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ESKİ ANADOLU KENTLERİNDEN
LUJjUZATIA/LAWAZANTIYA'NIN TARİHİ VE
LOKALİZASYONU ÜZERİNE
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M.Ö. Il. binyıl Anadolusu'nun önemli şehirlerinden biri olan
Lawazantiya'nın Asur Ticaret Kolonileri döneminden başlayarak Geç Hitit' e
kadar i.skan edildiğini, her ne kadar bu şe bir hakkında geniş bilgiler edinmemize imkan verıneyecek kadar az da olsa, çivi yazılı belgelerde
Lawazanıiya'ya ilişkin kayıtların sürekliliği ile biliyoruz.

1. Asur Tıcaret Kolonileri Dönemi
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Şehrin adı, Asur Ticaret Kolonileri devri metinlerinde genellikle
"Lu\}uzatia" formundadır'. Bunun yarunda yine aynı dönem metinlerinde
"Lu\}uzutia", "Lu\}azatia" ve ''Lu\}usatia" formlan da ku11anılmışnr 2•

Genellikle ticari

içeriğe

sahip olan bu dönem belgelerinden Lu\}uzatia
şehrine ilişkin geniş bilgiler elde ebnek mümkün değildir. Yıne aynı nedenle, yani belgelerin tarihsel içerikli olanlanmn çok az olması ve bunların
da Lu\}uzatia'ya ilişkin kayıtlar içennemesi nı:deniyle, Lu\}uzatia'mn tarihi
hakkında bilgimiz bu dönem için yoktur. Ancak, sadece konumuz olan şehir
için değil, bu dönem Anadolusu'nun bir çok şehri için bir kaç istisna dışında
aynı durum geçerlidir. Asurlu tüccarlar tarafından bırakıhnış Anadolu'nun
'A.Ü. DTGF Eski"'~ Tarihi Anabilim Dalı.
1 La:wazanı:iya

"e Lııbuzatia'nın ayıu şehrin adının birbirini izleyen dönemlerde kullanılan
iki formu olduAu için bak. s. 4, dn. 24.
2 Şehrin adının bu formlanla kullamldı~ metin yerleri için bak. K. Nashef, Die Orts-und
Gewassemamen der altassyri.scben Zeit, RGTC IV, Wlesbaden 1991, s 78-79: ayrıca bak. H.
lllisch. "La(gu)wazantija/Lulıuzatda. "RLA Vl{l98().1983), s. 4.!13435.
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XVI.-XVII. YÜZWLARDA BAYRAMİ (HAMZAVİ)
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Altıyüz yıllık tarihi boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nda mevcut olmuş

özellikle ikisi, gerek yapı husüsiyetleri gerekse merkezi
bir hayli dikkate de!lerdirler. Bunlann ilki ve
en eskisi olan Kalenderiyye tarikatı, XIV. yüzyılın başından xvn. yüzyılın
sonlarına kadar macen1lı bir çizgi takip ederek bu yüzyılın sanianna do!lru
Bektaşilik için de eriyip gitmiştir. Diğeri ise, Hacı Bayram-ı Veli'nin (öl.
1430) balifesi olup 1475'te Göynük'te vefat eden Ömer Dede (Emir Sikkini)
ile başlayıp yine xvnı. yüzyılın sanianna do!lru bir sükıln devresine giren
Baynimi Me/3miliği, diğer adıyla Hamzarilik'tir. Bu sükı1n devresi XIX.~
yılda sona erecek, Seyyid Muhammed Niir ei-Arabi ile yeni bir devre başlamış
tarikatlar

arasında

olacaktır.
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yöneıimle ilişkileri açısından
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Bilindiği üzere Melfunilik yahut Meıametilik, hemen hemen tasawufkadar eskidir. Bugün bilebildiğimiz kadanyla ilk defa İran'ın eski kültiir merkezlerinden Horasan'da IX. yüzyılda belirgin olarak ortaya çıkan
Melametilik, kuvvetli bir şekilde Nişapurlu Hamdıln-i Kassar (öl. 885) tarafından temsil edildi. Ancak Meıametiliğin daha önce de mevcut olduğu anlaşıldığı gibi, Harndiin-i Kassar'dan başka Ebii Hali;-i Haddad (öl. 879), Alımed
b. Hudraveyh (öl. 854), Ebii Osınan-ı Hiri (öl. 911) ve daba başkalan gibi
önemli Meıameô şeyhleri de yaşamıştır.

~bir

zühd hayatına, halvet ve riyazata dayanan tasawuf anlayışına bir
tepki olarak doğan Meıametilik, estetikçi bir yapıya sahiptir. Bu sebeple daba
ziyade engin bir vecd ve iliihi zevk peşinde koşan bu cereyan, Sülemi,
Kuşeyri, Sülıreverdi ve İbnu'I-Arabi gibi biiyük mutasavvıflarca takdir edilmiştir. Horasan Meıameôliğinin, yukanda sayılan ilk biiyük şeyhlerinin adla• Bu makale ~ Haziran 1987 IBri.hinde İstanbul'da CNRS ve IFEA'nın düzenledlp;i "1ft
et les Bayrami.s" Kallokyumuna sunulan fran..sızca bUdirlnln yeniden dOzenleıınıiş

MBaınis

~-
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da gösterdiği gibi, devrin esnaf tabakası
ilk bakışta dikkati çeker'.

arasında gelişip yayıldığı

daha

Ku
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İşte XV. Yüzyıl ortalannda Osmanlı İmparatorluğu'nda Melfunlliği yeniden ibya eden Ömer Dede de, Emir Sikkini Jakabının gösterdiği üzere, yine
esnaf zümresine mensuptu. Hiç şüphe yok ki o, mensubu bulunduğu
Bayramilik ve onu doğuran Safeviyye tarikati kanalıyla Horasan
MeJametiyyesi geleneğineviiris olmuş kabul edilmelidir. Mizacındaki yatkın
lığın da tesiriyle Ömer Dede, şeyhi Hacı Bayram-ı Veli'de de sezilen MeJamet
anlayış ve yaşayışma yeni bir muhteva kazandırmasım bilmiştir. Bu yeni muhteva, kuvvetli bir c ezbe ve coşkun bir Vahdec-i Vıicud yorumu ile kendini gösterdi'. İşte bu, Osmanlı yönetimi ile Bayrıimi MeJamilerinin ilişkileri açısın
dan da tam bir dönüm noktası oldu.
Artık Bayrıimi MeJamileıi, Osmanlı
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yönetimi nazannda hemen daima
şüpheli ve tehlikeli kimseler olarak muamele görecek ve takibata uğranlacak
lardı. Üstelik bununla da kalınayacaklar, ülema ve di~er tarikat erbabı ile
aralarında büyük bir uçurum meydana gelecekıi. Halbuki Akşemseddin (öl.
1459) tarafından yönetilen Bayrıimiliğin öteki kolu ise, temsil ettiği zühd ve
takvii anlayışıyla hem Osmanlı yönetiminin aiaka ve desteğini kazanacak,
hem de di~er tarikat çevrelerinin tasvibine mazhar olacakn. O halde ayıu taıikann içinden do~ bu iki zümre arasındaki fark ne idi? Neden biri merkezi yönetimin ve ülemiimn sempatisini kazanırken di~eıi bunların tam karşısında yer almak zorunda kalacakn?

Tü
rk

'

İşte burada ele alınacak ana mesele bundan ibarenir. Bu vesileyle ileri

sürülecek yorum ve fikirlerin, VX.-XVII. yüzyıllarda Osmanlı
İmparatroluğu'nda zendeka ve ilhad (heresie ve atheisme) meselesine hasredilmiş bir araşnrmanın bir bölümünün geçici sonuçlarından oluştuğıınu
belirtmek yararlı olacaknr.

