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Babailer Isyanından Kızılba<Şh8a: 
Anadolu'da Islam Heterodoksisinin Do8u~una 

Kısa Bir 5akı~* 

Giriş 

Alevüiğin tarihi, dünya taribindeki benzeri birçok olgu 

gibi kökü uzun yüzyıllara dayanan bir süreç oluşrurur. 

Bu süreç, uzun ve belli bir kronolojik boyuna, belli bir 

melci.nda bazen çok yavaş da olsa değişime uğrayarak bu

güne kadar gelen çok da homojen olmayan bir roplurnsal 

yapının ürünüdür. Dolayısıyla bu rarihin bütün yönle

riyle analizi, sistemli bir biçimde kavranması, anlaştlrna

sı ve anlatılması hayli çetin ve güç bir konu olarak böy

le bir makale çerçevesinde tabii ki tam anlarruyla müm

kün olamayacaknr. 

Bu makalenin amacı da böyle bir iddiadan olabildiğin

ce kaçmarak bugünkü durumda tarihsel ve aktüel bo

yudarıyla ortada duran Alevüik olgusunu anlamaya yar

dımcı olabilecek genel bir tarihsel perspektif verme

yi denemekrir. Bunu.nJa beraber şunu da rahadı.kla söy

leyebiliriz ki bugün bu perspektif denemesini yapabil

mek, bundan on-on beş yıl öncesine nisbecle daha ko

laydır, çünkü bu zaman içinde Alevüik araşurmalarında 

küçümsenmeyecek bir mesafe aLnmışor. Önümüzde he

nüz katedilecek uzun bir yol mevcut olmasına rağmen, 

alınan bu mesafe burada deyineyeceğimiz genel hadı ta

rih perspektifi için yeterlidir. 

Hiç şüphesiz Türkiye'nin 1950'lerde başlayıp 1980'ler 

sonrasında hızlanan roplurnsal değişiminin bir sonu

cu olarak gündeme gelen Alevtliğin rarihi burada baş

tan günümüze kadar bütünüyle ele alınacak değildir. Biz 

burada sadece bu uzun sürecin yalnızca 13. yüzyıldan 

16. yüzyıl sonuna kadar olan JoslllJlU incelemeye çaL-

• Bu makıı!e. daha öne<: Bellum'de ~yru isimle y.ıyunlanan makıılenin 
(c. LXN. / , s. 130·159) dipnoı:lannın laldınlıruş biçimidir. 

Ahmer Yaşar OCAK 

şacağız. Bu, esasında rastgele yapılmış bir ayırım değil

dir. Bu dönem, Alevilik denilen olgunun tarihsel arka 

planı itibarıyla en önemli dönemdir ve Aleviliğin acıla

şılmasında kesinlikle gözden uzak turulmaması gereken 

ana olguların yer aldığı temel kronoloji kesitidir. Bu dö

nem çerçevesinde, Alev1liğin Türkiye' nin siyasal tarihiy

le bağlanosı, bu bağlano çerçevesinde kencü rarihi için

deki temel dönüm nokraları, toplumsal ve ideolojik ya

pısı, teolojisinin oluşum süreci, ana unsurlan ve niceliği, 

Anadolu'daki çeşidi mezhebi, rasavvufl kurumlaşmalar 

ve kesimlerle bağlanası vb. konulara temas edilecektir. 

Böyle bir çerçeve, hiç şüphesiz cidcü bir yöntemi gerek

li kılmaktadır. Bizim burada uygulamaya çaLşacağımız 

yönrem, modern sosyal tarih yöncemi olacakor. Bu iti

barla böyle bir yöntem anlayışı söz konusu olduğun

da düşülecek üç büyük yanlış vardır. Bunlardan ilki, 

Aleviliği hem Türk ve Türkiye rarihinden hem de daha 

genel bir bakışla İslam tarihinden bağımsız, tek başına, 

benzersiz bir olgu olarak görmek ve ona bu bakış açı

sıyla yaklaşmaknr. Başka bir ifadeyle, işaret edilen tarih

sel çizgide areaya çıkan benzer yapılanmaların dışında, 

"nev'i şahsına münhasır" (sıti generis) bir olgu olduğu

nu varsaymakcır. Böyle bir yaklaşım, Aleviliği yalruzca 

Anadolu topraklarıyla sınırlamak sureriyle onu uzun bir 

zaman ve geniş bir mekan boyurunda gelişen tarihsel ve 

külı:ürel çizgisinden soyucladığı gibi Alevüikle ilgili pek 

çok şeyi anlaşılmaz, içinden çıkılmaz, Josaca deforme 

hale getirmektedir. On y-.ıldır yapılan yayınlarda bunun 

örnekleri çok boldur. 
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İşte ram bu noktada Aleviliğin teolojik boyuruyla ilgi

li bir başka yaklaşun yaniışı gündeme gelmektedir. Bu, 

Alev! teolojisini genelde İslam hererodoksisinden ba

ğımsız, benzeri olmayan kendine özgü bir teoloji ola

rak görmektir. Oysa bu teoloji yakından incelendiğin

de, onu yalnız başına bir olgu olarak değil, genelde np

kı Türkiye'nin kısmen içindeki ve kısmen yakın çevre

sindeki Yezidüik, Ehl-i Hakklar, Nusayrtlik, Dürı.tlik vs. 

gibi, İslam hererodoksisinin bir parçası, daha doğrusu, 

Türkiye tarihi içindeki uı.ancısı olarak görmek zaruri bir 

hal alır. Alevtliğe böyle yaklaşıldığı rakdirde, onun gerek 

tarihini gerekse teolojisini anlamlandırmak, bu reolojiyi 

teşkil eden unsurları algılayabilmek imlci.n dih.iline gi

recektir. Aksi yaklaşım, son zamanlardaki ':Alevilik ayrı 

bir dindir, lsliım mezhebidir, değildir, ls/am dlfldır, İslam 

içidir" şeklindeki ya.nLş ve gereksiz tarnşmalara sebebi

yet verecektir ve nit:ekim vermiştir. Bu tamşmaları baş

latarılar, ideolojik kaygılarının sevkiyle ve sözünü ettiği

miz tarihsel perspektifren kopuk olara!< Alevilik olgusu

na yaklaşarılardır. Bu iribarla, Aleviliğin tarihini ve bu

nun bir parçası olan reolojisini sağlam bir şekilde kavra

manın, Alevtlik ara.şnrmalarında olmazsa olmaz bir ön

şart olduğunu burada vurgulamakta yarar vardır. 

Üçüncü bir yanlış ise Aleviliği ve tarihini, Hz. Muham

med'in ölümünden sonra on:aya çıkan hilafet çekişme

leriyle irtibaclandırmak, dolayısıyla oradan başlatmaktır. 

Pek çok Alevi araştırıcının sırf inançlarının cekisinden 

kurtulamadığı veya Aleviliğin kökenini olabildiğince es

kilere götürebilinek için bilerek düşriiğü bu yanlış, çok 

önemli zaman, mekan ve anakronizm sorunlan doğur

makra olmasına rağmen sürdürülmekredir. Oysa çok iyi 

bilindiği üzere, bu in:ibarlandırma ancak Şiilik için söz 

konusudur. Bu makalede işte bu her üç yaklaşım, pers

pektif ve yömem yanlışından da uzak durulmı,ışnır. 

Alevilik araşrumalarınm merodolojisiyle ilgili bir diğer 

önemli husus ise şudur: Bilindiği gibi, 1990'lara doğru 

Aleviliğin giincel bir konu olarak giindeme gelmesiyle 

birlikte gerek Türkiye'de gerekse Tıirk işçilerinin yoğun

lukla yaşadığı Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa vb. 

Batı Avrupa ülkelerinde pek çok anrropolog ve sosyo-

log Alevilik araşrumalarına yöneldi. Yapılan yayınların 

önemli bir kısmı Aleviliğin tarihsel gelişimini, reolojisi

ni, bu teolojinin remel kavram ve sembollerini iyi anla

madan acele yapılan, yalnızca sınırlı alan araştırmalaıma 

yönelik yüzeysel ve çoğunlukla da yanlış teşhis ve yorum

laıla dolu idi. Burıun sebebi kanaatimizce, sayılan sosyal 

bilim disiplirılerinden gelen bu araşrumacıların, Alevtlik 

konusurıda sağlam bir 1:arihsel perspektif cemeline daya

lı bir bilgi birikiminden yoksun olmalarmdan geliyor

du. Son zamarılarda bu eksikliğin farkına varıldı. Çünkü 

bu donanım elde edilmediği takdirde, "Alevilik zihniye

ti" diyebileceğimiz, Alevılerio kendilerine ve dışındakile

re bakış rarzıru, bu ranı şekillendiren rarihsel faktörleri 

kavramanın ve analiz etmenin imkansızlığı görülebildi. 

Oysa bu zihniyetin kavrarunası Alevilik araşrumalarında 

en önde gden bir mesdedir. 

Bu konuyla bağlantılı bir başka önemli ve giincel bir 

problem de Aleviliğin tarihini açıklamaya yönelik, nis

beten yakın zamanlarda oluşturulan tamamıyla bilim 

dışı bir tarihsel yaklaşımdır. Günümüzün önde gelen 

bazı Alevi ilerigelenlerinin ve aydınlarının sık sık öne 

sürdüğü bu yaklaşım, modern tarihçiliğin orraya koydu

ğu sonuçlarla çoğu yerde örtüşmeyen, harca onunla ça

cışan, uydurma ve deforme bir tarihsel bakışcır. Aleviliği 

yüceltmeye, onu Türk rarihinin genel çizgisi üzerinde ay

rıcalıklı bir yere oruranaya uğraşan bu yaklaşımın arka

sındaki psikolojiyi anlamak ve bir ölçüde anlayışla karşı

lamak mümkünse de yol açnğı deformasyon, gelecek ne

sillerde büyük algılama yanlışları dağuracağı için düzel

rilmesi gerekmektedir. Bununla uğraşmak ve cashibe ça

lışmak da çok zordur ve genellikle şiddetli cepkilere yol 

açmaktadır. 

Kaynaklar, Kavramlar, Sorunsallar 

Hal böyle olunca, belirttiğimiz randa bir carihsel bakış 

ortaya koyabilmenin önündeki en önemli problem, kay

nak problemidir. Bilindiği üzere, Aleviliğin, Şlilikre ol

duğu gibi yazılı ne bir tarih ne de teoloji geleneği oluş

muştur. Dolayısıyla Aleviliğin dış tarihi diyebileceğimiz 

(burada Şiiliğin tarihini Alevtliğin carihi olarak değer-
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lendirmenin çok yanlış olduğunu bir kere daha vurgu

layalım), siyasal ve coplumsal olgulada ilgili macerasını 

yeniden kurgulamak için araşı:ırmacı, büyük çapta Os

manlı ve zaman zaman da ilk Safevi kaynaklarına (burada 

da Aleviliğin tarihini Safeviierin tarihiyle karışurmamak 

gerektiğini hemen belirtelim) ihtiyaç duyacakrır. Ama 

çoğunlukla da Osmanlı kroniklerine ve Osmanlı arşiv 

belgelerine dayanmak zorundadır. Resmi kaynaklar di

yebileceğimiz bu birinci grup kaynakların yaramğı en 

önemli sorun, bu tarihi ne de olsa Osmanlı merkezi yö

netiminin veya onunla savaşan Safevi Devleti'nin bakış 

açısına göre yansımklarından, bunun eı:k.isinde kalabilme 

rehlikesidir. Bu da belki önemli ölçüde giderilebilecek bir 

sakınca olmakla beraber asıl mesele, bu kaynakların da 

Aleviliğin dış tarihini kesintisiz bir biçimde orraya koy

malcra yerersiz oluşudur. Bunların dışında muhrelif ra

rihlerde Türkiye wpraklarına gelmiş bazı Avrupalı gez

girılerin seyahatnamelerinde de zaman zaman Alevilik ve 

Alevileele ilgili pasajlara rastlanırsa da, bunlar çok az 17. 

an1a daha çok 18. ve 19. yüzyıllar gibi oldukça geç devir

Iere aittir. AyrKa bir kısım Alevi dedelerinin elinde bulu

nan eski şecereleı: {siyadetnameler}, beratlar vs. ise büyük 

çoğunluğuyla Osmanlı merkezi yönetiminin imal ettiği 

belgelerdir. Görüldüğü gibi, Aleviliğin tarihini yazmak is

teyen bir araşmmacı Alevilik dışı yazılı kaynaklar olarak 

bunlarla yerinmek zorundadır. 

