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FUAT KÖPRÜLÜ’YE GÖRE
ANADOLU ALEV L & *

Do8an KAPLAN**

ANATOLIAN ALEVISM ACCORDING TO FUAT KOPRULU
This article is on Anatolian Alevism, according to the views of Fuat Koprulu.
Having been one of the first to study this subject matter in the early years of the
republic of Turkey, Koprulu provides very insightful and objective insights. Turkish
history and Turkish beliefs before and after Islam are discussed. Central figures
such as Ahmad Yasawi and Yasawiyya are also discussed. The history of the various
sects are discussed. They are the history of religious synretism in Asia minor; the
migration of the Turks from Central Asia to Asia Minor that lasted 4 centuries; the
formation of Sufism in Asia Minor; Heterodox sects such as Haydariyya, Kalendariyya and Babaîs; and such heretical actions; the bektashi order's formation, as well
as the Hadji Bektash Wali. Finally, I made my explainations and critics about Koprulu's views and then pointed out to my evalations on this matter.

Alevilik-BektaIilik, Türkiye’nin 1990 sonras y llar na damgas n vuran tart Imal
konular n baI nda gelmektedir. 1980’li y llarda Türkiye’de ortaya ç kan k smî özgürlüklere paralel olarak, ülkemizdeki Alevi toplumu da, önceki y llar n aksine, kendini ifade
etmedeki “ketumlu8unu/suskunlu8unu” bir tarafa b rakarak, aç kça kamuoyu önünde
kendini ifade etmeye baIlad . Bunda bahsedilen özgürlüklerin yan s ra, y llard r kendi
içinde yaIayan, kapatmad bir toplum özelli8inde olan Alevilerin kentlere göçle baIlayan kentleIme sürecinin do8al bir sonucu olarak, farkl kesimlerle iletiIim halinde
olmas n n da etkisi vard r.
Yukar da sözü edilen kentleIme sürecinin etkisiyle, Türk toplumunun az msanmayacak bir kesitini oluIturan Alevi-BektaIi kesiminde bir k p rdan I ve kendini
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ifade etme/edebilme durumu ortaya ç kt .1 Öyle ki özellikle 90’l y llarla birlikte Alevilik-BektaIilik ile ilgili büyük bir k sm alevi yazarlar taraf ndan yaz lm I olan onlarca
kitap, dergi, makale yay mland .2
Ancak bahsedilen onlarca kitab n temel özelli8i, akademik olmayan subjektif
çal Imalar olmalar n n yan s ra, hepsinin de Alevili8i, daha çok Hz. Peygamber (sas)’in
vefat ndan sonra ilk slam toplumunda baI gösteren halifenin kimin olaca8 tart Imas yla baIlat p, olay Hz.Ali-Muaviye çat Imas , Hz.Hüseyin’in Kerbelâ’da Iehit edilmesi
vs. gibi 'ia’n n temel ç k I noktas olan, Ehl-i Beyt’in hakk n n gasp edilmesi ba8lam nda de8erlendiren çal Imalar olmas d r.3 Bu bak I aç s , Anadolu Alevili8ini 'ia’yla
organik ba8 olan, 'iili8in Anadolu’da ortaya ç km I bozulmuI bir çehresi olarak görür.4
Mehmet Fuat Köprülü5, Cumhuriyet Türkiye’sinde Alevilik-BektaIilik ile ilgili bilimsel nitelikli çal Ima yapm I, söz söylemiI ilk kiIilerden birisidir. Türk Kültür ve Edebiyat ’na büyük katk larda bulunan Köprülü’nün, Türk- slam heterodoksisinin bir grubu olarak gördü8ü Alevilik-BektaIilik hakk ndaki görüIleri, çeIitli eserlerinde da8 n k

1

Ahmet YaIar Ocak, Türk SûfîliMine Bak:9lar, letiIim Yay nlar , stanbul 1996, s. 237-245; Reha. Çamuro8lu, DeMi9en
Ko9ullarda Alevîlik, Do8an Kitap, stanbul 2000, s.13-14.
2
Bu çal Imalar n nitelik ve niceli8iyle ilgili bilgi için bkz. Ahmet YaIar Ocak, a.g.e., s. 191-223; Karin Vorhoff,
Academic and Journalistic Publications on the Alevî and Bektashi of Turkey, s. 23-50 (Alevî Identity, Cultural, Religious and
Social Perspectives, Swedish Research Institue in Istanbul, Istanbul 1998 adl Tord Olsson, Elisabeth Özdalga ve
Catharina Raudvere editörlü8ünde ç km I olan, daha önce stanbul’daki sveç AraIt rma Enstitüsü’nün 25-27
Kas m 1996 tarihleri aras nda düzenledi8i “Osmanl: ve Modern Türkiye Alevîlerinde Din, Kültürel Kimlik ve Toplumsal
Örgütlenme” baIl kl konferansta sunulan tebli8lerin derlemesinden oluImuI çal Ima içerisinde).Yine an lan çal Iman n Alevî KimliMi, Tarih Vakf Yurt Yay nlar , stanbul 1999 ad yla ç km I Türkçe çevirisinde, Türkiye’de Alevîlik ve
Bekta9îlik ile lgili Akademik ve Gazetecilik Nitelikli Yay:nlar, s. 32-66.
3
Örnek olarak bkz. R za Yürüko8lu, Okunacak En Büyük Kitap nsand:r (Tarihte ve Günümüzde Alevîlik) Alev Yay nlar ,
stanbul 1994 (4. bs.); R za Zelyut, Öz Kaynaklar:na Göre Alevîlik, Yön Yay nc l k, stanbul 1994 (8. bs.); Faik Bulut,
Ali’siz Alevîlik, slam’da Özgürlük Aray:9:-1, Berfîn Yay nlar , stanbul 1998 (2. bs.); Oral Çal Ilar, Hz. Ali-Muaviye Çat:9mas:, Pencere Yay nlar , stanbul 1997 (7. bs.); Burhan Kocada8, Alevî-Bekta9î Tarihi, Can Yay nlar , stanbul 1997
(2. bs.); Baki Öz, Alevîlik Tarihinden zler, Can Yay nlar , stanbul 1997; Alevîlik Nedir? Der Yay nlar , stanbul 1996;
Ali A8a Varl k, Hanedan-: Ehl-i Beyt Neden Hor Görüldü?, Can Yay nlar , stanbul 1997 (5. bs.); Abdülkadir Sezgin,
Alevîlik Deyince, Burak Yay nevi, stanbul 1996 (2. bs.); smail Metin, AlevîliMin Anayasas:, Akyüz Yay nc l k, stanbul
1999; Esat Korkmaz, Anadolu AlevîliMi, Berfîn Yay nlar , stanbul 2000, Atilla Özk r ml , Alevîlik Bekta9îlik, Toplumsal
Bir Ba9kald:r:n:n deolojisi, Cem Yay nevi, stanbul 1998 (4. bas.).
4
Günümüzde baIta Iréne Mélikoff ve Ahmet YaIar Ocak olmak üzere baz akademisyenler yapt klar çal Imalarda,
an lan bak I aç s n n do8ru olmad 8 n , Anadolu Alevîli8inin; 'iîlikle organik ba8 olmayan ama baIka unsurlardan
oldu8u gibi ondan da etkilenmiI Türk slam heterodoksisinin bir kolu oldu8unu söylemektedirler. (bkz. A. Y. Ocak, Türk SûfîliMine Bak:9lar; Iréne Mélikoff, Uyur dik Uyard:lar (Çeviren: Turan Alptekin), Alevîlik-BektaIîlik AraIt rmalar , Cem Yay nevi, stanbul 1994 (2. bs.) ve Hac: Bekta9 Efsaneden GerçeMe (Çeviren: Turan Alptekin), Cumhuriyet
Kitaplar , stanbul 1999 (2. bs.). Mélikoff’un an lan bu iki eseri, yazar n 30 y l n verdi8i Alevîlik-BektaIîlik ile ilgili
daha önce de8iIik yerlerde yay mlanm I ya da konferans olarak verilmiI çal Imalar n n yine yazar taraf ndan bir
araya getirilmiI halidir.) Ayr ca (krI. Mehmet Eröz, Eski Türk Dini ve Alevîlik Bekta9îlik, Türk Dünyas AraIt rmalar
Vakf , stanbul 1992; Yörükler, Türk Dünyas AraIt rmalar Vakf , stanbul 1991; Ethem Ruhi F 8lal , Türkiye’de Alevîlik-Bekta9îlik, Selçuk Yay nlar , stanbul 1996, (4. Bask ); Orhan Türkdo8an, Alevî Bekta9î KimliMi, TimaI Yay nlar ,
stanbul 1995.)
5
M. Fuat Köprülü’nün (1890-1966) hayat , bilimsel kiIili8i ve eserleriyle ilgili olarak Iu çal Imalara bak n z: Orhan F.
Köprülü, Fuad Köprülü -Türk Büyükleri Dizisi 64- Kültür ve Turizm Bakanl 8 Yay nlar , Ankara 1987; Fuat Özdemir,
Fuat Köprülü’ nün Türk Saz 'airleri Üzerindeki Çal Imalar , Kültür Bakanl 8 , Ankara 1999; Meydan Larousse-Büyük
Lûgat ve Ansiklopedi, 7. cilt, s. 545, Meydan Yay nevi, stanbul 1972; Türk Ansiklopedisi, C. XXII, s. 288-290, MEB,
Ankara 1974.
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olarak yer almaktad r. Onun, Alevilik-BektaIilik ile ilgili çal Imalar nda ulaIt 8 sonuçlar
çok önemli olup, günümüz araIt rmac lar için büyük bir esin kayna8 durumundad r.
Bu makalenin amac , Anadolu Alevili8i hakk nda ilk söz söyleyenlerden biri olan
Fuat Köprülü’nün bu konuyla ilgili görüI ve düIüncelerini ortaya koyarak, Alevilik
çal Imalar na katk da bulunmakt r.

I.ANADOLU ALEVL L '

VE

HETERODOKS

“Anadolu Alevili8i” ya da “Alevilik” tabiri, son iki yüzy ld r kullan lmaya baIlam It r. Osmanl dönemine ait tarih kitaplar nda, bugün Alevi dedi8imiz zümre, ‘z nd k’,
‘rafizi’, ‘mülhid’ ve özellikle de ‘k z lbaI’ olarak ifade ediliyordu. Ancak bu toplumu
ifade için kullan lan “K z lbaI” tabirinin, zamanla pejoratif/küçültücü bir mana kazanmas ve zihinlerde olumsuz bir anlam ça8r It rmas nedeniyle art k o toplum taraf ndan bile kullan m terk edilerek, Alevi kelimesi kullan lmaya baIlanm It r.6
Anadolu Alevili8i ile Anadolu’da yaIayan Alevi gruplar kastedilmektedir. Bu nedenle, Anadolu d I nda var olan gruplar n, en az ndan Anadolu Alevili8i çerçevesine
girmedi8i malumdur. Peki Anadolu Alevili8i neyi ifade etmektedir? Din midir? Dinsel
bir mezhep midir? Yoksa bir tarikat m d r? Daha da önemlisi, Anadolu Alevili8i, slam
dinî içerisinde mi yoksa d I nda m d r? Bütün bu sorular n cevab n vermek çok zordur.
Çünkü yaz l kültüre sahip olmayan, gelene8i büyük ölçüde sözlü/Iifahi olarak oluIturulmuI bir inançla karI karI ya bulunmaktay z.
Fuat Köprülü baIta olmak üzere, probleme bilimsel yaklaIan baz araIt rmac lar, Alevili8in slam içerisinde ama heterodoks/cemaat d I bir inanç oldu8unu
söyleyemiIlerdir. Gerçi günümüzde baz araIt rmac lar, Anadolu Alevili8inin
heterodoksi olarak ifade edilmesini do8ru bulmamaktad rlar.7 Ancak burada problem
daha çok heterodoksi kelimesinin kendisinden kaynaklanmaktad r. Kabul etmeyenler
heterodoksi ifadesine tak lmakta, bunun bize ait olmayan yabanc bir kavram oldu8unu ve H ristiyan dünyayla ilgili oldu8unu söylemektedirler. Halbuki bu kavram Alevilik
olgusunu çok iyi ifade etmektedir. leride görülece8i üzere, Köprülü de AlevilikBektaIilik ve di8er baz ezoterik/bat ni gruplar Türk slam heterodoksisinin bir kolu
olarak görmektedir.
II.KÖPRÜLÜ’YE GÖRE TÜRKLER VE ALEV L ' N ALTYAPISI

