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I. BÖLÜM 

ALEVİLİĞİN TARİHİ 

“Tarih bize mumya gösterilir gibi tanıdığımız, sevdiğimiz ve acısını çektiğimiz gerçeklikten uzak, 

zamandan kopmuş tarihler ve veriler olarak öğretilir (...) olabileceğimizden habersiz olalım diye, 

olduğumuz şey bizden gizlenir ve bize bu yalan söylenir.“ 

(Eduardo GALEANO) 

Bir ağacı öldürmek için, kökleriyle bağlarını kesmek yeterlidir. Egemenler de tarih boyunca, ezilenlerin 

bilincinde yeşeren eşitlik, özgürlük ve adalet umutlarını, kökleriyle bağını keserek öldürmeye  çalışmıştır. 

Ezilenlerin, tarihle olan tüm bağlarını koparmak istemiş, beceremediği yerde geçmişi çarpıtmış, bozmuş, 

içini boşaltarak mumyaya çevirmiştir. Oysa biliyoruz ki geçmişe bakmazsak, bugün ne olduğumuzu ve 

yarın ne olacağımızı anlayamayız. 

“Ancak tarih bilincinde insan ‚kendini görebilir’; demek ki insan, tarihe‚ kendini bilmek’ için yönelir. O 

nedenle bilinç, ‚zorunlu’ olarak tarihseldir.“ 

Bilinçlenmek, tarihini bilmektir. Egemenler, ‚ezilenler bilinçlenmesin’ diye tarihe saldırır. Alevilik, 

ezilenlerin sınıfsal başkaldırılanın dinsel ifadesi olarak tarih boyunca bu saldırıların öncelikli hedefi 

olmuştur. Alevilik tarihi, baştan başa Emevilerin, Abbasilerin, Osmanlı’nın çarpıtma ve karalamalarıyla 

doludur. 

‚Kendini Bilmek’, Alevi inancının temel öğretisidir. Kendini bilmek, Hakk’ı bilmektir. Alevi inancında, 

Hak’ta bir olma mertebesine ulaşmış “Kamil İnsan“, kendini bilen insandır. 

Bunun için tarihimizi bilmek vazgeçilmezdir. Çünkü tarih, dünden bugüne kan-can bedeli yarattığımız, bin 

bir emekle bugüne getirdiğimiz tüm değerlerin toplamıdır. Sahip çıkmamız gereken en büyük hazinemiz, 

zenginliğimizdir. Ebuzerlerin, Ebu Müslim Horasanilerin, Hallac-ı Mansurların, Bedreddinlerin, Pir 

Sultanların olmadığı bir Alevilikten geriye ne kalır? Sömürücü, zalim egemenlerin girmeye korktuğu vahşi, 

gür bir ormanı, kuru ağaç kütükleri haline getirmeye benzer bu! Egemenlerin istediği, özlediği budur! 

Hayır, buna izin vermeyeceğiz! Köklerimize sıkı sıkı tutunacağız. Dallarımızı daha uzaklara, geleceğe 

uzatacağız. Ta ki tüm ülkeyi yeşertene dek! Herkesin bir ağaç gibi özgür, bir orman gibi kardeşçesine 

yaşayacağı bir düzeni kurana dek! 

Aleviliğin de tarihsel iddiası budur... 

 

İSLAMIN ORTAYA ÇIKTIĞI KOŞULLAR 

İslamiyet, Mekke’de doğdu. Mekke Arabistan’ın ticaret merkezidir. Büyük pazarların kurulduğu, 

kervanların uğrak yeri olan kutsal bir şehirdir. Toprakları tarıma elverişli değildir, kuraktır. Ama ticaret 

sayesinde, Arap yarımadasında “Şehirlerin Anası“ (Ümmü’l Kura) olarak adlandırılmıştır. İbrahim 

peygamberin evi kabul edilen Kabe, Arap ailelerin putlarıyla doludur. Ve Mekke pazarı, Hac mevsiminde 



kabilelerle dolup taşmaktadır. Kervanlarla dört bir yandan gelen malların satıldığı pazarda, krallar alışveriş 

yapmaktadır. 

Mekke şehri, kabilelerin yönetimindedir. Peygamberin mensup olduğu Kureyş kabilesinin de dahil olduğu 

bir kaç kabile, yönetimi ve zenginliği elinde tutmaktadır. Egemen sınıf tefeci-tüccarlardır. Köle ticareti, 

tefecilik, genelev işletmeciliği, önemli gelir kaynaklarıdır. Egemenler, altın ve gümüş parıltıları içinde, lüks 

ve sefahat içinde bir yaşam sürerken, kölelerin ve yoksul halkın hali ise perişandır. Açlıktan tefecilere 

borçlanan, borçlarını ödeyemeyince köle durumuna düşen, karısına, kızına el konup, borcu karşılığında 

çalıştırılan halk, öfkeli ve çaresizdir. 

(15)Muhammed, Mekke’nin egemenlerine karşı öfkeli ve çaresiz olan bu halka dayanarak, peygamberliğini 

ilan etti. Bütün dinler gibi İslamiyet de ezilenler ile ezenler arasındaki çatışmanın en şiddetli olduğu, 

toplumsal dönüşümün koşullarının olgunlaştığı yer ve zaman ortaya çıktı. Pers ve Roma 

İmparatorluklarının, Afrika krallıklarının komşusu olan Arabistan Yarımadası, dinlerin, tarihin, ticaretin 

kesiştiği coğrafya olarak, İslamiyetin doğuşuna ve yayılmasına zemin hazırlamıştı. 

Muhammed, 571 yılında doğdu. Küçük yaşlardan itibaren, amcası Ebu Talip’le birlikte kervanlarla yolculuk 

etti. Gençliğinde, Mekke’nin zenginlerinden, kervan sahibi dul bir kadın olan Hatice ile evlendi. 

Kervancılık yaparken, birçok ülkeyi ve şehri gezdi. Farklı din ve inançları tanıdı. Bir yanda altınlarla 

işlemeli sarayları, diğer yanda açlıktan kıvranan halkları gördü. Tek tanrılı dinleri, Arabistan’da da yaygın 

olan Yahudiliği, Hıristiyanlığı inceledi. Kabileler federasyonu olmanın ötesine geçememiş, hala putlara 

tapan köleci Arap düzeninin yaşadığı değişim sancıları, onu bir arayışa yöneltti. Ve İslamiyet, kendinden 

önceki tek tanrılı dinlerin, Yahudilik ve Hıristiyanlığın birikimleri üzerinde, yeni bir din olarak doğdu. (16) 

Muhammed’in çağrısına kulak vererek, bu dini ilk sahiplenenler; ezilenler, köleler, çöllerde yaşayan yoksul 

Bedevilerdir. İlk karşı çıkan ve tehdit olarak görüp yok etmeye çalışanlar ise, eski düzenin efendileri, 

Mekke’nin zenginleri, tefecileri, tüccarlarıydı. 

Arabistan; Mekke, Medine gibi şehirlerin yanında, göçebe Arap kabilelerin yurduydu. Göçebe kabilelerin 

yaşamı, birbirleriyle çatışmalar, soygunlar, savaşlarla geçmekteydi.  Bunun temel nedeni çoğunlukla, 

hayvancılık yapan kabilelerin ürettiklerinin, kendilerine yetmemesidir. Bu durum, şehirdeki egemen sınıfı 

ticarete, çöllerde yaşayan yoksul göçebeleri ise yağma ve talana yöneltmiştir. Ticaret kervanlarını vurarak 

ya da diğer kabileleri soyarak hayatta kalan göçebe kabilelerin, kendi içinde eşitlikçi bir düzeni vardı. Zorlu 

çöl koşullarında hayatta kalmak için, tüm kabile üyelerinin kardeşçe dayanışmasını zorunlu kılan bir 

düzendir bu! Her kabilenin; Seyyid, Şeyh veya Emir adı verilen bir lideri vardır. Lider, genelde bir ailenin 

arasından seçilir. Çevresinde, kabilenin diğer ailelerinin yaşlılarından oluşan bir Meclis vardır. Hepsi kan 

bağı ile birbirine bağlıdır. Ve her (17) kabile, diğerleri ile rekabet halindedir, onlara düşman gözüyle bakar. 

Kabile yapısı, devletleşmenin önündeki önemli engellerden biridir. 

Kureyş kabilesi, Mekke’nin egemenlerindendi. Peygamberin mensup olduğu Haşimiler kolu, sayılan ve 

sevilen ve Mekke’nin önde gelen ailelerindendi. Kureyş kabilesinin diğer kolu Ümeyyeoğulları (Emeviler) 

ise ticarette ilerlemiş, Mekke’nin en zenginleri haline gelmişti. Her iki aile, dönüşümlü olarak Mekke’yi 

yönetmekteydiler. İmam Ali’nin babası ve peygamberin amcası ve hamisi olan Ebu Talip yıllarca Mekke’yi 

yönetmişti. 

Mekke, ticaret nedeniyle Arabistan’ın ekonomik- sosyal yaşamında belirleyiciydi. Zenginliğin, altının, 

gümüşün biriktiği bir merkezdi. Tüm yaşam, tüccarların çıkarlarına göre düzenlenmişti. Fuarlarda 

düzenlenen eğlence ve etkinliklerle, tüccarlar ve kervancılar eğlendirilirdi. Genelevler, pazarlar, şairler ve 

hatta putlar bile onların çıkarlarına hizmet eder. 

Arap kabileleri, tanrılarının simgesi olarak gördüğü putlara tapardı. Her kabilenin, kendi putu vardı. 

Aristokrat, zengin kabilelerin putları ile yoksul çöl Bedevilerinin putları ayrıydı. Zenginler, putlarını 

Kabe’nin özel bir yerine yerleştirerek, inancı da (18) ticaret aracı haline getirmişlerdi. Özellikle Hac 

mevsiminde binlerce insan, Kabe’yi ziyaret ederek bu putlara dua eder. Kervanların konaklamasının, her 

çeşit malın bulunduğu pazarın yanında “Kabe’nin geliri“ de Mekke’nin zenginliğini ve önemini arttırmıştır. 



Mekke’de ve diğer kentlerde “hürler“, bir kabileye mensup ve aynı haklara sahip kişilerdi. “Köleler ve 

cariyeler“, savaşlarda esir alınan mal gibi görülen kişilerdi. “Mevaliler “ ise bu ikisinin arasında yer alan, 

azad edilmiş kölelerden, bir kabileye mensup olmayan göçmenlerden oluşurdu. Kısacası Mekke gibi 

şehirlerde, ezenlerle ezilenler arsındaki sınıfsal çelişki ve çatışmalar çok keskindir. Çöllerde yaşayan 

göçebe kabileler ise hala ilkel komünal toplumun eşitlik ve dayanışmayı temel alan anaerkil düzeninden 

izler taşımaktaydılar. İslamiyet, köleci bir toplumun yaşadığı Arabistan Yarımadası’ndan, dünyanın en 

büyük feodal imparatorluklarından birini çıkaracaktı. Emeviler ve ardından Abbasilerin bu gösterişli 

ilerleyişi, Karl Marx’ın tüm sınıflı toplumlar için belirttiği gibi sömürünün (19) yoğunlaşması, zulmün 

artması ile olmuştur. Harcında, ezilenlerin, emekçilerin teri ve kanı vardır. (Bu nedenle burada öncelikle şu 

tespiti yapmak gerekir. İslam toplumsal bir devrim hareketidir. Köleciliğe karşı feodal bir devrim 

hareketidir. Tarihsel olarak ilericidir. Devrimcidir. Her devrimci hareket gibi iktidar olana kadar halkçı 

yönü ağır basar. İktidardan sonra ise halkçı yön unutulur ve egemen feodal sınıfın sömürü ve zulmünün 

temsilcisi haline gelir. Bu noktada da İslamda iki büyük kanat ortaya çıkar. Halkçı yorumu ve egemen 

feodal yorumu.  İşte Alevilik, Sünnilik bu ayrışmanın ürünüdür. Alevilik tarih içinde bu halkçı damarın 

temsilcisi olmuş ve kaçınılmaz olarak feodal sömürü ve zulme karşı halk ayaklanmaları ve direnişlerle var 

olmuştur. Bu ayaklanmalar ve direnişler içinde Alevi kültürü, felsefesi ve ideolojisi derinleşerek bugünlere 

varmıştır. Aleviliği bu gerçeklerden koparmak inkarcılıktan, yol düşkünlüğünden başka bir şey değildir.) 

 

İSLAMİYET’İN DOĞUŞU 

571 yılında doğan Muhammed, 40 yaşında peygamberliğini ilan etti. Ona ilk inananlar, eşi Hatice, 

amcaoğlu Ali ve kölesi Zeyd’dir. Daha sonra Mekke’nin aristokrat, zengin ailelerinden gençler ve sınıfsal 

olarak en altta bulunan köleler, mevaliler onun çağrısına uyarak Müslüman oldular. Kuşkusuz ilk 

Müslümanlar, altın ve gümüş parıltıları içindeki çürümüş, yozlaşmış Mekke düzenine en çok tepki 

duyanlardır. İslamiyet, onlara eşitlik, özgürlük ve adalet vaat etmiştir. Tüm inananların kardeş olduğu ve 

zenginlerin servetlerini paylaştığı, kadınların, kölelerin ezilmediği, hakça bir düzen vaat etmişti. O günkü 

koşullarda, bunun büyük bir toplumsal dönüşüm anlamına geldiği açıktır. Muhammed; ezilenlerin, 

yoksulların desteğini kazanmak için onların özlemlerini sık sık dile getirecekti. Çıkarlarının korunmasını, 

adaletinin temeli olarak ifade edecekti. Kur’an’ da ezilenleri savunan, zalimleri ve servet biriktirenleri yeren 

pek çok süre bulunur. 

“İnsanı, Rabbi yetiştirdi ve denedi ve nimetler (20) verdi mi der ki ’Rabbim layıktım da beni öyle 

büyüttün.“ 

Ama sınayıp rızkını daralttı mı “Rabbim beni aldattı“ der. 

Hayır, siz ne yetimi besliyorsunuz. 

Ne de yoksulu doyurmak için birbirinizi teşvik ediyorsunuz. 

Ve çocukların mirasını hırsla yiyorsunuz. 

Ve servete aşırı düşkünlük gösteriyorsunuz. 

Böyle olmamalıydı ama dünya tuz buz olunca. 

Ve Rabbin saf saf melekleri gelince. 

Ve cehennem kapıları açılınca insan işlediklerini hatırlayacak.  

Ama bu hatırlamanın ne faydası olacak... 

“Alevi inancına göre” Müslümanlığın kutsal kitabı Kur’an, 23 yıl boyunca peygamber Muhammed’in 

çevresindekilere ezberlettiği ya da yassı taşlar, deri parçaları, kemikler üzerine yazdırdığı 114 süreden 

oluşur. Bu sürelerin, Müslümanlara nasihat telkin eden ve geçmiş olaylardan vaaz veren 86’sinin Mekke’de; 

şeriat ve devlet üzerine olan 28’inin Medine’de vahyedildiği söylenir. Buradan da anlaşılacağı gibi İslam, 

ancak Hicret’ten sonra Medine’de devlet düzeni kurmakla (21) ilgilendi. Muhammed ve ilk Müslümanlar, 

başlangıçta Mekke aristokratları tarafından fazla önemsenmediler. Kölelerin, yoksulların sempatisini 

kazanan‚ Abdullah’ın yetimi’ diye çağırdıkları peygamberin etkili olamayacağını düşündüler. Ama 



Mekke’nin aristokrat ailelerinin gençleri de Ebubekir, Talha, Zübeyr gibi tüccarlar da Müslümanlar 

arasında yer alınca iş değişir! Muhammed’in, puta tapan Mekkelilerin tanrılarının değersiz olduğunu ilan 

etmesiyle, Müslümanlar üzerindeki baskılarını arttırırlar. Kan davasına yol açmamak için, Muhammed ve 

aristokrat kabilelerin gençlerine sadece ekonomik-sosyal baskılar uygulanırken, en alttaki köleler ve 

mevaliler, her türlü işkence ve fiziksel saldırıdan nasiplerini alırlar. Sonunda, 622’de hayatı tehlikeye giren 

peygamber ve Mekkeli Müslümanlar, Medine’ye hicret ederler. 

Sürekli Mekke ile rekabet halinde olan Medineliler, peygamberi ve Müslümanları kentlerine davet ettiler. 

Amaçları, güvenilir kişiliği ve halk üzerindeki etki gücü ile peygamberin, Medinelilerin kendi aralarındaki 

çatışmalara bir son vermesiydi. Aralarında birliği sağlayarak, çevreye karşı güçlü (22) olmak için buna 

ihtiyaçları vardı. Çıkarlarına ve güçlerine uygun olduğu sürece, İslamiyet’e de bir itirazları yoktu. 

Medine, tarıma elverişli zengin topraklara sahiptir. Ne var ki “muhacirler“ denilen Mekkeli Müslümanlarsa, 

tarımdan anlamıyorlardı. Peygamber, kardeşleşme çağrısı yaparak Medinelilerden her ailenin, Mekkeli bir 

aile ile kardeşleşmesi ve yardımcı olması uygulamasını başlatır. Bu uygulama, gelecekte Alevilik 

inancındaki musahipliğin temeli olacaktı. Buna rağmen başlangıçta zor koşullarda, büyük ekonomik 

sıkıntılar yaşadılar. 

Hicret’in 2. Yılında peygamber, 9 kişilik bir müfrezeyi görevlendirerek ganimet sağlamak için Mekke 

kervanına saldırtır. Bu saldırıyı, diğer saldırılar izler ve Mekkelilerin en önemli gelir kaynağı olan kervan 

ticareti tehlikeye girer. İslamiyet’in ilk dönemindeki tüm savaşlar, aslında ekonomik rekabet ve göç 

çatışmasından kaynaklanmıştır. İslam peygamberi, “müşriklerle”  savaşmayı Müslümanlar için bir dini 

görev (cihat) olarak ilan etti. Hadis bilgini Buhari’nin aktardığına (23) göre Muhammed “Ganaim 

(ganimetler) bana helal edildi. Halbuki benden evvel kimseye helal edilmemişti. Bana şefaat verildi” 

demiştir. 

Ganimetler sayesinde Müslümanlar, ekonomik olarak rahatladılar. Peygamberin kervan soygunlarından elde 

edilenleri, eyleme katılanlara ve destekçilerine eşit paylaştırması sempati topladı. “Ganimet”, çölde yaşayan 

göçebe Arap kabilelerinin geçim kaynağıydı. İslam’ın “ganimet”i meşru görmesi ve teşvik etmesi, bu 

kabilelerin İslam’a geçişinde itici güç oldu. Peygamberin hakkı, ganimetin beşte biri olarak belirlendi. Ki bu 

beşte birin de ancak beşte ikisi peygamber ve ailesine kalmakta, beşte üçü yine yoksullara ve ihtiyacı 

olanlara dağıtılmaktaydı. 

Peygamber, Bedir Savaşı’nda sayıca ve silahça üstün olan Mekkelileri yenerek, askeri gücünü ispatladı. İyi 

bir örgütçü olarak birlik ve disiplinini sağladığı Müslümanlar, sonraki savaşlarda da giderek üstünlük 

sağladılar. Ve Mekke’nin “fethine“ giden yolu açtılar. 

Hz. Muhammed’in nasıl bir stratejist ve devlet yöneticisi olduğunun önemli belgelerinden biri ise Medine 

Sözleşmesi’dir. Medine’de yaşayan Hıristiyan ve Yahudileri de kapsayan bu sözleşme, eşitlik temelinde 

birliği ve barışı sağladı. Herkesin gönüllü katılımıyla tüm kabilelerin sınırları, hak ve görevleri belirlendi. 

Doğal olarak Hz. Muhammed de mimarı olduğu bu sözleşmenin denetleyicisi ve uygulayıcısı olarak devlet 

başkanlığı konumuna yükseldi. Medine Sözleşmesi, hem güç biriktirme döneminde olan Müslümanların, 

hem de Mekkelilere karşı birliği sağlamak isteyen Medinelilerin derdine derman olmuştu. Özcesi, o günkü 

koşulların ürünüydü. Bugün gericiler tarafından “ideal anayasa“, “ideal devlet“ ya da “ideal demokrasi“ 

şeklinde sunulmasının hiçbir gerçekliği de bilimselliği de yoktur. Nitekim Medine Sözleşmesi’nde 

Müslümanlarla eşit görülen ve inanç ve ibadet özgürlüğü tanınan Yahudi kabileler, güçler dengesi değiştiği 

anda şiddetle tasviye edildiler. Medine Sözleşmesi’nde vücut bulan bir arada yaşama anlayışı, peygamber 

ve ümmetinin güçlenmesiyle değişti. Müslümanların, düşmanlarıyla işbirliği yaparak anlaşmayı bozdukları 

gerekçesiyle, önce Yahudi kabilelerinden Beni Nadir, Medine’den sürüldü. Aynı koşullarda Medine’yi terk 

etmemekte direnen Beni Kaynuka kabilesi, çekildikleri kalede kuşatıldı ve sürgüne zorlandı. En büyük 

şiddet ise Beni Kurayza kabilesine uygulandı; erkekler katledilerek, açılan bir çukura gömüldüler, kadın 

çocuk ve mallarına ise el kondu. Bu tasviye, peygamberin diğer zengin Yahudi kabilelerine saldırısının ilk 

adımı olacaktı. 



İslam, o dönemin koşullarında var olan ekonomik, siyasi ve toplumsal düzene göre ileriydi, köleciliğin 

hakim olduğu Arap Yarımadasında feodal bir devrimdi. “Medine Sözleşmesi’nde bunu gösteren verilerden 

biriydi. Ancak İslam, sömürüyü meşru görüyor, yağma ve talanı meşru görüyor. Politik anlayışının 

temelinde çıkarcılık, fırsatçılık ve takiyye var. Medine Sözleşmesi sonrasında yaşananlar, bunu net 

gösteriyor. Bu politika anlayışı, bugüne kadar aynı kalmıştır. 

Medine Sözleşmesi sonrasında yaşananların arkasından, Müslümanların ganimete doyduğu Tebuk ve 

Hayber Kalelerinin işgali geldi. Dini gerekçelere dayandırılan, gerçekte ise güç ve ganimet savaşından 

başka bir şey olmayan bu saldırılar, İslam tarihi boyunca sürecekti. Kur’an, Müslümanlara diğer ülkeleri 

işgal ve yağma hakkını nasıl tanıyor, bir ayetle gösterelim: “Kafirlerle savaş için gücümüzün yettiği kadar 

silah, at ve kuvvet hazırlayın. Bununla, Allah’ın ve kendinizin düşmanlarını, Allah’ın bildiği, (26) sizin 

bilmediğiniz diğer düşmanlarınızı korkutasınız... Allah yolunda verdiğiniz her şey, size iade olunur. Ve asla 

haksızlığa uğratılmazsınız. 

Peygamber, 630 yılında büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü. Ebu Süfyan ve diğer Mekke 

aristokratlarının, artık İslamiyet’e direnecek güçleri kalmamıştı. Nitekim ticari çıkarlarına dokunulmayacağı 

güvencesiyle hepsi Müslüman oldular. Bundan sonra güç ve iktidar kavgasını, İslamiyete karşı değil, 

İslamiyet içinde vereceklerdi. Artık iyice güçlenen, zenginleşen Müslümanlar arasında ki sınıfsal 

ayrışımların derinleştiğini gören Muhammed de ölmeden Müslümanları şöyle uyaracaktı: 

“Yemin ederim ki bundan böyle sizin için fakirlikten korkmuyorum. Belki sizden evvelki ümmetlerin 

önüne dünya (malı) kapıları açılıp yek diğerine hased ederek helak oldukları gibi, sizin önünüzde dünya 

kapıları açılarak hased edip helak olmanızdan korkuyorum.“ 

İslam peygamberi, getirdiği düzenin, her ne kadar bazı yönleriyle nispeten ileri yönleri olsa da, toplumdaki 

zengin-yoksul ayrımını ortadan (27) kaldırmadığını biliyordu. “Fetih“ yağma talanıyla sermaye birikiminin 

artacağını ve bu sermayenin belli bir zümrede toplanmasının kaçınılmaz olduğunu görüyordu. Zekat, 

sadaka, iyi niyet vb. ile zenginle fakirin arasındaki gelir uçurumu kapatılamaz, bir çatışma kaçınılmazdı. 

Alevi inancına göre; Peygamber, öngördüğü bu çatışmanın önüne geçeceğini düşünerek, ölmeden Veda 

Haccı sırasında, amcaoğlu Ali’yi, kendinden sonra yerine geçecek vekil olarak ilan etti. Gadir Humm 

denilen yerde dinlenmekte olan Hac kafilesine hitap ederek şöyle vasiyet etti: “Kalk ya Ali, benden sonra 

imam olarak, halka doğru yolu göstermek üzere seni seçtim. Senden razı oldum. Kimin mevlasıysam, bu 

onun mevlasıdır. Özünüz doğru olarak, uyun ona. Allah’ım onu seveni sev, ona düşman olana düşman ol.   

Ama zengin ve yoksul ayrımının olduğu hiçbir toplumda, iktidar çatışmasını önlemek mümkün olmadığı 

gibi, peygamberin uyarıları ve vasiyeti de önleyemedi. Daha cenazesi ortadan kalkmadan, kim halife olacak 

tartışması başladı. 

 

İSLAMDA İLK AYRIŞMA 

Peygamber, 632 yılında öldüğünde, tüm kabileler, halifeliği ele geçirme telaşına düştüler. Ensar (yardım 

eden) denilen Medineli Müslümanlar, “halifelik bizde kalmalı“ dediler. Muhacirlerin bir kısmı, halifenin 

yine Kureyş kabilesinde seçilmesi gerektiğinde ısrar ettiler. Sakife denilen yerde toplanan ileri gelenler, 

bunları tartışırken, peygamberin cenazesinin başında sadece Ali, Fatma ve eshabından bir avuç insan 

kalmıştı. Peygamberin amcası Abbas’ın “sana biat edelim“ teklifini Hz. Ali, “bizim cenazemiz var, yasımız 

var“ diyerek kabul etmedi. Halife kim olacak tartışmalarından da uzak durdu. 

Ömer ve Ebubekir ise Sakife’de halifeliği Ensar’a kaptırmamak için uğraşıyorlardı. Ömer, bir konuşma 

yaparak, toplananları ikna etti ve herkesin Ebubekir’e biat etmesini sağladı. İslam peygamberinin cenazesi, 

üç gün sonra Ali tarafından kaldırıldı. Ömer, Ebubekir ve diğerleri ise halifelik kavgasından, cenazeye bile 

katılmamıştı. 

Böylece İslam’da ilk ayrışma belirgin hale geldi. Ali’nin çevresinde yer alan ve halifeliğin (29) onun hakkı 

olduğunu söyleyenler ile bu hakkı gasp edenler arasındaki ayrılık giderek derinleşecek ve savaşa 

dönüşecektir. Bu savaşta, Ali’nin yanında saf tutanlar, İslam’ın yoksulları, ezilenleridir. Bir köleyken 



Müslüman olmuş Bilal-ı Habeşiler, Selman-ı Farisilerdir. Yoksul bir Bedevi iken, tüm varlığıyla 

peygambere bağlanmış Ebuzerler, Ammar bin Yasirlerdir. Kendilerine, “Ali hizbi partisi” anlamına gelen 

“Ali şiası” adı veriliyordu. Karşılarında ise Mekke’nin sonradan Müslümanlaşmış aristokratlarının, 

tüccarlarının desteklediği Ümeyyeoğulları (Emeviler) vardır. Servet düşkünlüğü ve yoz yaşamıyla tarihe 

geçmiş Osman ve onun izinden gidenler vardır. 

Ali ve çevresindekiler, başta Ebubekir’in oldubittiye getirilen halifeliğine biat etmediler. Ki sadece onlar 

değil, Medineli Müslümanlar (Ensar) da itiraz ettiler. İktidar olmanın hilelerini iyi bilen Ebu Süfyan, bu 

ayrışmayı fırsat bilerek, Ali’ye biat etmek istedi. Ve şöyle dedi: “Vallahi öyle bir devrim görüyorum ki 

kandan başka bir şey onu sakinleştiremeyecektir! (...)(Ali’ye hitaben): Elini uzat, sana biat edeyim. Eğer 

istersen Medine’yi Ebubekir’e karşı piyade ve süvarilerle doldururum. 

(30)Ali, çıkarları uğruna Müslümanları birbirine kırdırmayı amaçladığını düşündüğü Ebu Süfyan’a şu 

cevabı verdi: “İslama duyduğun kin ne kadarda uzadı ey Ebu Süfyan! Senin piyade ve süvarilerine ihtiyaç 

yok! 

Ali’nin azarladığı Ebu Süfyan, peygamber hayattayken Mekke’nin yöneticisi ve uzun bir dönem İslamın en 

büyük düşmanıydı. Ancak Müslümanlar, Mekke üzerine yürüdüğünde, çıkarları gereği diğer Mekke 

aristokratları gibi zoraki Müslüman olmuştu. Ebubekir’e biat etmeyip Ali’ye koşması da tamamen bu 

ayrılığı, iktidarı ele geçirmek için bir fırsat olarak görmesindendi. Ali, onu elinin tersiyle itmişti. Ebubekir 

ise onun desteğini almak için taviz verecekti. Ebu Süfyan’ in sözlerini ve biat etmek istemediğini duyunca, 

büyük oğlu Yezid’i çağırıp Şam Valiliği’ne atadı. Böylece Ebu Süfyan, o gece gelip Ebubekir’e biat etti. 

Ebubekir’in halifeliği kısa sürdü. İslam peygamberiyle yaşıt olan Ebubekir, ondan iki yıl sonra öldü. Hayatı 

boyunca, peygamberin yakın dostu olan Ebubekir halifeliği süresince de onun gibi sade ve mütevazi bir 

yaşam sürdü. Arap Yarımadasındaki Müslüman olmayan ya da Ebubekir’ in zorunlu kıldığı Cizye ve zekatı 

vermeyen kabilelere karşı sert ve acımasız davrandı. Halid bin Velid gibi komutanların yönetimindeki 

ordularıyla, hepsine boyun eğdirdi. İslam ordularının işgal ve yağma saldırıları giderek arttı ve toplumdaki 

ganimet büyüdü. 

Ebubekir ata (gelir payı) uygulamasını başlatarak, ganimeti Müslümanlara eşit dağıtmaya çalıştı. Kimseye 

öncelik, üstünlük hakkı tanımadı. Ama diğer yandan, Mekkeli zenginlerden Ebu Süfyan ve oğullarına, 

suyun başını tutma olanağı sunan da Ebubekir’di. Onun “adaleti“, peygamberin kızı Fatma’ya miras 

bıraktığı Fedek hurmalığına el koyup Beyt-ül Mal’e (Hazineye) alırken, Ebu Süfyan’ın oğlu Yezid’i, Şam 

Valiliği’ne getirmiştir. 

Ali, hakkının yendiğini düşünse de Ebubekir’e karşı çıkmaz, bir süre sonra biat eder. Peygamberin 

ardından, eşi Fatma’nın da ölümüyle kenara çekilmiş, gelişmeleri izlemekle yetinmişti. Ebubekir, 634 

yılında ölürken, kendisini halife eden Ömer’i, yerine halife bırakır. Böylece bir kez daha Ali’nin hakkı 

çiğnenmiş oldu. Ama Ali, on yıllık halifeliği döneminde, Ömer’e de muhalefet etmedi. Hatta kimi 

konularda Ömer, zaman zaman Ali’ye danışırdı. O dönem, Ali ve yandaşlarının yönetimde söz hakkı vardır. 

Örneğin Ömer’in, ganimetten ne pay alması gerektiğini Ali’ye sorması da bunu gösteriyor. Ömer, bir 

mecliste şöyle der: “ Ben tüccardım, ticaretle ailemi geçindirirdim. Siz, beni meşgul ettiniz. Bu maldan 

harcamak, bana helal olur mu?.. Sen ne dersin Ali?“ Ali’nin cevabını, meclistekiler de tasdik eder “Sana ve 

ailene yetecek kadarı helal olur, fazlası olmaz.“ 

Ömer’in halifeliği dönemi, İslam devletinin kurumsallaşmaya başladığı, işgallerle Müslüman olmayan 

halklara kan kusturarak bir Arap imparatorluğuna dönüşmeye başladığı dönemdir. 

“Ömer zamanında fethedilen kale ve kentlerin sayıları toplam 36 bini buluyordu. Ömer, gittiği yerlerde her 

ne kadar cami ve İslam mabedi yaptırmış olursa olsun, ancak kendisi zapt ettiği kentlerde toplam 4000 

kilise ve mabet yıktırırken buna karşılık 14000 cami yaptırmıştır. 

İslam devletinin toprakları, Pers İmparatorluğu’na, Bizans İmparatorluğu’na karşı kazandıkları zaferlerle 

sürekli genişlemekteydi. Dolayısıyla işgal ve yağmalardan elde edilen ganimet de büyümekte, hem 

ganimetin paylaşımı, hem de büyüyen devletin olanaklarının paylaşımı kavgası da büyümekteydi. Diğer 



yandan İslam devleti egemenleri, kılıç zoru ile aldıkları topraklardaki halkları köleleştirmekte, inançlarını 

ve kültürlerini, baskı ve zorla yok ederek Araplaştırmaya çalıştırmaktadırlar. Doğal olarak dini, dili 

yasaklanan, yurdu işgal edilen halklarda da İslam devletine karşı güçlü bir tepki filizlenmekteydi. 

“Müslüman Arap ordusunun zulmü, yüzyıllarca sürdü. Kılıçtan kurtulanların, İslamiyeti kabul etmelerine 

rağmen, yüz yıldan fazla bir süre Kürtçe, Farsça ve diğer dillerde konuşulması yasaklandı. Arapçadan başka 

bir dille konuşanların dillerinin ucu makasla kesildi. Kürdü, Arap yapmak için her türlü zulüm, her türlü 

hile ve yöntem geçerliydi. Şehrizar, Kirmanşah, Medayin, Hemedan gibi büyük şehirlerin 

kütüphanelerindeki, hazinelerden, definelerden daha fazla kıymetli olan, yedi bin yıllık eski bir medeniyeti 

bağrında taşıyan paha biçilmez kitap ve eserler, Medine’den, Ömer İbni Hattap (34) (ikinci halife. –bn-) 

hazretlerinden gelen emir gereğince yakıldı, kül edildi.“ 

Görüldüğü üzere artık İslam devleti, nispeten ileri yanlarıyla öne çıkmıyordu. Gittikçe yayılmacı, işgalci bir 

devlet olmuştu. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, Arap topraklarında halifeyle temsil edilen iktidara karşı 

büyük bir tepki birikmişti. Arap toprakları dışında ise yağma ve talanla birlikte halkların kültürüne yönelik 

saldırıları nedeniyle, Arap kültürüne karşı bir tepki doğmuştu. İslam ordularının işgal, yağma ve 

katliamlarına karşı Arap olmayan halkların tepkisi, Halife Osman döneminde daha da arttı. Siyasi olarak Ali 

taraftarlığı ile bütünleşti ve egemenlere karşı İslamın farklı yorum ve mezheplerini ortaya çıkardı. Şiilikte 

özünde Emevilerin dayattığı Araplıkla dayatılan baskıcı İslama karşı, başta İran halkının ve diğer halkların 

milliyetçi tepkilerinin bir biçimi olarak gelişti. İslam İmparatorluğu tarafından “mevali“ denilerek 

yönetimden dışlanan halklar, kendilerini iktidar savaşında hakkı yenen ve kendileri gibi dışlanan Hz. Ali ve 

Ehli-Beyt ile özdeşleştirdiler. Ali şiası bunların toplamını temsil ediyordu. 

 

 II. HALİFE ÖMER DÖNEMİNDE SERVET BİRİKTİRENLER 

Halife Ömer, tüm Müslümanların hazineden eşit pay alması kuralını değiştirdi. Müslümanlar arasında 

peygambere yakınlık, İslamı kabul etmede öncelik, yararlı hizmet ve faaliyetler, fakirlik-zenginlik gibi 

kıstaslara göre ayrım yapmaya başladı. Bedir Savaşı’na katılanlara, yılda 5000 dirhem, Bedir’den sonra 

Hudeybiye’ye kadar Müslüman olanlara yılda 4000 dirhem, Hudeybiye’den sonra Ridde Savaşı’na kadar 

Müslüman olanlara 3000 dirhem, Ridde Savaşları’ndan sonra Kadısidiye ve Yemuk Savaşları’na kadar 

Müslüman olanlara 2000 dirhem ve diğerlerine de 1000 dirhem verdirdi. Ayrıca işgal edilen toprakları da 

paylaştırma yapmadan Beyt-ül Mal’e (Hazine’ye) aldı. Çünkü Arapların toprağa bağlanıp, ziraatla 

uğraşarak durağanlaşmasını istemedi. 

Ömer, egemenlerin tarihinde “adalet timsali“ olarak anlatılır. Adalet konusunda öyle “hassastır“ ki kendi 

işini yaparken devletin mumunu söndürür, kendininkini yakar!.. Egemen İslam tüccarı propagandayı bir 

yana bırakırsak, kişisel olarak Ömer gerçekten de sade ve mütevazı bir yaşam sürmüştü. Ama diğer yandan 

valilerin, zengin tüccarların, tefecilerin büyük servetler biriktirdiği bir soygun, talan ve sömürü döneminin 

de sorumlusudur. Kişisel tutumu (36) övülürken, giderek ayyuka çıkan yağma ve talan düzeninin 

mimarlarından biri olduğu gizlenmeye çalışıldı. O da Ebubekir’in açtığı yoldan ilerleyerek Emevileri ve 

diğer zengin aşiretleri önemli görevlere getirmiş, adım adım iktidarı ele geçirmelerine yardımcı olmuştu. 

Oysaki Emevilerin servet düşkünlüğünün, sömürücü egemen sınıfın temsilcisi olarak halkı nasıl ezdiğinin 

de farkındaydı. Tercihi bilinçliydi. 

Örneğin Halife Ömer’in Şam kumandanı ve valisi tarafından karşılanmasını Ahmet Cevdet Paşa şöyle 

anlatıyor: Yamalı bir gömlek sıradan bir kısrağa binmiş olan halifeyi üzerinde lüks giysiler ve altlarında 

üstün kısraklarla Ebu Ubeyde, Ebu Sufyan oğlu Yezid ve Halid karşıladılar. “Hz. Ömer, onlara böyle 

hiddetlendi ve atından inerek yerden taşlar alarak onları taşlamaya başladı. Ve‚ siz ne çabuk fikrinizden 

dönmüşsünüz. Bu kıyafetle beni karşılamaya mı çıktınız?’ diye azarladı.“  İbni Haldun, Halife Ömer’in 

daha sonra Şam Valisi olan Ebu Süfyan oğlu Muaviye’yi de aynı şekilde azarladığını yazmaktadır. 

“Muaviye, Şam’dan döndüğünde, görkemli padişah (37) giysisi ve birçok askerle birlikte Ömer’le 

görüşmeye geldi. Ömer, bu durumu uygun görmedi ve şöyle dedi: Ey Muaviye, kısralara mı özeniyorsun? 



Muaviye: Ey müminlerin emiri, ben sınır topraklarındayım, düşmanlarla karşı karşıyayım. Biz, savaş ve 

cihad için tüm araçları kullanmalıyız. Ömer sustu ve yaptığında hata görmedi. Çünkü onu hak ve dinin 

amacına giden bir yol olarak gördü.“ 

Muaviye’nin cevabı ve Ömer’in ona hak vererek susması, İslam devletinin dümeninin ne tarafa kırıldığını 

çok güzel gösteriyor. Ömer’in yönetimi adaletsizdi ve bu adaletsizlik, cihad adına meşrulaştırılarak günden 

güne büyümekteydi. Adaletli Ömer bir aldatmacadır. Adaletli Ömer II. Ömer’di ve Abbasi halifesi olup 200 

yıl sonra yaşamıştır. Emevilere tepki büyüyüp isyan çıkar ve Abbasilerle birlikte daha esnek bir yönetim 

gelir. İşte bu II. Ömer hakkında adaletli olduğuna dair birtakım hikayeler var. Bunlar da oldukça şüpheli; 

ancak sömürü, vahşet, zulüm dönemi içinde biraz vicdani duygulara sahip olan biri için böyle şeyler 

söyleniyor olması da mümkün. Bunun birçok özelliği 2. Halife Ömer’e mal edilerek halk aldatılmaktadır. 

Başka bir örnek; Ebu Süfyan, oğlu Muaviye’nin (Şam Valisi) yanından dönünce Ömer çağırır. 

Ümeyyeoğulları’nı o kadar iyi tanımaktadır ki Muaviye’nin Şam’da babasına birçok mal verdiğini 

düşünerek; “payımızı ver ey Ey Ebu Süfyan“ der. Ebu Süfyan; “ bize bir şey ulaşmadı ki sana verelim“ diye 

inkar eder. Bunun üzerine Ömer, Ebu Süfyan’ın elindeki yüzüğünü çıkararak bir aracı ile karısına gönderip 

oğlundan getirdiği malları istetir ve gelen on bin dirhem parayı hazineye alır...“ 

(38) Peygamber öldüğünde, Ebubekir’in halife yapılması ile ortaya çıkan siyasi ayrışma Ömer’in halifeliği 

döneminde ekonomik ve sosyal olarak tamamlanmıştır. Öyle ki peygamberin eşleri bile “hür“ ve “cariye“ 

diye ayrıldığı için buna itiraz etmişlerdir. İslam devletinde ilk idari ve mali örgütlenmeleri Ömer 

gerçekleştirdi. Disiplinli bir ordu örgütlenmesi oluşmuş, işgal ettiği ülkelerden bol bol ganimet getiren 

İslam komutanlarına yüksek maaşlar bağladı. Ama bu işgal ve yağmalarla ezilen halkların öfkesi de günden 

güne büyüdü. Nitekim Halife Ömer, 644 yılında Zerdüşt, bir köle tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 

 

İSLAM’I, SARAY DİNİ HALİNE GETİREN HALİFE OSMAN! 

Ömer ölürken, hilafeti aralarından birini seçmek üzere Ali, Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa’d bin Ebi 

Vakkas, Zübeyr ve Talha’dan oluşan 6 kişilik bir şuraya bıraktı. Ebubekir ve Ömer döneminde iyice 

zenginleşen, İslamın ileri gelenlerinden oluşan bu şuranın Ali’yi seçmeyeceği açıktı. Nitekim (39) 

Ümeyyeoğulları kabilesinden ilk Müslüman olan ve peygamberin kızıyla evli bulunan Osman bin Affan, 

üçüncü halife “seçildi.“ 

Kısa sürede Ümeyyeoğullarından akrabalarının, yönetimin kilit noktalarına yerleştiren halife Osman, 

egemen sınıfın, zengin tüccar kabilelerin ve feodallerin temsilcisi olarak, 644-656 yılları arasında hüküm 

sürdü. Onun döneminde özellikle Şam valisi Muaviye, büyük servetler biriktirecek, kendi ordusunu ve 

idaresini kurarak, ayrı bir devlet yöneticisi gibi hüküm sürecekti. 

Ahmet Cevdet Paşa, “Kısas’ı Embiya ve Tevarihi Hülafa“ adli eserinde, bu dönemi şöyle anlatıyor. 

“Affan oğlu Osman’da zenginlerdendi. Ve halifenin ticaretle zengin olup dünya ve ahiret saadetinin 

birleşmesinde bir sakınca görmedi. Çünkü ticaret helaldir ve zenginlik bir kusur değildir. Şükreden 

zenginler, sabreden fakirlere mukabildir (karşılıktır)...Hicret’in 28. Yılında Hz. Osman, kendisi için Hz. 

Peygamber’in mescidi yanında bir saray yaptırdı.“ 

“...“ 

“Ondan sonra nefis yemekler yemek, güzel (40) giysiler giymek, güzel, değerli atlara binmek ve bahçelerde 

gezip eğlenmek gibi servet ve medeniyet adetleri çıktı. Çoğu kimseler mal toplamak sevdasına düştü.“ 

Osman’ın halifelik dönemi, halkı ezen, sömüren zengin sınıfın iktidarının artık iyice sağlamlaşmasıdır. 

Ali’nin hilafetine karşı çıkan Ayşe bile Osman’ı eleştirmiş ve onun döneminde saltanat kokularının 

duyulmaya başlandığını söylemişti. Osman zamanında, İslam ve peygamberine gönülden bağlı olan ve bir 

lokma bir hırka ile onun çevresinde yaşayan, ölünce de Ali’ye bağlanan Ashab-ı Suffa denilen 

Müslümanlar, yönetimden tamamen dışlandılar. Çünkü onlar hala İslamın, eşitlik, kardeşlik ilkelerine 

dayandığı peygamber zamanının bilinciyle hareket etmekteydiler. Peygamberle aynı kazandan arpa yemeği 

yedikleri, onun mescidinde kuru bir çul üzerinde yattıkları günleri özlemekteydiler. 



Ama din, aynı din olsa da İslam devleti kabuk değiştiriyordu. İşgallerle büyümüş, yağma ve talanlarla 

zenginleşmişti. Artık Pers ve Roma İmparatorlukları gibi idari ve siyasi kurumlara, yöneticilerini ihtişamlı 

gösterecek muhafız alaylarına, saraylara ve şairlere ihtiyaç duymaktaydı. 

Tarihçiler, üçüncü halife Osman dönemini, genellikle zenginlik, yoksulluk ve modernleşme ile özetliyorlar. 

Bu dönemde devlet gelirleri çoğaldı, deniz ticaretinin yolu da açıldı. Kıbrıs’ın işgali, İslam devletinin 

denizlerde de etkin olmasını sağladı. Ama zenginleşen, ticaretten, ganimetten yararlanan, belli bir kesimdi. 

Örneğin Afrika fetihlerinden gelen ganimetler, Osman’ın amcaoğlu Mervan İbni Hakem’ e satılmıştı. 

Mervan ucuza kapattığı malların fiyatını bile ödememişti. Yine Peygamberin kızı Fatma’ya bıraktığı Fedek  

Hurmalığı, hazineye alınarak Mervan’ a kiralanmıştı. Oysa Mervan’ın babası, casusluk yaptığı ve karalama 

faaliyetleri nedeniyle, Peygamber tarafından Taif’e sürgün edilmişti. 

Devletin merkezileşmesi ve güçlenmesi, servetin ve iktidarın bir elde toplanması için, dinin de aynı ellerde 

toplanması şarttır. İktidara tam olarak sahip çıkmak için İslam’ın gücünü ve buyruklarını da tek elde 

toplamak gerekmiştir. Peygamber zamanında‚ “Kurra” denilen yakın çevresindeki, sahabelerin ezberlediği 

ve halk arasında yaydığı ayetler, Osman döneminde yazıya geçirildi. Osman bunun için bir kurul oluşturdu. 

Daha önce Ebubekir zamanında, Ömer’ in ısrarıyla, çeşitli taş, kemik ve deri parçalarına yazılma ayetler 

toplanarak bir Mushaf oluşturulmuş ve saklanması için Ömer’ in kızı Hafsa’ya verilmişti. Halife Osman, 

yeni bir kurul oluşturdu. Ömer’ in kızının sakladığı Mushaf da elinden alındı. Anlaşmazlık nedeniyle 

Haşimiler bu kurulu terk ettiler. Rivayetlere göre, ilmiyle ünlü olan Ali’nin Mushaf’ ı, bu kurul tarafından 

değerlendirmeye alınmadı. Sonuçta kitap şeklinde derlenen Kur’ an ayetlerine ilişkin pek çok itiraz ortaya 

çıktı. Kufeliler ve Ali taraftarları, Osman’ın kitap haline getirdiği Kur’an’ı ‚”Osman Mushafı” diyerek 

kabul etmediler. Onlara göre birçok sure değiştirilmişti. Peygamber döneminde 6666 olan ayet sayısı, 

6234’e indirildi. Yine sureler, peygamberin açıkladığı tarihsel sıralamaya göre değil de farklı bir sıraya göre 

dizildi.  

Bu basit, teknik ve sadece dizgiyle ilgili bir sorun değildi. Kur’an sureleri ve ayetleri, yaşanan olaylara, 

karşılaşılan sorunlara çözüm olacak şekilde sıralanmıştı. Osman, bu sıralamayı kaldırarak, İslam’ın bilimsel 

gelişimini gösteren değerlendirme olanağını ortadan kaldırdı. İslam kuralları, artık mantığı olan çözümler 

değil, gözü kapalı uyulacak kurallardı.  

Aleviler, tarih boyunca asıl Kur’an’ın, Ali Mushaf’ı olduğunu savundular. Ne var ki onun da bugün örneği 

yoktur. Halife Osman tarafından, Ömer’ in kızı Hafsa’nın sakladığı da dahil, bütün Kur’an Mushafları yok 

ettirildi. Yakıldı ve okunması yasaklandı. Herkes derlenen Kur’an’ı kabul etmeye zorlandı. Buna en şiddeti 

karşı çıkanlar, “Kurra” denilen, Kur’ an ayetlerini peygamberden öğrenip ezberleyen sahabelerdi. Çünkü 

Osman Mushafı, yalnızca ezberden Kur’ an okumakla kalmayan, halk içindeki itibarları sayesinde yönetime 

de karışan, bozulmaya, çürümeye muhalefet eden Kurra’ların tasfiyesi demekti.  

Böylece Ümeyyeoğullarından Osman bin Affan’ la iktidarı ele geçiren zengin sınıf, dini de ele geçirdi. 

Kur’an’ın ezilen-yoksul halkın elinden aldı, sarayların baş köşesine yerleştirdi. 

 

OSMAN’IN SALTANATINA KARŞI YÜKSELEN SİYASİ MUHALEFET 

 

Ebubekir ve Ömer’in halifeliği döneminde sessiz kalan Ali taraftarları, Osman’ a karşı muhalefetin öncüsü 

durumundaydılar. Ebuzel El Gıffari, Ammar Bin Yasir, İbni Sebe gibi Ali taraftarları, Osman’ın saltanatı 

karşısında ezilenlerin, yoksulların umudu haline geldiler.  Osman’ın halifeliği İslamın eşitlik, kardeşlik 

prensiplerinden vaz geçmeyen bu Müslümanlara karşı siyasi baskılar, işkenceler, sürgünler ve katliamlarla 

da tarihe geçecekti. 

 

Osman döneminin sınıf çatışmasına dönüşen, zengin-yoksul, ezen-ezilen ayrımını, Ali Şeriati şöyle 

resmediyor:  

 



“Bu günler geçti ve peygamber göçtü! Ansızın set çekilmiş rüzgarlar her yerden esmeye başladı ve 

devrimin mütecessim (cisimleşmiş -bn.)  ruhu olan Ali yine adaletin dinden ayrılmasının, halkın sahneden 

çekilmesinin, dinin yine seçkinlerin, ruhaniyetin, aristokratların ve hakimlerin tekeline girmesinin nişanesi 

olarak evine çekildi. Bu yüzdendir ki Ali ve takipçileri, bir çöl adamı olan Ebuzer, işsiz, kimsesiz, Habeşli 

bir köle olan Bilal, eski bir azatlı köle olan İranlı Selman, Yunanistan’dan gelmiş bir gariban olan Suheyb, 

siyah bir köle olan bir anne ile yoksul hurma satıcısı güneyli Arap bir babadan olan Ammar... Bunlar İslam 

devriminin önderlerinin aciz yakınlarıydılar, sahneden çekildiler ve büyük sahabeler, Abdurrahman b. Avf, 

Sa’d Ebi Vakkas, Halid b. Velid, Talha, Zübeyr, Ebubekir, Ömer, Osman ki hepsi cahiliye döneminde de 

eşraftan kimselerdi, hareketin önderliğini ele geçirdiler, topluma hükmetmeye başladılar ve siyasi bir grup 

oluşturdular.” 

 

Ebubekir ve Ömer dönemini sessizlikle geçiren Ali de taraftarlarının Osman’ a karşı yükselttiği muhalefete 

kayıtsız kalmayacaktı. Ama yoksulların silahlı devrimini savunduğu için çok ileri gittiğini düşündüğü İbni 

Sebe’yi çevresinden uzaklaştırması, Ebuzer ve Ammar’ a sabır telkin etmesi, kararsız tavrını gösterir. İslam 

toplumu açıkça ezen-ezilen diye ikiye bölünmesine rağmen; Ali, peygamber dönemindeki gibi tüm 

Müslümanları birleştirmeye çabalıyordu. Halifelik hakkı gasp edilmesine rağmen, Müslümanların 

bölünmesi kaygısıyla mücadeleye girişmedi. Sırasının gelmesini bekledi. Ama giderek güçlenip yönetimi 

ele geçiren zengin sınıfı, Ali’nin halife olsa bile iktidar olmasına izin vermeyecekti. 

 

Osman’ın saltanatına en sert muhalefet edenlerden biri Ebuzer’di. Peygamber’in ‚ “en doğru sözlü insan” 

diye övdüğü Ebuzer, hayatı boyunca yoksulların, ezilenlerin hakkını savunmaktan vaz geçmedi. “Evinde 

yiyecek ekmeği bulunmadığı halde yalın kılıç ayaklanmayan halka nasıl hayret etmem” diyerek halkı, 

hakkını almak içim isyana teşvik etti. Osman’ın ve Muaviye gibi akrabalarının, halkın malını gasp ederek 

saraylar yaptırmasına, zevk ve sefa içinde yaşamasına, Ebuzer, Kur’an’la, Peygamber’den öğrendikleri ile 

ve Ali’den aldığı feyzle karşı çıktı. Halk içinde ve mescitte sürekli şu ayeti okudu: 

“...Fakat bütün o altın ve gümüş toplayıp Allah yolunda harcamayanlar var ya, (işte) onlara (sonraki hayat 

için) çok çetin azabı müjdele. Bu ( toplanıp, saklanan altının, gümüşün) cehennem ateşinde kızdırılıp 

onların alınlarının, böğürlerinin ve sırtlarının damgalanacağı gün, (bu günahkarlara) işte kendiniz için 

topladığınız hazineler! Denecek, şimdi tadın bakalım, sarılıp sakladığınız hazinelerin (başınıza açtığınız 

belanın tadını” 

 

 

İSLAMIN ÖNCÜLERİ ARASINDA BİR “SERVET DÜŞMANI” EBUZER EL GAFFARİ 

 

Osman halife olunca, Ebuzer’i halkı aleyhine kışkırttığı gerekçesiyle Şam’a sürdü. Ama Ebuzer, Şam’da da 

tavrını değiştirmedi. Zenginliği ve halkın parasını israfı eleştirmeye devam etti. Bir gün Muaviye’nin 

binlerce işçi çalıştırarak yaptırdığı Yeşil Sarayı’nın önüne dikildi: “Muaviye! Eğer bu sarayı halkın 

parasıyla yaptırdıysan, ihanettir; yok, eğer kendi paranla yaptırdıysan israf!” diyerek, herkesin içinde 

kınadı. Yoksulların, Ebuzer’in çevresinde toplandığını gören Muaviye, Ebuzer’den kurtulmak için, Onu 

Kıbrıs’ı işgale giden ordu ile savaşa gönderdi. Amacı onu öldürtmekti. 

 

Savaştan ölmeden dönen Ebuzer, daha büyük bir azim ve kararlılıkla, yoksulların haklarını savunmaya 

devam edecekti. Her gün Muaviye’nin sarayının önüne dikiliyor, lanet ediyordu. Dayanamayan Muaviye, 

bir gün onu karşısına getirip tehdit etti. 

 

“Muaviye: Ey Allah ve peygamber düşmanı! Her gün buraya gelip bu işi tekrarlıyorsun! Eğer Osman’dan 

izin almadan, peygamber ashabından birini öldürseydim bu sen olurdun. Ancak seni öldürmek için 



Osman’dan izin almam gerekiyor.  

 

Ebuzer: “Ben, Allah ve peygamber düşmanı değilim. Sen ve baban, Allah ve Resulü’nün düşmanı idiniz. 

Görünürde Müslüman oldunuz, ama gerçekte hala kafirsiniz.” 

 

Muaviye, Ebuzer’ in kararlılığı karşısında çaresiz kalmıştı. Onu, sarayda baş köşeye oturtup, en güzel 

yemeklerle kandırmak istedi. Ebuzer, harama el sürmeyecekti. Kese kese altınlar gönderip satın almak 

istedi. Ebuzer kabul etmedi. “And olsun ki servet, halk arasında eşit olarak paylaşılmadıkça mücadelem 

sürecek” diyerek halkı uyandırmaya devam etti. 

 

Bir gün Cuma namazında Muaviye, mimbere çıkarak halka‚ “mal bizim malımızdır, ganimet bizim 

ganimetimiz. İstediğimize bağışlarız ve istediğimizi mahrum bırakırız” dedi. Muaviye’nin sözlerine, 

cemaatten biri ayağa kalkarak itiraz etti: ‚ “Asla! Mal bizim malımızdır ve ganimet bizim ganimetimiz.  Her 

kim bizi ondan mahrum ederse, Allah huzurunda onu kılıçlarımızla yargılarız.” 

 

Muaviye, karşısına dikilen bu insanların ağzından konuşanın Ebuzer olduğunu görünce irkildi. Artık isyanın 

ayak sesleri, bastığı zemini titretmeye başlamıştı. Hemen Medine’ ye, Osman’ a bir mektup yazdı. 

Yalvararak ‚ “Eğer Şam halkına ihtiyacın varsa, Ebuzer’ i buradan al” dedi. Osman’ın emri ile Abuzer’ i 

sert muhafızlar eşliğinde, tahta semerli bir deveye bindirerek, hiç dinlendirmeden Medine’ ye gönderdi. 

 

Halife Osman, Ebuzer’i susturamayacağını anlamıştı. Onu Medine’ de tecrit etti. Onunla oturmayı, 

konuşmayı halka yasakladı. Maaşını keserek açlığa mahkum etti. Ebuzer’i, Ali’nin kışkırttığını söyleyerek, 

Ali ve dostlarına da tavır aldı. Ama ne yaparsa yapsın, Ebuzer’i, doğru bildiğini söylemekten, yapmaktan 

vazgeçiremedi. Ve sonunda O’ nu, kızgın kumdan başka bir şeyin ve kimsenin olmadığı Rebeze Çölü’ ne 

sürgüne gönderdi. 

 

Ebuzer’ i sürgüne uğurlamaya gelen Ali ve oğulları Hasan, Hüseyin, kardeşi Akil Abdullah bin Cafer ve 

Amr b. Yasir’in önünü kesen Mervan, halifenin tecrit emrini hatırlatır. Ali, öfkesiyle devesini kamçılayarak 

onu kovar ve dostuyla vedalaşır. 

 

Bir süre sonra Ebuzer, Rebeze Çölü’nde açlıktan ölecekti. Ölmek üzereyken bile çölden geçen yolculara; 

“içinizden kim devletin habercisi, yöneticisi, komutanı veya casusuysa, beni kefenlemesin” diyecek kadar, 

zalim egemenle uzlaşmaz bir hak aşığıdır. Gördüğü tüm zulüm ve eziyetlere rağmen, ezilenlerin, 

yoksulların hakkını savunmak için mücadeleden hiç vaz geçmemiş, umudunu hiç kaybetmemişti. 

Sürülürken bile‚ “Medine’yi büyük ve sonsuz bir ayaklanmayla müjdeleyin!” diye bağırarak, Osman’ın 

saltanatının sonunun yaklaştığını ilan edecekti. 

 

Gerçekten de Osman’ın saltanatı, Ebuzer’in ölümünden az sonra, büyük bir halk ayaklanmasıyla bitti. 

 

Ebuzer’in düşünceleri, İslam devleti Emeviler ve onların izinden giden sömürücü egemenler tarafından 

halktan saklandı. Veya çarpıtıldı. “İslama aykırı” demagojisi altında Ebuzer’in eşitlikçiliği, zalime karşı 

tavrı örtülmeye çalışıldı. Örneğin en büyük hadis bilginlerinden Buhari, kitabında Ebuzer’i şöyle 

eleştirmişti‚ “Ebuzer-i Gaffari’nin mezhebine göre, aile nafakasından fazla mal iddiaları haram idi. Bu 

yolda fetva verirdi...  

Ebuzer hazretlerinin bu mezhebi hatalı idi. İştirakkiyyun (ortaklaşacılık) mezhebi demek idi.”  

  

Buhari’nin ‚ “iştirakiyyun mezhebi” dediği, günümüz diliyle‚ “sosyalizm mezhebi”dir. Egemenlerin 



aydınını korkutan ve Ebuzer için‚ “hatalı” dedirten bu idi. 

 

Ebuzer’i, Osman’ın çöle sürüp aç bırakarak öldürdüğü tarihsel belgelerde açıkça belirtilmesine rağmen, 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın her yıl çıkardığı Diyanet takviminde yazdıklarına bakın: “Hz. Osman, onun 

açık sözlü olmasından dolayı, daha fazla yıpranmaması için, Medine’ye yakın yerdeki Rebeze’de ikamet 

etmesini istemiştir(...) İşte Ebu Zer el- Gaffari, Rebeze’de ailesiyle münzevi bir hayatı yaşarken, orada vefat 

etmiştir.” 

 

Bugünün egemenleri de Osman zulmünün ve sömürücülüğünün devamcıları oldukları için, gerçeklerin 

üstünü örtmeye, çarpıtmaya çalışıyorlar. Çünkü Ebuzer’in dini‚ “servet düşmanı”dır. Eşitliğe ve kardeşliğe 

dayalıdır. İkisinin adı da İslam’dır ama arada bir uçurum vardır. Zaten Ebuzer, Osman’a ve Muaviye’ye 

karşı çıkarken, dinini de onlardan ayırır. Örneğin İslam’ın şartlarından biri olan zekat konusundaki şu fikir 

ayrılığına bakalım: 

Halife Ömer’in ölürken bıraktığı şuranın reisi olan ve Osman’ı halifeliğe getiren Abdurrahman bin Avf 

öldüğünde, o kadar çok gümüş altın bırakır ki, serveti mescide yığıldığında, oraya gelen Osman’la halkın 

arasını kapatır. Osman‚ “Allah, Abdurrahman b. Avf’ı bağışlasın, iyi yaşadı ve ardında bu serveti bıraktı” 

dediğinde Ebuzer itiraz eder. Halife Osman, onun bu itirazına; “Ebuzer, zekatını veren kişi isterse, bir 

tuğlası altından, biri gümüşten bir saray bile yapamaz mı?” 

 

Ebuzer, Tevbe Suresi’ni okuyarak, zekat ve hatta daha fazlasını da vermiş olsalar, mal yığanların azapla 

müjdelendiğini söyler. Osman’ın danışmanı Kabu’l Akbar, Tevbe Suresi’nin Müslümanlar için değil, başka 

dine mensup olanlar için geldiğini söylediğinde ise çok sinirlenir. Ve‚ “Ey Yahudizade! Bize dinimizi mi 

öğreteceksin.” diye danışmanın üstüne yürür. Malının kırkta birini zekat vererek yükümlülükten kurtulma 

anlayışı, Osman zamanında türetilmiştir. Ebuzer’in dininde ise ihtiyaçtan fazlasını yoksullara dağıtmak, 

paylaşmak zorunludur. Çünkü mal biriktirmek haramdır. 

 

Ebuzer ile ilgili olaylara bakıldığında bile yaşananların, esasında sınıfsal bir çatışma olduğu görülüyor. 

İbadet yönüyle aynı veya farklı olsa da İslam felsefi, ahlaki, ve siyasi açıdan iki dine ayrılıyor. O dönem 

daha Sünnilik de, Alevilik de yoktur. Ali, Ebuzer vb. tarafından temsil edilen mazlumların, yoksulların dini 

ve bir de Osman, Muaviye gibileri tarafından savunulan zalimlerin, zenginlerin dini... Ebuzer örneğinde de 

görüldüğü gibi, egemenler, kendi egemenlikleri için komplo, baskı, oyun, işkence her şeyi yapmışlardır. 

Bugüne kadar da bu değişmedi. Oligarşi, egemenler, AKP, Diyanet Osman’ı, Muaviye’yi savunurken, 

Ebuzer’in direnişçi, eşitlikçi, boyun eğmez damarını Alevilik sahiplenmiştir. Ali’nin en yakın dostu ve 

destekçisi olan Ebuzer, Anadolu Alevileri’nin kutsal saydığı Kırklar meclisi üyelerinden ve on yedi 

kemerbestlerden biridir. Adı, Alevi Cemlerinde yaşatılır. 

 

Sadece Ebuzer de değil, hepsi Ali’nin yanında saf tutmuş, halk saflarından gelen İslamın öncüleri Selman-ı 

Farisi, Bilal-i Habeş, Ammar bin Yasir, Veysel Karani ve diğerleri de Aleviler tarafından sahiplenmekte, 

Cemlerinde, cemaatlerinde yaşatılmaktadır. 

 

 

ASHAB-I SUFFA 

 

Peygamber, Medine’ye hicret ettiğinde, inşaa edilen mescidin kuzey duvarına, hurma dallarıyla bir 

gölgelik‚ “suffa” yapılmıştı. Evi, ailesi olmayan, peygamberin yanından ayrılmadığı için burada yatıp 

kalkan, ona gönülden bağlı bu gruba, “Ashab-ı Suffa” dendi. Kuran’ı ve Peygamber’in sözlerini ezberleyen, 

onun vaazlarını halka yayan ve savaşta olsun, barışta olsun verdiği her göreve koşturan ve serveti olmayan 



bu grup, bir komün yaşamı sürmekteydi. Ki çoğu kez peygamber ile aynı tencereden yedikleri arpa yemeği 

ile‚ “bir lokma, bir hırka” felsefesine uygun yaşarlardı.  

 

Ashab-ı Suffa içinden, Hureyre gibi sonradan mala tamah edip bir makama geçerek halkı soyanlar çıksa da 

çoğunluğu ölene kadar bu sade yaşamı terk etmediler. Peygamber ölünce, doğruluğun ve ilmin temsilcisi 

olarak gördükleri Ali’nin çevresinde toplandılar ve halifeliğin onun hakkı olduğunu savundular. Osman’ın 

ve ardından Muaviye’nin, saltanatına karşı da en şiddetli mücadele edenler de onlar oldu.  

 

Osman’ın haksızlık ve zulmüne isyan eden kabile liderleri, akın akın, Medine’ye gelip, Osman’a halifeliği 

bırakması için baskı yapıyorlardı. Osman’ a destek için Şam’dan gelen Muaviye ise şöyle dedi: “Bu işleri 

yapanların hepsi, Allah’ın elçisinin yakın dostlarıdır. Bu fitneyi çıkaranlar onlardır, onlardan gelmektedir. 

Bence onların hepsini bir yerlere bey yapıp Beytülmal’dan pay verilsin.”                                                   .  

 

Evet, Osman’a isyan edenler içinde, Ashab-ı Suffa başı çekmişti. Ki sonradan Muaviye tarafından Ammar 

bin Yasir, Osman’ın öldürülmesinden sorumlu tutulacaktı. 

 

Ammar Bin Yasir ve ailesi, ilk Müslümanlardı. Mekke’nin en yoksullarından olan annesi ve babası, servet 

sahipleri İslamı yok etmek için saldırıya geçtiğinde, en ağır işkencelere uğradılar, yine de Müslümanlıktan 

vaz geçmedikleri için katledildiler. Ammar da ölene kadar Peygamberin, daha sonra da Ali’nin çevresinden 

ayrılmadı. Bir hadise göre Peygamber, ölümünden sonra ortaya çıkacak sorunları kastederek şöyle demiş: 

“İnsanlar bir mevzuda ihtilafa düştükleri ve bir kaç gruba ayrıldıklarında hak, Sümeyya’nın oğlu Amr 

iledir.” Ali’nin yanında Camel ve Sıffin savaşlarında komutanlık yapan Ammar’ın varlığı bile, bu hadisi 

bilen pek çok insanı, saf değiştirerek Ali’nin yanına geçmeye yöneltmişti. 

 

Çünkü Ammar da, Ebuzer gibi doğruluktan, inandığından sapmadı. Osman’ın zenginleri kollayıp, halkı 

ezen, sömüren saltanatına sessiz kalmadı. Örneğin, Osman, bir gün halka açık bir toplantıda şöyle der: 

“Bazı insanların hoşuna gitmese de ve dillerinden itiraz yükselse de halifenin ganimetlerden 

yararlanmasında ayıplanacak bir şey yok. Bu yanlış bir iş değil.”  

 

Bu sözlere önce orada bulunan Ali itiraz eder: “Eğer bu şekilde davranmayı sürdürürsen halk, iktidarı 

senden geri alacaktır.” 

 

Ve orada Ammar ayağa kalkar: 

“Allah’ a yemin olsun ki, sana ilk isyan eden ben olacağım!” 

 

Bu sözler üzerine Osman, Ammar’ı tutuklatır. Hükümet konağında bayılıncaya kadar döver, işkence eder. 

Ammar’ ı susturmaya gücü yetmez. Asıl niyeti ise onu da Ebuzer gibi sürgün ederek ortadan kaldırmaktır. 

Ama başta Ali ve taraftarları olmak üzere Peygamber’in eşleri Ümmü Seleme, Ayşe bile bu sürgüne itiraz 

ettiği için uygulayamaz. 

  

Ammar, 93 yaşında katıldığı Sıffin Savaşı’nda çatışarak öldü. Onun ölümü ardından yine İmam Ali’ ye 

gönülden bağlı olanlardan Malik Ejder’ i de adamlarına zehirleten Muaviye, Şam halkına şöyle diyecekti: 

“Ey ahali! Şu anda duanız kabul edilmiş bulunuyor. Çünkü Ali’nin iki güçlü pazusu vardı. Biri Sıffin’de 

kesilen Ammar’dı. Diğeri ise bugün kesilen Malik Ejder’di.”      

 

Ashab-ı Suffa’dan olan bu insanlar, hayatları boyunca İslamiyetin ezilenleri, yoksulları kurtarmak için, 

eşitlik ve adaleti sağlamak için geldiğine inanmışlardı. Peygamber de mescidine gelip bu insanların yoksul 



görünümünden, kokusundan rahatsız olup‚ “Ey Muhammed, bunları uzaklaştırsan, biz sana daha çok 

gelirdik.” diyen zenginleri terslemiş, Ashab-ı Suffa’yı yanından ayırmamıştı. En çok onlarla oturup 

kalkmış, onlarla sohbet etmiş, herkesten önce onlara danışmış, görev vermişti. 

 

Bu insanlardan biri de Anadolu Aleviliği için çok önemli olan Selman-ı Farisi’dir. Selman lakabından da 

anlaşılacağı gibi İranlıydı. Selman’ın ailesi, ateşe tapan mecusilerdendi ve İran’da ayrıcalıklı zengin 

sınıfındandı. Selman ezilen yoksul halkın durumunu görmüş, kendi inancını sorgulamaya başlamış ve diğer 

dinleri araştırmıştı. 494 yılında büyük bir ayaklanma örgütleyen Mazdek’in sözlerinden etkilenmişti. 

“Tanrı, topraktan yiyeceği ve tüm gereksinimleri, halk onları aralarında eşit bölüşsün diye yaratmıştır. Hiç 

bir kimse, diğerinin payından fazla alamaz” 

   

Selman, Mazdek’i zındık ilan eden İran’ın ayrıcalıklı sınıflarına hizmet eden dinini terk etti. Hıristiyan 

papazların etkisi ile Hıristiyan oldu. Şam’a gitti. Ama orada da yoksulların, zenginlerin olduğunu, dinin 

yerine servet biriktirenlere hizmet ettiğini gördü. Musul, Nusaybin ve Anadolu’ya geldi. Kanaatkarlık 

içinde yaşayıp, papazlara hizmet etti. En son bir papazın tavsiyesi üzerine Medine’ye gitmeye karar verdi. 

Yolda kervanı saldırıya uğradı ve köle olarak zincirlenip satıldı. Selman, Medine’de bir köleyken daha 

eşitlikçi, kardeşleşmeci bir akımın doğduğunu öğrenmiş ve Muhammed’e katılmıştı. Hicretten sonra 

Peygamber tarafından toplanan para ile azadlığı satın alındı. Ve ondan sonra da Peygamber’in yanından 

ayrılmadı. Selman, kültürlü, diğer dinleri de bilen, birçok yer gezmiş bir Müslüman olarak Peygambere 

yakınlığından dolayı Ehl-i Beyt’ten sayıldı. Ammar gibi Ömer’in halifeliğinde Medain Valiliği’ne 

getirildiğinde dahi geçimini, hep yaptığı gibi, hurma dallarından sepet örerek sağladı, valilik maaşını ise 

yoksullara dağıttı. 

 

Selman-ı Farisi, Anadolu Aleviliği’nde çok önemli bir kişiliktir. Cem töreninde, 12 hizmetten biri olan 

faraşçılık, onun adıyla anılır. Yine zanaatla geçindiğinden olsa gerek, Ahiliğin Piri olarak kabul edilmiştir. 

Arap Aleviliği’nde ise ismi Ali’den sonra anılır ve bab(kapı) olarak kutsanır. İranlı olması ve Anadolu’ya 

gelmiş olması da onun, halk üzerindeki etkisini arttırmıştır. Kırklar Meclisi inancında da Selman-ı 

Farisi’nin ismi ayrıca anılır ve özel bir yer verilmiştir. 

 

Ashab-ı Suffa’nın yaşam tarzı ve ilkelerinin, Anadolu Aleviliği’nin temel felsefesini oluşturan Kırklar 

Meclisi düşüncesinin oluşmasında etkili olduğu anlaşılmaktadır. Alevilik, İslam’ın eşitlik ve kardeşlik 

ilkelerine, sonuna kadar bağlı kalarak, bir lokma ve bir hırka ile yaşayan bu ilk Müslümanları, öncüleri 

olarak kabul etmişti. Onların komün yaşamını ve Peygamber’e, Ehli-Beyt’ine ölümüne bağlılığını 

idealleştirerek, Kırklar Meclisi’nde bir efsaneye dönüştürdü. Doğaldır ki bunu yaparken gönlünden, 

bilincinden geçen birçok şeyi de onlara kattı. Örneğin Kırklar Meclisi efsanesinde öyle bir eşitlik vardır ki, 

aralarına Peygamberi bile peygamber sıfatı ile almazlar. Bir kişi olarak alırlar. Üstelik Kırklar Meclisi’nde 

kadınlar da vardı. Hiç kimsenin ayrı gayrı kalmadığı, tam bir birlik sağlanmıştır. İmam Ali de bu birliğin 

sembolüdür, başıdır. Anadolu Alevileri için Kırklar Meclisi, ideal toplumdur. Aleviliğin temel ibadeti Cem 

Törenleri de Kırklar Meclisine dayandırılır. 

 

OSMASNIN SALTANATINA KARŞI HALK AYAKLANMASI 

 

Halife Osman dönemi, özellikle tüm valilikleri ele geçiren Ümeyyeoğulları aşireti bakımından zenginlik ve 

saltanat dönemi oldu. Birçok tarihçi Osman’ın ve valilerin ganimete el koyduğunu, bunun halkta büyük bir 

tepki yarattığını yazar. Bu tepkileri Ali taraftarları, Ebuzer, Ammar, Salman-ı Farisi gibi sahabeler dile 

getirmekte, yoksullar, ezilenler de onların çevresinde toparlanmaktaydı. Osman, hilafetin son dönemlerinde 

bu tepkileri bastırmak için, işkencelere, sürgünlere başvurdu, tüm muhalif sesleri bastırmaya çalıştı. Ama 



başarılı olamadı. Halkın öfkesi daha da büyüdü. 

 

Daha önce belirttiğimiz gibi, çoğu işgal sonucu zorla Müslüman yapılmış çevre halkların, bu saltanata 

tepkisi ise çok daha güçlü oldu. Mısır, Basra, Kufe; Osman’ın saltanatına karşı en alttaki Mevalilerin, 

kölelerin, yoksulların tepkisinin yoğunlaştığı yerlerde. Ki İmam Ali’ye bağlılıkta herkesten ileri giderek onu 

tanrılaştıran İbni Sebe de bu bölgelerin yoksulları arasında propaganda yapmakta, onları örgütlemekteydi. 

Osman’a isyan edenlerin en kararlıları olan Mısır’dan gelenlerin başındaydı. İbni Sebe, ilk halife 

Ebubekir’in oğlu Muhammed, Ammar bin Yasir, Medineliler, Mekkeliler, Basra ve Kufe’den gelenler... 

Kısacası, servetlerine servet katan Emeviler ve bir avuç sömürücü azınlık dışında herkes ayaklanmaya 

katılmıştı. 

 

Ayaklanmacıların, Osman’ a yönelttiği başlıca suçlamalar şunlardı: 

 

“Allah’ın kitabını mahvetti, 

Halkın malını devletleştirip, devleti kendi malı yaptı. 

Yönetime akrabalarını tayin etti. 

Peygamberin dostlarına kötü muamele etti. (Ebuzer) 

Afrika’dan gelen ganimetlerden Mervan’a özel hisse verdi.” 

  

Ayaklanma karşısında Ali’nin tavrı, kanın dökülmesini önlemek için uzlaşma sağlamaya öncelikti. 

Kaynakların aktardığına göre; “Osman, onlara/ isyancılara Ali’yi gönderdi. Ali doğrudan onların yanlarına 

geldi ve şu beş hususta anlaştılar: Vazifelerinden alınanlar yerlerine iade edilsin, mağdur ve haksızlık 

edilenlere hakları verilsin; fey/ganimet, tıpkı Allah’ın emrettiği gibi eşit olarak dağıtılsın, taksimde adil 

olunsun; devlet idaresinde adaletli ve liyakatli insanlar çalıştırılsın.” 

