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Tasavvufi Hayat ve Taril<atlar 

Resul Ay 

Selçuklu ve Beylikler dönemi Anadolusunun büyük göç hareketleriyle birlikte yogun bir derviş akın ına 

sahne oldugu bilinen bir gerçektir. Anadolu kimi dervişler icin yeni bir hayata başlama ve bu hayatı ida
me ettirmeye elverişli bir yurt, kimileri için XIII. yüzyı l başlarında ortaya çıkan Mogol tehdidi karşısında 
bir s ığınma yeri ve pek çoğu için de varlı k nedenlerinden biri olan cihad ve irsada uygun bir alan anla
mı !aşıyordu . Bütün bu koşulların cezbediciligi sayesinde olsa gerek, Xlii -XV. yüzyı llarda islam dünya
sında bilinen belli başlı tarikatların hemen hepsinin burada temsil edildigi görülmektedir. Bu tarikat
ların yanında yerli bazı yeni tarikatlar hatta bazı ünlü sufilerin etrafında yeni dervis grupları da ortaya 
çıkmıştı. Söz konusu dervis grupları farklı yaşam tarzları, görünümleri, hal ve hareketleri ve inanış bi
çimleriyle toplumun diğer kesimlerinden ayrılarak, farklı bir ortak sosyal kimliği temsil etmelerine 
ragmen, tarikat, mesrep, sosyal köken, kültürel çevre ve enielektüel birikim gibi farklılıklardan kay
naklanan bir çeşitlilik de arz ediyorlardı. Bu çeşitlilik onları konu alan çalısmala rda yansıma bulmuş, 

kategoriler oluşturmak suretiyle konunun ele alınmas ı genel bir eğilim haline gelmiştir. 

Anadolu sufiliği ile ilgili çalışmalarda genellikle üç degişik kategorileştirme tercih edi li r. Bunda konu
nun hangi yönlerden ele alınacağın ın önemli belirleyici rolü olduğu açıktır. Sufilerin tasawufl uygula
maları veya seyr ü sü/Ok tarzları inceleme konusu edildiğinde, zaman zaman Irak mektebi-Horasan mek
tebi olarak da yansıma bulan, Esma yolu Aşk yolu ayrımı; merkezi iktidara, kurumsal inanısa ve örfe gö
re takınılan tavır önem kazandığında ortodoks-heterodoks ayrımı; nihayet kitabi Islama bağlı lığa ve onun 
enielektüel birikimine vak ı f olmaya göre bir yaklaşım tarzı benimsendiginde yüksek kültür-popüler kül
tür ayrımı daha çok öne cıkar'. Bu üç ayrı gruplamanın pek çok bakımdan birbirleriyle örtüsmesi de söz 
konusudur. Esma yolunu benimseyen tarikatlar ortodoksi içerisinde değerlend i rili rken , aşk ve cezbe 
yolunu tercih edenler bazı istisnalar d ı şında heterodoks zümreyle i lişkilendirilir. Yüksek kültür-popü
ler kültür ayrımında ise her ne kadar birincisi ortodoksiyle, ikincisi de heterodoksiyle eşleştirili rse de 
daha karma bir yapı söz konusudur. Heterodoks zümre içerisinde değerlendirilen suliterden yüksek ls
lam ve tasavvuf kültür birikimine vakıf örneklere rastlamak mümkün olab i leceği gibi, Ortodoks züm
reler içerisinde popüler kültür temsilcilerine de rahatlıkla rastlanılabilir1• Dervis gruplarının özellikle
ri incelenirken işlevsel olan bu tarz yaklaşımların yanında, dervis zümrelerinin olab i ldiğince kronoloji
ye bağlı kalarak Anadolu'daki oluşum süreçleri, bu sürece etki eden unsurlar da benimsenen bir bas
ka yaklaşım tarzıd ır. Bu çalışmada ise konu bu farklı yönleriyle bir bütün halinde ve mevcut çalısma

ların bir hulasası tarzında ele alınmaya çalışı lmaktadır. 

Anadolu sufiliğ in i n çok renkli bir tablo a rz etmesi şüphesiz çeşitli faktörlere bağlıdır. XIII. yüzyı l sufili
ği, Anadolu'nun özel konumu, dervisleri Anadolu'ya sevk eden siyasi, sosyal, ekonomik ve dini koşullar 
ve Anadolu sufiligini besleyen kaynakların hem coğrafi bakımdan hem de meşrep-mektep çeş i tli liğ i ba
kım ından zenginliği bu tabioyu çekici kılmaya fazlasıyla yeterlidir. Buna Anadolu'da dervis zümreleri
nin oluşum sürecini ve derviş gruplarının geliş kanallarını da eklemek gerekir. Yukarıda bahsedildiği 

gibi dervişterin Anadolu'ya gelisi buranın Türkiesmesine paralel bir gelişmedir. Dervişterin büyük bir 
kısmı Türkmen aşiretleriyle birlikte göç ediyorlardı. Asiret ortamında yaşayan bu dervisterin ekseriya 
aşiretle akrabalık i lişkisi içerisinde oldukları, veya asiretin şeyhi/kutsal adam ı olarak onların arasında 

bulundukları, bunun yan ı nda asiret reisi sıfat ı nı tasıyaniara da rastlandığ ı öteden beri bilinmektedif'l. 
Bu tür dervişler/şeyhler Anadolu'ya geldiklerinde aynı yaşamlarını devam ettiriyorlardı. Barkan'ın ifa
de ettiği gibi, onlar şehirlerdeki tekke ve zaviyelerde zikirle ve diğer tasavvufT uygulamalarla meşgul 

olan veya sürekli dolaşan seyyah ve dilenci dervislerden farklı olarak bir cemaatın veya oymagın reisi 
sıfatıyla köyler kurup burada evlatları ve akraba larıyla birlikte bir yaşam sürüyorlardı'. 

