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Bayrami Melarrılleri Osmanlı dini ve sosyal tarihinin ilginç bir o kadar
da problemli bir cephesini teşkil etmektedir. 16. yüzyıldan itibaren zaman
zaman Osmanlı yönetiminin sıkı takibatma maruz kalsalar da 20. yüzyıl
başına kadar belli bir varlığa sahip olmayı başardılar. Tasavvuf anlayışları
sebebiyle u lema ve bazı suf1 çevrelerin tepkisini çeken Bayraın:i Meliimileri Osmanlı yönetimi tarafından da potansiyel bir tehlike olarak kabul edildiler. İsmail-i Maşuki, Hamza Bali ve Beşir Ağa gibi önde gelen şeyhleri
nin idamı onlar için önemli bir dönüm noktasıydı. Çünkü bundan sonra
Meh!ml hareketi yeni bir döneme girecektir. Bu yeni döneme d<imgasını
vuran ise gizlenmek ve yer::ı!tına çekilmek oldu. Ancak her idamdıın sonra yaşanan sözünü ettiğimiz kapaoma dönemlerinde de Melamtler varlık
ve etkilerini sürdürebildiler. Bu başarılarında yapısal özellikleri kadar geliştirdikleri ve uyguladıkları bir takım gizlenme yöntemlerinin önemli bir
rolü bulunmaktadır. özellikle Beşir Ağa'nın idarnınclan sonra Meliim'iler
Osmanlı yönetimi ile kaı~ı karşıya gelmemeye son derece dikkat ettiler.
17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıld::ı ise sul'i, uleına ve hatta yönetim çevreleriyle yakın bir ilişki kurabildiler.
Giriş

Bayram! Melamlliği Osmanlı dini ve sosyal tarihinin ilginç, bir o kadar da
problemli bir cephesini teşkil etmektedir. Öyle ki, XVI. yüzyıldan itibaren zaman
zaman Osmanlı yönetiminin sıkı takibatına manız kalsalar da XX. yüzyıl başına
kadar belli bir varlığa sahip olmayı başardı l ar. Bu dönem içinde özellikle Hamza Bali' ve Sütçü Beşir Ağa (ö. 1663)'nın öldürülmesi onlar için önemli bir döı Şeybin
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nüm noktasıydı. Çünkü bundan sonra Melaml hareketi eskisinden hiç de daha
az önemli olmayan yeni bir döneme girecektir. XIX. yüzyıl başına kadar devam
edecek olan bu yeni döneme damgasını vuran temel karakteristik, gizlenmek ve
yer altına çekilmek oldu. İşte bu çalışmada, sözünü ettiğimiz bu uzun sükGn döneminde esas olarak varlıklarını ve etkilerini nasıl sürdürebildikleri meselesi
üzerinde durulması amaçlanıyor. Ancak, gizlenmeye son derece dikkat edilen
böyle bir dönemde bunu tam anlamıyla yapabileceğimizi iddia etmenin oldukça güç olduğunu da söylemek gerekiyor. Meselenin mahiyetini daha iyi anlayabilmek için ilk olarak Bayrami Melamlliği ile Osmanlı yönetimi arasındaki ilişki
nin seyrini genel hatlarıyl a gözden geçirmek yararlı olacaktır.
I
Bilindiği

gibi, Bayrami MeHlmlliği Bursalı Ömer Dede (ö. 1475) ile başlatılır.
Bayrami tarikatı Hacı Bayram-ı Veli (ö. 1429)'nin ölümünden sonra halifeleri Ak
Şemseddin (ö. 1459) ve Ömer Dede liderliğinde iki kola ayrılmıştı. ı Aslında bu aynın ile tarikat içindeki mevcut olan ve Hacı Bayram-ı Veli'den sonra iyice beliren
iki farklı tasawuf anlayışı görünürlük kazanıyordu . Bunlardan Ak Şemseddin'in
temsil eniği zühd ve takva anlayışı Osmanlı yönetiminin desteğini kazarurken,
Ömer Dede'nin ileri Va hclet-i Vücud'çu tasavvuf anlayışının takipçiteri olan Bayraınl MeHimlleri merkezi yönetim tarafından şüpheli ve r.ehlikeli kimseler olarak
muamele göreceklercli. 3 Ömer Dede'nin silsilesine bağlı olan, Pir Aliyy-i Aksarayi (ö. 1537-1538 dvarı)'nin4 mehdilik davasında bulunduğu iddiasıyla hakkında
tahkikat açıldığı rivayet edilir.s Zındık ve mülhid suçlamasıyla yargılanarak on iki
Ff Tek<mileli'ş-Şakaik, nşr. Abdülkadir Özcan, istanbul 1989, ss. 65, 70-71, La'lizade Abdülbaki, Me·
ndkıb-ı Meltimiyye-i Bayriimiyye (Sergüzeşt), Millet Ktp. Ali Emi ri, Şer'iyye, nr. 1052, (Milli Ktp. MFA

952), v.J2a ve bunlara dayanan çalışmalarda 969/ 1561-62 olarak kullanılmıştır. Ancak, ferman kayıt·
ları ile Müniri-i Belgradi, (Silsfletii.'l-Mukan·ebfn tle Menc1kthu 'l-Mütt.akin, Süleymaniye Ktp, Şehid
Ali P:ı~:ı, nt. 2819, v. 140a-b)'ye dayanan Nihaı Az:ımaı, "Hamıa Bali", TDVİA, c. XV, ss. 503-504 bunun 1'>72·73 tarihinde olduğunu düşünmekıedir. Ayrıca bk. Hamid Algar, "The Hamzeviye: A Devi·
ant Movement in Bosnian Sufisın", Jslamic Swdies, Islamabad 1997, s. 259, dipnot 34.
2 Sarı Abdullah, Semeratü't-Fu!id, İstanbul 1288, s. 241-244; La'liziide, age., v. 13lb-132b; Sadık
Vicd;ıııl. Tomaı·-ı Turılk-ı Aliyye'den. Meldmflik, İstanbul 1338·1340, ss. 35·43.
3 A. Yaşar Ocak, "XVI-XVII. Yüzyı llarda Bayrfıml (Hamza vi) Metaıniieri ve Osın:ııiJı Yönetimi",
Belleıen., c. LXI, Nisan 1997, s. 94.
4 Pi r Ali ve isınail-i Ma'şükl'nin ölüm tarilılerine dair bk. İsmail E. Erünsal, "Abdurrahman ei-'Askerl's Mir'atü'l-'Işk: A New Source for the Melami Mavement in the Ottoman Eınpire during the 151h
and ı<ı<h Cennıries", Wliımer Zeilschrift für die Kımde Des Morgerılandes, 84 Band, Wien 1994, ss.
107-109: A. Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve MıUbidler (15-17. Yüzyıllar), istanbul.
1998, ss. 281·283.
5 Söz konusu şahıs hakkında bk. San Abdullah, age., ss. 246..249; La'liı.:lde, age., v. 8a; krş. Abdülb;ıki Göl pınarlı, Meliimflik ve Me/1-lnıfler, Istanbul 1992. ss. 43-46; Reşaı Öngören, Osmanlılarda
Tasat'llt.!{ Anadolu'da Sajfter, Devlet ve Ulemd (XVI. Yüzyı0, İsı.anbul2000, ss. 170-173. Ayrıca, Melami kurblarının silsilesi için bk. TıflJ, Sakiname, Millet Ktp, Ali Emiri , Manzuın, nr. 624, v. 17:ı.
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müridiyle idam edilen oğlu İsmail-i Ma'şukl (ö. 1539) ise Bayrami Me!amiliği tarihindeki önemli ideolojik ve yapısal değişimlerden birini ge rçekleştiren kişi olacaktır." Söz konusu şeyhin idam ı Meh1mlleri faaliyetlerinde dikkatli olmaya zorladı. Zira ondan sonra kutp olarak kabul edilen Ahmed-i Sarban (ö. 1545) ve halefi Hüsameddin-i Ankarav1 (ö. 1557)'nin son dönemine kadar ki sürede merkezi
yönetimle aralarında herhangi bir hadiseye rastlanmıyor. Aral, Hüsameddin-i Ankaravl'nin çok cezbe sahibi olması ve bir harekete girişeceği şüphesiyle teftiş emri verilerek Ankara kalesine hapsedildiğini ancak sabaha ölü olarak bu lunduğu
nu bildirir. 7 Diğer taraftan, Möniri-i Belgradl (ö. 1617) ile 1568 tarihli mühimme
8
kayıtlannda şeybin yargılandıktan sonra idam edildiği kaydedilir.
Hüsameddin-i Ankaravl'den sonra kutp olarak kabul edilen Hamza Bali döneminde Bayrami Metamileri Osmanlı yöneti:niyle yeniden karşı karşıya geliyorlaraL Hamza Bali, MeliimJierin merkezini Saray Bosna ve çevresine taşıdı. Bunun
dışında onu Melamllik tarihinde önemli kılacak olan, en geniş ve uzun süreli resml ideoloji karşıtı toplumsal hareketi kendi adını verecek kadar yayabilmesidir. 9
Öyle ki,.ondan sonra Meh'imiler Hamzavf olarak da anıl maya başlandı ve bu
isimlendirme oldukça geniş bir kullanıma sahip oldu. Hamza Bali'den sonra
Burs:ılı Hasan-ı KabadOz (ö. 1601-1602)'0 ve idris-i Muhrefi (ö. 1615) dönemine
hakim olan sükunet ise Sütçü Beşir Ağa ile sona erecekti. Zira ileri yaşına ve yeterince delil olmamasına rağmen Şeyhülislam Sun'lzade' nin fervasıyla öldürülen
Beşi r Ağa, Melamllerin Oğlan Şeyh ve Hamza Bati'nin ardından Osmanlı yönetimi tarafından idam edilen son "şehid" leri olacaktı.
11