1
Hor.ısan Mel1lınetiyyesi'nin tarihçesi için bk. Richard Hartmann, "Es-Sülemi'nin erRisiıteıü'l·Melimedyye"si". çev. Köprüliilfide Ahmed Cemal, DEFM. 6 (Nısan-Mayıs 1340). "'·
277-322; Sadık V"ıcdiııi, Tomar; TUTUk; AürYe"den MeMml'lik. Istanbul 133S-1340, "'· 7-33;
Abdiiibaki (Gölpınarlı), Melıimfllt ve Melıimiler, İstanbull93l, ss. 3-26: Ebu1-A'lil el-Afifi, 1sJiim

Tarihinde lık Mebime~ çev. Ö. Rıza Dogrul, lsıanbull950 (Bu cıeri Ö.R. DoAruJ kendi cıeri
gibi. yazannın adını verıneden y.ıym!arn•şs:ı da eııer ııalında adı geçen zıibnılır); aynca bk.
YusufZiya lnaıı.i.sbım'rlııMelinıiligin TarlhfGelişjmi.istanbuı 1976.
2 Ömer Dede bakkında, Hartmanu ve Afifi'nin esederi hariç, yukarda zikredilenlerin
hepsinde bilgi varılır.
imiş
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Bilindiği

gibi Bayrimi Meliimiliği, iizerinde fazla çalışılmış bir konu deHalbuki XVI ve XVII. yüzyıllar Osmanlı kültür ve düşünce, tasavvuf,
hatta sosyal tarihinin ihmal edilmemesi gereken önemli bir cephesini teşkil
ettiği bugün daha iyi anlaşılınaktadır. Konuyu yanın asırdan fazla bir zaman
önce, d~erli bir monografi ile tasawuf tarihi açısından ilk defa ilim alanına
çıkaran ve böylece bizlere çalışma zemini hazırlayan Abdülbaki Gölpınarlı
merhumu bu vesileyle burada mirmetle anmak bir borcun da edası olacaknr.
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u

ğildir.

A)Tarihçe:

Ku

Konunun tahliline geçmeden önce, Osmanlı merkezi yönetimi ile
Bayrimi Mel3ınileri'nin ilişkilerinin nasıl ve hangi şartlar alunda geliştiğini
genel hatlanyla gözden geçirmek gerekecektir. Zira böyle bir tarihçe, meselelerin ıııaJtiyetini daha iyi teşhis ede bilmeye yarayacakur.
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Yukanda da ifade edildiği üzere, Bayrimi Metamiliği Bıırsalı Ömer
Dede ile başladı. Ömer Dede, bugün Bolu'ya ıibi Göynük kasabasında yerleşmiş ve kaynaklann bildirdiğine göre, vefanın müteakip yerine Ankara'ya
til.bi Ayaş kasabasında onıımakta olan bir çiftçi, Bünyanıin-i Ayaşi geçınişıi'.
Bu zatla birlikte Melfuniliğin merkezi, Haa Bayram-ı Veli zamanındaki gibi
yeniden Ankara ve havatisine ıaşınınış oldu.
İşte göründüğü kadanyla Bayrimi Melfu:nileriyle Osmanlı yönetimi arailk soğuk ilişkiler Bünyanıin-i Ayaşi zamanında başladı. Bu hususta
resmi kaynaklarda hiç bir nıiilılmat bulunmamasına karşılık, Melfu:ni kaynaklan adı geçen şeybin "bazı isnad ile Küralıya kal'asında habs" olundu~dan
bahsederler'. Bu "isnad"ın ne olduğu ise ıamamiyle meçhuldür. Ancak biraz
aşa~da başka bir örneği görüleceği gibi, bir Mehdtlik davası ile ilgili bulun·
ması kuvvetle muhtemeldir. Aynı kaynaklar, Kanuni Sultan Süleyman'ın
Rodos muhasarasının uzamasım şeybin hapiste tutulmasına bağlıyarak onun
salıverilınesinden sonra ancak fetbin gerçekleştiğini idtlia ederler".

Tü
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sındaki

Bünyanıin-i Ayaşi'nin

(öl. 1524) ne tür bir isnad ile hapsolundu~u
açıklamayan Melfu:ni kaynaktan, onun yerine geçen Pir Aliyy-i Aksarayi konusunda daha doynrucudurlar. Rivayere bakılırsa, npkı şeyhi gibi bir çifıçi olan
ve Niğde yakınındaki Aksaray'da oturan Pir Ali hakkında, mehmlik dava3 Mal. bk San Abdullah Efendi, Semeritü'l-Fuid, İstanbul 1288, s. 245: U'lizide
Abdülbruci, Me~ Bayrıuniyye (~cş<),İsıanbul 1156, s. 23.
4
Msi. bk. San Abdullah, aynı yerde; ıa-,. Gölpwarb, MeMınilik re Melimiler, Sil. 444.5.
5
Ag.eserler, aynı yerlerde.
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sında bulunduf:u gerekçesiyle tahkikat açıldığı anlaşılıyor. Meliimi kaynaklan tabianyla bunu Pir Ali'nin hasımlan tarafından tezgıihlanmış bir iftira
olarak vasıflandınlar ve tahkikat sonucununda hakikann ortaya çıknğını ve
Pir Ali'nin masum olduğunun anlaşıldığını ileri sürerler".
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Ne var ki, kaynaklann bu iddiasının gerçeği yansıtnğı çok şüphelidir.
Zira A. Gölpınarlı'nın vaktiyle yayınladığı, Pir Ali'nin Aksaray'daki türbesinde
bununan 935/1528 tarihli mezar kİtabesinde geçen es-Said eş Şehid ibaresi,
aslında mehdilik iddiasının doğru ve hatta Pir Ali'nin bu yüzden öldürülmüş
olabilec~ düşündürüyor. Nitekim A. Gölpınarlı da bu ihtimali beııiınse
nıiş görünmektedir'. Fakat hemen hemen aynı tarilılerde (1527) Pir Ali gibi
mehdilik iddiasında bulunan ve üstelik büyük bir isyan çıkaran Şah Kalender
hakkında Osmanlı kaynaklarında bol ma.Jumat bulunduğu halde", Pir
Ali'den hiç balıis açılınarnası dikkat çekicidir. Bu da, Pir Ali'nin mehdilik
iddia etmesine rağınen, Şalı Kalender gibi işi tatbik safhasına koyacak
zamanı veya fırsan bulamadığım düşündürüyor.
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Her ne kadar Meliimi kaynaklan bu hadise dolayısıyla devrin padişaiıı
Kanuni Sultan Süleyınan'ı Pir Ali ile dosıfu:ıe ilişkiler içinde gösteriyariarsa
da bu durumda bunu kabul etmek zordur. Çünkü bir yandan Orta
Anadolu'da çıkan isyanlar, diğer yandan 1527'deki Molla Kabız hidisesi, hiç
şüphe yok ki başta padişalı olınak üzere illemildan vezirlere ve diğer yetkililere varıncaya kadar yönetimin üst kademelerini kiifi derecede tedirgin ediyordu. Buna bir de Meliimi çevrelerindeki mehdilik iddiaları eklenince,
merkezi yönetim haliyle bunları yakından takip ve baskı alnna alına yoluna
gidecekti.
Meliimi hareketinin bu kolunu Ona Anadolu'dan Trakya'ya taşıyan, Pir
Ali'nin oğlu İsınail-i Miişuki oldtL Genç ve yakışıklı bir delikanlı olduf:u için
Oğlan Şeyh diye meşhur olan İsmail-i Miişuki, babasının sağlığında
İstanbul'a gelmiş, oradan Edirne'ye geçerek bir müddet fiıaliyeılerine devam
ettikten sonra, tekrar İstanbul"a dönmüştü. Aşın bir cezbe ve Valıdet-i

B San Abdullab, ss. 241'>249; Ui'lizade, ss. 23-24. Buralarda uakledilen Melilmi gelenegi,
Kanfuıi Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferine giderken şeyh uATayıp onun ne derece fazhilelll

biri olduiunu iıldialann hiç bir esasa davanmad$w anladıinn nakleder, ki bunun tarih! bir
deAeri yoknır.
7 Gö1pınarb, s. 45. Mezar kiıabesinin metni 44. sayfada bulwınıakıadır.
8 Şah Kalender olayı .-. kayoaklanna dair bk. Jean -louis Bacque-Gnunmon~ "Un ıapport
lııMlı sur la revo1"' anatolienne de 1527 .",SI, ı.xn (1985). ss. 155-171.
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Vücud'a dair tehlikeli vaazlanyla geniş bir mürid kitlesini etrafina toplamayı
başaran bu genç şeyh, çok geçmeden halk arasında kanşıkhklara sebep oldu
ve nihayet on iki müridi ile birlikte 945 (153S-39)'te idam edildi'. Olayın
tabkikannı İstanbul kadılı!\1 yürüttü ve idam fetvasıru o zamanlar şeyhıilislfun
olan İbn Kemal verdi".
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O~lan Şeyh İsınali-i Mıişuki'ye, alemin ezelt ve ebedi oldu~; tasavvufta
muayyen bir mertebeye ulaşanlar için helal ve haram diye bir sınırın bulunmadığı; cennet ve cehennemin izafi kavramlar oldu~ ve hepsinden de öte,
Allah'ın insana -dolayısıyla kendine- hulül ettiği şeklinde iddialar isnad edildiğini İstanbul şer'iye sicillerindeki kayıtlardan naklen merhum Mustafa
Ak~ vaktiyle belirtıniştir11 •
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Bu inançların halk arasında ne gibi yankılar uyandıraca!\ı, mevcut toplum düzenini ne ölçüde sarsacağı ve Özellikle İsmail-i Mftşuki'nin terennüm
ettiği tarzda aşın bir Vahdet-i Vücud inancının", cahil müridier tarafından
nasıl algılandığı ve çıkanlan kargaşa tasavvur edildiği vakit, kendini gösteren
tehlikenin boyutlan hiç şüphesizki Osmanlı yönetimine idam karan almaktan başka bir seçenek bırakmamış ohnalıdır. Nitekim İsmail-i Mıişuki'nin
idamından anız sene sonra bile, mürldlerinin hala bu inançlan yaymakta bu-