' Erken dönem Anadolu sufiliği 
üzerinde öncü niteliğinde 

calısmaları olan belli bash 
tarihcllerde bu tür yaktasımtarın 
yansımalarını görmek mümkündür. 
Bunlardan Gölpınarlı daha cok 
Esma yolu asit yolu aynmına göre 
tarikatleri incetemistir Mesela bkz. 
A. Gölpınarlı. TOrkiye 'de Mezhepler ve 
Tarikat/er, Istanbul: lnkıtap Yay., 
1997, s.187-189. Aynı yaktasımı 

Mehmet Ali Ayni'nin ve sonraki 
nesilden Mustafa Kara'nın eser
lerinde de görmeldeyiz. M. A. Ayni, 
Tasawuf Tarihi, Sad. Hüseyin Rahmi 
Yananlı. Istanbul: Kltabevi, 2000. s. 
219-223; M. Kara, Tasawuf ve 
Tarikatlar Tarihi. Istanbul. Dergah 
Yay., 1995, s.1995: 272-277 Bu 
ayrımın tercih editmesinde 
tarikatıerin usul ve erkan yönünden 
incelenmesinin önemli etkisi oldugu 
acıktır. Ikinci ve ücüncü tasnifin 
yansımalarını ise baslıca Fuad 
Köprülü, daha sonra lrenne Metikoff 
ve A. Y. Ocak gibi arastırmacı ların 
calısmalarında görüyoruz. Köprütü 
ile Ocak'ın her iki yaktasımı birlikte 
sergiledikleri. Metikoll'un ise 
ortodoks-heterodoks ayrı mını daha 
cok kultandığı dikkati cekmektedir. 
Süphesiz bu tarihcilerin söz konusu 
yaklasımtan sergilemesinde 
dervisteri sosyal boyutuyla yani 
toplumda yasayan zümreler olarak 
ete atmalarının payı büyüktür. 

'Sehirti Islam'ın Sünni, kırsat 
Islam'ın ise heterodoks eğilimli 
olduğuna dair yantıs kanıla ra 
değinen Ocak, Anadolu'da halk 
Islamı'na bağlı asıl büyük kitlenin 
Sünni eğitimli olduğuna isaret 
etmektedir. A. Yasar Ocak, Türk 
Suliliğine Ba/"şlar. ltetisim. Istanbul 
1996, s. 16. Ayrıca, bu tür tasnifterin 
tartışma konusu olması hala 
canlılığını muhafaza etmektedir. 
Popüler sulilik içerisinde mütalaa 
editen bazı tarikatların heterodoksi 
icerisinde gösteritmesi kimi 
tarihcilerce pesinen reddeditmeltte, 
kimiteri de bazı ünlü halk suliterinin 
kategorik olarak bu tabirle 
nitetenmesine itiraz etmektedir. Bu 
itirazlarda helerodaksiye kavramsal 
otarak yüklenilen anlamın, bir baska 
ifadeyle. Köprülü'niln batıni 
kavramıyla nitetendirdiği bu tabirin 
gecmiste Ralizi gibi kücültücü adlar 
takılan zümreteri niteliyor 
olmasının, bazılarınca da bu ta birin 
batıt otarak algılanmasının önemli 
etkisi olsa gerek. Ayrıca. bugün için 
büyük ün tasıyan bazı tarihi 
sahsiyetlerin kategorik olarak. 
kaynaklarda söz konusu zümrelere 
dair yapılan bazı e h li sünnet d ısı 
tarifterte örtüstürülmesini kabulde 
zortanmakta, oldukca problemli 
olan sınırlı kaynaktardan 
zihinterdeki imajiara uygun tarilter 
çıkarılmaktadır. Bu konunun kısa bir 
ıartısması icin bkz. Resul Ay, 
"X/11-XV. yüzyıllarda Anadolu 'da Derviş 
ve Toplum: Tarihsel Bir Tipoloji 
Denemesi"IHacettepe Üniversitesi 
Sos. Bil. Ens. Basıtmamıs Doktora 
Tezil, Ankara 2004, s. 23-24. 

Mevlana Türbesi'nde 
Bahaeddin Veled Sandukas1 
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'Oede Garkın'ın Garkın oymagı, Hacı 
Bektas'ın da Bektaslu oymagının reisi 
ve seyhi olduğuna dair bkz. Ocak, TOrk 
Sufiliğine Bakış/ar. s. 158-159: Bazı 
menakıbnamelerde bir asiret beyinın 
yanında kutsallıgı olan ve danısılan, 
onayı alınan bir sahsiyelin bulunması. 
yıne Hacım Sultan ömeginde 
görüldügü gıbi, bır asiret reisinin 
seyhe • dede sultan gel bizım seyhimiz 
ol sana tekke kurup dervıs hizmetkar 
verelim· teklifi, asiret dısından bazı 
seyhlerin onlar arasında yasadıkianna 
dair kanılar uyandırmaktadır. Bkz. 
Haydar Teberoglu, S. Kalender Veli 
Velayetnamesi, Ankara ltarlhsizl. s. 
111-112. 162; Dervis Burhan. 
Vetayetname-i Hacım Sultan (Das 
Viliiyet·niime des Hadschim Sultan/, 
lnsr. Rudolf Tschudil. Berlin 1914, s. 
37, 

• Ömer LütfU Barkan "Osmanlı 
Imparatorluğu'nda Bir (skan ve 
Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar 
ve Temlikler 1: Istila Devirlerinin 
Kolonizatör Türk Dervisleri ve 
Zaviyeler" Vakıflar Dergisi 11(19421 
1942: 295, 333. 

• Ahmet Ellaki, Ariflerin Menkıbe/eri 1, 
ICev. Tahsin Yazıcıl.lstanbul: 
MEB,1995. s .169-170; B. FOruzanfer, 
Meı!lana Celaleddin ICev. F. Naliz 
Uzlukl. Istanbul: MEB Yay .. 1963, 
s. 11 -12. 20-21: A. Gölpınartı. Meıilana 
Celaleddin, Hayatı, Felsefesı, Eserleri, 
Eserlerinden Seçme/er, Istanbul: 
lnkılap Kitabevi, 1999, s. 41·42. 
' Abdülkerim Bin Seyh Musa, 
Makiiliit-ı Seyyid HiirDn /Tenkit/i Basım/ 
IHaz.Cemal Kurnaz). Ankara: ITK, 
1991,5. 23-24. 40-45. 