İkinci grup kaynaklar, Aleviliğirı kendi kaynaklarıdır ki 

biri yazılı ikincisi sözlü olmak üzere iki grupta ele alı

nabilir. Burılar çok daha problematiktirler. Çünkü yazı

lı olarılar her şeyden önce oldukça geç bir devirde, me

sela en erken 17. yüzyıldan başlayarak ve özensiz bir bi

çimde yazıya geçirilmiş bulundukları gibi, Alevtliğin dış 

tarihini oluşturmaya yaramakran ziyade iç tarihi dedi

ğimiz, inançları, rirüelleri ve bazı önde gelen tarihsel 

şahsiyetlerinirı, yani Alevi-Bektaşi evliyasının hayatla

rı ile ilgilidir. Bunlar, nefesler, menkabe koleksiyorıları 

(menakıbnameler}du: İkinci gruptakiler ise tabii ki kay

da geçmesi ve ulaşılabilmesi çok zor, bazen imkansız olan 

sözlü rivayeclerdir. 

Kaynak problemine böylece bir göz artıkran sonra, bir 

başka önemli probleme daha temas etmek gerekiyor ki o 

da Alevilikle ilgili ka.vrarnlardır. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü her türlü kav

ram karmaşasından Alevilikle ilgili kavrarnlar da payını 

almaktadır. Böylece kendi tarihsel konteksderinden sap

mılarak kullarıılıp yorumlanan bu kavramların en başı.n

d~, Alevi teriminin bizzat kendisi gelir. Bilindiği gibi gü

nümüz Alevileri kendileri için bu terimi kullanmakta ıs

rarlıdıdar. Bunun iki sebebi var gibi görünüyor: Birin

cisi, bu terimin Aleviliğin inanç merkezinde duran Hz. 

Ali'nin adından yapılınış olması, ikincisi de tarihte ken

dilerine dışarıdan verilmiş, kızılbaş, rafizi, zzndık, miil

hid ve benzeri diğer isirrılere kıyasla aşağılayıcı bir an

lam yansırmaması, hatta aksine, Peygamber'in damadı

nın adından rürerildiği için yücelcici olmasıdır. 

Oysa bugün alanın önde gelen uluslararası uzmanla

rının da belirttikleri gibi, kızılbt11 kelimesi, Şah İsma

il ve Safevilerle birlikte ortaya çıkan asıl tarihsel isim

dir ve başlangıçta herhangi pejoratif bir anlamı yoktur. 

Bu kelimeyle ilgili tarihsel açıklamalar da çok iyi bilin

mektedir. Alevi terimi ise esasında çok eski olmakla be

raber, Türkiye'deki Alevilikle hiç ilgisi olmayan çok geniş 

bir anlam ifade etmekte, Müslüman coğrafyanın muhte

lif zaman ve rnekarılannda Türkiye Aleviliğiyle uzak ya

kın hiçbir bağlanası ve yakınlığı bulunmayan çevrelerce 

tamamen farklı bir çerçevede, Hz. Ali soyuyla ilgili oluş 

anlamına kullanılmışru. Türkiye Aleviliğiyle ilgili kulla

nılışı ise 19. yüzyıl gibi çok yakın bir zaman dadır. Alevi 

terimi ayrıca, Türkiye Aleviliğiyle zaman, mekan ve teo

loji olarak çok da yakınlığı olmayan Nusayriler için kul

lanılmaktadır. 

Bunun dışında daha pek çok kavrarnın yerinde kullanıl

maması, konuyla uğraşanların karşısına birçok mesele 

çıkarmaktadır. Bu konudaki ikinci bir kavram kargaşası 

da günümüz Alevi aydınlarının Aleviliği hümanizm, de

mokrasi, laisizm, eşiclikçilik vb. çağdaş kavramlarla tarif 

ermeye çalışmalarından doğmaktadır. Bu konudaki ısra

nn temelirıde Aleviliği bir çeşit moderrıleşmeci bir ideo

loji olarak sunmak sureriyle Alevi kökenli olmayan Ke

malist elir tabaka içinde mevcut eski ön yargıları silmek 

ve böylece ona meşruiyet kazandırmak endişesi yarmak

la beraber çok önerrıli bir bilinç ve algılama sapmasına 
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sebep olmakta, dolayısıyla gelecek nesiller için caı-ihsel 

kökleriyle ilgisiz sanal bir Alevilik imajı yaratmak gibi 

cidcü bir tehlike oluşmrrnaktacLr. 

Aleviliğin tarihiyle ilgili sorunsaliara gelince, bunların en 

başında, yukanda mecodoloji yanlışlarını vurgularken re

mas ecüJen Aleviliğin başlangıç tarihi konusu gelir. Yani 

Aleviliğin tarihini ne zaman ve nereden başlarmak doğru 

olacakrır? Bu konuda Alevllerin bizzat kencüJeri ve Alevi 

araşrırrnacıların çoğu, Aleviliği Hz. Ali ile Muaviye'nin 

hilafet çatışmaları dönerninden başlanrlar. Bunu ilk ba

kışta doğru gibi gösteren şey, Aleviliğin ana inanç konusu 

olan Hz. Ali 'dir. Bu yaklaşımın temel mantığı şudur: Ma

dem ki Alevilik Hz. Ali etrafında oluşmuş ve teolojisinin 

merkezine onu koymuştur, bu takdirde başlangıç Hz. Ali 

ile ilgili olmaLcLr. Oysa bu başlangıç nokr.ası Şiilik için 

geçerlidir ve çok iyi bilincüği üzere Şiiliğin tarihi gerçek

ten buradan başlar. Hz. Ali külrünün Aleviliğe yansırna

sı ise aşağıda göıi.ileceği gibi, 15. yüzyılın sonları ve 16. 

yüzyıl başlarıcLr. Bunun gibi Aleviliğin tarihsel başlangıç 

mekanı da hilafet çekişmelerinin geçtiği Arap topralda

n değil, Anadolu topraklarıcLr. Ama Aleviliği oluşcuran 

toplumsal tabanın ve inanç yapısının kökenieri Anado

lu da dahil, Ona Asya'dan Balkaniara kadar uzanan geniş 

bir coğrafyaya dayarur. 

İkinci sorunsal, Aleviliği yararan toplumsal rabanJa il

gilidir. Bugün Alevi zümreleri etnik kökenieri itibarıy

la değişik unsurlan içine alır. Alevi Tılıkler olduğu gibi 

Alevi Kürtler, Kürtleşmiş Alevi Türkler, Türkleşmiş Alev! 

Kürtler, Abdallar, baroı beş altı kuşak ve belki daha eski 

devirlerden itibaren ihtida etmiş olup köken itibarıy

la Anadolu'nun yerli halklarının torunları olan Alevller 

vardır. Bunları tesbir ve teşhis edebilmek çok zor olduğu 

kadar, sayılarını ve nisbetlerini de kesin iseariscik veriler

le belirlernek imkansızdır. Şurası da bir gerçektir ki bu

gün Alevilerin büyük çoğunluğu Türk kökenli olup ikin

ci sırayı Kürt kökenliler alır. Bugün bu iki kesimin yazar

larının arasında Aleviliği sahiplenrne konusunda bir çe

kişme varcLr. O hat de Alevilik temelde hangi ecnik grup 

arasında doğmuştur? 

Üçüncü bir sorunsal ise Aleviliğin reolojisi konusudur. 

Bilindiği gibi Aleviliğin yazılı ve siscemacik bir ceolojisi 

yoktur. Mevcut teoloji ise hem şifahi hem mitolojik bir 

karakter arz etmekte olup geniş bir senkrecizmin ürünü

dür. Bu ise ciddi meseleler onayagerirmektedir. Bununla 

ilgili olarak üzerinde durulması gereken başlıca üç nok

ta varcLr: 

1- Bu teolojinin oluşum süreci ve bu süreci etkileyen 

faktörler nelerdir? 

2- Bu reolojiyi oluşturan unsurlar hangileridir? 

3- Bu teoloji nasıl bir reolojidir? İşte bu makalede bun

lar üzerinde de kısaca durulacaktır. 

Nihayet son fakat çok önemli bir sorunsal da Aleviliğin 

tarihinin dönemlere ayrılması, başka bir deyişle, bu ta

rihi oluşturan temel dönemlerin tesbiti meselesidir. 

Aleviliğin gerek cLş gerekse iç tarihini birden kapsayan 

bu dönüm noktaları hangileridir, niçin? gibi soruların 

cevaplandırılrnası, büyük bir önem arzerrnektedir. Bu 

dönemlerin iyi analiz edilmemesi halinde, Aleviliğin bu

günkü durumunu da doğru değerlendirmek mümkün 

olarnayacako r. 

İşte eğer Alevilik Anadolu'da, daha doğrusu Tılıkiye coğ

rafyasında ortaya çıkan bir olgu ise - ki bize göre öyledir

bu olguyu ilk harekete geçiren ve yukarıda değişik yön

lerini sıralamaya çalışnğırnız uzun tarihsel sürecin aktif 

alana yansıyan ilk büyük ve mühirn olayı, hiç şüphe yok 

ki Babailer İsyarucLr. Bu isyarun mahiyet ve niteliğini iyi 

kavramak, Türkiye'de Alevilik olgusunun anlaşılabilme

si için bir temel hareker noktası olarak düşünülrnelicür. 

13. Yüzyıl Türkiyesi'nde Aleviliğin 
Tarihsel Tabanı 

Türkiye topraldarında Selçuklu ve Osmanlı Dönemle

rinde merkeze karşı pek çok roplurnsal hareker yahur is

yan meydana gelmiştir. Fakat yalnızca iki tanesi, Sünni 

İslam cLşı çevreleri toparlayarak kendilerinden sonra 

uzantıları günümüze kadar devarn edecek olan büyük 

kiclesel inanç harekeclerine dönüşebilmiştir. Bunlardan 

biri, şimdi söz konusu edeceğimiz, Anadolu Selçukluları 

zamanında 1239-40'ta vu.ku bulan Baballer İsyaru, cüğeri 

ise Osmanlı Döneminde 1416 yilindaki Şeyh Bedreddin 

AyaldanrnasıcLr. Her iki ayaldanrna da ilki Anadolu'da 
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ikincisi Balkanlarda olmak üzere Aleviliğin oluşması için 

gerekli aleyapıyı hazırlamışnr. 

