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Fütüvvet İslam öncesi Arap topluluklannda görülen 
ideal bir tipi tarif eden bir kavramdır. Araplarda cüvan
merd, Türklerde alp olarak adlandınlan bu tip İslamiyet'le 
birlikte Kur'aııl bir kavram olan feıa ile ve daha çok ehl-i 
fütüvvet veya fütüvvetdar olarak ifade edilir olmuştur. 

İslam ülkelerinde ister alperen, ister feta isterse ehl-i 
fütüwet ve fütüvvet-dar olarak adlandınlsın bütün bunlar, 
Kur'an'ın tarif ve tavsif ettiği ideal bir tip olan Hz. Yuşa, 
Hz. Yusuf, Hz. İbrahim ve Ashab-ı Kehflin davranışlannı 
Ş?.hsında birleştiren bir tiptir. 

Bizzat bu tip tarafından veya dışandan kişiler tarafin
dan bu ideal !ipin bir günlük hayatından ahiret hayatına 
kadar uzun ömür çizgisini tanzim eden eserler ortaya ko
nulmuştur. Bu eserler ise edebiyatırnıza Fütüvvet-name 
adıyla anılmıştır. 

Bu eserlerde bir insanın günlük hayatından bir kesit 

olan yeme-içmeden, dünya hakkındaki telakkilerine kadar 
pek çok mütenevvi bilgi yer almıştır. Bunlar, bizzat ede
biyat ürünü olmakla birlikte folklor, tarih, sosyoloji, ikti
sat, ilahiyat, tıp, hukuk vs. pek çok ilmi doğrudan alaka
dar eden bilgileri bünyesinde taşımaktadır. Bu yönleriyle 
adeta Türk kültürünün kırk ambarlandır. 

İslam dünyasında bilinen ilk fütüvvet-name Ebu Ab
durrahman Süleırll (Öim. H. 412/1021)'ye ait Kitab ai
Futuvva'dır. Sülerni bu eserinde daha çok fütüvvetin ma
nası üzerinde durur. Sufilerin sözlerini hikayeleşirerek fü
tüvvetin kaide ve edebieri üzerinde durur( I). 

Bu eseri Hace Abdullah-ı Arısari'nin Fütüvvet-namesi, 
Kuşeyri'nin Risalesi ve diğerleri takip eder. XI. ve XIII. 
Arasındaki Arapça-Farsça pek çok fütüvvet-name telif 
edilir. 

Anadolu sahasında ise bilinen ilk Türkçe fütüvvet
name XIII. Asra aittir. Bu eser Osmanlının kuruluşundan 
önceki zamanlarda kaleme alınınış olup Bmgazlı Çoban 
Haliloğlu Yahya'ya aittir(2). 

Üçüncü ve adab-erkan bakırnından en geniş fütüvveı
name ise Radavl Fütüvvet-namesi'dir. Eserin müellifınin 

tam künyesi Seyyid Muhammed b. Seyyid Alaaddin el 
Hüseyni'r-Radavi'dir. Eser, Mifıahu'd-Dekayık fi Beyanü'l; 
Fütüvvet ve'I-Hakayık adını taşır. Fütüvvet ehli arasında 

ise Fütüvvet-name-i Kebir adıyla enılır. Ketebe kaydına 

göre H.931/M.1524'te tamamlanan bu eser(4) XX. Yüzyıla 
gelene kadar yazılan pek çok fütüvvet-name'ye mehaz 
teşkil etın~tir. Radavi'nin bu eseri, Arapça-Farsça olarak 
yazılanlar da dahil olmak üzere kendinden önce ve sonra 
yazılan fütüvvet-amelerin en mütekarnilidir. 

XVI. yüzyıla kadar üç Türkçe fi.itüvvet-name söz ko
nusu iken bu yüzyddan sonra bu yolda eser verenlerin 
sayısında bir artış olur. XX. Yüzydacia geleneğimizde yurt 
içi ve yurt dışındaki kütüphanelere intikal eden fütüvveı
name sayısı altrnışa ulaşır. Şahıs ellerindeki eserleri de he
saba katacak olursak herhalde bu sayı yüzlere çıkar. 

Fütüvvet-name müellif ve musanniflerinin her biri 
farklı meşrep ve mezheplerde insanlardır. Bunlann her bi
ri aynı ideal tipi tarif ve tavsif ederken aynı zamanda 
kendi meşrep ve mezhebini de tarif ve tavsif etmektedir. 



Bu anlayış her fütüvvet-nfuııeye olduğu kadar aynı fütüv
vet-namenin niishalanna kadar yansımaktadır. 