'Bu tarikatların kalenderilikle iliskileri 
hakkında bkz. Ocak "Kalenderiler ve 
Bektasilik" Doğumunun 100. yılında 
Atatürk'e Armağan, Istanbul: Istanbul 
Ünv. Edb. Fak, 1981, s. 297-299; Aynı 
yazar, Osmanlı Imparatorluğu'nda 
Marjinal Sıifilik: Kalenderiler /XIV·!MI. 
Yüzyıllar/, Ankara: TTK Yay., 1992, s. 
62-65. 

• Bu yüzyıllarda Anadolu'da faaliyet 
gösteren Yesevi halileleri hakkında 
bkz. KöprülO, TOrk edebiyatında /tk 
Mutasawıflar. Ankara: Diyanet Yay., 
1993, s. 46-68. 

• Ocak, TOrk Sufili~ine Bakış/ar. 
s. 62-63. 66-67. 

" Ella ki, Ariflerin Menkıbeleri 1, 
s. 697-698: Ocak, ... K<ılenderiler. 
s. 63·64. 

" Ocak , age, s. 65; TOrl< Sufili~ine 
Bakış/ar. s.:63 

"A. Y. Ocak, Babailer lsyanı: Alevı1ı~in 
Tarihsel Allyapısı Yahut Anadolu'da 
Islam-Türk Heterodoksisinin Teşekk0/0, 
Istanbul: Oergah Yay .. 1996, s. 94-
104,201; Ocak. Kalenderiler. s. 64-65; 

' lsmail E. Erünsal.- A. Yasar OCAK. 
Memlkıu't-Kudsiyye Fi Meniisıbi'l· 
Onsiwe Baba ltyas·ı Horasiini ve 
SOlalesinin Menkabevi Tarihi (E/van 
Çelebi/, Ankara: TOrk Tarih Kurumu, 
1995, s. XLVI-XLVII; Ocak, 
"Kalenderiler ve Bektasllik", s. 297-
298. 

Bazı şeyhler daha bağımsız bir hareketle sadece evlatları ve müridleriyle birlikte Anadolu'ya gelmiş
lerdi. Süphesiz benzer göç gerekceleri onlar icin de geçerliydi. Mevlana'nın babası Bahauddin Veled 
görünüste Harezmşah sultanının kendisini küstürmesi yüzünden; ama gerçekte Moğol tehdidinden 
uzaktasmak amacıyla aile efradı ve mürldleri ile birlikte batıya doğru göç etmis. baz ı kısa süreli ika
meHerden sonra Anadolu'ya gelmisti5• Yine, rivayete göre Horasan'da bir emir iken bütün malını-mül
künü terk ederek tasawufa meyleden Seyyid Harun, bazı tasawufi duyus ve manevi isaretlerle kendi
sine tabi kimselerle Karaman vilayetine gelip bugün Seydişehir olarak bilinen yerde bir şehir kurmuş
tu•. Fakat en yaygın dervis akını eski Islam bölgelerinde kurulu bulunan tarikatların Anadolu'ya halife
ler göndermeleri şeklindeydi. Tarikat şeyhinin isaret ettiği yerde yerlesen halifeler buralarda zaviyeler 
kurmak suretiyle ve yeni müridler edinerek tarikatlerinin buralarda kök salmasına vesile olmuşlardır. 

Bu sekilde cesitli kanaltarla ve gerekçelerle Anadolu'ya gelen dervisler coğ ra fi köken ve mektep-meş
rep bakımından oldukça çeşitlilik arz ediyordu. Islam dünyasının hemen her bölgesinden tasawuf er
babına burada rastlamak mümkündü. Bu aynı zamanda buralarda etkili olan tasawul ekallerinin Ana
dolu'da buluşması an lamına geliyordu. Bir tarafta Horasan Melametiliği, diğer tarafta Irak Mektebi ve 
her ikisini de etkileyen Endülüslü lbn Arabi'nin Vahdet-i Vücud Mektebi. Bu yüzden Anadolu sufili ğine 
Islam sufiliğinin bir özeti, pek çok bakımdan da bir sentezi gözüyle bakmak hiç de yanlış olmayacaktır. 

Horasan Erenleri veya Heterodoks Dervişler 

Xlii-XV. yüzyıllarda Anadolu'da faaliyet gösteren en yaygın dervis zümreleri arasında Horasan melame
tiliğinden türeyen ve Kalender! özellikler sergileyen Yeseviye, Haydariye. Vefaiye ve Kalenderiye tarika
tı müntesiplerini görmekteyiz'. Bunların bir kısmı Moğol tehdidi karsısında göç eden Türkmen asiret
leriyle birlikte Anadolu'ya gelip daha çok kırsal kesimde faaliyet gösterirken. diğer bir kısm ı da baska 
kanaltarla Anadolu'ya gelmis ve şehirleri faaliyet alanı olarak secmislerdi. Bu zümre içerisinde pek çok 
sulinin möntesiplik ilişkisi içerisinde gösterildiği Hoca Ahmet Yesevi'ye nispet edilen Yesevl tarikatının. 
XIII. yüzyılda önemli bir mürid çevresi edindiği görülüyo~. Fakat ilk möntesipleri hakkında bilgileri XVI. 
yüzyıl kaynaklarından edindiğimiz bu tarikatı n, varlığını uzun süre muhafaza edemediği, yakın iliski ice
risinde olduğu Haydar! ve Vefa! tarikatları içerisinde eridiğ i antası lıyor. Haydariliğin, Ocak' ın isaret et
tiği gibi, muhtemelen Yesevilik'ten ayrılma bir tarikat olması, Vefailikle de çağdas ve benzer özellikler 
göstermesi, ayrıca bunların hemen hepsinin aynı çevreye hitap etmesi, bu kaynaşmanın zeminini oluş
turduğu söylenebilir. Fakat Yesevilik tarikat olarak varlığını kaybelmis olsa da bir kült olarak bu tari
katlar içerisinde, hatta sonraki oluşumlarda yasamaya devam etmiştir'. 