Baballer İsyaru, içinde kısmen yerli halkran da bir ke

sim bulunmakla beraber, büyük çoğunlukla Selçuklu 

Anadolu'sundaki dağınık yaşayan, hecerodoks İslam an

layışına mensup kooargöçer ve yarı göçer Türkmen kir

lesinin sahneye koyduğu büyük bir toplumsal harekettir. 

Adını, isyana öncülük ermiş olup biri Amasya'da oturan 

Baba İlyas-ı Horasani, diğeri de Kefersud'da onun halife

si olan Baba İshak isimli iki şeyhren almaktadır. Her iki

si de 13. yüzyıl Orra Doğu'sunda özellikle Irak, İran ve 

Anadolu'da büyük bir yaygın.lığa sahip Vefaiye tarikarı

na mensup idiler. 

Üzerinde bilimsel çalışmaların çok fazla olmadığı bu 

isyana,l990'lı yıllarda Alevlliğe dair yayımlanan he

men her popüler eserde geniş yer verildiği görülür. Bu 

da Babailer İsyarunın Türkiye tarihinde Aleviliğin o luş

masında temel olduğuna dair bir orrak kabul bulundu

ğunu gösterir. Esas icibarıyla, bugüne kadar yapılan araş

tırmaların da gösterdiği üzere, Babailer İsyanı, özellikle 

Orta ve Güney Doğu Anadolu'da ekonomik ve toplum

sal, hatta psikolojik sılunular içinde yaşayan kırsal ke

simle Selçuklu yönerimi arasındaki sosyoekonomik ça

oşma zemininde gelişen bir toplumsal ayaklanma hare

ketidir. Bu isyanda, sözü edilen kicleler arasında yaygın, 

güçlü bir "mehdici" (mesiyanik) ruha dayalı hererodoks 

inançlar, ideolojik araç olarak kullanılmışor. Dolayısıyla, 

isyan, zamarunda çok yaygın bir etki meydana getirmiş 

ve Anadolu'daki kırsal kesime mensup Siinni İslam dışı 

ki deleri birleştirerek bir toparlanma sağlamışor. isyan ü

derlerinin kimliklerinin de orraya koyduğu gibi, tama

mıyla bir tarikar tarafindan örgüdenmiş bu toparlanma, 

Anadolu'da hererodoks İslam merkezli ilk toplumsal ha

reket olmuştur. 

II. Gıyaseddin Keyhusrev yöneriminin yararuğı ciddi 

ekonomik ve toplumsal raharsızlıklar, bu kicleleri çok zor 

dururnda bırakmışrı. Bu yüzden Baba İlyas'ın Tanrı tara

findan gönderilmiş, ilahi yerkilerle dooaı:ılmış bir meh

di kiİnüğiyle onlara bir dünya cenneti vadederek yapo

ğı iyi örgüdenmiş propogandalara büyük bir istekle ka-

ulmışlar ve ayaklanmışlardı. Halife Baba İshak'ın fiilen 

yönettiği bu büyülc iııyan hareketi, Güney Doğu ve Orta 

Anadolu'da çabuk gelişti. Kefersud'dan Adıyaman, Ma

latya ve civarına, Amasya'dan Tokat, Sivas, Çorum ve bu

günkü Yozgat havalisine, oradan da Kırşehir yalanları

na kadar yayıldı. Babailer Selçuklu kuvvetlerini tam on 

iki defa yenilgiye uğrarrılar. Sonunda ancak paralı Frarı.k 

askerleri kullanılarak Kırşehir yakınlarındaki Malya 

Ovası' nda Baballer ağır bir yenilgiye uğraoldılar ve kalli

ama rabi turuldular. Sağ kalıp yakalanabilenler, Konya'ya 

götürüldü; kaçabilenler ise etrafa, uzak ınıntakalaca da

ğılıp saklandılar. Baba İlyas Amasyada, Baba İshak Mal

ya Savaşında öldürüldü. 

Baba!ler İsyarunı iyi anlayabilmek için, şu hususlan iyi

ce göz önüne almalıdır: Bu isyan, her şeyden önce, mer

keze karşı geliştirilen bir bakıma siyasal amaçlı toplumsal 

bir ayaklanma olup kesiniilde hererodoks İslam' ın Sünni 

İslam'a karşı giriştiği bir din savaşı değildir. Bunun en 

açık delili, isyanın hedef olarak Sünni halkı değil, yalnız 

ve yalnız Selçuklu yönetimini gözetmiş olmasıdır. Mer

keze başkaldıran bu heterodoks çevrelerin, en ufak bir 

biçimde Şiilikle ilgisi bulunmadığı da yapılan araştırma

larla orraya konulmuştur. Ayrıca Babailer isyanının, yer

leşik çevrelerle konargöçer çevreler arasındaki klasik bir 

roplum çauşması olduğu, dolayısıyla ikincilerin birinci

lere karşı giriştiği bir başkaldırı, bir roplumsal proresro 

harekeri niteliğini sergilediği de unutulmamalıdu. 

Baba!ler İsyaru her ne kadar güçlükle ve büyük kıyımlar 

pahasına basorılabilmiş ise de sultanı Konya'dan kaçır

tacak kadar Selçuklu yönetimine korkulu anlar yaşaınuş 

ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin de epeyce zayıflaması

na sebep olmuştur. Babailer İsyanı asıl fonksiyonunu işte 

bu aşamadan sonra icra ermiş, isyanın harekete geçirdi

ği kitleler, Anadolu'da bundan sonraki mezhebi ve rasav

vufi bütün Sünni İslam dışı propaganda harekecleri için 

en elverişli sosyal tabanı teşkil etmiştir. Türkiye tarihinin 

en mühim toplumsal din! hareketlerinden biri, Rum ab

dalları (Abdaldn-ı Rum) hareketi, Babailer İsyanırun ta

rih sahnesine çıkardığı bir olgudur ve Alev!lik-Bekcaştlik 

işte bu miras üzerinde doğup gelişecektir. 
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Babailer İsyanından Rum Abdallarına, 
Rum Abdallanndan BektaşHere 

Malya Savaşının akabinde katliamdan kurtulabilen 

Baba1Ler, l246'daki Moğol işgaliyle beraber, baskı al

onda kalmadan daha rahat bir onamda yaşayabilmek 

ümidiyle özellikle Bizans sınır ınınrakalarmda orta

ya çıkmaya başlayan Menceşeoğlu, Aydınoğlu ve Os

manlı beylikleri gibi uç beyliklerine gicriler ve oralar

da hem fecihlere karıldılar hem dini görüşlerini yay

dılar, işin bu safhası Fuad Köprülü tarafından muh

telif yazılarında ve kitapla

nnda detaylı olarak orraya 

konulmuşrur. 14. yüzyılın 

başlarına rasclayan bu za

man zarfında Baba1 derviş

lerinin arnk halk arasında 

Rum abdalları olarak anıl

dıkları görülüyordu. On

lar kim olduklarını soran

lara "Baba llyas miiridiyim, 

Seyyid Ebu'l-Vefa tarikin

denim" cevabını veriyor

lar, böylece Seyyid Ebu'I

Vefa nın ve Baba İlyas' ın 

adını henüz unurmaclıkJarı

ru gösceriyorlardı. Görüldü

ğü gibi bu dönemde henüz 

Hacı Bekcaş-ı VeLI'nin adı 

geçmiyordu. 

Söz konusu beylikler içinde 

yalnızca Osmanlı Beyliği bir devler olarak gelişip yayılma 

imkanını bularak yazılı bir tarih geleneği oluşturduğun

dan, bunlar bakkındaki sözlü gelenekiere bu kanalla ula

şabildiğimi:ı için yalruzca Osmarılı sahasındaki Rum ab

dallarmı, onlardan da ancak çok ünlü olanlarını tanıma 

im.karuna sahibiz. Diğer uç beylikleri de böyle bir yazı~ 

lı tarih geleneği bırakma imkanına erişebilselerdi oralar

daki Rum abdallarını da raruyacakok. İşte bu sebeple ne 

ram olarak sayılarını ne de eylemlerini bilebildiğimiz bu 

dervişlerin, 14. yüzyıl Anadolu'sunda giiçlü bir hecero-

doks İslam cereyaru oluşturdukları görülüyor. Sımr boy

larındaki fetih hareketlerinde gazilerle birlikcelikleri es

nasında onların çoğunu kendi mürideri arasına kamkla

rına hem Osmanlı kronikleri hem arşiv belgeleri şahitlik 

ediyor. Ömer Lütfi Barkan'ın bu konudaki "Koionizatöı· 

Tıirk Devişleri" isimli, klasikleşmiş ünlü makalesine kay

naklık eden bu belgeler, onların Osmanlı topraklarının 

hemen her yerinde olduklarını gösteriyor. Geyikli Baba, 

Abdal Musa, Abdal Murad, Kızıl Deli, Seyyid Ali Sultan 

gibi bütün 14. ve 15. yüzyıl boyunca o cralarda dolaşan 

bu dervişler, kendi menkabevi tarihlerini de yaratalar ve 

bize bu yüzyıllara ait, ancak 

daha sonra yaz.ılı bale geti

rilmiş zengin metin kolek

siyonları bırakolar. Bu ge

leneğin içinden çıkarak ta

rikat haline gelen Bektaşilik 

kanalıyla bu metin kolek

siyonlarını canıcLğımız için 

bugün biz onlara -içlerinde 

bir cek defa bile Bektaşi ke

limesi geçmediği halde

"Bekcaşl men:ikıbnimeleri" 

diyoruz. Oysa bu metin

lerdeki menkabderi yara

tan dervişler, metinlecin de 

gösterdiği gibi, kendileri

ne Bektaşi değil, Rum abda

lı diyorlarcL. 

Bu metinler iyi bir tahlile 

tabi turulduğu zaman, sö

zünü ettiğimiz hecerodoks 

Müslümarılığın belli başlı inanç karakteriseiki erini yaşan

olarıyla onaya koyan dervişleri göı. önünde kolayca can

lancLrabiliyoruz. Saçları, sakalları ve bazan bıyıkları ve 

kaşları kazınmış, belden yukarıları çıplak, sırdarmda bir 

hayvan postu, boyunlarında aşık kemikleri ve çıngırak~ 

lar, bellerinde para ve yiyecek toplamaya yarayan küçük 

kaplar (keşküller) asılı, bir ellerinde balcalarıyla dolaşan 

bu decvişler, Allah'ın insan bedenine girip insan kılığında 

göründüğüne, beden öldükten sonra ruhun başka bir be

dende yeniden dünyaya geldiğine inanıyorlardı. Namaz 
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kılmadıkları, oruç ruonadıkları, içki içtikleri, esrar kul

landıkları için uğradıklan şehir ve kasabalarda çoğunluk

la hal.kı.n ve ulemarun kınamalarına ve bazen hakaretle

rine muhacap oluyorlar, kusal bölgelerde ise büyük bir 

saygı ile karşılaruyarlar ve evliya muamelesi görüyorlardı. 

Bunlar, kendilerine tabi olduldarı şeyhlerin adıyla anılan 

gruplar oluşruruyorlar, bazen birbirleri arasında müı:h.iş 

bir rekabet duygusuyla kavgalar edebiliyorlardı. Kendile

rini Müslüman olarak canımlıyorlar ve fethetrikleri cop

raklarda zaviyeler kurarak yerli Hristiyan halk arasında 

bu Müslümanlık anlayıştru yayıyorlardı. Oralardaki efsa

neleri, eski aziz. menkabelerini, hana Kitab-ı Mukaddes 

hikayelerini kendilerine adapte ederek yeni menkabder 

yaraoyorlardı. Bu, rastgele yapılan bir şey olmayıp esa

sında oralarda kendi Müslümarılık anlayışlarıru yaymak 

için kullandıkları bir yöncem idi. 