XV. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan bu zihniyet yansı
ması XVI. yüzyılda kaleme alınan fütüvvet-namelerde ta
mamen su yüzüne çıkmaktadır. Söz gelişi Radavl Fütüv
vet-nanıesi kısmen Şali-Alevi bir zihniyet taşırken aynı 

asra ait Hiice Can Ali Fütüvvet-niimesi Hanefi bir zihniyet
le kaleme alınır ve adeta bu esere bir tariz niteliği taşır. 

Hatta Radav! Fütüvvet-nfuııesinin H. 1284/1868 yılının- is
tinsah edilen bir niishasında esas nüshada bulunmayan 
Oniki İmam Hutbesi'nde "Yuf münkire, la'net yezide, rah
met mü'mine"(5) sözlerini görebiliyoruz. Bu da bize açık
ça göstermektedir ki Fütüvvet-name müellif ve musannif
leri aynı ideal tipi tarif ve tavsif ederlerken bu eseriere 
aynı zamanda kendi zihniyetierini de yansıtmaktadır. Bu 
itibarla her fütüvvet-name telif olsun, tasnif olsun her biri 
bir kıymettir. Bunlarda kaleme alındıklan asnn ve çevre
nin zihniyetini bulmak mümkündür. 

Biz bu eserler üzerinde çalışırken Bektaşilikle ilgili ol
mak üzere bir hayli kayda da rastladık. Bu kayıtlar bir kı
sım araştırmacılan, Fütüvvet Ehli ile Bektaşilik arasında 

organik bir bağ kunna; hana aynı olduklan düşüncesine 
kadar götünnüştür. Bir kısım araştırmacdar da Fütüvvet 
Teşkilatı yaygın tanımıyla Ahilik'i bir tarikat gibi düşün
meye wrlamıştır. Fütüvvet Teşkilatı cemiyeti teşkil eden 
yedi sosyal tabakadan insarılann oluşturduğu bir sistem
dir. Bu sistemin içinde: 1. Devlet ricali, 2. Ulema, 3. Mu
tasavvıflar, 4. Toprak sahipleri, 5. Çiftçiler, 6. Tüccarlar, 7. 
Sanatkarlar yer almaktadır. Haliyle üçüncü grup içinde 
yer alan Bektaşilik tarikatı mensuplannın her biri birer 
Fütüvvet Ehli olup bütünün cüz'ünü oluştunnaktadır. Bu 
halıyle mensup olduğu sisteme kendinden bir şeyler ve
rirken; ondan da bir şeyler alması kaçınılmaz olacaktır. 

Bu karşılıklı alış-veri~n hangi zamanda, hangi ölçülerde 
olduğunu tesbit etıılek oldukça güç olup ayırmak da ade
ta imkansızdır. 

Fütüvvet -namelere zihniyet yansımasının XVI. asırdan 
itibaren yoğunlaştığını dikkate alırsak Fütüvvet-namelere 
Bektışilikle ilgili kayıtlann bu asırda girdiğini söyleyebili
riz. Ancak hemen şunu belirtelim Fütüvvet-namelerdeki 

Bekta~likle ilgili kayıtlar tamamen bir zihniyet yansıma
sından başka bir şey değildir. Bütün bu kayıtlan bir bildi
ri süresinde ele almak mümkün olmadığı gibi; Bektaşili

ğin tarihi yönünü aydınlatacak mahiyetieki bu kayıtlan da 
ihmal etmemek gerekir. Bir seri halinde yayma hazırladı

ğımız bu eserlerle, bunlann tahlili mahiyetindeki ve yayın 
saflıasında bulunan Türk Edebiyatında Türkçe Fütüvvet
nfuııeler adlı çalışmamız Bekta~likle ilgili yapılacak araş
tırmalarda bir nevi kaynak teşkil edecektir. Bu eserlerdeki 
Be~likle ilgili kayıtların çok az bir kısmına sınırlı süre
miz içinde yalnızca işaretle iktifa edeceğiz: 

Bektaşilik tarikatının kurucusu Hacı Bektaş Veli'nin 
Malcllat adlı eserinde Hz. Muhammet ve hulefası hakkın
daki bir değerlendirmesi ile konuya girelim. 