Haydariliğin Anadolu'da bilinen ilk temsilcisi Hacı Mübarek-i Haydar! idi. Tarika tın kurucusu Kutbud
din Haydar' ın halilesi [veya ikinci kuşak halifesil olan bu zatın Konya'da Oaru'z-Zakirin adlı bir zaviyesi 
vardı. Eflakl Konya Meram'da ikamet eden bir baska Haydar! seyhinden daha bahseder ki bu zat, Hacı 

Mübarek-i Haydari'nin halilesi Seyh Muhammed-i Haydar!' den baskası değild i 10• Hacı Bektaş-ı Veli'nin 
de Anadolu'ya bir Haydar! dervisi olarak geldiği; fakat daha sonra Baba ltyas·a intisap ederek Vefalliğe 
geçtiği tahmin edilir11

• 

Vefailiğin ise Anadolu'ya Baba llyas'ın şeyhi Dede Garkın adlı bir Türkmen seyhi tarafından getirildiği 
kabul edilir. Baba llyas Amasya Cat Köyü'nde tarikatın şeyhlik makamına yükseldiğinde etrafında ka
labalık bir mürid çevresi oluşmustu. Söhreti kendi tarikatının sınırlarından daha da yaygındı. Nitekim 
bu konumu ona 1240'larda liderliğini yaptığı isyanda bütün bu mesreptas tarikatları etrafında birtestir
me imkanı vermişti. Bu hareketten sonradır ki, söz konusu tarikatlar yeni bir zümrelesme süreci geçi
rerek Babai tabiri ile anılmıslardır12• Bu zümreye aynı dönemde Anadolu'da faaliyet gösteren ve Ebu 
Bekri- Niksari, Seyh Ömer-i Girihi gibi öncü şeyhler tarafından temsil edilen Kalenderi tarikatı men
supları da dahil edilebilir13

• 

Baba llyas etrafında meydana gelen bu yeni olusurnda Ocak'ın ifade ettiği gibi onun senkretik dakirini
nin etkisinin yanında aynı tasawufi akımdan besleniyor olmalarının önemli etkisi vardı 1'. Burada adı ge
çen tarikatlar Islam dünyasında büyük ölçüde XIII. yüzyılda teskilatlanmas ını tamamlamış yeni tasav
vuf hareketi içerisinde yer atıyorlardı. Toplumu fiili olarak terk edip tenhalarda uzlete çekitmeyi öngö
ren geleneksel sufiliğe alternatif olarak gelisen bu ak ım Islam suliliği üzerinde der in etki bırakm ı stı. 
Karamustafa'nın "toplum karşıtlığ ı -ya da sosyal aykırı lık - yoluyla terk-i dünya" seklinde karakterize 
ettiği bu hareket toplumu fiilen terk etme yerine onun içinde kalarak onu reddetmeyi, örtüne ve adet
lerine muhalefet etmeyi benimsemistiı 5• Bu hareket esasında kökenini Hind-lran mistisiznninden ve 
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Mevlana 'ya atfedilen gwst 
Konya Mevlana Müzesı 
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11 Bunların Anadolu'daki ilk 
temsilcileri hakkında bkz. Ellaki age 
ll. Cilı. s. 168: Ocak. Kalenderiler, s. 
62·63. 

" Ocak, Babailer /syanı, s . 201: Ocak, 
·Kalenden1er ve Bekıasilik·, s. 297· 
298. 

"Ahmet T. Karamustafa God's Unru/y 
Friends: Oervish Groups In The 
Islam/c Later Midd/e Period, 1200· 
1550. Salı lake City: University ol 
Ulah Press. 1994, s. 2·3,13. 

"Ocak, ... Kalenden1er, 6-16; Tahsin 
Yazıcı, · Kalenderlere Dair Yeni Bir 
Eser: Manakib-i Camal Al·Din·i 
Siivl Necati Luga/ Armağanı. Ankara: 
TTK, Yay .. 1968, s. 786· 787: 
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Fikir Akımiarına Toplu Bir Bakıs ve 
Kalenderiye Tarikatı lle Ilgili Bir 
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s. 217-221. 

"F. Köprülü, Osmanlı Devleti'nin 
Kuruluşu, Ankara: TTK, 1991, 
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Bektasilik·. s. 299·300. 

"Karamusıara. age .. s. 13-23: Ocak . 
... Ke/enden1er, s. 161·180. 

" Köprülü, Osmanlı Devleti'nın 
Kuruluşu, s. 99. 

.. Söz konusu cevreler arasında 
levhid inancının ne sekilde yansıma 
bulduğu, hangi yönleriyle ve hangi 
tür panleizmin lesirinde kaldıkları 
hakkında daha geniş bilgi Icin bkz. 
Resul Ay ·xm-xv. yüzyıllarda 
Anadolıı 'da Derviş ve Toplum: Tarihsel 
Bir Tipo/oji Oenemesi.IHaceıtepe 
Onoversitesi Sos. BiL Ens. 
Basılmamıs Doktora Tezi), Ankara 
2004, s. 52· 70. 

" ı re ne MelikoH, Uyur /dik Uyardıtar 
Alevi11k·Bektaşi/ik AraştırmalsrıiCev. 
Turan Alplekinl. Istanbul: Cem Yay .. 
1994, s.101-111: Ocak, ... Kalenderiler. 
$ , 147-160. 

11 F. Köprülü, F. Babinger. Anadolu'da 
lstamiyet, ICev. Ragıp Hulusı. Yay. 
Haz Mehmet Kanarl. Istanbul: Insan 
Yay .. 1996, s. 48-50. 

"Age .. s. 50: aynı yazar, Osmon/ı 
Devleti'nin Kuruluşu, s. 94-99. 