 

656 yılındaki ayaklanmanın fitilini ateşleyen, Halife Osman’ın, Kufe valisini değiştirmesi olmuştu. Mısır, 

Kufe, Basra, Şam; Mekke gibi bölgelerden Medine’ye akın eden halk, İbni Sebe gibi ayaklanma 

önderlerinin ve Ali taraftarlarının propagandasıyla harekete geçmişlerdi. Medine’de toplanarak, Osman’ın 

sarayını kuşattılar. 

 

Osman’ın valiler konusunda sözünü tutmadığının duyulması üzerine, halk saldırıya geçti.  Ali’nin Osman’ın 

kapısına diktiği oğulları da halkın öfkesinin önüne geçemediler. Pencerelerden giren ayaklanmacılar, 

Osman’ı öldürdüler. 

 

Müslümanlar, onun zulüm ve saltanatına öyle kinlenmiştir ki, cesedi bir Yahudi mezarlığına atıldı. Cenaze 

namazı kılındı. Ve üç gün öyle bekletildikten sonra, Ali ve bir kaç kişi tarafından oraya defnedildi. 

 

İşte egemenlerin tarihinin, aklamak için kırk türlü takla attığı üçüncü halife Osman’ın, halkın gözündeki 

gerçek değeri budur. Ayaklanma öncesinde de halifeliğinin son yıllarında halk içine çıkamaz olmuş, tarihçi 

Taberi’ye göre mescitte hutbe okurken bile taşlanmıştı. 

 

Osman’ın ölümü ardından ayaklanmacılar, Ali’nin evi çevresinde toplandılar ve ondan halifeliği 

üstlenmesini talep ettiler. Ali, bir hafta boyunca düşünür! Biat etmek için kapısından ayrılmayan halkın 

ısrarıyla halifeliği kabul eder. İbni Sebe’nin bu süreçte önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.  

 

“Üç isyancı takımından en güçlüsü, Mısır birliğiydi. Mısırlı isyancıların önderi Abdullah İbn Saba, beş gün 

süren anarşinin ardından, Peygamberin, Onun adına vasiyet ettiği halifeliğin, Ali’nin hakkı olduğu temeli 



üzerinde Ali davasını destekledi. 23 Haziran 656’da Ali, isyancılar tarafından halife olarak selamlandı. Ve 

halk tek tek Ona biat yemini etti.”  

 

Görüldüğü gibi Ali, ayaklanan halk tarafından halife seçildi. Başta Ümeyyeoğulları olmak üzere servet 

sahipleri, ezilenlerin, yoksulların seçtiği bu halifeye biat etmediler. Ve Osman’ın kanını gerekçe göstererek 

Ali’ye savaş açtılar. 

 

 

İBNİ SEBE 

 

İbni Sebe, ezilenlerin ayaklanmasını savunan bir halk önderidir. Bu özelliği ile egemenlerin tarihinde yok 

sayılmış, ne savunduğu, ne yaptığı belirsiz bir kişi haline getirilmek istenmiştir. Oysa İbni Sebe, Ali’nin 

yakın çevresindedir. Ve hatta Ona bağlılıkta, tüm diğerlerinden ileri gitmiştir. 

 

Şerhistani, Kitab al-Milal’da, Abdullah İbni Sebe’nin hakkında şunlar yazıyor: “Sabailer, İbni Sebe’nin 

yandaşlarıdır. Bu kişi Ali’ye bir gün, “Tanrı Sensin!” dedi. Bu nedenle hemen Medain kentine sürgün 

gönderildi. Kendisinin Yudaizmden (Yahudilik bn.)  İslam’a geçtiği söylenir. Yahudi olduğu dönemde, Nun 

oğlu Jasue olduğunu ve Musa’nın mirasının kendisine geçtiğini iddia etmişti. Aynı şekilde Muhammed 

Peygamber’in, Onu mirasçısı atamasıyla, İmamlığı Ali’nin aldığını ilk söyleyen de O idi. Aşırı Şii 

Mezhepleri, ondan, onun düşüncelerinden doğmuştur.” 

 

Abdullah İbni Sebe, Gulat-ı Şia denilen, egemen hale gelmiş Şiilik dışındaki tüm Alevi akımları,  kapsayan 

batıni düşüncelerin babası sayılır. Tanrısal özün (nurun) insanda tecelli etmesine (görünür olmasına)  

dayanan ‚ “Ene’l Hak” inancı, onun fikirlerinden doğdu. Hallac-ı Mansurlar’ dan, Fazlullah Hurufuiler’den, 

bugünkü Alevi inancına kadar hepsi, İbni Sebe’nin açtığı yoldan yürüdüler. İbni Sebe’nin düşüncelerini 

sürdüren ve ardından pek çok kola ayrılan Sebelik, tanrısal özün Ali’de göründüğünü ve İmam Ali’den 

sonra da onun soyuna geçerek ölümsüz olduğunu savundu. Ali’nin ölmediğini, göklerde yıldırım şeklinde 

seslenen ışığın da Ali olduğunu iddia eden İbni Sebe’nin görüşleri, Türklerin, Gök Tengri inancına da 

benzemektedir. Bugün bile Alevi köylerinde gök gürlemesi‚ “Ali’nin Narası”na benzetilir. Bu inanç, Alevi 

deyişlerinde de sıkça işlenmiştir. 

 

“Şah’ı Merdan cuşa geldi, sırrın aşikar eyledi. Yağmuru yağdıran menim ol Ömer’e söyledi. Ol dem de 

şimşek yalabıdı  yedi sema gürledi. Hem sakidir hem bakidir Nur-ı Rahman’ım Ali Hak Muhammed 

buyurdu ki yektir Ali, bir dedi hem evvele hem ahire her şeye kadir dedi. Ali’ye şirk koşanlar mutlaka kafir 

dedi. Yetiş imdadıma, medet mürvet ya Ali” (Sefil Ali) 

 

İbni Sebe’nin, Cemel ve Sıffin Savaşlarında adına rastlanmıyor. Hakkındaki bilgilerin çoğu 

karartıldığından, bugüne pek az şey kalmış olmalı. Kesin olan, düşüncelerinin, ezilen yoksul kesimler içinde 

kök saldığı ve servet sahiplerine karşı halkı, ayaklanması için, Ali taraftarlığı propagandasıyla 

örgütlediğidir. Ebuzer, İslam aristokrasisi ve egemen çevreler içinde propaganda yapmıştı. Onları Kur’an’ 

a, Peygamber’in eşitlik, kardeşlik ilkelerine uymaya davet etmiş, servet biriktirmekten men ederek, 

ezilenlerle, yoksullarla paylaşmaları gerektiğini söylemişti. İbni Sebe ise, merkezden uzakta, baskı ve 

sömürü altında inleyen kölelere, Arap olmayan halklara seslenmiş, onları örgütlemeye, haklarını almak için 

ayaklanmaya çağırmıştı. 

 

4. HALİFE İMAM ALİ 

 



“BEN, ALLAH KATINDA YOKSULLARIN SIĞINAĞIYIM” 

 

Hz. Ali, 656 yılında, diğer halifelerden farklı olarak bir halk ayaklanması sonucu iktidara geldi.  

 

Peygamber’ in ölümü ile başlayan ilk ayrılık ve çatışmalar, Osman’ın halifeliği sırasında doruğa ulaşmış,  

egemenler açısından çelişkileri kılıçla çözmekten başka yol kalmamıştı. Ali, taraftarlarının baskısına 

rağmen bu savaşı, halife oluncaya kadar hep erteledi. Bu sırada zengin sınıf ve onların iktidardaki 

temsilcileri Ümeyyeoğulları çok güçlendiler. Bu nedenle Ali’nin beş yıl süren halifeliği, iktidar savaşları ile 

geçmişti. İslam tarihine yön verecek en sert çatışmalar, Ali’nin halife olduğu yıl gerçekleşir. 

 

• 656 yılı Haziran ayında Osman, halk ayaklanması ile öldürüldü ve yerine Ali halife oldu. 

• 656 yılı Aralık ayında Cemel savaşı oldu. 

• 657 yılı Temmuz’unda ise Sıffin savaşı yaşandı. 

 

Bu çatışmada İmam Ali ve Onun izinden yürüyen Ehli Beyt, tarihsel olarak ezilenlerim, yoksulların 

temsilcisi oldu. İmam Ali’yi bu konuma getiren, sadece kişisel özellikleri değildi. Esas olarak o günün 

tarihsel koşullarıydı. Müslüman ezilenler, dönem itibariyle iktidarı kendi adlarına isteyecek ideolojik 

güçten, yönetime talip olacak birikimde perspektiften, tarihsel olarak yoksundu. Bu nedenle yüzyıllar boyu 

iktidarda hak iddia etmenin meşru gerekçesi olarak Ehli Beyt’e sarıldılar.  Hatta birçok önderini, bu nedenle 

Ehli Beyt’e bağlayan soy zincirleri icat ettiler. Olayların gelişimine göre birçok yerde ezilenler, Ali’nin 

istek ve düşüncelerini aşmış, Onu, biçtikleri misyonun gereğini yerine getirmeye zorlamıştır. Ki kişisel 

olarak Ali, Araplar içinde egemen sınıfından, yönetime ortak olan Kureyş Kabilesindendir. Ama O, halkı 

sömürerek saltanat sürmeyi reddetmiş; doğruluğu, dürüstlüğü, İslamın ilk vaadlerine ve Peygamberine 

bağlılığı ile ezilenlerin önderi haline gelmiştir. 

 

Hz. Ali, dini olarak da tüm tarikatların bağlandığı bir kişilik oldu. Halkların, layık olmayana böyle bir 

önderlik misyonu biçmeyeceği çok açıktır. Yani Halife Ali, kişiliği ile yaptıkları ile bu misyonu hak 

etmiştir.  

 

Ali, iktidara gelir gelmez ilk işi, hazinedeki 300 bin dinarı, 100 bin kişiye, eşit olarak 3’er dinar halinde 

dağıtmak oldu. Kuşkusuz bu tavır, yoksul halkın sorunlarını çözmez. Toplumdaki sınıfları da kaldırmaz. 

Kaldı ki o dönem, sınıfları ortadan kaldıracak bir ekonomik düzen de tarihsel olarak mümkün değildir. 

Yalnız Ali’nin bu tavrı, halkın, yoksulların yanında olduğunu gösteren simgesel bir tavır olmasıyla 

önemlidir. Bunu yaparken, artık herkesin eşit olduğunu ilan eder: “Siz Allah’ın kullarısınız; mal da Allah’ın 

malı... Allah, onu aranızda eşitlikle bölmemi emretmiştir. Hiçbirinizin öbürüne üstünlüğü yoktur.”  

Hazinedeki malı eşit olarak halka dağıtan Hz. Ali, ayrıca Ümeyyeoğullarının biriktirdikleri haksız servetleri 

de hazineye alacağını açıkladı.(Önemlidir) Ali’nin bu tavrı, en azından zenginlikte ifrata varanların 

mülklerinin alınması demekti. Bu, açık bir sınıf savaşı ilanıydı. 

 

Ali’nin bu eşitlikçi tavrı, Onun halifeliğini destekleyen, başta Talha ve Zübeyr gibi zenginler olmak üzere 

ayrıcalıklı zengin sınıfın hemen tepkisini çekti. Çünkü onlar, Osman’ın yönetiminde Ümeyyeoğulları’nın, 

suyun başını tutmasından rahatsız olmuş olsalar da, halkla eşit olmak, en son isteyecekleri şeydi. Ayrıcalıklı 

konumlarından vaz geçmediler. Ali’nin hazineden herkese eşit pay vereceğini duyan Talha, Zübeyr, 

Abdullah bin Ömer, Sa’d bin As, Mervan ve zengin Kureyşliler tepki gösterdiler. Eğer Osman’ın dağıttığı 

gibi dağıtmazsa, kendisini terk edip Şam’a giderek Muaviye’ye katılmakla tehdit ettiler. 

 

Güneşin altında işçisiyle kuyu kazan Halife Ali’yi gören bu servet sahiplerinin iftiraları, sınıfsal ayrışmanın 



nasıl meşrulaştırıldığını da göstermektedir. Ali’ye şöyle derler: 

 

“Bizim, Resulullah’a yakınlığımız var. İslam’ı ilk kabul edenlerdeniz. Savaşlarda bulunduk. Ne Ömer böyle 

verirdi, ne Osman. İkisi de bizi üstün tutardı. Sen ise bizi herkesle bir tutuyorsun.” 

Ali: Benden önce mi Müslüman oldun? 

-Hayır, sen ilk Müslümansın; ancak Resulullah’ın boyundanız, Ona yakınlığımız var. 

Ali: Benden daha mı yakınsınız? 

-Haşa, O’nun senden daha yakını yok. Fakat Ona uyduk, müşriklerle savaştık. 

Ali: Benim kadar mı savaştınız? 

- Haşa, senin kadar savaşan yoktur. 

Ali: And olsun Allah’a, benimle işçinin arasında bile fark gözetmem ben.” 

Başını Talha ve Zübeyr’in çektiği servet sahipleri, Ali’nin eşitlikçiliğine karşı peygamberin Ayşe’nin 

arkasına sığınarak isyan ettiler. Ayşe, Osman’ı Ali’nin öldürttüğü demagojisine sarılarak bir ordu topladı. 

Servet sahiplerinin desteğinde toplanan bu orduya, kendisi de bir deveye binerek katıldı. Cemel savaşı 

denen ve on binden fazla insanın öldüğü bu savaşı Ali kazandı. İktidarı ele geçirmekte başarılı olmayan 

Mervan gibileri kaçıp Şam’daki Muaviye’nin kanatları altına sığındılar. Bundan sonra, Ali’ye karşı servet 

sahiplerinin mücadelesinin önderi, kendini Osman’ın varisi ilan eden Şam Valisi Muaviye olacaktı.  

 

Ali, halife olduğunda ezilenlerin, yoksulların lehine attığı her adım, yaptığı her düzenleme, servet sahipleri 

tarafından tepki ile karşılandı. Ali, halkın, baskı ve zulüm gördüğü yöneticilerden şikayetçi olabileceği bir 

“divan” örgütlenmesi oluşturdu. Osman’ın işbaşına getirdiği yağmacı, zorba valileri değiştirdi. Göreve 

getirdiği valilere de kendisi gibi sade ve mütevazı bir hayat sürmelerini söyledi. Örneğin Basra valisini 

zenginlerin verdiği davete katıldığı için çok sert bir mektup yazarak uyarmıştır. 

 

“Bil ki her uyan kişinin, kendisine uyduğu bir imamı vardır. Gene bilin ki sizin imamınız, dünyasında 

köhne bir elbiseyle, iki parça ekmeği kendisine yeterli bulandır. Bilirim, sizin buna gücünüz yetmez. 

Yetmez ama çekinip temiz olmaya, doğru yola gitmeye gayret ederek yardım edin bu yolda bana...” 

 

“Dilersem, ben de yağları, balları bulurum. Buğday ekmeğinin halisini yerim. İpekliler giyerim. Fakat 

nefsimin bana üst olması, yemeklere çekmesi olası mı? Ben nasıl doya doya yemek yiyebilirim ki, Hicaz’da 

ya da Yemame’de belki yoksullar vardır. Güler geçmiştir ki tokluk görmemişlerdir. Gecemi tok olarak nasıl 

gündüz edebilirim ki çevremde aç karınlar, yanmış, susuzluktan bunalmış ciğerler vardır.” 

 

Halife Ali, eşitlikçi, adaletli ve yoksulları koruyan, kollayan yönetimi sırasında diğer taraftan bir 

imparatorluk olma yoluna girmiş İslam devletinin düzenini sürmüştür. Merkezileşmeyi, disiplinli ordu ve 

idareyi, ticareti ve tüccar sınıfını teşvik etmiştir. Mısır Valisi’ne yazdığı mektubunda, çok açık biçimde 

toplumun sınıflara ayrıldığından bahseder ve şöyle der: 

 

“Bir de tacirleri, sanat ve zanaat erbabını tavsiye ederim sana; onlara karşı hayırlı ol, çünkü onlar faydalı 

kişilerdir... Onlar düzene bağlıdırlar, isyanlarından korkulmaz; barış adamlarıdır, ailelerinden ürkülmez...” 

 

“Sonra Allah için aşağı tabakayı gözet. Onlar, başvuracakları bir düzen bulunmayan, yok, yoksul, muhtaç, 

darlıkla bunalmış, dertlere karmış, kazançtan aciz kalmış kişilerdir... Onların gözlere hor görünenlerini, 

insanlar tarafından aşağı sayılanlarını fakat sana gelip hallerini anlatamayanlarını sen ara, bul...” 

 

Görüldüğü gibi, ezilenlerden, yoksullardan yana adaletli bir yönetim çabasına giren Ali, sınıf farklılıklarını 

uzlaştırmaya da çalışmaktadır. Halife olana kadar sergilediği pratik de buna uygun dur. O, bıçak kemiğe 



dayanana kadar, İslam içinde ezenlerle ezilenlerin, bir noktada uzlaşabileceğine, kanın dökülmeden sorunun 

çözüleceğine inandı. Nitekim Sıffin Savaşı’nda Muaviye’ ye karşı askeri olarak üstün olmasına rağmen, 

siyaseten yenilmesinin sebebi de bu ikircikli tavrı olacaktı. 

 

KUTU: İSLAM’IN EKONOMİ POLİTİĞİ 

 

Günümüz İslamcılarının Seyyit Kutup’tan esinlenerek sık sık dile getirdiği bir görüş var. Onlara göre İslami 

düzen, sosyalizme de kapitalime de karşıdır! İslam, üretim araçlarının özel mülkiyetini ortadan 

kaldırmamıştır. Servet sahiplerini dışlamamış, onları da kazanmaya çalışmıştır. Ticareti helal kazancın yolu 

olarak göstermiştir ki, Peygamberi de bir tüccardır... Diğer yandan ezilenlere, yoksullara eşitlik vaadetmiş, 

komşusu açken tok yatanları, servet yığanları kınamıştır. Onlara servetlerini, ihtiyacı olanlarla paylaşmaları 

için zekat, fitre, sadaka gibi dini görevler yüklemiştir... 

 

Ebuzer, bir gün Osman’a ‚ “Niçin zenginlerden alıp fakirlere dağıtmıyorsun” der. 

Osman‚ “Ben, her şeyden önce Allah’ın Resulu’nde görmediğim bir şeyi yapmam! Sonra da İslam’da şahıs 

mülkiyeti kati olduğuna ve tasadduk (sadaka verme b.n) emri açık bulunduğuna göre, isteyen istediği gibi 

dağıtsın. Bu borcu, şahısların vicdan ve ahlakına ısmarlar fakat asla zor kullanarak sağlamam” der. 

 

Ebuzer de Müslüman’dır, Osman da! İslam’ın, sınıfsal olarak birbiriyle uzlaşmaz iki zıt yönüdürler. Bir 

arada, barış içinde yaşamaları olanaksızdır. Biri mutlaka diğerine üstün gelecek, susturacak, ezecek, 

hükmedecektir.  Bu, sınıflı toplumlar tarihine yön veren temel konudur. 

 

İslam bağrında taşıdığı bu çelişki ile doğmuştur. Peygamberi, mal biriktirmemiş, en yakınındaki yoksulları,  

kimsesizleri, köleleri, mevalileri, zenginlerden üstün tutmuştur. Ama diğer yandan da Huseyn ve Taif 

savaşlarından elde edilen ganimetlerden, savaşa katılmadıkları halde Ebu Süfyan ve oğulları Muaviye ve 

Yezid’e pay ayırıp göndermiş, buna da‚ “kalpleri ısındırma” demiştir. Çünkü bilir ki, yoksulların kalpleri 

adaletle, zenginlerin kalpleri ise malla” ısıtılır. 

 

Özcesi, İslam, sömürülenle sömüreni uzlaştırmaya çalışmıştır. Bu çabanın sonucunda ise ekonomik gücü 

elinde bulunduran Emeviler, iktidarı ele geçirmiştir. 

 

Sıffin Savaşı’nda Ali’nin ordusunda yer alan ilk halife Ebubekir’ in oğlu Muhammed, Muaviye’ ye bir 

mektup yazarak, Ali’nin faziletlerini sayar ve Muaviye’yi, “Sen ve baban, Peygamberle akitleşmenize 

ihanet ettiniz...” diyerek uyarır. Muaviye ise cevabında, bu çatışmanın kaçınılmaz olduğunu ve kendinin 

durup dururken ortaya çıkmadığını anlatır: 

 

“Ebu Talip’in oğlunun faziletini, geçmişini, Peygambere yakınlığını, korku esnasında onun can 

siperhaneliğini anlatmışsın(...) Ben ve senin baban Ebu Talip’in oğlunun, fazilet ve hakkını biliyorduk. 

Allah, Peygamber(SAV) ile onun vaadini gerçekleştirip, onu yanına alınca, baban ve Faruk (Halife Ömer 

b.n) Ali’nin hakkını alıp, ona karşı çıkan ilk kişiler oldular. Bu konuda ortak görüşteydiler. Onu biata 

zorladılar. Kabul etmeyince baskı uyguladılar. Büyük kasıtları vardı. O zaman biat edip teslim oldu. Ancak 

onlar, hiçbir işlerine Ali’yi ortak etmediler. Onların üçüncüsü Osman da aynı yolu sürdürdü. Sen ve dostun 

onu eleştirdiniz. (...) Ey Ebubekir’in oğlu, yaptıklarına dikkat et, ayağının yorganına göre uzat! Sen sabırlı, 

hiçbir olaya teslim olmayan ve kimsenin derinliğine ulaşamayacağı dağ gibi birisiyle karşı karşıyasın. 

Baban, onun yolunu açmış ve yönetimini sağlamlaştırmıştır. Eğer bizim yaptığımız doğru ise, baban bu 

hükümeti aldı ve biz, onun ortaklarıyız. Eğer baban bunu yapmış olmasaydı, biz de Ebu Talip’in oğluna 

karşı çıkmaz, teslim olurduk. Ama gördük ki baban, bizden önce ona böyle davranmıştır, biz de ona uyduk. 



Öyleyse ayıplamak istiyorsan, babanı ayıpla ya da bu işleri bırak.” 

 

Muaviye, gerçekçi, kurnaz bir siyasetçi olarak İslam’ın zaten bağrında bu çelişkiyle doğduğunu 

anlatmaktadır. Kabile düzenindeki Arap toplumundan, dünya çapındaki bir imparatorluğa giden yolun 

taşları, ilk halifeler ve daha doğrusu Peygamber tarafından döşenmiştir. 

 

İslam, mevcut üretim ilişkilerini değiştirirken siyasal ve sosyal düzenlemelerle, mevcut ilişkileri 

merkezileştirmiş, disipline ederek, bir devlet düzeni haline getirmiştir. İslam’dan sonra da Kureyş’in 

zenginleri, yine en zengin, Arap yarım adasının en yoksulları Bedeviler, köleler yine en yoksuldur. 

 

İslam, yarı köleci yarı kabile yapısının içinden çıkmıştır. Ve bu yapıyı feodalizme dönüştürmüştür. Bu 

dönüşüne ticaret erbabının önderlik etmesi, daha radikal, daha ilerici karakterde bir feodal devrime yol 

açmıştır ki, bu sonrasındaki süreci de belirlemiş, İslam Ortadoğu’ da ve kuzey Afrika’da çağının en güçlü 

ve en gelişkin feodal yapılarını doğurmuştur. Halkın sahiplenmesini sağlayan yanı nispeten eşitlikçiliği, 

sınıflar arasındaki farklara, aşırı derecede izin vermemesiydi. İslam, devletleşip, bir çok ülkeyi kapsayan bir 

imparatorluk olduğunda, ekonomik yapıda İslam, bir demagoji malzemesi olmaktan öteye gitmemiştir. 

Yüzyıllar içinde feodalizm yıkılıp, yerine kapitalizm geldiğinde, İslam yine ona ayak uydurmuştur. (?) (soru 

işaretine katılmadım. İslam kapitalizme de ayak uydurmuştur diye düşünüyorum. Ütün islam ülkelerinde 

kapitalizm var.) Geçen on yıllar içinde değişik ülkelerde iktidarda olan İslam, istisnasız her yerde kapitalist 

sömürüyü sürdürmüş, desteklemiş, derinleştirmiştir. Bu durum, kendine anti-Amerikancı diyen Şii İslam’la 

yönetilen İran’ da da böyledir, Sünni İslam’ı savunan Suudi Arabistan’da da böyledir. Amerikancı AKP’de 

her türkü laik uygulamaya saldıran Taliban da kapitalist esaslara göre yönetmişlerdir. İslam’ın, sözde 

sosyalist veya kapitalist olmadığı, farklı bir ekonomik sistem olduğu söyleminin, bir bilimsel gerçekliği 

yoktur. Kapitalist sömürüyü kaldıracak bir alternatif koyamamanın ezikliğini ve çoğu zaman emperyalist 

işbirlikçiliği örtmek içindir. 

 

Seyyid Kutub ve onu izleyen İslamcıların‚ “ne kapitalizm, ne sosyalizm” diyerek, İslam’ın farklı bir düzen 

getirdiği iddiası tamamen boş, tarihe, bilime, ekonomi-politiğin gerçeklerine tümden aykırı bir 

aldatmacadır. İslam tarihinin başından itibaren ardı arkası kesilmeyen iktidar kavgaları, ayaklanmalar, 

isyanlar, İslam içindeki sınıfsal ayrışmanın ve çatışmanın şiddetini göstermektedir. Tarihsel gerçeklikten 

kopuk, hayali bir ideal-İslam projesi ile kitleleri kandırmaya çalışanlara, Ali Şeriati’nin sorusunu 

yöneltelim: “Hangi İslam? Sarayların, saltanatların İslamı mı? Çıplak barakaların, kulübelerin İslamı 

mı?” (İtalik yazılmalı, altı çizilmelidir. Önemlidir) 

 

 

HZ. ALİ İLE MUAVİYE ARASINDAKİ İKTİDAR ÇATIŞMASI 

 

Ayşe’nin devesi etrafında yoğunlaştığı için‚ “Cemel” adı verilen savaşta, 10 bin ile 20 bin arasında 

Müslüman’ın öldüğü kabul ediliyor. Bu savaştan galip çıkan Ali, halifeliğin merkezini, kendini daha 

güvende hissettiği Kufe’ye taşıdı. İktidarını sağlamlaştırmak için valileri değiştirdi. Medain, İsrafın, 

Hamedan, Mısır, Yemen, Basra’da, Ali’nin atadığı valiler göreve geldi. Şam’da ise Muaviye, Ali’nin aldığı 

kararları ve halifeliğini tanımadığını ilan edecekti. Ayşe’nin ortaya attığı, “Osman’ın kanı” davasına, bu kez 

de Muaviye‚ “sahip çıktı”. Osman’ın kanlı gömleğini sarayından sarkıtarak, kendisinin Osman’ın vasisi 

olduğunu ve intikamını alacağını ilan etti. 

 

Muaviye, İslam’ın ve peygamberin en büyük düşmanı Ümeyyeoğullarından Ebu Süfyan’ın oğludur. Halife 

Ömer tarafından abisi Yezid ölünce onun yerine Şam valiliğine atanmıştı. Daha önce bu göreve, abisi 



Yezid, Ebubekir tarafından, Ebu Süfyan’ın desteğini almak için vali yapılmıştı. Yıllar önce Peygamber de 

benzer şekilde Mekke fethedildiğinde, mecburen Müslüman olan Ebü Süfyan’ı kazanmak için, oğlu 

Muaviye’yi katipliğine getirmişti. 

 

Osman’ın halifeliği, akrabası olan Muaviye’nin Şam’daki saltanatını sağlamlaştırmıştı. Muaviye, güçlü, 

merkezi bir ordu kurdu. Büyük bir deniz filosu oluşturdu, ganimet ve ticaret gelirleriyle iyice zenginleşti. 

Bizans İmparatorluğu’nu örnek alarak devleti güçlendirdi. Maliyeyi ve hazineyi düzenledi. Bu özellikleriyle 

Muaviye, Emevi devletinin kurucusudur denilebilir. 

 

Ezilenler açısından ise Muaviye, tarihin en kurnaz, en kan içici hükümdarlarından biridir. Sözü edilen tüm 

yenilik ve düzenlemeleri, daha çok yağma, talan ve sömürü için yaptı. Saltanatının görkemi ve zenginliği, 

halkların alın teri ve kanı üzerine kuruldu. 

 

Ali’nin halifeliğinin merkezini Kufe’ye taşıması ve Muaviye’nin de Suriye’deki gücüne dayanması, Ali ve 

Muaviye çatışmasının bir yanıyla da Kufe(Irak) ile Şam’ın (Suriye) rekabeti biçimine sokacaktı. Halife Ali, 

Kufe’de topladığı 120 bin kişilik büyük bir ordu ilke 657 yılında Muaviye’nin üstüne yürüdü. Muaviye’nin 

90 bin kişilik ordusuyla, bugünkü Urfa’nın 130 km ötesinde, Fırat kıyısındaki Sıffin’da karşılaştılar. Sıffin 

savaşı, 110 gün sürdü ve çok kanlı geçti. 20 binden fazla insan öldü. Ali’nin ordusunda Mısır’dan, 

Basra’dan, Yemen’den gelen yoksullar, Kufeliler, Bedeviler, Ammar b. Yasir gibi 93 yaşında olmasına 

rağmen geri durmayan büyük sahabeler vardı. Muaviye’nin ordusunda ise, Suriyeliler, Mekke’nin, 

Medine’nin zenginleri, Cemel Savaşı’nda yenilip kaçan Mervan gibileri vardı. Ali’nin yoksulları gözeten, 

eşitlikçi yönetimi ile Emevilerin halkı ezen saltanatı, savaş meydanında karşı karşıya geldi. 

 

Ali’nin ordusu, günler geçtikçe üstünlük sağlamaya başladı. Yenileceğini anlayan Muaviye, hileye 

başvurarak askerlerine Kur’an’ı parçalayıp, yapraklarını mızrakların ucuna geçirmelerini emretti. Böylece 

Amr bin As komutasındaki askerleri, mızrakların ucundaki Kur’an’ı sallayıp‚ “Müslüman, Müslüman’ı 

öldürmez! Kur’an aramızdaki hakem olsun!” diyerek, Ali’nin ordusunu şaşırttı. Ordudan türlü sesler 

yükseldiğini gören Ali, Kur’an’ a kılıç çekilmemesini emretti. Savaşı durdurdu. Ve görüşmeler sonucunda 

Muaviye’nin hakeme başvurma önerisini kabul etti. Bu öneriye göre, Osman’ı öldürenleri, seçtikleri 

hakemler araştırıp netleştirecekti. 

 

Muaviye’nin, Kur’an’ı savaş hilesi olarak kullanması, din istismarının İslam içindeki ilk örneklerindendir. 

Savaş meydanında yenen Ali, bu hileyle siyaseten yenildi. Hakem önerisini kabul etmekle, daha baştan 

Muaviye’yi de hak sahibi ve eşiti olarak kabul etmiş oldu. Dahası, uzlaşmacı, kararsız tutumu, saflarında 

büyük bir çatlak oluşturdu ve ordusunu bölüp parçaladı. Emevilerin zulüm ve sömürüsüne karşı, başından 

beri Ali’nin halifeliğini destekleyen yoksul halk saflarını oluşturan göçebe Arap kabileleri, Ali’yi terk 

ettiler. “Harici” diye adlandırılan bu kitle‚ “Hüküm yalnızca Allah’a aittir.” diyerek, Hakem Olayına karşı 

çıktılar ve Ali’yi de kafirlikle suçladılar. 

 

Muaviye, ordusunun komutanlarından Amr bin As’ı hakem olarak belirledi. Ali ise Kufeli aristokratların 

baskısıyla, istemeye istemeye Ebu Musa el-Aşari’yi hakem olarak atadı. Hakemler, Ocak 659 tarihinde 

Erzuh’da buluştular. Anlaşmalarına göre hem Ali’yi hem de Muaviye’yi halifelikten azledeceklerdi. İlk 

önce Ali’nin hakemi Ebu Musa söz alarak şöyle dedi: “ ...bu işe çıkar yol olarak Ali’yi de Muaviye’yi de 

halifelikten azletmeyi bulduk. Ben Ali’yi de Muaviye’yi de halifelikten azlettim.” Böylece Muaviye’nin 

tuzağına ikinci kez düşen Ali, kendi hakemi tarafından halifelikten azledilmiş oldu. Ebu Musa’nın ardından 

söz alan Muaviye’nin hakemi Amr bin As ise şöyle dedi: “...ben Ali’yi azlettim. Beni hakemliğe tayin eden 

Muaviye, Osman’ın valisidir. Onun kanını istemektedir... Muaviye’yi halifeliğe tayin ettim.”  



 

Hakemlerin bu kararını Ali hiç bir zaman meşru görüp kabul etmeyecekti. Ama iş işten geçmiş, er 

meydanında kazandığı zafer, Muaviye’nin güçlenmesinden başka bir işe yaramamıştı. Sıffin Savaşı’nda 

bölünen ezilenler cephesi ise giderek birbirine düşmüş, iyice zayıflamıştı. Hakem olayı sonucu Ali 

taraftarları, gücünü ve etkisini yitirmiştir. Sıffin savaşında hakemin kabul edilmesine karşı çıkıp Ali’nin 

ordusundan ayrılanlara, “Hariciler” dendi. Haricilerden 4 bin kişilik bir grup, Kufe’de İbni Kenan adında 

birinin önderliğinde, Ali’ye karşı ayaklandılar. Halife Ali, uyarılarına aldırmayan Haricilerle Nehrivan’ da 

savaşmış ve çoğunu kılıçtan geçirmiştir. 

 

Hariciler denilen ve yoksul Bedevi kabilelerden oluşan bu grup, uzun yıllar varlığını sürdürdü. Ali 

taraftarları (Şia) arasındayken, Ali’yi pasiflikle suçlayarak ondan kopmuş ve isyan etmişlerdi. Sonrasında 

Emevilere karşı da birçok suikast ve ayaklanma örgütleyip savaştılar.  Hakem Olayı’ndan sonra hem Ali’yi 

hem de Muaviye’yi öldürmeyi ve böylece sorunu çözmeyi düşündüler. Bunun için harekete de geçtiler. 

Şam’da bulunan Muaviye suikastten kurtuldu. İmam Ali ise, İbni Mülcem denen bir Harici tarafından, 

Kufe’de mescitte namaz kılarken, zehirli kılıçla başından yaralanarak öldürüldü. 

 

Hakem Olayı’nda Ali’ye itiraz ederken haklı olan Hariciler,  sonrasında ise asıl düşman (Muaviye) 

dururken, Ali ile savaşarak, tarihsel olarak gerici bir rol üstlenmişlerdir. O günkü koşullarda Ali 

önderliğinde birleşmiş olan ezilenler cephesinin bölünüp birbirine düşmesi, Muaviye’yi daha da 

güçlendirdi. Emevi saltanatının yolunu düzledi. Nitekim çok geçmeden Mısır’ı da ele geçiren Muaviye, 

kılıç zoruyla halka biat ettirdi. 

 

 

KUTU 

 

Egemen İslamcıların nasıl bir ikiyüzlü kültürle davrandıklarına dair aşağıdaki örnek açıklayıcıdır. Gerçi 

İslamcı gelenek, 1400 yıldan fazladır böyle çıkarcı, komplocu, halk düşmanı, zengin ve sömürücü dostu bir 

politika izliyor. Bu politikayla kimi zaman bizzat sömürü çarkının başında durmuş, kimi zaman AKP, El-

Kaide, Taliban, Suudi iktidarı gibi Amerikan uşaklığı yapmıştır. Kardeş dediği ile beraber sömürmüş, 

katletmiş, yalan söylemiş, halka zulmetmiş ama halk ayaklanınca, sureti haktan görünüp, fırtınanın 

dinmesini beklemiş, bunun için gerekirse kardeşini satmıştır. Sonra da siyasi iktidarını sağlamlaştırmak için 

kardeşinin davasını güden bir maske takmıştır. 

 

İşte örneği: 

 

“Diğer taraftan Muaviye’nin, Osman’ın öldürülmesi sürecinde ve ölümünden sonra izlediği politik tutum, 

ahlaki ve politik olarak tam bir ibretlik örneğidir. Öyle ki Muaviye, Osman’ın evinin kuşatıldığı zaman 

dilimi boyunca önce askerini geç göndermiş, sonra da geç gönderdiği askeri, Medine dışında tutarak içeri 

girmelerini önlemiştir. Dolayısıyla da Medine’ye girmeyen Muaviye askerleri, olaylara müdahale etmeden 

geri dönmüşlerdir. Muaviye’nin Osman’ın ölümü sürecinde izlediği tutum, aslında bir bütün olarak 

halifenin öldürülmesinden sonra yaşanan olaylar bütününde okunduğunda daha anlamlı hale gelecektir. 

Muaviye’nin, bu süreçte izlediği pasif tutum ya da seyirci olma politikası, Osman’ın ölümünden sonra, bu 

kez bekle gör politikasına dönüşecek, sonra da Muaviye, adeta Osman’ın varisi gibi Halife’ye biat için, 

Osman’ın katillerinin bulunması şartını koşacaktır. Oysa bir vali olarak onun böyle bir yetkisi ya da hakkı 

söz konusu değildir.  

 

Muaviye, yukarıda anlattığımıza benzer türlü oyun ve entrikalarla idareyi ele geçirdikten sonra, ashabtan 



Ebu Tufeyl ile yaptığı şu konuşmayla da Osman’ın öldürülme sürecinde nasıl bir politika izlediğini açıkça 

ortaya koyuyor: 

 

“Muaviye Ebu Tufeyl’e soruyor; 

- Sen, Osman’ın katilerinden değil misin? 

- Hayır, fakat orada bulunanlardan ve yardımcı olmayanlardanım. 

- Seni yardım etmekten alı koyan nedir? 

- Muhacirun ve Ensar yardım etmedi, ben de etmedim. 

- Fakat Halife’ye yardım, onlar üzerinde vacipti. 

- Ya Emire’i Mü’minin, Şam ehli seninle birlikte olduğu halde, seni yardım etmekten 

alıkoyan nedir? 

- Benim, Osman’ın kanını talep etmem, ona yardım değil mi? 

 

Bu sözler üzerine Ebu Tufeyl güler ve Osman, tıpkı şairin‚ “ben hayatta iken gerekli olan yardımı 

yapmadan, öldükten sonra benim için yas tutuyorsun, dediği gibisiniz” der. (Aycan, 2001,88) 

 

Yukarıda anlatılan rivayetten çıkarılabilecek tek sonuç ise, Muaviye’nin, Osman’ın evi kuşatılmışken, Ona 

yardımcı olabileceği halde bunu yapmaması ve neredeyse Onun ölümünü bekleyerek, bundan siyasi rant 

elde etme isteğidir.”  

 

 

İMAM HASAN, MUAVİYE’YE BİAT ETTİ! 

 

Ali ile Muaviye arasındaki çatışmada Şam Emevilerin; Kufe de Ali taraftarlarının (Şia) merkezi haline 

gelmişti. 

 

“Bu mücadele, Ali’nin öldürülmesiyle, Iraklıların aleyhine sonuçlandı. Ancak bunlar, Muaviye’nin kurduğu 

devlet içindeki birliğe, zorla ve görünüşte katıldılar. Ali, ölümünden sonra Suriye boyunduruğuna karşı 

muhaliflerin bayrağı oldu. Iraklılar, Kufe’nin; İslam’ın merkezi olduğu ve devletin merkez hazinesine sahip 

bulunduğu kısa devreyi, idealleri olarak anılarında korudular. Böylece Irak’a yerleşen Şia, önceleri parti 

değil, bütün eyaletin siyasal düşüncesinin ifadesiydi. Hemen hemen bütün Iraklılar ve özellikle Kufeliler, 

tek tek değil, bağlı bulundukları kabile başkanlarıyla birlikte Şii’ydiler. Aralarında derece farkı olmakla 

birlikte Ali, bunlar için yurtlarının kaybedilmiş ihtişamı, yitirilmiş büyüklüğü anlamına geliyordu. Yaşadığı 

yıllarda sahip olmadığı, şahsına ve ailesine karşı büyük hürmet ve itibar, işte bu düşünceden doğmuştur.” 

 

Kufe ile Şam arasındaki bu çekişme, yalnızca aristokrat kabile şeflerinin çekişmesi değildi. Başta Kufe 

halkı olmak üzere tüm ezilen, yoksul, dışlanmış halkların, Emeviler’e karşı iktidar mücadelesi, bu 

çatışmada biçimlenmiştir. Halife Ali’den sonra da Kufe, yüzyıllar boyunca ayaklanmaların, direnişlerin 

örgütlendiği, batıni akımların doğduğu bir Şiilik merkezi oldu. 

 

Ali’nin bir suikaste kurban gitmesi ardından Kufeliler, en büyük oğlu Hasan’a mescitte toplanarak biat 

ettiler. Hasan, 40 bin kişilik bir ordu ile babasının öcünü almak üzere Haricilerin peşine düştü. Bu sefer 

sırasında karşısına, ordusuyla Muaviye dikildi. Muaviye, haber göndererek, müzakere yapmak istediğini 

söyler. İktidarı Şam’dan almak isteyen ama kesin bir çatışmayı da göze alamayan Kufeli aristokrat kabile 

şeflerinin, tutarsız ve çıkarcı tavırları, çatışmanın bu aşamasında etkili oldu. Daha önce babasını hakeme 

zorladıkları gibi Hasan’ı da daha güçlü olan Muvaiye ile anlaşmaya zorladılar. Oysa kaybedecek bir şeyi 

olmayan ezilen, yoksul Kufeliler ve diğer eyaletlerin Mevali halklarının talebi, baştan beri savaşı sonuna 



kadar götürmek ve eşitliğe, kardeşliğe dayalı, hakça bir düzen kurmaktı. Çünkü Emevi saltanatı ile her 

anlaşma ve müzakere; baskı, katliam ve sömürüyü daha da arttırmaktaydı. Yine öyle oldu! 

 

Çevresini saran ve ikili oynayan Kufeli kabile şeflerine güvenmeyen Hasan, Muaviye ile bir anlaşma 

yaparak ona biat etti, halifeliğini kabul etti. Bu anlaşmaya göre; 

 

“1- Halk Kur’an’ a ve Peygamber sünnetine uygun yönetilecekti. 

2- Ali yandaşlarına kötülük edilmeyecekti. 

3- Hz. Ali’ ye kötü söz söylenmeyecekti, 

4- Cemel ve Sıffin Savaşları’nda ölenlerin çocuklarına, haraç malından pay verilecekti, 

5- Muaviye, halife olacaktı. Ancak kendisinden sonraki halife üzerinde söz sahibi olmayacaktı.” 

 

Bu anlaşma şartlarında açıkça anlaşıldığı gibi Hasan, haklarını devrederek Muaviye’ye boyun eğmiş ve 

onun saltanatı önündeki engeli kaldırmıştı. Bu engel, ezilen halkların meşru halife olarak gördüğü Ali’ye ve 

onun varislerine, Ehli Beyt’ine bağlıydı. Bu bağı tamamen oradan kaldırmak isteyen Muaviye, yalnızca 6 ay 

halifelik yapabilen Hasan’ı, Kufe’den de uzaklaştırdı. Hasan, yakınlarıyla birlikte Medine’ye yerleşerek, 

siyaset sahnesinden tamamen çekildi ve sessizliğe gömüldü. Öldürülene kadar 8 yıl boyunca Medine’ye, 

kendisine gelip Muaviye’ye başkaldırdığı takdirde, kendisini destekleyeceğini söyleyen halkın isyan 

taleplerini ileten heyetlere kulaklarını tıkadı. Muaviye’ye ekonomik olarak da bağımlıdır ki, onun 

bağışladığı Basra’dan gelen gelirle yaşamını sürdürmekteydi. 

 

Hasan’ın bu tavrı, Muaviye’yi daha da cüretlendirdi. Anlaşmanın hiç bir maddesine uymadı. Ali taraftarları 

üzerindeki baskı ve katliamlarını daha da arttırdı. Hz. Ali’ye, Ehli Beyt’in bulunduğu toplantılarda bile lanet 

okuttu. Camilerde, İmam Ali’yi ve Ehli Beyt’i lanetlemek, Emevi saltanatı boyunca sürdürülen bir politika 

oldu, hakim oldukları her yere bunu yaydılar. Örneğin 10. yüzyılda bile Arap gezgini İbni Fadlan, Harzem 

ülkesindeki bir köyde hala her namazın sonunda Ali bin Ebu Talib’e lanet edildiğini anlatır! 

 

Hasan inzivaya çekilmiş olsa da halkın, Ehli Beyt’e bağlılığından ve umut olarak görmesinden rahatsız olan 

Muaviye, 669 yılında karısı Cude’yi kandırarak onu zehirletti. Bundan önce de bir kaç kez zehirleterek 

öldürmeye çalışmış ama başaramamıştı. Ama sonunda oğlu Yezidle evlendireceği vaadiyle kandırdığı karısı 

Cude’ye öldürtmüştü. Kandırılan Cude ise Muaviye’nin emriyle Kızıldeniz’e atılarak ortadan kaldırıldı. 

 

Hasan’ı öldürten Muaviye, anlaşmayı hatırlatanlara şöyle cevap verir: “Yapı yapıldıktan sonra iskele nasıl 

yıkılırsa ben de barış şartlarını öyle yıktım.” Zaten başından beri böyle hareket etmiş, anlaşmanın hiç bir 

maddesine de uymamıştı. Ali taraftarlarını sindirmek için, üstlerine peş peşe ordular saldı.  İşte 

Muaviye’nin tarihsel kaynaklarda geçen icraatlarından bazıları: 

 

“Muaviye, Sufyan b. Avf el Gamidi’yi, Fırat kıyılarına akına memur etmiş. Ambar’a, Medayin’e, Kufe 

yakınlarına dek getirmesini, kimi bulursa öldürmesini, geçtiği köyleri, kasabaları yakmasını emretmiş; 

‘Mallarını yağmala, halkın malsız kalması, onları öldürmekten güç gelir.’ demişti” 

(...) 

“İkinci akın Muaviye’nin emriyle, Busr bin Evtad tarafından Yemen’e yapılmıştır. Bu adam, gönlünde 

acımak duygusu taşımayan biriydi. Muaviye: ‘Nerede Ali yandaşı bulursan öldür! Yerlerini-yurtlarını yık-

yak.’ diye emir vermişti. Busr, Medine’de ev yaktı-yıktı.” 

(...) 

“Hicaz’da, Yemen’de otuz bin kişiyi Ali dostu, Muhammed’in, Ali’nin Ehli-Beyt’inin dostudur diye 

öldürmüştür Muaviye... Kadınlar esir edilip satılmıştı...” 



Muaviye’nin halkı sindirmek, susturmak için azgınca sürdürdüğü bu saldırılara Hasan sessiz kaldı. Ali 

taraftarı yoksul halk ise sesiz kalmadı, öfkesi, tepkisi zaman zaman da isyana dönüştü. Güçsüz, örgütsüz ve 

başsız isyanlar, zafere ulaşmasa da Muaviye gibi egemenlere de rahat yüzü göstermemiştir. 

 

 

MUAVİYE’NİN HAKARET VE AŞAĞILAMALARINA KARŞI İLK İSYAN: HUCR İBNİ ADİ 

 

Muaviye’nin hutbelerinde Ali’ye lanet okutması, ezilenlere karşı ideolojik bir saldırıydı. Muaviye, halkı 

kılıç zoru ile teslim almış, biat ettirmişti. Ama kalplerinde hala Ali’ye bağlı olduklarını, eşitlik ve adalet 

umudunu böylece yaşattıklarını bilmekteydi. Bu umudu yok etmek için camilerde Ali’ye, cemaatin önünde 

sürekli hakaret edilmesini politika haline getirdi. 

 

Hasan’ın bile sessiz kaldığı bu politikaya, 671 yılında Hucr İbni Adi önderliğinde bir avuç Kufeli isyan 

ettiler. Hucr İbni Adi, Sıffin Savaşı’nda İmam Ali’nin yanında savaşmış ve onun tarafından yetiştirilmişti. 

Mescitte Ali’yi aşağılayan Emevi valisine karşı çıkarak şöyle dedi: “Sen, hali bitik birisin, üstüne oturduğun 

maaşlarımızı öde yeter!” Cemaat, Hucr’un tavrına, alkışlarla destek verdi. Ardından valiyi taşlamaya 

başladı. Kaçan vali, taş atanların tutuklanmasını emretti. Meclis’ten çıkan Hucr önderliğindeki Kufeliler, 

valinin askerlerine kılıçlarını çekerek karşılık verdiler. Hucr’un amacı, Kufe’yi ayaklandırmaktı. Ama 

tutsak düştü. Altı arkadaşıyla birlikte, yargılanmak üzere Şam’a, Muaviye’ye götürüldü. Şam yakınlarında‚ 

“Bakireler Çayırı”nda yargısız, mahkemesiz idam edildi. 

 

Kufe’de tutuklanan isyancıları, parayla serbest bıraktıran Malik bin Hübeyre’nin tavrı, Kufeli aristokrat 

kabile şeflerinin sınıfsal tavrını göstermesi açısından önemlidir. Hucr’un kabilesi, Al Kindi üyelerinin de 

katılımıyla Şam’a yürüyen Malik bin Hübeyre, Hucr ve arkadaşlarını kurtarmak için Muaviye’ye ricacı 

gönderdi. Ama Muaviye ricayı dikkate almadı. Hucr’u astırdı. Öfkelenen Hübeyre, saldırıya hazırlanırken 

Muaviye, isyanın büyümesinden çekinerek ikinci kez kanın dökülmesinden çekindi. 100 bin dirhem 

(gümüş) para yollayarak, Malik bin Hübeyre’nin öfkesini yatıştırdı! 

 

Muaviye ve Emeviler, bu iktidar çatışması boyunca birçok kez Kufeli aristokrat kabile şeflerini satın alarak, 

halka ve Ehli Beyt’e ihanet etmelerini sağladılar. Ezilen yoksul halklar ise en zor koşullarda bile teslim 

olmadı, isyan etti ve umudu diri tuttular. Ki insansızlığın, yılgınlığın, teslimiyetin, ihanetin her yandan halkı 

kuşattığı bir dönemde, inanç atını şahlandırarak kuşatmayı yaran İmam Hüseyin, bu baş eğmezliğin 

ölümsüzlüğün sembolü olacaktı. 

 

HÜSEYİN MUAVİYE’YE BİAT ETMEDİ 

 

İmam Hüseyin, ağabeyinin Muaviye ile anlaşıp köşesine çekilmesini hoş karşılamamış ama Ona uymuştu. 

Muaviye’ye biat etmemiş, onun yönetiminden ve haklarını çiğnemesinden duyduğu rahatsızlığı da zaman 

zaman dile getirmişti. Halifelik hakkından vaz geçen Hasan’ a olduğu gibi, Hüseyine’ de Muaviye’ye karşı 

ayaklanması, kendilerine önderlik etmesi için başvuranlar olmuştu. Ama O : “Muaviye ile aramızda 

anlaşma var. Onu bozmak olmaz. Muaviye ölünce bu iş için gerekeni yapacağım” diyordu. 

 

669 yılında Hasan zehirlenerek öldürülünce, halifelik hakkı Hüseyin’ e geçti. Ama koşullar alabildiğine 

zorlaşmıştı. Medine’ de bulunan İmam Hüseyin ve ailesi, sürekli gözetim altındaydı. Ali taraftarlarını her 

yerde sindiren Muaviye, yönetimini sağlamlaştırmıştı. Direnenlerin kimini katletmiş, kimini makam mevki 

vererek, kimini de önüne altın gümüş dökerek susturmuş, teslim almıştı. Hüseyin bu koşullarda, 680 yılında 

Muaviye ölene kadar bekledi. 



 

Tarihi kaynaklara göre, bu bekleme sürecinde el altından Ali taraftarlarını toparlamak için bir hazırlık 

yaptığı anlaşılıyor. Muaviye’nin ölümünden iki yıl önce Mekke’ ye giden Hüseyin, Ehli Beyt’i sevenleri 

toplayarak bir konuşma yapı. “ Bugün ben, size bazı şeyler sormak istiyorum. Sözlerim doğru ise 

gerçekleyin. Sözlerimi duyun, yazın, yayın. Sonra şehirlerinize, boylarınıza dönünce, emin olduğunuz, 

inandığınız kişilere sözlerimi duyurun. Onları çağırın. Çünkü ben, bu gerçeğin sönüp yıpranmasından,  yitip 

gitmesinden korkuyorum. Ama Allah, kafirler hoşlanmasa da nurunu parlatır.”  

 

O nuru parlatacak olan, İmam Hüseyin’in Kerbela’dan iki yıl önce bu sözlerle başladığı konuşmasında; her 

yanı kötülüklerin tuttuğunu, imansızların iş başına geldiğini, Müslümanların, onlara kul köle yapıldığını 

anlatmıştı. Ve ezilen halka, mücadele çağrısı yaparak bitirmişti konuşmasını: 

 

“Ey halk! Bize yardım etmezseniz, hakkımızda insafa gelmezseniz, zalimler size musallat olurlar. Allah 

bize yeter! Ona dayandık, ona yöneldik. Ve varıp gideceğimiz, onun kapısıdır.” 

 

İmam Hasan’ı zehirleten, Hüseyin’ i gözetim altında tutan Muaviye ölmeden önce oğlu Yezid’i, yerine 

halife olarak seçti ve önce Suriyelileri, sonra diğer eyaletleri ona biat ettirdi. Ölmeden önce iki yıl üst üste 

Medine’ye giderek onları da oğluna biat etmeye zorlayan Muaviye’ye; Haşimoğulları, İmam Hüseyin, 

halife Ebubekir’in oğlu Abdurrahman, halife Ömer’in oğlu Abdullah karşı çıkarak Yezid’e biat etmediler. 

 

İmam Hüseyin, zaten Muaviye’ye de biat etmemişti. Onu, konuşmalarından dolayı‚ “halkın içine ikilik 

sokmaması için” uyaran Muaviye’ye sert bir karşılık vererek; “Halka senin hükümetinden daha büyük fitne 

olmaz” demişti. 

 

Muaviye ölünce tahta geçen Yezid, ilk iş olarak Medine Valkisi Velid bin Utbe’ye Hüseyin’in biatının 

sağlanması için buyruk gönderdi. Ama Hüseyin Biat etmedi. Ehli-Beyt’i yanına alarak Mekke’ye göçtü. 

Artık ayaklanma düşüncesi olgunlaşmıştır. Giderken kardeşi Muhammed Hanefi’ye bir vasiyet bıraktı. 

Ayrıca Basralılara bir mektup yazarak mücadeleye çağırdı. Kufeliler ise onun Mekke’ye göçtüğünü 

duyunca, Süleyman bin Surad önderliğinde bir toplantı düzenleyerek onu başlarına geçmesi için Kufe’ye 

çağırmaya karar verdiler. 

 

İmam Hüseyin Mekke’de birkaç ay kaldı. Bu süreçte Kufe’nin itibarlı, nüfuz sahibi kişilerden, kabile 

şeflerinden pek çok kişi mektuplar yazarak, heyetler göndererek, ayaklanmak için onu beklediklerini 

bildirdiler. Kardeşlerinin ve akrabalarının tüm vazgeçirme çabalarına rağmen Kufe’ye gitmeye karar verdi. 

Çünkü artık çıkar yol kalmamıştı. Ya Yezid’e biat ederek, hem hakkını, hem şerefini kaybedecek ve ona 

umut bağlayan ezilenleri, çaresizleri yüz üstü bırakacaktı. Ya da zulme ve sömürüye karşı ayaklanmak için 

bir önder bekleyen halkın başına geçip, babası gibi savaşarak mazlumun hakkını alacaktı. 

 

İmam Hüseyin, bu tercihini bilinçli yaptı. Babasını, abisini ve dostlarını katleden, kendi başı için fermanlar 

çıkaran Emevilerle uzlaşmanın yolu olmadığını görmüştü. Ve anlaşmayı da asla kabul etmeyecekti. 

Kufe’den gelen çağrıları değerlendirmek üzere amcaoğlu Müslim Akil’i Kufe’ye gönderdi. Müslim Akil, 

gizlice Kufe halkını örgütleyecek, Hüseyin adına biat alacak ve ayaklanmanın koşullarını hazırlayacaktı. 

 

Müslim Akil, Kufe’de Sakif kabilesinden Muhtar bin Ubeyd’in evine yerleşti. Muhtar bin Ubeyd, beş yıl 

sonra Kerbela’nın intikamını almak için Emeviler’e karşı büyük bir ayaklanmaya önderlik edecekti. İbni 

Sebe’nin görüşmelerinden doğan Keysaniye hareketinin öncülerindendir. 

 



Kufe’nin soylu kabile şefleri, Müslim Akil’i, Muhtar’ın evinden alarak Murad kabilesinin önde gelen 

zenginlerinden Hani bin Urve’nin evine yerleştirdiler. Bir ay içinde 20 bine yakın Kufeli, İmam Hüseyin 

adına savaşmak için Müslim Akil’e biat etti. Durumu haber alan Yezid, derhal ılımlı Kufe Valisi Numan 

bin Beşir’in görevden alarak, yerine Basra Valisi Ubeydullah bin Ziyad’ı geçirdi. Ubeydullah göreve 

gelince, Müslim Akil’in saklandığı yeri bulmak için bir ferman yayınladı; “evinde yabancı saklayan ya da 

yabancı görüp de haber vermeyen evinin önünde çarmıha gerilecektir” diye... Sonuç almayınca, bu kez 

casuslarını devreye soktu. Ve Müslim Akil’ in, Hani Bin Urve’nin evinde kaldığını öğrendi. Hani bin 

Urve’yi konağına çağırıp, eşrafın önünde dövdü, hakaret etti ve Kasaplar Pazar’ında astırdı. 

 

Ertesi gün Müslim Akil, bir grup yandaşı ile pazar yerinde buluşarak isyanı başlatmak istedi. Ama az sayıda 

muhafızla olay yerine gelen Validen önce, eşrafın ileri gelen bazı kesimler bozgunculuk yaparak 

toplananları dağıttılar. Yalnız kalan ve sokak sokak çatışan Müslim Akil, El Kinde kabilesinden yaşlı bir 

kadının evine sığındı. Ne var ki Validen korkan kadının oğlunun ihbar etmesi sonucu yakalandı. Yezid’e 

biata zorlanan Müslim Akil, son anında bile “Ya Hüseyin, selam sana Hüseyin” diye haykırarak idam 

edildi. 

 

Müslim Akil’in, Kufe’nin kabile şefleri ve zenginleri tarafından yalnız bırakılarak ihanete uğraması, 

dönemin koşullarını da özetlemektedir. Emevi’lerin baskı ve katliamlarının sınırı yoktur. Halk, terörle 

korkutulmuş, sindirilmiş, çaresiz bırakılmıştır. Yılgınlık, umutsuzluk, inançsızlık şaha kalkmış, dört bir 

yanda ihanet kol gezmektedir. İmam Hüseyin’in cüreti ve kararlılığı, bu tabloyu tam tersine çevirecektir. 

Gücün ve paranın önünde herkesin eğildiği koşullarda İmam Hüseyin, halkı, kimsesizleri, çaresizleri 

düşünerek eğilmemiştir. Onun meselesi kişisel değildir. Yezid’e biat etmemesi de ondan üstün olduğu ya da 

gururu için değildir. “Ben, kendi adıma değil, inanmış ve inanacaklar adına zalimin önünde başımı dik 

tutmaya çalışırım” der. Ve sorar: “Eğer o eğilirse, ardındaki ezilenler, yoksullar, çaresizler, kimsesizler 

nasıl direnecektir? Onların hali ne olacaktır.” 

 

 

 

 

 

 

99’da kaldık 

 

 

 

 

Hz. Zeynel Abidin 

Dördüncü imam olan Zeynel Abidin, 659 yılında Medine’de doğmuştur. Aşure günü Zeynel Abidin hasta 

döşeğinde yattığında, Kerbela’da savaşa katılması için babası ona izin vermemişti. İmam Zeynel Abidin, 

Kerbela şehidi olan babası İmam Hüseyin’in yolunda gitti yaşamı boyunca. Kerbela katliamı sırasında ağır 

hasta olan Zeynel Abidin, İmam Hüseyin’in kendisine ait kutsal emanetleri vermesiyle daha da önem 

kazanmıştı. Ölüm tarihi hakkında çeşitli rivayetler vardır. Kesin olan İmam Zeynel Abidin’in zehirletilerek 

katledildiğidir. 

 

 

 

 



 

Hz. İmam Muhammed Bakır  

Beşinci imam olan İmam Muhammed Bakır, 676 yılında doğdu. 733 yılında ise Emevi halifesi Hişam’ın 

kardeşi oğlu İbrahim Velid’in vasıtasıyla zehirletilerek katledildi. Beşinci imam Muhammed Bakır, 

dördüncü imam Zeynel Abidin’in oğludur. İmam Muhammed Bakır diğer imamlar gibi, yüzlerce kişiyi 

eğitmiş, onlara yolu göstermiş, ilim, irfan öğretmiştir. Bunların en bilineni Azam Ebu Hanife’dir. Beşinci 

imam Muhammed Bakır, bilgelikte çağının en üstünüydü. Zaten Bakır adı da bilimde, bilgide en derinleşen, 

yoğunlaşan bilgiyi kavrayan manasındadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İmam Caferi Sadık 

Altıncı İmam Olan Caferi Sadık, 699’da Medine’de dünyaya geldi. Babası beşinci İmam Muhammed 

Bakırdır. İmam Caferi Sadık, tarihin en önemli dönemlerinden biri olan Emevi saltanatının çöküşü ve 

Abbasi saltanatının başlaması döneminde yaşadı. Altıncı imam Caferi Sadık, öğretmenliğinin yanı sıra 

ahlâklı kişiliği ile kendisiyle tanışan insanları etkiliyordu. Onunla tanışan, onun derslerine, sohbetlerine 

katılan birçok insan onun etkisinde kalmış, bilgisinden, davranışlarından etkilenmiştir.  

 

Diğer yandan tasavvufa, Kur’an’ın batını içeriğine, sırrına ilk düşünceler de hep imam Cafer Sadık’a 
bağlanmıştır. Örneğin Hurufiler, onun Hurufi ilminin babası olduğuna inanır. İmam Cafer Sadık’ın, Kur’an 
hakkındaki an sözleri de batıniliğin kurucusu sayılmasına yol açmıştır: 

“Tanrı’nın kitabı (Kur’an) dört şeyi kapsıyor: İbarat (İbareler, açık cümleler), İşarat (İşaretler, açıklanma 
gerektiren simgeler), Lataif (Latifeler, duygular üstü dünyaya ilişkin gizli anlamlar taşıyan hoş öyküler) ve 
Hakaik (hakikatler, yüksek manevi bilgiler, öğretiler). Açık ifadeler inananlar topluluğu (avam, halk) için 
imalı işaretler yüksek tabakayı (havaş) ilgilendiriyor. Gizli anlamlar taşıyan öyküler, Tanrı dostlarına 
(evliyalar, veliler) ve yüksek manevi bilgiler ise peygambere aittir.“ (61) 

Kur’an’ın batını (içrek) ve zahiri (görünen) anlamlarına işaret eden bu sözlerin, Aleviliğin Hakk’a erişmek 
için sıraladığı şeriat, tarikat, marifet, hakikat basamaklarına benzerliği açıktır. 

Diğer yandan İmam Cafer Sadık, İslam peygamberi Muhammed’in ortaya attığı takiyye(*) öğretisini 
geliştiren ve inancın temeli haline getiren imam olarak kabul edilir. Şii kaynaklarda İmam Cafer Sadık’ın; 
“Ey Habib! Allah’a yemin olsun ki, benim için yeryüzünde daha değerli hiçbir şey yoktur; takkiye yapanı 
Allah yüceltir, takiyye yapmayanı Allah alçaltır“ dediği nakledilir. Buna göre Abbasiler’in yoğun baskı ve 
gözetimi altında ilmini yapmaya çalışan Cafer Sadık, yaşamı boyunca takkiyeye sıkı sıkı sarılmıştır. 
Abbasiler’in gazabından korunmak için çizdiği çerçevenin dışına çıkan ve iktidara karşı mücadeleye girişen 
en yakınlarını bile dışlamış, çevresinden uzaklaştırmıştır. Siyasi tavrının özeti de budur. 

Örneğin en seçkin halifelerinden Ebu Hattab’ı, muhalif Batını akımlarla ilişkisi nedeniyle çevresinden 



uzaklaştırmıştır. Öncesinde Ebu Hattab’ı, baş daisi olarak Küfe’ye atamıştır. Ki Ebu Hattab’a “sen, gizli 
olan şeyi biliyorsun, Sırrımın yüklendiği yer olan bilgimin kasketisin sen“ dediği rivayet edilir. Ebu Hattab, 
aynı zamanda Cafer Sadık’ın yerine, halefi olarak vasiyet ettiği oğlu İsmail’in de hocası, manevi babasıdır. 
Bu yakınlığa rağmen İmam Cafer Sadık 755 yılında Ebu Hattab’ı taraftarlarıyla birlikte cemaatinden 
atmıştır. Kimileri bunu, Abbasiler’in dayanılmaz hale gelen baskısından kurtulmak için takkiye gereği 
yaptığını söylese de sonuç ortadadır. Ebu Hattab ve Küfe camisinde toplanan yetmiş taraftarı, vali 
tarafından yakalanıp öldürülmüştür. Kendi ölse de Ebu Hattab’ın düşünceleri, birçok kola ayrılan Hattabiler 
tarafından sürdürülmüştür. 

Ebu Hattab’ın yolundan giden İsmail de batıni düşüncelere yakınlığı nedeniyle, babası İmam Cafer Sadık 

tarafından dışlanmıştır, İsmail’in ölümünü ilan eden İmam Cafer Sadık, İmamlık makamının halefi olarak, 

küçük oğlu Musa Kazım’ı ilan eder. Bu kararı tanımayan İsmail taraftarları da ayrışarak İsmaililiği 

oluşturdular. İsmaililere göre, yedinci imam İsmail ölümsüzdür ve imamlık onun neslinden sürmektedir. 

İsmail ölünce farklı kollara ayrılan İsmaililerin ana gövdesi, “imamlığı“ İmam Cafer oğlu İsmail’le 

durdurmuş, ondan sonrakilere “gizlenmiş imam“ denmiştir. Mısır’da Fatimi devletini ve ondan koparak 

Alamut Devleti’ni kuranlar da bu İsmaililerden “İsmaili görüşü, 880’de Yemen’de, 899’da Doğu Arabistan’da 

ortaya çıkmıştı. Abbasi erki için ciddi bir tehdit oldu İsmaili misyonerleri, Yemen’den Kuzey Afrika’ya 

sıçradılar ve Tunus’ta Fatımi Devleti’ni kurdular. 

Fatımiler (969-1171) daha sonra Mısır’ı ele geçirdiler ve devlet kurdular. Dünyanın ilk üniversitesi Azhar’ı 
da İsmaili mezhebinin bu ateşli savunucuları kurdular. İsmaililerin daha aşırı bir sürgünü olan Hamatyanlar, 
Kuzey Doğu Arabistan’da El Hasar’da devlet kurdular. Bunlar, Muhammed’in öğretilerinin çok yönüne 
karşıydılar. Duayı, orucu, Haccı reddettiler.“ (62) 

 

YEDİNCİ İMAM MUSA KAZIM; (745-799) 

 

Abbasi saltanatının en görkemli olduğu Harun Reşit zamanında yaşamıştır. Büyük bir İslam Hukuku ve 
hadis (**) bilginidir. Sürekli gözetim altında yaşamış, bir süre Bağdat’ta tutuklu kalmıştır. Ve Harun Reşit 
tarafından tehlikeli görüldüğü için, zehirli hurma yedirilerek katledilmiştir. 

 

SEKİZİNCİ İMAM RIZA; (770-818) 

 

İmam Musa Kazım’ın oğlu olarak Medine’de doğar. 809 yılında Harun Reşit ölünce, oğulları arasında 
saltanat kavgası başlar. Oğlu Emin 813’te ölür, yerine onunla savaşan kardeşi Memun, Abbasi halifesi 
olur. Memun, iktidar mücadelesine girişirken Şiilerin ve Mevali halkın desteğini almak için kendinden sonra 
halifeliği Ehlibeyt’e bırakacağını ilan etmiştir. Halife olunca İmam Rıza’ya bir mektup gönderip halifeti 
devretmek istediğini bildirir. Ama İmam Rıza kabul etmez. 

Halife Memun ısrar eder ve İsmail’i Merv kentine çağırır. İmam Rıza, önce Hacca gider, oradan Küfe’ye, 
Nişabur’a ve Merv’e ulaşır. Halife Memun, karşıladığı İmam Rıza’yı ikna eder ve onun veliaht ilan eden bir 



ferman hazırlatarak herkese duyurur. Kızını İmam’la evlendirir ve Abbasiler’in siyah bayrağını da yeşile 
çevirir. Böylece iktidarının ömrünü uzatmaya çalışır. Çünkü Abbasi saltanatı, özellikle Mevali halkların 
ayaklanmalarıyla sarsılmaktadır.  816’da Azerbaycan’da başlayan Babek İsyanı, 20 yıl boyunca 
Abbasilerin kabusu olmuştur. 
Halife Memun’un bu ikiyüzlü siyaseti, Abbasi hanedanında tepki yaratan darbe ile yönetimi ele geçirmeye 
çalışan hanedan üyeleri bastırılır. Sonuç olarak Halife Memun, 818’de, İmam Rıza’yı zehirleterek katletmiş, 
halkı yatıştırmak için istediği gibi kullanamayınca ortadan kaldırmıştır. 

 

DOKUZUNCU İMAM MUHAMMED TAKİ (811-835)  

 

İmam Rıza’nın öldürülmesinden sonra Ehlibeyte yönelik bir koyuşturma ve sürgün dönemi yaşanır. İmam 
Rıza’nın çocuklarının, akrabalarının bir kısmı, Abbasiler’in etkisinin zayıf, batıni akımların ise  güçlü olduğu 
isyan merkezlerine Horasan’a, Deylen bölgesine göç eder ve oradaki halkla bütünleşir. 

İmam Rıza’nın oğullarından Muhammed Taki, çok küçük yaşta olmasına rağmen, babası ölünce imamlığı 
devralmıştır. 817 yılında Abbasi Halifesi Memnun, çocuk yaştaki imamı Medine’den Bağdat’a getirir. 
Görkemli bir şekilde karşılar. Bir süre sonrada kızı ile evlendirerek damat edinir. Amacı, halkı imama 
bağlılığını kullanarak yatıştırmaktır. İmam Muhammed Taki, 833 yılında Halife Memnun ölünceye kadar 
Bağdat’ta rahat yaşar. Halife değişince Medine’ye geri döner. Ama 835 yılında, Halife Mutasım tarafından 
Bağdat’a çağrılıp, 25 yaşında zehirlenerek katledilir.  

 

 

ONUNCU İMAM NAKİ (829-868) 

 

İmam Muhammed Taki’nin oğludur. Babası öldüğünde, yandaşları tarafından, yedi yaşındayken İmam ilan 
edilmiştir. İmam Naki’ye bağlı olanların çokluğu Medine Valisini tedirgin etmiş, Halife’ye mektup yazarak, 
onun Medine’den onun alınmasını istemiştir. Abbasi Halifesi Mütevvekil’in gönderdiği adamlar tarafından 
evi aranmış ve sürekli gözetim altında tutulmuştur. Bir süre sonra Bağdat’a çağrılmış, Samıra adlı 
mahalleye yerleştirilmiştir. Bu mahalle, Abbasi Halifesi Mutasım’ ın emrindeki paralı Türk askerleri için 
yaptırdığı mahalledir. Askerler arasında oturduğu için İmam Naki ve ondan sonra da oğlu Hasan’ül Askeri, 
“Askeri” namı ile anılmıştır. İmamların birlikte oturduğu bu Türk askerler, 900 yılı ikinci yarısında tüm iktidar 
gücünü eline geçirmiş,  kendi adlarına devletler kurmaya başlamış, çıkarlarına göre Abbasi Halifelerini 
değiştirmeye başlamıştır. 
 
İmam Naki gözetim altında geçen sıkıntılı günlerden sonra, 868’de zehirlenerek katledilmiştir. 

 

ONBİRİNCİ İMAM HASAN’ÜL ASKERİ (846-874)  

 

Babası İmam Naki ölünce, 23 yaşında İmam ilan edilmiştir. Abbasilerin saltanatının artık iyiden iyiye 
sallandığı, İran’da sürekli ayaklanmaların çıktığı bir dönemde, yaşamı sürekli bir baskı ve gözetim altında 
geçmiştir. Hele ki onbirinci İmam olması ve Ali taraftarlarının, ondan sonra gelecek Onikinci İmam’ı “Mehdi“ 
olarak kabul edip beklemesi, Abbasilere daha da ürkütür. Çünkü halk  “Mehdi“  nin Abbasi zulmüne son 
verecek, dünyaya adalet getirecek Onikinci İmam olacağına inanmaktadır. 

Türkçe, Farsça ve Rumca bilen Hasan’ül Askeri de ataları gibi iyi yetişmiş bir İslam alimidir. Yaşadığı 
dönemin bilgilerinden Kenzi, Kur’an’daki çelişkileri gösteren bir kitap yazdığında onu, Kur’an’ın iç ( batıni) 



anlamları da olduğuna inandırarak vazgeçirmiştir. Yine “Hadis“ ismindeki annesi  de derin bilisinden dolayı 
cadde ( büyük anne ) diye anılmış, İmam’ın ölümünden sonrada birçok sorunun çözümünde taraftarların 
onun bilgisine başvurmuştur.  

Abbasiler, “12 İmam“ korkusuyla, Hasan’ül Askeri’nin evini gözetlemiş çocuğu olmasını beklemiştir. Halife 
Mutemit tarafından birkaç kez hapsedilmiştir. Son tutuklandığında 28 yaşındadır ve bilinen bir çocuğu 
yoktur. Bırakıldığında hastalanmış ve 874 yılında ölmüştür. Cenaze namazını, o zamana kadar bilinmeyen 
beş yaşındaki oğlu İmam Mehdi kıldırmıştır.  

 

 

ONKİNCİ İMAM MEHDİ (869- ? ) 

 

İmam Mehdi, yaşamı süresince gizlenmiş, çok az kişiyle görüşmüş ve sonunda da sır olmuştur. Son 
İmamdır ve İslam mezheplerinin hemen hepsinde, Alevi ya da Sünni, Mehdi’nin kıyametten önce tekrar 
ortaya çıkacağı inancı vardır.  

Çünkü İmam Mehdi’nin doğacağı ve sır olup insanlığı kurtarmak için, zamanı geldiğinde geri döneceği, yer 
İslamlar tarafından önceden haber verilmiştir. Muhammed Bakır ve Cafer Sadık’tan başlayarak hepsinin, 
İmam Mehdi’yi haber veren sözleri vardır. Ve bunun bir sır olarak saklanması gerektiğini söylemişlerdir. 
Örnegin Muhammed Taki; “Ortaya çıkıp baskı ve işkence ile dolmuş olan yeryüzünü, eşitlik ve doğrulukla 
dolduruncaya değin adını anmak doğru olmaz.“ (63) 

Yalnızca imamların söyleri değil, gerek Kur’an’ı tefsir* ve tevil** (gizli anlamlar çıkarma) eden, gerekse 
hadisler aktaran din bilgilerinin eserlerinde de Mehdi’nin, koşullar oluştuğunda ortaya çıkacağından haber 
verilir. 

Mehdi inancı, Anadolu Aleviliği’nin de temel taşlarındandır. Önderlerinin soyunun ısrarla Ehlibeyt’e 
bağlayan Aleviler; ruh gücü (tenasüh) ve yeniden bedenlenme, don değiştirme olan değiştirme inancına 
dayanarak, onları “Mehdi” ilan etmiştir. 

Baba İlyas, Baba İshak, Şah İsmail, Kalender Çelebi… gibi ayaklanma önderlerinin tümü Mehdi olarak 
ortaya çıkmış, dünyayı eşitlik ve doğrulukla doldurmak için halkı başına toplamış huruç etmiştir. Yani Alevi 
inancında Mehdi ölümsüzdür. Ve bir değil, birçok kez geri gelmiştir, ezilenlere, yoksullara önderlik etmiştir 
ve bundan sonrada gelmeye devam edecektir, ta ki zulüm ve sömürüye son verene kadar. 

 

* Tefsir: Kur’an’ı yorumlama bilimi  

** Tevil: Bir sözcüğü ya da sözü, kendi anlamından saptırıp başka anlam yüklemek. 

 

EBU MÜSLİM’İN İSAYAN BAYRAĞINI; SİMBAD, İSHAK ve EL- MUKANNA DEVRALIR ! 

 

Emevilerin saltanatını sürdüren Abbasiler, onların zulüm ve sömürü yönetimini de devraldılar. 

İlk halife Ebu’l Abbas, o kadar çok insan katletti ki, bu nedenle Esaaffah (kan dökücü) namıyla anılır. 
Abbasi’lerin bu kan dökücülüğüne karşı, ezilenlerin ayaklanmalarıda birbirini izleyecekti. Başta İran olmak 
üzere arap olmayan Mevali halkları örgütleyen Ebu Müslim’in yarattığı gelenek, yandaşları tarafından 
sürdürüldü. Sınırları iyice genişlemiş İslam İmparatorluğun da, artık isyanların temel gücü Mevali halklar 
oldu. İran’dan Türkistan’a uzanan tüm bölge, bir isyan ocağı haline geldi. 