Makiiliit'ta bununla ilgi olarak şu kaydı görüyoruz: 
"Ve hem Muhammed aley'ssaliim baş parmak gibidir. 
Ebubekir razıyallahu anh şahadet pannağı gibidir, Ömer 
razıllahu anh orta parmak gibidir. Osman razıllahu anh 
taharat parrnağı gibidir. Ali kerremallahu veche kiçi par
mak gibidir"(6). XV. Yüıyılda kaleme alınan bir Fütüvvet
name bu tesbiti şu şekilde hikayeleştirir: "Hz. Muhammet 
nuru Hz. Adem'in alnındadır. Hz. Adem bu nuru müşaha
de etmek ister. Cebrail (a.s.) Allah emriyle gelir: Ya adem 
gerek kim şehadet pannağın dikesin, la ilahe illailah Mu
hammedü'r-resullullah, diyesin, hemen muradın hasıl ola, 
ol nun müşahade kılasın. Adem (a.s.) öyle kıldı. Nur-ı 

Muhammed (SAV) Allah taalanın emriyle Adem peygam
berin alnından kalkıp şehadet parmağı üzerine kondı. Te
cella idüp Adem müşahade kıldı. Amma bakıyye kalmış
dı. Ayıldı: Ya kanndaşum Cebrail, bu alnumda kalan 
bakıyye ne nurdur? Cebrail ayıtdı: Ya, Adem, ol nur Mu
hammet'ün yarlan nundur. Ol nur ıssılan Muhammed'ün 
vezfrleri olsa gerek. Adem peygambe ayıtdı: Dilerem ol 
nurlan dahi müşahade idem. Cebraildidi : Parmaklann aç. 
Adem parmaklann açdı. Ebubekir nun baş parrnağa gel
di, Ömer nun orta parmağa geldi, Osman urı yanındağı 

parmağa geldi. Ali nun küçük parmağa geldi. Anun çün 
bazı erkan erenleri; şehadet parmağa şeyhe,baş parrnağı 
halifeye, küçük pannağı nakibe, yanındağı parmağı başa
rışa, orta pannağı ashaba teşbih itmişlerdir. Zira şeyh Mu-



nammet Musıafa'yı, halife Ebubekir'i, nakib Ali'yi, başanş 
Osman'ı ashab Ömer'i tutmuşlardır"(7). "Elde biş par
makda remz vardır: Evvel biş parmak biş ulu'I-azın pey
gambere işaretdür. Ve Muhammed Mustafa'yıla dört asha
ba işaretdür. Şehadet parmağı Resı1l'e, baş parmağı 

Sıddike, orta parmağı Faruk'a, yanındağı parmağı 

Zi'nnureyn'e, küçük parmağı Murteza Ali'ye ki sahib-i 
hil'atdur. Yol erenleri kendileri tamam bir elde biş par
ınakla cem itm~lerdür"(8). 

Yine Hacı Bek1aş-ı Veli'nin Malcilatı'na müracaat ede
lim: Buradaki müridle ilgili bir değerlendirıneyi aynen alı
yoruz: ''Pes imdi mürid üç dürlüdür: Evvel mürid-i mut
lakdır. İkinci mürid-i mezadir. Üçüncü mürid-i mürteddür. 
Amma mürid-i mutlak oldur kim, her türlü halde şayhına 
niçin deyip huccat getürmeye. Ve amma mürid-i mecazi 
oldur kim zahirde şayhı dileğinde ola ve batında kendü 
dileğinde ola. Ve amma mürid-i mürted oldur kim, şayhı
nun bir dürlü halın göricek derhal yüz döndüre"(9). 

Yine Hacı Bektaş-ı Veli'nin Malcilatı'na müracaat ede
lim: Buradaki müridle ilgili bir değerlendirıneyi aynen alı

yoruz: ''Pes imdi mürid üç dürlüdür: Evvel mürid-i mut
lakdur. İkinci mürid-i mecazidür. Üçind mürid-i 
müıteddür. Amma mürid-i mutlakoldur kim, her dürlü 
halde şayhına niçün diyüp huccat getürmeye. Ve amma 
mürid-i mecazi oldur kim zahirde şayhı dileğinde ola ve 
batında kendü dileğinde ola.Ve amma mürid-i mürted 
oldur kim, şayhınun bir düriii halın göricek derhal yüz 
döndüre"(9). 

Bu üç tip mürid değerlendirmesini müllifıni bilınediği

miz h. 1033/1623 tarihli bir fütüvvet-namede şu şekilde gö
rüyoruz: "Mürid-i mutlak oldur ki eviada el virür ve gönül 
virür. Mürid-i mutlak Allah'un mıısaddık abididir. Ve hem 
Muhammed (a.s.)'ün gerçek ümmetidür. Ve hem evliyanun 
sevgili miiıididür. Zira bunlar eviada el virdiler ve hem gö
nül virdiler. İkrar virdükleri yerde c.an baş virdiler, dönme
etiler. Ve amma mürid-i mıırad oldıır ki, el virdiler; amma 
gönül virmediler. Hak ta'iila dergah-ı alisinde yüzleri kara 
aldı. Amma mürid-i mürted oldur ki, hem el çekdiler, hem 
yüz döndürdiler. Anlar münafıklardur"(lO). 

