikte ,Kızılbaş –Şiilerde
görülen üç Halifeye olan kin ve garez yoktur.Hemen hemen orijinal tüm Bektaşi kayanaklar
da bu açıkça görülebilir. Onu ,asıl ait olduğu ikliminden alıp kimliğinden sıyırarak , İrandan
264
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neşet eden baştan sona hurufilik ve İran esatiri kokan bir manzumeye dönüştüren bir akideyle ,başka bir kimliğe sokmak tarihi tamamen saptırmadır . Hünkar Hacı Bektaş ı Veli sağlığında birer İran Kisrası şebeğine dönüşmüş Anadolu Selçuklu Sultanlarıyla(Tarihimizin en
acıklı devirlerinden bir safha da Türkmen Sultanlarının Keyhüsrev –Keykubad –Keykavus
ünvanlarını kullanarak birer şebeğe dönüştükleri Anadolu Selçuklu devridir) ve onların en
büyük destekçileri Türkmenlerin kanları canları pahasına aldıkları Anadolu’ya çöreklenen
İrani devşirmelerle -şüphesiz bunların başın da da Celaladdin i Rumi geliyordu – kıyasıya bir
mücadele sonun da Anadoluyu Türk yurdu haline getirilmesinde en büyük savaşı veren insandı ,ancak sonraları onun mücadele ettiği aynı kültür iklimi, Osmanlı zamanın da Anadolu’ya taşındı ve Türk ‘ü ikiye böldü ,İran Coğrafyasında yaşayan Türklüğün bu günkü zelil halini yine aynı iklimin kılıçdarlığını yapan Şah İsmail ve soyu , söz konusu İrani zihniyete hizmet
ederek sağladı.Şah İsmail ideolojisi ayrıca Anadoluda yayılırken sonuçta Hacı Bektaş’ın yol
ehli olduklarını söyleyen mühimce bir kesimi kendine benzeterek bir zafer daha kazandı.
Şah ideolojisinin gayretleriyle ne yazık ki Hünkarın Vahdet i Vücud anlayışına bağlı olarak
kök salan tarikası tarihin akışı içerisinde, çeşitli nedenlerle asıl çizgisinden saparak ,Şah İsmail Aleviliği anlayışına kayıp, batınilik kokan bir sufiliğe dönüştü . Bunun en güzel örneği :
17.yüzyıla kadar Ehl i sünnete vel Cemaat akidesine uyan dervişlerinin yaşadığı ve Anadolu
da ki en büyük dergahlardan olan Seyid Gazi ile Elmalı da ki Abdal Musa dergahlarının, sonraki zamanlarda tamamen farklı bir yola girmelerinde açıkça görülür272. Ancak günümüz de
Alevilik –Bektaşilk adına konuşan ve sesleri daha çok çıkan Marksist –Materyalist Ateist taifenin,her inanç kesiminde görülebilen marijinal bir azınlık olan Tanrı tanımaz bazı şair –edip
kişilerin inançsızlıklarını dile getirip bu tip çok az sayıdaki eserlerini, Aleviliğin tümüne mal
etmeleri, kesinlikle kasıtlıdır273.Hatta Hazreti Ali bile bu insanların tahrifinden kurtulamamıştır.Yazdıkları mevkutelerde ona atfedilen Belaga da yer alan bir bölümün istedikleri kısmını
alıp devamını almayarak saptırmaktan bile çekinmemektedirler274. Ona ait olduğunu söyledikleri “Gözümle görmediğim Allah’a secde etmem “ sözü bunlardan biridir. Ancak cümlenin devamı sütrelenmektedir .Halbuki cümlenin devamı onların niyetlerni boşa çıkarmaktadır.
Ali’ye yine sorarlar :Gördün mü? Cevap: Evet . Devamla: Nerde gördün .Cevap :Siz olmadığı yeri gösterin .

D. TÜRK HALK SUFİZMİNİN SAPTIRILMA ÇAĞLARI VE SONUÇLARI
Hurufilik ve Şah İsmail Kızılbaşlığı
Türkler, tarihin en eski devirlerinden beri toplum olarak üç farklı sosyal yapıda yaşamışlardır:Oturaklar (Yerleşik ) –Konar Göçerler –Yarı Konar göçerler .İslam Dini Türkler arasın da
yayılmaya başladığın da bu üç tarz hayat süren yapıya aynı metod ve yol ile tebliğini yapması
272
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mümkün değildi . Yaşayış farkları ister istemez Oturak yani yerleşiklere göre ve Yarı veya
diğer konar göçerlere göre tebliğ farklı yapılmak zorundaydı. Şehrilerde –köylerde daha ziyade tüccarlar ile yapılan tebliğ kırsal da asıl tebliğciler devrin ribatlarında –hankahların da yetişen Dervişlerdi. Daha başlangışta ki bu farklılık günümüze kadar gelen etkileri ile Türkleri iki
türlü bir anlayışa götürdü. Bu anlayış itikadda veya amellerde bir farklılık değil ancak yaşama
şekillerinin getirdiği günlük hayatın davranış biçimlerinde idi .Türkistan Coğrafyasının ananevi
yaşama biçimin de kadın ve erkek devamlı beraber olmak zorundaydı.Yeni dinin şekillendirdiğ hayatta da bu zorunluluk, örfen ;özde İslami kurallara uygun anlam da kadın erkek beraberliği İslamın geldiği topraklarda görülmeyen bir tarz da olsa da devam ettti. Kırsal da İslam
Tebliğini yapan dervişler bunu hoş görüyle kabul edip devam ettirirken ,oturaklarda yani
yerleşiklerde daha ziyade kitabi kültürün hakim olduğu medrese- ki Arabistan coğrafyasının
hayat anlayışını bir yerde temsil ediyordu- yavaş yavaş yerleşti .Anadolu’ya göç esnasında her
iki anlayışta göç etti. Türkler arasında Tekkeler ve dergahlar kanalıyla gelişen İslam, Halk Sufizmini doğururken ikinci yoldan gelen Medrese İlim ehlini yani Ulema anlayışını geliştirdi. Ve
bu iki anlayış daha Türkistan da iken çeşitli gerilimleri beraberinde getirdi. Ulema taifesinden
beslenenler ,Sufizmle beslenenlerin günlük hayatların da ki ve tekkelerde ki ibadetleri dolayısıyla yaşayışlarının dine uygun olmadığını ileri sürmeye başladılar . Hatta Pir i Türkistani
Ahmet Yesevi’nin kadınlı erkekli müritleriyle şeriata aykırı hareketlerde bulunduğunu , dergahın da şarap içildiği gibi suçlamalarla devrin idaresine şikayet edildiği bilinmektedir.Yapılan
teftişte dergahta ki ayinlerde gelenekesel yaşayışın İslamın özüne aykırı olmadığı bunun bir
iftira olduğu anlaşıldı.İşte bu iki zıtlık Anadolu da da devam etti , 1240 da ki Ünlü Türkmen
isyanı sırasın da Hoca Ahmet Yesevi’ye yapılan iftiraların aynısı Baba İlyas Horasani ve müridlerine de yapıldı. Bu ikilikte Anadolu da gittikçe güçlenen Medrese Ulema anlayışı ( Bazılarının severek kullandıkları terimle Ortodks anlayış) ilerde görüleceği üzere büyük anlayışsızlıka dışlanan ta Yeseviden beri var olan Halk sufizminden gelen Türkmenleri İran Safevi propagandasına açık hale getirdi günümüz de hala acısını çektiğimiz toplumsal bölünmemizin yolunu açtı.Türkistan Halk Sufizminin devamı olan Bektaşi tarikatının da yaşattığı ,Yeseviye de
görülen ve ortaya çıktığı coğrafyanın geleneklerine aykırı olmayan ,tarikat sohbetlerine ve
ayinlerine erkek -kadın müridlerin katılmaları, yine ayinlerde bal şerbetlerinin içilmesini , İrene Melikoff’un şarap şeklinde göstermesi yanısıra afyon çiğnendiğini belirtmesi eğer çeviri
hatası yoksa tam bir oryantalist ürünüdür275. Ki yakın zamanlara kadar ve halen Anadolu da
Ramazan gecelerinde camilerde şerbetler sunulurdu. Bu geleneği tepe taklak getirip cemlerde dem sürme adındaki içki içilmesine çevrilmesi, sonraları sokulan bir bidattır ve Yeseviyye
ile alakası yoktur.Üstelik Melikoff’un kaynak gösterdiği Köprülü eserinde böyle bir olayın
iftira olduğunun anlaşıldığını ifade etmiştir276. Burada şu gerçeği de görmezlikten gelemeyiz
.Bilhassa Alevi Türkmenlerin Cemlerinde Dolu–Tolu adıyla bilinen içki içilmesi her bölgede
farklılık arzetmektedir.Bazı bölgelerde kesinlikle içki içilmemektedir.Hatta içkili dedelerin
cemlerine katılınmamakta olunduğu gözlemlenmiştir277. Bektaşiliğe de anlaşılan bozulma
275
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devresinde girmiş ve vazgeçilmez bir haram olaraktan devam etmiştir. Bu konu da tarihi oldukça ilginç saydığımız kaydı Bektaşilikle alakalı eski yazma erkannameler de :Şerbet içilir
iken bunu okuyalar -Şerbet içildikten sonra bunu okuyalar ibareleri açıkça görülmektedir.
Benzer gelenekleri devam ettiren Alevi Kızılbaşlıkta da cemlere katılmaları -kadınların peçe
takmamaları yine cemlerde ki bazı uygulamaların sonucu atılan örneğin mum söndü yalanı
bir çok iftiranın sebebidir. Ancak gayri ahlaki bazı adetlerin Arabistan da yaşayan Karmatilerde görüldüğü söylenmektedir278. Kadınların dini sohbetlere katılmasına gelince dediğimiz
üzere Türkistan da bu hayatın olağan icabıdır .Yukarda işaret edildiği gibi ,Arabistan ve İran
da geleneksel olarak kadın –erkeklerin günlük hayattaki hayat şekilleri ,Türk yurtlarındaki
gibi değildir.Türkler; eğer söz konusu ülkelerdeki yaşantı şeklini uygulayacak olsalardı, günlük hayatın felce uğrayacağı açıktı.Ki Hz.Ömer’in değişiyle o tarz hayat o yerlerin maslahatıydı ve uygulanmasında haram fiile yol açmadığı sürece, bir beis yoktu.Türklerin geleneksel
yaşantılarının İslamın çıkıp yayıldığı Arabistan –Ortadoğu ülkelerinin toplumlarının yaşantı
şekillerine uymaması sebebiyle yine önce de vurgulandığı üzere Arap alemi coğrafyası insanlarının ve onların tesirinde kalan , olayın farkına varamayarak sanki Türkistan insanlarının
gayri İslami bir itikadları varmışçasına tepki göstermeleri sıkça görülmüştür. Bu yanlış değerlendirme Türkleri tanımama –anlamama sonucudur. Yine bu sebeple Türk kökenli tarikat
pirlerine şeyhlerine Hoca Ahmet Yesviye de yapılan suçlamalar gibi sık sık dile getirimesi görülmektedir. Niğdeli Kadı Ahmed’in Taptuklulara279, Mevlevi Ulu Arif Çelebi’nin Hacı Bektaş ı
Veli’ye ve müridlerine benzer haksız suçlamaları bu minval üzeredir.Bu tür tarihi vakıaları
çoğaltabiliriz. Ne var ki Alevi Kızılbaşlar da veya sonraları Bektaşilerde görülen bir çok gayri
İslami her adeti Eski Türk dinine kimilerine göre Şamanlığa bağlamak doğru değildir .Olması
elbette mümkündür ama bunu hemen eski Türk dinine bağlamakta yanlıştır. Yüz yıllarca sonra buna Fuat Köprülü, Batı Literatüründen aldığı İslamla bir ilgisi olmayan Heterodoxie diyecektir. Ve bu terim moda halinde günümüz de de bütün itirazlara rağmen revaçtadır. Türklere yapılan bu suçlamalar farklı iki coğrafyanın kültürleri arasında ki farklılıktan kaynaklandığını görmek gerekmektedir. Daha önce izah edildiği üzere Anadolu coğrafyasın da Selçuklular zamanın da medrese kültürüyle (Medreseler doğal olarak Arap coğrafyasında yetişen veya
o taraf kökenli müderrislerce doldurulmuştu) gittikçe yerleşen güçlenen Oradoğulu bakış
açısı, kırsalda kalan ve Türkistan da ki hayat tarzını devam ettiren Türkleri aynı şekilde suçlamaya devam etmeye başlamışlardır. Üstüne üstlük işin içine siyasal çekişmeler girince iki taraf birbirlerini kafirlikle280 suçlayarak yapacakları eylemlere zemin modern tanımla referans
olarak İslam ‘ı göstermişlerdir. Yeseviyenin manen devamı Baba İlyas Horasani’yi suçlayan
Farsi kültürün yani Anadolu Selçuklu Sultanlarının ’ın ideologları ,Türkmenleri İslam dışı göstermek için kullandıkları dil aslında ,daha önceki döneme ait argümanları hatırlatmaktadır. Ve
bu gelenek her benzer olayda ve sonraki yüz yıllarda Osmanlılarca da kullanılmıştır. Diğer
yandan Babailere yapılan suçlamalara konu tüm olumsuzluklar devrin Sultanları ve devlet
ricalinin yaşantıların da da mevcuttu .Şüphesiz marijinal bazı dervişler isyana arka çıkmışlar278
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dır ,ancak Baba İlyas Horasani kesinlikle zamanımız bazı tarihçilerinin ve Alevi yazarların tasvir ettikleri gibi Alevilikle Selçuklu saray yazıcılarının yazdıkları sapkınlıkla hiçbir alakası yoktur.Bu arada önde gelen halifelerinden birisi Şeyh Osman’dı malum Alevi gelenekte ;Osman
ismi hiç kullanılmaz . Babailer Çat Köyün de Cuma namazı kılarken kuşatılıp katledilmişlerdir.
Nedense Rafizilik konusunda hele Şah İsmail Aleviliği hakkın da son derece keskin hükümler
veren Osmanlı Şeyhülislamı Kemal Paşazade’nin İlyas Horasani hakkında yazdıkları onu farklı
göstermeye çalışanlarca hiç görülmemektedir. Kemal Paşazade’nin: İlyas Horasani’nin Alaaddin Keykubat tarafından sevilip sayıldığını ,Cuma namazı esnasında kılıçtan geçirildiklerini
,onun keramet ehli bir şeyh olduğunu ünlü eseri Tevarih- i Al Osman da belirttiği kısımlar281,
konunun uzmanı kabul edilen tarihçilerimizin bir türlü algı sahasına girmemektedir. O, klasik
bir Türkistani Türk şeyhidir ve tamamen zamanın Türklerinin sahip olduğu Ehl i Sünnet takipçisdir. Batılı bazı oryantalist tarihçilerin dediği gibi mesela Peter Golden ifade ettiği üzere On
iki İmama taraftarı şia filan değillerdir282. Selçuklu idaresinden hiç hoşnut olmayan Türkmenlerin bir güç odağı olarak belirmeye başlayan Baba İlyas Horasani’in etrafında toplanmaya
başlaması daha Alaadin Keykubat zamanın da ürküntü kaynağı olmuş durumu araştıran Keykubad İlyas Horasani’nin insanları iyiliğe ve doğruluğa yönlendiren bir şeyh olduğunu anlayarak onu takdir etmiştir. Oğlu olan Gıyadaseddin Keyhüsrevi ,onun gittikçe güçlenmesi korkutmuş ,kuşkulandırmış ;onun her an huruç edebileceğini anlayınca üzerine asker sevketmiştir. Nitekim,Baba İlyas Horasani ve muhibleri Selçuklu paralı askerlerince Amasya Çat Köyün
de bir Cuma günü namaz esnasında kuşatılarak kılıçtan geçirilmişlerdir. Ve bu olay ne yazık
ki, Anadolu Türklüğünün içine ikilik sokulmasının başlangıcı olmuştur. Olayın sonrası başlayan
Baba İshak(karanlık bir geçmişi olan Hristiyan dönmesi olduğu ifade edilmiştir) isyan hareketi
Malya ovasında ki sadece 2 -3 yaşlarınadki çocuklar hariç yaşlı hasta kadın çoluk çocuk tamamının öldürüldüğü katliamla son bulmuş283 ne var ki Türkmenlerin devletle olan tüm bağları kopmuş ve Selçuklu’nun yıkılışına kadar bir daha düzelmemiştir. Örneğin 1243 ‘te Kösedağ da Moğol Ordusu karşısında yaşanan rezil mağlubiyetli savaşta Türkmenler Moğollara
karşı savaşmamışlardır. Baba İlyas Horasani hareketi Türkistandan neşet eden halk sufiliği
hareketinin devamıydı ve isyan yıllarına kadar uzun zaman her hangi bir olumsuz yönünden
bahsedilmemişti. Anadolu da ise gittikçe güçlenen Ortadoğu gelenekli paradigma yukarda
vurgulandığı üzere Türk Halk sufizmiyle çatışması kaçınılmazdı .Türkler için gayet normal olan
bir çok gelenek görenek ve örf bu yeni anlayışa göre gayri İslamiydi.İktidar, güçlü bir Türkmen
dayanışmasının sonucunu görmüş ,söz konusu paradigmadan aldığı argümanlarla ;Türkmen
Halk sufizminin dolayısıyla Türkmen muhalafetini yok etme amacını meşrulaştırmak için
aslında itikadi yönden Ehl i Sünnet vel Cemaate aykırı bir yönü olmayan söz konusu geniş
halk kitlelerini, kafirlikle suçlama yoluna gitti.Çünkü Türkmenler Piri Türkistani döneminde
yaşanan dini hayatı aynen yaşatıyordu bu da Ortadoğu gelenekli kültüre aykırıydı, bu sebeple
suçlayanlarca onlar , yoldan çıkmış Etrak i bi İdraklerdi . Malya savaşından sonra ve öncesi
Çat köyü katliamı arkasından Anadolu’nun çeşitli yerlerine diğer Türkmenler arasına kaçabi281
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lenler eski yaşantılarına devam ettiler; çünkü o Türkmenlerde onlarla aynı Halk Sufiliği mensuplarıydı . Ve Selçuklu idaresiyle her zaman başları dert idi.Şu hususu dikkate almak zorundayız :Türkmenler ve Selçuklu yöneticileri arasında yapılan mücadele aslında daha ziyade
siyasi idi yoksa ısrarla belirtildiği üzere imani anlayışta bir fark yoktu.Daha sonraları yazılan
Osmanlı alimlerinin yazdıkları eserlerin hiç birin de Selçuklu devri ve Osmanlı devrinin ilk asırlarında yaşayan günümüz de Heteroks olarak nitelenen Anadolu erenlerinin hepsi , Allahın
veli kulları olarak saygıyla yad edilir. Medrese ehlinin bir kısmı hoş görmese de Anadolu
Türklüğü,15.Asrın ilk yarısına , dini açıdan bir kavga içinde olmadan ulaştı. Ancak bu tarihte
başlayan İran kaynaklı Hurufilik ve Erdebil Safevilerince başlatılan İrandan mülhem Kızılbaş
sufiliğinin yine Osmanlıyla kavgalı Türkmenler arasında taban bulmaya başlamasına kadar
devam etti. Diğer yandan gittikçe güçlenen medrese kaynaklı kültürel yapı ile geleneksel
Türkmen sufizmi arasındaki zıtlaşma , zamanla iyice büyüdü.Ama medrese kökenli düzen
yavaş yavaş Türkmen kökenli kitleleri de içine almaya yön tuttu. İçine alamadıklarıyla her
hangi büyük bir çatışmaya girmese de karşılıklı yabancılaşma arttarak devam etti.Ve dolayısıyla Anadolu da dini hayat kaynaklı ikilik bir güvensizlik ortamında süreğenleşti. Söz konusu
sürecin başında Baba İlyas sonraları Halk sufiliğinin önderi Hacı Bektaşı Veli oldu. Ne varki
Hacı Bektaş daha çok Orta Anadolu ve Batı Anadolu da yaygınlaşırken , Doğu da ve güney
doğu da sınırlı bir etki bulunuyordu. Ve bünyesine daha çok bu sahadan gelen marijinal gruplardan İran kökenli Kalenderi ve Haydari veya başka gruplar da dahil oldular. İşte zaman içinde özünden koparak yoldan çıkmış asalak ve sapkın bu gruplar daha Hacı Bektaş ı Velinin
sağlığın da onun dervişleri arasın da bazı bidat hareketleri başlatıklarını ,gerek Hacı Bektaş ı
Veli’nin Makalatından gerekse Aşıkpaşazade’nin tarihinden çıkarabiliyoruz. Makalatta sık sık
namaz kılma ve gusul abdesti vurgulamasının yapılması , Aşıkpaşazde tarihin de ise Hacı Bektaş ı Velinin ömrünün sonlarına doğru bazı yaramaz kişilerin onun sekr halinden faydalanarak
bambaşka bir yola ittiklerini ifade etmesi bizce önemli ip uçlarıdır284 . Selçuklu takibi sırasın
da Uçlara giden genel adıyla Vefai sonraki adıyla Babai dervişler devamın da intikali görülen
Hacı Bektaş ı Veli dervişleri özellikle Osmanlı Beyliği sahasında Kayı aşireti içinde beyliğin
kuruluş yıllarında mühim roller oynadılar hem gazalar da kılıç salladılar hem de ve birer maneviyat eri olarak manevi dünyanın inşasında temel harç oldular. Hacı Bektaş dervişlerinin
Osmanlı sahasına dolayısıyla uçlara geçişlerinde Rumelinden bölgeye gelen Saru Saltık Çepnileriyle olan tarihi bağların rol oynaması mümkündür. Anadolu da bunlar yaşanırken Azerbaycan da Erdebil şehrinde yeni bir tarikat gittikçe güçlenerek :Azerbaycan başta olmak üzere
Gîlân, Taberistan (Mâzenderân), Horasan, Buhara, Türkmenistan, Türkistan, Karahıtay, Çin
Türkistanı, Hindistan, Seylan, Irak, Suriye, Lübnan, Hicaz, Anadolu ve Rumeli bölgelerinde
binlerce müride sahip olmuştu. İran İlhanlı tahtına oturan zamanın hanları ve Moğol ümerası
da Şeyh’in müridleri arasında bulunuyorlardı. Anadolu da tarikat silsilesinden gelen Hacı
Bayara m ı Veli ,Ünlü Somuncu Baba ve Kemal ümmi gibi şahsiyetler ilk akla isimlerdir. Tarikatı alabildiğine güçlendiren kişi 1250 doğumlu bir Azerbayacan Türkü olan Şeyh Safiyeddindi. Adına nisbetle Safeviye adını alan bu tarikat Ehl i sünnete bağlı idi .Timur tarafın dan
da saygı gören Erdebil dergahı inanılmaz bir güce sahipti Hatta Osmanlı Sultanları Fatihe
284
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kadar Erdebil şeyhlerine her yıl önemli miktarda maddi yardımda bulunmuştur. Safevi tarikatı
sahip olduğu büyük potansiyelden hep korkulmuştur. Korkuya bağlı olarakta , bölge hakimlerince yeri geldiğinde kullanılmak için hep dostluğu istenmiş, bu yüzden hep kollanılmıştır.
Safiyeddin sonrasın da şeyh olan torunu Hoca Ali daha önce değinildiği üzere Timur tarafından Anadolu’dan esir edilerek Türkistan’a götürülen Türkj sipahileri serbest bıraktırmıştı.
Zaten Anadolu da oldukça fazla taraftarı olan Safeviyye böylece ününe ün katarak iyice güçlenmiştir. Timur sonrası Doğu Anadolu ve Azerbaycan da iki büyük Türkmen beyliği Karakoyunlu ve Akkoyunlular hakimiyet kurma savaşına girince iki beylikte Savefiyeyyei kendi tarafına çekmek adına büyük tavizler verdikleri görülür. Hoca Ali tam bir Ehl i Sünnet mutasavvıftır.Ve şöhreti çok geniş İslam beldelerinde oldukça yaygındır.Safeviyye ve bünyesinden çıkma bir başka tarikatta, 15.Yüz yıla kadar olan zaman zarfın da hiçbir Alevilik -Şiilik belirtisi
görülmez.Hoca Ali 1429 yılında ölünce yerine oğlu İbrahim geçti 1447 ‘de İbrahim de ölünce
dergahın başına İbrahimin kardeşi Cafer geçti .İbrahim’in oğlu Cüneyt kendine aşırı bir tutkuyla bağlı müridlerine güvenerek dünyevi bir saltanat kurma fikrine varıp faaliyete geçti .
Anlaşılan bu müridler daha İbrahimin sağlığın da tarikata sızan İran Şiiliğine meyilli oldukça
kalabalık büyük bir kesimdi. Bunlar vasıtasıyla Cüneyt, ailesinde görülmeyen Batıni –Şia görüşünü benimsemişti. Amcası Cafer ile onun bu hırs ve sapmış fikirleri yüzünden araları açılmıştı. Cüneyt başına buyruk hareketlerine devam ederken ,Şii bağlıları iyice arttınca; bu sayede etrafına korku saçmaya başlamıştı.Durumun vehametini gören Karakoyunlu Sultanı Cihan Şah ,Cafer’den onun Erdebilden çıkarılma sını istedi . Cafer ve Cihan Şah’ın baskılarına
dayanamayan Cüneyt kendine bağlı binlerce dervişiyle daha önceden gönderdiği sayısız
Daiiyle çok sinsi bir propaganda sonucu Alevileştirdiği Safeviyye bağlı büyük bir müridan
nüfusunun yaşadığı Anadolu’ya girdi.
O sırada Osmanlı tahtında oturan 2.Murad tehlikeli bir kişi olan Cüneyd’i topraklarına sokmadı O da henüz Osmanlıya katılmayan Karamanoğulları Beyliğine geçti Konya da kalmaya
başladı ne var ki bura da bir sebeple zındıklığa varacak bazı sözler sarfedince şehri terk etmek zorunda kaldı .Ve eskiden beri Savefiyye propagandasına maruz kalan İç İlde ki Varsak
aşiretine gitti. Ancak Karamanoğlu onun varlığının tehlikeli olduğunu anlayınca ortadan kaldırılması yönünde emir verdi ki Cüneyt bundan haberdar olup Antakya’ya kaçtı. Burada bir
kale bulup yerleşti Antakya –Kilis –Maraş –Antep taraflarında Hasan Sabbahvari bir yöntemle yaptığı işlerle çok büyük bir mürid kitlesi edindi. Durumun tehlikeli boyutlara vardığını gören Memlüklüler onu bölgeden çıkardılar.Karadeniz’e geçen Cüneyt burada da barınamadı
tam o sırada Karakoyunlu ile Akkoyunlu Türkmenleri savaşa tutuşmuş haldeydi.Ondan gücünden faydalanmak isteyen Akkoyunlu Devleti sultanı Uzun Hasan Bey ,onu Diyarbakır’a
çağırdı ve kız kardeşi Halime Begümle evlendirerek , önünü açtı.Uzun Hasan’a bir savaşta
yardım eden Cüneyt kuvvetleri tam anlamıyla kontrosüz bir güce dönüşmüştü.Müridleriye
Diyarbakır’ı terk eden Cüneyt yurduna yani Erdebil’e döndüyse de amcası Cafer’in takibinden kaçarak Kafkaslara geçti. Burada bir çok olaya karıştıysa da bir savaş sonucu öldürüldü.Geride ona adeta tapan bir batıni mürid ordusu bıraktı. Müridleri Akkoyunlu Uzun Hasan’ın kızkardeşinden olma küçük yaşta ki oğlu HaydarI pir ve liderleri olarak bağlandılar.Haydar Akkoyunlu sarayında büyütüldü.Uzun Hasan’ın kızı ile evlendi. Genç yaşta Erde-
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bil’e giderek tarikatın başına geçti . Adeta bir efsaneye dönüşen Haydar’ı Anadolu, Suriye ve
Azerbaycan taraflarından gelen binlerce müridin ziyaret hücumu başladı. .Zaman zaman Kafkas taraflarına yağmaya giden Haydar ganimetleri müridlerine paylaştırdığını duyan , her
taraftan ne kadar çapulcu ,yağmacı yaramaz insan varsa onun etrafına doluştu.Denildiği üzere o devrin neredeyse bir Hasan Sabbah’ı gibiydi. Müridler onun için canın malını vermeye
can atar hale gelen birer robot haline dönüştürülüyordu. Haydar ilk defa müridlerine kızıl
renkli on ik, dilimli taç giydirmeye başlayınca onlara Kızılbaş denilmeye başlandı ki ,Haydar da
bu ismi severek kabul etmişti. Haydar’ın bir süre devam eden gücünü geliştirme süreci fazla
sürmedi .Akkoyunlu Yakup Bey ,Haydar’ın gittikçe genişleyen etkisini buna bağlı olarak başlayan silahlı vurucu gücünün Safevilerin devlet kurma yoluna iyice girdiklerini anlayıp onları
yok etme yoluna girdi.Ve Şeyh Haydar öldürüldü çocukları hapislere atıldı. Savefiyyenin başı
alınmıştı ancak asıl gövdesi olan müridler ordusu duruyordu.Akkoyunlular arasında başlayan
taht kavgası Haydar’ın çocuklarının hapisten kurtulmalarını sağladı. Bu sefer müridler Haydar’ın büyük oğlu Ali’nin etrafına toplandılar ne var ki o da gücünün kurbanı oldu Akkuyunlular tarafından öldürüldü. Safeviler tekrara şeyhlerini kaybedince ,Akkoyunlu gözetiminde ki
Haydar’ın en küçük oğul Şah İsmail’i gizlice kaçırdılar. İsmail,Gilan da bir Şii şeyh’e teslim
edildi. İsmail gizlendiği bu yer de tam bir müfrit Şii olarak yetiştirildi .Vakti gelince müridlerin başına geçip 1501 senesin de her zaman Sünni olan Tebriz’i alıp, Akkaoyunlu hanedanını
yok ederek , devletini ilan etti. Bu harekete geçip Karabağ toprağına ayak bastığı sıralarda
onun kardeşleri sayılan daha doğrusu ona bağlı olan sufiler hakkında Osman Ergin yazmaları
olan olan tarihsiz bir Erdebil şeyhleri ile ilgili manakıpta şu isimler sayılmaktadır:”Şeyh Hızır
veli bin Emir Hamza bin nimetullah veli ,Hacı Bektaş ı Veli bin Gözcü Bayram Sultan bin Hibbetullah (?) ve Şeyh Ebul Vefa Muhammed bin Seyyid Muhammed ve dahi Emir Şah Sultan
Muhammed bin Abdullah ve Abdullah Horasani bin Mahmud ve Ruzi Halil …Mahmud Bedahşani şah ve ve Seyyid Ahmet Kübra ve dahi Seyyid Selahaddin Muhammed Ekberani ve
Seyyid Celaleddindir.285”
Aynı risale de ona tabi olan Anadolu Türkmen aşiretleride şöyle sıralamnmaktadır:Zulkadiroğlu,Kara İmanlu ,Ustadcalu, Kaçar ,Harmandalu , Sinemilli ,Afşar , Kündeş‐
li(Gündeşli) , Beydili, Beycegizli (?) , Hacı Hınıslı , Ağkoyunlu, Cihanbek(y)li , ve Alpvaut 286 .
Sonun da Cüneyt’ten beri devam eden bir tarikat rüyası sonun da devlet olarak ortaya çıkmış
oldu.Şah İsmail Kızılbaşlığı sistemleştirerek , mistik bir yapıdan güç alan bir dünyevi saltanatı
kurdu bu saltanatın tüm gücü müridlerinin tam birer Sabbahi olan zihinsel yapılarıydı . O,
kızılbaş akidesine göre Hz.Ali’nin zuhuruydu yani Hz.Ali’nin ruhu ona hulul etmişti. Nerdeyse
Tanrı gibi tapınılacak birisi idi. Fakat bahtsız bir adam dı Çünkü Allah onun karşısına Yavuz gibi
bir Ehl i Sünnet’in kılıcını çıkarmıştı ve o da onun defterini Çaldıran da dürdü. Çaldıran ‘a kadar İran ve Anadolu’yu birer canavara dönüştürdüğü Kızılbaş mürid ordusuyla kan gölüne
çevirmişti. İnanılacak gibi olmasa da Şah İsmail müridleri düşmanlarının etlerini fırında pişirterek yiyecek kadar ileri derdece de birer ruh hastası olduklarını , Batılı yazarlardan okuyo285
286
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ruz287. Ve İran’ı ,Anadolu Türklüğünün sırtına dayanmış bir hançer yapıp Ehl i Salipe hep yardımcı olmuş yanı sıra Anadolu Türklüğünün ana yurdu Türkistanla tüm bağlarını kopartmıştır.15.Yüz yıl sonuna kadar devam eden ve Anadoluya çok faydaları dokunan ve eski vatanla
irtibatının kesilmesinin baş müsebbibi olarak tarihteki yerini almıştır. Şah İsmail,Karaman, İç –
İl ,Taşeli Menteşe’ye Varıncaya kadar tüm Toroslar boyunca ve özellikle Doğu Ve Güneydoğu Anadolu konar göçer ve yarı konar göçer Türkmelerinden büyük destek görmüştür .Bu
sahalar, Cüneyd’in Kızlbaşlığa varan yeni anlayışına kaymasından beri ustaca yürütülen
,Batıni -Hurufi propagandasıyla birlikte ,devrin bölge hakimlerinin ,büyük aymazlıkları sayesinde Kızılbaş ayaklanması için uygun hale getirilip zaten hazırlanmıştı. Safevi Kızılbaşlığının , Anadolu da taban bulmasında elbette Safeviyyenin bendeleri yoluylaydı. Ancak daha
önce de belirtildiği üzere Anadolu Türkmenleri içinde , azımsanmayacak bir kesim ,Ehl i Beyt
sevgisi fazla belirgin Türk Halk Sufizmi meşrebiyle doluydu., Tarihi geleneksel yaşamları
dolayısıyla gittikçe güçlenen Medrese kaynaklı yeni toplum oluşumu içinde entegre güçlüğü
çekmekteydiler. Babailer hareketiyle başlayan bu durum 15.Yüz yıla gelindiğinde iyice belirginleşmişti. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Anadolu’nun Türk Halk Sufiliğinin yeterli
faaliyetine sahne olamamıştı. Üstüne üstlük bu hareket gittikçe bozuluyor ve etkisileşiyordu.Tüm Anadolu da çok büyük oran da olmasa da azımsanmayacak kesafetteki Türkistan dan
beri geleneksel hayat tarzını sürdüren Konar Göçer Türkmen gittikçe etkinleşen Medrese
Ulemasının etkisi dışında yaşıyordu .Bu sebeple Halk Sufizmine daha açıktı ama Anadolu sufiliği bir türlü büyük bir şahsiyet yetiştiremediğinden ve ayrıca mevcutların gittikçe bozulmaya
çürümeye başlamıştı .İşte bu ortamı Safevviyye önce Cüneyt onun öldürülemesiyle oğlu Haydar onun da öldürülmesiyle oğlu Şah İsmail çok iyi değerlendirmişler bilhassa Osmanlı Devletinin Anadolu da toprak kazanırken yaptığı savaşlar bu savaşlarda Dönme ve devşirme zulmü
,iktisadi çalkantılar ,Anadolu Selçuklu zamanın da olduğu gibi büyük kırgınlıklara yol açtığından zaten Konar Göçer Türkmenlerin kültürel yetersizlikleri de durumu da eklenince söz konusu bölge ve diğer bölgelerde büyük kitleleri kendine bağlamasını kolaylaştırdı.
Öte yandan Seyid Gazi ve Şeyid Şüca dergahlar, bazılarına göre; Kalenderi derviş yuvalarıdır.Halbuki Kalenderilik kurucusu olan Cemaleddin Savi ve halefleri yaşantılarında gayri İslami bir durum yoktur. Onun hakkında ana kaynak kabul edilen Hatib i Farisi’nin yazdığı menakıbname ölümünden yüz yıl sonra yazıldığı için içinde ne kadar doğru bilgi olduğu tartışılır288.
Ana dergahları Mısır da iken sonraları Anadolu da ortaya çıkmışlar ancak bu Kalenderilerin
bazı grupları, bütün yönleriyle ulema ve diğer tarikatların nefretini kazanmışlardı. Hatta Osmanlı Devleti her devir de onları takibe almış kesinlikle hoş görülü davranmamıştır. Ne var ki
gerçek Kalenderileri –Şeriata uygun yaşayanları-ise koruyup kollamış ve onlardan birer gaza
ehli olarak hep faydalanmıştır. Mesela İstanbul fethine Kalenderi dervişleri bizzat katılıp gaza
da bulunmuşlar, fetih sonrası Fatih onlara Kalenderhane adıyla bilinen mahalli onlara vakfetmiştir. Fetih gecesin de Türk ordugahın da askerleri coşturmak için bizzat Şeyhler ve der-
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vişler dolaşarak onları gaza için teşvik etmişlerdi289. Bunların bazıları :Geyikli Baba-Abdal Musa gibi isimlerdir.Söz konusu kesimler ,aynı zaman da Hacı Bektaş ı Veli yaranı ile de iç içedirler. Yavuz, Çaldıran Savaşına giderken,Seyid Gazi’ye uğramış ve buradaki dervişlere büyük
meblağlar da yardımda bulunmuştu. Eğer Seyid Gazi çevresinde ki dergahlar da Ehl i Sünnet
harici bir yaşantı olsaydı, Yavuz gibi bir padişahın davranışının ne kadar şedit olacağı hususu
,her türlü izahattan varestedir. Tarihi süreç içinde gelişmeler sonucu yozlaşmış Kalenderiliğe
,Osmanlı arşiv belgelerinde bunlara Işıklar adı verilir. Bir ara Seyid Gazi Dergahına yerleşen
Kalenderi - Işıklar Kanuni devrin de şiddetli takibata uğramışlardır290. Aslında Işıklar ayrı Kalenderiler ayrı bir taife iken özellikle 16.Yüz yıl içinde Safevi propagandası sonucu iki grupta
Safevi etki alanına girmişlerdir .Her iki grubun içinde mutedil Ehli Sünnete aykırı olmayan
dervişler de vardı ve bunlar içindeki Rafiziliğe meyilli olanları zamanla bir çoğu Bektaşiler
arasına girip ,bu tarikatın diğer bazı saiklerle ; asıl kökünden kopmasını sağlamışlardır. Zaten
Balım Sultanla Bektaşiliğe, Rafizi unsurlar epeyce girmiş bulunuyordu. Onunla tarikata giren
adetler ve inançlar şunlardır:
1 - Şerbet yerine şarap,
2 - Mücerredlik - Evlenmemek,
3 - İbahiik-Birçok şeyleri günah saymamak,
4 - Hurufilik
5 - Teslis 291
Diğer taraftan tarihi bir hakikattir ki : Bektaşiler asla Osmanlı Devleti ile çatışmamışlar ,İran’a
pekte meyilleri olmamıştır. Yavuz dan sonra oğlu Kanuni devrinde aynı Seyid Gazide ki Tekkesi ,İran seferi sonrası bizzat denetlenmiş buraya sızmaya başlayan Işık dervişler sürülmüş
ancak ışık ve Kalenderi olmadıklarını şahitlerle ispatlayanlara dokunulmamıştır. 16.Yüz yıl
Kalenderilerinin sapkınlıkları ile alakalı devrin şairlerinden Vahidi” Hâce-i Cihân veNetîce-i
Cân” adlı eserinde uzunca anlatmaktadır292.