" A. T. Karamusıaıa, ·Early Sufism in 
Eastern Anatolia • C/assical Persian 
Su/ısm From /ts Origıns to Rumi /Ed. 
L~nard Lewisohn/. New Yori<: 
Khaniqahi Nimeıuttahi Publications, 
1993, s. 197. Anadolu'da popüler 
suliliğin ünlüleri arasında yer atan 
Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal'ın 
vartık meselesi, yaralılos sırrı ve 
insanın mahiyeti ilgili konutarı 
siirterinde sıklıkla isledikterı, bu 
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icerikli görüstere veya bilgitere sahip 
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ınceleme icin bkz. Ay, agı. s. 54-55, 
63-70. 

Horasan melametiliğinden alan Kalenderilikle yakından alaka lıydı. Izlerine daha önceki dönemlerde de 
rastlanan Kalenderilik, XIII. yüzyılda Cemalüddin-i Savi tarafından teskilatlı bir yapıya kavusturularak 
ayrı bir tarikat haline getirilmişti. Fakat tasawufı bir akım olarak tesiri bu tarikatın sınırının çok ötesin
de yaygın olmuş, başta Horasan. Iran ve Türkistan merkezli tarikatlar olmak üzere pek coğunu tesiri 
altına almıştı". 

Bu ortak kökenieri ve Babai hareketine katılmış olmaları hasebiyle "Baba!" tabiri ile nitelenen Yesevi, 
Haydari, VefaT ve Kalender! zümreleri, XIV. yüzyılda "Abda lan-ı Rum" tabiriyle anılacaklardır. Aynı se
kilde bu yüzyılın yarısından sonra ortaya çıkan Bektasiliği de böyle bir üst kimliğin ifadesi olarak gör· 
mek gerekiyor. Bektaşi geleneği Hacı Bektas·i Veli'den sonra muhtemelen onun müridieri vasıtasıyla 
diğer abdal zümreleri arasında oldukça etkili olmaya başlamış, bu etki yeni bir zümre tabirinin ortaya 
çıkmasına sebep olmuşturı7• 

Süphesiz onların kendi aralarındaki ufak tefek farklılıklarına rağmen yansıttıkları ortak özellikler, tek 
bir zümre olarak görülmelerini haklı çıkartır mahiyettedir. Garip kıyafet leri, toplumun örf ve adetleriy
le alay eden tavı rları, dini kurallara lakayd halleri, gruplar halinde serseriyane dolaşmaları ve geçim· 
lerini büyük ölçüde dilenerek sağlamaları onların en temel özellikleri arasındadır. Karamustafa'nın be
lirttiği gibi, geleneksel sulilik içerisinde belirli ölçülerde yer alan bazı zühd prensiplerini. toplum kar· 
sıtlığı eksenli yeni terk/uzlet antayısı çerçevesinde olabildiğince en uç boyutlarda benimsemislerdi. Bu 
uygulamalar mutlak fakirlik, bunun doğal bir sonucu gibi görünen ama tasawufı temeli de olan dilen
me, sürekli seyahat. evliliği ve is hayatını reddetme ve nefsini birtakım imkanlardan yoksun bırakarak 
terbiye etme gibi degiş ik sekillerde kendini gösterirdi. Ayrıca ibaha olarak ad landırılan ve her şeyi mu
bah sayan özellikler de sergilerlerdi. Namaz, oruç gibi dini ibadetlere karsı farklı bir tavır takındıkları 
ve bazı istisnalar dışında bunları terk ettikleri veya farklı yorumtarla benimsedikleri, yine kılık kıyafet 
konusunda toplum kültürüne ve örfüne aykırı bir tutum sergiledikleri görülüyor. Bunların pek çoğu ku
rutulmuş hayvan derileriyle örttükleri mahrem yerleri hariç çıplak dolasırlardı. Ayrıca. kaslarını. bıyık
larını, saç ve sakallarını tıraş etmeyi esas alan çthardarp prensibini bazı farklılıktarla benimsemişler

di ya da tam tersine, haydari dervislerinde olduğu gibi, saç ve bıyıklarını alabildiğine uzatırlardı. Üzer
lerinde nacak. keşkül ve değnek, ku laklarında küpe ve boyunlarında halka gibi bazı aksesuarlar tası· 
mak. uyuşturucu kullanmak, müzik ve raks onların diğer özellikleri arasındaydı'~. 

inanç sistemlerindeki farklılıklar ise en az diğer yanları kadar dikkat çekiciydi. ibn Ara bi tarar ında n sis· 
temleştirilen ve vahdet-i vücud olarak nitelenen tevhid inancının bu çevrelerde hu/Ul ve tenasühü çağ
rıştıran aşırı panteist bir yorumla benimsendiği görülüyor". Tanrının insan suretinde tecelli ettiği gibi 
en mutedil yorumdan, insana hulGl ettiği veya bizzatalemdeve insanda mevcut olduğu görüşünün iz
lerini bu çevrelerde üretilen tasawufi eserlerde görmek mümkündürlQ. XIV. yüzyı lı n ikinci yarısından ili· 
barenIran kökenli Hurufiliğin, daha sonra da Siiliğin tesirine maruz kalmaları onların Ortodoks sufilik
ten daha da farklılasmalarına sebep olmustu 21

• 

Anadolu'da bu kesimi temsil eden dervisterin bazı istisnalar dışında enielektüel birikim bakımından za
yıf kaldıkları, Köprülü'nün ifadesiyle yüksek felsefi düşüncelere ve dini tecrübeye kabiliyetti olmadıkla
rı, bu yüzden incetikli yüksek tasawuf sistemlerini değiştirerek. garip ve basit itikad se killeri haline dö
nüştürdükleri kabul edilir22

• Fakat Köprülü her ne kadar heterodoks kapsamda değerlendirdiği bu po
püler dervişlerden baz ı tarikat ve meşrep kurucularını ya da temsilcilerini d i ğerleriyle aynı kefede gör
mese de23, bu geleneğe mensup halk sufilerinin yüksek sulilikten tamamen habersiz olduklarına dair 
yerleşik bir kanı oluşmuştur. Buna itirazını dile getiren Karamustafa Anadolu sufiliğinde yüksek kül· 
tür- popüler kültür paradigmasının çok katı bir sekilde yorumlandığını bunun yerine daha esnek bir 
yaklaşımla iki gelenek arasındaki ilişkiyi "karşılıklı yabancılık ve dışsallık" yerine "benzerlik (ya da ben· 
zesmel ve çekim" seklinde görmenin daha faydalı olacağını dile getirmektedir. Ona göre, Hacı Bektas. 
Barak Baba, Yunus Emre gibi popüler gelenek içerisinde mütalaa edilen bazı sufilerin eserlerinde ve
ya iliskilerinde yüksek suliliğin yansırnalarına rahatlı kla rastlanılabilir2'. 