9 İsmail-i Mişuki'nin bayan, faaliyetleri ve ölümüne dair geniş bilgi için bk. NeVmide
At'lyi, Zeyl-i Şakayık, lsıanbul 1268, s. 89; San Abdullah, "· 249-251; Ul."lizlide, ss. 27-30;
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M•isıakimzılde Sülc:ymao Efendi, Abml-i Mel8miyy<-i Şertııriyye, Mlllet (All Emlrl) KüL, ~
kwm, or. 1051, "· 18-19; aynca bk. Kıltip Çelebi, Tehimü'c-Tevıırih,lsıaobul 1146, s. 117; kış.
Gölpınarb, "· 411-50. Ayrıca bk. A Yaşar Ocak, "XVI. yüzyılda Osmaob resmi düşüııcesloe im'1l
bir tepki hareketi; CJtlao Şeyh İsmail-i Maşılkl", OA. X (1990), "· 49-58; İsmail E. Erüosal,
.,Abdıırrahman el-Mkeri's Mir'Atü1-lşk.: A new source for the Me1ami Mavement in lhe Onoman
Empire dwiog ıhe 15ıh and 16ıh Centwies", *ZKM, 83 (1993), ss. 95-115. Eriinsal'ıo bu eseri
yayııılaması. İsmail-i MişUki konusunun daha iyi mı;nmesine yanhmcı olacak gibi gôıünüyor.
İsmail-i M!şüki'nin idaou ç~ kayoaklaı"da 935/15211-29 olarnk belirtilmelue ve bizim
yukanda zikredilen makalemizde de aynı tarih gösterilmek.ıe ise de, Enl.nsal'ın makalesinde
bunun 945/15311-39 olması gerekti~ gösterilmiştir. Aslında merhum Gölpınarb da bunun böyle
oldu!ııou sooradan tesbit etmiştir (bk. Meliimilik, lsı:mbul 1992, npkıbasım, "· 411-49).
10 At'lyi. s. 89; ayrıca bk. Erw~ Düzda~. Şeyhillisliim Ebussud Efendi Femılıın, lsıaobul

1972, ss. 85-86, 349 nolu meseleDin cevabı.
11 Bit. Türkiye'nin /ktisadi re lçıimai Tarihi, lsıanbul 1972, 2. basım, U, 64, 65; kış. lsmet
Panııaksız~lu, "Ebü..uud", lA; ayrıca bk. Ocak, a.g.ın., ss. 55-57. (Evkaf-ı Hümiyun Müfemşı;ıi
Sicilleri. no: 4/2, s. 35'ten naklen).
12 İsmail-i MişulU'nin bulılle yonılabilecek aşın Vahdet-i Vücud telJkk.isl, Gölpınarlı
gönllmeluedir (bk. Mebimilik re MeJamiJer, ss. 50-54).
Gölpınarlı, şeyhin mürldlerine zikir yapnnrken "Allah Allah" yerine, "Allahım Allahım"
d~, eskiden beri Melllmi gele~de bilin~ kaydetmektedir (bit. s. 49) .
ıar.duıdao yayınlanan şiirlerinde açıkça

.BeHeten C. LXl, 7
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lunduğu

ve devletin bunu engellemek için epeyce çaba sarfettiği görülüyor".
Bu sebeple idam karanrun rastgele verilmediği, uzun tahkikat ve sorgulamalardan sonra, başta şeyhülisHim İbn Kemal olmak üzere, Mevlana
Şeylll Çelebi ve hatta Ebussiıd Efendi'nin de iştirakiyle ibdrnal munkatı' oldıkd:m sonra"veıildiği müşahede olunmaktadır 14•

mından ışık nınıcudur17 •
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Henüz 29 yaşlannda iken hayatına son verilen bu genç şeybin idamının
halk arasında bir hayli yankılara sebep olduğu müşahede edilmektedir".
Şeybin sempatizınanlanrun onun şahsında tasavvuf tarihinin ilk büyük şehidi
Hallac-ı Mansur'un bir benzerini gördükleri mubakkaknr. Bu yüzden, idamından hemen sonra halk ariısında onun zulmen katiedildiğitti vurgulayan
pek çok menkabe dolaşmaya başlamışnı•. Hatta Ebussuud Efendi'nin bir fetvası, bu konuda halk arasındaki tartışmalann boyuılanın göstermesi bakı
İsınail-i Miişuki'nin id;mınun, Meliimiler'le ortlara yakın çevrelerde hasıl
ettiği

gürültünün, yönetimi

endişeye sevkettiği

Tü
rk

Ta
rih

mubakkanr. Bunun tesiriyle
sıkı tedbirler alındığını tabmin eunek zor olmamalıdır. Bu yüzden olsa gerek, Melfuniler'in otuz yıla yakın bir müddet ve özellikle Alımed-i Silrhan (öl.
1545) dönemiyle", halefi Hüsiimeddin-i Ankaravi'nin son zamanianna kadar
bu tür çahşmalara meydan verınemeye çalışnklan görülüyor. Ama Atıiyi'nin
ifadelerine bakılına, Haymana yakırtlarmda Kutluhan köyünde çiftçilikle uğ
raşan ve bölgedeki timarlı sipahilerden de bir hayli müridi olan bu şeyhin,
bir müddet sonra, yapılan bir teftiş sonunda Ankara kalesine hapsedildiği ve
1568 tarihinde orada öldüğü -belki de idam edildiği- anlaşılıyor 19 • Meliimi

13 Bk. Ahmed Refik. "Osmanlı Deoriııde RMızilik ve Bekıaşilik", DEFM, IX/2 (1932), s. 35
teki Z1 Ce~ 967 (1559) Cırilıli belge.
H Atiiyi, s. 88; bk. Parmaks.ııoglu. "Ebü&mud",iA
ıa Atayi, a. 89; U'J.izade, s. 30.
ıa Yukanda zikı-edilen büoin Melbıi kaynaklarında bu Menkabelere rastlanacagı gibi,
Evliy.l Çelebi de, uulsumiyeıine 1naıııbğı İsmali-i ~'Din, MeJami kayııaklannda bulunmayan
ilgi çekid bir menkabesini kaydeder. Bu menkabeye göre şeyh, bir gıin padişah sarayın
balkonundan denizi seyred.erken. idam edilen öteki mürldleriyle denizden yukan çı.kmış ve
sema ederken, u:u1.sum oldulu halde kamna girildiSini söyleyerek padişahı aA"latınıştır Cbk.
Erliy.l Çelebi Sey.lhalniimesi,İsıanbııll314, ı. 465).
17 Bk. Düzda~, a.l96, 987, meseleve cevabı, Burada, fier, 0A"lan Şeyh zulmen kallotundu
diyenler de onun irikadına mensuplar ise, onlann da kallolunmalan gerekı:iAine dair Ebusnıud
Efendi'nin bir fetvam. yer alıyor.
IB Ahmed.·i S3rban'a dair bk. Gölpınarlı, ss. 55-67
ı• z.e,ı.; Şakayık. ~
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kaynaklan bu olayı bir at meselesi yüzünden şeyhe kin besleyen Ankara has-

Ian voyvodasırun iftiraBıııa bağlarlaı"".
gibi bir iftira olmadığı konusunda açıklık getiren
ve Hüs3ıneddin- i Ankaravi'nin idam edilerek öldürüldüğünü ortaya koyan
iki arşiv belgesi mevcuttur. Vaktiyle Ahmed Refik Altınay tarafından yayımla
nan bu belgelerin ilkinde, Hayınana taraflannda Şeyh Hüsam adh bir "mülhid"in zuhur ettiği; pek çok mal, para ve sil:Uıa sahip olduğu; Mahmud ve
Kızıl Ali adiarında iki halifesiyle faaliyet gösterdiği belirtilmekte; ötekinde
ise, şeybin idam olunduğu bildirilerek meı:rükinnın bir defter halinde tesbit
edilip İstanbul'a yollanması istenmekı:edir" 1 • Birincisi 5 Zilka'de 975 (2 Mayıs
1568), İkincisi 18 Muharrem 976 (13 Temmuz 1568) tarihlerini taşıyan bu
belgeler durumu yeterince aydınlanyor kanaaıindeyiz"'. Şu duruma bakılırsa,
Hüs3ıneddin-i Ankaravi 1568 tarihinde- yine çok muhtemel olarak mehdilik
diivasıyla -ayakianına hazırlıklarına girişmiş, fakat yakalanarak öldürülmüş
iddia

edildiği

Ku

ru
m
u

Olayın

tür.