Bu iki kaydı değerlendirdiğimizde görüyoruz ki Hacı 

Bektaş-ı Veli'nin tarif ettiğiüç tip müridden ikincisi mürid
i mecazi, bahsettiğimiz fiitiivvet-namede mürid-i murad 
olmuş; şeyhin yerini de Hz. Resul'ün evlatlan almıştır. Bu 
değişiklikten ikindsi tamamen bir zihniyet yansımasıdır. 

Aynca bu iki kayıt Hacı Bektaş-ı Veli düşüncesinin XVIT. 
yüzyılda nasıl şekil değiştirdiğine canlı bir misaldir. 

Haa Bektaş-ı Veli ve Malcilatı ile Fütüvvet-nameler 
arasındaki ilişkiyi bu iki misaile ortaya koyduktan sonra 
bir tarikat olarak Bektaşilik'te önemli bir yere sahip olan
Bektaşiliğe Giriş ve Ayin Merasimine yani Cem Ayinlerine 
temas etmek istiyorum. 

Esasen diğer tarikatlerle de benzerlik gösteren Cem 
Ayinler büyük topluluklar halinde icra edilen bir toplantı 
şeklidir.Bir bakıma Mevlevilikteki Şeb-i Arus'a benzer. Za
mana bağlı olmamakla birlikte uzun kış geceleri bu top
lantı için tercih edilen bir zaman dilimidir. Cem ayinini 
Baba veya vekili başkanlık eder. Ayinler tekkenin büyük 
salonunda veya herhangi bir evin büyük oda veya salo
nunda yapılır. Ayine ne kadar Can'ın katılacağı önceden 
bellidir. Göscü veya pashan denilen görevliler önceden 
tesbit edilir. Bunlar gerekli hazırlıklan yapar, alınması ge
reken demleri gündiizden alırlar. 

Canlar, yatsı vakti ayin yapılacak yerde ellerinde 
meyve ve çörek gibi bir niyaz lokması ile gelip toplanma
ya başlarlar. Her gelen can, babaya boyun keser, avucu
nun içini öper. Babanın karşısında ayakta durur, baba 
izin verince yerine oturur. Saki, meydana, zakir gibi hiz
metleri yürütecek olanlar önceden belirlenmiştir. Yasacı 

adlı görevli ayindeki hizmetleri koordine eder. Bunun ve
ya babanın ~areti ile s:ıkiler usulünce boyun kesip den1 
dağıtırlar. Z:ıkirler ise neles, ilahi, mersiye vb. türleri çalıp 
söylerler. 

Ayin ba.~larken Ahmet Yesevi'nin Hacı Bektaş-ı Ve
li'ye verdiği kut~al emanetlerden biri olan çerağ baba 
eliyle uyandırılır. Diğer canlar kendi çerağlanrıı bu çerağ
dan uyararak toplantı mahallini aydınlatırl:ır. Pir evindeki 
on iki posta nisbetle on iki kişi görevlendirilir. Bunlann 
adlan şu şekildedir: Halile, kapır1, çerağcı, niyazcı, aşçı, 

saka, selman, ibrikçi, iiznükçü, çavuş, zakirve kıırbana. 

Çavuş ayin sırasında herkesi göz altında bulundurur. 



Birisinde yolsuzluk sezer, veya birisinin bir baaya kötü 
gözle baktığını göıilrse, hemen dede veya babaya haber 
verir, o şahsa ceza verilir. 

Ayin sırasında Nesirni, Kul Himmet, Hatayi, Viranyi 
Davut Sulari gibi Alevi-Bekta~ aşıklarının deyiş ve nefes
leni sö~enir, diğerleri vecd halinde dinlerler. Eğer dede 
kendisi aşıksa, genellikle dedenin deyişieri okunur, gül
banklar çekilir. Yasacının işaretiyle semahlar dönülür, hep 
birden Hak, Hak diye bağınlır. Bu esnada dede veya-ba
badan başbı herkes ayağa kalkar. Semah sonunda herkes 
yerine edep ile iki diz üstü oturur. Bundan sonra Düvaz
deh yani Oniki İmam dualan okunur, bunu takiben mer
siye okunup gözyaşlan dökülür. Nihayet dede veya baba
nın okuduğu bir gülbank ile cem sona erer. 