E. BURDUR DA TÜRKİSTAN –HORASAN VE ANADOLU ERENLERİ VE
BEKTAŞİLİK - KALENDERİLİK:Burdur ve çevresinde açıkça belgeler de bahsedilen bir Kalenderilik olayına rastlanmamaktadır.Ancak 13.ve 14.yüzyıllarda olumlu Kalenderiliğin bölgede
olması mümkündür .Ki zamanla Kalenderiliğin Bektaşilik şekline bürünmesi dolayısıyla bunu
tam manasıyla anlamak ta mümkün gözükmüyor.Evliya Çelebi ise 1659 yılın da uğradığı hem
Seyid Gazi hem de Abdal Musa dergahında ki dervişlerin ehli sünnete uygun yaşantıları hak289
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kında malumat verir293. Bu haber bize Geyikli Baba çevresinden olan Abdal Musa’nın zannedildiği üzere Ehl iSünnet harici bir şeyh olmadığı Pir’i Hacı Bektaşı Veli gibi Ehl i Sünnet olduğunu doğrulamaktadır. İrene Melikoff bile gerek Abdal Musa da ve gerekse müridi Kaygusuz Abdal da Ehl i Beyt sevgisi dışında hiç bir Alevilik belirtisi olmadığını kısacası Ehl i Sünnet
yolu üzerinde olduklarını açıklamaktadır294 . Abdal Musa ve yine Kaygusuz’un olduğu ileri
sürülen bazı şiirlerinde görülen ve onların itikadlarına ters düşen mısralar veya manzumeler
sonraları onları takliden şiir yazan ozanlara aittir ve bunlar cönklere sonradan ilave edilmişlerdir.Ki bu hal Yunus Emre gibi ulu şairlerde reva görülmüştür, bunları delil kabul ederek söz
konusu zatları farklı göstermek bizce kasıtlı bir saptırmadır. Öte yandan bahse konu Abdal
Musa Tekkesi ile ilgili 1668 -1669 tarihli bir arşiv belgesinde artık aynı tekke de Işıklar olarak
nitelenen dervişlerin görülmeye başlandığı, asıl mutasarrıfı olan Abdal Halil’in ölmesi üzerine
tekke şeyhliğine bir Işığın getirildiği hususunda Hacı Bektaş evlatlarından Şeyh Yusuf’un şikayeti görülmektedir295. Sonraki yıllara ait bir çok arşiv belgesinde Abdal Musa Dervişlerine hep
Hacı Bektaş Dervişleri adıyla vurgu yapılmaya devam edilmiştir ne varki artık özden sapmalar çoktan başlamıştır.Başka bir vakıf kaydı ise 1501 tarihli Hamid Sancağı 03331 numaralı
MAD (Vakıf) Defterindedir.Kayıt Gölhisar Kazası Çukurca Köyündeki Şehit Seyid Gazi Dergahına bağlı dervişlerle ilgilidir. Bu köydeki cami inşa edip cami için vakıflarda bulunmuşlar ve
ayrıca görevlilerin isimleri belirtilmektedir. Yazılanlar şöyledir : ” Karye-i Çukurca’da Ali Fahreddin Cemaati içinde merhum mağfur said şehid Emir Seyyid ile rahmetullahü’lmelikürrahman aleyhurrahmet ve’lfeveran dervişlerinden birkaç dervişler izni padişahiyle
bir cami bina etmişler hatib ve imam ve baki hizmet cihetiçün Veli Fakih iki dönüm bağ ve bir
pare bağçe ve İdris Fakih bir pare bağçe kendi emlaklarindan öşründen ve haracından gayrisin vakıf edüb vakıfnamede mestur olduğu sebebten defter-i cedide sebt olundu ki hatib ve
imam ve sair hademe vakfiyet üzere mutasarrıf olalar
Bu kayıt altın da söz konusu görevliler sıralanmıştır.
Mevlana Veli Fakih hatib ve imam be-hükm-i hümayun, Said Fakih müezzin, İdris Fakih
kayyum, Yunus v. Musa çerağcı, Ali v. Mustafa muarrif.”296
Anlaşıldığına göre Ali Fahreddinli Yörükleri içinde bir bölük ,Seyid Gazı Ocağına bağlıdırlar.Nitekim, Tefenni Seydi köyünde aynı Seydi adını taşıyan bir zaviye yine Bucak yakınlarında
aynı ad da bir köy ve bir zaviye vardı. Her iki zaviye de Osmanlının son dönemine kadar faaliyet göstermiştir. Buna paralel olarak halen Korkuteli ilçesine bağlı olan Büyük ve Küçük Ali
Fahreddinli köylerinin sosyal yapıları bize Çukurca Köyündeki görünüm hakkında tarihi bir
perspektif sunmaktadır.
Aynı köy ve aynı vakıfla ilgili; 1570-7 4 yılına ait olduğu bilinen Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi 566 nolu Evkaf Defterin de ki kayıt mevcuttur; ancak burada görevlilerin değiştiği
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görülmektedir297. Burada da Sehit merhum Seydi Gazi dervişlerinin yaptırdıkları cami ile ilgili
bilgi verilmektedir. Sözü edilen Çukurca köyü bu güne ulaşamamıştır.Bu devir de Gölhisar
bölgesinde yaşayan ikinci büyük yörük topluluğu Ali Fahreddililerin kurmuş olduğu söz konusu köyün, 18.yüz yıl başı ait bazı belgelerde adı geçiyorsa da sonraları adından hiç söz edilmediği görülmektedir.Bu köyün Anbarcık –Yazır- Kızıllar köyleri yakının da olduğunu sanıyoruz.Yalnız Çukurca’nın Yazır’a yakın olduğunu düşünüyoruz çünkü bazı arşiv kayıtları bize
bunu gösteriyor. 1510 ‘da Burdur ve çevresini harabeye çeviren halkın Şeytan Kulu diye adlandırdığı tarihimiz de pek görülmeyen ruh haliyle , insanlıkla hiçbir ilgisi olmayan vahşi Şah
Kulu isyanı kargaşa yıllarıdır.Olaylara şahit olan bir kişinin İstanbul’a gönderdiği raporda şunları yazmaktadır: …Kapulukaya Döşeme derunun de Antalya halkı Sultan Korkud defterdarı ile cenk etdüler , ondan kalktılar Elmalıya vardık da yakup harap itdiler, andan kalkup
Gölhisar’ a vardıkda yakıp harap itdiler andan kalkup Burdur’a vardılar yakup harap itdiler ,
ondan Keçiborluya vardıkda Sofi olanı gelip tabi oldu. Sofi olmayanı çıkup kaçtı…298 . Şah
Kulu , Burdur –Gölhisar –Elmalı’yı yakıp yıkarak bölgedeki insanlar bir yana , tavukları dahi
yakarak öldürecek derecede gözü dönmüş bir canavardı. Benzer bir olayı Şah İsmail Kızılbaş
ordusuyla Tebriz’i alınca yapmıştı. Babası Şeyh Haydar ,Akkoyunlular tarafından öldürülüp
kesik başı ve vücudu Tebriz’e getirilip halka sergilenmiş sonra köpeklere atılmıştı .Şah İsmail
Tebriz’i alınca babasını öldürenlerin mezarlarını buldurup açtırmış kemiklerini yakarak havaya
savurttuktan sonra Tebriz de ki bütün köpekleri öldürterek böylece köpeklerden babasının
intikamını almıştı(!)299 .Tarihin yetiştirdiği en hunhar insanlardan biri olan Şah İsmail , milyonlarca İranlı Sünni Müslümanı katletmekle ünlüdür ve tam bir seffahdır. Yavuz’un gerçekle
hiçbir alakası olmayan Anadolu da kırk bin Aleviyi öldürttü yalanını dillerine dolayanlar(Ki sayı
kaç olursa olsun suçsuz insanların öldürülmesini tasvip etmek mümkün değildir.) Şah Hatai
diye yere göğe sığdıramadıkları Şah ismail’in İran da yaptıklarının yanın da deve den koparılmış bir tüy gibi kalır ve melanetleri insanlık tarihinin yüz karalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Yaptığı sayısız cinayetler saymakla bitmez.Büyük kelam alimi Taftazani’nin torunu olan
ve Herat’ta yaşayan bir alimi ve alimin altmış talebesini, Kızlbaş tacını giymedikleri için şehit
ettirmiştir.Bunun gibi sayısız melanetin failidir . Ezan ı Muhammediye“Eşhedü enne Aliyyen
Veliyullâh” ifadesini koyduran yine Şah İsmail adlı ruh hastasıdır.Ancak Şah İsmail ve halefleri
Hazar ötesi Türkmenleri olarak bilinen asıl Türkmen Yurdu bu gün halen Türkmenistan ve
İranda yaşayan Türkmenleri Ehli Sünnet vel Cemaat yolundan ayıramamışlardır300. Ancak
kendilerinin Horasan’a naklettikleri Kızılbaş Türkmenler buna dahil diğildirler. 16.Yüzyıl başlarında Şah Kulu ,Teke ve Hamid Sancaklar da Safevilerin en önemli propagandacısı ve bölgedeki Alevi Türkmenlerin lideriydi. İsyandan birkaç sene önce Teke ve Hamid’ten çok sayıda
sipahi, pirlerini ziyaret etmek bahanesiyle Erdebil’e gitmişler ve bir daha geri dönmemişlerdi.
Ki Hamidli,Tekeli ve Karamanlı Türkmenleri daha Şah İsmail’in babası Şeyh Haydar zamanında
:1483, 1487 ve 1488 yılların da Kafkasya’ya yapmış olduğu seferlere katıldıkları bilinmekte-
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dir301. Ve hatta Hoca Ali zamanın da(1392-1429) tarikat henüz Şii değilken bile Teke,Hamid ve
Karaman elinden pek çok sayı da müridin Erdebil’e ziyarete gittikleri bilinmektedir302. Görüldüğü üzere Burdur ve çevresinden (Teke )oldukça kalabalık bir Türkmen kitlesi , Şah Kulu
isyanından çok önceleri İran’a göç etmişlerdi. Arkasından Şah Kulu isyanı bölgede büyük bir
kargaşa yaratmış, Şah Kulu üstüne gelen tüm Osmanlı kuvvetlerini yenmiş, İran’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak oraya varamadan Sıvas civarında yapılan savaş sırasında hayatını kaybetmiştir .Teke ve Hamid Elinden yanına aldığı isyana iştirak ettirdiği külliyetli sayıdaki Alevi
Türkmeni de bu yolculuğuna katmış ve bu Türkmenler İran’a gitmişler, Şah İsmail tarafından
da İran’a yerleştirilmişlerdir. Şah Kulu taraftarları Erzincan civarın da İranlı bir kervana baskın yapıp soydukları için epeycesi Şah İsmail tarafından, kaynar kazanlara atılarak öldürülmüşlerdir303. 2.Bayezid’in gevşek idaresi yüzünden Teke ve Hamit’te özellikle Gölhisar,Çeltikçi
ve Yeşilova çevresinde Şah Kulu tesirine kapılan hayli fazla Alevi Türkmen yaşıyordu. Bunlardan bir çoğu İran propagandasına iştirak ettiklerinden Şah Kulu isyanından önce Balkanlara
ve Ege adalarına sürülmüşlerdi. Aynı kesimlerin külliyetli miktarda mensubu Şah Kulu isyanına katılıp İran’a giderken, kalanları daha sonra yine Modon ve Koron adalarına ,Balkanlar da
Filibe taraflarına sürgüne tabi tutuldular304 . Bu yüzden o zamanlar Gölhisar’a bağlı olan Güney, Kılavuzlu, Kozluca(Yeşilova da) ve Aşağı Çavdır köyleri tamamen boşalmıştı . Daha sonraları ise bu köylerden örneğin Aşağı Çavdır(Çavundur ) köyü ahalisinin bir kısmı geri dönerek
köylerini tekrar şenlendirdikleri arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu köy
ahalisi sonraları Yukarı Çavdırla birleşen köylerinde günümüze kadar yaşaya gelmişlerdir.
Erle(Yeşilova ) de yine bazı köyler ortadan kalkarken, bölgedeki Bektaşi tarikatına bağlı insanlar, her hangi bir şekilde olaylara karışmadıklarından ve devlete bağlılıkları sebebiyle bir
takibata uğramadılar305.Ege adalarına ve Balkanlara sürgün giden bu zümreler ,dolayısıyla
Teke Kültürünü de buraları taşıdılar. Özellikle folklorik kapsamdaki bir çok unsurlardan olan
mesela saz –ezgi formu adalara girdikten sonra Yunan karasına da atlayarak oldukça etkili
oldu. Buzuki’nin kökeninde yörük çalgısı Üç Tellinin olmasının nedeni budur.
Bu gün Alevilerin tarihteki bir çok tatsız hadiseden(Haklı ya da haksız ) ötürü yaşadıkları
acıları kullanarak Milli Kimlikte erozyon yaşatmak isteyenler , sık sık Osmanlı Vahşetinden
bahsederken(Örneğin son devirlerde Türkiye de ki Alevi insanlarımızı kışkırtma hususunda
epeyce emek çekenlerden biri olan Alevi dedesi Mehmet Yaman , bunlardan birdir. Şu cümleler onundur: Anadolu insanını, Hz. Ali ve onun soyuna yapılan, yüzyıllarca süren haksızlıklar
ve kıyımlar çok derinden etkilemiştir.Anadolu insanının günlük yaşantısının her alanında bu
izleri görmek mümkündür. Onların gözünde Emevîler ve Abbasîler ne ise, Selçuklular ve Os301
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manlılar da odur. Hz. Ali’ye de soyuna da haksızlık eden mezhepçi zihniyet bu siyasî iktidarlarca temsil edilmektedir306.Doğrusu biz Selçukluları hangi Türk Alevisini katlettiğini bilmiyoruz her halde İranlı Büveyhvilerin Türk Selçuklularınca Bağdatta alaşağı edilmesi kast ediliyorsa bu İran Fars ırkçılığının sözcülüğüne işarettir . Anadolu da ki Babai isyanı deniliyorsa, bu
isyanın Alevilikle hiçbir alakası yoktur.Anadolu da sayıları büyük rakamalara ulaşan ve insanları iliklerine kadar sömüren yalancı seyyidlerin itlaf edilmeleri hatırlatılıyorsa Selçuklu bu işi
tam manasıyla çözmüştür. Osmanlı Devleti, Safevi sapkınlığının tüm Anadolu’dan tam bir
cehalet ordusu türetinceye kadar tek bir kişinin burnunu bile kanatmamıştır.Ne zaman, tarihin yetiştirdiği en sapık ruh hastalarından biri olan Şah Kulu Tekeli isyan edip Antalya –Burdur
ve yoluna çıkan bütün beldeleri harabeye çevirinceye kadar(Tavukları bile yakarak öldürtmüştür) tek bir insan katledilmemiştir. İşin vehametini gören Yavuz Han ,tam bir İran Ajanı
olanlar hariç yine de kıyım yapmamıştır, iflah olmaz gözü dönmüş, Şah Kulu benzerlerinin
hakkından Osmanlı Devletince gelinmiştir.Osmanlının hangi Ehl i Beyt’e zulüm ettiği tamamen meçhuldür, ki Osmanlı gerçek seyyid ve seyyideler inanılmaz bir saygı göstermiş ve onları hep koruyup kollamıştır.Kendilerine seyyid süsü veren fakir Alevi halkı sömüren ve İran için
onları savaşa sürükleyen sahtekarlar kast ediliyorsa elbette doğrusunu yapmıştır . Mehmet
Yaman, hiçbir devletin topraklarını başka birine gelde sen idare et, senin olsun demeyeceğini
bilmiyor gibidir.Ehl i Beyte yapılan haksızlıklara sadece kendilerinin üzüldüğünü sanması ise
tam bir mugalatadır , bunun adı İran ırkçılığına dönen Şia’nın örtülü propagandasına kanmaktır .Ki İran Şiizmi Arap Aleviliğini bile kendine oyuncak etmektedir. Bütün Arap Alevi alimleri
İran Medereselerinde yetiştirilmekte ve onlar tam İran’ın istediği formata kavuşmaktadırlar.
Bu formatlı Arap Ayetulahlar ve Hüccetulahlar, İran Milliyetçiliğinin Arap savunucuları olarak
görevlerini layıkıyla yerine getirmektedirler . İran ustaca yürüttüğü güya Yahudi düşmanlığı
yoluyla Arap Şiasını istediği gibi kullanabilmektedir . Aslında İran da hüküm sürenler yakın
tarihte ve halen İsrail geçmişte-günümüz de Batı ile el altından hep Sünni Dünyaya karşı
özellikle Türklere karşı iyi ilişkiler içinde olmuştur.İranlı Fars ırkçıları, asla İslamın Sasani Devletini yıkmasını hazmedememişlerdir .Bu sebeple İslam Fethini gerçekleştiren Hz.Ömer ‘i hep
en büyük düşman görürler.Ve bu kinlerini Şia mezhebinin bir kaidesi haline getirmişler ve
dolayısıyla Safeviler kanalıyla Anadolu Alevi Türklerine de benimsetmişlerdir. Öte yandan
Yaman’ın övündüğü namaz kılmama ,orucu tutmama ve diğer İslami şartları yerine getirmeme fiileri söz konusu Alevi dünyasında(İran ve Arap) dile getirse derhal kellesinin vurulacağından herhal de habersiz. Ki bu ibadetleri yapmamakla övünmek ise Ehl i Beyt’e tam bir ihanettir. Bu gün Anadolu da mevcut Aleviliğin asıl yapımcıları olan İran Safevileri: Şah İsmail
hariç oğlu Şah Tahmasb’tan itibaren İran da da bilinen adıyla Kızılbaş-Sohr Külehan(Kızıl Külahlılar)- terkedilerek İrani Şiizmini kabul etmişlerdir.Şu satırlar Şah İsmail’in oğlu Şah Tahmasb’a aittir: ” Sabahleyin uyanıp mutlu bir şekil de sabah namazından sonra …307 . “Allah’a hamd olsun benim ülkemin askeri şaraptan ve fısktan ve bütün kötülüklerden tövbe
etmiş,memleketimin tamamında şaraphaneler ve bozahaneler ve çeşitli şeriat dışı yerler
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bertarafedilmiştir308. ….Mübarek Ramazan ayın da Ahlat’taydık…..bahçesini satın alak orada oruç tuttuk309 .” 1.Şah Tahmasb ‘a Osmanlı Devletinden gelen bir mektupta Kızılbaşların
kan ve mallarının helal olduğu yönünde Anadolu Ulemasının fetva vermeleri üzerine , onun
söyledikleri :
”Biz namazı ,orucu ,haccı ,zekatı ve dinin gereklerini biyoruz .Onlarsa bizi kafir sayıyorlar310 .” Tuhaf bir durumun varlığını görüyoruz şöyle ki: 1.Şah Tahmasb Kızlbaşlığın kurucusu
Şah İsmail’in oğludur Yine günümüz de sıkça Alevi Bektaşi olarak öne çıkarılan Abdal Musa
Velayetnamesin de onun müridi Kaygusuz Sultanla alakalı anlatılan bölümlerin bir yerinde
yer alan şu satırlar Namazla alakalıdır:
Abdal Musa Sultan namaz vaktinde turu geldi
Namaz vaktinde Abdal Musa Sultan taşra çıkdı311
Aslı İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığın da bulunan Abdal Musa ile Müridi Kaygusuz’un
konu edildiği bir yazma risalede ise dergahta kılınan sabah namazı ile ilgili bölüm de :”Sultan
(Abdal Musa) halifeleri ve dervişlerle ve dahi Gaygusuz bile namazı fecri eda kılup dua ve
sena kılduktan sonra …312”
Mehmet Yaman ise Türkiye deKızılbaş Aleviliğin bir dedesi. Eğer Mehmet Yaman’ın sözlerini
Hz.Ali duysaydı, her halde bu amelsizlikleriyle övünenleri , parça parça ederdi .Hz.Hüseyin
Kerbela da şehid düşerken bile namazı terk etmemiş, hele uydurma halka namazını hiç kılmamıştır. Allah’ı bırakıp insana tapmamıştır. İnançsızlıklarını bütün farz ve sünnetleri terk
ederek ; Allah’ın rızası yerine güye İnsan gönlünü kazanmanın esas olduğunu belirtip sanki
Ehl i Sünnet alimleri ve tarikatları bunu öğütlemiyormuş gibi mugalata ile kendilerinin öz olan
sevgiyi, Ehli sünnetin ise amelleriyle yani kabukla gösterişle uğraştığını ifadeleri tam bir cehalet örneğidir. Ancak benzeri fikirleri serd eden Yaman gibilerinin sesleri Aleviler için de
çok çıksa da biliyoruz ki onun gibi amelsizlikle övünmeyen Türk Alevileri az değildir. İslamın
genel çerçevesini çizen her Müslümanın en eğitimlisinden en eğitimsizine kadar hemen hemen herkesin bildiği 52 farz yerine 3 sünnet 7 farz adıyla bilinen bir çeşit ilmihale benzer
kabuller İmam Cafer’e dayandırılsa da, Peygamber torununa bu yapılacak en büyük zulümdür. Zaten günümüz de bu umdelere aldırış eden de pek kalmamıştır313 . Halen sanki insanlarımız yeni duyuyorlarmış gibi Mehmet Yaman ve benzerlerinin tantanalı bir uslupla kahramanvari bir eda ile sayıp döktükleri Alevi Bektaşi anlayışı diye takdim ettikleri zihniyet,aslında bir ahlaki öğretiler dizilişidir. Bunlar yeni ortaya çıkmış ya da onların mal ettikleri
bir kesimin tekelin de olan faziletler değil, tüm Müslümanların ahlaki amentüsüdür.Bunlara
Taat denir İbadet değildir . Aslolan İbadeti yapmak ve taati yaşamaktır . İslami temel ibadet308
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leri çeşitli tevillerle bambaşka bir hüviyete sokup ,yerine gönüllerince bir takım alternatif
ibadeteler ikameleri bir bakıma aslın da İslam ruhundan kopamadıklarını da göstermektedir.Meleklerin Hz.Adem’e secde etmelerini ,insana secde etme şekline sokmaları ,içkiyi cennette insanlara sunulacak güzel içeceklere dayandırmaları ,orucu yine bambaşka bir hale getirmeleri bile bu ruhtan kopamadıkları, asıl ibadeteler yerine ;bu tip uygulamalara kaçmalarından anlaşılmaktadır. Bu ve benzeri uygulamalar için örneğin asli beş vakit Namazı kılmama
ve diğer şartları yerine getirmeme ile hususunda ki tavırları buna verdikleri cevapları Hurufilik kokan taktiklerdir.
Öte yandan Mehmet Yaman gibiler Osmanlı tutumunu dillerine dolarken , öve ve öve bitiremedikleri Şah Hatai diğer adıyla Şah İsmail ve ahfadı tarafından korkunç kırımlara uğratılan, İran’a göç etmiş Türk aşiretlerinden hiç söz etmemektedirler. Osmanlı Devletinin biraz da
tarihten ders alarak yönetimden özellikle uzak tuttuğu Türk aşiretleri veya güçlü Türk Hanedan ailelerinin aksine, Şah İsmaille başlayan devirden itibaren Safevi Devleti Türkmen aşiret
beylerine önemli görevler vermişlerdir Anadolu da bir köşede adını sanını kimsenin duymadığı küçük bir aşiretin ağası ya da beyi İran da “Han” adını verilerek vilayetleri yönetmesi
için beylik verilmesi olağan hadiselerdendi. Bu itibar ve makam ve mansıplar dolayısıyla
Anadolu’dan İran’a özellikle Doğu ve Güney doğu Anadolu’dan sayısız Türkmen göçü olmuştur. Bunların içinde Alevi olmayan çok miktarda sünni aşiretlerde vardır.Ancak zamanla Safevi
devletinin kilit noktalarını ele geçiren bu Türkmen kitle, Şahları eli kolu bağlı getirmeye başlamışlar sonuçta kendileri sorun olmuşlardır. Buna çare arayan Safevi sultanları Türkmenlerin yerine Afgan –Kürt –Lur kökenli kişi ile aşiretleri güçlendirme yoluna gidip ,Türkmenleri
tenkil yoluna girmişlerdir .Karşı çıkan Türkmenleri başta yoğunlukla Antalya –Burdur çevresi
Türkmenlerinden olan Tekelileri kırımdan geçirmekten çekinmemişlerdir. Bir çok defa Safevi
şahlarına isyan eden hatta Şah Tahmasb ile harbe tutuşan Tekeliler314 özellikle başlarında
Ulama ile epeyce gaile çıkardılar.Ulama ,en sonunda Ulama Osmanlıya sığındı ve İran seferlerine katıldı. Şah Tahmasb I Tekelilere karşı son derece kindar duygular taşımaktadır. Kendisinin Kaleme aldığı Tezkiresin de özellikle Tekeliler den Saruluların inanılmaz ahlaksızlıklarını
dile getirmekte(Garez de olabilir) onlarla olan mücadelesi içinde Tekeli beylerinin birer ikişer savaşta ele geçirip nasıl boyunlarını vurdurduğunu anlatmaktadır.Elinden kurtulan Tekelilerin Bağdat tarafına kaçtıklarını da eklemektededir. Bu olaylara “Afet i Tekelü” adını vermektedir315. Ardından Şah 1.Abbas ; yukarda sözünü ettiğimiz Şah Kulu isyanı sonrasında
veya başka sebeplerle İran’a geçmiş çoğunluğu Teke İli ve Hamit ili Türkmenlerinin çocukları
olmak üzere Germiyanlı ,Menteşe ve Aydın ilinden kesimlerinde bulunduğu Tekelilerin yok
edilmesini emretmiştir316. O tarihten sonra da Tekelilerden söz eden pek görülmemiştir.
Anlaşılan Şah Abbas onların büyük bölümünü kılıçtan geçirtmiştir317. Öte yandan Anadolu da
görülen tarikatların zamanla anlayış değişiklerinin bir örneği olarak Şah İsmail’in büyük dedesinin kurduğu Safeviyenin kurucusu Şeyh Safiyeddin Erdebili Sünni bir dervişi
314
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iken,kurduğu tarikat Sünni bir tarikatken torunları tarafından Alevi Kızılbaş bir hüviyete sokulmasın da görülür318. Şeyh Safiyeddin’in aslında şii olduğunu ama takiyye yaptığını(!) Abdülbaki Gölpınarlı ifade etse de bu tam bir uydurmadır319. Hatta Alevİliğin tarikata torunu
Hoca Ali tarafından sokulduğu bile kabul edilmemekte bu işi Hoca Ali’nin torunu Şeyh Haydar’ın yaptığı kabul görmektedir.Hoca Ali bu gün Ankara da medfun olan Hacı Bayram ı Veli’nin kurduğu Sünni Bayramiye tarikatının da silsilenameler de piri gösterilmektedir320. Nitekim, bir çok tarikat zaman içerisinde ilk kurucusunun ana yolundan ayrılarak çok farklı bir
yola girdikleri sıkça görülür . Örneğin Hacı Bektaşi Veli’nin tarikatı Bektaşiye 15.Yüz yılın ilk
çeyreğinden itibaren farklılaşmaya başlamış 20.Yüz yıla kadar tamamen değişerek Ehl i Sünnet dışına çıkmıştır.Bu olayı fark eden gerçek Bektaşiler bu sapmayı engellemek için bir çok
uğverdilerse de başarılı olamamışlardır321. Yine Bayramiye tarikatı 16.ve 17.Yüz yıllarda farklı
bir yola girmiş işi Melametiliğe vardırmış ve bu yüzden takibata uğramıştır. Ancak Hacı Bayram ı Veli kesinlikle Ehli Sünnet vel Cemaatin dışına çıkmamış tam bir sünni sufidir. Hele Erdebil yolu ile asla bir benzerliği yoktur.
Anadolu Aleviliğinin tarih sahnesine çıkması Timur’un Anadolu seferi sırasında yaşanan
bazı olaylardır .Ve ilk kıvılcımının çakılması bu olaylar sebebiyledir . Ankara Savaşın da esir
düşen Türkmen esirleri Türkistan’a götürmek üzere yola çıkaran Timur’a Erdebilden geçerken ziyaret ettiği Safeviye tarikatı şeyhi Hoca Ali esirleri yurtlarına salıvermesi ricası üzerine
;serbest bırakmıştır (Rahmetli Faruk Sümer bunu kabule yanaşmamakta isede olayın gerçek
olduğunu devrin Safevi kaynakları doğrulamaktadır,bunun sonucunda Anadolu’ da bu tarikat
önemli bir zemin kazanmıştır). Bunun üzerine Şeyhe büyük minnet duyan bu taife ona büyük
bir sevgiyle bağlanmışlar ve tarikatına girmişlerdir .Vatanlarına dönen bu yeni müritler her
yerde onun tarikatını yaymaya başlamışlardır. Ve zamanla Alevi bir kimliğe dönen tarikatla
birlikte şeyhlerine candan bağlanan ehli tarikte bu yeni mezhebe dahil olmuşlardır322. Böylece Anadolu Aleviliği teşekkül ederken bu kesim bilhassa Şah İsmail’in karizmatik kişiliği sebebiyle kendilerinden geçercesine ona bağlanmışlardır. Her ne kadar zamanımızın Alevi Bektaşi
zümrelerin önde gelenlerinin Makalat’ın Hacı Bektaş ı Velinin eseri olmayıp bir sünni tarafından tahrif edilerek Sünni akidelerin sonradan sokulduğu itirazları boşunadır .Çünkü onların
tahrif edilmiş Bektaşiliklerinde yeri olmayan akideleri kabul etmeleri mümkün değildir. Asıl
kendi ellerinde bulunan ve 16.yüzyıldan itibaren tamamen tahrif edilmiş eserlerdir. Onlar,
asli Bektaşiliği saptırmışlardır. Nitekim , Aleviliğin en önemli kaynaklarından olan Şah İsmail’in
büyük atası aslında tam bir ehli sünnet alimi olan Şeyh Safi’nin kendi eseri “Buyruğun” orijinali ile sonradan istinsah edilmiş nüshaların ne kadar farklı olduğunu eserin nasıl müntensih-
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ler tarafından saptırıldığını artık biliyoruz323 .Buna benzer saptırmalardan Hz.Peygamberin
torunu İmam Cafer’in olduğunu kabul edilen, “Buyruk” bile kendini kurtaramamıştır. Ki bu
gün Anadolu ‘da hakiki Alevi Bektaşiliği yaşayan gruplarda(Üveysi fırkalar) vardır ve onların
ellerinde Alevi Bektaşi halk inancını özgünlükle ifade eden kitaplarda mevcuttur, örneğin
Cabbar Kulu Kitabı gibi. Bu tür kitaplar farklı tarihlerde yazılan farklı nüshalar da olsalar
,karşılaştırmalı kritik yöntemiyle yayınlanmış ve üzerinde ne kadar oynamalar yapıldığı belirlenmiştir324.Benzeri yapılacak çalışmalar benzer kitaplarda ki saptırmaları göstermesi bakımından şüphesiz oldukça önemlidir325. , Prof.Dr Sönmez Kutlu, Safevi tarikatının kurucusu
ve Ehl i Sünnet olan Şeyh Safi’nin Saffetüs Safa adlı önemli eserinin; Şah Tahmasb döneminde
ve sonraları nasıl değiştirildiğini, Şiilik unsurlarının sokularak eserin nasıl bir propaganda eserine dönüştürüldüğünü, güzel bir araştırmayla göstermiştir326. Bu durum propagandacı bazı
kişilerin hiç hoşuna gitmemiş dokuz dereden su getirerek kirliliği örtmeye çalışmaktadırlar.
Kendisi de bir Alevi kökenli olmasına rağmen son zamanlar da Alevilik –Bektaşilik –Kızılbaşlık
hakkında yazdığı kitaplarla dikkati çeken Rıza Yıldırım da açıkça ifade etmesede Bektaşiliğin
aslında Ehli Sünnet iken önce Hurufiliğin sonra Şah İsmail Aleviliğinin girmesi sonucun da
17.yüz yıl sonlarına doğru değiştiğini ifade etmektedir327. Kesinlikle 13-14-ve hatta 15.yüz
yılın ilk çeyreğin de Anadolu Türkleri arasında Alevi –Rafızi –Kızılbaş ne denir se denilsin anlayışa sahip topluluklar yoktu328, ısrarla vurgulandığı üzere tüm Türklerde görülen Hz.Ali ve Ehli
Beyt sevgisi Türklerin pisikolojik tarihi yapıları doğrultusunda bu tabii bir seyir arzetder.Hatta Osman Gazi’ye nasihatte bulunan Saru Saltuk (Türkiyede ki Alevi camiası onu ilk
pirlerinden sayar)ona şöyle demişti: “... ulema ve sulehayı sevün, rağbet idün ve şeri’ate
boyun tutun, ilmü ibadete şüruu eylen. Rafiziye ve Hariciye ve münafıka rahm itmen öldü‐
rün, oda urun”. Ve bu Hanefi mezhebin daim gözet ki cemi mezhebün akdem ve akvası ve
pakidür”329. Aslın da Veysel Karani Hazretlerinin tarikatı olduğu söylenen (Karani hayatının
sonuna kadar Hz.Aliyi desteklemiştir) Üveysilik : Ehl i Beyt sevgisi yoğun olan bir tarikat iken
sonradan Alevi - Bektaşilerce yol ve yön değiştirmiştir.Bu tarikatın el kitabı olan Cebbar Kulu
Buyruğun da İmamı Azam mezhebinden olunduğu iffade edilirken bu değişim sonun da son323
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radan söz konusu vurgu kitaptan çıkarılmıştır330. Kitabın Orijinal de dört halife den saygıyla
bahsedilmiş olduğu belli olmaktadır.Kitabın en eski nüshası 1787 yılın da istinsah edilen ve
Milli Kütüphane de bulunan Kitab ı Cebbar Kulu adıyla 8390 numarada kayıtlı yazmadır.Ve bu
yazma aynı kütüphade bulunan diğer iki yazma dan daha eski tarihlidir331. Zaman zaman
Hz.Ali çok ön plana çıkarılsa da , 20.Yüz yıla doğru tamamen değiştirilerek Alevi Bektaşilerin
el kitablarından biri olma yoluna girmiştir.Yukarda belirtildiği üzere Anadolu ‘da Türkler arasında her dönem de var olan Hz.Ali ve Ehl i Beyt’e olan muhabbeti,bilhassa Safevi Kızılbaşlığınca istismar edilerek kendi mezheplerini yaymak için çok yoğun propagandalar yapılmıştır.Bunda da özellikle Işık veya Kalenderi(Aslında Alevi değillerdi sonradan değişmişlerdir)
veya Abdal adıyla bilinen derviş tekkelerinde oldukça başarılı olmuş, zamanla onların önemli
bir kısmını dönüşüme uğratmışlardır. Söz konusu taifeler: Osmanlı Devletince takibe uğratılınca , Bektaşi Tekkelerine postu atmışlar bu sefer buralar da da aynı propaganda sürünce
devlet onlara çok şiddetli takibatlarda bulunmuş ancak Ehl i Sünnet olduklarını ispatlayanlar
cezalardan kurtulmuşlardır . Ne varki 17.Yüz yıl sonlarına doğru Bektaşi Tekkelerin büyük
çoğunluğu de eski yolarını bırakıp yeni bir anlayışa geçmişlerdir .Bu da günümüz de algılanan
Bektaşiliktir.Sık sık işaret edildiği üzere asıl Bektaşiliğ dejenere eden kişi Macar asıllı Balım
Sultandır. Örneğin şarap içme, ibadetleri terk ve daha başka haram fiileri işleme gibi ,aynı
devreden bir müddet önce Hurufilik adındaki harflerin esrarı gibi lafazanlıklar ve sapıtmalar
yine Bektaşi Tarikatına sızmış ve kendine bir alan açmıştır.
Anadolu da Kendi Ateistliklerini,İslam düşmanlıklarını; Alevi Bektaşilik anlayışıymış gibi takdim eden332, çoğu Batılı istihbarat örgütlerinin, misyoner teşkilatlarının, organize şebekelerinin adamları olan güya Alevi toplum önderleri, kendilerine itiraz eden gerçek Alevi Bektaşi
Türkleri büyük bir pişkinlikle sünnileştirilmiş insanlar olarak niteleyebilmektedirler .Halbuki
Türkiye de ki dini ve milli her küçük bir ayrılığı dahi aykırılaştırmak bundan ayrılıklar çıkarmak
için var güçleriyle başta Alman ve Fransız –Amerikan ve diğer Hıristiyan ülkeler içimiz den
insanlar devşirmekte kendi emellerini onlar yoluyla gerçekleştirmek için sayısız enstitüler
kurmakta , onların vasıtasıyla yayınlar yapmaya devam etmektedirler. Bu çevrelerin akademik açıdan en önemli temsilcisi bilindiği üzere İrene Melikoff’tur. Bu gün konuyla ilgili tüm
çalışmalar ister istemez Fuat Köprülü’nün(Ne yazık ki, Köprülü oryantalistlerden aldığı bilgilerle bir çok konu da yanlış temel atmış olsa da da) açtığı yoldan ilerlemektedir. Dış kaynaklı
olsa da Melikof’ta Köprülü gibi Bektaşiliğin Orta Asya Türk kökenine ısrarla dikkati çekmektedir. Bu yüzden aksini düşünen özellikle kendi istedikleri normlara uygun olmayan gerçekleri yazanlar ve daha çok Alevi Bektaşi kökenli gibi görünen kişiler tarafından karalamalara
hedef olmaktadırlar . Türklüğü vurgulayan değerlendirmeler söz konusu kişilerin hışmını
üzerlerine çekmektedir. Bu tür saldırıya uğrayanlardan biride İrene Melikoftur. Melikof Bektaşilik hakkında yıllardır ürettiği fikirlerle bu çevreler tarafından çok seviliyordu ,ancak son
zamanlarında doğru ilmi verileri dile getirmesi söz konusu çevrelerce hakarete ulaşan tepki330
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ler vermektedirler333. Mesela Mardin de yaşayan Dede Garkın’ın Baba İlyas’ı Rum’a göndermesi rivayetini ele alan Ahmet Y.Ocak’ı zaten Anadolu’da,Mardin de yaşayan Garkın Dede’nin
nasıl olup da İlyas’ı Anadolu’ya gönderdiğini sorup, nerdeyse onu cahillikle suçlayacak kadar
ileri giden biri, Amasya ve Orta Anadolu’nun o tarihlerde ve Osmanlı zamanında Rum Vilayeti
–Eyaleti adı taşıdığını bile bilmemektedir334. O devirde Mardin ise Rum’a dahil değildir. Aynı
yazar bu sefer kendisi aynı kitabın da Karaca Ahmet Sultanı Mardin den, Rum’a gönderir(!)335. Alevilik bilindiği üzere tarih boyunca siyasi bir inanç hareketi iken ile Bektaşilik bir
tarikattır. Osmanlı Devrinde Hıristiyan Türkler olan Karamanlı Türklerinden bazıları bile Bektaşi Tarikatına girmişlerdir .Bunlardan biride şair Hitabi’dir . Ama dininden dönmemiş eski
dinine de bağlı kalmamıştır. Kendini kınayan Hıristiyan dindaşlarına şöyle cevap vermiştir:
Nice söyleyin ben size nice
Koşturmayın beni artık hiçe
Taptırmayın artık beni bir ….
Putlar sizin olsun, canan bizimdir336.
Türkiye de üç zümre bir çok insanımız tarafından özdeşleştirilmektedir. Bunlar Alevilik –
Bektaşilik ve Tahtacılıktır. Halbuki bu üç kesim birbirlerinden epeyce farklı anlayışlara sahiptirler ; ancak ortak yanları da çoktur. Şu görüş bu gün Türkiye'de artık genel bir kabul olarak
belirginleşmiştir. “Her Bektaşi Alevi olduğu halde, her Alevi, Hacı Bektaş'ı Horasan Ereni sayıp
hürmet etmesine rağmen, Bektaşi değildir. Ne var ki Hacı Bektaş ı Veli onların deyimiyle Serçeşmedir.Bu yüzden Köy Bektaşisi, Şehir Bektaşisi ayrımı yapılmaktadır. Bu yüzden Köy Bektaşilerine Alevi denildiği halde,Şehir Bektaşilerine Bektaşi denilir337” denilmesi boşuna değildir. Anadolu da önceleri Alevi olmadıkları halde tıpkı Hacı Bektaş tarikatı gibi 17.Yüz yıla doğru tamamen değişerek Aleviliğe tahvil olmuş; çok sayı da dergah sahibi tarikat görülmektedir.
Günümüz Siyasi Alevi bir çok yazar- araştırmacı ,bu gerçeğe can havliyle bağrışıp karşı dursalar da hakikati değiştiremezler. Tekraren belirleyecek olursak Alevilik–Bektaşilik ve Tahtacılar Ehl i Beyt taraftarlığın da birleşseler de birbirlerinden farklıdırlar. Alevilik soy takiplisi iken
Bektaşilik yol takiplisidir338. Tahtacılık ise bir yaşama biçimi olan konar göçer bir geçmişe sahip , itikat bakımından hem Bektaşilik ve hem Alevilikten bazı ayrılıklı bir akideye bağlıdırlarlar.Ancak günümüz de farklılıklar kalmış hepsi Alevilik adı altında bilinmektedir. Buna
rağmen hala Kızılbaş Aleviliği–Bektaşi Aleviliği ayrımı bile yapılmaktadır. Öte yandan Türk’e
olan bitmeyen kinleri sebebiyle Türklerin Milli bünyelerinde zaaflar uyandırmak için var güçleriyele çalışan Sömürgen başlarından Fransızlar, İslamdan ayrı bir din olarak Alevilik dini icadı için uğraşmaktadırlar. Bir Alman araştırmacıda Anke Ottar Beaujean de şu cümleleri sa333
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fedebilmektedir: “Ama Alevilerin çoğu kendilerini Müslüman olarak nitelemektedirler”339.
Bu cümle Avrupalı bilim insanı postuna bürünmüş taifenin asıl niyetlerini ortaya koymaktadır.
Şu ibret verici satırlar yaptığı çalışmalarla Alevilik ve Bektaşilik hakkında bilinen yanlışları yıkarak bir çığır açan Dr .Abdülkadir Sezgin’e aittir:” En enteresan olanı da, bir grup insanın
“Kiliseler Birliği"ne başvurarak bu Alevî-Bektaşîlerin durumlarının incelenmesini istemesidir. Hattâ bu gelen papazlardan birisini de alarak Diyanet İşleri Başkan Vekili’ne gelindiğini
ve bu ziyaret sırasında da Papaz’ın :
- Bu Alevîlere niçin baskı yapıyorsunuz da, dinlerini yaşamalarına izin vermiyorsunuz? Dediğini biliyoruz.
Diyanet İşleri Başkan Vekili ise: - Papaz Efendi, bir yanlışlık olmasın, bunlar sizin cemaatiniz değil. Bunlar hiçbir kiliseye gitmez, bunlar Müslüman'dır ve bizim cemaatimizdir. Eğer
bir dertleri veya problemleri varsa, bu sizi değil, bizi ilgilendirir. Bu işte bir yanlışlık var. Bu
yanlışlığın da tashih edilmesi lâzım . Papaz, vücudunun görünen bütün kısımları ile kızararak odadan ayrılıp gidiyor340”.
Burada bir parantez açarak Sömürgen Batının çok eski bir taktik olan Böl –Parçala yut oyununu ülkemiz deki en küçük bir farklılığı fırsat bilerek sürekli bu küçük grupları Milli Yapıya
karşı kışkırtmak için inanılmazbütçeler ayırdığını görmek gerekir . Anadolu da yaşanan tarihimiz deki Osmanlı –Safevi kavgasını sürekli gündeme taşıyanlar Avrupa 17.Yüz yılda yaşanan
mezhep savaşlarında en az 10 milyon insanın hayatını kaybettiğini sadece Sen Bartelmi olayında iki günde 30000 Fransız Protestanın katoliklerce katledildiğini unutmaktadırlar(!). Özellikle 1980 sonrası aslın da Ermeni olan ancak kendini son derece kurnazca kamufle ile Alevi
Türk veya Kürt olarak tanıtıp Türkiyede veya Avrupada sürekli Türk devletine karşı Alevi insanlarımızı kışkırtmalarda bulunan Kriptoların varlığı hakikatini komplo teoisi olarak geçiştirilemez. Ki bunların tamamı sömürgenlerin istihbarat elemalarıdırlar.