Köprülü’ye göre, Asya içlerinden Akdeniz k y lar na kadar bütün Türklerin genel
tarihi bir bütün olarak incelenmelidir.8 Bu düIünceden hareketle o, “Türk Edebiyat nda
lk Mutasavv flar” adl yap t n ortaya koyarken, Anadolu’da oluImuI ve Yunus Emre’yle temsil edilen Türk Edebiyat n , ilk defa Orta Asya’da, Ahmet Yesevî ile baIlayan
edebiyat n bir devam olarak görmüI ve an lan hacimli eserinde bu noktaya s k s k
6

Iréne Mélikoff, ‘Alevî’ tabirinin yanl I bir kullan m oldu8unu söyleyerek, XIX. yüzy ldan önceki Osmanl arIiv
belgelerinde ‘Alevî’ ifadesinin geçmeyip, daha çok, ‘Râfizî’, ‘K z lbaI’, ‘mülhid’, ‘z nd k’ ifadelerinin kullan ld 8 n
söyler. (bkz. Mélikoff, Efsaneden GerçeMe, s. 319; Uyur dik Uyard:lar, s. 25-26 ve 53)
7
Nejat Birdo8an bu araIt rmac lardan biridir. bkz. Nejat Birdo8an, Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevîlik, s.10. Bize
kal rsa burada problem, Birdo8an’ n heterodoksi anlay I ndan kaynaklanmaktad r. Halbuki gerçekte kendisinin
Alevîli8in mahiyeti ile ilgili söyledikleriyle, Alevîli8i heterodoksi olarak tan mlayanlar aras nda pek fark yoktur.
Alevîli8i heterodoksi olarak yorumlayanlar n baI nda Köprülü, . Mélikoff , A. Y. Ocak ve Reha Çamuro8lu gelmektedir.
8
Köprülü, Türk Edebiyat:nda lk Mutasavv:flar, Diyanet Ileri BaIkanl 8 Yay nlar , Ankara 1984, s. 2.
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iIaret etmiItir.9 Yine ona göre, Anadolu’ya Türklerin göçleriyle baIlayan ve dört as r
devam eden süreçte meydana gelmiI dinî oluIumlar anlayabilmek için, olaylara bütüncül bir gözle bakmak gerekir.10
1. Türkistan’da Tasavvuf ve Sûfili8in Yay lmas
Türkler için hiç yabanc bir saha olmayan ve eski ran ananelerini sinesinde
saklayan Horasan, sûfilik ak m n n da baIl ca merkezlerinden biriydi. Bu nedenle
Mâverâünnehir slamlaIt ktan sonra, bu ak m n slamiyet’in önceden takip etti8i yollardan Türkistan’a girmesi gayet normaldi. Hemedan, NiIapur, Merv IX.yüzy lda
sûfilerle dolmuItur. X.yüzy lda da Buhara ve Fergana’da Ieyhlere tesadüf edilmeye
baIlanm It r. Fergana’daki Türkler kendi Ieyhlerine Bab yani Baba ismini vermiIlerdir.
Esasen, önceden Horasan’a gelmiI olan Türklerden de Mehmed Ma’Iuk Tûsi, Emir Ali
Abu gibi baz tan nm I sûfiler yetiImiIti. Ite bu gibi amillerin etkisiyle, Türkler aras nda sûfilik ak m h zl yay lm It r. Buhara, Semerkand, KaIgar gibi büyük slam merkezlerinden, birçok fedakar derviIlerin göçebe Türkler aras na yay ld klar ve yeni akideler,
düIünceler götürdükleri görülmekteydi. Kendilerine ilahiler, Iiirler okuyan, Allah r zas
için iyilikte bulunan, daima cehennem azab yla korkutan bu derviIleri, saf Türkler,
eskiden dinî kutsiyet atfettikleri ozanlara11 benzeterek hararetle kabul ediyorlar, dediklerine kolayca inan yorlard .12
Bu Iekilde slamiyet’i kabul eden Türkler aras nda, eski ozanlar n yerine Ata veya Bab unvanl bir tak m derviIler ortaya ç km It r. Ananeye göre, Hz.Muhammed
(sav)’in sahabesinden say lan Arslan Bab13 ile slamiyet’i anlamak amac yla Hicaz’a
kadar giderek, Hz.Ebubekir ile görüIen ve o sayede slamiyet’i kabul eden Ozanlar Piri
meIhur Korkut Ata (Çoban Ata), iIte bunlardan kalan bir gelene8i hat rlatmaktad r.
Fakat, bu ilk Türk sûfilerinin en tan nm I , kendi ad na kurulmuI olan Yesevîlik tarikat yla hat ras Orta Asya, Azerbaycan, Anadolu ve Volga Türkleri aras nda yüzy llarca
yaIayan Hoca Ahmet Yesevî’dir.14
2. Türklerin slamlaImas nda ran Tesiri
Türkler, co8rafi konumlar gere8i, pek eski zamanlardan beri Çin ve ran ile daima münasebette bulunmuIlard r. Uzun as rlar her iki medeniyetin de etkisinde kalan
Türkler, slam dinini kabul ettikten sonra ran’ n etkisinde daha çok kalm Ilard r. Ger9

Köprülü, a.g.e., s. 2-4 vd. Nitekim o, Ahmet Yesevî’yi Do8u Türklerinin, Yunus Emre’yi de Bat Türklerinin edebiyat
mümessili olarak görmüItür. (bkz. a.g.e., s. 4.)
10
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, Türk Yurdu, Say (169-8/1925) Tübitay Yay nlar , Ankara 2001, s. 69.
11
Ozan, O8uzlar n en eski râhip, büyücü Iairleridir. Tonguzlar ayn görevi yapan adamlara ‘'aman’, Altay Türkleri
‘Kam’, K rg zlar, ‘Baks ’ derlerdi. Sihirbazl k, rakkasl k, musikiIinasl k, hekimlik gibi birçok görevleri kendilerinde
toplayan bu adamlar n halk aras nda büyük ehemmiyetleri vard . Fakat muhtelif zaman ve yerlerde bunlara verilen önem, k yafetleri, musiki aletleri, yapt klar iIin Iekli de8iImekle beraber; gökteki ilâhlara kurban sunmak,
ölünün ruhunu yerin dibine göndermek, ölülerin hat ralar n yaIatmak, kötü cinlerle mücadele gibi çeIitli görevler hep bunlara aitti. XV. Yüzy la kadar Anadolu’da da rastlanan bu ozanlar n yerini, bu yüzy ldan sonra aI klar
alm It r. (bkz. Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 242-243, not 88.)
12
Köprülü, a.g.e., s. 14; Türk Edebiyat: Tarihi, Ötüken, stanbul 1980, s. 192-193.
13
Söylenceye göre, 'eyh Baba Arslan, Hz. Muhammed (sav)’in ileri gelen sahâbîlerinden biridir. 400 veya 700 sene
yaIam It r. Gelenekte, Hz. Peygamber taraf ndan Ahmet Yesevî’yi irIâd etmekle memur k l nm It r. (bkz. Köprülü,
lk Mutasavv:flar, s. 28-29). Naim-Bek Nurmuhammedo8lu, Arslan Baba’n n, Hz. Peygamber’in sahâbîlerinden
Selmân- Fârisî oldu8unu söylemektedir. (bkz. Naim-Bek
Nurmuhammedo8lu, Hoca Ahmet Yesevî Türbesi (Çeviren-Haz rlayan: Hayati Bice), Kültür Bakanl 8 Yay nlar , Ankara
1991, s.5.)
14
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 19; Türk Edebiyat: Tarihi, Ötüken, stanbul 1980, s. 193.
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çekte ran medeniyeti, Abbasiler zaman nda slam medeniyeti üzerinde de çok tesirler
b rakm It r. Çünkü Abbasiler, yönetimlerinde Sâsânîler’in devlet politikalar n uygulam Ilard r.15
Bir de Iu hususu göz önüne almak gerekir ki; Türkler slamiyet’in birçok unsurlar n do8rudan do8ruya Araplardan de8il, Acemlerden alm Ilard r. slam medeniyeti
Türklere, ran kültürünün merkezi olan Horasan yolu ile Mâverâünnehir’den geçerek
geliyordu. Mâverâünnehir’in birçok büyük merkezleri bile mânen ‘Türk’ olmaktan
ziyade ‘ ranî’ idi. Ite, bundan dolay d r ki, slâmiyet’ten önce de tan It klar için Türklere yabanc gelmeyen ranl lar, slâm medeniyeti dairesine girmek için yine onlara yol
gösterdiler.16
Köprülü, ran tesirine örnek olarak, Türklerin slâmiyet’i kabul ettikten sonra bilinen ilk Türkçe eser olan Yusuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig’ini vermektedir. Ona göre
bu eserdeki ran tesirleri özellikle dil,vezin ve Iekilde kendini göstermektedir.17
3.Ahmet Yesevî ve Yesevîlik
Fuat Köprülü, toplumlar n sosyal hayatlar nda derin izler b rakan kiIilerin, o
toplumlar üzerinde b rakt 8 etkiler nedeniyle hayatlar n n zamanla efsanevi bir hale
büründü8ünü, bunun da o kiIi veya kiIilerle ilgili tarihi bilgilerin karI s nda söylencelerin ortaya ç kt 8 n belirterek, zamanla söylencenin üstün gelerek tarihi bilgileri örttü8ünü söylemiItir.18
Köprülü gerek Ahmet Yesevî’yi gerekse di8er meIhur velileri tan t rken önce bu
kiIilerin etraf nda halelenmiI menk beleri göz önüne al p onlardan hareketle tarihi
kiIiliklerini ortaya koymaya çal Im It r. Bu da do8al olarak tarihi gerçek kiIilik ile efsanevi/söylencesel kiIili8i tam olarak birbirinden ay ramamaya ve bazen de yan lg lara
düImeye sebep olmuItur.
Nitekim Köprülü, Ahmet Yesevî’yi, lk Mutasavv flar’da, Yesevî’yi anlatan NakIi
gelene8ine dayanarak, onu dinîni yaIayan ortodoks sünni bir alim olarak tan tm It r.Fakat Köprülü, slam Ansiklopedisi’nin Türkçe bask s için yazd 8 Ahmet Yesevî
maddesinde ise, lk Mutasavv flar’da Yesevî’nin kiIili8i ile ilgili yazd klar n n tam olarak
do8ruyu yans tmad 8 n söyleyerek kendini düzeltmiItir. 'öyle der:
“ ... Türk Edebiyat nda lk Mutasavv flar’ yazarken, gerek Ahmet Yesevî’nin
sûfiyane Iahsiyetini, gerek Yesevî tarikat n n hüviyetini tamam yla NakIibendi kaynaklar n n gösterdi8i Iekilde tasvir etmiItim. Halbuki, Babai, Haydari ve BektaIi ananelerinin Ahmet Yesevî hakk ndaki rivayetleri, Iüphesiz, tarihi hakikate daha yak nd r. lk
Mutasavv flar’ n neIrinden sonra BektaIili8in menIeleri hakk nda yapt 8 m araIt rmalar ve elde etti8im yeni vesikalar, bana bu hususta kat’i bir kanaat vermiItir.”19
Tarihi gerçek kiIili8inden ziyade, söylencelerdeki anlat mlarla hayat n bilebildi8imiz Ahmet Yesevî’nin do8um tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ahmet Yesevî,
15

Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 20.
Köprülü, a.g.e., s. 21.
17
Köprülü, a.g.e., s. 21.
18
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 27. Menk beler ve Menâk bnâmeler ile ilgili olarak bkz. A. Y. Ocak, Kültür KaynaM:
Olarak Menâk:bnâmeler, TTK, Ankara 1992.
19
Köprülü, “Ahmet Yesevî”, slam Ansiklopedisi, cilt I, s. 212; Yine ayn mealde sözleri için bkz. Köprülü, slam Medeniyeti Tarihi, s. 187. A. Y. Ocak da Ahmet Yesevî’nin dinî kimli8i ile ilgili olarak aynen Köprülü gibi düIünmektedir.
(krI. Ocak, Türk SûfîliMine Bak:9lar, s. 33-37,52-56.) Mélikoff da böyle düIünüyor görünmektedir. (bkz. Mélikoff,
Hac: Bekta9-Efsaneden GerçeMe, s. 36-37; Uyur dik Uyard:lar, s. 176-177.)
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Hacegân/Hocalar silsilesine mensup oldu8u için Hâce/Hoca diye isimlendirilmiItir.
Muhtemelen XI.asr n ikinci yar s nda, TaIkent’in kuzey do8usunda, bugünkü Çimkent
yak n nda Sayram’da do8muI ve buran n kuzeybat s nda, Sir Deryâ havzas ndaki
Yesi’de yaIam It r. Yesevî nisbesi buradan gelmektedir.20
Ahmet Yesevî’nin, önceki araIt rmalar ndan ç kan sonuca göre, ortodoks bir
sünni oldu8unu söyleyen Köprülü’nün daha sonraki çal Imalar nda bu görüIünden
vazgeçti8ini onun ortodoks bir sünni de8il, heterodoks bir kiIi oldu8u sonucuna ulaIt 8 n yukar da ifade etmiItik.
Ancak o, bu kendi kendini düzeltti8i, slâm Ansiklopedisi’ndeki Ahmet Yesevî
maddesinde, Yesevî’yi anlat rken yine lk Mutasavv flardaki anlat m biçimine yak n bir
tarzda tan tm It r. Yine onun sünni bir sûfi olan Yusuf Hemedâni’nin halifesi saym I ve
Buhara’da say l hocalardan dersler ald 8 n ifade etmiItir. Bu çeliIkili durumu Köprülü,
Ahmet Yesevî ve bir tarikat olarak Yesevîli8in, heterodoks bir yap da olmas na ra8men
Mâverâünnehir ve Harezm bölgelerinin sünnîli8in büyük merkezlerinden olmas nedeniyle ‘ortodoks’ bir mahiyet arz etmiI olabilece8ini söyleyerek aImaya çal Im I görünmektedir.21
a.Ahmet Yesevî ve Divan-, Hikmet
Ahmet Yesevî’nin, Türkler aras nda tasavvuf esaslar n yaymak için halk edebiyat Iekillerine uygun, hece vezni ile Türkçe manzumeler yazm I oldu8u bilinmektedir.
Ancak XV. ve XVI. as rlarda bu manzumelerin toplanmas yla oluIturulan Dîvan- Hikmet’in Yesevî’ye aidiyeti Iüphelidir. Çünkü elimizde bulunan en eski nüsha XVII.as rdan öncesine gitmemektedir.22
Divan- Hikmet’in Yesevî derviIleri taraf ndan oluIturuldu8u, eser üzerinde yap lacak basit bir çal Imayla anlaI labilir. Nitekim hikmetlerde Yesevî’den en az iki as r
sonra yaIam I olan Nesîmî(ö.1417)’ye at flarda bulunulmas da, bu hikmetlerin en
az ndan hepsinin Yesevî’ye ait olamayaca8 n n basit bir göstergesidir.23
Divan- Hikmet; konu bak m ndan, derviIli8in ve derviIlerin faziletlerinden bahseden methiyeler, sonunda dinî-ahlaki sonuçlar ç kar lm I meIhur slam menk beleri,
Peygamber’in hayat na ve mucizelerine ait bir tak m parçalar, dünya halinden Iikayet
ve k yamet günlerinin yak nlaIt 8 n hat rlatmak amac yla yaz lm I zâhidâne Iikayetler,
cennet ve özellikle cehennem hallerinden bahseden destanlar gibi konular içermektedir. Ancak bu eserin edebi aç dan pek bir k ymeti yoktur. Edebi zevkten mahrum bir
eserdir. Ancak yine de Türkler üzerinde çok etkili olmuItur. Bunun da temel nedeni

20

Köprülü, “Ahmet Yesevî”, s. 210; lk Mutasavv:flar, s. 61-62; Mélikoff, Hac: Bekta9-Efsaneden GerçeMe, s. 30-35; Ocak,
a.g.e., s. 31.
21
Köprülü, “Ahmet Yesevî”, s. 211-212.
22
Köprülü, a.g.m., s. 213-214; lk Mutasavv:flar, s. 121-122. Günümüzde de Dîvân- Hikmet üzerinde yap lan çal Imalar neticesinde, Köprülü’nün ifade etti8i gibi XVII. yüzy ldan öncesine ait nüsha yoktur. Hayati Bice’nin Türkiye Diyanet Vakf Yay nlar ndan ç kan Dîvân-: Hikmet adl çal Imas da daha önce 1836’da Kazan’da bas lan nüsha
esas al narak yay mlanm I bir çal Imad r. Bu çal Imadan önce Türkçe’de Dîvân- Hikmet’in tam metninin bas m
yoktur. Ancak Kemal Eraslan taraf ndan haz rlanan ve Kültür Bakanl 8 nca yay nlanan Dîvân-: Hikmet Seçmeler adl
çal Ima var ise de bu, 70 adet hikmetten oluImuI bir çal Imad r. (bkz. Kemal Eraslan, Ahmet Yesevî Dîvân-: Hikmet
Seçmeler, Kültür Bakanl 8 , Ankara 1993 (3. bs.), Hayati Bice, Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-: Hikmet, TDV Yay nlar , Ankara 1993, s. XVII.)
23
Köprülü, “Ahmet Yesevî”, s. 213-214; lk Mutasavv:flar, s. 124-150.
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hem mahiyet itibariyle dinî-tasavvufi unsurlardan müteIekkil olmas , hem de halk
edebiyat ndan al nan milli unsur olsa gerektir.24
b.YesevîliFin Tarihi GeliGimi
Köprülü, Ahmet Yesevî ile ilgili tarihi verileri ve söylenceleri/menk beleri kendi
ifadesiyle ‘tenkidî bir Iekilde mezcederek’, Yesevîlik tarikat n n tarihi ve co8rafi oluIumuyla ilgili olarak Iu sonuçlara ulaIt 8 n söyler:
a. Yesevîlik, bir Türk sûfisi olan Ahmet Yesevî taraf ndan, tamamen Türk olan
bir çevrede kurulmuI, ilk büyük Türk tarikat d r.
b. Yesevîlik, önce Seyhun, TaIkent ve Do8u Türkistan’da kuvvetli bir Iekilde
yerleImiI, daha sonra Türk dil ve kültürünün Mâverâünnehir ve Harezm sahalar nda
kuvvetlenmesine paralel olarak buralarda da ehemmiyet kazanm It r. Ancak daha
sonra, yine kuruluIuna zemin haz rlad 8 di8er bir Türk tarikat olan NakIibendili8in
Orta Asya’da etkili olmas yla buralardaki tesiri nispeten azalm It r. Daha çok, Seyhun
sahas yla K rg z-K pçak bozk rlar na münhas r kalm I gibidir.
c. Yesevîli8in Anadolu’ya giriIi XIII.as rdad r. Bu giriI, muhtemelen Mo8ol istilâs neticesinde, Horasan, ran ve Azerbaycan bölgelerindeki Türkler aras nda bir müddet varl k gösterdikten sonrad r.
d. Yesevî Ieyh ve derviIlerinin XIII. as rda Anadolu’ya göçleri, azalmakla beraber XIV.as rda da devam etmiItir.
e. Hac BektaI Veli ve Sar Salt k gibi meIhur Anadolu sûfilerinden baIka, Azerbaycan ve Anadolu sahalar ndaki birçok Yesevî derviIlerinin ananelerinin XVII.as rda
hâlâ yaIad 8 n Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesi sayesinde bilinmektedir.
f. XX.yüzy l baIlar nda Dersim(Tunceli)’deki K z lbaI Kürt aIiretlerinden önemli
bir k sm n n hâlâ (Vakit Gazetesi, 20 Haziran 1925) Ahmet Yesevî’ye mensup olduklar n iddia etmeleri, Yesevî propagandas n n vaktiyle Anadolu’da ne kadar önemli bir rol
oynad 8 n gösterir.
g. XIII.as rda Haydariye tarikat n n do8mas nda etkili olan Yesevîlik, ayn asr n
ikinci yar s nda Anadolu’da Babai ve BektaIi tarikatlar n n teIekkülünde de etkili olmuItur.25
Köprülü’nün Anadolu Alevili8i problemine bak I aç s n takip ederek, onun bir
bütün olarak gördü8ü Türk tarihinin, konumuzla ilgisi sadedinde Orta Asya boyutunu,
yine onun bak I aç s na göre yans tt k. 'imdi onun Anadolu’da Alevili8in nas l oluItu8u ile ilgili görüIlerini inceleyelim.

III. KÖPRÜLÜ’YE GÖERE ANADOLU ALEV L ' N N OLU
LAR, SOSYAL GRUPLAR VE ETK N AHS YETLER

UM SÜREC NDE NANÇ-

Anadolu’nun tarih boyunca göze çarpan en önemli özelli8i, üzerinde birçok
medeniyeti bar nd rmas ve birçok medeniyetin de geçiI noktas üzerinde yer almas d r. Anadolu Iimdi oldu8u gibi geçmiIte de do8u ile bat aras nda bir köprü olmak
bak m ndan büyük önemi haizdir. Köprülü, ortaça8da Anadolu’nun özellikle büyük

24
25

Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 167; Türk Edebiyat: Tarihi, s. 195, 197.
Köprülü, “Ahmet Yesevî”, s. 213; Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, TTK, Ankara 1999, s. 98; Türk Edebiyat: Tarihi, s. 194.
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Iehirlerinin hem etnoloji hem de inanç itibariyle farkl görünümlerde oldu8unu söylemiItir.26
1.OFuz AGiretleri ve Selçuklu Medeniyeti
Selçuklu mparatorlu8unu kuran O8uzlar, Göktürk devletini kuran Türk koludur.
Bunlar daha Sâsânîler zaman nda Horasan s n rlar nda bulunuyorlard . Yo8un olarak
bulunduklar yerler, Seyhun ve Ceyhun civarlar olup, baIkentleri Seyhun yak n ndaki
Yeni Kend kasabas yd . Fakat bunlar n büyük bir k sm henüz göçebe idiler. GeniI
otlaklarda yetiItirdikleri koyun ve deve sürülerinin ürünlerini Mâverâünnehir ve
Harezm halk na satarlard . Bunlar zaman zaman civar memleketlere çapullarda da
bulunurlard . K pçaklar n bask s neticesinde XI.yüzy lda Mâverâünnehir ve Horasan’a
geçtiler. Bu yüzy lla beraber O8uzlar n slamlaImas art k baIlar. Önceleri farkl reislerin idaresi alt nda olarak Karahanl lar, Sâmânîler ve Gaznelilerle siyasi ve askeri münasebetleri olduktan sonra, aralar ndan ç kan Selçuklu hanedan n n azimli ve becerikli
idaresi alt nda Çin Türkistan’ ndan, M s r ve Bizans s n rlar na kadar büyük bir imparatorluk kurdular. lk Selçuklu hükümdarlar n n Seyhun civar ndan devaml göçebe olarak gelen O8uzlar daima bat s n rlar na sevk etme siyaseti sayesinde, Azerbaycan,
Güney Kafkasya, Erran, Irak, Kuzey Suriye havalisinde kuvvetli Türk zümreleri yerleIerek, o bölgelerin etnik çehresini önemli ölçüde de8iItirdikleri gibi, Anadolu’nun son
bir Iekilde TürkleImesi de bu O8uz göçlerinin bir sonucudur.27
Köprülü, O8uz aIiretlerinin inanç yap lar yla ilgili olarak; onlar n Bat ni ak mlar n
etkili oldu8u Horasan ve Mâverâünnehir bölgelerinde bulunduklar n , slam’ kabul
etmelerine ra8men hâlâ eski milli geleneklerinin ve eski dinlerinin etkisi alt nda kald klar n söyler. Ona göre, O8uzlar her ne kadar H ristiyanl k, Hinduizm, Mazdeizm,
Maniheizm gibi farkl din ve inançlardan etkilenmiI olsalar da slamiyet de dahil tüm
bu inançlar o Türkmenler için kapal ve anlaI lmaz yönler bar nd r yordu. Bu nedenle
onlar eski sade inançlar n unutamam Ilard r. Köprülü’ye göre, bugün K z lbaI, Alevi,
Hurufi, Ali lahi gibi isimlerle Anadolu ve ran’da varl klar n sürdüren heterodoks zümreler, bu O8uz aIiretlerinin torunlar d r. 28
Anadolu’ya yerleIen O8uz Türkleri, Müslüman Arap ve ran medeniyeti ile temastan sonra, geldikleri bu yeni alanda, eski ve slami olmayan medeniyetlerin kal nt lar na rastlam Ilard . YavaI yavaI TürkleIen büyük ve eski Anadolu Iehirlerinde, Türkler eski Bizans veya Ermeni sanat eserleri ve mimarisine rast geldikleri gibi, H ristiyanlarla yan yana yaIamak suretiyle aralar nda do8al bir gelenekler etkileIimi meydana
geldi. AIiret halinde yaIayan göçebe Türkler, as rlarca önceki yaIay I tarzlar n kolayca de8iItirmediklerinden, bütün bu tesirlere yabanc kal yorlard . Fakat büyük Iehirlerde yerleIenlerin bu tesirlerden etkilenmemeleri adeta imkans zd . Ancak, hayat
bak m ndan incelmiI, yükselmiI olan Iehir halk ço8unlukla uzun bir medrese tahsili
görmüI, Arap ve Acem ilim ve edebiyat na karI ruhunda derin ve samimi bir hayranl k
saklam I oldu8u için, slam medeniyetine nispetle maddeten ve manen daha aIa8
gördü8ü bu H ristiyan medeniyetine karI –az çok hakaret edici- bir kay ts zl 8a sahipti. Bu nedenle bu slami olmayan medeniyetin Türkler üzerindeki etkisi, baIl ca mimari
26