Ebu Müslim’in, Abbasiler tarafından alçakça katledilmesi karşısında ilk olarak silah arkadaşı Simbad isyan 
bayrağını kaldırdı. “Ebu Müslim’in kanını almak için “tüm ezilenlere çağrı yaptı. Onun ruhunun kendisine 
geçtiğini söyledi ve Mazdek yanlıları ile Şiileri birleştirdi. Nişabur’da 100 bin kişilik bir ordu oluşturarak, 
Abbasilerin üzerine yürüdü. Ancak bir süre sonra yenildi. 

Sinbad’ın ardından, Türk kökenli İshak hareketin başına geçti. İshak, “Ebu Müslim’in, Zerdüşt tarafından 
gönderilmiş peygamber olduğunu Rey’de saklı olduğunu ve ortaya çıkıp kendilerini kurtaracağını” 
söyleyerek, ezilenleri örgütledi. İran’ın eski inancı Zerdüştlük, bu isyan dalgası içinde Şiilikle 
harmanlanmıştır. İshak, 761 yılında katledildi. Ama yandaşları, horasan bölgesinde iki yıl daha 
ayaklanmayı sürdürdüler. 

777 yılında ise bir akım haline gelen Müslümiyye taraftarlarından el-Mukanna ayaklandı. Abbasilerin siyah 
bayrağına karşı beyaz bayrak kullanan ayaklanmacılar Abbasi saltanatını titretti. Beyaz bir peçe taktığı için 
“Horasan’ın peçeli Peygamberi “ olarak ünlenen El- Mukkanna geçmişte Ebu Müslim’ in hizmetinde 
çalışmış biridir. El- Mukanna’ın inancına göre; tanrısallık ilk önce Adem’e, Adem den Nuh’a, İbrahim’e, 
Musa’ya, İsa’ya, Muhammed’e ve Muhammed den Ebu Müslim’e, ondan da Mukanna’ya geçmiştir. 
Mukanna, Mazdeklerin yasalarının uygulanmasını zorunlu kıldı. Eşitlik ve ortakçılığı savundu. 785 -786 
yılına kadar mücadele etti. Abbasiler tarafından kuşatıldığında ise, esir düşmemek için kendisini ateşin 
içine attı. 

El-Mukanna, daha çok kırsal bölgelerde yaşayan eski inananlarına bağlı en alttakileri örgütlemişti. Bunlar 
arasında, Şamanizm inancına bağlı Bozkır Türkleri de vardı. Tarihçi İbn-ül Esir, bu Türklerin uzak doğudan 
gelen Oğuzlar olduklarını ve İslam olup El-Mukanna’nın safında yer aldığını yazar. Sonuç olarak 
İslamiyet’le tanışan bölge halkları, önce Emeviler, sonra Abbasilerle ezilen halklar arasındaki bu şiddetli 
çatışmada taraf olmak zorunda kaldılar. Doğal olarak eski inançlarıyla bütünleştirebildikleri muhalif batıni 
akımları, sömürücü egemenlerin dayatmalarına karşı içtenlikle benimsediler. Ve kendi kültürlerini de ona 
kattılar. 

Mazdek’in, Babek’in düşünceleri, Karmatilerin, Alamut Nizarilerin ideal toplum inançları, Anadolu 
Aleviliği’nin oluşmasında önemli rol oynadı. Horasan üzerinden akın akın Anadolu’ya göçüp yerleşen Kürt 
ve Türk boylarının mana ve gelenekleriyle bu topraklara taşındı. 

 

YALNIZCA ÖZGÜRLÜĞE SECDE EDEN BİR İSYANCI: BABEK ! 

 

İran ve Azerbeycan’da yükselen ihtilaki düşünceler, hiç şüphesiz 6 yüzyılın başında ortaya çıkan 
Mazdek’in düşüncelerinden esinlenmiştir. Mazdek’in yaşamı hakkında fazla bilgi yok. Sasani yönetimindeki 
İran’da egem devlet dini Zerdüşt. Mazda inancına karşı çıktı. Ateş tapınaklarına ve geniş arazileri elinde 
tutan rahiplere ve toprak ağalarına karşı ezilen halkın çıkarlarını savunan yeni bir din ortaya attı. 
Mazdekizm denilen bu inancın, İran’ın tarihi dini Zerdüştlük ve Asya’da yayılan Mani dininin bir karışımı 
olduğu söylenebilir. Mazdek eşitlikçi ortaklaşa bir yaşamı, dininin gereği haline getirerek söyle demişti;  

“Tanrı topraktan yiyeceği ve tüm gereksinimler, halk onları aralarında eşit bölüşsün diye yaratmıştır. Hiçbir 
kimse, diğerinin payından fazlasını alamaz. İnsanlar, birbirlerine karşı yanlış davranmış ve biri, diğeri 
üzerinde egemenlik kurmuş; kuvvetli zayıfı ezmiş; hem malını, hem de yaşama hakkını elinden almış… 
Herkesin varlık bakımından eşit olması için, kesinlikle birisinin ortaya çıkıp zenginden alarak fakire vermesi 
gerekiyor. Her kim olursa olsun, kimsenin bir başkasında daha fazla varlık, mal-mülk ve kadına sahip 
olmaya hakkı yoktur… “ (64) 

Mazdekizm ağır baskılara uğrasa da İran’da iki yüzyıldan fazla varlığını sürdürdü. İran, halklarının zorla 
Müslümanlaştırıldığı süreçte de Mazdekiler varlıklarını korudular ve direndiler. Mazdekizm’i yeniden 
canlandıran ise, Azerbaycan’ın dağlık Cebel bölgesinde büyük bir ayaklanma başlatan Babek olacaktı. 

Babeki Hürremi lideri Cavidan tarafından örgütlenmiş, onun yanında yetişmiştir. Yetenekleri sonucunda, 



Cavidan ölünce taraftarları, ruhunun Babek’e geçtiğini ilan ettiler. Cavidan’ın karısı Hürrem’le evlenen 
Babek, böylece Hürremiler’in önderi oldu. Mazdek’in düşüncelerini canlandıran Babek’in bölgede 
örgütlediği ayaklanma, 816’dan 837’ye kadar 20 yıl boyunca Abbasi halifelerinin en büyük kabusu oldu. 

Ayaklanma sadece İranlılar’ın, Abbasi egemenliğine karşı başkaldırısı değildi. Babek, değişik inançlardan 
halk topluluklarını, zulme ve sömürüye karşı bir araya getirmiştir. Pers, Türk, Kürt, Bizans Rumları, 
Ermeniler, Pavlikenler, Arap, Arami vb. bölgede yaşayan tüm ezilen halklar, ayaklanmaya katılmışlardı. 
Babek’in yüzbinleri bulan ordusunun en önemli kumandanlarından biri, Tarkan adında bir Türk’tü.  

Yine Abbasilerle yaptığı savaşlarda, Noktay adındaki bir başka Türk komutan, Halife’nin ordusundan 
ayrılıp, Babek saflarına geçti. 

Bizans İmparatoru Theophilas’la, Abbasiler’e karşı yaptığı yardım anlaşması gereği gönderdiği 2 bin kişilik 
kuvvetin başında ise Babek’in Rum komutanı Nasr Theophaboş vardı. Yardımcılarından Marand şefi İsma 
Kürt; önemli komutanlarından Muaviye ise Arap’tı. 

Babek, 816 yılında ayaklandı 20 yıl boyunca, Azerbaycan’ın Cebel denilen dağlık bölgesini elinde tuttu ve 
ortakça bir yaşam örgütledi. 

Dağlık bölgede boğaz ve geçitleri, istihkamlar oluşturarak tutan Babekiler üzerine, Abbasiler sayısız 
seferler düzenleseler de hiçbir şey elde edemediler. En son halife Mutasım, elindeki tüm olanakları 
seferber ederek, büyük bir orduyla, Türk komutan Afşin’i, ayaklanmayı bastırmaya gönderdi. “Mutasım, 
Afşin’e gönderdiği erzakta pay, maaş, yardım ve cibal hakimliğinin yanı sıra, ona, ata bindiği (vuruştuğu) 
gün içinse beş bin dirhem vereceğine söz verdi. Ayrıca yola koyulduğu gün ona bir milyon dirhem 
bağışladı. Afşin, Babek’le bir yıl boyunca vuruştu ve bir çok kez yenildi. (65) 

835 yılında Afşin komutasındaki Abbasi ordusu, Babeklerin bulunduğu dağlık bölgeyi kan deryasına 
çevirdiler. Babek’in sağ kolu konumundaki Türk komutanı Tarkan, bu savaşlarda tuzağa düşürülüp 
öldürüldü. 

 

((64)  Aleviliğin Doğuşu/ İsmail Kaygusuz/ syf. 98) 

((65) Babek/ Said Nefisi/ Syf. 79) 

 

Babek’i ele geçirmek için rüşvetle anlaşma teklifleriyle pek çok yol denemiş ama başarılı olamamışlardı. 
Babek, bir süre gizlenmek zorunda kalacaktı. Eşi, çocukları, yoldaşlarının çoğu, bu katliamlarda 
öldürülmüş ya da tutsak düşmüşlerdi. Kılıktan kılığa girerek, güvendiği insanlarla halkı yeniden 
toparlamaya, örgütlemeye çalıştı. Güvendiği Ermeni Arran Emiri Sunbat’ın kalesinde kaldığı bir gece, 
Emir’in oğlu Şah tarafından basına konmuş olan 1 milyon dirhem ödül için Abbasilere teslim edildi. 

İhanete uğrayarak yakalanan Babek, Abbasi Halifesi Mutasım’ın karşısına çıkarıldı. Mutasım, Babek’e 
söyle dedi: “Ey Babek, sen öyle bir şey yaptın ki, hiç kimse böyle bir şey yapmamıştır. Şimdi hiç kimsenin 
tahammül edemeyeceği kadar tahammül etmesin“. (66) 

Ve Babek’in ellerinin kesilmesini emretti. Ama Babek’in işkence karşında acizleşeceğini, yalvaracağını 
beklerken, kesilen elinin kanını yüzüne sürdüğünü görünce şaşırır. 

Ne yaptığını sorar. 

Babek ise yaşamıyla, isyanıyla olduğu gibi, direnci ile de gelecek kuşaklara bir örnek yaratmak düşüncesi 
ile şöyle cevaplar. Kendi kanımla boyuyorum ki sararmaya başladığında kimse, korktuğundan yüzü sarardı 
demesin.“ 

 

((66) a.g.e. / Syf. 101) 



 

Bu sözleriyle, Abbasi halifesini bir kez daha yenmiştir Babek. Mutasım, ellerinden sonra ayaklarını kestirdi. 
Ardından nerelerine kılıç saplanması gerektiğini tarif ederek, zevkle işkenceyi izledi. Ama ne kadar 
uğraşırsa uğraşsın, Babek’in ağzından beklediği sözler çıkmadı. Babek, son sözlerinde bile meydan 
okumaya devam etti. 

“…bütün müstebitler (zalim hükümdar) gibi sende yanılıyorsun. Çünkü benim destanım, öyle bir destandır 
ki, Babekle başlamıştır, ne de Babekle bitecektir. Ey zavallılar, siz hiç bir zaman özgürlük yangınının ne 
demek olduğunu anlamayacaksınız. O dehşetli yangın ki, yüreği yakıp kule çeviriyor. Özgürlük o, ister tatlı, 
ister acı olsun, yalnız oydu benim secdegahım! Ve müstebid ki, beni öldürüyor, o da hiç bir zaman 
anlamayacak ki ölümü ile özgürlük fedaisi büsbütün yok olmuyor“ (67) 

Babek ayaklanmasında akan kanın, Deylem Vadilerini doldurduğunu anlatan 10. yüzyılında yazılmış 
Babekname adlı eseri, ne yazık ki yok edilmiş, günümüze kadar ulaşamamıştır. Ama Babek Ayaklanması, 
farklı inanç ve milliyetlerden halkların kardeşçe, ortakça özgür bir yaşam kurulabileceğini gösteren deyimi 
ve yaydığı düşüncelerle, halkların hafızasında derin bir etki bırakmıştır. 

 

((67) Babek/ Said Nefisi/ Syf. 6) 

 

Bu etkinin izleri, sonraki tüm ayaklanmalarda ve gelişen muhalif batını akımlarında, örneğin Babal 
Ayaklanmasında ve diğerlerinde açıkça görülecektir. 

Babek düşüncesi bu özellikleri nedeniyle, ondan önce ortakça yaşamı savunan Mazdek’e yapıldığı gibi, 

egemenler tarafından en ağır suçlamalarla karalandı. İftiralara uğradı ve çarpıtıldı. Ki aynı iftiralar daha 

sonra başta Alevilik olmak üzere, tüm muhalif batını akımlar için papağan gibi tekrarlanacaktır. Abbasi tarih 

yazıcısı El Bağdadi’nin 1030 yıllarında “Hudud“ adli eserinde Babekiler için yazdıkları, bunun ilk 

örneklerindendir; “Babekiler, yaşadıkları dağlık bölgelerinde, kadınlar ve erkekler bir arada toplanarak, 

gece boyunca bir tören yapıyor ve içki içip şarkılar söylüyorlar, sonra ışıkları söndürüyorlar… Bu 

topluluklar, dağ başlarında ezan okunan camiler bile yapmışlar. Hatta çocuklarına Kur’an öğretiyorlar, ama 

ne namaz kılıyorlar, ne bir ay Ramazan orucu tutuyorlardı. Kafirlere karşı yapılan cihada da 

inanmıyorlardı.“ (68) 

Bu iftiraların amacı, ezilen halkların isyanlarını, ideolojik olarak mahkum etmek, süreklileştirilen vahşi 
işkence, baskı ve katliamları meşrulaştırmaktır. Ama sömürücü zalim egemenler ne yaparsa yapsın, 
ezilenler, inancından da davasından da vazgeçmemiştir. Abbasiler, Babek kabusundan kurtulduk derken, 
bu kez Basra’da siyah köleler, Ali bin Muhammed önderliğinde ayaklanacaktı. 

 

 

 

 



 

BASRALI ALEVİ: ALİ BİN MUHAMMED! 

 

Ali bin Muhammed, tarihi kaynaklara göre 833 veya 836 ile 883 yılları arasında yaşamıştır. Zeynel Abidin 
oğlu Zeyd’in torunlarından olduğu söylenir. 

Kendini Ali soyundan ve Zeyd’in ihtilalci geleneğini sahiplenmiştir. 

Ali bin Muhammed, 861-862 yıllarında, Abbasilerin başkenti Samarra (Bağdat)(*) daydı, iyi eğitim almış, 
şiirler yazan soylu bir kişi olarak saraya kendini “övgücü ozan“ olarak kabul ettirdi. Başkent’te zengin 
ailelerin çocuklarına öğretmenlik yaparak ve şiirler yazarak geçimini sağladı. Bu süreçte Abbasilerin 
ahlaksız, çürümüş yaşantısına tanık oldu. Halk, açlık ve zulüm altında ezilirken, onların zevk ve sefa içinde 
saltanat sürmelerine karşı çıkan ilk düşünceleri oluştu. Bağdat’ı terk ederek Bahreyn’e geçti. 

Bahreyn’de Abbasilere karşı ayaklanma girişimi için örgütlenme ve propaganda çalışmalarına başladı. 
Bedevileri, zanaatkarları yanına çekmeye çalıştı. 

((*) Samarra, Bağdat’ın yaklaşık 100 km Kuzey-Kuzey Batısında, tarihi bir kenttir. Abbasi Halifesi Mutasım 
döneminde, 836 yılında başlatıldı. 

Zeydiliğin etkili olduğu bölgede Ali soylu olmasını da kullanarak bir kitle tabanı yarattı. Ama kısa sürede 
yöneticilerin dikkatini çekti ve saldırılar karşısında çöle çekilmek zorunda kaldı. Dört yıl boyunca çölde, 
Bedeviler arasında gizlenerek, onları örgütledi. Zengin kervanlarını yağmaladı ve Abbasilerin 
hakimiyetindeki yerlere saldırılar düzenledi. Çölde yandaşlarını çoğaltan ve gelecekti büyük ayaklanmanın 
kadrolarını yetiştiren Ali bin Muhammed buradan Basra’ya geçti. Basra’da 6 yakın adamıyla kendini 
işadamı olarak tanıttı. Ve tuz arıtma bölgesi Amud Al-muna Kanalı üzerinde yerleşti. 

Irak’ta, Dicle ve Fırat nehirlerinin kesiştiği Şattülarap adı verilen bölgede, Abbasi egemenleri tarafından 
binlerce köle işçi çalıştırılmaktaydı. Çoğunluğu doğu Afrika’dan getirilen bu siyah köleler dilini, dinini yeni 
yeni öğrendiği bu bölgede çok ağır, insanlık dışı koşullarda çalıştırılmaktaydı, Cehennem sıcaklığının 
altında, bataklıkların önce suyunun çekilerek kurutulması, sonra tuzdan arıtılması ve en sonunda da 
toprağın tepelere yığılarak taraçlama yöntemi ile işlenebilir hale getirilmesi gerekiyordu. Doğru dürüst 
yiyecekten, barınaktan mahrum bırakılan kölelerin ürettiği şeker kamışı ve pirinçle çiftlik sahipleri 
servetlerini büyütmekteydiler. 

Üç günde hastalık ve açlıktan 70 bin kölenin bataklıkta sinekler gibi ölmesi ise onların umurlarında değildi. 

Ali bin Muhammed, işte bu koşullarda yaşayan siyah köleleri örgütlemek için, kendini çiftlik sahibi gibi 
göstererek, onlarla ilişkiye geçti ilk olarak siyah kölelere ulaşmak üzere Basra’dan un taşıma işinde çalışan 
Reyhan bin Salih adında birini örgütledi. 

Tuzlalardaki köle işçilerin durumları hakkında en iyi bilgileri getiren ve onlar arasında Ali bin Muhammed’in 
propagandasını yapan Refik, Sibli b. Selim adlı şerbet satıcısı gibi onlarca insanı daha saflara kattı 
Hareket gittikçe güçlendi. Ali bin Muhammed, kırmızı renkte ipek bir kumaş üzerine yeşil harflerle Kur’an’ın 
Tevbe Süresi’nin 111. ayetini yazarak isyan bayrağını hazırladı. Bu ayette; “Tanrı, inananlardan (satın) 
alacağı canları ve mallarına karşılık cennetten bir ödül verecektir; çünkü onlar Tanrı yolunda savaşır, 
ölürler ve öldürürler. 

Bu alış-veriş için sevinin.“ (69) denilmektedir. 

869 Ağustos’unda kızıl isyan sancağı ile ortaya çıkan Ali bin Muhammed, ayaklanmayı başlattı. 

Başlarındaki ustabaşı ve askerleri öldürerek, siyah köleleri bir araya getirdi. 

Onlara, sağlıklı koşullarda insanca yaşama sözü verdi. Çiftlik sahiplerinin ise, tanrı tarafından yasaklanmış 
şeyleri kölelere reva gördükleri için öldürülmeyi hak ettiğini söyledi; 



“Ben, maddi bir kazanç elde etmek için çıkmadım bu yola. Allah rızası için zulme ve sömürüye isyan ettim. 
Efendilerin “dindar“ görünüp sizi ezip sömürmelerine itiraz ettiğim için bu işe girdim. Onların ki dindarlık 
falan değil, fesatlıktır. Bunun hesabını soracağız. Sizler açlıktan kırılırken tek yatanlardan soracağız bu 
hesabı. 

Bu kavgada size asla ihanet etmeyeceğim. Başımıza ne gelirse birlikte gelecek. 

Size, Allah’ın haram kıldığını yaptıran ve gücünüzün yetmediğini yükleyerek eziyet eden ve zayıf düşüren, 
buralara köle olarak getirenlerin boyunlarını vurmanızı isterdim.“ (70) 

Çiftlik sahibi sömürücü egemenler, ayaklanmanın, başa çıkamayacakları şekilde yayıldığını görünce, 
temsilciler göndererek, Ali bin Muhammed’e köle basına 5 dinar teklif ettiler. Ama onun tavrı nettir. Gelen 
temsilcilerin her birine 500’er sopa vurdurup cezalandırdıktan sonra geri gönderdi. 

 

Arap kabilesi Benü Tamım tarafından bir donanmayla da desteklenen Ali bin Muhammed, ayaklandırdığı 
yüzbinlerce siyah köle ile Basra kentini ele geçirdi. 877’de Cabbul, Numaniye, Çarcariya, Ramhurmuz ve 
Wasıt’e kadar ilerledi. 879’da Bağdat’ın 17 mil yakınlarına kadar ulaştı. Abbasilerin, üzerlerine 
gönderdikleri köle askerlerden oluşan birlikler de isyancılara katıldığı için güçleri çığ gibi büyüdü. 

İslam tarihinin en büyük siyah köle-işçi ayaklanması, tam 14 yıl boyunca Abbasi egemenliğine meydan 
okudu. Bu süreçte Basra’da; Muhtar’a, Tahiysa ve Mania adında üç büyük kent kurdular. Bu kentlerde 
eşitlikçi bir düzen oluşturdular. Bataklıklarda yükselen bu yeni düzen oluşturdular. Bataklıklarda yükselen 
bu yeni düzenin başkenti, Muhtara kenti oldu. Ne var ki Abbasi egemenliğine tümden son vermeyi 
başaramadılar. Ve Basra ile sınırlı kaldıkları için, bir süre sonra toparlanan Abbasiler tarafından 
kuşatıldılar. İsyancıların üç kentinden ikisi, Tahiysa ve Mania, büyük saldırılarla ele geçirildi. Muhtara ise 
direnmeye devam etti. 

Abbasiler, kuşatma altında tuttukları Muhtara kentinin tam karşısına “muvaffakiye“ adını verdikleri bir zulüm 
kenti inşa ettiler. Ali bin Muhammed’e çağrı yaparak, tövbe edip teslim olursa, canını bağışlayacaklarını 
söylediler. Ali bin Muhammed’in cevabı netti; “Gel, teslim alabilirsen al!“ 

Ali bin Muhammed, yola çıkarken verdiği sözü tuttu ve tek başına kalsa da sokak sokak çatışarak öldü. 
Abbasiler, ancak aylarca kuşattıktan sonra ele geçirebildikleri bu isyan önderinin başını bir mızrağın ucuna 
takarak gezdirip teşhir ettiler. Ama Ali bin Muhammed, düşünceleriyle, eylemiyle, ezilen halkların bilincinde 
umut olarak, sömürücü egemenlerin bilincinde korku olarak ölümsüzleşti. Ona hem halk, hem de 
egemenler tarafından yakıştırılan şu ünvanlar bile bunun açık kanıtıdır.“ 

…al-Burkul (Peçeli), Sahib al-zenci, Alevi al-Başrl (Basrali Alevi), Sahib al-Rıh (Rüzgarın efendisi), al-
Khabith (Şeytan), Al-Hain, Al-Lain (lanetli), al-Habib (Sevgili), al-Mürik (Sapkın), al-Fisk, al-Fücur (zina 
yapan günahkar)…“ (71) 

Ali bin Muhammed’in örgütlediği tarihe “Zenci isyanı“ olarak geçen bu büyük ayaklanma, 883 yılında 
bastırıldı. Ayaklanmaya katılan siyah köleler, bir daha bataklıktaki eski koşullara dönmediler. Kimi Abbasi 
ordusunda köle asker olurken, çoğunluğu ise gelişmekte olan Karmati hareketine katıldılar. 

Bazı tarihçiler, Ali bin Muhammed’in düşüncelerini Karmatiliğe bağlayarak, onun Basra’ya geldiğinde gizli 
bir Karmati örgütün başına geçtiğini söylerler. Ki Ali bin Muhammed’in, Karmatiliğe adını veren Hamdan 
Karmatla da iyi ilişkileri olduğu kaydedilmiştir. 

Ne olursa olsun Karmatilerin de onun eylemini izleyerek, zulme ve sömürüye karşı siyah köleleri, 
Bedevileri, en alttaki yoksul ezilen kesimleri, ihtilalci düşünceleri etrafında toplayıp, eşitlikçi bir düzen 
kurdukları açıktır. Aynı bölgede 6-7 yıl arayla gerçekleşen aynı damardan gelen iki hareket arasında doğal 
olarak güçlü bağlar vardır. 

 



 

KARMATİLER 

 

Karmati hareketinin gelişimini hazırlayan iki önemli halk eylemi Babek-Hürremi Ayaklanması ve Basralı 
siyah kölelerin ayaklanmasıydı. Tarihçilerin belirttiği gibi bu iki ayaklanmadan sağ çıkanlar, aynı belgelerde 
etkili olan Karmatilere katıldılar. İsyan, hem ideolojik, hem fiili olarak sürdü. Karmatiliğin ideolojik-politik 
gelişiminde, bu ayaklanmaların ortaya attığı, gerçekleştirdiği düşünceler etkilidir. 

Karmatilerin ortaya çıktığı 9.yüzyıl, Abbasi İmparatorluğu’nun gücünün sınırlarına dayandığı ve son 
haddine varan zulüm ve sömürünün, ezilen halkların peşpeşe isyanlarıyla sarsıldığı bir dönemdir. Bu 
mücadelede sınıf çatışması giderek en çıplak yüzüyle ortaya çıkmaya başladı. Abbasi egemenliği sistemi 
tıkanmış, çürümüştü ve halklar, baskı ve sömürünün olmadığı adil bir düzen istiyorlardı. 

Karmatiliğin kurucusu ve öğretiye adını veren Hamdan Karmat, Küfe yakınında Savad’da oturan bir 
hamaldı. Al-Hüseyin al-Ahvazı adındaki bir İsmail daisi (propagandacısı) tarafından yetiştirilmiştir. Ezilen, 
Abbasi saltanatına tepki duyan tüm kesimleri, en yoksullardan başlayarak örgütlemeye girişen Hamdan 
Karmat’ın çevresinde toplananlar şunlardı; “Özellikle Savad, Küfe, Vasıt bölgesinin verimli topraklarında 
çalışan köleler, köylüler, küçük mülkiyet sahipleri, Nebatı yoksulları, Hindistan’dan gelme sığınmacılar, 
Afrika’dan getirilen köleler, Türk komutanların askerlikten kovdukları Arap kabileleri, firar eden askerler…“ 
(72) 

Hamdan Karmat’ın kendisi de yoksul bir hamaldı. Büyük toprak ağaların topraklarında karın tokluğuna 
çalışan, bir ineğinden, eşeğinden başka bir şeyi olmayan bir mülksüzdü. Karmat, o dönem çok gelişmiş 
olan İsmail’i felsefesinin ve propaganda yöntemlerinin üstünlüklerini çok iyi kullandı. Her kesime 
anlayacağı dilden hitap etti. Onun fikirleri doğrultusunda, Bağdat’ta aristokratlar ve aydınlar arasında gizli 
dernekler örgütlendi. İşçiler, zanaatkarlar, loncalarda örgütlendiler. Ki Karmatilerin loncaların ortaya çıkışını 
da etkilediği söylenir. 

Karmati’lik, İsmaililikten alıp daha da geliştirdiği örgütlenme, gizlilik ve propaganda yöntemleriyle, 
ezilenlerin mücadelesine bir çok değer kattı. “Yemekteki tuz gibi halkla bütünleşin!“ talimatıyla tüm Abbasi 
İmparatorluğu’na yayılan dailer, büyük başarılar elde ettiler. Ve tüm batını, muhalif akımlara da yeni bir 
şekil verdiler. 

Karmatilik, İslam İnançları Sözlüğü’nde şöyle tanımlanıyor: 

“9.yüzyılda Hamdan bin al-Eş’ aş tarafından kurulmuş ve onun kayınbiraderi Abdan tarafından 
yayılmıştır… Mallarda ortakçılık ilkesini yayan ve halkı her bakımdan eşitleştirmeyi amaçlayan Karmati’ye, 
gizemsel açıdan İsmaililiğin inançlarını taşır. Dinsellikle bağdaştırılmış sosyo-ekonomik ve siyasal bir 
anlayıştır. Cenneti ve cehennemi bu dünyada saymak gibi uscu bir tutum içinde bulunan bu anlayışın kökü, 
İran Mazdekçiliğidir.“ (73) 

Hamdan Karmat’ın baş yardımcısı, kayınbiraderin Abdan’dır. Abdan, yazdığı yedi ciltlik “Belagat“ adli kitabı 
ile bunu, toplumu şekillendirecek olan eğitimin esalarını belirledi. Ve bunu uygulayarak kadrolarını 
yetiştirdi. Yedi yıl süren bu eğitim, 9 dereceden oluşuyordu: 

 

 

1- Teferrus (Dikkatle İnceleme): İçlerine alacakları kişileri, uzun bir incelemeden geçirme 

2- Ta’ nis (Oluşturma): Dostluk kurma 

3- Taikik (Şüphelendirme): Kişinin düşüncesine şekil verme 

4- Ta’ lik (Bekletme): Bir önceki derece- eğitimde yaratılan kuşkuları tartışmak isteyenin bekletildiği,        



bilgi elde etmesinin kolay olmadığını yemin etmesi gerektiği, yola girenin çıkamayacağı üzerine denemedir. 

5- Rabt (Bağlama): Öğretilecek sırların kimseye açıklanmayacağına dair sır yemini. 

6- Tadlis (Aldatma): Kur’an bilgisinin, Tanrı’nın bilgilerinin tartışılması 

7- Ta’ sis (Karma-Yerleştirme): Zahir olanın altında, batının asıl gerçek olduğu öğretilir. 

8- Hal (Çıkarma): Bu dereceye gelen, dinden çıkarılır. Batını öğreti öğrenildiği oranda, zahir olan yanın 
hiçbir öneminin olmadığı öğretilir. 

9- İnsilah (Sıyrılma): Yeni bir insanın yaratılma derecesidir. Kişi, cennet ve cehennemin, yaşadığı dünyada 
olduğunu kavramış, öğrenmiştir. 

 

Bu ilkelerle yetiştirilen dailer, başta Aşağı Mezopotamya’daki tarım işçileri ve köylüler olmak üzere, halk 
arasında yayılarak propagandaya girişiyorlardı. Hatta Karmatiler’in, Abbasi sarayına kadar girdiği ve 
halifelerin attığı adımdan bile haberleri olduğu söylenir. 

Hamdan Karmat, ilk olarak 891 yılında Küfe yakınlarında Dar’al Hicra (Göçmenler Evi) Kalesi’ni kurdu. 
Burası Karmatiler’in ortakça bir komün yaşamı örgütlediği barınma ve korunma yeri haline geldi. Uçurumlar 
ve kayalıklarla çevrili bu kale, ulaşılması zor bir konumdaydı. Ortak bir hazine oluşturup, herkesin kazancı 
ortada toplanarak tüm ihtiyaçlar karşılanıyordu. Böylece bölgedeki yoksulları, kabileleri de kısa sürede 
yanlarına çekerek güçlerini arttırdılar. Bu ana üsten; diğer Abbasi kalelerine saldırılar düzenlediler. 900-
902 yıllarında Abbasi halifesi al-Mutadid tarafından bastırılsa da üç başkaldırı girişiminde bulundular. 

Karmatilik, Irak’tan farklı bölgelere de yayılmıştır. 

Abdan’ın eğittiği kadrolardan Abu Said, Güney İran’da büyük başarılar kazandı. Hamdan, 894 yılında Abu-
Said’i, Bahreyn’deki örgütlenmenin başına getirdi. Bedevileri örgütleyen Abu Said, 899’da Bahreyn’in 
büyük bölümünü ele geçirdi. Abbasi Halifesi Mutadid’in, gönüllülerden oluşturduğu 2 bin kişilik bir kuvveti 
yenerek yok ettikten sonra karargahını Al-Ahşa’ya taşıdı. Daha sonra Bahreyn Karmatileri, Umman ve 
Yemen gibi çevre bölgelerde egemenliklerini genişlettiler. Abu Said, yaklaşık iki yüzyıl ayakta kalan zengin 
ve başarılı bir Karmati devletinin temellerini atmıştı. Tarımı, ticareti, zanaatı vb. ezilenlerin çıkarlarına göre 
ortakçı bir anlayışla örgütlemeye çalışan bir devlettir bu! Özellikle başkent Al-Ahşa hakkında çeşitli 
gezginlerin yazdıkları gözlem ve anılar, Karmatilerin tam bir komün yaşamı olmasa da zamanına göre 
oldukça ileri ve eşitlikçi bir toplum kurduklarını gösteriyor. 

1047’de Mısır’a gitmeden önce Selçuklu Sultanı Ertuğrul’un kardeşi Çağrı Bey’in sarayında katip olarak 
çalışan ve daha sonra Mısır Fatımi Devleti’nde bir İsmaili daisi olan Nasır Hüsrev, 9 ay boyunca Al-
Ahşa’da kalmıştı ve tanık olduklarını, “Sefername“ adli kitabında anlattı. “Onun anlattığına göre devleti, 12 
kişilik bir meclis yönetmektedir. Bunların 6’sı yöneticisi, 6’sı da onların vezirleridir. Bütün devlet işleri 
burada görüşülür ve ortak karar alınır. Karmatiler, surlar içinde muazzam bir kent kurmuştur. Büyük kuyular 
açıp yağmur açıp yağmur suyunu toplayarak şu sorununu çözmüşlerdir. Bu devlette köylülerin vergi 
alınmaz. Faiz yasaktır. Biri borçlu duruma ya da sıkıntıya düşse devlet yardım eder. Kente gelen herhangi 
bir yabancıya, eğer geçimini sağlayacak bir mesleği, zanaatı varsa, işini kurması için devlet para verir. 
Bütün vatandaşların ününü parasız öğüten değirmenler vardır. Para olarak, dışarıya çıkarılması yasak olan 
kurşun kuponlar kullanılmaktadır. Kendileri oruç, namaz, hac gibi ibadetleri bilmezler ama yabancıların 
namaz kılmasına karışmazlar. Peygambere inanırlar, mezhepleri sorulduğunda Buseydi (Abu Saidçi) 
derler. Kedi, köpek, eşek, inek, köyün eti yerler. Deniz kıyısından dalgıçların çıkardıkları incinin yarısı 
devlete aittir. Devlete ait 30 bin Habeşli ve Tanzanyalı kölenin çalıştığı büyük bahçeler, tarlalar  vardır. 20 
binden fazla silahlı insan kenti savunur. Yöneticiler, yurttaşlarla kendilerini eşit tutarlar, hitaplarda ayrılık 
gözetmezler.“ (74) 

Görüldüğü gibi servet biriktirilmesine karşı belli tedbirler alınmış, kamu mülkiyeti genişletilmiş, eşitlik 
temelinde bir düzen oluşturulmaya çalışılmıştır. Kölelik kaldırılmamıştır ama köleler artık devlete 



çalışmaktadır. Bu haliyle bile, görenlerin hayranlıkla anlattığı, ezilenler için umut haline gelmiş bir düzen 
ortaya çıkmaktadır. 

Karmati düşüncesi, herkesi etkileyen pratiği ve güçlü propagandacıları ile kendinden sonraki batını 
akımları derinden etkiledi. Hallaç-ı Mansur da bir Karmati daisiydi. Gizlilik prensibi gereği “Ebu Abdullah“ 
adını kullanmıştı. Hindistan, Horasan ve Sind bölgesini örgütlemekle görevlendirilmişti. Savunduğu 
düşüncelerle, ezilenleri, yoksulları çevresine topladığı için, Abbasi yöneticilerini korkutmuş ve idam 
edilmişti. 

Bahreyn Karmatı Devletinin yıkılmasında, tıpkı Babek Ayaklanması’nın bastırılmasında olduğu gibi, yine 
Türk komutanlar rol oynadılar. 1076-1077 yılında Selçuklu Sultanı Melikşah’ın komutanlarından Artuk Bey; 
Abbasi halifesi adına, Al-Ahşa ve Bahreyn’e yaptığı bir seferde Karmatileri bastırdı. Ama Karmatilerin 
ortakçı bir yaşam ve eşitlik düşüncesi, egemenlerin baskı ve terörüne rağmen, dört bir yana yayıldı. Ve 
Anadolu’daki Babai Ayaklanması ile yeniden yeşerdi. 

 

KUTU: ARAP ALEVİLİĞİ 

 

Arap Alevileri, 9.yüzyılda Muhammed bin Nusayr’in yolunu takip eden Alevilerdir. 12 İmamlardan sonra 
onların yolunu takip ettiler. 12 İmamların her birinin bir karşılığı kapısı olduğu inancı, düşüncesini 
gelirştirenler arasında Nusayr da vardı. Nusayr, 11. İmam Hasan-ül El Askeri’nin öğrencisiydi. Onun kapısı 
(Bab) olarak Arap Alevi inancının temellerini attı. Arap Aleviliğinin esas kurucusu, onun öğrencisi Hüseyin 
bin Hamdan El Hasibi olacaktı. 

Arap Alevileri Suriye, Halep, Lazkiye başta olmak üzere Filistin, Hatay, Adana, Tarsus-Antakya illerinde 
yaşamışlardır. Arap Alevilerinin buralara dağılımı ise egemen İmparatorlukların baskı, zor ve 
kuşatmalarından kaçmalı ve sürgün edilmelerindendi. 

Örneğin 5. ve 6. yüzyılda Horasan ve çevre bölgelerdeki saldırılar sonrası sürgünlere maruz kaldılar. Haçlı 
seferleri altında baskılara uğradılar. Ve bugün Suriye ve ülkemizde Arap Alevilerinin yaşadıkları yerlere 
yerleştiler. Sonraki yüzyıllarda “fetihçi“ İslam ordularının ardından Memluklu, Selçuklu, Osmanlı 
egemenlikleri dönemindeki baskı ve saldırılar sonucu, inançları neredeyse yok olma ile yüz yüze kaldı. 

837’de Muhammed bin Nusayr ölünce, ondan sonra bayrağını Hüseyin bin Hamdan El Hasibi teslim aldı. 
Hamdan’a, “Şeyh Bayrak“ adı ile hitap edildi. Ama Hamdan’ın sorumlusu ve dini otorite olan Cumbulanı’dır. 
Baş Hüccettir. Hamdan ise otoritesine bağlı bir Hüccet olarak Mısır’da görev yaptı. “Hasibi“ olarak da 
tanındı. Arap Aleviliğinin esas kurucusu Hüseyin bin Hamdan kabul edilir. Arap Alevileri aynı zamanda “Üç“ 
harfi kutsal sayarlar. Çünkü Ali’nin ismi üç harften meydana gelir. Bir başka kutsallıkları ise, Ali ile birlikte 
Muhammed ile Selman’dır. Ve onların baş harflerini “AMS“ olarak anarlar. Bu vb. üçlemeleri, kendi 
inançlarına göre yaratmışlardır. 

“Arap Alevilerinin inancının, Alevilik içinde kimi kendine özgü farklılıkları vardır. Örneğin Arap Alevilerinde, 
Anadolu’daki gibi cem inanç-ibadeti yoktur. Daha çok kendi evlerinde namaz kılarlar. Namazları, Sünni ve 
Şiilerden tamamıyla farklıdır. Camileri kullanmayı tercih etmezler ama cemevi gibi bir ibadethaneleri de 
yoktur. Camiye gitmemelerini, İmam Ali’nin camide katledilmesine bağlarlar. Yüzyıllar boyunca ibadetlerini 
gizli yapmak zorunda kalmışlardır. Uğradıkları baskılar nedeniyle, inanç anlamında Arap Alevileri, tarihi bir 
“sır“ icat etmiştir. Ve o sırra kendini vermiştir. Bu sırrı ne kimse bilir, ne kimseye açarlar. Bu sırrın 
yaratılması asıl olarak Osman’ın mushaflarda (Kur’an) yaptığı tahrifat sonrası, asıl orjinal mushaflardan 
oluşan Alevilik (Nusayri) kitabına dayandırıldığı söylenir. 

Arap Alevileri, yaşadıkları bölgede, Laskiye ile Lübnan arasındaki sıradağlara adlarını vermişlerdir. 

Kimi tarihçiler ise bu Arap Alevilerinin, adını bu dağlardan aldıkları söylense de, bu, gerçeği yansıtmaz. 
Arap Aleviliği, ne bir dağdan, coğrafi bölgeden, ne de bir başına bir kişinin geliştirdiği bir şeydir. O, bir 



inanç yolu olarak, Hz. Ali’nin ve 12 İmamların inancını kendisine bayrak edinmiş topluluktur. (Dememiz 
yeterli. Çünkü bu inanıştan olan zenginler de var) 

Arap Aleviliği tarihinde, ezilen bir inan ve halk olarak, tüm Aleviler’in geçtiği ve gördüğü zulümlere 
uğramıştır. Arap Alevileri’nin yaptığı, yaşadığı topraklar neredeyse, tüm egemenlik savaşlarının geçiş 
güzergahı, sınır boylarıdır. 

Ve buraları kullanan Bizanslı işgalciler de Osmanlı istila ve işgalcileri de Alevi halkına büyük acılar 
yaşatmıştır. Bu acıların, baskıların, katliamlara yağmalara dönüştüğü her vakitte Arap Alevileri kendisini 
dağlara vurmuştur. “Alevi Dağları“na sığınmış ve aralarda yaşam alanları kurmuş, ibadetlerini gizli olarak 
yerlerine getirmiştir. Asimilasyon saldırıları da bu inancın kendini gizlemesine neden olmuştur. Örneğin 
Arap Alevileri’nin yaşadığı topraklara zorla cami inşa edilerek, Sünnileştirme, bir politika olarak 
uygulanmıştır. 

1277 yılında Memluklu Baybars, Arap Alevileri’nin yurdunu ele geçirir. Neredeyse tüm beldelere kadar 
cami yaptırır. Bu camilerin inşasını, zorla Arap Alevileri’ne yaptırtır. Masrafları da karşılatır. bu asimilasyon 
politikası, Baybars sonrası 1290’a kadar sürdürülür. Örneğin ibni Teymiyye adlı kadının verdiği fetva, Arap 
Alevileri’ni de hedefler. Bu fetvayla Arap Alevileri’nin “malları, kadınları helal“ görülür. Saldırı ve yağmaya 
uğrar. Tecavüzler ve katletmeler bunu izler. Binlerce Alevi’nin öldürüldüğü anlatılır. Alevi halk, bu zulümler, 
alçaklıklar sonrası, bölgede değişik yerlere dağılırlar. Ve bu tip saldırılara, neredeyse hemen yüzyıl 
boyunca uğrarlar. 

Yavuz Selim’in dönemi de bu saldırı, istila ile yağmaların, katliamların, Aleviler üzerinde uyguladığı bir 
dönem olmuştur. “Nusayri dağlarına, yaklaşık yarım milyon Türk yerleştirildi. Bugün onlardan sadece 15 
bin kişi kalmıştır.“ (75) Bu politika, Yavuz Selim zamanında istila ve işgal plan projesi içinde bir halkın 
sürgününü, asilmilasyonunu esas almıştır. 

Aleviler, bu saldırı altında Yavuz Selim katliamcılığından nasibini almıştır. Suriye’nin, Mısır’ın, Afrika’nın 
değişik yerlerinin ele geçirilmesi için sınır boylarında, yol üzerindeki Alevi inançlı halklar gibi Arap Alevileri 
de ezilip geçilmek istenmiştir. 

Osmanlı’nın eline geçen Nusayri yurdu da bunlardan biri olmuştur. Ve bu dönemde Arap Alevileri; kabile, 
aşiretlere bölünerek bir çok yere dağılırlar. Filistin’e kadar yerleşim için giderler. Geri dönme düşüncesiyle 
dağılan Alevi aşiretleri, gittikleri yerlerden (Adana, Tarsus, Antakya…) bir daha geri dönemezler. 
İnançlarını, yaşamları içinde gizli şekilde yerine getirirler. 

Arap Alevi halkının, Aleviler’in bu yaşadıkları baskı altındaki zulüm ve sömürü, yüzyıllar boyunca devam 
eder. Yavuz Selim sonrası Osmanlı’nın son padişahlarından biri olan 2. Abdülhamid de Arap Alevileri’ne 
asimilasyon saldırısı planlar. Bu plan, aslında tüm ezilen halka, tüm etnik ve inançsal kimliğe sahip halklara 
“toplumsal bütünlük“ gibi büyük bir safsatayla yapılır. Ama Arap Alevileri’ni asimile etmek demek, Aleviler’i 
asimile etme politikasından bağımsız gelişmez. “Toplumsal bütünlüğü“ korumak için Arap Alevileri’nin 
yaşadıkları yerlere ilk olarak camiler yapılır… 

Örneğin Cumhuriyet döneminde bu saldırı, kendine özgü bir yol izler. 1939’da Hatay, Türkiye sınırlarına 
bağlanır, Ve Hatay caddelerinde (1950 basında yaşanan) yürüyen Arap Alevileri’nin sakallarına yönelik 
saldırılar olur. Giyimi, sakalı vb. bahane edilerek saldırılara uğrarlar. Arap Alevileri, Hatay’ın en yoksul, 
ezilen halkını oluştururlar Marabbadırlar. Toprak ağalarının baskılarına ve sömürüsüne maruz kaldıkları bu 
dönem boyunca da Arap Alevileri, inançlarını gizli biçimde yerine getirdiklerini, tarihi kaynaklar vermektedir. 

 

 

 

2. BÖLÜM   

MÜSLÜMANLIĞIN YAYILMA YÖNTEMİ NEYDİ ? 



Müslümanlığın ortaya çıkışını, yaşanan iktidar savaşlarını, konumuzla ilgili yani Aleviliğin ortaya çıkışı ile 

ilgili olduğu kadarıyla önceki bölümde ele aldık. Egemenlerin saptırmalarını ortaya koymak için, İslam’ın 

yayılması sırasında yaşananlardan bazı örnekler üzerinde duracağız. Mesela Türk boylarının nasıl 

Müslümanlaştığı sorusuna egemenlerin verdiği cevap; Türk İslam sentezine göre uydurulmuş yalanlardan 

ibaret. Onlara göre İslam, mükemmel bir din. Türkler, tarih boyunca kendini ispatlamış büyük bir ulus ve 

Türklerin 10.yüzyılda İslamiyetle tanışması, tarihinin en önemli dönüm noktarından biri oldu. Türk boyları 

gönüllü olarak kitleler halinde İslam’ı benimsediler, dahası ‘İslamın Kılıcı’ olarak Avrupa kapılarına 

dayandılar.  

Tarihsel gerçeklerle ilgisi olmayan bu kurguyu; gerici- faşist tarihçiler, yazarlar bıkmadan tekrarlar. İşte bir 

örnek;  

‘Büyük Türk Hakanı sıfatıyla Karahanlı tahtına oturan Saltuk Buğra Han’ın, yüzlerce, hatta binlerce yıllık 

Şaman dinini bırakması, şahsen Müslüman olmakla kalmayıp, bu dini, Türk İmparatorluğunun resmi dini 

ilan etmesi, yüzyıllar süren bir gelişmenin, yüksek milli ve siyasi menfaatlerinin eseriydi.(…) Türkler, 

Müslüman dinini samimi olarak, kendi istekleriyle, hiçbir zorlama ve dış baskı olmaksızın kitle halinde 

kabul edince, tarihlerinin yeni bir devrine ayak basmış oluyorlardı. Bu yeni devre, X asırdan önceki asgari 

1200 yıllık devreden daha şanslıydı. Müslümanlık, Türk milli bünyesi için uygun bir din haline geldi. 

Türkler, Müslüman olmak suretiyle, Türklüklerini kemale erdirmiş, adeta tamamlamışlardı.’(1) 

Türk-İslam sentezinin, yıllardır okullarda okuttuğu herkesi inandırmaya çalıştığı bu hamaset edebiyatını, 

tarihsel gerçekler yalanlıyor. İslam tarihçileri, Maveraünnehir denilen bölgede yaşayan Türklerin, 300 yıl 

boyunca işgalci Arap İslam ordularına ve onların getirdiği İslam dinine direndiği anlatıyor. Yalnızca 

Türkler değil, Kürtler, İranlılar yani İslam’ın yayıldığı Asya ve Mezepotamya bölgesindeki bütün halklar, 

İşgallere karşı direndiler. Çünkü Emeviler ve Abbasiler; bölgeyi yağmalamak, halkları köleleştirmek, vergi 

ve haraca bağlamak, kutsal tapınakları, ve inançlarını yok etmek için İslam bayrağı altında saldırıyorlardı. 

“Örneğin Nehavent ve Hamedan düştüğü koşullarda, Süleymaniye’nin güneyindeki Şehrizar bölgesi, 643’e 

kadar direnir. Süleymaniye’de bulunan bölgelerden, deri bir önlük üzerinde ki şu cümleler, bize sürece 

ilişkin çarpıcı bir tablo sunar. ‘Kutsal yerler yakıldı. Kutsal ateşler söndü ve büyüklerin en büyüğü, 

kendisini gizledi. Arap zulmü, Şehrizar’a kadar olan tüm köyleri harap etti. Kadınlar ve kızlar esir alındı. 

Erkekler, kendi kanlarında boğuldular. Zerdüşt inancı yalnız bırakıldı. Hürmüz’ün hiç birisi bağışlanması 

olmayacaktı.”(2) 

Daha önce belirttiğimiz gibi, İslam ilk ortaya çıkışında, göreceli olarak eşitlikçi, paylaşımcı, halktan yana 

bir düzen savundu. Ancak kendisini gerileştirecek özelliği de içinde barındırıyordu. Yağma ve talanı meşru 

görmesi, sömürüyü meşru görmesiydi. Sonuçta fahiş bir sermaye birikimi oldu. Toplumdaki sınıf farkları 

keskinleşti. Özellikle Emeviler ve sonra Abbasiler döneminde, İslam devleti zamanını sömürgeci işgalcisi 

oldu. Artık İslam ve Araplık dönemin egemen gücüydü. Baskı talan ve sömürü, yüzyıllar boyunca bu iki 

simgeyle yapıldı. 

Aral Gölü’ne dökülen Ceyhun ve Seyhun Nehirleri’nin çevresindeki bölgede yaşayan Türkler, İslamiyet ile 

ilk kez Emevi ordularının yağma ve talan saldırısıyla tanıştılar. 

1. (1) Türk Tarihinden Yapraklar/ Yılmaz Öztuna/MEB Yayınları-1999 

2. (2) Aktaran; Nasıl Müslüman Olduk/ Erdoğan Aydın/ Sayfa 65 

Horasan Bölgesi, Muaviye döneminde büyük bir işgale uğradı. Farklı din ve milletlerden Horasan halkı, 

işgale karşı büyük bir direniş gösterse de başarılı olamamıştı. İşgalciler, İslamiyet dışındaki inançlara ait 

toprakları yaktılar. Arabistan’dan getirilen 50 bin aileyi de Horasan’ın belli başlı şehirlerine yerleştirdiler.  

Muaviye’nin Horasan Valisi 3. Halife Osman’ın oğlu Sald, Semerkant’a sefer yapacak, şehri yağmalayıp 30 

bin Türk genci esir alacak ve Horasan’a getirip köle olarak satacaktı. 

685’te Halife olan Abdülmelik, Arap tarihçilerin bile ‘kan kokusu’, ‘zalim’ sıfatlarıyla andığı Haccac’ı Irak 



genel valisi yapar. Aynı zamanda işgal edilmiş topraklarda yoğun bir Araplaştırma- Müslümanlaştırma 

atılımı başlatır. O zamana kadar Mısır’da Kıptice, Suriye’de Rumca, İran ve Irak’ta Farsça konuşulurken, 

Abdülmelik, Arapca’yı zorunlu resmi dil haline getirir. Ve her kademedeki memurların Müslüman olmasını 

şart koşarak, din adamlarının nüfusunu arttırır. (3) 

705’te Kuteybe bin Müslim, Horasan’a vali atanır. Bu öyle bir komutandır ki zalimliği ve kopukluğu 

övmek için adına şöyle şiirler yazılmıştır. 

‘Kuteybe, Türkleri kılıçtan geçirip durur, 

Bize e çok ganimet toplayan odur’ (4) 

Kuteybe, 708’de Buhara’yı kuşattı. Zorlu bir direniş sonrası şehire girdi. Sokaklar cesetlerle dolup, kan gölü 

olmuştu. 50 bin kişi köle olarak götürüldü. Buhara Melikesi Hatun’un genç oğlu Tug Şad, işbirlikçiliği 

kabul etti, Müslüman’lığa geçerek, Buhara’nın yeni hükümdarı oldu. Buhara halkı da İslam’a girmeye 

zorlandı. Halk görünürde Müslüman olsa da atalarının dininden vazgeçmedi. Kuteybe; buna karşılık yeni 

tedbirler aldı. Buharalılara evinin yarısını Araplarla paylaşma zorunluluğu getirdi böylece 24 saat 

denetleyecekti. İslami kurallara göre yaşamayanları ağır cezalara çarptırdı. Ama buda yetmedi! 

‘Cuma namazı zorunluluğunun da etkili olmaması üzerine Kuteybe, ek olarak bir de rüşvet yöntemini dener 

ve namaza gelenlere iki dirhem vererek, fakirleri dönüştürmeye çalışır. Bu yolla belli başarılar elde eder’(5) 

Yıllar boyunca aralıksız süren tüm bu işgal, katliamlar ve asimilasyon ‘cihat’ yani ‘din uğrunda savaş’ gibi 

gösterilse de esasında ganimet uğrunda savaştı. İşgal edilen Türk kentleri, başta Çin olmak üzere, bölgede 

ticaretin canlı olduğu ve zenginliğin biriktiği merkezlerdi.  

Görüldüğü gibi ‘cihat’, sırf ’savaş’ kazandırmakla kalmadı; Emevi İmparatorluğu ve daha sonra da Abbasi 

İmparatorluğu’nun üzerine yükseldiği ekonomik zenginliği de sağladı. 

Kuteybe bin Müslim, Talkan ve Harzem’i de yakıp yıkarak ele geçirdi. Direnen halkın, tümden kılıçtan 

geçirilmesini emretti. Kalanları da yol boyunca ağaçlara astırdı. İşgal, aynı zamanda halkın tapınaklarının, 

kültürünün, geleceklerinin, yazılı, sözlü tarihinde yağmalanması, yok edilmesi demekti. Örneğin Halzemli 

büyük Türk bilgini Biruni, Harzem’in yok edilişini acıyla anlatıyor. 

‘Kuteybe, her çareye başvurarak Haremlilerin yazılı dilini bilenleri, geleneklerini koruyanları, bütün 

bilginleri yok etti. Böylece her şey karanlıklara gömüldü. İslam, Haremlilerin içine girerken, onların tarihi 

hakkında bilinenleri artık öğrenme olanağı bırakmadı. (6) 

1. (3) Nasıl Müslüman Olduk?/Erdoğan Aydın/ syf. 88 

2. (4) A.g.e/ syf. 102 

3. (5) A.g.e/ syf 102 

4. (6) A.g.e/ syf. 109 

Öncesi İslam adına yapılan Emevi ve Abbasi işgalcileri, kitlesel katliamların yanı sıra, kültürel 

asimilasyonuyla halkların geçmişini silip, tüm direnme dinamiklerini ortadan kaldırıp teslim almak 

istemişti. Ve bu sadece o dönemle sınırlı kalmadı. Sonraki dönemlerde İslam adına savaşan tüm 

imparatorluklar da aynı politikayı güttüler. Bu tarih incelendiğinde görülür ki “İslam’ı yaymak “ esas 

itibariyle bir imparatorluk adına sömürüyü yayanın veya tahakküm kurmanın örtüsü olmuştur. Zalimle 

mazlumun savaşı, din maskesi altında gerçekleşmiştir. Ayrıca İslam’ın hoşgörüsüyle vb. yayılması veya 

Türklerin veya herhangi bir başka halkın, İslam’ı gönüllükle kabul etmesi diye bir şey yoktur. Halklar bu 

saldırıya direnmiş. İslam’ı kabul etmek zorunda kalsalar da onu kendilerine uydurmuşlardır. Çünkü halk, 

Umman gibidir, baskı ve zor karşısında geri çekilmek zorunda kalsa da, çok geçmeden daha büyük 

dalgalarla geri gelir ve setleri yıkar geçer. Su misali, mutlaka yolunu bulur. 

İslam devleti egemenlerinin, halklardan korkuları büyüktü ve bu korku boşuna değildi. 716’da Horasan 

Valisi Yezid bin Müelleb, Cürcan kentini kuşatıp teslim aldığında, dört bin asker bulunan bir karakol geride 



bırakmıştı. Ama Cürcan halkı ayaklanıp, askerlerin hepsini yok etti. Çok öfkelenen Yezid, “Cürcanlıları” 

mağlup ettiğinde, üzerlerine kılıç kaldırmamaya; ta ki akan kanlarından değirmen döndürüp, unundan 

ekmek pişirip yemedikçe” diye yemin etti. Gerçekten de şehri ele geçirdiğinde, Allah’a verdiği sözü tutarak 

Cürcanlılardan 12 bin kişiyi bir vadiye sürüp, askerlerine öldürttü ve kanlarıyla döndürdüğü değirmenin 

unundan yapılmış ekmeği yedi! Kaynaklara göre Yezid, sadece Cürcan’da 40 binden fazla insanı öldürttü. 

Bu dehşet verici katliamdan, yağma ve talanın sebebi, halkın direnişlerinin bir türlü kırılamamasıydı. 

Örneğin; dağılan GökTürklerin yerine kurulan Türkiş Devleti kağanı Sulu Han, yirmi bir yıldan fazla bir 

süre savaşarak, işgalci İslam ordularına karşı direndi. Hatta İran içerine akınlar yaptı ve işgal edilmiş 

kentleri tek tek geri aldı. 

Kısacası Arap İslam orduları, Talas Savaşı’na kadar bölgeye defalarca sefer düzenlemiş, işgaller 

gerçekleştirmiş ama direniş karşısında tutunmayı başaramamıştı. 

Tabi ki sadece Türkler değil, İranlılar, Kürtler, Irak, Suriye Arapları, Hristiyanlar, Ermeniler… kısacası 

Emevi egemenler tarafından ikinci sınıf insan sayılan, yurdu işgal edilen, köleleştirilip ağır vergiler, 

haraçlar altında ezilen bütün halklar, Araplaştırma, Müslümanlaştırma dayatmasına; çeşitli biçimlerde 

direndiler. Zaten Emevilerin sonunu getirende halkların bölgesel ayaklanmalarına parlayıp sönen bu 

öfkesinin Ebu Müslim Horasan’ın açtığı siyah isyan bayrağı altında toplanmasıydı. Ebu Müslim’in tüm 

ezilen halkların yer aldığı, Horasaniyya( horasanlılar) ordusu, 730 yılında Emevilerin iktidarına son verdi. 

Onların yerine Abbasiler geçti 

TÜRKLERİN MÜSLÜMANLIĞI KABUL ETMESİ 

Türklerin Müslümanlıktan Öncesi İnançları Neydi? 

Genel olarak Türklerin ilk dinin Şamanizm olduğu bilinir. Ama Orta Asya’dan kuraklık, savaşlar vb. 

nedenlerle göç edip Ön Asya’ya gelen Türkler, sırf göçebe kavimlerden oluşmuyorlardı. Daha önce ana 

hatlarıyla belirttiğimiz gibi, İslamiyet’in doğduğu 7. Yüzyılda Buhara, Talkan, Semerkand, Cürcan, Merv, 

Taşkent gibi büyük ve zengin şehirler kurmuşlardı. Bu şehirler de farklı kavimlerden halklar, farklı 

inançları özgürce yaşıyorlardı. Mani dini Zerdüştlik, Budizm, Şamanizm, Musevilik, Hristiyanlık gibi pek 

çok inanç, halk arasında yaygındı. Üstelik bu inançlar arasında geçişler, din değişmeler her zaman 

olabiliyordu. 

Emevi işgalcilerin, diğer inançları yok edip, tapınakları yakıp yıkıp yağmalayarak zorla Müslümanlaştırma 

saldırısı, doğal olarak şiddetli bir direniş yarattı. 

Yağma ve talanla sürdürülen İslamiyeti yayma çabası, aynı zamanda Araplaştırma siyasetine dönüşmüştü. 

İşgalcilerin bu siyaseti, diğer tüm Müslüman halkları, ikinci sınıf insan konumuna düşürmüştü. Aslında 

İslam, milliyeti öne çıkaran bir din değil, ümmetçidir. Yani hangi milletten olursa olsun, İslam ümmeti 

temel alır ki Kur’an da bu konuda çok açık bir çağrı vardır; “Arapla Acem arasında, imandan başka bir 

konuda fark olmaz.” Ancak İslam devletleri yayılmaya başladığı andan itibaren; işgalini pekiştirmek için, 

duruma göre kimi zaman Araplığı, kimi zaman ümmetçiliği öne çıkarmıştır. Bu durum, İslam peygamberi 

Muhammed’in çağrısına aykırı olsa da egemenlerin, İslam’ı çıkarına göre kimi zaman ümmetçi, kimi zaman 

milliyetçi, kimi zaman da her ikisinin karşımı olabilmiştir. Halada öyledir. 

İşgalci İslam ordularının katliam ve zorlamalarına rağmen halklar, ne milli kimliklerinden, ne de eski 

inançlarından vazgeçti. İlerde göreceğimiz gibi, egemenler dinini, dilini, kültürünü inkar ettiği koşullarda  

bile ezilenler Selçuklu’ya, Osmanlı’ya sonuna kadar direnip, kimliklerini korudular. Tarihsel olarak 

Alevilik de bu direnişlerde doğdu ve ayaklanmalar, isyanlar içinde şekillendi. 

800’lü yıllara gelindiğinde İslam, hala Seyhun Ceyhun bölgesinde yaşayan Türkleri kendine 

bağlayamamıştı. Ayaklanmalar da bir süreklilik kazanmıştı. Öyle bir hale geldi ki İslam devleti, tıpkı 

Çinliler gibi duvar inşa etti. Göçebe Türklerin akınları karşısında hiç olmazsa ticaret yolları sağlama almak 

için, Buhara ve Semerkand bölgelerinde Çin Seddi gibi surlar yapıldı. İşgal egemenliği, bağımlı 

yöneticilerden haraç ve vergi alma biçimine döndü örneğin Kabil’deki Türk Şah, Horasan’daki Abbasi 

Valisi’ne her yıl 2 bin Oğuz’u köle olarak veriyordu. 



10. Yüzyıl Arap gezgini İbni Havkal’ın yazdığına gör, en değerli, en güzel köleler Türklerden gelenlerdi! 

Türk köleler, savaşçılığı nedeniyle Arap egemenleri tarafından özellikle tercih ediliyordu ve giderek bu 

kölelerden özel ordular oluşturdular. Örneğin Mutasım (833-842) 4 bin Türk savaşçıyla kendi muhafız 

birliklerini ayaklanmaları bastırmakta kullanıyordu. Bu birliklerin zulüm ve keyifleri o kadar arttı ki, Arap 

halkına da tecavüze başlamışlardı. 

Emeviler ve Abbasiler, Türk egemenleri, beylerinin izlediği bu yolu, sömürü ve işgal için daha kazançlı 

gördüler. Ticari ilişkilerin yanında, paralı- köle askerlik de Türklerin müslümanlaşmasını hızlandırdı. Arap 

hizmetinde ki bu Türk orduları, giderek öyle güçlendiler ki Mısır’da 868’de Tolunoğulları Devleti’ni 

1250’de Memlük( kölemen ) Devlet’ini kurdular. 

 Giderek askeri olarak güçten düşen Abbasiler, bir yandan zorla Müslümanlaştırılan halkarın isyanları ile 

uğraştılar. Diğer yandan bu isyanların, giderek şiddetlenen Şii- Alevi hareketlerin iktidar mücadelesiyle 

bütünleşmesini kesmeye çalıştılar. Güç kazanmak için Türk egemenlerini, mal-mülke iknaya giriştiler. 

Örneğin 921 yılında Abbasi Halifesi, Oğuz Beyleri’ne, İbni Fadlan’ın başında bulunduğu bir elçi heyeti ile 

armağanlar ve mektup gönderdi. Onlardan, ŞM ayaklanmalarını bastırmak için yardım istedi. İbni Fadlan, 

“Oğuzlar’ın içinde 10 bin at ve 100 bin koyun sahibi kişilere rastlamadığını” yazmıştı. Bu göçebe 

Oğuzlar’ın ne ölçüde zenginleştiğini ve aralarındaki sınıfsal ayrışmanın nasıl da derinleştiğini gösteriyor. 

Bu tarihte İbni Fadlan’ın da Seyahatnamesi’nde anlattığı gibi Türkler, eski inanç ve yaşayışlarını 

sürdürmekteydiler. Ama toplumsal gelişme düzeyi, İslamiyet sonucu artık egemenlerin çıkarlarına uygundu. 

İslam’ın hem ticareti düzenlemesi, hem de “kafirlerin” üstüne gaza yapmayı ve ganimet edinmeyi 

örgütlemesi, beylere çekici geliyordu. 

10. yy’da Karahanlılar, ilk Müslüman Türk Devleti olarak ortaya çıktı. Saltuk Buğra Han, amcasını 

öldürerek başa geçerken Müslüman olmuştu. Böylece Türklerin, 650’li yıllarda işgaller, katliamlarla 

başlayan ve sömürgeleştirme saldırıları ile süren İslamlaşmaya karşı direnişi 300 yıl sonra Türk 

egemenlerinin Sünni İslam’a geçişi ile yeni bir sürece girdi; “İslam’ın nurunun, atalarımızın kalplerinin 

aydınlatması “ ile olmadı. İslam egemenliğinin dayatması ve toplumsal koşulların olgunlaşmasıyla oldu.  

Türklerin yaşadığı bölgede, değişik dinlerin temsilcileri; uzun süre özgürce propaganda yapmışlar. Ve Türk 

beylerini, inançlarına davet etmişlerdi. Ama konu net olarak din seçimine geldiğinde göz önünde 

bulundurulan temel nokta, egemenlerin sömürüsünün garanti altına alınmasıydı. 8. Yüzyıl’da Bilge Kağan, 

ilgi gösterdiği Buda dini için bir tapınak yaptırmak istemişti. Veziri Tonyukuk karşı çıktı: “ Savaşı ve 

hayvan kesmeyi yasaklayan ve miskinlik telkin eden bir dinin kabulünün, Türkler için bir felaket olacağını 

söyleyerek Bilge Kağan’ı bu girişimden döndürür.”(7) Yine Uygurlar; çeşitli dinleri inceleyerek, Mani 

dininde karar kıldılar. Hazar Türkleri ise Yahudiliği tercih ettiler. Oğuzlar’ın, 1000 yıllarında Müslüman 

olduğu genel kabul görmektedir. Tarihi kayıtlara göre Selçuklular, 970’te Seyhun Irmağı’nın Aral Gölü’ne 

döküldüğü yerdeki Cend’e gelerek Müslümanlığa geçtiler. 

Selçuklular Müslüman olunca, Oğuz yabgusunun(başkan) rutin vergi toplama işlemine “Müslümanlar 

kafirlere vergi vermez” diye karşı çıktılar. Sonra da eski inançlarını sürdüren Türk boylarına karşı akınlara 

başladılar. Ve kendi adına vergi topladılar. 

Doğan Avcıoğlu’nun, ilk Müslüman Türk Devleti olan Karahanlılar için yazdıkları, Selçuklular için de 

geçerlidir; “ Karahan Devleti, göçebe bozkır siyasal düzeninden, klasik ‘ İslam devletine bir geçiş aşaması 

olarak gözükür.’ (8) 

Sonuç olarak; egemenlerin uydurduğu gibi Türk boylarımım tümü; gönüllü olarak İslamiyet’i seçmediler. 

Seçenler de uzun süre direndiler. Ve ancak ekonomik sosyal koşullar olgunlaştığında, Türk egemenlerinin 

tercihi sonucu İslamiyet’e geçtiler. 

Nasıl Bir Müslümanlık? 

Türk boylarının kitlesel olarak İslamiyet’e geçtiği, ilk Müslüman Türk Devletleri’nin ortaya çıktığı 10-11 

yüzyılda, Müslümanlıktan aldıkları İslam’ın ortaya çıktığı Arap topraklarından çok farklıydı. Yüzeyde 

şeklen görülen Müslümanlığın gerisinde halk, eski inançlarını yüzyıllar boyunca sürdürdü. Türklerin yeni 



Müslüman olduğu, 10. Yüzyıla denk gelen Dede Korkut hikayelerinde bu durun çok açık görülür. 

Hikayelerde ki kahramanlar eski inanç, gelenek ve yaşamları, olduğu gibi kurarken, Müslümanlıkta tek 

ilişkileri, çok sıkıştığında iki rekat namaz kılmaktan ibaret olarak görülüyor. Yerleşik olanlar, İslam’ın 

getirdiği kural ve hükümlere tabi olurken, göçebe Türkler, yüzyıllar boyunca bunlara uymadılar. Sünni 

İslam’ı benimseyen ve halka dayatan egemenlerin bile, İslamı tüm hükümleriyle uyguladığı söylenemez. 

Yine Selçuklu ve Osmanlı’da, göçebe halkın yaşayışlarına uymayan Müslümanlık hükümlerini yüzeysel 

olarak benimsediği, neredeyse tüm tarihçilerin ortak görüşüdür. 

Rus tarihçi Gordlevski, Anadolu’daki (Küçük Asya) durumu şöyle anlatıyor; Kısaca Küçük Asya’da 

Müslümanlık akideleri zayıfladı; hafif bir Müslümanlık zarı ile kaplı Sünni karşıtı( heterodoks) propaganda, 

halkta eskiden beri aralarında babaların koşturduğu Oğuz Türklerin de, Müslüman ya da Hristiyan, yerli 

yaşayanlarda daima canlı bir yankı bulunuyordu. Sünniliği yavaş yavaş parçalayan bu dervişler, Batıniler, 

Selçuklular döneminde Küçük Asya’da özgürce dolaşıyorlardı. Selçuklular’ın yıkılmasından sonra ise, 

arkalarında kalan ve her zaman İslam’ın yıldırıp derinlere ittiği, Müslümanlığa karşıt eylemlerini gizleyen 

Şiiler( Aleviler vb. ) Küçük Asya’da başkaldırmışlardır.”(9) 

(8) Aktaranı Nasıl Müslüman Olduk/ Erdoğan Aydın/ syf. 259 

(9) Aktaranı Nasıl Müslüman Olduk/ Erdoğan Aydın/ syf. 237 

 

 

Zerdüştlük’ten, Mani dininden, Şamanizm’den Aleviliğe geçen pek çok şeyin yanında, Sünni halkın 

yaşayışlarında da eski inanç ve geleneklerin sürdürüldüğünü görmek mümkündür. Düğününden cenazesine, 

medet umduğu türbelerden Hıdırellez’e, hayatın her alanında İslamiyet öncesi inanç gelenek kalıntıları 

karşımıza çıkar.  

İSLAMİYETİN AÇIĞA ÇIKARDIĞI VE DERİNLEŞTİRDİĞİ ÇELİŞKİLER 

Gazneliler, Karahanlılar, Samanoğulları, Selçuklular gibi Türk beylerinin kurduğu Müslüman devletlerinin 

hepsi, Abbasi Halifesi’ne saygı göstermiş ve Sünni İslam’ı benimsemişti. Yine görüleceği gibi 

devletleştikçe, yani sömürü ve egemenliğin kurumsallaştırmasına ihtiyaç arttıkça egemenler, Sünni İslam’a 

daha sıkı saldırdılar ve halifeye daha da yakınlaştılar. 

Halkın tutumu ise tamamen farklıdır. Onlar, beylerin halka uzak ve yabancı bir yönetim oluşturmasına tepki 

göstererek, geleneksel kabile demokrasisini sürdürmekten yanaydılar. Dolayısıyla halifenin öğütlediği 

İslam’a da tepki gösteriyorlardı. Yani İslamiyet’e geçiş, egemenlerle halk arasında ekonomik, sosyal bir 

uçurum yarattı ve çatışmayı derinleştirdi. 

İslamiyet, yerleşik yaşama geçmiş olanla, göçebeliği sürdüren arasındaki çelişki ve çatışmalar 

şiddetlendirdi. Yerleşik yaşama geçmiş olanlar, Sünni İslam’ı daha çabuk benimsediler ve İslamiyet’in 

başta hukuk ve ticaret olmak üzere, toplumsal yaşama getirdiği kuralları, çıkarlarına daha uygun buldular. 

Oysa İslam’ın, yerleşik yaşamı düzenleyen çoğu hükümlerin, göçebelikte bir karşılığı yoktu. Göçebe 

toplumu ile yerleşik toplumun çatışması, İslamiyet’le birlikte yeni bir şekil alarak daha yüzyıllarca sürdü. 

Araştırmacı Nejat Birdoğan, 10. Yüzyılın ilk çeyreğinde Müslüman olan Oğuzlar’ın bir kısmının göçebe 

yaşamı bırakıp, yerleşik yaşama geçtiğini ve bunların göçebeliği sürdürenler tarafından, tembel anlamında 

“Yatuk” diye aşağılanıp alaya alındığına değinir. İbni Fadlan’ın Seyahatnamesi’nden aktardığı şu örnek de 

bu konuda fikir verir; 

“İbni Fadlan, 921 yılında görüştüğü Oğuz büyüklerinden Yınal’ın bir keresinde Müslüman olduğu fakat 

halkın, “Müslüman olursan bize başkanlık yapamazsın” karşı çıkması üzerine, eski dinine döndüğü 

anlatıyor.”(10) 

Türklerin İslamiyet’e girişi ile şiddetlenen bu çatışmalar, Anadolu Aleviliği’ni ortaya çıkartan 

dinamiklerdendir. Birincisi; egemenler, Sunni İslam’ı dayatırken, halk kendi İslam’ını, yani Aleviliği 

yarattı. İkincisi; ticaretin, zenginliğin ve devlet gücünün yoğunlaştığı şehirlerde Sünni İslam gelişirken, 

devletin, ancak vergi ve asker lazım olduğunda hatırladığı kırlarda, göçebe halk arasında Alevilik 



benimsenmişti. 

NEDEN ANADOLU ALEVİLİĞİ? 

Bugün Alevilik dediğimiz inanç, esas olarak Anadolu’da şekillendi. Anadolu’ya göçten önce Müslümanlığa 

geçen Türkler, Kürtler ve diğer halklar, eşitlikçi, dayanışmacı ve isyancı inançlarını Anadolu’ya taşıdılar. 

Anadolu’da yaşayan halklar ise, bu Şii etiketli ve Karmati, Babek - Hürremi , İsmaili gibi muhalif, ezilen, 

mazlumların inanç ve düşüncelerinden etkilendiler. Bu akımlar içinde yer aldılar. Öncüsü ya da takipçisi 

oldular. 

(10) Aktaranı Anadolu Gizli Kültürü, Alevilik/ Nejat Birdoğan / syf 25 

Öncelikle, Emevi- Abbasi işgalleri ve katliamları sonucu Oğuzlar’ın, ilk karşılaştıkları ve yüzeysel de olsa 

kabul ettikleri Sünni İslam’dı. Selçuklu egemenleri, Sünni İslam’a uymakla, kısa zamanda büyük gelişme 

gösterdiler. Ama daha önce değindiğimiz üzere halkın buna uymadığı, tepki gösterdiği bazı beylerin 

ayaklandığı uzaklaştığı da görüldü. 

Aynı dönemde Mısır’da, 969 yılında kurulan Şii Fatımi Devleti, Abbasilere karşı etkili bir muhalefet 

yürütmekteydi. 

Kufe’de Kerbela’nın intikamını almak için ayaklanan İmam Hüseyin’in torunu Zeyd öldürüldükten sonra 

oğlu Yahya ( ölümü 743 ) taraftarlarıyla birlikte, Ebu Müslim ayaklanması başlamadan Orta Asya’ya kadar 

gitmiş, Horasan’da İranlılar ve Türkler arasında örgütlenmiştir. 

Yine Abbasi Halifesi Harun Reşit tarafından zehirlenen on iki imamların yedincisi Musa Kazım’ın 

oğullarından İmam Ali Rıza, Horasan’a; diğer oğlu İbrahim el Mucap da yine aynı bölgede, Nişabur’a göç 

ederek Türkler arasında yerleşmişlerdi. 

Önce Emeviler, sonra Abbasiler tarafından sürekli takip edilen Ehli-Beyt çevresi, baskı ve Katliamlarla yok 

edilmekten kurtulmak için Horasan’a geçmişlerdi. Horasan’da muhalegetin güçlü olması, hareket alanını 

genişletiyordu. Kısa sürede yerel halkla kaynaşarak örgütlenmelerini sağlamıştı. Horasan aynı zamanda 

Anadolu’ya göçün kavşak noktası sayılabilecek bir bölgeydi. Ehli Beyt’in buraya yerleşenlerinden sürüp 

gelen soya ‘seyit’ denmektedir. 

Anadolu Aleviliği’nin kurucusu babaların, pirlerin, dedelerin tümünün soyu, Horasan üzerinden Ehli Beyt’e 

bağlanmıştır. Tarihsel olayların efsanelerle süslenerek anlatıldığı tüm menakıbnamelerde bu durum görülür. 