Bu zümreye mensup dervisler hayat tarzları bakımından da oldukça marjinal bir görüntü sergiliyorlar
dı. Zaviyeleri bulunmakla birlikte sürekli bir dotasım halinde olan bu dervisler, kimi zaman tekketerini 
çevreleyen köy ve kasabalarda günlük veya kışlık yiyecek. giyecek ve diğer ihtiyaclarını temin etmek 
üzere, bazen de şeyhlerinin öncülüğünde daha uzak mesafeli meşreptaş tekketeri ziyaret amacıyla se
yahat ederlerdi. Aynı kesime mensup dervisler arasında meczubane bir şekilde nerde aksam orda sa
bah anlayı şıyla kent kent, kasaba kasaba dolaşan , kimi zaman bir tekkenin veya bir mescidin, yeri gel-
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diginde bir kervansarayın misaliri olan. zaman zaman da bır duvarı n dıbınde çömelerek miskin bir hal
de insanların yardımını bekleyen pejmürde kıyafetli, dilenci kılıktı dervislere rastlamak her zaman 
mümkündü~. Fakat bu avareve miskin görüntülerinin yanında yolcuları ag ırlama, yedirip icirme ve te
mizlenmelerini sağlama gibi, icra ettikleri birtakım sosyal hizmetleri vazgeçilmez degerdeydi. Ayrıca 
tekketeri çevredeki insanların k ıtlı k, hastalık ve benzeri sıkıntılı durumlarda yardım icin basvurdukları. 
belirl i aralıklarla tertiplenen toplant ı lar vesilesiyle de insanların dini ve manevi konularda bilgilenme
lerini sağlayan adeta birer sosyal ve kültür merkezi konumundaydı2'. 

Sünni Tarikatlar 

Anadolu'nun tasawufı hayatında sünni Islam geleneğinin etkisi hiç de söz konusu tarikatların etkisin
den az değildi. Es zamanlı ve çoğu zaman benzer koşullar altında Anadolu'ya gelen sünni tarikatlar kı
sa zamanda gen is etki sahaları olusturmuslardı. Bu tarikat öncüleri. genellikle gaza ve i rşad yönü hat
ta maceracı özellikleri ağır basan heterodoks. popüler dervisterin sınır bölgelerine yakın yerleri tercih 
etmelerine karşın, muhtemelen daha tasawufi/mesleki ağırlı klı bir hayatı benimserneleri sebebiyle ek
seriya şehirlere yerlesmeyi uygun bu luyorlardı27• Bu sekilde Anadolu'da ilk temsil edilen tarikatlar ara
sında Kazerunilik, Kübrevilik, Sühreverdilik ve Rifailik ' i görmekteyiz. 

Xl. yüzyılda Iran'da önemli bir sufi çevresi bulunan ve gaza faaliyetleriyle ün salan Ebu ishak Kazeru
ni'nin daha hayatta iken Anadolu'ya yönelik ilk fetih hareketleriyle ilgilendiği anlaşılıyor. Bir menkabe
de onun Islam askerlerini toplayıp, Rum'a gönderdigi ifade ediliı-1'. Danişmendname'de bu dervişterin 
anılıyor olması. yine XIII. yüzyıl Doğu Anadolusunda Ahlatşahlar zamanında Erciş ve Erzurum'da bu ta
rikata ait yapılar bulunması, bu yüzyılda onların Anadolu'da yerleşik olduklarının bir göstergesi sayılır'. 
Fakat onların esas önem kazanması XIV. ve XV. yüzyıllarda Osmanlı sahasında gerçekleşir. Yıldırım Ba
yezid onlar için Bursa 'da bir zaviye yaptırıp, bunu vakfiye ile destek lemisti:ıo. lshaki dervişlerinden bah
seden bir başka kaynak. Theodere Spandouyno Cantacasin, onları Seque'ler olarak adlandırmakta ve 
Camiler. Kalenderller ve Torlaklarla birlikte Anadolu'nun dört büyük tarikatı arasında saymaktadırı. 

Necmüddin Kübra tarafından kurulan Kübreviliğin Anadolu'ya girişi daha da net biliniyor. Harezm sa
hasında çok etkili bir tasawufı s ima olan Necmüddin Kübra. Moğol tehdidi baş gösterdiğinde bazı mü
ridlerini memleketlerine göndermiş, böylece tarikatı Horasa n. Hindistan, Ortadogu ve bu arada Anado
lu'ya kadar yayılmıştı. Tarikatın Anadolu'daki en önemli temsilcileri arasında Mirsadü'l ibad yazarı Nec
müddin Razi (Dayel öl. 12561. Mevlana'nın babası Bahaüddin Veled ve Seyyid Burhaneddin Muhakkık 
Tirmizi gibi ünlü alim ve sulilere rastlanır. Bunların her biri ikamet ettikleri Sivas. Kayseri ve Konya'da 
önemli mürid çevreleri edinmişlerdi32. 

