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Tarihsel Terminoloji
(Bekta~lik, K1zdba~hk,

Başlıina

yer alan üç terimin tarihi ve dini mahiyetiyle il-

Bektaşilik

Alevilik)

ve Alevilik, yapısal özelliideri itibanyla bir-

gili olarak i~eolojik veya Sünni ve Bektaşi-Alevi kesim-

birinden oldukça önemli bazı farldılıldar sergilemeleri-

lerinin ürettiği savunmacı bilgi kirliliğinden arındırıl

ne rağmen, Türlciye tarihinin nispeten yalcın bir döne-

mış sağlam

bir bilimsel bilgi zemini yaratmak gerçekren

minden beri yan yana zilcredilmeye başlanmıştır. Oysa

zordur. Zira hem Alevi-Bektaşi çevrelerin hem de Sünni

çok iyi bilindiği gibi, Bektaşilik esas itibarıyla, kölderi

çevrelerin bu kavrarnlara dair algılamalan ile bunların ta-

ı3. yüzyıl Selçuldu Anadolu'sundalci karmaşık dini sos-

rihte var olmuş gerçekiiideri arasında uyuşmaz pek çok
nokta vardır. Mesela Hacı Bektaş' ı Sünnt bir murasavvıf.
Bektaşlliği

aslen Sünnt, ama "sonradan birileri tarafın

dan bozulmuş" bir tarikat olarale görmek ve göstermek
isteyenlerle bizzat Alevi-Bektaşi çevrelerinin algılayışla

yal

yapılanmalann

öznelerinden biri olan

Hacı Bektaş-ı

Veli'nin etrafında gelişen bir kültren beslenmelde beraber fiilen ı 6. yüzyılda tarikat .şekline dönüşen -tıplcı benzerleri gibi- bir tasavvuf kurumudur.

n asla uyuşmaz. Böyle bir ortamda tarih araştırmalannın

Aslında Bektaşilik

meydana koyduğu -bir kısmı ister istemez hiperez şek

Anadolu topraldarında ortaya çıkan dini-so5yal ve mistik

linde de olsa- bilimsel bilginin bu dikotoınİ içinde ken-

yapılanmalar olduğu halde, Alevilik daha farldı zaman ve

dine yer edinmesinin, Türkiye gibi, kesicin ideolojik ve

zeminierin yarattığı başka bir olgu olup Anadolu'ya dışa

kültürel aynşmışlığın halcim olduğu bir ülkede ne kadar

ndan gelen bir terimdir. Biz bu makalede sözünü ettiği

zor, hatta imkansıza yalcın derecede zor olduğunu söylemeliyiz. Buna rağmen biz burada elden geldiğince bu
terimleri bilimsel bir yaldaşımla açıldamaya çalışacağız.
Başlığı oluşturan

terimlerden ilki, Beletafili/e, tasav-

vuf tarihinde!? Sünni olmayan bir tarikatı; Kızılbajlıle,
-bir zamanlar Osmanlı iktidarı ve Sünnt toplumu nazannda dışlayıcı bir anlamda kullanılsa da- gerçekte birtalcım

sosyoekonomik raharsızlıldardan kaynaldanan

dini-sosyal bir oluşumun devreye soktuğu toplumsal bir
muhalefet hareketinin orijinal ve gerçek tarihsel adını;
üçüncüsü olan Alevilik ise bu orijinal adın dışlayıcılığına

ve Kızılbaşlık Yeniçağlarda bizzat

miz bu üç terimin tarihsel bağlamda ne anlama geldilderini lcısae<l: açıldamaya çalışacağız:

Bektaş!, Bektaşilik
Bektaşilik

konusunda ilk elde hatırda tutulması gereken

şey, Alevilik'le bdzı inançlar ve ritüeller konusunda ara-

larında epeyce benzeriilcler bulunmalda beraber, casavvuf

tarihindelci diğer ~arikatlar gibi, kendine mahsus usul ve
ericanı olan bir caiilcat olmasıdır. Bu tarikatın kölderi, bu
adı taşıyan

ı

bir carilcat olarale tarih sahnesinde görünme-

duyulan tepki neticesinde, söz konusu hareket mensup-

sinden çok daha eskiye, 13. yüzyıla kadar geriye gider,

lannın

dolayısıyla

muhtemelen ı 9. yüzyıldan itibaren tercih edip

bu anlamda Anadolu'da Aleviliğin tarihinden

bugüne kadaı: kullanılageldilderi, am~ onlardan çok önce

daha eskidir denilebilir. Bununla 13. yüzyıldaki Babai İs

İslam tarihi genelinde bazı yerlerde kullanılan tarihsel bir

yanını

adı

14. yüzyıl başında Osmanlı topraldarında ortaya çıkan

göstermektedir.

ve hemen peşinden oluşan hareketi kastediyoruz.

. ..