Örneğin Hacı Bektaşi Veli soyu, İmam Musa Kazım’a dayandırılır. Bir başka örnek; Isparta- Senirkent 

Uluğbey kasabasında mezarı bulunan Veli babanın, 1640’lar da Arapça yazılan Menakıbnamesi’nde; 

Seyyid Battal Gazinin ve Anadolu Aleviliğinin ilk öncülerinin soyunun, İmam Hüseyin’in torunu Zeyd’den 

geldiği iddia edilmektedir. (11) 

Ehli Beyt’e, on iki imamlara kadar götürülen soy ağacına daha pek çok örnek var. Önemli olan, bunların 

tarihsel gerçekliği, yanlışlığı- doğruluğu değildir.  

Bu tür çabalar, halkın Ehli Beyt’e bağlılığını, onların düşüncesinden, mücadelesinden ne kadar çok 

etkilendiğini gösterir.  

Kısacası Anadolu Aleviliği derken, Anadolu halklarının İslamiyetle tanıştığı yıllardan başlayarak, 

Anadolu’ya göç edene kadar bölgedeki tüm Muhalif dini akımlarından ve değişik Batıni felsefelerden 

etkilendiğini, Anadolu’ya geldiğinde de burada yaşayan halkların inançlarıyla da kaynaşarak, tarihsel süreç 

içinde zulme karşı savaşı, baskıya karşı kardeşleşme ve dayanışmayla karşı koyma ile Aleviliği ortaya  

çıkaran kaynaşmanın Anadolu’da gerçekleştiğini vurgulamak istiyoruz. Çünkü Anadolu Aleviliği, 

hepsinden bir parça almış ama hiç biri olmamış, Anadolu’ya özgü bir yol tutturmuştur. Bu yol, zalim ve 

sömürücü egemenlere karşı Türk, Kürt, Arap… tüm Anadolu halklarının isyan bayrağı haline getirdiği ortak 

inancının yoludur.  

(11) Aktaran Aleviliğinin Doğuşu/ İsmail Kaygusuz/ syf. 181 

 

 

 



 

KUTU HALLAC-I MANSUR 

Hallac-ı Mansur, 858 yılında İran’da doğmuştur. Gerçek adı; Ebu Abdullah Hüseyin bin Mansur el Beyzavi 

el Hallac’dır. Hallac lakabı, ailesinin pamukla uğraşmasından gelir. Küçük yaştan itibaren iyi bir eğitim 

görmüş, Kur-an öğrenmiş, dönemin sufi alimlerinden eğitim almıştır. Abbasi Hanedanlığı tarafından, 

“Ene’l Hakk(Ben allahım) dediği için tutuklanıp, Bağdat da dokuz yıl boyunca hapsedilmiş ve elleri 

ayakları kesilerek işkencelerle idam edilmiştir.  

“Ene’l Hak” felsefesi, Abbasi egemenlerine başkaldırının bayrağıydı. Abbasiler, yargılamayı “Ene’l Hak” 

deyimini çarpıtarak onun üzerinden yapmışlarsa da esas yargılamak istedikleri, Hallac-ı Mansur’un, 

egemenlere karşı isyanıydı. Hallac-ı Mansur, halkla ilişkisi nedeniyle suçlanmıştı. Çünkü o dönemin diğer 

sufileri gibi tekkesinde oturup, halifenin takdir edeceği işlerle uğraşmak yerine, halkın içinde olmayı tercih 

etmişti. Abbasi Saltanatının çürümüşlüğünü, halkın acılar içinde ki yoksulluğunu görür. Böyle bir düzeni 

onaylayan din anlayışını kabul etmez… Hep gerçeği arar, üç kez hacca gider, uzun yolculuklara çıkar…  

Faik Bulut, Karmatileri incelediği “İslam Komüncüleri” adlı eserinde, bu yolculukların amacını şöyle 

anlatır; “Hallac-ı Mansur, örgüte katılıp ‘Ebu Abdullah’ kod adını aldı; Hindistan, Horasan ve Sind 

bölgelerini örgütlemekle görevlendirildi. O da görevini yerine getirmek maksadıyla uzun bir yolculuğa 

çıktı. “(12)  

Sufiliğin kurucusu sayılan Cüneyt Bağdadi ve dönemin büyük alimleri, Hallac-ı Mansur’un yakın dostudur. 

Ama onlar, dünya isleriyle ilgilenmemek adına halka sırtını dönüp, yüzünü saraya çevirmiştir; Hallac-ı 

Mansur, halkın arasına karıştığı için ilişkileri bozulur. Hatta Cüneyt Bağdadi, Hallac-ı şöyle uyarır; “Böyle 

gidersen darağacını boylarsın” der. Hallac-ı Mansur ise ona şu karşılığı verir;” O zaman sen de Fakir 

kıyafeti giyer, ithamdan kurtulursun.” Fakir İslam hukuku bilgini olan devlet görevlisidir. O hukuk ki, 

halkın açlığı ile Abbasi saltanatının şatafatı arasında, din buyruklarıyla sağlam bir duvar örmekten başka 

işlevi yoktur!  

Hallaç-ı Mansur, Karmati daisi ( davetçisi) olduğu dönemde, tam beş yıl( 887-892) Horasan’da Türkmenler 

arasında propaganda ve örgütlenme yapmıştır. Türklerin, Müslümanlığı kabul etmeye başladığı bu yıllarda, 

Hallac-ı Mansur’un fikirleri çok etkili olmuştur. Ona en büyük destekte bir Alevi ocağı olan Horasan’dan 

çıkar. Abbasi egemenleri, dokuz yıl tövbe etmesi, düşüncelerini değiştirmesi için zindan da tuttukları 

Hallac-ı Mansur’u, 922’de Bağdat’ın Horasan kapısın da kurulan darağacın da katlederler. Elleri, ayakları 

kesilir, ardından kafası bir sırığa takılarak, ibret-i alem için dolaştırılır ve cesedi yakılır.  

Hallaç-ı Mansur, celladın tüm işkenceleri gülerek karşılık vermiş; “ öldür beni, çünkü ben öldükten sonra 

yaşayacağım.” Demiştir. Nitekim yüzyıllardır direnişlerde, inançta yaşamaktadır.  

Hallaç-ı Mansur, sömürücü egemenlerin göğün yedi kat üstüne çıkarıp halktan soyutladıkları tanrıyı, “ 

Ene’l Hak” diyerek yeryüzüne, insanların arasına indirdiği için de Alevi felsefesinin temel direği olmuştur.  

Bu yüzden Osmanlı’nın, Aleviler sefer eylediği 16. Yüzyıldaki Şeyhülislam Ebusuud Efendi şöyle fetvaa 

verir;  

“Soru: Birisi gerçekten de Hallac-ı Mansur’un davası doğrudur derse ne lazım gelir?  

Cevap: Hallac-ı Mansur’a yapılan yapılır” 

(12) İslam Komüncüleri / Faik Bulut / syf. 179 

Hallaç-ı Mansur, Alevi inancının, felsefesinin yapıtaşlarından biri olarak kendinden sonra Haci Bektaşların, 

Bedreddinlerin, Nesimilerin, Pir Sultanların düşüncelerini derinden etkilemiştir. Alevilerin Cemlerinde, 

inancında, bugünde yaşamaktadır. Caferi Sadık buyruğuna göre; “ Dar dörttür” ve ilki ona aittir: ‘ Evvel ki 

Dar-ı Mansur, ikinci Dar-ı Fazlı, üçüncüsü Dar-ı Nesimi, dördüncüsü Dar-ı Fatma.” (13) 

Hallaç-ı Mansur, Abbasi zulmü ve sömürüsü karşısında düşünce ve inancından ödün vermemesi, 

darağacında direnmesi, onu halk nazarında ölümsüz kılmıştır. Ve tarih boyunca asılan, derisi yüzülen, diri 

diri yakılan alevi önderleri onun yolundan gitmiş canını değil, düşünce ve inancını direnerek savunmuştır. 

 



HALİFENİN SADIK MÜVEKKİLİ TUĞRUL BEY 

Selçuklular, Müslüman olup çevrelerindeki “kafir” Türklerle savaşa tutuşunca, Türkistan’da daha fazla 

kalamadılar ve Horasan’a göç ettiler. Ama Gazneliler rahatsız oldular. Önce Gazneli Mahmut, sonra da oğlu 

Mesut, Oğuzları Horasan’dan uzaklaştırmak için Selçukluların üzerine ordu gönderdiler. Bir türlü baş 

edemeyince, uzaklaştırmak için Selçuklulara ve çevrelerine topladıkları Oğuzlara, uçbeyi olarak toprak 

vermek zorunda kaldılar. Ama sorun yine çözülmedi. Sürekli göç alan Horasan’da, Selçuklular güçlendiler. 

Dandanakan ovasında (1040) yaptıkları savaşta, Gaznelileri yenen Selçuklular, bölgenin tek hakimi haline 

geldiler.  

Selçuklular, artık büyük bir feodal devlete dönüşmüştür, Tuğrul Bey Sultan, Çağrı bey ise Melik sıfatıyla 

ordu komutanıydılar. Hanedanın diğer üyeleri inanç bey, İbrahim Yınal ve Kutalmış’ta sultana bağlı olarak 

farklı bölgelerin yönetimine getirildiler.  

Devletleşme sonucu göçebe oğuzlarda ilk ayrılıklar, çatışmalar başlamıştı.  

“Tuğrul Bey döneminde ki kimi beylerin adı Kızıl, Göktaş, Beştaş, Boğa, Mansur, Oğuzoğlu ve 

Anasıoğlu’dur. Bunlar, 1042 yılında Tuğrul Bey’in (gelin baş eğin!) önerisini geri atıp, Anadolu yönüne 

uzaklaştılar. Aslında Selçuklu Devletinin kuruluşundan başlayarak en çok uğraştıran, bu göçebe oğuzlar idi. 

“(14)  

Tuğrul Bey, 1055’te Bağdat’a, kendisini halifenin sadık müvekkili ilan ederek girdi. Böylece halifenin 

koruyuculuğunu, ortadan kaldırdığı Şii Büveloğullarından devralmış oldu. Çağrı Bey’in kızı Aslan Hatun, 

halife Kaim Bi- Emrullah ile evlenir. Tuğrul Bey’de 70 yaşında iken (1060)’ta, halifenin kızını almıştır. 

Böylece halifenin ve Sünni-İslam’ın koruyucusu olan Selçuklular, Mısır’da ki Şii Fatımiler başta olmak 

üzere, Halifenin tüm düşmanlarına karşı “İslam’ın Kılıcı” haline geldiler.  

Selçuklu egemenleri güçlendikçe devlet düzenine uyum sağlayamayan göçebe Türkmenleri çevrelerinden 

uzaklaştırdılar. Selçuklu devletinde Vezirlikten Tahsildarlığa kadar bütün devlet işlerinde İranlılar 

kullanılmaktaydı. Sultanlar Farsça konuşurdu Sünni-İslam’ı kurumsallaştırmak ve halka kabul ettirmek için 

medreseler kurdular. Din alimlerini çevrelerinde topladılar.  

Bu gelişmelere tepki gösteren Türkmenler, 1064’te Tuğrul Bey’e başkaldıran üvey kardeşi İbrahim Yınal’ın 

çevresinde toplandılar. Onu, Tuğrul Beyle barışmaması ve vezir yapılacaklar için önce kendilerinden onay 

alması şartıyla desteklediler. Şii Fatımi Halifesi tarafından da sultan ilan edilip desteklenen İbrahim Yınal 

yenildi ve öldürüldü. 

(13) İmam Cafer Sadık Buyruğu- Ali Adil Atalay Vaktidolu/ syf 77/ Can Yayınları 

(14) Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/ syf 35 

 

İbrahim Yınal’ın, Bağdat’ı ele geçirdiğinde Şiiliği resmi dil ilan etmesi, Şiiliğin halk arasında 

benimsendiğinin ispatıdır. Sonuçta, göçebe Türkmenler, Selçuklu devletinin gözünde sorun haline gelmiş, 

bu yüzden merkezden uzaklaştırılmış, uçlara sürülmüştü. Devlete Nizamülmülk gibi İranlı vezirler hakim 

olmuştu.  

Nizamülmülk, Selçuklularda ki dönüşümü göstermek bakımından örnek bir kişiliktir. Selçuklu devlet 

düzenini kurumsallaştıran ve kendisinden sonra gelecekler içinde “Siyasetname” isimli ünlü eseri ile 

kurallar koyan başvezirdir. Beslediği yirmi binin üzerinde atlı köle askeri ile iktidarın ortağı olmuştu. Vergi 

gelirlerinden, onda bir pay alıyordu. Vezirlik yapan Nizamülmülk, Sünni- İslam’ın devlet ideolojisi olarak 

pekiştirilmesi ve halka benimsetilmesi için elinden geleni yaptı. Bağdat’ta ünlü Nizamiye Medresesi’ni 

kurdu. Ve imam Gazali gibi din alimlerini göreve getirdi.  

İmam Gazali de Nizamülmülk gibi şafidir. Son derece bağnaz şeriat hükümlerinin en katı şekilde 

uygulanmasını savunan, bu çerçevenin dışına çıkan herkesi kafir ilan eden bir din adamıydı. Farabi ve İbn’i 

Sina, aklı, imanın önüne koyan çağının en büyük bilginlerine bile saldırmış, felsefeyi reddeden kitaplar 

yazmıştı. Oda Nizamülmülk gibi Batıni akımların tümümün en azılı düşmanı olmuştu.  

Nizamülmülk siyasetnamesinde ne dinin ne sultanın otoritesini toplayıp sürekli sorun çıkaran Türkmenleri 



ehlileştirmek için şöyle bir çözüm sunar:  

“Artık bıkkınlık verseler de Türkmenler, devletin kuruluş aşamasında canla başla çalıştıkları, birçok eziyete 

katlandıkları ve sultan ile aynı soydan geldikleri için devlet üzerinde onların hakları vardır. Bu nedenle ileri 

gelenlerinin oğullarından bin kadarı, kölelere uygulanan yöntemle yetiştirilmek üzere saraya girmeli ve 

devlet görevlerinde kullanılmalıdır. Bu yolla Türkmenlerin, devlete karşı besledikleri nefret duyguları 

ortadan kaldırılmış olur.”  

Nizamülmülk’ün önerisi daha sonra Osmanlının da deneyeceği bir rehin tutma siyasetidir aslında… 

Nizamülmülkün siyasetnamesinin son bölümlerinde ki yazılar Mazdekilere, Karmatilere, Şiilere, İsmaililere 

yönelik saldırılarla doludur. Tümüne birden Rafızi ( dinden ayrılmış) dediği bu akımların, devlet için en 

büyük tehdit olduğu ve mutlaka yok edilmeleri gerektiğini yazar. Zaten vezirliği boyunca bunu yaptı. 

Özellikle Alamut’u üs haline getiren Sabbah ve İsmaililere karşı acımasız katliamlar yaptı, kalelerini 

kuşattı. Ve yine böyle bir sefer sırasın da İsmaili bir fedai tarafından hançerlenerek öldürüldü.  

 

İSMAİLİLERİN ANADOLU ALEVİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Abbasiler, Ebu Müslim tarafından iktidara getirilince ittifak yaptıkları Şiilik ve Emevi karşıtı hareketlerle 

başlarını kopardılar. İktidara yerleştikçe muhalifleri baskı altına aldılar, katlettiler.  

İmam Cafer Sadık “ İmamın dini otorite olacak ilimle uğraşması gerektiğini” savunarak Abbasilerle 

çatışmadı. Ilımlı Şiileri etrafına topladı. Ama eşitlik ve adalet özlemine öbür dünyaya bırakmayanları 

durdurmadı veya durduramadı. Yardımcısı ve en yakınındakilerden biri olan Ebu’l Hattap muhalefeti 

çevresinde toplanmaya başladı. Cafer Sadık’ın imam olarak yerine vasiyet ettiği oğlu İsmail’i de etkiledi. 

Bunun üzerine Cafer Sadık, Ebu’l Hattap’ı ve müritlerini reddetti. Yedinci imam olarak da oğlu İsmail’i 

geri çekip, diğer oğlu Musa Kazım’ı vasiyet etti.  

Ebu Hattap, İsmaililerin yedinci imam olarak kabul ettiği İsmail’in manevi babasıdır. Aynı zamanda batıni 

akımların da fikir babalarından sayılır. Ebu Hattap Abbasiler tarafından kovuşturmaya uğradı. Yakalanıp 

çarmağa gerildi. Müritleri de katledildi, İsmail ve taraftarları yıllarca saklanmak ve gizli örgütlenmek 

zorunda kaldılar.  

İsmaililik, 765 yılında böyle doğdu, meshebin doğuşundan sonra geçen bir asırdan fazla süre, bilinmeyen 

bir gizli imamlar dönemi olarak tanımlanıyor. En son haline 10. Yüzyıl da kavuşan “İhvan-üs Safha 

Risaleleri “ bu dönemde ortaya çıkmıştı. İsmaililer tarafından hazırlandığı düşünülen, Karmatilerin 

örgütlenmesinin de temellerini oluşturan İhvan- üs Safha risaleleri matematik, geometri, astronomi, mantık, 

fizik, kozmoloji, tevhid ve kelam gibi alanlarda dönemin son bilgilerini içermektedir.  

Risaleler de, hayvan masallarıyla halka üstü örtülü mesajlar verilmekteydi. Tam adı İhvan-üs Safha ve 

Hillan-ül Vefa ( arınmış kardeşler ve vefalı dostlar) ‘dır. Ve “samimi dostluklar kurarak avcının tuzağına 

düşmüş bir kumruyu kurtaran hayvan grubunun” hikayesinden yola çıkarak bu isim verilmiştir. 

Yine Ebu Hattap ve müritlerince yazıldığı sanılan Ummul Kitap (Ana kitap) da ılımlı Şiilikten koparak gizli 

örgütlenen, güçlendiği yerlerde ayaklanmalarla iktidar mücadelesine girişen batıni akımların 

kaynaklarındandır. 

Gulat-ı Şia denilen “aşırı gitmiş akımlar; 12 imamların yürüttüğü iktidarlarla çatışma yerine uzlaşmayı 

benimseyen Şiilikten siyası olarak farklı bir yol tutmuştur. Bu dönemde de siyasi ayrışmalar, dini gerçeklere 

dayandırılmıştır: Kur’an’ın zahir (görünen) anlamını açıklayan Muhammed peygambere kıyasla batıni 

(içrek) anlamını açıklayan Ali’nin üstün olduğu savunanlara Gulat-ı Şia denmiştir.  

Türklerin Müslümanlıkla tanıştığı donemde önce Emevi ardından da Abbasilerin baskı ve katliamları ile 

karşı karşıya kalan Şii’yi, İsmaili, Batıni tüm muhalif akımlar, Horasan gibi bölgelere kaçıp yerleştiler. 

Anadolu Aleviliği, Horasan da tüm bu akımlardan beslenerek büyüdü.  

İsmaililer, onuncu yüzyılda Mısır’da Fatımi( Fatma’nın soyundan gelenler) devletini kurdular. Hasan 

Sabbah’ın öncülük ettiği Nizari İsmailileri ise Fatımi devletindeki iç iktidar kavgasından doğdu. Halife 

Mustansırın iki oğlundan biri olan Nizarın, veliaht ilan edildikten sonra azledilip, yerine kardeşi 



Must’Ali’nin geçmesi üzerine, Hasan Sabbah’ın başını çektiği Nizariler, Mısır’ı terk ettiler. Fatımi 

egemenliği çürümüşlükle ve yoldan sapmakla suçladılar.  

Hasan Sabbah, 1090 yılında Alamut Kalesini ele geçirerek 1256 yılında ki Moğol saldırısına kadar ayakta 

kalacak Nizari İsmaili devletinin temellerini attı.  

Nizariler, Selçuklulara karşı yetiştirdikleri fedailerle suikastlar düzenleyerek, ayaklanmalar çıkartarak 

direndiler. İran, Irak ve Suriye’ye yayıldılar. Alamut’a benzer birçok kalelere ele geçirip tahkim ederek 

güçlü bir örgütlenme yarattılar. Dört bir yana saldıkları dailerle ( davetçi propagandacı) yoksul, ezilen Arap, 

Türk, Kürt, pers halklarını örgütlediler. Sırf Selçukluların değil; bölgeyi talan eden haçlıların, Moğolların 

yüreğine korku saldılar. Hasan Sabbah zamanın da elliden fazla suikast gerçekleştirildi. Vezirler, sultanlar 

öldürüldü. Öyle ki, güçlerini kabul ettirdikleri Selçuklulardan yıllık vergi almaya başlamışlardı. Öte yandan 

Nizariler, döneminin en başarılı propaganda örgütünü kurdular ve Afrika’dan Hindistan’a kadar uzanan çok 

geniş bir bölgede, ideolojik olarak etkili oldular. Ele geçirdikleri kaleler de çok zengin kütüphaneler 

kurdular. İhvan-üs Safha risalelerine, yunan felsefecilerin eserlerine, Arap bilginlerinin eserlerini topladılar. 

İslam tarihçisi İbn’ül Esir, Hasan Sabbah’ı “onurlu ve yetenekli biriydi. Geometri, matematik, astronomi, 

sihirbazlık vb. ilimlerde bilgeydi…” diye tanıtır.  

Ne yazık ki Moğolların yakıp yıkması nedeniyle Nizarilerden bugüne neredeyse hiçbir yazılı kaynak 

kalmadı. Nizari İsmaililerin Anadolu’ya gönderdikleri dailerin, Aleviliğin kurucuları olduğunu 

söyleyenlerde vardır.  

Anadolu Aleviliğinin kurucu bir kişisinden bahsedilmesi mümkün değil. Çalışmamızda da görüldüğü üzere 

tarihsel süreç içerisinde birçok felsefi ve inanç akımından etkilenen, onların harmanlanması sonucu oluşmuş 

bir inançtır Alevilik. Bununla birlikte, Anadolu Aleviliğinin İsmaililerin düşüncesinden, felsefesinden 

etkilendiği, örgütlenme ve propaganda yöntemlerini örnek aldığı açıktır. Yalnız doğrudan İsmaililere, 

Alamut’a vb. bağlamak, tarihsel gerçeklerle örtüşmüyor.  

Bütün batıni hareketlerin ortak kaderi, egemenlerin, yürüttüğü karsı propaganda ve ardı arkası kesilmeyen 

baskı ve katliamlardır. Çünkü batıni hareketler büyük ölçüde egemenlere muhaliftirler, İsmaililer de aynı 

tavırla karşılaştılar. İsmaililer için verilen fetvaların şu örnekte görüldüğü gibi Osmanlı Şeyhülislamlarını 

aleviler için verdiklerinden hiçbir farkı yoktur: 

“ Onları öldürmek, yağmur suyundan da helaldir. Topraklarını zapt etmek ve müritlerini öldürmek ve 

dünyayı bu kirden arındırmak sultanların ve kralların boynunun borcudur. Onlarla ortak olmak, dostluk 

kurmak, kestikleri etten yemek, evlenmek günahtır. Bu din düşmanlarından birini öldürmek, yetmiş Rum 

gavurunu öldürmekten de helaldir.  “(15) 

SELÇUKLULARA KARŞI BÜYÜK OĞUZ AYAKLANMASI 

Bir İslam devleti haline gelen, idaresini, hukukunu İranlı yöneticiler eliyle düzenleyen Selçuklu devleti, 

Türkmen halk açısından haraç verdikleri yabancı bir yönetime dönüşmüştür. Göçebe, başına buyruk 

yaşamlarıyla yerleşikleri “rahatsız eden” ve sürekli uçlara sürülen oğuzlar çevresinde toplanabilecekleri bir 

hanedan üyesi çıktığında tereddütsüz isyan ettiler. Var olan ayrım ve zulümden rahatsızlardı ama önderlik 

çıkaramıyorlardı. 

Gazneliler tarafından tutsak alınan Selçukluların beyi aslanın oğlu Kutalmış, tahtın gerçek varisi olduğunu 

söyleyerek, Tuğrul Beye karşı ayaklandığında (1061) ona katıldılar. Yanında yer alan Türkmenlerin 

desteğiyle Tuğrul Bey’in ordusunu yenen Kutalmış, başkent Rey’i kuşattı. (1063) bu sıra da Tuğrul Bey 

ölünce onun yerine tahta geçen Alp Arslan, ordusu ile Kutalmış’ın üstüne geldi. Tarihçiler, Kutalmış’ın 

ordusunu; “ Türk askerleri de onunla birlik oldular.” diye kaydettiler. Egemenlerin, en büyük Türk 

kahramanlarından biri haline getirdiği Alp Arslanın ordusu ise, tarihçi Faruk Samer’in de kaydettiği gibi 

kölelerden oluşuyordu:  

“Bu sırada Alp Arslan’ın yanında Kül-Sarığ, Sav-Tegin, Buldacı, Sunkurca, Ağaçı gibi emirler vardı ki, 

bunların hepsi veya çoğu Memluk menşeli idiler. Gerek Tuğrul beyin, gerek Alp Arslan’ın büyük emirleri 

arasında birkaç Türkmen beyinin görülmemesi gerçekten hayret verici bir husustur. “(16) 



Selçuklu devletinin, gulam(köle) sistemine dayanan bir klasik İslam devletine dönüşmesi, halkla devlet 

arasındaki çelişkileri derinleştirmiş ve iki tarafı savaş meydanında karşı karşıya getirmişti. Bu çatışma, 

gelecekte Osmanlı devletinde sürecekti; ayaklanan halk ile Osmanlının devşirme yeniçerileri, kapıkuluları 

savaş meydanlarında birçok kere karşı karşıya geleceklerdi. 

Selçuklu ve Osmanlı ile halk arasındaki bu ayrışma- çatışma dilde, dinde, kültürde, kısacası hayatın her 

alanında yüzyıllar boyunca sürdü.  

(15) Aktaran: Haşhaşiler/Bernard Levis 

(16) Aktaran: Türk Halk Eylemleri ve Devrimleri/Çetin Yetkin/ syf 62 

Kutalmış bey yenilip öldürülünce, çevrelerinde toplanan Türklerde dağıldılar. Türkmenlerin yaşam 

koşulları daha da ağırlaştı. Onlar her yıl bin bir emekle Selçuklulara vergi verirken, saraydaki zenginlik 

zevk ve sefahat daha da arttı. Örneğin büyük Selçuklu sultanı Sancar, bir oturuşta beş gün durmadan şarap 

içiyor, hazineden çevresine altın saçıyor ve beğendiği köleleriyle gününü gün ediyordu. Sunkur adlı kölesi 

için yediyüz bin dinar harcamış ve iki yıl sonra bıkınca da bıçaklatıp öldürmüştü! 

Yani saltanat, artık iyice çürümüş ve çürüdükçe de halk üzerinde sömürü ve baskısını arttırmıştı. 1152 

yılında Belh bölgesinde kırk bin çadırdan oluşan oğuz topluluğu, bu koşullara bir kez daha isyan etti. Her 

yıl verdikleri yirmi dört bin koyunu almak için gönderilen tahsildarı, aksilik yaptığı ve rüşvet istediği için, 

öldürdüler. Belh valisi İmadüddin Kırmaç, Merv’e, sultanın yanına giderek ondan oğuzları “ yola getirmek 

için” yetki aldı. Sultan Sancar’a yirmi dört bin yerine otuz bin koyun tahsil etmeyi vaad etti. Büyük bir ordu 

ile oğuzların üzerine yürüdü ama yenildi ve savaşta öldürüldü. 

Valinin öldürülmesi, Selçuklu sarayında ve bürokrasisinde büyük tepkiye yol açtı. Bu nedenle sultan 

Sancar, bizzat kendisi oğuzların üzerine sefere çıktı. Oğuzların önderliği zayıftır, sultan Sancara karşı 

gelmekten çekinirler. Af dilemek için elçiler gönderdiler.  

Vali Kırmacı öldürmelerinin ve ordusunu bozmalarının, kadınlarını, çocuklarını ve canlarını korumak için 

olduğunu anlattılar. Yüz bin dinar ve bin köle vermeye hazır olduklarını bildirdiler. Ama sultan Sancar, 

tekliflerini kabul etmedi. Sancar’ın ordusunu, kadınlarını ve çocuklarını yanlarına alarak karşılayan 

oğuzların savaşmaktan başka çaresi kalmamıştı. Yaklaşık yüz yıl sonra Babailerde de göreceğimiz gibi 

Türkmenlerin yediden yetmişe her şeyiyle savaş meydanına çıkmaları zulme karşı öfkelerinin büyüklüğünü 

ve kazanmaktan başka hiçbir umutlarının kalmadığını gösteriyor. Bu hırsla savaşan Türkmenler, sultan 

Sancar’ın ordusunu da yendiler ve sultan Sancar’ı tutsak aldılar. 

 O zamana kadar kölelerine göre hanedanın bir üyesini çevresinde toplanıp savaşan Türkmenler, bu kez 

kendi başlarına isyan etmişlerdi. Ama ellerinde, yerine koyacak kimse olmayınca sultan Sancar’ı 

öldüremezler, üç yıl boyunca tutsak olarak yanlarında dolaştırmalarına rağmen hürmette kusur etmediler. 

Aksamları, kaçmasın diye demir kafese kapatıp gündüzleri tahtına oturtuyorlardı!  

“Oğuzlar, yanlarında Sancar’ı böylece tutsak bulundurarak İran’ın içlerine doğru ilerlemeye başladılar.  

Merv, tüs, meşhedi, Nişapur ve serohs kentlerini yağmaladılar.”(17) 

Ayaklanma süresince Türkmenler kin güttükleri zenginlerden, din adamları ve devlet görevlilerinden dörtte 

birini öldürmüş, şehirleri yağmalamıştır. Ama devleti ele geçirmelerine asla yetmeyecek yaşam düzeyleri 

nedeniyle iktidarı almayı akıllarına bile getirmediler. Büyük Selçuklu devletinin çöküp parçalanmasına yol 

açan bu büyük ayaklanma kendiliğinden dağılıp söndü. Ve Moğol akınlarının da baskısıyla Türkmenler 

çareyi Anadolu’ya göçmekte buldu.  

 

(17) Türk Halk Eylemleri Ve Devrimleri/ Çetin Yetkin/ syf. 66 

 

 

ANADOLUYA GÖÇ 

Alp Arslan, 1071 de Malazgirt ovasında Bizanslıları yendiğinde, Anadolu’yu fethetmek gibi bir amacı 

yoktu. Zaten fazla ilerlemeden geri döndü. Ama Bizans engelinin kalkmasıyla Anadolu’ya Türkmen göçü 



hızlandı. Selçuklu hanedanından Kutalmış’ın oğulları Mansur ve Süleyman’da Anadolu’da ilerleyerek 

yerleşirler. 

 

 

Aslında Abbasi ordusundaki paralı Türk askerler, dokuzuncu yüzyıldan başlayarak akınlarla Anadolu’ya 

gelmeye başlamışlardı. Malatya çevresindeki savaşları, kahramanlık destanlarına konu olan Hüseyin Gazi 

ve oğlu Seyit Battal Gazi bu akıncılardandır. Menakıpnamelerde, soyları Ehli Beyt’e bağlanan bu gazilerin 

türbeleri, alevi halk için kutsal mekanlar haline gelmiştir.  

O tarihlerde ermeni ve Rum halklarının yerleşik bir uygarlık yarattığı Anadolu ve zenginlikleriyle herkesin 

iştahını kabartmaktaydı. Hayvancılıkla geçinen göçebeler için de verimli bir yurttu. Örneğin 1047’de 

Türkistan’dan Nişabur’a gelen kalabalık bir Türkmen topluluğu Selçuklu beylerinden İbrahim Yınal’a 

yurtsuzluktan ve geçim sıkıntısından şikayet edince şu cevabı aldılar:  

“Rum (Anadolu) gazasına gidiniz, tanrı yolunda cihad yapınız ve ganimet alınız bende arkanızdan gelip size 

yardım edeceğim. “ (18) 

Halifenin ve tüm Müslümanların koruyucusu haline gelen binlerce kölesi ile saraylarda oturan büyük 

Selçuklu sultanları, baş eğdiremediği Türkmenleri uçlara doğru sürmüş, özellikle Anadolu’ya 

gönderilmişleri. 

Bu siyaset, Selçuklular Anadolu’nun hakimi haline geldiğinde de devam etti. Bu kez de Türkmenler, 

Anadolu’nun uçlarına, Bizans sınırlarına sürüldüler. 

Anadoluya göç eden Türkmen Türk oymakları ele geçirdikleri bölgelerde boyluklar kurdular. Erzurum- 

Kars yöresinde Saltukoğulları beyliği, Kelkit- Erzincan- Gümüşhane yöresinde Mengücekoğulları; Sivas- 

tokat-Amasya-çorum yöresinde Danışmendoğulları; Mardin Harput yöresinde Artuklular; Bitlis yöresinde 

Arslanoğulları… gösteren bu beyliklerle beraber, başlarında Pir, Abdal, Ata, Baba dedikleri önderlerin 

bulunduğu Alevi toplulukları, Anadolu’nun dört bir yanına dağılıp, ocak açıp yerleştiler. Dedegarkınlar, 

Diyarbakır bölgesine; Kureyşhanlar, Nazımiye, Erzincan-Pülümür- Mazgirt bölgesine ; Sarı Saltuklar, 

dersim merkez olmak üzere Bulgaristan da Dobruca bölgesinden Kafkaslara kadar Sinemililer, Maraş- 

Elbistan – Pazarcık bölgesine çepniler, Karadeniz bölgesine; tahtacı Türkmenleri ise İslahiye- adana- 

Toroslardan Kazdağı’na geniş bir bölgeye yerleşmişlerdi.  

Bu Türk-Kürt-alevi aşiretleri, oymakları “ Horasan Erenleri” diye adlandırılan dervişleri yol göstericiliğinde 

Anadolu’ya gelmişlerdi. Malazgirt zaferi sonrası önlerinde askeri bir engel karşılarına çıkabilecek bir 

Bizans ordusu kalmamıştı. Kuskusuz Anadolu’nun, şehirlerde yoğunlaşmış yerli Ermeni, Rum, Hristiyan 

halkı da vardı. Ama alevi topluluklar, yerleşmek için kırsal dağlık bölgeleri seçtiği için onlarla da bir sorun 

yaşamadılar. Aksine halkın Hristiyan- Müslüman iç içe yaşadığı din değiştirmeden aralarında evlilikler 

yaptığı tarihi kayıtlardan da anlaşılmaktadır. Nitekim egemenler tarafından da aynı sekil ezilen, vergi veren, 

asker veren yoksul halk, dinine milliyetine bakmadan birçok kez omuz omuza ayaklanacak, ortakça bir 

düzen için beraber dövüşecekti…  

 

(18) Aktaran: Nasıl Müslüman Olduk/Erdoğan Aydın/ syf 234 

 

 

 

 

ANADOLUDA ALEVİ İNANCINI YEŞERTEN İLK DERVİŞLER 

Erol Toy, Anadolu’ya göçe öncülük eden ilk dervişleri, efsanelere yaslanarak şöyle anlatır: Hoca Ahmet 

Yesevi, her Türkmen aşiretinden bir çocuk alıp yetiştirir. Bu çocuklar gittiği yeri imar edecek her türlü 

bilgiye sahip olduktan sonra ve taravvufu öğrendikten sonra altında hızlı bir at, sırtında ok ve yayla yola 

düşer. Ve Anadolu da atını çatlatana kadar sürer.  Düştüğü yerde yayını tüm gücüyle çeker ve okunu 



saplandığı iki bataklık arasında dergahını kurar… (19)  

Egemenlerin tarih anlatımı da çok farklı değil. Sözde horasan erenleri, Anadolu’yu Türkleştirmek ve 

İslamlaştırmak için Türkmen topluluklarının önüne düşmüş ve gazap ederek “ yurt aşmış”, tekkelerini, 

dergahlarını kurmuşlardı. Bu çarpıtmaya karşı çıkmak adına bu kez de diğer uca savrularak tarihi gerçeklere 

ters düşülür. “…tahta kılıçlı pirler, sevgi ve hoşgörüyle herkesin gönlünü kazandılar… dünyadan el etek 

çekmiş keramet sahibi mutasavvuflardı… “  

Gerçek şudur ki horasan Erenler’i Selçukluların baskısı ve ekonomik sosyal koşulların dayatması sonucu 

Anadolu’ya göç ettiler. Onlar Yalnızca din adamı değil, aynı zamanda ozandı, hekimdi, hakimdi, çobandı, 

komutandı… kısacası topluluğun ulusu, piri olarak bütün yaşamı örgütlediler.  

Örneğin baba İshak ve Hacı Bektaş-ı Veli çobanlık yaparlardı. Kırsal bölgede ufak bir bölgeye alın teriyle 

çalışıp çabalayarak kurmuşlardı dergahlarını. Abdal Musa, Alanya beyi ile savaşarak kurmuştu. Baba 

Mansur, Sarı Saltuk… her biri Horasandan göç edip gelen halkın Anadolu’da toplumsal yaşamını 

örgütlemişti. En büyük kerametleri buydu! Kurdukları ocaklar merkez olmuşsa da gezgin dervişleri köy 

köy, oba oba dolaşarak halkın derdine derman oluyorlardı. Halkla kaynaşmış dervişlerin hepsi de tekkeye 

bağlıydılar. Zamanı geldiğinde ortak hareket edebilen güçlü bir örgütlenme yaratmışlardı. Denilebilir ki orta 

çağ boyunca Alevilik bu topraklarda ki en güçlü halk örgütlenmesi oldu. Bu örgütlenmenin şehirdeki 

karşılığı ise ahilerdi.  

“ Dedelerle yönetilen ocaklar, çeşitli yetkiler taşımaktadır. Birinin öbüründen güçlü olduğu kesin. Bu güçlü 

oluşun temelinde, onların tarihsel eksiklik ve imam Zeynel Abidin’den gelme yatmaktadır. Ayrıca kimi eski 

ocaklar, zaman ilerleyip coğrafya genişleyince gerek talipleri gerekse kendi ocak nüfusu çoğalınca yeni iş 

alanları kurmak gereğini duymuşlar ve ocaklarının sayılarını arttırmışlardır. Bir ana ocaktan, ikincil ve 

üçüncül derece de ocaklar çıkmıştır…”(20) 

Özcesi Anadolu’ya yerleşen göçebe halkların inanç önderleri, aynı zamanda halkın umut bağladığı, 

açlıktan, hastalıktan, zulümden, zorbalıktan kapısına sığındığı halk önderleriydiler.  

 

HRİSTİYAN BATINİLİĞİNİN DOĞDUĞU TOPRAKLAR  

Bilindiği gibi Anadolu, Hristiyanlığın ilk yayıldığı topraklardan olduğu tıpkı Müslümanlık gibi önce 

yoksullar, ezilenler arasında yayılan Hristiyanlık, sonra da roma imparatorluğu tarafından resmi din ilan 

edildi. Böylece egemenlerin tekeline alındı ve zulüm ve sömürünün aracı haline getirildi. Buna karşın 

yoksul halkın tepkisi roma Hristiyanlığının karşısına eşitliği, adaleti savunan batıni bir Hristiyanlıkla 

çıkmak oldu. Anadolu’da ortaya çıkan Pavlüsyenler, balkanlardaki Bogomiller, daha sonra Fransa’daki 

Katharlar, birbirini izleyen halk hareketleri olarak bu çatışmanın ürünüydüler.  

(19) Türk Gerilla Tarihi/ Erol Toy 

(20)…... 

 

 

Pavlüsyenler, baba İshak ayaklanmasının etkili olduğu bölgede yaşamıştır. Yoksul köylü ve kent kitlelerine 

dayanarak ayaklandılar ve ortakçılığı savundular. Dokuzuncu yüzyılda Ankara’yı alıp Bizans üzerine 

yürüseler de yenildiler. Bazı kaynaklar, Üsküdar’a kadar ilerlediklerini ve balkanlara geçtiklerin yazar. 

Bogomiller;  bunların devamı sayılır. Bogamiller de şeyh Bedreddin’in deli orman bölgesinin, kendisinden 

önceki isyancılarıydılar.  

Anadolu Aleviliğinin kutbu sayılan Hacı Bektaş-i Velinin yerleştiği bölge de Pavlüsyenlerin etki 

alanındaydı. Yörede ki Hristiyan halk, Hacı Bektaş-ı, aziz Haralanbas ile özleştirmişti. Kendilerine bir veba 

salgınından kurtaran azizlerini, Hacı Bektaş olarak geri döndüğüne inanıyorlardı. Haralanbas, Bizans’ın 

şiddetle bastırdığı Pavlüsyenlerden olduğu için, kilise tarafından sapkın ilan edilen bir halk aziziydi.  

Anadolu Aleviliğinin, Anadolu’nun yerleşik halklarını Hristiyanlardan ve özellikle de Bizans’ın zulüm ve 

sömürüsüne karşı ayaklanmalar örgütlemiş batıni Hristiyan akımlardan da etkilendiği açıktır. Ama mesih 



inancı, mum yakma Allah-Muhammed-Ali şeklindeki üçleme, özellikle Bektaş-i tarikatına balım sultanın 

soktuğu mücerretlik (bakir kalma) gibi biçimsel benzerlikleri sıralayıp Hristiyanlıkla bağ kurmak, yüzeysel, 

kolaycı bir yaklaşım olur.  

Anlatmak istediğimiz öze ilişkindir: Anadolu Aleviliğini doğuran isyan ateşinin, Anadolu topraklarında çok 

önce tutuştuğudur. Göçlerle birlikte Türk, Kürt, Arap, Ermeni, Hristiyan halkların; dinlerin, kültürlerin 

kaynaşması, bu ateşi harlamıştır. Babai ayaklanmasıyla, tüm ezilenleri sararak Anadolu’yu yangın yerine 

çevirmiştir.  

 

BABAİ AYAKLANMASI  

İran merkezli büyük Selçuklu devleti parçalanıp dağılırken, Selçuklu hanedanından Süleyman şah ve 

çocukları, aynı devlet geleneğini Anadolu’ya taşıdılar. Anadolu Selçuklu devleti, 13. Yüzyılın başlarında 

Anadolu’ya hakim oldular. Alanya ve Sinop’u alarak, iki taraftan denize açılan bir ticaret merkezi haline 

geldi. Selçukluların, Anadolu da Osmanlıların beş yüz yılda inşa ettiğinden daha fazla kervansaray inşa 

etmesi, ticaretin kendileri açısından önemini gösteriyor. İslam’ı, Emevi ve Abbasileri yüzyıllar süren baskı 

ve katliamları sonucu yüzeysel olarak benimseyen göçebe aşiretler Anadolu’ya taze umutlarla gelmişlerdi. 

Aşiret önderlerinin, pirlerin, babaların öncülüğünde yerleşmiş, ocağını tüttürmeye başlamışlardı.  

Ama Selçuklu devlet geleneği şimdi de Konya’da ki sarayda sürmekteydi. Selçuklu, halka yabancı İran dili 

ve kültürünün hakimiyetinde bir yönetim haline gelmişti. Yönetim, Farsçayı benimsemişti ve halifeye 

bağlıydı. Şehirlerde ki medreselerde yetişen Sünni Ulema etkin hale gelmişti. Hem ticaretten, hem de toprak 

sisteminden gelen zenginlik şehirlerde birikiyordu. Selçuklu sarayı ve çevresinin zenginlik ve saltanatı, 

göçebe halkın ve toprağa bağlı yoksul köylülerin sırtında yükseliyordu. Miri toprak sistemine göre tüm 

toprak Selçuklu sultanının mülküydü. Sultan tarafından, işletilmesi ve vergisinin toplatılması için, (ikta) 

denilen parçalara ayrılarak feodal beylere veriliyordu. Bu beyler, Selçuklu sultanına vergi ve asker 

vermekle yükümlüydüler. Çeşitli vesilelerle hediyeler göndererek hazinesini doldurmak zorundaydılar.  

Ki beylerde sultana verdiklerinin acısını, misliyle halktan çıkarıyorlardı. Bu düzen, benzer şekilde de 

Osmanlıda da yüzyıllar boyunca sürdü. Böylece sömürüye aracılık eden beyler, mültezimler ayaklanan 

halkın öfkesinin ilk hedefi oldular. Selçuklulara göre gelirlerini arttırmanın yolu, göçebe aşiretleri, selfler 

gibi toprağa bağlı köylüler haline getirmekti. Egemenler, yüzyıllar boyunca bunun için çabaladılar. 

Selçuklular, göçebe aşiretlerin ancak belli bölge sınırları içinde hareket etmelerine izin veriyordu.  

Kırşehir çatışması şiddetlenmişti. Anadolu’da kentlerin çevrelerini hem düşmana, hem de göçebe aşiretlere 

karşı surlarla ve ordularla çevriliydi;  

“ Feodal kültürün taşıyıcısı küçük Asya kenti, çevre halktan bir duvarla ayrılıyordu. Kente yaklaşan ve 

ekonomik zulmün merkezini her zaman yok edebilecek göçebe halk ya da yarı yerleşik köy, kent için 

korkunçtur. Abulfeda’nın yazdığına göre, daha 14. Yüzyılın ilk yarısında Kastamonu çevresinde bin 

Türkmen çadırı yerleşmiş durumdaydı. Akşamları kentin kapıları kapatılıyordu. (…) Kalenin komutanı, 

askeri birlik eşliğinde her sabah, kentten çıkıyor ve çevreyi gözden geçiriyordu.”(21) 

Halka yabancılaşan sultan da sarayında güvencesiz ve kuşkuluydu. Bu nedenle Abbasi halifeleri yada 

İstanbul’daki Bizans imparatorları gibi onunda yabancı askerlerden oluşan bir koruma birliği vardı.  

“Sultan sarayları, vezirlerin köşkleri, zengin konakları toplum yaşamının merkezleri idi. Buralarda altın, 

gümüş yemek takımları, koşulları mücevher takılı silah ve müzik araçları, en pahalı araçları idi. I. İzzettin 

Keykavus, Erzincan’daki Mengücek hakimi Behranşah’ın kızı Selçuki hatun için yüz bin dinar kızıl altın 

mihir veriyordu. Gelin eşyaları için ülkenin her yanından ustalar geliyordu. Bu hazırlık üç ay sürdü. Gelin 

alayının başına din ve devlet adamları atandı. “ (22) 

Selçuklu sultanı ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev’in 1237’de tahta çıkışıyla halkın tepkisini çeken lüks sefahat 

içindeki bu yaşantı ifrata varmıştı. Babası Alaattin Keykubad, sultanlığının ilk yıllarında iktidarını 

güçlendirmek için bol bol arazi dağıtmıştı. Göçebe aşiretlerle Moğol tehlikesine karşı ilişkilerini iyi tutmaya 

onları uç bölgelere yerleştirmeye çalışmıştı. Bu nedenle menakıbnameler de adı çok geçer. Alevi pirlerini 



ziyaret et diye ve kerametlerini görüp vakıflar ver diye üzerine efsaneler türetilmiştir. Ki Baba İlyas’la da 

böyle bir ilişkisi olduğu yakıştırılmıştır.  

Babai ayaklanmasını hazırlayan bu koşullara, Moğolların önünden akın akın Anadolu’ya gelen göçebe 

aşiretlerin geçim ve yurt sıkıntısını da eklemek gerekiyor. İranlı vezirlerin yönettiği devletin, vergi salmak 

dışında halkla bir ilgisi kalmamıştı. Böylece alevi inancını kurucusu Babailerin öğretisine bir kurtuluş 

umudu olarak dört elle sarılan Anadolu’nun en yoksul en çok ezilen kesimleri 1239’da ayaklandılar. 

Babailerin din, dil, milliyet ayırmadan tüm ezilenleri kattıkları batıni inançları aslında ezilenlerin sınıf 

tavrının örtüsüydü.  O koşullarda ki belki de zorunlu biçimiydi:  

“Köy, kentin üzerine yürüdü. Bu kölece çalışmanın perişan ettiği köylülerle zulüm edici feodaller 

arasındaki karşıtlıktan yükselen gerçek bir sınıf savaşımıydı.’ Eski düzen köylüleri, barış zamanında feodal 

için çalışmaya savaş zamanında, onun uğrunda kan dökmeye zorluyorlardı.’(23) 

(21) Anadolu Selçuklu Devleti/ Gordlevski/syf. 227 

(22) Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/ syf. 56  

(23) Anadolu Selçuklu Devleti/ Gordlevski/ syf. 180 

 

 

 

AYAKLANMANIN ÖNDERİ BABA İLYAS VE KOMUTANI BABA İSHAK 

 Uzun adıyla Şucaeddin Ebul Beka Baba İlyas, Horasanlı bir Türkmendi. Ebul Vefa yolağından Dede 

Garkın’ın müridi ve halifesiydi. Elbistan ovasında dört yüz halifesini toplayan Dede Garkın, onu baş halife 

yapıp Rum’a (Anadolu’ya ) salmıştı. Baba İlyas’ın bundan önceki yaşamına ilişkin herhangi bir bilgi 

bulunmuyor. Torununun oğlu Elvan Çelebi Anadolu’ya gelip Amasya Çat köyünde zaviyesini* kurmasını 

böyle anlatıyor. 

 Baba İlyas düşüncelerini burada olgunlaştırdı. Yetiştirdiği altmış halifesini halka propaganda 

yapması ve örgütlenmesi için farklı bölgelere dağıttı. Bunlardan ayaklanmanın filli önderi ve komutanı olan 

Baba İshak’ı Adıyaman yöresine yolladı. 

 Baba İshak’ın kimliğine ilişkin farklı görüşler ileri sürülüyor. Şami lakabı nedeniyle Şamlı olduğu; 

yerli Hristiyanlardan olduğu. Kürt kökenli olduğu ya da Adıyaman yöresine yerleşen Bayda Türkmenlerine 

mensup olduğu gibi farklı bilgiler ileri sürülüyor. Kökeni ne olursa olsun Baba İshak’ın tam bir halk önderi 

olduğu, Türkmenler, Hıristiyanlar, Kürtler, Ermeniler kısacası bölgenin ezilen halkları üzerinde çok etkili 

olduğu kesindir. Zaten kökeni hakkında bu kadar farklı bilgiler öne sürülmesi tüm halklar tarafından 

sahiplendiğini gösteriyor. Öyle ki egemenlerin tarihçileri halkın ona bağlılığına şaşırıp onu büyücülükle 

suçlamışlardı! Oysa “büyücülüğü” Baba İlyas’ın öğretisiyle “toprakta tohumda hakça bir düzen” 

savunmasından ibaretti. 

 Baba İshak, başında kızıl bir börk ayağında çarık halka Baba İlyas’ın düşüncelerini anlatmaktaydı. 

Baba İlyas’ın peygamber ve mehdi olduğunu dünyanın sonunu getiren kötüleri ve zalimleri yok edip eşitliği 

ve adaleti getireceğini söylüyordu.  Selçuklu sultanlarının ahlaksızlığı ve halka yabancı çürümüş 

yaşamlarını anlatıyordu. Beylerin elinden alınacak hayvan sürülerinin ve toprakların ve tüm ganimetlerin 

ayaklanmaya katılanlar arasında kim olursa olsun ayrım yapılmaksızın eşit dağıtılacağını söylüyordu. 

Herkesin işaretini beklemesini, vakit geldiğinde Selçuklu’yu devirmek için ayaklanacaklarını, hakça bir 

düzen kuracaklarını, bunun için hayvanlarını, aletlerini ellerinde neleri varsa satıp silahlanmalarını 

söylemişti. 

 Ve Baba İshak’a ölümüne bağlanan binlerce kişi 3 Ağustos 1239’da beklediği çağrıyı alır. İbni 

Bibi’nin deyişiyle “karınca ve çekirgeler gibi hemen ayaklanmış, sözleştikleri gün ve saatte isyan bayrağını 

kaldırmış”lardır. 



 Din, ulus ayrıt etmeksizin...” Kadınlarını, çocuklarını, silahları, neleri varsa alıp geride hiçbir şey 

bırakmadan hep beraber zalimin üstüne yürümüşlerdir.”(24) Aktaran: Türk Halk Eylemleri ve Devrileri/ 

Çetin Yetkin/Syf:70 

   

    BABA RESULALLAH! 

  

 Dönemin yazılı kaynakları Babailer hakkında bazı farklı şeyler anlatsalar da Babailerin malların 

ortaklaşmasına dayanan bir düzeni savundukları ve bu yanıyla kendinden önceki Babek Hürremi Hareketi 

ve Karmatilere benzediği kesindir. 

 Baba İlyas Horasan’dan gelmiş yaşlı ve bilgili bir şeyhti. Kadınlarında katıldığı içkili toplantılar 

yaptığı için kafirlikle suçlanmıştı. 

 1246’da Antakya, Adıyaman, Malatya, Sivas ve Doğu Anadolu üzerinden Moğollara (Azerbaycan) 

elçi olarak gönderilen Saint Quentinli Simon bu seyahatinde ayaklanmanın tanıklarından aldığı bilgileri 

aktarıyor. Onun yazdıklarına göre: Tanrı, Baba İlyas’a çok perişan ve fakir bir köylü kılığında görünüp, 

ondan oğlunu kurttan kurtarmasını istemişti. Baba İlyas oğlunu kurtarınca, köylü Tanrı olduğunu 

açıklayarak kendisine sultanlık bağışlamış ve hemen harekete geçmesini istemişti... 

 Tanrının insan kılığında hem de fakir bir köylü olarak gözükmesi insanın Tanrının bir parçası 

olduğunu öne süren Hallacı Mansur’un Ene’l Hak şeklinde dillendirdiği Alevi felsefesinin yansımasıydı. 

Köylüler ve özelikle de Türkmenler, İran kültürünün egemen olduğu Selçuklu tarafından alabildiğine 

aşağılanarak, “Etrak-ı bi idrak” (akılsız Türkler) 

  

*Zaviye: Büyük tekkelere bağlı küçük tekke 

denirken Babai felsefesinde Tanrının köylü kılığına girmesi, halkın özlemlerini gösteriyor. 

 

 1225-26 yıllarında Malatya’da doğan Musevi Grogory Ebal Ferec kendi adını taşıyan tarihinde 

“sapık” diye karaladığı Babaileri şöyle anlatıyor: “...(Miladi 1240) yılının teşrinler mevsiminde Arap dinine 

karşı fena bir ayrılık hareketi baş gösterdi. Çünkü ihtiyar ve zahid bir Türkmen, Amasya’da şöhret kazandı. 

Bu adamın adı papa(baba) idi. Kendisine resul, yani gönderilen adam (peygamber) diyor ve hakikatten 

Allah’ın peygamberi olduğunu söyleyerek Muhammed’in yalancı olduğunu söyleyerek peygamber 

olmadığını iddia ediyordu. Birçok Türkmenler ona inandı... Çünkü kendisi gösterişler yapıyordu. Bu adam 

ihtiyar İshak adındaki müridini Roma diyarının hududu üzerindeki Hısn Mansur’a gönderdi...”(25) 

Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/syf:58 

 Sultan Babailer’in ayaklanma hazırlıklarını haber almış, beylerini toplayarak kimseye sezdirmeden 

sessiz sedasız hepsini yok etmelerini emretmişti. Halka karşı örgütlenmiş Selçuklu devlet geleneğinin 

kurucularından Nizamülmülk’ün Siyasetnamesinde yazdıklarını uygulamıştır: 

 “... (Devlet) dünyanın dört bir köşesine tüccar, Sufi, Seyyah, eczacı derviş kılığında casuslar 

göndermeli (dir)... Casuslar ulaşıp haber getirdiklerinde, padişah zamanında hazırlık yaparak hareket eder 

ve aniden isyankarların üzerine çullanır.”(26) Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi/5. 

Cilt/syf:1731 

 

   BABAİLER SELÇUKLU’YU 12 KEZ YENDİ 

 Baba İlyas’ın peygamberliğini ilan ederek ayaklanma hazırlıklarına giriştiğini öğrenen Selçuklu 

sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev, Çat köyüne (bugünkü İlyas köyü) baskın düzenletti. Baba İlyas, Amasya 

kalesine çekilerek bu baskından kurtuldu. Saldırıyı haber alan halifesi Baba İshak Kefersud’da isyan 

bayrağını açarak topladığı kuvvetlerle Adıyaman, Gerger ve Kahta’yı ele geçirdi. Malatya valisi 

Muzafferuddi Alişir Selçuklu ve Hıristiyan paralı askerlerden bir orduyla Baba İshak’ı karşıladı ama 

yenilerek Malatya’ya geri çekilmek zorunda kaldı. Kürt beylerinden ve Germiyanlardan oluşturduğu ikinci 



bir orduyla Elbistan Ovası’nda tekrar saldırsa da katılımlarla iyice güçlenen Baba İshak tarafından tekrar 

bozguna uğratıldı. 

 Bu sırada ayaklanmanın iki kolunun birleşmesini engellemeye çalışan Selçuklu Amasya’ya Baba 

İlyas üzerine Hacı Mubarizüddin Armağanşah’ın başında bulunduğu büyük bir ordu gönderdi. Erzurum 

Valisi Sinaneddin Yakut ve Kastamonu Valisi Celaleddin Süleyman şah da askerleriyle bu orduya destek 

oldular. İlk baskından kurtularak ayaklanmayı başlatan Baba İlyas daha önce Amasya Valisini ve 

karşılaştığı Sinan Bey yönetimindeki bir Selçuklu ordusunu yenmişti. Ne var ki Armağan şah Babaileri 

yenerek Amasya kalesinde sıkıştırdığı Baba İlyas’ı kalenin burçlarına astıracaktı. Böylece onun ölümsüz 

olduğu ve tanrı tarafından kurtarıcı olarak gönderildiği inancını yıkmak istiyordu. Hesabına göre şeyhlerinin 

cesedini gören isyancılar kolayca bozulup dağılacaktı! 

 Bu sırada bir an önce şeyhlerine kavuşmak için önüne çıkan tüm orduları silip süpürerek ilerleyen 

Baba İshak güçleri Sivas’ı da aldılar kentin komutanı, beyleri, görevlilerini öldürdüler. Her zaferden sonra 

bölgenin ezilen yoksul halkları akın akın Babai saflarına katılır. Özellikle Horasan’dan göçen Türkmenler, 

Bayad Türkmenleri Sivas çevresinde yaşayan çepniler, ayaklanmanın kitle gücünü oluşturdular. 

 Baba İshak Tokat’ı da aldıktan sonra Amasya’ya girdi. Amasya’da Baba İlyas’ın kale burçlarında 

sallanan cesedi ile karşılaşan Babailer, “Baba Resulallah!” diye bağırarak korkunç bir öfke ile Selçuklu 

ordusunun üzerine saldırıp dağıttılar. Armağan Şah’ı ve diğer beyleri öldürdüler. “ Halk bir kere öncüsünü, 

önderini bilincinde ölümsüzleştirmişse artık hiç bir güç o önderi öldüremez! Baba İlyas’ın cesedini kaleden 

kendi elleriyle indiren ve gömen müritleri onun ölümsüzlüğüne inanmaktan hiç vazgeçmedi. Amasya 

kalesinden boz atıyla zindan duvarlarını yıkıp göğe ağdığına inandı. Ve ne zaman başı dara düşse yetişeceği 

güveniyle “Boz atlı Hızır “ diye haykırdı. Benzer sahiplenme Serez’in esnaf çarşısında çırılçıplak asılan 

Şeyh Bedreddin’in cesedini gören halk için de söz konusudur. Çünkü Alevi inancına göre ölümsüzlüğüne 

inanılan beden değil ruhtur. Ve hak için ölenlerin ruhu asla ölmez, sadece don değiştirir!* 

 Babai ordusu Baba İshak’ın komutanlığında Selçuklu başkentinin yolunu tutunca sultan can telaşına 

düştü. Korkudan Konya’yı terk etti. Kubadalad diye adlandırılan Beyşehir gölü kıyısındaki sarayına sığındı! 

Babaileri durdurmak için Moğollara karşı sınırda beklettiği Erzurum’daki ordusunu harekete geçirdi. 

Ağırlıkla Gürcü, Türk ve paralı Frenk askerlerinden oluşan bu ordu Kırşehir’e gelerek Babaileri beklemeye 

başladı. 

 Babailer Kayseri’ye yaklaşırken ziyaret adı verilen yerde önlerine çıkan bazı Selçuklu birliklerini de 

bozguna uğrattılar. Elvan Çelebi Kırşehir yakınlarında Kendek denilen yerde bir çatışmadan daha söz eder. 

Ve Hatta Hacı Bektaş-ı Veli’nin burada ayaklanma komutası tarafından ayaklanmanın dışına çıkarılıp 

Bereket Hacı diye birine gönderildiğini yazar... 

 Simon de Saint Quentin’in verdiği bilgilere göre Babailer 2 ay içinde Selçuklu Kuvvetlerini tam 12 

kez yendiler. Son çarpışma Kırşehir Malya ovasında karşı karşıya gelen iki ordu arasında 1240 yılının 

Kasım ayında gerçekleşti. Selçuklu ordusuna 3 bin altına kiralanan bin kişilik zırhlı Frenk Şövalyeleri de 

katıldı. Babailer ise kadınları ve çocukları ile savaş meydanındadırlar. Kaynaklara göre 12 bir ila 60 bin 

arasında değişen Selçuklu ordusunun karşısında 3 ila 6 bin arasında Babai vardı. İlk başta Babailerin 

kazandığı zaferlerle daha da güçlenmiş olan dini propagandanın etkisinde kalan Müslüman askerler 

saldırmaya cesaret edemedi. Babailerin ilahi güçleri olduğuna inanmaya başlamışlardı. Zırhlı Frenk 

şövalyeleri öne geçirildi. Saldırıyı onlar başlattılar. Babailer, hiç sakınmasız 7’den 70’e ölümüne savaşsalar 

da silahları zırhlı, atlı şövalyeler karşısında işe yaramaz. Şövalyelerin saldırısından cesaret alan Selçuklu 

ordusunun harekete geçmesiyle de Malya Ovası “Kızıl Börklü, siyah libaslı, ayağı çarıklı” Babailerin 

kanıyla kızıla boyandı. Sultanın tarihçisi İbni Bibi’ye göre 2-3 yaşındaki çocuklar dışında kalan 4 bin Babai 

kılıçtan geçirildi. Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev, ayaklanmayı bastıran askerlere 300 bin florin altın ödül 

verdi. Ve her tarafa fetihnameler göndererek Konya’ya geri döndü. Savaş sonrası 5 yıl boyunca 

kovuşturmalar sürecek ve yakalanan Babailer zindanlara doldurulacaktı. Aynud-Devle gibi yakalanıp da 

Babailiğini yadsımayanların derileri yüzülüp tulum çıkarılarak somun basılacaktı.  



 

 AYAKLANMANIN SONUÇLARI 

 

 Baba Ayaklanması 11.yüzyılda akın akın Anadolu’ya göç eden Türkmenlerin başını çektiği ilk, 

örgütlü iktidar hedefli ayaklanmadır. Babailer, Seçuklu’nun düzenine isyan etmiş ve düzen değişikliğinin 

yolunun da Sultanın tacına tahtına el koymaktan geçtiğini göstermiştir. Ayaklanmanın sınıfsal niteliği de 

çok açıktır. Bir tarafta Selçuklu sarayı ve beyleri vardır. Karşılarında ise toplumun en çok ezilen, horlanan, 

geçim zorluğu çeken göçebe halkları ve yoksular... Babai inancı, düşüncesi bu açık sınıfsal çatışmanın o 

günün koşullarına uygu biçimi oluşturur. 

 İslam’da ilk sınıfsal ayrışmanın ve çatışmanın başladığı peygamberin ölümünden itibaren yüzyıllar 

boyunca iktidar mücadelesi hep Ehlibeyt’in ya da 12 imamların öcünü almak, hakkını koruman adına 

sürdürülmüştü. 9, yüzyıldaki Babek-Hürremi hareketi ve onun devamı sayılabilecek Karmatiler açıkça 

eşitlikçi, ortakçı bir toplum düzenini savunmak ve örgütlenmeye çalışarak yeni bir yol açmışlardı. Babailer 

işte bu yoldan yürüyerek onların geleneğini Anadolu’ya taşımış oldular. Anadolu Aleviliği de Babai 

Ayaklanması ile yatağını bulmuş bir nehir gibi kimi zaman sessiz ve derinden, kimi zaman seller gibi 

köpürüp taşarak bugünlere gelecekti. 

 

*Don değiştirme: Yeniden bedenlenme, başka bir surete bürünme, görünme 

 

 Baba İlyas’ın halifesi olduğu kaynaklarda geçen Şeyh Edebali, Emircan Baba, Aynud Devle, Şeyh 

Osman, Hacı Mihman, Geyikli Baba, Hacı Bektaş-ı Veli ve sonradan aynı düşünceleri benimseyen diğer 

Babalar Anadolu’ya yayılıp tekkeler kurarak halka inançlarını aşılamaya devam ettiler. 

 Babaların yaydığı bu inanç Anadolu Aleviliğin ilk şeklidir. Bugün artık tek bir Alevilik potasında 

erimiş, bütünleşmiş. Yesevilik, Haydarilik, Kalenderilik, Melamilik, Vefailik gibi tarikatların henüz yan 

yana ama ayrı ayrı var olduğu bir dönemdir Babailer dönemi... Halkların Zerdüştlük, Şamanizm, 

Maniheizm ve hatta Hıristiyanlık gibi önceki dinlerinden getirdiği kalıntıların da hala çok canlı ve güçlü 

olduğu düşünülürse heterodoks*(karışık) nitelemesinin bu sürece denk düştüğü görülür. Tarihsel süreç 

içerisinde koşullara göre Safevilik, hurufilik gibi tarikatlarda bu kazanlarda kaynayacak ve Alevi inancı bu 

günkü şeklini alacaktı. 

 Babai Ayaklanması ile sarsılan Anadolu Selçuklu Devleti 1243 yılında Kösedağ’da Moğollara 

yenildi. Sayıca yarısı kadar bile olmayan Moğol ordusu karşısında kısa sürede bozguna uğradı. Böylece 

Anadolu Moğol egemenliğine girmişti. 

 

*Heterodoks: Herhangi bir dine, mezhebe ya da öğretiye aykırı olan 

 

  ANADOLU’DA MOĞOL İSTİLASI 

 Moğollar, Orta Asya’dan başlayarak yolları üzerinde rastladıkları kentleri yağmalayarak, 

hükümdarları devirip orduları bozarak Anadolu’ya ulaştığında ardında ağır bir yıkım ve yüzbinlerce ölü 

bırakmışlardı. Kösedan’da Selçuklu ordusunu yendikten sonra Kayseri’ye kadar halkı kırımdan geçirdiler. 

Köy ve Kentleri talan ettiler. 

 Moğol egemenliğini Selçuklu Sultanları, Vezirleri, Uleması zorlanmadan kabul ettiler. Çünkü 

sömürülen haraç veren katledilen yine ezilen halklardı. Moğollara karşı direnişler, ayaklanmalar 

örgütleyenler de onlar olacaktı. 

 II. Gıyaseddin Keyhüsrev 1246’da ölünce oğulları arasında saltanat kavgası başlamıştı. Bir yandan 

Moğolların zorbalığı ve soygunu bir yandan Selçuklu’nun boğuşması Anadolu’yu kan gölüne çevirdi. Halk 

can ve mal kaygısıyla göç etmeye başladı. 

 Selçuklu’nun sömürü ve zulmüne eklenen Moğol zorbalığına karşı direnen başlıca iki kesim oldu: 



Ahiler ve Türkmenler. 

  

    KUTU: AHİLER/ AHİLİK 

 Ahilik Arap dünyasındaki; “fütüvvet”(cömertlik- yiğitlik) örgütlenmesinden esinlenerek şehirlerdeki 

meslek erbabının oluşturduğu tarikat özelikleri de gösteren bir örgütlenmedir. Meslek kollarındaki çırak, 

usta, nakip, pir aşamalarına ulaşmanın kurallarını, meslek ilkelerini belirleyen, hem kendi içinde hem de 

halkla ilişkileri düzenleyen güçlü bir örgüttür. 15. yüzyıla kadar Ankara, Konya, Kayseri gibi birçok büyük 

şehrin yönetimini savunmasını vb. üstenmiştir. Ahiliğin piri Ahi Evran, Mevlana ve Hacıbektaş ile 

çağdaştır. Ahi Evran’ın Hacı Bektaş ile ilişkilerinin çok yakın olduğu, yine Ahilik ile Bektaşiliğin tarikat 

kurallarının, ritüellerinin çok benzeştiği bir birinden etkilendiği bilinmektedir. Ahi Evran’ın şu altı öğüdü 

Bektaşiliğin “eline, beline, diline sahip ol” ilkesini de içerir! 

 1- Elini açık tut. 

 2-Sofranı açık tut. 

 3-Kapını açık tut. 

 4-Dilini bağlı tut. 

 5-Gözünü bağlı tut. 

 6-Belini bağlı tut (27) Alevi Bektaşi Tarihi/Burhan Kocadağ/Syf:93 

 Yine Hacı Bektaş Vilayetnamesi’ne göre Ahi Evran; “Her kim bizi şeyh edinirse, aslında onun şeyhi 

Hacı Bektaş Hünkar’dır” demiştir(28) Aktaran: İslamiyet Türkler ve Alevilik/Gülağ Öz/ Syf:116 

 Ahi Evran Azerbeycan’nın Hoy kasabasından Kayseri’ye gelmiştir. Mesleği olan dericilik 

(debbağlık) piri olarak burada nam salar. Bir süre sonra Konya’ya geçerek buraya yerleşir. Babai 

Ayaklanması 1240’da Malya Ovasına ulaştığında Ahi Evran Konya’dadır. Ayaklanmadan dağılanlar 

Anadolu’ya yönelmişlerdi. Ahi Evran ayaklanmacılarla birlikte olduğu için Selçuklu’nun Babai takibatı ve 

kovuşturmasının bir parçası olarak tutuklanır. Kavuşturma beş yıl sürer. Bu süre içinde Ahi Evran ve 

adamları tutsaktır. Selçuklu beş yıl boyunca Ahi Evran ve bir kısım adamını “İsyana katıldığı yada destek 

verdiği” için yargılamıştır. Bu yargılama sonuç vermez. Selçuklu bu kavuşturmayı netleştiremez. Diğer 

taraftan Moğol akınları altında egemenliğini kaybetmeye başlamıştır. Ahi Evran’ı serbest bırakarak, bir 

kısım adamını elinde rehine olarak tutar. Daha sonra bunları katledecektir. 

 1240, ile 1245 arasında Ahi Evran tutsak iken Ahilerin direnişi ve örgütlenmesi sürdürülmüştür. 

Anadolu’da bu dönem dört etkili örgütlenme vardır. Bunlar Abdalan-ı Rum, Ahiyan-ı Rum, Gaziyan-ı 

Rum, Bacıyan-ı Rum. Bacıyan-ı Rum Anadolu’nun direnişçi kadınlar örgütüdür. İlk başta cephe gerisine 

hizmet eden bir örgütlenme gibi kurulur ama giderek Anadolu halkının ve direnişinin ihtiyaçları 

doğrultusunda bir savaşçı örgüt haline gelmiştir. Bacıyan-ı Rum’un kurucusu bacıların başı Fatma 

Nuriye’dir.  

 Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra Abdal Musa’yı yetiştiren Kadıncık ananın bir diğer adı da Fatma 

Nuriye’dir ve aynı zamanda bu kadıncık ana Babai Ayaklanması’ndan sonra Sulucakarahöyük’e gelen Hacı 

Bektaş’ı ilk karşılayan kişidir. Bacıyan-ı Rum örgütünün kurucusu olan Fatma Nuriye bir kısım kaynakta 

Ahi Evran’ın karısı bir kısmında ise kızı olarak geçmektedir. Halkın direniş örgütlerinden Bacıyan-ı 

Rum’un sorumlusu olduğu nettir. Değişik kaynaklarda hakkında yazılanlar parça parça birleştiridiğinde 

aslolanın Kadıncık ana ya da Fatma Nuriye’nin Ahi Evran’ın ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin perspektifiyle 

hareket ettiği bir biçimiyle ilişkileri olduğu ve Anadolu halkının kadın kurtuluş savaşçısı olduğudur. 

Topraklarını tutsak düşene kadar direnişle savunmuş olmasıdır. 

 Ahi Evran’ın tutsak bulunduğu zamanda Bacıyan-ı Rum örgütü Fatma Nuriye önderliğinde Ahiyan-ı 

Rum örgütüyle omuz omuza vererek 1243 yılındaki Moğol saldırılarına karşı Kayseri’de direnmişlerdir. Bu 

direniş 15 gün sürmüştür. Direnişin sonunda Fatma Nuriye Moğollara tutsak düşer Debbağlar çarşısında 

süren son çatışmalarda Ahiler kılıçtan geçirilir.  

 Ahi Evran Kayseri’deki bu Ahi katliamından iki yıl sonra 1245’te serbest bırakılınca Denizli’ye 



geçer. Sonra tekrar Konya’ya döner. 1247 yılında Şems-i Tebrizi’nin öldürülmesi sonrası Ahi Evran 

Konya’yı terk etmek zorunda kalır. Kırşehir’e geçer. Bu sırada Moğol işbirlikçisi Vali Nurettin Caca Ahi 

Evran hakkında takibat- kovuşturma başlatarak peşine düşer. Kırşehir’i kuşatır. Ahi Evran ve adamları 

halkla birlikte direnirler. Şehre işbirlikçileri sokmazlar. Ama bu direniş sırasında Ahi Evran işbirlikçi Caca 

tarafından öldürülür.(1 Nisan 1261’de) 

 Ahiler bu tarihiyle direnişçi bir halk örgütü olarak Anadolu’da kök salar. Halk onları bağrına basar. 

Ta ki Osmanlı eline düşerek halk yanı eritilene ve gericileşene kadar böyledir. 1261’de Ahi Evran 

katledildikten sonra Ahiler aşama aşama direnişçi bir halk teşkilatı olmaktan çıkarlar. Bunun ilk adımı şöyle 

gelişir; Karamanoğlu Mehmet Bey 1277’de Moğol egemenliğine karşı Selçuklu tahtını ele geçirmek için 

ayaklanmıştır. Konya’yı Türkmenlere karşı savunan Ahilerdir. Yani Moğol işgalini direnişle karşılayan 

Ahiler o tarihte Moğol işgalcilerini savunur durumdadırlar. 

 Ahi Teşkilatı ilerleyen aşamalarda Osmanlı’nın kuruluşunda önemli bir yere sahip olacaktı. Örneğin 

1. Murad Ahi teşkilatının başına getirilir. Ahiler bu dönemde ellerinde tuttukları Ankara kalesini 1. Murad’a 

verirler. Osmanlı Ahilerle geliştirdiği bu ilişkiler sayesinde önemli bir güç edinir. Anadolu’daki Ahiler’in 

gücünü kendi gücü halene dönüştürdü. Fuat Köprülü’nün aktarımıyla ki şöyle bir süreç de yaşanır; “Gazi 

Osman’ın kayınpederi Şeyh Edebali ile silah arkadaşlarından bir çoğunun hatta Orhan’ın kardeşi 

Alaeddin’in bu tarikata mensup bulunuşu, ilk piyade askeri üniformasının Ahi üniforması  oluşu ve 

Yeniçeriler için Ahi başlığının kabul edilmiş olması, bu bakımdan son derece manidardır” yine aynı eserde 

şöyle devam eder; “Ahiler tarafından oynanmış bu mühim role ve Bektaşilerle birlikte bunların yeniçeri 

teşkilatının tesisine müessir olduklarına işaret etmiştim” (29) Osmanlı İmparatorluğu Kuruluşu/ Prof . Fuat 

Köprülü/Syf:49 Aktaran:  İslamiyet Türkler ve Alevilik/ Gülağ öz/ Syf:146 

 Bu dönem aynı zamanda Ahi ve Bektaşi tekkeleri Osmanlı’nın çıkarları doğrultusunda bir dönüşme 

uğratılır. Ahilerin kullandığı tekkeler giderek Bektaşi tarikatının tekkeleri haline getirilir. Yeniçeri 

örgütlenmesine hizmet etmesi doğrultusunda kullanılır Osmanlı Ahilerin özünü oluşturan halk- direniş 

örgütlenmesini ve bu doğrultudaki siyasal içerini boşaltır. 

 Özcesi Ahi teşkilatı ve Ahiler özünü tüketerek Osmanlı toplumu içinde sade bir ticari-ekonomik 

esnaf loncaları haline getirilir. Osmanlı bu dönüşümü Ahilerin ve bu teşkilatın çizgisini, ilke ve kuralların 

kendi lehine eriterek düzenin sübablarından biri yapmayı başarır. 

 Gordlevski’nin şu saptaması durumu özetlemektedir; “Ahiler Osmanlıca ezilmişlerdir. Ne var ki 

birleşik örgütlere dönüşerek ülkenin ekonomisini yönlendiren loncalar kurmuşlardır. Şu atasözü bunu 

anımsatıyor: “otuz iki lonca bir olunca sadrazamı düşürür’”  (30) Anadolu Selçuklu Devleti/ 

Gordelvski/Syf:203 

 

 

  TÜRKMENLERİN OTUZ YEDİ GÜNLÜK YÖNETİMİ 

 

 Moğollar işgali tamamladıktan sonra ilk iş olark vergi toplanmasını düzene soktular. Topraktan, yani 

yerleşik halkatan “kılan” hayvanlardan, yani göçebelerden “kupçur” kentlilerden ve tüccarlardan “bac” ve 

“tamga” adlarında ağır vergiler toplamaya başladılar. 

 1261’de göreve getirilen Selçuklu veziri Muinüddin pervane 1277’ye kadar ülkeyi tam bir sömürge 

valisi gibi Moğollar adına yönetmiş. Selçuklu tahtında ise kukla sultanlar oturmuştu. 