6 Ocak, Zındıklar, s. 274. Ayrcı söz konusu şeyh hakkında bk. Atili, Şakaik-ı Nu'maniyc ve Zeyilleri. ~ . 89; Sarı Abdullah, Serneratü'I-Fuad, ss. 249-251; L'i'llzade, Sergüzeşt, v. 8b-9a; Müstakimzade Süleyman, Menakıb-ı Meliinıfyye-i Şuuariyye--i Bayrilmf)ye, Süleymaniye Ktp., Nafız Paşa, nr.
ı 164, v. 1Oa-b; Göl pınarlı, Melamflik ve Melamiter. ss. 48-50; Oca k, "Kanuni Sultan Süleyman Devrinde Osmanlı Resını Dt~üncesine Karşı Bir Tepki Hareketi: Oğlan Şeyh İsmail-i Maşuki", OA, c. X,
1990, ss. 49-58; Reşat Öngören, "Şeriatın Kestiği Parmak: K:inünl Sult;\n Süleyman Devrinde idam
Edilen Tarikat Şeyhleri", iLAM, c. 1, S. ı , İstanbul 1996, ss. 123-140. XVJ. yüzyıl Melamileri'nden Abdurmlınıa n el-Askeri'nin Mir'atü '/- 'Işk isimli eseri şeyhin tanınınasında önemli katkılarda bulunmakta ve daha önceki bilgileri yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır. Eser ve }'azannın tan ıtımı
için bk. Erünsal, "Abdurrahman ei-'Askeri's Mir'iitü'l-'lşk .. . ", ss. 95-.115.
7 ,\t:11, age., s. 70; Sarı Abdullah, age., ss. 256-257; Müstakimziide, age., v. 30b. Diğer tar:ıfcan,
Ahmed-i Sarban'dan sonra Hüsameddin-i Ankaravl'nin kutb olduğunu kabul eden asıl Meliimi geleneğinin aksine Haşimi Emir Osnıan'ın, Tarikatname, (Süleymaniye Ktp, Hasan Hüsnü Paşa nr. 758,
v. 31b-32a) isimli eserinin sonundaki silsitede olduğu g ibi Melamiler içinde kutbiyetin Ahmed-i Sarban'd:ı n sonra Vizeli AJaeddin ve ondan sonra da Gazanfer Dede ile devam ettiğini düşünen bir grup
bulunm;ıktadır. Bu silsitede Oğlan Şeyh kurb olarak kaydedilmemektedir.
8 Ocak, age., ss. 272-273.
9 Ocak, aynı eser, s. 303. Ayrıca, Hamza Bali, HamZ<Ivllik ve bu konudaki değerlendirmeler için;
Göl pı narlı, age., ss. 72-74; Algar, "'The Hamzeviye ... ", ss. 251-253; Ocak, aynı eser, ss. 289-303: Azamat, '"Hamza Bali", ss. 503-505.
lO Hasan-ı Kabaduz\ın kutbiyeti tartışmalı olup bu .konuda bk. Öngören, Osmanlılarda Tasavvıif, s~. 176-177.
ı ı B~ir Ağa hakkında bk. La'lizade, age., v. 15a-16b; Müstakimzade, age., v. 79a: Gölpınarlı, ss.
ıss-ı·W; Ocak, age., ss. 304-305.
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Beşir Ağa'nın

ölüm şekli karşısında yeni Melaml kutbu Bursalı Haşim Efendi
(ö. 1()77) kendisini o zamana kadar görülmedik bir şekilde gizleme ihtiyacı duydu. Özellikle U'll-zade (ö. 1746)'nin bu döneme ilişkin ifadeleri gizliliğin boyutunu gösteımesi bakımından önemlidir. Zira La'Lizade, babasından naklen, Seyyid
Haşim Efendinin gizliliğe son derece dikkat ettiğini ancak gelen ısrarla r karşısında
1
yalnız Seyyid Ali Efendi (ö. 1712)'yi kabul eniğini bildiriyor. ' Şeyhülislam Seyyid
Ali Efendi ve ondan sonra Veziriazam Şehit Ali Paşa (ö. 1716)'nın kutupluklarında
da gizlenme devam etti. Hatta, Seyyid Ali Efendi, kimseyi irşada mezun etmeyerek ve yakın çevresiyle bile ı:evhide ait bir şey konuşmayarak gizliliğe şeyhinden
daha fazla özen gösterdi. 13 Beşir Ağa'nın damadı Osman Ağa'nın yanına gömülmcyi vasiyet etmesi ise vefatından sonra sırrının açığa çıkmasından artık korkmadığı
nı gösteriyordu. Nitekim bu, beklendiği gibi söz konusu şahsın hakkında söylentilerin çıkmasına sebep olacaktı. " Diğer taraftan, Osman Ağa, üzerinde fazla durulmayan bir şahsiyet olmakla birlikte mezar taşında "Kutbu'l-'arifin ve zubdetü'lvasılln" şeklinde ifadeler yer alınası dikkat çekicidir. Çünkü, La'llzade kutbiyetin o
dönemde Seyyid Haşim Efendicle olduğunu kaydetmektedir.'<Dolayısıyla, Melamiler arasında Beşir Ağa'dan sonra kutbun kim olduğuna dair bir anJaşmazlığın olması mümkündür. Şehit Ali Paşa'dan sonraki HamzaVı-Mel aml silsilesi ise, Osmanlı yönetimi ile herhangi bir sorun yaşamadan Şeyh Abbas Efendi (ö. 1805)-Hafız Ali Efendi (ö. 1831)-İbrahiın Baba-yi Vell (ö. 1847-1848)- Seyyid Bekir Reşat
Efendi (ö. 1875) ve Seyyid Abdülkadir-i Belhl (ö. 1923) ile devam edecektir."'

n
Görüldüğü

gibi, zendeka ve ilhad suçlamaları ile .mkibata uğrayan ve önde
gelen şeyhleri öldürülen Bayraıni Melamlleri, Osmanlı yönetimi tarafından potansiyel bir tehlike olarak kabul edilmektedir. Onların neden böyle bir muameJeye ınanız kaldıkları sorusunun cevabını ise tasavvuf doktrinlerinde aramak ge-rekir. Zira, bu doktrinin merkezinde zaman zaman panteizme varan bir vahdet-i
vücüd telakkisi ve onunla doğrudan bağlantılı olan bir kutb ve mehdilik anlayı
şı yer alır. Vahdet-i vücud anlayışları şüphesiz büyük ölçüde Muhyiddln İbnü'I
Arabl'nin anlayışına dayanmakla birlikte, Hurufilikten de etkilenmişti. Hemen
12 Ui'li'zade, Se1-guzeşı, v. 16b-17a.

U Aym eser, v. 17b.
14 Aynı eser, v. 18a.
ı 5 Mezar kitabesindeki ifade Gölpınarlı, Metamilik lif: Meliimfler·, s. 173; La'lizade, age.. v. ı6b.
Gölpınarlı (s. 164), kaynaklarda "meczub-ı ilahi" olarak tanıtılan Osman Ağa'nın sahip olduğu ce<:benin isınail Ma'şilki ve Hamza Bali'ninkine benzer bi r cezbe olabileceğini aksi halde bir şeyhülisla
mın ona duyduğu bu derece bağlılığının açıklanamayacağrnı di.işünmektedir.
ı rı Gölpınarlı, age., s. 178.
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belirtelim ki, burada kastedilen, Allah'ın insan bedenine hu!Gl ettiği ve ona bağ
lı olarak mehdilik anlayışıdır. 17 Bayrami MeHimlleri'nde "vahdet-i vücud", Sünni
islam'a eklemlenen yumuşak biçimi değil İsmail-i Ma'şOki'ninki gibi Allah'ın insanda zuhur ettiğine inanan cezbeci bir yorum şekline dönüştüğü kadar, bazen
de hem hu!Glcü hem de panteist bir renk kazanarak Allah'ın insanın veya alemin
kendisi olduğu inancına dönüşebilınektedir. Böyle bir vahdet-i vücGd'çu yonıın
çok güçlü ve çok yönlü bir kutb anlayışıyla da yakından ilişkilidir. Buna göre
kutb. Allah'ın tecelLigahı olarak kabul edilir. Allah ona bütün sıfatlanyla tecelli
ettiğinden, her zaman ve mekanda dilediği şekil ile görünür; gerçekte gelmiş
geçmiş bütün MeHiml ku tblarında görünen de odur. Örneğin, Oğlan Şeyh İbra
him <ö. 1655) Kııthiyye-i Dil-i Dana'da kendisinin vaktiyle Oğlan Şeyh İsmail -i
Maşük1 olduğunu, şimdi de İbrahim olarak göründüğünü, bu yüzden lakabının
yine Oğlan Şeyh olduğunu ima eder. 13 Bir kasidesinde de Hacı Kabayi (ö. 1628)
sonrasına kadar Melami kutblarını saydıktan sonra;
"Zat'ım(la) Ayaf'ım(ile)la hem sırr-ı kemalat (ile)la
ibrdhim'in sırrında Ben sın·an nümayan olrnışam
Bilmek dilersen sen Ben 'i, İbrahim 'e ver sen seni
Anda tecelif ey!edim, anda nigehban olmışam
İbrahim 'in yüzün gören, bilsin Ben 'i görsün Ben 'i
İbrahim 'in gönlünde Ben gün gibi ttiba.n olmışam
ihrahim ile söy!eşen, Zat 'ırnla söyleşmişdurur
lbrah im 'i fark e_yleyen cahilde bayvan olmışam .n

diyerek sözünü ettiği miz Meh1ml anlayışın ın güzel bir ifadesini sunar. "AJiah'ın
zuhur ettiği beden" (mazhar-ı Hüda) olarak kabul edilen ku tb, sadece ınanevi değil özellikle dünyev1 yetkiyi de ele alarak adaleri hakim kılacak mehdi kavramıy
la birl eştirilmiş "sahibü'z-zaman"dır. Böylece, dini ve dünyevl bi.r misyona sahiptir. Bunun sonucu olarak da Osmanlı sultanlannın dini ve dünyev1 otoritesinin
gayr-i meşru olduğunu dünyayı yönetmesi gereken otoritenin kendi kutbları olduğuna inanmaktadırlar. Onlann n eden OsınanJı iktidarına karşı çıktıkl an ancak
bu şekilele açıklık kazanmaktadır. ıo Özellikle Ui'lizade'nin hilafet ve kutbiyet hak17 Ocak, Zındıkiar, ss. 258-259. Aynı eserde (ss. 258-312) Bayramı Melamüeri'nin tasavvuf doktrinlerinin Osmanlı tarihindeki zendeka ve il had meselesi ile ilgisi eıraflı bir biçimde ele alınm;ıktadır.
Tasavnıf anlayışlan ve hurüfi etkil.er konusunda ayrıca bk. Colin lmber, "Malamatiyya", EI, s. 226; Algar, "The Hamzeviye... ", ss. 245, 251-253.
18 Ocak, age., ss. 259-260,264. Mehimiledn kutb anla}'ışına dair bk. Bandırn:ıahzfide Haşim Mustafa, /;'tuiirü'l-Meliımiyyln ve Esriirü'l-ildbiyylrı, Millet Ktp. (Manwm), mecmua nr. 737, v. 157b158a; L1'lizade, Sergüzeşt, v. 3a, 18b-20;ı.
·ı ? Fev:l';iye Abdullah Tansel, "Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve Devriyesi", AOIFD, c. XVII, 1969
(197J ı. s. 196.
20 Ocak, age., s. 264; kutb ve Osmanlı iktidarına dair ayrıca lmber, agm., s. 228; Algar, agm., s.
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kındaki düşünceleri