Bugün bunların pek çoğunun isimlerini taşıyıp türbele

rini barındıran yüzlerce köy bulunmakta, bilindiği üze

re günümüzün pek çok Alevi dedesi ve ocakları, bun

ların soyundan geldikleri için onların isimleriyle anıl

maktadır. Başka bir deyişle, bugünün çoğu Alev! dedesi, 

işte Rum abdalı denilen bu şeyhlerin ve dervişterin 

torunları dır. 

Mürideriyle birlikte 14. ve 15. yüıyıUarda Rumeli'deki 

ferihlere kanlarak bizzat Osmanlı yayılmasına katkıda 

bulunmaları, bunun karşılığında kendilerine sultanlar ta

rafindan coprak bağışlanması, vergi muafiyeti tanınması, 

vakıflar tesis edilip zaviye ve rekkeler yaprırılması sure

riyle Uk Osmarılı hükümdarları tarafindan bunlara gös

terilen yakın ilgi, özeUikleAlevi araşurmacılar tarafından 

çeşitli spekülasyonlara konu edilmiştir. Bu spekülasyon

ların başında, Rum abdallarının Alevi oldukları, dolayı

sıyla ilk Osmarılı sulranlarırun ve Osmanlı Devleri' nin 

Alevi olduğu meselesi gelir. Böyle bir tanımlama, bu in

sanların mensup bulunduğu ve o devirde henüz Hz. Ali 

ve Oniki İmam kültünü ranunaıruş olan hererodoks İs

lam anlayışının Alevtlikle karışurılmasından ileri gel

mektedir ve ramamıyla bilimsel verilere aykırıdır. 13. 

ve 14. yüzyıllarda Anadolu'da Şiiliğin izlerine rastlan

madığı defalarca uzmanlar tarafından dile getirilmiş ve 

carrışılmışcır. Ayrıca söz konusu araştırmalarda, ilk Os

manlı hükümdarlarının Rum abdallarına karşı gös

terdikleri bu yakınlığın, bir yanıyla da bu yüzyıllardaki 

fetih harekederinde bu insanların maddi ve manevi güç

lerinden yararlanmayı hedef edinen politikalarıyla ilgi

li boyucu dikkare alınmamakradır. Bununla beraber bu 

yakınlaşmada, Sünni lslam anlayışına mensup oldukla

rı şüphesiz olan Osmanlı sulranlarının henüz 16. yüzyıl

daki gibi koyu ve kan bir Sünnilik inancı caşımadıklan 

da bir gerçektir. Ama bütün bunlar onları Alevi yapmaz. 

Rum abdallarının temsil ettiği bu popüler nitelikli he

cerodoks İslam anlayışı, aslında 12. ve 13. yüzyıl Orta 

Doğu'sunda çok güçlü bir eclti ve yaygınlık alanına sahip 

büyük bir rnisrik akımın çizgilerini areaya koyuyordu. 

Bu akım çok iyi bilinen adıyla, işre bu Rum abdallarını, 

hana onlartn babalarının ve dedelerinin kuşağını, yani 

Baballerin mensup olduğu Vefatlik, Yesevtlik, Haydarilik 

gibi carikat çevrelerini bağrında barındıran Kalenderiye 

cereyarundao başkası değildi. Bu akımın mensupların

dan biri olan Haydarilik, Hindistan'dan Anadolu'ya ka

dar geniş bir sahaya yayılan çok güçlü bir tarikam. 13. 

yüzyıl başlarında Cengiz İsrilası başladığı zaman, di

ğer carikat mensupları gibi, pek çok Haydar! dervişi de 

Anadolu'ya gelmişti. Hacı Bektaş da büyük bir ihtimalle 

bunlardan biriydi. Baba !lyas'a incisap ernkren sonra 

önde gelen halifelerden biri durumuna yükselen Hacı 

Bekraş, bu konumuna rağmen, Babailer İsyanına kan

lan kardeşi Menceş'in Sivas'ta öldürülmesi üzerine orta

dan çekilmiş ve isyana katılmamışor. Bu tercihiyle aslın

da Bekcaştliğirı doğmasınazemin ha.zırladığıru, bu suret

le Türkiye tarihinde yepyeni bir oluşumun mayasıru ara

rak çok önernü bir tarihsel rol oynadığını bilmiyordu. 

Hakkındaki en yer.kili kaynakların başında gelen 

A;ıkpaşazade Talihihe nazaran Hacı Bekraş, kardeşiyle 

birlikte Baba İlyas'a incisap etmişti. BöyleceVefaide ol

muştu. İşte o, yukarıda belircildiği üzere, Babailer İsya

nından sonra Sulucakaraöyük' e yerleşmiş ve orada ha

yatıru tamarnlaınışrı. Onun burada herhangi bir tari

kar kurduğuna dair hiçbir tarihsel kayıt mevcut olma

makla beraber, Bektaşilik tarikarı adını kendisirtden 
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aldığı için öyle zannedilmekredir. Aslında bu tarikarın 

kurulması için gereken zemini hazı.rlayan, 14. yüzyılda 

Sulucakaraöyük'teki cekkede yetişip OsmanL copcakla

rına gelerek birlikte fetihlere kacıldığı OsmanL gazileri 

arasında HaCJ Bekcaş külcünü yayan b~ka biridir. Bir 

anlamda Hacı Bekc~'a yeniden hayat vererek sağlığında 

yapmadığı bir işi ölümünden sonra yapanmak suretiyle 

ona şöhret sağlayan bu kişi, Abdal Musa'dı.r. Burada bi

zim için mühim olan, aslında Hacı Bektaş'tan yaklaşık 

iki yüz yıldan fazla bir zaman sonra, yani 16. yüzyıl ba

şında fiilen Balım Sulran tarafından kurulan Bektaşiliğin 

bu kanalla hem Rum abdallarına hem de o vasıtayla 

Babai çevresine bağlanmış olması, böylece b~langıçta 

gerek sosyal ı:aban gerekse inançları açısından Alevilikle 

aynı ortak zemini paylaşmış bulurı.rnasıdı.r. Alevilik araş

mmalarmda çoğu zaman karıştırılan ve iyi kavranama

yan bu bağlan o, Irene Melikoff tarafından son kitabında 

çok iyi açıklanmış bulunuyor. 

Buraya kadar söylemeye çalışrığımıı. geüşmeleri, Silen 

15. yüzyıl sonlanyla 16. yüzyıla ai c bir olgu olan Aleviliği 

Türkiye topraklarında hecerodoks İslam'ın yeni bir gö

rüntüsü olarak tarih sahnesine çıkaracak olan tarihsel sü

recin, Babailer İsyanından sonraki ikinci safhası olarak 

mütalaa ermek doğru olacaktı.r. Bu tarihsel sürecin çok 

önemli üçüncü safhası ise 14. ve 15. yüzyıllarda Anado

lu sahasında büyük ve erkiü bir propaganda gerçekleş

tiren Hurufi etkiler safhasıdır. Tıirkiye'deki hecerodoks 

İslam' ın gelişmesine en az bundan önce sözü edilen erki

ler kadar katkısı bulunan Hurufilik, Alevtliğirı, özellikle 

Alevtlikceki panteisc uluhiyec anlayışının yerleşmesinde

ki en önemli tarihsel fakeöclerden biri olmuştur. 

Anadolu Heterodoks İslam'ına Panteist 
Aşı: Hurufı Etkiler 

Fuad Köprülü ve Abdülbak:i Gölpınarlı istisna edilir

se bugüne kadar Kalenderilik, MelWıilik, Bektaşilik 

ve Alevtlik gibi, Anadolu'daki hecerodoks İslarn'ı cem

sil eden değişik zümreler üzerinde çalışan ar~tırıcıla

rın önemli bir kısmı, Huru61iğin bu çevreler üzerinde

ki etkilerini ya hiç dikkare almamışlar ya da küçümse

mişler, dolayısıyla çok az değinmişlerdir. Bu ihmalin se-

bebi ya Huru6liğin iyi tamnmaması veya Huruf'ıliği yal

nızca harflerin ifade ecriği giı.li sı.rlarla uğr~an miscik bir 

akım olarak düşünmüş olmalarıdır. Yalnız son zamanlar

da I. Meükoff ve Michel Baliver bu meseleye ağırlık ver

mişlerdir. Oysa Hurufıliğin asıl karakteristiği, belki adı

nın çağrıştırdığının çok ötesinde, güçlü bir "panreist ulu

hiyer" anlayışına sahip olmasıdır. Bu noktadan bakıhnca 

bugün Alevi teolojisindeki "Tanrı" inancının temelinde 

bu anlayışı çok açık bir biçimde görebiliriz. 

14. yüzyılın ikinci yarısında muhtelif dini kayn~malar 

sonucunda Azerbaycan'da orcaya çıkmış olup Mısır dahil 

bütün Orta Doğu'daki Sünni İslam dışı çevreleri büyük 

ölçüde etkisi altına almış bulunan Huru6liğin, 14. yüz

yılın sonlarından itibaren 15. ve 16. yüzyıllar boyunca 

Anadolu ve Rumeli dahil büci.in Osmanlı toprakların

da sanıldığından daha yoğun etkiler hasıl ettiği giderek 

daha iyi meydana çıkmaktadır. 

Geniş çapta eski İran dinlerinin kalıntılarını, Hristiyan

lık, Kabbalizm ve Neoplaronizm' e ait inanç ve celakkile

ri mistik bir karakrcele birleştirerek Escerabad'da ortaya 

çıkan Hurufllik, kimilerine göre bir çeşir serıkrccik mez

hep, kimilerine göre de ayrı bir din olarak algıJanabilir. 

Kabhaliscik etkilerle harfiere esrarengiz anlamlar yükte

yerek siscemini bu remele dayandırdığı için, adı buradan 

gelmektedir. Ancak sözünü ettiğimiz panreisr Tanrı an

layışında Hallac-ı Mansur geleneğinin de büyük ölçüde 

varisi bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Huru6liğin kurucusu Fazlutiab-ı Escerabadt, Timur 

İmparacorluğu'nun en güçlü olduğu bir dönemde orta

ya çıkmış, inançlarını yaymaya b~larruş olup ancak faa
Liyetleri şiddecle yasaklanmış ve kendisi de 1394'ce idam 

edilmişti. Bunun peşinden müthiş bir takibara uğrayan 

Hurufiler, Ahmed-i Lur'un errafında coplandılarsa da 

onun 1427'de Şahruh'a karşı giriştiği suikast hareketin

den sonra da öldürülmekten kurruJamadılar. Yakalanan

lar idam ediliyor ve cesetleri yakılıyordu. 1467'de ise Ka

rakoyunlu Hükümdarı Cihanşah'a karşı bizzat Fazlullah-ı 

Escerabad.l'nin lozıruo b~ını çektiği bir isyan hareketi 

şiddetle basarılıruş, şeyhin kızı ve beş yüz civarında ta

raftarı idam edilerek yakılmışu. İşte bütün bu hareket

lerin sebep olduğu göz açnrmayan raklbat ve karüarn-
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dan sonra Hurılllierin büyük çoğunluğunun Suriye, Mı

sır ve Anadolu ropraklanna sığındıkları çok iyi biliniyor. 