 1277’de Denizli’den 200’bin çadırlık Türkmen aşiretiyle yürüyen Karamanoğlu Mehmet Bey 

egemenliğine ve vergilerine isyan ederek Selçuklu tahtını ele geçirdi. Tahtacı denilen Torosların kızıl 

külahlı Türkmenleri de Mehmet Beyi desteklediler. Mehmet Bey’in dedesi Nureddin Sofi Baba İlyas’ın 

halifelerindendi. Babai ayaklanmasından sonra Türkmenler Karamanoğlu Mehmet Beyi destekleyerek bu 

kez de Moğollarla hesaplaşmaya girmişlerdi. Mehmet Bey Konya’yı ele geçirdi. Selçuklu Hanedanından 

geldiğini iddia eden Gıyaseddin Siyavuş’u (cimri) tahta oturttu. Ama iktidarları sadece 37 gün sürdü. Moğol 



ordusu hareket edince Konya’yı terk edip Toroslar’a çekildiler. İkinci deneme yapıp tekrar Konya’yı 

kuşattıklarında ise Moğol ordusuna yenildiler ve öldürüldüler. Konya’yı ele geçirdiğinde kendini vezir ilan 

eden öteki Türkmen beylerini de diğer görevlere getirilen Mehmet Bey’in Selçuklularla birlikte Farsça’yı da 

iktidar dili olmaktan çıkaran fermanı ünlüdür: “Bu günden sonra divanda, dergahta, bergahta, mecliste, 

meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır.”(31) Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik/Nejat 

Birdoğan/ Syf:74 

 Böyle kendi kimliğine sahip çıkan ve de Moğol işgaline karşı çıkan yanı olsa da Selçuklu’dan tam 

kopmaması, kendine güvensiz olmasıyla ayaklanma başarısız oldu. Eksik yanlarıyla da olsa Moğollara 

direnenler olduğu gibi işbirlikçileri de vardı. 

 

  MOĞOL İŞBİRLİKÇİLERİ 

 Anadolu’daki Moğol egemenliği Moğolların 1256’da Azerbeycan’da kurdukları İlhanlılar Devleti 

1336’da yıkılana kadar sürdü. Bu dönemde Moğollar İslam’a geçiş aşamasındaydılar. Eski inançlarını 

sürdürmekteydiler. İlhanlı sarayında Şaman törenleri yapılıyordu. Bu durum, Türkmenlerin eski şamanları, 

Kamları yerine koyarak saygı gösterdikleri Kalenderi dervişlerini etkilemiştir. Kalenderilik Babailiğin 

üzerinde yükseldiği inançlardan biridir. Saçını, sakalını, kaşlarını tıraş edip yarı aç, yarı çıplak gezen 

toplum düzenine uymayan kalenderi dervişler de “Baba” namını kullanıyorlardı. 12. yüzyılda Cemaleddin 

Savi adında bir İranlı bu yolağı yeniden düzene koydu. Gezgin dervişler sonradan Kalenderi Tekkeleri de 

kurdular. Safevilerin etkili olduğu Erdebil ve Doğu Anadolu’da 16. yüzyıla kadar etkin oldular. Bu döneme 

kadar ki Alevi ayaklanmalarında yer aldılar. 

 Moğol hükümdarlarından Abaka Han, Sivas’ta bu Kalenderi dervişlerinden Aybek Babayı oğlu 

Tekudar Han ise Abdurrahman Babayı kendine Pir edinmişlerdi. Yine Aybek babanın halifesi olan Barak 

Baba da İlhanlı hükümdarı Olcaytu’ya hizmet etmiş, onun elçiliğini yapmıştı. Şii olan Hz Ali’nin 

Olcaytu’nun kişiliğinde yeniden doğduğuna inanan Barak Baba öldüğünde türbesini Olcaytu yaptırmıştı 

Yunus Emre de Barak Baba’yı Şiirinde anar.  

 İnanç bakımından neredeyse en ufak bir yakınlıkları olmamasına rağmen Moğol işbirlikçiliğinin en 

ateşli savunucusu Mevleviler oldular. 

 Mevlana’nın Babası Bahaddin Veled Selçuklu Sultanının daveti üzerine Konya’ya yerleşmeşti. 

Mevlana’nın ünü babasını çok aşmış Selçuklu hanedanı, feodal beyler, zengin tacirler, müritleri arasına 

katılmışlardı. Saray da sema törenlerinden sonra ayakkabılarını Selçuklu kadınlarının elmas küpeler, 

kolyeler, yüzüklerle doldurduğuna ilişkin anlatımlar vardır. Selçuklu Sultanı IV. Rüknettin, onu hükümdar 

gibi yüceltti. Sultanın annesi Gürcü Tamara ise portresini yaptırmış, Konya’dan her ayrılışında yanında 

taşıyordu. Onun bir giysisini elde etmek için 2 bin altın gibi büyük paralar ödenmişti. 

 Mevlana’nın günümüze kalan mektupları, dönemin egemenleriyle ilişkilerinin de etkisini sonuna 

kadar kullanarak yakınlarına ve çevresine ayrıcalıklar, zenginlikler sağlandığını gösteriyor. Sınıfsal olarak 

Sultanlarla, hanlarla kol kola giren Mevlana, Türkmenlere düşmandı. 1360’ta ölen Mevlevi Ahmed 

Aflaki’nin Menakib-ül Arifin adlı eserinde bu çok açık görülüyor. Farsça yazan ve “Rumi” olarak anılan 

Mevlana “Türklerin dünyaya yıkman için geldiğini" söylüyor. Eserde Moğol egemenliğindeki Anadolu’da 

Moğol adına vergi toplayan, halka kan kusturan Selçuklu valilerinin adları sık sık geçiyor. Bunlar 

Muineddin Pervane, Nurettin Caca, Sahib Fahreddin, Celaleddin Müstevfi. Taceddin, Mutez, Hatiroğulları, 

Emideddin Mikail gibi beylerdi. Mevlana’ya gönülden bağlıydılar. Ziyaretine gelir, öğrettiklerine kulak 

verirlerdi. 

 Selçuklu sarayının baş köşesinde yer edinen Mevlana’nın Moğol işgali sırasındaki tavrı da sınıfsal 

konumuna uygundu. İnanç bakımından hor gördüğü Türkmenlere benzemeyen Moğollara saygı 

gösterilmesini istedi. Moğol işbirlikçisi Müridi Muineddin Pervane Moğollara hizmetlerini “İslam için” 

diyerek meşrulaştırırken Mevlana da onu onayladı. Halifesi Arif Çelebi 1277’de ayaklanan Karamanoğlu 

Mehmet Bey’e karşı Moğollardan yana tavır alarak şöyle demişti: “Tanrı sizi istemiyor. Moğol ordusunun 



başarısını istiyor. Bu yüzden de devleti Selçuklulardan alıp Moğollara vermiştir. O, egemenliği dilediğine 

verir. Biz de buna uyacağız.” 

 Bir rubaisinde: “Eğer bana sırdaş isen sana sırrımızı açıklayayım, Halk, Tatarlardan kaçıyorsa bize 

Tatarları yaratan tanrıya hizmet edelim” diyen Mevlana’nın tavrını, halifesi Arif Çelebi sürdürmüştür.(32) 

Aktaran: Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/syf:50 Mevlana’nın selçuklu sarayına 

kapılandığı gibi, dönemine uygun olarak Arif Çelebi de Tebriz’deki İlhanlı sarayında sema törenleri 

yapacaktı. 

 Mevlevilerin elinde toprakla birlikte büyük zenginlikler birikmişti: “Mevlevilerin yaşam biçimi de 

feodallerde olduğu gibidir: Amir Arif Çelebi’nin atının tırnağı önünde derviş uysallıkla eğilmektedir. Çelebi 

dervişlerine diplomalar dağıtmakta ‘Ferace’ giydirmektedir vb... Selçuklular yıkıldığı zaman Mevleviler, 

Kur’an-ı Kaynak gösterip Selçukluların yasal ardılları olarak Moğol hanlarını destekliyorlar böylece onları 

daha önce sultan koruyordu, şimdiyse hanın himayesindeydiler.”(33)Anadolu Selçuklu 

Devleti/Gordlevski/syf:201 

 Mevlevilerin Ahilerle arasındaki çelişkiler de halk yoksullaşıp, onlar zenginleştikçe derinleşti ve 

çatışmaya dönüştü. Bir Kalenderi dervişi olan Şems-i Tebrizi’nin öldürülmesi de bu çatışmaya bağlanır. 

Mevlana Ahi Evran ile birlikte Kırşehir’e kaçan Alaattin’in Tebrizi’yi öldürttüğünü söyler. Ahilerle 

ekonomik-sosyal ve siyasal çatışmalar giderek şiddetlenmişti. 

 Konya’nın üst tabakası, şehre hükmetmeye başlayan Ahi Ahmet’i Mevlana ölünce postuna oturan 

oğlu Veled Çelebi’ye şikayet etti. Ahi Ahmet’i çağırıp öğüt vermeye kalkan Veled Çelebi’nin aldığı sert 

cevaptan çatışmanın ne kadar şiddetlendiği anlaşılıyor: “ Nasıl davranılacağını en iyi biz biliriz ki, ancak 

güç ve kudret işleri düzene kayabilir, siz hiç bir şeye karışmasın; sizin tasavvuf dünyanız bizim 

anlayışımızın tamamıyla dışındadır.”(34) Anadolu Selçuklu Deveti/ Gordlevski/Syf:200 

14. yüzyılın başında Anadolu’yu gezen İbni Batuta seyahatnamesinde Ahilerin, adaletin bekçiliğini 

yaptığını ve zorbaları yok ettiğini söylüyor. İbni Batuta’ya göre bir Ahi liderinin başkanlığında birleşen 

zanaatkarlar ve gençler (alfityan) ortakçı bir hayat yaşayan son derece misafirperver ve iyiliksever kişilerdi. 

Mevlevi Aflaki’nin eserine göre ise Ahiler, Mevlevilerin otoritesini reddettikleri için zorbalığın 

kaynağıydılar. 

 Mevlevilerin asıl düşman olarak gördükleri kesim düzene uymayıp isyan eden, “başına buyruk” 

diyerek suçladıkları Türkmenlerdi. Veled Çelebi, Sultan Mesut’a bütün Türkmenleri katletmesini bile 

önermişti: “Onlar öyle zarar vermişlerdir ki, şahım sakın sen onlara acıma. Halkının yaşamasını istiyorsan, 

sen onların tümünü kurban et”(35) Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/ Syf:75 

 Mevlevi tarikatının sultanlara, hanlara kapılanma politikası Osmanlı döneminde de hiç değişmeden 

sürecekti. Mevlevilik padişahların, sadrazamların, paşaların tarikatı olarak Osmanlı’nın harcına katılacaktı. 

 “Osman beye Mevlana Celaleddin eliyle taç giydirildi ve kılıç kuşatıldı. Son zamana kadar Osmanlı 

padişahlarına tahta çıktıkları vakit muhteşem bir alayla İstanbul’da Eyüp Sultan Türbesinde, Mevlana 

sülalesinden olan zamanın Konya Çelebisi eliyle kılıç kuşatılmaktadır ki bu adeta o vakitten kalmıştır.”(36) 

Türk Tarihi, 3. Cilt/Rıza Nur/ Syf:156 Toker yay,1979 

 Ve tabi böyle bir Mevlana’nın saraylar, saltanatlar dururken gidip 7 haneli bir çepni köyüne 

yerleşen; çobanlık eden; horlanmış kimsesiz, çaresiz Türkmenleri, yoksul Hıristiyanları, Ermenileri, başına 

toplayıp umut kapısı haline gelen Hacı Bektaş’a düşman olması da kaçınılmazdı. 

    

   KUTU: SÖYLENCELERDE SAKLI TARİH 

 Alevi tarihini belgeleyen günümüze kadar gelebilmiş yazılı kaynaklar yok denecek kadar azdır. 

Bunun başlıca sebebi Alevi inancının yasaklı olmasıdır. İnancını gizli saklı yaşamak zorunda kalan halk için 

yazılı eserleri koruyup, saklamak çok zordur. Kaldı ki tekke ve dergahlarda* bulunan eserlerde defalarca 

yok edilmiştir. Özelikle Yavuz Sultan Selim dönemi, II. Murat dönemi ve Cumhuriyet döneminde üç kez 

tekke ve dergahlar yağmalanmış, yakılmış yıkılmıştır. 



 *Dergah: Mürşit ve dervişlerinin tarikat, yol törenlerini uyguladıkları, öğrettikleri büyük tekke.  

 Diğer yandan günümüze kadar gelebilen eserler de diğerleriyle aynı kaderi paylaşmasın diye üstü 

örtülü ifadelerle takiyye örnekleriyle doldurulmuştur. Yazılanlar Osmanlı’nın hışmına uğramamak ya da 

Osmanlı’ya yaranmak için Sünni İslam’ın hoş karşılayacağı bir Alevilik tarif etmiştir. Alevi erenlerinden, 

pirlerinden kalmış velayetnameleri, menkıbeleri de böyle değerlendirmek gerekir. 

 Velayet, velilik demektir. Örneğin Abdal Musa Velayetnamesi Abdal Musa’nın Veliliğini anlatan 

yazılı eser anlamına gelir. Menkıbenin çoğulu olan Menakıb ise tarihi, dini kişiliklere ilişkin öyküler, 

olaylar anlamına gelir. Yani Velayetname ile aynı anlamda kullanılan Menakıbnameler; Alevi erenlerinin 

yaşamlarını, gösterdiği kerametleri anlatan ve onlar hakkında sonradan müritleri ya da saray tarihçileri 

tarafından yazılan eserlerdir. Bu eserler de tarihi bilgilerin yanında halk tarafından türetilen, yakıştırılan 

olağanüstü olaylar da bolca yer alır. Doğrular, yanlışlar iç içe geçer. Gerçeklerle söylenceler birbirine 

karışır... 

 Halkımızın güzel bir deyişi var “Şeyh uçmaz, Müritleri uçurur” Menkıbnamelerde anlatılan 

olağanüstü olaylara, erenlerin gösterdiği kerametlere böyle bakmak, ne anlatılmış, neden anlatılmış üstüne 

düşünüp sonuçlar çıkarmak önemlidir. Halk yakıştırmışsa mutlaka vardır bir yakışığı. 

 Menkıbnameler Alevi erenlerinin yaşamlarına ilişkin elimizdeki kaynakların en önemlilerinden 

biridir. Çünkü yüzyıllar boyunca edebiyatı- kültürü sözlü yaşatan halk, kendi tarihini de çoğu kez 

efsanelerle kerametlerle süsleyerek bir masal gibi kuşaktan kuşağa aktarmıştır. Bir diğer kaynağımız da 

Alevi dedelerinin ozanlarının sazla sözle halkın bilincine kazıdığı deyişlerimizdir.  

 Günümüze kalan yazılı tarih anlatımlarının neredeyse tümü Selçuklu’nun Osmanlı’nın saray 

tarihçilerinin eserleridir. Yani bazı gezginlerin seyahatnamelerini bir yana koyarsak dönemin tarihçilerinin 

yazdığı tarih egemenlerin tarihidir. Sultanın, padişahın çanağını yalayan “alim”lerin, vakıflar, araziler, kese 

kese altınlar karşılığında yazdığı resmi tarihtir.  

 Örneğin Baba İlyas’ın soyundan gelen Osmanlı saray tarihçisi Aşıkpaşazade bu “alim”lerden biridir. 

Fatih’in İstanbul’u fethinde hazır bulunduğu ve fetihten sonra evler, dükkanlar, depolar bağışlanarak ihya 

edildiği vakıf kayıtlarında mevcuttur. Aşıkpaşazade Fatih’in önüne saçtığı bunca altın ve gümüşü karşılıksız 

bırakmayarak şöyle yazar: 

 “Aşıki, yaz menakıbın bu Han’ın ki vermişdir sana çok zerr ü gümüş” 

 Elimizdeki tarih kitaplarını yazanlar işte böyle kalemi altın ve gümüşle işleyen saray tarihçileridir.

  

 

  ANADOLU ALEVİLİĞİ’NİN KAVŞAK NOKTASI 

 Babailerin “toprakta tohumda hakça”  bir bölüşümü hedefleyen düşünceleri Anadolu Aleviliğinin 

temeli olmuştur. Bu öylesine sağlan bir temeldir ki yüzyıllar boyunca yıkılmamış, Bedreddinlerle, Kalender 

Çelebiler, Pir Sultanlardan günümüze kadar bozulmadan geldi. Çünkü yoksul halk yığınlarının toprak ve 

eşitlik talebini ifade ediyordu. Görüldüğü üzere halkın sosyal ve ekonomik talebi dini inanç görüntüsü 

altında ifade ediliyor. Bu tarih boyunca böyle oldu. Hangi din olursa olsun halkın özlemlerini dile getirdi. 

Ancak egemenler o dini kullanmaya başlayınca halkı uyaran yönlerini yozlaştırıp halkı uyutan yönlerini 

büyüttüler. Alevi inancı bu güne kadar Babailerin bu temel sloganına sahip çıkıyor.  

 Egemenler Aleviliği yozlaştırmak, çürütmek ve yok etmek için her yolu-yöntemi kullandılar. 

Katliamlar, yasaklar, soruşturmalar, asimilasyon çabaları, rüşvetle;  makam-mevkiyle satın alma girişimleri 

hiç eksik olmadı. Bu saldırılardan etkilenenler, direnmek yerine uzaklaşıp düşkünleşenler çıksa da 

egemenler hedefledikleri gibi Aleviliği yok edemediler, teslim alamadılar. Çünkü Babailerin attığı temel 

sağlamdı. Halka dayanıyordu. Bu temel, sınıf savaşıdır. Babailer inancını, kavgasını sınıf savaşı üzerine 

kurmuşlardı. 

 Tarih boyunca bu temelden uzaklaşıp egemenlere yanaşanların Aleviliği yozlaşmış, çürümüş ve 

hatta mezhep değiştirmişlerdir. Örneğin Osmanlı’ya yanaşan Yeniçeri ocağının pirliğine soyunan İstanbul-



Balkan Bektaşiliği böyle oldu. Doğal olan da buydu. Egemenleri çıkarlarını savunuyorsa eninde sonunda ya 

kendi mezhebini onlara uyduracak ya da onların mezhebine girecektir. Kimi Ocaklar, dergahlar 

Sünnileştiler. Ve hatta başlangıçta Alevi diyebileceğimiz kimi tarikatlarda böyle Sünnileşmişlerdi. Burada 

kastettiğimiz egemenlerin Sünniliğidir. Halkın kendi inançlarını kültürel özelliklerinin önemli kısmını 

yaşadığı halk Sünniliği değildir. Her dinin ve mezhebin egemenlerin mi halkın mı olduğu belirlenmeli, ona 

göre değerlendirilmelidir. Burada kastedilen egemenlerin kullandığı Sünniliktir. 

 Saray tarihçilerine örnek olarak verdiğimiz Aşıkpaşazade Baba İlyas’ın torunlarındandır. Ama 

egemenlerin inancını benimsemişti. Hacca gitti, padişahın yanında sancak açtı, seferlere katıldı.. Osmanlı 

başka ocakları dergahları da rüşvetle, vakıflar vererek, şecereler vererek satın aldı, yozlaştırdı. 

 Pusulasını kaybeden yoldan çıkar., kendi de kaybolur. Ki tarihin öğrettiği gibi bunun tersi de 

doğrudur! Dönemin en büyük fıkıh alimi Şeyh Bedreddin, eşit ve ortakçı bir düzeni pusula edindiği için, 

Alevi olmamasına rağmen Alevi inancında önemli bir yer edinmiş, onun yeniden dirileceğine inanan 

Deliorman Alevileri onun adına tarikat kurmuştur.  

 Babai ayaklanmasıyla Alevilik Anadolu’nun dört bir yanına dağıldı, kök saldı. Horasan erenleri 

denilen ve her biri bir boyun, aşiretin babası, abdalı, piri olan Ebu’l Vefa yolağından gelen bu dervişler 

Aleviliğin yayılmasında, kökleşmesinde belirleyici oldular. 

 Selçuklu döneminde Kalenderi, Cavlaki ve Haydari; Beylikler döneminde Abdalan-ı Rum (Anadolu 

Abdalları) ve 15 yüzyıldan itibaren ışıklar, Torlaklar diye adlandırılan bu dervişlerin kurduğu ocaklar, 

dergahlar Aleviliği bugüne kadar ayakta tutan örgütlenmeyi oluşturdular. 

 Kuşkusuz bu dervişlerin en ünlüsü Babai Ayaklanması’nın ardından Sulucakarahöyük’e (Hacı 

Bektaş) yerleşen Hacı Bektaş-Velidir. Ebu’l Vefa yolağından gelen ve Mürşid* ocağı denilen Baba Mansur, 

Dede Garkın, Seyid Gazi Dergahı, Şeyh Sucuaddin, Zeynel Abidin Ocağı gibi tarihsel olarak önce kurulmuş 

bir kaç dede ocağı ve onlara bağlı ocaklar dışında Alevi Bektaşi dergahlarının merkezi Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin kurduğu dergah olmuş bu nedenle “Serçeşme” adıyla anılmıştır. 

 *Mürşid: Tanrısal sırların çözümünü gösteren, yolu öğreten, yol ulusu. 

 

 

   KUTU: EBU’L VEFA 

 Menkıbnamesine göre Ebu’l Vefa İmam Zeynel Abidin soyundan bir seyittir. Kürt kökenlidir. 

Bağdat ve Buhara’da eğitim aldıktan sonra Irak Kürtleri arasına yerleşip müritlerine ve ününü günden güne 

arttırmıştır. Abbasi Halifesi Kaim-bi Emrullah gittikçe büyüyen gücünden korkmuş, onu bazı sapık inançlar 

yaydığı iddiası ile sarayda sorgulatmıştır. Ulema tarafından kadınlı erkekli meclisler kurduğu, bu 

meclislerde şarap içtikleri ve semah döndükleri için sorgulanan Ebu’l Vefa, Menakıbnamesine göre bu 

sorgudan bilgisiyle kurtulur. Fıkıh ve tasavvuf üzerine eserleri de vardır. 

 Ebu’l Vefa öz çocuğu olmadığı için akrabalarından yedi çocuğu evlat edinir. Anadolu’da ki İmam 

Zeynel Abidin ocağı, Ağuçanlar ocağı gibi bazı ocaklar ellerindeki şecerelerle (soy ağacı belgesi) o 

çocukların soyundan geldiklerini idda ederler. 

 Vefailik Irak’ta sönmüş fakat Anadolu’da uzun süre etkisini sürdürmüştür. Geyikli Baba’nın, 

Edebali’nin Ebu’l Vefa yolağından olduğunu Osmanlı tarihçileri yazar. Vefailik 16. yüzyıla kadar özellikle 

doğuda Alevilik İçinde canlılığını korumuştur. Ebu’l Vefa Anadolu Aleviliğinin doğuşundaki çok önemli 

rolüne rağmen egemenlerin tarihçileri tarafından göz ardı edilmiştir. Bugün bile ocakların ellerindeki birçok 

şecere ona dayanmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı yörüngesine giren Bektaşiliğin de etkisi ile 

Ahmet Yesevi ve Yesevilik öne çıkarılmıştır. 

 

 

   HACI BEKTAŞ-I VELİ KİMDİR? 

 Hacı Bektaş-ı Veli’nin yaşamı üzerine pek az somut tarihsel bilgi bulunuyor. Döneme ilişkin 



araştırmalar sonucu 1209 yılında doğduğu 1271 yılında öldüğü tarihi kayıtlarla doğrulanabiliyor. Yaşadığı 

döneme en yakın yazılı kaynaklar Mevlevi Şeyhi Ahmed Aflaki’nin 1318-1358 yılları arasında yazdığı 

“Arifilerin Menkıbeleri” ve Elvan Çelebi’nin 1333’te yazdığı “Baba İlyas Menkıbnamesi”dir. Daha sonraki 

yüzyıllarda yazılan Osmanlı tarihçilerinin eserlerin de ise Hacı Bektaş-ı Veli Babai ayaklanmasıyla ve 

Alevilikle ilgisi olmayan Osmanlı işbirlikçisi Sünni bir meczup gibi gösteriliyor. 

 Ahmet Aflaki eserinde Hacı Bektaş’tan şöyle söz ediyor; 

 “Faziletle süslenip bezenmiş doğru raviler(haberciler) rivayet ettiler ki, Hacı Bektaş- Veli,  Baba 

Resul’un has halifelerinden idi. Baba Resul Rum Ülkesinde (Anadolu’da) zuhur etmişti. Bir topluluk ona 

(Baba Resul’a) Baba Resullalah diyordu. Hacı Bektaş’ın marifetle dolu aydın bir kalbi vardı. Fakat şeriata 

uymuyordu.”(37) Aktaran: Anadolu’nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/ syf:91 

 Mevlevi Ahmed Aflaki, eserinin devamında Hacı Bektaş-ı Veli ile Mevlana’nın çatışmaların ve 

Mevlana’nın kerametleri karşısında Hacı Bektaş’ın nasıl “aciz kalıp küçüldüğünü” anlatıyor! Ama 

Mevlana’yı yüceltmeye çalışırken anlattığı olaylar ilişkiler adı geçen tarihi kişiler Hacı Bektaş’ın halktan, 

Mevlana’nın ise egemenlerden yana saf tutuğunu da ortaya koyuyor. 

 Ahmed Aflaki’nin yazdığına göre, Mevlana’nın müridi Kırşehir valisi Nureddin Caca’nın oğlu Emir 

Nureddin bir gün Mevlana’nın Hacı Bektaş-ı Veli’nin kerametlerinden bahsetti; 

 “Bir gün Hacı Bektaş’ın hizmetine gittim o dış görünüşe hiç saygı göstermiyor, şeriata uymuyor ve 

namaz kılmıyordu ona mutlaka namaz kılması gerektiğine dair ısrarda bulundum. O, ‘git su getir de abdest 

alayım, taharetleneyim’ diye buyurdu. Testiyi kendi elimle doldurup önüne getirdim. Maşrapayı alıp bana 

verdi ‘dök!’ dedi. Onun eline su döktüğüm vakit, berak suyun kan olduğunu gördüm. Bu durum karşısında 

şaşakaldım. 

 Mevlana Hazretleri: “keşke kanı su yapsaydı. Çünkü temiz suyu kirletmek o kadar büyük hüner 

değildir...(ama) bu kişide o güç yoktur. Buna israfın değiştirilmesi derler ki, Kur’an da ‘şüphesiz israf 

edenler şeytanın kan kardeşleridir’ buyurmuştur”(38)Aktaran: Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/syf:94 

 Aynı olay Ahmed Aflaki’den yaklaşık 150 yıl sonra yazılan” Velayetname” de farklı anlatılıyor. 

Hacı Bektaş’ın yaşamını ve kerametlerini anlatan Velayetname II. Beyazid’in maaşlı tarihçisi uzun Firdevs 

tarafından yazılmıştı. Velayetname’ye göre Sulucakarahöyük’te yedi haneli bir çepni köyüne gelip İdris ile 

Kadıncık ananın evine yerleşen Hacı Bektaş’ı köylüler başta istemediler. İdris’in kardeşi Sarı İsmail 

Kadıncık Ana ile dedikodusunu çıkardı. Bununla da yetinmedi. Kırşehir’e giderek Nureddin Caca’ya 

şikayet etti. Şikayetinde dedikodudan bahsetmedi; “ Kardeşimin evine bir derviş geldi, garip halli bir kimse, 

kalkıp bir yere gitmez. Bir adam gönderin de bu dervişi oradan yollasın” dedi. Bunun üzerine Nureddin 

Caca bir adamını gönderdi. Hacı Bektaş gönderdiği adamı tersleyince, bu kez kendisi gitti. Hacı Bektaş’ı 

sorguladı. Sakalının, bıyığının, tırnağının niye uzun olduğunu sordu. Hacı Bektaş “Şahin perçemsiz, 

pençesiz olmaz” dedi. Nureddin Caca da Hacı Bektaş’tan namaz kılmasını istedi. Bunun için kalkıp su 

getirdi ve Hacı Bektaş’ın eline döktü, ama abdest suyu kana dönüştü.  

 Burada anlatılan olayların birebir ne kadar gerçek olduğu ayrı bir konudur. Ama tavırlarda anlatılan 

bir simgesellik vardır. Buradan gerçeği anlamaya çalışmak gerekir. Bilindiği üzere Hacı Bektaş’ın Moğol 

işbirlikçisi Selçuklular ile arası iyi değildi. Babai ayaklanmasının ardından sürdürülen Türkmen kıyımı ve 

kavuşturmalar Hacı Bektaş’ın başta niye hoş karşılanmadığını açıklıyor. Dahası Nureddin Caca, Hacı 

Bektaş’ın sık sık görüştüğü yakın dostu Ahi Evran’ı ve Ahileri direndikleri için katlederek Kırşehir’e 

girmişti. Hacı Bektaş’ın abdestini kanla alması olasıdır ki Anadolu’yu kan gölüne çeviren bu büyük 

kırımları simgeliyordu. Hacı Bektaş’ın baş eğmediği ama Nureddin Caca’nın da ayaklanma niyeti, tehlikesi 

görmediği için dokunmadığı anlaşılıyor... 

 Hacı Bektaş’ın ölümünden yarım yüzyıl sonra Baba İlyas’ın torununun oğlu Elvan Çelebi kaleme 

aldığı Menkıbname’de Hacı Bektaş’tan Babailerin yiğit komutanı olarak bahsediyor: 

    

    “Server-i leşkeran o şahbaz 



    Hacı Bektaş deyu gelir avaz 

    Kandek’e çık seni selamet bil  

    Bereket Hacı’yı ziyaret kıl”(39) Aktaran: Anadolu Bilgeleri/İsmail 

Kaygusuz/Syf81 

 Elvan Çelebi’nin anlattığına göre Hacı Bektaş, Baba İshak’ın emriyle Malya Ovasındaki son 

çatışmaya katılmadı. Ayaklanmanın yenilmesi durumunda geride kalanları toparlamakla görevlendirilerek 

Bereket Hacı’ya gönderilmişti. Horasan’dan beraber geldiği kardeşi Menteş işe ayaklanma sırasında 

Sivas’ta öldü. 

  Yine Baba İlyas soyundan gelen Aşıkpaşazade (ölümü 1481) pek saygıyla anmadığı Hacı 

Bektaş-ı Veli hakkında şöyle yazıyor: 

 “Bu Hacı Bektaş... kardeşiyle Anadolu’ya gelmeye heves ettiler... O zaman da Baba İlyas gelmiş, 

Anadolu’da oturur olmuştu. Meğer onu görmeye gelmişler. Onun dahi hikayesi çoktur.”(40)Aktaran: 

Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/Syf:74 

 Sulucakarahöyük yani bugünkü Hacı Bektaş ilçesi, İbni Bibi’nin deyimiyle “Kızıl Börklü, siyah 

libaslı ve ayağı çarıklı” 4 bin Babai’nin kırıldığı Malya ovasına kuş uçumu 30 km mesafededir. Hacı 

Bektaş’ın Hristiyan nüfusun yoğun olduğu bölgede(Kapadokya) bir müddet saklanıp, daha sonra da katliam 

ve soruşturmalardan sağ kalan Babaileri çevresine topladığı görülüyor. Yoksa 7 haneli bir köye yerleşen bir 

dervişin bu kadar geniş bir ilişkiler ağı olması mümkün değil. velayetnamede geçen “ Gayp Erenleri” de 

Hacı Bektaş’ı ziyarete gelen Babaileri akla getiriyor. Hacı Bektaş’taki Hırkadağ’ında iki çerağ yandığı 

haber verilince Hacı Bektaş; “Gayp Erenleri’dir. Bizi görmeye geldiler” deyip kalkıp varır ve onlarla üç gün 

üç gece sohbet eder. Gordlevski’nin “ışıklar” genel adlandırmasının dervişleri yüksek tepelerde ateş 

yakarak haberleşmesinden türetildiği varsayımı da bu açıklamayı destekliyor. 

 Sonuç olarak Hacı Bektaş’ın Ebu’l Vefa’ya bağlı Dede Garkın’ın ve onun görevlendirdiği Baba 

İlyas’ın halifesi olduğu kesindir.  

 Ahmet Yesevi Bektaşi geleneğine sonradan Osmanlının etkisiyle eklendi. Velayetname’ye göre 

Hacı Bektaş, Ahmet Yesevi’nin halifesi Lokman Perende’nin öğrencisiydi. Ahmet Yasevi tarafından hırka, 

taç, seccade ve sofra verilerek Anadolu’ya uğurlanmıştı. Güvercin donunda gelmiş Sulucakarahöyük’e 

konmuş ve Karacaahmet ve ona bağlı 57 bin Rum erenine baş olmuştu... 

 Gerçekte ise 1166’da ölen Ahmet Yesevi ile 1209’da doğan Hacı Bektaş arasındaki zaman farkı 

anlatılanların söylenceden ibaret olduğunu gösteriyor. Yine tarihsel olarak Hacı Bektaş’ın ölümünden sonra 

Kayı boyunun başına geçen Osman beye velayetnamede yazdığı gibi elifi tac* giydirip kılıç kuşatması 

imkansızdı. Hacca gitmesi, Kabe’de namaz kılması gibi tarihsel kimliğine denk düşmeyen olayların II. 

Beyazid’in tarihçisi tarafından Osmanlı’nın hoşuna gitmek için eklendiği kuvvetle muhtemeldir. 

 Hacı Bektaş’a ait olduğu net olmayan Makalat, dört kapı kırk makamı anlatan bir tasavvuf kitabıdır. 

Müritlerinden Molla Saadettin tarafından Arapça’dan Türkçe’ye çevirilmiştir. Makalat, Kur’an 

surelerinden, ayetlerinden sık sık alıntılar yapan, şeriatın gereklerinden bahsedip orucu, namazı, zekatı... 

öven bir eserdir. Kitapta Alevi inancına bağlanabilecek batini düşünceler de vardır. Ama koyu bir İslam 

cilasıyla kaplanarak ifade edilmektedir. Örneğin, iman ve akıl kıyaslanmış aklın temel olduğu ve imandan 

önde geldiği vurgulanmıştır.  

 *Elifi tac: Hacı Bektaş-ı Veli ile Anadolu’ya geldiğine inanılan elif harfini simgeleyen uzun bir çuha 

başlık. 

 Hacı Bektaş Moğol işgali ile kırımlarla, talanlarla, ağır vergilerle yıkıma uğrayan Anadolu’da halkın 

umut kapısı olmuştu. Kurduğu dergahı bir üretim merkezine çevirmişti. Abdal Musa, Güvenç Abdal, 

Karacaahmet, Hacım sultan, Taptuk Emre gibi ona bağlı dervişlerle Alevi- Bektaşi inancı Anadolu’da 

yeniden örgütlenmiş derlenip toparlanmıştı: “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” sözünün anlamı budur. 

 Hacı Bektaş Selçuklu ve Moğollarla tekrar çatışmayı göze alamadı. Ayrıca yaydığı felsefede birçok 

yana çekilebilecek yönler de vardır. Yani egemenleri direkt hedef almadı. Bu yanıyla egemenlerce 



kullanılabilecek bir felsefe yaydı.  Olasıdır ki Babailerin aldığı ağır yenilgi sonrasında halkı toparlarken 

egemenlerle bir süre çatışmamayı düşündü. Ancak şu nettir ki, Mevlana gibi egemenlerin değil halkın piri 

olmayı seçmiştir. Babailerden hayatta kalanlar arasında onu öne çıkaran da Babai inancını geleceğe taşıyan 

Serçeşme olmasıdır. Yani Alevi inancının birçok temel köşesini kendisinin oturtmasıydı. Alevi halkın 

örgütlenmesinde, kimliğini yitirmemesinde, direk çatışmayı göze almasa da egemenlerle uzlaşmamasında 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin payı temeldir. Daha önce değindiğimiz Aybek baba, Barak Baba, Abdurrahman 

Baba gibi Babalar Selçuklu ile anlaşamayıp inancına yakın gördüğü yağmacı Moğol hanlarına kapılandılar. 

Oysa Hacı Bektaş-ı Veli ne Selçuklu’nun ne Moğol’un ne de Osmanlı’nın kapısına düşmedi. Anadolu’nun 

küçük bir köyünde halka sığındı ve örgütledi. Halk da onu evliyalaştırdı. 

 

 

 

KUTU: AHMET YESEVİ 

Ahmet Yesevi öğrenimini Bahara’da yapmış bir Sufi’dir. Hocası Hamedan’lı Yusuf Nizamiye 

Medresesi’nde görevli koyu bir Sünnidir. Eğitim aldıktan sonra Doğu Türkistan’daki Yesi’ye yerleşmiş ve 

çevresinde birçok Mürit toplamıştır. Müritleri arasında örtüsüz kadınlar olduğu, kadınlı erkekli toplantılar 

yaptığı bilinmektedir. Öğretisi, şeriatı reddetmese de eski Türk inançlarından, Şamanizm’den etkilenmiştir. 

Zaten Ahmet Yesevi’nin yerleştiği Doğu Türkistan Türk boylarının yaşadığı bölgedir.  Müritlerini de 

çoğunlukla onların oluşturduğu, Türkçe şiirler söyleyerek İslam’ı yaydığı kabul edilir. Yesevilikle ilgili 

söylencelerde sığır kurban etme, kuş olup uçma, sahte Müslümanları hayvan biçimine sokma gibi olaylar 

vardır. Bunlar Şamanizm’den geçmiştir.  

 Orta Asya kökenli Nakşibendi tarikatının kurucuları Ahmet Yesevi’nin öğrencileridir. Yani 

Yeseviliğin Anadolu’daki sürdürücüsü Nakşibendilik olmuştur. Tarikatını Türkler arasında kurmuş Ahmet 

Yesevi’nin, Bektaşilik üzerindeki etkisi Hacı Bektaş-i Veli Velayetnamesinde anlatıldığı gibi doğrudan 

değil Anadolu’ya göçen Türk boyları aracılığıyla dolaylı olması akla daha yakın geliyor. Hacı Bektaş-ı ve 

Bektaşiliği Sünnileştirme çabasıyla Yesevi’nin etkisi özellikle abartılmış olmalı. Alevi-Bektaşiliği 

yasaklaya 2.Mahmut, 1826 sonrasıda Alevi-Bektaşi dergahlarının başına Ahmet Yesevi’yi pir kabul eden 

Nakşibendi şeyhlerini atayarak bu bağı kullanmak istemiş ama başarılı olamamıştır.  

 

 

 HACI BEKTAŞ-I VELİ’NİN TARİHSEL OLARAK OSMANLI İLE BAĞI YOKTUR! 

  

 Hacı Bektaş-ı Veli, etkisi Anadolu sınırlarını aşan bir inanç temsilcisi olarak egemenlerin en çok 

çarpıttığı tarihsel kişiliklerden biri, Alevi halkın derin saygı ve bağlılığı nedeniyle Hacı Bektaş-ı Veli’ye 

açıktan saldırmayı, kara çalmayı göze alamayan egemenler onu ehlileştirme yolunu seçiyorlar. Böylece 

Hacı Bektaş-ı Veli’nin halk üzerindeki etkisini çıkarları ve politikaları doğrultusunda kullanmayı 

düşünüyorlar. Oysa Hacı Bektaş-ı Veli’nin Anadolu’yu Türkleştirdiği, Müslümanlaştırdığı, Osmanlı’nın 

kuruluşuna destek verdiği, Yeniçeri Ocağı’nın kuruluşuna destek verdiği, Yeniçeri Ocağı’nın kurucusu 

olduğu gibi demagoji ve çarpıtmaların tarihsel karşılığı yok. Tümü sonradan Osmanlı tarihçileri tarafından 

uyduruldu, eklendi. 

 Bu yalan ve çarpıtmaların Aleviler tarafında bile ciddi kafa karışıklığı yaratacak kadar etkili 

olmasında Bektaşilerin Osmanlıyla işbirliği yapan Babagan kolunun sorumluluğu var. Hacı Bektaş-ı Veli 

adını sürdüren Bektaşi tarikatı, Politik olarak Osmanlı ile Anadolu halkları arasında sıkışmış, uzlaşmacı bir 

politika izlemiştir. 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı ile Alevi halkın çatışması tepe 

noktasına ulaşmış, Bektaşilik için denge gözetebileceği bir orta yol da kalmamıştı. Bunun sonucunda ikiye 

bölündü. Kalender Çelebi ile safını halktan yana belirleyen Çelebi koluna karşı yöneticilerini Osmanlı’nın 

belirlediği Babagan kolu işbirliği geliştirdi. Özelikle Şehirlerdeki Bektaşi tekkeleri Babagan koluna aittir. 



Dolayısıyla okumuş yazmış aydınlar genelde Babagan koluna mensupturlar. Alevi-Bektaşi tarihi üzerine 

yazılanların çoğu yakın zamana kadar onların kaleminden çıktı. Onların bakışını yansıtıyor. Hacı Bektaş-ı 

Veli’yi Osmanlı’nın piri yapmak için özel bir çaba gösterdikleri görülüyor. Tarih diye çoğunlukla kendi 

kafalarındaki özlemleri anlattıkları görülebilir.  

 İşte bir örnek: 

 “ Orhan Gazi yeni bir ordu kurmak üzere Türklüğün Nuh’u Hacı Bektaş-ı Veli’yi davet etmişti, 

Büyük Türk evliyanın görklü bakışıyla bütün kalpler fetholmuş, genç, ihtiyar, çocuk, in, cin, dağ, taş 

istiklale çıkmıştı Hacı Bektaş Veli güzeşte’leriyle* beraber Bursa’yı şereflendirmişti. Gülbank’lar** dalga 

dalga semalara yükseliyordu. Allah Allah şayia’larıyla*** yer gök dolmuştu. Hacı Bektaş Veli alana ulu bir 

ateş yaktırmış, üstüne bir kazan oturtmuş, aş pişiriyordu. Hacı Bektaş Veli ağır ağır doğrulmuş, sağ elini 

batı istikametine çevirmiş- yani Balkanlara çevirmiş manen İstanbul’un Kosova’nın, Belgrad’ın, Varna’nın, 

Budapeşte’nin fethini  işaret ediyordu”(41) Turgut Kocababa’dan Aktaran: Hacı Bektaş Veli Kültür 

Derneği yayınları Say:1/ Erdoğan Aydın/ syf:71 

 Aktarımda sözü edilen tarih 1339. Yani Hacı Bektaş’ın ölümünden (1271) neredeyse 70 yıl sonrası! 

Bu durumda bahsi geçen “davet”e katılmış olması mümkün değil. 

 Osmanlı Hacı Bektaş-ı Veli’yi “Yeniçeri Ocağının Piri” yaparak Anadolu’yu Balkanları fetheden 

savaşçıların piri haline getirirken günümüz egemenleri tam tersi bir politika izliyor! Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

hümanizmini, insan sevgisini saptırıp öne çıkarıyor. İşbirlikçisi “Aleviler” de her toplantıda, törende 

“incinsen de incitme” sözünü tekrarlayıp duruyor. 

 

 Hacı Bektaş-ı Veli’nin yaşadığı dönemi, koşulları görmeden hümanizm adına her türlü mücadeleyi 

şiddeti reddeden bir Hacı Bektaş-ı Veli’den bahsedilemez. Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu’nun kan gölüne 

döndüğü, Moğol ordularının bir kasırga gibi tam dokuz defa halkın üstünden geçtiği koşullarda dergahını 

kurdu. Her yanda açlık kıtlığın, kargaşanın, haydutluğun kol gezdiği koşullarda üretimin, bereketin halkın 

dirliğinin, birliğinin sembolü oldu. “Çalışmadan geçinenler bizden değildir” dedi. 

 Hacı Bektaş-ı Veli Babai ayaklanmasının yenilmesi ihtimaline karşı ayaklanmanın dışında tutulmuş. 

Alevi halkı toparlamakla görevlendirilmişti. Babailer yenilince süreç içinde Dergah etrafında halkı 

toparlamayı, umudunu büyütmeyi başardı. Ortaya koyduğu felsefe, bazı söylemleri egemenler tarafından da 

kullanılabilir muğlaklıkta. Ayrıca Alevi halkın toparlanmasını esas olarak inanç boyutuyla yaptı, sonrasında 

egemene karşı savaşmadı. Bu durumlar o günün koşullarına bağlanabilse de bir gerçektir. Ancak her 

halükarda geçen yüzyıllar göstermiştir ki, Hacı Bektaş-ı Veli halkındır. Ezilenlerin değil, egemenlerin 

dostuymuş ya da onları meşrulaştırıyormuş gibi anlatımlar gerçeği yansıtmıyor. Büyük oranda ya bilinçli 

yapılan çarpıtmalar ya da Hacı Bektaş-ı Veli’nin dönemi gözeterek yaptığı muğlak söylemlerin düzen 

lehine yorumlanmasıdır. 

 Halk söylencelerinin derlendiği velayetnamede geçen olaylar pek çok yönden halkın Hacı Bektaş-ı 

Veli’ye bakışını gösterir. Örneğin, köyde halk arasındaki kavgaları kırgınlıkları, Hacı Bektaş barıştırır. Ev 

yapana, kerpiç dökene yardım eder, köyün sığırlarını güder... yoksul bir çocuk Moğol ulularından birinin 

çocuğu ile oynarken bir taş atar, Moğol ulusunu çocuğu ölür. Yoksul çocuğu korkar Hacı Bektaş’a sığınır. 

Gelip öldürmek için çocuğu isterler ama Hacı Bektaş çocuğu hırkasının eteğinde saklar ölümden 

kurtarır(42) Aktaran: Yunus Emre/ İlhan Başgöz/ Syf:59 Cumhuriyet yay 

 Anadolu halkı da yıkımlardan, kırımlardan, açlıktan, göçlerden, sürgünlerden ölümlerden Hacı 

Bektaş-ı Veli’nin “hırkasının altına” sığınıyordu. 

 Osmanlı ise başta, Anadolu’daki konumunu sağlama almak, sonrasında ise fethettiği bölgelerde 

kökleşmek için bu “ hırkaya” gözünü dikmişti. Anadolu halkının Hacı Bektaş-ı Veli’ye inancını, bağlılığını 

sömürmek için işine geldiğinde Bektaşi “hırkası” giyindi, işine gelmediğinde ise asıl yüzünü gösterdi, yakıp 

yıkıp katletti. 

 



(*) Güzeşte: Geçmiş, geçen (sergüzeşt: candan geçmiş!) 

(**) Gülbank: Tarikat, yol törenlerinde yüksek sesle okunan özel dua. 

(***) Şayia: Yayılmış haber 

 

  KUTU: BİR ULU OZAN: YUNUS EMRE 

13. yüzyıl Anadolu’sunda kıtlıktan, savaşlardan halkta bir çaresizlik ve umutsuzluk vardı. Beyler, sultanlar 

halkın feryadını zaten duymazlar. Onlar ancak vergi ister, asker ister, işgal eder, yağma-talan eder... 

Yaşadıkları bölgelerde geçim koşulları kalmayan göçebe aşiretlerde akın akın Anadolu’ya gelmekte yurt 

aramaktaydılar. İşte böylesi koşullarda “ Horasan Erenleri” güç verdiler, ayağa kaldırdılar. 

 Anadolu’nun yangın yerine döndüğü bu dönemde saraylarda raks eden Mevlana’nın ise rahatı 

yerindeydi. Oğlu Bahaddin Veled bir gün Mevlana’ya şöyle dedi: “Bu zaman ne güzel bir zamandır, bütün 

insanlar samimidir inançlıdır. İnkarcılar varsa da güçleri yoktur!” 

 Mevlana “ Bahaddin neden soruyorsun bunu?” diye sorunca “şundan dolayı” diye karşılık verdi: “ 

Önceki zamanlarda ‘Enel Hak’ dediği için Hallac-ı Mansur’u darağacına çektiler onca ulu şeyhi öldürdüler. 

Tanrıya hamdolsun! Zamanında babamız Mevlana Hüdavendigar’ın her beyitinde “Ben Allah’ım ve tespih 

edilmeye, zikredilmeye layığım” sözü vardır ama kimse ağzını açıp Bir şey demiyor!” 

 Mevlana, oğlunun cevabında kişinin sözünden çok safının önemli olduğunu hatırlatır: “ Onların 

mekanı aşıklar makamıydı oğlum, aşıklar belalara düşkün olurlar. Bizim makamımız ise maşukluk( 

sevilmek) makamıdır!”(43) Anadolu Bilgeleri/İsmail Kaygusuz/Syf:132 

 İşte Yunus Emre de aynı dönemde yaşamış safını halktan yana seçmiş “aşıklar makamı”ndan bir ulu 

ozandı. 1230-40 yıllarında Eskişehir’de doğduğu sanılıyor. Yaşamı hakkındaki bilgilerin çoğu şiirlerinden 

öğrenildi. Bin kadar şiirinin toplandığı divanı günümüze kalmıştır.  

 Mevlana’nın “ol sufiler ki, sanırsın bir leşker (ordu) gelir” diye şikayet ettiği Horasan erenlerini 

Yunus sevinçle karşılar: 

  İşitin ey yarenler 

  Eve dervişler geldi. 

  Can şükrüne verelim  

  eve dervişler geldi. 

 

  Her kim görür yüzünü  

  unutur kendi özünü 

  İlm-i batından öter 

  eve dervişler geldi 

 

  Seyyid Balim ilinden  

  Şeker tamar (damlar) dilinden 

  Dost bahçesi yolundan  

  eve dervişler geldi (44) Aktaran Yunus Emre/ İlhan Başgöz/ say: 47 Cumhuriyet yay. 

 Gezginci Alevi dervişleri böyle büyük bir coşkuyla karşılayan Yunus’un kendi de Taptuk Emre’den 

el almıştı. Ardından derviş olup Anadolu’yu köy köy dolaşırken en güzel şiirlerini söylemişti: 

  Vardığımız illere 

  Şol sefa gönüllere 

  Halka Taptuk misali 

  Saçtık elhamdülillah 

 

 Söylenceye göre Yunus Emre buğday istemek için Hacı Bektaş dergahına gelir. “ Eli boş varmak 

olmaz” diyerek çam sakızı çoban armağanı alıç toplar gelirken de Hacı Bektaş-ı Veli buğday isteyen 



Yunus’a “ istersen nefes vereyim” der Kabul Etmez Yunus; “ Bana buğday gerek” diye ısrar eder ve istediği 

verilir. Ama yolda pişman olur. Geri döner, buğdaydan vazgeçtiğini nefes istediğini söyler. Ama geç 

kalmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli “ Biz o kapının kilidini Taptuk Emre’ye ısmarladık, var git ondan dile” der. 

Böylece Taptuk Emre’nin dergahında 40 yıl hizmet eder Yunus. Bu öyle dürüst öyle içten bir hizmettir ki, 

kakacak odunun bile eğrisini yüklenip getirmez dergaha. Ham geldiği kapıdan, pişer Derviş Yunus olarak 

ayrılır. Belli kil halkımız özü sözü bir olan Yunus Emre’nin şiirindeki ayrı duru dili övmek için yakıştırmış 

bu söylenceyi. Ki odunun eğrisini getirmeye Yunus, sözün eğrisini de söylemez! 

 Tarihsel kişilik olarak Yunus Emre Medrese eğitimi almış, Konya’da bulunmuş ve Alevi inancını, 

felsefesini özümsemiş bir ozandı. İki şiirinde Mevlana’nın ismi de geçiyor. Divanında az da olsa orucu, 

namazı, cenneti, hurileri övdüğü şiirleri de var; 

 

  Müslümanım diyen kişi 

  Şartı nedir bilse gerek 

  Tanrı’nın buyruğun tutup  

  Beş vakit namaz kılsa gerek (45) Aktaran: Yunus Emre / İlhan Başgöz/Syf:34 

 

 Bazı araştırmalar Yunus Emre’nin Alevi inancını istediği diğer şiirleriyle çelişen bu şiirlerin ona ait 

olmadığını divanına sonradan girdiğini söylerler. Konya’da bulunmuş, Medrese eğitiminden geçmiş molla 

Yunus’un derviş Yunus’a dönüşmeden önce yazmış olması da akla yatkın görünüyor. Kendinin de dile 

getirdiği gibi Yunus Emre, Taptuk Emre dergahında köklü bir değişim geçirdi. Dergahtaki cem 

törenlerinden semahtan şiirlerinde şöyle bahseder; 

 

  “Gene aşk elçisi geldi, meydanımız doldu, dört yanımız seyir yeri oldu. Gene içki kadehleri 

dizildi, gene içkiler sunuldu. Canlar içip esrik oldu. Evin içi aşk ile doldu. Hiçbir perişanlığımız kalmadı.” 

 “Ben oruç namaz yerine içki içip sarhoş olurum, tespih ve seccade yerine de şeşte* ile kopuz 

dinlerim.” 

 “Ey kopuz ile şeşte, size soruyorum: aslınız nedir? Kopuz ile şeşte: Ariften ayrı değildir, bizim 

aslımız ağaçtan, deriden ve koyun kirişindendir. Ondan sonra aşk denizine daldık. Bize haram diyenler var. 

Ama biz hırsızlık mal değiliz ki haram olalım.”(46) Yunus Divanından Aktaran: İlhan Başgöz/Syf: 55 

(*) Şeşte: Altı telli saz 

 Yunus şiirinde Alevilikteki Kırklar Meclisini anlatır. “Hallac-ı Mansur Benim” der Allah sevgisini 

insan sevgisi ile aynılaştırır: 

   

  “Ben ayımı yerde gördüm 

  Ne isterim gökyüzünden  

  Benim yüzüm yerde gerek  

  Bana rahmet yerden yağar” 

 

 İşte bu Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli halifelerinden Taptuk Emre’den elalan, halkı hak bilip 

yollara düşen derviş Yunus’tu. “Ete Kemiğe büründüm Yunus diye göründüm” diyen Yunus. Safını halktan 

yana seçen, halkla gülen, halkla ağlayan halkla bir kazanda kaynayıp pişen Yunus. 

 Egemenler bu Yunus’u sevmezler! Onun dervişlikten önceki şiirlerini ya da tasavvufu işlediği 

şiirlerini öne çıkarırlar. Oysa Yunus öte dünya ile değil, bu dünya ile ilgilendi. Gördüğünü söylemekten 

çekinmedi 

 

  “Beyler azdı malından 

  bilmez yoksul halinden 



  çıkmış rahmet gönülden 

  nefs derdine dalmıştır.” 

 

  “Geçti beyler mürveti 

  binmişler birer atı 

  Yediği yoksul eti 

  İçtiği kan oluptur” (47) Aktaran: Yunus Emre/ İlhan Başgöz/Syf:105 

 

 Yunus sömürüyü, zulmü, eşitsizlikleri dile getirdi. İşgalci Moğol’u düşman saydı. “ Canımı esir 

eyledin/ n’ider bana yagı (düşman) Tatar” dedi. Haksızlığın, eşitsizliğin sorumlusu gördüğü yaradana da 

isyan etti. 

 

  Bir kuluna atlar verip 

  Avrat u mal çiftler verip 

  Hem yok birinin bir pulu 

  Ol Rahim ü Rahman benim 

 

  Bu işleri sen bilirsin 

  Sen verirsin sen alırsın 

  Ne kim dilerse kılarsın  

  Ya bu soru hesap nedir 

 

  Levh üzre kimdir yazan  

  Azdıran kim, kimdir ozan 

  Bu işleri kimdir düzen  

  Bu suale cevap nedir 

 

  Biz umarız rahmetinden 

  Cümle iş senin katından 

  Senin ol çok rahmetinden 

  Bir avuç turab(toprak) nedir.” (48) Aktaran: Yunus Emre/ İlhan Başgöz/ Syf: 107 

 

 Yunus Emre Moğolların Selçuklu beylerinin mürüvveti karşılığında yoksul halka bir avcuç toprağı 

reva gören düzene karşıydı. Bu düzeni savunan, ayakta tutan şeriata, hocalara onların halka dayattığı inanca 

da karşıdır; 

 

  “ Aksakallı bir hoca 

  Hiç bilmez ki hal nice 

  Emek vermesin Hacca 

  Bir gönül yıkar da 

 

  Gönül çolabın* tahtı  

  Çolap gönüle baktı 

  İki cihan bel bahtı 

  Kim gönül yıkar ise 

 

  Dört kitabın manası  



  Budur eğer var ise” 

 

  _____...._____ 

 

(*) Çolap: Yaratan 

 

 Bugün egemenler Yunus Emre’yi Sünni bir ozan gibi göstererek, sahip çıkmaya çalışıyorlar. Oysa 

Yunus Emre’nin insan sevgisi zalim egemenlere karşıdır ve kaynağını halk inancı Alevi felsefesinden 

alıyor. Yunus Emre tüm şiirlerinde bu felsefeyi ve inancı işledi. 

  Dürüst kazan ye yedir 

  bir gönül ele getir 

  yüz köbeden yeğtektir 

  bir gönül ziyafeti 

 Yunus Emre’nin bağlandığı Taptuk Emre dergahı Nallıhan’a bağlı Emer köyündedir; “ Köy halkı 

Kızılbaş olduğu ve alenen ayin yaptıkları için bu tekkeye doldurularak 1781 tarihinde 

yakılmıştır.”(49)Yunus Emre/ İlhan Başgöz/Syf: 53 

 

 Yunus Emre’nin şiirleri Osmanlı tarafından yasaklanmıştı, iyi gözle bakılmadı, sapkınlık alameti 

sayıldı. Kanuni dönemi. Alevi katliamlarının fetvacısı Şeyhülislam Ebusuud Efendi(ölümü 1574)’ye 

sorulur: “Bir zaviye mescidinde çeşitli insanlar ve oğlanlar karışıp, çeşit çeşit teganiler ile dua ederken, 

kelime-i tevhidi değiştirip..’cennet cennet dedikleri bir ev ile bir kaç huri, isteyene ver sen onu, bana seni 

gerek seni’ deyip göğüslerini döğseler, garip hareketlerde bulunsalar... Ne lazım gelir? “  

 El Cevap: Adı edilen haller ve yapılan işler en yüksek dereceden fuhuş olduktan başka, cennet 

hakkında söyledikleri de şeni bir kelime ve gerçek bir küfürdür. Katledilmeleri mübahtır.”(50) Yunus 

Emre/İlhan Başgöz/ Syf:62 

 

 Yunus Alevi-Bektaşi dergahlarında, tekkelerinde okunmakta ve yedi ulu ozandan biri olarak 

sahiplenilmektedir. Eğitimin, bilimin, kültürün, sanatın, medreselerde okutulan Arapça ve Farsça’nın 

egemenliği altında olduğu bir dönemde Yunus şiirlerini Türkçe söylemişti. Sade anlaşılır dili ile halk 

geleneğinden, Dede Korkut masallarından, manilerden, efsanelerden beslenen şiirleri halka mal oldu. 

Yüzyıllar boyu unutulmadı. Kendinden sonra gelen Kaygusuz Abdal, Hatayi, Pir Sultan Abdal’dan Aşık 

Veysel’e kadar tüm Alevi ozanlarını etkiledi. Hepsi onun şiirinden beslendiler ve onun gibi yazmaya 

çalıştılar. Soraki tarihlerde aynı adı kullanan 20 dolayında Yunus daha tespit ediliyor! Bu özellikleriyle 

Alevi-Bektaşi edebiyatının bitmez bir kaynağıdır. Yunus Emre. 

 Garipname adında Türkçe bir eser kaleme alan tasavvuf şairlerinden Baba İlyas torunu Aşık 

Paşa’nın (1272-1333) şu dizeler Türkçe’nin o günkü durumunu çok güzel anlatıyor: 

 

  Kamu dilde var idi zapt ü usul 

  Bunlara düşmüş idi Cümle akıl  

  Türk diline kimse bakmaz idi 

  Türklere her giz gönül akmaz idi 

  Türk dahi bilmez idi ol dilleri 

  İnce yolu al ulu menzilleri 

 

 Yani yurdu gibi dili kültürü de işgal altında olan halk Yunus’un şiirleriyle dirilmiş, tazelenmişti.  

Osmanlı’nın da divan edebiyatı ile sürdürdüğü bu işgale karşı Alevi-Bektaşi ozanlarının omuzlarında 

yükselen halk edebiyatı bugün de savaşımızın önemli bir mevzisidir. Bu savaş dün Osmanlı’ya onun halkı 



aşağılayan, zevk ü sefasını anlatan saray edebiyatına karşıydı. Bu gün ise halka ve değerlerine yabancı 

emperyalist yoz- kozmopolit kültüre karşı... Gücümüz dayandığımız Yunuslarımızdır. Ki Yunus da bu 

bilinçle söylemiştir sözünü. 

 

  Söz ola kese savaşı  

  Söz ola kestire başı 

  Söz ola ağulu aşı 

  Yağ ile bal ede bir söz 

 

  Kişi bile söz demini 

  Demeye sözün kemini  

  Bu cihan cehennemi 

  Sekiz cennet ede bir söz 

  

 Yunus Emre gezginci ozan-derviş olarak halktan yana düzene karşı düşüncelerini neredeyse 

Anadolu’nun dört yanına götürdü. Anadolu’nun birçok yerinde Yunus mezarı olarak bilinen yerler var. Bu 

da halkın onu nasıl sahiplendiğini gösteriyor. 

 

 ANADOLU BEYLİKLERİ VE ALEVİ ERENLERİ 

 

 Anadolu Selçuklu ordusu 1243’te Kösedağ’da  Moğollara yenilince Anadolu’da Egemenlik 

Moğollara geçti. Moğollar 1277’de Karamanoğlu Mehmet Bey’in saltanatı ele geçirme girişimine kadar 

Selçuklulardan yıllık vergi almakla yetindiler. 1277’den sonra ise Anadolu’yu sömürge valisi gibi atadıkları 

işbirlikçi Selçuklu vezirleri aracılığıyla yönettiler. Moğollara yaranmak için birbirleriyle yarışan bu İranlı 

vezirlerin en ünlüleri şunlardı: Muinüddin Pervane, Tacüddin Mutes, Sahip Fahreddin Ali, Emir Seyfettin 

Tumurtay ... Selçuklu sultanları tahta oturan bir kukla haline gelmişlerdi.  

 Moğollar Anadolu’daki egemenliklerini Azerbaycan’dan 1256’da kurdukları ve 1336’da yıkılan 

İlhanlılar Devleti ile sürdürdüler. Bu dönemde Moğolların çıkarları doğrultusunda Selçukluların merkezi 

otoritesi iyice zayıflatıldı. Ve Anadolu’da Türkmen Beylikleri ortaya çıktı. 1308’de Selçuklular tamamen 

ortadan kalkınca yerini alan beylikler şunlardı: Karamanoğulları, Osmanoğulları, Candaroğulları, 

Germiyanoğulları, Hamidoğulları, Menteşoğulları, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Karesioğulları. 

 Bu beyliklerin hepsi de ağırlıkla Türkmen aşiretlerinden oluşmaktaydı.  Babai dervişleri, bu 

beyliklerin kiminin kuruluşunda, kiminin gelişiminde önemli rol oynadılar. Örneğin Karamanoğulları’nın 

kurucu Nureddin Safi bir Babai dervişiydi. Hacı Bektaş’ın halifelerinden Abdal Musa’nın Aydınoğulları ile 

ilişkileri güçlüydü. Osmanlı beyliğiyle Babai dervişlerinin ilişkileri ise daha da sıkıydı. Baba İlyas 

halifelerinden Şeyh Edebali ve Geyikli Baba Osman Bey ve Orhan Bey’in çevresindeydiler. Abdal Musa ve 

Abdal Murat ilk savaşlara, fetihlere katıldılar. Farklı örnekler de var. Örneğin; Germiyanoğullarının beyi, 

Yakup Bey sıkı bir Mevleviydi. Ki, Baba İshak ayaklanmasının bastırılmasında Selçuklu sultanına yardım 

eden bu beyliğin aynı tavrı sürdürdüğü görülecektir.  

 Doğuda ise 1326’dan sonra İlhanlı Valisi Eredna tarafından Eredna devleti kuruldu. Bu devlet 

Erzurum’dan Kayseri’ye, Samsun’dan Malatya’ya kadar olan bölgeyi egemenliğine aldı. Zamanla diğer 

iller elinden çıktı ve Erzincan-Tunceli ile sınırlı hale geldi.  

 Eredna devleti, Şiiliği benimseyip Moğol Hükümdarlarının inancını sürdürdü. Bölgedeki Alevi 

ocakları ve aşiretlerine yaslanmaya çalıştı ama fazla uzun ömürlü olamadı. Bölgede Moğol baskısının 

kalkmasıyla irili ufaklı 19 beylik kurulmuştu.  

 Anadolu Beylikleri dönemi, Alevi halkın Selçuklu ve Moğol baskısından kurtulduğu dolayısıyla 

daha rahat yaşadığı bir dönemdir. Çünkü halkı kazanmak ve bir adım öne çıkmak isteyen beylikler, ocaklar, 



dergahlar çevresinde halkı örgütleyen, saygısını ve güvenini kazanan Babailerle Horasan Erenleri ile iyi 

geçinmeye çalışıyorlardı. Osmanlı da, Türkmenlerin desteğini almak, bir çekim merkezi haline gelmek için 

başta onlara saygıda kusur etmedi. Ama Fetihlerle topladığı ganimetler zenginleştikçe bu ilişki bozuldu. 

Beylerle halkın arasına mal mülk kavgası girdi. Beyler zenginleşirken halkın önemli bir bölümü fakirleşti.  

Alevi dervişler tarafını seçmek zorundaydılar:  Ya Abdal Musa gibi inancının gereğini yapacak halktan 

yana olacak, ya da Şeyh Edebali gibi inancını terk edip beyden yana olacaklardı... 

 

 BABAİ AYAKLANMASI SONRASI ANADOLU ALEVİLERİNİN  

 DİRLİK VE DÜZEN KAVGASI 

 

 Aleviliğin iktidara uygun olmadığı bu nedenle Alevi halkın iktidarı hedeflemediği söylemi tarihi 

gerçeklere aykırıdır. Tersine Alevilik egemenlerin sömürüsüne, zulmüne ve haksız uygulamalarına karşı 

mücadelede şekillenmiş ve halkların bir alternatifi olarak ortaya çıkmıştı. Halklar çoğu yerdi 

muhalefetlerini Alevilik bayrağı altında ifade ettiler. Dolayısıyla Alevilik doğduğu günden beri iktidar 

mücadelesi vermiştir demek yanlış olmaz.  Sömürünün, zulmün olmadığı, paylaşımı dayanışmayı temel 

alan bir düzen için mücadele etti. Rıza şehri ütopyası bunu ifade eder. “Kırkımız da biliriz, büyüğümüz de 

küçüğümüz de uludur bizim.” diyen, bir üzüm tanesini kadın-erkek eşit bölüşen kırklar meclisi bu özlemi 

anlatır... 

 Dirlik, geçinecek gelir, maaş demektir. Babai ayaklanması başta göçebe Türkmen aşiretleri olmak 

üzere Anadolu’nun her din ve milliyetten yoksul halklarının dirlik kavgasıydı.  Yani geçim kavgasıydı. 

Yenilgi sonrası Hacı Bektaş-ı Veli öncülüğünde Babailer yeniden toparlanma çabasına girdiler.  

Selçuklunun sömürüsünün üstüne bir de Moğol yağması eklenince dirlik ve düzen kavgasını kendilerine 

yakın gördükleri beyleri destekleyerek sürdürdüler.  

 Örneğin Selçuklu prenslerinden II. İzzeddin Keykavus yakınlık duyduğu Türkmenlerin desteği ile 

iktidarı ele geçirmeye girişti. Tahtı ele geçirdiğinde yaptığı ilk iş tutuklu 12 bin Babai ve Ahi’yi serbest 

bırakmak oldu.  1262’ de Moğolların desteklediği Selçuklu ordusuna yenildiğinde ise Bizans’a sığındı. 

Yanında Hacı Bektaş-ı Veli halifelerinden Sarı Saltuk ve buyruğundaki 12 Çepni Türkmen de vardı. Sarı 

Saltuk daha sonra Çepnilerle Romanya, Dobruca bölgesine yerleşti ve orada dergahını kurdu. Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin de mensubu olduğu Çepniler, Babai ayaklanmasının temel güçlerindendi. Anadolu’da bir kolu 

kuzeye, Erzincan’dan Sinop’a kadar yerleşmiş; Tahtacıların ataları sayılan diğer kolu ise güneye, Toroslara 

sığınmıştı. Yine Karamanoğlu Mehmet Bey’in de destek aldığı ve yenilince sığındığında Teke bölgesi 

Kızılbaşları da bunlardır.  

 1277’de iktidarı ele geçirmek için Konya’ya yürüyen Karamanoğlu Mehmet Bey, girişimine 

meşruluk sağlamak için II. İzzeddin Keykavus’un oğlu olarak ortaya çıkan Siyavuş’u tahta oturttu. Ama 

daha önce anlattığımız gibi Türkmenlerin de destek verdiği bu girişim yenilgiye uğradı.  

13. yüzyılın sonuna doğru Babailerin çevresinde kümelendikleri beyliklerden biri de Osmanlılardı. 

Osmanlılar Anadolu’ya yerleşen tüm beylikler gibi İslam’ı benimsemiş olmakla birlikte henüz Oğuz 

geleneklerinin de canlı olduğu bir inanca sahipti. Ertuğrul Bey ve Osman Bey babalara ve dervişlere büyük 

saygı gösterdi. Türkmenlerin sözünü dinlediği Abdalların desteğini aldı. Baba İlyas’ın halifelerinden Şeyh 

Edebali beyliğin piri haline geldi. Osman Bey onun kızı Malhatun ile evlendi. Osmanlı Beyliği’nin hızla 

güçlenip büyümesinde önemli rolü oldu. Moğollar ve Selçuklular tarafından kırılan Türkmenler ve Ahiler 

uçlara, sınırına dayanmış Osmanlı Beyliği’ne doğru göçe mecbur kalmışlardı. 

 Osman Bey çevresindeki Hristiyan komşularıyla iyi geçinen ve hatta beraber Bizans topraklarına 

gazaya çıkıp ganimet paylaşan, onlarla şarap meclislerine oturan bir aşiret lideriydi. Orhan Bey tarafından 

Bursa’nın fethine kadar yarı göçebe özelliğini koruyan beylik, henüz eşitlikçi, dayanışmacı özellikler de 

gösteren bir aşiret yapısındaydı.  

 Örneğin Osman Bey’in Karacahisar’daki pazarın vergisini kendisine satmasını isteyen Germiyanlı 



bir tüccara verdiği cevap o dönemler henüz devlet anlayışının gelişmediğini gösteriyor.  

 “Osman Gazi Sordu: “Vergi nedir?” Adam dedi ki; “Pazara ne gelirse ben ondan para alırım” 

Osman Gazi, “ senin bu pazara gelenlerden alacağın mı var ki para istersin?” dedi. Gazi sordu “Tanrı mı 

buyurdu yoksa beyler kendileri mi yaptı?” O adam yine; “Töredir hanım, ezelden kalmıştır” dedi.  Osman 

Gazi çok öfkelendi;  “Bir kişinin kazancı başkasının olur mu? Kendi malı olur. Ben onun malına ne koydum 

ki ben bana akçe ver diyeyim? Bre kişi, var git. Bana artık bu sözü söyleme ki; sana ziyanım dokunur. “ 

dedi. (51) Aşık Paşazade tarihinden aktaran: Osmanlı Gerçeği Erdoğan Aydın. Syf-114 

 Osman’dan sonra başa geçen Orhan beyle birlikte devletleşme yönündeki adımlar hızlandı. 

Egemenliğin kurumlaşması, vergi, ganimetten ve topraklardan fazla pay alma usullerini getirdi. Yeni 

ordunun kurulması, devlet yönetiminde ağırlığı giderek artacak olan ulemanın yetişmesi için ilik 

medresesinin Bursa’da açılması bu dönüşümün belirtileriydi. Kedilerini halkın temsilcisi olarak yönetime 

ortak gören Abdallardan, Babalardan artık bir kenara çekilmeleri ve beyin kuyruğunda çıkmamaları istendi. 

Tarihçi Mustafa Akdağ, Kanuni’nin Şeyhülislamlarından İbn-i Kemal Paşazadenin bu konuda yazdıklarını 

tamamlıyor ve Osmanlı’nın o dönemdeki kaygılarının şöyle anlatıyor: 

 “ Orhan zamanında yeni fethedilen Marmara sahasına doğrudan pek çok derviş gelerek tekkeler 

kurmuş ve cihetler (vakıflar)elde etmişlerdi. Fakat batınililiğin mahiyeti icabı bunlar derhal halk arasında 

Propagandaya girişip, bir takım fesat hareketleri tertibine çalışmaktan kendilerini anlamadılar. Böylece 

Bursa-İznik ve sair muhitlerde siyasi ve içtimai (toplumsal) düzen bir tehlikeye maruz kaldı. Sultan Orhan 

(1324-1362) ışıklar denilen bütün Abdalları yakalatarak şuraya buraya sürdürdü. Kemal Paşazade’nin 

ifadesine göre, İnegöl civarında tekkesi olan Geyikli Baba Turgut Alp adındaki gazinin dürüstlüğüne 

şahitliği sayesinde kendini kurtardı ve hatta yeniden faltif gördü. Anlaşılıyor ki, vaktiyle Selçuklular 

devrinde tehlikeli isyanlarını gördüğümüz Batıniler, Osmanlı rejiminin ilk Başladığı yerlere dahi yayılarak, 

aynı hareketi tekrarlamak istemişlerdi.!(52) Aktaran Anadolu Bilgeleri/İsmail Kaygusuz/Syf:154 

 Orhan bey, buyruğuna girmeyi, tekkesinden oturmayı kabul edenlere dokunmadı ve bağışta bulundu. 

Örneğin Geyikli Baba İnegöl çevresinde yerleşti. Halkın Piri olmak yerine beylerin piri olmayı tercih eden 

Şeyh Edebali’ye de Bilecik’in geliri bağışlandı. 

 Abdal Musa ise Bursa kaplıcaları yakınında kendine teklif edilen yeri kabul etmedi. Çünkü 

Osmanoğulları da halkın derdine derman olamamış, dirliği düzeni egemenlerin çıkarlarına göre kurmuştu. 

Abdal Musa derdin dermanını bulmak için yeniden yollar düşecekti. 

 

   ABDAL MUSA 

 “İmdi, ol sultanım sırrını sakla. Az söyle, sözünü düşün de sonra söyle. Sadık ol. Bilmediğin kişiye 

yar olma... Dünyalık için  ehli mansıba varma (büyük makam sahibi bellere yalvarma), meğer irşad ola.. 

Maslahat için vezir ve ricalın kapusuna varma. Düşmanına yüz verme... Kelloş pirsiz adamlarla yoldaş 

olma. Zira yol erkan bozulur. Vaktini zayi itme. Elden gelirse Yalnızca nimet yeme” (53)Anadolu Bilgeleri/ 

İsmail/ Kaygusuz/ Syf:143 

 Abdal Musa, müritlerine verdiği bu öğütle Anadolu Aleviliğinin eşitlikçi, isyancı özünü tarif ediyor. 

Miras bıraktığı bu sözlerini yaşamıyla da doğruladı örnek oldu. 

 Abdal Musa, Hacı Bektaş-ı Veli’den sonra Bektaşi dergahının başına gecen ikinci büyük piridir. 

Bektaşi edep ve erkanın asıl kurucusu olarak kabul ediliyor. Hacı Bektaş-ı Veli’nin temellerini attığı 

Bektaşi örgütlenmesi asıl olarak Abdal Musa ile Mısır’dan Balkanlara kadar yayıldı, genişledi. 

 Abdal Musa, Horasan erenlerindendir. Hacı Bektaş-ı Veli’nin de amcasının torunudur. Hacı Bektaş-ı 

Veli’nin Sulucakarahöyük’te Bacıyan-ı Rum örgütüne ve onun başı Kadıncık anaya sığındığını yazan Aşık 

Paşazade, Abdal Musa’nın da kadıncık anadan el aldığını anlatıyor. Hacı Bektaş-ı Veli 1270-71 de 

öldüğünde Abdal Musa çok gençti. Hacı Bektaş-ı Veli’nin mezarı üstüne türbe yaptıran Kadıncık Ana 

tarafından yerleştirildi. Daha sonra hemşerisi (belki de musahibi ) Geyikli Baba ve Edebali, Karacaahmet, 

Murat Abdal gibi Babai dervişleriyle birlikte Orhan Bey’in yanında yer aldı Osmanlı tarih yazıcılarının 



hepsi Bursa’nın fethine (1326) katılmış olduğu bildiriyor. 

 Abdal Musa Bursa’nın alınmasından sonra açıkladığımız sebeplerle Osmanlı Topraklarını terk 

ederek Aydın tarafına gitti. Aydınoğlu Gazi umur bey ile iyi ilişkiler kurdu. 

Oradan da Alevi Tahtacı Türkmenlerinin bulunduğu Teke bölgesine geçerek yerleşti. Abdal Musa 

Velayetnamesine göre, buraya gelişi Teke beyini rahatsız etti. Teke beyi, Abdal Musa’nın üstüne asker 

gönderdi. Ama gönderdiği askerler Abdal Musa’ya bağlandılar, giden gelmedi! Sonunda ordusuyla kendi 

vardı ama Abdal Musa’nın karşısında duramadı, yenildi. 

 Teke bölgesini yurt tutan Abdal Musa, Rodoslu ve Giritli Hristiyanlarla da iyi ilişkiler kurdu. 