rih

Böylece Bayrfuni Meliinıileri içinde Osmanlı yönetimine
yeniden gündeme gelıniş oluyordu.

hareketler

Ankaravi'nin halifesi olup yöneıimle Melıimiler'in arası
nın iyice bozulduğu ikinci büyük kriz döneminin temsilcisi olan Hamza
Batı..,, Meliinıilik tarihinde her hakundan yepyeni bir devrin başlancısı sayıl
malıdır. O, hareketin merkezini Orta Anadolu'dan çok değişik bir alana taşıdı. Bu değişik alan, şeybin memlekeıi olan Saray Bosna ve hav;llisiydi.
~da Bogomilizın hareketinin en yaygın bulunduğu s:Uıalardan biri
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Hüs3ıneddin-i

karşı

Rivayete gôre, Ankara haslar kadıaı, Şeyh Hüsa.meddin'in atıuna ait cins bir an isteı:niıt.
elde edemeyince, ıeyhiıı isyana bazırlandıJ!uıa dair yalan ilibarda bulunmuştur (bk. San
Abdullah, ss. 256-257; U.'lizı1de, ss. 33-34). Aynen buna benzer bir menkabe de, Babai
hareketinin önderi Baba İlyas ile Anıasya kadısı Köre Kadı arasında geçmektedlı (bk. Elvan
Çelebi, Menikıbu1-Ku<Wyye, yay. lamall E. Eninsal-A. Y~ Ocak. lsıanbull984, "'· 3!1-34), ki
çok muhremel olarak gelenetin, adları geçen şeyhleri müdafa.a etmek maksadıyla icad etiili
bayali olaylar olup ıarilü gerçekle ilgisi buluwnayabilir.
2l Bk.. "1Wizi1ik re Bektaşilik", ss. 4243. Belgenin metni için buraya hakılmahdır,
22 Söz konusu belgelerin lari..h.leri, Hüsameddin-i Ankara\'i'nin ZeyJ.i Şakayık'ta verilen
ölüm tarihinden tam on bir yıl sonra.sını göstermektedir. Belgedeki isim ve yer adlan, sOz
konusu Hfıdmeddin'in bu Hüsameddin-i Allkaravi oldu~u ortaya koyuyor. Bu lakdirde
Aifiyi'nin ..roiAi 964/1557 tarihinin yanlıo olması gerekir. Akis halde Haymana'da aym )'lllarda
bir ikinci Şeyh Hüsfuneddin'den bahsetmek lilzıın gelir, ki bu bize göre çok zayıf bir ihı:i.maldlr.
"'Hamza Bllli haklanda genlş bilgi için bk. Gölpınarlı, ss. 72-77.
20

falıat
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olan bu mınnkada24 , hareketi yayma konusunda Hamza Bill'nin hayli başa
nh oldu~, Osmanlı ve Mel3mi kaynaklarından anlaşılıyor 25 • Ancak bir
müddet sonra şeybin faaliyetleri önce mahalli yöneıinıio, sonra da merkezin
dikkatini çekmekte gecikmedi. Nihayet, Atayi'ye nazaran "Şer'i şerlEe n.i-mühiyim alıWlli zuhıir eylediğinden ... ", Mel3mi kaynaklarına göre ise, "Cezbesi
g31ib olub..... bazı hiibit-ı acibesi isddr.ica hanıl olunub nice isruid ile.... " hakkında tahkikat açıldı. Tahlükann sonunda İstanbul'a gönderilen Hamza Bill,
burada mulıakeme edildi. Şeyhülislfuıı Ebussuud Efendi meseleyi değişik
yönlerden pek çok ülema ve diğer tarikat ileri gelenleriyle ıartışnktan sonra,
"Kemalpapzade fetvasıyia maknıl olan Oğlan Şeybi tarikinde olduğu", halkı
dalilete sevkettiği gerekçesiyle idam fetvasını verdi. Böylece Hamza Bill,
1561 yılında npkı İsmail-i M3şuki gibi, başı kesilmek sılıetiyle idam edildi"'.
Osmanlı bükılınetinin bununla yeıinıneyerek Bosna haviilisinde geniş çaplı
bir tahkikat başlatnğına bakılırsa, hareketin ciddi tehlike arzedecek boyutlara geldiği tahmin edilebilir. Bosna karlısı Bill Efendi'nin yılıüttüğü tahkikat ve sıkı takip sonucu, Hamza B31i'nin halifelerinden onikisinin daha idam
edildiği, buna rağmen, Atiyi'ye göre Bosna ha viiiisinde hiilii "boyu uzun aklı
kısa mülhidlerin eksik. olmadığı" kaydediliyor"".

Tü
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Hamza Bill'nin idanundan sonra Bayr3mi Me13mileri arok Hamzavi
adıyla anılmaya başladılar"'. Bu, sırf bir Isim değişikliğinden ibaret kalınadı.
Ayın zamanda hareketin bünyesinde de önemli değişiklikler meydana geldi.
Bir defa, Hamza Bill ile Mel3mi hareketinin önderliği kesin olarak çiftçilerden esnaf tabakasına geçtiği gibi, hareketin yayılına alanı da buna paralel
olarak Orta Anadolu kasaba ve köylerinden, İııtanbul dalıil olınak üzere,
Trakya ve Rumeli'nin kasaba ve şehirlerine kaydı. Arok Mel3milik ıamamiyle
şehirli bir karakter kazanacak ve Orta Anadolu bir daha hiç bir Mel3mi hareketine salıne olınayacako.
24 Hamza Brui'den itibaren Melfuniliğin

Bosna mınb.kaaında kök salmas ve bu dönemden
ba4ia)'llnlk hareketin fikri yapısı üzerinde, aynı şekilde ınebd!ci (meosiaıı.ique) bir karaktere
sahip bulunan Bogoıııili.mıe'in tesiri olup olmadı~ meselesi ayrıca incelenme!e de!er bir
konudur.
25 MsL bk. Aıayi, oı. 70.71, 283; San Abdullalı. s. 257; U"llxJ!de. ss. 36-39 ve onlan!an
naklen MiistaJrimz:Ade. s. 66,
26Ag. eser/er, gôsterilen yerlerde; K.atip Çelebi. Ta.bimü't~Temrib, s. 213; ayrıca bk. Halil
İııa1cık, The Ottoman Empire, London 1973, ss. 191-193.
21 Zey!-1 Şa/<Byık, s. 283. Kadı Brul Efendi'nin blyognıfisl için de buraya bakılmahdıı.
28
U'Iidde, s. 39; kiş. Gölpınarb, s. 74.
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Tabü bu değişiklik Melimiliğin daknin yapısını da ister istemez etkilemekte geçiknıedi. İsmail-i M3.şuki ile kendini aşın bir ~ki!de meydana vuran
Vahdet-i Vücud düşüncesi, mehdilik telıUdtisinin önüne geçti, ama mehdilik
teiakkisi her zaman mevcudiyetini korudu. Nitekim Hamza Baıi'nin idamma
da, İsmail-i M3.şuki'de olduğu gibi, hulıile yonılabilecek aşın bir Vahdet-i
Vücud inananın halk içinde yaratnğı sarsınnlann sebep olduğıınu biliyo-

ru
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ruz"'.