Anadolu'da çok geniş bir yer tutmasa da bu dönemde izine rastlanılan Sühreverdilik, tarikatın kurucu
su Ebu'n-Necib Sühreverdi'nin yeğeni Ebu Hafs Sihabüddin Ömer Sühreverdi tarafından Anadolu'ya 
getirilmiştir. Abbasi halifesinin eleisi olarak, fikri altyapısını kendisinin hazırladıgı fütüwet teşkilatını 
yaymak üzere Anadolu'ya geldiğinde, devlet erkanına ve kendisini ziyarete gelenlere fütüwetten başka 
kendi tasawufi görüşlerini de aktarmaya çalıştığı görülüyorı. Bu sayede Anadolu'ya giren ve onun mü
ridleri vasıtasıyla yayılan Sühreverdiligin, XIV. yüzyıldan sonra pek tutunamadıgı, muhtemelen Halveti
lik ve Naksibendilik gibi güçlü tarikatlar arasında eridigi anlaşılıyor-3'. Fakat XV. yüzyılın ilk yarısında 
Zeynüddin Hali tarafından kurulan Zeyniyye koluyla Osmanlı topraklarına yeniden girmiştifS. 

Bu tarikalların aksine aynı dönemde Anadolu'da görünmeye başlayan Ritailik hem daha kalıcı olmuş 
hem de Anadolu'nun en yaygın tarikatları arasında yer almıştır. Bu tarikat ın Anadolu'da bilinen ilk tem
silcileri arasında tarikatın kurucusu Seyyid Ahmed-i Kebir el-Rifai'nin muhtemelen torunlarından veya 
halifelerinden biri olan Küçek Seyyid Ahmed-i Rifai ve evlatları görülmektedir. XIII. yüzyılın son yarısı 
ile XIV. yüzyılın başlarında yaşamış olan bu zat Anadolu'daki pek çok Rifai tekkesiyle ve şeyhiyle alaka
lı görülür. Rifaiterin bu erken dönemde başta adı geçen şeyhin de medlun bulunduğu Samsun-Ladik 
ve Amasya'nın ilçeleri olmak üzere Kayseri, lzmir, Bergama ve diger yerlerde tekkeler kurdukları ve 
önemli bir cemaat oluşturdukları anlaşılıyor. Vücutlarının değisik yerlerine şiş bat ırma, atese girme gi
bi burhan gösterileriyle ve coşkulu zikirleriyle dikkat çeken bu topluluk. zaman zaman kalabalık kafile
ler halinde seyahat ederlerdi:ı.. Kücek Ahmed Rifai'nin oğlu Seyyid Taceddin Rifai'nin bir grup müridiy
le Konya'ya geldiği ve iclerinde Mevlana'nın esi Kira Hatun'un da yer aldığı Konya halkının ve ileri ge
lenlerinin karşısında burhan gösterilerinde bulunduklarından Eflaki bahseder'. Yine. lbn Batuta lz
mir'de bulunduğu sırada, başlarında şeyhleri oldugu halde bir grup Rifai (Ahmedi) dervişinin ayn ı tari-
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76-80. 
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"lbn Bibi, El Evamirü'l· Ala'iye 
Fl'l· Umuri'l- Ala 'iye (Selçuk Name/1. 
ICev. MOrsel Özlürkl. Ankara: Kultür 
Bak. Yay., 1996, s. 248-253; Franz 
Taeschner 'Islam Orıacagında 
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Angelika. "Al·Suhrawardi" El. Leiden 
1997, s. 779· 780. 
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Leiden 1997, s. 785. 
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Araştırmalan 741Ekim 19911, s. 143· 
ı lı8; "Anadolu'da X lll. Yüzyıl Bir 
Rulai Zaviyesi" S. Onv. Selçuklu 
Araştırmalan Merkezi Prof. Dr. Yılmaz 
(Jnge Armağanı, Konya 1993, s. 179· 
162: "Anadolu'da Ilk Rulai\er ve Hz. 
Zeynel Abidin Ali Er-Rulai Soyu 
Hakkında Yeni Hipotezler· /. Kayseri 
ve Y6resi Tarihı Sempozyumu 
Bildirileri 11·12 Nisan /996. Kayseri 
1997, s. 27-33. 

"Ellaki. age .. ll. Cill. s. 299-300. 

"lbn Baıuta, lbn Batula 
Seyahatnamesi, Seçme/er, (Haz. 
lsmet Parmaksızoğlul. Istanbul: 
MEB. 1993, s. 40. 

"A. Gölpınarlı. Mevliina 'dan Sonra 
Mevlevı1ik, Istanbul: lnkıUip ve Aka 
Kitabevleri, 1983. s. 34. 

"Age .. s. 69. 

"Mikail Bayram, Şeyh EvlıadO'd·Oin 
Hamidel Kirmfıni ve Evhadiye Tarikat ı, 
Konya 1993. s. 29-37, lll. Bölüm: 
Aynı yazar. "Anadolu Selcuktutarı 
Zamanında Evhadi Dervisler· 
Türkler. Cill:7, (Ed. H.C. Güzel, K. 
Cicek. S. Kocal, Ankara: Yeni Türkiye 
Yay .. 2002. s. 321·324: Mikail 
Bayram burada Evhadi Dervisleri 
olarak adlandırdığı EvhadOddin'in 
halilelerini/ 
dervislerini adı gecen seyhin 
kendisinin kurduğu Evhadiye 
tarikatının mensuplan olarak görür. 
Evhadüddin'in hayatı, !aaliyetleri ve 
halileleri hakkında aynen bkz 
Fahrellin Coskuner, "Seyh 
Evhadüddin Hamid El Kirmani'nin 
Menkıbeleri !Inceleme- Ceviril' 
IAODTCF Dogu Dilleri ve E de b.' Ana 
Bilim Dalı Basılmamıs Y. L. Tezil. 
Ankara, 199A. 

"Cami, age .. s. 817-619; Ocak. 
.. .l<atenderiler. s. 82·65. 

"KöprOiü, Ilk Mutasawıl/ar. s. 195: 
Hilmi Ziya Olken. Türk Te/ekkürü 
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Mevlana Türbesi 
Konya 

kata mensup bir tekkeyi ziyaret ettiklerine tanık olmuştu. Seyyah misafir dervişterin çok kalabalık ol
malarından dolayı tekkenin dışında kurulan çadırlarda ağırlandıklarından bahseder'. 