·

Melamllerin kutb karşısmda Osmanlı saltanat ve hilafetini
gördüklerini değerlendirmek açısından oldukça önemlidir. Buna göre, hilafet kutbiyet gibi Peygamber'den sonra Hz. Ali'ye aittir. Diğer halifeler Hz. Ebu Bekir, Ömer ve Osman 'ın hiHifetinin "varis-i Muhammed!" ve "Gavs" olduklarına delil olmadığını ancak bunların gasıp olarak görülmesinin ele doğru olmadığını sözlerine eklerneyi ihmal etmez. Hilafetin iki kısım olduğunu "hllafet-i nübüvver ve
şeriat'' olan birincisine "hilafet-i zahire" .adını vererek ilk üç halifeyi bu kısımda
sayar. İkincisi ise, "hilafet-i veHiyet" veya "hilafet-i batına"dır ki Hz. Ali'yi, "hakikat-ı Muhammecliyye"nin mazhan olarak kabul eder. 21 Kutbiyeti de Hz. Ali'den
sonra verilen silsile ile meliimi şeyhlerinde devam ettiriı·. Kutb nerede ortaya çı
karsa oranın padişah ve halkının her açıdan dummunun iyi olacağını anlattıktan
sonra içinde bulunduğu dönemdeki kötü gidişi kutbun Osmanlı ülkesinde olmamasına bağlar. Aynı yazar, Melamilerin, şer'! hükümleri kendi aralarında uygu2
layıp kadı ve hakimiere başvurmadığından da bahseder. ' Aslında, Meh1ınllerin
şer'i suçların cezalarını kendilerinin verınesi meşru otorite olarak şeyhlerini gördüklerinin güzel bir ifadesi olması bakımından son derece anla mlıdır.
Bayrami Melamileri'ne karşı olanlar elbene sadece yönerim çevreleri değildi.
Tasav-vuf anlayışları ve bunun kimi zaman şeriatın dışında yer alması sebebiyle
ulema ve bazı sCıfi çevrelerin de tepkisini çekiyorlardı. Özellikle İsınail-i Ma'şu
ki'de n itibaren aleyhlerinde başlayan faaliyet Hamza Bati sonrasında artarak tam
bir Mcliiml aleyhtarlığına dönüşmüş, vahdet-i vücuda ilişkin görüşlerin i eleştiren
ve bu görüşleri yüzünden Ehl-i Sünnet dışı olduklarını ele alan eserler kaleme
alınmıştır.~~ Haınzavllere şiddetl e karşı çıkan sufilerin başında Halvet'i: şeyhi Abdülmecid-i Sivas'i (ö. 1639) geliyordu. Çağdaşı idris-i Muhtefi hakkında yaptığı
zındık ve mülhid suçlamasın ı Dürerü'l-Aktiidde şu şekilde özetler; "Ehl-i Sünnetinnasla sabit olan mezhebine iman getiren bilir ki, Hamzaviierin ve idrislierin ve
26
Hurlıfi'lerin cümlesi kafirlerdir." Anlaşılan Muhammed Nazıni (ö. 1701) de Bayraıni Melamlleri'nin içinde "mazhar-ı ma'rifetullah" kimselerin olduğunu kabul etmekle birlikte söz konusu grubun özellikle alt kesimleri için şeyhi Sivasl'nin
olumsuz kanaatlerini paylaşmaktadır. Dolayısıyla, Melamiler bu çevrelere öncelikle kendilerinin Ehl-i Sünnet inancına bağlı olduklarını ispat etmek zorunda hisnasıl

22

23

17

2ı Risr2/e-i Mebde ii. Me'iid, Ragıp Paşa

Ktp. nr. 515 (653)/ 1, v. 64a-b; krş.

Gölpınarlı, Mettmıflik

ve M<!!tlmfler, ss. 198-199.
22 l:1'11zade, Zeyl-1 Mesleku'I-Uşşak, Ragıp Paşa Ktp. n.r. 515 (653) (lvtiUi Ktp. MFA(A)1409) v.
163b
23 Uı'llzade, Sergüzeşt, v. 20a.
24 Ui'li:cide, aynı eser, v . 33b-34a. krş . Gölpınarlı, age., ss. 202-203.
25 Ocak, Zındık/ar, ss. 266-267.
26 Sivasi, Dürenl'l- Akôid, Süleymaniı'e Kcp. Mihrişah Sultan, nr. 300/ l,v. 68b. Lil'll:cide de Hamzaviie ri n sufı çevrelerden gördüğü tepkiyi dile getirir (Sergüzeşt, V. 45b).
27 Nazmi, Hediyyetu '1-ihıtin, Millet Ktp. , Ali Em iri, Şer'iyye, nr. 1128, v. 103b.
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setmişlerdir.

Bunun yanında, Melami şeyh leri, taraftarlarını kolaylıkla zencieka ve
ilhad suçlamalarına yol açabilecek devir ve benzeri konularda konuşmamaları
gerektiği konusunda da uyarmışl ardır. Muhtelif Melami eserlerinde bu konudaki
28
hass:ısiyet görülebilir. İbrahim Efendi, bir yerde imaın- ı Azam hakkında;
"Ku1·'an '(ı) etdim ictihad şer'i/e çok ettim jesiid
önün ard eyleyen mezbeb'de Nu'man olmışcmı "

Şer 'in

beyrini kaleme alırken , bir başka eserinde;
"Kendiözin bilrnek nice olwr diyeyin
Bilmez isen ben sana bildireyin
Evveli şer' ile bilmekdür seni
Eylemekdür şer'e mabküm bu teni '"'9
şeklinde şeriata

vurgu yapacaktır. Aslı nda yaşad ığı dönemde ciddi e leştirilere
kalan şeyhinen açık sözlerinde bile tevil imkanı bırakmaya dikkat ettiği
söylenebilir. Örneğin, yukarıda birkaç beyti verilen kasidesinde "Hak der ki;
Keı12- i Mahfi'yem, alemele pinhan olmışam/Zat'ım münezzehtir veli isıniınle insan olınışaın" dedikten sonra artık istediğini rahatlıkla dile getirebilir. Çünkü kail, H:ıktır. Kendisi yalnız nakildir. 50 Nitekim, Gaybl de şeyhi , Oğlan Şeyh İbrahim
Efendinin şeriata riayet edilmesi ve "Vahdet'e müteallik söz söylemek lazım geldikte 'ala tariki'n-nakl söyleyin;nakl küfr olmaz mes'elesine binaen; t1i ki selamet
olasız" uyarısında bulunduğunu kaydeder.31 Yine Beşir Ağa bir mektubunda müridlerine şeriata titizlikle uymalarını, devir konusunda her yerde konuşmamala
rını tenbih etmektedir. 'ı Sarı Abdullah (ö. 1660) ve L:l'llzade döneminde ise Bayramı Melamlleri şeriata verdikleri değer ile artık Sünni bir tarikat özelliği taşımak
tadırl ar.~1 Ancak, gerek Sarı Abdullah gerekse Ui'l:i'zade'nin MeHirnller hakkında 
ki söylentilerin asılsız ol duğunu açıklama gayretine devam ettiklerini söyleyebiliriz. Nitekim, Sarı Abdullah, şeriata uygun davranışla rda bulunmayan kişilerin
yaptıklarının şeyhlerine isniid edilmeınesini, mümkün olduğunca su-i zandan
kaçın ı lınasını, cezbe halinde iken bazı şathiyyatın görünüşte şeriata aykırı o labimanız

21! H\ı konudaki örnekler için bk. Müstakim:dkle, Meniikıb-ı Meliimfyye-i Şurtarlyye-i Bayı·amfy

ye, v. l2a, 14a, 79a-b.
29 Tansel, "Olanlar Şeyh i İbrahim Efendi ve Devri yesi", s. 197; Mufid ü Muhtasar, Süleymaniye
Ktp. 1\ara Çelebi:dide, nr. 354/2,v. 86b.
30 Göl pınarlı, Meliimilik ve Melamfler, s. lo6.
31 Gaybl, Sohbername, Süleymaniye Ktp., Mihrişah Sultan, rır. 246/ 1, ss. 5, 36.
32 Lii'llzfıde, Seı-güzeşt, v. 15b.

:n MesaJa bk. Sarı Abdullah , Semerar, s. 67, 70-71; Ui'llzade, Meslelm '1-Uşşak, Hagıp Paşa K tp. nr.
515(6\Sı/Milli

Ktp. MPA(A)l409,v. 16lb; L.'i'llzade, age., v. 37b-38a; Mebde

rı

Me 'ad, v. 37b, 38a.
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!eceği ni

fakat kişi kendine geldiğinde söylediklerinden eser kalmayıp şeriata ita-

at ediyorsa o kişinin inkar edilemeyeceğini düşünmektedir. Hamzavllerin zencieka ve ilhad ile suçtanmasından rahatsız olan Ul'llzade de Sarı Abdullah ile
benzer surette her işitilen söze inanılınaması gerektiğini, şeriat ile amel eden
zühd ve takvada kamil kişiler hakkında su-i zanda bulunulmaınasını istemektedir.~' Her ikisinin de birer Me!aml olduğu ve lv1clilmllerin çevrelerinden gördük34

leri tepkiyi yakından bildikleri göz önüne alındığında, acele bir kararla sG-i nnda bulunulmasına ilişkin kaygıları anlam kazanmaktadır.

m
Reşir Ağa'nın idamından

sonra Melamiler hızlı ve uzun süreli bir kapanma dö-

nemine girdiler. Fakat her Meliiml şeyhinin idamında n sonra gördüğümüz kapanma dönemleri Melamllerin yayılmasına engel olamadı.
laınlliğinin yapısal
lenıık
ad ı

özellikleri kadar

geliştirdikleri

yöntemlerinin önemli bir rolü bulunduğu

Yerilen

şeyh i n etrafında

sıtası yl a kenetlenmiş

kalbe

merkeziyetçi

bakıcı

v<:

açıktır.

veya rehber

yapıya

Rtı başarıda,

Bayrami Me-

başarıyla uyguladıkları

giz-

Bayrumi Me!amlliği , kutb

adı

verilen

yardımcıları

va-

sahip bir sufi topluluktur. Sıkı bir disip-

line t;lbi olan Melaml cemaatinin yöneticisi kutbdur. Kalbe

b;:ıkıcıların

ise

irşatta

bulunabilmek için kutbdan mezun olmaları gerekir. Bununla b irlikte ce ın:ıatte
XIX. yüzyılda Muhammed Nuru'l-Arabl (ö. 1888)'ye kadar hiyerarşik bir yapılan
ma s(.iz. konusu değildir. Her ne kadar ilk bakışta bunun tarikatın yayılınasına engel olacağı düşünüise de gerçe kte ıaın aksi bir etkide bulunmuştur."' Melfımlliğin
ya pı:-.;ıl

bakundan bir

başka

önemli

özelliği

de

diğer

tarikatlar gibi. hankah ve za-

viyele rinin olınamasıdır. ' Zira, belli mekanlarının olmaması yönetimin takibatma
3

uğrad ıkları

dönemlerde onlara

Lıyda sağlıyordu.

bir

yeraltına

çekile rek izlerini

bybettirınekıe

büyük

Merkezi yönetim böylesine zahiri görünümleri kolayca

kOntH )1edebilirdi ancak gerçek kimlikleri her zaman bilinmeyen Mchirnllcrin bir
aray: ı geldikleri mahrem ı.oplanrılara engel o labilmesi imk:insızclı. Önde gelen
şeyhlcı·in idamlarına rağmen

likleri ile çok

kısa

sürede bir

varolan

geniş

Melami

tabanı

başka kutbtın etrafında

sözünü

ettiğimiz

özel-

yenielen roplanabiliyordu.

Tabir ki, her defasınd~ bir öncekine göre daha da tecrübeli olarak. Öyle ki, bu
tecrü hdere dayanarak bir takım

gizlerıme

yöntemleri

~elişti rebildiler.