Bunların bazıları buradan Rumeli'ye de geçtiler. Bazı 

tarikatiara incisap ederek inançlarını gizlice yaymaya 

koyuldular. 

Huruftliğin Türkiye topraklarında yayılmasında en bü

yük pay, hiç şüphesiz. Mir Şerif ve büyük Azeri şairi ve 

Hurufı Şeyhi Imadeddin Nes!mi'nindir (öl. l408). Mtr 

Şerif'in ve kardeşinin Anadolu'ya Fazlullah-ı Esrera

badt'nin eserleri başta olmak üzere pek çok Hurufı ki

tapları getircüği , Fazlullah'ın önde gelen halifelerinden 

İmadeddtn Nesirol'nin ise çok geniş boyutlu bir propa

ganda yürüttüğü biliniyor. Ne var ki onlar Osmanlı cop

raklarında da takibara ve cezaya uğramaktan kurrulama

dılar. 16. yüzyıla air bireakım mühimme kayıdan, özel

likle Balkarılarda muhtelif şehir ve kasabalarda sık sık 

Hurufl takibacının yapıldığını, pek çok Hurufınin idam 

edilerek cesetlerinin yakıldığını gösteriyor ki bu kayıdac

da bildirilen olaylara konu olan kişilerin fıilen Hurılfl ol

masalar bile onların inançlarından etkilenen değişik ke

simlere, çok muhtemelen Kızılbaş kesimine mensup şa

hıslar olduğu muhakkaknr. 

Bu şiddetli rakibat ve ceı.alara rağmen, muhtelif sufi çev

eelere mensup olup Huruf'ılik inançlarının propaganda

sını yapan pek çok kimsenin bulunduğu cükkari çekiyor. 

16. yüzyılda yaşamış, Hayrert, Muhlrt, Vtrant, Yerninl 

gibi birtak.un önemli Kızılbaş şairleri bunlardandır. 

Nitekim pek çok Kız.ılbaş şairlnde, Hurufılik kanalıy

la geçen hulul inancını kuvvetle vurgulayan mısralara 

rastlanır. 

Huruf'ıliğin harflerle ilgili yorurrılarından çok, hulıtl 

lnancı ve buna bağlı olarak mehdilik telakkisi, Alevilik 

üzerindeki erkisi iribarıyla çok önemlidir. Huruflliğin te

mel inancı, Fazlullah'ın, Allah'ın mazharı olduğu, yani 

Allah'ın Fazlullah'ın bedeninde görünrülencüği ve kı

yamet gününe yakın Müslümanları, Hrisriyanları ve 

Musevtleri kurtaracak mehdi olduğu şeklinde özetle

nebilir. Kızılbaşlıkraki Allah'ın Hz. Ali'nin bedeninde 

göründüğüne dair temel lnanç, buradan gelrnekrecür. 

Allah' ın insan bedenine hulul ettiğine (incarnarion) dair 

bu inanç, Hurufıliğin Anadolu ve Rumeli'de yayılışı sı

rasında Bayrami Melamtlerini, Kalenderileri -bu kanalla 

Bekraştliği- ve bazı Halveriyye çevrelerini de etkilemiştir. 

Fazlullah-ı Esrerabadi'nin daha önce sözü edilen eski 

Ona Doğu'nun panreist mistik sisremlerlnden kay

naklanan yorurrılarının payını unutmamak kaydıyla 

Huruftlikteki bu hıdul inancını, önemli ölçüde Vahdet-i 

Vücut'çu sufiliğin temelindeki Hallac-ı Mansur gelene

ğiyle alakalı görmelidir. Bunun en reddedilemez delili, 

Mevlevilik, Kalenderilik, Bayramı Melamlliğine air ta

savvuf literatürün deki, fakat en fazla Bekraşilik ve Kızıl

baş nefeslerindeki, "Hallac-ı Mansur geleneği" ve onun 

ürılü "Ene'l-Hakk" sözüdür. Hiç şüphesiz bu sayılanla

rın dışındaki bazı ılımlı tarikadarcia da bu gelenek mev

cut olmasına rağmen bunların hiçbirlnde Hallac-ı Man

sur geleneği bir "külr" haline dönüşmemiştir. Bu bü

yük sufinin crajik akıberi, kendinden sonraki bütün sufı 

çevreleri, özellikle de Kızılbaşlığı derinden etkilemiş, 

bu sebeple Hallac-ı Mansur hererodoks sufıliğin adeta 

"peygamber"i mertebesine yerleştitilerek çok güçlü bir 

mistik külrün konusu olmuşrur. 

İş re Aleviliğin, daha doğru bir ifadeyle Türkiye toprakla

rındaki heterodoks İslam' ın, İran'da Safevt Devleti kuru

lup propagandası başlayana, yani bu hererodoks İslam'ın 

Kızılbaşlığa dönüşrüğü döneme kadar ki durumu kı

saca budur. Bu, Kıztlbaşlığa asıl karakteristik vasfinı ka

zandıran ve teolojisinin merkezini teşkil eden "Hı.. Ali 

külrü"nü henüz içine almamış bir popüler Müslüman

lıku. Bu popüler Müslümarılık, Şah İsmail-i Safevl, diğer 

adıyla Şah Hatayi ile beraber Kızılbaşlığa dönüşecektir. 

Beklenen Mehdi: Sah İsmail-i Safevi ve . 
Anadolu Heterodoks İslamının 
Kızılbaşlığa Dönüşümü 

Türkiye tarihi ile hem siyasal hem de kültürel bakundan 

çok yakın bağlantısına rağmen Safevlierin modern Tür

kiye rarihçiliğinde bugüne kadar pek çalışılmadığını gör

mek gerçekren çok ruhafrır. Oysa Safevtlerle ilgili araştır

malar Bau tarihçiliği.nde nispeten erken başlamış ve bu

güne kadar cidcü, önemli çalışmalar orcaya konmuşrur. 
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Aslında İslam dünyasında, Safeviler gibi, "Sünni bir tari

kattan Şii bir devlete döniişiim"ü sergileyen başka bir ör

neğe rastlamak pek mümkün değildir. Bu itibacia genel

de tarihçilik açısından çok ilginç olan Safevüer, Alevlliğin 

tarihi açısından da son derece önemli bir dönemi simge

ler. Çünkü bugün bildiğimiz Aleviliğin yahm daha doğ

ru bir terirole Kızıılbaşlığın tarihindeki çok önemli dö

nüm noktalarından biridir. Bu konuda büyük paylardan 

biri ise hiç şüphe yok ki bu harredanın en dikkate değer 

şahsiyeti olan Şah İsmail' e aittir. 

Bununla beraber biz burada münhasıran Safevilerin ta

rihini ve Şah İsmail'in biyogra.fisini ele almayacak ancak 

Safevüerin ve özellikle de Şah İsmail' in, Anadolu'daki he

terodoks İslam çevrelerini nasıl Kızılbaşlık haline dönüş

türdüğünü anlamaya çalışacağtz. Bu çok mühim tarihsel 

dönüşümün iyi anlaşılması için şu soruların cevaplarını 

vermemiz gerekiyor: Safevi Devleti'nin amacı neydi ve 

nasıl bir ideoloji kullanıyordu? Bu amaçta Osmanlı ha

kimiyetindeki Anadolu tapraktarının ve üzerinde yaşa

yan Sünni olmayan kitlelerin yeri ne olacaku? Bu kitlele

rin Safevi Devleti'nin amacına uygun hale getirilebilme

si hangi yollarla gerçekleştirilecek, nasıl bir ideoloji, han

gi yöntemlerle aşılanacak ve ne tür bir organizasyon ger

çekleştirilecekti? Kısaca, tarihçiler arasında bugüne kadar 

kullanılması adet olmuş bir deyimle Safevi propagandası 

Anadolu'daki heterodoks İslam anlayışına mensup kitle

leri nasıl Kızılbaş toplumu haline getirdi? 

Bu soruların cevabına geçmeden evvel, genellikle 

Alevilik araştırmalarında iyi aniaşılmayan ve özellikle de 

bazı araştırmacıların gözden kaçırdıkları bir konuya bu

rada dikkat çekmek gerekiyor: Genellikle peşin olarak 

kabul edilen şey, bugünkü zihniyeti, inançları, ritüelleri 

ve toplumsal yapısıyla Aleviliğin, bu toplumu oluşturan 

kitlelerin daha Müslümanlığı ük kabul edişleri tarihten 

kabul ettiklerine dair verilere rasclarırnarnıştır. Nüekim 

Maveraünnehir bölgesinin bütün zamanlar boyunca Şii 

etkileri pek barındırmadığı, al{Sine Sünniliğin çok yoğun 

ve yaygın bir etkinliğe sahne olduğu çok iyi bilinmekce

dir. Ayrıca, yalnızca hanedan çevreleriyle smırlı kalmak 

üzere, 11. yüzyıldaki Büveyhi hakimiyeti ve 13. yüzyıl

da İlhanlılar zamanında çok kısa bir dönem haricinde 

Safeviler devrine kadar İran topraklarında herhangi bir 

şekilde demografik olarak Şiiliğin hakimiyetinin söz ko

nusu olmadığı da çok iyi bilinmektedir. 

İşte tarihte ilk defa Safevtlerle birlikte o da 15. yüz

yıhn ikinci yarısından sonra İmamiye Şiiliği İran'da 

hakimiyeri ele almaya başlamıştı. Şah İsmail'in dedesi 

Şeyh Cüneyd, ük defa olmak üzere Şiiliğe sempati duy

maya başlamış, siyasi emellerinin gerçekleşme.si konu

sunda bu inancın kendisine önemli bir avantaj sağlaya

cağını fark etmiştir. Fakat özellikle oğlu Şeyh Haydar'da 

bu çok daha açık bir şekilde belirmişti. Onun oğlu Şah 

İsmail babasının yolunu rakip ermek suretiyle nihayet 

İran'da Şii bir devlet kurmak üzere yoğıın bir siyasal mü

cadeleye girişmiş, Timur'dan sonra güçlü bir siyasal bir

lik orraya koyamayan bu topraklarda kendi hakimiyerini 

kuvverlendirmeyi başarabilmiştir. Şiiliği demografik ola

rak üstün bir hale getirebilmek için, ilk olarak yaygın 

bir Sünni katliamına, özellikle sayısal olarak üstün bir 

konumda olan Şafıi Kürtler arasında yoğun bir kıyırna 

girişmiş, arkasından Anadolu'da Osmanlı merkezi yö

netiminin yerleşikliğe zorlama ve vergiye bağlama yo

lundaki baskılarından fena halde yılmış bulunan Türk

men boylarından çoğwm İran'a çağırmıştır. Nitekim bu 

çağrı müspet karşılanmış, Anadolu'daki pek çok Türk

men boyu burayı terk ederek İran'a göç etmişti. Şah İs

mail bunu nasıl başarrnışrı? İşte esas mesele bu nokta

da düğümleniyor. Safevi propagandası denilen olgu, hiç 

şüphe yok ki bunu anlamaya önemli ölçüde yardımcı 
itibaren var olduğu, Hz. Ali külrünü başlangıçtan beri 

· olmal<tadır. 
tanıdıkları başka bir deyişle Müslümanlığı böyle bir yo-

ruma tabi turarak kabul ettikleridir. Oysa bu, büyük bir 

yarulgıdır ve bu iddiayı savunanlar bunu ispat edici ni

telikte hiçbir tarihsel delil orraya koyamamışlardır; çün

kü bugüne kadar Türklerin Müslümanlığı Şü kanallarta 

Osman lı-Safevi mücadelesinin siyasal cephesi, tarih

çiler arasında oldukça geniş boyurlarda çalışılmıştır. 