Bu Cem Ayininden başka bir de daha hususi olmak 
kaydıyla İkrar Ayini vardır ki Bektaşilik Tarikaıına girecek 
olan kişiler içinözel olarak düzenlenir. Bu tarikale girme 
talebinde bulunan kişi önce bir Bektaşi'ye başvunır, bir 
müddet denemeye tabi tutulduktan sonra bir gün tekkede 
veya bir evde toplanılır. Tarikale girecek olan kişiye bir 
rehber ile iki tane de sahip veya muhasip adıyla yoldaş · 
bulunur. Rehber tarikata girecek olan cana bir tarikat ab
desti aldınr. Sonra boynuna tiğ-ı bent adı verilen beyaz 
bir mendil takılarak kurbanlık koyun gibi meydana, orta
ya getirilir. Meydanda Ayin-i Cem'de olduğu gibi on iki 
postu temsilen oniki kişi oturmuştur. 

Tarikata girmek isteyen can, kapıdan girince dört ka
pı selarnını verir. Bu kapılar sırasıyla şunlardır: Şeriat, tari
kat, marifet, hakikat. Selam sözleri ise "Esselamu aleyküm 
şeriat ererıleri" şeklindedir. Her selamda o kapının ismi 
zikredilir. Her selamda bir adım ilerler, nihayet ayakta du
rur. Bu esnada elleri göğsünnde; sağ ayağının baş parma
ğı sol ayağının baş panoağı üzerine gelecek şekildedir. 

Dede/Mürşid, sağ elini ikrar verecek olan müridin omuz
lan arasına koyar. Bir ayet okur. Bu elin Fençe-i Al-i Aba 
olduğunu söyler. Bundan sonra talibin boynundaki tiğ-ı 

bendi alır, kulağına "Girme, girme! Dönme, dönme! Eline, 
diline, beline sahip ol. Mürşidin Muhammed, rehberin 
Ali" denir. Talibe önceden sanlrnış olan kefen sökülür 
ve talip yeni hayaıına kavuşmuş ollli(ll). 

Bektaşilikle ilgili olmak üzere bugün uygulanan ve 
hakkında kısmen bilgi verdiğimiz bu Cem ve İkrar ayinle
rinin primitif şekil ve pratiklerini Fütüvvet Teşkilaıında ve 
onlann el kitaplan olan Fütüvvet-namelerde de görmekte
yiz. 

Fütüvvet-namelerden takip edebildiğimiz kadaoyla 
Fütüvvet Teşkilatlannda bu Ayin adı verilen ıoplanıılar, 

Mahfıl adıyla anılmaktadır. Mahfi! kavramı da cem keli
mesinin ihtiva ettiği manalara gelınekte olup toplanıı yeri; 
oturulacak, görüşlecek yer demektir. Fütüvveı ehli her 
türlü merasimlerini bu mahallerde icra ederlerdi. Fütüv
veı-namelerde bu ortamlarm görünüşü hakında bilgi bulu
rnamakla birlikte, İbn-i Batula'nın Antalya'da bir mahfıl 

hakkında verdiği malumaltan mahfillerin dış yapısı hak
kında bir fikir sahibi olabiliyoruz. "Burası, Anadolu'nun 
en güzel halı ve kilimleriyle döşenmiş, Irak camından ya
pılmış sayısız avizelerle aydııılaıılmış, pıııl pınl bir yerdi. 
Oturma salonunda beş adet beysus vardı. Beysus bakır
dan yapılan üç ayaklı bir çeşit şamdana denir ki, baş ta
rafında yine bakırdan yapılına cam gibi parlak ve ince bir 
kandil yeri ile bunun ortasında fitilin çıkınası için bir bo
ru bulunmaktadır. Burası armıiıış iç yağı ile doldurulur, 
yanı başında yine yağ ile dolu kaplar bulunur. Aynca fiti
li düzelirnek için bir de makas vardır. Ahilerden biri bu 
şamdanın bakımı ile vazifeli olup buna çıracı/çerağcı de
niı"(12). 

Fütüvvet Teşkilaıında Misafir Mahfili, İrşad Mahfıli, 

Merasim Mahfili olınak üzere üç değişik mahfi! tertip edi
lirdi. Misafır mahfıli dışandan bir konuk gelınesi halinde 
toplanır ve belli bir zamana bağlı degildir. İrşad Mahfıli 

ise umumiyetle cuma akşamlan fütüvvet ehlini eğitmek 

gayesiyle teıtiplenir. Merasim mahfıli ise herhangi bir fü
tüweı ehlinin bir dereceden diğer bir dereceye yükseli
şinde tertiplenir, bu da misafir mahfılinde olduğu gibi za
mana bağlı değildir. Her üç halde de mahfilin işleyişi 

başından sonuna kadar nakibü'nnukeba ve ona tabi olan 
nakiblerin soruml;ııuğundadır. Her üç toplantıda değişme
yen iki ana unsur vardır .. Bunlardan birincisi bu toplanıı
larda mutlaka Kur'an-ı Kerim, Kur'an tefsirleri, hadis ki
taplan, peygamber kıssalan, evliya menkabeleri, geçmiş 



fütüwet ehlinin hal ve davraruşlanyla ilgili kıssalar, dini
ahlaki konularda yazılmış kitaplann okunması; diğeri ise 
mutlaka sofra kurulmasıdır. Bu toplantılara avam yani fü
tüwet ehli olmayanlar katılamaz, müfrediler yani henüz 
teşkilata girmemiş fakat bir üstada intisap etmiş olarılar 
ise ancak yol atası veya üstadı ile birlikte katılabilirdi. 