Rodos’a giderek orada bir tekke kurdu ve başına müritlerinden birini geçirdi. Yine Aydınoğlu Gazi Umur 

bey ve askerlerini deniz kenarında karşılayıp ağırladı, onlara kara bir kazanla aş pişirip doyurdu. Abdal 

Musa velayetnamesine göre Gazi Umur bey: “Şimden geru bir sana çağırırız, efendi himmet eyle*!”diyerek 

Abdal Musa’ya bağlandı. O da Gazi Umur bey ve askerlerine kızıl börk giydirdi. “Bize yadigar verin 

sultanım” istediğine de “Şol Kızıl Deli’yi size verdik, alın gidin” dedi. Böylece yanlarına Kızıl Deli namıyla 

anılan Seyyid Ali Sultan’ı katarak uğurladı. 

(*) Himmet Eylemek: Ermişleri dilekleri yenine getirme olguların gidişini değiştirme gücü, yardım. 

 Abdallar, Babalar aynı şekilde Anadolu’daki diğer Türkmen beylikleriyle de ilişki halindeydiler. 

Örneğin Hacı Bektaş-ı Veli’nin halifelerinden ikisi Karacaahmet ve Pir Hamza baba da Saruhan Beyliği 

topraklarına yerleşmiş, tekke kurmuşlardı. Hamza Baba’nın müritlerinden Koca Bektaş Baba, Akhisar 

Beyova’ya; Yatağan Baba ise Soma-Yatağan köyüne tekke kurmuştu: “Türbesi bugün İzmir-Kemalpaşa’ya 

bağlı Hamza Baba köyünde bulunan Hacı Bektaş halifesi Pir Hamza Baba’nın halifeleri ve ona bağlı 

Aleviler yarım yüzyıl sonra Şeyh Bedreddin’i takip edip eylemine katılacaklardır.(54) Anadolu Bilgeleri/ 

ismail Kaygusuz/syf:169 

 Abdal Musa’nın Gazi Umur Bey’in yanına kattığı Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) Rumeli’de Abdal 

Musa’nın terk ettiği Osmanlı’ya yüzünü döndü. Gazi Umur Bey’in ölümünden sonra Osmanlı ordusuyla 

Rumeli’nin fethine katıldı. Karşılığında Dimetoka’da (Yunanistan) bağışlanan arazide 1397’de dergahını 

kurdu. Dimetoka’daki dergah Bektaşiliğin halife makamı kabul edilen 5 büyük dergahından biridir. Seyyid 

Ali Sultan Bektaşiliğin Balkanlarda yayılmasına öncülük etmiştir. Ama Osmanlı fetihleriyle yayılan 

Bektaşiliğin bu kolu işbirlikçilik ilişkileri derinleştikçe Aleviliğin isyancı, eşitlikçi özüne yabancılaşır. Ve 

diğer Alevi- Bektaşilerle de arası açılır. 

 

  ABDAL MUSA – KAYGUSUZ ABDAL ERKANI 

Abdal Musa da Hacı Bektaş gibi Anadolu halkının savaşlarla, açlıkla zayıf düşürüldüğü bir süreçte 

Elmalı’daki dergahını halk için umut kapısı yaptı. Onun kapısına varan eli boş dönmezdi.  

 

   

  Urum Abdalları gelir dost deyu 

  Giydikleri hırka ile post deyu 

  Hastaları gelir derman isteyu 

  Sağlar gelir Şahım Abdal Musa’ya  

 

  Benim bir isteğim vardır Kerim’den 

  Münkir bilmez Evliya’nın sırrından 

  Kaygusuz’um ayrı düştüm pirimden 

  Ağlar gelir şahım Abdal Musa’ya 

 

 Abdal Musa, bu dizeleri sahibi Kaygusuz Abdal gibi bir büyük Bektaşi Ozanın da piriydi. Bu gün de 

Elmalı ve yöresinde yaşatılan on iki erkan on iki hizmeti Abdal Musa ve ondan sonra postuna oturan 



Kaygusuz Abdal kurmuştu. Bu yanıyla da Alevi inancının kurumlaşmasında cem törenlerinin, kurban 

tığlanmasının* düzenlenmesinde Abdal Musa’nın rolü ve etkisi çok önemli oldu. 

 Abdal Musa, adına cem yapılan tek alevi piridir. Her yıl baharın gelişi “Abdal Musa aşkına” ondan 

bolluk bereket dilenerek karşılanıyor. Kış sonu Alevi köylerinde düzenlenen bereket törenlerine Abdal 

Musa Lokması (aşı) deniyor. Abdal Musa’dan başka adına kurban kesilen Alevi Piri yoktur. 

 Abdal Musa Cemi, Birlik Cemidir. Bu Ceme henüz ikrar vermemiş olanlar, Musa gibi olmayanlar, 

bekarlar da katılabilir. Yani düşkünler** dışında herkes katılabilir. Bir kutlama havasında geçer, deyişler 

çalınır, lokmalar dağıtılır. 

 Osmanlı tarihçileri Hacı Bektaş-ı Veli gibi Abdal Musa’ya da yeniçerinin külahının düştüğü ve 

Abdal Musa’nın başındaki elifi tacı verdiği, böylece bu tacın yeniçeriliği nişanı olduğu yazılmaktadır. Bu 

konuda Osmanlı tarihçileri pek çok efsane üreterek yeniçeri ocağının Bektaşilikle bağını meşrulaştırmaya 

çalışmışlar. Ki bu efsaneler de birbiriyle çelişiktir. Alevileri ikna etmek için adeta çırpınmışlar. Örneğin 

saray tarihçilerinden Oruç Bey Yeniçeri Ocağının Bektaşiliğe bağlanmasına sebep olarak Orhan Bey’in 

kardeşi Ali Paşa’nın sözlerini gösteriyor. “ Ey Kardeş, bütün askerin kızıl börk giysinler. Sen ak börk giy. 

Sana ait kullar da ak börk giysinler. Bu da aleme nişan olsun.” Orhan Bey de bu sözleri kabul edip adam 

gönderir; “Amasya’da Horasanlı Hacı Bektaş’tan izin alıp ak börk getirir.”(55) Kimlik Mücadelesinde 

Aleviler/ Erdoğan Aydın/ Syf: 232 

 (*) Kurban Tığlama: Yol ve erkana göre kurban kesmek. 

 (**) Düşkün: Yola aykırı davranan, büyük bir suç işleyerek yoldan atılan ve toplumdan dışlanan kişi  

 Görüldüğü üzere Hacı Bektaşi Veli’nin adı geçmektedir ama ne yaşadığı dönem ne de dergahının 

yeri doğrudur! Doğru olan; Osmanlı’nın daha Orhan Bey zamanında oluşum halinde olan Yeniçeri 

teşkilatını Alevi Türkmenlerin desteğini kazanmak için Bektaşilikle bağlantılandırma çabasıdır. Orhan 

Bey’in saltanattan vazgeçen kardeşi Ali Paşa, Ahi teşkilatının başına geçip Anadolu’nun örgütlü 

güçlerinden birini Osmanlı’ya yedeklemişti. Üretimi elinde tutan Ahi teşkilatından sonra fetihlerde başrolü 

oynayan savaşçı Türkmenleri kazanmak için Bektaşilik kullanılmıştı. 

 

   KAYGUSUZ ABDAL 

 Kaygusuz Abdal, Abdal Musa’nın halifesidir. Asıl adı Gaybi’dir. Alanya beyinin oğludur. 

Menakıbnamesine göre bir gün avlanırken bir geyiğe ok atar. Okun saplandığı geyik yaralı halde kaçar. 

Gaybi de peşinden kovalaya kovalaya Abdal Musa’nın tekkesine kadar takip eder. Tekkeye sorunca Abdal 

Musa’nın huzuruna çıkarırlar. Abdal Musa koltuğunun altına saplanmış okunu çekip Gaybi’ye geri verir. 

Böylece 18 yaşında Abdal Musa’ya bağlanır, eğitiminden geçer, olgunlaşır, pişer. Ve Abdal Musa’nın; “ 

Gaybi, kaygıdan raha buldun(kurtuldun). Şimdiden sonra Kaygusuz oldun” deyişinden adını alarak Alevi 

inancına göre yeniden doğmuş olur! Alevi abdallarının, babalarının birçoğu ya bir keramet göstererek ya da 

mürşidinden el alarak artık eskiyle bağı kalmadığını, ölmeden önce ölerek yeni bir yaşama başladığını 

simgeleyen böyle adlar almıştır. 

 Kaygusuz Abdal, tekkede eğitimini tamamladıktan sonra Abdal Musa’nın halifesi olarak Mısır’a 

gitti. Memlüklerin egemenliğindeki Kahire o dönem bir eğitim ve bilim merkeziydi. Anadolu beyleri bilim 

öğrensin diye oğullarını Kahire’ye göndermekteydiler zira 1383’te yirmi yaşlarında bir genç olan Şeyh 

Bedreddin de bunlardan biriydi. Kaygusuz Abdal Mısır’dan döndüğünde piri Abdal Musa’nın ölümünden 

sonra postuna oturdu. Daha sonra tekrar Mısır’a gitti. Orada Bektaşiliği örgütledi ve Mısır sultanlarının da 

övgüsünü kazanan eserler yazdı. Kahire’deki Bektaşi tekkesi Kasr-ül Ayin’i 1397’de kurdu. Kahire’de 

sultanın oğlunu eğitmeni olacak kadar ün kazanmış Şeyh Bedreddin’le aynı yıllarda Kahire’de sultanın 

desteğiyle tekke kuran Kaygusuz Abdal’ı tanışıp görüşmemesi olanak dışı görünüyor. Kaygusuz Abdal’ın 

şiirlerinden Edirne, Dobruca, Aydın, Manisa gibi Şeyh Bedreddin ayaklanmasının etkili olduğu bölgelerde 

de bulunduğu anlaşılıyor. Zaten eserlerinde işlediği inancı felsefesi Şeyh Bedreddin’in Varidat’ında 

yazdıklarıyla aynıdır. Örneğin Kaygusuz Abdal’ın VÜCUTNAME adıl eserinde yazdığı şu satırlar tasavvuf 



anlayışını gösteriyor; 

 “... imdi her kim her şeyi görür, Hakk’tan ayru nice görür. Bunlar Hakk’tan ayrı değüldür. Çükü Hak 

taala hazretleri eşyaya mühitimiş. Yabanda aramanın aslı yoktur. Yabanda arayanlar bulamadılar. İmdi 

eşyada aramanın aslı bu olur ki delili adem dür... Yani insan-ı kamil’dür… Delil adem’dür. Sıfat “adem” 

sıfatıdır. Ve zat-ı kadimdür. Ezelidür ve Ebedidür; Tanrı’dır her mekanlar onundur ve sıfat ve hemdem 

onundur. Hem şekiller ve hem varlık onundur... Adem ki hakiki kainatın defteridir. Yerlerde ve göklerde 

her ne ki vardur, ademde mevcuttur.” (56) Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/Syf: 207 

 Şeyh Bedreddin’in aynı şeyleri varidatta yazmış olması birbirlerini etkilediklerini ispatlıyor; “insan 

saltık varlığın(Tanrı’nın) sadık ve parlak bir aynasıdır. Bütün alem kendisini örgütleyen cüzleriyle birlikte 

sapasağlam bir insan gibidir. İnsanın asıl şerefi ilahi isimlere mazhar oluşudur. İnsandaki algıların, biliş ve 

tasarrufların gerek mücerretdal(soyut alem) denilen ruhani şeylerde, gerek onların daha üstlerinde 

bulunması imkansızdır. Saltık varlık(Tanrı)için bu Kamillik ancak insan mertebesinde hasıl olur. İnsan 

olgun bir (Tanrı) mazharıdır.”(57) Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/Syf:160-167 

 Kaygusuz Abdal düz yazı ve şiirleriyle Alevi Bektaşi edebiyatının en önemli ozanlarındandır. 

Başlıca eserleri! “Divan”, “Gülistan”, Mesnevi-i Baba kaygusuz”, “gevhername”, “Budalaname”, “Kitab-ı 

mugalette”, “Vücudname”, “sarayname”, “Dilguşa” ve “Risale-i Kaygusuz Abdal” dır. Çok iyi eğitim 

görmüştü. Arapça ve Farsçayı da biliyordu. Ama halkın anlayacağı dilden sade mizahi bir üslupla yazmıştı. 

Tasavvufu işleyen eserleri yanında özellikle şiirde yenilikler getirdi. Alaycı yergiyi, gerçeküstü anlamları 

kullandı, Alevi-Bektaşi inancının propagandasını yaptı. “Tanrıyı yabanda aramanın aslı yoktur” diyen 

Kaygusuz Abdal egemenlerin halkı korkutmak için sopa gibi kullandığı tanrı inancına da kafa tuttu: 

 

    “Yücelerden yüce gördüm 

    Erababsın sen yüce Tanrı 

    Bu Allahlığı sen nereden  

    Satın aldın kaça Tanrı 

 

    Kıldan köprü yapmışsın 

    Gelip geçsin kullar deyu 

    Hele biz beri duralım 

    Yiğit isen geç a Tanrı 

 

    Seni her yerde görürüm 

    İçini dışını bilirim 

    Sırrın halka faş edersem  

    Halin nice olur Tanrı 

 

 Kaygusuz Abdal Menkıbnamesi Yavuz Sultan Selim döneminde yazıldı. Yazarı Kaygusuz Abdal’ı 

Sünni bir mutasavvıf gibi gösteriyor. Örneğin Kaygusuz Abdal şiirlerinde başından geçen kötü bir evlilikten 

ve sık sık aşık olduğundan bahsetmesine rağmen söz konusu Menakıbname O’nun Abdal Musa dergahına 

mücerret (bekar kalmaya yeminli) bir derviş olarak girdiğini yazıyor. Oysa Mücerretlik Bektaşilik 

geleneğine çok sonra Balım Sultan (1501) ile birlikte girecekti. Hristiyan manastır keşişlerden alınma bir 

gelenektir bu. Ve asıl olarak da dervişleri halktan soyutlamak, dünyadan el etek çektirerek dergaha 

hapsetmek için Dergaha kasıtlı sokulmuştur. 

 Kaygusuz Abdal’ın kurduğu Kasr-ül Ayn Dergahı daha sonraları Mücerret erkanını yürüten Arnavut 

Bektaşilerinin yönetimine girdi. Hacı Bektaş dergahına bağlılığını sürdürse de Anadolu Aleviliği ile bağı 

giderek koptu. Yine de Osmanlı’nın hışmını çekti ve 1826’da kapatıldı. Kaygusuz Abdal Menkıbnamesi’nin 

yazarı Kasr-ül Ayn’ın kubbesine Yavuz Sultan Selim’in sapladığı okları kendi gözleri ile gördüğünü 



söylediğine göre Yavuz’un Anadolu’da başladığı katliamı fethettiği Mısır’da sürdürdüğü açıktır. 

  

  KUTU: SARI SALTUK 

 Sarı Saltuk Horasan Erenlerindendir. Baba İlyas’a bağlıdır. Daha sonra Hacı Bektaş-ı Veli’nin 

halifesi olarak buyruğundaki 12 bin kişilik bir toplulukla Romanya- Dobruca bölgesine 1260’larda 

yerleştiği bilmektedir. Sarı Saltuk Aşıkpaşazade’nin Anadolu’da örgütlü olduğunu saydığı topraklardan 

“Gaziyan-ı Rum” mensubudur. Ama onun savaşçılığı Hristiyan halka karşı değil beylerine karşıdır. Bu 

yüzden Balkanlar’a Osmanlı’dan çok önce geçmiş ve Hristiyan halka kendini sevdirerek Aleviliği 

yaymıştır. Öyle ki, Hacı Bektaş-ı Veli gibi Sarı Saltık’a da Hıristiyanlar tarafından “Aya Nicolas”, “Saint 

Maum”, “Saint Spıriden” gibi adlar verilmiştir. 

 Tarihsel kişilik olarak Sarı Saltuk aşiret lideri dervişlerdendir. Selçuklular döneminde yeni 

müslümanlığa geçen aşiretlere hem dini hem siyasi olarak liderlik eden dervişlerdendir. Sarı Saltuk’un 

Erzurum’u başkent yapan Saltukoğulları Beyliği’nin Selçukluların baskısıyla batıya göçen kolundan olduğu 

sanılmaktadır. Bu beyliğin diğer kolu da Sinop üzerinden Kırım kıyılarına yerleşmiştir. Bu Alevi beylik bu 

gün hala Dersim, Erzincan yöresinde ocağı olan Sarı Saltukların Baba Mansurların da kökeni sayılır. 

 Sarı Saltuk’un yerleştiği Dobruca bölgesi egemenler tarafından sapkın ilan edilen Hıristiyan 

Bagamillerin, yoğu olduğu bir bölgedir. Romen din felsefecisi, tarihçisi Mircea Eliade’nin saptamalarına 

göre Bagamiller ve sapkın ilan edilen diğer topluluklar Balkanlar’da 1300’lerden itibaren kitleler halinde 

Müslümanlaştılar. Özelikle Dobruca, Deliorman gibi bölgelerde yayılan Aleviliğin, temelini bu kitleler 

oluşturur. Nitekim kendilerini Babailiğin Balkanlar’da yayılan kolu olarak gören bu Aleviler, Osmanlı 

Fetihleri ile Balkanlara yayılan Bektaşilerden kendilerini ayırılırlar. Erkanlarında. Geleneklerindeki 

farklarda belirgindir. 

 Sarı Saltuk’la beraber Dobruca’ya yerleşen Türkmenlerin bir kısmı 1309’da Anadolu’ya geri döner. 

Sarı Saltuk’un halifelerinden Halil Ece’nin önderliğinde Karesi Beyliği topraklarına yerleşirler. Bugünkü 

Balıkesir, Çanakkale bölgelerindeki Tahtacı Alevilerin kökeni buralara dayanır. Erkanları, gelenekleri de 

aynıdır. “Eceabad” kasabası ismini bu tarihsel göçten almıştır.(58) Kaynak: Dünyada ve Türkiye’de Alevi- 

Bektaşi Dergahları/Baki Öz/Syf:312 

 Osmanlı diğer Alevi erenleri gibi Sarı Saltuk’a da düşmandır. 1538’de Boğdan seferine çıkan 

Kanuni Sultan Süleyman, Sarı Saltuk’un Babadağı’ndaki türbesine uğrar ve halktaki Sarı Saltuk bağlılığını 

Şeyhülislam’ı Ebusuud Efendi’ye sorarak fetva ister. Alevilik düşmanı Ebusuud ise “Nefsini yok ederek 

yalancı olmuş bir keşiş” cevabını verir... 

 Yine de Osmanlı, Sarı Saltuk’u da kendinden göstermeye çalışmaktan vazgeçmemiştir! 

Menakıbnamesi “Saltukname”, Cem sultan tarafından 1480’li yıllarda Ebu’l Hayr-ı Rumi, Sarı Saltuk’u 

islam uğrua cihad yapan bir molla olarak anlatır. Öyle ki üç kere hacca giden, Ramazan’da orucunu tutup; 

beş vakit namazını kılan Sarı Saltuk’u, yetmezmiş gibi ” Rafizilere” yani Alevilere karşı savaştırır! Diğer 

yandan havada uçan, ateşte yanmayan, kerametler gösterip yerden su fışkırtan, İsa gibi ölüyü dirilten Seyyid 

Saltuk’u da anlatır! Bu nedenle Saltukname çarpıtmalarla dolayısıyla çelişkilerle doludur. 

 Saltukname’de Sarı Saltuk bir gazasından dönerken bir yere gelir ve orada geçirdiği günler şöyle 

anlatılır: “Muharrem’in aşure günü olmuştu. Sarı Saltuk’un adetiydi, Muharrem’de oruç tutardı ve o günleri 

oruçlu geçirirdi.” (59) HBVKD Yayınları/No:5/ Syf:7 

Görüldüğü gibi ne kadar çarpıtılırsa çarpıtılsın Sarı Saltuk, bugün milyonlarca Alevinin sürdüğü inancın 

tohumlarını yüzyıllar önce bu topraklara ekenlerden biridir. 

 

   AŞİRETTEN DEVLETE OSMANLI 

 Osman Bey 1326’da bir aşiret reisi olarak öldü. Osmanlılar Bizans sınırına yerleştirilmiş bir uç 

beyliği olarak İlhanlılara bağlıydılar. 1330’lu yıllara kadar İlhanlı maliye defterlerinde vergi veren uç 

beyleri arasında sayılmışlardı. 



 Osmanlı Beyliği’nin devlete dönüşmesi Orhan Bey döneminde oldu. Devlet niteliğinin gerektirdiği 

idari ve siyasi kurumlaşma; ordu, başkent, para basımı, vergi sistemi bu dönemde oluştu, ilk Osmanlı 

sikkesi ise Orhan beye ait 1327 tarihli sikkeydi.  

 1326’da Bursa’nın alınması ile beyliğin bir merkezi oldu. Önceden tüm aşiret üyeleri orduyu 

oluşturuyordu. Orhan Bey yeni bir düzenlemeye gitti: “... Yeni bir örgütlenme ile yaya adı altında beyin has 

ordusunu oluşturacak, kızıl börk yerine ak börk giyeceklerdir. Ak rengi Türklerde asalet, soyluluk ifade 

eder; kara söğük (kemik) avam, halk, ak söğük ise soylu sınıftır.”(60) Halil İnalcık’tan Aktaran: Osmanlı 

Gerçeği/ Erdoğan Aydın/Syf:116 

 Orhan Bey döneminde Bursa’nın ardından İznik, İzmit ve Karadeniz kıyılarına kadar Marmara 

bölgesi ele geçirildi. Osmanlı sınırlarını yüz yıl boyunca sürekli Bizans’a doğru genişletecekti. 

Anadolu’daki Türkmen beylikleri bir biriyle savaşırken Osmanlı’nın Bizans’a gaza yapması ve bol ganimet 

elde etmesi hızlı büyümesinde önemli bir avantaj oldu. Tarihsel olarak Bizans güçten düşmüş, “tekfur” 

denilen feodal beylerin her biri egemen olduğu bölgede bağımsız hareket etmeye başlamıştı. Bu da 

Osmanlı’nın ilerleyişini kolaylaştırdı. 

 Osmanlı, Köse Mihail, Evrenos Gazi, Samsa Çavuş gibi Bizanslı feodalleri saflarına katarak önemli 

bir güç elde etti. Bizans topraklarındaki akın ve işgallerden elde edilen ganimetin bolluğu Anadolu’da 

geçim derdi yaşayan savaşçı Türkmenleri de Osmanlılara çekti. 1345’te Balıkesir civarındaki Karesi 

beyliğini ele geçirilmesi Rumeli’ye geçişi kolaylaştırdı. Orhan Bey birbirine düşman olan Bizanslı ve Sırp 

prenseslerle evlenerek akrabalık kurmuştu. Süleyman Paşa, Gelibolu yarımadasından başlayarak Tekirdağ’a 

kadar olan bölgeyi işgal ederek Osmanlı’yı kısa sürede en güçlü Balkan Devleti yapacak yolu açmıştı. 

 Osmanlı beyliği yarı-göçebe, hayvancılıkla geçinen ekonomik olarak en alttaki Türkmenlerden 

oluşurken işgal ve savaşlar sonucu hızla zenginleşti. Aşıkpaşazade’nin deyimiyle öldürdükleri Bizanslıların 

“Karılarını alırlar” ve “saray gibi evlere” otururlar. Bu nedenle de “ daima gaça etmek “ istediler!... 

 Osman bey döneminde savaşarak elde ettikleri topraklar mülk olarak “ yoldaş” dediği beylere 

bırakılıyordu. Orhan beyden başlayarak I. Murat döneminde ise tımar sistemi oluşturuldu. Ele geçirilen 

topraklar savaşanlara paylaştırılmak yerine devlet arazisine katıldı. Bu topraklar tımar denilen parçalara 

ayrılarak artık “kul” statüsünde olan beylere, vergi ve asker vermeleri şartıyla veriliyordu. Tımar toprak 

gelirlerinin bir beye bağışlanmasıydı. Mülk Osmanlı’ya ait kalıyordu. Böylece diğer beyler kul haline 

gelirken başa geçen Osmanoğulları da her şeye hakim padişah durumuna geldiler. Orhan Bey hala sadece 

“bey” ünvanını kullanırken oğlu I. Murat “hüdavendigar” (hünkar), torunu Yıldırım Beyazit ise “Sultan” 

ünvanını alacaktı. 

 Tabii ki aşiretten devlete yaşayan bu dönüşüm Osman beyin birlikte kararlar aldığı, birlikte gaza 

yaptığı Türkmen beylerini rahatsız etti ve tepkisini çekti. Ama I. Murat’tan başlayarak Osmanlı padişahları 

onları kılıcıyla susturdular. Uçlara sürecek yönetimden uzaklaştırdılar. Örneğin, Osmanlı’nın kuruluş 

dönemi liderlerinden Hacı İlbey’i, I. Murat döneminde Rumeli beylerbeyi olan devşirme lala şahin 

tarafından öldürüldü, Evrenos, Mihail, Turahan gibi beyler de Balkanlarda uçlara yerleştirildiler. Osmanlı 

kapı kulluğunu devşirme* sistemini oturttukça Türkmen beylerini yönetimden uzaklaştırdı. 

 Osmanlı kimi Bizans egemenlerini de saflarına katarak Bizans topraklarında hızla yayıldı. Bunun 

sebeplerinden biri de ağır vergiler ve baskılar altında ezilen serf durumundaki Bizans köylülerinin, Osmanlı 

egemenliğinde görece rahatlamış olmalarıydı. Osmanlı önlem olarak ele geçirilen topraklardan köylülerin 

göçmenlerini yasaklayan bir ferman çıkardı, böylece üretimin devamlılığını sağladı ve vergi almakla 

yetindi. Türkmenlerin ganimetten aldığı pay ise giderek azaldı. Dahası Rumeli toprakları ele geçirildikçe 

Türkmen aşiretleri bölgede iskan edilerek reaya haline getirildiler. 

 “Osmanlı balkanları fethederken, Balkanlar aristokrasi de Osmanlı devletini fethetmektedir” (61) 

Osmanlı Toplumsal Düzeni/ Taner Timur/ Syf: 116/ imge Kitapevi 

Tespiti doğrudur. Ve Osmanlı’nın devlet olarak kurumlaşmasının temel özelliklerinden birini gösteriyor. 

Çünkü Osmanlı Bizans’ı fethederken Bizans’ın düzenini, kurumlarını hatta bürokratlarını bile olduğu gibi 



aldı denebilir. Özelikle de İstanbul’un fethi ile Bizans devlet geleneğini Osmanlı devlet yapısına nüfuz etti: 

“...Osmanlı beylerbeyi ‘damesti gue des scholge’; vezir-i azam, ‘grand damesti gue’. Kaptan paşa, 

‘megaduc’; defterdar, ‘ lagathete’; reisülküttap, ‘grand-logothete’; kazasker, ‘jupe de camp’olarak Bizans’ta 

aynen vardı” (62) Osmanlı Toplumsal Düzeni/ Taner Timur/Syf:242/Dipnot 

*Devşirme: Toplamak. Osmanlı Devletinde Hıristiyan halklardan küçük yaşta çocuklarını toplayıp, 

Müslümanlaştırarak devlete asker ve yönetici olarak yetiştirmek 

 Osmanlı ele geçirdiği bölgelerin Hıristiyan halkına vergi almak için hoşgörülü davrandığı gibi, 

egemenleriyle de bütünleşerek yerleşik düzeni bozmadan sürdürdü. Balkanlardaki soylu Hıristiyanlar ve 

askeri zümreler tımar verilerek sisteme dahil edildiler: 

 “Sırbistan ve Makedonya’daki soylu askerler de kaynuk adı altında Osmanlı Devletinin askeri 

gücünün bir parçasıydı.” 

 “ Burada dikkat edilmesi gereken nokta tımar sahibi yapılan, Osmanlı askeri gücü içinde yer alan bu 

Hıristiyanların kendi ülkelerinin egemenleri olduklarıdır. Bunlar, Osmanlı devleti içinde de ‘egemen sınıf’ 

olarak varlıklarını sürdürüyorlardı. Halk ise ister Bulgar, ister Sırp ve isterse Türk olsun ‘reaya’ idi” (63) 

Türk Halk Eylemleri ve Devrimleri/ Çetin Yetkin/ Syf:81/ Ümit Yayıncılık 1996 

 Devşirme sistemi sonucu, Osmanlı ordusunun merkezini oluşturan kapı kulları ve sadrazam gibi 

yöneticiler, Müslümanlaştırılıp eğitilmiş Hıristiyanlardan oluştu. Dili Arapça’nın kültürü Farsça’nın 

egemenliğinde olan Osmanlı tıpkı Selçuklu gibi halkına yabancılaşmış ve boyun eğdiremeyince de ona 

düşmanlaşmıştı. Osmanlı Balkanlar’da yerleşip güçlendikten sonra, Türkmenlerin üstüne yürüyecek 

Anadolu’yu ele geçirecekti. 

 Osmanlı’nın Balkanlar’da yayılması daha hızlı ve kolay oldu. Bizans, Sırp, Bulgar, Macar 

egemenleriyle- askeri olarak daha güçlü olduğunu ispatladıktan sonra- kolayca uzlaşmıştı. Ama sefer üstüne 

sefer düzenlediği Anadolu’yu tüm olarak teslim alamadı. En güçlü olduğu ve tüm dünyaya baş eğdirdiği 

dönemde bile Anadolu’daki ayaklanmaların ardı arkası kesilmedi. Bu ayaklanmaların en büyükleri, en 

örgütlüleri, ideolojik -Politik olarak Osmanlı iktidarını, düzenini en çok sarsanları Alevi ayaklanmaları 

oldu. 

    

   OSMANLI’NIN DÜZENİ 

 “Bu zulme reaya nasıl dayansın? Bütün millet bu haksızlığı nice geçirsin? (...) velhasıl şimdiki 

durumda reaya yoksuluna olan kıyım, hiçbir tarihte, hiçbir iklimde, hiçbir padişah ülkemizde olmamıştır. 

(...) Osmanlı saltanatının görkem ve gücü asker ile askerin ayakta durması hazineleridir. Hazinenin geliri 

reaya iledir. Şimdi ölem harab, reaya perişan, hazine noksan üzere...”(64) Aktaran: Osmanlı’da Alevi 

Ayaklanmaları/Syf:47 Baki Öz/ Ant Yay. 1992 

 Bu satırların yazarı IV. Murat’a Osmanlı düzenindeki bozulmanın nedenlerini gösteren bir rapor 

sunan Koçi Bey’di. Yazdıkları halk ayaklanmalarını yaratan ekonomik temeli özetliyor. 

 Osmanlı’nın devletleşme sürecinde üç temel geliri vardı. Birincisi fetihlerle elde edilen haraç ve 

ganimetlerdi. İkincisi reayadan elde edilen ürün geliriydi. Üçüncüsü de gayri müslimlerin İslam hukukuna 

göre ödediği kelle vergisi niteliğindeki cizyeydi. 

 Osmanlı’nın 600 yıllık ömründe en uzun nisbi barış dönemi 20 yılı geçmez. Savaş, 16. yüzyıla kadar 

Osmanlı’nın, hazineyi doldurma yolu olarak gördüğü önemli bir gelir kalemiydi. Savaş ganimetleri, 

fethedilen ülkelerden alınan haraçlar vb. yetmez olunca reayanın yani üretici durumdaki halkın üzerindeki 

vergiler günden güne ağırlaştırıldı: 

 “ Osmanlılarda çeşitli adlarla ve değişik türlerde, yörelere göre de değişen vergiler şunlardır: Ağıl 

vergisi, Alacık vergisi, Arus (gerdek) vergisi, Av vergisi, Avarız vergisi, Baç, Bad-i Hava, Bağ vergisi, 

Bennak Vergisi, Boyunduruk resmi, Buğur hizmeti karşılığı, cizye, çift resmi, çoban beyi hakkı, Damga 

resmi, Değirmen resmi, Destebani, Dönüm akçesi, Dulasaniye (Dumanlık tütün), Haraç, Harman resmi, 

Hums, Kara resmi, Kesim, Kışlık vergisi, Levendiye, Mirablık resmi, Miras vergisi, Mekatip resmi, 



Mücerred vergisi, Nikah resmi, Öşür, Pamuk vergisi, Reşid akçesi, Salarlık, Şahenlik, Şarap vergisi, Tin 

(çamur) vergisi, Yaylak resmi, Yemlik, Zemin vergisi, Zevait vergisi...” (65) Ö.Lütfi Barkan’dan Aktaran: 

Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/ Syf:41 Bu vergi adlarının peş peşe sıralanması bile Osmanlı’nın 

halkı ne amansız sömürdüğünü göstermeye yeter aslında. 

 Osmanlı merkezi ordusu Yeniçeriler, tümüyle devşirmelerden oluşuyordu. Yine padişah 

çevresindeki en etkili yöneticiler de devşirmeydiler. Özelikle Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u aldıktan 

sonra, kuruluştan beri Osmanlı’ya vezirlik yapmış Çandarlı ailesini tasfiye etmesiyle Türkmen beyleri 

yönetimden iyice uzaklaştırıldılar. Kanuni’nin İbrahim paşası gibi devşirme vezirler çok büyük servet ve 

güç elde etmişlerdi. Beledikleri binlerce askerle ayaklanan Anadolu halklarının üzerine gönderilen de 

çoğunlukla bu devşirmelerdi. Alevi ayaklanmalarını kanla boğanlar, devşirmelerden oluşan Yeniçeri 

ordularıydı. 

 Ama sömürü ve zulmün aracı olan devşirmelerin, Osmanlı düzenindeki konumuna bakarak, halk 

ayaklanmalarını “Türkmenlerin iktidarı ele geçiren devşirmelere karşı mücadelesi...” olarak ele almak 

yanlıştır. Çünkü Balkan aristokrasisi gibi Türkmen beyleri de yenilince Osmanlı ile uzlaşmış, tımar sistemi 

ile sömürü düzenine dahil olmuş, beslediği sipahilerle önemli bir askeri güce sahip olmuşlardı. Ayaklanan 

halkın üstüne yürüyen Osmanlı ordusunda Türkmen beyleri, emirlerindeki tımarlı sipahilerle yer aldılar. 

Yerel ayaklanmaları bizzat bu beyler bastırıp İstanbul’a kelleler yolladılar. Yine bu beyler Osmanlı’nın 

güçten düştüğü her dönem halkı da yanlarına çekmeye çalışarak ayaklanıp kendi iktidarlarını ilan ettiler. 

 

   TIMAR SİSTEMİ 

 Tımar nedir? 

 “Osmanlı imparatorluğunda geçimlerini veya hizmetlerine ait masrafları karşılamak üzere bir kısım 

asker ve memurlara muayyen bölgelerden kendi nam ve hesaplarına tahsili selahiyeti ile birlikte tahsis 

edilmiş olan vergi kaynaklarına ve bu arada bilhassa defter yazılarındaki senelik geliri 20.000 akçeye kadar 

olan askeri dirliklere verilen isimdir”(66) Osmanlı Toplumsal Düzeni/ Taner Timur/ Syf:210 

 Yani tımar bir takım vergi kaynaklarının daha çok da toprağın, gelir olsun diye devredilmesiydi. 

Tımar verilenler çoğunlukla askerlerdi. Ve verilen tımar karşılığı elde ettikleri gelirin büyüklüğü kadar atlı 

asker beslemek zorundaydılar. Savaş zamanında besledikleri askerlerle Osmanlı ordusunda yer almakla 

yükümlüydüler. 

 Osmanlı yönetimi sancaklara ayrılmıştı. Sancakları beylere yönetiyordu. Ayrıca Anadolu ve Rumeli 

olmak üzere iki Beylerbeyliği vardı. Bir sancaktaki nüfus, üretim vb. belirlenerek mufassal defterlere 

işlenirdi. Daha sonra bu defterlerde saptanan vergi, resim, ceza gibi gelirler çeşitli dirlik sahiplerine 

dağıtılırdı. Dirliklerden en çok gelir getiren, en güzel topraklar has adı altında padişah ve çevresindeki 

yöneticilere ayrılırdı. Maslardan biraz daha küçük olan reametler beylere, sancak yöneticilerine ayrılırdı. 

Daha ufak parçalar halinde bölünmüş tımarlar ise asker ve memurlara verilirdi. Bir sancaktaki dirliklerin 

kimlere, hangi görevlilere ayrıldığı da ivmal defterlerine kaydedilirdi. 

 Dirliklerin çoğunluğunu tımarlar oluşturduğu için bu uygulamaya tımar sistemi deniyordu. Tımarlar 

sadece üretimden yani, tarım, hayvancılık ve zanaattan alınan paylardan değil aynı zamanda çarşı pazar 

vergilerinden ve para cezalarından da oluşuyordu. Yani bir yerin tımar sahibi sadece vergi toplamakla değil, 

diğer üretim işlerini de yerine getirmekle yükümlüydü. Birinci işlevi maliydi; vergi topluyordu. İkinci işlevi 

askeriydi; Çünkü tımar asker besliyor Osmanlı ordusunun tımarlı sipahilerini oluşturuyordu. Üçüncü işlevi 

ise idari idi. Çünkü yöre halkını yönetiyor gerektiğinde cezalar veriyor, ayaklanmaları bastırıyordu. Dirlik 

sipahilerinin yanında adli görevli olarak kadılar da Osmanlı’yı temsil eden bir diğer gücü oluşturuyordu. 

Kadıların varlığıyla dirlik sahiplerinin halk üzerindeki otoritesi bir ölçüde sınırlanmış ve denetlenmiş, 

derebeylerine dönüşmeleri engellenmiş oluyordu. 

 Osmanlı düzeninde reaya denilen halk çok ağır koşullarda yaşadı. Hiçbir hakkı- hukuku yoktu 

ürettikleri, vergilerle elinden alındı. Yer değişmesi yasaktı. Toprak, mülk edinme hakkı yoktu. Kendi işleri 



dışında beyin verdiği angarya işlerde de çalışmak zorundaydı. Savaş zamanı ise beyin buyruğunda asker 

olarak savaşa katılmak zorundaydı. 

 Reaya açlık ve kıtlık çekiyordu. Osmanlı’nın “üç kıtaya egemen” olduğu “ muhteşem yüzyıl “ diye 

övündükleri Kanuni döneminde saraya gönderilen bir raporda (1564) “halkın açlıktan ot otladığı” 

belirtiliyor. 16. yüzyılda veba salgınları, çekirge istilaları, ağırlaşan vergiler, enflasyon; paranın değerinin 

düşmesi, üretimin azalması nedeniyle kıtlık ve kırım içinde geçti. İbrahim perçevi Efendi bu dönemi şöyle 

kaydediyor; “ ülke baştan başa harap olup harabeye döndü, halk gebermiş hayvan leşi yedi.” (67) Aktaran: 

Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/ syf: 47 

 Osmanlı düzeninde reayanın sınır atlaması da engellenmişti. Ulemaların ve devşirme yöneticilerin 

dışında dirlik sahibi olabilen üçüncü bir zümre olarak askeri yöneticilerle reaya arasına kalın bir sınır 

çekilmişti. Osmanlı’da reayanın oğlu yine reaya olmak zorundaydı. Bu durumu Kanuni’nin vezir-i 

Azamlarından Lütfi Paşa devlet yönetimine dair yazdığı Asafname’de şöyle ifade ediyor: 

 “Reaya’dan olup ata ve dededen sipahizade olmayanı sipahi etmede dayanmak gerek; ol kapu 

açılınca herkes raiyetlikten kaçıp sipahi olmak lazım gelir.” (68)Doğuştan Yükselişe Osmanlı Tarihi 1/ Sina 

Aşkin/Syf:134-Milliyet Kitaplığı 

 Kısaca bu koşullarda reayanın birleşip ayaklanmaktan, onu yapamadığında ise çift bozup toprağını 

terk ederek kaçak duruma düşmekten, eşkiyalıktan başka çaresi yoktu. 

   

    KAPIKULU SİSTEMİ 

 Osmanlı’da “kapı” sözü siyasal iktidarla halk arasındaki sınır gibi kullanıldı. Çeşitli yönetim 

makamları “kapı”dan türetilmişti: Bab-ali, Der saadet vb. ... Devlete hizmet eden asker ve memurlara da 

“kapıkulu” deniyordu. Kapıkulları her şeyiyle padişaha bağlansın diye ailesinden, yurdundan, geçmişteki 

tüm bağlarından çocuklukta koparılıp-yetiştirilmiş Hıristiyan devşirmelerden oluşuyordu. 

 Devşirme usulü belli kurallara göre uygulanıyordu. Hıristiyan ülkelerin fethi sırasında alınan 

eserlerden beşte biri İslam hukukuna göre padişahın payı olarak saraya ayrılıyordu. Bunlara Farsça beşte bir 

anlamında (penç-yek)  “Pençik” deniyordu. Savaş dışında, Osmanlı yönetimi altındaki Hıristiyan tebadan 

yeniçeri subaylarının topladığı çocuklara ise; her kırk çocuktan biri alındığı için Farsça kırkta bir anlamında 

(chil-yek) “Çilik” deniyordu. En sağlıklıları toplanıp devşirilen bu çocuklar bir kez daha seçime sokuluyor, 

en yetenekli en akıllı olanlar yönetici olarak yetiştirilmek üzere saraya Enderun’a alınıyordu. Diğerleri ise 

ilerde Yeniçeri ocağına alınmak üzere İslam’ı ve Türkçeyi öğrenmesi için Anadolu’daki Türk ailelerin 

yanına veriliyordu. Tabii zorla sünnet edilip Müslümanlaştırıldıktan sonra... 

 Devşirmelerin içlerinden yetenekli ve zeki olanları Vezir-i azamlık gibi en üst makamlara kadar 

çıkıp çok büyük servetler edinse de hiç bir garantileri yoktu. Kaderleri Padişahın iki dudağı arasındaydı. Ki 

en güçlüleri bile kullukta kusur ettiğinde katledilmekten kurtulamadı. Katledilenlerin servetinin müsadere 

edilmesi yani el konarak hazineye aktarılması da Osmanlı düzeninin yasalarındandı. 

 Osmanlı’nın kapıkulu sistemi tümüyle halka karşıydı. Çünkü orduyu ve yönetimi elinde tutan 

kapıkullarının padişaha bağlılık dışında tanıdıkları hiçbir değer yoktu. Osmanlı’nın maaş verdiği tek kesim 

kapıkullarıydı. Yeniçeri ocağı tamamen halktan yalıtılmış, üç ayda bir ulufeleri (ücretleri) padişah 

tarafından verilen halka karşı kullanılan özel bir orduydu. Örneğin Kalender çelebi ayaklanmasını, başında 

devşirme İbrahim Paşa’nın bulunduğu yeniçeriler bastırmıştı. Yine Fatih’in Veziri-i azamı Rum Mehmet 

Paşa, Karamanoğulları beyliğinin alınmasında yaptığı Türkmen katliamı ile şöyle övünmüştü: “padişahın 

bizim vatanımız (Yunanistan-bn-) hakkında icra ettiği hasretin intikamını Larende ülkesinde icraya 

muvaffak oldum.” (69) Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları/Baki öz/Syf:71 

 Osmanlı düzeninde bir diğer yönetici kesim de ulema diye adlandırılan kadılar, müftüler, kazasker 

ve Şeyhülislamlardı. Osmanlı’da herkes padişahın kulu statüsündeyken ulema bunun dışında tutuluyordu. 

Ulema, kendi içinde katı bir hiyerarşiyle örgütlenmişti. En altta medreseler vardı, Medreselerde İslam 

şeriatına göre fıkıh, kelam, hadis eğitimi veriliyordu. Medreselerden yetişen suhtelerin bir kısmı kadı bir 



kısmı ise müderris olurdu. En üst makam ise Şeyhülislamlıktı, Şeyhülislamlık, özelikle 16. yüzyılda güç 

kazandı. Ebusuud Efendi ile birlikte sadrazamla eş güce ulaştı. Ve hatta daha önemli hale geldi. 

 Şeyhülislamların başlıca görevi örfi hukuku şeriata uydurmak yani devletin çıkarlarına göre dini 

fetvalar vermekti. Özelikle Osmanlı’nın Alevi halka savaş açtığı 16. yüzyılda halk için “katli vacip” 

fetvaları veren ve Aleviliğe karşı ideolojik mücadelenin yürütücüsü olan ulemanın yönetiminde ağırlığı 

arttı. 

 Ulema, en alttaki kadıdan en üstteki Şeyhülislam’a kadar halkın sırtından geçinen asalak, sömürücü 

bir zümreydi. Osmanlı tarihi boyunca padişaha bağlılığı halka düşmanlığı ile düzeni ayakta tutmuştu. 

Örneğin Sultan Süleyman’ın “Kanuni” namını almasını sağlayan yasaları hazırlayan Ebusuud Efendi (1490-

1574) padişaha bağlılığını şu sözlerle anlatıyordu: “Asıl gerçek, gerçeği gören padişahın görüşüdür. Onun 

fikri ve görüşü şeriatın senedi, dinin ise direğidir.” 

 Kadılar, Osmanlı “adaletinin” temsilcisi olarak tüm halkın nefretini kazandılar, ki bu öfke türkülere, 

fıkralara, masallara da konu oldu. 13. yüzyılda yaşamış Nasreddin Hoca’nın fıkralarından 16. yüzyılda 

yaşamış Pir Sultan Abdal’ın şiirlerine kadar her devirde bu tepki dile getirildi. “Şeriatın kestiği parmak 

acımaz” diyerek halkın kanına ekmek doğrayan kadılar Aleviliğin ve halkın inançlarının da düşmanı 

olmuşlardı. 

 

    Kocabaşlı koca Kadı 

    Sende hiç din iman var mı? 

    Haramı helali yedi  

    Sende hiç din iman var mı? 

 

    Fetva verir yalan yulan  

    Domuz gibi dağı dolan 

    Sırtına vururum palan  

    Senin gibi hayvan var mı? 

 

    İman eder, amel etmez  

    Hakk’ın buyruğuna gitmez 

    Kadılar yaş yere yatmaz 

    Hiç böyle kör şeytan var mı? 

      (Pir Sultan Abdal) 

 

    OSMANLI ORDUSU 

 Osmanlı ordusu dönemlere göre farklılık gösterse de iki ana bölümden oluşuyordu. Birincisi eyalet 

orduları diyebileceğimiz beylerin yönetimindeki tımarlı sipahilerdi. Bunlar dirlik verilen, yani halktan vergi 

toplayan, ürettiğinden pay alan askeri bir zümreydi. Hem Osmanlı egemenleriyle, sarayla çıkar ilişkileri 

vardı, hem de halkla çatışma halindeydiler. Halkın sırtından geçiniyorlardı ama Osmanlı tarafından payları 

küçültüldüğü, bazen de tımarları tamamen ellerinden alındığı için isyanlar da çıkarıyorlardı, özelikle Celali 

ayaklanmalarının birçoğu bu nitelikteydi.  

 Ordunun ikinci bölümü ise kapıkullarından oluşuyordu. Kapı kullarının atlı (süvari) olan  6 bölük ve 

yaya olan yeniçeri, cebeci, topçu, humbaracı, vb. ocaklarından oluşuyordu. Önceleri kapıkullarının ordu 

içindeki ağırlığı azdı. Fakat ateşli silahların, tüfeğin kapıkulları tarafından kullanılması savaş güçlerini 

artırdı. Giderek yeniçerilerin sayıları arttı: “I. Bayezid döneminde 10 bin II. Murat döneminde 5 bin, Kanuni 

döneminde 15 bin, IV. Murat döneminde 40 bin, IV. Mehmet döneminde 200 bin, purut ve Mora seferleri 

dönemindeyse yeniçeriler 100 binin üzerindeydi.”(70) Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları/ Baki öz/syf:85 

 Yeniçerilerin sayısı artarken Tımarlara bağlı olarak sipahilerin de sayısı ve etkisi azalmıştı. Bu iki 



ayrı askeri zümre arasındaki çatışmadan yeniçeriler galip çıktılar. Yeniçeri Ocağı 16. yüzyıldan itibaren 

kuruluştaki özelliklerini yitirecekti. Osmanlı yönetimini belirleyen, sadrazamların kellelerini alan, 

padişahları değiştiren bir güç haline gelecekti. Yalnızca 17. yüzyılda Yeniçeriler 14 kez ayaklandılar. 

 Yeniçeriler, özellikle ateşli silah gücü ile savaşlarda önemli bir üstünlük sağlasalar da onların asıl 

misyonu içerde Osmanlı düzenini korumak, halk ayaklanmalarını ve isyan eden beyleri ezmekti. Yeniçeri 

Osmanlı devletinde padişaha bağlı, ücretli bir özel ordu olarak kapıkulu sisteminin de temelini 

oluşturmuştu. Ki padişah da geleneksel olarak 1 numaralı Yeniçeri olarak ocağa kaydedilmekteydi! 

  

    OSMANLI’NIN KİMLİĞİ 

 Osmanlı Devleti’ni kuranlar Oğuz Türkmenlerinin kayı boyundandı. Ama Osmanlı devletleşme 

sürecinde bu “Türk” kimliğini yitirecekti. Bütün feodal dönem imparatorlukları gibi bir hanedan çevresinde 

toplanmış farklı din ve milliyetlerden yöneticilerden oluşmuş yönetim erki oldu. M. Fuat Köprülü’nün de 

açıkladığı gibi “Osmanlı” kavramı tarih boyunca devletteki sömürücü -egemen zümreyi ifade etti:” Etnik 

değil sadece politik bir tabir olan Osmanlı kelimesi eski vak’a nü vüslerde daima ‘devlet hizmetinde 

bulunan ve devlet bütçesinden geçinen hakim ve müdir sınıf’ manasını ifade eder.” (71) Aktaran: Türk Halk 

Eylemleri ve Devrimleri/Çetin Yetkin/syf:88 

 Zaten ilk kuruluşundan bir süre sonra Osmanlılar da kendini “Türk” olarak görmediler. “Türk” 

sözcüğünü, kaba, cahil, barbar, anlayışı kıt, imanı zayıf... nitelemeleriyle birlikte halkı aşağılamak için 

kullandılar. Örneğin, “Etrakı bi idrak” (aptal Türkler)gibi... 

 Anadolu halkının gözünde ise Osmanlı sömürücü, asalak, zorba bir yönetimdi. Türkülerinde, 

manilerinde hep bunu dile getirdi: 

    Şalvarı saltak Osmanlı 

    Eyeri kaltak Osmanlı 

    Ekende yok biçende yok 

    Yemede ortak Osmanlı 

 Osmanlı için din halkın padişaha boyun eğmesini ve haline şükretmesini sağlamanın bir aracıydı. 

Sünniliğin tercih edilmesi de “ hikmet-i hükümet” icabıydı. Yoksa Osmanlı’nın örfi hukukunun, saraydaki 

yaşamının, kültürünün ne İslam diniyle ne de şeriatla bağdaşır bir yanı yoktu. Ama Osmanlı düzenini 

oturttukça Sünniliğe ve şeriata daha sıkı sarıldı, halkın bozuk düzene karşı öfke ve isyanını dinle bastırmaya 

çalıştı. Bu yanıyla Osmanlı’nın Sünni-şeriat düzeni halka karşı iktidarını koruyup kollamanın bir aracıydı. 

Yoksa Osmanlı’nın tüm geleneklerinden kan ve irin akan çürümüş saltanatının dinsel hiçbir özelliği de 

olmadı. 

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı’nın halka dayattığı katı Sünni İslam anlayışına karşı Anadolu Aleviliği 

yoğun bir ayaklanmalar süreci ile son şeklini aldı. Yani Osmanlı’nın dayattığı dinin karşısında halkın 

yaşattığı ve yarattığı kendi dini vardı. Yavuz Sultan Selim fetvalarla Kızılbaşlar’ı yok etmeye çalışırken 

Anadolu’daki farklı Alevi tarikat ve akımlar Safevilerin de etkisiyle kaynaşıp bütünleşmiş ve Anadolu 

Aleviliği bugünkü şeklini almıştır. Fiilen karşı karşıya gelen Osmanlı ve Anadolu halkları inançlarını da 

mevzilerine uygun şekillendirmişlerdir. Çatışma doruğa çıktığı anda saflar iyice netleşmiştir: Kılıca karşı 

kılıç, dine karşı din!.. Aynı Engels’in belirttiği gibi sınıf savaşı din savaşı görüntüsünde sürüyordu. 

 

    OSMANLI’NIN ANADOLU’YU FETHİ! 

 1362’de Orhan Bey’in ölümü ile tahta geçen I. Murat zamanında Ahiler bağımsız olarak yönettikleri 

Ankara kalesini kendi istekleriyle Osmanlılara bıraktılar. Eskişehir’de ise Ahiler şehri vermediler. I. Murat 

çatışarak aldı. Daha sonra Balkanlarda ilerleyişini sürdürdü ve Bulgar- Bizans kuvvetlerini yenerek 

Edirne’yi ele geçirdi. Devlet merkezini Bursa’dan Edirne’ye taşıdı. Evrenos Gazi, Mihail Gazi Hacı İlbey’i 

gibi uç beylerinin öncülüğünde Adriyatik denizine kadar Balkanların tümü Osmanlı egemenliğine girdi. 

14. yüzyılda Anadolu’daki beyliklerin en güçlüsü Karamanoğulları beyliğiydi. Selçuklular zamanından beri 



Türkmen aşiretlerinin de desteğini alarak egemenlik mücadelesi veren Karamanoğulları her fırsatta 

Anadolu’daki Osmanlı egemenliğine karşı ayaklanan Türkmen beyliklerinin başında geldi. 

 İlk Osmanlı-Karamanoğulları savaşı I. Murat zamanında yapıldı ve Karamanoğulları yenildiler. Bu 

dönemde Germiyan, Saruhan, Aydın ve Menteşe beylikleri ile Bizans’ın elindeki Alaşehir Osmanlı 

topraklarına katıldı. Yani Balkanlar’da yerleşen, elde ettiği güç ve zenginlikle devlet düzenini yerleştiren 

Osmanlı, ardından Anadolu’yu işgale girişmiş oldu. 

 I. Murat tımar sistemini 1368’de yasaya bağladı. Birçok değişikliklere, bozulmalara uğrasa da 

Tanzimat Fermanına (1838) kadar bu toprak sistemi yürürlükte kalacaktı. I. Murat Osmanlı döneminin 

temel direklerinden olan devşirme sistemini de Veziri Çandarlı Halil Paşa’nın önerisi ile yasalaştırdı. 

Yeniçeri ocağı onun zamanında kuruldu. Ahilerin gücünü kıran I. Murat kendisi de Ahi Kuşağı bağlayarak 

teşkilatı kendine bağladı. Böylece ekonomik siyasi olarak Osmanlı’nın kuruluşu tamamlanmış oldu. 

 I. Murat öldüğünde (1389) yerine geçen Bayezit, Anadolu’nun işgaline devam etti. 1398 yılında 

Karamanoğlu Beyliğini Osmanlı topraklarına kattığında ordusunda Balkanlar’dan getirdiği Hıristiyan 

askerler de vardı. Bizans ve Sırp güçleri de Türkmenlere karşı Bayezit’in ordusunda yer almışlardı. 

Yeniçeriler ve kapıkulları, halka ve Türkmen beylerine karışı vurucu güç haline gelmişlerdi: “... Bayezit, 

Anadolu seferinin başlıcasını yeniçeriler ve Hıristiyan vasallerine emanet etmek zorunda kalmıştır (...) 

[çünkü] kesin sonuca göçüren anda, yalnız Sırplarla yeniçeriler sonuna kadar sadık kalacaklardır.” (72) 

İrene Beldiceanu; Aktaran: Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/Syf: 148 

 Bayezit, Konya, Karaman, Niğde’yi aldı. Ardından Osmanlı Topraklarını Kayseri, Sivas, Tokat ve 

Malatya’ya kadar genişletti. Anadolu beyliklerinin çoğu Osmanlı hakimiyetine girmişti. Beylerinin kimi 

tutsak alındı, kimi ise kaçıp Timur’a sığındı. 

 Kurulduğu günden beri Bizans topraklarında genişleyen Osmanlı ilk kez o dönem Anadolu 

topraklarının çoğunu ele geçirmişti. Doğunun en büyük devletleri Memluklular ve Orta Asya’dan öne 

çıkanı yakıp yıkan bir sel gibi gelen Timur, bu işgalden rahatsız oldular. Daha önce belirttiğimiz gibi 

Osmanlı’nın topraklarını işgal ettiği beyler Timur’a sığınmıştı. Timur’un ülkesini işgal ettiği Türkmen 

Karakoyunlu sultanı Kara Yusuf ve Ahmet Celayir de kaçıp Beyazit’e sığınmışlardı. 

 Bayezit, Timur’un egemenliğindeki Erzincan ve Kemah’ı da aldı. Timur buna karşılık Osmanlı 

Egemenliğindeki Sivas’ı kuşattı ve 18 gün direnişten sonra teslim olan şehri talan etti. Binlerce askeri 

açtırdığı çukurlara diri diri gömerek korkunç bir katliam yaptı. Sonunda Beyazit’in ordusuyla  Timur’un 

ordusu 28 Temmuz 1402’de  Ankara Çubuk Ovası’nda karışı karşıya geldiler. Beyazit’in işgal ettiği Aydın, 

Saruhan, Teke, Karaman, Germiyan’dan topladığı Türkmenler savaş sırasında Timur’un tarafına geçince 

Beyazit yenildi ve Oğlu Musa Çelebi ile birlikte tutsak düştü. 

 Anadolu, beylerin, sultanların, hükümdarların ordularıyla çiğnenirken halk yağma ve talanlardan, 

kıtlık ve katliamlardan perişan durumdaydı ve derdine derman arayışı içindeydi. 

 

    BALKANLAR’DA BEKTAŞİLİĞİN YAYILMASI 

 Alevi derviş ve babalar Bizans sınırındaki bir uç beyliği olan Osmanlı Çevresinde toplandığında 

başta büyük hürmet ve saygı gördüler. Gerek Osman Bey gerekse Orhan Bey birlikte savaştıkları, bu 

Türkmen Babalarına araziler, vakıflar tahsis ettiler. Orhan Bey zamanında alınan Bursa’da Uludağ 

eteklerinde Murat Abdal, Kumral Abdal gibi dervişler dergah kurmuşlardı. Ama Osmanlı beyliği devlete, 

egemenleri de padişaha dönüşürken bu abdallara, dervişlere, babalara saltanata biat etmeyi dayattı. Abdal 

Musa gibi inancın özüne bağlı kalanlar Osmanlı’ya yüz çevirip uzaklaşırken Şeyh Edebali gibileri 

ganimetten pay alarak Osmanlı’nın şeyhi olmayı tercih ettiler. 

 İstanbul Göztepe Merdivenköy’de bulunan Şahkulu dergahı da Orhan Bey zamanında kuruldu. 

Dergahın kurucusu “Şahkulu Şuca Baba”, 1329’da Maltepe’de Bizansla yapılan savaşa katılmıştı. Bu 

savaşa Kartal Baba, Gözcü Baba, Mansur Baba, Buhur Baba gibi sonradan bu bölgedeki kimi yerlere 

adlarını verevek olan dervişlerde katılmışlardı. Şahkulu dergahı Bizans döneminde imparator Andranikos 



tarafından kullanılan bir av köşküdür. Orhan Gazi ile yapılan anlaşma gereği tekke olarak dervişlere verildi. 

Daha sonra Mehmet Çelebi döneminde ise dervişlere tekkeden Bizans’ı gözetlemeleri dayatıldı. 

Osmanlı’nın bu döneminde Şahkulu’nda 500’e yakın Bektaşi ve Ahi dervişi olduğu söylenmektedir. Edip 

Harabi, Neyzen Tevfik ve Mehmet Ali Hilmi Dedebaba gibi pek çok zamanın aydınlarının Şahkulu 

Dergahı’nda yetiştiği bilinmektedir. Osmanlı- Bektaşi İşbirliği özelikle Balkanlar’da etkili olmuştur. 

Bektaşi tarikatının Balkanlar’da Osmanlı ordularıyla yayıldığına değinmiştik. 

 1240’tan sonra Babai Ayaklanması nedeniyle Selçuklular tarafından kovuşturmaya ve katliamlara 

uğrayan Babailer kırımdan kurtulmak için Balkanlar’a geçmişlerdi. Yunanistan ve Bulgaristan topraklarına 

yerleşerek Babai geleneğini yüzyıllar boyu sürdürdüler. Yine 1262-63’te Sarı Saltuk liderliğindeki Aleviler 

Balkanlara yerleştiği biliniyor. Bunlar Balkanlar’da Osmanlı’dan önceki Alevi-Bektaşi nüfusu oluşturdular. 

 Seyit Ali Sultan ise Balkanların ele geçirilmesinde rol oynayan ve padişahın vakfettiği topraklarda 

dergahını kurarak Osmanlı misyonerliğine soyunanlardandı. I. Murat zamanında ele geçirilen Dimetoka, 

Osmanlı’nın Balkanlar’daki önemli merkezlerinden olmuştu. Aynı zamanda Bektaşiliğin yayılmasında 

önemli bir rol oynadı. Bu da Osmanlı- Bektaşi işbirliğini gösteriyor. 

 Seyit Ali Sultan velayetnamesine göre: Peygamber Yıldırım Bayezit’in rüyasına girerek Seyit Ali 

Sultan ve kırk dervişini ona yardıma gönderdiğini haber vermişti. Dimetoka’da 1379’da dergahını kuran 

Seyit Ali Sultan mücerret erkanı yürütmüştü. Erkanında müsahiplik de yoktu. Bektaşiliğin Osmanlı 

işbirlikçisi Babagan kolunun yayıldığı merkez Dimetoka’daki bu dergah oldu. Kızıl Deli adıyla da anılan 

Seyit Ali Sultan’ın Malatya-Arguvan ve Yıldızeli’nde bağları bulunuyor. Ama bunlar soyunu Zeynel 

Abidin’e dayandırıyorlar. Ebu’l Vefa’ya bağlılar ve Ocakları Alevi erkanı yürütüyor. Bu temel farklılıklar 

nedeniyle bazı araştırmacılar Anadolu’da başka bir Seyit Ali Sultan’ın daha yaşamış olabileceğini 

söylüyorlar çünkü Anadolu’daki Seyit Ali Sultan ocak açan bir Alevi piri, Balkanlar’daki ise Osmanlı 

misyoneri bir Bektaşi babasıdır. 

 Dimetoka’da Yıldırım Bayezit’in vakfettiği arazide Seyit Ali Sultan’ın kurduğu dergahta yetişen 

Balım Sultan ve Sersem Ali Dedebaba 16. yüzyılda Hacı Bektaş Veli dergahının Postnişini* olacaklardır. 

Bu yanıyla Osmanlı-Bektaşi işbirliğinin üssü konumundaki Dimetak’daki dergahın Osmanlı açısındaki 

önemi büyüktü. 

 Balkanlar’da Bektaşilik Osmanlı ile kol kola yayılırken Anadolu’da Alevilik farklı kollardan 

gelişmesini sürdürmekteydi. Osmanlı etkisinden uzakta; Anadolu’ya göçen aşiretlere öncülük eden 

babaların, dervişlerin ocakların dergahları kökleşip gelişmekteydi. 

 

*Postnişin: Bir tekkede, posta oturan en üst yetkili 

 

    14. YÜZYILDA ANADOLU ALEVİLİĞİ 

14. yüzyılda Anadolu’da, Kerbela anmaları ve Muharrem kültürü yaygındı. Hz Ali Cenknameleri, 

Kerbela’yı anlatan Maktel-i Hüseyin kitapları bu dönemde çoğalmış, yenileri yazılmıştı. Ahilerin, 

Kalenderilerin, Haydarilerin dergahlarında aşure törenleri yapıldığı biliniyor. Ama Anadolu Aleviliği bu 

günkü 12 imamcı inanç ve erkana henüz ulaşmış değildi. İsmailiğin etkisi ile yedi imamcılık, sekiz 

imamcılık da yaygındı. 

 Örneğin Hacı Bektaş-ı Veli’nin türbesi sekizgendir. Türbeyi Yanko Madyan adlı mimara yaptıran I. 

Murat “ sekizinci imam aşkına sekiz köşeli bir kubbe” yapmasını istemişti. Şiilik ten etkilenmiş ama farklı 

bir yol tutmuş pek çok inanç ve düşünce Alevi dergahlarıyla halk arasında yayılmıştı, Tüm bu inançları 

“rafizi”(dinsiz) ilan eden mollaların <halkı doğru yola getirmek> çabaları da başlamıştı! Örneğin 16. yüzyıl 

Osmanlı alimlerinden Aşık Çelebi, 1324’te Lemi Çelebi’nin yazdığı Maktel-i Hüseyin kitabına karşı bu 

mollaların mücadelesine değiniyor: “ molla Arap adında birisinin, camilerdeki vaazlarında sürekli ya, bu 

Maktel-i Hüseyin diye bir şeyler var, bunlar okunuyor, bu Rafiziliktir, bu sapkınlıktır, yapılmaması gerekir”  

dediğini yazar...(73) Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği Yayınları/ No:5 Mayıs 2012/ Doç. Dr. Rıza Yıldırım/ 



Syf: 76 

 Osmanlı’nın henüz ele geçiremediği Anadolu’nun doğusunda Türkmen Akkoyunlu ve Karakoyunlu 

hanedanlıkları ve Dulkadiroğulları gibi beylikler hüküm sürerken Alevi dergahları halkın örgütlenme 

merkezleriydiler. Yalnızca Osmanlı değil, dönemin dini, egemenliğin bir aracı olarak kontrol altına almaya 

ve kullanmaya çalışıyorlardı. Örneğin Osmanlı ile rekabet halindeki Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, 

Sultan Bayezit’e yazdığı bir mektupta din ve ahlak uğrunda yaptığı hizmetlerle övünürken kalenderilerin ve 

Haydarilerin bidatlarını (sapkınlıklarını ) yasak ettiğini belirtiyor. 

 Dönemin en güçlü hükümdarı Timur ise Şiiliği sahiplenir görünür. Timur saflarındaki Orta Asya 

kültürünün etkisini gözeterek Anadolu’daki Alevi dergahlarına babalara dervişlere nispetten “hoşgörülü” 

davranır. Kendini Osmanlı’ya karşı Türkmen beyliklerinin kurtarıcısı gibi göstermek istemektedir. Buna 

göre davranır. Zaten kendisini İlhanlıların varisi saymıştı. Böylece onların dervişleri, babaları kazanma 

siyasetini sürdürmeye çalışıyordu. Timur, 1404 yılında Semerkand’a dönerken yanında bulunan İspanyol 

elçisi Klaviyo’nun yazdığı anıları da bu yaklaşımını doğruluyor. Ayrıca kalaviyo Erzurum’dan geçerken 

Deliler köyü diye bir yere uğradıklarını ve bu köydeki dervişlerin ve dedelerin halkta büyük saygı 

gördüklerini anlatıyor: “ Buraya deliler köyü adı verilmesinin nedeni, bütün olarak oturanların ruhanilik 

hayatına girmiş, dünyayı bırakmış Müslüman dervişlerinden olmalarıdır. (sarıkamış- kağızman Alevileri bu 

köyde Garip Musalıların Pir ocağı olduğunu söylemekteydiler) yöredeki köylüler burayı ziyaret edip 

dervişler ile görüşüyorlar. Burada bu dervişlere keşiş denilmektedir. Bu dervişlerin reisi (olasılıkla dede) 

bütün dervişlerce derin bir saygı görüyor ve evliya soyu (12 imam soyu seyit) biliniyor. Timur Bey 

buralardan geçerken dervişlerin yanına gidip reislerine konuk olmuş. Bu yöredeki kişiler, dervişlere bol bol 

adaklar veriyorlar onların egemeni bu reistir. Halk bu dervişleri evliya tanıyorlar. Dervişler, sac ve 

sakallarını tıraş ediyor, yaz kış sırtlarında eski bir aba ile yollarda geçiyor, ellerindeki sazları çalarak ilahiler 

(nefe) okuyorlar. Bunlara ait tapınağın (teke olması olası) kapısında bir püskül ve ay biçiminde bir resim 

görülüyor. Altlarında geyik, keçi, koyun boynuzlarından bir sıra dizilmişti. Her dervişin kapısı üzerinde 

böyle bir boyuz vardır.” (74) Anadolu’nun Gizli Kültürü, Alevilik/ Nejat Birdoğan/ Syf:123 

 Kısacası 14. yüzyılda Anadolu’da Alevi Ocakları, dergahları yaygındı. Ve halk tarafından büyük 

saygı görüyorlardı. Bu dergahların en büyüklerinden bir de Kalenderi dergahı olan Eskişehir’deki Seyit 

Battal Gazi dergahıydı. Kalenderiler dergahı merkez olarak kabul etmiş, şeyhini <Azam Baba> diyerek tüm 

diğer şeyhlerinden üstün tutmuştu. Hacı Bektaş-ı Veli Velayetnamesinde de Hacı Bektaş-ı Veli’nin bu 

dergahı üstün tutuğu ve kurban bayramını müritleriyle birlikte gelerek bu dergahta geçirdiği anlatılıyor. 

 Gerçekte Emeviler döneminde yaşamış (680-740) olan Battal Gazi’nin yaşamı sonradan Türkmenler 

tarafından destanlaştırılmış ve Ehli Beyt’e bağlanarak Alevi Ulularından biri haline getirilmişti: “Seyid 

Battal Gazi Anadolu’daki tüm Horasan erenlerinin, Rum (Anadolu) Abdallarının, Kalenderilerinin, 

Haydarilerin, Melamilerin, Babailerin, Ahilerin, Bektaşilerin, Alevilerin, Işıkların, Torlakların ve 

Yeniçerilerin ortak <Piri> olur” (75) (Dünya ve Türkiye’de Alevi- Bektaşi Dergahları/ Baki Öz/ Syf:89/ 

Can yayınları) Rumeli Kalenderileri de bu dergaha bağlıdırlar. Bulgaristan Hasköy’de (Haskova) dergahını 

kuran Otman Baba ve Deliorman’daki Demir Baba velayetnamelerinde bu dergah merkez olarak 

gösteriliyor. 

14. yüzyılda Anadolu, Babai geleneği sürdüren Kalenderi, Haydari, Bektaşi tekkeleriyle doluydu. Dönemin 

kaynakları “Cihanın bu gibilerle dolu olduğunu” söyleyerek nüfusun çoğunluğunu Alevilerin oluşturduğunu 

belirtiyor. Bu oran 16. yüzyıla kadar arttı. Osmanlı tarih yazarı Jorga 8 Şubat 1514 tarihli bir kayda göre 

Anadolu nüfusunun beşte dördü (% 80) Alevi olduğunu yazıyor. Bu oran abartılı bulunsa da Osmanlı 

fermanlarının mühimme defterlerinin* kanıtladığı gibi Anadolu’da Alevi nüfus 16.yüzyılda 

çoğunluktaydı.(76) Kaynak: Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/Syf:72 

 Kaldı ki Sünnilik de Osmanlı’da bugün anladığımız şeklini ancak 16. yüzyılda alacaktı. Farklı yollar 

tutmuş 70 kadar tarikatın etkin ve örgütlü olduğu Osmanlı’da, 16. yüzyıla kadar Sünni anlayış da çok renkli 

ve geniş bir yelpaze oluşturmaktaydı. En sofu padişahlardan biri olarak Yavuz Sultan Selim’le birlikte ehl-i 



sünnet mezhebi, Sünni egemen İslamı doğrultusunda hizaya getirilirken, devlet çıkarına aykırı görülen 

Alevilik de yok edilmeye çalışılacaktı. 

 Osmanlı 14. yüzyılda Balkanlara sırtını dayayarak Anadolu’yu ele geçirmeye yönelmişken Anadolu 

Aleviliğinin harcına eklenecek iki önemli akım ortaya çıkacaktı. Biri Şah İsmaille zirveye ulaşan İran’daki 

Erdebil tekkesinden yayılan Safevi etkisiydi. Diğeri de Azerbaycan’dan Rumeli’ye kadar yayılan ve Alevi-

Bektaşi inancı ile kaynaşıp bütünleşen Hurufilikti. 

*Mühimme Defteri: Divan-ı Hümayun’dan çıkan bütün berat ve fermanların tarih sırası ile yazıldığı idari 

defter. 

 

 

    

    FAZLULLAH HURUFİ VE HALİFELERİ 

 Hurufilik, mirasını devraldığı Babek-Hürremi hareketinin doğup geliştiği topraklarda, 

Azerbaycan’da ortaya çıktı. Kurucusu Fazlullah Naimi Tebrizi Astarabadi, 1339-1340’da Astarabad’da 

doğdu. 18 yaşında bir İsmaili’ye bağladı Tasavvufta derinleştikten sonra gezgin dervişler arasına katıldı. 

1376’da Tebriz’de iken harflerin batıni işareti ile peygamberliğin anlamının kendisine açıklandığını 

söyleyerek cavidname adındaki büyük eserini yazdı.  

 Fazlullah Hurufi’ye göre nasıl peygamberlik en yüce noktaya Muhammed’le alışmışsa İmamlık da 

Ali ile ulaşmıştı. Zahir imamların sonuncusu Hasan Askeri’den sonra gayb dönemine girilmiştir. Bu 

dönemin imamı Mehdi’dir. Ve Mehdi de Fazlullah Hurifi’dir. 

 Hurufiliğin merkezi Bakü oldu. Özellikle Arap olmayan uluslar ve Türkler arasında hızla yayıldı, 

taraftar buldu. Fazlullah, Farsçayı Arapça’ya üstün tutmuş, Arap egemenliğine karşı çıkmıştı. Şii şeriatına 

da aykırı olan insanı tanrılaştıran Fazlullah ulemanın şiddetli tepkisini çekti. 

 Timur 1386’da Azerbaycan’ı işgal ederken Alıncak Kalesi’nde direnen Hurifilerin hepsini katletti. 

Daha sonra oğlu Mirnaşah da Hurifileri kovuşturdu ve yakalattığı Fazlullah Hurufi’yi Nahçıvan 

yakınlarındaki Alıncak kalesine hapsetti. Hapiste iken “Vasiyetname” sini kaleme alan Fazlullah, Şirvan’ı 

Kerbela’ya kendini İmam Hüseyin’e benzetiyor: 

 “Yaşamım boyunca Şirvan’da tek dostum olmadı;  

   Ben çağın Hüseyin’iyim, 

   Düşmanların yezid ve şimr;  

   Aşura alınyazım 

   Ve Şirvan, Kerbelam’dır.” (77) Uyur İdik Uyardılar/İrene Melikoff/Syf:180 / Cem 

yayınları-1994 

   

 Fazlullah 1394’te 56 yaşında iken “küfür” suçu ile yargılanıp idam edilir. Cesedi ayaklarından 

sürüklenerek ibreti alem için dolaştırıldı. Ölümünden sonra Alıncak Hurufiler için hac yeri oldu. Kabe’nin 

yerini tuttu. Maran Şah (yılanların Şahı) dedikleri Miranşah tarafından yaptırılan hisarı şeytan taşlar gibi 

taşlamak gelenek haline geldi. Fazlullah için Kerbela ağıtlarına benzer ağıtlar yazılmıştır. 

 Fazlullah’ın ölümünden sonra da Hurufiler üzerindeki baskı ve katliamlar devam etti. Kızı Mahdum 

zade 1427’de Tebriz’de Cihan Şah’ın buyruğu üzerine beş yüz Hurufi ile birlikte öldürüldü ve cesedi 

yakıldı. Hurufiler bu baskı ve katliamlardan kurtulmak için Anadolu’ya sığındılar. 

 Fazlullah’ın Seyid İmadeddin Nesimi, Ali El Ala, Refii, Gerişteoğlu gibi halifeleri Bektaşi 

Tekkelerine sığınarak tüm Anadolu’yu Rumeli’ye kadar dolaştılar ve onun öğrettiklerini yaydılar. 

 Mir Ali el Ala,  “ışık” denen Hurufilerdendi. Anadolu’da Işık deyini genel Alevi dervişleri için 

kullanılmasının yanında özelde Bektaşilik içinde eriyen Hurufileri ifade eder. Anadolu’da ve Rumeli’de pek 

çok tekke ve zaviyenin ışıklara ait olduğu Osmanlı belgelerinde geçiyor. Bilinen iki belgede bu “ışık”ların 

“Hurufi Mezhebi”nden oldukları belirtiliyor. Ali el Ala 1419’da idam edildi ve Alıncak’a Fazlullah’ın 



yanına gömüldü.  

 Hurufiliğin ve Fazlullah’ın Anadolu’da tanınması halifelerinden biri olan Türkmen İmadeddin 

Nesimi’nin propagandası ve Şiileri aracılığıyla oldu. Nesimi Fazlullah’ın damadı, en yakınındakilerden 

biriydi. Timur’un katliam ve soruşturmalarından korumak için Fazlullah tarafından Anadolu’ya 

gönderilmişti. Anadolu’da, Bursa’da ve Ankara’da hoş karşılanmamış. Söylenceye göre görüşmek istediği 

Hacı Bayram Veli tarafından da kabul edilmemişti. 1402’de Timur Osmanlı’yı yendikten sonra Halep’e 

gittiği tahmin ediliyor. 

 İmadeddin Nesimi Alevi-Bektaşi felsefesinde, edebiyatında çok derin izler bırakmış, 7 ulu ozandan 

biridir. Şiirlerinde Yunus Emre’ye öykündü. Hallacı Mansur’u anarak “Ene’l Hak” dediği onlarca şiiri var. 

yine şiirlerinde mürşidi Fazlullah’a bağlılığını anlatır. “ona bağlanan Muhammed soyunu sevenlerdir” der. 