İd: ınıh.ırın arkasından kendile rini gizlerne amacıyla aklıkbrı

ilk redbir, me rkez-

.H Sarı Al:xlull:ıh , Semeriiı, s. 61-6.1.
3S L<1'1izade, Sergüzeşt, v. 3la-32b.45b: a.ınüel., ,.ı,Jehde ü Mer1d, v. 4Sa-b .
36 <.Jölpuıarlı, Meliimi!ik t)(! Melclnıi/er. s. 192, .201 -20.2; Oc:ı k , Zımlıklar. ~ . .2)5.
.F Cüfpın:ırh, aym eser, s. ı 92; Oca k. t1)1111 ) ·'e1·. Di~er wr;ıtb n. ,'\":ızmi Eft·ndi ( v. ı 0-i:ıhOylı:nıile
rin çıı..ın:ısını gi;dcnınderi 1·e şeyhlerinin öldüriilınesi y:ı nım.la h:1ng:11ıl:ırını ıı olııı:ı ııı:ısına bağlanıak
ıaclır.
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den uzak bölgelere çekilmekti. Örneğin, İsmail-i Maşfıki'nin idamının ardından
Bayrami Melamllerini bir araya toplayan Ahmed-i Sarban İsranbul'a gelmeyerek
cemaati mem1eketi Hayrabolu'dan idare etmişti. Şeyhin önde gelen halifelerinden
Alaeeldin Efendi (ö. 1562-1563) Vize'de, Hüsameddin-i Ankaravl ise Ankara'da faaliyette bulundular.38 Böylece, Oğlan Şeyh'ten sonra Ahmed Sarban ve Büsanıeel
din-i Ankara vi ile devam eden bu yak laşık otuz yıllık sakin dönemde Bayr::ınü Melaın'lleri Istanbul dışında temsil edildiler. Diğer raraftan Büsameddin-i Ankaravi'nin teftişten kurtulamaması Melaınllerin merkezelen uzakta da olsalar takip
edileliklerini ve kendilerini o kadar kolay unurturamayacaklarını gösteriyordu.
Benzer bir çekilıneyi Hamza Bati'nin idamından sonra Bursa'da faaliyette bulunmayı tercih edenI-Iasan-ı KabadOz döneminde de görmüştlik. Ancak, bu çekilmeler başşehirle ilişkilerinir '·.optuğu veya buradaki kontrollerini kaybettikleri
anlamına gelıniyordu. Nitekim, Ahmed-i Sarban halifeleri sayesinde İstanbul'un
mistik kültürünü derinden erkileyebilmiş ve özellikle Rumeli Melamlliği'nin şe
hir hayatında yerleşmesini sağl amıştır. Hasa n-ı Kabadüz cl:ı daha ziyade ha lifeleri aracılığıyla istanbul'un tasavvuf hayatı üzerinde etkili olmuştu . Bunlardan Abdullah-ı Besnevi (ö. 1644) MeHimllik adına faaliyetlerini daha çok İstanbul dışın
da g<.:rçekleştirirkcn, Hüseyin Lamekani (ö. 1625J istanbul'un mistik hayatında
derin bir iz bırakacaktı. Zira onun zama nında MeH'imllik dönemin ünlü ~airleri
nin de bulunduğu seçkin bir çevrede kabul görmüştü . 19
Aliyy-i Rumi diğer adıyla idris-i Muhtefı' ise, karşımıza başka örneğine rastlanamayacak bir gizle ıune yöntemi ile çıkıyor. Şüphesiz bunu uygulamakla ınes
leği ele ona mükemmel bir imkan sağlıyordu. Balkan ve Arap ülkelerine kildar
ulaşan ticari gezilerde bulunmuş ve bu sayede büyük bir servetin sahibi olmuş
tu idris-i Muhtefi, İstanbul'da Sultanselim'deki mahallesinete tüccar Hacı Ali Beğ
olarak ranınırken Şeyh İdris adıyla da çeşitli c:ımi ve tekkclerde vaazlar ve riyordu:'· Kendisini gizlemektc öylesine başarılı o.ldu ki istanbul'da vaazlarıyla lı::ı lk ı
cezbcuen Şeyh klris ile saygın tiiçcar Hacı Ali Reğ'in :ıynı kiş i olduğu :ırı l:ışıhı 
ınad ı . ·• Dönemin önde gelen şe yhlerinden Abdülmecicl-i Sivas! ile Tcrcüımın Yunus ~cyhi Ömer Efendi bu Melan11 şeyhinin zındık ve mi.ilhicl olduğunu iUn eı 31! Sarı Abdullah, Sc.>merat, ss. 252, 256; Müsıırkimzildc, Meru1kıb-ı l>feltlmfyye·i ŞuUariyyc."-1 Bayrilmfrr<'. v. l3a-h, 28b; Hüseyin Vassaf, Sq(fn.e- i Hı;/iyii., hzl. Ali Yılm::ız-Mehıned Akkuş, isıanhul
Gölpınadı. Mdami/ik tJe iı.telômflet; s. 171.
39 Müst:ıkiını.iide, age., v. 32h-33b; Ekrem Işın , ""Melamllik"", DBİA, c . V, ss. 382, j83: Abdullah
Kanal. "Bursa'da Bosnalı Bir Mehiml Alxlullah llosncvi Hayatı, Bserleri ve Bir !(asidesi". Uludağ ü.

1999. c. ll, ss. 505-509:

ililbi)'al Pakül~.si Dergisi, c. VI, 1994,ııs. 297-311.
·
40 idris-i Muhtefi hakkında bk. At51, Şakail.t-ı lVu 'rnaniye f)(J ~)'iller;, s . (ı02; KHtip Çelebi , Fezleke, i~ıanbul 1286, c. 1, s. 373; Sarı Abdullah , age., s. 258; Müstakinıôde, age., v. 40b-42b; krş. Göl ·
pın;ırlı .

age., ss. 123-128.
4 ı Oc:ık, Zırıdıklaı~ s. 311.
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Bu iddialar üzerine "hakkından gelinmesi" için ferman çıkarılmış ancak
bütün aramalara rağmen bulunaınarnıştı. ı
Osmanlı yönetiminin takibatı yanında ulema ve diğer sOti çevrelerden gördükleri tepkiler karşısında Bayrami Melamllerinin sıklıkla başvu rdukları bir diğer
gizl<.:nme yöntemi ise başka tarikatiara intisap etmekti. Bu sebeple Bayrami Melanıileri ni zaman zaman Halveti, Bayrami, Celvetl, Mevievi ve Nakşbendi tarikatlarının üyeleri olarak da görmekteyiz. Hemen belirtelim ki, Bayram! geleneği n
de tarikatın silsile itibariyle Nakşbendllik ile Halvetlliği bi rleştirdiği kabul edilir.
Bilindiği gibi, Bayram! Melamlleri dışında Bayramlyye-i Şemsiyye ve Celvetlyye
de Hacı Bayram'a bağlanır. ~ Bununla beraber, söz konusu tarikatların silsileleri
aras ı ndaki bu geleneksel bağ, Bayrami Melamlleri'nin neden başka bir tarikatı
rercih ettiklerini açıklamaya yeterli değildir. Ta bit ki, muhtelif tarikat mensupları ar;ı:-> ı nda melami neş'eye sahip olan sGtilerin varlığı inka r edilemez. Ancak bizim üzerinde asıl durmak istediğimiz, Bayrami Melamilerinin başka tarikatiara
intisahı yüzyıllar boyunca nasıl bir gizlenme yöntemi olarak kullandıkl arıd ır. Bu
konuda Haşim! Osman Efendi (ö. 1595)'nin İstanbul'daki faaliyetleri oldukça iyi
fikir veriyor. Bilindiği kadarıyla, Osman Efendi Sahn-ı Seman medresesindeki
eğitimini bırakarak Vize'ye gitmiş, burada önce Vizeli Alaeeldin ile görüşmüş, daha sonra da onun ha lifesi Gazanfer Dede (ö. 1566~ 1567)'den hilafet a lmıştı. •· Kas ım paşa'cla kurduğu tekkesi Rumeli Mel aınllerinin XVI. yüzyıl ortaları ndan itibaren istanbul'da yoğunlaştırdıkları faaliyetlerinin bir merkezi haline gelecekri. 45
Diğer taraftan Emir Osman Efendiye atfedilen Bayramiyye'nin Hiişimiyye kolundan gelen ve özellikle Kasımpaşa'daki Haşim! tekkesinde postniş'in olan şeyhle
rio uliplerini görünüşte Bayrami olarak terbiye ettikleri kaydedilmektedir:'' Bir
defa ~eyhin faaliyette bulunduğu dönemin hassasiyetine dikkat etmeliyiz. Özellikle Hamza BaB'nin · idamı sonrasında başkentteki bu Melanıl şeyh i için durumun son derece güçleştiğini tahmin etmek güç değil. Ata!, tarikat silsilesi daha
öncl· idam edilen Oğl an Şeyh ve Hamza Bali'nin yer aldığı Bayrami Me l amlliği
ne b:ığlı olması sebebiyle hapis ve reftişi yönünde baskıları n olduğunu belirtmek
sOretiyle önemli bilgiler veriyor." Osman Efendinin Oğlan Şeyh ve Hamza Hali
4

4

Nu 'maniye ı-e Zeyillerf, s. 6o2: Mi'ısı:ıkim:cide. Mentikıb-ı Meliimiyye-i Şulldriy
v. 4 Ib-42a; K:ırip Çelebi, Fezleke, s. 373. Vassaf (Sf!fine, s. 542) ise, baba , oğul ve
kard~·.<[n :.ı ynı kişiye bağlı oldukları hfılde birbirlerinden haberdar olm:ıdıkl;ırını kaydeder. Bu rivayet
de. idıiı;-i Muhtefı'nin giılenoıede uygul::ıd ığı yönıemi n ne kadar b:ışarılı olduğunu göstermektedir.
4.~ San Abdullah, C<whereiü'I-JJidtlye ve r>ürretü'n-Nibiiye, Sülermaniye Ktp., Uıla bnıail, nr.
137, \ . 165b-166a; w'liz:1de, Sergüzeşı, V. 5a-b; Gölpınarlı, "Bayramiye'', iA, c. ll, ı;. 424.
44 ı laşiıni Emir Osman, Tarikaıniime, v. 3lb-32;ı; Atai, age., s. 463; Mu n iri, Silsiletü'J.Mukarrebfn, " l4la; Müstakimzilde, age., v. 29-J; Sarı Abdullah, CetJhereııt'l-Bidaye, v. 168a.
41 Işın, "Saçlı Emir Tekkesi", DBiA, c. Vl, s. 383.
4il Naz.mi, Hediyyetü'L-IhtJiin, v. 104a. Süleyman Faik'i n bu esere y:ızdığı haşiyeye dayanarak
Gölpı narlı, Melamflik w Meliimiler, s. 188.
47 Atfıi, age., s. 463.
4 2 Atili,