Erle ma Yavice günümüz deki adıyla Yeşilova ilçemiz özetlediğimiz tarihi süreç de yakın
zamanlara kadar devam eden kültürel canlılığı ile Milli Kültürümüzün beslendiği ana damarın
hep var olduğu bir bölge olmuştur. Yoğun bir şekilde toplum dokusu içinde yaşayan eski Oğuz
Türkmen kimliği ve bu kimliğin manevi dünyasını oluşturan Türkistan-Horasan –Anadolu
erenleri varlığı bu gün için unutulur gibi olsa da, küllenir gibi dursa da, o ocakların ateşi küller
arasında bir köz olarak halen mevcuttur. Bölgeye yerleşen Oğuz Türkmen boyları :Kayı-YazırBayındır-Çavdır-Avşar-Yüreğir-Çepni-Salur –Kargın.Bunlar kayıtlarda kendilerine yer bulmuş
olanlardır ,geçmeyenleri ise dikkatli bir tarama ile ortaya çıkarmak mümkündür. Bu havza da
en çok dikkat çeken yerleşim yeri Kayadibi Köyüdür.1475 yılı tahririnden beri varlığı bilinen
bu köy anlayabildiğimiz ölçü de, 13.yüz yıl da devir de bölgenin Türkmen yerleşmesi ile başlamıştır. Köy de ki 7 tekke –zaviyenin bazıları varlığını 20.yüz yıl başlarına kadar devam ettirmişlerdir. Bunlar Karaca Ahmet Sultan ,Sapanlı Dede,Ahi Baba , Emir Sultan ( Bir kaynağa
339

Anke Ottar BEAUJEAN, Tahtacılarln Kutsal Kitabı Buyruk Hakkında Bir Kaç Not. I. Akdeniz Yöresi Türk Toplulukları Sosyo- Kültürel Yapısı (Tahtacılar) Sempozyumu Bildirileri .Sayf.2 Antalya -2009
340
Dr.Abdülkadir ZENGİN ,a.g.e Sayf.49 Ankara -2012

155

göre Emirce Osman bu zat Hacı Bektaş ı Velinin halifelerinden birisidir diğer bir kaynağa göre
Baba İlyasın halifesidir),Şeyh İbrahim ,Şeyh Süleyman ve Şeyh Mustafa Zaviyeleridir341. Son
dört zaviye 19.Yüz yıl kayıtların da yer almaktadır bunların adını bilmediğimiz diğer başka
zaviyelerin isim değiştirerek devamları olduğunu düşünmek yerinde olacaktır.

Karaca Ahmet Sultan :
Yukarda ki bölüm de gördüğümüz üzere Anadolu Erenlerinden olup , Hacı Bektaş ı Veli’ye ilk
önce muhalif olsa da sonradan onun en yakın arkadaşlarından olmuş Anadolu Türklüğünün
kültürel dünyasın da önemli bir yer edinmiştir. Kayadibi’nden başka Afyon,Manisa , Isparta
Senirkent ,Bursa, Uşak ,Polatlı, İstanbul ve Rumelin de adını taşıyan tekke ve zaviyeler vardır,
hatta aynı yerlerde ona ait olduğu söylenen türbe veya mezarlar bulunmaktadır. Bilhassa ruh
hastalıklarının tedavisin de şifacı olarak efsanelere konu olmuş olan Karaca Ahmet Sultan
bazı vakfiyeler den 1390 yılın da vefat ettiği yer alsa da bir değil birkaç Karaca Ahmet’in yaşadığını düşünmek yerinde olacaktır .Asıl Karaca Ahmet Sultan’ın 13.Yüzyıl ortaları ile 14.Yüz yıl
başlarında yaşaması muhtemeldir. Nitekim ,Şakaik zeylin de onun hakkında bilgi veren Mecdi
Mehmet Efendi de bunu ifade etmektedir342. Ancak boydaşları veya yakınları gittikleri yerlerde onun adını taşıyan tekke ve zaviyeler kurarak onun manevi mirasını devam ettirmişlerdir.
Ki Kayadibi bu bakımın dan önemlidir ;çünkü onun yanı başın da bu sefer diğer bir Türkistan
Ereni Emir(ce) Sultan adıyla yüz yıllarca yaşamış başka bir zaviye daha görülmektedir. Sapanlı
Dede ise Horasan dan Anadolu’ya gelen Gazi erenlerden biridir ve savaşlara sapanıyla katıldığı için bu ad verilmiştir. Ahi Baba ise bir ahi dedesi olduğu adından da anlaşılmaktadır ancak
bazen özel isim olarak ta kullanılmıştır. Bir Ahi topluluğunun var olması muhtemel olan Kayadibi özellikle 14.Yüz yıl içinde oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu bize düşündürmektedir.
Yeşilova da ki Doğan Baba adını halen taşıyan köy Avşar Boyundan gelen Beküşlülerin kurduğu bir köy olup343 Hünkar Hacı Bektaşı Veli çevresinde oluşan menkıbelerde sık sık adı geçen Anadolu Erenidir.Beküş adı zamanla unutulmuş Şeyh Baba adıyla da tanınan Doğan Baba
zaviyesi dolayısıyla adı sonradan Doğan Baba’ya dönüşmüştür.Bazı rivayetlerde adı geçen
Doğan Sami hikayesi sonradan uydurma bir hikayedir. Söz konusu Tekkenin kuruluşuyla birlikte Bektaşi ehli kişilerce mi faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediğini bilmiyoruz. Tarihi
kayıtlarda böyle bir açıklama yoksa da 1819 senesine ait bir vakıf defterinde bu zaviye ile
ilgili olarak yer alan bir açıklama bizi şaşırtmıştır344 .
“Erle ma Yavice kazasın da vaki Şeyh Togan Baba Zaviyesin de iptida derunun da itam ı
taam (Yemek verilen yer) itmek üzere ber mucip şurut vaki zaviyedar olan Abdurrahman
bin Yusuf beratı şerifi ber kayıd.İş bu zaviyedarın beratı Hacı Bektaş ı Veli asitanesi seccadenişini Feyzullah arzıyla tevcih olmuş olmağla …”
341
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Doğan Baba diğer adıyla Beküş köyünün hiçbir eski belgede Bektaşi meşrep olduğu hakkında
bir ima bile yoktur .Yukarda belirtilen zaviyedar beratının Hacı Bektaş Seccadenişini yani şeyhinin arzıyla verildiği kaydı ise şaşırtıcı gelmekle birlikte eski bir geleneğin ki Bektaşiliğin
15.yüz yıl sonlarına doğru yol değiştirmesi öncesi var olan bir usulün devamı olarak görmek
gerekmektedir.1787 yılında Hacı Bektaş ı Veli Tarikatının şeyhi Padişaha sunduğu bir arz da
Dede ,Baba, Derviş Sultan ,Abdal adıyla tekke ve zaviyelerin başında bulunan zatların tevcihatların da Hacı Bektaş seccadenişinin takdimi ile yapılması talebi uygun görülerek bir ferman yayınlanmıştır345. Anlaşılan o yıllarda bile Bektaşi tarikatı ehl i sünnet dışı bir anlayış olarak görülmemektedir. Ayrıca söz konusu tekke de eski Bektaşi yolunun, Ehl i Sünnete bağlı
anlayışının aynen devam ettiğini anlıyoruz ki bu hal kültür tarihimiz açısından çok dikkat çekici bir bilgi gibi durmaktadır.Anadolu Erenlerinden olan Doğan Baba Saltuknamede Toğan
Ata olarak karşımıza çıkar ve güvercin donun da ki Hünkar Hacı Bektaş’ın üstüne doğan olarak gelir ve o da güvercin donundan çıkıp insan kılığına geri döner346.
Onacık Dede (Veli Dede): Selçuklu devrinden beri var olduğu anlaşılan ve Kolonizatör Türk
Dervişlerinin Anadolu’yu vatan haline getirmelerinde ki izledikleri yol hakkında, bize örnek
olacak en güzel en önemli yerdir. Kargucık yakının da açtığı üç dönümlük araziyi ekip biçip
bir ahır ve bir zaviye kuran Onacık Dede’nin asıl adı Veli’dir.Bu zaviye ayende ve ravendeye
hizmet ederken yanın da kurulan Darüşşıfası , özellikle sinir ve ruh hastalılarının tedavi edildiği bir tedavi merkezi olarak ün yapmıştır. Onacık Dededen sonra zaviyedarlığını evladından
Saraç Dede yapmıştır. Onacık Dede ve sonra burada hizmet gören tekke şeyhlerinin mezarları
halen Onacık Köyünde bulunan Onacık türbesi içindedir. Türbe Horasan Erenleri türbeleriyle
benzer özellikler gösterir.Mezarların yapılış - şekil lahitleri Buhara,Semerkant ve diğer Türkistan Pirlerinin lahitleriyle aynıdır. Onacık Köyü bu Tekkenin etrafına toplanan veya konan bir
grup Türkmenin yerleşmeleriyle oluşmuş bir tekke köyüdür347.1560 -1570 yılları arasına ait
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bir vakıf defterine göre tekkede 22 kişilik bri derviş cemaati yaşamakatydı.