Yukarıda söylendiği üzere, Safevtlerin doğuşu, Safevi 

Devleti' nin kuruluş ve gelişmesi konusunda da önem-



li araştırmalar ortaya konulmuş olmalda beraber Safevi 

propagandasının ideolojik muhtevası ve kullandığı 

yönremler üzerinde nispeten daha az durulmuşrur. Bu

nunla beraber bu konuda da oldukça bilgimiz bulun

maktadır. 

Davetinin Anadolu'daki -çoğunluğu Türkmenlerden 

oluşan- konargöçer kitleler üzerinde başarili olması için, 

Şah İsmail'in mevcut şartlardan yararlanmasını çok iyi 

bildiği anlaşıLyor. Onun bu başarısında başlıca şu iki 

faktörün büyük katkısı olduğunu söyleyebiliriz: 

1- Anadolu topraklarındaki konargöçer kitlelerin, Fatih 

Sultan Mehmed zamanından beri sıkı bir şekilde uygula

nan toprağa yerleştirilip vergiye bağlanma politikası. Za

ten geleneksel olarak siyasal iktidarların kontrolünde ya

şamaktan hiç hoşlanmayan bu kitleler her fırsatta Os

manlı yönetimine karşı çıkmaya hazırdılar. 

2- Sözü edilen bu sıkıntılı ortamın, zaten kaç yüzyıldan 

beri mehdici inançlarla yaşamakta olan bu kitleler ara

sında Tanrı'nın bir mehdi hüviyetinde insan bedeninde 

zuhur edeceğine olan geleneksel güçlü inançları. Bu çok 

güçlü bir inançn ve Aleviliğin en temel inancı olacaktı. 

İşte Şah İsmail, biri toplumsal, diğeri inançla ilgili bu 

iki avantajı mükemmel propagandasıyla fevkalade bir şe

kilde işlemesini bildi. Dedesi Şeyh Cüneyd zamanından 

beri kabul edilmeye başlanan İmamiye Şiiliğinin inanç

larını, ashnda aynı motifleri kullanarak ama orijinal bi

çimlerinden çok değişik bir tarzda propaganda ediyordu. 

Bu çerçevede propagandasının ideolojik muhtevası baş

lıca şu iki esas üzerine oluşrurulmuşru: 

1- Çok güçlü mehdici espri içerisinde propagandasının 

muhacabı olan kitlelere çok başarılı bir biçimde mesajını 

ulaşcırdı. "Beklenen mehdi"nin kendisi olduğunu, onla

rı Osmanlı'nın zulmünden kurtarmak üzere geldiğini id

dia ediyordu. 

2- Hz. Ali'nin "Tanrı" olduğunu, sonra sırayla diğer 

imarnlara ve nihayet onlardan da kendi bedenine hulul 

ettiğini, dolayısıyla kendisinin Şah= Hz. Ali= Tanrı ol-

duğwıu söylüyordu. Bu iki davecin ikisi de yerini buldu. 

Türkmenler, Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar'ın sağlı

ğında da onun Tanrı olduğuna inanıyorlardı. Oğlu Şah 

İsmail'in "Tann"lığını kabul etmek de onlar için zor ol

madı. Çünkü çok iyi bilindiği gibi Orta Asya'dan beri 

Budizm ve Maniheizm vasırasıyla hulul ve tenasüh inanç

larına sahip bu heterodoks İslam'a bağlı kitlelerin, bu 

propagandayı yadırgamaları söz konusu değildi ve ni

tekim öyle de oldu. Şah İsmail, yukarıda da söylendiği 

gibi, ünlü divanında Allah'ın kendisine hulul ettiğini ve 

"beklenen mehdi" nin kendisi olduğunu, mistik yanı çok 

güçlü, son derece lirik bir üslupla yazdığı nefeslerinde 

açıkça ifade etmektedir. 

Şah İsmail'in propaganda için kullandığı yöncemiere ge

lince onun bu propagandasının gerek ideolojik muhte

va gerekse yöntem itibarıyla bir zamanlar Baba İlyas-ı 

Horasani' nin Babailer isyanında kullandığı propagan

daya çok benzediğini söylemeliyiz. Tıpkı Baba İlyas'ın 

Anadolu Selçuklu yönetimini doğru yoldan ve ada

let esaslarından çıkmak ve zulme sapmalda suçladığı ve 

kendisinin bu haksız düzeni doğru yola sokmakla gö

revli olduğunu söylediği gibi Şah İsmail de Osmanlı dü

zenini mahkUnı ediyor ve kendisinin adaleti getireceği

ni ileri sürüyordu. Onun propagandasının başarısında, 

henüz çok genç yaşta olmasına rağmen karizmadk kişi

liğinin büyük payı bulunduğu kadar bir tarikat hem de 

askeri nitelilde organize edilmiş bir tarikat (Safev!yye) 

kökeninden gelmiş olmanın sağladığı mükemmel avan

tajı da hesaba karmak icap eder. İşte bu meyanda Şah 

İsmail'in müriderine ve halifelerine giydirdiği, Oni

ki İmam'ı simgeleyen on iki dilimli kırmızı başlık (tae), 

hem kendisinin hem de müritlerinin ünlü Kızılbtıj te

riroiyle anıimalarına sebep olacak ve tarihsel belgelere 

geçmek suretiyle bundan böyle Osmanlı copraklarında

ki bütün Alevilerin genel adı olacaktı . Osmanlı merkezi 

yönetimi onları bundan böyle hem bu isimle hem de 

Sünni İslam'ın dışında durdukları için Rafizi, Zındık 

ve Mülhid lakapla.rıyla nireleyecek ve İslam dışı olarak 

malıkılın edecektir. 
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Şah İsmail'in Osmanlı copcaklarında Kızılbaşlığı yay

mak için son derece dikkate değer uygulamalarından 

biri de Kızılbaş zümrelerinin kendine bağlı belli bir hi

yerarşik düzene sokulmasıc.lır. O bu konuda, Türkmen 

ve Kürt aşiretlerinin mevcut yapısını kullanmıştır. Bu 

aşiretlerin hem aşiret reisi hem dinilider konumundaki 

-aralarında pek çok da Kalender! kökenlileri bulunan

şeyhlerini ya bizzat yanına çağırarak veya halifeleri ara

cılığıyla kendilerine seyyidlik belgesi (siyadetname) ver

mek suretiyle hem kendine hem Hz. Ali soyuna bağ

lamışu. Bu fevkalade bir işti. Hem böylece seyyid ya

hut dede denilen bu liderlerin kendi bağlıları arasında 

oteriteleri muazzam bir kursallık kazanıyor hem de biz

zat Şah İsmail' e bağlanıyordu. Bunlar Anadolu'da ken

di bağlılanndan topladıkları nezir ve sadakaları İran' a 

yolluyorlardı. Bu durum, kendi rebaası olan bu kesim

lerden coplayacağı vergilerden oluşan çok önemli bir 

mali kaynağın Osmanlı merkez! yönetiminin hazinesi

ne değil, hasım devlet olan Safevüerin hazinesine trans

fer edilmesi demekti ve hiç de küçümsenecek bir kayıp 

değildi . 

Osmanlı arşiv kayıtları, Safevi propagandasının sözlü ve 

yazılı olmal< üzere iki kanaldan yürütüldüğünü gösteri

yor. Sözlü propaganda, özel olarak yetişticilmiş "halife" 

denilen misyonerler aracılığıyla icra ediliyordu. Bu hali

feler sadece Anadolu'da ve Rumeli topraklarındaki hete

rodoks kesimler arasında değil, hemen her kesim içinde 

görev yapıyorlardı . Bu propagandanın çeşitleri ve alanla

rı ile Osmanlı merkezi yönetiminin buna karşı geliştirdi

ği savunma mekanizmalarının örneklerini mühimme ka

yıtlarından takip edebiliyoruz. Burılardan acılaşıldığı ka

darıyla Osmanlı merkezi yönetimi de bu propagandala

ra karşı, bazen gruplar halinde idarnlar, zindana atmalar 

veya kürek cezasına mahkılmiyet şeklinde, Kızılbaş ke

simlerin gözünü korkurmaya ve sindirmeye, hatta orta

dan kaldırmaya yönelik cezaları gündeme getirmekteydi. 

Bazen de önemli idari mevkide olanları affederek, daha 

yüksek mevkilere tayin ermek suretiyle bir çeşit istimalet 

(kendine çekme) politikası da uyguluyordu. 

Ama esas hedef kitleleri, hiç şüphesiz heterodoks kesim

ler olup Anadolu'da Ona, Doğu ve Güney Anadolu böl

geleri, Rumeli'de de özellikle Şeyh Bedreddin bağlıları

nın yoğwı olarak bulunduğu Deliorman mıncıkası, bu 

halifelerin faal olarak çalıştıkları yerlerdi. 

Yazılı propaganda ise Şah İsmail'in bizzat yazdırdığı ki

tap ve risalelerle yapılıyordu. Burılar yine halifeler aracılı

ğıyla gizlice Osmanlı topraklarına sakuluyor ve sözü edi

len bölgelerde dağırurılıyordu. Mühimme defterlerindeki 

kayıtlarda, roplatılıp İstanbul'a yollanan veya yakılan 

birtakım "Rafız! kitaplar" dan söz edilmektedir. Burılar

dan kurtulabiimiş olanlarının bugün hala Anadolu içle

rinde bir yerlerde keşfedilmeyi beklediğini tahmin ermek 

mümkündür. Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız şe

kilde, son olarak Safevi propagandası vasıtasıyla aşıla

nan Oniki İmam Şiiliğinin unsurlarını kendine uyarla

mışrır. O bu surede inançlarının merkezine Hz. Ali kül

tünü yerleştirmiş ve böylece büyük bir değişimi gerçek

leştirmek suretiyle Kızılbaşlığa dönüşmüş oluyordu. Bu 

yeni yapılanmanın verdiği şevkle Osmanlı merkezi yöne

timine karşı iyice bileneo Doğu ve Orta Anadolu ile Ak

deniz yöresindeki Kızılbaş aşiretleri, artık zaman zaman 

birtakım isyan hareketlerine girişecek ve böylece Türkiye 

topraklarında Alevi oluşumunun tarihinde isyanlarla ge

çen yeni bir dönemi başlatmış olacaklardır. Bu isyanların 

önemi, bugün Osmanlı karşıtlığının, Aleviliğin zihrıiyet 

dünyasının en temel ögelerinden biri oluşundaki kaclala

rından Üeri gelir. Başka bir deyişle, sosyal bir çauşmanın 

son rahlilde büyük bir ideolojik çanşmaya dönüşmesin

de aynadıkları büyük rol itibarıyla bunlar suadan olaylar 

olarak görülmemelidir. 