ye-i

Şakaik-ı

l?uyninıi'yye,
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tarikinden olduğu yönündeki söylenrilerin43 sadece bir iftira olmadığı , yine
At11'nin Gazanfer Dede hakkındaki kayıtlarıyla birleştirildiğinde açıklık kazanı
yor. t\t:ll, şeyhülislam Ebussuud Efendinin bu konuyla ilgili olarak kaleme aldı
ğı mektubunun suretini eserine kaydetmiştir. Mektuptan anlaşıldığı kadarıyl a
Gazanfer Dede zındık ve mülhid olduğu yönünde çıkan söylentiler üzerine teftiş edilmiştir. Veziriazam da teftişin kayıtlı olduğu sicil ve halkın şikayetlerini
Ebu::;suud Efendiye göndererek görüşünü sormaktadır. ŞeyhülisHim ise incelemesi sonucunda, Gazanfer Dedenin Oğlan Şeyh yolundan olduğu yönündeki
şüphelerine rağmen delillerin yetersizliğini öne sürerek şeybin serbest bırakıl
ması gerektiği ni belirtir.-~? Görünüşe göre, Osman Efendinin de hakkında şeyhi
ne benzer şek ilde söylentiler çıkmış ancak o dönemin önde gelen Halveri şeyh
lerinden Filibeli Nureddinzade (ö. 1573)'ye intisap ederek hayaunı kurwrabilmiştir. Böylece Osman Efendi, Metamilerin devrin nüfGzlu şeyh ve tarikatiarına
intis:ıp ederek başka isimler altında va rlıklarını muhafaza edebildiklerinin güzel
bir örneğini teşkil etmektedir. 983/1575 yılı ortal arında yazarı belirsiz olan;
"Mescid-i aşkın imamı olmuşarn
Deyr-i aşkın hem çelfpapasiyem
Ben ne dersem Hak anı işler hemCin
Şöyle benzer ben anun ağasiyem"
şiiri istanbul'da büyük bir tartışmaya sebep olmuştu . Halveti-Sünbüll şeyhi Yusuf Sinan Efendi, Tadlflü 't-Te'vfl adlı risalesini bu şairin tevllatını red etmek amacıyl a kaleme a l mıştır . Eserde ayrıca halk arasında şöhret kazanan bu kişinin şe
riata uymayan birtakım sözler sarf ederek halktan çok sayıda kişiyi ilhada sevk
ettiği ve oıtalığı fesada verdiğinden bahsedilmektedir. ;.ı Gölpınarlı, bu tarihte
Melfr ınllerin lideri olan Hasan-ı Kabaduz'un temkin sahibi bir kişi olup Bursa'da
bulunduğunu oysaki Sinan Efendinin İstanbul'da olduğunu söylediği bu kişinin
Hamzavl şairlerinden Osman Efendi olabileceğini düşünmektedir. 5 ' Burada herhalde Osman Efendi ile şeyhi hakkında çıkan söylentileri de hatırlamak yerinde
olacaktır. Böylece kesin yerilere sahip değilsek de meçhul şairi n Osman Efendi
olma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Bu ihtimal kabul edildiği takdirde, şiiri n yazıldığı dönemin Osman Efendinin Halveti şeyhine intisabından sonraki bir tarihe te~adüf etmesi, farklı isimler altında da Melamllerin inançlarını sürdürdüklerini göstermesi bakım ından son derece dikkat çekici bir ayrıntı olacaktır.
XVII. yüzyılın önemli MeHimi' şahsiyetlerinden biri olan İbrahim Efendinin de
4~ Müstakimzade, Menakıb-ı Melamfyye-i Şwtilrlyye-i Bayrilmiyye, v. 29b.
4'.1 Atili, Şakaik-ı Nu 'man/ye ve Zeyil/eri, ss. 87-88, Ocak, Zındıklar, ss. 307-309.
50 Yusuf Sinan Efendi, ibtiU-i Rüsuhl (Tadlfla 't-Te'vfl), Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
3689/ 1, v. lb-9a; Gölpınarlı, Melami1ik ve Meliimfler, ss. 74-75.
5 ı Göl pınarlı, aynı eser, s. 75.
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Bayram! Melamlliği dışında muhtelif tarikat çevreleriyle yakın ilişkisi olduğu bilinmektedir. Dönemin en etkili tarikatlarından biri olan Halvetl tarikatına intisabını sağlayan Hakikizade Osman Efendi (ô. 1628-1629)'dir. Şeyh Osman Efendinin yanında yedi yıl hi~metten sonra Aksaray'da Gavs! tekkesine şeyh olarak tayin edilmişti. 52 Muhammed Nazmi ise, Hediyyetü.'l-İhvan'da İbrahim Efenetiyi bir
başka Halvetl şeyhi Abdülehad Nuri (ô. 1651)'nin müntesibi olarak gösterir. 53
Şüphesiz, onun sGfi kimliğini belirleyebilmek için bakılacak ilk yer kendi eserleridir. Nitekim, Dil-i Dana'da Melaml silsilesini açıkça kabul eder.s-ı Özellilde
1614'de kaleme aldığı, Mufid ü Muhtasar diğer tarikatlarla olan ilişkisine dair
önemli bir eserdir. Burada, Halvetl, Nakşbendl, Celvetl, Zeynl, Bayram!, Mevlevl, Ed hem!, Bektaş!, Kübrevl tarikatlarını tanıtır ancak Melaml şeyhi Hüseyin Liimek'inl'yi ayrı bir yere koyar. 55 Yine, İbrahim Efendinin Liimekanl'den başka İd
ris-i Muhtefi, Hacı Kabayi ve Beşir Ağa gibi Hamzav! kutuplarını da tanıdığı bilinmektedir.56 Onun, eserlerinde Melam!lerin vahdet-i vücGd anlayışlarını bütün
, açıklığıyla dile getirmesi57 adı etrafında bir takım söylentilere sebep olacaktı.
Çünki.i'Gaybl, Şarih-i Fusus Abdi Efendiye, İbrahim Efendi hakkında halk arasın
da zencieka ve ilhad ile bilinmesi hususundaki görüşlerinin sorulduğundan bahseder'K Her ne kadar Gayb! şeyhini haklı çıkarmak için bunu eserine kaydettiyse
de bizim için önemli olan husus, İbrahim Efendinin zındık ve mülhid suçlamalarına maruz kalmasıdır. XIX. yüzyılda kaleme alınan lzahu'l-Esraradlı yazan bilinmeyen bir eserde ise İbrahim Efendinin, hurGfi, kafir ve mülhid olduğu iddia
edilir.w Şeybin Celvet!lilde ilişkisi de bir bakıma MeHimlliği ile aHikalıdır. Muham52 İbrahim Efendi, Kaside-i Dil-i Dı1nı1, SÜleymaniye Ktp., Zühdi Bey, nr. 154/1,v. 38a; Mt((fd ıl
v. 88b; Şeyhi, Şakaik-ı Nu 'nıarıiye ve Zeyilleri Vekayiil '1-Fudalil, Nşr. Abdülkadir Özcan,
İstanbul 1989, c. I, s. 553.
53 Buradaki rivayete göre, İbrahim Efendi Abdülehad Nuri hakkında bir manzum'e kaleme almış
ve zamanın kutbu olarak onu kabul etmiştir. Nazmi, v. 180a. Ancak Azamat ("İbrahim Efendi, Olanlar Şeylıi", TDVIA, c. XXI, s. 299), Muhammed Nazmi'nin kendi şeyhini yüceltmek amacıyla böyle bir
rivayette bulunmuş olabileceğine çünkü İbrahim Efendinin son yıllarında yanında olan Gaybi'nin de
bundan bahsetmediğine dikkat çekmektedir.
54 İbrahim Efendi, Dil-I Dil nil, v. 35b-36a.
55 İbrahim Efendi, Mufld ıl Mıtbtasar, v. 88a-92a. Şeyh in Tasavvufnilme ve Vabdeıııilme isimli
eserini de Hüseyin Lamekani'nin manevi emriyle kaleme alındığı bilinmektedir Göl pınarlı, Me!ı1nıf
lik ve Melı1mfler, s. 92.
56 İbrahim Efendi, Dil-i Dt/nil, v. 36a-37a; Tansel, s. 195. krş. Gölpınarlı, aynı eser, ss. 93-94. .
57 Ocak, Zındıklar, s. 260. Gölpınarlı (aynı eser, ss. 99-103), İbrahim Efendinin hurlıfiliğiyle ilgili olarak, "Yunus dilinde ma'niler te'lif, tasnifeyledim/Adım Nesimi eyledim, hem Fazl-ı Yezdan olmışanı" beyti ile Fazullah-ı Hurufi'yi zikrettiği ve hatta Gaybi'nin ifadesine göre ondan istidliilde bile bulunduğunu belirtir. Ancak bunları şeyhi bir hurufi olarak kabul etmek için yeterli görmeyerek
Rıza Tevfik'in (Rıza Teifik'in Tekke ve Halk Edebiyatı İle İlgili Ma~ıaleleri, hzl. Abdullah Uçman, An.kara 1982, ss. 216-220) bu yöndeki düşüncesini eleştirir.
58 Gaybi, Sobbetnilme, ss. 225-226.
59 Azamat, agm., s. 299.
Mubtasaı;
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med ~azmi'ye göre. IV. Murad saltanat iddias ıyla bir harekete girişmelerinden
endi:;e ettiğ i ve ''cemiyet sahibi" etkili şeyhleri katletmektedir. Tekkesinde geniş
bir top luluğa s~ ip olan İbrahim Efendinin de öldürülmesine karar verilir. Ancak
hayatının tehlikeye girdiğini haber alan şeyh, Aziz Mahmud Hüday!'nin cekkesine sığınır. Bir süre gizlendikten sonra yönetime karşı bir harekette bulunmayacağın;ı kanaat getirilir ve tekkesine dönmesine izin verilir.60 Burada ifade edilen
"cemiyyct sahibi'' olmak İ brahi m Efendinin neden böyle bir takibe maruz kaldı
ğını ı :ıın olarak açıklayaınıyor . Zira, bu tek sebep olsaydı istanbul'daki etkili pek
çok :;eyhin benzer bir ımı;:ııneleyle ka rşılaşması gerekirdi. Dolayısıyla İbra him
Efend inin Osmanlı yönetiminin hedefi haline gelmesinde esasen Bayram! Melamlle ri rıin