1

ve ilk Bektaşller diyebileceğimiz Abdaldn-ı Rum zümresi-

eden "Oniki Posr"tan on birincisi "Ayaleçı Abdal Musa

nin, 1240 yılında başlayan bu hareketle sıkı sıkıya bağ

Sulcan Postu" adını taşır. Bazı Bektaşi nefeslerinde ve Fi-

lantılı olduğuna

bugün artık muhakkak nazarıyla bakıl

nike yalGnlarındald Kafi Baba Teldcesinin kirabesinde

Zira 14. yüzyılda Abdalan-ı Rum adını taşı

"Pir-i Sani" diye anılır. Abdal Musa Aleviler arasında da

maleta olan bu Kalender! zümre, Baba! isyanının hazır

büyük bir veli olarak raleclis edilmekte olup adına bir de

layıcı ve propagandacısı

gülbank vardır.

maktadır.

durumunda olan Kalenderllerin

(Vefatler, Haydarller) devamıydı. İşte Bektaşiliğin tarih-

İşte Abdal Musa gibi dalıa pek çok Haydari-Kalenderl

sel anlamda bizzat.kurucusu olmamalda beraber, etrafın

abdalı, . kurduldarı

da oluşan kültün kaynaldık ettiği bu tarikarın isim babası, Hacı Bektaş-ı
Bektaşlliğin,

Bektaş-ı

Veli'dir (öL 1271).

zaviyeler vasıtasıyla bölgelerinde Hacı

Veli kültünü zamanla hakim duruma gerirdiler

ve bu zaman içinde sürüp gitti. Bu sayededir Id, 15. yüz-

kendine isim babası olarak seçtiği Hacı

yıla gelindiğinde, Hacı Bektaş-ı

Veli, artık 13. yüzyılda

Bektaş' ın, ~ldyetndme'sindeki tasvirinin de gösterdiği

id gerçek lamliğinden çoktan çıkmış, her tantfta kuvvetle

üzere, Kalender! zümrelerle usul ve erkan balamından

caleclis edilen büyük bir veli hüviyetini

sıla bağlantısı

(ilk Bektaşilik'teki Çihar darb ve mücer-

ı-etlik erkanı, kılıle

Bilindiği

luyafet gibi hususlar), bir carikar ola-

da bizzat Il. Bayezici tarafmdan Dimetoka'dald SeyyidAli

Hatta Bektaşiliğin aslında bu zümrelerden çok geniş öl-

Sultan (Kızıl Deli) Zaviyesi'nden alınarak Hacı Bektaş-ı

çüde erkilenmiş yeni bir tarikat olmadığı, fakat bu züm-

Veli Zaviyesi'nin başma getirilen Balım Sultan'dır. Böyle-

relerden biri olan Haydariliğin Anadolu kolu içinde, gi-

ce 16. yüzyıl başmda, Beletaşili/e adıyla bir tarikat resmen

derek ağırlık kazanan Hacı Bektaş kültü etrafında tedri-

ve fiilen Hacı Bektaş Zaviyesi'nde tarih salınesine çıkm ış

cen gelişmek suretiyle oluşan bir kolu olduğu görülüyor.

ki:

Hacı Bektaş-ı

oluyordu. Kalenderiliğin artık Bektaşilik admı alan bu

Veli'nin 1270 dolaylarında ve-

yeni kolu, lasa zamanda gelişerek öteld Kalencieri zaviye-

fatıyla birlikte, Sulucakaraöyük zaviyesi, onun etrafında

lerine de halcim olmaya başlayacaletır.

birralarn menkıbelerle zenginleşen ve sağlamlaşan güç-

Bununla beraber 16. yüzyılda bu aynlışın tam ve kesin

lü bir kültün merkezi olmaya başladı. İşte bu zaviyeden
yetişen

bir hale gelmediğini müşahede ediyoruz. Niteldm 16.

Abdal Musa, buradan ayrılarale etrafa dağılan,

yüzyılda yaşamış bazı

Hacı Bektaş-ı Veli külrünün taşıyıcı ve propagandacısı

sebebi her halde bu olmalıdır. Mesela Kalender Abdal,

kil eder. O, Sulucalcaraöyük'teki zaviyeden kendine bağ
Rum Abdallan ile ayrıldıktan sonra önce Bursa hava-

Kalendeı· Abdal'ım koymuşarn seri
Şüküı- leurban olub gördüm dtdarı
Erenler serveri rdhın rehberi

lisine gelmiş, daha sonra Bergama'ya, oradan da Deniz-

li dolayiarına

geçmiş

Kalender! şairlerinin kendile4lini

hem Kalender! hem de Bektajt olarale nitelendirmelerinin

Kalender! şeyh ve dervişlerine mükemmel bir örnek teş
lı

gibi, tarihi rivayerlere göre Bektaşilik adıyla bu-

gün mevcut olan tarikatı resmen kuran, 16. yüzyılm başm

rak Bektaşiliğin Kalender! zümrelerle bağlarını gösterir.

Şöyle

kazanmıştı.

·'

ve bütün bu yerlerde zaviyeler aç-

Hünkdr Hacı Bektaş-ı ~li'yi gördüm

mıştır. Son olarale Elmalı yalanlannda yerleşerek öl.ünce-

diyerek "ralıın rehberi" sıfatıyla Hacı Bektaş'ı takdis

ye kadar burada yaşadığını biliyoruz.

ederken bir yandan da hala Kalender Abdal ınalılasını
Abdal Musa

Bektaşiliğin

gerçek piridir. Nitekim bu

kullanmaletadır.