Anadolu'da bu şekilde dışarıdan gelip kök salan tarikatların yanında Mevlevllik gibi yerli tarikatlar da 
ortaya çıkıyordu. Mevlana daha hayattayken çevresinde oluşmaya başlayan mürid ve mühip halkası 
Sultan Veled tarafından teskilatlı bir yapıya kavuşturulmus. etrafa gönderdiği halifeler vasıtasıyla tarı
kat ı yaymaya çalışmışt ı3'. Ulu Ari f Çelebi zamanında ise, onun özel cabaları ve geniş seyahatleri saye
sinde tarikat büyük bir atılım gösterdi ve Kafkaslardan Balkanla ra kadar geniş bir alanda yayılma im
kanı buldu14

• 

Tarikat ölçekli bu zümrelere, aynı dönemde, Anadolu'da yaşamış bazı büyük sufilerin etrafında topla 
nan veya onların etkisinde gelisen sufi grupları da eklemek gerekir. Bu tür gruplardan biri geniş seya
hatleri sırasında Anadolu'ya uğramış ve burada uzunca bir süre kalmış olan Evhadüddin Kirmani'nin 
mürid topluluğu idi. Kirmanl'nin Anadolu'da daha çok Kayseri'de kendisine ait bir zaviyede ikamet et
tiği, bir süre Malatya'da da kaldığı ve birkaç kere Konya'ya uğradığı biliniyor. Kendi zaviyesinde bizzat 
basında bulunduğu bir mürid toplu luğunun yanında Anadolu'nun pek çok şehrinde halifeleri vardı. 
Konya'da Sadr-ı Hakim adlı bir zaviye kurmuş olan Zeynüddin Sadaka onun en önemli halifelerinden bi
ri ve kendisinden sonraki temsilcisi idi". Bunlardan baska Konya'da büyük bir zaviyesi olan Sadruddin 
Konevl, Tokatta Vezir Muineddin Pervane tarafından kurulan zaviyede ikamet eden Fahruddin lrakl gi
'bi bazı büyük şeyhterin hitap ettiği başka mürid topluluklarına da rastlamak mümkündü'2• 

Aynı dönemde Anadolu'ya gelen ve bir süre kalan iki isim, ibn Arabl ve Sems-i Tebrızl ise kendilerine 
bağlı bir derviş grubu oluşturmasalar da, bazıtalebeve arkadaşları vasıtasıyla Anadolu sufiliği üzerin
de derin izler bırakmıslardı. Sadruddin Konevi'nin en büyük temsilcisi olduğu lbn Arabl'nin vahdet-i vü
cOd öğretisi hemen her tarikat ve mesrep üzerinde etkili olmustuf""l. Sems-i Tebriz! ise züht ve takva 
sahibi Mevlana'yı kitap okumaktan ve zahidane bir yaşamdan ask ve cezbe sahibi bir sufi haline getir
mişti. Onun etkisi Mevlevl tarikatında da devam etmis, Ulu Arif Çelebi zamanında tarikat onun kalen
deri mesrebini çağrıştıran özelliklere bürünmüstü. XVI. yüzyıldan sonra ise Mevlevllik içinde Semsiler 
adlı bir kol meydana gelmişti". 
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Anadolu sufiliğinin önemli bir veehesini oluşturan Sünni tari katları diğer tarikatlardan ayıran en temel 
özellikleri, hiç şüphesiz kitabllslam'a ve dinin zahir kurallarına bağlılıkları dışında, Hakka ulaşma ar
zusunu gerceklestirmede uyguladıkları yöntem, bir baska ifadeyle seyr-i sütCık tarzlarıyd ı. Horasan 
melametiliğine bağlı tarikatların aşk ve cezbeyi öne cıkaran anlayışiarına karşılık, Ortodoks tarikatlar 
ağ ırlık lı olarak zühd ve takvayı esas alan Irak mektebini benimsemislerdi. Ortodoks sufilik içerisinde 
yer alan Kübrevllik ve Mevlevllik gibi tarikatlar ise aşk ve cezbeyi tasavvufta hızlı ilerlemenin bir yolu 
olarak kabul etmekle birlikte zahidlik uygulamalarını tamamen terk etmemişlerdi. Bolca namaz, oruç, 
Kuran okuma gibi şer'! ibadetterin yanında sıkı bir riyazet i ve nefis mücahedesini gerektiren Irak mek
tebi en çok zikir uygulamalarıyla dikkati çeker. Esma yolu olarak da adlandırılan bu yöntemde, salikie
rin Allah'ın isimlerinden birini veya birkaçını belirli sayıda ve miktarda tekrarlaması esas alınır. Her ta
rikatı n kendine ait virdleri ve ayin çeşitleri vardı. Bu tarikatlar zikirle kalbin temizleneceğine ve Hakkın 
yansımasına uygun bir ayna haline geleceğine inanırlardı'5• Aşk yolunu benimseyenler ise onun yakıcı
lığ ına atıfta bulunarak girdiği kalpte masuktan !Allah'tan) gayrı hiçbir şeyin yer edemeyeceğini düşü
nürler. Bu yüzden aşk, saliki ke'male erdirmede ve Hakka ulaştırmada, uzun süren riyazet ve zikir uy
gulamalarından daha kestirme bir yol olarak kabul edilirdi'6• Fakat aşk yolunu tutan tarikatların pek ço
ğunun, özellikle yukarıda heterodoks z~mre içerisinde telakki edilen kalender! nitelikli tarikatların za
manla namaz. oruç gibi zahiri ibadetleri ve ser' i kuralları terk ettiklerine dair yasadıkları dönemde yay
gın bir kanaat olusmuştu'7• Esasında söz konusu dönemde Anadolu' da faaliyet gösteren Baba!, Abda
lan-ı Rum veya Bektaşi taifelerinin, özellikle kırsal kesimdeki temsilcileri arasında mistik yönü n kay
bolduğu ve benimsemis oldukları tasavvufı' hayatın esasında kırsal yaşam biçimine de uygun olarak, bir 
sosyal hayat tarzı haline geldiği görülmektedir8

• 
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