tasavvuf anlayışı ve yönetim çevreleriyle olan geçmişlerini göz ününkanaatindeyiz.
ı blvctllikle ilişkisi olan bir .başka Bayrami Melamlsi Sun'ullah-ı Gaybl (ö.
1676'dan sonra)'dir. Ailesi vasıtasıyla Halvetmği tanıyan &aybi, Şeyh Muslihiddin
(ö. 166U'nin müntesibi olduğu n u bildirmektedir. Halvetlyye'nin Sinaniyye şu
besine bağlı olan Şeyh Muslihiddin'e nasıl ve ne zaman bağlandığı açık değildir.
Ane;ık babası ile Muslihiddin Efendi aynı tarikat çevresine bağlı olduğundan değişi k o rtamlarda bir arada bulunmuş ve aralarındaki bu ranışıklık ile de İstan
bul'dan Kütahya'ya dönüşün de o na bağlanmı ş olması muhtemeldir. Ayrıca Gaybi' niıı de\Tdna dair M es 'ele-i Süluk ve Devti1n ris:llelerini kaleme alması da Bayraıni :Vle l iimlliği'nde sema ve devranın olmadığı göz önüne alındığında kendisinin llalvetllikle ilişkisi olabileceğini düşündürmektedir. 61 Bununla beraber Gaybl eserlerinde Halvetllikte n ziyaele B~ıyrami MeHiınlliğine bağlı olduğunu açık bir
biçi nıde dile getirmektedir. Nitekim, Sobbetnanufde İbrahim Efendiye intisap et62
tiğini ve bunun şeyhinin ölümüne kadar devam ettiğin i kaydeder. Bf'atnClme'dc ise İbrahim Efendiye bağladığı Melam1 silsileyi "silsiletü 'z-zeheb" olarak
göstererek şeyh inin bu silsileyle ilgili kasiclesinin sonuna o ldukça dikkat çekici
olan ;;u beyiri ekler; "Geldi al ttın s ilsileyle nlır-ı Hak birden b ire/Vech-i İbra
him'den ol dı Gaybl'ye Hak rlı-nüm:l . "63
Sun\ıllah-ı Gayb1'nin de şeyh i İbrahim Efendi gibi çevresinden tepki gördüğünü biliyoruz. Kütahya'dan İstanbul'a giderek 1649'da İbrahim Efendiye int.isab
eden Gaybl, şeyhinin 1655'de ö lümü üzerine tekrar memleketine dönecekrir. 64
Burada hakkınd<ı zındıklık ve mülhidlik söylentilerinin çıkması üzerine İslfım'ın
de

bul undurman ın yararlı olacağı

6o Nazmi, Hediyycıü'l-lbvaıı, v. 179b.
61 G:ıybi hayatı ve eserleri hakkınd;ı hk. Gölpınari ı, Melamflik ve MeWmfler, ss. 1 14-122; Alxlurrahm:ııı Doğan, Sım 'u/lab-ı Gaybf Hayatı Eserleri, Fikirleri ve Sohbetrıamesi, Uludağ Ü. Sosyal Bilimler t' nstitüsü , Bursa 1997; Bilal Kemik li. Sım 'u/lah-ı Gaybf, Hayatı-Eserleri-Şiir/eri, Ankar.t 2000.
Ailesi 'e lhlveri silsilesi için Kemikli. ay m eser, ss. 19-23, 34. 40-43, 57.
62 (;aybi, Sohbemanıe,. ss. 1-2.
6.' Gaybl, Bfuıname. Milli Kıp., Y<.. A.364/2, ~s. 60-61.
61 c~ıybi, Sobbetnam e. s. 1.
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konu alan Huda Rabhim manzumesini kaleme almıştır. AnGaybi' hayatının çeşitli dönemlerinde benzer söylentilerden dolayı rahatsız edilmişti Nitekim, Akiiidname, Risale-i Redd-i Hu!UI ve Risate-i Halvetiyye
ve Bc~yramiyye gibi diğer eserlerinde de Ehl-i Sünnet'e bağl ı olduğunu, hulı11 ve
tentbühü reddettiğini belirterek kendine ve tasavvuf anlayışına yöneltilen eleşti
rileri cevaplamak gayreti hakimdir. Belki de hakkındaki söylentiler ve bunlardan
duyduğu rahats ızlığı en açık biçimde Risale-i Halvetiyye ve Bayranıiyye'de anlatıyor. Eserin başında yaptığı açıklamaya göre, sohbetlerine katılan ancak konuşulan meseleleri tam o larak anlamayan cahil dervişler ulu orta konuşmakta, bazı kimseler de bunlara dayanarak kendileri hakkında söylentiler çıkarmaktadır.
İşte ;ıleyhindeki suçlamaları reddetmek, gerçek müridieri irşat ve tarikatiarına
bağlı görünen "müdde'l ve ldziplerin" yatanlarını ortaya çıkarmak amacıyla böyle bir risale yazınışur. 6 5 Acaba hakkındaki zındıklık ve mülhidlik söylentilerini sadece yan lış anlama veya iftira ile açıklamak mümkün müdür? Herhalde neden
onun böyle bir suçlamaya maruz kaldığını anlayabilmek için dikkat etmemiz gereken husus, şeyhinde olduğu gibi Bayrami Melamlliği ile sahip olduğu tasavvuf
anla y ışıdı r. Zira vahdet-i vücGd ve devir nazariyesini ifade ediş biçimi hakkında
söyl<.;ntiler çıkmasına sebep olmuştu r. Şiirlerinde işlediği devir konusu hulul ve
ittiMdı kabul ettiği şeklinde yorumlanmış ve zındıklıkla irhaın edilmiştir(,.; Bu sebeple olsa gerek Gaybl, tenasülı ve huiGiü kabul ermediğinj açıklamak zon.ında
kalmı ~tır.67 Hatta, hu!Gl ve ittihad taraftarı bir kimse olmadığını göstermek amacıyla başlığından da anlaşılacağı üzere Risate-i Redd-i Hula.t ve iıtibti.dı kaleme
alm:ıyı gerekli görmüştür.';ıı Diğer taraftan, vahdet-i vücud anlayışı açısından
önemli bir eser olan ve "Bir vücfıddur cümle eşya ayn-ı eşyadır Buda/Hep hüviyyctdür görinen yok Hu<k1'dan ma-'ada" beyideriyle başlayan Keşfu'l-Gıta kasidesinde Gayb!, vücud ile mevcudun ayniyeri meselesini dile getiriyordu.<·'' Bunu, Akaidname'deki "Bir durur ol birden artık yok durur/Var ise ol dahi ayn-ı
Hak durur'' şeklinde tekrarladığı görülür. 70 Kemikli'nin Gaybl'nin eserleri arasınve

imanın şartları n ı

laşıl:ın

6S Kemikli, Sı.m'ıılldh- ı Caybl, Hayatı-Eserlerl-Şiir"leri, ss. 57-59.
6(ı Kemikli, "Tasavvuf Edebiyatında Hulul ve İttilıiid;ı Dair Bir Rbale: Risiile-i Redd-i Hullı l ve itti had". Tasawu.f Ilmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Yıl 2, S. 5, Ocak 2001, s. 112.
67 Göl pınarlı, Meliimflik ve Melilmfler, ss. 117, 119. Söz konusu yazar (ss. 118-120) Rıza Tevfik'in
(Rıza Teıiflk'in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri, ss. 274-282; Abdullah Uçman, "Oevriyyeler Ü<:erine Rıza Tevfik'in Yayımlanrnamış Bir Makalesi", Türklük Araştırmalan Dergisi, S. 7, 19911992 C1993), ss. 542-543) Gaybl'nin tenasühe kail olduğu ve hurufiliği konusundaki görüşüne katıi
mama ktadır.
68 Risille-i Redd-i Hulıll ve İttihiid, Milli Ktp, Yz. A.364, ss. 73-75.
6') Kemikli, Sun'ul/.ilh-ı Cayb~ s. 66; Gaybl, Keş.fu'I-Cıtti, Milli Ktp. Adnan Ötüken, nr. 892, v.
18a-20<ı.

70 Gaybl, Akaidn/lme, istanbul Belediyesi, Atatürk Kiı.aplığı, Osman Ergin Yazmaları , rır. 62/5,
v. 18h. Yine Gaybl'nin şu ifadeleri de tasavvuf ;ınlayışı açısından ilginç birer örnektir;
«Sana alem gön.inen
Hakıykalle Allah'tır
Allah birdir valiahi
Sanma ki bi,-kaç o/cı"

rüya kılıç/bir taı·fkatm gtz/i direnişi
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birlikte içindeki fikirler sebebiyle ona aidiyeti konusunda ihti yatlı
ise vahdet-i vücGd, şeriat, Allah 'ın görülebilirl i,Qi, ahiret ve ölüm gibi çeşitli konulara ait göıiişler verilir. Ancak eserde belirtilen görüşün bazı kesimlerce zendeka, ilhad, huiCıl ve ittihad olarak yorum7
landığının kaydedilmesi de o ldukça önemlidir. '
B:ızı Bayrami Melamlleri sadece Bayram] olarak ranınınayı tercih ed iyorla rdı.
Sık sık zındık ve mülhid suçlamatarı na maruz kaldıkları göz önüne alındığında
MeWın'lle rin kendilerini yönetim, uleına ve diğer sGfl çevrelerin desteğin i kazanan Bayrami tarikatının mensubu o larak gösterme istekleri hiç de şaşırtıcı değil
dir. İstanbul'da Helval Tekkesi ve Saçlt Emir Tekkesi'ni faaliyete geçiren Yakub
Helv;ıl ile Haşim) Osman Efendi çevrelerinde daha çok Bayrami şeyhi olarak tanınmışlardır.72 XIX. yüzyılda bile Haseki'deki Bayrami tekkesi şeyhi Türbedarzade Jiafız Seyyid ~li Efendi (ö. 1831) ve İbrahim Efendi (ö. 1848) Bayrami şey
hi olmakla birlikte MeHimller tarafından ku tb olarak kabul edilmekteydil er.'' öyle görünüyor ki, Melamller ile Mevlevller arasında da her zaman yakın bir ilişki
bu lunmuştu . Halleriyle melameti temsil edenler dışında MevleVılikten Bayrami
MeJaınlliğine intisap edenler olmuştu. Örneğin, Naima, Mevtevı: şair ve hattat
Cevrl (ö. 1654)'nin, eserlerini defalarca istinsah ettiği Sarı Abdullah'ın sohbetlerine katıldığın ı kaydeder.n Yine Müstakimzade, Mevlevl şair Neşatl Ahmed Deda

s:ıymakla

olduğunu belirttiği Tuhjetu'I- Uşşalida

74

vcva ademin kudsiyeti konusunda;

"Ademdir sını kur'an.
Adenu/ir zatı suphan;

Ademdir arşi rahmarı,
Adcme gel, Meme!';(Göl pınarlı, Melrlmflfk, s. 121 ),

ya da

''Ben dimekden ge.ç bu sende ben diyen Hak 'dur beğüm
Belki ciirı ~yn-ı bedendür cümleten Hak 'd ur beğüm
Hüsni z iihfr olmak içün neıı-be-nev hil'at giyüp
Absen-i siiretde dfiim devr iden Hak'dur beğüm
Arş-ı dilde ma'rifeı mi'rii.cm iden iit'(/e
Vec'?.·i adernden cemalingösıereıı Hak'dur beğüm
Didiler agiib-ı vahdet ger nebfdür ger veli
Alem u Adem donını biirinen Hak'dur beğılm"
(Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Ti11·k Edebiyarmda Şatb~vye, Ankara 2001, s. 109\
71 Kemik li. Sun 'u/lah-ı Gr.ıybf, ss. 86-88; Gaybi, Tubfetu 'I-Uşşiik, Mill i Ktp. Adnan Ötüken,
nr.74.~.1' .