Hayali Beğ,

sebepledir ki o, "Kudemay-ı .13ektaşiyan" dan sayılır.
Dağ-ı

Osmanlı İmparatorluğu'nda Yeniçeri Ocağında Hacı

stnem ehl-i derdün

olalı baş ocağı

Benden ııyarıf çerağı Hacı Bektaş Ocağı

Bektaş ananesinin kuvvetle yerleşmesinde de Abdal

Musa' nın baş rolü oynadığı kesin olduğu gibi, Alevilik-

beyriyle bu gerçeği daha açık bir tarzda vurgulaınakra

Bektaşiliğin

dır. Hayret! ise

ana erkanında bulunan on il~hizmeri temsil
G EÇMIŞTEN GÜNÜMÜZE ı
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Şah hakleıyçitn

bugün ey Hayrett hayrcln ü zar
Haneleah-ı ışk içinde baş açık Bektaşiyem

ye başlayarale Şii inanç yoluna giren genç ve atale temsilcisi Şal1 İsmail tarafından ı 50 ı yılında İran'da kurtı

beyriyle kendisinin aynı zaman~a bir Bektaşi olduğunu

lan Safevi Devleti arasındald rekabet ve mücadele sü-

dile getiriyor.

reci içinde gelişen siyasi ve dini-sosyal bir olgudur. Diğer

bir ifadeyle 16. yüzyılın başından itibaren Osmanlı

Öyle görünüyor ki Bektaşlliğin tam anlamıyla müstakil

İmparatorluğu'nun Afladolu topraldarında yaşayan, yü-

hale gelebilmesi kuvvetli bir ihtimalle 16. yüzyılın sonla-

zeysel olarale Şiileşmiş, dolayısıyla Safevi devleti yanlısı,

rında,

heterodoks, ko nar göçer Türkmen ve Kürt boylarını ifa-

hatta belki 16. yüzyıl başlarmda vuku bulmuş ol-

malıdır.

17. yüzyıl ise Bektaşiliğin iyice gelişmesi karşı

sında Kalenderiliğin
Bektaşilik

giderek zayıflayıp erirnek suretiyle

içinde eridiği bir süreci temsil eder.

Bizce bu meseleye bu şekilde yaldaşmaıun, yani Bektaşlliğin

belirtilen türbe ve zaviyeleri gasp yoluyla ele geçir-

diği şeklinde düşünmenin,

de eder. Bizim anlamı itibanyla çok kısa, ama ifade olarale bu uzun tarif içine sığdırmaya çalıştığımız Kızılbaş
lık, aslında

çok faletörlü ve çok boyutlu bir tarihsel ma-

ceranm ürünüdür.
Kızılbaş

kelimesi

açıkça görüldüğü

üzere, Türkçe ild ke-

yukandald izal1lanmız dildea-

limeden leızıl ve ba; kelimelerinden oluşmuş bir terim

te alındığı taledirde, yanlış olduğu görülecektir. Çünkü

olup ilk defa Osmanlı-Safevi mücadelesinin başladığı

meydana gelen olay bir gasp olayı değildir. Bektaşllik ya-

ı 500'lü yıllardan

bancı

nilderinde, diniliteratürde (risaleler ve fetvalarda) yer al- .

bir tarikat olarale dışandan müdal1ale ile zikredilen

itibaren Osmanlı belgelerinde ve lero-

müesseseleri ele geçirmiş olamazdı. Böyle bir şey, siyasal

maya başlamış ve günümüze kadar gelmiştir.

otorite basicısı olmadıkça sosyolojik olarale mümkün de-

rimi bazen, aynı dönemde Safevi kaynaldarında Farsça

ğildir.

karşılığı

Çünkü bu talcdirde bumın nasıl gerçeldeştiği so-

rusunun
işi

cevabını

verebilmek gerekir. Oysa Bektaşilik bu

bizzat Anadolu'dald Kalenderi-Haydari gruplan için-

de Hacı Bektaş kültürünü öne çıkararale tabii bir gelişim

süreci içinde gerçeldeştirmiştir. Osmanlı tarihinde

bir tarikatın başka bir tarikatın müesseselerini ele geçirme hadisesi yalnızca 1826 yılmda bir kere devlet zoruyla
vuku bulmuştur. O da, bilindiği gibi, Yeniçeriliğin ilgasıyla

birlikte aynı kaderi paylaşan Bektaşiliğin zaviyeleri-

nin devlet zoruyla Nakşibendiliğe devrinden ibarettir ve
fazla da uzun sürmemiştir.

hemen bütün Kalender! zümrelerinin Bekta;t hüviyetini kazandıldan bir yüzyıl olmuştur. Zaten bu yüzyılda
miş

bütün Kalender! zümreleri Bektaşlliğin içinde eri-

bulunuyordu.

terimi,

Osmanlı

kaynaldannda

aynı

zaman-

da çok dal1a esld ve İslam mezhepler tarihinde yerleş
miş,

"terkeden, ayrılan" anlamında Arapça Rafizi teri-

miyle birlikte kullanılmaya başlamıştır. Bu sonuncu terim, haddizatında İslam mezhepler tarihinde İmam Zeynelabidin yanlısı olup sonra onu terkedenlere verilen bir
isimdir. Bununla beraber, zaman içinde, Ehl-i Sünnet ve