Muhammed’in Ali’nin on iki imamların yeni tanrısal ruhun kendi vücudunda göründüğünü yazmıştır. 

Şeriatın gereklerine, öbür dünyaya kabir azabına inanmadığını ilan etmiştir. Hallacı Mansur gibi tanrıyı 

gökyüzünden yeryüzüne indirdiği; insanda, insanın yüzünde beliren harflerde sır olduğunu açıkladığı için 

Halep valisinin emriyle yakalanmış dinsizlikle suçlanıp derisi yüzülerek katledilmiştir. Nesimi sonuna 

kadar inancını savunan, işkencelere meydan okuyan kişiliği ile Alevi- Bektaşi inancında ölümsüzleşti. Gayp 

Erenlere karıştığı üzerine efsaneler üretilerek, yüzülen derisini omzuna alıp Halep şehrinin on iki 

kapısından çıkıp gittiği söylenmiştir. Bugün derisinin yüzüldüğü yerde tekkesi vardır. 

 Nesimi’nin Anadolu’da kaldığı süreçte Alevi- Bektaşiler üzerindeki etkisi müridi Refii ve ardından 

gelenler tarafından sürdürüldü. Refii 1408-1409’da Fazlullah’ın düşüncelerini açıklayan “Beşaretname” adlı 

Türkçe bir Mesnevi yazdı. Yine 1469’da tirede ölen Ferişteoğlu (Abdumecid) Fazlulah’ın 

Cavidannamesi’ne benzer “ışıkname” adlı bir eser yazdı.(1430) Timur’un önünden kaçan Hurufiler’in 

Anadolu’dan Rumeli’ye geçmesi sonucu Rumeli’deki Alevi-Bektaşi tekkeleri Hurufiliğin merkezi 

konumuna gelmişlerdi. 

 Alevi-Bektaşiliğin 7 ulu ozanı arasında sayılan Yemini ve Virani de Hurufiydiler. Yemini Varna’nın 

kuzeyindeki Akyazılı Otman Baba tekkesindedir. 1519’da “insanoğlunun yeryüzüne yansıyan Fazlullah’ın 

tarısallığını” anlattığı “Faziletname” adında bir eser yazmıştı. Virani de büyük bir Bektaşi ozanıdır. Üzyüz 

nefesini içeren bir divanı vardır. Şiirlerinde Balım Sultan’a bağlılığından söz etmiş ve Dimetoka’da tekkesi 

bulunan Seyit Ali Sultan’a methiye yazmıştır. 

 Hurufilik Fatih Sultan Mehmet’i gençliğinde etkisi altına almış, Osmanlı sarayına kadar girmiştir. 

Ama ulemanın ve vezirlerinin “tehlikeyi sezmesi” sonucu Akşemseddin ve Fahreddin Acemi’nin gayretleri 

ile Hurufi dervişleri saraydın uzaklaştırılmış ve sonrasında Edirne’de dinsizlikle suçlanarak diri diri 

yakılmışlardır. Böylece Hurufilik Osmanlı’nın da fetvalarla kavuşturduğu katline fermanlar yolladığı 

inançlar arasına katılmıştır. Edirne’de üç şerefli cami avlusunda Hurufiler yakılırken ateşi üflediği sırada 

sakalı tutuşan Fahreddin Acemi’nin tavrı ulemanın batini akımlara karşı kana doymaz düşmanlığının 

örneklerindendir. 

 Hurufilik, batini akımların hep güçlü olduğu “sönmeyen ateşin ülkesi” Azerbaycan’da doğdu, 

Babek-Huremiler’in ve Karmatilerin inanç ve düşüncelerinin Anadolu’ya taşınmasında önemli bir rol 

oynadı. Anadolu Aleviliğini felsefi ve estetik olarak zenginleştirdi, ulu ozanların, Bedreddin gibi ayaklanma 

önderlerinin yetişmesine katkı sundu. 

 

    KUTU: HURUFİLİK NEDİR ? 

 Hurufilik harf gizemciliğidir. “Huruf” Arapça’da harf sözcüğünün çoğuludur. Hurufiler Tanrı 

kelamının harflerle insanın yüzünde tecelli ettiğine inanırlar. Harf gizemciliğinin tarihi eskidir. Harfleri 

sayılarla ilişkilendirerek daha eski tarihlerde Tevrat yorumları yapılmıştır. Şii gelenekte ise “harflerin 

bilimi” İmam Caferi Sadık’a dayandırılır. Onun bu bilgiyi İmam Ali’nin kendisine devrettiği geleceği haber 

vermeye yarayan El Cefr adlı bir kitaptan aldığına inanılır. 

 İslam tasavvufunda harflerin kutsallığı, Kur’an’da da vardır. Hallacı Mansur, Nasr-ı Hürre, 



Muyiddin Arabi’de harf gizemciliğinin gelişmesinde katkıda bulunmuştur. Fazlullah Hurufi bu anlayışı en 

üst noktaya vardırmıştı. 

 Hurufi inancına göre Fars alfabesinin 32 harfi ilahi birliğin simgesidirler ve insanın yüzünde, 

vücudunda, ruhunda tecelli eder. İnsan özünde bütün alemleri toplamış bir küçük kainatıdır. Tanrı kemaline 

insanı yaratmakla ulaşmıştır. Dolayısıyla insandan başka yerde aranmaz, ancak kamil insanda görünür. 

 Hurufilikte insan konuşan tanrıdır. İlk maddesel varlıktan başlayarak “insan-ı Kamil’e kadar çıkar 

bir seyir izler. Bu düşünce Alevi- Bektaşi felsefesine <devriyye>, <tenaşuh> (ruh göçü), <hülül> (ruhun 

cisimleşmesi)gibi kavramları sokmuştur. Fazlullah Kur’an’ın zahir (görünen)anlamının terkedilmesi 

gerektiğini, kralların, sultanların, peygamberlerin sonunun geldiğini söyleyerek inananlara dünyada cenneti 

muştulamıştır. 

Fazlullah’ın ve daha sonra da Nesimi’nin inançlarını savunmak uğruna ölümü gülerek karşılamaları Hallacı 

Mansur’dan sonra alevi-Bektaşi erkanına girmiş, cem törenlerinde dara çekilmeye onların adı da 

eklenmiştir. Yüzü yere kapanma, yol uğruna Fazlullah gibi başı boyundan kestirme “Dar-Fazlı” olarak ifade 

edilir. Yine Darı-ı Nesimi de derisi yüzülse bile ikrarından dönmemenin, suçunu kabahatini meydana döküp 

cezası ne olursa olsun rızayla karşılamanın sembolü olmuştur. Alevi geleneğinden özellikle musahiplik 

darında “ Şah Nesimi, Can Nesimi, Seyyid Nesimi” sözleri dilden düşmez Alevi -Bektaşi kültürünün özünü 

oluşturan ikrara bağlılığın sembolü olarak Nesimi paymıh ibadetinde, inancında ölümsüzleşmiş, duasında, 

deyişlerinde, eylemlerinde bugün de yaşamaktadır.  

 Alevi-Bektaşilerde bıyığa verilen önemde Hurifilikle bağlantılıdır. Çünkü “Ali” adının insanın 

yüzünde belirmesi için kaşların “ayn”ı, burnun “lam”ı ve bıyığın “ya”yı oluşturması gerekir. 

“Tuttum aynayı yüzüme 

 Ali göründü gözüme” diyen Mehmet Ali Hilmi Dedebaba’dan Neyzen Tevfik’e kadar birçok ozan 

sanatı bu felsefeyle yetişmiştir.  Hurufilik hat sanatından minyatüre her alanda derin izler bırakmıştır.  

 

 ERDEBİL OCAĞI’NI TUTUŞTURAN ATEŞ 

 Erdebil tekkesinin bir Alevi ocağına dönüşmesi Alevi Türkmen aşiretlerin etkisiyle olmuştur. 

1402’de Yıldırım Bayezit’i yenen Timur’un Alevi dervişlere, babalara görünüşte nispeten hoşgörülü 

davrandığına değinmiştik. Örneğin Eğridir kalesini kuşattığında halk adına yöredeki tekkenin sahibi 

Horasanlı Baba sarayı, Timur’dan ricacı olunca, kale teslim edilmiş ama halka dokunulmamıştı. 

 Timur, Anadolu’da 1 yıl kadar kaldı. On yıldan beri Bursa’da tutuklu bulunan Karamanoğlu 

Mehmet Bey’i serbest bıraktı, yeniden ülkesinin başına geçirdi. Germiyanoğlu Yakup Bey de kaçıp 

sığındığı Suriye’den dönerek Beyliği’nin başına geçti. Osmanlı’nın kendine bağladığı diğer beylikler de 

Timur’un zaferiyle Osmanlı’ya bağlılıktan kurtuldu. Böylece parçalanan Osmanlı’dan geriye birbirine 

düşen şehzadeler, Süleyman, İsa, Mehmet Çelebi ve Musa Çelebi kaldılar.  Bu durumdan yararlanmak 

isteyen birçok Türkmen beyi de peşpeşe ayaklanarak bulunduğu ile hakim olmaya çalıştı.  İç savaş ve 

kargaşayla geçen bu dönem resmi tarihte “Fetret Devri” olarak adlandırılır.  

 

 Timur Anadolu’dan çekilirken 30 bin tutsak Türkmen’i beraberinde götürdü ve Erdebil Şeyhi Hoca 

Ali’ye bağışladı. Bu Türkmenlerin çoğunluğu Tekeli ve Karamanlıydılar. Erdebil’de “Sufiyan-ı Rum” 

(Anadolulu Sufiler) mahallesini oluşturan bu Türkmenler, Erdebil tekkesine Alevi inancını taşıdılar.  

 Erdebil tekkesi başlarda Alevi değildi. Şeyhe Safiyüddin’in torunu olan Hoca Ali zamanında (1329-

1429) tekkenin etkisi yayılmaya başlamıştı. Anadolu’dan Timur’un getirdiği Alevi Türkmenler Hoca 

Ali’nin oğlu Şeyh İbrahim döneminde ( 1429-1447) memleketlerine geri döndüler. Hoca Ali’nin kardeşi 

Cemaleddin’in oğulları da Anadolu’ya gelmişti. Erdebil tekkesi ile Anadolu Alevileri arasında böylece sıkı 

bir bağ kuruldu. Erdebil tekkesinde şeyhlik postunu yitiren,  itibardan düşen Şeyh Süfiyeddin soyundan 

gelenler için Anadolu, itibar gördükleri, sığındıkları bir yer haline geldi. Şeyhe İbrahim’den sonra 

Karakoyunlular müdahalesi ile dergahtan kovulan Şeyh İbrahim’in oğlu Şeyh Cüneyd de Anadolu’ya 



geçerek 1449-1456 yıllarında 7 yıl Türkmenler arasında dolaştı.  Şeyh Cüneyd’in bu süreçte Alevi 

Türkmenler arasındaki taraftarları daha da arttı. Büyük Alevi halk ozanı Dede Kul Himmet’in babası da 

Erdebil’den Anadolu’ya göçmüştü. Hoca Ali’nin amcası Muhyiddin’in torunlarındandır.  

 Erdebil Tekkesi, Osman Bey’in çağdaşı olan Şeyh Safiyüddin zamanından beri itibarlı bir tekkeydi. 

Beylerin, sultanların saygı gösterdiği, bağılarda bulunduğu bir inanç merkeziydi. Siyasi ve manevi etkisi 

nedeniyle Timur her yıl tekkeye bahşiş verdiği gibi, Osmanlı’da Yavuz Sultan Selim’e kadar tekkeye her yıl 

“cerağ akçesi” gönderdi. 

 

  

 15. Yüz yılın başında Anadolu batıni olanların, inançların merkezi durumundaydı. Osmanlı 

parçalanmıştı. Doğu’da Türkmen, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleri güçlenmekteydiler. Timur’un karşı 

koyanları ezip geçtiği bölgede güçlü otoriteler kalmamıştı. Dersim-Erzincan yöresi Alevi aşiretler 

tarafından yarı bağımsız yönetilmekteydi.. 1507’de Safevi devletine katıldığında Akkoyunlu devleti için 

“Mülk-ü Kızılbaş” (Kızılbaş Cemaati) denilmekteydi. Güney’de Kayseri’den Maraş’a doğru uzanan 

Dulkadiroğlu Beyliği sınırları içinde yaşayanların çoğunu da konar-göçer Alevi aşiretleri oluşturuyordu. 

Yine Kuzey’de Sivas-Tokat-Amasya bölgesi de Alevi yatağıydı.  

 

 
Özcesi Timur'un yağmaladığı Osmanlının parçalanıp beyliklerin yeniden toparlandığı bu süreçte Anadolu'daki 
Alevi halk da savaştan, soygunlardan, beylerden, sultanlardan bıkmış çareler aramaktaydı. Özellikle de 
Osmallı'nın o günkü sınırları içinde; yanı Ege'de ve Rumeli’de ağır bir sömürü ve baskı altında ezilen reaya 
kurtuluşu isyan etmekte bulacaktı. 

Hacı Bayram Veli 

Erdebil Tekkesi'nin Anadolu temsilcileri Aksaraylı Ebu Hamid Hamideddin (ölümü 1412) ve Hacı Bayram 
Veli'dir(ölümü 1430). Hacı Bayram Veli'nin asıl adı Numan'dır. Ankara'da bir çiftcinin oğlu olarak doğmuş. 
Karamedrese'de öğrenim görmüştür. Kayseriye giderek Şeyh Hamideddin'in öğrencisi olur. Kurban bayramında 
geldiği için Şeyhi tarafından Bayram ismi verilir. 

 Hacı Bayram Veli, çiftçi Ahilerinin Piri kabul edilmiştir. Emeğe değer verir ve herkesin birlikte çalışıp üretip 
paylaştığı bir yaşamı örgütler. Vahdet-i vücut (varlık birliği) Felsefesini benimsemekte Sünnilik'ten çok Alevi 
inancına yakındır. On iki dilimli kızıl taç giyer. Halk Üzerindeki etkisinin, müritlerinin çoğalması ve düşünceleri 
nedeniyle hakkında çıkan söylentiler Osmanlı'nın dikkatini çeker. II. Murat'ın buyruğuyla ellerinden ayaklarından 
zincirlenerek Edirne'ye götürülür ve sorgulanır. Bu sorgu sonrasında II. Murat hakkındaki ayaklanma ve sapkınlık 
söylentilerinin asılsız olduğunu anlayarak ona hürmet eder. Hacı Bayram Veli'nin bundan sonra kızıl tacını ak 
çuhaya ve on iki dilimi de altı dilime çevirmesi Osmanlı'nın hürmetini nasıl kazandığını göstermektedir. Sünniliğe 
bağlılığı da takdir edilir. Bursa'da ve Ankara'da medreselere müderris olarak atanır! 

 Hacı Bayram Veli öldüğünde halifelerinden Akşemsettin (ölümü 1457). Mürşidinin Osmanlı'ya biadını 
daha ileri taşır ve genç şehzade Fatih'in hocası olur. 

 Hacı Bayram Veli'nin diğer halifesi Ömer dede ise Ehlibeyt sevgisini Melami yalağınca sürdürmüştür. 
Melamilik 12. yüzyılda Nişabur Türkleri arasında doğmuştur. Melamilik kendini ve dünyayı hor görme kınama 
yoluyla tanrıyla bütünleşmeyi öğütleyen bir tasavvuf akımıdır. Dinsel yasaklara ve maddi dünyaya aldırmayan, 
Ehlibeyt'e bağlılığı öne çıkartan Kalenderilikle birleşmiştir. Anadolu'da 15. Yüzyılda Hacı Bayram Veli Yalağından 
Bursalı Ömer dede tarafından canlandırılan Melamilik, Bayrami Melamilik adını almıştır. Akşemsettin'e bağlanan 
Şemsi' ye akımı Osmanlı ile bütünleşirken Bayrami Melamilik Vahdet-i vücut inancını sürdürerek halkçı muhalif bir 
damar yaratmıştır. 



 Yavuz Sultan Selim'e kadar batini akımlara, halk inançlarına tekkelere, dervişlere giderek artan bir baskı 
uygulayan Osmanlı 16.yüzyılda bu baskıyı son sırrına vardırır. Ulemanın devlet katında rolü ve önemi artmış, ehl-i 
sünnet dışındaki tüm akım ve inançlar kanla bastırılmıştır. Melamilik de bu baskı ve katliamlardan nasibini alır. 

 Örneğin Şeyh İsmail Maşuki (1508-1529) Bayramiye tarikatındandır. Genç yaşta İstanbul'a gelmiş ve Oğlan 
Şeyh namıyla ün yapmıştır. Şeyh Maşuki, Cennet ve Cehennem kavramına, kabir azabına, ahiret sorgusuna karşı 
çıkmıştır. Oruç ve zekatın "Yezid'e cereme için geldiğini" söylemiştir. Ona göre inanmış bir kişiye yılda iki bayram 
namazı yeterlidir. Diğer "ameller" (uygulamalar) halkı meşgul etmek içindir. Şeyh Maşuki ruh göçünü ve Vahdet-i 
vücut Felsefesini savunmuştur ve Semah dönerken "Ene'l Hak, Ene'l Hak " diyerek Hallacı Mansur'un yolunda 
olduğunu göstermiştir. Şiirlerinde de bu Felsefeyi işler. 

"Değme bir hor u hakire hor deyu kılma nazar. Kalbinin bir köşesinde arş-ı Rahman gizlidir." 

 Şeyh İsmail Maşuki bu düşünceleri nedeniyle Şeyhülislam Kemalpaşazade'nin Fetvası üzerine 12 müridiyle 
birlikte Sultanahmet'te asılmıştır.(1529) 

 Melami Bayramiliğe yeni bir biçim veren Bosnalı Şeyh Hamza Bali de batini düşünceleri nedeniyle 
katledilmiştir. O da inancını Ehlibeyt Sevgisi üzerine kurmuş, Vahdet-i vücut felsefesini işlemiştir ortakçı (komün) 
geleneklerinin ve Bogamillerin çok köklü olduğu Bosna' da taraftarları çoğalınca 1562' de yakalanıp İstanbul'a 
getirilmiş ve Süleymani'ye arkasındaki Develi yokuşunda başı balta ile ensesinden kesilerek katledilmiştir. 
Tarikatın bu kolu onun ölümünden sonra Hamzaviler adını alarak ardından gidenlerce sürdürülmüştür. Hamzaviler 
Osmanlı tarafından sürekli izlenmiş, yakalandıkları yerde katledilmişlerdir. Bir ada yakalanıp İstanbul'a 
getirilenlerin idam yeri olarak tuzla deresi saptanır. Hamzaviler eli kolu bağlı ölüme götürülürken inançlarına 
bağlılıklarını anlatan şu ünlü marşlarını söyler: 

Zahid bizi tan eyleme  
Hak ismin okur dilimiz  
Sakın efsane söyleme  
Hazret' e varır yolumuz  
 
Sayılmayız parmağ ile  
Tükenmeyiz kırmağ ile 
Taşramızdan sormağ ile 
Kimse bilmez ahvalimiz 
 
Erenler yolun güderiz  
Çekilip Hakka gideriz  
Gazayı ekber ederiz 
İmam Ali'dir ulumuz (78) 
 
Bu marşın sözleri Hamzavi ozan Muhyi'ye aittir. Tekke ve dergahlardaki cönklerde bazı şiirlerine rastlanan 
Muhyi'nin divanı ne yazık ki yitiktir. 
(78) 105 soruda Halk Edebiyatı Rauf Mutluay Syf 69 Sabah yay 
 
 
OSMANLI'NIN DÜZENİNE KARŞI İLK ÖRGÜTLÜ İKTİDAR HEDEFLİ ÇIKIŞI:  
ŞEYH BEDREDDİN AYAKLANMASI 
 Feodal düzen köylüyü toprağa bağlayıp serf haline getirir. Avrupa'da köle sahipleri feodal beylere 
dönüşürken köleler de özgürlüklerini kazanarak serf durumuna gelmişlerdi. Bu dönüşüm üretimi artırdığı gibi, 



köleler içinde büyük bir ilerleme durumlarının iyileşmesi demekti. Selçuklarda ve daha sonra Osmanlılarda ise 
özgür göçebe aşiretler, çoğu kez zorla toprağa bağlanarak reaya haline getirildiler. Kan bağlarıyla bir birine bağlı, 
savaşçı, dayanışmacı bir kabile demokrasisinden Osmanlı düzenine geçiş bu nedenle halkın büyük direnişiyle 
karşılaşmıştı. Halk, eski ortakçı özgür yaşama özlemini dini inançlarında yaşatmakla, ayaklanmalarla besleyip 
büyütmekteydi. Şeyh Bedreddin ayaklanması Osmanlının düzenini oturttuğu bir süreçte bu düzeni ortadan 
kaldırmayı hedefleyen ilk planlı, örgütlü halk ayaklanmasıydı. İktidar hedefliydi ve tarihsel olarak Babai 
ayaklanmasının devamıydı. 
 Selçuklu zulmüne karşı göçebe aşiretlere dayanan Babailer, sultanın kulu olmamak için ayaklanmışlardı. 
Bir buçuk yüzyıl sonra, toprağa bağlanmış, Ege ve Rumeli köylüleri vergi ve haraç altında ezilen Rum balıkçıları, 
Yahudi esnaf, topraksız, işsiz, aç, sefil bırakılan, Abdallar, Torlaklar Şeyh Bedreddin önderliğinde Osmanlı 
saltanatına karşı ayaklandılar. Ayaklanma her yönüyle Babai ayaklanmasının bir benzeri, devamı niteliğindeydi. 
Nitekim Şeyh Bedreddin Ayaklanması'na katılan Türkmenlerin bir kısmı Babailerdendi. Bunların Rumeli’ye Babai 
Ayaklanması sonrasında yerleştiği sonradan ortaya çıkacaktı. Yine Şeyh Bedreddin Ayaklanması'nda kıyımdan 
kurtulabilenlerin Orta Batı ve Kuzey Batı Anadolu'nun çeşitli yerlerine yerleştikleri biliniyor. Örneğin Göynük'te 
yedi mahalleden ikisinin "Mahalle-i Babailer" adını taşıması dikkat çekicidir. Tarihçi İrene Beldicean, Şeyh 
Bedreddin isyanından arta kalanlarında bu mahallelerde iskan edildiğini ortaya koyuyor.* 
*(Yol, Bilim, Kültür-Araştırma: Kasım-Aralık 2000\Sayfa 18) 
 Başlangıçta Sünni bir alim olan Şeyh Bedreddin Alevilerin büyük Ozanı Yunus Emre'yi "Anadolu’nun acılı 
çığlığı" olarak nitelendirip divanını baş ucunda ayırmazken; Konya'da o zaman çok ünlü olan Mevlana'dan hiç 
bahsetmez, adını anmaz. 
 Ege'deki Bektaşiler; Bedreddin müridi Börklüce Mustafa'ya katıldılar. Rumeli'ye geçen Şeyh Bedreddin, 
Sarı Saltuk tekkesine yerleşmişti. Ayaklanmadan yıllar sonra verilen fetvalar hazırlanan raporlar Bedreddinilerin 
(Simavilerin) Alevi-Bektaşiler içinde eridiğini ve sonraki ayaklanmalarda rol aldığını gösteriyor. Örneğin padişah I. 
Ahmet'e sunulan bir raporda;"...bu zümrenin Safevilerle ittifak halinde olduklarını, inançlarının yakınlığı 
dolayısıyla her zaman onlardan yana tavır aldıklarını, ayrıca onların Rafizi olduklarını" söyleniyor. Simavi oldukları 
söylenen Dobruca'daki ışık (kalenderi) zaviyelerine dikkat çekilerek bunların' da "Rafızi..." oldukları belirtiliyor.* 
Bedreddiniler Rumeli Alevilerini oluşturdukları gibi Anadolu’ya da dağılmışlardır. Sivas'ta, Tokat'ta görüldüklerine 
dair fetvalar var. Örneğin Şeyh Bedreddin'in Serez çarşısında çıplak olarak asılmış olması anısına Deliorman 
Alevilerinin törenlerine girmiş olan" Uryanlar Semahı" Kars- Sarıkamış'ta da görülmektedir... Alevi-Bektaşilerin 
önemli Ozan dervişlerinden Alioğlu ve Dedemoğlu'nun 17 yüzyılda Serez'de Bedreddin'i anmak için gizli 
toplantılar yaptıkları da biliniyor; 

  
 "Dedemoğlu uyanır çerağı yakar 
   Kara nine eşiğine yüz sürer 
   Derviş Cemal babam murada erer 
   Güzelsin Serez'in Şahı güzelsin 
   Güzelsin Pirimin nuru, güzelsin" 

  
 Özcesi günümüze dek sürüp gelen Alevi halk ayaklanmalarının hiçbiri birbirinden ayrı, kopuk , ilgisiz 
değildir. Aksine bu çalışma boyunca göstermeye çalıştığımız gibi çoğu organik olarak da bir birine bağlı ve sonraki 
öncekinin tarihsel devamcısıdır. Aynı İnancın, Felsefenin, ideolojinin ürünüdür. Önderleri değişmiş koşulları 
farklılaşmış ama onları ortaya çıkaran sınıfsal çelişkiler, dayandığı toplumsal güçler ve ideoloji pek değişmemiştir. 
 Egemenler hep kendi soylarını, saltanatlarını geçmiş -ki görkemli hükümdarlara dayandırarak 
meşrulaştırmaya onlardan güç almaya çalışırlar. Osmanlı'da soyunu Selçuklu'ya dayamış onun mirasçısı olduğunu 
iddia etmişti.  
 Ama sıra ezilenlere gelince onların tarihini soysuzlaştırmak için ellerinden geleni yaparlar. Milyonların 
savaşımını "üç-beş çapulcu" diyerek gizlerler. Milyonların isyanını "bir şeyhin saltanat hevesi" diye geçiştirirler. 
Sürekliliğini, sonsuzluğunu çarpıtırlar.  Birbirinden kopuk, ilgisiz gösterirler. Oysa fırsat bulduğunda kabuğu kırıp 



yüzeye fışkıran büyük yeraltı nehirleri gibidir halk ayaklanmaları. Bu toprakların en soylu damarıdırlar.  
 Bu yüzden Babailer, Bedrettinler, Kalender Çelebiler ölmemiştir, alan değiştirmiştir. Şeyh Bedrettin 
asıldığında onun ölmediğine, düşünceleriyle yaşadığına inanan müritleri, "Ben de halimce Bedrettinim" derken 
bunu anlatırlar. Halkın dilinde, gönlünde, bilincinde ölümsüzdür Bedrettinler.  
 
 ŞEYH BEDRETTİN'İN YAŞAMI 
 Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedrettin'in yaşamına ilişkin en geniş bilgi torunu Halil Bin İsmail'in yazmış 
olduğu Menakıbnamesindedir. Ama bu da diğer menakıpnamelerdeki veliler gibi anlattığı Şeyh Bedrettin'i 
olağanüstü özellikleri olan bir Veli ermiş olarak gösteriyor. Dahası, torunu, zamanın en büyük alimi olan dedesini 
kendince "aklamak" için Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in ayaklanmalarıyla ilgisi olmadığını savunuyor.  
Eserlerinden anlaşıldığı üzere Şeyh Bedrettin'in çok etkilediği dönemin Alevi inanç ve düşünce akımlarına da hiç 
değinmiyor.  
 Şeyh Bedrettin'in çağdaşı olan Osmanlı tarih yazıcıları İbni Arapşah ve Aşık Paşazade başta olmak üzere 
Şeyh Bedreddin hakkında yazmayan yoktur.  Ama hepsi de Osmanlı'nın bakışını yansıtan basma kalıp 
düşüncelerdir. 
 Bedreddin'in babası Gazi İsrail, Rumeli'nin fethinde yer alan ilk akıncılardandı. Melek adını alan annesi 
Dimetoka Tekfurunun kızıydı.  Bedreddin Edirne yakılarındaki Simavna 'da doğdu.  Burada kadılık yapan babası ilk 
öğretmeni oldu. Ailesinin soyu Selçuklu hanedanına dayanıyordu bu sayede iyi bir eğitim aldı.  Önce Edirne'de 
daha sonra Bursa'da İbni Arabi'nin varlık birliğine (Vahdet-i Vücut) dayanan "Işık felsefesi"ni, Konya'da ise  
Hurufiliğe kaynaklık eden "İlm-i huruf"u(harfler bilimi) inceledi. Fıkıh, hadis, kelam gibi medrese eğitiminin 
temelini oluşturan ilimler ile incelediği tasavvuf arasındaki çelişkiler onu daha çok araştırmaya yöneltti.  Dönemin 
"üniversite kenti" olarak ünlenen Kahire'ye gitti.  
 Torununun yazdığı Menakıpnameye göre Şeyh Bedreddin 8 Aralık 1382'de Kahire'ye geldi. İlginçtir, 
Mukaddime'nin yazarı, ünlü bilgin İbni Haldun'da aynı gün Kahire'ye gelmişti. Yine başta Kaygusuz Abdal olmak 
üzere Türkçe konuşan Anadolu'lu sufiler Kahire'den çok etkilendiler. Ve Sultan Berkuk tarafından 
desteklenmekteydiler... 
 Rum ışığı(Pertev-i Rum) olarak ünlenen genç bir alim olarak Şeyh Bedreddin de Sultan Berkuk'un ilgisini 
çekti ve saraya davet edildi. Sultan tarafından (oğlu)Ferit'in özel hocalığına atandı. Şeyh Bedreddin sarayda tüm 
yaşamını etkileyecek olan Şeyh Hüseyin Ahlati ile tanıştı.  
 Şeyh Hüseyin Ahlati, Türkçe konuşan Ahlat asıllı bir sufiydi. Sadece tasavvufla değil, tıp alanında da büyük 
bir hekimdi. Birçok müridi vardı. Mısır kaynaklarına göre Cuma namazlarına katılmazdı. Bu nedenle "rafizi" olduğu 
iddia edilmişti.  
 Şeyh Bedreddin, Ahlati'nin müridi oldu. Bu sırada da tanıştığı Habeşli cariye ile evlendi. Ahlati'nin müridi 
olduktan bir süre sonra, daha önce aldığı eğitimi, öğrendiklerini bir kenara iterek kıl aba giydi, derviş oldu. Tüm 
kitaplarını Nil nehrine attı. Bedreddin'deki bu dönüşümün özellikle Fıkıh denen İslam Hukuku'nda zamanın en 
büyük alimi iken gerçekleşmesi dikkat çekicidir.  Bedreddin dört Sünni mezhebin Fıkıh kitaplarını incelemiş ama 
aradığını bulamamıştı. Egemenlerin hukukunun da, biliminin de zulüm ve sömürü düzenlerini korumaktan başka 
bir işe yaramadığını görmüştü.  El üstünde tutulan, saraylarda baş köşeye oturtulan bir alimken hepsinden 
vazgeçerek yüzünü halka döndü. Alfabelik öğrenci gibi halkın inancını, felsefesini, hukukunu öğrenmeye koyuldu.  
 Şeyh Bedreddin'in zamanının en büyük alimi olduğu konusunda Osmanlı tarih yazıcıları dahil tüm 
kaynaklar hemfikirdir. İbni Arapşah onun için; " Bilimsel yeteneği deniz gibi sonsuz buldum, özellikle fıkıhta.  
Bilimler alanında bütün arkadaşlarından üstün olarak yurduna döndükten sonra Sufi oldu" (81) 
 Dervişlikte erbain çıkararak (çile çekerek) iç yolculuğunu tamamlayan Bedreddin, Şeyhi tarafından Tebriz'e 
gönderildi. 1400'lerin başında Tebriz, Timur'un işgali altındaydı. Hurufilerin, Safevilerin ve İsmaililerin güçlü ve 
etkili olduğu bir bölgeydi. Ama Timur ordularına direnen Hurufiler ve İsmaililer büyük katliamlara, soruşturmalara 
uğradılar. Şeyh Bedreddin Timur ile Tebriz'e giderken Halep dolaylarında karşılaştı.  Timur'un Halep ve Şam'ı yakıp 
yıkmasını, yağmalamasını önlemek için görüşmeye giden alim ve ulama heyetine katıldığında karşılaştı.  
 Büyük alimleri etrafında toplamaktan hoşlanan Timur Şeyh Bedreddin'e de yanında kalmasını teklif etti. 



Huzurunda yapılan bir tartışmada diğer alimlere karşı üstünlüğünü görmüş ve etkilenmişti. Fakat Şeyh Bedreddin 
yanında kalmayı kabul etmedi. Daha sonra Kazaskerliğini yapacağı Musa Çelebi ile de 1402 Ankara Savaşı'nda 
Timur'un yanında karşılaştı. Diğer oğulları Bayazit'i savaş meydanında bırakıp kaçarken bir tek Musa Çelebi 
sonuna kadar babasını terk etmemiş ve onunla birlikte Timur’a esir düşmüştü.  
 
DİPNOT:--(81) Osmanlı'da Alevi Ayaklanmaları-Baki Öz-Syf:155 
 
 Şeyh Bedreddin, Ahlati'nin hasta olduğunu duyunca Tebriz'den Kahire'ye döndü. Ahlati ölmeden önce onu 
halifesi seçerek postuna oturttu. Ama çok genç olduğu için diğer müridleri bundan rahatsız oldular. Şeyh 
Ahlati'nin ölümü üzerine Şeyh Bedreddin Kahire'de çok kalmadı postu terk ederek Halep'e geçti. Halep'te onu bin 
kadar Türkmen karşıladı. Ve ondan yanlarında kalmasını istediler. Ama Bedreddin Hallacı Mansur'un geleneğini 
sürdüren Hurufi Nesimi'nin derisinin yüzüldüğü bu şehirde de kalmadı. Anadolu'ya döndü.  
 Şeyh Bedreddin torununun yazdığı menakıpnameye göre Karaman, Germiyan ve Aydın yörelerini dolaştı. 
Timur sayesinde yeniden tahta oturan bu beyler tarafından saygı ve hürmetle karşılanıp ağırlandı. Gerçekte ise bu 
bölgedeki Alevi-Bektaşi Türkmenler, Hristiyanlar ve Yahudiler arasında görüşlerini yaymakta ve müridler 
edinmekteydi. Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı Uzunçarşılı bu seyahati şöyle değerlendiriyor;  
 "Şeyh Bedreddin Anadolu'da dolaştığı sırada tasavvufi daha doğrusu Batıni ilkeleri yaymaya başlamış ve 
gezdiği yerlerde hep Alevi Türkmenlerle temas ederek onları maksadına göre hazırlamak istemiştir. Daha sonra 
Şeyh Bedreddin, Rumeli'ye geçip Edirne'ye yerleşmiş ve kendisini ziyarete gelenlerle görüşerek yavaş yavaş 
etkinliğini arttırmıştır. " (82) 
 Şeyh Bedreddin Ayaklanması'nın komutanlığını yapacak gibi önemli halifesi Börklüce Mustafa ve Manisa 
Yahudi'lerinden Torlak Kemal'de bu gezide Şeyh Bedreddin'e bağlandılar. Bedreddin Sakız adasına da gitmiş ve 
Hristiyan keşişler de müridleri arasına katılmıştı. Osmanlı'nın Ege'de yayılmasına karşı çıkan Aydınoğlu Cüneyd 
Bey'in de desteğini aldı. Bu bölgede iyice güçlenen Şeyh Bedreddin doğduğu topraklara Rumeli'ye geçti.  
 
DİPNOT: --(82) Aktaran Anadolu Bilgeleri- İsmail Kaygusuz- Syf: 224 
 
Rumeli , Sarı Saltuk’un, Seyit Ali Sultan'ın dergah kurduğu, Hurufiliğin yayıldığı,  Bogamillerin hala (etkili) olduğu 
Hristiyan, Müslüman halkın, Osmanlı'nın Bizans ve Slav aristokratlarının zulmüne ve sömürüsüne karşı kaynaştığı 
bir bölgeydi. Şeyh Bedreddin'in din, dil, milliyet ayırmadan tüm halklar arasında kardeşliği ve ortakça bir yaşamı 
öngören düşünceleri hızla yayıldı.  
 Bu sırada Amasya'da saltanatını ilan eden Mehmet Çelebi, Sivas'ı, Saruhan bölgesini ve Bursa'yı ele 
geçirerek Anadolu'yu yeniden Osmanlı egemenliğine almaya çalışmaktaydı. Timur'un, Bayezid’i cenazesini 
götürmesi için serbest bıraktığı Musa Çelebi ise Edirne'de saltanatını ilan etmişti.  
 
 ŞEYH BEDREDDİN MUSA ÇELEBİ'NİN KAZASKERLİĞİNİ NEDEN KABUL ETTİ? 
 Fetret döneminde(1402-1413) diğer kardeşleri ortadan kalkınca taht kavgası, Anadolu'daki Mehmet 
Çelebi ve Rumeli’deki Musa Çelebi arasında geçecekti.  
 Mehmet Çelebi, Osmanlı düzeninin mirasçısıydı. Tarihçilerin yazdığı gibi; " Bütün hayatı boyunca Bizans 
İmparatorluğu'nun sadık müttefiki,  Türkmen aşiretlerinin korkunç düşmanı, Osmanlı saltanatının dayanağı... " 
(83) olmuştu.  
 
 DİP NOT: (83) Türk Halk Eylemleri ve Devrimler- Çetin Yetkin- Syf: 95 
 
 Yıldırım Bayazit yenilince işgalci Osmanlı'nın vergisinden, haracından kurtulan Anadolu halkının 
düşmanıydı. İzlediği siyasetle sömürücü, asalak, kapıkulu ve devşirmelerin desteğini kazandı. Yeniden Osmanlı'nın 
zulmü ve sömürüsü altına girmek istemediği için isyan eden halkın ayaklanmalarını kanla bastırdı. Özellikle Alevi 
halkın yoğun olduğu Amasya, Tokat, Samsun, Sivas bölgesinde; Köpekoğlu Hüseyin Bey, Göynükoğlu Kara Devlet 



Şah, Gözleroğlu Ali Bey, Kubadoğlu Ali Bey, İnanoğlu İbrahim Bey gibi Türkmen beylerinin öncülüğündeki 
ayaklanmaları ezmiştir. (84)  
 Yine Bizanlılar ve Sırplar'da "yoksul halkı başına toplayan" Musa Çelebi'ye karşı Mehmet Çelebi'yi 
destekledi ve asker verdi.  
 Musa Çelebi, gerçekte meşru padişah olarak kabul edilmesine rağmen Osmanlı egemenlerinin, beylerinin 
ona yüz çevirip Mehmet Çelebi safına geçmeleri uzu sürmedi. Bunun nedenini Osmanlı tarih yazıcısı Neşri şöyle 
anlatıyor: " Rumeli beylerinden be-nam maldör(ünlü mal sahibi) beyleri tutup, helak edip(öldürerek) malını 
almaya başladı. Hatta divanda otururken maldör beylerden ve padişahlardan kimi görse "şol orada, filari kokar" 
deyip öldürüp malını alırdı... Ve etrafta olan beylere elçiler gönderip, bazısından haraç talep edip daha ona benzer 
türlü nesneler etti. "(85) 
 Yani Musa Çelebi, mal-mülk sahibi beyleri kızdırırken, Hristiyan, Müslüman yoksul halkın desteğini 
kazanıyordu.  Çıkarlarının tehlikeye girdiğini gören beyler de boş durmadı! Musa Çelebi'nin İstanbul'a (Bizans) 
haraç istemeye gönderdiği veziri İbrahim Paşa ondan habersiz beylere danıştı ve " Bu kişinin bed-hali(kötü 
durumu) giderek cemimizi öldürür, malımızı alır. Sultan'ı davet etmek evladır. " kararı alınması üzerine, Mehmet 
Çelebi'ye mektup yazdı. Mehmet Çelebi kaftan göndererek onu davet edince ona katıldı. Benzer bir mektup yazan 
Evrenos Gazi, Mihailoğulları, Paşa Yiğit Bey, Burak bey gibi kökleri Osmanlı'nın kuruluşuna kadar giden beyler de 
Mehmet Çelebi'ye katıldılar.  
 Osmanlı egemenlerinin bu kadar hızlı saf değiştirmesinde kuşkusuz Musa Çelebi'nin Şeyh Bedreddin'i 
kazaskerliğe getirmesinin de büyük etkisi olmuştu. Şeyh Bedreddin, Varidat'ı 1407'de yazmıştı, 1411'de ünü 
Anadolu ve Rumeli halkı arasında iyice yayılmıştı.  Şeyh Bedreddin, Börklüce Mustafa'yı kethüdası (yardımcısı) 
yaptı.  Bu dönemde kadıların halk lehine kararlar almaları nedeniyle Bedreddin'in halk üzerindeki etkisi daha da 
arttı.  Aydın'daki beyliğinden Mehmet Çelebi tarafından sürülen ve Ohri'ye sancak beyi atanan Cüneyd Bey ve 
Eflak Voyvodası Mirceo da daha sonra ayaklandığında Şeyh Bedreddin'i destekleyeceklerdi.  
 Musa Çelebi'nin iktidarı fazla uzun sürmedi. Bizans gemileriyle Rumeli'ye geçip iki kez kardeşine saldıran 
Mehmet çelebi yenilerek canını zor kurtarmış ve Bizans'a sığınmıştı. Ama üçüncüsünde büyük toprak sahibi 
beylerin saf değiştirmesi sonucu Musa Çelebi’yi yenerek öldürdü. Şeyh Bedreddin'i ise azlederek yüklü bir maaşla 
İznik’e sürgüne yolladı. Bedreddin taraftarlarının çoğu katledildi, tutuklandı, dağıtıldı. Çünkü Rumeli'de halkın 
zararına büyük malikaneler kurarak toprağın mülkiyetini ele geçiren beylere karşı çıkmıştı Bedreddin. Cami ül-
fusuleyn adlı kitabında şöyle yazıyor. 
 "Dünyada kutsallık yoktur. Kutsallık sadece Tanrı'dadır. Onun yarattığı her şey her nimet insan içindir. 
Toprağın tek ıssı (sahibi) Tanrı'dır. Rumeli'nde bol bol görülen malikane işleri yüzünden insanlar bu nimetten 
mahrum bırakılamaz..."(86) 
 Bedreddin mülksüz bırakılan insanların haklarını nispetten iyi bir egemenin yanında yani düzen içinde 
mücadele ederek alabileceklerini ummuştu. Ama yaşadığı mu deneyimle iktidar gerçeğini daha iyi anlamış ve 
ancak halkın iktidarını kurmasıyla hakkını alabileceği gördü. Ondan sonra isyanı örgütlemeye başladı. 
DİPNOT)...(86) Anadolu Bilgeleri İsmail Kaygusuz / sayfa 225/ 
 
  ŞEYH BEDDEDDİN'İN DÜŞÜNCELERİ 
 Marx ve Engels'in önemle üzerinde durduğu Alman köylü ayaklanmalarının önderi Thomas Münzer "her 
türlü yetkenin varlığına son verilmeli, mallar ortak kullanılmalı, herkes emeğini ortaya koymalı ve toplumda tam 
bir eşitlik sağlanmalı" diyordu. Thomas Münzer, kiliseye karşı ayaklanmıştı; Çünkü kilise köylülere bu dünya da 
çektikleri zulüm ve sömürüye boyun eğmelerini öğütlüyordu. Boyun eğmeliydiler çünkü ancak o zaman cennete, 
yani öbür dünya da "Tanrı'nın krallığına" erişerek kurtulabilirlerdi! Oysa Thomas Münzer "Tanrının Krallığını" bu 
dünyada kurmak için soylulara ve kiliseye karşı isyan etti. Cenneti yeryüzüne indirmeye kalktı yani... 
 Zamanın en büyük İslam alimlerinden biri olarak Şeyh Bedreddin, Thomas Münzer'den yüzyıl önce benzer 
görüşlere ulaşılmıştı. Mısır',ı Hicaz'ı, Filistin'i, Suriye'yi, İran’ı, Anadolu’yu gezmiş, İbni Haldun gibi çağın en büyük 
bilginleriyle görüş alış-verişinde bulunmuş, bütün düşünce akımlarını incelemiş sonunda tasavvufa yönelmişti. 
 Şeyh Bedreddin'in görüşlerini açıkladığı en önemli kitabı Varidat'tır. Bu kitabın öğrencilerine verdiği 



derslerden derlendiği sanılıyor. Varidat ölümünden sonra gizlendi ve ancak Kanuni döneminde ortaya çıkarıldı. 
Şeyh Bedreddin, Varidat'ta açıkladığı şu görüşleri nedeniyle " zındık" ilan edilmişti. 
 "Her ne ki ararsan mutlaka insanda vardır. Lakin örtülüdür. Örtünün kalktığı anda hak ehli için keşfe yol 
açılır" 
 "Bizim vardığımız sonuç şudur ki, halk tarafından peygamber ve erenlere bol keseden yakıştırılan 
özellikler ne eski yüzyıllarda olmuş, ne şimdi ne de ilerideki yıllarda olabilecek şeylerdir" 
 "Henüz şeytandan bazı eserlerin kalması da vehim ve hayalin bazı kimselerde hala hüküm sürmekte 
olduğuna işarettir."  
 
 "İnsana öğretilen ve onlarla muttasif (sıfatlanan) olması gereken işitici, görücü, bilici vb. sıfatlar-
okunamadı...- kendi adlarıdır. Bu o demektir ki Tanrı, ilim , güç, görme, istek ve dilek vb isimlerine tümüyle sahip -
okunmadı-..üzere melekleri değil insanları yaratmıştır" 
 "Velilere, Mürşitlere, Nebilere bel bağlanmaması gerekir"  
"Bizim bildiğimiz kıyamet, kişiliğin doğması ve sıfat-okunamadı-..natının sönmesidir. Eğer sen dilersen ölen birisi 
için kıyamet koptu' diye bilirsin." 
 "Halkın sandığı üzere 'haşr' yani gövdelerin dirilip yeniden mahşere gelmesi olanaksızdır" 
 "Kur' an'da geçen huriler, köşkler, ırmaklar, ağaçlar benzer şeylerin tümü cisim dünyasında değil düş 
dünyasında gerçekleşir." 
 "Bütün namazlar ve niyazlar ahlakın düzeltilmesi ve iç yüzün arınması için bir araçtır. Gerçek ibadetin, hiç 
bir zaman kuralı ve koşulu yoktur. Hangi biçimde yapılırsa yapılsın Tanrı dileğine uygun olur."  (87) Aktaran: 
Anadolu'nun Gizli kültürü, Alevilik\ Nejat Birdoğan\syf 127 
 Şeyh Bedreddin in görüşleri Alevi-Bektaşi felsefesiyle paraleldir. Hallacı Mansur'un " En’el Hak" diyerek 
dile getirdiği Vahdet-i Vücud ( varlığın birliği) şeklini almıştır. Muhyiddin Arabi'nin dinleri "aynı ağacın dalları" 
olarak gören anlayışını daha ileri götürecek dinler ve peygamberler arasında bir fark olmadığını söylemiştir. Bu 
bakımda düşünceleri Hristiyan halk tarafından da benimsenmiştir. Hatta Edirne’deyken aileleri ile birlikte yanına 
yerleşen iki keşişten birinin kızı ile oğlu evlenir ve menakıbnamesini yazan torunu Hafız Halil'in annesi olur. 
 Şeyh Bedreddin'in Varidat'ta ve diğer eserlerinde ortakçı, eşitlikçi bir düzeni öngören fikirleri doğrudan 
ifade edilmemiştir. Ama İslam hukukuna ve felsefesine yönelik tüm eleştirilerinde bu düşüncelere rastlamak 
mümkündür. Örneğin; 
 " İnsanlar birbirilerine tapıyorlar; ya da parçalara, altınlara, yiyeceklere, üne, şana... Bilmedikleri içinde 
yüce Tanrı'ya taptıklarını sanıyorlar" 
 "Kelamcılar'ın : " Yüce Tanrı kafirlerin kafir; zalimlerin de zalim olmasını diledi" ... sözleri doğru değildir... 
Salt cahilliktir ve Hakkı kavrayamamış olmaktan ileri gelir. Yüce varlık, zalimlerin ve sapkınların söylediklerinden 
arınmıştır." 
 "Belki de Tanrı, bir şeyin yatkın olduğu niteliklere göre diler ve ona göre iradesini kullanır anlamındadır." 
 "Sebepler varsa, iradenin kendini göstermesi kaçınılmaz olur; bu da eylemleri kaçınılmaz kılar. Eylemlerin 
sahibi, bunları yapmayabileceğini sanırsa da gerçekte buna gücü yetmez"(88) Aktaran: Türk halk hareketleri ve 
devrimleri\ Çetin yetkin\syf 101 
 Şeyh Bedreddin'in nasıl bir toplum düzeni için mücadele ettiğini ise asıl olarak Börklüce Mustafa ve Torlak 
Kemal'in eylemlerinde görürüz. Bizanslı tarihçi Dukas'ın Börklüce Mustafa ve onun yaydığı düşüncelere ilişkin 
yazdıkları, Osmanlı tarih yazıcılarının karalamalarından çok daha fazla bilgi veriyor. Midilli'de Yazdığı "Historia" 
adlı yapıtında Dukas da Börklüce Mustfa'yı kötülemekle beraber, düşüncelerini doğru aktarıyor. 
 " O zamanlar İonia körfezi girişinde halk dilinde Stilarian(Karaburun) adı verilen dağlık memlekette bayağı 
bir Türk köylüsü ortaya çıktı. Adı geçen köylü Türklere vaaz ve öğütlerde bulunuyor; kadınlar dışında olmak üzere 
yiyecekler, giyecekler, evcil hayvanlar ve arazi gibi şeylerin tümünün ortak mal kabul edilmesini öneriyordu" 
 " Diyordu ki ben senin malını- mülkünü kullanabildiğim gibi, sende benimkini aynı şekilde tasarruf 
edebilirsin; Bu  köylü aşağı tabakadan halkı bu çeşit sözlerle kendi tarafına çekip kazandıktan sonra Hristiyanlarla 
da dostluk kurmaya başlamıştı. Köylünün dediğine göre 'Hristiyanların Tanrıya inandıklarını yadsıyan Türk, kendisi 



dinsizdir' köylünün düşünce arkadaşları, rastladıkları Hıristiyanlara dostça davranıyor ve ona Tanrı tarafından 
gönderilmiş, yani peygamber gibi saygı gösteriyorlardı. O Stilarion'un karşısında ki sakız adası yönetimi aracılığıyla 
ruhaniler aşkanına adamlar gönderiyordu.." (89) Aktaran: Anadolu Bilgeleri \İsmail Kaygusuz\ syf 233 

  
 Şeyh Bedreddin başta Alevilik-Bektaşilik ve Hurufilik olmak üzere dönemin batini inanç ve düşünce 
akımlardan beslenmiştir. Araştırmacı Esat Korkmaz'a göre Şeyh Bedreddin'i tasavvufa yönelten Şeyhi Ahlati de 
Hurufi’ydi 15. yüzyılın ortalarında Sakız Adasında ki kilise ve manastırda hala Hristiyanlıkla Müslümanlığın aynı 
derecede mukaddes olduğunu söyleyen Hurufi dervişleri bulunmaktaydı. 
 Şeyh Bedreddin'in halk tarafından Mehdi olarak yani kurtarıcı olarak kabul edilmesi ve "Dede Sultan 
olarak anılan Börklüce Mustafa'nın onun Peygamberi kabul edilmesi, düşüncelerinin batini inançları 
sentezlemesinin bir sonucuydu. Babailerden bu yana Anadolu'yu sarmış kökler üzerinde yükselen Şeyh Bedreddin 
ayaklanması kuşkusuz eylemi ve düşüncesi ile kendinden öncekileri çok aştı. Ortakçı bir toplum ütopyası ilk kez 
Aydın- Ortaklar'da ete kemiğe büründü. Tarihte ezilenlerin de egemenlerin de unutamayacağı bir iz bıraktı. 

  
  "İRİŞ DEDE SULTAN KAVGAYA İRİŞ" 
 Mehmet Çelebi tarafından İznik'e sürülen Şeyh Bedreddin Edirne'de başlayıp sürgünde tamamladığı 
"Teshil" adlı eserinde şöyle yazıyor. 
 "816 (1414) yılında bu şerhimi yazmaya başladım. Buradan ayrıldıktan sonra 818' de (3 Eylül 1415) 
tamamlandı. 
Hapis ve gurbetin verdiği acılar ve sürekli üzüntü içinde sürüklenmekteyim. Kalbimin içindeki ateş tutuşmuş 
günden güne artıyor öyle ki kalbim demir bile olsa dayanıklılığına karşın eriyip gidecek Ey gizli lütuflar ıssı? 
Korktuklarımızdan bizi kurtar" (90) Aktaran: İsmail Kaygusuz\syf:227 
 Şeyh Bedreddin'in kalbindeki ateş. Aydın ellerine gönderdiği Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'le halkın 
gönlüne düştü. Yeniden doğrulup Anadolu ve Rumeli'yi boyunduruğu altına almaya yeltenen Osmanlı'ya karşı 
halkın umudu oldu. Halk Börklüce'nin anlattılarında, kurduğu düzende, tüm halkların ortakçı bir toplumda 
kardeşçe yaşayabileceğini gördü, bilince çıkardı. Bu düzende beyler, Sultanlar yoktu. Haraç, cizye, öşür diyerek 
halkın sömürülmesi yoktu. Halkı köle yerine koyup çocuklarını devşirmek erkeklerini zorla askere almak, 
kadınlarını, kızlarını cariye diye haremlere kapatmak yoktu. Tüm insanlar eşitti. Kadın-Erkek eşitti. Tüm dinler, 
inançlar eşitti. Toprak deniz, orman, birlikte alnının terini döken herkesin ortak malıydı. Öyle bir düzen kurdular 
ki, hepsi başı açık tek tip elbiseler giyiyor çocukları beraber bakılır eğitilirdi. Kadınları da erkekleri gibi çalışır, kılıç 
kuşanırdı. "Hakikat Bacıları" olarak örgütlenirlerdi ve kiminin "Mehdi" dediği Kiminin "Zamanımızın İsa’sı, 
Musa'sı" dediği şeyhlerinin açıkladığı Hakikat uğruna hep birlikte savaşmaya karar verdiler. 

  
 Börklüce, Aydın- Tire arasındaki cuma dağlarında karargah kurmuştu*(Mezarı da buradadır ve halk her yıl 
mezarını onu kurtarıcı bir evliya olarak ziyaret eder. (Can dergisi sayı 2 )Gülağ ÖZ'ün "Gezi" yazısı)  Torlak Kemal' 
de Manisa'da Ahiler ve Yahudi esnafı örgütlemişti. Osmanlı'nın vergi almaya, ürünlerine el koymaya gönderdiği 
mültezimleri öldürüp, güçlerini dağıttılar. Böylece hem savaştılar, hem köyleri kasabaları örgütlediler. Aydın-Tire, 
Ayasluğ, Söke, Milas, Yatağan, Muğla, Nazilli, Saruhan, bölgeleri ile Ege'nin tüm halkları Hakikat savaşına 
katıldılar. 
 Tahtının sallandığını hisseden Çelebi Mehmet hemen harekete geçti. Saruhan Valisi Süleyman belye asker 
toplayarak Aydın yöresinde bulunan Börklüce Mustafa'nın üzerine gitmesini buyurdu. Börklüce Mustafa'nın 
yanındaki Hakikat Savaçılarının sayısı 6 bini bulmuştu. Karaburun (stilorion) Dağı geçitlerini tutarak Osmanlı 
ordusunu yenilgiye uğrattılar. Süleyman Beyi öldürdüler. Çelebi Mehmet bu kez Timurtaşzade Ali Beyi Aydın ve 
Saruhan'a Vali atayarak ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Ancak aynı yerde o da yenildi ve Manisa’ya 
kaçarak canını zor kurtardı... 
 Bu sırada Ege'de ayaklanmanın başladığını öğrenen Bedreddin gizlice İznik’ten kaçtı. İsfendiyaroğlu beyliği 
üzerinden Eflak'a geçti. Oradan Kazaskerliği döneminde düşüncelerini benimsemiş olan halkın yaşadığı Silistre, 
Dobruca, Deliorman bölgesine geçti. Alevi-Bektaşi Türkmenlerin toplandığı Sarı Saltuk zaviyesini ve Deliorman 



bölgesini karargah haline getirdi. Osmanlı'nın ezdiği beyler, yoksul Hristiyanlar, keşişler çevresinde toplandılar. Bu 
sırada Çelebi Mehmet, Rumeli' den Şeyh Bedreddin'in üzerine yürüdü. Daha çocuk yaşta olan oğlu şehzade 
Murat'ı da yanına veziri azam olan Bayezid Paşayı vererek iyice güçlenen Börklüce ve Torlak Kemal'in üzerine 
gönderdi. 
 Bayezid paşa komutasındaki bu ordu daha önce iki kez Osmanlıyı yenen Dede sultan'a değil halka karşı 
savaştığının bilincindeydi. Dukas'ın yazdığına göre Osmanlı ordusu " Yolda rast geldiği ihtiyar ve çocukları, erkek 
ve kadınları, yaş ve cins farkı göz etmeksizin, merhametsiz ve kılıçtan geçirerek" ilerledi. Amaç sadece 
ayaklananları yok etmek değildi. Onlara destek veren, güç veren halk denizini kurutmak ve bir daha kimse böyle 
işlere girişmesin diye ibretlik bir kıyım yapmaktı. Çok çetin geçen bir savaş sonunda Hakikat Savaşçıları yenildiler. 
Dede Sultan ve sağ yakalananlar Ayasluğ'a (bugünkü Selçuk) götürüldüler. 
 "Hep bir ağızdan türkü söyleyip 
   Hep beraber sulardan çekmek ağı 
   Demiri oya gibi işleyip hep beraber 
   Hep beraber sürebilmek toprağı 
   Ballı incirleri hep beraber yiyebilmek 
   Yarin yanağından gayrı her şeyde  
    her yerde 
    hep beraber 
    diyebilmek için 
 On binler verdi sekiz binini" 
    (Nazım Hikmet) 
 Cellatlar, tutsak düşen Dede Sultan'dan dönmesini, aman dilemesini istediler. Kabul etmedi. Dede Sultan'ı 
önce ellerinden ce ayaklarından bir çarmıha çivilediler ve ibret olsun diye devenin üstüne bağlayarak sokaklarda 
gezdirdiler. Sonda meydana getirip önüne konan kütükte boyunları tek tek vurulan yoldaşlarının acı sonunu 
seyrettirdiler. Ne mutlu ki, hiç biri ölümden korkup inancını inkar etmez... Ölmeden önce son bir kez 
komutanlarına bakıp " iriş Dede Sultan iriş" dediler. Bu son sözleri sonradan bir Türkmen ağıdı olarak halkın 
bilincine kazınacaktı; 
   Aydın'da Ortaklar Karaburun'da  
   Kılıç Ceran oldu oynuyor kında  
   Bir elim harmanda bir elim kanda 
   Kanara* kurarız biz de yakında 
    İriş koç yiğidim er meydanında 
    Sultanın ettiğin koyma yanına 
   Sultan oğlu leşkerine buyurdu 
   Buyruğunu dört bir yana duyurdu 
   Kılıç çaldı ana bebe savurdu 
   Yalım esti her yanları kavurdu 
    Vur yoldaş vuralım kavga günüdür 
    Ahiri evveli yine ölümdür 
   Kılıç üşürdü beyi Sultanı 
   Atını koşturdu Veziri hanı 
   Biz de helal ettik bu kuşca canı 
   And verdik yoluna dökeriz kanı 
    İriş Dede Sultan kavgaya iriş 
    İmdi can günüdür gazaya giriş (91) 
 * Kanara: Et asılan Çengel 
(91)Aktaran: Şeyh Bedreddin ve Varidat\ Esat Korkmaz\ syf: 74 
 



  SEREZ'İN ESNAF ÇARŞISINDA... 
 Börklüce Mustafa katledildikten sonra Bayezit Manisa üzerine yürüdü. Torlak Kemal' in 3 bin kişilik 
ordusunu da zorlu bir savaştan sonra yok etti. Torlak Kemal'i Manisa’da astırdı. 
 İki taraftan Osmanlı'yı sıkıştırıp tacını tahtını yıkmayı hedefleyen Şeyh Bedreddin ise Rumeli'de 
taraftarlarını derleyip toplama çabasındaydı. Osmanlı tarihçisi İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Şeyh in savaşa 
hazırlanmasını anlatıyor. 
 "Bu Alevi Kıyamının asıl reisi Şeyh Bedreddin, Deliorman’da Anadolu'daki bu kıyamın büyümesini 
bekliyordu. Çevreye adamlar mektuplar göndererek halkı kendi cemiyetine davet etmiş. Kazaskerliği sırasında 
tanıdıkları beylerden katılanlar olmuştu. Bu sırada Çelebi Mehmet de Düzmece Mustafa olayıyla ilgili olarak 
Rumeli'ndeydi. Bayezit Paşa'yı Anadolu'dan çağırtıp Bedreddin'in üzerine sevk etti. Bu sırada, Şeyh'in 
çevresindekilerin bir kısmı Anadolu’daki ayaklanmaların bastırılmış olduğunu öğrenip dağılmıştı. 
 "Kısa bir çarpışmadan sonra Şeyh ele geçirilip Serez'e getirildi. İran'dan gelmiş bir din bilgini olan Heratlı 
Mevlana Haydar’ın ‘Kanı Helal malı haramdır' fetvasıyla 1420'de Serez pazarında bir dükkanın önünde asıldı. Ona 
katılmış olduğundan kuşkulanan akıncı beylerbeyi de Tokat kalesine hapsoldu" (92) Aktaran: Anadolu 
Bilgeleri\İsmail Kaygusuz\ syf:234 
 Doğduğu topraklarda isyan ateşini tutuşturmayı deneyen Bedreddin, ya ihanete uğrayarak ya da pusuya 
düşürülerek yakalanmıştı. Çelebi Mehmet, Bedreddin huzuruna getirildiğinde bu kadar ünlü ve büyük bir bilgini 
asmak için alimlerden fetva istedi. Bilgisinin enginliği karşısında kimse fetva veremediği için siyasetten devlete 
başkaldırmakla suçlandı. Fetvanın altına Şeyh Bedreddin kendi mührünü bastı. 
 Şeyh Bedreddin, Serez'in esnaf çarşısında asılmış ve ayaklanma bastırılmıştı. Ama düşünceleri yüzyıllarca 
yaşamaya devam etti. Soruşturmalara uğrayan, sürülen müritleri Alevi-Bektaşi İnancı içinde onun anısını 
yaşattılar. Düşüncelerini, eylemlerini kulaktan kulağa aktararak ölümsüzleştirdiler. Osmanlı'nın Şeyh Bedreddin 
korkusu da hiç bitmedi ondan yüzyıllar sonra bile çıkan alevi ayaklanmaları Padişah'a rapor edilirken Bedreddin 
Müritleri olarak suçlandılar. 
 Bu düşmanlığı en açık ifade edenlerden biri de 16. yüzyılda Alevi katliamlarında önemli bir rol oynayan 
idris-i Bitlisi dir İdris-i Bitlisi; " Şeyh Bedreddin'in din mezhep bağlarını ortadan kaldırmak, haramları helal saymak, 
şarabı ve müzik aletlerini dinlemeyi mubah addetmek gibi, halktan bir kısım insanların tamah ve hırslarını dünyevi 
zevklerini tahrik edecek vaadlerde bulunarak memleketi isyana katılanlar arasında paylaştıracağı Propagandasını 
yaptığını ileri sürer(93) Aktaran: Osmanlı Gerçeği\ Erdoğan Aydın\ syf:158 
 
  OSMANLI'NIN BEDREDDİN DÜŞMANLIĞI 
 
 Osmanlı tarih yazıcılarının istisnasız tümü Şeyh Bedreddin ayaklanmasını karalamak için "bütün mallar 
gibi kadınları da ortak kullandıkları" iftirasına sarıldılar. Baba ishak'ın büyücülükle halkı peşinden sürüklediğini 
söyledikleri gibi Börklüce Mustafa ve Torlak Kemal'in de kaba cahil köylüler olduğunu halkı dinden çıkarıp 
hilekarlıkla kandırdıklarını yazdılar. Bu tarih boyunca zulme ve sömürüye karşı isyanın meşruluğunu gölgelemek 
için egemenlerin kullandığı bir yöntemdir. Kendi ahlaksızlıklarını halk önderlerine yamamaya çalışır iftira atar. 
 Osmanlı'nın Şeyh Bedreddin'e bakışı özellikle Alevilere karşı top yekün imha politikasını netleştirdiği bu 
yüz yılda daha da sertleşti. 16. yüzyıldan önce eylemleri (karalansa veya yasaklansa) zamanın en büyük alimi 
olarak eserleri teksir edilmişti. Örneğin İskipli Halveti Muhyiddin Muhammed (Ölümü; 1516) Varidat‘ın 
açıklamasını yaptığı eserinde şöyle yazar: “ Bu risaleyi peygamber şeriatının güneşi( okunamadı), Mustafa 
yolunun Bedr‘i (ay‘ı)...Hakkı bilen gerçeği gerçekleştirmiş erenlerin seçkini, olgunluğa ermişlerin en olgunlarının 
en olgunu...Allah‘a mensup bilginlerin tam inanç gerçeğine varanların sultanı, hak, şeriat ve takva* ve dinin  
Bedr‘i yazmıştır. Allah aziz sırrını kutlasın“(94) Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/ syf: 229 
* Takva: Günahtan korkma, kaçınma 
 Oysa bu övgüleri dizen Muhyiddin Muhammed’in oğlu Osmanlı Şeyhülislamı Ebusuud Efendi tam tersini 
düşünmektedir. Ki “Bedreddin yandaşı olan kafirdir, katledilmeleri gerekir, onları evlerinde konuk edenlerin bile 
cezalandırılmaları gerekir” diye fetva vermiştir. 



 Osmanlı’nın bu kini artarak sürer öyle ki 1850’lerde dönemin Şeyhülislamı Arif Hikmet Bey’in, Varidat’ı 
nerede bulursa ucuz pahalı demeyip satın alarak yaktığı anlatılır. Sahaflarda tükenince bazı uyanıklar, 
şeyhülislama sahte Varidatlar yazıp satarak para kazanmaya devam etmiştir. (95) Anadolu Bilgeleri/ İsmail 
Kaygusuz/syf:229 
 Halk, Şeyh Bedreddin’in eylemlerinin, düşüncelerinin önemini kavrayıp bilincine kazırken aydınlar onu 
anlamamış ya da çok geç fark etmişlerdir. Hatta Kemal Tahir gibi muhalif solcu aydınlar bile Osmanlı tarih 
yazıcılarının etkisinden kurtulamayıp çarpık değerlendirmelerde bulunmuşlardır. 
Safını şaşıran Kemal Tahir işi Bedreddin’e “hain” demeye kadar vardırır: 
 “Bedreddin hareketi dünya imparatorluğunu ve bu imparatorluğun tarihsel misyonunu görmemekten 
gelen bir yeniden küçük beyliklere bölmek (...) küçülmek yönelimidir. Bura da bu değerlendirme, Bedreddin ve 
takımına karşı gösterilecek en büyük acımadır. Yoksa biraz insafsız bir araştırmacı Bedreddin’i kolayca Timur’un 
ihaneti yanına koyar, pek de hata etmez, ayrıca(...) Şeyhin idraksizliğini de belirlemiş olurdu. Bedreddin hareketi 
en hafif anlamıyla bir yarı delinin umutsuzluk görüntüsüdür”(96) Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/ syf:161 
 Şeyh Bedreddin’in tarihimizde ve mücadelemizde hak ettiği yeri ve önemi olmasını sağlayan devrimci 
aydın Nazım Hikmet’tir. Bedreddin’in destanını şiiriyle ölümsüzleştirerek onu Alevi halkın bilincinde kalmış 
küllerinden diriltmiş, solun ve Anadolu halklarının bilincine aktarmıştır. 

  
   “Dönüldü Bedreddin’e 
   Denildi: ‘sen de konuş’ 
   Denildi: ‘Ver hesabını ilhadının*’ 
   Bedreddin 
   Baktı kemerlerden dışarı 
   Dışarda güneş var. 
   Yeşermiş avluda bir ağacın dalları 
   ve bir akarsuyla oyulmaktadır taşlar 
   Bedreddin gülümsedi 
   Aydınlandı içi gözlerinin.. 
   Dedi: 
   Mademki bu kere mağlubuz netsek, neylesek zaid  
   Gayrı uzatman sözü Mademki fetva bize ait  
   Verin ki basak bağrına mührümüzü” 
      (Nazım Hikmet)  
 
ŞEYH BEDREDDİN AYAKLANMASININ BABAİ AYAKLANMASI İLE BENZERLİĞİ 
 Şeyh Bedreddin ayaklanması Babai Ayaklanması’nın tarihsel devamıdır.   Sarı Saltuk öncülüğünde 
Rumeli’ye geçen Babai Türkmenler de Şeyh Bedreddin’e katılmışlardır. Yine Ege’de Börklüce Mustafa’nın yaydığı 
fikirleri benimseyen “Dede Sultan” diyerek ona bağlananlar Babai dervişleriydiler. Hacı Bektaş-ı Veli’nin Abdal 
Musa’nın müritleriydiler. Bedreddin hareketinin Hristiyan halkı kazanmasında Hacı Bektaş-ı Veli’nin, Abdal 
Musa’nın Sarı Saltuk’un Hıristiyanlarla ilişkilerinin çok iyi olmasının, başta Aleviler gibi Hıristiyan halkın da onları “ 
aziz – ermiş” olarak kabul etmesinin payı büyüktü,  özcesi Bedreddin hareketi Babailerin attığı temel üzerinde 
yükselmişti. Dolayısıyla birçok benzerlikleri olması kaçınılmazdı. 
 Babai düşüncesi de, Bedreddin’in düşüncesi de başlıca üretim aracı olan toprağın yoksul halka dağıtılarak 
beylerin, padişahların sömürü ve zulmüne son verilmesine dayanıyor. Şeyh Bedreddin çağını aşarak bu düşünceyi 
daha ileri götürmüş, toprakta ve üretim araçlarında ortakçılığı savunmuş ve uygulamıştı. Bu nedenle her iki 
düşünceyi benimseyenler her din ve milliyetten yoksullar, ezilen halklar oldu. Zaten hem Babailer, hem de Şeyh 
Bedreddin, dinler, inançlar, Peygamberler arasında bir fark olmadığını söyleyerek hepsini kutsal kabul etmişlerdi. 
 Her iki hareket’ de planlı bir şekilde örgütlenmiş ve doğrudan iktidarı hedef almıştı. Baba İshak’ı 
Kefersud’a gönderen Baba İlyas gibi Şeyh Bedreddin de Börklüce Mustafa’yı halkı örgütlemesi için Aydın bölgesine 



göndermişti. Her iki isyanda önder kadrosu propagandacıları, örgütçüleri halkın güvenini, sevgisini kazanmış 
dervişlerdi. Tüm bunlar daha sonra karşımıza çıkacak olan Şahkulu, Kalender Çelebi, Pir Sultan Abdal gibi Alevi 
ayaklanmalarının aynı temeller üzerinde yükseldiğini gösteren ortak özelliklerdir. 
 

    
   MÜLK ALLAH’INDIR! 

 
 Şeyh Bedreddin, kendinden önce “mülk Allah’ındır” diyerek sömürü düzenine isyan eden batinilerin 
yolundan yürümüştü. Beylerin sultanların hükümdarların düzenini koruyan hukuk, sistemi ulema tarafından 
İslam’a dayandırılır. Bedreddin de onların düzenini yine İslam’a, İslam’ın halkçı yorumuna dayanarak mahkum 
etmiş, Tanrının amacına aykırı olduğunu söylemişti: 
 “Tanrı dünyayı yarattı ve insanlara verdi. Şu halinde dünyanın toprağı ve bu toprağın bütün ürünlerin 
insanların ortak malıdır. İnsanlar eşit olarak yaratılmışlardır. Birinin mal toplayıp öbürünün aç kalması Tanrı’nın 
amacına aykırıdır.”(97) Düşünce Tarihi/ Orhan Hançerlioğlu/syf:186 
 Kökeni İslam’ın doğuşunda ki ilk ayrışmalara; Ebuzerlere, İbni Sebelere. Kadar giden bu düşünce, 
çatışmanın sınıfsal özünü gösteriyor. Tarih boyunca Aleviliğin egemenlerle çatışması, özünde halkın egemenlere 
karşı yürüttüğü ekmek kavgası oldu. Şeyh Bedreddin’den sonraki Alevi ayaklanmalarında da hep bu sınıfsal öz ön 
plana çıkacaktı. Hemen, hepsinde yoksul köylülerin toprak talebi, toprağın herkese eşit dağıtılması başlıca amaç 
oldu. Alevi halkın inancına baskı, ağır sömürü koşulları ile iç içe geçmiştir. Çünkü din her ne kadar öbür dünya ile 
daha ilgili gibi görünse de asıl olarak bu dünyayı düzenlemeye çalışmaktadır. Sömürü arttıkça genellikle dini baskı 
da artmıştır.  
 “Mülk Allah’ındır” sözüne hiç bir Müslüman itiraz edemez ki Kur’an’da da böyle yazar! Şeyh Bedreddin’in 
herkesin eşit olduğu ve Allah’ın mülkünden eşit yararlanması gerektiği düşüncesi ise “sapıklık” sayılarak 
cezalandırılmıştır. Yine de onun herkesten üstün olduğu kabul edilen bilgisi, ulemadan ve egemen sınıflardan 
insanları da etkilemişti. Şeyh Bedreddin’ den sonra da onun düşüncelerinin değerini öven, haklı olduğunu savunan 
pek çok Osmanlı alimi çıktı. Ve Osmanlı Yalnızca katletmenin yetmediğini görerek onun düşüncelerini mahkum 
etmek için ideolojik araçlarla da saldırıya geçmiştir.  
 Çelebi Mehmet’ten sonra tahta çıkan II. Murat’ın 21-51)..”Nasihattı Sultan Murat” adlı eserinde yazdıkları 
bu çabanın ürünü sayılabilir. II. Murat’a göre: Tanrı kullarını iki bölük eylemiştir: Nafaka verici ve nafaka alıcı. Bir 
zengin, bir yoksul; bir bey, bir kul. Beyin beyliği kul ile; Zenginin zenginliği yoksul iledir. İnsanlar bunu bilmeli. 
Tanrı’nın buyruğuna uymalı. Verdiği rızk için şükretmelidir. “Buna karşılık Padişah da” reayayı adalet ve şefakatle 
yönetilmesi gereken Tanrı’nın bir emaneti olarak kabul edecektir!(98) Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/syf:303 
 Yine Osmanlı’da önemli bir eğitim kitabı olan “kabusname” bu dönemde yeniden çevrilir. Kitap 1082 
yılında yazılmış ve üç kes Osmanlıcaya çevrilmiş bir siyasetnamedir. II. Murat’ın emriyle Mercimek Ahmet’in bir 
kez daha çevirdiği Osmanlı siyasetçilerinin bu eğitim kitabında reaya ya önerilen şudur: 
 “İnsan elindeki ile yetinmelidir. Aç gözlülük kulu yok eder. Kısmet ne ise ona rası olmak, Tanrı’nın 
kaderlediğine şükretmek gerekir. Zira rızık Tanrı tarafından bölüştürülmüştür. İnsana ancak ezelden kısmet olarak 
ayrılan erişir”(99) Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/syf:303 
 Ezilen sömürülen halkı, din zoru ile düzene biat ettirme çabaları 16. yüzyılda doruk noktasına ulaşır. 16 
yüz yılın boğazına kadar Alevi kanına batmış Şeyhülislamlarından Kemal Paşazade de yoksullara şöyle öğüt verir: 
 “Tiz olma teemmül* kıl, her hale tahammül kıl  
   Allah’a gönül kıl, tedbiri bozar takdir” 
*Teemmül: düşünüp taşınmak 
Arkasından gelenlerde halka karşı bu “öğüt”leri dilinden düşürmezler 17. Şeyhülislamı Yahya Efendi de şöyle der:

  
  “Tevekküldür* fakirin kıblegahı 
    Kanaat had** hemen altınoluktur” (100)Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/ syf: 304 
*Tevekkül: İşini Allaha havale etmek 



**Hod: Kendi 
 Özcesi “Mülk Allah’ındır” diyen Şeyh Bedreddin’i Osmanlı uleması “Allah dilediğine verir” diye düzetmeye 
çalışır! Ama Osmanlının Düzeninde o düzeni kutsayan dinini de tanımayan Alevi halk isyan etmeye devam eder. 

   
  OSMANLI’NIN II. KURULUŞU 

  
 Fetret Devrini sona erdiren Mehmet Çelebi resmi tarihe Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak tanınır. 
Timur’un saldırısıyla egemenliklerini ilan eden beylikleri, tekrar Osmanlı Sultası altına almıştı;Onlarca Alevi 
Türkmen ayaklanmasını ve en Önemlisi de Şeyh Bedreddin ayaklanmasını kanla bastırarak Osmanlı’nın tacını 
tahtını kurtarmıştı. 
 Çelebi Mehmet 1420’de öldüğünde Anadolu beylikleri bu fırsattan yararlanarak tekrar ayaklandılar. 
Germiyanoğlu, Karamanoğlu, Menteşoğlu, Aydınoğlu, Saruhanoğlu, İsfenderiyaroğlu tahta geçen II. Murat’a karşı 
mücadeleye başladılar. Ama bir kez daha teker teker yenilerek Osmanlı egemenliğini kabul etmek zorunda 
kaldılar. Böylece Osmanlı, Timur’un saldırısından önceki sınırlarına ulaşmış; Doğu’da Akkoyunlu ve Karakoyunlu 
Devletleriyle komşu olmuştu. Balkanlarda ise Bulgaristan’ın tümünü topraklarına katmış, Tuna nehrine 
dayanmıştı. Orta Avrupa devletlerinin oluşturdukları Haçlı orduları, Varna Savaşı (1444) ve Kosova savaşlarında 
(1448) Osmanlı’ya yenildiler. Böylece Avrupa da Osmanlı egemenliğini kabul etmiş ve savunma durumuna 
geçmişti. 