Yeşilova Onacık DedeTürbesi

Niyaz Baba :Niyazlar köyünde medfundur .Türbesi yanın da cami bulunmaktadır.Niyazlar
Köyü halkı Bektaşi meşrep bir köydür.Bu adla 15.ve 16.hatta 17.yüz yıllarında bir köye bölgede rastlanılmamaktadır. Doğan Baba da olduğu üzere köyün eski adının başka olduğunu
düşünmek yerinde olacaktır.Ancak gerçek adını şu an için bilmiyoruz. Bölgede 15.yüz yıldan
itibaren yaşadığını gördüğümüz Çepni Boyundan bir kısım konar göçer Türkmenin buraya
yerleşmesi sonucu köyün kurulduğunu kabul etmek doğru olacaktır. Nitekim ,Çepniler 18.yüz
yıl başlarında 1708 senesinde yerleşik gözükürken, sonraki seneler de adlarının hiç geçmemesi bu savı doğrular niteliktedir348. Çepniler yerleştikten sonra veya önceleri konup göçtükleri yer olan kesimde, aşiret uluları ve Türkistan dan önderliğinde geldikleri Hacı Bektaş yaranından Niyaz Baba’nın mezarı bulunan yere onun türbesini yapmışlar ve büyük ihtimalle torunlarında bulunan ,Niyaz Baba'nın Anadolu'ya gelirken getirdiği kudümler -kalkan, davul topuz- kılıç –kalkan ve diğer hatıraları türbe de muhafaza edilmiştir. Bu erenin adı Niyazi
değil Niyaz’dır; çünkü Osmanlı Arşiv belgelerinde adı Niyaz olarak geçmektedir. 1765 yılına
ait bir fermanda-ki bu belge görülen en eski kayıt olmaktadır-Niyaz Baba Tekkeşinliği için bir
ferman da açıkça köyün adı Niyazlar ve tekkenin adı Niyaz Baba olarak geçmektedir349. Niyaz
Baba’nın sandukası da Onacık Dede türbesindekiler gibi mermerdir. Niyazlar Köyünün geçmişi ile alakalı yanlışlardan biriside köy camisinin 1938-1940 arasında yapıldığı yanlışıdır.Halbuki
348
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köy de cami çok eski tarihlerden beri vardır, bazılarının zannettiği gibi Bektaşi köylerinde bulunan camilerin zorla 19.yüz yılda yaptırıldığı yalandır. 1832 tarihli bir vakıf kaydın da köyde
sahib i hayrattan Mustafa oğlu Hüseyin ‘in bina eylediği mescid i şerif ‘in Cami i Şerife tedbili
ve Tekkenişin Şeyh Hüseyin Halifenin cumalar da görevlendirilmesi,ayrıca hitabeti Muhammed Sadık Halifeye tevcihi bildirilmektedir350. Kaydın bulunduğu aynı defter de 1816 tarihinde ise tekkede fukaraya ve misafire “İtam ı Taam “ yemek verildiği yanı sıra tekkenin türbesinin tamir edildiği bilgisi yer almaktadır. Eğer bu köy Çepnilerin kurduğu bir köy ise bizce
yüksek bir ihtimalledir 1475 tarihli Tapu Tahrir 30 ‘da konar göçer olan bu cemaat içinde bir
imam görünmektedir ki o devirde de söz konusu Çepnilerin asıl Bektaşi Tarikatının takipçileri
olarakyaşadıklarını gösterir ki bu da tarihi gerçeklerle örtüşmektedir351.

Bu arada Hacı Bektaş ı Velinin Hacı Bektaş’ta (Karaöyük) bulunan harap olan hankah –türbe camisinin ,Bozok Mutasasrrıfı Cabbarzade Süleyman Bey’e 1789 tarihli bir emir verildiği
bilinmektedir352. Bu tarihten 13 sene sonra 1802 de masrafların karşılanarak bu tamiratın
yapıldığı görülmektedir353. Söz konusu hatta şu ibare son derece dikkat çekicidir “ …..Hamdel
vahhab al itab tahsis tevcihi iksiri tebşir i Mülükaneleriyle orduy u hümayunun mansuren
ve muzafferen avdeti ……ma haza Devlet i Aliyenin ibdayı devamları ibtadayı neşr ve zuhurun da Hazreti Mevlana ve Hacı Bektaş ı Veli kuddusi serhuma (?) himmet duay ı bahrel
berakatları ile ….”354Görüldüğü üzere Mevlana ve Hacı Bektaşi Veli’nin Osmanlı Devletinin
kurulması sırasındaki etkileri bu sözlerle dile getirilmiştir.

Yeşilova Niyazlar Köyü Camisinin içi. Cami Niyaz Baba Türbesi ile yan yanadır.
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Erle ve çevresin de Şeyh Hızır adını taşıyan zaviyelerin varlığı da bizce önemlidir .Karaca Ahmet Sultan’nın Hızır adındaki oğlunun olduğu ve Erzincan civarında bir tekkesinin olduğu
Urum Erenlerinden sayıldığı bilhassa Karaca Ahmet ‘te olduğu üzere ruh hastalıklarına şifa
dağıttığı rivayet edilmektedir. Yine Burdur Çeltikçi’ye bağlı Tekke Köyün de bulunan Hızır Abdal zaviyesi de üzerinde durulması gereken bir tekkedir ;çünkü burada da ruhsal bozukluklara
şifa bulunduğu nakledilen rivayetler arasındadır.
15.ve 16.ve hatta 17.Yüz yıllara ait Osmanlı Tapu Defterlerine baktığımız zaman Yeşilova
çevresinde irili ufaklı çok sayı da köy yanın da yine çok sayı da mezra tipi yerleşme görürüz
.Bu köy ya da mezralar da ki arazilerinin örneğin yaylalarının dervişler ve yörükler tarafından
ekilip biçildiğini yine bu tapu defterlerinde yer almaktadır.Örneğin Pambutlu karyesinin yaylasın da bu şekilde ziraat yapıldığını biliyoruz .16.Yüz yıl başların da henüz yerleşmeyen
Çelteklilerin de adlarını taşıyan mezra da yaşadıklarını da yine bu defterlerden öğreniyoruz355.

Karaağaç (Acıpayam) Havzası:
1204 yılı Burdur havzasının Türkler tarafından kesin fethinden sonra üç kola ayrılarak taaruzlarına devam ettikleri görülüyor. Birinci kol Yeşilova üzerinden Denizli istikametine ikinci kol
Karaçal Boğazından Kemer-Karamanlı Tefenni mansabına diğer kol ise güneye Çine Ovası
üzerinden Çeltikçi –Bucak taraflarına .Yeşilova üzerine yönelen Türk kuvvetleri başında bulunan Selçuklu ailesinden Abdi Bey ,Seydi Gazi ve Hüsameddin Bey ile İlyas adlarındaki komutanlar , Bizans güçlerini önce Navlu sırtların da sonra Köpekbelinde bozguna uğratmışlar ve
Karaağaç Ovasına yönelmişlerdir. Buradan kuzeye yönelen Hüsameddin ve İlyas Beyler Çal
tarafını fetihe başlamışlardır.Seydi Gazi ile Abdi Bey Sultan :Acıpayam –Gölhisar yönüne inmişlerdir. Yukar da anlatıldığı üzere Köpek Beli savaşın da Abdi Bey’in yardımına yetişen çevredeki Türkmen savaşçıları Gökçe ,Genç Ali ,Karaatlı ,Saltak Beylerdir ve bunların yerleştikleri
yerler , zamanla bölgedeki köylere isim olarak hatıra kalmıştır.
Abdi Bey Sultan :Yapılan bir savaşta yaralanmış halen Salda Gölü(Eski adı Gökçe Göl) yakınındaki Eşeler Dağı eteklerinden doğan pınar suyu başın da tedavi olmuş bu günde akmaya
devam eden adını bu beyden alan Sultan Pınarı ona şifa sağlamıştır. Abdi Bey Sultan daha
sonra Karağaç Ovasında yer alan ve savaşlar sırasında askerler arasın da bulunan Anadolu
Erenlerinden Yatağan Baba dan adını alan Yatağan da yaşadı- ki burası ona ikta olarak verilmiş olmalı-burada öldü .Türbesi buradadır .Hacı Bektaşı Veli tarikinden dervişlerin yaşadığı
tekkesi Cumhuriyet ‘e kadar varlığını sürdürdü.
Yatağan Baba : Seydi Gazi ve Abdi Bey ile Karaağaç civarının fethine katılan, Horasan erenlerinden olduğu söylenmektedir. Yata yata savaştığı için Yatağan adını almış olduğu rivayet
edilir. Yine rivayetlere göre Gölhisar Yamadı köyünde yatan ve bu köye adını veren Yaman Ali
Dede yanlarında bulunan aynı köye yakın İshak köyde metfun İshak Dede, Kozağacın da mezarı olan Şaban Dede onun yoldaşlarıydı .Yatağan Dede Acıpayam Yatağana ismini vermiştir.
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Yanlış olarak onun adı Osman olarak ifade edilmektedir. Halbuki Osman ,Hamid oğullarından
Gölhisar Emiri İsmail Bey’in oğludur ve Yatağan Baba Tekkesine önemli sayılacak gelir getiren
vakıflarda bulunan kişidir ,karışıklık buradan kaynaklanmaktadır. Yatağan Babanın aynı zaman da Abdal Musa’nın şeyhi olduğu tarihi vesikalarda beyan edilmektedir356.1714 senesin
de bölgeye uğrayan Fransız seyyah Paul Lucas, tekkenin oldukça büyük olduğunu ;iki yüz kadar dervişin burada yaşadığını eserin de belirtmiştir.
Acıpayam Yazır Köyünde Şeyh Güvenç Dede, Emir Şah ,Karahöyük’te Ahi Baba Baba ,Kum
Afşarı Karaağaç Baba ,Kayasarı da(Kayasar ,Ahi Kayasar adını taşımaktadır.Ve ayyakıcılılığı ile
ünlüdür dolayısıyla bir önemli Ahi köyü olduğunu buradan anlayabiliriz). Ali Semerkandi ve
daha başka yerlerde bulunan bu zaviye ve tekkelerin çoğu Hamidoğulları zamanından beri
mevcut oldukları hususun da bilgi bulabilmekteyiz357.

Eski Gölhisar :Eski Gölihisar Hamidoğullarının üç emirliğinden , toprak olarak en büyük
alana sahip olan kesimidir. Söz konusu emirlikler ise Eğridir –Uluborlu , Burdur ve Gölhisar’dır. Ve günümüz Göllhisar–Çavdır –Dirmil –Tefenni –Karamanlı-Kemer Acıpayam –
Serinhisar –Yeşilova ilçelerini kapsıyordu. Ancak 16.Yüz yıl içinde bunlardan Acıpayam –
Kızılhisar yani Gölhisar Karaağacını ,Kemer’i ,Tefeni- Karamanlı’yı yani Siroz ma Tefenni’yi,Yeşiovayı (Erle ma Yavice’yi) kaybederek günümüz Çavdır –Gölhisar–Dirmil topraklarını
içine alan ve Gölhisar ı Hamid olarak adlanan bir kaza olarak 1867 yılına kadar gelmiş bu yılda
ise nahiye olmuş ve Tefenni adıyla oluşturulan yeni kaza merkezine bağlanmıştır.Bu nahiye
eski Gölhisar kazası idi halen Tefenniye bağlı olan Bey-Yuva –Yüreğir (Yeşilköy) ve Karamusa
köyleri eskiden olduğu üzere nahiye merkezine bağlıydı. Tam tarihini bilemesek de bölge;
1205 yılına doğru Selçuklu emirlerinden Seydi Gazi tarafından Türk topraklarına katılmıştır.Karağaç Ovasın dan Gölhisar Ovasına açılan kapı gibi duran Şam Köyden başlayarak tüm
ova köylerinde ve dağlık köylerin hemen hemen hepsinde Anadolu –Horasan –Türkistan
Erenlerinin hepsinin izlerini rahatlıkla sürebiliriz.Bir rivayete Yatağan Baba –Yaman (Ali )Dede-İshak Dede “üçler”olarak başka bir rivayette ise Yaman Dede –İshak Dede –Şaban Dede
yine “üçler “ olarak bölgede yaşamış ve vefat etmiş erenlerdir.”Yediler “olarak ise çok çeşitli
sıralamalar yapılabilir.Bilindiği üzere sufi geleneğimiz de Üçler-Yediler ve Kırklar ve üçyüzler
olarak sayılan Veliler- ki bunlara Rical ül Gayb denir-gayb alemin de tasaruuf sahibidirler,
bunların en üstünü ise Kutup’tur.
Gölhisar Havzasına baktığımız zaman Erenleri şu yerlerde görürüz :
Şeyh Cüneyt Zaviyesi,Şam Köyde bulunmakta bölgenin en eski zaviyelerden birisidir.
Miskin Ata :İshak köyde tekkesi olan bir erendir bilindiği üzere Türkistan ‘da Türkler, büyük
din ulularına Baba anlamına da gelen Ata kelimesini kullanırlardı.: Dede Kotkut’un diğer adı
Korkut Ata idi bunun yanın da, İrkıl Ata, Çoban Ata, Süleyman Hakim Ata , Zengi Ata, Mansûr
Ata ,Karahanlılar devrinde yaşayan Arap Ata gibi tanınan şahsiyetlerde bulunmaktadır.Atalar
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‘dan ilk tanınan şahsiyet Süleyman Hakim Ata’dır. Takiben onun halifesi Zengi Atadır .Bu bakımdan Miskin Ata’nın İshak Köyde yaşaması tarihimiz açısından da son derce önemlidir.Ve
Anadolu ‘da Ata adıyla anılan eren sayısı fazla değilse de söz konusu bölgede varlığı bizce
dikkat çekicidir.
Ahi Turgut: İshak Köyünde 15.Yüz yıldan beri mevcut bilgisine ulaştığımız diğer bir zaviye de
adı geçen adı taşımaktadır.Yörede Ahilerin varlığını bize haber veren ilk kişi şüphesiz
1330larda bölgeye gelen Arap Seyyahı Batuta’dır.
İshak köyde bulunan ve köye adını veren İshak Dede’nin eski türbesi bu gün ayakta değilse de
halen yeniden yaptırılan ev türbe mezarı ve yanına gömülen aile efradının yerleri bellidir Bu
mezar taşlarından birisi de bir kadına aittir.Üzerinde sadece yakın tarihleri gösteren bir ölüm
tarihi görülmektedir. İshak Dede ‘ye ait olduğu söylenen mezar taşında Oğuz Todurga boyu
damgasını rahatlıkal görmekteyiz.
Yaman Dede: Yamadı Köyüne adını veren bir Horasan Erendir.Bölgenin fethi sırasında buraya gelmiş ve bir Zaviye kurarak yeni toprakların yurt tutulmasında
manevi zenginlik sağlamış ve türbesi asırlarca ziyaret yeri olarak
varlığını korumuştur. Yukarda söz edildiği üzere Yatağan Baba ile
irtibatlı bir kişidir.Ancak zaviyesinin 1530 ‘da faal olduğu sonraki
zamanlarda ortadan kalktığı anlaşılıyor358.
Akbaba Sultan: Bu gün Tefenni’ye bağlı Beyköy de bu isimle Osmanlı asırları boyunca mevcut olan Akbaba Sultan zaviyesi vardı.
Oldukça eski bir geçmişi vardır. Zaman zaman zaviye zaman zaİshak Dede mezar şahidesi
man da tekke olarak belirlenen bu yer :Örneğin Hicri 1271 tarihİn
de Hafız Halil bin Mustafa’ya verilen zaviyedarlık beratında zaviye
ve tekke olarak kaydedilmiştir359. Horasan erenleri için de genellikle
yırtıcı kuş lakapları ile anılan zümre de Doğan –Şahin-Kartal-Akbaba
sıkça görülür ki bunlar savaşçı grubundandır. Kuzu Baba, Koyun Baba ise daha ziyade barışçıl
taifedendir360.
Koyun Baba :Anadolu da sıkça adına rastladığımız gönül erlerinden biride Koyun Babadır.
Aynı adı taşıyan çeşitli yerlerde bir çok Koyun Baba’nın yaşadığı aşikardır. Yine Bey Köyün bir
de Koyun Baba zaviyesi karşımıza çıkmaktadır. Aynı köyde iki eren zaviyesinin olması kültür
tarihimiz açısından önem arz eder .
Akbaba :Asıl adı Kızıl allı olan halen Kızıllar olarak bilinen köyün batı çıkışın da yolun üstünde,
ulu ağaçların altında yatırı vardır.Ancak buradaki Akbaba’nın , zamanla Kızıllar köyü ile birleşen 17.Yüz yıl sonlarına kadar varlığı görülen Koğa köyü ile bağlantılı olduğunu düşünmek
daha yerinde olacaktır:çünkü Koğa, Kızılallı köyününden daha eski tarihte kurulan bir yerle
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Çavdır Urum erenlerinden Candan Dede merkadi
şim yeridir.Rivayette göre bazı gecelerde Kozağacı
mezarlığından gelen bir veli ,Kızıllar köyünden önceden sözünü ettiğimiz Hacı Osman Efendi ve Kızıllar da
ki halen kendi adını taşıyan mezarlıktan gelen Akbaba,Hacı Osman Efendinin evinde buluşup zikr ettiklerini Hacı Osman Efendinin eşi bir gece gizlice saklandığı yerden görmüş olayı anlatmış ve sır zahir olmuştur361Çavdır Bektaşi babalarından Ali Baba mezarı
Bunun üstüne Osman Efendi köyünü terk ederek Kızılhisar taraflarına göçmüştür.
Urum Ereni Candan Dede :Çavdır da Bektaşi mezarlığın da yatan Candan Ata ki onun gerçek adımı dır yoksa lakabımıdır bilmiyoruz.Mezarı tüm Horasan Erenlerinde olduğu üzere
oldukça uzundur.Şahidesi on iki dilimli Bektaşi tacı taşımaktadır. Yakın tarihte yeniden düzenlenerek mezarı yapılmıştır.
Şaban Dede:Şifahi anlatım dan anladığımız kadarıyla Kozağaç Köyünde medfundur. Hakkında halk arasın da çok çeşitli rivayetler anlatılır.Bunların birisinde Yaman –İshak ve Şaban Dede aynı devirde yaşamış ermişlerdendir ve bölgeye beraber gelmişlerdir.
Hasan Evliya :Çavdır Anbarcık köyünde medfundur.Gökçe çayır olarak bilinen yerde ardıç
altında bulunan mezarı eskiden ziyaret yeriydi, unutulan Erenlerdendir. Dedelerimizin anlattığına göre mezarını çevreleyen taşların asla yerinden oynamadığı, çıkmadığı ve hiç bozulmadan asırlardır aynı vaziyette durmaktadır .Zaviyesinin ,Anbarcık eski Camisinin hemen
yanın da olduğu ancak bakımsızlıktan yıkıldığı yaşlılarca ifade edilmiştir.Gökçe çayırda sınırları
belli olan bir tarlasının zamanla genleştiği dikkatli gözler fark etmektedir. 1872 tarihine ait bir
vakıf defterindeki Anbarcık zaviyesinin gelirinin çok düşük ve borçlu olmasının görülmesi
artık zaviyenin sahipsiz olduğu anlamındadır 362 . Anbarcık diğer söyleyişle Ambarcık Köyünün isminin kaynağı ile alakalı anlatılan bir rivayet ,oldukça dikkat çekici ögeler taşımaktadır.Ve Horasan Erenleri ile anlatılan vakalardan izler bulunur. Vaktiyle büyük bir kuraklıkolur
ve kıtlık baş gösterir. Açlık memlekette kol gezer. Yiyecek bir buğday tanesi bile bulunmaz
olur. Yalnız Ambarcık camisinin hemen yanı başın da küçücük bir ambar vardır, ağzına kadarda buğday doludur.Ambarın sahibi de yaşlı bir dededir. Bu kişi her ihtiyacı olana ihtiyacı ka361
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dar buğday vermekte ama ambar da buğday hiç eksilmemektedir. Bu ambarın ünü uzak yerlere kadar yayılır. İhtiyacı olan herkes köye akın akın gelir, çuvallarını doldurur; geri memeleketlerine dönerler. Ama ambar hep dolu durmaktadır.Bu geri gidenlere karşılarından gelenler nereden geldiklerini buğdayı nerden bulduklarını sorduklarında cevap olarak :Şurada bir
ambarcık var oradan doldurduk oradan geliyoruz derler .Gel zaman git zaman küçük ambarın
bulunduğu yerin adı Ambarcık kalır.Bu hikayeYunus Emre’nin kıtlık zamanın da Hünkar Hacı
Bektaş’tan buğday istemeye gitmesine çok benzemektedir. Ki köy camisinin yanın da bulunan zaviye ile söz konusu rivayetin bizce bir bağlantısı vardır ve bu ambar sahibi zatın Hasan
Evliya’nın olması çok muhtemeldir
Baba Önü:Anbarcık –Kızıllar yaylalarının sınırında çok sayıda olağanüstü büyüklükte ulu ardıçların altında çok sayıda eski mezar vardır.Burasının ; Beşkaza taraflarının fethi için savaşan
Türk kuvvetleri arasında bulunan ve şehit olan Gazi Erenlerin şehitliği olduğu sanılmaktadır..
Gölhisar kazasına tabi olup Kemer civarında görünen bu gün artık yeri dahi bilinmeyen adı
üzerinde Sofu olan bir köy : 16.Yüz yıla kadar varlığını sürdürmüştü .Ancak 1522 tarihli Tapu
Tahrir 121 ‘de artık görülmemektedir. Sofu köy de sadece dervişler yaşadığı için olsa gerek
bu ismi almıştır.
Seydi zaviyesi Oba arı köyün de, Yüreğir de(Yeşilköyde) Hasan Fakı ve Saruhan Timur zaviyesi,
Süleyman Köyün de Ahi Hasan, köyü belirlenemeyen Aşkar Hamza zaviyeleri zamanla izleri
kaybolan Gölhisar bölgesi tekkeleridir.
Şeyh Mustafa:Oğuz Yıva boyunun kurduğu Tefenni’ye bağlı bir köy olan Yuva ‘da, kadimden
zaviyesi olan ve Hazreti Peygamber evladından olduğu rivayet edilen zaviyenin kurucusudur.
Zaviye Cumhuriyet başına kadar faaliyetini sürdürmüştür363.
Bu gün Burdur ilçelerinden Çavdır ,Oğuz Çavundur boyunun kurduğu bir yerleşim yeri olarak
15.ve 16.yüz yıllarda iki yakın köydü.Aşağı ve Yukarı Çavdır adıyla bilinen bu iki köyden Aşağı
Çavdır halkı Şah Kulu isyanı sonrası halkı surhser olduğu sebebiyle isyancılara katılması veya
sürgün nedeniyle boşalmıştır.Ancak 1586 tarihli bir müsellem defterinde Yukarı Çavdır da
Hacı Bektaş Müsellem çiftliğinin varlığı ilgi çekicidir.Nitekim, Çavdır da her zaman bir Bektaşi
kesimin yaşaması bununla bağlantılı olmalıdır364. Sözü edilen Aşağı Çavdır sonraki zaman
zarfında tekrar insanların yaşadığı bir köy olarak tekrar ortaya çıkmıştır.
Ayrıca Dirmil de halen bozulmuş mekan yapısıyla mezarı bulunan ve duvarında Oğuz Salu
damgası yer alan Yapraklı Dede adıyla bilinen bir yatır da vardır.
Tefenni :16.Yüz yıl son çeyreğine kadar bir yerleşim yeri olarak değil bir yer adı olarak var
olan Tefenni, bu yüz yıl için de bölgede hemen hemen tüm köylerin kuruluşunda etkin olan
Gölhisar Türkemiş Yörüklerinin den bir bölüğün 1570 ‘den bir müddet önce söz konusu
mahale yerleşmesiyle köy olarak yerleşime açılmıştır. Daha sonra 1575 yılı arkasından idari
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düzenlemeyle Siroz adıyla anılan Karamanlı çevresi ile birleştirilerek Siroz ma Tefenni kazası
idari birimi ortaya çıkmıştır. Tefenni kazası toprakları içinde görülen Erenlere gelince:
İmam Seydi Sultan : Seydiler köyün de bir zaviye olarak ,Osmanlı Devletinin yıkılış yıllarına
kadar bu adla faaliyette bulunmuş ve çeşitli vakıflara sahip bir tekkedir.
Hızır Ece : Hızır Ece tarihi kişilik olarak Selçuklular zamanın da Sarı Saltukla Rumeliye geçen
Türklerin macerası sırasında öne çıkan bir şahsiyettir. Rumelin de İslam’ı yaymak için gaza
eden Sarı Saltuk yanın da giden Çepni Boyu ile çeşitli badireler atlatmış ve Dobruca da vefat
etmiş onun kişiliği etrafında çok sayı da menkıbe oluşmuş ve asırlarca Saltukname adıyla
Türk Halkınca sevilerek okunmuştur.Sarı Saltuk sonrası Çepniler den bir kısmı Osmanlıların
ilk devirlerinde Trakya üzerinden tekrar Anadolu’ya Balıkesir civarına Halil Ece adındaki reisleriyle geri dönerek buraya yerleşmişlerdir. Bu aynı bölgede aynı adla torunları yaşamaktadır.
Tefenni Ece köyündeki Hızır Ece Zaviyesi kadim bir tekke olarak hep var olmuş ve aynı köye
ismini de vermiştir. Büyük ihtimalle sözü edilen içlerinde Hızır Ecenin soyu olan Çepnilerden
bir bölük, bu köyün kurucuları olup Hızır Ece’nin adını yaşatmak adına bu zaviye kurulmuştu.
Yukarda belirttiğimiz üzere 18.Yüz yıl için de Halvetiye tarikatının dervişlerinin bu tekke de
yaşadıkları anlaşılıyor. Bu bağlammda Hızır Ece ile bölgenin yakının da bulunan Uluborlu
İlegüp köyünde bulunan Veli Dede dergahı menakıbnamesinde anlatılan rivayetler bizce oldukça anlamlıdır.Bölgenin bir şekil de Ece bey ile bir bağlantısı var gözükmektedir365.
Siroz (Karamanlı) :Bademli köyün de Ahi Mehmet zaviyesi ,Mürseller de Şeyh Satılmış ,Etre
de Ahi Ahmet , Karacabelen de Şeyh Davut tekkeleri bu saha da görülen ve çeşitli vakıflarla
gelirleri olan kurumlardı.