Cemaat yolundan
sadıyla,

çıkanlan nitelernek ve dışlamale male-

"Sapkm" (heretik) anlammda yaygın bii· kullave bunun yanmda merkezi iktidara

muhalif siyasi bir duruşu da ifade eder olmuştur.
Kızılbaş

teriminin nasıl ortaya çıktığı konusunda deği

şik görüşler va!·dır.
ı

Bir

görüşe göre kelime, Türkmenle-

rin Orta Asya'dan beri kullanageldilderi lıızıl börlde ilgilidir. Falcat dall a
başka görüşe

Kızılbaş, Kızılbaşlık

te-

olan Surh-ser kelimesiyle birlikte de yer almıştır.

nım alanı kazanmış

İşte ı 7. yüzyıl, bu tabii gelişim sürecinin tamamlanarale

artık

Kızılbaş

Kızılbaş

tutarlı ve tarihsel gerçeği yansıtan bir

göre kelime, Safevi tarikatının Şiileşmesin1

den itibaren, Erdebil şeyhlerinin müririere giydirdilde-

Yukanda da kısaca işaret edildiği üzere Kızılbaşlık, Os-

ri, Onild İmam'ı sembolize eden on ild dilimli, adına

.manlı İmparatorluğu ile sufı bir Sünni sülalenin, Şeyh

tae denilen

Cüneyd zamanından itibaren siyasal emeller besleme-

yıl

serpuştan

gelmektedir Id gerçekten ı 6. yüz-

Anadolusu'ndald Safevi yanlısı Şii Türkmen ve Kürt
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boylan bu tacı glymekte idiler. Bununla beraber, kelime-

toplumsal tabanda kabul gördüğünü ve hangi sebeplerle

yi Hz. Ali ile ilgilendirmek sureriyle daha fazla .kutsal bir

muhalifbir tavra yönelmek durumunda kaldığını birlikte

anlam kazandırmaya yönelik rivayerler de bazı Şii nite-

mütalaa etmek doğru bir yaldaşım olacal<tır.

likli tarihsel metinlerde yer alır. Mesela, Hz. Ali ve taraftarlarının başlarına

giydilderine inanılan lazıl renidi sa-

nklara referans veren rivayerler bunlardan biridir. Safevi
kaynaldarında yer alan benzer· bir başka rivayet ise Şeyh
Haydar'ın rüyasın~a

Hz. Ali'nin bizzat kendi eliyle ona

kendi kızıl renidi sanğını giydirmiş olduğu şeldindedir.

Bilindiği gibi İslam Ona Asyaya Emevi İmparatorluğu
zamanında,

8. yüzyıl ortalarında (750'ler civarında), yani

Müslüman Arap yöneticilerinin oraya Emevi yönetiminin temsilcileri olarak yerleşmesi ile demografik olaral<
ulaştı. Fakat Türlderin İslam' ı tanıyıp anlayabilmeleri ve

kabule başlamalan için ild yüzyıl dal1a beldemeleri, yani

Aslına bakılırsa İmamiye ve İsmailiye olmak üzere her

ıo. yüzyılın ortalarını,

iki Şii gelenekte mevcut bu kızıl sank giyme geleneği

gerekti. Önceleri Arap ve Fars tacirlerinin marifetiyle bir

nin İran'ın İslam öncesi antik tarihiyle bir bağlamısı ol'-

yaşarn tarzı olaral< Türk topraldanna giren İslam, hemen

duğu

arkasından

kadar, kökü yine buralara dayandığı çok muhte-

Abbasi Dönemini idrak etmeleri

tasavvuf alumlanyla kendini gösterdi. Fal<at

mel olaral<, erken Abbasi Döneminde Maverai.innehir,

kentsel ~<esimlerdeld yayılma ve yorumlanma biçimi ile

Horasan ve Azerbaycan ropraldarında, Ebu Müslim'in

lursal, ko nar göçer Türk boyları arasınciald yayılma ve yo-

katli üzerine Abbasi yönetimine karşı 9. ve ıo. yüzyıl

rumlanma biçimi, çok tabii olarak farldı gelişti. ı o. yüz-

larda meydana gelen Mukanna ve Babek el-Hurreml İs

yılda Semerl<ant ve

yanlarında

da görülür. Dönemin kaynaldarında, bu is-

rek Sünni İslam çizgisini yoğun bilimsel faaliyetlerle ral<-

yanlara karılanların kızıl sank ve hatta elbise giydilderi

viye ettiler. Ama kırsal kesimdeld konar göçerler, Abba-

rivayet edilir. Nitekim bu sebeple Mukanna yanlılarına

si elçisi İbni Fadlan'ın, Ebu Dülef'in seyal1atn:lınelerinde

Muhammire (Kızıl giyinenler) dendiğini bu kaynaldar-

çok çarpıcı sahnelerle tespit ettiideri üzere, esld

dan biliyoruz. Hatta İran ve Suriye Nizari İsmailllerinin

doğrultusunda algılayıp yorumladı. Bu yıllarca böyle de-

de böyle kızıl sank ve elbiseleri olduğundan sÖz eden

vam etti ve esld inanç ve gelenelderin önemli ölçüde yönlendirdiği

rivayetler vardır.