Mahfıl tertip edileceği zaman şeyh, diğer şeylılere 

çavuş veya sancaktaoru bir yeşil yaprakla gönderir. Çavuş 
veye sancaktar şeyhin huzuruna vannca üç defa destur 
diyerek vanr ayağını mühürleyip yani sağ ayak baş par
mağını sol ayak baş parmağı üzerine koyup hali arz eder, 
destur alıp yönünü dönmeden arka arka şeyhin huzurun

dan çıkarC13). 

Davetliler mahfıle geldiklerinde nakibler onlan yerli 
yerine oturtınakla görevlidir. Mahfıl oturuşunda bir d~en 
vardır: "Şeyhü'l-meşayıh gelip sedirde otura, sağında Al-i 
Resul, solunda halife ve başda şeyhler ve onlardan aşağı 
halifeler ve murarribler ve dahı aşağı rniyan-besteler, dahı 
aşağı ninı-karikler andan aşağı ashab otura. Perverişler ni
met kaydında olup nakibler ayak üzre olalar"(14). 

Bu iki tesbiti bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuzda 
birbirine geçiş özelliği taşıyan bazı bazı benzerlikler he
men dikkatleri çekmektedir. Cem ayinlerinde toplantıya 

baba veya vekil başkarılık ederken bu vazife mahfillerde 
şeyhü'l-meşayıha aittir. Her ikisinde de toplantı davetle 
başlamakta ve bu toplantıya grup mensuplarının dışında 
kimse katılamamaktadır. Ayinlerde toplantının başından 

sonuna gid~attan yasaa sorumlu iken mahfdlerde bu gö
rev yedi sosyal grubun erkaruna vakıf olan nakibü'n
nukebaya verilmektedir. Ayinlerde saki, zakir, gözcü, pas
han gibi bir takım özel görevlilere karşılık mahfillerde bu 
görevleri nakibler yapmaktadır. Her ikisinde de görevliler 
önceden yiyecek ternin etmekte bir farkla ki mahfillerde 
bade söz konusu dahil edilmektedir. Bunurıla birlikte 
ayirılerde ilahi, mersiye, nefesler okunurken; mahfillerde 
Kuran, tefsir, peygamber ve evliya kıssalan gibi dini eser
ler okunmak1adır. 

Her iki merasimdeki giriş şekillerine gelince Bektaşi
likteki merasirrıler sade ve gösterişten uzaktır. Halbuki 
Fütüvvet Teşkilatında oldukça teferruatlıdır. Fütüvvet Teş-

kilatında yiğit, ahi ve şeyhlik olmak üzere üç derece 
mevcut olup her derecenin de üçer kadernesi mevcuttur. 
Buna göre yiğitlik: ahbab, nim-tarik, müfredi; ahilik: başa
rış, nakib, nakibü'n-nukeba; şeylılik: halife, şeyh ve şey
hü'ş-Şüyuh derecelerinden oluşınaktadır. Bu her dereceye 
yükseliş ayn bir merasirni gerektirir. Bektaşilikteki ikrar 
ayini adeta bu dokuz derecedeki merasirrılerin özeti gibi 
görünmektedir. İkrar ayininde talep bir Bektaşi'ye iletilir
ken Fütüvvet Teşkilatında talibin üstada başvurusu şeklin
de olur. İkrar ayininde tatibe iki muhasip verilirken bu 
Fütüvvet Teşkilatında yiğitlik derecesinin ikind kadernesi 
olan nim-tarikliğe geçişte talip kendisine mahfdde bulu
nan rniyan-besteler arasından bir yol ata ile, iki yol kar
deş seçer. Bektaşilikle rehber, müride tiğ-ı bend bağlar

ken bu fütüvvet Teşkilatında hele şed bağlanması 

şeklinde gerçekleşir. Talip, her ikisinde de dört kapı sela
mı ile içeri girer ve ayaklannı mühürlernek suretiyle teva
zu ile ayakta durur. Bektaşilikle rehber elini talibin omzu
na koyup elin manasını açıklarken; Fütüvvet Teşkilatında 
nim-tarikliğe geç~te üstad ile talip el tutuşurlar. Bu el tu
tuşmaya bey'at adı verilir ki beş değişik şekli ve her biri
nin ayn bir anlamı vardır. Bu esnada yapılan nasihatlerde 
ise aynilik derecesinde benzerlik görülmektedir. Bektaşi

likle müride sanlan kefenin sökiilmesi ise Fütüvvet Teşki
latında ise şeddin üç gün sonra çözülmesi şeklinde ger
çekleşmektedir. 