KEMER : Merkezi eski adı Bebekler olan köydü .Kemer ise 16.Yüz yıl da Bebeklere yakın bir
mezra idi Ancak bu mezra da oturan Kemer oğullarının çevrede ki güçlerinden dolayı olsa
gerek bu yüz yıl içinde oluşturulan , Kemer i Hamid kazası olan yeni idari birimin adı oldu sonraları ise Bebekler adı da devam etmiştir . Bir ara yörede kuvvetli bir yörük zümresi olarak
Sarıtaç Yörükleri hakimiyet sağladığından Kemer adı halk arasında Sarıtaç’tan bozma Sertaç
olarak tanındı ve bu isim kazaya isim olarak verilmiştir. Cumhuriyet devri coğrafik haritalar da
bu isimle yer aldı resmiyette de Sertaç Nahiyesi olarak bilindi366. Kemer çevresin de her ne
kadar Elmacık Köyünde ki Karadoğan zaviyesi hariç eski vakıf defterinde bir başka tekke –
zaviye görünmüyorsa da ,yedi kadar isimleri belli eren- mezar(Yatır) ya da türbesi görülmektedir. Bunlar : Bozdağ da Musa Kazım Dede , Kazan Dede ,Kemer yakının da Ese(İsa) Dede ,
Kemer de Marcalı Dede , Akçaören Köyün de Tozan Dede, Kayı Köyün de Mehmet Dede ,
Yakalar da Mustan Dede367. Bunlara Pınarbaşın da Hamza Bey zaviyesini de eklemek gerekir368.
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ÇELTİKÇİ ÇEVRESİ:
Osmanlı devrinde Hamid Sancağı Ağlasun Kazasına bağlı bir karye iken; 18.yüz yıl
içinde çiftlik haline getirilip, Çelikpaşalara verilmiştir. Çeltikçi 1890 sonrası padişah çiftliği
olmuş bu statü ile 2.Meşrutiyet zamanına gelmiş ve İttihat Terakki yönetimince çiftlik toprakları halka dağıtılarak tekrar köy yapılmıştır369. Cumhuriyet devrinde bir süre nahiye merkezi
olan Çeltikçi 1990 tarihin de ilçe merkezi olmuştur. Osmanlı Devleti idari sistemin de önce
Ağlasun kazası içinde sonra da Ağlasun ma İncir Kazası içinde yer alan bu günkü Çeltikçi toprakları , Burdur kazaları içinde bir tarihi kültürel alt yapı bakımından ilginçliği ile dikkati çeker. Burdur, Teke Yarım adasının hem batısı hemde doğusunun Anadolu içlerine bağlanmasının düğüm noktasıdır. Bu bakımdan Anadolu’nun yurt olmasında en önemli harçlardan biri
olan sohbete dayalı olup Milli Kültürümüzü besleyen, manevi dünyamızın ana kökünün,
Teke Bölgesine dal budak salmasında da bizce Burdur ;düğüm noktasıdır.Ana kökün kılcal
damarları buradan aşağıya Akdeniz kıyılarına doğru kendine yol açmıştır.Bu yolu Burdur’dan
hem Teke’nin batısına hem de doğusuna inene yol güzergahından takip edebiliyoruz. Teke’nin Batı güzergahı olan Tefenni Çavdır ve Yeşilova –Acıpayam Gölhisar havzaları yukarda
irdelenmişti .Güney yolu Burdur –Çine ovası-Çeltikçi –Bucak istikametiyle Çubuk Beli sonrası
Antalya Körfezine inmektedir. Eski Tarihi Yol:Burdur merkez den çıkıp Örtülü –Kıravgaz köyü
içinden Beşkavak –Ovacık köylerini geçip Arvallı ulaşıp Katrancık Dağı eteklerinden Kestel’e
buradan İncirdere üzerinden Bademağacı’na oraddan Çubuk Belini aşmaktadır. Bu yolun
ikinci kolu ise Çine Ovasından Çeltikçi Beli üzerinden Tekke Köyüne buradan Çeltikçi’ye oradan Peçenek Derbendine inen Ağlasun yolu ile birleşerek Bucak üzerinden Susuz ‘a varıp
Çubuk Beline yönelmektedir.Ancak bu yol sonbahar ve kış aylarında Çeltikçi ovasınını eski
tarihlerde bataklıklarla dolu olduğundan, pek kullanılamıyordu. Bölgenin Türklerce kesin
fethi, Antalya’nın fethi sırasında 1205-1207 yılları arasında gerçekleşmiştir. Antalya’yı zapt
etmek için harekete geçen 1.Gıyaseddin Keyhüsrev ordusu içinde Oğuz boylarından :KayıSalur-Büğdüz-Iğdır –Bayındır,Karaevlilerin ve Yazırlıların varlığı günümüz toponomisinde de
görülürken tarihi kaynaklarda da yer almaktadır370. Burdur Kurna Başı adıyla bilinen alandan
hemen sonra başlayan ve Bucak merkezine kadar olan yol boyunca sağ ve sol da yer alan
yerleşim ve yer adlarında bu olguyu görebiliriz. Osmanlı Tapu kayıtların da halen Mehmet
Akif Ersoy Üniversitesi yerleşke alanı içinde kalan günümüze intikal etmeyen Salur ,Kıravgaz
Köyü yakınında Yazır (Yazırlar Kayaaltı –Kıravgaz köyü kurucuları) hemen yakınında Bayındır
ve Büğdüz . Yine Çeltikçi ovasının sağ kıvrımlarında 16.ve 17.yüz yıllarda mevcut olan Bayındır ve Büğdüz yerleşim alanları yine eski Tapu Tahrir kayıtlarında yer almaktadırlar. Büğdüz
‘ün Yüreğil’e katıldığı veya bir kısmının yerleştiği anlaşılıyor. Yöre daha sonraları yoğun bir
Yörük yerleşmesi yaşanmıştır.Bunlar: Sarıkeçili ,Hayta ,Honamlı ,Kötekli ve Keçili, Gerce, Kuzlu , Karaman Çepeli ve Ürkütlü yörükleridirler. Bölgede yaşayan Türkmen –Yörüklerde Türkistandan göçten beri var olan Ehl i Beyt sevgisi ki bu sevgi ve muhabbet bir mezhebi taasub
veya anlayışI değildi , tüm Anadolu Türklerinde kökleri eski yurtlara dayalı bir eğilimdi ve
369
370
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daha önce de belirtildiği üzere, Ehl i Sünnet akidesinden sapmadan ziyade sadece bir farklılıktı. İşte bu eğilimi yaşayan söz konusu Türkmenler özellikle 2.Bayezid zamanında yoğun bir
İran Safevi Kızılbaş propagandasıyla Ehli Sünnet üzerinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından uzak kalmış olmaları da dolayısıyla Alevi bir akıma kapılmışlardı .Çeltikçi Havzası bu
propagandaya sonraları isyan edecek Şahkulu tarafından maruz bırakılmıştı .Şah Kulu Antalya
-Korkuteli –Bucak-Gölhisar-Yeşilova –Kemer kesiminde çok sayıda Türkmeni kendisine bağlamış, isyanı sonrasında bölgenin bir çok köyünün gerek İran’a göç ve gerekse sürgünler veya
yerlerini terk yüzünden boşalmasına sebep olmuştur.Örneğin Çeltikçi yakınlarında ki Kuzlu
Kubyan(Arvallı çevresi) , Kuzca , Ovacık Anba (? Avdan)) ve diğer bazı yerlerin boşaldığını ya
da çok sayıda insanın bölgeyi terkettiklerini görüyoruz371. Bölgede Burdur çevresinin diğer
alanlarına göre tekke ve zaviyelerin farklı bir özelliği dikkatimizi çekiyor. Türkistan –HorasanUrum Erenlerinin Abdal kesiminin Çeltikçi havzasında, daha bariz bir şekilde varlıkları öne
çıkmaktadır. Bunun da sebebinin Elmalı da dergahı olan Abdal Musa’nın ve dervişlerinin olduğunu düşünmek yerinde olacaktır. Türk Kültür tarihinin önemli bir devresi olan İslam’a giriş
sonrası ve bindört yüzlü yılları arası son derece karışık etkileşimlerin olduğu bir devirdir. Bu
devir; hakkında son zamanlarda çok yoğun bir şekilde araştırmalar yayınlamakta ancak her
yeni yayın bir karmaşağa yol açmaktadır. Bunda Fuat Köprülü’nün açtığı çığırın önemli bir
rolü vardır. Köprülü’nün Anadolu ya 15. ve 16. ve hatta 17.Yüzyıllarda özellikle giren İran
kaynaklı Şah İsmail Kızılbaş mezhebinin ve öncesi İslam Dünyasında büyük bir anarşizmin
doğmasında baş rol oynayan sapık Hurufilik anlayışının günümüz ve yakın tarihimiz deki Türk
Toplumun da görülen bazı dini eğilimlerin şekillenmesindeki baş etkenliğini yeterince görmeyip, söz konusu eğilimlerin- ayrılıkların –aykırılıkların Türklerin Anadolu’ya gelmeden başlayan süreçle açıklaması; bu kargaşaya zemin hazırlamıştır. Örneğin Hacı Bektaş ı Veliyi ve Ahmet Yeseviyi karışık inançlı (heterodoks) görmesi zaman zaman görüş değiştirse de bunda
ısrar etmesi 372, Oryantalişst İrene Melikof ile Ahmet Y.Ocak tarafından devam ettirilmiştir.
Buradaki Heterodoksiyi ancak gerek Yeseviye ve gerekse Hacı Bektaşı Velinin özgün devrinde her türlü inanca sahip kişiye hoş görüyle bakması anlamında anlamak daha doğrudur.
Yoksa Tevhid inancı temelli İslamın özüne aykırı bir yapı kesinlikle söz konusu olamaz. Öteyandan Sünni olup namaz kılmayan ,Oruç tutmayan ve içki içen sayısız insan bulunmaktadır.
Bu durumda onları da Heterodoks saymamız gerekmektedir ki bu sanırım pek doğru olmasa
gerektir. Nitekim, Prof.Dr.Ethem Ruhi Fığlalı heterodoks kavramını son derece objektif kriterlerle tenkit ederken ,kullanılan terimin tarihi yapımız da asla karşılığının olmadığını ortaya
koymuştur373.Yukar da ele alındığı üzere Anadolu ve Rumeli coğrafyasının düşünce dünyası
özellikle 15.Yüz yıl içinde büyük bir değişime uğramıştır. Bilhassa Safevi ve Hurufi propagandası Anadolu da çok elverişli bir ortam bulduğundan(Ekonomik-Siyasi –Kültürel) dolayı kendilerine çok elverişili bir zemin de geniş kitlelere yayılma imkanına kavuşmuşlardı. Selçuklu
çağlarında ,Anadoluya doluşan İran kökenli başta Kalenderi olmak üzere Haydarilik ve diğer
bazı derviş zümrelerinin büyük bölümü, potansiyel olarak söz konusu propagandaya çok açık
371
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durumdaydılar.Özellikle İlyas Horasani’nin isyanından sonra onun asıl bağlıları Babailer ile
Kalenderi ,Haydari ve diğer bazı marijinal gruplar :Doğu –Güney ve Orta Anadolu da yaşama
imkanı bulamadıklarından, Batı Uç bölgelerine sığınarak burada yeni bir oluşumun içine girmişdiler .Bilhassa Vefai -Babai tarikatı dervişleri Osmanlı Beğliğinin gelişmesinde diğer grupları da sinesine alarak uç Türkmenlerine yeni bir paradigmayı benimsettiler .Gaza ruhu ki bu
savaşçılık onlara yabancı değildi :çünkü Baba İlyas isyanında bunu göstermişledi ve tecrübeliydiler . En azından Batıya intikalleri sırasında mürid olmayan savaşçı Türkmenler de onlarla
hareket etmişlerdi. Dolayısıyla Osmanoğulları da azımsanmayacak bir kesiflikteki savaşçı bir
topluluğa böylece sahip olmuştu. Görülen o ki bu göç insanları, homojen bir yapıda değillerdi
.Belirtildiği üzere her ne kadar Babai adıyla anılsalarda Kalenderi ve diğer taifeler kendi özelliklerini taşıyorlardı. Osmanlının kuruluş yıllarında Uçlarda görülen Abdal Musa aslında Hacı
Bektaş dervişlerindendi . Ve Bektaşiliğin kurucularındandı. Etrafında toplanan ve Abdal adını
alan bir zümrenin doğuşunda şüphesiz Abdal Musa’nın önemli bir rolü vardı. Bu Abdal zümresi, Osmanoğulları ile yakın ilişkiler içindeydi ve bunlar Abdalan ı Rum adıyla bildiğimiz topluluktur. Asıl kitle Vefa i ya da diğer adlarıyla Babai dervişleriydi. Zamanla bu büyük derviş
zümresi Abdal Musa yoluyla Hacı Bektaş ı Veli ‘yi ulu görüp onu pirleri saydılar. Söz konusu
yayılma ,özellikle Batı uçlarında yaşayan dervişler arasında oldukça fazlaydı. Ancak diğer bölgeler de taifeler halinde bu sisteme dahil olmayan bazı Kalenderiler –Hayderiler yine İran ve
Türkistan dan beri var ola gelen Abdallar, varlıklarını sürdürüyorlardı ki bunlar 15.Yüz yıl ortasından itibaren yoğun bir şekilde Hurufi-Safevi Şiilik propagandası sonucunda Rafiziliğe yöneldiler.Yine 16. Ve 17 yüz yılda Osmanlı Devletinin şiddetli takibi sonucunda ,Bektaşilik içine
dahil oldular ve giderek Bektaşiliğin Alevi karaktere bürünmesinde baş rolü oynadılar. Abdalan İslam toplumlarında daha ziyade Tasavvuf ehlince kabul edilen ancak halk arasında da
kendine yer bulmuş bir tanımadır. Bir hadise dayandırılan bu manevi makam aynı zaman da
İslam alimleri arasında uzun tartışmalara yol açan ve halen de devam eden bir konudur. Yukarda temas edildiği üzere “Ricâlu’l-Gayb “ mensuplarının hepsine bazılarınca verilen bir
manevi makamken bazılarınca bunların bir bölümüne verilen bir isimdir ki bunu en güzel ifade eden ve tasnifleyen Şeyh ül Ekber İbn Arabi’dir ve onun tasnifi genelde kabul edilmiştir.Ancak Arabi söz konusu mertebelemeyi yaparken Hakim Tirmizi’yi takip etmiştir. Hakîm-i
Tirmizî, ricalü’l-gayb terimini kullanmasa da bu anlayışa temel olacak şu görüşü dile getirmektedir.Hz. Peygamber (a.s.)’in vefatından sonra kırk sıddîk ortaya çıkar. Yeryüzü onlarla
ayakta durur ve onlar ‘ehl-i beyt’tirler. Onlardan biri öldüğünde onun makamına bir başkası
geçer. Bu kırk kişi, bu ümmet için emandır.Çünkü yeryüzü onlarla ayakta durmakta ve yağmur onlar vesilesiyle yağmaktadır374.Muhiddin Arabi : İlahi kişiler denir. Bunlar ne eksilir ve
ne de artar. Bunlar yüksek basamakların kişileridir. Her nefiste bunların yükseliş basamakları
vardır. Bunlar nefislerin en yüksek alemidir375der. Yine Arabi’ye göre ricalü'l-gayb içinde sayıları belli olanlar (Ricalü'l-aded) bulunduğu gibi sürekli artıp eksilenlerde (ricalü'l-meratib)
vardır ve bunlardan biri dünya değiştirdiğinde yerine bir kişi gelir ve sayı tamamalanır.Sayıları
hususunda farklı görüşler olsa da Tasavvufı anlayışa göre kutub, rical hiyerarşisinin başıdır
374
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Kutubdan sonra vezirleri konumunda olan iki imam(imaman) gelir. Kutub ve imamana(İmamalara) üçler denir. İmamanı evtad takip eder. Evtad alemin dört yönünde görevlendirilmiş dört vel'idir. Evtadın her biri bir peygamberin kalbi üzeredir ve dört büyük meleğin
ruhaniyetinden yardım alır. Abdalın dört evtad, iki imam ve bir kutub olmak üzere yedi kişi
olduğu ifade edilmiştir. Bu hususta en yaygın telakki abdalın yedi veya kırk kişiden meydana
geldiği şeklindedir. Her asırda mutlaka mevcut olan, yeryüzünde durmadan seyahat eden
ricalü'lgayb zümresidir.Hülasa edecek olursak : Ricalü'l-gayb telakkisine göre Allah, dünyanın
cismanl düzenini sağlamaları için bazı insanların çeşitli görevler üstlenmesini takdir ettiği gibi
alemdeki manevi ve ruhanl düzenin korunması, hayırların temini, kötülüklerin giderilmesinde
sevdiği bazı kullarını görevlendirmiştir. Herkes tarafından kolayca tanınmadıkları veya gizli
olan hakikatlere, sırlara vakıf oldukların dan Ricalü'I-gayb adı verilen bu seçkin kişilerin arasında bir düzen ve bir hiyerarşi vardır376. Ricalu’l Gayb –Ricalulah İslam fikir hayatında en
çok tartışılan konulardan birdir ve özellikle” Kutup “ bunların başında gelir . Karşı çıkanlar
bunun Allah’a yardımcı ilahlar yayamak olduğunu belirterek itiraz ederken Tasavvuf ehl i
karşı itirazları vardır . Yine en güzel cevaplardan birini M. Arabi vermiştir.”Fakat nebîlerin
sonuncusu (s.a.v.) Efendimiz'den sonra risâlet kesildiğinden bugün halîfelik Allah'tan değil,
resûllerdendir. Çünkü bugün ümmet-i Muhammed içinde zâhir olarak içtihat veren imâmlar
ve bâtın olarak kâmil evliyâlar ve kutublar gibi mevcût olan halîfeler, ancak Resûl (a.s.)’ın
onlara şerîat olarak koyduğu şeyle hükmederler. Onlar şerîat hükümlerinden dışarı çıkmazlar. Ancak, burada bir incelik vardır ki, o inceliği zevkan ve hâlen ilim ve mertebede bizim gibi
olan tahkîk ehli bilir377. “ Yine Abdal Rical hakkın da en önemli delilin Kur’an ı Kerim de ki
Hızır kıssası olduğu beyan edilmektedir.Ve bu erler sırları anlaşıldığı takdir de başka yerlere
hicret ederler . , yukarda Dirmilli Mehmet Emin Efendi de aynı hal vaki olunca memeleketinden ayrılarak Seydişehire göç etmişti. Yine 19.yüz yılın son dönemlerinde Çavdır Kızıllar köyünden müderris Hacı Osman Efendi’de bir kerametinin zahir olması üzerine , köyünü terk
ederek; Kızılhisar yatağan taraflarına göçmüştür.
Abdalların sayıları ifade edildiği üzere 7 ‘dir ancak genel kabul kırk kişi olduklarıdır.Eski yazma bir risale için de Burdur ‘un yetiştirdiği büyük alimlerden Hafız Şeyh Ömer Efendi (Şiirlerinde Ömer Hilmi mahlasını kullanmaktadır)Rical un Gayb ile ilgili olarak yazdığı bir manzume de onları şöyle anlatmaktadır.
MANZUME İ RİCALEL GAYB HAFIZ ÖMER BİN ŞEYH ALİ BİN ŞEYH İBRAHİM EL BURDURİ
Ey sorun sırrını bana hak ı rical el gaybın
Doluşur aleme(i) yüz merre misal pergar
Bir de dokuz da on altı da yirmi dörtte
Canib i kıblede der Kabe gibi ahyar
376
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İki de onyedi de onda yigirmi beş te
Gözedir her biri şark tarafın leyl ve nehar
Üçte onbeşte otuz da yigirmi üçte
İhtiyar eylediler semt i şimali herbar
Ondokuz da oniki de dörtte yigirmiyedi de
Gün gibi eylediler mağrib i arz ı didar
Beş te onüçte yigirmi de veli ey zahid
Gafil olma hele …?.. tarafında zinhar
Her yigirmibiri altısı yigirmi sekizi
Lazım cenab ı peygamber(?) geşt ü güzar
Yedi ondördü yigirmi iki yigirmi dokuzu
Hafız Ömer Burduri'nin Rical manzumesi

İtdiler maşrıkı gün gark envar
Sekizi on biri onsekizi her anın
Hem yigirmi altısı dersemt i cennet berari karar
Böyle der daire i alemi seyretmeyeler
Arka ver bunlar hata olmaya gerek(?) düşvar
Malum el beyan(?) hallerini bunların
Burduri hemkardır ey Yar An dua ettikçe sen de
Ömer Hilmi’yi herbar.
Resulullah,bir Hadis i Kutsi de şöyle buyurmuştur:
Cebrail (a.s) ,Ulu ve Yüce Allah’ın şöyle dediğini haber vermiştir:Evliyam ve dostlarım kubbelerimin altındadır .Onları sadece ben ve bir de velilerim tanırlar378. Hadiste de işaret edildiği
üzere ,Veliler gizlidirler , halk onları bilemez tanıyamaz.
E -HORASAN ERENLERİNDEN ABDALLAR’A VE OSMANOĞULLARI
Anadolu Coğrafyasına Türkistandan geçen Abdal terimi ile yukarda görülen Abdal tanımlamasıyla farklı bir portre çizer bize . Türkistan da Türk boyları arasın da veya Türkler arasın da
378
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İslam’ı tebliğ etmek amacıyla dolaşan hak dostu dervişlere Abdal adı veriliyordu, bu hal
Anadolu’ya da taşındı. Bu taifelerden en son görülen kalabalık Abdal grubu Otman Baba dervişleri idi ,Fatih devrinde padişahın özel müsamahası onlara bir takım ayrıcalıklar tanısa da
2.Bayezid’e Rumelin de bir süikast girişiminde bulundukları ileri sürülerek ,Anadolu’ya sürülmüşlerdir .Onlarda doğal olarak muhalif Safevilerin Anadoluda ki zümrelerine dahil olmuşlardır. Öte yandan Abdal sıfatı veya ismi Yeseviyye -Vefaiyye- Babaiyye yolunu takip ederek
Bektaşiyye tarikatına giren dervişlerce de alınırken, zamanla tüm gezgin dervişlere isim olmuştur. Israrla vugulandığı üzere özellikle 15.Yüz yıl içinde söz konusu çizgideki derviş zümrelerinin mühimce bir kısmı , asıl yollarından ayrılarak gittikçe Şii -Hurufi –Alevi meşrebe
kaymışlardır.İlk zamanlar Abdalanın en büyük dergahları Seyid Gazi tekkesiydi.Sonraları Elmalı Abdal Musa tekkesi ve başkaları onların sığınakları oldu . Alevi meşrebe uymayanlar ise
gittikçe diğer Ehl i Sünnet içine dahil oldular.Bektaşi tarikatına girmeyen Abdallar özgün adlarını korusalarda 17.Yüz yıl ve sonraları tamamen Safevi Aleviliği etkisine girdiler. Ve Hacı
Bektaş ı Veli’yi pir görmeye başladılar, diğer marijinal gruplar ise (Kalenderiler-Haydariler
gibi) Bektaşilik içinde eridiler.Kısacası Pir i Türkistan’i Ahmet Yesevi dervişlerinin tarafından
Anadolu’ya daha Selçuklular devrinde başlayan göçleri ile gelen Abdali dervişler, Babai isyanı
sonrası Uç bölgelerine intikal edip ,Osmanlı Devletinin kuruluşuna iştirak ettiler aynı geşleneği devam ettiren Hacı Bektaş müridleri de bu isimle anılıroldular. Ancak Timur devrinde başlayan Hurufilik sapkınlığı önce Bektaşi Tekkelerine sonra diğer Anadolu Erenlerinin dergahlarına sızıp yavaş yavaş onları kendilerine benzetmeye başlamışlardır. İran Şiiliği Hurufilik yoluyla da Anadolu da kendine taban bulmayı başarmıştır . Üstüne üstlük buna Safevi propagandasI da eklenince, Fatihle başlayan merkezilşeme yoluna giren Osmanlı Devleti devşirmelerinin Anadolu da Türk ve Türkmenler (Yerleşik ve Göçebe) üzerindeki sosyal-ekonomik
baskısı sonucunda bunalan insanları ; ister istemez alternatif sunan Safevi etkisine sokmuştur. Öyle ki bu propaganda Osmanlı Hanedan ailesinde bile etkili olduğu görülmektedir.Örneğin 2.Bayezid’in oğlu Şehzade Şehinşah bunlardan biridir379Şehzadenin Kızılbaşlarla
ittifaka gidebileceğinden endişe duyan Haydar Paşa mektupla padişaha durumu iletmektedir.Yine Bayezid’in oğullarından Ahmed’in oğullarında da aynı hal görülmektedir. Böylece
15.Yüz yıl başından itibaren Anadolu Türklüğü içinde ayrılık ateşi yakılmıştır. Yalnız Bektaşilik
mensupları buna rağmen Osmanlı Devleti ile bağlarını koparmadı ve onunla bu sebeple iyi
ilişkiler içinde olduğundan,diğer muhalif marijinal gruplar (Kalenderiler –Haydariler –
Cavlakiler-Rafizi Abdallar) takipten kurtulmak için Bektaşi görünümüne bürünmeye başladılar.Ve 19.Yüz yıla gelindiğinde Anadolu ve Rumelindeki hemen hemen tüm marijinal gruplar
Bektaşilik içinde eridiler .Bektaşilik, tüm grupların tekke zaviye ve dergahlarını ele geçirdiler
ama; asıl Bektaşilikte tamamen farkli gerçek yolundan ayrı bir yola girdi.Kısacası, bu zaman
dilimi özellikle 15.ile 19.Yüz yıl aralığı tarihçilerimiz tarafından konunun aydınlanması için
objektif bir bakışla iyice araştırılmalı ve sürüp giden büyük kargaşa aydınlanmalıdır. Söz konusu değişime en güzel örneklerden biri de Senirkent İlegüb köyün de bulunan Veli Baba
Dergahıdır.Eskiden Uluborlu’ya bağlı olan İlegüp şimdiki adıyla Ulubey de 17.Yüz yıldan beri
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faaliyet gösterdiği anlaşılan bu dergah, elde bulunan aslı Arapça olan380 ama 1895 yılın da
yapılan tercüme sırasında; bir çok eklerin yapıldığı veya aslının kenarlarına sonradan ilave
dilen Türkçe kısımların olduğunu sandığımız tek menakıbnameye göre:dergah kurucularının
ataları Ünlü Arap mücahit aynı zamana da bir Türk Halk kahramanınan dönüşmüş Seyyid
Battal Gazi’nin kardeşinin oğluna dayanmaktadır. Ailenin geçmişiyle ilgili anlatılanları tarihi
vesikalarla belgelenme imkanı gözükmüyor.Ancak gelenek olarak dergah, Seyid Gazi Dergahı
gibi ortaya çıkış zamanlarında, tüm Batı Anadolu ve Rumelin deki bazı dergahlar gibi bir gazi
ocağı olduğu fikrini bize vermektedir. Bu ocaklarda -dergahlarda toplananan özellikle Anadolu Gazileri ,zamanla aralarına giren yine Abdalan ı Rum’un Gazi dervişlerin etkisi ile gittikçe
birer Abdalan dergahlarına dönüşmüşlerdir. Bu Abdallar aynı zaman da Babai- Hacı Bektaş
geleneği erleriydi ve Ehl i Beyt muhabbeti biraz yoğun olan dervişlerdi. Ne var ki günümüz de
ki anlaşılan manasıyla Alevi Bektaşi anlayışlı değillerdi , sünni idiler .Daha önce sık sık vurgulandığı üzere sonraları görülen Rafizi Abdalan taifesi 15.Yüzyıl içinde gelişen akımların ürünüdür.15. ve 16.Yüz yılda yazılmış gerek yerli ve gerek yabancı kaynaklar da Abdallların –
Kalenderilerin –Haydarilerin giyim adına sırtlarında sadece bir post ya da belden aşağı bir
örtü bellerine bağladıkları dilencilikte işlerine yarar birer tas bir nacak veya çomak , kaşları
sakalları ,başları ,vücutları tıraşlı (Çardarp) olup gruplar halinde gezip dilendikleri belirtilmektedir.Günümüz Alevi –Bektaşi çevrelerin de sembol kabul edilen isimlerden olan Kaygusuz
Abdal ile ilgili zamanımıza intikal eden tasvirlerine baktığımız zaman,yerli ve Avrupalı gezginlerin 16.ve 17.yüz yıl ve sonralarına ait devirlerde resimleri çizilen Abdal-Kalenderi dervişlerinin dış görünüşleri ile alakalı hiçbir benzerliği görülmemektedir. Öte yandan Veli Baba menakıbnamesine baktığımız zaman kuruluş yıllarında ,Alevi –Bektaşi özellikleri görmüyoruz.Ancak köye gelen İranlı Safevi daisi olduğu anlaşılan Saçlı Safi adında birisinin faaliyetleri
sonucu içki –işret ve bazı farklı uygulamaların girdiği anlaşılıyor381. Saçlıların Safevilerin içinde bir kol olduğu kendi kaynaklarında ifade edilmektedir. Sonuçta Saçlı Safi bir zümre olarak
İlegüp ‘te bir zemin buldukları menakıbnamenin satır aralarından anlaşılıyor. Nitekim,
2.Bayezid devrine ait 994 Numaralı Tapu Tahrir defterinde Uluborlu Kazasın da Saçlı Yörükleri
adıyla bilinen bir yörük cemaatinin olduğu kaydı mevcuttur382. Ve sonraki yüz yıllarda bu
dergaha sızarak Ehl i Sünnet anlayışının yerine Safevi anlayışını soktukları aynı menakıbtan
anlaşılmaktadır.Söz konusu menakıb dikkatli bir gözle bakıldığın da tarihi tabakalaşma da
etkileşme rahatlıkla görülmektedir.Örneğin Veli Baba (K.s) bir olay nedeniyle bağlılarına görüş belirtirken : "Ey yoldaşlarım, iş sizin fehmidüp hatırınıza gelen gibi değildir.Çünki ol cü‐
van Va'ız (Al elmanın beşini) didiği : Ey Allah'ın kullan, Hakk SubhanehU ve Ta' ala Hazretleri size beş vakit namazı farz buyurdu, kılın", didi. Ayrıca Burdurlu Küçük Şeyh Mustafa Efendi
ile ilgili bölümler de Şeyh ile görüşen Dergah Dedesinin derin bir ilmi birikimi gözükmekte,
Ehl İ Sünnete mugayir bir görüşü gözükmemektedir. Hatta Tarikat ı Alieyenin nasıl saptırıldığı
üzerine çok mükemmel bir tahlili vardır. Başka bölümlerinde ise tamamen Safevi Aleviliğinin
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tesirleri gözükür383.Günümüz de ise aynı 19.Yüz yıl ortalarından sonra özellikle 20.Yüz yıl ilk
çeyreğinden itibaren Alevi Bektaşilik tesiri yoğunlaşmıştır. Öte yandan Veli Baba bütün gayretine rağmen Saçlının melaneti sonucun da yeğeni Kara Haydar celaliliğe kalkmıştır. Haydar
bir düzenle ortadan kaldırılınca öksüz kalan oğlu Mehmet’i himayesine alıp büyütmüştür.Yaramaz bir genç olan Kara Haydaroğlu Mehmet ,Saçlının kışkırtmasıyla babasının Veli
Baba tarafından öldürttürüldüğü yalanına inanmış ve dergahı basarak Veli Baba ve ailesini
katletmiştir, katliamdan ancak bir iki kişi kurtulabilmiştir.Uzun yıllar Osmanlı Devleti tarafından korunan ve kollanan dergah mensupları görüldüğü kadarıyla, 20.Yüz yıl başlarına kadar
sonradan girme pek çok aşırılıklar örneğin menakıbname de bir çok yerde Hulul tehlikesine
işaret ederken 384 sonraki sayfalar da Miraç olayın da birden bire diğer Alevilerde olduğu üzere Hulul (Haşa: Allahın Ali sesiyle Peygamberimize hitabı gibi ) karşımıza çıkmaktadır385. Ehl i
Sünnetten inanç ve amel olarak pek farklılık gözükmemekte, ancak dikkatli bir nazar; katman
katman sonradan girme bölümleri, rahatlıkla ayırt edebilmektedir. Ki değişime uğrayan Bektaşilikle de zaten bağlantısı oldukça sınırlıdır . Çünkü Veli Baba menakıbına göre Hacı Bektaş
ı Veli Veli Baba’nın atalarının birisinin müridi olup dergahın da erbain çıkararak onun halifesi
olmuştur386. Olay menakıbda şöyle anlatılmaktadır.” Sabık-üz-zikr Müşiirün'ileyh ceddimiz
Ayn-ı Ali ve Uzun-er isimleriyle meşhfır olan Es-Seyyid Ali ibn-is-SeyyidCa'fer Hazretlerinin
Sultan Orhan oğlu / Gazi Süleyman Paşaile Rum iline geçtiğini ve Gelibilu'da mahdumu
Gül Battal Gaazi ve hafidi Hüseyin Gaazi şehid olduklarından sonra kendusisalimen ganimen Uluköy'de dergah-ı şerifine gelüp Sultan Murad(Sani?) zamanında Nişabur Sadat-ı
Kazımıyyesindcn İbrahim- i Sani Evladından Hacı Bektaş Veli gelüp İstirşad ittiktekırk gün
çillehaneye koyub zikr ve fıkr ittirüp Vasıl-ı ilallah müstağrak- ı fi Zatullah kıldığım ve Hilafet virüb kendusine İrşad ve küşad ve evlad mukadder olmadığım levh-i Mahfuz'a nazar
idüp beyan ile Türkman memleketinde Kırşehrine Hanedanlık vazifesiyle iştigal itmek üzre
gönderdiğini ve kendusinden sonra Balımsultanın bir tanık göstereceğini Şeyh Şehabeddin
Hilyetül-elban ve Tuhfe-tül-ahbab nam kitabında tafsilen beyan buyurmuştur”. Ancak günümüz de baktığımız da menakıbnamede anlatılan itikadi ve ameli yapı oldukça değişmiş
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sanki Veli Baba bir Bektaşi ereni olmuştur387.Aynı
değişimi ,Abdal Musa dergahında da görüyoruz.Halen İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk
Kitaplığın da bulunan 1759 tarihli yazma Abdal
Musa Erkanı388 ile her hangi çağdaş bir yayında
yer alan günümüz Abdal Musa Erkannamelerini
karşılaştırdığımız da farkları rahatlıkla görebiliyoruz. Bal gibi buram buram İran ırkçılığı kokan389örneğin hem orijinal Abdal Musa Erkanı
yazmasında hem de Veli Baba menakıbın da hiç
Bismişah ifadesi hiç geçmez ikisi de hep Besmele
i Şerif vardır .Günümüz de ki erkanlarda ise Bimişahtan geçilmemektedir390. Yine Abdal Musa
Erkanının orijanilin de bir çok ayet varken modernlerde bu hemen hemen hiç yoktur; ancak
bazı ana dergah haricinde ki tekkelerde ki erkanlarda ,Kur’an ayetleri sık aralıkla görülür. İşin
tuhafı “bismi şah” lafı İran Safevilerin de de hiç Şah İsmail'in oğlu Şah Tahmasb'ın Tezkire adlı
görülmez , hemen tüm yazılı kaynaklar istisnasız günüğünün ilk sayfası.Besmele i Şerif ile baş‐
lar.Tezkire’nin 1924 Berlin baskısı.
Besmeleyi Şerif ile başlamaktadır.Veli Baba menakıbnamesi elbette güvenilir bir tarihi kaynak değildir ve bütün menakıbnamelerde olduğu
gibi propaganda amaçlıdır.Bir çok olay ve şahıs hakkındaki bilgilerin, tarihi belgelere uymayan bölümler vardır .Örnekleyecek olursak Veli Baba ‘nın mülaki olduğu ilmi sohbetlerde bulunduğu belirtilen Küçük Şeyh Mustafa Efendi’nin kimliğinde açıklayıcı bilgiye rastlamıyoruz.Sonradan ilave edildiği anlaşılan bir kenar notta,onun İlavuslu lakabının Arslan Baba
olduğu yer almaktadır. Ayrıca esas bölümde anlatılan Küçük Şeyh’in büyük bir alim olduğu
açıkça görülürken sayfa kenarında ki eklemeye göre Arslan Dede bir derviş tipi çizmektedir.
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Şah eski İran kisralarının ünvanlarındandır. Araplara karşısında uğradıkları bozgun ve yıkımı bir türlü kabul
edemeyen Fars kavmiyetçileri İslamı kabul etmelerine rağmen gizlice hep o eskinin özlemi dumuşlardır. Gerçekle ilgisi olmayan güya son kisrasının kız torunu Şehribanu Hz.Hüseyin’le evlendirilmişti (Halbuki
Hz.Hüseyin’in eşi bir cariye idi.Halbuki Kisra torunu Hz.Ali’nin Ali adında ki diğer oğluna verilmişti ). Bu uydurma nedenle Farsiler için Hüseyin ve çocukları her zaman bir kutsallık ifade ettiğinden ve dolayısıyla Hz.Ali’ye ve
Hüseyinden torunlarına Şah sıfatını takmışlardır.Ve böylece simgesel olarak kisralar yaşatılmıştır. İlk Aleviler
olan Arap Ali taraftarları ile İran Alevileri bir çok yönden derin ayrılılkları olsada zamanla İran Milliyetçiliğinin
silahı haline gelen İrani mezhep ,diğer kavimlerin Alevilerini tamamen etkisine almış ,hatta günümüz de özellikle Arap Şiasını kendine bir Truva atı haline döndürmeyi başarmıştır .Bu etkinin en açık olanlarından biri de Allah
Lafza i Celalinin yerine, onun bir yarattığına verilen Farşça bir ekle Besmele yi Şerifin yerine Bismi Şahın ikamesidir. Bu sultaya karşı çıkan Anadolu kökenli Bektaşiliği asla kabul etmemişler ve onları görüldüğü kadarıyla
yaşantılarına bakarak , 19.Yüz yıl içinden itibaren hep Şiilik harici kafir olarak görmüştür(Prof .Dr.Hamid Algar,
Bektaşi ve İran:Temaslar ve Bağlantılar(Türkiye de Aleviler,Bektaşiler, Nusayriler).Sayf.135-150.İstanbul-1999
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Notu düşen kişinin konuya vakıf olmadığı bellidir. Söz konusu Küçük Şeyh Mustafa Efendi
bizce doğum tarihini tam bilmemekle beraber 1827-1828 en geç 1830 yılında vefat eden
Burdur’un çok sevilen ve sayılan büyük alimlerinden olan yıllarca medresesin de müderrislik
yapan kişidir .İnşa ettirdiği kütüphanesi bilindiği üzere müze bahçesindedir. Uluborlulu çok
sayıda alime hocalık etmiş onları yetiştirmiş ve icazet vermiştir .Talebelerinden en ünlüleri
ise Yirik Ahmet Efendi adıyla tanınan alimdir391. Anlaşılan şeyhin şöhreti menakıbname içine
girmesine sebep olmuştur. Küçük Şeyh’in Veli Babayla görüşmesi tarihen mümkün değildir,ikisinin arasında iki yüz yıl gibi bir zaman farkı vardır. Ne var ki buradan dergahın bir şeyhi
ile çağdaş olan Küçük Şeyh arasında bir dostluğun olduğunu ve araların da zaman zaman
ilmi münakaşaların yapıldığını düşünmek yerinde olsa gerektir392. Veli Baba ailesinin Burdurla
alakası hakkın da fazla bilgimiz olmasa da 1790 yılın da başlayan ve bir süre devam eden yaklaşık iki yüz kişilik bir Senirkentli –Uluborlu çevresinden bazı ailelerin bu şehire göçü vukuu
bulmuştur. Bu suretle bunlardan hepsi olmasa da dergaha bağlı bir zümrenin Burdur’a yerleştiği ve torunlarının Burdur da yaşadığı bilinmektedir. Ayrıca menakıbta da adından bahsedilen ve dergahı yok olmadan kurtaran Veli Baba’nın soyundan değerli bir alim olan Seyyid
Mehmet Takiyyüddln Efendi ,Konya da iken daha sonraları Akşehir’in de uzun zaman müftülüğünü yapan müderris Mehmet Salim Burduri’den icazet almıştır.
Gözden kaçırılmaması gereken ayrı bir gerçek ise bütün bu isimlerle tanınan ama genel
tanımlamalara uymayan farklı tarz da düşünerek yaşayan ve Abdal-Kalenderi –Haydari
adıyla anılan -,Sünni yaşayışlı dervişlerde söz konusu devirlerde hep var olmuştur. Rafizi
Abdalları ve diğerlerini hakkın da en detaylı anlatan 16.Yüz yıl da yazılan Vahidi’nin Hace i
Can ve Netice i Can adlı eseridir.
Anadolu’da bugün Abdal adıyla bilinen çokça göçebe veya yerli olarak yaşayan zümrelerde mevcuttur .Bunlara ;Kırşehir ,Kırıkkale ,Antalya ,Muğla ,Kayseri , Denizli, Dinar, Sivas,
Amasya, Çorum, Osmancık, İskilip, Merzifon, Mecitözü, Havza, Konya, Karaman, Mut ve Elmalı –Finike,Adana,G.Antep-Urfa taraflarında rastlanmaktadır.Ki bunların söz konusu dervişlerle ilgileri yoktur. Abdal cemaatinden bir kesim ; Kırşehir de sakin ve köyleri aynı zaman
da Hacı Bektaş-ı Veli dergahı vakıfları içindeydi. Bir sebeple köylerinden başka yerlere sürülen
bu Abdalan Cemaatinin tekrar eski köylerine iskanları için 1814 senesin de bir hattı hümayun çıkmıştı393. Bahse konu olan Abdallar ;Alevi –Bektaşidirler. Ki bu taife aslında Türkmenler
le Anadolu’ya göç eden onlara yardımcı bir boydur.Özellikle küçük el sanatları, elekçilik –
sepetçilik-gümüş işlemeciliği-dişçilik- çalgı ve çengi işleri (Müzik) gibi hususlar da Türkmen
aşiretlerinin ihtiyaçlarını giderirken ,zamanla bütün topluma hitap eder olmuşlardır. Yakın
tarihlere kadar saçlı sakallı özellikle güz ayların da dilenciliğe çıkıp Anadoluyu dolaşan halk
adıyla “İsteyici-Dilenci “ gruplara bir çok yerde Abdal denilir.
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Abdalan ı Rum’un toplum hayatın da ki etkileri Osmanlının ilk kuruluş yıllarında açıkça görülmeye başlamıştır.Babai isyanın dan sonra Batı Anadolu’ya kaçan dervişler özellikle Osmanlı –
Karesi-Teke-Hamid-Germiyan Beyliklerinin kurulacağı uçlara kaçmışlardır. Sözünü ettiğimzi
Abdalan ı Rum aslın da kılıç eri olan abdallardı ve bilinen adlarıyla Alperenlerdi . Menakıpnamlerde Horasandan Anadolu’ya gelen tüm Kırk Abdal ‘ın hepsi aynı zaman da Gaza ehlidirler Gazidirler.Osmanlı Beyliği kurulma sahası Gaza serhaddi idi ve bu durum Abdalan ı Rum
yani Alperenler için uygun bir ortamdı. İlk Osmanlılara arasında kalabalık bir Alp topluluğunun görülmesinin sebebi budur. Babai isyanının Selçuklulura karşısında epeyce başarılı olmasının nedeni , andığımız Alp-erenler zümresidir .Yoksa çıplak üryan dolaşan Kalenderi ve
benzeri derviş sürüsü değildir.Osmanlı kuruluş safhasın da görülen bizleri adları şöhretleri
ulaşan Gazi Alp –erenler:Abdal Musa-Geyikli Baba –Kumral Abdal- -Abdal Murad -Abdal
Mehmet - Karaca Ahmet-Gaygay Dede –Doğlu (Tuğlu )Baba . Rumeli’nin fethin de Hacı Bektaş ve ona bağlı Alp erenler ile ilgili sayısız efsanevi rivayet, hemen hemen tüm velayetnamerle menakıbnameler de yer alır. Benzer hikayeler Anadolu’nun fethi ile alakalı olarak anlatılır. Üstelik Hünkar Hacı Bektaş ı Veli,Yıldırım Beyazid ‘e de kadar tüm Osman oğullarına
yardımcı olmakta veya bazılarına kılıç kuşatmaktadır.Bu tür rivayeler daha çok Bektaşiliğin
tarihten rol kapmak için sonradan türetilmiş ifadeler olsa da Abdalan ı Rum’un Osmanlının
kuruluş yıllarında ki emeğini inkar edemeyiz . Rivayetlerde Hacı Bektaş ı Veli söz konusu
Abdallar arasındadır ve Ertuğrul(Ertoğdu) Bey’e kılıç kuşatmıştır.Hicri 1256(1840) tarihin de
istinsah edilen bir Hacı Bektaş ı Veli Velayetnamesinde ki şu bölümler oldukça dikkat çekicidir: Beyan edilir ki Oğuz Padişahi Bayındır Han Beylerbeyisi Kazan Han oldu Kurt Ata fevt
olıcak ölünce) Oğuz cemaati tefrika buldular.Saltanat El Selçukiden Selim Şah Gaziye değ‐
di.Diyar ı Acem’e galebe kendüye müstehir eyledi andan leşker çeküp Rum’a geldi.Kayseriye’yi feth eyledi ve oğlu Kılıçarslan dahi Aksaray memeleketin de Hasan Dağı
garbın da bir esderha(Ejderha) peyda olup ol iklin onun hufundan harap olmuşdu onu katledip Aksaray ‘ı feth eyledi.Selim Şah Gazi’den taht ı saltanat Kılıçarslan ‘a değdi andan
oğlu Alaadin Keyhüsrev’e değdi.Amma Germiyan ve Hamid ve Aydın ve Karesi ve İsfendiyar
ve Hızır Bey ve Hoca bey ve Sarı Han Bey ve S …? Bey bunların cümlesi Sultan Aladdi’nin
ulu beyleri idi .Ama Germiyan gayetli sancaklı kimse idi.Karahisar’ı feth edüp kebir padişahın katına geldi.Sultan Alaadin ,Germiyan’a leşker katup gönderdi.Kütahiye ve Altuntaş ve
Tavşanlu ve Sanduklı ,Denizli ve Uşak’ı ve Işıklıyu ve Sard’ı ve Kale’yi ve ve hala şimdiki
yeni Germiyan kal’asın feth edüp içün de beğlik edüp hükm i hükümet eyledi.Pes Sultan
Alaadin ,Akdeniz kenarına dahi biraz leşker gönderüp nice beğler peraken de kaldı.Ol Karesi beyi gönderdi biraz leşker ile Evremid Balıkesri tevabiyle feth eyledi bir bölük leşker ile
Hamid’i gönderdi394. ………….bunların her biri zikr olunan yerleri feth eylediler içinde beğlik
idüp karar eylediler. Burada ifade edilen olaylar bazı tarihi gerçeklere uymaktadır.Alaadin
Keyhüsrev adıyla anılan Alaaddin Keykubat olmalı .Velayetnamenin devamın da anlatılanlara
göre ;A.Keyhüsrev Bursa’yı almak ister,askeriyle Sultanönü (Eskişehir )civarın da bir süre tedarik görür ve kışlar. Ancak Moğolların Anadolu’ya geldiğni duyunca ister istemez geri dön394