Buhara medreseleri çok süratle gelişe

inançları

bir Müslümanlık tarzı oluştu. Bu, sosyolojik

olaral< kaçınılmazdı. Bu tarz bir Müslümanlığı peyderpey
Kızılba;fıle

terimini sadece bugün kendilerine ''Alevi" di-

yaşamaya başlayan pek çok Türk boyu ve bu arada kendi-

yen kesimlerin durumlarına bakaral< yalnızca İslam' ın

lerine Türkmen denilen Müslüman Oğuzlar, ı ı. yüzyıl

Şii

da Karahanlılann boyunduruğundan çıkara!< İran'da Bü-

bir yorumu, dolayısıyla -Sünni yorumu kabul et-

meyen- bir İslami inanç sistemi .olaral< düşünmek, bu
inanç sisteminin tarih içinde

nasıl oluştuğunu

ve niçin

Anadolu'dald Tüdunen ve Kürt konar göçerleri arasın
da ortaya çıktığını anlamaya yetmez. Çünkü Kızılbaş
lık, yalnızca Sünni olmayan bir İslami inanç sistemi değil, aynı

zamanda farldı bir toplumsal zihniyet ve yapı,

bir yaşam tarzı ve Sünni siyasal il<tida~ karşısında muhalif

yük Selçuldu İmparatorluğu'nu kurdular.
İlk defa o devirde İran'da çıkardıldan huzursuzluldar se-

bebiyle Bizans haldmiyetindeki Anadolu'ya yönlendirilen Müslüman

Oğuzlar

(Türkmenler), burada ele geçir-

dilderi yerlere yerleşmeye başladılar ve Anadolu Selçuldu
Devleti'ni kurdular.

bir tavır olaral< bir bütün halinde görülmelidir. Çünkü

Özellilde lursalcia luşlaldara yerleşen ve yazın. sürüleriy-

f(ızıfba;fıle tarih içinde bu üç karal<teri toplayan bir valua

le Orta ve

olaral< bugüne gelmişrır. Bu tarihsel süreci doğru anlama!<

mı luşlamak

için nasıl başlayıp geliştiğini dild<;ı.tle taldp etmek ve anla-

rar Anadolu yaylaların~ yönelen Tüdunen boylannın bir

maya çalışma!< gereldr. Dolayısıyla önce sürecin inanç bo-

lusmı, daha İran'da iken Nizari İsmaili propagandaları

yutunun nasıl başlayıp hangi tesirlerle gelişriğini, nasıl bir

na maruz kalmışlardı.

Doğu

Anadolu'nun yayialarma

çıkan,

bir !us-

için Suriye topraldarına inen ve yazın tek-

Onların

bu propagandalada

teması

Suriye'de de devam etti. Hatta 1256'da Alarout'un tahri-

ganda başlattı. ~u devletin Fatih Döneminde başlayan

biyle oradan kaçan pek çok Nizari İsmail! diisi, bir yandan

yeni vergi politil<asından ve yerleşikliğe geçirmek için ·

Hindistan' a sığınırken bir yandaİı da Suriye ve Anadolu'ya

zorlamalardan yılmış bu konar göçer boylar, geleneksel

kaçtı.

Burada bazı sufi tarikatlar içine sızdılar, Türkmen

hayat tarzlarını değiştirmeye çalışan Osmanlı yönetimin-

ve Kürt boylan içinde faaliyetlerine devam ettiler. Bunlar

den kolayca soğudular ve büyük bir kısmı, kendilerine

içinde Anadolu'da 13. ve 14. yüzyıllarda önemli fonksi-

bir yeryüzü cenneti vadeden Şah İsmail' e inanılmaz bir

yonlar icra edecek ve 16. yüzyılda Anadolu'dalci çoğu mür-

bağlıiılda bağlanıp İran'a göçtüler ve Şiiliğe, Onilci İmam

şit ocaldarının dini referansı olacal< olan Vef31 dervişleri

de

mezhebine geçtiler. Ama Şiilik onlar için bir süre yüzey-

13. yüzyılın ünlü suSlerinden Dede Garkın, onun

sel bir cila olaral< kaldı. Çünkü onların Orta Asya'dan

halifesi Baba İlyas bunlann en tanınrruşlarındandı. Bu ara-

beri taşıyageldilderi inançları çok güçlü olara!< henüz ya-

da 1210'larda başlayan Cengiz İstilasının Barı'ya sürdüğü

şamal<taydı.

Türk boyları da büyük kalabalıldar halinde İran ve Azer-

lıplarına uyarladılar.

baycan üzerinden Anadolu'ya akrılar. Selçuldu hükUmeti

nasyon) denilen "Tanrı'nın insan bedeninde zuhur et-

bir süre sonra bunları zapturapt altına alaral< vergiye bağla

mesi" ve ruhun ölüm sonrasında başka bir bedende yeni-

mal< için yoğun haskılara tabi turunca 1240 yılında Baba!

den dünyaya gelmesi, yani tendsüh (reenkarnasyon) gibi

İsyanı diye bilinen, bazı Kürt boylarının da katıldığı büyük

birtakım

Türkmen İsyanı patlal< verdi. Babailer büyük bir kırıma

vam etti. Bir kısmı,

tabi turuldularsa daSelçuldu Devleti zayıf düştü ve 1246

Maniheizm'den ve en önemlisi Nizari İsmaililiğinden

yılından

geçen bu inançlar o kadar güçlü idi ki bugün elimiz-

vardı.

itibaren Moğol haleimiyetinin boyunduruğu

altına girdi.