Köprülü, Anadolu’da slamiyet, (Franz Babinger’in makalesiyle beraber) Haz rlayan, Mehmet Kanar, nsan Yay nlar ,
stanbul 1996, s. 53.
27
Köprülü, Türk Edebiyat: Tarihi, s. 179-180.
28
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 70-71; Anadolu’da slamiyet, s. 44-45.
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gibi harici ve maddi unsurlar daha bariz olan sanatlarda bile k smen ortaya ç km It r.
Buna göre Anadolu Selçuklular n n meydana getirdi8i medeniyet, eski Türk ve ArapAcem unsurlar ndan etkilenmiI, slami olmayan unsurun etkisi çok az olmuItur.29
Köprülü, XIII-XVI.as rlarda Anadolu ve ran Türkleri aras nda meydana gelen Bat nî hareketlerde Türklerin de önemli etkisinin oldu8unu söyleyerek, slâm heterodoksi
tarihinde Türklerin de çok önemli bir rolü oldu8unu söylemiItir.30
2.XIII. As,rda Anadolu’nun Durumu
XIII. as r, siyasi de8iIiklikler bak m ndan, ortaça8 Anadolu tarihinin en dikkate
Iayan, en hareketli devridir. O devrin bir portresini çizmek gerekirse;
Anadolu Selçuk Devleti siyasi ve kültürel bak mlardan zirvededir.
a. IV.Haçl Seferi’nden sonra, Bizans mparatorlu8u’nun Anadolu’daki
enkaz üzerinde znik ve Trabzon devletleri kurulmuItur.
b. Mo8ollar Anadolu’yu istilâ ederek, buraya hakim olmuIlar ve Selçuk
hakimiyetini bir gölge haline getirmiIlerdir.
c. Anadolu Türkleri, Büyük lhanl mparatorlu8u içine girmiIlerdir.
d. lhanl lara rakip olan M s r-Suriye Memluk mparatorlu8u, dost ve müttefiki olan Alt nordu mparatorlu8u ile beraber, Anadolu’da siyasi faaliyetlere baIlam Ilard r.
e. Yine stanbul’daki Bizans mparatorlu8u’nun yeniden canlanmas da
bu as rdad r.31
XIII.as rdaki bunca siyasi olay n, sosyal hayat n bütün tezahürlerinde etkili olmas ve derin tepkiler meydana getirmesi nedeniyledir ki, Anadolu’da as rlarca etkili
olmuI birtak m büyük tarikatlar n oluIumu, göçebe aIiretlerle yerli halk aras ndaki
ekonomik uçurumun dinî bir k yam ad alt nda Selçuklular en güçlü olduklar bir zamanda sarsmas bu as rda olmuItur.
3.Babailer syan, ve AleviliFin Tarihsel Altyap,s,
Anadolu din tarihi ile ilgili belki de en önemli olay Babailer syan ad yla bilinen,
Türkmenlerin yapt klar k yamd r. Bugün art k bu konuyla ilgili yap lm I çal Imalar
sayesinde bu isyan n mahiyeti daha aç k bir Iekilde ortaya ç km It r.32
Köprülü, lk Mutasavv flar’da, Babailer isyan n , Anadolu’da K z lbaIl k, BektaIilik gibi gruplar n oluIumunun bir baIlang c olarak gördü8ünü söyleyerek, bu isyanla
ilgili kesin bilgilere sahip olunmad 8 n söyler.33 O, lk Mutasavv flar’da isyan n arkas ndaki kiIi olarak, Baba lyas Horasani’yi göstermiI, Baba shak’ ise ya onun ölümünden
sonra ona uymuI bir kiIi ya da onun ad na isyan ç karan halifesi olarak göstermiItir.34
29

Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 190.
krI. Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 69-70.
31
Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 27-39. Ayr ca Anadolu’nun XIII. yüzy ldaki durumuyla ilgili geniI bilgi için
bkz. Osman Turan, Selçuklular Zaman:nda Türkiye, Bo8aziçi Yay nlar , stanbul 1998.
32
Babaîler syan ile ilgili olarak, Iimdiye kadar yap lm I en kapsaml çal Ima, A. Y. Ocak’ n “Babaîler syan: AlevîliMin
Tarihsel Altyap:s: Yahut Anadolu’da slam-Türk Heterodoksisinin Te9ekkülü”, Dergâh Yay nlar , stanbul 1996 adl çal Imas d r. Yine bu konuyla ilgili olarak bkz. Reha Çamuro8lu, Tarih, Heterodoksi ve Babaîler, Metis Yay nlar , stanbul
1992.
33
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 208-209.
34
Köprülü, a.g.e., s. 207-211. Bugün art k Baba lyas Horasânî’nin torunu Elvan Çelebi taraf ndan yaz lan
Menâk:bu’l-Kudsiyye fî Menâs:bi’l-Ünsiyye adl eserin yay nlanmas yla Baba shak’ n Baba lyas’ n baI halifesi oldu8u
aç 8a ç km It r. bkz. Elvan Çelebi, Menâk:bu’l-Kudsiyye fî Menâs:bi’l-Ünsiyye Baba lyas-: Horasânî ve Sülâlesinin
30
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Fakat slam Ansiklopesi’nde yay nlad 8 BektaI maddesinde ise bu sefer Baba shak’
isyan n baI aktörü olarak göstermiI Baba lyas’tan söz etmemiItir.35 Köprülü, BektaIili8in MenIeleri adl makalesinde de, Baba lyas’tan hiç söz etmeyip sadece Baba shak’tan bahsetmektedir.36 Öyle görünüyor ki, Köprülü Baba lyas ve Baba shak’ ayn
kiIi olarak görmektedir.
Köprülü’ye göre, bir Kalenderiye babas olan Baba shak, bu isyanda siyasi gayeler gütmüItür. Buna delil olarak da, Selçuklularla problemleri olan Harezmlileri yan na ça8 rmas n gösteriyor ki, bu onun siyasi mahareti oldu8unu gösterir Mo8ollar n
ve Eyyubi prenslerinin de bu isyanda parmaklar olabilece8ini söyler.37
Köprülü’nün Babailer syan ’yla ilgili olarak dikkat çekti8i bir nokta da, isyan n,
öteden beri farkl inançlara beIiklik etmiI bir bölgede meydana gelmesidir. Nitekim
buralar daha sonra, Safevîler için de hareket noktas olacakt r.38
Tarihi kaynaklarda, ‘siyah libasl , k z l börklü, ayaklar çar kl ’ olarak nitelenen
göçebe Türkmenlerle Mo8ol hakimiyeti devrinde Karaman O8ullar ile birlikte Konya’y
istilâ eden Türkmenler bu isyan ç karanlarla ayn gruptad rlar.39
Karaman O8uzlar ’n n, Anadolu’daki Türkmen kabileleri üzerindeki etkilerinden
hareketle, bunlarla Karaman O8ullar aras nda bir yak nl k ihtimali üzerinde durur.
Nitekim Sünnilik siyaseti güden Osmanl padiIahlar n n Anadolu Türkmenlerini itaat
alt nda tutmak için çekti8i zorlu8a karI l k Karaman O8ullar n n, Türkmenlerle samimi
münasebetlerde bulunmas , akla bunlar aras nda inanç birli8i ça8r I mlar yapmaktad r.40
4. Anadolu’da Tasavvuf Cereyan,
slam alemindeki tasavvuf cereyan daima gittikçe artan bir kuvvetle bütün slam memleketlerini sarm I, her tarafa h zla yay lm It . Gazali(ö.1111)’den sonra Ehl-i
Sünnet inançlar yla pek iyi telif edilmiI olan bu cereyan XII. ve XIII.yüzy llarda ran’da,
Orta Asya’da, Suriye’de, M s r’da ve Anadolu’da birçok tekkeler kuruyordu. Bu tekkelerde yaIayan mutasavv flar n hakiki yüzleri kal n menak p bulutlar yla örtülmüI olsa
bile, o bulutlar n ard nda bir çok mühim Iairlere, derin ve serbest düIünceli bir çok
mütefekkire rastlanabilir. Özellikle bn Arabi(ö.1241)’den sonra vahdet telakkisini en
geniI bir surette kucaklam I sûfilere s k s k rastlanacakt r. Ba8dat’taki Abbasi halifelerinin maddi ve manevi etkileri zay flay p, hakimiyet farkl yerlerde farkl yerel emirlerin
eline geçince, bunlar n baz maddi sebeplerle tekkelere ve mutasavv flara iltifat ve
teveccüh ettikleri görülmektedir. Ite kuvvetli bir siyasi merkeziyetin yoklu8u ve memleketteki anarIi, ruhlarda tasavvuf ihtiyac n do8uruyordu.41
Tasavvuf ak m , Anadolu’da da kurulmaya baIlanan farkl tekkelerle kendini
gösteriyordu. Ancak XII. ve XIII.as rlarda kurulan tekkeler daha çok Bat ni karakterli
idiler. Bunlar n en yayg n olanlar Kalenderiler ve Haydariler idi.
Menk:bevî Tarihi (Haz rlayanlar: smail E. Erünsal – Ahmet YaIar Ocak, TTK, Ankara 1995) 538, 540, 546, 547, 549,
553, 561, 576, 588, 593, 595, 597, 612, 618, 623, 624, 629, 630 ve 1616.beyitler.
35
Köprülü, “BektaI”, slam Ansiklopedisi, c. II, stanbul 1943, s. 461.
36
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 74; Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 48.
37
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 74; Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u , s. 49.
38
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 74.
39
Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u , s. 49.
40
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 74; Anadolu’da slamiyet, s. 51-52.
41
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 195-196.
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a. Kalenderiler-Haydariler ve DiFerleri
Babailerin ve Türkmen Ieyhlerinin kayna8 n Köprülü’ye göre k smen Yesevîlik
k smen de Kalenderîlik tarikatlar nda aramak gerekir. Yesevilik hakk nda k smen bilgi
verilmiIti. Kalenderîlik’e gelince; Köprülü, yaln z Anadolu’nun dinî tarihi de8il, genel
tasavvuf tarihi bak m ndan da önemli tesirleri olan bu tarikat hakk nda kendi zaman na kadar hiç çal Ima yap lmad 8 ndan yak n r.42 Onun araIt rmalar na göre
Kalenderilik; kayna8 n Horasan mektebi veya Melâmetîye43 denen ve Cemâleddin Sâvî
(ö.1070/1) den sonra Suriye, M s r, Irak, ran, Hindistan, Orta Asya ve Anadolu sahalar nda ortaya ç kan büyük bir tarikatt r. Kalenderiler, ayinlerinin garipli8i ve mensuplar n n dinî konularda ald rmaz, rahat tav rlar ndan dolay , ‘Avarifu’l-Maârif’ müellifi
Sühreverdî (ö.1191) gibi Ieriata ba8l sûfilerin Iiddetli hücumlar na maruz kalm It r.
Mensuplar n n k yafetleri, yaIay Ilar ve ahlak anlay Ilar itibariyle Hind Sadhu’lar n
hat rlatan bu tarikat, muhtelif zaman ve mekanlarda baz farklar göstermekle beraber,
‘mücerredlik, fakr, dilenme ve melâmet’ esaslar na ba8l d r. Kalenderler, saçlar n ,
kaIlar n , sakal ve b y klar n traI ederek kendilerine has bayraklar ve dümbeklerle,
oldukça kalabal k gruplar halinde Iehirden Iehire gezerlerdi. Çünkü onlar n inançlar n n temelinde hiçbir kay t ve Iarta ba8l olmaks z n, dünyadan el-etek çekerek asla
gelece8i düIünmemek yatmaktad r. Bekarl 8 , fakirli8i ve dilenmeyi kendilerine Iiar
edinen bu gruplar, insanlar n kendilerini k namalar na/melâmet yard mc olsun diye
saçlar n , sakallar n , kaIlar n kaz t rlard . Baz merkezlerde tekkeleri olmakla beraber
genelde gezgincidirler.44
Köprülü’ye göre, özellikle Mo8ol istilâs ndan sonra, istilâ edilen veya istilâ korkusuna maruz bulunan yerlerden Anadolu’ya derviI göçü ço8alm It . Türkistan, Buhara, Harezm, Irak ve ran’dan birçok derviI Selçuklu saltanat n n himayesine s 8 nmak
için geliyorlard . Gerek Mo8ol istilâs ndan önce, gerek sonra Anadolu’ya gelen bu
derviIler aras nda en büyük ço8unlu8unu Kalenderîler ve onun Haydariye gibi baIl ca
Iubelerine mensup insanlar oluIturuyordu.45
slâm dünyas nda tasavvuf ak m n n kuvvetlenip, tarikatlar n meydana gelmesine paralel olarak; aI r 'ii ve Bat nî akideleri bu oluIumlar n içine girerek, Kalenderiye,
Haydariye vs. gibi bir tak m tarikatlar n teIekkülünde etkili olmuIlard r. Türklerin bu
husustaki rolleri ise yads namaz bir derecededir. Mesela, menIeini Hamdûn Kassâr ve
Ebu Said Ebulhayr gibi büyük sûfilerin temsil etti8i Horasan Melâmetiyesinden alarak
farkl etkilerle farkl slâm ve Türk sahalar nda muayyen bir tarikat Ieklinde ortaya
ç kan ve ‘Tâife-i Abdalân’, ‘Cevalika’ gibi isimler alan bu zümreler bir tak m garip âdetlerinden ve din hususundaki vurdum duymazl klar ndan dolay ehl-i sünnet ulemâs ve
hatta sûfiye taraf ndan a8 r ithamlara maruz kalm Ilard r. Osmanl kaynaklar nda tarihçilerin ‘abdâl, I k, torlak, Ieyyad, haydarî, edhemî, câmî, Iemsî’ gibi adlarla and klar da bu kalenderlerdir. XI.asra kadar slâm ve bilhassa Türk memleketlerinde pek
42

Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u , s. 98.
Melâmetîlik ile ilgili bkz. Ömer R za Do8rul, slam Tarihinde lk Melâmet, nk lap Kitabevi, tsz.;
Cavit Sunar, Melâmîlik ve Bekta9îlik, Ankara Üniversitesi lahiyat Fakültesi Yay nlar , Ankara 1975.
44
Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 99; Anadolu’da slamiyet, s. 49-51, 90 not 35; Kalenderîlik ile ilgili A. Y.
Ocak’ n Iu çal Imalar na bak lmal d r: Kalenderîler–Osmanl: mparatorluMu’nda Marjinal Sûfîlik, TTK Yay nlar , Ankara
1992; Babaîler syan:, s. 66-69.)
45
Köprülü, Anadolu’da slamiyet, s. 49.
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yayg n olan bu tarikat XII.as rdan itibaren birtak m tali Iubeler do8urmuItur ki, bunlardan en çok dikkat çekeni Haydariye tarikat d r.. Sava’daki büyük tekkesi as rlarca
Iöhretini kaybetmeyen ve neslen bir Türk Iehzâdesi olup 1221’den sonra ölen 'eyh
Kutbeddin Haydar, zaman nda büyük bir Iöhret kazanarak bilhassa Türk gençlerinden
birçok müride sahip oldu.46
AI r 'ii-Bat nî e8ilimleriyle dolu olan Kalenderiye ve Haydariye tarikatlar yla
BektaIîlik aras nda o kadar benzerlik vard r ki, sonralar bunlar birbirinin yerine eI
anlaml olarak kullan lm Ilard r.47
Buna göre, 'iilik ile Fütüvvet; 'iilikle Kalenderiye ve Haydariye ve bunlarla
Yesevîlik-BektaIilik aras ndaki s k iliIki ve benzerlikler, tesadüf eseri olan bir durum
olmay p, tarihen gerçek olan bir tak m etkenlere dayanmaktad r. Yine Türkmen kitleleri
aras na ehl-i sünnet inanc na ters bir tak m inançlar n kolayca yay lmas ve yeni yeni
inanç gruplar n n oluImas da tesadüfle aç klanamayacak önemli bir olayd r.48
Alevi-BektaIi inan I n n kökenlerinin tam olarak kavranabilmesi için, Anadolu’nun XIII. as r dinî tarihinin iyi tetkik edilmesi gerekti8ini söyleyen Köprülü, bunu
yaparken Sünnî Selçuklu sultanlar n n nüfuzuna tabi Anadolu’nun büyük merkezlerindeki sûfi ak mlar yla, kavmî ananeleriyle çok s k bir iliIki içerisinde olan Türkmen
zümreleri aras ndaki dinî anlay I /tecelliyi birbirinden ay rmak gerekti8ini özellikle
vurgular.49
Anadolu’daki sosyal yaIam anlamak bak m ndan, orada yaIam I kategorik
gruplar n bilinmesi, bilinmeyenlerin aç 8a kavuImas nda önemli bir etken olacakt r.
Osmanl dönemi öncesi Anadolu’da yerleIik sosyal gruplar n varl 8 , o dönemi anlatan
tarih kitaplar sayesinde ortaya ç kar lm It r.
5. Anadolu’da Dört Sosyal Grup
Köprülü, ilk defa Osmanl tarihçisi ÂI kpaIazâde’nin ‘Tarih’inde; “Bu Anadolu’da misafirler ve seyyahlar aras nda dört tayfa vard r ki an l r. Biri Anadolu Gazileri,
biri Anadolu Ah lar , biri Anadolu Abdallar , biri de Anadolu Bac lar .” diyerek50, zikretti8i dört sosyal grubun mahiyetinin anlaI lmas n , Anadolu’nun siyasi ve sosyal tarihinin anlaI lmas için bir zaruret olarak gösterir.51 Bu dört grup Iunlard r:
a. Gaziler ve Alplar (Gaziyân-, Rûm)
ÂI kpaIazâde’nin Gaziyân- Rûm, baIka kaynaklar n Alplar, Alp erenler gibi adlarla and klar bu grup, yaln z Anadolu Selçuklular ’n n son devirlerinde de8il, daha ilk
Anadolu fetihleri döneminde var olan sosyal bir teIkilatt . slâmiyet’ten önce de Türkler ‘kahraman, cengâver’ anlam nda bir lakap olarak ‘Alp’ unvan n kullan yorlard .
Müslüman olduktan sonra ise, hem bu lakab hem de Gazi lakab n kullanmaya baIlam Ilard r. Dinî, kutsal bir anlam olarak mücahitlere verilen Gazi lakab
DâniImendliler’de ve baz uç beyliklerinde hükümdarlar n bir unvan olarak da kullan l yordu. Tarihi kaynaklarda bazen genel olarak bütün Müslüman ordusunu ifade anla-
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Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 71; Anadolu’da slamiyet, s. 50; Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 99.
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 72.
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Köprülü, Anadolu’da slamiyet, s. 50.
49
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 73.
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Â9:k Pa9aoMlu Tarihi, Ats z Yay n , MEB, stanbul 1992, s. 165.
51
Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 83.
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m nda kullan lan bu unvan daha çok özel anlamda, ordudaki ya da büyük Iehirlerdeki
belirli bir grup için kullan l yordu.52
b. Ahiler (Ahiyân-, Rûm)
ÂI kpaIazâde’nin Anadolu’da öneminden bahsetti8i ikinci zümre Ahiyân- Rûm
yani Anadolu Ahileri’dir. bn Batuta’n n müIahedeleri sayesinde XIV.as rda bu teIekkülün Anadolu’da çok yay lm I oldu8u bilinmektedir, diyen Köprülü, Ahi’leri
XIII.as rdan XV.asra kadar, Anadolu Iehirlerinde çok mühim bir rol oynayan, ezoterik/bat nî bir teIkilat olarak tan mlar. Ona göre Ahi’ler, tarihçi Franz Babinger’in zannetti8i gibi Osmanl lar zaman nda de8il, Selçuklular zaman nda ortaya ç km I olup,
Ramsey’in de iddia etti8i üzere eski Anadolu’daki buna benzer mahallî teIkilat n basit
bir devam ndan ibaret olmay p, slâm aleminin her taraf nda göze çarpan ‘esnaf teIkilat ’yla alakal fütüvvet zümreleridir. Massignon’un da tahmin etti8i gibi bunlar n;Türkistan, Horasan, ran, Irak, Suriye ve M s r’ n s nâî merkezlerinde teIekkül eden
‘esnaf’ teIkilat olarak, Karamita dâîlerinin Bat nî propagandalar yla s k bir iliIkisi
vard r.53
XIII.as r baI nda bütün yak n do8u Müslüman dünyas nda yayg n olan fütüvvet
zümreleri, bir tür slam Iövalyeli8idir. Abbasilerin son kudretli halifesi Nâs r li
dinîllah’ n yeniden tanzim etti8i bu zümre, Anadolu’da Ahi’ler ad alt nda ortaya ç km It r.54
Fütüvvet teIkilat n n Anadolu’da güçlenmesi, muhtemelen Sultan I. zzettin
Keykavus’un bu teIkilata girmesinden sonra olmuItur. Anadolu’nun manevi muhitindeki fikri cereyanlara uyarak biraz tasavvufi bir renk alan bu teIkilat, çeIitli zanaat
gruplar n n da içine girerek hem kendi güçlenmiI hem de bu gruplar canland rm It r.
XIII. asr n ikinci yar s ndan XIV.asra kadar Anadolu’da bir tak m büyük devlet adamlar n n, kad lar n, müderrislerin, muhtelif tarikatlara mensup Ieyhlerin ve büyük tacirlerin fütüvvet teIkilat na girdikleri görülmüItür ki, bu teIkilat n sosyal kuvvetini göstermesi bak m ndan önemlidir.55
Anadolu’daki esnaf gruplar n n fütüvvet teIkilat içine girmesi, XIII. asr n ilk çeyre8inden sonra olmuI olmal d r. Bu da, tarihi kaynaklardan ve Anadolu’da farkl as rlarda yaz lm I farkl fütüvvetnâmelerin tetkikinden ortaya ç kan bir sonuçtur. Bu teIkilat içinde genç ve bekar iIçilerin varl 8 ndan dolay baz alimlerce bu teIkilat, bir esnaf
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Köprülü, a.g.e., s. 84. Alpler ile ilgili geniI bilgi için bkz. Köprülü, “Alp”, slam Ansiklopedisi, cilt I, s. 379-384.
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 73. Günümüzde de Ahîlerin menIei meselesi hâlâ tart Imal olup, bu konuda tam bir görüI birli8i yoktur. Ahîlik konusunda çok mesai sarf etmiI olan Mikâil Bayram’a göre, Ahîlik yap itibar yla heterodoks ('iî-Bât nî) de8il, Sünnî’dir. Ahî Evren de çok eser vermiI Sünnî bir halk filozofudur. (krI. Mikâil Bayram, Ahi Evren ve Ahi Te9kilât:n:n Kurulu9u, Konya 1991; “Türkiye Selçuklular Döneminde Bilimsel Ortam ve
Ahilik’in Do8uIuna Etkisi”, Türkiyat Ara9t:rmalar: Dergisi, Say 10, Konya 2001; eyh Evhadüddin Hâmid el-Kirmânî ve
Evhadiyye Tarikat:, Konya 1993) Mikâil Bayram son yapt 8 çal Imalarda da Ahî Evren’in meIhur Nasreddin Hoca
ile ayn kiIi oldu8u sonucuna varm It r. Bunun için (bkz. Tarihin I9:M:nda Nasreddin Hoca ve Ahi Evren, Konya 2001)
Bunun yan s ra Mélikoff ve A. Y. Ocak ise Ahîli8in heterodoks bir mahiyette oldu8unu söylemektedirler. (bkz.
Mélikoff, Efsaneden GerçeMe, s. 151-157; Ocak, Türk SûfîliMine Bak:9lar, s. 169-190.) Bu son çal Imada yazar, Ahîlik
ile ilgili yap lm I olan çal Imalar n tan t m yla beraber, yöntemler-yaklaI mlar-kaynaklar ve yorumlar aç s ndan
genel bir de8erlendirmesini de yapm It r.
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Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 64; lk Mutasavv:flar, s. 213, not 40.
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Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 91.
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teIkilat , baz lar nca da sair tasavvufi tarikatlar gibi bir fütüvvet tarikati olarak kabul
edilmiItir. Halbuki bunlar do8ru de8ildir.56
c. Bac,lar (Bâc,yân-, Rûm)
ÂI kpaIazâde’nin üçüncü zümre olarak bahsetti8i, Bâc yân- Rûm yani kad nlar
teIkilat d r. BaIka hiçbir kaynakta zikredilmeyen bu zümrenin mevcudiyeti, araIt rmac larca garip karI lanm I; ya ifade de bir yanl I oldu8u ya da ÂI kpaIazâde’nin yanl Il k
yapt 8 söylenmiItir. Ancak, BektaIi gelene8inde, Hac BektaI Veli’nin bir müridi olarak gösterilen Kad nc k Ana’n n lakab ‘bac ’ olarak ifade edilmekte ve tarikattan olan
kad nlara ‘bac ’ denmektedir.57
d. Anadolu Erenleri (Abdâlân-, Rûm)
ÂI kpaIazâde’nin zikretti8i dördüncü ve son zümre olan Abdâlân- Rûm, Anadolu Abdallar anlam na gelip, Anadolu’nun heterodoks derviIlerini ifade eder. Baz
kaynaklarda Horasan Erenleri58 ad yla da an lan bu grubun, XIV.as rda çok önemli bir
dinî-sosyal rol oynad 8 , Osmanl Devleti’nin bu asr na ait bütün kaynaklarda Abdal
veya Baba lakab n taI yan ve ilk Osmanl hükümdarlar yla beraber savaIlara kat lan
tahta k l çl , cezbeli birtak m derviIlerden bahsedilmesiyle de anlaI l r.59
lk Osmanl hükümdarlar n n yan nda, menk belere göre tahta k l çlarla savaIan,
kaleler alan, bir avuç müridi ile binlerce düIman ezen, Müslümanl 8 yayan Abdal
lakapl bir çok derviI, mesela Abdal Musa, Abdal Murat, Kumral Abdal,
ÂI kpaIazâde’nin Rûm Abdallar dedi8i zümreye mensuptur. Bu grup, yukar da ifade
edildi8i üzere, Yesevîlik, Kalenderilik, Haydarilik gibi muhtelif heterodoks zümrelerin
Anadolu’da Türkmen gelenekleriyle ve yerel inan Ilarla kar Imas ndan meydana gelen
Babaili8in sonraki Iekillerinden biri say labilir. Yine Osmanl kaynaklar nda görülen,
torlaklar ve derviIler muhtemelen bu Abdallard r. lk zamanlarda daha çok
Kalenderilik etkisi alt nda olan Abdallar, XV.as rdan sonra BektaIilik’e meyletmiIlerdir.60
6. Anadolu AleviliFinin OluGum Sürecinde Etkin ahsiyetler
Anadolu Alevili8inin oluIum sürecinde etkili olan, Hac BektaI- Veli, Yunus
Emre, Barak Baba, Gark n Dede, Sar Saltuk gibi birçok sûfi kiIilik vard r. Ancak biz
burada Anadolu Alevili8inin oluIumunda etkileri belirgin olan ve BektaIilik tarikat na
ismi verilen Hac BektaI- Veli ve günümüzde hâlâ heterodoks olup olmad 8 tart Ima
konusu olan Yunus Emre’yi Köprülü’ye ba8l olarak ele alaca8 z.
a. Hac, BektaG Veli
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Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 92. Halbuki Köprülü lk Mutasavv:flar’da Ahîlerin, fütüvvet inan I na mensup olmalar ve senetlerini Hz. Ali’ye dayand rmalar sebebiyle bir tarikat say labilece8ini söylemiItir. (bkz. lk
Mutasavv:flar, s. 212-213)
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Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 93-94; Bayram, Bâc yân- Rûm teIkilât n n, Ahî teIkilât n n kad nlar kolu
olarak Kayseri’de XIII. yüzy lda, Ahî Evren’in eIi Fatma Bac taraf ndan kuruldu8unu söyler. (bkz. Bayram,
Bâc:yân-: Rûm, Konya 1987; Ahi Evren ve Ahi Te9kilât:n:n Kurulu9u, s. 2, 3, 28, 83.)
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Köprülü, eski kaynaklarda çokça geçen ‘Horasan Erenleri’ ifadesinin baz tarihçilerce, Horasan’dan gelen derviIler Ieklinde yanl I anlaI ld 8 n söyleyerek; ‘Horasan Erenleri’ tabirinin co8rafî bir niteleme olmad 8 n , gerçek
manas n n melâmetiye meIrepli sûfîler demek oldu8unu ve eski sûfî kaynaklarda geçen ‘Irakîler’ karI l 8 kullan ld 8 n söyler. (bkz. Anadolu’da slamiyet, s. 89-90, not 30.) Mélikoff ise bu ifadeyi co8rafî bir adland rma olarak
kabul etmektedir. (bkz. Efsaneden GerçeMe, s. 29)
59
Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 94.
60
Köprülü, a.g.e., s. 101.
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Osmanl mparatorlu8u’nda XIV.as rdan baIlayarak, bilhassa XV.-XIX.as r aras nda dinî ve siyasi büyük bir nüfuz icra eden ve bir aral k II.Mahmud(1808-1839) taraf ndan, yeniçeri oca8 ile birlikte, kald r ld ktan sonra, Sultan Abdülaziz(1861-1876)
zaman nda tekrar meydana ç kan ve Türkiye Cumhuriyeti taraf ndan 1925’te tarikatlar n kald r lmas na kadar devam eden BektaIilik tarikat n n piridir.61
Köprülü, Hac BektaI Veli ve BektaIilik hakk nda, büyük bir monografi haz rlad 8 n çokça söylemiIse de,62 maalesef böyle bir çal Imas gün yüzüne ç kmam It r.
BektaIi gelene8ine göre, Hac BektaI, Ahmet Yesevî’nin zahir ve bat n ilimlerinde çok derinleImiI halifelerinden Lokman Perende’nin mürididir. Hac BektaI Veli
gerek Lokman Perende’ye gerekse Hoca Ahmet Yesevî’ye birçok kerametler göstermiItir. Buna göre Hac BektaI’ Anadolu’ya, ‘irIad’ için Ahmet Yesevî göndermiItir.63
Hac BektaI, ‘kendi halinde bir meczup, saf bir azizdir’64Osmanl lar n kuruluIundan önce Anadolu’ya yerleImiItir. Hiçbir Iekilde tarikat kurmam It r. KiIili8i de bir
tarikat kurmas na engeldir. Ancak Anadolu Türkleri aras nda XIII.yüzy ldan baIlayarak,
XVI.yüzy la kadar devam eden dinî kaynaImalar aras nda, daha birçok çeIitli mahiyette inanç ve tarikatlar gibi, BektaIilik tarikat da XV.yüzy lda tam anlam yla kurulmuI ve
kendine pir olarak da XIII.yüzy ldan beri tarihi Iahsiyeti unutularak halk aras nda menk beleri dolaIan Hac BektaI Veli’yi seçmiItir. Hac BektaI Veli’nin, Yesevî
müridlerinden oldu8u ile ilgili meydana gelmiI birçok menk be, do8ru kabul edilebilece8i gibi, Osmanl lardan önce Anadolu’ya birçok Yesevî derviIin gelmesinden hareketle onun da Yesevî derviIi oldu8u düIünülmüI olabilir. Ancak bu ihtimallerden hangisi
do8ru olursa olsun, BektaIilik tarikat n n, Hac BektaI Veli taraf ndan kurulmad 8
kesindir. Bu nedenle Yesevîlik ile BektaIilik aras nda bir alaka kurmak do8ru de8ildir.
ki tarikat, ayinlerinde Arapça ve Farsça yerine Türkçe kullanmalar bak m ndan birbirlerine benzeseler de, aralar nda organik bir ba8 yoktur. Çünkü, ilk kuruluI y llar nda
bile BektaIilik tarikat na intisap edenler, bütün haramlar mübah gören z nd klar gibi
telakki edilmiIler, Hurufiye’den kabul edilip, Ieriat d I say lm Ilard r. Hal böyle olunca, BektaIili8in ilk kuruldu8unda Ieriat içi bir tarikatken daha sonra, baz mülhid ve
z nd klar n tarikat içerisine girmesiyle bozulmuI oldu8u iddias da do8ru de8ildir. Zira
bu tarikat baItan beri heterodoks bir yap da olmuItur.65
Köprülü, XIII.as rda Anadolu’yu kaplayan Babaî halifelerinin en meIhuru, Horasanl bir Türk olarak tan tt 8 Hac BektaI Veli’nin bugün elimizde asl Arapça olan,
müritlerinden Sadedin adl biri taraf ndan Türkçe’ye tercüme edilen ve Hatibo8lu
Muhammed taraf ndan nazma çekilen Makâlât adl bir eseri oldu8unu söylemektedir.66
Köprülü’ye göre, bu eserin varl 8 yla ÂI kpaIazâde’nin Hac BektaI- Veli’nin tarikat kuramayacak bir kiIilikte oldu8u iddias çürütülmüI olmaktad r. Çünkü bu eserle
61