Hamidoğullarının atası Hamid Bey ile ilgili bu kısım oldukça ilginçtir .Bu beylik ile alakalı çalışma yapan tarihçilerimizin bildiğim kadarıyla bu bölümü hiç ele almamışlardır.
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mek zorun da kalır.Dönmeden önce Ulu Beylerini toplar durumu anlatır. “ Sultan Alaaddin
haberi işidicek Ulularını katına cem idüp eyitti:Bu yer kafir ulu ağzıdır(Bursa -Eskişehir
arası) bana kutlu sahibi şecaat kimse gerekdir ki bu sancağı ana virem.Anın heybetinden
deprenmeye dürlü yaramaz iş itmeye. Bu ağız da (uçta) anı koymaya sayesinde memeleket emin ola didi. Andan hazır olan ulu beyler eyitdiler ki :Sultanım hala bizim askerimiz
içinde Oğuz cemaatinden ey gelmiştir. Kaya Bey (Kayı) Bey oğullarından üç karındaş vardur. Ulusuna Aydoğmuş Alp evsatına Ertoğdu Alp küçüküne Gündüz Alp dirler gayet bahadır beylerdir.Tamam leşkerlikte anların akranı kimse yoktur.Kaya (Kayı) cematile Güzelce
Kal’ayı kafirlerden almıışlardır. Bu ağız da andan gayrı kimse mahal yoktur bu tarifi itdiler.
Sultan Alaadin ,Aydoğmuşa kılıç kuşadıp Sultan Önü sancağın
virdi.
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Hünkar Hacı Bektaş ı Veli'nin bir velayetnamesinde Ertoğdu(Ertuğrul Gaziye) kılıç kuşatması.
İBB.Atatürk Kitaplığı BEL.Yz.0003
Menakıbnameye göre Aydoğmuş iki sene müddetle Sultan Önü sancağında hüküm sürdü
kafire aman vermedi. İki sene sonun da Aydoğmuş Alp vefat edince kardeşi Erdoğdu (Ertuğrul) Alp deşine verilen sancağı almak için Sultan’a başvurmak için payi tahta giderken” Hacı
Bektaş ı Velinin vasıflarını işitti içine erenlerin muhabbeti düştü ve önce Hacı Bektaş ı Veliyi
görmeye niyetlendi . Yolunu ona çevirdi Hacı Bektaş Suluca Karahöyükte avlağı Hırka dağın
da ardıcın dibinde oturmuşdu namazı zuhri eda kılup el duaya götürmişdi. Ertoğdu Alp
onun elini öpüp el bağlayup karşı durur.Hünkar ona dileğini sorar .”Ertoğdu Alp:Sultanım siz

erenlerden safa nazar himmet uma geldim dedi.Keyfiyeti hali Hünkara eyledi.Pes Hünkar
Hazretlerinin lütfu güherparelerinden sadır …:Safageldin Ertoğdu elym yedi yıldır Al i Selçuktan saltanat hükmi götürüldi bu seccadeye(?) nasibin olmağa Rum erenleri her birisi bir
kimesneye mahal gördiler ben senin evladının ruhların velayet kabzasında da saklayup
dururum.Yürü zahir padişahına var , gönlünde oturup duran dilinde (kini) söyleyebilelim .
Seni ona bozlu gösterelim.Muradın hasıl ola .Karındaşın sancağı eline gire sana vireler
didi. Ama Hünkar Hacı Bektaş Kuddus Allah sırr al aziz hazretleri Ertoğdu Alp’e nutk ı ve
rumuzu eyittdüki vakit teveccühleri Rum canibine irdi.İki mübarek ellerini salup Ertoğdu
Alp kılıcın tekbirle kuşattı ve arkasın basup (sIvazlayıp) safa nazar himmet eyledi ,buyurdu
ki atı yörük ,kılıcın keskin olsun , önün sonun gür olsun. Kimse senin zürriyetin arkasın yere
getürmesün did hayır dua kıldı. Ertoğdu Alp tekrar destpus edüp Hazreti Hünkardan hayır
dua safa nazarhimmet alup veda eyledi . Konya canibine tevcih idüp revan oldu tekim Sultan Alaadinin huzuruna varup erenlerizin dedüğü gibi Erdoğdu Alp’in cemal ve kemal ve
kelamı Sultan Alaadin’e hoş gelüp Sultan Önü sancağını virüp birkaç sene ol sancağı hükm
ü hükümet eyledi.Gayet bahadurlık ve şecaat gösterdi.Ol ağzı hükm ü zapt idüp sakladı
anın günün de kafirde harekete mecal kalmadı.Ahir Ertoğdu Alp’e dahi vade erişti”395.
Menakıbnamede yazıldığına göre Ertoğdu(Ertuğrul) Alp’ten sonra yerine yeğeni Osman Bey
küçük olduğundan amcası Gündüz Alp geçti.Sultan Alaaddin Bursa şahı ile anlaşıp Ermeni
belinden sınır kesince Bizans arazisine akınlar durur.Ancak Kayı Ulu beyleri Osman beyi bey
seçip ,Bilecik ,Yarhisar ,İnegöl ,Bursa taraflarına akın edip ganimetler alırlar. Kayı Yiğitlerini
“tok toyum “ eyledi .Bursa şahı onu Alaadin’e şikayet edince çok kızan Sultan Gündüz Alp’ten
onu yakalayıp kendine göndermesini emreder.Bir baskınla Gündüzl yeğenini yakalatıp Sulltan’a gönderir .Onun yiğitliğini ve civanlığını gören devlet büyükleri araya girip Sultan’a onu
affettirirler .Sultan onu Hünkar Hacı Bektaş’a gönderip durumunu anlamak ister.Hacı Bektaş
onu büyük bir sevgiyle karşılayıp tac giydirdi(Ak börk) hayır dua edip kemerini beline bağlar .
Safa nazar himmet eyleyip Sultan’a gönderir ve Sultan ona Sultan Önü sancağını verir.
Görüldüğü üzere Osmanlı Devletinin kuruluş ve öncesine ait bir dönemle ilgli Hacı Bektaşi Veli velayetnamesinde yer alan bu rivayetler oldukça anlamlıdır. Osman Bey’in Hacı Bektaş ile görüşmesi tarihen pek mümkün görülmese de Ertuğrul Bey’in görüşmesi pekala mümkündür. Horasan Erenlerinin tıpkı Anadolu’unun fethine katılmamalarıyla bağlantılı bir çok
menakıbnamede yer alan hikayeyi görmek herz aman mümkündür. Benzer şekil de Rum
Eli’nin fethine iştirak eden Horasan Erenleri ve Abdalların efsanelerini de görürüz Bunlardan
biride Yıldırım Bayezid ile Rum eli de gazalara katılan Seyid Ali Sultan (Kızıl Deli) ve arkadaşlarını anlatan menkıbelerdir. İstanbul Belediyesi Yazmaları arasında bulunan için de 5-6 sayfalık bir bölümü manzum olan Seyid Rüstem Gazi den bahseden yazma menkıbenin de yer aldığı bir eser mevcuttur.Yazma Hicri 1306 tarih istinsahlıdır.Menkıbe Besmeleyi Şerifle başlayıp
Resulullah (A.S) ve Ehl i beyt e dua ile devam etmekte ve Rumeli’nin fethinde Gazi Erenlerin
cihad -gaza için kemer kuşandıkları ve bu uğurda nice yiğitlikle gösterip kerametler izhar et395
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tikten sonra ahirete göçtüklerini ,ravzaları halen ziyaretgah olduğu bu ziyaretleri yapan
mü’minleri ziyareteleri sonrası nice müşkillerden kurtuldukları anlatılmaktadır.Peygamber
Aleyhisselamın hicret tarihinden 804 sene sonra Yıldırım Han ile Erenler Rum eline ayak basıp
çok fütühatlar eyledikleri belirtiildikten sonra bunun hikayesiyle devam etmektedir.” Yıldırım
Han, Rum Elini feth etmek diler ve türlü tedbirler alır idi ancak bu tedbirler den fayda görmezdi .Bir Cuma gecesi Yıldırım mescidinde oturuken kırk iki rekat hacet namazı kıldı
,Cenab ı haktan Rum Elinin fethi için niyaz da bulundu.Gözlerine inen ağırlıkla uykuya vardı. Düşün de iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam zuhur edip buyurdular ki “ Ya Yıldırım Han melül olma.Hak Teala duanı müstehap eyledi.Horasan canibinden
benim nesli pakimden sana kırk er gelecektir. Anların cümlesi kudret ve kudret sahibi veliy
i Allahtır. Rumelinin fethi onların destindedir .Anlardan gafil olmayasın dedikde Yııldırım
Han ,Resulullah Aleyhisselamın mübarek ayaklarına yüzler sürüp.Ya Resulullah o buyurduğunuz erler ne zaman gelseler gerektir. Resulullah Aleyhisselam eyitdi :An karib(Çok kısa
zaman da) gelseler gerektir.Ama sana nasihatım budur ki o erlerin için de bir alim ve fazıl
kimesne vardır.İsmine Rüsten dirler ona riayet iyleyesün ne tedbir iderse dışına çıkmayasın.Ona idülecek hürmet banadır -deyüp gözden nihan oldu.
Rüyadan uyanan Yıldırım mekanın nurla dolduğunu görür. Allaha şükredip , Hazreti Peygambere salavat ı şerifeler getirir kırkların gelmesine muntazır olur.”Rivayet odur ki Kırk er
Horasan diyarın da ….su mağarasın da ibadet idüp dem devran sürer iken bir gece Resul
Aleyisselam bunlara kendüsün ayan cemali mübarekesi nümayan(?) idüp eyitdü : Ey ciğer
köşelerim kırkınız da gönülleriniz birleyip azm i devam (?) idüp Hünkar Hacı Bektaş ı Veli
Dergahına varun sizlere kılıç kuşatsun ve her nice emri derse rızasın da olup nasihatı tam
havaleti tamam ile sizleri Yıldırım Han canibine göndersin.Ona yardım idip Rum Eli’nin feth
eyliyesiz396.
Kırk Abdal eren bu emir üzerine tayyi mekan edip Sulucakarahöyük’e Hacı Bektaş dergahına
varırlar. Hünkar onların her birine bir hizmet tağyin eder . Ve onun yanın da üç gün kalırlar.Üç gün sonra hizmetlerini tekmil ederler. Hünkar Seyyid Ali Sultanı serdar ,Emir Sultanı
bayraktar ,Rüstem Gaziyi kazasker, Abdussamed Kazımı imam ,Seyyid Zalı saka eyler.Sonra
Seyyid Ahmed’i kılavuz ,Seyyid Hamza ile Seyyid Furkiye ve ufkiye darb ı kös verip
,otuzaltısına kılıç kuşadıp Yıldırım Han’a kırkları yardima gönderir.
Bu iki örnekte görüldüğü üzere Abdalan ı Rum’un ilk Osmanoğullarıyla olan bağları ortadır
üçüncü örnek ise yine Orhan Gazi ile alakalıdır. Bursa yazma eserleri arasın da bulunan
16.Yüz yıla ait yazarı belli olmayan bir Anonim Tevarih i Ai Osman da ,Orhan Gazi’nin kardeşi
Ali Paşa ‘nın ona şöyle dediğini belirtmektedir:Alì Pasa ayıtdı: Kardaş kamu leskerün kızıl
börk geysün, sen ak börk gey, dedi. Sana taalluk kim varısa akbörk geysünler, dedi.Alemde bir nişan n olsun, didi. Orhan Gazi vardı Hacı Bekdaş Sultan oğlundan dest i
tevbe idüp akbörk geydi . Kendüye taalluk olan kullar dahi börk geydiler.Ak börk geymek
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ol zamandan kaldı. Begler bu zamana gelince kardaşlarıyla
tanışık idip idüp belice tanuşurlardı. Birbirini öldürmezler
idi397.

OSMAN OĞULLARI VE ABDALLAR :
Geyikli Baba :Abdalların hepsinin asıl vatanları,genellikle Buhara –Hoy ve Merv şehirleri gösterilmektedir.Osmanlıların bu
taifeye göstermiş olduğu yakınlığı fırsat bilen çok sayı da yoldan çıkmış Kalenderi ve Işık derviş beylik topraklarına akın
etmişler, onlarda ki yaramaz durumu gören Orhan Bey hepsini beylik topralarından çıkarmış398 doğru yolda olanlara ise
büyük ihsanlarda bulunmuştur.Bizce Orhan Bey, bilhassa
Bursa kuşatması sırasında savaşan dervişlerin şecaat ve celadetini görmüş ve oldukça kalabalık oldukları anlaşılan bu
kesimden ürkmüştür.Daha Babai isyanının hatıraları unutulmadığından Orhan Bey ,birer bahane ile onları enterne etmiş
ancak gerçek hak erenlerini ise verdiği arazi ve akarlarla ödüllendirmiştir. Ünlü tarihçilerimiz den Yavuz devri Şeyhülislamı
Kemal Paşazade Orhan Bey ve Geyikli Baba arasın da yaşananları ve ayrıca Osmanlı Beyliği topraklarına doluşan derviş
kılıklı dolandırıcı ,sahtekar ,yoldan çıkmış düzenbazları teftiş
ettirip bunları nasıl kovduğunu anlatır ayrıca Geyikli Babayı
onlardan nasıl ayırt ettiğini ona mülk bağışladığını nakleder399 .Benzeri uygulama Fatih tarafından da yapılmıştır Fatih
Geyikli Babanın Orhan Gaziye gelen şarabı bal ve yağa çevirip iadesini anlatamn menakıpname sayfası .BOA.AE.MÇLB.01
saltanatının orta dönemlerinden sonraki dönemlerinde benzer şekilde sapkın dervişleri
memlekettten kovmuştur400. Daha önce üzerinde durulan Geyikli Baba’yı ve Abdallarını(gerçek Abdalan ı Rum) içkici gayri İslami bir hayat süren güya Şamanist birer insan olarak
göste
ren tüm efsaneler, sonradan uydurmadır. Ama Orhan Bey ‘in konu ile alakalı uygulamaları
ile bir bağlantısı olduğu da açıktır.Hoş Orhan Bey’in gönderdiği şarabı bala döndürerek geri
gönderen Geyikli Baba efsanesinin o bölümünü görmezden gelen kalem sahipleri hala tezvi397

Şamil ÇAN, XVI.Yüzyıla aİt Anonım Bir Tevârİh-İ âl-i Osman(Dumlupınar Ün.Yüksek Lisans Tezi).Sayf.62. Kütahya-2006
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399
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400
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ratlarında ısrar etmektedirler.Ayrıca söz konusu sınama amacıyla Erenlere şarap gönderen
Emirler ve şarabı bala döndürüp geri gönderen Ermiş hikayeleri :Sahabe devrinden beri anlatıla gelmektedir . Örneğin ünlü sahabelerden Halid bin Velid, bir adamın kendine bir kırba
dolusu şarap getirmesi üzerine onu bala çevirdiği rivayet edilir401. Geyikli Baba ile Orhan
Bey’in hikayesinin de uyarlama bir kurgu olduğu açıktır. Aynı hikaye Abdal Musa ile bir kafir
arasında geçmiştir .Kafir bir kişi Abdal Musa ve yanındaki derviş abdallarına tulumla getirdiği
şarapların bala dönüştüğünü görmüştür402.Nitekim , hem Taşköprüzade de ve hem de onun
eserine yazdığı zeylde,Geyikli Baba hakkında epeyce malumat veren Mecdi Mehmet Efendi’de bu Alperen le ilgili Ehl i Sünnete aykırı hiçbir bilgiye rastlanılmaz403. Şarap ve benzeri
haram içkilerle alakalı bir olay 20.Yüz yıl da 1940ları da Burdur da yaşanmıştır. Zamanın Burdur halkının yakından tanıdığı sokaklar da, derbeder bir hayat süren ve sürekli boynun da asılı
duran şişeden( devamlı İspirto iledoludur) içip sızan ve sarhoş dolaşan birisi vardır.Halk onu
Köse adıyla tanır , adını bilen pek bile yoksa da Nuri olduğu söylenmektedir. O,Köse adıyla
bilinir ve şişesinden eksik olmayan ispirtoyu içip caddelerde sokaklarda dolaşırken görünür;
ancak bir şeyler yediğini pek gören yoktur. Kösenin bu hali haliyle bulunduğu ortamlardaki
insanlara rahatsızlık verir. Anlatıldığına göre bir hoca sürekli Köseyi kınar kinayesine olacak
sürekli içtiği ispirtodan kendisine de vermesini ister ama bu isteğini devamlı her gördüğü
yerde ondan ister . Nihayet bir gün ,Köse Hoca’ya bir damla içirir ve hoca kendini kaybeder
delirme haddine gelir . Etraftan biri durumu görüp Hocaya koşar sakinleşince ne olduğunu
sorar.Muhatabı Allah Allah der yahu ben Cennetin şerbetini içtim arkadaş cennetin. Kısacası
zahir de görünen ispirto ; batın da Cennet nimetlerinden biridir.Yine zahir de o perişan görünümlü sarhoş Köse de Allah’ın sevgili kullarındandır . Köse hakkında daha bir çok menkıbe
anlatılmaktadır. Rahmetlinin kırklı yılların sonuna doğru vefat ettiği , Burdur Susamlık tepesinde bir yere gömüldüğü , definden sonra; bir hafta boyunca mezarına nur indiğini ve insanların bunu açıkça gördüğü, yine dinlediklerimiz arasındadır404.Öte yandan Gazi Abdalların
sonraki yüz yıllarda da Osmanlı Ordusunun bir çok seferine iştirak ettiklerini görülmektedir.
Girit’in fethi sırasında 1645-1668 yılları aralığın da Hacı Bektaş ı Veli Dergahı postnişini Şeyh
Dimetoklalı Vahdeti eski geleneğin icabı başlarında Horasanizade Derviş Ali’nin olduğu
,kafile gönüllüsü teşkil edip savaşa göndermiştir. Savaşlarda çok sayıda tarikat dervişi şehit
düşmüştür. Savaş sonun da Horasanizade burada kalıp Bektaşi Tekkesi kurarak neşr -i tarike
başladı . 1770 yılın da Nişli Mehmet Paşa kumandasına verilen Bektaşi sedengeçtilerinin olduğunu 405 ve hemen arkasın dan ,1774 yılın da Moskof ile alevlenen Kırım ve Özi taraflarına
sefer emri alan orduyu Humayuna Hacı Bektaş Köçeklerinin katılmasına gerek olmadığı ifadesini yazılan emirlerde görüyoruz406.