O inançlar, özellilde hulul (enkar-

köklü inançlar günümüze kadar yaşamaya deŞamanizm'den,

bir kısmı Budizm ve

clelci pek çok nefeste bunların dile getirildiği rahatlılda

Burada önemle vurgulamal< istediğimiz nokta, uzun
tarihi

Bu yüzden onlar Şiiliği bu eslci inanç ka-

olaylan sıralamadan

16.

yüzyıl

başlarında

gözlenebilir.
Bu arada şunu da unutmadan söyleyelim ki İran'a gide-

ortaya çıkan Kızılbaşlık olgusunun, işte 13. yüzyılda

rek

ki bu sosyal tabanın 16. yüzyıldalci devamının içinden

Küre boylan değil, Osmanlı yönetiminden şu veya bu se-

çıktığını anlatabilmektir. 1501 tarihinde İran'da Şii bir

beple memnun olmayan, mağduriyete maruz kalan veya

kimiilde Safev! Devleti'ni kuran Şah İsmail' in, devletinin

kendini öyle gören pek çok Osmanlı yöneticisi, sipahisi,

güvenliğini sağlama

almal< için, batı sınırında güçlü bir

sancal< beyi, hatta bizzat Yavuz Selim'in bir yeğeni Şah İs

Devleti istememesi ve onu yıpratmaya çalışma

mail tarafına geçerek kızılbaş oldular. İran'a olan bu nü-

Osmanlı
sı

"Kızılbaş

olanlar", sadece ko nar göçer Türkmen ve

fus transferi, Anadolu'da Osmanlı Devleti'nin vergi kay-

tabii idi.

Kısaca, Kızılbaşlık olgusunun ilginç ve dild<at çelcici ta-

rihi, 15. yüzyılın ikinci yarısında, Şah İsmail'in dede-

naldarını

da önemli ölçüde azaltmış oluyordu. Bu aslın

da, Osmanlı Devleti için bÜyük bir mali kayıptı.

si Şeyh Cüneyd'le ve babası Şeyh Haydar'la başladı ve

Osmanlı yönetimi, Şah İsmail'in mürideri sıfatıyla giy-

16. yüzyıl başında da asıl Şah İsmail'le yolunu çizdi. Bu

dilderi on ilci dilimli kırmızı başlık sebebiyle onları Kı

çok ilginç tarihsel sima, Oniki İmam Şiiliğini militan-

zılbaş olarak isirclendirdi. Dönemlı;ı pek çok arşiv bel-

ca bir yorumla kabul etmek ve bağlıianna eteirmek sure-

gesinde ve kroniğinde, fetv~ metinlerinde bu terim sık

tiyle aslında Sünni bir tarikat olan Safevi tarikatının ta-

ça kullanılmış, hatta destani literatüre bile yansımıştır.

rihinde en köklü değişimi başlattı. İsmaill dailerine çok

Dönemin Safevi kaynaldarı ise aynı anlama gelen Fars-

benzeyen ve onların propaganda metodarını kullanan

ça Surh-ser deyimini kullandılar. Kızılbaş terimi böylece

halifeler aracılığıyla Anadolu'dalci Türkmen ve Kürt boy-

onların genel ismi olurken aynı zamanda Şah İsmail'in,

ları arasında Osmanlı

dolayısıyla giderek sonralci bütün İran şahlannın da adı

Devleti aleyhine yoğun bir propa-
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oldu. Kızılbaş olrrlak, Kızılbaş'a gitmek terimleri Osman-

rını ifade

lı belgelerinde İran yanlısı olmak, İran'a girmek anlam-

bilmecemsi sözler kullanmaya, dolayısıyla özel bir dil

larında

da kullanılmaya başlandı. Kızılbaşlık ise Kızılbaş

üretmeye başladılar ki bu ayrıca incelenmeye değer bir

tabir edilen zümrelerin inançlarını ve toplumsal statüle-

olgudur. Benzer olguya, Bizans dönemi Anadolu'sun-

rini bir arada belirleyen bir terim olarale kullanıldı ve Os-

da ve devletin resmi mezhebi olan Ortodoks halk ·

manlı

arasında

Sünru yorumunun dışında, "sapkın" bir inanç ke-

edebilmek için sembolise (rumuzlu) kelimeler,

da rasdanmakta olduğunu biliyoruz. Mesela

simini niteleyen bir terim olan Rd.fizt ile birlikte kullanıl

o dönemde resmi kronilderde ve Ortodoks Hristiyan

maya başlandı. Bu ~erimle Osmanlı yönetimi artık Yavuz

çevrelerde Manikhai kelimesi, Mani dininden eelci-

döneminden itibaren Kızılbaşları ve Kızılbaşlığı resmen

lenmiş

"sapkın"

kullanılıyordu.

miş

bir yol olarale gayrimeşru bir statüye yedeştir

Hristiyanlar için, "sapkın", "dinsiz" anlamında

ve mahkum etmiş oluyordu.