Tarihi bir kaynak olarak Fütüvvet-nfunelerde Bektaşi
likle llgili Kayıtlar konulu konuşmamı son bir tesbitle ta
mamlamak istiyorum. Bektaşilikte, bilhassa köy Bektaşili
ğinde bir sosyal kontrol müessesesi olarak "düşkünlük" 

sistemi uygulanmaktadır. Buna göre: Tarikat erkanına uy
mayan bir davranışı görülen, tarikatın sırlannı açıklayan, 

Babalann hakkını vermeyen, köyde veya evinde geçimsiı
lik eden veya benzeri kusurları bulunan kimseye Baba 
veya Dedeler tarafından "Düşkünlük" cezası verilir. 

Yukanda saydığımız hususlarda bir suçu tespit edilen 
kimse, Dede veya Babaya şikayet edilir. Dede veya Baba 
gerekli tahkikatı yaptık1an sonra ona bir ceza verir. Bu 
cezalann en ağın Düşkilolük cezasıdır. Tarikatten düşürü
len kimsenin sığırı veye davan köy sürüsüne alınmaz, 

onunla kimse konuşmaz. Düşkiln, adeta dakunulması ya-



sak bir mahlıık halini alır. Ceza ~üresi bitiminde veya af
fedildiğinde her şey nomıale döner. 

Düşkünlük cezası bazen belli bir süre dağda kendi 
başına yaşama şeklinde bir süngün şeklinde de uygulana
bilir. Hatta suçun şiddetine göre ölüm cezası şeklinde de 
olabilir. Nitekim, Besinı Atalayın haber verdiğine göre 
İçel'de .böyle bir cezaya çarptırılan bir babanın cezası, 
kendi evlatlan tarafından bir çanı ağaana bağlanıp yakıl
mak suretiyle infaz edilmiştiı(16). 

Pütüvvet Teşkilatında da Düşkünlüğe benzer bir sos
yal kontrol sistemi mevcuttur. Pütüvvet-namelerden öğ

rendiğimiz kadarıyla mahfıl tertip edildiğinde yemek fas
lından önce nakib ayak üzere kalkıp insaf makamına 
geçerek "Kinıün kimde hakkı var ise helaleşsin, lokma-yı 

tahir yiyelüm" uyari~inda bulunur. Eğer nıahfıle katılanlar
dan bir şikayetÇi çıkarsa; bu durumda şeyh şikayetçiyi ve 
şikayet edileni İnsaf Makamına çağırır, onları ayak üzerin
de durdurur, şikayet olunan: ''Niçin teaddi itdün? Teaddi 
zuhur-ı nefs tasni-i hükm-i vaktden ve ilm-i siyaset-i nefs
den olur. Pes malum oldı kim, sen tasni-i vakti ve ihmal-i 
siyaset-i neiSi ve hüsn-i edeb riayetİli terk itmişsin" diye
rek ona tercüman-ı !isan, tercüman-ı kadem buyurur. Ay
nı şekilde şikayette bulunana da buna benzer nasihatte 
bulunarak helalleşmelerini ister(17). Ki~sel safhadaki bu 
tür arılaşnıazlıklar bu şekilde çözümlenir. 

Perdin kababati kendiyle alakalı ise Dualık denen bir 
uygulama yapılmak1adır. Buna göre Dualık gereken kişi, 

gücü nisbetinde şeyhe ve erkan erertlerine sunulmak üze
re birer hediye hazırlar. Bu hediyelere miskinlik adı veri
lir. Bu miskinlik yemek vemıe şeklinde de olabilir. Ken
disine dualık düşen kişi, mahfi] kapısına geldiğinde eşikte 
durur, İcazet Tercümanını okur, sonra atlayarak e~ği ge
çer. İnsaf Makamında durur, dört kapı selamını verir: 
"Malumunuzdur ki adem beşerdür ve beşer mahall-i ta
gayyürdür. Nefsümden ya eliimden ya dilümden şeriate 

ya tarikata nııibalif ne fiil sadır oldı ise rücu itdüm, estağ
fırullalıe'l-azim'1 der. Ellerini kaldırıp şeyhe bakıp dua ta
lep eder. Şeyh de "İy azizler, bu fakir, makam-ı insafda 
siz erenlerden özür dileyüp istiğfar itdi. Şimden girü söz 
kalmadı" diyerek dua eder. Özür dileyen kişi şeyhin eli
ni öper, diğerleriyle musafalıa edeı(18). 