1b-10a .
72 Söz konusu tekkeler ve Pir Aliyy-i Aksarayi'ni n halifesi olan Yakub Helvai hakkında bk. Atai,
Şakaik-ı Nıı'maniye ve Zeyilleri, s. 65; Nazmi, Hediyyeııl'l-ihviin, v. 104a; Müstakimzade, Mentlkıb-ı
Metam~vye- i Şulltiriyye-i IJayrtimfyye, v. 10b-11a; Vassaf. s. Sll; Tabiinilde Derviş Mehmed Şükri
ibn isııdil, Istanbul Hii·n kiiblan Meşiiyihi, Yay. Şinasi Tekin-Gönül Alpay Tekin, Harvard Ün iversitesi, 1\>95, v. 27b, 30b; Ekrem Işın-M. Baha Tanman, ''Helvai Tekkesi", DBlA, c. TV, ss. 49-51; Ekrem
Işıo-i\t B;ıha Tanman , "Saçlı Emir Tekkesi", ss. 383-385.
H Gölpınarlı, "Bayramiye•, s. 426.
7-1 Gölpınarlt, Mevlana'dan Sonra Mevlevflik, İstanbull983, s. 308.
7S Naima, Tarih-i Naima, istanbul 1280, c. VI, ss. 121-122, Hü!;eyin Aya n , "Cevrl İbrilhim Çelebi", mviA, c. Vll, ss. 46o-461.
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de (<i. 167/ı) dış ında Ccvrl'yi de San Abdullah'ın ınüntesipleri arasında sayar. Ayrıca Cevrl'nin ölümünden sonr<ı "mahallesi sü.kkanı kendisi ile adeın-i ülfetlerinden ıı:\ş ı hakkındasüizan ile bed-güman" olduğundan cenazesine katılınadıkla
rını ve San Abdullah'ın arkadaşlarıyla gelip bizzat defin işlemiyle meşgul olduğumı hildirir. 76 Burada, Cevrl'nin mahalle halkından gördüğü tepki son derece
dikkate değerdir. Çünkü sözü edilen rivayet Cevı1'nin Haınzavller ile olan ilişki
sinden kaynaklanmış olmalıdır. Diğer taraftan, Mevlev'i' şair Fasih Ahmed Dede
(ö. 1699) ile Nahlfi Süleyman (ö. 1738) ise, serpuş ve boyun kısmı olmayan
omu7. ve ayakları da adeta kırık bir tarzda yapıbn Haınzavl mezar taşlarınd.ın tanınırbr. Aslında pek çok kimsenin bu tarikata mensup olduğu ancak ölümlerinden sonra mezar taşlarından anlaşılabilmiştir." Bu bir anlamda Melaınllerin gizlenmekte ne kadar başarılı olduğunun da bir göstergesidir. Hayatta iken kendilerint gizl eıne i htiyacı duyan Haınzavller ölüm lerinden sonra tanınınaktan çekinmiymbrve hatta mezar taşları ile sırlarını ifşa ediyorlardı.
Böyle bir mezar taşına sahip olan Sarı Abdullah ise şüphesiz 'A'VIT. yüzyılın en
önemli MeHiml şahsiyetl erinden biridir. San Abdullah, Abaza Mehmed Paşa üzerine ,gönderilen veziriazaın Halil Paşa (ö. 1630)'nın yanında önce tezkireci daha
sonra da reisülküttab olarak görev aldı. 1628'de başarısız olunca her ikisi de azledildi. Padişahın ccza landınnasından korkan Halil Paşa ve Sarı Abdullah kı lık
değisı irerek gizlice İstanbul'a tıhışmayı başa rdıhır. Bur;ıda Koca Mustafa Paşa
dergfıhı şeyhinin aracılığıyla bağışl anan Sarı ı\bdullah, dah.ı sonra reisiilkütt.1b,
Anadolu muhiisebecisi, cizye muhasebecisi, piyade mukabelecisi ve mensuh
muk;ıra:ıcısı olarak görev almışrır.-.ı Muhammed Nazmi, Abdullah Efenciiyi "müteşerri ' ve ı.nüteheccid" bir kişi olarak tanımlar. ]<) Kendisini Cevabir-i Bevlihir-i
Mesuwfde. sadece Bayrami olarak gösteren Sarı Abdullah'ın dönemindeki ileri
gele n bir çok tari ka c mensubu ile ilişkisi olduğu bilinmektedir. L-l'llzade Abdülbaki de Sa n Abdullah'ı tanıtırken "el-Mevlevl" ifadesini kullanınakla beraber
onun meHlm!liğini uzun uzun anlatır. Diğer taraftan, Mustafa Safayi tö. 1725).,
tezkiresinde, Abdul!ah Efendinin aynı çevrede bulunduğu Beşir Ağa ile çok göfÜ$ınesi sebebiyle bazı kimselerin onu Hamza vi zannettiklerini oysa böyle bir kişiniıı ·'rarik-i hilaf'ta olamayacağını kaydetmek suretiyle Sarı Abdullah'a dair bii<()

81

7(\ Mt~stakiınzfıde, Mcnakıb-ı

77

Meliimfxye-i Şıwariyyc-i Bay ramfyye, v. 63a.

(;ölpınarlı, Mevlana 'dan Sonra Mevlevflik, s.

309; Osman Nu ri Ergin, Mecelle-i

Umıtı·"' /)ele-

diye, i ,ıanhu l l330- 1338. c. I, s. 554.
7S S:ırı Abdullah hakkında bk. Şeylıi . Şakaik-ı Nu 'maniye ve Zeyilleri Vekayiıı '1-PıtdaiiJ, ı;. ı, ss.
280-214 1: U.l'lizade, Sergıizeşt, v. 13a-14a; Mustafa Safayl, Tezkiretü'ş-Şu 'ard, Süleymaniye Krp .. Es'ad
Efendi. nr. 2549, v. 218b-219b; Müswkinrdide, age., v. 49a-52a, 62a; Vassaf, Sefirıe, ss. 557-562; krş.
Gölpına rlı, Mclamf'lik, .55. 137-142; Ömer Fanık Akün, "San Abdullah'', //1, c. X, S$ . 2 16 ·220.
79 Nnmi, Hed~yycıii 'l-ibı:an, v. 103b.
80 Sarı Abdullah, C."evahir-i Bwahir-i Mesnevf, Süleym~niye Ktp., Hacı Mahmud, nr. 2199, v. 2b-3a.
81 Lii'llz:ldc, Sergüzeş1, v. 13a-l4a, 40a: Müstakinmlde. aRe.. v. -i9b·Sla. 6J;ı-62a .
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zim için önemli bir veri sunmaktadır.tı:ı Çünkü burada Saf5yi, Haınzaviliğin kaırıuoyunda gördüğü tepkiyi, hareketlerinin çevre tarafından ne kadar yakından
izlend iğini ve kendisi aksini düşünse de en azından Sarı Abdullah ile Beşir Ağa
aras ı ndaki görüşmeyi teyid etmektedir. Aslında Sarı Abdullah'ın Mel3ın1 hareketi açıo.; ı ndan onemi çevresine çok sayıda şair ve ımıtasavvıf toplaması ve bu kişi
ler ar:ıcılığıyla diğer carikatlar üzerinde Bayramı Melamlliğinin izlerini bırakına
sıdır. Melamlliğin Mevlevllik üzerinde onunla başlayan etkisi XVIII. yüzyıld:ı daha cb belirginleşecek,. XIX. yüzyılda ise Beşiktaş , Bahariye ve Galata Mevlevlhanelerini de içine alan bir harekete dönüşecektir."'
I J:ıheşizade Abdürrahirn ve L:1'11zade de Melamlliğin ya yılmasmda önemli bir
etkiye sahip olmuşlardır. Bunlardan, daha ziyade Rabimi nıahlasıyla tanınan
Seyyid Haşim'in halifesi Habeşizade Abdi.irrahim Efendi (ö. 1727), tezkire-i evvel, ımıkabele-i ·piyade ve süvari gibi çeşitli hizmetlerde bulunımışturs.ı Rahiınl'nin Meliiınllik açısından önemi tarikatın Mevlevllikle doğrudan ilişkisini sağ
lama:-; ıdır.~~ İstanbul kadılığı ve Anadolu kazaskerliği yapan Ui'llzade Abdtilbaki
Efendi ise Sarı Abdullah'ın kerimezadesi La'li Şeyh Mehmed Efendi (ö. 1707)'nin
oğludur. 15'11 Mehmed, müderrislik ve kadılık görevlerinde bulunmuş ve Melaınlliğc bağlanmıştır. Zira La'llzade babasının Seyyid Haşim ve Seyyid Ali efendileri tanıdığ:ncL'ln bahsetmekredir."" Ui'llzade'nin ise Melaınllik yanında Nakşben
dl bağı bu lunacaktır. Metaınilik ile Nakşlliği bütünleştirme çabasıLille Devri"nde
şekillenen ve Osmanlı üst tabakasına özgü bir tasavvuf anlayışını geliştinneye
yöncl iktir.e' Bu Metaıni rneşreb Nakşllik anlayışının La'llzade'den sonraki temsilcisin in Abdülkadir-i Belhl olduğu kabul edilir. Nakşl kazetini babasından alan
Abdülkadir-i Belhi, Bekir Reşad Efendiye intisap euniş ve ondan sonra uzun süre Haınzavl kutbu olarak kabul edilmiştir . Hatta, çok sayıda Mevlevl tarafından
da kuth olarak tanınınıştı. 88
Bütün bunlar göz önüne alındığında , XY1I. yüzyıl sonu ve X:VITL yüzyılda
hakl:ırındaki olumsuz kanaatleri tamamen sileınemelerine rağmen düşünceleri
ni ifade de çok daha dikkatli olma l arı ve şeriatle kurdukları uyum ile Me laınl hareketinin farklı bir özelliğinin belirdiği söylenebilir. Artık MeHimllik, İstanbul'da
kutbl:ır yanında Sarı Abdullah, Babeşizade Abdiü-rahim ve L:1'lizade Ahdülbaki
82 Safayi, Tezkiretıl 'ş-Şıı·ara, v. 219b.

8.1

ı~ırl,

"Melamilik", s. 384.

84 S:ı f:iyi, age., v. ll8a-b; Müstakinı:cidc, Memikıb~ı ıHeliimiyye-i Şuttc1riyye-i Bayrli.mfyye, v.
83a-lı.

8"5

Işın,

agm., s. 385.

S<ı W'lizade, Sergüze.şr, v. l7a-b; a.mücl..