Hamza Bill olayının sebebiyet verdiği kanşıklıklar üzerine hükfunetin
tedbirler ve özellikle 1524'lerden beri önderlerini sürekli devlete kurban vermiş olmalan, Hamzavi Melimileri'ni ister istemez yeni bir strateji uygulamaya yöneltti. Bu yeni strateji, başka hüviyetler alunda merkezi yönetime
karşı faaliyetlere devam ennekti. Pek çok Meliinıi mürid ve şeyhi, Halveıi,
Riffii, Mevlevi ve hatta Bektaşi tekkelerine intisab ederek kendilerini bu
tarikatiara mensup göstermeye başladı, ama bu yeni stratejinin en başarılı
uygulayıası, Hamza Bill'den sonra hareketin başına geçen Şeyh Aliyy-i
Rfuni, öteki adıyla İc:Jris.i Mulıteli oldu. Vezir:i3zam Rüstem Paşa'nın terziba~ olan amcasının yanında yetiştiği için, şeyhi Hüs3meddin-i Ankaravi tarafından kendisine, terzilerio piri İdris Peygamber'in adı verildiği rivayet edilir"'.
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Şeyh Aliyy-i Rfuni halife sıfanyla İstanbul'a geldikten sonra faaliyetlerine
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başladı. Aynı zamanda ticarelle uğraşıyor, bu vesileyle zaman zaman
Gelibol u, Edirne, Fılibe ve SofYa tarallarına gidip geliyordu. Onun bu sayılan
yerleri tercihi herhalde sadece ticari amaçtan kaynaklanmayıp aynı zamanda
Melıimi hareketinin propagandasıyla da aiakalı bulunmalıdır. Kazandığı servet sayesinde zengin olan Şeyh Aliyy-i Rfuni, İstanbul'da tüccardan Haa Ali
Bey kimliği ile tanınıyordu. Melıimi kaynaklan, hiç kimsenin ciinıi kürsülerinde Vabdet-i Vücüd'a dair aıeşli vaazlar veren, devleti tenkit eden Şeyh
İdris'in, gerçekte Tacir Hacı Ali Bey olduğıınu bilmediğini yazarlar. Öyle görünüyor ki, Şeyh Aliyy-i Rfuni gerçek kimliğini gizleme işini çok ııstaca yapı
yordu. Nitekim bu yüzden Meliinıi geleneği kendisini daha ziyade İc:Jris.i

Mulıteli (Gizlenmiş İdris) adıyla anmışnr.
29
Bayrimi ve Hamzivi Meıa.mneri'nin inanç ve doktrinlerinin gerek siyasi sibaya etkisi.o.in.
gerekse bunun daha geniş bir çerçevede Osmanh tarihindeki zeadeka re ilhad meselesi ile
ilgisinin ayrıca ele alınmaınmn lüzumlu oldutu kanaatindeyiz. Nitekim bu konudaki

monografik bir çalışmamız tamamlanmak üzeredir.
30
Şeyh Aliyy-iRilmi hakkında bk. Aıiyl, ss. 602.003; Lô'lizlide, ss. 41-411; Müstakimzftde, ss.
69-72; aynca bk. Kaıip Çelehi, Fez/eke, Istanbul 1286, 1, 37S.374; krş. Gölpınarlı, ss. 123-128.
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İdris-i Muhtefi'mn faaliyetleri çok geçmeden halk arasında, ülemıi ve
tarikat çevrelerinde ve tabianyla en fazla yönetim kademelerinde şiddetli
tepkiler uyandırmak ta geç kalmadı. Hiikfunet kendisi aleyhinde zındıklık ve
mülhidlik suçuyla tahkikat ve takibata geçti. Ama bütün çabalara rağmen
İdris-i Muhtefi bir türlü ele geçmedi. Oysa Hacı Ali Bey, bu muhterem, dürüst, Şeriatten kıl kadar ayrılmayan zengin tacir, Sultanselim semıindeki
evinde oturuyor ve mahallede herkesçe biliniyordu. Kıitip Çelebi, şeybin faaliyetlerini 1615 yılında ölünceye kadar sürdürdüğünü, hatta zamanla vezirler, ülemil. ve saray mensuplanndan bazılanru çevresine toplamayı başardı
jpm yazınaktadır' 1 • Herhalde bu başanlı gizlenmede aniann da katkılan olmalıdır. Bu süretle, ilk defa bir Melil.mi önderi kendisini merkezi yönetimin
elinden kurtarabiimiş oluyordu.

Böylece Melil.mi yahut Hamzavi hareketi, 1561 tarihinden itibaren yaklakadar sürecek ô.nza.sız bir faaliyet dönemini gerçekleşıirebildi.
Ne varki, XVDI. yüzyılın ilk yansı boyıınca, Şeyh Hacı Kabil.yi,. zamanında da
başanyla sürdürülecek bu sil.kin dönem, onun yerine geçen Sütçü Beşir Ağa
ile son bulacakn.

rih
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Sütçü Beşir Ağa aslen Amavut olup sarayda Dostancı ocağına girmiş, buradan emekliye aynidıktan sonra, Silivri yakınlarında sütÇüiük yapmaya baş
lamış u". 162B'de şeyhlik makamına geçtiği zaman, eskiden mensubu olduğu
Dostancı ocağından pek çok kişinin kendisine mürid olduğunu kaynakları
lDIZ haber veriyor. Yine kaynaklara bakılırsa. hemşehirisi olan kalabalıkça bir
Hurüfi Amavut grubunun da şeybin mürldleri arasına kauldıjpm kabul etmek icap ediyor. Lil.kin görünüşe göre, Sütçü Beşir Ağa'mn hükümetle başını
belil.ya sokanlar da bu Hurüfi hemşehrileri olmuşnır. Ortaya çıkan şıiyialar
üzerine Köprülüzil.de Fil.zıl Ahmed Paşa derhal harekete geçerek şeybin
aleyhinde tahkikat emrirıi vermiştir. Sonunda, şeyhülislil.m Sun'izıide'nin fetvasıyla ve zındıkhk-mülhidlik suçundan, rivil.yeıe göre kırka yakın müridi ile
başı kesilmişıir. Melil.mi kayoaklan, "bazı hwsad-ı bed-mbadın ilka-i mefse..
dederi ve iftirfi-i mahzlanna" kurban giden Sütçü Beşir Ağa'nın o sıralarda
doksan yaşlarında bulunduğunu yazıyorlar"'.
31 Bk. Fezleke, I, S74.

""Haa Kabiiyi hakkında bk. Gö1pınanlı, ss. 150-157.
"Beş;r Aga'ya dalı daha geniş lıllgl için bk. U.1izılde, ss. 51-56; Müsıakimzide, ss. 124-1SO;
ss. 158-160.
34
Ag. eser-ler, gösterilen yerlerde.

kıl- Gô1pınarlı,
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Sun'izade'nin, İbn Kemal ve Ebussuud Efendi gibi meseleyi fazla ince
eleyip sık dokumaya gerek görmeden kapatmak istedi~ aıılaııılıyor. iddianın
iyice isbat edilmeden kesinleşmiş kabul edilmesi ve bir de Beşir Aga'nın doksan yaşlannda bir pir-i f3ni olması, idama şiddetli tepkiler gösterilmesine yol
açtığı için olsa gerek, hükfunet şeyhülisJaıııı derhal görevinden almak zorunda kalmış ve yerine Miııkaıizade Yahya Efendi geı:irilınişıif&'.
Abdülbaki'nin, Beşir Aga'nın müridierine gönderdi~ mektup
diye metoini verdi~ bir belge hayli dikkat çekicidir. Beşir Aga burada, müridlerini çok dikkatli davranınalan gerekti~e, Şeriatın z:ihirine sıkı sıkıya
uymaya ve hilhassa devir (insanlann dünyaya bir kaç defiı de~ik kalıplarda
geldikten sonra ancak, iyi bir mertebeye erecekleriyle ilgili tasawufi teıakki)
konusunda ulu orta söz söylememeleri icap etti~e iknaya çalışmakı:a.dır"'.
E~er bu mektup gerçekten Beşir Aga'ya ait ise, o zaman mesele az çok aydın
lanmaktadır. Çünkü mektubun metninden, Beşir Aga'nın müridierinin şu
rada burada devir ve tenasühe dair sözler ettikleri, ülemanın ve ~er tarikat
erbabının tepkisini çekecek kadar şer'i enıir ve ibadedere aldınş etmedikleri
anlaşılıyor. Bu da herhalde Filzıl Ahmed Paşa'yı harekete geçirmeye kıüi
gehııiş olsa gerektir.

Ta
rih

Ku

ru
m
u

ı alizAde

Tü
rk

Her hiilü karda, 1663 yılında Sütçü Beşir Aga ve kırk kadar müridirıin
öldürülmesi, Hanızavi MeJamileri'ni artık büshütün gizlerımeye ve yer altı faaliyederine itıniştir. Hepsinden önemlisi, Melami hareketi, artık İstanbul'u
da terketıniş ve Arnavuduk, Bosna gibi, Rumeli'nin merkezi yöneritnin takibinden nisbeten uzak mıntakalanna geçilmiştir. Bu uzun sükün devresi,
XIX. yüzyıla kadar sürecektir.
Melfuniler'le Osmanlı yönetiminin ilişkilerinin her zaman yukanda anlacereyan etmedi~ de bir gerçektir. Aı;ın Valıdet-i Vücud fikirlerinin ulu orta ifşa edilmedi~, devlet işlerinin, devlet adamlannın tenkit
olunmadığı ve müridierin şer'i kaidelere uymalanmn ~lanabildi~ zamanlarda hükfunetin Meliimiler'le fazla ilgilendi~ pek söylenemez. Ahmed-i
Sarban, Hasan-ı Kabadüz (öl. 1602) ve Hacı Kabiiyi (öl. 1628) gibi şeyhlerin
başta bulunduğıı zamanlar sakin ve 3nzasız geçmiştir.
tıldığı hiçinıde

35 U1Idde. ss.
56

Ag.e., s. 51.