Hac BektaI Veli’nin söylenceli hayat n anlatan XVII. yüzy la ait bir eser olan ve Gölp narl ’n n haz rlam I oldu8u
Vilâyetnâme bu konuda bir fikir verecektir. bkz. Vilâyetnâme Menâk:b-: Hünkâr Hac: Bektâ9-: Veli (Haz rlayan: Abdulbaki Gölp narl ) nk lap Kitabevi, stanbul 1958.
62
Köprülü, “BektaIîli8in MenIeleri”, s. 76; lk Mutasavv:flar, s. 112 not 45, 339 not 4; “BektaI”, s. 464. Burada 25
y ld r BektaIîlik ile ilgili büyük bir monografi çal Imas oldu8unu söylemiItir.
63
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 52-54.
64
A9:k Pa9aoMlu Tarihi, s. 165-166; Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 52-54
65
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 110-113; “BektaI”, s. 461-463; Menâk:bu’l Kudsiyye sayesinde Hac BektaI’ n Baba
lyas’ n halifelerinden biri oldu8u aç 8a ç km It r. (bkz. Menâk:bu’l-Kudsiyye, 1994, 2003, 2011. beyitler)
66
Köprülü, Anadolu’da slamiyet, s. 64 , 105 not 118.
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onun dinî ilimlere vak f oldu8u ortaya ç km It r. Ancak bu eserde, on iki imam ikrar ,
tevellî (Hz.Ali ve ehl-i beyti sevenleri sevmek) ve teberrî (Hz.Ali ve ehl-i beyti sevmeyenleri sevmemek ve onlardan beri oldu8unu aç klamak)’yi tavsiye etmesi nedeniyle
onun on ikinci 'iili8e meyilli oldu8unu göstermiItir.67
Köprülü, Hac BektaI’ n Makâlât’tan baIka, Tefsir-i Fatiha ve Makâlât- Erbain
adl iki eseri daha oldu8unu söylemekte, ancak bunlar n Tire kütüphanesi yang n nda
yand 8 n Baha Said’den duydu8unu söylemektedir. Yine onun sözlerini içeren Farsça
bir risalesinin özel kütüphanesinde bulundu8unu söylemiItir.68
b. Yunus Emre
lk tarihi kaynaklar n Yunus Emre hakk nda verdikleri bilgiler, eksik ve çeliIkilidir. O muhtemelen, XIII. yüzy l n son yar s ile, XIV.yüzy l n baIlar nda yaIam I basit bir
derviItir. Onun Y ld r m Bayezid devri Iahsiyetleri aras nda gösterilmesi ya da ölüm
tarihinin 1439-40 olarak gösterilmesi do8ru de8ildir. Çünkü böyle olsayd , XIV.yüzy l n
son ya da XV.yüzy l n ilk y llar nda zapt ve tespit edilen BektaIi ananesinin ondan
bahsetmesi mümkün olamazd . Zira BektaIi ananesi XIII. yüzy l n son XIV.yüzy l n ilk
senelerine ait mutasavv flar içine almaktad r.69
Bu bilgilerden sonra Yunus Emre’nin hayat yla ilgili Iunlar söyleyebiliriz. O,
XIII.yüzy l n son yar s nda Sivrihisar civar nda veya Bolu’ya dahil olan Sakarya suyu
civar ndaki köylerden birinde yetiImiI bir Türkmen köylüsüydü. Divan’ ndan anlaI ld 8 na göre, uzun müddet Hak yoluna eriIme8e çal Im I ve buna ancak Taptuk Emre’ye
mürit olduktan sonra kavuIabilmiItir.70
Yunus Emre, Ahmet Yesevî ile birlikte Türk dünyas n n en tan nm I Iairidir. Ahmet Yesevî do8u Türkleri için ne ifade ediyorsa, Yunus Emre de bat Türkleri/Anadolu
Türkleri için onu ifade eder. 'iirleri/ilahileri günümüze kadar gelmiI ve hâlâ sevilerek
okunan, bestesi yap lm I olan Yunus’un eserlerinin, içerdi8i geniI ve serbest tasavvuf
anlay I dolay s yla, BektaIiler ve K z lbaI Türkmenler üzerinde çok etkili oldu8unu da
unutmamak gerekir.71
Yunus Emre’nin bilinen tek eseri birçok gazellerini, ilahilerini içeren Divan’ d r.
Yunus’un divan n n birçok yazma nüshas olmas na ra8men, XIV. veya XV. yüzy llarda
yaz lm I eski bir nüshas yoktur. Eldeki nüshalar, son as rlara ait nüshalard r ki, bu da
Divan’ n Yunus’tan çok sonra, ona ba8l bir derviI taraf ndan tertip ve tanzim edildi8ini akla getirmektedir.72