401 Muhammed Yusuf KANDEHLEVİ ,Hayatus Sahabe (Çeviren Ali ARSLAN) .2.Sayf.626 İstanbul-2017
402 Prof Dr.Abdurrahman Güzel , Abdal Musa Velayetnamesi.Sayf 20..Ankara -1999
403 Mecdi Mehmet Efendi ,a.g.e .Sayf.31-32-33
404 Hasan İrevül (Burdur-1959)
405 BOA.TS.MA.e 330/10
406 BOA.C.AS.920/39790
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Gerek Selçuklu ve gerekse Osmanlı Devrinin ilk devrelerinde(15.Yüz yıl ortalarına kadar) ünlü
–ünsüz Anadolu Sufilerinin ölçüsünün ne olduğunu tam anlayamadığımızı kriterlere bağlı
olarak hepsine Kalenderi adı veren bir zihniyet; Köprülüden beri yerleşmiştir. Onlardan hiç
birisi bu yaftadan kendini kurtaramamaktadır. Bizim Yunus buna dahildir407. Yukarda bir sebeple değinildiği üzere bu durumda o devir Anadolusun da hatta günümüz de pek çok kimse
kendisini Kalenderilikten kurtaracak gibi gözükmüyor. Eğer dünyaya sırtını dönmek , hoş görülü olmak Kalenderilikse . Ancak Anadolu da ,15.Yüz yıl içinde gelişen büyük bozulma sonrasında ortaya çıkan, sapkınlık boyutlarına varan anlayışa sahip derviş zümreleriyle ;bu yüz yıl
dan epey öncelerinde yaşamış Anadolu erenlerini bir tutmak,bilimsellikten uzak tamamen
indi bir görüştür. Ne yazık ki, bu sakat görüş akademik dünyaya tamamen yerleşmiştir, sökülüp atılacak gibi de değildir.Ve bu yoldan Horasan -Anadolu Erenlerinin nerdeyse tamamı
haksız bir şekil de , günümüz Siyasi Bektaşi Alevi anlayışı sahiplerince ,kendi devşirme ordularına katılıp malzeme yapılmaktadır. Açıkçası; 13. Yüz yıldan sonraki iki yüz yıl içinde Anadolu da hiç görülmeyen devamın da ise Osmanlı Devleti zamanın da ancak 16.Yüz yıl başlarında
ortaya çıkan ve 2.Murat zamanın da Anadolu’a sığınan Erdebilli Şeyh Cüneyt’in propaganadalarıyla kendine taban bulan, Osmanlılarca Rafizi-Kızılbaş gibi isimlerle adlandırılan inanç
yapısıyla günümüz de bilinen adıyla Bektaşi Aleviliğin(Alevi adı ancak 19.Yüz yıl sonlarına
doğru bu kesimler için kullanılmaya başlanmıştır ve Hz.Ali zamanın da başlayan aslıyla hatta
sonraları İranlılarca tamamen saptırılan Alevilikle ,Ehl i Beyt sevgisi dışında hiçbir ilgisi bulunmaz) , Anadolu Erenlerinin (Gaziyan ı Rum’un -Abdalan ı Rum’un ve diğer gönül sultanlarının )tarihsel olarak, bir alakaları yoktur .Türk Devleti ordularıyla onu İran’a hapsetsede o
Erdebilli Safevilerce siyasi –dini argümanlı, ustaca yürütülen gizli –açık örgütlü propagandayla yine İran dan çıkıp yavaş yavaş yurdumuzu kısmen istila etmeyi başarmıştır.Bu istilayı sadece Alevilik –Kızılbaşlık olarak değil Selçuklu ve Osmanlı devirlerinin genel kültür havasın
da da oldu. Cumhuriyet yılların da bile kahvehaneleri Firdevsinin putperest atalarının destanı
olan Şehnamesinden mülhem eski çizim resimlerde İran Milli kahramanı Rüstem i Zal’ın Türk
kağanı Afrasiyab’ı öldürüşünü tasvir sahneleri süsledi . Kimsede o resmin ne anlama geldiğinin farkın da değildi.Devrin zihniyetinde Putperest Türk’ü(Türklerin eski dini Tengricilikte
puta tapmanın olmadığı bu gün anlaşılmıştır) İran kahramanı Rüstem sanki kendilerinin atasıymış gibi övünçle anlatmak vardı.Halbuk i Rüstem de bir putperestti ama İranlılar için bu
önemli değildi. Hatta halk içinde hikayeler anlatılıyordu :Güya Hz.Ali bir gün kendinden büyük
bir kahraman yiğit var mı diye düşünürken bir ses ona “Git filan mezarlıkta üç kere Zaloğlu
407

Cennetmekan büyük şairimiz Gençosmanoğlu Yıldırım Niyazi’nin
Elinde aşk fanusu,
Geçerken okyanusu
Görenler var Yunus’u
Yunus, yunmuş demektir.
Türk Yunus, Derviş Yunus..
Dileğe ermiş Yunus,
Kendi de dermiş Yunus,
Yunus, kanmış demektir.
Şeklinde vasfettiği bizim Yunus Emre’yi başka türlü göstermek ,onu namazdan niyazdan uzak birisi olarak
anlatmak akıl alır gibi değildir.
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Rüstem diye bağır “ ora da göreceksin “ var mı yok mu.Hz.Ali o mezarlığa gider denileni
yapar üçüncü seslenişinde mezar dan bir adam kalkar .Elin de bir beyaz çanta vardır .Kalkıp
üç adım atar her adımın da dizlerine kadar toprağa batar . “Eyvah Ya Ali dünya çürümüş be
“… der .Ne ise Ali ile sohbet ederken elinde ki çantayı Ali’ye uzatır .Ali onu taşımak bir yana
kıpırdatamaz bile .Ali sorar: Bu ne ? Rüstem cevap verir .”Dünyanın darası” . Anlşaşılan İran
yalancılığı dünyanın darasını Rüsteme taşıttırmaya ölmesine rağmen devam ettirmektedir.
Bu tür hikayeler asırlarca Türklerin yurdu Anadolu da anlatıla gelmiştir.Fars milletini 1000 yıl
Türk hakimiyetinde yaşasa da ürettiği kültürü ,ayakta tutmuştur. Halbuki Türkler İslam olur
olmaz geçmişiyle tüm bağını koparmış yeni bir kimliğe bürünürken, yeni inancının sağladığı
zihni ufukla yeni kültürekl yapısını oluşturmaya vakit bulamamış hazır olarak İran-ve Arap
kültürünün ürettiği paradigmayı almış ve bu da yukarda ki anlattığımız bir garip yapıyı ortaya çıkarmıştır. Bu durum Türk Milletinin bünyesinde asırlarca süren ve halen de devam
eden kronikleşmiş kültürel zaaf halinde devam etmektedir. Türklerin bir talihsizliği de İslamı
kabul eden ve parlak milli bir medeniyete sahip olan ilk Müslüman Türk Devleti Karahanlıların geleneğini devam ettirememiş veya lokal kalmış olmasıdır.Aynı yüz yıllar da İran ve Anadolu coğrafyasın da hakimiyeti ele geçirenler ise Türklerin en savaşçı ama göçebe bir toplumu olan Oğuzlardır. Yeni İslam olan Oğuzlar, yukarda belirtildiği üzere yazılı kültür de İslam
milletlerinin en önde gelen iki kültürü olan Arap ve Fars kültüründen özellikle aydın ve idareci
kesimi çok etkilenmiş ve yaşadıkları coğrafyanın zorunlu kıldığı kültürel medeni bir yapı
kuramadan hazır olarak o kültürlerden unsurları , kendi kültürlerine dahil etmiştir.Ve böylece söz konusu kültürler karşısın da kompslekli Anadolu Selçuklu Sultanları birer İran Kisrası
haline dönüşmüşlerdir.Anadolu da yönetenler birer İran Kisrası yönetilenler ise İrani kültürünü bilmedikleri için İdraksiz Türk olarak kalmışlardır. Büyük Selçuklu da başlayan bu kültürel
erozyon Anadolu Selçuklu da devam etmiş kötü bir miras olarak Osmanlıya da geçmiştir.Sultan Sancar döneminde başlayan büyük Oğuz isyanı Selçuklu sultanlarının bu Mankurtlaşmasının sonucudur ve Büyük Selçukluyu yıkan isyandır. Selçuklu Sultanları kendilerine
sunulan Farsça şiirleri için bir çoğu da Türk asıllı İrani şairlere hazineler bağışlarken etrafların da tek Türkçe şiir terennüm eden insan yoktu.Piri Türkistani onlara çok uzaktaydı.İranın
Milli şairi kabul edilen Firdevsi Putperest İranlı atalarını göklere çıkardığı mesnevisİ Şehnamesini yine bir Türk olan Gazneli Mahmud’a sunmuştu.Selçuklu sultanları aç- çıplak yoksul vaziyette Mavera ünnehir’egirdiklerini çoktan unutmuşlar saraylarında ağızlarını yaya yaya konuşan kendilerini öven kasideler okuyan Farsi şairleri icazelere boğarken,Türkmen boyları
yoksulluklar içindeydiler ve bu yüzden İran içlerine dalıp talanlar edip doyumluk buluyorlardı
. Sultanlar onlardan kurtulmak için çıkış kapısı ararken, Anadolu kapılarının uygun olduğunu
gördüler ve bu kapıları zorlayarak yeni bir yurt edinilmesi yoluna girdiler.Bu hal Anadolu da
da devam etti .Türkmenler yine aynı kadere kurban gittiler. Yine uçlara sürülüp yoksulluk
talimine devam ettiler .Kısacası Sultanların Mankurtluğu devam ediyordu. Anadolu da Baba
İlyas Horasani’nin isyanının temelin de de bu Mankurtluk vardır ve Anadolu Selçuklunun
çöküşünün de baş nedenidir.Osmanlı da 2.Murat devrin de başlayıp Kanuni devrinde ve
2.Viyana bozgunan kadar devam eden Dönme –Devşirme saltanatın da da bu na benzer Osmanlı padişahlarının yabancılaşması yani Mankurtluğu görülür.Anadolu da yapılan Türk –
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Türkmen kıyımlarının (Celali isyanları) da altında bu kimliksizleşme yatar.Fatihle Türklerin
devlet yönetimine girmeleri yasaklanıp Enderunlular saltanatı başlamıştır.Fatih ömrünün
sonuna doğru uyanır gibi olup dönme -devşirme vezirler olan Gedik Ahmet ve İshak Paşaları
ikinci plana atarak dönme – devşirme taifesiyle mücadele eden Türk aristokrasisinin lideri
görünümündekin Karamani Mehmet Paşayı sadrazam yaptıysa da zehirlenerek öldürülmekten kurtulamamıştır.Onu öldüren dönmelerin ilk yaptıkları iş, Fatih’in cesedi başında bekleyen Karamani Paşayı(Karamani ,Sultan Cem’in ,Devşirme dönmeler 2.Bayezidin Sultan olmasıı istiyorlardı) .Dönme İshak Paşa’nın teşvikiyle Yeniçeri çapulcularına şehit ettirmek olmuştur408.Ve böylece 2.Murad devrinde başlayan dönme –devşirme saltanatına en büyük direnci
gösteren Türklerin önderleri Çandarlıların409 takipçisi Karamani Paşa’nın katledilmesi ile Türklük bütük bir güç kaybına uğramıştır. Daha önce de Edirne de devşirme Hadım Şehabeddin
Paşa’yı yine Yeniçeriler isyan ederek öldürmek istemişler, Paşa canını zor kurtarmıştı.Yeniçerileri kışkırtan kişinin Çandarlı Halil Paşa olduğunu ima eden Alman Tarihçi Franz
Babinger, eski Türk ailelerinin Devşirme Şehabeddin hiç sevmediklerinide vurgulamayı ihmal etmez410. Yine dönme düşmanı olduğu söylenen Yavuz, tahta kaldığı sürece hep dönme
devşirmeleri baş vezir yapmış hanedanın sultan kızları hep dönmelere verilip ,ikbal kapıları
açılmıştır,Yavuz da buna uymuştur.Ancak yine o da dedesi Fatih gibi son döneminde Karamanlı Piri Paşayı Sadrazam yapmak zorun da kalmıştır. Bu akıllı ve tedbirli vezir, hep bir kadın oyuncağı olan Kanuni tarafından bir bahaneyle vezirlikten alınmış ,koca Osmanlı ;dönme
devşirmelerin ve kadınların elin de oyuncağa dönüşmüştür. Fatih ‘in Selçuklu geleneği yabancılaşmayı devam ettirdiği malumdur.Ara ve İran kökenli her okuyan yazan baş tacı ediliyordu.Bundan olsa gerek her iki coğrafyadan İstanbul’a hesapsız insan akın etti hepsi birer
mansıp kapmayı başardı.Hatta bu yüz den Türk Halkı içinde şu mısralar darb ı mesel halinde
dilden dile dolaşıyordu .
Bir adem Acemden(İran) Rum’a gelir
Ya kadılık ya müftilik uma gelir.
Tokatlı olan şair Le’ali , kendisini Fatih devrinde geldiği İstanbul da Acem olarak tanıtmış
,çeşitli cazieler kapmış ancak yalanı ortaya çıkınca kellesini zor kurtarmıştır411.Sehi Bey olayı
şöyle aktarmaktadır: Güzel yazı ve şiir ilmiyle epey ilgisi vardı. Türkçe ve Farsça şiir söylemiştir. Acem vilayetlerine çok seyahat etti ve Anadolu 'ya kalender şeklinde geldi. Merhum Sultan Mehmed 'in özel sohbetine nail olup onunla sohbet etti. O devirde Acemiere çok rağbet
olduğundan, o da kendini Acem olarak tanıtarak epeyce saygı ve de değer buldu. Istanbul
Yedikule civarındaki Kılıç Baba tekkesi adıyla meşhur olan kiliseyi, tekke haline getirerek buna
verdiler. Böylece Sultan'ın nimet ve ihsanı ile iltifat ve rağbet bularak ·zengin oldu. Sonradan
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sahte Acem olduğu anlaşılınca, Sultan Tekkeyi elinden aldı. Elindekiler alınarak fakir düştü.
İstanbul'da Allah emrine vardı. Mezarı Şeyh İlahi tekkesindedir.
Yukarda ki darb ı mesel aslın da Le’ali’nin şu beytidir:
Acem'in her biri ki Rûm'a gelür / Ya vezaret ya sancak uma gelür
Öte taraftan Anadolu da ki İrani kültür havası , ne zaman ki Karahanlı coğrafyasından Cengiz
istilası yüzünden kaçan kalabalık yerleşik Türkmen boyları ve diğer Türkler Anadolu’ya gelince değişmeye başlamış,Türklük yavaş yavaş kendini açığa vurmuştur .Bunda Hoca Ahmet
Yesevi ocağının büyük etkisi omuştu. Onun yaktığı meşaleyle ışık veren Türkçe işlek Fars ve
Arap dilleri karşısında bir kültür dili olma yoluna girmiş sonuçta Türk ozanlarının dili olmanın
yanın da hiç olmazsa belirli bir aydın kesiminin de dili olmaya yüz tutmuştur. Bu gelişmede
Hünkar Hacı Bektaş ı Veli ocağında yanan ateşinde önemli rol oynadığı kabul edilmektedir.
Nitekim, Baba İlyas Horasaninin torunu olan Aşık Paşa 12-14.yüz yıl boyunca yaşanan bu hali
acıklı şöyle dile getirmektedir.
Türk diline kimesne bakmaz idi,
Türklere hergiz gönül akmaz idi,
Türk dahi bilmez idi bu dilleri,
İnce yolu, ol ulu menzilleri.
Yoksul Yunus bu menzillerde Türkçe öten bülbül iken Konya saraylarında Celaleddin Rumi’nin Farsça şiirlerine şak şak ediliyordu. Şu ayrıntı bizce çok önemlidir.Türkçeyi resmi dil
olarak ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey’in dedesi Nureddin Sofi Oğuz beylerinden idi ve
Baba İlyas Horasaninin halifelerindendi . Her halde Karaman oğlu Mehmet Bey’in Türkçe hassasiyetinin bir arka planı vardı ve bu arka planda Baba İlyas Horasani ve takipçilerinde görülen Türklük bilinciydi. Nureddin Sofiyle ile ilgili olarak Şikari Karamanamesin de şu bilgileri
vermektedir: Ol ‘asrda, Şeyh İlyas eyle iştihâr verdi ki niçe velâyete kerâmeti zuhûr eyledi.
Nûreddin, mülk Karaman’a verüb bi’at eyledi. Baba İlyâs katı ulu şeyh idi. Nureddin Sofu
‘uzlet edüb hırka-puş oldu. Yedi yıll mağaralarda yatdı. Sonra velâyete kadem basdı412. Bu
arada 13.Yüz yıl ve nispeten 14.Yüz yıllarda Anadolu da son derece karışık bir hale gelen çalkantılı sosyal yaşantı da özellikle Moğol istilasının verdiği büyük sıkıntı , çaresizlik içinde kıvranan Türkmenleri sığınacakları, huzur bulacakları bir iklim aramaya itiyordu. Bu iklim de
şüphesiz kendi özünü gördüğü ,seyrettiği Türkistan dan Piri Türkistani Yesevi den beri onun
yaktığı ocağın etrafında toplanan Türk Halk sufileri olan Ulu Erenlerin halkalarıydı. Bu ,iklim
de onun diliyle konuşuluyor ,bura da ki Uluların etrafında toplananların sanatı ,yaşayışı
Türk’tü dinleri de Hz. Peygamberin anlattığı gibi İslamdı.Yeni vatan kurulurken, işte bu iklimin ruhunun dile geldiği Türkçe terennümleri ; Yunus Emre , Kaygusuz Abdal ve diğer ulu
şahsiyetlerin şiirlerinde görülür. Bura da tarihimizle alakalı şu düğüm soruyu kendimize
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sorsak : Selçukluların yerine Karahanlıların Anadolu’ya göçleri gerçekleşseydi, tarihin seyri
nasıl olurdu bilemiyoruz, ama durumun çok daha değişik boyutlarda gelişmesi mümkün olabilirdi. .Sadece Milli tarihimiz ve kültürümüz açısından temel sütün olan iki abidevi eserin
Karahanlılar sahasından çıkmış Kaşgarli Mahmut ve Yusuf Has Hacip -ki İbn Sina’nın talebesidir413- tarafından yazılması bile bize bir fikir vermelidir. Bilindiği üzere bu muhteşem eserler , Divan ı Lügatüt Türk ile Kutadgubiliktir. Başta Tıp olmak üzere mimari de devrine göre
son derece gelişmiş bir ilim hayatı ve medeni gelişme, Karahanlılar Devletinin önemli özellikleri arasındadır.Karahanlı Hakanları içinde Selçuklular da olduğu gibi İran kisralarının adını
taşıyan lakabını alan tek bir kişi yoktur.Defalarca bir çok tarihçimiz tarafından belirtildiği üzere Türklerin İslam’ı çoğunlukla İranlılar kanalıyla öğrenmesi, İran Kültürünün erken çağlarda
İran sahasında yaşayan Türk boylarına ,din kanalıyla girmesini kolaylaştırmıştır.Bunlardan en
önemlisi sınırlı da olsa ,10. Yüz yıl ile 14.yüz yıl arası İran Şiizm’inin etkisidir.Bu etk : İlk zamanlar da hatta 15.yüz yıla kadar Türklerde daha önce de işaret edildiği üzere , Ehl i Beyt
muhabbeti ve Hz.Ali sevgisi yoluyla olmuştur . Ancak; sonraki yüz yıllar söz konusu olduğun
da bu sevgi ,Anadolu Türklüğü bünyesinde Alevi –Kızılbaş propogandasına elverişli bir zemin hazırlamada da , en büyük etken olmuştur. Tarihimizin kültürel yapısını incelediğimiz
zaman, zamanımıza kadar ulaşan yapının bu haliyle şekillenmesinin şüphesiz ana kaynağı
İslam dinidir.Ancak İslam öncesi kültürün bir çok unsuru –gelenek ,görenek ,inanç ritüeli
gibi-İslam örtüsü altında törpülenerek de olsa devam etmiştir. İslam sonrası dini hayatımızın
(İnsanın tüm yaşantısıdır aslında bu) mayalanması da yine şüphesiz Türkistan coğrafyasın da
olmuştur. Bu coğrafya doğal konum olarak İran ile iç içedir.İranlıların çoğunluğu Türklerden
yaklaşık üç asır önce İslam’a geçmişlerdir. Eski kültürlerini unutmayan İranlılar , yeni dinleriyle eski kültürlerini sentezleyerek Samaniler devrinden itibaren parlak bir medeni hamle yapmışlardı.Sonun da gerek ilim ve gerek sanatta oldukça ileri mesafeler aldıkları bilinmektedir .
Önce söz edildiği üzere Türkler, İranlılar gibi yeni dinlerinin vermiş olduğu manevi düzenin
sonucunu alabilmek , yani bir senteze varıp medeniyet alanın da yeni form da bir varlık
gösterebilmek için 500-600 yıl beklemek zorunda kalmışlardır. Ancak Fatih devrinde meyvelerini görmeye başladığımız 16.ve 17.Yüz yılda zirve yapan bir medeniyetle Türklük; yeni bir
ifade bulmuştur.Aynı çağda Türkler ,İran da Safevi ,Hindistan da Babürlü devletleri sahalarında eriştikleri seviye itibariyle ,İslam Medeniyetinin üçlü ayağından (Arap –İran) biri olmayı
başarmışlardır.Başlangıç itibariyle Türkler İslam ana gövdesinin epeyce dışında olmalarına
rağmen Hicaz Bölgesinde Hz.Osman’ın şehadeti ile başlayan fitne ateşinin yalımı onların
yurtları olan Türkistan’a da ulaşmıştır.Bir görüşe göre Emevi ve Abbasilerden Ehl i Beytin
canlarını kurtarmak için sığındıkları Türkistan da, Göçebe Türkler arasında İslamın tebliğcisi
olmuşlar bu sebeple Ehl i Beyt sevgisi bu kaynaktandır. Diğer görüş ise İranlıların Şii dervişlerinin propagandaları sonucu kendine zemin bulmuştur. Birİnci görüş bizce daha maküldür. Bu
sebeple olsa gerek ,Türkler arasından yetişmiş tüm manevi sultanlar –Türkistan Horasan dolayısıyla Urum Erenleri- Sadatı Kiramdandır yani Seyyid soyludur en azından iddia budur
diğer tanımla Hz.Ali –Hz.Fatıma torunlarıdır. Sık sık vurgulandığı üzere tüm sosyal olayların
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başlagıcın da görülen saflık ,ihlas ve itikadi sağlamlık zaman içinde çeşitli yollarla bünyesine
girmiş farklı amaç ve inançlı kişiler yoluyla sokulan özde olmayan akideler yüzünden gerçek
hüviyetinden çıkarak, farklı mecralara kaymışlardır. Türklerde görülen bahse konu Ehl i Beyt
sevgisi ile meşbu Türkistan kaynaklı tarikatlarda , çeşitli yollarla tahrif edilerek Anadolu da bir
çok tatsız olayların tetikleciyisi olmuştur. Abdalan ı Rum Anadolu da Türklerin gaza ruhunu
sürekli besleyerek fetihleri destekleyen söz konusu tarikat erleri ,aynı zaman da yeni vatanın
manevi sultanları olarak insanları güçlü bir rabıtayla birbirlerine bağlamışlar ve bir bayrak
altında toplamışlardır. Ancak bu hal, 15.yüzyıla doğru özünü kaybetmeye başlamıştır. Bu hem
manevi sultanlardan(Tahta kılıçlı) hem de kılıç erlerinden olan Abdalan ı Rum işaret edildiği
üzere Yesevilik - Melametilik- Vefailik-Babailik-Bektaşilik çizgisinde tarihi sürecini yaşamış
13.Yüz yıl ortalarına doğru intikal ettikleri Batı Anadolu da kümelenerek ,Bizansla yapılan
gazalarda ön saflarda bulunmuşlardır. Ve Osmanlı Devletinin kuruluşun da önemli roller üstlenerek, Hacı Bektaş erlerinin yeni devletin köklerini salmasında yardımcı olmuşlardır. Bir
çoğu Gaziyan ı Rum ,Abdalanı Rum ,Alperen ve Ahiyan –Bacılar olarak yan yana iç içe birlikte bir devletin ortaya çıkmasını sağlamışlardır. Şüphesiz Abdalan keiminin önemli isimleri
olarak Abdal Musa ,Geyikli Baba , Abdal Murad, Mehmet Abdal ve Karaca Ahmet ilk akla
gelenlerdir. Bilindiği üzere Horasan Erenlerinin menkıbelerinde hep kırk kişi olarak Anadolu’ya geldikleri anlatılır. Ki Kırk sayısı ile ilgili olarak Ricalül Gayb kısmın da bu sayının manası
hatırlatılmıştı. Abdal Musanın da Anadolu’ya buna benzer şekilde gelişi rivayeti bu geleneğe
uygun düşmektedir. 16.Yüzyıl ortalarına gelinirken Abdalan ı Rum başta olmak üzere bu
zümreye dahil Kalenderi –Haydari –Bektaşi dervişlerin çoğu Ehl i Sünnet akidelerine bağlı
yoldan ayrılmazken ve diğer Ehl i Sünnet tarikatlara intisap ederken bazıları da marijinal birer
grup olarak Işık –Rafizi gruplara dahil olmuşlar, şiddetli takip sonunda daha öncede sık sık
belirtildiğ üzere Bektaşi Tekkelerine kapılanmışlardır. Ve böylece tarikatın tamamen asli
yolundan çıkmasına sebep olmuşlardır ve hepsi 18.yüz yıl içinde artık Bektaşi adıyla tanınır
hale gelmişlerdir. Yine de kendilerine birer veli süsü vererek tarikatsız yolsuz , serseri gruplar
halinde orada burada dolaşan, dilencilik işiyle meşgul olan bir güruhun mensupları da Abdal
adıyla tanınmışlardır.