Kızılbaş (yahut Alevi) İsyanları veya 
Osmanlı İmparatorluğu'nda Çevrenin 
Merkeze Başkaldınsı 

Türkiye'de Aleviliğin tarihinin iyi anlaşılması, bu tari

hin bir parçası olan, 16. yüzyıldaki isyanların, belki daha 

doğru bir deyimle ayaklanmaların (kıyam) tarihiyle de 

sıkı sıkıya bağlantılıc:lır. Ne var ki, yukarıda gösterilme-
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ye çalışıldığı üzere Aleviliğin tarihiyle ilgili çoğu mesele

de olduğu gibi bu isyanlar veya kıyamlar konusunda da 

birtakım yanlış kanaader ve yersiz spekülasyonlar söz ko

nusudur. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: 

Bir defa, 16. yüzyılda meydana gelen ayaklanmaların ta

mamını Kızılbaş (Alev!) İsyanı olarak nitelernek doğru 

değildir. Nitekim, bunlarla ilgili Osmanlı kaynakları ya

kından incelendiğinde rahaclılda anlaşılacağı üzere, bu 

isyanlar sadece ve sadece 16. yüzyıldaki Kızılbaş zümre

lerio çıkardığı veya karıldığı harekerler olmayıp, Kızıl

baş çevreleri kadar olmasa bile, Sünni kırsal kesimden de 

birtakım insanların bulunduğu görülmektedir. Ama 

şüphe yok ki ağırlıklı kesim Kızılbaş kesimi olduğu gibi, 

ayaklanma liderleri de bu kesirrıdendir. İkinci olarak 

bu isyanların, Kızılbaşlığın Sünnlliğe karşı koyuşu an

lamında din1 veya ideolojik çatışmalar olmadığı, dola

yısıyla Kızılbaş halk ile Sünni halkın mücadelesi malıi

yerini raş.ımadığı, aksine Osmanlı merkezi yönerimine 

karşı başkaldırı harekerleri olduğu açıkça görülmekte

dir. Kaynaklar, ne Sü.nnt köylerinin Kızılbaş köylerine 

ne de Kızılbaş köylerinin Sünni köylerine saldırdıkla

rına dair hiçbir kayıt ihtiva etmezler. Üçüncü bir hu

sus, bu isyanlar, bazılarının Safevi tahriki ile çıkması

na karşılık, genelde böyle bir bağlantısı olmayan, doğ

rudan vuku bulan harekeclerdir. Nitekim Alevi isyanla

rının tamamında Safevi parmağını aramanın yanlış ol

duğunu son on, on beş yıldan beri yayımlanan araştır

malar göstermiştir. Nur Ali Halife ve Şah Veli İsyanları

nın doğrudan Safevi tahrikiyle çıkartıldığı açık olmak

la beraber, bizzat Şah İsmail adına çıkartılan Şah Kulu 

İsyanırun dahi böyle bir bağlantı içinde olmadığı görül

müştür. Ancak isyanlar doğrudan Safeviler tarafından 

tahrik ve organize edilrnese bile karılanların kendileri

ni Osmanlı baskısından kurtarmaya namzet gördükle

ri Safeviiere büyük sempati duydukları da bir gerçektir. 

Çünkü içinde yaşadıkları devlete karşı ayaklananların, o 

devletin rakibi başka bir devleti -hele aralarında inanç 

birliği de varsa- yanlarına almak istemeleri kadar rabü 

bir şey olmarnalıdu. 

Çoğunluğunu kenargöçer Kızılbaş Türklerin oluşturdu

ğu zürrırelerin karıldığı bu isyanların en önemli karakte

ristik vasıfları, mehdici, başka bir deyişle ihtilalci ınesiya

nik hareketler oluşudur. Kızılbaşlığın ana inançlarından 

biri olan Mehdi kavramı, bu isyanlarda itici güç olarak 

büyük rol oynamıştır. Bu itibarta bunları, yine 16. yüz

yılda vuku bulmakla beraber, ınehdici olmayan öteki is

yanlardan ayırmak gerekir. 

ISli'de Teke yöresindeki Şah Kulu (veya Karabıyıkoğ

lu) İsyam, 1512'de Orta Anadolu'daki Nur Ali Halife, 

1520'de yine bu yöredeki Bozoklu Celal (diğer adıyla Şah 

Veli) İsyanı, 1526'da Bozok'taki Baba Zünnun ve nihayet 

1526-27'de yine Orra. Anadolu'daki Şah Kalender İsyanı 

gibi Kızılbaş isyanlarırun, 16. yüzyılın yaklaşık ilk çeyre

ği civarında meydana gelmiş olmaları bir tesadüf değildir. 

Çünkü bu yıllar Osmanlı-Safevi mücadelesinin ilk yılları

nı teşkil etmeleri hasebiyle Kızılbaşlık ideolojisinin en ha

rarecli ve en harekecli olduğu bir dönemi oluşrurur. 

Bu isyanlar, Safevi propagandasının eski zemirı üzerine 

aşıladığı rnehdici inanışı Osmanlı yönetimine karşı ide

olojik bir araç olarak kullanınakla beraber esas itibarıy

la dönemin sosyoekonornik rahatsızlıklarından kaynak

lanan harekeclerdi. Büyük çoğunlukla vekayinimeler ve 

kısmen arşiv belgelerinden oluşan resmi Osmanlı kaynak

larının sadece yüzeysel bir tararnası bile bu hareketlerin 

özellikle 16. yüzyılın ille yarısında bir kısım köylü ve ko

nargöçer çevrelerden oluşan kırsal kesim ile bir ölçüde de 

bazı tımarlı sipahi gruplannın maruz kaldıkları coplurn

sal ve ekonomik sıkınrılarla, mahalli yöneticilerin bas

kı ve idaresizlikleriyle ilişkili bulunduğunu gösterme

ye yeterlidir. Zaman zaman merkezden uygulanan yan

lış tırnar tevzii politikası, Orta Anadolu gibi zaten kısır

lı bir gelire sahip ro praklardaki sipahileri mağdur ediyor

du. Kaynakların bizzat Şah İsmail adına hareket ertikie

rini yazdıkları Şah Kulu ve Nur Ali İsyanlarının, Bozok

lu Celal (Şah Velt) kıyamırun ve bunlardan daha geniş 

çaplı Şah Kalender hadisesinin temelinde bu çarpılclık

ların yattığını görebiliyoruz. Özellikle, 15. yüzyılın ikin-
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ci yarısından itibaren Fatih SuJran Mehrned'le başlayan 

Osmanlı yönetimindeki hızlı merkez.Ueşme politikası, o 

zamana kadar, yaşacWdarı serazad hayata ahşm.ış, bir yer

de devamlı O(urmayan, yani toprağa bağlı buJurunayan 

ve vergi kavramını, disiplinli bir yerleşik bayar ranını ta

nımayan kenargöçer kesimleri çok rabarsız etmişti. Os

manlı merkezi yönetiminin bu kesimleri yerleşikliğe zor

layarak vergi cahsili yoluna girmesi, bu iş için görevlen

dirilen kısmen devşirme kökenli bürokratların cavizsiz ve 

müsamabasız curumları, onları Osmanlı iktidarına kar

şı kışkırrmaya kafi geliyordu. Ayrıca devletten çok ken

di çıkarlarını garanti alana almayı amaç edinen bu yö

neticilerin çoğunun, bu zümrelerin hayat rarzlarını, ader 

ve geleneklerini, özellikle de inançlarını aşağılacWdarını 

biliyoruz. 

Aleviliğin raribi açısından bu isyanların önemi, yukarı

da da beürtildiği üzere, katılanların çok kuvvetle bağ

landıldarı ihtilalci mehdici ideolojiden kaynaklanmak

tadır. Yôneticiler kendilerini sahib-zaman ve mehdi-i 

devran olarak nitelemekte ve amaçlarının "Yeztd'in 

mülkü"nü ele geçirmek, yani Osmanlı saltartaanı or

radan kaldırmak olduğunu propaganda ermekreydiler. 

Bunlar sıradan kimseler olmayıp Şah Veli, Şah Kalen

der gibi hem aşiret reisi bem de d.in1 önder idiler. Za

ten başka türlü bu kalabalık kitleleri peşlerine rakahil

meleri zordur. 

Sü.nnJİslam'dan çok Şii İslam anlayışına uyan bu inan

cın, buna bakarak, yalnızca Safevi propagandasıyla Kı

zılbaş zümrelerine aşılandığıru söylemek yanlış olur. Bu 

inanç her ne kadar sıkı bir şekilde Safevi Şiiliğiyle bağ

lanalı ise de bu tür ihtilalci hareketlerin Türk zümrele

rine yabancı olmadığım, daha 8. ve 9. yüzyıllarda Abba

siler zamanında Horasan ve Maveraürınebir bölgelerin

de çıkan mehdici isyanları ranıcWdarıru biliyoruz. Dola

yısıyla Şih İsmail'in yaptığı, Kızılbaş zürnrelere yabancı 

olmayan bu ideolojiyi mahirane bir propaganda ve yep

yeni bir mubreva ile canlandırmak olmuşrur. Nitekim o 

divanında son derece etkili Jicik bir üslupla kendini meh

di olarak rakdim eder. 

Aleviliğin Teolojisj veya İslamiaşmış 
Mico1oji 

Nasıl doğup geliştiğini ana hadarı ve temel faktörleriyle 

yııkarıda kısaca açıklamaya çalışoğımız Kızılbaşhğın ta

rihinin önemli bir parçası da teolojisidir. Bu teolojinin 

yapısını, elemanlarını ve nasıl bir tarihsel sürecin ürünü 

olduğunu anlamadan Kızılbaşlığı anlama!( da mümkün 

olmaz. Şurası bir kere daha bacırlanmaLdır ki Kızılbaş

lık gerek geçmişeelci gerekse şu günkü haliyle bir İslam 

hererodoksisidir. Tarihte, İsiama sonradan giren değişik 

toplumların muhteüf zaman ve mekanlarda İslam önce

si inanç ve külrürlerinln etkisiyle Sünn!İslam'ın dışın

da ve ona çoğu yerde aykırı birralom yorum ve inançla

rı içine alan yorumlar geliştirdikleri hep görülegelmiş

tir. Yapılacak analizleri kolayla.şnrması açısından buna 

ropluca ''İslam heterodoksisi" demenin doğru olduğu 

düşüncesindeyiı. Son zamanlarda, esasında Hrisriyan 

dünyaya ait heterodoksi (hererodoxie, hecerodoıcy) te

riminin İslam içindeki bu Sünnilik dışı yorumlar için 

kullanılmasına hem Sünni hem de Alevi kökenli bazı 

araştırıcılar tarafından itirazlar yapılmış olmasına rağ

men yerine hiçbir ciddi reklifte bulunuJduğu da görül

memiştir. Üstelik bu itirazların sahipleri, yazılarından 

da anlaşıldığı gibi, hererodoksiyi (cemaatdışılık) here

ziyle (sapkınlık) karıştırmaha, aynca asıl dikkar etme

leri gereken tarihsel olguyu gözden kaçırmaktadırlar. 

Hereredeksi terimine Hristiyan teolojiden alındığı iti

razıyla karşı çıkanlar, Sünnlliğe benzemediği çok açık 

olan bu olguyu nereye koyacaklarını, nasıl açıklayacak

larıru düşüomeliler. Üstelik bu terimin uzunca bir za

mandan beri İslam dünyasıyla ilgili araştırmalarda yal

nız ceolojik bir anlamda değil, ayru zamanda tarihsel ve 

sosyolojik anlamda da sıkça kuJlaruldığı görülür. Dola

yısıyla bu terimin İslam dünyasındaki Sünni İslam dışı 

yorumları ve inançları nitelemekte kullanmanın bir sa

kıncası olmamalıdu. 