Mebde ü Me.iid, v. 62:ı-b
87 Işın, agm., s. 384; Lil'liıadc'ni n kendi hakkında verdiği bilgi için, Mebde ü Me'ı1d, v. 63a -64a.
7(}.ı; Sergüzeş!, v. 44 b-45a.
Sıl Gölpınarlı, Meliimilik, s. 181- 185; Mevlana'da-n Sonra Mevlevflik. ~- 309: Azarnaı, " Abdülkadir-i 1\dhi", TDVIA, c. 1, ss. 231-232; Işın, agm., s. 385.
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gibi kutb olmayan şahsiyetler aracılığıyla temsil ediliyordu . Bunlar, .Melamlliğin
dışında dönemin nüruzlu diğer tarikat, uleına ve hatta yönetim çevreleriyle yakın ilişki içinde olmuşla rdı. Bulundukları mevki ve ilişkiletini kullanarak Melaml
örgütlenmesinde sağladıkları katkılar ile de sosyal tabanın değişim ve genişle
mesinde önemli rol oynayacaklardı.
IV

Burada Bayı-aml .Melamllerinin sosyal tabanı üzerinde çok kısa da olsa durgerekli olduğu nu düşünüyoruz . Çünkü sahip oldukları sosyal taban onların gizlenmelerine yardımcı olurken gizlilikteki başarılarının tabanı muhafaza
edebilmeleri hatta yeni taraftarlar kazanabilmelerini sağladığı ileri sürülebilir.
Bayrami Melamlliği'nin tarihi boyunca, dayandığı sosyal tabandaki gelişim ve
değiş i mi genel özellikleriyle izlemek mümkündür. Bayramiliğin daha ziyade
çiftçi ve köylülerden, kısmen de sipahilerden oluşan sosyal tabanına varisolan
Bayrami Melamileri, bu tabanın içine zamanla şehi r ve kasabalı esnaf tabakasını
alabil mişti r. İsmail-i Maşfıkl ile Melamllik tam anlamıyla bir esnaf ve tüccar, dolayısıyla bir bakıma fütüvvvet sCıfiliği haline yükselmiştir. Hamza Bali ve Büsameddin-i Ankaravl dönemlerinde ise Bayrami Melami'liği siyasal iktidara karşı
söz konusu gruplara dayanan geniş bir toplumsal hareket şekline dönüşecektir.
Özellikle İsmai l -i Ma'şCık1 döneminde, Anadolu ve Rumeli topraklannda bürokrasi, kapıku l u mensupları , ulema ve şairler arasından pek çok taraftar toplayan
mel5ıniliğin esas itibariyle çiftçi ve esnaf-tüccar olmak üzere iki kesime dayandı
ğı görülür. 89 Bir meslek sahibi o lma, kendi geçimini kendi elinin kazancıyla sağ
lam~ı , Bayramı Melamll iği'nde önemli bir erkan olarak kabul edilmiştir. Hiç şüp
hesiz bu erkan, bir yandan arala rında mesleki dayanışma aracılığıyla çok güçlü
bir kaynaşma yaratırken , diğer yandan geçimlerini devlete borçlu olmamaları,
bunun sonucu devlete bağlantılı durumda bulunınaları sebebiyle gizle nıne ,
kontrol ve takibattan kurtulabilme imkanı veriyordu. Nitekim kalbe bakıctlar,
yahut rehberler, genellikle her loncanın ah1 reisierinden oluşuyordu. 90
SükCın dönernlerinde yönetim çevreleriyle ilişkilerinde son derece dikkatli
davrandıklarını biliyoruz. Fakat, bu gizlilik onların başkentteki varlıklarının sona
erdiği anlamına gelmiyordu. Örneğin, Hamza Bali'nin idamından sonra HamzaVilik önemli bir varlığa sahip olduğu Bosna ve çevresiyle sınırlı kalmayarak İsmanın

89 Göl pınarlı, Melamilik oe Metflmftet'in muhtelif kısımlannda Meliimi kutbların değişik gruplara mensup müntesiplerini vermekte ve sosyal tabana temas etmektedir Msi. bk. 48,135-136, l43-152,
170-172. Aynca bu konuda lmber, "Malamatiyya", ss. 227, 228; Işın, '' Melaınilik", ss. 382-385; Ocak,
Zınd1kfar. ss. 255-256.
90 Ocak , age., s. 257. Bu konuda bk. San Abdullah, Scmerat, ss. 76, 81-82; La'Lizade, Sef"8üzeşı,
v. 35h, 36b; Etgin , Mecelle, ss. 552-555.
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tanbul'da da zaman zaman etkili olmuştur. Daha önce bahsettiğimiz üzere Yusuf Sinan'ın Tad/flu't-Te'vilve Mehmed Arniki'nin Eyyühe'I-Veled adlı HamzaviIere reddiye mahiyetincieki risaleleri bunun kanıtı olarak yorumlanabilir. 9 ' Mehmed Aınlk1, 1023/1614'de bir sipahizadenin kendi müridi iken daha sonra Hamzav1 olması sebebiyle kaleme a ldığı risalesinde Hamzaviiere karşı çıkar. Ancak
bu k: ır~ı çıkış bir bakıma onların başkentte oldukça taraftar bulduklarını gösteriyor.'" Göl pınarlı 'nın, burada söz konusu olan Hamzavi şeyhinin muhtemelen İci
ris-i Muhtefl olduğu yönündeki tahmini mümkün görünüyor. Çünkü bilind iği
kadarıyla vefat tarihi 1615 veya 1617 o lan idris-i Muhtefi henüz hayattaclır. Kaldı
ki, şcyhin vezir, ulema ve saray mensupl arından bazılarını çevresine toplamayı
9
başardığı kaydedilir. > Böylece idris-i Muhtefi'nin İstanbul'da gizlenmeyi başarılı
bir Şl·kilde gerçekleştirirken Bayrami Melamlliği'ni geniş bir çevreye yayabildiği
ni dü ~ünebilirJz . Nitekim, ulemadan İznikli Fazıl Ali Efendi (ö. 1609), V eziciazam
Halil Paşa, Şeyhülislam Mustafa Efendi (ö. 1606), reisülküttab Sarı Abdullah, şa
ir ve rneddah Tıfll (ö. 1659) gibi. fa rklı çevrelerden müntesipleri olduğu dikkate
alın ı rs:ı bu husus daha da açıklık kazanmaktadır. 94 idris-i Muhtefi'nin başlattığı
yatay örgütlenme sonucunda MeJi:imller ile esnaf teşkilatları kaynaşmış ve vakıf
geliriyle geçinen geleneksel şeyh tipinin yerine belli bir zanaat koluna bağlı mutasavvıf tipi İstanbul hayatında yer almaya başlamıştır. Şeyhin Sultanselim'deki
konağı ve Kırkçeşme'deki Peştemalciler Hanı ' nda esnafkesimine dayanan geniş
bir grubu içine alarak tarikatın şehir hayatına nüfUz etmesini kol aylaştırmışt.ır. İci
ris-i Muhtefi'den sonraki kurp Şeyh Hacı Kabayi'nin de özellikle Kapalıçarşı esnafı : ırasın da Melam'iliği örgütlediği bilinınektedir.9S XVI. ve XVII. yüzyıllarda
Meiaıııtlerin istanbul'da dayandığı sosyal tabanda esnaf ve özellikle de peşte
maki grubunun öne çıktığını spyleyebiJiriz.
Beşir Ağa döneminde Melamilik ilk defa Topkapı Sarayı mensupları arasında
bir yi'ıneticisi tarafından temsil edilmiştir. XVII. yüzyılın sonundaki bu gelişme takip eden dönemde de hızlanacak ve Melamllik saray görevlileri arasında yayıla
caktır.''s ortalarından itibaren ise saray ve bürokrasi çevrelerinde etkili olmuştur.
Aslında Şeyhülislam Paşmakçızacle Ali Efendi ve Sadrazam Şehit Ali Paşa'nın birbirini takiben kutupluk yapması Melarnllerin sosyal tabanında önemli bir aşa
may;ı işaret ediyordu. Bu dönemde Meh1mllik Osmanlı saray ve bürokrasi çev91 Golpınarlı, Melamflik ı-e Meliinıfler, ss. 74-76; Ocak, Zındıklar; ss. 302-303.
92 Melımed Amikl, Eyyuhe'I-Veled, Süleymaniye Ktp. , Halet Efendi, nr. 764/3,v. 61b-68b.
93 Göl pınarlı, age., s . 76; Katip Çelebi, Fezleke, s. 374.
94 San Abdullah, Cevheretü'I-Bidaye, v. ı68b; Müstakinızade, Men.likıb··ı Melamfyye-i Şuttiiriy
ye-i ilfl)'riimfyye, v . 44a, 47b, 49a-50b, 73a-73b.
9S Işın, "Melamilik", s. 384. U'lizade de (Sergazeşt, v. 14a) San Abdullah'ın Melamlliğe gi rişini
anbtırken Kırkçeşme esnafının idris-i Muhtefı'nin müridi olduğunu rivayet etmek[edir.
% ı.~ ın. aynı yer.
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releri üzerinde etkisini arttırıyordu . Paşmakçdide Ali Efendi, In. Ahmed üzerindeki nüJ'Cizunu kullanarak saray içerisinde kendine bağlı bir gnıp oluşturmayı
başarmış ve Mehlmlliği bürokraside ağırlığı olan bir baskı grubuna dönüştürebil 
ıniştir. Şehir Ali Paşa döneminde ise bu baskı grubu iyice güçlenmiştir. Kutb olınam~ıkla birlikte Babeşizade Abdürrahiın ve La'llzade Melamlliğin UUe Devri'nde oluşturduğu dışa kapalı seçkin bir grubun mimarı sayılabilirler.
Sonuç olarak diyebiliriz ki, sahip oldukları tasavvuf anlayışları sebebiyle Bayraıni Melamlleri zaman zaman Osmanlı yönetiminin sıkı takibatına maruz kalmışlardı. Fakat önde gelen şeyhlerinin idamından sonra gördüğümüz kapanma
dönemleri Metaınivarlığının sona erdiği anlamına gelmiyordu. Çünkü varlıkları 
nı ve· etkile rini başarıyla sürdürebilmişlerdi. Bunda, yapısal özellikleri kadar tecrübelerine dayanarak geliştirdikleri ve uyguladıkları bir takım gizlenme yöntem- ·
lerinin önemli bir rolü olacaktır. Beşir Ağa'nın idamından sonra ise yönetim ile
karşı karşıya gelmemeye azami derecede dikkat eden Melamller XVII. yüzyıl sonu w .A'VUL yüzyılda diğer sufi, ulema ve hatta yönetim çevreleriyle yakm bir
97

ilişk i kurabilmişlerdir.

Abstract
Bayramiyya Melamis present us an inrere::;ting and problcmatic aspect

of religious and social history of the Ottoman Empire. Although rhey were
soınetimes persecuted by the Ottomarı administration in the 16lh century,
they achieved to survive unril the beginning of the zoııı century. In connecrkm with their nıystical understanding, they encoumered certain exrent of
reaction from u/ema and Sı~(i circles, and were, therefore, regarded as a
porential danger by the Ottoman government. Execution of such certain
rrominent sheikhs such as !smail-i Masuki, Hamza Hali, and llesir Aga were a turning poim for the Melamis. Because, after the cxec:utions. begin a
new period would begin for the Melami ınovcment. This new period was
characterized, on the side of the Mel:ımis, by hid ing and keeping it underground. However, Melamis were ablc to sustain their existence and impact
in everv .c;uch period as fol lowed each case of execution. In addition to their strucrural char:ıcteristics, the ınethods they developed and used in hiding
played an importam role in ıJıci r success. Metamis tried to avoid to any
conOict with the Ottoınan administration particularly :ıfter the execu tion of
Besir Aga. They were able ro establish close relationships with Sı~f'i, u./ema
;ı nd even adnıinistr::ıtive drdes at the end of the 17ıh and 181" centuries.
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