Abdal Musa :
Abdalanı Rum denilince ilk akla gelen kişi şüphesiz Abdal Musa’dır. 14.Yüz yıl da
yaşadığı kesindi.Hakkın da ki bilgileri ancak kendi ve müridi Kaygusuz Abdal’ın velayetnamelerinde bulmaktayız. Aslen Hoy şehrindendir. Menakıpnamelere göre Hacı Bektaş ı Velinin
amcası oğludur.. Hacı Bektaş ı Veli’den manen aldığı bir işaretle “Kırk Abdalla” Anadolu’ya
göçmüştür .Teke bölgesin de Genceli adıyla bilinen bir köye intikal ederek yaşarken kendisinde bazı kerametler görülmüş,burada eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Rivayetlerden göçün Hacı Bektaş’ın ölümünden sonra olduğu çıkarılmaktadır. Genceliden yine manevi bir ikazla Sulucakarahöyük’e gelmiş o sırada vefat eden Hünkar’ın halifesi sayılan Fatma
Ana’dan(Kutlu Melek) manevi miras olan ilmi almış ve sonraları Bektaşiyeyi bir tarikat haline
getirmiştir.Karahöyük’ten devrin Rum Abdallarının bir çoğunun yaptığı üzere gaza niyetiyle
Uç bölgeye yani Osmanlı Beyliği topraklarına sefer etmiştir. Başta Bursa’nın fethi olmak üze-
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re bir çok savaşa bizzat katılmıştır. Yukardaki bir bölümde anlatıldığı gibi gelişen ve genişleyen Osmanlı Beylik sahasına sayısız derviş kılığına girmiş serseri güruh toplanmıştı Bu düzensiz serserileri çeşitli yollar bularak topraklarından uzaklaştırmayı, Orhan Bey başarmıştı.
Ancak doğru yolda olanları da ödüllendirmişti Geyikli Baba da olduğu üzere . İşte bu sıralar da
Abdal Musa ‘da Bursa bölgesinden ayrılarak güneye eski yurdu olan Elmalı Genceliye göçmüştü. Bu göçü onun , Orhan Bey’in gayri sünni dervişlere karşı tutumuna bağlayan Heterodoks uydurmacıları, Velayetnamelerde geçen Genceli olayını atlamaktadırlar. Aslın da Abdal
Musa Elmalı çevresiyle zaten bağlantısı vardı. Orası onun ilk memleketiydi. Uçlarda ki işinin
bittiğini gören Abdal Musa, bizce zaten o sıralarda mevcut olan eski dergahına dönmüştü.
Onun bu yer değiştirmesinin altın da , yüz yıllar sonra dergahı çevresinde görülen kendi zamanında asla olmayan sapkın Bektaşilik zihniyetiyle alakası yoktur. Abdal Musa ve zamanın
daki müridlerini ,Köprülü’den beri hiçbir tarihi belgeye dayanmadan süre gelen uyduruk Heteroksluk ve devamı Alevilik –Kızılbaşlık- Kalenderilik isnadı , bize onu ; kesinlikle gerçek
kimliği ile tanıtmamaktadır. Köprülü ekolünden saydığımız Melikoff bile onda Alevilik Kızılbaşlık görememektedir. Hem Abdal Musa’ya hem de diğer Anadolu Erenlerinin nerdeyese
tamamının Velayetnamelerine sokulan bir çok Alevi Kızılbaş terminolojik unsurun kökeni ,
17.Yüz yıl sonralarına dayanmaktadır. Buna da sebep sık sık belirtildiği söz konusu İran kaynaklı Şii –Alevi Kızılbaş anlayışların, Anadolu ‘da bu devirler de bir çok tekkeye sızmaya başlaması sebebiyledir. Daha 14.Yüz yıl içinde Erdebil Safaviyye Tekkesine bağlı müridlerin (örneğin Şah Kulu ve babası) , Teke ve Hamid (Isparta –Burdur) sancaklarında faal olmaları
,zamanla tarikatın tamamen Kızılbaş –Alevi meşrebine dönüşmesiyle , bölge de ki müridlerde Alevi –Kızılbaş zümrelere dahil olmuşlardı. Hacı Bektaş geleneği bölgede zaten Abdal Musa Tekkesi ile faaldi. Abdal Musa dervişleri 17.Yüz yıl ortalarına kadar Ehl i Sünnet yolunda
devam ederek gelmişti. Nitekim ,buna Evliya Çelebi tanıklık etmiştir.Abdal Musa ile ilgili en
dikkate değer ilmi çalışmayı yapan Prof.Dr.Abdurrahman Güzel, onu Ehl i Sünnet harici görmemektedir. ” ….her ne olursa olsun Abdal Musa, devrinde henüz mücerred bir Bektaşilik
anlayışı olmadığı için Abdal Musa ve ahfadını Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat inancı içinde Kur'an
hükmüne uyan, Hz. Muhammed yolunda yürüyen bir mürşid, bir aşk ve ahlak eri olarak
tarihe mal etmek gerekir”414.
Abdal Musa’nın serencamına devam edecek olursak: Elmalı civarına tekrar avdet eden Abdal
Musa bütün Teke Yöresinde yavaş yavaş ünü yayılmaya başladığı muhakkatır, bölgeye aşina
bir insandı . Rivayetlere göre Hacı Bektaş ı Veli’nin piri Yatağan Baba(Ölüm tarihi 1244) Karağaç (Acıpayam ) ovası kıyılarında bir köyde yaşıyordu. Başka bir anlatım ise Yatağan Baba’nın Hacı Bektaş ı Veli’nin halifesi olup Abdal Musa’nın piridir415. 1244 ölen Yatağan Babanın Abdal Musa’nın piri olması tarihen mümkün gözükmemektedir.Her ne olursa olsun Abdal
Musa ile Yatağan Baba’nın bir bağlantisi olduğu bellidir. Yine Yatağan Baba yaranından Yaman Ali Dede namı diğer Yaman Dede Gölhisar Yamadı (Yaman Dede’den galat) da sakindi.
Bir konuya daha açıklık getirmek gerekmektedir. Abdal Musa’nın Hacı Bektaş ı Veli halifele414
415
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rinden Hacım Sultan’ın halifesi olduğu da bazı eski tarihli kaynaklarda yer almaktadır 416.
Abdal Musa’ya nispet edilen bir nefeste şu mısraları okuyoruz :Yedi Derya bizim keşkülümüzdür.Hacım umman biz ol göldeniz417. Yine Bektaşi geleneğine göre Seydi Ali Sultan Rumeli’nin ,Abdal Musa Anadolu’nun ,Sarı Saltuk Arabistan’ın gözcüsüdür.
Yatağan Dede Tekkesine(ki Yatağan Baba Tekkesinin 18.Yüz yıl başlarından beri bir Bektaşi
Tekkesi olduğunu biliyoruz) geniş araziler bağışlayan yani vakfeden Hamidoğlu Gölhisar Emirliği beyleri soyundan gelen Emir İsmail Bey’in418 oğlu Osman Bey (ölüm tarihi 1423)) adından
da anlaşılacağı üzere sünni bir insandı. Herhalde bu gün kabul edildiği şekliyle, Ehl i sünnet
olmayan ,Bektaşiliğe mensup bir tekkeye böyle bir kişinin oldukça yüksek gelirli, önemli bir
vakıfta bulunması mümkün değildi. Ünlü Alman tarihçi Babinger,Hamidoğullarını ve bazı
diğer beyliklerin kurucularını hatta Anadolu Selçuklu Sultanlarınıda Alevi saymakta buna ise
hiçbir delil göstermeyerek , bir Oryantalist olarak çok garip bir hale düşmektedir419.Halbuki
Özellikle Hamidoğlu topraklarını baştan sona dolaşan İbn Batuta, tam tersini söylemekte;Hamidoğulları hanedanını son derece samimi Müslümanlar olarak vasıflamaktadır420. Tekrarlamak zorundayız ;özünden saptırılmış Bektaşi tarikatı , özellikle Kalenderilerin tarikata
sızmalarının sonucudur . Tarihi süreç içinde hemen hemen tüm Bektaşi veya diğer tarikat
tekkeleri ,bir şekilde başta Kalenderi ve benzerleri tarafından ele geçirilerek , 19.Yüz yıl başlarına kadar tamamen eski yolundan farklı bir yola sokulmuşlardır. Yatağan da bundan nasibini almıştır Ancak tüm bu yol değiştirmelere rağmen bu beldede yaşayan Bektaşilerin çoğunluğu, asla 20.yüz yıl sonrası görülen Bektaşilere benzememekteydiler. Yatağan Bektaşi
dedeleri camilere devam ederler çevrenin ünlü hocalarının verdikleri dersleri en ön saflar da
heyacanla dinlerlerdi. Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında bile bu hal devam etmiştir.Önde
gelen dedelerden Mustafa Dede ve Ali Dede bu hali sergileyen insanlardı421. Kısacası Abdal
Musa’nın veya mensup olduğu sufiliğin Teke Yöresinde ki varlığı bölgenin Fetih yıllarına
kadar giden kadim bir geçmişe sahiptir. Burdur ile Akdeniz sahiline uzayan Yeşilova –
Acıpayam-Gölhisar –Çavdır-Elmalı –Finike hattın da biz bu Alperen Gazi Dervişleri nam ı diğer Abdalan ı Rumun , tarihi seyir içindeki varlıklarını gerek şifahi, gerekse yazılı belgelerden
açıkça görmekteyiz.Alperenlerin çoğunun Abdalan ı Rum’un içinde yer almaları ,bu geçmişi
bizce makul bir şekilde izah etmektedir. Nitekim, 2.Mahmud devrinde Bektaşi Tekkeleri kapatılıp, Bektaşiler takibata uğradığı yıllardaki , Abdal Musa dergahı kütüphanesin de bulunan
demirbaş kitapların listesine baktığımız zaman; eserlerin tamamı Ehl i Sünnet anlayışı ürünleridir.Kesinlikle başka meşrebe ait eserler yer almamaktadır422. Bu da bize eski devirlerin de
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dergahın, tüm aykırı girişimlere rağmen asliyetini kısmen korumayı başardığını göstermekte-

dir.
Kaygusuz Abdal'ın çok bilinen eski bir tasviri.17.ve 18 .Yüz yıl veya daha sonraki devirlerin
Bektaşi görünümüyle hiçbir ortak yanı gözükmüyor.Solunda ağaca sarılmış yılan görünü‐
yor.
Abdal Musa’nın şüphesiz en önemli takipçisi müridi Kaygusuz Abdal’dı.Alaiye Beyinin oğlu
olan Kaygusuz daha önce anlattığımız menkıbede olduğu üzere onun tekkesine intisap etmiş ve ondan icazet alarak halifesi olmuştur. Fakat babası buna muhalefet etmiş ,oğlunu geri
almak için Teke Beyinden yardım istemiştir.Ancak Teke Beyine karşı çıkan Abdal Musa
,gösterdiği kerametlerle onu yenmiştir. Bu arada Teke beyinin ruhu Kara Canavar(Ejderha)
olup, Abdal Musa tarafına hücum eder. Ve canavar ,Abdallarından Baltası Gedük Baba tarafından öldürülür423. Abdal Musa ‘nın yaşadığı saha içindeki Beşkaza taraflarında anlatılan şu
efsane,bölgede yaşayan dervişler ve ejderha hatıralarının, kültürümüz deki yansıması olarak
karşımıza çıkmaktadır. Fethiye civarında Çukur –Ceylen arasında bir yol geçidinde, bir zaman
bir Evren (Yılan) türer. Geçitten geçen her canlıyı bu evren yutar .İnsan hayva ne olursa olsun
isterse deve olsun , ağzına aldığı andan zehiriyle onu eritip yemektedir. Çevre halkı bu canvardan çok çekmektedir ve bir türlü ondan kurtulamamaktadırlar.Günlerden bir gün bir derviş peydah olur uğradığı köyde yol iz sorar. Yolu da o boğazdan geçmektedir. Köy halkı Aman
derle ne yapıyorsun o yoldan sakın gitme .Ve sebeini Dervişe anlatırlar . Evrenin elinden kan
ağlayan halkın acıklı halini gören derviş –ben der sizi bu yılandan kurtarırım. Aman derlerbizi
kurtar, ne istersen sana feda olsun .Derviş yalnız der- Bana kırk katır bulacaksınız ve katırlaraın hepsine kireç yükleyeceksiniz. Tamam derler ne edip edip kırk katır bulurlar ve kırkına da
kireçleri yüklerler. Derviş katırları boğaza doğru sürer. Yılan ilk katırı yutar ikinci üçüncü dördüncü derken kırkıncı katırı yutar ama bir alev çıkar ki boğazından deme gitsin. Ateşle birlikte
423
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yanmaya başlar .Boğazın bir yanı uçurumdur.Ve alevler içinde aşağıya yuvarlanır yan yana
altta uzanan dereye iner .Sonunda tümden yanarak ölür. Bu gün hala o yuvarlanarak indiği
yerlerde ot bitmemektedir.Çünkü bu yerlere yılanın zehiri saçılmış ,bu sebepten bir tel yeşil
ot bile yetşmezmiş. Derviş akıllıca bir iş yapmıştır.Çünkü yılan katırlarla birlikte yüklü ; sönmemiş kireçleri de yutmuş ve bu kireçler midesinde alev alarak onu yakmıştır 424. Kaygusuz
Abdal’a gelince Pir’i Abdal Musa’nın izniyle Kırk Abdalıyla , Hacca gitmiş dönüşünden bir
müddet sonra yine Kırk Abdalla şeyhinin izniyle , Mısır’a göçmüş ve burada bir dergah kurark
irşadta bulunmuştur.Zamanla dergahı Anadolu da sıkça görüldüğü üzere Kalenderi yuvasına
dönen tekkesi 1950li yıllara kadar faaliyetine devam etmiştir. Kaygusuz ,piri Abdal Musa ‘dan
icazet alıp Mısır’a yoıla çıkınca yanın da ki dervişleriyle yolda etrafında Kavak ağaçları olan bir
.yerde bir mola verir.Karınlarını doyururlar.Kaygusuz abdalların kendisine bağlılıklarını sınamak ister .Ağaçlara bakıp bu ne güzel ulu Çınar ağacı böyle diye söyle dervişler itiraz ederek
:Sultanım bu çınar değil Kavak ağacıdır diye cevap verirler .Kaygusuz onların kendisine gönülden bağlı olmadıklarını anlar .Tekkeye geri döner durum önceden Abdal Musa’ya malum
olmuştur .Tekrar yanına başka dervişleri katarak yola uğurlar.Aynı yerde aynı olay tekrarlanır.Bu sefer Abdallar Kaygusuz’un Çınar ağacı tanımını aynen kabul tasdik ederler ve Kaygusuz gönül rahatlığı ile yoluna devam eder425. Burada bize ilginç gelen Çınar –Kavak ağaçlarının adlanmasında benim doğup büyüdüğüm Çavdır Anbarcık köyündeki benzerliktir.Anbarcık’ta Kavak ağacına servi ,çınar ağacına ise Kavak denilir.
Burada Abdalan konusunu bağlayacak olursak Abdal: sözlüklerdek i anlamı farklılık gösterse de bizim araştırma alanımıza giren 13.Yüz yıl ile 15.Yüz yıla kadar Türkistan Coğrayasından Anadolu’ya göç eden ve bu coğrafyanın vatan tutulmasında büyük emekleri geçen derviş zümrelerinin genel adı iken bu zaman dilimi içinde yavaş yavaş Hacı Bektaş ı Veli yoluna
bağlı ve onun tarikatına mensup Gaza Erlerine –Alp erenlere isim olmaya başlamıştır. Son
Abdal topluluğu Rumelin de yaşayan Fatih devrindeki Otman Baba dervişleridir.15.Yüzyıl
ortalarından itibaren özellikle Kalenderi zümrelerin içlerine girmesiyle ve sonraları Safevi
propagandasıyla da asıl yolundan ayrılan Hacı Bektaş Abdalları Bektaşilerden isim olaraktan
da ayrılan Aleviliğin ağır bastığı sadece dilencilikle geçinen taifelere Abdal denilmiştir.Bektaşi tarikatı da bu zaman zarfında epeyce değişmiş ancak geniş bir kesim Ehl i sünnet’e
bağlılığını sürdürse de 19. Yüz yıla kadar diğer marijinak Alevi derviş zümreleri de içine alarak,tamamen eski özünü kaybetmiştir. Abdal Musa ‘nın etki sahası olan Antalya –Burdur –
Menteşe ve Denizli‘nin bellirli bölgeleri Bektaşiliği , 17.Yüz yıl sonlarına kadar bu değişime
direndiyse de zamanla asliyetinden ayrılarak ,kendilerini Caferi mezhebine bağlı olarak kabul
eden Alevi zümrelere dönüşmüşlerdir426.Bölge de yaşayan Şah Kulu isyanın da Safevi tarikatı
mensupları, sürgün ve İran’a göç yoluyla uzaklaşırlarken İran taraftarılığı yapmayan Bektaşi
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topluluklarına kesinlikle dokunulmamıştır onlar da sözünü ettğimiz Alevilik dönüşüm sürecini yaşayarak, günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir. Yine bu zümreler içinde dün olduğu gibi bu gün de ,Namaz,Oruç ve Hac gibi ibadetleri eksizksiz yerine getirip , Ehl i Sünnet
itikadınca yaşayan ancak Ehl i Beyt sevgisiyle haşır neşir hiçte azımsanmayacak bir kesim
mevcuttur. Kaygusuz Abdal’ın şu dizeleri çok güzel ifadelerdir:
İslamın şartını sual edersen
İcmalinde şartı beştir efendi
Muradın ger iman öğrenmek ise
Anın da adedi şeştir efendi.
Savm ile salat, zekat ile hac
Malın var ise, Hak yoluna saç
Biri şehadettir, lisanını aç
Bu sana acaib iştir efendi
Abdal Musa’nın devrinde faaliyet alanlarından olan doğu da Antalya Körfezi kuzeyde Burdur,
Acıpayam , Batısın da Fethiye Körfezi arasında kalan saha da kısacası büyük bölümünü Teke
Yöresi olarak bildiğimiz bölge Abdalan ı Rumun –Alperenlerin tarihi izlerini rahatlıkla sürebilmekteyiz.Baba ya da Dede adıyla anılan yer ve mahal isimleri bize bu konuda en büyük yol
göstericiler olmaktadır. Bu ulu kişilerin çoğunun hatırası birer ziyaretgah olan mezar –yatır –
türbe halinde muhafaza edilirken , temel özellikleri ,mezar boyutlarının fevkalede uzun ve
geniş olmalarıyla dikkat çekmektedir Onların bazen topluca gömüldükleri açık mezarlarlık
yerler görülür ki genellikle bu tip mezarlıklar savaşlarda şehit olan Alplerin kabirleridir.
Sık sık örneklediğimiz Alpler mezarlığından biri de Çavdır –Anbarcık –Kızıllar Köyleri yaylaları
sınırında ki yöre halkının “Baba Önü” dediği mezarlıktır.Belirttiğimiz üzere Abdal Musa ve
Abdalanın faaliyet gösterdiği yörelerden biriside Burdur Çeltikçi ile Antalya Çubuk Beli arasında yer alan havzadır. Çeltikçi ve Bucak ilçeleri topraklarını içine alan bu bölge dikkatlice
incelendiğinde kültür tarihimizin bazı önemli ip uçlarınna ulaşabiliriz.Bucak Merkez ,Milli ve
Kızılkaya’nın bazı kısımları Osmanlı devrinde Teke Sancağı içinde iken 20.Yüz yıl başların da
Burdur Sancağına bağlanırken , 17.Yüz yıl sonlarına kadar Hamid Sancağı Ağlasun kazası idari
sahasına giren Çeltikçi,Kuzköy,Arvalı,Çebiş,Kuşbaba,Kemhalı,Dağarcık,Seydi Köy,Kestel, Ürkütlü ,Yüreğir ,Koklan,Avdan , İncir dere tarafıları , 18.Yüz yıldan itibaren Ağlasun ile beraber
kaza olan İncir merkezli bir idari yapıya dönüşmüştür. Bu yeni kazaya bağlı olan saha 1206-7
yılı Antalya fetih hareketi sonrası yoğun Oğuz Türkmen göçüne şahit olmuştu. Bu boyların
başta Salur,Kayı ,Büğdüz,Bayındır,Ikdır,Bayat ,Kargın ve Eymür’ün( İncir pazarı kazası Paşa-
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köyü yakınlarında bir köy iken sonraları dağılmıştır) olduğu tarihi belgelerden anlaşılmaktadır427.

ÇELTİKÇİ –BUCAK ÇEVRESİN DE ABDALAN I RUM :
Eski vakıf kayıtlarina baktığımız da çevrede dikkat çeken dört zaviye görüyoruz.
Bunlardan İkisi Abdalan biri Seyyid diğeri ise Aşık isimleri ile bilinmektedir.Abdalan :Hızır
Abdal(Alaca ) :Tekke Köyünde ,Hacı Abdal Çebiş namı diğer Paşa Köyde , Seydiyan (SeyidanSeyyitler) :Seydi Köyde ,Aşık Paşa 19. Yüz yıl başlarına kadar Büğdüz de iken bu köyün dağılması kısmen Yüreğil köyüne katılmasıyla bu köy içinde ,Kuz Köyde Şeyh İbrahim , Ürkütlu de
Şeyh Şerafeddin Dede dirler.Ayrıca önceleri ayrı bir köy iken sonraları Çebiş köyü ile birleşen
Paşa köyün de de bir Aşık Paşa zaviyesi olduğunu düşündüren kayıtlar mevcuttur. Bu iki köyün 19.Yüz yılda tek köy olduğu bir Evkaf Defterinde yer almaktadır428. Kayıtta şunları okuyoruz:”Çebiş Karyesi dimekle meşhur ber mucib Defteri Hakani de Paşa Karyesi dimekle
mukid Şeyh Hacı Abdal Zaviyesi…”.
Hacı Abdal, hakkın da bildiklerimiz mal esef çok sınırlıdır. Tekkenin ilk şeyhlik beratı 1422-23
tarihini taşıyorsa da daha evvelki bir tarihte verilen başka bir beratın tecdidi olması da mümkündür.Ayrıca 1769 ‘da yenilenmiştir. Hacı Abdal’ın 90 ya da 95 yaşında 1489 yaşın da vefat
ettiği aynı berattan anlaşılmaktadırki onun tarikatı nakşiye mensup olduğu yenilenen söz
konusu belgede yer almaktadır429. Beratta yer alan bu bilgilerin tutarsızlıklar taşıdığını düşünüyoruz.Örneğin bildirilen tarihler de bölgede Nakşiliğin görülmesi bizce söz konusu olamaz.
Hacı Abdal’ın , Abdal Musa devrinde ya da hemen ondan sonraki yakın tarihlerde yaşadığını
düşünmek daha doğru gibidir . Nitekim, Hamid Sancağı vakıfları ile alakalı en eski tarihli vakıf
defteri olan 3331 numaralı 1501 tarihine ait olduğu kabul edilen defterde, Hacı Abdal zaviyesi zaviyedarlığının onun evladından Seydi Abdullah’a verildiği belirtilmektedir430.Beratın,1489
ölen Hacı Abdal’ın 1501 ‘de en azından bir oğluna verildiği açıklaması yapılması gerekirken
bunun yerine evladından yani torunlarından birine ait olduğu bilgisinin verilmesi bizi bu düşünceye sevk etmektedir.Halen Çebiş Köyü eski İlkokulu yanın daki zaviye kalıntısından ve
Hacı Abdal’ın mezar yerinden alınan küçük bir taş parçasının bile alana felaket getirdiği hakkında çok sayı da rivayet dolaşmaktadır. Söz konusu defter de yine ilginç bir kayıt dikkatimizi
çekiyor. Zaviye halkından birisi ki bu kişinin Hacı Abdal ahfadından olması muhtemeldir; Abdal Musa adını taşımaktadır. Yine Çebiş köyü yakınlarında bir Abdal Musa yatırı bulunmaktadır.

Hızır Abdal: Tekke Köyü camisi bitişiğinde mezarı bulunmaktadır .Mezar taşın da yeni harflerle Hızır Eftal yazısı görülür. Hızır Abdal zaviyesi veya tekkesnini eski vakıf kayıtlarında Kuz
Tekke köyünde olduğunu okuyoruz431. Aynı yerde bir de Alaca Tekkesi olduğu kaydolunmak427

Hayati KUZUCU , Çeltikçi ve Çevresinin Tarihine bir Bakış .Sayf.4 http://www.burdurtarihi.com/celtik.pdf
BOA.EV.d 15024 .Sayf . 62
429
Burdur Şeriye Sicili 1 No’lu Defter.Sayf 405
430
BOA.MAD.3331.Sayf.105
431
BOA.EV.d 12678/2
428
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tadır.Alca’nınn Hızır Abdal Tekkesinin diğer ismi olması da mümkündür 432. İsimden anladığımız Alaca Hastalığı adıyla bilnen deri hastalığına bu tekkede şifa bulunduğuna inanma ile alakasının olması iledir .Ayrıca Hızır Abdal yatırına getirilen ruhsal rahatsızlığı olan hastaların iyi
olduklarına halk arasında inanılmaktadır. Köyün aslında Hızır Abdal Tekkesinin etrafında toplanan Kuzlu veya Kuzulu aşiretince kurulduğunu düşünmeke yerinde olacaktır. Kuz veya Kuzlu cemaati Türkmen Yazır Boyu içinden çıkmadır. Aynı aşiretin Kuz Köyü de kurdukları ve bu
köyde medfun Kuzu(Kuzulu) Babanın aşiret ereni olduğu ifade edilmektedir. Ancak Tekke
köyünde yatan Hızır Abdal’ın 15-ve 16.Yüz yıllarda Şeyh Baba adıyla da bilindiğini düşünüyoruz. Hızır Abdal Zaviyesi 20.Yüz yıl başlarında vakıf gelirlerini kaybedip tamamen işlevini kaybettiğini görüyoruz433.
Bölgede bulunan Kuş Baba Köyünün434 isim kaynağını yakının daki antik Kolbasa benzerliğine
bakarak köyün köyün adını hemen antik çağa çıkarma gayretine girenler Horsan –Türkistan
erenlerinin Anadolu’ya kuş donuna gelmeleri hakkında anlatılanları unutmamalıdırlar.

Aşık Paşa Zaviyesi : İncir Kazası veya nahiyesi köylerinden, bu gün artık yerinde olmayan
dağılmış bir köy olan Büğdüz karyesinde(Köyü) olan bir zaviye idi. Büğdüz Köyü yavaş yavaş
dağılmış, 19.Yüz yıl başlarında halen Bucak ilçesine bağlı olan Yüreğil Köyüne katılmıştır ve
Aşık Paşa zaviyesi de bu köye kaydolmaya başlamıştır. Aşık Paşa yukar da Türkçe ile ilgili şiirinin bir bölümünü aldığımız 1272 -1333 yılları arasın da yaşamış Baba İlyas Horasani’nin oğlu
olan Muhlis Paşa’nın oğludur .Babai tarikatı şeyhlerindendir.Anadolu da Türklük şuurunun
yerleşmesi için mücadele eden kişilerin başında gelmektedir.Babailik , 16.Yüz yıla kadar özellikle Orta ve Batı Anadolu da faaliyet göstermiş ve zamanla Zeyniye tarikatına dahil olmuştur.
Çeltikçi-Bucak havzasında da Babailiğin etkin olduğunu hem Büğdüz hem de Büğdüz gibi Çebiş köyü yakınlarında konumladığımız Paşa köyde ki bir Aşık Paşa zaviyesinin varlığından çıkarmak mümkündür. Bu Yüreğil zaviyesi son devir bazı vakıf defterlerinde Kara Aşık Paşa
zaviyesi olarak ta isimlendirilmiştir ;ancak doğru adı Aşık Pşa Zaviyesidir435. Bu arada Paşa
köy ile alakalı Uluborlulu Veli Dede menakıbın da yer alan şu bölüm tarihi kültürel kökler ile
bağlantılı olarak derin bir bakış açısı sunmaktadır.” Paşa Köyü nam bir karyeye gelürken esna-yı rah'da bir rençber şarkı söylermiş. Başında bulunan gaazilere :"Şu va'ız nasihat ider,
dinleyelim, nasihati bizden başkaca dinleyecek cema'ati yoktur" buyurdular. Ol halde herkes atından inüp oturdular. Ol rençber cüvan Başladı : (Al elmanın beşini - Sığa entarinin
peşini- ben yalınız yatamam- Gönder benim eşimi) deyfr söylerken baktı ki kendisinidinlerler. Üç-beş defa bu beyti tekrar eyledi. Bunun üzerine Seyyid-i müşcirün'ileyh "Kalkın gidelim" buyurdular.Atlarına rakiben giderken gaazilerin hatırlarına geldi kiv"Bu Seyyid'e bir
hal oldu. Zira bu şarkı ile va'z ve nasihati fark itmiyor" didiler. Bu hal-ü kaal Seyyid'e
ma'lfun oldu, itti: "Ey yoldaşlarım, iş sizin fehmidüp hatırınıza gelen gibi değildir. Çünki ol
432

BOA.EV.d 1515/2 Sayf.3.
BOA.BEO.4651/348881
434
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cüvan Va'ız (Al elmanın beşini) didiği : Ey Allah'ın kullan, Hakk SubhanehU ve Ta' ala Hazretleri size beş vakit namazı farz buyurdu, kılın", didi. (Sığa entarinin peşini) didiği
:"Namazda kavme ve celse'yi ve kıyam ve ku'udu ve secdeleri ta'dil-i erkan üzre yapın, namazda tekasül itmeyin, hatırınızı toplayup huşu' ve. huzu' üzre namazı kılmağa ceht ile
sa'y idin", didi. (Ben yalınız yatamam -Gönder benim eşimi) didiği dahi : "Asıl insana lazım
olacak şey' imandır. imansız amel ile Cennete girilmez, Ya Rabbi.. Ben dünyadan ahirete
giderken Şaytan-ı aleyhi ma yestehakk'a benim imanımı selb ittirüp te beni imansız kabre
gönderme. Benim kabrimi "Hufre-tün mi hufer-in-neyran" eyleme, yani Cehennem çukurlarından bir tamu eyleme. Ancak beni iman ile gönder de benim kabrimi "Ravza-tün min
riyaz-el-Cenne-i" eyle. Yani Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle" didi. Ve iman dahi mucib-i Cenne-t değildir”436.

Şerafeddin Dede: Ürkütlü Yörüklerince kurulmuş olan Ürkütlü köyündeki bu zaviye Şeref
Dede Zaviyesi olaraktan bilinir Cumhuriyet Devrine kadar varlığını muhafaza etmiş eski zaviyelerdendir.
Sonuç şüphesiz tarih , bir milletin oluşma sürecinin anlaşılması için bir laboratuvar vazifesini
görmektedir.Ancak bu laboratuvar da ortaya çıkmış ürün olan milleti oluşturan katalizörler
arasında sadece savaşlar, iktisadi olaylar yoktur .Bunlardan daha önemli bir unsur hatta ana
bizce maddi ve manevi kültür unsurlarıdır, ana belirleyicidir. Diğerlerini şekillendiren de kültür unsurlarıdır demek aşırı bir iddia değildir.Kıscası bir milleti millet yapan onun özelliklerini
belirleyen baş etken kültürüdür. Onu yaşatan da yaşatacakta Kültürün manevi unsurlarıdır.Bu
sebeple bu gün farkına varamadığımız bireysel ve toplumsal belirleyicilik vasfı olan bir çok
davranışımızın , adetlerimizin , geleneklerimizin ,göreneklerimizin binlerce yıllık tarihimizin
kültürel boyutunun ürünleridir.Bize onlar yön vermektedir. Bu gün unutmuş gibi görünseler
de asırlarca önce milletimizin düşünce dünyasına yön veren ulu şahsiyetler aslında her anımıza bu günde yön vermektedirler.Bir toplum tarihi içinde yetiştirdiği ünlü bireylere şekil
verirken onu kendi ürünü yaparken aynı zaman da onun kendisine şekil vermesine de şartlar
doğrultusunda izin verir yani onun tesirini etkisini bazen derinden hisseder ve onun etkisiyle
farklılaşır onu düşüncelerini fikirlerini toplumsallaştırır .Piri Türkistani Hoca Ahmed Yesevi
11.Yüz yılda Yesi de tutuşturduğu Türklük çerağı Horasandan yaşıyan erlerle Anadolu da
Türklük ocağını yakmıştır.Anadolunun vatan tutulması bu ocağın etrafında toplanan Oğuz
Türkmen boylarının içinden çıkan Erenlerin sayesinde olmuştur.Ve bu erenlerin tamamının
12.-13. Ve 14.yüz yıllarda yaşaması tesadüf değildir Dünyanın yarısını ele geçiren Moğollar
yüz yıl içinde kaybolup gitmelerinin altında girdikleri coğrafyaların kültürleri ile baş edebilecek bir yapılarının bulunmaması yüzündendir.Onlar bir Hoca Ahmed Yesevi, bir Yunus ,bir
Baba İlyas bir Dede Kargın bir Hacı Bektaş ı Veli yetiştirememişler işi, sadece kılıçla çözmeye
çalışmışlardır .Ki kılıcın kullanan kolları çoktu ancak; yanların da aldıkları yarayı iyi edecek
hekimleri yoktu.Bu hekimlerde şüphesiz bizim Yunuslar gibi olmalıydı. İşte bu çalışmamız da
Anadoluyu vatan haline getiren manevi erleri hatırlamaya hatırlatmaya çalıştık . Biz bu va436

Veli Dede Menakıpnamesi .Sayf.282-282
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tanda ebed müddet kalmak istiyorsak, bu toprakların manevi sahiplerinin miraslarına hayırhalef olmalıyız .Artık aklı başında olan her Türk abartısız kompleksiz şunu açıkça görmeliyiz: Dört bir yanı inanılmaz bir kinle kendinin ayağının sürçmesini bekleyen düşmanlarla doludur ,en küçük fırsatta hangi mezhepten hangi meşrepten olunduğuna bakmadan kamilen
yok etmeyi beklemektedirler. Her bölünme bir bölünmeyi getirecek sonuçta bir ve diri olamadığımız dan ocağımız rahatlıkla söndürüecektir.
Burdur -17.12.2020
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