Burada unutulmaması ve mudaica dilekat edilmesi ge-

Alevi, Alevilik

reken bir noktayı vurgulamak lazımdır lci o da şudur:

Hz. Ali'nın isminin Arapça nispet hali olan ve Türkçede

Bu devirde Kızılbaşlık henüz bir "soy birliği, aynı kan-

''Ali'ye mensup, Ali taraftan" anlamına gelen Alevt ke-

dan gelme" anlamını kazanmış değildir. Bu olay, Kızıl

limesi (çoğulu: Aleviyye, AleviyyUn=Alevtler), İslam tari-

baş

zümrelerin giderek kendi içlerine kapanmaları, Os-

hinde Hz. Muhammed'in kendisinden yaşça epey kü-

manlı yönetimi ve Sünni halkla olan ilişldlerini asga-

çük olan amcaoğlu ve sonradan damadı ve dördün-

ri düzeye indirmeleri ve dolayısıyla yavaş yavaş "içeri-

cü halife olan Hz. Ali'nin soyuna mensup olanları sim-

den evlenme"lerin (endogami) uygulanmaya başlamasıy

geleyen bir isim olmuştur. Dolayısıyla bu ismin, aslın

la muhtemele~ Osmanlı-Safevi çatışmalarının şiddetlen

da bugün Türkiye'de ve Balkanlarda yaşarnaleta olan ve

roesi sebebiyle başlayan iç baskının yoğunlaştığı Kanuni

onu raleclis eden belli bir toplumun dini lcimliğini be-

devrinden itibaren oluşmaya başlamış olmalıdır.

lirleyen anlamıyla başlangıçta bir ilgisi yoktur. Kelime-

Böylece bu dönemden, yani yaklaşık 16. yüzyılın ikinci
yarısından başlayarak Osmanlı tebaası olan Müslüman

Türkler, Kü~der ve diğerleri, Anadolu ve Balkan topralelarında Sünntve Kızılbtıj olaı·alc ilciye bölünmüş ve

bugü-

ne kadar devam edecek olan bir süreci başlatmış oldular.
Kızılbaş toplululdannın
patmaları,

kendilerini Sünni kesimlere ka-

pek çok balamdan her ilci topluma da, moda

deyimle birbirini "ötelci" olarak görme, em patiden uzaklaşma,

böylece tarih içerisinde asırlarca süren birbirlerine

nin İslam tarihinde ilk kullanılışı, tamamen siyasi mahiyette olup Peygamber'in vefatından sonra, üçüncü halife
Osman'ın zamanında

(644-656) başlayan hilafet etrafın

dalci kavmi mücadelelerin yol açtığı sivil savaş esnasında
dır.

Bu savaşta Hz. Ali'nin caı·afını tutanlaraAlevi dendi-

ği gibi, onun soyundan gelenler de bu nispetle anılmış
lardır. Dolayısıyla Alevi kelimesinin

tarihsel seyir içinde

soybilimsel (jenealojik), siyasi, inançsal (teolojik) ve tasavvıtfi

(mistik) olmale üzere dört anlamı olmuştur.

yab~cılaşma, dolayısıyla birbirlerini kendi hayallerinde

1-Soybilimsel anlamı: Alevi kelimesi bu anlamı itibarıyla,

gerçek dışı imajlarla taıumlama sürecini de başlattı. AI-

Hz. Ali'nin, Hz. Muhammed'in lcızı Fatima'dan olma Ha-

tık

Sünniler için Kızılbaşlar, bu kelimenin giderek aşağı

san ve Hüseyin; diğer hanımlarından olma Muhammed

layıcı bir anlam da kazanmaya başlaıi-ıasına paralel olarale

b. El Hanefiyye, Ömer ve Abbas isimli çocuklan üzerin-

f(ızılbtıj (sapkın, İslam dışı), Kızılbaşlar için ise Sünniler

den devam eden soyuna mensup olanları nitelemektedir.

Yezid oldu. İlci taraf halk arasında birbirlerini aşağıla

Bununla beraber İslam raı·ihinde asıl meşhur olan Alevi

maya, alaya .almaya yönelik deyimler, fıkralar, lakaplar

silsilesi, Hz. Ali'nin hanımı Hz. Fatima'dan olan Ha-

üretilir oldu. Bir başica şey daha oldu: Kızılbaş kesim-

san ve Hüseyin'in çocukları vasıtasıyla devam eden soy-

ler, Sünniler arasında birbirlerini

dur. ;Bilindiği gibi Hz. Hasan' ın soyundan gelenler İslam

tanımale

için, inançla-
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tarihinde

Şerif(çoğulu: Şiirefd),

Hz. Hüseyin'in soyun-

4- Tasavvufi

aı:lamı:

Alevi kelimesi aynı zamanda bu üç

dan gelenler Seyyid (çoğul u: Saddt) olarale anılırlar. ve ta-

anlamının yanında bir de tasavvuf tarihinde silsilele~i

rihteki bütün İslam devletleri'nde son derece saygın ka-

Hz. Ali'ye dayanan tarikat için de kııllanılır. Silsilesi Hz.

bul edilmişlerdir. Sonradan hepsinin Seyyid adıyla anıl

Ebubelcir'e dayanan Nalcşibendiliğin dışında hemen he-

dığı

men çoğu tarikat geleneksel olarale silsilelerini Hz. Ali'ye

da olmuştur. Bunları niteleyen bir başka kelime de

Emir (çoğılu: Omera)

olmuştur.

dayandırırlar.