Perdin işlediği suç, Pütüvvete aykırı bir fıil şeklinde 

ise; buna yolsuz denir. Bilindiği gibi yol kelimesi Türk 
kültüründe, kanun, töre, erkan vb. arılan~arına gelen bir 
kavramdır. Burılardan uzaklaşan kimse ise yoldan çıkıııış

tır, yolsuzdur. Yoldan çıkınanın ise edep yenınesi gerekir. 
Yoldan düşüren arneller Pütüvvet-niimelerde tafsili bir şe
kilde yer aldığından bunlara temas etmiyoruz. Ancak 
Bekta~likteki Düşkürılükle benzerlik taşıdığından yolsu
zun edeblenmesini kısaca özetlemek istiyoruz: 

"Birkaç amel vardur ki ol amel birle fütüvvetten dü
şerler. Ahi alıilikinden, şeyh şeyhliğinden, müfred müfre
dilikden düşer. Ta el~-i fütüvvete garamet çeküp, tevbe 
ve tercüman söyleyüp saheb-i tarik seyyid veya bir şeyh-i 
kilmilden dua alnıayınca fütüvveti dürüst olnıaz"(19). 

"Evvelki sünnet (zikr-i Hak)'den düşene sitem idüp ihtiya
cıla kabul ideler. İkinci sünnet (Adaveti kalbden sil
nıe)'den düşene üç sitenı-i tarik unıp üç akçe terçiinıan 

alalar. Üçüncü sünnet (Ya teslim)'den düşene üç tarik 
urup üç akçe gariplere ve bir akçe halifeye alalar. Evvel
ki farz (Varlığını Hak'dan bilme)'dan düşene üç tarik 
unıp üç akçe gazilere ve bir akçe halifeye ve Beş akçe 
Haa Bekta~'a tercüman alalar. İkinci farz (Sır sakla
ma)'dan düşene yedi taıik unıp ve yedi akçe gazilere ve 
üç akçe halifeye ve on akçe Haa Bektaş'a alalar. Ü~iincü 
farz (Niyaz halinde olnıa)'dan düşene dokuz tarik urup 
on bir akçe gazilere, yedi akçe halifeye on altı akçe Hacı 
Bekta~a alalar. Dördüncü farz (Mürşid hakkını bilme)'dan 
düşene dokuz tarik unıp on yedi atçe gazilere, on akçe 
halifeye kırk akçe Hacı Bektaş'a alalar. Baki üç farz (Mu- . 
hasib hakkını cem'e götümıe, el tutup tevbe etme; tae 
urunup kendini üstada teslim, yol ehline pay-mal ol
maYın günahı birdür. Gerek tacın terk itmiş olsun ve ge-

• rek revbeden düşmiş olsın ve gerek muhasib'den düşmiş 
olsun bunlarun üçinün de günahı birdür. Bunlara kırk ye
di tarik urup otuz dört akçe gazilere, on dokuz akçe hali
feye, yetmiş akçe Hacı Bektaş'a alalar. Bir kimse farzdan 
düşse, özini erenlere yetürüp kabul itdürenıez.'ie ana der
man yokdur. Eğer kabul-ı şefaat birle kabul idelerse nıalü 
mülkini miras tak~inı ideler''(20). 

Netice itibariyle bu sınırlı sürede bu kadarcık bir de-



ğerlendirme bize şunu göstermektedir ki yedi sosyal gru
bu bünyesinde toplayan Fiitiivvet Teşkilatı'nın adab ve er
kanını tanzim eden her biri farklı yüzyılda yazılan veya 
istinsah edilen Fütüvvet-nfuneleıin hepsi farklı zihniyetler 
tarafından aynı tipi tarif eden eserlerdir. Bu özelliğinden 
dolayı bu eserlerde her sosyal grubun adab ve erkanını 

olduğu kadar; bu eserielin telif veya istinsah edildiği asra 
ait her türlü zihniyeti de bulmak mümkündür. Bu itibarla 
Bektaşilikle ilgili pek çok inanç ve pratiği bu eserlerde 
görrnek mümkündür. Bektışiliğin tarihi cephesini aydınla
tacak mahiyetieki bu bilgilere ve burılan içinde banndı
ran Fütüvvet-namelere Bektaşilik konusunda çalışma ya
pan araştırıcıların dikkatlerini bilhassa çekmek isteıiz. 
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