67

Köprülü, a.g.e., s. 64 ve 105 not 118. Bugün, Makâlât’ n Hac BektaI’a aidiyeti konusunda bilim adamlar aras nda
ortak bir görüI yoktur. Makâlât’ n edisyon kritikli neIrini yapan Esad CoIan’a göre, bu eser kesinlikle Hac
BektaI’a aittir. (bkz. Esad CoIan, Makâlât, Seha NeIriyat stanbul, 1986, s. XLII-XLIII.) Ancak Mélikoff ve A. Y.
Ocak ise, eserin Hac BektaI’a aidiyetini kabul etmeyerek, Makâlât’ n Arapça asl n n da hiçbir zaman olmad 8 n
düIünmektedirler. (bkz. Mélikoff, Efsaneden GerçeMe, s. 101; Ocak, Kalenderîler, s. 112-113; Türk SûfîliMine Bak:9lar, s.
162) Köprülü de, bu eserin Arapça asl na ulaIamad 8 n söyler. (bkz. Köprülü, a.g.e., s. 105 not 118.)
68
Köprülü, a.g.e., s. 105 not 118.
69
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 261-262.
70
Köprülü, a.g.e., s. 265; Yunus Emre’nin hayat ve eserleriyle ilgili birçok çal Ima yapm I Abdülbaki Gölp narl ’n n
Iu eserlerine bkz. Yunus Emre Divan:, Ahmet Halit Kitabevi, stanbul 1943; Yunus Emre Risâlat al Nushiyya ve Divan,
EskiIehir Turizm ve Tan tma Derne8i Yay n , stanbul 1965; Yunus Emre ve Tasavvuf, stanbul 1961.)
71
Köprülü, a.g.e., s. 282-285.
72
Köprülü, a.g.e., s. 287; Yunus’un Divan d I nda bir de Risâletu’n-Nushiyye adl bir eseri daha vard r. Buradaki
beyitler, mesnevi tarz ndan yaz lm I, ö8ütleri içerir. Bu esere ait en eski nüsha Fatih nüshas d r. (bkz. Gölp narl ,
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Yunus Emre’ye kadar Anadolu’da acem kültürü her bak mdan etkilidir. Özellikle
Mevlana ile yerleImiI olan bu kültürün Mevlana’dan sonra da o8lu Sultan Veled, 'eyh
GülIehri ve ÂI k PaIa gibi Iairlerin acem kültürünün etkisi alt nda eserler verdikleri
görülmektedir.73
Bunun yan s ra geniI halk kitlelerini etkileyen ise, uzun zaman zarf nda oluImuI
O8uznâme denilen, içinde baIka milletlerin de hikayelerine benzeyen halk hikayeleri
ve söylenceleridir.74
Yunus Emre ise, aruz veznini kullanmakla beraber, ilahilerinin büyük bir k sm n
hece vezniyle yazm It r. Bunda en büyük etken ise, içinde yaIad 8 halk kitlesine,
al It 8 ve sevdi8i tarzda hitap etme endiIesidir.75
Yunus’un Divan’ n inceledi8imizde onda hem Kuran ve Sünnet’e ça8 ran ilahileri oldu8u gibi, Ieriata ayk r gibi görünen serbest ilahileri de vard r.76
Netice itibariyle, Yunus Emre, Anadolu’da yetiImiI ve hâlâ aI lamam I büyük
mutasavv f bir Iairdir. Kendinden sonra gelenleri de etkilemiI olan Yunus, Tekke Iiiri
ve BektaIi Iiiri üzerinde etkili olmuItur. Halk n en aIa8 kitlesine kadar inebilmek için,
ayin ve erkanlar nda bile Türkçe’ye büyük önem veren BektaIiler üzerinde Yunus’un
büyük etkileri olmuItur. Zaten di8er Ieyhler gibi medrese tahsili görmemiI basit halk
adamlar olan BektaIi derviIleri için acem edebiyat yerine Yunus’un temsil etti8i halk
edebiyat paha biçilmez bir de8erdir.77

IV. KÖPRÜLÜ’YE GÖRE BEKTA

L K YA DA ANADOLU ALEV L ' N N D 'ER YÜ-

ZÜ

1. BektaGiliFin KuruluGu
Köprülü’nün kendi kendini düzeltti8i konulardan birisi de, BektaIilik tarikat n n
kurucusu ile ilgilidir. Köprülü önce lk Mutasavv flar’da, ÂI kpaIazâde’nin, Hac BektaI
ile ilgili olarak söyledi8i onun saf bir aziz olup tarikat kurmad 8 düIüncesine kat l p,
Hac BektaI’ n BektaIilik tarikat n n kurucusu olmad 8 n söylemiItir.78 Ancak Anadolu’da slâmiyet çal Imas nda ise, Makâlât’ Hac BektaI’ n eseri say p, bu eserle zaten
bilgisiz bir kiIi olan ÂI kpaIazâde’nin Hac BektaI ile ilgili görüIünün çürütüldü8ünü
ifade ederek, kendisinin de lk Mutasavv flar’ yazarken sadece ÂI kpaIazâde’ye dayand 8 n ancak art k yeni belgeler I 8 nda önceki görüIünü de8iItirdi8ini ifade etmiItir.79
a. Kad,nc,k Ana ve Abdal Musa
Yunus Emre ve Divan, s. LIII; Yunus Emre Risâlat al Nushiyya ve Divan; Mustafa Tatç , Yunus Emre Divan:, s. 31) Köprülü, Risâletu’n-Nushiyye’den hiç bahsetmemiItir.
73
Köprülü, a.g.e., s. 231-242.
74
Köprülü, a.g.e., s. 248. Köprülü, her milletin oldu8u gibi O8uz Türklerinin de baIlang c bilinmeyen bir zamandan
beri millî bir destanlar n n bulundu8unu ve bunun OMuznâme ad yla bilindi8ini söyler. Baz tarihçilerin OMuznâme’yi
bir tarih kitab zannederek, bunu arad klar n da söyleyen Köprülü’ye göre, o bir tarih kitab de8il, bir millî destan
mecmuas d r. Bugün elimizde bulunan Dede Korkut Kitaplar: da bu destan n önemli bir k sm n oluIturan parçalard r. (bkz. lk Mutasavv:flar, s. 247-253; Türk Edebiyat: Tarihi, s. 53-54) (krI. Muharrem Ergin, Dede Korkut Kitab: I-II,
TDK Yay nlar , Ankara 1997.)
75
lk Mutasavv:flar, s. 299.
76
a.g.e., s. 325, 328, 333; (krI. Gölp narl , Yunus Emre ve Divan, s. 93.)
77
Köprülü, lk Mutasavv:flar, s. 349.
78
ÂI k PaIao8lu, Tarih, s. 165; Köprülü, a.g.e., s. 110-113; “BektaI”, s. 461-463.
79
Köprülü, Anadolu’da slamiyet, s. 64 ve 105 not 118-119
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Hac BektaI- Veli’nin kimine göre, han m kimine göre ise manevi k z olarak
gösterilen Kad nc k Ana ya da Fatma Bac /Hatun Ana gibi isimlerle zikredilen, ve
Bâc yân- Rûm teIkilat n n da baI oldu8u zannedilen bu bayan n ilk defa Hac
BektaI’ n emanetlerini müridi Abdal Musa’ya verdi8ini ve BektaIilik tarikat n n böylece
kuruldu8u söylenmiItir.80
b. Bal,m Sultan
Kad nc k Ana, Abdal Musa ile beraber BektaIilik tarikat n n birinci kurucusu say l rlarken, Bal m Sultan (ö.1516) ise, tarikat n ikinci kurucusu ve slahatç s say lm It r.
BektaIi ananesinin hakl olarak, tarikat n ikinci kurucusu sayd 8 bu önemli kiIilik, âyin
ve erkân itibariyle baz yenilikler yapm I, tekkelerin iç teIkilat n daha s k ve muntazam bir hale sokmuI, bir tekke hiyerarIisi kurmuItur. Yine o zamana kadar daha çok
köy ve kasabalar civar ndaki tekkelerin etraf nda, dini bir grup mahiyetinde ortaya
ç kan bir tarikat teIkilat n n bel kemi8i mesabesinde olmak üzere, bir mücerred/bekar
derviIler grubu oluIturmuItur. Nitekim Bal m Sultan’ n bu yenili8inden sonra, BektaIilik Çelebiler ve Babagân olmak üzere ikiye ayr lm It r. Çelebiler, kendilerinin bel evlad
olduklar n söyleyip, evlenenler ve Hac BektaI- Veli’yi de Fatma Bac ile evli sayanlard r. Babagân kolu ise, kendilerini yol evlad sayarak, evlenmezler. Onlara göre Hac
BektaI hiç evlenmemiItir.Fatma Bac onun manevi k z d r.81
BektaIilik, tarikat n ikinci kurucusu say lan Bal m Sultan’dan önce, tarikat olarak bütün ayin ve erkan yla teIekkül etmiI olabilir. Tarikat n, XV.asr n ilk yar s nda
Hurufili8in tarikat içine girmesiyle bozuldu8u iddias k smen do8ru k smen yanl It r.
Çünkü BektaIilik, zaten kuruluIundan beri heterodoks bir mahiyet arz etmektedir.82
XIV.as rda Anadolu’da Haydariler, Kalenderiler ve Abdallar gibi muhtelif
heterodoks tarikatlar ile birlikte mevcudiyetini gördü8ümüz BektaIilik, XV.XVI.as rlarda, bilhassa yeniçeri oca8 nda, adeta resmi bir kült mahiyeti ald ktan sonra
büyük bir nüfuz kazanarak, devletin resmi himayesine mazhar olmuI ve böylece baIka
baIka isimler taI makla beraber, esas akideleri kendisininkinden farkl olmayan muhtelif bat nî derviI zümrelerini de içine alm It r. XIV.as rda Bat Anadolu’da rum gazileri
denilen mücahid zümreleri ve askeri taifeler aras nda yay lm I bulunan BektaIilik,
Osmanl fetihleri ile, Balkanlara da geçmiI ve Tuna k y lar ndan Arnavutluk’a kadar çok
geniI sahalarda kurdu8u tekkelerde, Balkanlar n slamlaImas nda, sonradan BektaIiler
ile kar Im I sair bir tak m derviI zümreleri ile birlikte, mühim bir rol oynam It r. Sar
Saltuk, Seyyid Ali Sultan, Otman Baba gibi, bir k sm mahalli bir k sm da daha umumi
kültlerin do8mas na sebebiyet veren birçok heterodoks Ieyhlerin bu hususta büyük
bir faaliyet gösterdikleri, bir çok tarihi ve edebi kaynaklardan ve XVII.as rda bile daha
pek canl olan yerli ananelerden anlaI l yor ki, Evliya Çelebi bu ananeleri, k smen a8 zdan ve k smen de eski menak p kitaplar ndan toplamak suretiyle, tespit etmiItir.83*
Baz lar n n Hac BektaI ve BektaIilik ile alakalar bulunmad 8 malum olan bu misyoner
derviIlerin, XVII.as rda art k BektaIi panteonuna al nm I oldu8u Evliya Çelebi’nin ifa80