55-56.
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Şimdi, yukandan beri, yaklaşık bir buçuk asırlık bir ıarihçesini özet halinde verıneğe çalışnğımız MeHimi-Osmanlı yönetimi ilişkilerinin tahliline
geçebiliriz. Bu ilişkilerin neden böyle olumsuz bir istikaınette geliştiğini iyi
anlayabilmek için, kanaatimizce meseleyi birbirine bağlı iki ana planda ele
almak şarınr:

1- MeHiıniler'in Osmanlı yönetimine bakış tarzı.

2- Osmanlı yönetiminin Melfuniler'e bakış tarzı.
ı- Melimiler'in Osmanlı

yönetimine

bakış tarzı:

Daha kuruluş devrinden itibaren, Osmanlı Devleti'nde mevcut tarikatlayönetim mekanizmasıyla ilişkilerinin genelde oluntlu ve istikrarlı bir gelişme gösterdiği bilinen bir gerçektir. Ancak merkezi yönetimin giiçlenip
devletin bir imparatorluk lı3line geldiği XV. yüzyılın ikinci yansınıian itibaren bazı tarikatlar aleyhine bu genel çizgide bazı sapmalar vukü buiınuşsa
da, hiç biri, hana Kalenderiler de dahil, MeHiıniler kadar talihsiz olmanuşnr.
Üstelik daha başından beri gayri Sünni (hererodoxe) bir yapıya sahip bulunan Bektaşilik bile, bir iki istisna hariç, 1826'Iara kadar Sünni Osmanlı yönetimi ile iyi ilişkiler içinde olmuşnır.
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O halde Mel!imiler'in bu talihsizliği nereden gelmektedir? Onlarda
olan nedir? Kanaatimilee bu talihsizliğin temelinde doktorinierinin
yapısından gelen bir uyumsuzluk vardır. İlk devre Mel!imileri'nde olduğu
gibi, siyasi otoriteye hiç bir zaman müsbet bir gözle bakamamışlardır. Biraz
daha açık söylemek gerekirse, Bayr!imi Melil:ınileri, daha Emir Sıkkini zamanından beri Osmanlı yönetimini meşru kabul edememişlerdir. Bu tavrın en
açık bir biçimde ortaya çıknğı devir ise, Hamza Bali zamanı olmuşnır. Arşiv
belgelerinden anlaşıldığı kadaoyla Hamza Bali zamanında Melil:ıniler kendi
aralanndan padişah, vezir, defterdar vs. yetkilileri tô.yin ve bu süretle isyana
teşebbüs ennişlerdi". Bize göre Melfııııiler'in Osmanlı yönetimine karşı oluş
lan, başından beri Osmanlı yönetiminin kendilerine karşı şartlanmasının
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57 Bk. Tayyib Oki.ç. "Quelques documents inMits cancemant le3 Hamzavis" ProceedüJtp oE
The XX tb Congress of OrientalistB, Leiden 1957, ss. 279-286; ayrıca bk. Gölpınarlı,
Mev/JWi'dan Sonra M.-ı•lerillk, Istanbul 195S, s. S07; aynı ıazar, JOO Soroda Tılrkiye'de
Mezhepler"" Tarikat/er, İslBilbul 1969, s. 265. Ancak Yusuf Ziya İnan da, molll!qik yönetimi
İsl!m'ın esasına aykın bulduklanndan, Melimiler'ln buna kaYşı. halkı kışkırttıklanııı ifade
etıııektedlr (bk.lsıiim'da MeliimiliJIUı Tarihi Gdişlıni, s. 151).
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sonucu değildi. Kanaaıimizce bu karşı oluşun altında, onlann
trinlerinden kaynaklanan bir sebep yatınaktadır.
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O halde Melilıı:ıiler'in doktrini nasıl bir ınaJıiyeı arzediyordu ki, mevcut
yönetimi meşrU ıarumaınayı gerektiriyordu? Bu doktrin, çok kuwetli bir kurob (kutb) tela.kkisine dayanıyordu. Şüphesiz kutb telakkisi ıasawııfta vehiyet
sisteminin temelini oluşturması itibariyle hemen her tarikatta mevcuııu.
Ancak Melilıniler'de bu telakki diğerlerinden bir haylice farklı idi. Her şey
den önce Melıimiler'de Kurub, ''Allah'ın bütün fiil ve sıfadanyla, v.lsıııısız tecelli ettiği; iilemdeki işleri adiilet ve hakkaniyet üzere görmek ve yürütınek
için bizzat Allah tarafindan halife ve hakem kıhnan,
bütün zaaf ve eksikliklerden annmış", fevkaliide mukaddes bir şalı.siyeııir; üstelik bunun da
ötesinde, Sahib-z;ıman'dır, Sıiret-İ Rahman'dır"'.

Ku
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Bu teliikkide özellikle iki noktaya dikkat edihnelidir. Birincisi, kuıbun
3lemdeki işleri adaıcı ve hakkaniyet üzere görmesi için bizzat Allah tarafın
dan halife ve hakem kıhnınası, üstelik bu vazifenin Allah'ın kendisine tecelli
etmesiyle ilihi bir sıfat kazanması; ikincisi ise, Sahib-zaman oluşu, yani
Mehdi hüviyyeıini taşımaıııdır"'. İşte meselenin can aba noktası buradadır.
Çünkü bu iki nitelik kutbun siyasi bir misyonu olduğunu açıkça göstermektedir. Böyle olunca, bu nitelikte bir kutub teHikkisine sahip olan
Meliinıiler'den, başıald yönetimi kabullenmeleri elbette beklenemezdi. Çok
muhtemel olarak Melfu:niler, Osmanlı yönetimini meşrü bir yönetim olarak
tanımıyorlar, siyasi otorite ve gücün de kendi şeyhlerinin yani kutbun elinde
bulunması gerektiğini düşünüyorlardı. Ayrıca böyle bir ıeliikki, tam Şii olmaınakla beraber, Meliinıi doktrininin ona çok benzer bir yapı sergilediğini
ortaya koyoıakta, kurub telakkisini, Şiiliğin İmam..,
teliikkisine çok
yaklaştırmaktadır. Merhum Gölpınarlı da Melıimilik'teki bu Şlıliğe benzer
karaktere ~et etıniş bulunmaktadır' 0 • Bu karakteri çok açık bir şekilde,

Masum

'" Bk. Lıi'lizilde, Sergüzeot Süleymaniye (Pcnev Paşa) KüL or. 6!16. vv. 137b-140a. Bu
varaklar arasında, konumuz açısından birinci derecede önemi Wiiz söz konusu kutub
ıellikkWDiıı esaslı ve açık bir ıasviri yapılmakıadır. Taaavvufuıki kurub telikkisi için ınsl bk. F. de
jong, "Qotb". EI2.
" Mesela Oklan Şeyh İbrahim Efendi buuu bU: şürinde aynen şöyle u:reruıüm ediyor (bk.
Kutbiyye-i DiJ.i Dıiıııi, Türk Tarih Kurumu KüL, or. 333, s. 190).
lma eşer oldun hernin esarıa oldun emin
Ayne~-y.ıl<in Hakka~ MebdU devran olmuşanı
40
MeJB.mj}jk re Me.l:üniJer, s. 99. Bu tipik karaktere aynı şekilde H. İnalcık tarnfuıdan da
işaret olunmakta, MeiAmiler'in Osmanlı yönetimine karşı çıkışlannda haklı olarak bunun
tesirine dikkat çekilmekıedU: (bk. The Ottoman Empire, oı. 191-19t).
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Melfuııi şeyhlerinin (Ahmed-i Sarhan ve Oğlan Şeyh İbrahim Efendi gibi) ili-

tesbit edebilmek inık3.n dahilindedir".
kutub tel3kkisinin bulili ve teniisühe yorulabilecek
bir tarzda terennüm olunduğunu görmek hiç de zor değeildir. Bunun örneklerinden bir kısmını Oğlan Şeyh İbrahim Efendi (öl. 1655) bazı kasidelerinde ve özellikle Kutbiyye-i Dil-i Dana'sında vermektedir"'.