2- Siyasi anlamı: Abbasi İmparatorluğu'nun desantralizasyon sürecine girdiği 9. yüzyıldan itibaren, bu imparatorluğun doğu ve batı eyalerlerinde bağımsızlıldarı
nı

ilan ederek birralarn devletçiider kurmayı başaran sü-

laleler, meşruiyet sağlamak ve böylece İslam dünyasın

Bu sebeple onlara Alev! tarikadar denir.

Mesela Kadirllik, Rifallilc bunlardandır. Alevi tarikatların
hepsinde ayin esnasında yüksek sesle zilcir (zikr-i celi) yapılır. Bir tek Nalcşibendllik'te alçalc- sesle zilcir (zikr-i hafi)
vardır. Alevi tarikatların dışında, doğrudan doğruya adı
AlevıJye

olan tarikatlar da vardır. Bunlardan biri hiç va-

da kabul görebilmek için kendilerini Alev! sülaleler ola-

sıtasız

olarale kendini Hz. Ali'ye dayandınrken bir diğeri

rale beyan etmişlerdir. Bunlar arasında en tanınmışlann

Muhammed b. Ali adında bir şeyhten gelir.

dan ilk sırada, bilindiği gibi, Mısır'da hi.Üeüm süren ve
pariale bir medeniyet kur~n Fatımfler (909- ll 7 ı) gelir.

Sonuç

Bunlar önce Afrika'da ortaya çıkmışlar, sonra 900'ler-

Sonuç olarale şunları söylemek mümkün olabilir: Buraya

de Mısır'a gelmişler ve Halife Muizz (953-975) zama-

kadar yazılanlardan da anlaşılacağı üzere, Kızılbaş, Alevi,

nında

Kalüre (el-Kahiretü'l- Muizziyye) şehrini kura-

Bektaşi terimleri, ortaya çıktıldan tarihlerden bugüne, ilk

rale burada resmen bağımsızlıldarını ilan etmişlerdir.

anlamlarıyla sınırlı kalmamışlar zaman ve mekan içeri-

Fatımllerden başka

daha pek çok Alev! hanedan Orta

Çağ İslam dünyasında devlet kurmuştur lci sırayla bazıla

n şunlardır: Fas'ta Idrisller (789-926), yine Fas'ta Sa'diler
ve Filaliler (15 ı ı-?); Yemen'de ZeydHer'in iki kolu olan
Ressller (860-ı28ı) ve Suleyhiler (1047-ı ı38), İran
ve Irak'ta Büveyhiler (932-ı062), AmCıl'da Hassanller
ve Hammadller (ı Oı 5- ı ı 2 ı) ve nihayet İspanya'da daha
başkaları.

sinde, çeşitli tarihsel faletörlerin ericisiyle zaman zaman
anlam

daralmalarına

veya

genişlemelerine,

zaman za-

man da bir arada bir tek kimliği ifade eder bir biçime
dönüşmüşleı·dir. Bugün Alevi toplumunun haldı ola-

rale kullanınaletan kaçındığı Kızılbaş terimi, ı 6. yüzyıl
da ilk kullanılmaya başlandığı yıllardalci tarihsel anlamı
nı, bazı Sünni çevrelerde aşağılayıcı bir ifade biçimine

terketmiş, bu yüzden onlar bu terimi terkederek uzun

3- İnançsal (teoloji/e) anlamı: Alevi kelimesi asıl anlamını,

bir zamandan beri kendilerini Alevi terimiyle niteleme-

Şiiliğin muhtelif mezhepleriyle işte bu alanda kazanmış

ye başlamışlardır. Çünkü bu terim tarih içerisinde gerek

tır.

Bunlar, 7. 'yüzyıldalci hilafet mücadeleleri sonrasın

siyasi alanda gerekse tasavvuf alanında, Hz. Ali'ye refe-

da sadece siyasi gruplar olmaletan çıkarale belirli şartların

rans verinesi sebebiyle saygı uyandıran bir terim olmuş

ericisiyle inançlarının temeline Hz. Ali'yi oturtarale İs

tur. Ama bu terim Türlciye dışında tamamen farldı bir

lam tarihinde Müslümanların Şii ve Sünni olarale ilci bü-

çağrışım uyandırmaletadır ve kesiniilde Türlciye'delci

!

top-

yük teolojik kesime ayrılmasına yol açmışlardır. Bunlar

!umu hatıra get~rmez. Nitelci m Nusayr~lere de Alevi den-

en başta Hz. Hüseyin'in soyundan gelen Oniki İmam'ın

mektedir.

etrafında oluşan İmamiyye, İsna Aşeriyye (Oniki İmam
anılan ve 6. imam Cafer-i

Bektaşi terimi ise bugün artık sadece bildiğimiz bir tari- .

cı) veya

Caferiyye isimleriyle

Sadık'ın

iki oğlundan biri Musa I<azım'dan süren asıl bü-

katı niteleyen bir isim olmaletan çıkmış, Alevlleride içi-

yük kol ile ilcinci oğlu İsmail'den süren İsmailiyye'dir. Bir

ne alarale Alevi-Beletaşi şeldinde ilciz bir ter im olarale kul-

'üçüncüsü ise Sünniliğe diğerlerinden daha yalcın olan

lanılır olmuştur. Ni telcim bu lcitapta yer alan bazı malca-

Yemen'delci Zeydryye'dir.

lelerde bu terim bu mahiyetiyle kullanılmıştır.
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