ÂI k PaIao8lu, Tarih, s. 165.
Köprülü, “BektaI”, s. 462.
82
Köprülü, “BektaI”, s. 461-462; lk Mutasavv:flar, s. 110-113.
83
Köprülü, a.g.m., s. 461-462. Günümüzde Balkanlar’da yaIayan Türklerin bu âdet ve geleneklerini yaIatt klar na
dair bir örnek olmak üzere, Mehmet Naci Önal’ n ‘Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle DoMum Evlenme ve
Ölüm Âdetleri, Kültür Bakanl 8 Yay nlar , Ankara 1998’e bak n z.
81
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desinden anlaI l yor. XVII.as rda imparatorluk memleketlerinin birçok sahalar nda ve
bilhassa Anadolu ve Rumeli’de büyük inkiIaf gösteren BektaIili8in, XVIII. ve XIX.as rda
Arnavutluk ve Epir k talar nda geliImesini ve slamlaIt rma faaliyetini devam ettirdi8i
görülmüItür.84
Hac BektaI Veli’nin, ilk Osmanl hükümdarlar yla münasebeti çerçevesinde zikredilen, Osman Gazi’ye k l ç kuIatt 8 , tac giydirdi8i, Osmanl lar’ n gelecekteki saltanatlar n müjdeledi8i ve yeniçeri oca8 n n kuruluIunda manevi bir pîr, bir hami rolünü
oynad 8 gibi rivayetler Köprülü’ye göre XV.as rda BektaIili8in Osmanl Devleti içinde
önemli bir mevki kazanmas ndan sonra oluImuI menk belerdir. Gerçekle bir ilgisi
yoktur.85
BektaIilerin Osmanl lar nezdinde itibarl olmalar n n nedenleri Iunlard r:
a. Osmanl Devleti kuruldu8u s ralarda, Bat Anadolu’da Hac BektaI
mensuplar bulunuyorlard ve bunlar s n rlardaki yerleIik ve göçebe
Türkmenlerin dinî hayat üzerinde etkili oluyorlard .
b. Yine ayn s ralarda s n rlardaki H ristiyanlar n slamlaImas nda büyük
rolleri olmuItu.
c. En büyük etkiyi ise, XIV.ve XVI.as rlarda Balkanlar’ n slamlaIt r lmas ndaki rolleriyle sa8lam Ilard r.86
XIV. as rda BektaIi tarikat mevcut olmakla beraber, Babailerin bir uzant s olan
di8er heterodoks gruplardan biriydi. Ancak önemli bir tarikat de8ildi. O bu önemi
XIV.ve XVI.as rlar aras nda, Ahilik, Kalenderilik, Babailik ve kolu Abdallar gibi sair
heterodoks gruplar da BektaIilik içine girince, kazanm It r.87
2. BektaGiliFin nanç Yap,s,
XV.yüzy lda kurulan ve yerleIen BektaIilik daha ilk yerleIti8i zamanlarda bile
bat nî bir mahiyet alm It . Çünkü bu tarikat, Babailik, Ahilik, Abdall k gibi çeIitli gruplardan etkilendikten sonra bir de Hurufilik etkisi alt nda kalm It . BektaIi derviIleri de
di8er baz Ieyhler gibi medrese tahsili görmüI kiIiler de8illerdi. Halk n içinden ç km I
ve halka basit tarzda propaganda yapan kiIilerdi. Ite tarikat n bu yap s nedeniyle,
BektaIilik edebiyat oluIurken bu esaslara göre oluItu. O bak mdan Yunus Emre’nin
basit, anlaI l r, sade tarz onlar çok etkiledi. Kaygusuz Abdal, 'îrî, Mir’âti Baba,
Turâbî, 'em’î, Ecrî, PerîIânî, Pir Sultan Abdal, Kalender Abdal, Kul Nesîmî, Hamdî, Deli
'ükrü, 'âhî, brahim Baba, Niyazî, Güvenç Abdal, Seher Abdal, Kemterî, Hatayî, Kul
Himmet, Rumuzî, Veli Baba gibi Alevi-BektaIi Iair ve ozanlar n n hepsi de Yunus’tan
etkilenmiIler ve onun tarz nda hece vezniyle nefeslerini söylemiIlerdir.88
Hurufiler, XV.as rda Anadolu’da yay lmaya baIlam Ilard r. II.Murad (1421-1451)
devrinde ve Fatih (1451-1481) devrinin ilk zamanlar nda saraya kadar girmiI bulunan
Hurufiler, vezir Mahmud PaIa ve Fahreddin Acemî’nin etkisiyle, Iiddetli ve korkunç bir
kovuIturmaya tabi tutulmuIlard r. Ite böyle bir durumdayken BektaIiler içine girmiIler ve propagandalar n bunlar içinde kalarak devam ettirmiIlerdir. Yine II.Bayezid
(1481-1512)’e düzenledikleri suikasttan sonra Iiddetli bir kovuIturmaya u8ram I II k
84

Köprülü, a.g.m., s. 461.
Köprülü, a.g.m. , s. 461; Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 102.
86
Köprülü, Osmanl: Devleti’nin Kurulu9u, s. 102.
87
Köprülü, a.g.e., s. 102; lk Mutasavv:flar, s. 339, not 4.
88
lk Mutasavv:flar, s. 349-350.
85
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veya Torlak denen Kalenderler de, BektaIiler içine kar Im Ilard r. Ancak bu olaylardan
önce de, bu türden kiIilerin tarikat n içine girmiI olabilece8i tahmin edilebilir.89
3. BektaIili8in Yay l I
Köprülü, BektaIili8in Anadolu ve Balkanlarda kolayca yay lmas n n nedenleri
olarak Iunlar gösterir:
a. BektaIilik ilk zamanlardan beri, sünnili8in hakim oldu8u büyük merkezlerde de8il, daha ziyade göçebe aIiretler, köylüler ve s n rlarda yaIayan askeri gruplar gibi sünnilik tesirinden uzak bölgelerde varl 8 n
göstermiItir.
b. Belirli ve çok net bir inanç sistemine/yap s na sahip olmamalar
c. Aç k bir credo(amentü) ortaya koymay p, elastiki, genel ve kapal bir
akideler kar I m görünümde olmas d r.90
Alevi-BektaIi kültüründe, Hristiyanl 8a ait veya Anadolu’nun Hristiyanl k öncesi
kültürlerin, inançlar n n olmas ndan hareketle, Alevili8i, H ristiyanl 8 n veya di8er baIka kültürlerin çok yo8un etkisinde kalm I oldu8u düIüncesini kabul etmeyen Köprülü,
bu benzeyiIlerin normal oldu8unu söyleyerek Alevi-BektaIi inan I n n kayna8 n n
Hristiyanl k ve di8er baz Anadolu kültürlerinden tamamen ayr oldu8unu vurgular.91

SONUÇ
Türkiye’nin Cumhuriyet dönemi say l sosyal bilimcilerinden olan Fuat Köprülü’nün, araIt rma yapt 8 konulara yaklaI m objektif ve bilimsel olmuItur. Özellikle
yeni kurulmuI olan Cumhuriyet Türkiye’sinin ilk y llar nda çal Imalar yapm I biri olarak, milli tarih ile ilgili konularda belki de olmas normal karI lanabilecek subjektiflik ya
da romantik tarih anlay I ndan sak nm I, olabildi8ince nesnel olmuItur. Bir konuda
ulaIt 8 sonuçlar n, eline geçen yeni verilerle do8ru olmad 8 n görünce bu durumu
aç kça ifade ederek kendi kendini düzeltmesini de bilmiItir.
Bugün Anadolu’da var olan, Alevi-BektaIi ve di8er de8iIik inanç gruplar n n
mahiyetini tam olarak anlayabilmek için, Anadolu’nun geçirdi8i dönüIümleri özellikle
de Orta Asya’dan Anadolu’ya dört as r süren Türk göçü ve bu süreçte meydana gelen
dinî hareketleri iyi tahlil etmelidir. Bu yap l rken de sadece Anadolu tarihi ile yetinilmemeli, Orta Asya baIta olmak üzere, ran, Irak, Suriye has l birbirine yak n bütün bir
co8rafyay beraber incelemelidir.
Anadolu Alevili8i bir kavram olarak, Köprülü zaman nda kullan lmam It r. Bu
kavram 1980’lerden sonra Alevili8in de popüler olmas yla kullan lmaya baIlam It r. Bu
nedenle Köprülü’nün çal Imalar nda bu kavram n görülmeyiIi hayretle karI lanmamal d r. Çünkü Köprülü, bizim bugün Alevi-BektaIi olarak ifade etti8imiz gruplar , Osmanl tarih kitaplar nda geçti8i haliyle Anadolu K z lbaIlar olarak tan mlam It r.
Köprülü’ye göre, BektaIili8i de bünyesinden kabul etti8imiz Anadolu Alevili8i’nin kökenleri Iunlard r.

89

Köprülü, “BektaI”, s. 462. Köprülü, Hurûfîli8in kurucusu Fazlullah Esterâbâdî’nin halifelerinden Aliyyu’l-A’la’n n
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Orta Asya’dan Anadolu’ya dört as r süren Türk göçünün Anadolu’daki
bat nî/ezoterik hareketleri etkiledi8i ve büyük katk s n n oldu8u tarihi bir realitedir.
Babailer syan bunlardan biridir. Ayn zamanda bu isyan, bugün Anadolu’da görülen
K z lbaI ve BektaIi zümrelerinin de oluIumlar n n baIlang c n teIkil eder.
Yesevilik ve Ahmet Yesevi mahiyet itibariyle heterodoks olmakla beraber, ortaya ç kt 8 Mâverâünnehir ve Harezm bölgesinde Sünnili8in hakim olmas nedeniyle
Sünni bir görünüm arz etmiItir. Ancak Yesevili8in ve Ahmet Yesevi’nin Anadolu’da
ortaya ç kan dini oluIumlarla özellikle de heterodoks gruplarla etkileIim içerisinde
olmuItur. Bu BektaIili8in oluIumunda önemli faktörlerdendir.
Babailer isyan bugünkü Anadolu Alevilerinin temelini oluIturan etkileri çok büyük olmuI bir harekettir.
Kalenderilik ve Haydarilik gibi bat nî oluIumlar BektaIilik ile o kadar benzerlikler taI m Ilard r ki, birbirlerinin yerine eI anlaml olarak kullan lm Ilard r. XIV.yüzy ldan
itibaren de BektaIilik içine kar Im Ilard r.
Hac BektaI Veli, BektaIilik tarikat n n kurucusu olabilecek nitelikte bir kiIidir.BektaIilik tarikat XIV. as rda mevcut olmakla beraber, Babailerin bir uzant s olan
di8er heterodoks gruplardan biriydi. Ancak önemli bir tarikat de8ildi. O as l önemini
XIV.ve XVI.as rlar aras nda, Ahilik, Kalenderilik, Babailik ve kolu Abdallar gibi sair
heterodoks gruplar da BektaIilik içine girince kazanm It r.
Günümüzde hâlâ tart Ima konusu olan Ahilik, Ahili8in mahiyeti ve bir kurum
olarak Anadolu’da ortaya ç km I müstakil bir oluIum mu yoksa daha önce Abbasiler
zaman nda varl klar n gördü8ümüz Fütüvvet teIkilatlar n n Anadolu’daki kolu mu,
Ieklindeki tart Imalarla ilgili olarak Köprülü, Ahilili8in mahiyet itibariyle Bat ni/'ii
karaktarde oldu8unu ve Fütüvvet teIkilat n n Anadolu’daki bir uzant s oldu8unu söylemiItir. Ona göre, Ahilik Anadolu’da kovuIturmalara tabi olmaya baIlay nca
XIV.yüzy lda BektaIilik içerisine girmiItir.
Hurûfîlik gibi yar felsefi bat nî bir hareket de XV.yüzy lda, BektaIilik içerisine
girmiItir. Böylece Hurufîlik etkileri de BektaIi edebiyat n n oluIumunda kendini göstermektedir. Nitekim Alevi-BektaIilerce yedi büyük Iairden kabul edilen Yemînî ve
Vîrânî hurûfîdirler.
Buna göre, Köprülü eksenli bir Anadolu Alevili8i tan m yapmak gerekirse; Anadolu Alevili8i, konar-göçer bir yaIant ya sahip Türk kültür çevresinden ç km I ,
slâmiyeti daha çok esnek bir tarzda slam öncesi inançlar yla mezcetmiI, Anadolu’da
Haydari-Kalenderi ve Hurufi etkileri bünyesine alm I senkretist yap da bir inançt r.
Köprülü, Alevilik ve BektaIili8i on iki imam 'iili8inin heterodoks bir grubu olarak görmeye meyillidir.
Köprülü, Alevileri ve BektaIileri bir görmekte ancak, Alevileri e8itim görmemiI,
köylerde yaIayan Köy BektaIileri olarak tan mlarken; BektaIileri ise, e8itimden geçmiI
kentliler olarak görmüItür. Bunda büyük ölçüde BektaIili8in bir tarikat olarak Osmanl
taraf ndan tan nmas n n ve kald r ld ktan sonra bile farmasonluk gibi düzenli bir yap
içerisine girmesinin de etkisi vard r.
Sonuç olarak Iunu ifade edelim ki, Köprülü özellikle bugün bile kökeniyle ilgili
tart Imalar n hâlâ sürdü8ü Alevilik konusunda iIaret etti8i noktalar itibariyle, bugünün
araIt rmac lar na büyük bir kaynakl k vazifesi görmüItür. Alevilik-BektaIilik konusunda
son söz hâlâ söylenmemiItir. Do8rusu söylenece8e de benzemez. Ancak Köprülü her
ne kadar kafas kar I k bir bilim adam görünümü verse de, bu konuda derli toplu ve
bilimsel olarak ilk sözü söylemiI kiIidir.
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