vanlannda vesair

manzıiınelerinde

Bazı Melfuııi şeyhlerinde
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İşte kanaaıimizce Meliimiler'in, XVII. yüzyılın son çeyreğine kadar çoğu
zaman Osmanlı yönetimi ile bağdaşamarn alannın tek değilse bile önemli bir
sebebi, yukarda açıklanmaya çalışılan bu doktrinde kendisini göstermektedir
ki, yönetimin iyi gi tınediği dolayısıyla toplumsal yapının bir takun 3rızalar
sergilediği kanşıklık zamanlannda Meli'inıi şeyhleri kendilerini böyle yan
iWıi bir misyonla yükümlü görüyor ve ekseriya mehdilik davasıyla harekete
geçiyorlardı. Zaten Meli'inıi kaynaklannda zaman zaman, "Konstanıiniyye ve
Diyar-ı Rıim 'da Eısk u Jücür ve zulüm ve cehıilet"ten şikı1yetler yer almakta,
bunların ancak Kutb-ı Alem tarafından düzeltilebileceğine dair, yaşadıklan

devri e leştiren sanrlara rast1anmaktadır 43 •

rih

İşte, Dünyamin-i Ayaşi'den itibaren, özellikle

Orta Anadolu'da Ankara

Aslında

Ta

hav3lisinde Melfuııi şeyhlerinin merkezi yönetimin takibanna, hatta cez3sına
ugranlmalan, herhalde Melfuııi kaynaklannın ileri sürdükleri gibi, iftirii, isnad ve töhmet olmayıp mehdilik davası yüzünden olsa gerektir.

bütün bu olaylann, en azından XVI. yüzyıldakilerin, 1522-1561
bir tesadüf eseri değildir. Bu yıllann, Orta Anadolu'da
bir takun isyanlann çıknğı, şiddetli bazı toplumsal kayııaşmalann meydana
geldiği ve nihayet şehzide mücadelelerinin vukil bulduğu bir dönemi teşkil
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arası yıllara rastlaması

ettiği

dikkati çeker.

Başı boş işsiz insaıılann,

çiftini

çubuğunu kaybetmiş

çift-

•ı Müstaklındde, Ahmed-i Sirhan'daki Şü tesirleri gllsıeren bazı manzilmeleriııi eserine

kaydeıtiAi ıP bi

(b k. Melimiyyo-i Şetıariyre.... 4fl.48). Gölpınar h da, onun divanınılan aldı~
tipik bir kaç ;iirini ~or (bk. Mebirııilik "'MelJmiler, ... 59-ôl.l, 6407, 98-99).
42 Msi. bk. ... 116. 193:
Benim AllahlıAtm abdiyyedın lle olur hJiıııl
Ben ol dwn ki lsalık Muhammedlik mılbmdır
Sdlibmdan görinilr zılt-1 piikim Dllr•İ b!-benuıl
İbı:ahimin yüzin gören görsün beni bi1sün beni
İbı:ahimin gönlünde beo gün gibi taban oluşam
"'Msi. bk. Ul"lizide, Soıfüzeş~ v. 139b.
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çilerin, timanndan olmuş sipahilerin kol gezdiği bu dönem, bazı araşor
malara göre Anadolu'da bir nüfus artışıru da haber veriyordu41 • Bu sebeple
Mel3mi kaynaklannın Ankara hav.llisinde faaliyet gösteren Melilmi şeyhleri
nin mürldlerinin çiftçi ve sipahilerden teşekkül ettiğini yazınalan bir gerçeğin ifadesidir. Bu insanlar, bu şeyhler etrafında toplanarak onlann ~ladı~
mistik ortam içinde kendilerine bir çıkış yolu anyorlardı.
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İstanbul, Edirne ve Bosna dolayianndaki Melilmi hareketini de aynı so ..

ya! muhreva içinde görmemek için bir sebep yoktur. Bu yüzdendir ki, İsmali

Hamza Bill gibi şeyhlerin sebebiyet verdikleri olaylar, merhum
ileri sürdüğü gibi miisuııı bir 'Valıdet sırnru ifŞa" olayından
ibaret değildi'"'. Dolayısıyla Mel3mi hareketinin Osmanlı İmparatorluğu'nun
XVI. yüzyılın ortalarına doğru miiruz kalınaya başladı~ sosyal ve ekonomik
çözülmenin şiddetle zarara soktuğu esnaf ve timarlı sipalıi zümrelerinin durumuyla çok yakından ilgisi vardır. Eller Mel3mi hareketi İstanbul ve Edirne
gibi Rumeli şehirlerinde bilhassa esnaf ve askerler arasında yayılmışsa46 , bunun sebebini başka yerlerde aramamalıdır. XVII. yüzyıldaki hareketleri de
bizce aynı maJıiyette değerlendirmek gereklidir.
i

M§şuki,

Melılıniler, Osmanlı

rih

Ku

Gölpınarlı'run

yönetimini meşrü iktidar olarak görmediklerini
de ortaya koyuyorlardı. Şeyhlerin titizlikle üzerinde durduklan iki konu vardı. Birincisi, her müridin mümkün mertebe iktisaden devletten b~msız olmasıydı. Bu itibarla bütün mürldlerin imkıin dalıilinde mutlaka bir meslek salıibi olmalan şart koşuluyordu 47 • İkincisi ise, hiç bir şekilde
mahkemelere düşmemek48 , yönetime yakın çevreler ve kişiler, meseHi bey,
paşa ve kadılarla düşüp kalkmamak idi"". Mel3miler bu kaideye uyarak kendi
dışındakilerle hukUki anlaşmazlıklara düşmekten şiddetle kaçındıklan gibi,
anılarında bir ihtilaf olduğu veya biri suç işlediği zaman, onu kendi aralannda halledip, cezalan kendileri takdir eder ve uygularlardı 50 •
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başka şekillerde

44 Bu konuda msi. bk. M. Akda~, Geliii /syanlan, Ankara 1963; M.A. Cook, Popuhıdon
Pressure in Rural Aaatolia, London 1972; İnalcık, noamaDlı lmparatorlu~'nda kültür ve
teşkilat", Türk Dünyası El Kimbı, Ankara 1976, s. 985; I. Beldiceanu.Sıeinherr:J.·L. Bacqu~
Grammon~ "A propos de Quelques Canses de Malaises••.", AO, VII (1982), 71·115.
18 Bk. Mel8milik. 1-e Me18..mD.er, s. 204.
46 Gölpwarlı, Mezhepler re Tarikarler, ss. 267-268.
47 U'liz5.de, Mehiıniyye-i Baynlmiyye, ss. 119-124; Gaybi Sun'ullah, Sobbetnt1me,
Süleymaııiye (Hao Malunud) Küt., nr. 3137/1, v. 2a.
48 Msi. bk. Müstakimz:!l.de, s. 22.
"'Caybi Sun"ullalı. aynı yerde.
50 La"lüJide, a.g.c• ... 109-113.
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Kısaca, Meiamiler her bakımndan kendilerini Osmanlı merkezi yönetiminin sultasından kurtarmaya ve ilişkilerini asgan"ye indirmeye çalışıyorlardı.
Onlar için, sulıanlann, veziri3zamların iç ve dış siyasi meselelerle ugraştık
ları, yahut savaşa gittikleri zamanlar, en temenni edilen zamanlardı. Çünkü
böyle dönemler kendileri için nisbi rahatlık dönemleriydi. Bu yüzdendir ki,
hemen bütün Meliimi kaynaklannda, Pir Aliyy-i Aksarayi'nin şu sözü nakledilir: "Allah padişahlann ayaklanm üzengiden çıkarmaya/ Vıikehiy-ı salıanat
alaniann elleriyle başlarını kaşımaya mecal venneyel Ta ki Ehl-i Hakk huzur
ve r.ihatda olsun'"'.

2- Osmanlı yöneriminin Melimiler'e ba.kıo

tarzı:

Ta

rih

Ku

Çok iyi bilindiği üzere, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim anlayışı,
Nizam-ı Alem prensibinde ifadesini bulur. İç politikadan dış politikasına,
müesseselerinden kültür hayabna varıncaya kadar her şeyi ile bu prensip etrafında teşkiliitlanmışbr. İşte devletin tarikatiara bakış tanı ve onlarla tarih
boyunca geliştirdi~ ilişkiler kaba hatlarıyla bu genel çerçevede müciHia
edilmelidir. Devletin genel olarak tarikatları müslüman Osmanlı tebaası için
bir istikrar unsuru kabul etti~den, bu konuda Sünnii!"yri Sünni ayınmı
yapmadığım söylemek mümkündür. Bu itibarla, yönetim-tarikat ilişkileri tarihi boyunca görülen, zaman zaman bazı tarikatiara karşı sertleşmelerin,
Nizam-ı Alem presibinin bozulması ile b~lannlı olduğıınu söyleyebiliriz.
İşte Osmanlı yönetiminin MeHimiler'le ilişkilerine ve onlara bakış tar-

Tü
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zına yön veren temel etken bize göre budur. Daha Hacı Bayram-ı Veli hayatta iken, II. Murad'ın Bayrfuniye tarikabrun kaydetti~ gelişmeleri yakından
takip etti~ biliyoruz. Hatta Bayr3mi gelene~deki bir riviıyeı, sultamn bir
ara bu gelişmeden endişelendi~ gösteriyor. O, şeyhiyaruna getirtip bizzat
tammak istemiş ve kendisiyle konuşwktan sonra endişesi ziil olmuştur''. II.
Murad'ın endişlerini, bahasımn son zamanında çıkan Şeyh Bedreddin isyam
göz önüne getirildi~de anlamak mümltündür.