Ne var ki Sünnt İslam'ın birçok yorumu olduğu gibi, de

ğişik zaman ve mekanlarda İslam hererodoksisinin de 

muhtelif varyasyonları vardır. Başka dinlerden aldığı er-
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kileri öne sürerek Kızılbaşlığın İslam'la ilgisi bulunma

dığını, dolayısıyla ayrı bir din olduğunu iddia etmenin 

hiçbir bilimsel temeli yoktur. Çünkü Kızılbaşlık da bir

çok !slam.l kavram kullandığına ve cemelde bu kavram

Iara referans verdiğine göre, genelde İslam heterodok

sisinin Türkiye topraklarında doğmuş bir versiyonudur 

ve pek çok konuda onunla bağlannlıdır. Kısacası Kızıl

başlık (yahut günümüzde onların tercih errikleri terim

le Alevilik) İslam hererodoksisinin bir parçasıdır, işte Kı

zılbaşlığın teolojisinin tahlili de bu çerçevede olmalıdır. 

Bu açıdan bakıldığında bu teolojinin şu özetiikieri taşı

dığı görülür: 

1- Alevilik, diğer tslam mezhepleri gibi teolojik tartışma

ların ürünü bir mezhep değil, tamamıyla sosyoekonomik 

ve siyasal şartların tabii seyriyle oluşan bir Müslümaniıle 

tarzı olduğundan teolojisi de işaret edilen tartışmalar so

nunda oluşmuş bir teoloji değildir. 

2- Böyle olduğu içindir ki Aleviliğin teolojisi, İslam 

içinde meydana gelen diğer bütün heterodoks yorum

lar gibi senkretik (bağdaşrırmacı) bir reolojidir; yani Orta 

Asya'dan Balkanlara, 10. yüzyıldan zamanımıza kadar 

uzanan çok geniş bir melci.n ve zaman boyutunda, bü

tün bu mekanların inanç ve kültürlerinden izler ala ala, 

rabii olarak kendiliğinden gelişmiş bağdaştırmacı (senk

retik) bir teolojidir. 

3- Aleviliğin reolojisi, daha başından beri rnirolojik ve 

şifahi bir teoloji olduğu içindir ki işlenmiş, sistematik, 

kirabi bir teoloji de değildir. 

4- Belki hepsinden önemlisi, Aleviliğin reolojisi, 

Aleılılik günümüze kadar nispeten gizli bir toplum 

(sociı~re secrere) olduğu için de açık ve net kavramlar 

kullanmayan, sembolise ve koyu mistik bir reolojidir, 

kavramlarını birtakım sembollerle ifade eder. Çün

kü yaklaşık bütün tarihi boyunca kendini serbest ve 

açıkça ifade imkanından yoksun kalmış veya bırakıl

mış, gizlenmek zorunda kalmıştır. Bu sebeple cema

at dışındakilerin anlayamayacakları terimlerle ifade

lendirilmiştir. 

İşte bu belirtilen özellikler, onun sosyal rabanının top

lumsal nitelik ve karakteristiklerinden ileri gelmektedir. 

Bu sosyal raban, büyük çoğunluğu itibarıyla okuma yaz

ma ile tanışmamış, kabilesel geleneklerine ve örfletine 

sımsıkı bağlı bir roplumsal yapı sergileyen ve mitolojik, 

sözlü bir kültürü kareı:ı:iği geniş coğrafyada casciadığı de

ğişik moüflerle besleyerek birlikte taşıyan bir kicle tarafın

dan temsil ediliyordu. 

Kronolojik olarak bu teolojinin esasmı ilk önce, başlan

gıcını iyi bilemediğimiz, çok eski devirlerden beri şifa

hi kanaUa süzülüp gelen, geniş ölçüde başta Gök Tan

rı kitltü olmak üzere, onun yanında yer alan Yer-sub de

nilen çeşidi tabiat külclerinin ağırlıkta bulunduğu, adına 

19. yüzyıldan itibaren BauWarca Şamanizm denilen yarı 

dinsel-yarı büyüsel ama hiç şüphesiz güçlü bir mistik ka

rakter arzeden bir inanç dünyası oluşruruyordu. Şama

nİzındeki bu Gök Tanrı ve Yer-sub kül tü, göçebe Türkler 

arasında esas olarak kendini öreki dinlerin içinde de on

ların kalıplarına uygun olarak sürdürebilecek kadar güç

lü külclerdi. Bu güçlü mistik cemelin üzerine, yukarıda 

da söylendiği gibi, 8. yüzyılda Uygurlar başra olmak üze

re muhrelif Türk boyları Budizm ve Maniheizmi elele

dil er. Bu dinlerin eclcileri, hem eski mirolojiye ve ihtiva 

ettiği inançlara hem de b.u inançlara bağlı ritüellere ·bir 

daha hiç silinmeyecek yeni unsurlar ekieyecek kadar bü

yük oldu. Göçebe şifahi geleneğin şamanist mitolojisine, 

8. ve müteakip yüzyıllardan itibaren, bu iki mistik dinin, 

etkileri İslami dönemde de silinmeyecek, ancak İslami 

kalıplarla ifadelendirilerek sürdürillecek olan mistik mi

tolojisi eklendi. Alevilik-Bektaşilikteki "Eline, diline, be

line sahip olmak" prensibi ile ikrar ayini ritüelinin teme

li, muhtemelen bu dönemde Maniheizmin çok belirgin 

erkisiyle anidı. Aleviliğin teolojisinin İslami dönemde üç 

karakteristik inancını oluşturan Tanrı'nın insan bede

nine girmesi (hulul, incarnation), ruhun öldükren son

ra başka bir bedende yaşamaya devam ermesi (tenasüh, 

reincamation) ve ruhun sağken kalıp değiştirmesi (don 

deği}tirme, metamorphose) bu dönemde bütün mitolojik 

ma1:eryaliyle birlikte Budizmden geçen unsurlardır. Öyle 
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rabmin edilebilir ki Alevilikteki güçlü mehdici (mesiya

nik) eelakiri de bu dönemde Maniheizmle birlikte Türk

ler arasında kök salıruş olsun. 

10. yüzyılda Orca Asyaya ul~an popüler İslam'ın sufı

Hğin süzgecinden geçmiş reolojisinin, Şarnanizmin, Bu

diım ve Maniheizmin biribiri içine girmiş bu miscik mi

rolojileri üzerine geldiğini ve onlarla birleştiğini söyleye

biliriz. Alevilik teolojisinin koyu misrik karakterinin 

kökleri bu döneme kadar gider. İşte bu bir reolojik senk

redzmdir ve bizim Türk heterodokr Islamı dediğimiz olay 

böyle başlamışor. 11. yüzyılın sonlanndan itibaren ve 

özellikle 13. yüzyıldaki göçlerle Anadolu'ya gelen, son

ra 15. yüı.ytldaki OsmanL fetihleriyle Balkan coprakla

ana geçen hererodoks İslam da budur. Bu İslam'ın teo

lojisi yukarıda saydığımız dörr karakteriscikle belirlenen, 

sözünü erriğimiı reolojiye dayanıyordu. Bu teolojinin 

Sünni teoloji gibi teologları (mücekellimle.ri), sistematik 

teoloji kiraplan yokrur. Ama burada özeUikle haarlarna

mız ve aleını çizmemiz gereken olgu şudur: Bu herero

doks İslam'da henüz Hz. Ali kii.ltii ve bağlı külder yok

tur ve bu İslam henüz bildiğimiz Alevilik değildir. Ama 

Alevilik işre bu İslam anlayışı üzerinde oluşacak, Alevilik 

ceolojisi bu teoloji üzerine belirtilen külelecin eklenme

siyle yaratılacaktır. 

16. yüzytl b~larında Şah İsmail-i Safev1 marifetiyle Oni

ki İmam mezhebinin bu heterodoks İslam'a uyarlanma

sı sonucu, söz konusu teolojinin tarihsel gelişim süre

cindeki en büyük inkılap gerçekleşti: Hz. Ali külrü bu 

teolojinin merkezine ocurculdu. Profesör Melikoff'un 

çok cazip teorisine göre, İslam öncesi dönemin Gök Tan

rı kıt/tü, Hz. Ali kültii'ne dönüştü. Böylece Aleviliğin te

olojisinin oluşwn süreci bugün bildiğimiz klasik yapı

sıyla tamamlanmış bulunuyordu. Yalnız burada dik

kati çekmemiz gereken bir nokra var: Bu teolojide 

Hz. Muhammed'in yeri neredeydi? Bizim şahsi kana

arimizce Hz. Muhammed'in yerini, bu teolojinin mis

rik esprisi beürliyordu. İslam ınistisizminin belkemiği

ni oluşturan miiı1it-mii.ıit kalıpları, Hz. Muhammed ve 

Hı. Ali'ye uyarlandı. M'i.bii.vveti temsil eden birinci

si, opkı Hz. Musa-Hızır ilişkisine benzer bir şekilde, 

~layeti temsil eden ikincisine göre daha alr konuma yer

leştirildi. Tıpkı bazı murasavvıflar nezdinde Hıur'm, as

lına vakıf olamadığı birtakım gerçekleri Hz. Musa'ya öğ

reterek adeta bir peygamberden daha üst bir pozisyon

da onun mürşidi konumunu işgal eanesi gibi Hı. Ali de 

aynı mürşit konumunda Hz. Muhammed' e bazı velayer 

gerçeklerini öğretiyordu. Ünlü Kırklar Meclisi ve Miraç 

menkıbelerine dil<.kacli baktığımız zaman bu söylediği

miz hususun çok iyi yansırıldığını görürüz. 

15. yüzyıla kadar şifahi niteliğini sürdüren bu reolojinin, 

özellikle 16. yüzyıldan itibaren artık yazıya geçmeye b~

ladığıru.söyleyebiliriz. Bu reolojinin kaynakları, yukarıda 

bir nebze işaret ettiğimiz gibi sistemacik teoloji merinleri 

değil menakıbnamelerde ve nefeslerde karmaşık bir sem

bolizmle ifadelendirilen menkıbeler ve deyişlerden olu

şan metinlerdir. 

Sonuç 

Aleviliğin, -yahut her ne kadar Sünni çevrelerde ~ağıla

yıcı anlamda kuUanılmış olsa da otantik adıyla Kızdb~lı

ğın- tarihi, esas itibarıyla OnaAsyadan Balkanlarakadar 

uzanan geniş bir coğrafyanın ve 1 O. yüzyıldan günümüze 

kadar gelen uzun bir zaman boyurunun ürünüdür. Bu

günkü hüviyeüni tam olarak 16. yüzyıl başlarında ka

zanmış olmasına rağmen bu tarihten önceki Türk hete

rodoks İslamının tarihi de onun ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu parça olmadan AJevilik anlaşılamaz. Bu tarih, Şiiliğin 

Hı. Ali ve Muaviye arasındaki hilafet çarışmalarıyla b~

layan tarihiyle gerçekte hiçbir suretle kesişmez.. Bu tari

hin Aleviliğin de rarihiymiş gibi algılanmasın111 sebebi, 

Safevi propagandasıyla ~ılanan Şü motiflerin zihinlerde 

kurduğu bağdır. Bununla beraber bugün Alevllerin top

lumsal bilincinin ve zihniyetinin oluşmasında sonradan 

eklemlenen bu tarihin vazgeçilmez bir yeri ve payı var

dır. Bugün her Alevinin zihninde Aleviliğin tarilti Hı. 

Ali ile b~lar. Bu iribarla bugün için bunsuz bir Alevilik 

düşünülemez. 
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