XV. yüzyılın sonlarında Ömer Dede ile muhtemelen sosyal bir tepki olarak doğup getişen Bayrami Melfunlli~'nin, XVI. yüzyılda değişrneğ-e başlayan
siyasi, sosyal ve ekonomik şartlar sonucu, 1520'1erden itibaren sadece tasav-

51 c:laybı Sun'ullah, v. 31a; fa1. GO!pınarb, Tıısamıtlan dilimize Geçen Deyim re Terimler,
lsuuıbuJ 1977, s. 22.
"' Msi. bk. Fa d llayııuııoAlu, Hııa Ba)'flUlH Veli, Yaşamı,Soyu-Vakti, Ankarn 1983,1, 24-27.
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vufi bir düşünüş ve yaşayış olmakran iyice çıkıp ııım anlamıyla sosyal muhte-

bir harekete dönüştüğü müşalıede ediliyor. Bu hareket ayın zamanda,
önceleri çifıçi ve timarlı sipahilerden oluşan bir tabana, daha sonra ise en
fazla esnaf zümresine dayanan mehdici (messianique) bir karakter
sergiliyordu". İşte Osmanlı merkezi yönetimini Metamiler'e karşı sert tedbirler alınaya ve bir seri idam cezası uygulamaya sevk eden sebep bu idi. Çünkü
devletin her bakundan esas dayanağını teşkil eden söz konusu zümrelerde
yaraıılan geniş muhalefet tabaru, elbette yönetimi büyük ölçüde zarara sokacakn. Yoksa Osmanlı hükümetinin, sırf bir inanç ve düşünce olarak kaldı~
müddetçe aşın olsun olmasın Valıdet-i Vücud telakkisiyle ujiraşn~ kabul
etmek kanaatinıizce çok zordur. O, çok çalıuk ayaklanma haline dönüşmeye
elverişli oldu~u defalarca göstermiş olan bu muhalefet ortamıriı yok etmek maksadını güdüyordu. Bu itibarla bunun en kısa yolu, hareketin önderlerini ortadan kaldırmak olacakn, ki idam cezalanrun esası bizce budur. Bir
başka ifadeyle, Osmanlı yönetiminin Bayrimi veya Hamzavi Meh1ınileri'ne
uyguladı~ siyaset, gerçekte düşüncenin değil, eylemin malıküm edilmesidir.
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Burada, Valıdet-i Vücud hakkındaki aşın fikirlerinin, ülema arasında ve
tarikat çevrelerinde Melamner'e karşı bir tepki do~du~u, bu yüzden sık sık Şeriata ters düşmekle suçlanmaianna sebebiyet verdiğini belirtmek icap eder""'. Hana bu tepkinin, yönetim kademelerinde zaten Melamner
aleyhine olan tunımu daha da senleşıirmekte belli bir katkısı bulund~u
söylemeliyiz. Zaten kaynaklara dikkatle bakıldığında, idam edilen Meh1ıni
şeyhlerinin genellikle zendeka ve ilhad, yani dinsizlik ve Allalısızlıkla suçlandıklan görülmekle beraber, bu suçun "halkı dalMete sevkederek ikaz-ı Bı
neye biili olma" keyfiyeline dayandınldığı dikkatten kaçmaz~ Nitekim kendi-
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Nitekim 1 740"lıınla bile U'liride Abdülbiki"nin, "lmıımü7-mıl'.miıü.o re Hslif,.J
re Süret-l Ralıman ohuı 5ahlb-zaaıan"ı, yani Mehdi'yi diinya gözüyle
g&ebilmek için ylnni sekiz seneden beri dui etti~ ııöyledl~e bakılınıa (bk. &zpz~~ v.
140a). Melinıi harekeıioio bu messlanlque karnkterlnl sürekli kotudufıu Deri oilnlleblllr.
64 Muhtelif mrikııt ı;eyhlerloln zaman zaman Melimiler aleybloe bir ıakım rldlelet yazan>k
bu tepkilerini dile getirdiklerini ve onlan Şeriata aykın y.aşamakla suçladJ.klan.nı blllyonız.
"

Seyyidü'l-münıelfn .•••

Buolatdao SünbüU Şeyh! Yusuf Sloau Efendi'nin Tacllflü't-Te'rul ile, Mehmed Amikl'nln
EJ?'Übe'l-Veled adh rldlelerlnden Gölpınatlı bahsetınişdt (hk. Melılınillk re Meliıniler, ss. 7&.
76). Buolata biz de hlt ömek olınak üzete, Abdülliıif Kudsi'nin Keşfü1-l'tlkad B'r-Reddl a1ıi
Mezbeb'l Eh/17-lıhJid (Bursa Ulucami KıiL, mecmua nı. 1479) lanılndeld rldlesltti eldeyebillrl2
(Burada. adı geçen ris:lleyi bize haber veren ve Melim.Der'e yôneldlen tenkitleri ihtiva eden
kımmlıın lııtlııııah ederek gönderen. Uluda~ Üniveniıesi lwııyat Fakülıesi ögretlm üyesi Mımafiı
Kam'ya teşekkür borçluyuz).
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lerine İslam ceza hukukunun bu belirtilen hususla ilgili hükümleri uygulannuşıır"".
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Elimizdeki belgeler, bir kaç istisniinın dışında, yapılan yargılamalann,
verilen idam fetvalannın pek kolayca baştan savuşturulınadığını gösteriyor.
Bilhassa İbn Kemal ve Ebussuud Efendi'nin şayanı takdir bir tarzda titiz davrandıklanııı, "ihtimal mıınkatı' olmayınca" idama karar vermediklerini anhyoruz. Bunun dikkate değer bir belgesi, Alliyi sayesinde bize kadar gelebilmiştir. Osmanh hukuk tarihi bakınundan da önemi açık olan bu belge, yine
idaını istenen bir Meliimi şeyhi olan Gazanfer Dede hakkında veziriiizamın
sorulanna cevaben Ebussuud Efendi'nin yazdığı bir mektuptur"'. Btınıda,
şeyhfılisliimın Gazanfer Dede'nin yargılanması esasında gösterdiği titizlik her
türliı ıakdirln iızerindedir. Zaten Gazanfer Dede Ebussuud Efendi'nin bu titizliği sayesinde hayatını kurtarmış ve 1566'da Vıze'de öliınceye kadar yaşa
mıştır. Ama aynı Ebussuud Efendi, Hamza Biill hakkında kesin deliller karşı
sında idam fetvasını vermekte de tereddiıt etınemiştir. Bunurıla beraber,
Siıtçiı Beşir~ örneğinde olduğu gibi iıstiınköriı davatarla doksan yaşında
ihtiyarların idama yollandığı da olmuştur.
yönetiminin, en azından XVI. yiızyılın son çeyreğine gelinceye
kadar, Meta.miler'e bakış tarzında, muhtemelen Safevi motifinin de etkili olduğu diışiınıilebilir. Bunun isbatı şimdilik miımkiın olmamakla beraber,
aynı matilin Kalenderiler için geçerli olduğıınu biliyoruz". Dalıa yukanda
temas edildiği iizere, gerek hareketin mehdici karakteri, gerek XVI. yıizyıl
daki Meliimi şeyhlerinde göriılen Şii eğilimler, gerekse Melamiliğin
Bayriimilik vasıtasıyla Safeviyye tarikatı ile olan bağlantısı bu ihtimali biısbiı
tiın inıkı1nsız kılmamaktadır. Özellikle Orta Anadolu'daki Meliimi hareketinde Safevi sempaıizanhğı matili diışiınıilebilir.
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Sonuç olarak söylemek gerekirse, XVI. ve XVI. asır boyunca Osmanh
merkezi yönetimi ile Meliimiler arasındaki olumsuz ilişkinin, bu berikiler
açısından yönetinıin gayri meşrıiluğu inancı; hükiımet açısından ise, toplum
diizeninin sarsılmasına engel olma amacı tarafından yörılendirildiğini söylemek miımkiındiır.

M Bu konuda msi. bk. es-Sernhai, JUrabill·Mebsilt Beynıt (ıarilısiz). X, 125.
"" Dk. ZeyM Şakayık. ss. 87.a8.
57 Bu busuıa bk. Aziz Mahmud HüdJI)'i, Tezikjpi Hildilyf, Silleymaniye (Fatih) KüL, nr.
2572. v. 89a.