  
 II. Murat’ın 1421-1451 yılları arasındaki saltanat dönemi de taht kavgaları, savaşlar, yağma ve katliamlarla 
geçti. Anadolu’da Osmanlı zulmüne direnen Türkmenlere karşı II. Murat’ın veziri Yörgüç paşa acımasız katliamlar 
yapmıştı. Aydınoğlu Cüneyt beyi tuzağa düşürerek ailesi ile birlikte öldürmüştü. Yine Çorum- Tokat bölgesinde 
göçebe bir Alevi aşireti olan Kızılkocaoğullarını kadın, çocuk demeden katletmişti. 
 Kızılkocaoğulları Amasya-Tokat-Çorum-Sivas-Konya-Afyon-Manisa ve Burdur hattında konar göçer büyük 
bir aşiretti. Alevi olduk ları için “Soygunculuk yaptıkları” iddia edilerek 1427’de üzerlerine ordu gönderildi. Yörgüç 
Paşa önce aşiretin beyi ve kardeşlerini tuzağa düşürerek öldürdü. Ardından tüm aşirete yönelik yağma-talan ve 
katliamlar başladı. 
 “Geride kalıp da kaçanlarıysa bir bir yakalayıp zincire ve prangaya bağladılar. Hepsini bir mağaraya 
doldurup ağzını kapattıktan sonra, içini kara gönülleri gibi dumana boğdular, kızgın ateşle ve böylece korkunç bir 
ceza ile helak eyleyip ülkenin eteklerini vücutlarının pisliğinden temizlediler. Ertesi sabah yani gümüş tüylü 
tavuskuşu kol ve kanatlarını açtığı gece kuşları karanlık köşelere sindiği demde Yörgüç Paşa, seçtiği ülkeler açan 
yiğitlerle bu uygunsuzların yurdu, çoluk çocukların konağı olan Çorumlu ovasına atladı. Ansızın bastırarak orada 
olan Türkmenleri de kırıp geçirdi. Sürü ve davarlarını aldı. Ele geçen ganimet o kadar fazlaydı ki, bir koyun bir 
dirheme satılacak kadar ucuzladı. Bunların çoluk ve çocuklarını kimseye dokundurmadı. Onlar ise dilenciliğe 
dönüp bütün ülke içine dağıldılar. Yörgüç Paşa bir Türkmen getirene bir kaftan adamış, bunu da tellallarla 
duyurmuştu. Bu yolla da Türkmenlerden pek çok kimseyi temizlemiş oldu. O tarihten sonra Türkmen eşkiyası 
başsız ve güçsüz kaldılar.”101 Dipnot: Tacü’t Tevarih cilt:2 Hoca Sadettin/syf.329 
 
Timur'a yenilmesinin ardından dağılma tehlikesi geçiren Osmanlı, Çelebi Mehmet'ten sonra 2. Murat'la birlikte 
Anadolu'daki Türkmen Beylikleri ve halk üzerindeki baskı ve kontrolünü sürekli arttırdı. İmparatorluğa giden 
yolda Anadolu'nun boyunduruk altına alınmasını şart görüyordu. Askeri yöntemlerin yetmediğini gören Osmanlı 
giderek başka araçları da devreye sokarak halk üzerindeki baskı ve terörünü kurumlaştırmaya çalıştı. Bunun temel 
aracı ise Ortaçağda dindi. Her ayaklandığında kırımdan geçirilen Alevi halka yönelik katliamlar, kovuşturmalar 
böylece süreklileştirilecek, 16. yy'dan itibaren ise Aleviler tek tek takip edilecek, isim isim fetva verilecek ortadan 
kaldırılacaktı.  
 
NİZAM-I ALEM İÇİN... 
 



 Fatih Sultan Mehmet'in 1453'de İstanbul'u feth etmesiyle birlikte Osmanlı "Dünyayı nizama sokmayı" 
hedefleyen bir imparatorluk haline geldi. Fatih "Bizans İmparatoru" ünvanını almış, daha sonra 1481'de anısına 
çıkarılan madalyona bu ünvan da kazınmıştı.  
 Fatih Sultan Mehmet ünlü "Kanun-name-i Al-i Osman"da "Evlatlarımdan kime saltanat düşerse Nizam-ı 
Alem için kardeşlerini öldürmesi münasiptir" diyerek kardeş katlini yasalaştırandı. Resmi tarihin yalanlarla 
süsleyerek anlattığı gibi ne " gayri Müslimlere karşı hoşgörülüydü, ne de İstanbul'a Hristiyan hanımları tarafından 
çiçeklerle karşılanmıştı!" (Recep Tayyip Erdoğan) Aksine askerlerine "Sadece ganimet sizin, binalar benim" 
diyerek 3 gün yağma izni vermiş, kadın, çocuk demeden Bizanslılar tecavüze uğramış, katledilmiş, yağmalanmıştı. 
Osmanlı'nın bu geleneksel yağmasından sonra padişah şehri imar etmek, nüfusunu arttırmak için iş ve ticaret 
erbabı olan Yahudilerden, Ermenilerden, Rumlardan yararlandı. Nüfusu arttırmak için Anadolu'dan halkı zorla 
getirmek istedi ama başarılı olamadı.  
 "Hünkar buyurdu ki, her vilayetin ganisinden ve fakirinden süreler, kadınlara ve subaşılara hükümler 
varıp, her taraftan adamlar sürüp, getirip İstanbul'a dolduralar. Her taraftan adamlar sürüp İstanbul'a doldurarak, 
şen olmağa başladı. Andan bu gelen kişilerin evlerine mukataa vaz ettiler(kira istediler-bn); bundan halk nefret 
ettiler, eyittiler(dediler-bn) evlerimizi bize sattırıp vatanımızı azmededip bizi burada bu kafir evlerine kira 
vermeye mi getirdiniz? diye ekser halk avradını ve oğlanını bırakıp, başını alıp gittiler" (102) 
 Yani Fatih imparatorluk siyasetinin gereği olarak Rum Ortodoks kilisesini, Ermeni kilisesini ve Yahudi 
Hahambaşı'lığını geniş yetkilerle donattı. Böylece İstanbul'un farklı mahallelerine yerleştirdiği, Yahudi, Ermeni, 
Rum halkın yanı sıra tüm gayrı Müslimleri dini kullanarak etki altında tutmaya çalıştı. Ekonomik boyutunda ise 
devlete gelir sağlamak için İstanbul'un gümrükleri, darphaneleri, şaphaneleri, maden ocakları, tuzlaları ticareti 
bilen aristokrat Hristiyanlara verildi.  İstanbul'a yaptırdığı camiler, hisarlar, medreseler için para ihtiyacı gelir 
kaynaklarının iltizam ve tekel usulü ile Bizans soyluları ve Floransalılara verilmesi ile sağlandı. Ama bunlar da 
yetmedi Fatih Sultan Mehmet'in bitmek bilmeyen seferleri, savaşları için devalüasyon yoluyla paranın değer 
düşürülerek ek gelir sağlandı. Fatih'in iktidarının başında bir akçe 1.052 gram gümüş iken, iktidarının sonunda 
0.751 gram gümüşe düşmüştü. "Para tağşişi" denilen devalüasyon Fatih'ten sonra da Osmanlı'nın para sıkıntısı 
nedeniyle sıklıkla başvurduğu bir yöntem olacaktı. Önemli bir diğer uygulama da Fatih tarafından merkezi devleti 
güçlendirmek için 20 bin kadar mülk ve vakıf arazisi statüsündeki köyün yeniden tımar sistemine dahil 
edilmesiydi. Bu yolla Timurtaşoğulları, Malkoçoğulları, İsfandiyaroğulları gibi ünlü ailelerin mülkleri müsadere 
edildi. Yani ellerinden alındı. Böylece padişah feodal beylere karşı sınırsız ve mutlak bir güç elde etmek istiyordu.  
 
-(102) Aktaran Osmanlı toplumsal düzeni. /Taner Timur/ syf:136 
 
 İstanbul'u fethederek bir imparatorluğa dönüşen Osmanlı'da bu politikaların halka yansıması neydi? 
İstanbul'daki padişahın ve çevresindeki Osmanlı aristokratlarının gücü ve servetleri günden güne artarken halk ne 
durumdaydı? 
 "Fatih, Anadolu'yu Osmanlı ülkesine katmıştı fakat halk refah ve saadet nimetinden mahrumdu. Yüce 
dağlar ortasında 'tekalifi örfiye ve şakika'(eziyet) ile muzdarip olan halk kendine dinde bir ilticagah buluyor.... " 
(103) 
 Osmanlı tarihçilerinin belirttiği gibi, Anadolu beylerini ezerek Osmanlı egemenliğine alan Fatih Sultan 
Mehmet oldu. İsfandiyaroğlu Beyliği, Trabzon Rum İmparatorluğu, Karamanoğlu Beyliği, Alanya Beyliği Osmanlı 
topraklarına katıldı. Dahası doğuda güçlenen Türkmen Akkoyunlu devleti de 1473'de Otlukbeli savaşında yenildi. 
Tüm bunların anlamı Anadolu'nun Osmanlı tarafından işgal ve yağmasıyla halkın yoksulluktan ve katliamlardan 
iyice perişan olmasıydı. Örneğin, Karamanoğulları Beyliği'nin işgali sırasında Fatihin veziri Rum Mehmet Paşa, 
Karaman, Larende ve Ereğli dolaylarında kırım uygulamış, Osmanlı tarih yazılarının deyişiyle "reayayı çiğnemiş", 
"köyleri viran" etmişti. "Padişahın bizim vatanımız hakkında icra ettiği hasaretin intikamını Larende ülkesinde 
icraya muaffak oldum." diye övünmüştü. Yine Otlukbeli savaşında "tutsak edilen Türkmen taifesinin öldürülmesi" 
buyrulmuş, "sıra sıra cellatlar, sürü sürü Türkmen doğramış"tı.  Bir başka örnek Rum Mehmet Paşa'dan sonraki 
Vezir-i Azam İshak Paşa'nın fermanıyla Aksaray halkı 1471'de İstanbul'a sürüldü. (104) 



 Osmanlı büyüdükçe Anadolu'daki sömürüsü arttı. Çift resmi (vergisi) 22 akçeden 32 akçeye çıkarıldı. 
Osmanlı ordularının yağma ve talan, katliamları halkı canından bezdirdi. İşte halkın "...Kendine dinde bir 
ilticagah" aramasının nedenleri bunlardı. 16.yy boyunca Osmanlı'nın kabusu olan Alevi ayaklanmalarını hazırlayan 
koşullar bunlardı. Ne "dinsizlik, sapkınlık" karalaması ne de Safevileri hedef gösteren " dış mihraklar" 
demagojileri bu gerçeklerin üstünü örtebilir.  
 
(103) Aktaran: Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/Syf: 172 
(104) Osmanlı'da Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/ Syf:71 
 
 
 
 Bu süreçte Türkmenlerin gönlünü kazanarak Anadolu'da örgütlenen Safeviler ve Erdebil Tekkesi dini 
açıdan bir çekim merkeziydi. Ama giderek önemli bir siyasal güç haline de gelecekti. Daha doğrusu Osmanlı 
saltanatına boyun eğmeyen, çareler arayan kızılbaş Türkler ve Kürtler tarafından alternatif bir siyasal güç haline 
getirilecekti.  İleride göreceğimiz gibi Safevilerin ilk taraftarları da Şah İsmail'i yetiştirip iktidara taşıyanlar da, 
Çaldıran'da Osmanlı'ya yenilenler de Alevi-Kızılbaş Anadolu halklarıydı.  
 
 
 BALKAN HALKLARININ OSMANLI'YA DİRENİŞ 
 Balkan halklarının durumu da Anadolu halklarının durumundan farklı değildi.  Henüz Osmanlı'nın işgal 
etmediği bölgelerde serf durumundaki halk,  Hristiyan soyluların, prenslerininin zulmü ve sömürü altında 
inlemekteydi, feodalizmin geliştirdiği ve feodal derebeylerin daha güçlü olduğu Orta Avrupa'da köylü, toprağa 
bağlı köle durumundaydı. Örneğin toprağını terk etmesi "bir uzvunun kesilerek sakat bırakılması" gibi en ağır 
cezalarla yasaklanmıştı. Halk bu koşullara isyan ederek 1437'de genel bir köylü ayaklanması çıkarttı. Ayaklanma 
kanlı bir şekilde bastırıldı. : "... Yakalanan asi şefleri barbar bir şekilde öldürürler. Yenilenler üzerine korkunç bir 
intikam dalgası esti. Burunları, kulakları, dudakları ve elleri kesildi, gözleri oyuldu. "(105) 
 Balkanlar'daki Hristiyan halkın isyan ettiği bu bölgeler, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı 
egemenliği altına girdi. Sırbistan, Yunanistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek ve Eflak Boğdan, Osmanlı tarafından işgal 
edildi. Osmanlı İşgal ettiği balkanlarda halkı zorla Müslümanlaştırma yoluna gitmedi. Cizye ve haraç almakla 
yetindi. Din, dil ve millet ayırmadan halka kapılarını açan, hoşgörü ile yaklaşan Alevi-Bektaşi tekkelerinin 
yayılmasını teşvik etti. Diğer bölgelerden farklı olarak Bosna-Hersek ve Arnavutluk'ta halk işgalden sonra 
padişahın izniyle toplu olarak Müslümanlığa geçti. Böylece hem Arnavutluk hem de Bosna-Hersek Balkan 
Bektaşiliğinin en güçlü ve örgütlü olduğu merkezler haline geldiler. Bu bölgeler aynı zamanda Osmanlı 
yeniçerilerinin devşirildiği, Osmanlı düzenine çok sayıda asker ve yönetici vermiş bölgeler oldu. Bektaşi inancı 
hem geçmişten getirdikleri ortakçı yaşam geleneklerine hem Bogomiller'in miras bıraktığı batıni Hristiyan 
inançlarına uygun olduğu için hızla yayıldı. Bu gün bile özellikle Arnavutluk'ta Bektaşilik çok güçlü ve yaygındır. 
Arnavutluk, Bektaşiliğin Anadolu'dakinden farklı Babagan kolunun merkezi oldu.  
 
(105) Osmanlı Toplumsal Düzeni/ Taner Timur/syf:29 
 
 
   TEKKE VE MEDRESE KAVGASI 
 
 
Fatih, Manisa‘da şehzadeyken Hurufi dervişlerle tanışmıştı. Bunların en ünlüsü Otman Baba‘ydı. Fatih‘i Hurufiliğe 
ilgisinin, padişahlığı zamanında da İstanbul‘un fethine kadar sürdüğü biliniyor. Fakat ulemanın durumundan 
rahatsız olması sonucu Hurufiler padişah çevresinden uzaklaştırıldılar. Her yerde kovuşturularak katledildiler. 
Edirne‘de toplu olarak yakıldılar. Fatih‘in kişisel ilgisi, bir dünya İmparatorluğuna dönüşen Osmanlı‘nın çıkarları 



karşısında önemsizdi. Ki devletin ve saltanatın kurumsallaşması için dine olan ihtiyaç giderek artmaktaydı. Din, 
halkın sırtında Osmanlı’nın manevi sopası haline getirilmeliydi. Bu sopayı, padişah adına halkın sırtından eksik 
etmeyecek olanda ulema olacaktı. Bu nedenle ulemanın saltanattaki gücü giderek arttı. Yeni yeni medreseler 
açıldı, camiler inşa edildi. Padişah tarafından büyük vakıflar bağışlandı. Öyle ki bu savaşta biraz namuslu ve dürüst 
davranan mollalar bile fetvalarla katledildiler. Şeyh Bedreddin‘ in yarattığı sarsıntı ile titreyen Osmanlı, Fatih‘le 
birlikte halka karşı Sünni İslamı kurumlaştırmak, ulemayı güçlendirmek için olanaklarını seferber etti. Fatih, 
İstanbul‘u işgal ettiğinde (….) büyük kiliselerden sekizini camiye çevirdi ve her birinde bir medrese kurdu. Yine 
kendi adına inşa ettirdiği camide de sekiz medrese kurdu, bu medreselerin hocalarına özel bir önem vererek 
yüksek bir maaş bağladı. “ Her ne kadar Sultan Orhan, Osmanlı Devleti’nde tesis ettiği medresede müderrislikler 
(öğretmen-bn) kurmuş  ve Yıldırım Bayezit, kadıların olacakları rüsum miktarını( ücret-bn) tayın etmiş ise de, 
ilmiye heyeti….) teşkilatı ancak II. Mehmet zamanında başlar“ (106) Büyük Osmanlı Tarihi cilt 2/ Hammer/ syf: 
439 Milliyet yayınları 
 Fatih‘in teşkilatlandırdığı ulemanın yönetimdeki rolü 6. yüzyılda yine Alevi-Kızılbaş ayaklanmalarının 
peşpeşe Osmanlı‘yı sarstığı dönemde doruğa çıkacaktı. Fatih, Osmanlı‘nın ay yılı esasına dayalı Hicri takviminin en 
büyük iki dinsel gücü olan “Hüseyin matemi“ni ve “Nevruz“u yasakladı. Çingeneleri dahi İslamlaştırmak için 
zorlayıcı fermanlar verdi. Öşür, haraç gibi ödentileri İslam hukukuna göre düzenledi.(107) Osmanlı‘da Alevi 
Ayaklanmaları/ Baki Öz/ syf 120 Böylece Sünni İslam’ın devlet ve halk üzerindeki hakimiyeti giderek artmıştı. 
 Tekke ya da dergahlar ise saltanatın dayandığı medreselerin aksine halkın dayanağıydı. Her türlü batini 
inancın halk içinde örgütleyip yayıldığı merkezlerdi. Halkın eğitim merkezi, kültür merkezi, üretim merkezi 
olmuşlardı. Tekkelerdeki dervişler, Hristiyan keşişleri gibi dünyadan el etek çekip çile evlerine kapanan din 
adamları değillerdi. Aksine üretim içinde yer alan hayatın içinde halkın tüm sorunlarına ortak olan, öncülük yapan 
kişilerdi.    Bu yüzden belli merkezlere bağlı olsalar da çoğu gezgindiler. Çoğu yaptığı işte anılmış; Sucu Baba, Eskici 
Baba, Kilci Baba, Somuncu Baba, Elekçi Baba…. Denmiştir. Tekkeler aynı zamanda ortakçı yaşamın da 
merkezleriydiler. Açlar doyurulur, yolcular ağırlanır, oraya dahil olan kim olursa olsun beraber çalışmanın ve 
ürettiğini ya da halkın bağışladığını herkesle paylaşmanın zevkine varırdı. Osmanlı tarihçilerinden Prof. Ömer Lütfi 
Barkan 15. yüzyıla kadar tekkelerin bu özelliklerini koruduğunu söylüyor: 
 “Bu devirde gördüğümüz dervişler, henüz ziraat hayatı ile meşgul olan, bağ bahçe yetiştiren zaviyeler 
kurmakta usta olan kişilerdi. Vakitlerini ayin ve ibadetle geçirdiklerine, başkalarının sırtından yaşadıklarına dair 
ortada henüz, hiç bir delil mevcut değildir. Birçok dervişin bir komünist hayatı yaşamak için bir araya 
toplandıklarını ve beraber çalışıp beraber yemenin ve böyle müşterek bir hayat sürmenin zevklerini tercih 
ettiklerini kabul edebiliriz“ 108 Aktaran; Yunus Emre İ / İlhan Başgöz/ syf: 61/ Cumhuriyet yay. 
 Tekkeler aynı zamanda halk kültürünün, edebiyatının taşıyıcısı oldular. Yüzlerce Alevi halk ozanı, şairi 
tekkelerde yetişti. Halkın destanları, masalları, öyküleri daha önemlisi tarihi tekkelerde kaleme alınıyordu. Bu 
bakımdan tekkeler kırsal bölgelerde yazılı kültürün tek temsilcisiydiler. Ne var ki egemenler de dunu bildiğinden 
her fırsatta tekkelerin kütüphanelerini yağmalayıp, kitaplarını yakarak ortadan kaldırdılar. 
 Çoğu zaman halk ayaklanmalarının da karargahı haline gelen tekkeler Osmanlı tarafından giderek daha 
sıkı denetim altına alınacaktı. Özellikle 16. yüzyıldan itibaren zararlı görülenler kapatıldı, faaliyetine izin 
verilenlerin şeyhleri, babaları, dervişleri Osmanlı‘dan icazet almak zorunda bırakıldılar. Osmanlı‘nın bir oyunda 
eğer suyun akışını kesemiyorsa yönünü kendine doğru çevirmek, yani tekkeleri yozlaştırarak kendi çıkarları için 
kullanmaktı. En etkili yozlaştırma aracı ise paraydı. Osmanlı bazı durumlarda tekke…. Yük gelirler bağışlardı. Hacı 
Bektaş-ı Veli, Abdal…. Seyit Ali Sultan gibi Alevi ulularının tekkeleri ..ca köyün vergisini toplamaya başladılar ve 
geniş yetkilere sahip oldular. Osmanlı hediyelerle, rüşvetle, ...en muaf tutarak, beratlar vererek onları satın 
almaya çalıştı. Tekkeleri halktan kopuk, asalaklaşmış mücerred dervişlerin yuvası haline getirmeye çalıştı. 
…..çabalar sonucunda Osmanlı adına göçebe aşiretleri yerleşik hayata geçiren vergisini toplayan savaş zamanında 
önlerine düşüp Osmanlı‘nın yanında sefere götürdüğü ...Hasan Dedeler, Gül Babalar da ortaya çıktı. Özelikle 
İstanbul‘da 16. yüzyıldan sonra kurulan Bektaşi tekkelerinin çoğunda bu yozlaşmanın belirtileri görülecekti. 
 KUTU: OTMAN BABA VE BULGARİSTAN‘DAKİ DERGAHLAR 
 Prof İrene Melikoff‘un 1980‘li yıllardaki araştırmasına göre Bulgaristan‘da resmi rakamlara göre 90 bin 



kızılbaş vardır. Bunların çoğunluğu Şeyh Bedreddin ayaklanmasının merkezi durumundaki Deliorman(Ağaç denizi) 
denilen bölgede yaşar. Bölgenin en büyük tekkesi Demir Baba tekkesidir. Geleneğe göre Demir Baba, Şeyh 
Bedreddin‘in mürididir. Ve bölgeye onunla beraber gelmiştir. Bedreddin‘in yenilgisinden sonra ise ulaşılması zor 
Dipsiz Gölüne çekilmiş ve orada münzevi bir yaşam sürmüştür. Tekesi 15. yüzyılın sonlarında yapılmıştır. Yedi 
köşeli bir binadır. Bugünde ayakta olan yapı Aleviler tarafından ziyaret edilmekte ve kurbanlar kesilip cem 
törenleri düzenlenmektedir. 
 Otman Baba‘nın dergahı ve yatırı ise Bulgaristan‘ın Hasköy (Hoskova) ilindedir. Otman Baba, Fatih 
döneminde yaşamış, 1478‘ de ölmüştür. Fatih‘le Manisa’da şehzade iken tanışmış ve ilgisini çekmiştir. Otman 
Baba Velayetnamesi 1483‘te dervişi Küçük Abdal tarafından yazılmıştır. Velayetnameye göre Otman Baba “Oğuz 
diline bağlıdır ve gayri dil konuşanı hoş görmez“ Diğer babalardan daha celalidir. Fatih Sultan Mehmet‘e emirler 
verir. Müritleriyle birlikte ziyaretine gelen Hacı Bektaş Çelebisini kovar Muhammed, Ali ve Musa‘nın kendisi 
olduğunu söyler. Yağız tenli ela gözlü, kızıl benizli, mücessem heybetli; “Hazarı ibretlü, zahire kuvvetlü, ve batın 
da bir nihayet“ olan Otman Babanın sırrına kimsenin eremediği anlatır. Saçlarını, kaşlarını traş edip yarı çıplak bir 
şekilde hayvan postuna sarınarak gezen “Rum Abdalları“ olarak anılan müritleri, Otman Baba’nın Tanrı‘nın 
mazharı olduğuna inanır. Rumeli‘nin babaları, dervişleri, erenleri onun kutupların kutbu olarak tanır. 
 Alevi ulularının çoğu gibi Otman baba içinde Osmanlı‘nın Rumeli seferine katıldığı söylense de gerçekte 
Osmanlı ile arası iyi değildir. Fatih, Hurufileri çevresinden uzaklaştırıp katlettirirken “baba“ diye hitap ettiği 
Otman Baba‘yı da İstanbul‘a getirip yargılatır. Otman Baba her nasılsa öldürülmekten kurtularak Rumeli’ye döner. 
 Fatih‘ten sonra II. Bayezit döneminde Otman Baba Müritleri. Hurufiler, Kalenderi dervişler üzerindeki 
baskılar artarak sürer. Yatırının üstüne Malkoçoğulları tarafından kubbeli bir bina yaptırılmış ve kitabesinde ismi 
çarpıtılarak “Osman Baba“ olarak yazdırılmıştır. II. Bayezit de türbesini kurşunla kaplattırır.  
 Otman Baba Hurufi‘dir Türbesi yedi köşelidir. Tacı da yedi dilimlidir. Yedi imamcılığın Hurufiliği, 
İsmaililikten geçtiği, Fazlullah Hurufi’nin ilk hocasının bir İsmaili olduğu bilinmektedir. Otman Baba’dan sonra 
postuna halifesi Akyazılı Sultan oturur. Dergahı Varna‘nın Balçık köyü yakınlarında Batava deresindedir. Akyazılı 
Sultan‘ da “yedi imamei”dir Ama Osmanlı baskı ve kovuşturmaları sonucu sonradan Bektaşiliğe bağlanmıştır. 
16.yy Rumeli‘deki tekkelerin Hurufi, Kalenderi dervişlerin Abdalların Bektaşi erkanına geçmesinde Osmanlı 
baskısının rolü büyüktür. 
 Bölgede araştırma yapan irene Melikoff, Bulgaristan Alevi-Bektaşileri’nin ibadetlerinin, erkanlarının Elmalı 
Tahtacıları ile aynı olduğunu ve Eskişehir Seyitgazi yakınındaki şücaattin veli dergahına bağlı olduklarını yazar. 
Cem törenlerinde dolu (içki) aldıklarını ve niyaz ve nefeslerinde Hacı Bektaş-ı Veli‘den çok Demir Baba, Kızıl Deli 
ve Sarı Saltuk‘u andıklarını yazar. Hacı Bektaş-ı Veli‘nin sonradan yeniçerilerin piri haline getirilmesi ve 
Osmanlı‘nın sürekli baskısı Trakya‘daki Alevilerde Bektaşiliğe karşı bir tepki yaratmıştır. 
 
 
  II. BAYEZİT‘İN OYUNU: BÖL -PARÇALA- YÖNET 
 
 II. Bayezit, Dimetoka doğumludur. Amasya‘da Şehzade iken içkiye düşkün olduğu, bu nedenle babası Fatih 
Sultan Mehmet‘in onu içkiye alıştıran Müeyyedzade‘nin öldürülmesini buyurduğu biliniyor. II. Bayezit 
Amasya‘dayken dönemin ünlü alimlerini çevresinde toplamıştı “Adli“ mahlasıyla şiirler yazanı şeyhlere, alimlere, 
tasavvufa düşkün ve yumuşak huylu bir padişah olarak anlatılıyor. Şah İsmail ile de diplomatik davranarak iyi 
ilişkiler yürütmüştü. Bu özelliklerine bakarak onun “Bektaşi“ olduğunu “Alevi yandaşı“ olduğunu iddia edenler 
bile var. 
 Gerçekte ise II. Bayezit, Aleviler ile Osmanlı arasındaki çelişkilerin iyice keskinleştiği bir dönemde en kanlı 
savaştan önce kendi safını sıklaştırırken karşı tarafı güçten düşürmeye çalışan kurnaz bir padişahtı. 
 II. Bayezit, R Yörükoğlu‘nun yazdığı gibi Sünniliği, “Merkezi devlet otoritesini güçlendirmede“ kullandı. 
Nitekim çevresine topladığı alimler, Alevi-Kızılbaş düşmanı. Kemal paşazade ve İdrisi-Bitlisi gibi mollalardı. 
Bunlardan İdrisi-Bitlisi Kürtleri Safevilere karşı Yavuz Sultan Selim‘le işbirliğine çekecek, Kızılbaş katliamları 
örgütleyecekti. II. Bayezit camileri, medreseleri canlandırdı.  O dönem II. Bayezit‘in çevresindeki mollalar, daha 



sonra ulemanın en gerici kesimi olarak ortaya çıkan ve tutuculuğu, bağnazlığı ile halk üzerinde terör estiren 
Kadızadeliler‘in öncüleriydiler. II Bayezit tarafından tarih yazıcısı olarak görevlendirilen Kemalpaşazade ise, 
Ebusuud‘un hocasıydı. Kaldı ki tahtını oğluna devrederken “ Kızılbaştan Ehl-i islam‘ın öcünü alasın” diye vasiyet 
eden bir Padişahın Bektaşiliğinden bahsetmek, tam bir çarpıtmadır! Yöntem değişsede özünde politika aynıydı. 
Halkı, Osmanlı zulüm ve sömürüsü önünde diz çöktürmek.. Şah İsmail‘e diplomasi gereği “Oğlum“ diye hitap 
ederek mektup yazan II.Bayezit aslında tüm Osmanlılar gibi Türkleri aşağı görmekteydi. 
 “Değme Etrak ne bilsin gam-ı aşkı 
 Adli Sırrı-ı aşk anlamaya hallice idrak gerek“ der. 
 Bu dizelerde yazdığı gibi aşkı anlamaya akıl gerektiğini, o yüzden Türklerin aşktan anlamayacağını 
düşünüyordu! 
 II. Bayezit, hükümdarlığı döneminde 30‘ dan fazla alim ve şaire maaş bağlamıştı. Bunlardan birisi de Hacı 
Bektaş-ı Velinin velayetnamesini yazan uzun Firdevs’ti. Daha önce belirttiğimiz gibi velayetname, Hacı Bektaş 
hakkındaki menkıbelerin derlenmesinden ibaret değil. Diğer menkıbelerde olduğu gibi Osmanlı çıkarlarına uygun 
bir Hacı Bektaş-ı Veli portresi ortaya çıkarmak için çarpıtmalara başvurulmuştur. 
 II. Bayezit‘in Bektaşiliğe ilgisi, velayetnameyi yazdırması ile sınırlı değildi. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın 
kubbesini kurşunla kaplatan da II. Bayezit‘ti. Aynı şekilde Balkanlar‘daki Bektaşi tekke ve dergahlarına da bol bol 
ihsanda bulunmuştu. Hem doğum yeri hem de tahtan indirildiğinde sürgün yeri olan Dimetoka‘daki Seyit Ali 
Sultan dergahı ile ilişkileri ise daha yakındı. Nitekim bu dergahta yetişen Balım Sultan. II. Bayezit‘in desteği ile 
Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı postuna oturmuş ve Osmanlı-Anadolu çatışmasının en şiddetli olduğu bir süreçte 
Bektaşiliğin kurucusu kabul edilecek kadar büyük bir etki bırakmıştı. 

 
  II. BAYEZİT ALEVİLERİ KOYACAK YER BULAMADI 

 
 II. Bayezit, egemenlerce doğuda büyüyen Safevilere ve Alevilere karşı yumuşak davranmakla suçlanmıştı. 
Oğlu Yavuz Sultan Selim‘in, bu tehlikeyi görerek İstanbul‘a yürüdüğü ve yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan 
indirdiği biliniyor. Oysa II. Bayezit hem Safevilere, hem de Alevi-Bektaşilere kaşı çok kurnaz bir politika 
yürütmekteydi. 
 16. yüzyılın başında Anadolu‘nun Balkanların nüfusunun çoğunluğu Alevi- Bektaşiler ocaklar, tekke ve 
dergahlar aracılığıyla toplumun en örgütlü kesimiydiler. Siyasette, sanatta, ekonomide etkindiler. Devletin batini 
akımlara karşı kalkan gibi kullandığı ulema kesimi içinde bile Şeyh Bedreddin gibi batini fikirlere kapılanlar 
görülmekteydi. Dahası Yavuz Sultan Selim‘ le iktidar mücadelesine girişen Osmanlı Şehzadeleri, Amasya valisi 
Ahmet‘in oğlu Murat ve Karaman valisi Şahinşah da Alevi halkın desteğini almak için kızılbaş olmuşlardı. 
 II. Bayezit döneminde Osmanlı Arnavutluk‘a kadar bütün Balkanlar‘a hükmetmekle birlikte Anadolu‘da 
ancak Batı ve Güney batı Anadolu, Trabzon‘a kadar kuzey kıyıları ve Kayseri‘ye kadar orta Anadolu topraklarını 
elinde tutmaktaydı. Doğu‘da Diyarbakır‘dan Azerbaycan‘a kadar hükmeden Safevi Devleti bulunmaktaydı. Ki Şah 
İsmail‘in Erdebil tekkesinden gönderdiği halifeler, ellerindeki buyruk kitaplarıyla Anadolu‘yu köy köy 
dolaşmaktaydılar. Alevi-Bektaşi tekke ve dergahları, Safevilerin karargahları gibiydi. Anadolu halkı, Osmanlı‘ya 
karşı Şah İsmail önderliğinde birleşerek kurtuluşu için savaşmaya hazırlanmaktaydı. Her yıl Aleviler akın akın 
Erdebil ocağını ziyaret ediyor, gidemeyenler de “nerz“ denen bir yıllık vergi gönderiyorlardı. Osmanlı‘ya asker 
vermeyen vergi vermeyen Alevilerin Şah İsmail önderliğinde birleşmesi Osmanlı‘nın kabusu olmuştu. II. Bayezit, 
baskı ve zorun yanında Alevi halkın birliğini parçalayarak Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nı ve Bektaşileri yanına çekip 
işbirlikçileştirerek bu gidişin önünü kesmeye çalıştı. 
 II. Bayezit‘in “yumuşak huylu“ olduğu Alevi katliamları yapmadığı tamamen yalandır. Onun yaptıklarını 
oğlu Yavuz Sultan Selim‘in 40 bin Alevi- Kızılbaş‘ı defter edip katletmesi ile kıyaslayarak bu yargıya varmak yanlış 
olur. II. Bayezit döneminde Alevilere yönelik 1492, 1502 ve 1511 tarihlerinde olmak üzere üç büyük katliam ve 
sürgün tertip etti. 
 II. Bayezit, 1492‘de çıktığı Arnavutluk seferinden dönüşte manastır yöresinde iken bir kalenderi dervişi 
dileği olduğunu söyleyerek kendisine yaklaştı Abasının altına gizlediği hançeri çekip“ Benem Mehdi-i sahip 



zaman“ diyerek saldırdı fakat İskender paşa erken davranarak padişahı kurtardı. Bunun üzerine II. Bayezit 
“Rumeli‘n de ne kadar bidat Abdal ve Işık ve nahak gu zındıklar var ise teftiş olunup şer‘ ile küfür söyleyenlerin 
haklarından geline deyü...“ buyruk çıkardı. Yakalananların kimi katledildi, kimi de Anadolu‘ya sürüldü. Otman 
baba dervişleri de bu sürgünden nasibini aldılar. (109) Aleviliğin Doğuşu/ İsmail Kaygusuz/ syf 238-239 
 Ama Fatih zamanında saraydan kovulan ve ateşlere atılan, katledilen Hurufi kalenderi dervişlerin 
Rumeli‘den sürülmesi, sorunu çözmeyecekti! Çünkü Anadolu’da Kızılbaşlar giderek güçlenmekteydi. 1502‘ye 
gelindiğinde bu kes II. Bayezit yeni bir tedbir aldı ve Alevilerin Erdebil‘e gitmesini yasakladı. Bu kez de Anadolu da 
büyük kovuşturmalara uğrayan Aleviler Rumeli‘ye sürüldü: 
 “1502‘de (Sultan Bayezit) Anadolu‘da ilk Kızılbaş kovuşturmasını yaptırdı. Safevilere yakınlık 
gisterdiklerinden kuşkulanılan herkesin yüzüne damga vuruldu ve Batı‘ya genellikle Güney Yunanistan’daki 
Madon ve Koran‘a sürüldü...“ (110) Aleviliğin Doğuşu/ İsmail Kaygusuz sayf 240 
 II. Bayezit tehlikenin büyüklüğünü fark etmişti Bu nedenle bir yandan katliam ve sürgün politikalarını 
uyguluyordu, diğer yandan Şah İsmail ile de iyi geçinerek onu oyalıyordu. İran‘a gidişlerin yasaklanması üzerine 
Şah İsmail bir mektup yazarak II. Bayezit‘ten müritlerinin engellenmemesini istedi. II. Bayezit‘ten cevap olarak, 
dönmek için söz verenlere engel olmayacağını bildirdi.  
 Osmanlı‘nın arşivlerine göre 1502‘ de Kızılbaşlık Anadolu‘yu sardığı gibi İstanbul‘da da 5 bin Kızılbaş 
bulunmaktaydı. Bu kadar yaygınlaşmış bir hareketin Yalnızca yasak ve katliamlarla ortadan kaldırılması mümkün 
değildi.   Bu nedenle II. Bayezit bir kesimi bol bol dağıttığı ihsanlarla, rüşvetle satın almaya çalıştı. 
 Örneğin 1511‘ de Teke bölgesinde ayaklanan “Hasan Halife ve onun oğlu Şah Kulu‘ nun hayır dualarını 
almak için onlara “ her yıl 600-700 bin akçe göndermekteydi. Ama bu rüşvetler de ayaklanmaları önleyemedi. 
Çünkü Anadolu‘da açlık, yoksulluk ve zulüm gittikçe artmaktaydı. Buna karşı Şah Kulu, Teke bölgesinde 1511‘ de 
halkı ayaklandırdı ve Osmanlı ordularını peş peşe yenerek Erdebil‘e kadar gitti “ Bu devirde ilk defa isyan bayrağı 
açan, Teke sancağının Elmalı Köyünde oturan Karabıyık oğludur. Osmanlı devri tarihçilerinin Şah Kulu Şeytan Kulu 
adını verdikleri bu ihtilalci solak zadenin beyanına göre (Allefevr Başına nice bin gümrühı cem edüp minbat 
devlet. Saltanat bizimdir) diye dava ve kavgaya başlıyor“ (111)Anadolu İsyanları / Cemal Bardakçı/ syf.25 Pastiya 
yay. Bu ayaklanmanın ardından II. Bayezit, Teke bölgesi ahalisini Rumeli‘ye sürdü. Anlaşılan odur ki , Bayezit , 
Alevileri koyacak yer bulamamaktaydı! 
 Osmanlı, Balkanlar‘da işgale ve tutunmasına destek veren, vakıflar elde eden, büyük tekkeler kuran 
Bektaşiler aracılığı ile Alevileri ıslah etmeyi son çare olarak görüyordu. Dimetoka‘daki Seyit Ali Sultan tekkesinde 
yetişmiş Balım Sultan‘ı, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nın postuna oturttu. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı, Alevilerin 
ağırlıkta olduğu Dulkadiroğlu beyliği ile Osmanlı toprakları arasındaki sınırdaydı. Osmanlı böylece Doğudan gelen, 
Rumeli‘ye kadar tüm batıni akımları bayrağı altında toplayan Kızılbaşlığın etkisini kırmaya çalışmaktaydı. Balım 
Sultan‘ı ve Kırşehir‘deki dergahı bir kalkan gibi kullanmak istedi. Ama hesapları tutmadı! 
 
    KUTU: BALIM SULTAN 
 Balım Sultan, Alevi- Bektaşi inancının en önemli kişilerinden biri olmasına rağmen hayatı hakkında 
neredeyse hiç bilgi yoktur. 1462 yılında doğduğu, 1516 yılında öldüğü bilinir. Kökeni soyu hakkında farklı 
rivayetler vardır. 
 Bazı kaynaklarda Balım Sultan‘ın Sırp ya da Macar kökenli bir devşirme olduğu, sarayda enderunda eğitim 
gördüğü ve Dimetoka‘daki Seyit Ali Sultan dergahında 1484‘te Posta oturduğu yazılır. II. Bayezit‘e yakınlığı 
belirtilir. Ama tarihsel olarak bunları doğrulayacak bilgi yoktur. 
 Balım Sultan‘ın Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’ndaki türbesinde ise Hacı Bektaş-ı Veli soyundan Resul Bali‘nın 
oğlu olduğu yazılıdır. Ama Resul Bali ‘1441‘de , yani Balım Sultan doğmadan 21 yıl önce öldüğü için bu bilginin de 
gerçekliği yoktur. Cemalettin Ulusoy, Bektaşi geleneğine icazet belgelerine, nefeslerine el yazmalarına dayanarak 
Balım Sultan‘ın Mürsel Bali‘nin oğlu olduğunu öne sürer. Böylece soyu Balım Sultan doğduğunda 90 yaşlarında 
olan Mürsel Bali yoluyla Hacı Bektaş-ı Veli‘ye bağlanmıştır ki pek inandırıcı gelmediğinden olsa gerek bir 
söylenceyle de desteklenmiştir; Buna göre Mürsel Bali, Dimetoka‘da Bulgar kralının genç kızını ağzına bir parmak 
bal çalarak hamile bırakır ve Balım Sultan adı da oradan gelmektedir! 



 
 Tüm kaynakların ortaklaştığı yan, Balım Sultan‘ın Hıristiyan bir anneden doğduğu ve Seyit Ali Sultan 
Dergahında yerleştiğidir. 
 Balım Sultan, neden ısrarla Hacı Bektaş-ı Veli soyuna bağlanmaya çalışılmaktadır? Balım Sultan, gerçek 
hayatının Bektaşi söylencelerinin gölgesinde kaybedilmesinin sırrı da bu soruda gizlidir. 
 1501‘de Balım Sultan‘ın Dimetoka‘da ki dergahtan gelip Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı postuna oturması 
Alevi- Bektaşilik‘te bir dönüm noktası olmuştur. Araştırmacı Nejat Birdoğan, Balım Sultan‘ın yarattığı etkiyi şöyle 
değerlendirir: 
 “ O güne değin görülen yalın Türkçe, ağdalı Osmanlı diline dönüşüyor. Müzik, kent müziği biçimine 
giriyordu. Balım Sultan‘ın dergaha gelişiyle, O güne değin Hacı Bektaş soyundan geldiklerini savunan ve yol hakkı 
idda eden  Hacı Bektaş Oğullarına, yani çelebilere de verilen haklar kesildi. Çelebiler, bu Balım Sultan olayını  
kabul etmediler. Bugün bile var olan evlerine gidilip oradan Hacı Bektaş yandaşlarını yönetmeye başladılar. 
Anadolu‘nun her bölgesinde var olan heterodoks Kızılbaş bağlıları, sırf Hacı Bektaş soyundan ( el olsun … olsun) 
okunamadı. Diye bu çelebilerin köylerdeki ve Anadolu‘daki ….okunamadı.. saygınlıklarına karşın, Balım Sultan 
olayını benimseyenler, kent kesimlerinde görüldü.“112 Anadolu‘nun Gizli kültürü, Alevilik / Nejat Birdoğan 
syf:169 
 Balım Sultan‘ın dergahın başına geçmesi ve Bektaşiliği bir tarikata dönüştürecek kurallar getirmesi 
Aleviliği ikiye bölmüştür. Hacı Bektaş-ı Veli soyundan geldiğini söyleyen ve yüzünü Anadolu‘ya dönen Çelebiler, 
dedelere dayanan geleneksel Aleviliği sürdürerek Dedegan kolunu oluşturmuştur. Balım Sultan‘ın dergaha 
soktuğu mücerret dervişlikten yetişme Bektaşi Babalarına dayanan İstanbul ve Balkan Bektaşiliği ise Babagan 
kolunu oluşturmuştur. Bu bölünme Balım Sultanla birlikte ortaya çıkmışsa da Çelebilerin çeşitli nedenlerle sesiz 
kalması sonucu Kalender çelebi isyanı ile ete kemiğe bürünmüştür. Çelebiler Hacı Bektaş-ı Veli‘nin postuna oturan 
Balım Sultanla çatışmak yerine, onu geleneğe dahil etmeyi daha uygun görmüştür. Böylece Balım Sultan ile 
Kalender Çelebi Kardeş yapılmıştır. 
 Balım Sultan‘dan sonra Babagan kolunu sürdüren tekke ve dergahlar, açık Osmanlı işbirlikçisidir. Yeniçeri 
ocağının 99. Orta‘sında bu kolun Bektaşi babası ve 8 dervişi hizmet vererek Ocağın dini-manevi önderliğini 
üstlenmiştir. Özellikle İstanbul ve Balkanlar‘da ki tekke ve dergahların Bektaşi babaları ve mücerret dervişlerinin 
padişaha Yeniçeriler kadar bağlı olduğu görülecektir. Özcesi Balım Sultan‘dan sonra ortaya çıkan Bektaşiliğin 
Babagan kolu, tıpkı Hıristiyan halkların çocuklarından devşirilip sonra onlara karşı kullanılan yeniçeriler gibi, 
Osmanlı tarafından devşirilmiştir. Öyle ki, Babagan kolunun sürdürücüleri Alevi- Kızılbaş ayaklanmalarını bile 
Osmanlı Ulemasının bakış açısıyla değerlendirmiştir. Örneğin Bektaşi Dedebabası Bedri Noyan‘a göre Kalender 
Çelebi; “Vatanın bütünlüğünü tehlikeye atan bir asi“dir. Bu özellikleri sonucu, İstanbul ve Balkanlar da bir kaç yüz 
bin kişi dışında. Anadolu‘da kabul görmemiş tepkiyle karşılanmıştır. 
 Balım Sultan‘ı geleneğe dahil ederek dergahın bölünmesini engellemeye çalışan Çelebiler, Yavuz Sultan 
Selim döneminde iplerin kopmasını engelleyemez “ siyasete karışmama“ politikaları da bir işe yaramaz ve dergah 
kapatılır.  
 Tekrar Balım Sultan‘a dönecek olursak; Balım Sultan‘ın, II. Bayezit’in, daha doğrusu Osmanlı‘nın 
beklentilerini karşılamadığı anlaşılıyor. 
 “ Sultan II. Bayezit Balım Sultan‘ı ana tekkenin başına getirerek Bektaşiliğin heterodoks yapısını 
değiştirmesini beklemiştir. Ama Balım Sultan‘ın tek yapabildiği, bazı kurallar koyarak tarikatın daha fazla 
değişmesini önlemekten ibaret olmuştur. Belki de cemaatiyle bilgi alışverişini devam ettirebilmesi için başka yol 
yoktur“ (113) Hülya Küçük‘ten aktaran: Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/ syf:47 
 Balım Sultan‘ın II. Bayezit‘e yakınlığı yanında Şah İsmail‘e  ve Safevilerle de iyi ilişkiler içinde olduğu 
bilinmektedir. Osmanlı Alevi-Kızılbaşları, dergah aracılığıyla denetlemek ve yönlendirmek isterse de Balım 
Sultan‘ın halktan kopmadan bunu yapmasının koşulu yoktur. Osmanlı sınırında bulunan ana dergahın yönünü ve 
politikalarını belirleyen asıl güç Anadolu‘dur. Halkın gücünü, çıkarlarını, umutlarını hesaba katmayan hiç bir 
politikanın uygulanma şansı yoktur. Bu nedenle Balım Sultan, istese de Osmanlı‘nın beklentilerine cevap 
veremezdi. Halka rağmen halkı dönüştüremezdi.  



 Bununla birlikte Balım Sultan, Bektaşiliği bir tarikata dönüştüren kişidir.   Soydan gelen Aleviliğe karşı 
Bektaşiliğe yoldan gelenlerin kabul edilmesini sağlamıştır. Mücerret tekke dervişliği onunla birlikte başlamıştır. Bu 
dervişler, Hıristiyan papazlar gibi tekkede zamanı ibadetle geçirerek halktan uzaklaşmış, dünyadan el etek 
çekmiştir. Oysa Alevi geleneğinde, başından beri dedeler abdallar halkın sadece dini değil ayanı zamanda siyasi- 
askeri sosyal her alanda yol gösterenidir. Ozan, şeyh, savaşçı ve siyaset adamı olarak şah İsmail’de somutlandığı 
gibi… 
 Balım Sultan, ilginç bir şekilde Aleviliği, Safevi etkisi doğrultusunda yeniden yapılandırır. 12 imam 
anlayışını yola kazandırır. 12 imam törenleri, 12 çerağ, 12 post onula yola girer. 12 imam anlayışının gereği yaşam 
12 rakamı üzerine sistemleştirilir. Tekke ve dergahları Meydan yerleri bacaları, kubbeleri 12 kenarlı yapılır. 
Bektaşi dervişlerinin taktığı 12 köşeli teslim taşı ve 12 dilimli taç onun getirdiği yeniliklerdir. Ama tüm bunların, 
Balım Sultan‘dan önce Erdebil tekkesinin etkisi ile Anadolu‘ya girdiğini ve Aleviler arasında yaygınlaştığını 
görürüz. Alevilerin yüzyıllardır elinden düşürmediği Buyruk kitabı da bu esaslara dayanır. Yani Balım Sultan, 
Kızılbaşlığın Aleviliğe verdiği biçimi temel olarak Bektaşi erkanını belirler ve böylece Kızılbaşların kopmasını 
engeller, geleneğe dahil eder. 
 Farklı olarak Erdebil tekkesi, Aleviliği soydan gelme dedelere (mürşitlere) bağlarken, Balım Sultan, 
mücerret dervişliği getirmiştir. Yine Alevilikte çok önemli olan Musahiplik… bir yer tutarken, Babagan kolunda 
ortadan kalkmıştır. Alevi erkanını, törenlerini, halkın umut bağladığı Safevilere ter düşmemeye özen göstererek 
yeniden yapılandıran Balım Sultan‘ın Aleviliği tekke ve dergahlara hapsetmeye çalıştığını da söyleyebiliriz. 
 Tekke ve dergah duvarları arasında kalacak bir Bektaşilik, Osmanlı’nın hışmını çekmeyecek, Sünni 
tarikatlar gibi desteğini kazanacaktır. 
II. Bayezit, Balım Sultan‘a ve Bektaşi tekke ve dergahlarına topraklar, gelirler bağışlamıştır. Ve Osmanlı Balım 
Sultan‘ın başında bulunduğu Serçeşme yönetimi altında Alevi- Bektaşi dergahlarının merkezileşmesi, kontrol ve 
denetimin yapılması için çaba göstermiştir. Bu bağışların istediklerini elde edemeyince, II. Bayezit‘ten itibaren 
kesildiği görülmektedir. 
 Hacı Bektaş‘taki dergaha, Şah İsmail ve Kızılbaşların bağlılığı hep sürmüştür. Şah İsmail (Hatayi) bir şiirinde 
şöyle der. 
  “Hatai bi çare kuldur şahına  
    Hünkar Hacı Bektaş nazargahına  
    Deli gönül hak ol düş dergahına 
    Er olayım dersen, er ile görüş“ 
 Anadolu‘daki Safevi müritleri de Hacı Bektaş ocağına bağlıdır ve her sene kurbanlar kesmektedir. Bu 
yakınlıktan türemiş bir rivayete göre Balım Sultan Şah İsmail‘e Mektup yazarak onu Tebriz‘ de bir Kızılbaş devleti 
kurmaya teşvik etmiştir.  
 Ama gerçek şu ki; Osmanlı‘nın sömürü ve zulmüne dayanamayıp Şahkulu önderliğinde 1511 de ayaklanan 
Alevi halka, ne Balım Sultan ne de Şah İsmail destek vermiştir. 
 Osmanlı‘nın bütün Alevi tekke ve dergahlarını Hacı Bektaş-I Veli Dergahına bağlayarak denetim altına 
alma çabası ise Balım Sultan zamanında olmasa da sonraki baskı-katliam dönemlerde geçekleşir. 

 
  II.BAYAZİT DÖNEMİNDE AÇLIK KITLIK VE ISYAN! 
 II. Bayezit döneminde Anadolu‘nun yarısından çoğu Osmanlı‘nın değildi. Doğuda Şah İsmail ve Erdebil 
tekkesinin umut haline gelmesi Osmanlı içi Anadolu‘nun işgalini ölüm-kalım meselesi haline getirdi. 
 Bu dönemde başlayan ve yüzyıl boyunca süren Alevi ayaklanmaları, bir yandan açlık, kıtlık ve salgınlardan 
perişan olan, bir yandan da Osmanlı‘nın sömürüsü altında inleyen Anadolu‘nun kurtuluş çabalarıydı. Örneğin 
1494-1503 yılları arasında müthiş bir kıtlık ve veba salgını olduğu kayıtlara geçmiş. Osmanlı tarih yazıcısı 
Solakzade şöyle anlatıyor: “Bu sıralarda Anadolu diyarında veba salgını ortaya çıktı. Arkasından kıtlık ve yokluk 
çevreyi sardı. Veba salgını aralıksız üç yıl sürdü. Kıtlık ise altı yıl devam etti. Elli-altmış dirhem ekmeği bir 
osmaniyeye alan şaduman (mutlu) olurdu. Cihan halkı kıtlık belasıyla otuvan (umutsuz) kalmış idi. Hatta Bolu 
yöresinde, iki ayda çok ekmeksiz geçinip, ot otladıkları anlaşılmıştır.“114 aktaran: Osmanlı‘da Alevi 



Ayaklanmaları/ Baki Öz syf:46 
 16.yüzyıl boyunca Anadolu kıtlıktan kırılmıştı. 1564-65 yıllarında yine tam anlamıyla bir kıtlık ve açlık 
salgını oldu. II. Selim döneminde bütün imparatorluğa yayılarak 1577‘ye kadar sürdü bu salgın… 
 Vergiden açlıktan bunalan Alevi halk umut olarak gördüğü Şaha sığınmakta buldu çareyi. Bu II. Bayezit 
döneminde başlayan ve 18. yüzyıla kadar süren bir göç dalgası oldu. İlk başta bu göçün amacı terk-i diyar etmek 
değildi. Şah İsmail‘e katılmak ve onun kızılbaş ordusu ile geri dönerek yurduna eşitlikçi, özgür bir düzeni 
getirmekti. Bu hedefi “Bende bu yayladan Şaha giderim“ diyen Pir Sultan Abdal şiirleriyle çok güzel anlatmıştır. 
“Şah“a giderim demekle kalmamış devamını da getirmişti: 
   Hak‘tan inayet olursa 
   Şah urum‘a gele birgün 
   Gaza da bu zülfikar‘ı 
   Kafirlere çala bir gün 

  
   Hep devşirip gele iller  
   Şah‘a köle ola kullar 
   Rum‘da ağlayan sefiller 
   Şad ola da güle birgün 

 
   Çeke sancağı götüre 
   Şah İstanbul‘da otura 
   Firenk‘ten yesir getire 
   Horasan‘a sala birgün 

 
   Pir Sultan‘ın işi ahtır 
   İntizarım güzel Şah‘tır 
   Mülk iyesi Padişahtır 
   Mülke sahip ola birgün.   (115)Anadolu Bilgeleri / İsmail Kaygusuz/ Syf:302 
 Alevi halkın Şah İsmail‘e yürüyüşü işte böyle bir yürüyüştü. Araştırmacı Nejat Birdoğan‘ın dediği gibi 
“Osmanlı‘da aradığını bulamayan Anadolu halkı, öncelik ve özellikle Erzincan, Sivas, Karaman Türkmenleri Şah‘a 
doğru yola çıktılar. Dulkadirliler‘in kuzeybatı ucundaki Bozoklar olduğu gibi İsmail‘e doğru yürüdü. Bu yürüyüş 
yıllarca sürünce, Yavuz Selim‘e verilen bir dilekçede “İşte bir zaman geldi ki Rum ülkesinin halkının çoğu Erdebil 
olup kafir oldu“ denilecektir. Hoca Sadeddin, bu gücü “ol taifenin kalanı dahi terk-i diyar etmek istediler. Ölüsü, 
dirisine yüklenip cümlesi çıkıp gitmek istediler“ diye anlatır. 116 (Anadolu’nun Gizli kültürü, Alevilik Nejat 
Birdoğan/ syf:156) Bu yürüyüşü engellemek için Osmanlılar ve Dulkadirliler birçok önlemler aldılar. Osmanlı‘nın 
mühimme defterlerine göre gitmesin diye halkın oğlunu, kızını rehin almaktan, Şah‘a bağlı olanların iftiralarla 
ortadan kaldırılmalarına kadar her yol denenmişti. Ama Alevi halkı, yetişitirip başa geçirdiği, umut haline getirdiği 
Şah‘tan koparamadılar!.. 
 Şahkulu ayaklanması yenilince İran‘a sığının ayaklanmacılar, Şah İsmail‘e hallerini şöyle anlattılar: 
“Bayezit han devleti vüzerasına teslim etmekle memlekete itilal gelül reaya ve beraya ayak altında payimal oldu. 
Zulümlerine tahammül edemeyip bu şekilde hareket ettik“ (117) Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/ Syf: 168 
 1509 Eylül‘ünde İstanbul‘da tarihin en büyük depremi olduğunda II. Bayezit‘te saltanatında yapılan 
zulümleri itiraf etti. 109 caminin 1500 evin ve surların yıkıldığı bu depremden sonra topladığı divanda vezirlerine 
şöyle der:“ O kadar haksızlık, o kadar zulüm ettiniz ki mazlumların ahları göklere çıkarak belde memlekete Gazab-ı 
ilahiyi davet eyledi“ 118 Aktaran: Hammer Tarihi, cilt 2 syf 532 milliyet yay. 
 II. Bayezet‘in saltanatının son yıllarında artık tahammülü kalamayan Alevi halk ayaklanmaya başlamıştı. 
Bir yandan da II. Bayezit‘ten sonra tahta kim oturacak diye şehzadeler arasındaki mücadele sürmekteydi. Şahzade 
Ahmet Amasya‘da, Selim Trabzon‘da, Korkut Antalya‘da, Şahin Şah Karamanda gözünü İstanbul’a dikmişler, 
taraftar toplayıp ordular kurmaktaydılar. Açlığa ve kıtlığa karşı Alevi halk, 1511‘de Şahkulu ayaklanması ile 



1512‘de Nur Ali, Halife Ayaklanması ile isyan etti. Bu ayaklanmaların temeli ekonomikti. Vergilerin artırılmasıydı. 
Sipahilerin elindeki tımarların alınmasıydı. Köylünün aç sefil kalmasıydı. Şah kulu ayaklanmasını inceleyen bir 
devlet görevlisinin sunduğu rapor, II. Bayezit dönemini şöyle anlatıyor: 
 “Ülke harap(…) Reaya‘nın durumu harap(…) (Şahkulu‘nun) askerleri içinde sipahi kesiminden çok insan 
vardır(…) Tımarlarımızı ala ala tüm rızkımız tükendi (…) Nerede mal sahibi Türk varsa, bezirgan oğulları varsa, 
…..okunamadı varsa mütevelli oğulları varsa tümü tımar edindiler. Padişah ne kadar aşçısı, seyisi, mehteri vs. 
hüddamı varsa tümü tımar edindiler. Yoldaşa tımar kalmadı. Görsünler imdi tımarına-mahelle verüp sipahi 
kesimini zulmetmekten ne fitneler doğsa gerekir.“(119) Osmanlıda Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/ syf:167 

 
   ŞAHKULU AYAKLANMASI 
 Antalya‘nın merkez olduğu Toros dağları etekleri Osmanlı‘nın Teke sancağını oluşturuyordu. Teke sancağı, 
Türkmen boylarının Anadolu‘ya yerleşmeye başladığı II. Yüzyıldan itibaren Alevi halkın yaşadığı bir bölgeydi. 15. 
yüzyılda ise Osmanlı‘ya karşı isyan ve öfkesi hiç bitmeyen Kızılbaşların merkezlerinden biri haline geldi. 
 Şahkulu‘nun babası Hasan Halife, Şah İsmail‘in babası Şeyh Haydar zamanında Erdebil Tekkesine 
bağlanmıştı. Erdebil‘de 12 dilimli Kızıl taç giyen Şeyh Haydar‘ın halifesi olarak Teke yöresine gönderilmişti. 
Antalya‘nın Korkuteli kazasına bağlı Yalımlı (Kızılkaya) köyündeki bir mağarada yazan Hasan Halife, zamanla tüm 
halkın saygısını, sevgisini kazanarak ünlendi. Öyle ki Osmanlı padişahı bile “hayır duasını almak için“ sadaka 
göndermekteydi. Daha öncede belirttiğimiz gibi bu sadakanın aslında “hayır duası“ ile ilgisi yoktu. II. Bayezit‘in 
tehlikeli gördüğü Alevi halkın önde gelenlerini, rüşvet ve hediyelerle teslim alma siyasetinin bir parçasıydı. 
 Babası ölünce postuna oturan Şahkulu, yöresindeki Kızılbaşlarla beraber Rumeli‘den başlayıp bütün 
Anadolu‘ya mektuplar göndererek, Osmanlı‘nın zulüm ve sömürüsüne son verecek bir ayaklanma örgütlemeye 
girişti. 
 “Batı Anadolu ve Rumeli‘de, Şah İsmail adına çalışmaları Şahkulu yürütüyordu. Serez, Selanik, Yenice-i 
zagra, filibe, Sofya ve öteki Rumeli il ve kazalarına örgütleyicilerini (halife) göndermiş, bu yöreleri Şah İsmail‘e 
kazanmaya çalışıyordu. Sipahilerden Çakıroğlanları, Kızıloğlu, Mehmet Bey, Dede Ali, ve Hızır onun görevlileriydi. 
Adamlarından (mürid) Sefer‘i Siroz‘a, İmamoğlu’nu Selanik‘e, Taceddin‘i Zoğna Yenicesi‘ne , Pir Ahmet‘i de 
Filibe‘de propaganda çalışması için görevlendirmişti. Kapıkulu Kaya‘da ve Döşeme Derebenti’nde sürekli gizli 
toplantılar yapıyorlardı“ (120) Osmanlı‘da Alevi Ayaklanmaları/Baki Öz/ syf 166 
 Şahkulu‘nun 1509‘dan itibaren 2 yıl sürdürdüğü bu örgütlenme çalışmaları Filibe sancak beyinin müridi Pir 
Ahmet‘i yakalatması ve Osmanlı divanına bildirmesi ile açığa çıktı. Bunun üzerine Teke Sancağını yöneten Osmanlı 
şehzadesi Korkut, Şahkulu‘nun Döşeme Derbentin‘de yaptığı gizli toplantı ve cemlere baskın yaptırdı. Antalya 
Subaşısının yaptığı baskından kurtulan Şahkulu‘nun, halk arasındaki ünü daha da arttı. Antalya Kadısının, Şehzade 
Korkut‘a yazdığı mektuba göre halk, Şahkulu‘nu “Peygamber“ ve “Mehdi“ olarak görmekte ve ona 
inanmayanların imansız öleceklerini söylemekteydi. 
 Baskından bir süre sonra Şehzade Korkut‘u Pay-ı tahta (başkent) yakın olmak için Manisa‘ya hareket 
etmesi üzerine Şahkulu ayaklanmayı Başlattı. II.  Bayezit‘in sağlığı bozulmuştu ve tahta gözünü diken şehzadeler 
de İstanbul’a yakın olmak böylece Padişah ölünce diğer kardeşlerden önce yetişip tahta oturmak telaşına 
düşmüşlerdi. Bu durumu iyi değerlendiren Şahkulu, Antalya‘yı terk eden şehzade Korkut‘a yetişip saldırarak 
hazinesine el koydu. Bu sırada 3 bin kişilir bir güç toplayıp, şehzade Korkut‘un yardımına gelen Antalya subaşısının 
da yoğun bir çarpışma sonucu yenilgiye uğrattı. 
 Şahkulu ayaklanması, planlı, örgütlü ve iktidar hedefli bir ayaklanmaydı. Ayaklanmacılar temel hedeflerini 
“ devlet ve saltanat bizim hakkımızdır“ diyerek ilan etmişlerdi. Bölgelerde, yeni bir yönetim oluşturmaya 
girişmesi, adımları arasında vezir ve yöneticiler ataması bunu gösteriyor. Zaten ayaklanmanın yönü de tıpkı 
Babailer‘de olduğu gibi Osmanlı‘nın başkentine çevrilmişti. 
 Osmanlı tarih yazıcıları, ayaklanmayı basit bir yağma talan hareketi gibi göstermeye çalışır. Açlık ve 
yoksulluk tan dayanmasının sınırına gelmiş halk, onlara göre başıbozuk, çapulcu ve sapıktır. Örneğin Osmanlı tarih 
yazıcısı Hoca Sadettin Efendi, ayaklanmanın başlangıcını şöyle anlatıyor. 
 “…. Ol diyarda yaşayan Türklerin varlıkları doğuştan yaramaz olup, yaradılışlarından dik başlı 



olduklarından başka huysuzluk da onların aşağılık yahılarında ikici bir huy gibiydi. Ol insanlıktan eksik kişilerin 
nifakla dolu yüreklerinde bin bir türlü fesat gömülü olup, her biri insan biçiminde laf anlamaz hayvana benzer 
kişilerdir. Şehzade‘nin ince gönlü ol çirkin suratlılardan iğrendiğinden, eskiden sancağı olan Saruhan ilini arzulayıp 
kopuşu halkın olan bir kaç yiğidi hazinesini koruyup taşımak için geride bırakarak bir gece ansızın Saruhanla yola 
çıktı“ (121) Alevilikle ilgili Osmanlı Belgeleri/Baki Öz/ syf 237 
 Şahkulu ayaklanması bir köylü ayaklanmasıydı. Kitlesini Babailer gibi kadınları ve çocukları ile topyekün 
ayaklanmaya katılan yoksul köylüler oluşturmuştu. Ayrıca II. Bayezit‘in ellerinden tımarlarını aldığı, türlü 
yolsuzluk ve rüşvetlerle saray çevresine hizmetkarlarına dağıttığı sipahiler de Şahkulu’nun yanında yer aldılar. 
Osmanlı tarih yazıcılarına göre: “Kentlerde, kasaba ve köylerde, dağlarda ve obalarda her çeşit kötüler ve 
türkmenler ve her ne kadar levent...“ varsa Şahkulu’nun çevresinde toplanmıştır. “...görünüşleri korkunçtu. 
Paçavra çıkınına benzeyen elbiseleri, bağrış ve çağrışları uzun bıyık ve sakalları, kırmızı saçlarıyla geçtikleri yerler 
ahalisine dehşet salıyorlardı. Böylece işe başlayan Şahkulu, Antalya‘dan Sivas’a kadar önüne gelen kuvvetleri silip 
süpürdü, ortalığı yakıp yıktı.“(122) Osmanlı Toplumsal Düzeni/ Taner Timur syf:148 
 Ayaklanmacıların “görünüşlerinin korkunçluğu“ yoksulluklarındandı. Aç, sefil, çıplak durumdaydılar. 
Dehşet saldıkları ise ele geçirdikleri bölgelerdeki başta kadılar olmak üzere Osmanlı düzeninin koruyucusu beyler, 
subaşlarıydı. Ayaklanmacılar ilerlerken Antalya, Kızılcakaya, İstanos, Elmalı, Burdur ev keçiburunlu kadılarını 
öldürdüler. Beylerin mallarına mülklerine el koyup, direnenleri kılıçtan geçirdiler. 
 Osmanlı ayaklanmayı bastırmak üzere Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa‘yı görevlendirdi. Ahmet 
Paşa, Burdur dolaylarındaki ayaklanmacıların üzerine Nokta adlı bir adamını bir kaç bin kişilik kuvvetle gönderdi. 
Ama sayıları 10 bine ulaşan Şahkulu ve müritleri bu orduyu da bozguna uğrattı. Ve 16 Nisan 1511‘de Burdur‘u 
aldı. Kütahya‘ya yönelen Şahkulu burada Karagöz Ahmet Paşanın ordusu ile karşılaştı. İlk çarpışmada Şahkulu 
yenildi, dağlara doğru çekildiler. Ama Osmanlı ordusu peşlerine düşmeyip yağma ve çapula girişince, dağınıklık ve 
kargaşalıktan yararlanan Şahkulu yeniden saldırıya geçit. Ve çapulcu Osmanlı ordusunu dağıtarak başlarındaki 
Karagöz Ahmet Paşayı Öldürdü. Osmanlı tarih yazıcısı Hoca Sadettin, çok kanlı geçen bu çarpışmayı şöyle 
betimliyor: “ O denli kan döküldü ki kan buharından gökyüzünde bulutlar gül gibi kızarıp eylece göründüler“(123) 
Aktaran: Alevilikle ilgili Osmanlı Belgeleri Baki Öz/ syf 239  
paçavralara sarınmış yarı çıplak savaşan Türkmenlerin, ancak bu zaferle at ve silah elde ettiğini yazıyor: “ (…) 
zamane dünyasında yaya dolaşmakla ömrün geçiren bir nice çulsuz, işsiz, güçsüz, pırlanta gibi atlara, birer oyunla 
Şah deyip biner oldular. 
   Alup giysi at hem altınla gümüş 
   Arada bölüşüp didiler hoş imiş 
   Dahi tabl u nakkare tuğ ve sancak  
   Hep alındı kaçan kurtuldu ancak“ (124) A.g.e syf 204 
 Görüldüğü gibi çapulla, ganimetle koskoca bir imparatorluk kuran Osmanlı‘nın tarih yazıcısı Hoca Sadettin, 
ayaklanmacıların vergi ve rüşvetle kendinden çalınanlara savaşarak el koymasına çok içerlenmiş. Onları ne güzel 
atlara ne de altına, gümüşe layık görüyor! 
 Kütahya‘dan sonra Şahkulu, Alaşehir Ovasındaki Şehzade Korkut‘un üzerine yürüdü. Alaşehir Ovası’nda 
Hasan Ağa komutasındaki Osmanlı güçlerini de yendi. Şehzade Korkut ise korkarak Manisa kalesine sığındı. 
Sayıları 20 bini aşan ayaklanmacılar Bursa‘ya yönelmişlerdi. 
 Ayaklanmanın bu aşamasında Şahkulu karar değiştirerek Konya‘ya yöneldi. Osmanlı tarih yazıcılarına göre 
Bursa‘ya yürümekten vazgeçmesinin sebebi, öldüğü söylenen II. Bayezit‘in sağ olduğunun ortaya çıkmasıydı! Asıl 
sebep ise Osmanlı‘nın büyük bir ordu ile üstüne gelmesiydi. Osmanlı Sadrazamı Hadım Ali Paşa, emrindeki 4 bir 
yeni çeri ve 4 bin sipahi ile ayaklanmayı bastırmakla görevlendirilmişti. Amasya valisi Şehzade Ahmet, Niğde 
sancak beyi Şehzade Şahin Şah’ın oğlu Mehmet Mehmet‘in oğlu şehzade Osman da emirlerindeki binlerce askerle 
Hadım Ali Paşa‘nın ordusuna katıldılar. 
 Şahkulu‘nun geri çekilmesinin bir nedeni de Şah İsmail’den beklediği desteği alamamış olmasıydı. Şahkulu 
ayaklanmanın başından itibaren “Ben sahip – zuhur olan Şah İsmail‘in halifesiyim“ diyerek ona bağlılığını ilan 
etmişti. Bağımsız hareket etmişse de Şah‘ın Osmanlı karşısında Müridlerini yalnız bırakmayacağına inanmıştı. 



Zaten halkın her yıl kapısında kurbanlar kestiği, gidemediğinde nezir gönderdiği Şah İsmail‘den posta oturduğu 
günden beri medet beklediği ortadaydı. Ne var ki Şah İsmail yardım etmediği gibi ayaklanmayı da hoş 
karşılamamıştı. 
 Osmanlı ordusu karşısında Şahkulu önce Konya‘ya çekildi, kenti kuşattı.  Fakat ordu yaklaşınca kuşatmayı 
kaldırarak dağlara kızılkaya geçidine sığındı. Osmanlı ordusunun kuşattığı bu bölgede 38 gün direndi. Kuşatmayı 
yarmayı denedi ve sonunda kayalar arasında bir çıkış yolu bularak Karaman Beylerbeyi Haydar beyin kuvvetlerini 
yendi ve kuşatmayı yardı. Bu sırada Şehzade Ahmet komutasındaki Osmanlı güçleri, Hisar Dağına sığınan 3 bin 
Aleviyi öldürdüler. Kuşatmayı yarıp kurtulanların peşine düşen Hadim Ali Paşa 14 gün sonra Sıvas yakınlarında 
onlara yetişti. Gedikhan‘ında (Gökçayı da deniyor) Şahkulu güçleriyle savaşa tutuştular. Hadım Ali Paşa‘nın ordusu 
bozuldu, sipahiler dağıldı. Ve kendisi de öldürüldü. Ne yazık ki bu savaşta ölenler arasında Şahkulu da vardır. 
Yoldaşları ölüsünü bırakmadılar. Osmanlı tarih yazıcılarının kimi kaybolduğunu, kimi de ölmeyip İran‘a vardığını 
yazarlar. 
 Bu savaştan geriye kalanlar aç, susuz günlerce durmadan Tebriz‘e Şah İsmail‘e ulaşmaya çalıştılar. Bu 
sırada Erzincan‘da ufak tefek çatışmalar oldu ve önlerine çıkan Şah İsmail‘e ait bin kişilik bir kervanı da 
yağmaladılar. Osmanlı tarih yazıcılarının kötülemek için “ Şeytan kulu “ diye andıkları Şahkulu‘nun isyancıları ne 
yazık ki Tebriz‘de de hoş karşılanmadılar. Osmanlı tarih yazıcılarına göre Kızılbaşlar o derece azimlidir ki bundan 
Şah İsmail de ürktü. O sırada Irak‘ta iken hemen ülkesine döndü ve tedbir aldı! 

 
 ŞAH İSMAİL‘İN SALTANAT DAVASI İLE KIZILBAŞLARIN KURTULUŞ KAVGASI ARASINDAKİ ÇELİŞKİLER SU 
YÜZÜNE ÇIKMIŞTIR. 

  
 Şahkulu, “Şah İsmail’in halifesiyim “ diyerek ayaklanmıştı ama Şah İsmail ayaklanmadan memnun değildi. 
Ayaklanmanın önderlerini sorguya çekti: “Babam Sultan Bayezit Han hazretlerinin koruyucu gölgesinde bunca 
zamandan beri çoluk ve çocuğumuzla Ferahlık içinde yaşarken neden gerekti ki boynunu bağlılık lalesinden çıkarıp 
ayaklanma doruğuna tırmandın?“ Ayaklanmacıların “zulümlere dayanamadık“ demesine aldırmadı ve yol 
üzerinde kervanı soymalarını da bahane ederek önderlerini öldürdü, halkı da çeşitli bölgelere yerleştirerek dağıttı. 
 Şah İsmail, Orta Asya‘yı fethetmek ve Timur gibi büyük bir imparatorluk kurmak çabasındaydı. Bunu 
yaparken Kızılbaş Türkmenlere dayanmıştı Ama iyice güçlenene kadar Osmanlı ile savaştan kaçınmaya, ilişkileri iyi 
tutmaya çalışıyordu. Bu nedenle sonuna kadar bağlı kalsalar da Anadolu‘daki Alevi halkın çıkarları ile Şah İsmail‘in 
Saltanat davası arasında çelişkiler çıkması kaçınılmazdı. 
 Bu çelişkinin ilk olarak Şah İsmail‘in Dulkadiroğulları beyliği üzerine yaptığı seferde açığa çıktığı Osmanlı 
kaynaklarından da anlaşılıyor. 1509‘da Şah İsmail‘in Osmanlı sınırına gelerek müritlerini toplamak istediğini yazan 
Osmanlı Şeyhülislamlarından Kemal Paşazade, beklediğini bulamadığını anlatıyor: “ (Şah İsmail) Diyarbekir 
içinden dahi gitse olurdu. Ol yıldan da maksuda vusul bulurdu; amma yerinden deprenüp bir taşla iki kuş vurmak 
istedi. Bahane ile gelip serhadd-i Rum‘da ( Osmanlı sınırlarında) bir zaman durmak istedi. Taki Anatoli‘nin 
Kızılbaş‘ı ve sair evbaşı ol şem-i bezm fitnenin kenara geldüğünin duyup, her taraftan yanına cem‘ oluna… Amma 
umduğun bulmadı, ol dediğin iş olmadı ve içinde Kızılbaş olan vilayetlerin raiyetleri boyunlanıp bir birine merbut 
olmuştu. (bağlanmıştı)“ (125) Aktaran Aleviliğin Doğuşu/ İsmail Kaygusuz/ syf:247 
 Yani halk, Osmanlı ile iyi geçinip Beyezit‘e “baba“ diyen Orta Asya‘yı Fethetmek için asker isteyen Şah 
İsmail‘e asker vermedi. Halkın dileği onun gelip vaat ettiği düzeni Anadolu‘da kurmasıydı. Şah İsmail‘i var eden, 
umut haline getiren Anadolu halkıydı. Prof. Faruk Sümer bu gerçeği şöyle dile getiriyor: 
 “Anadolu’da Kızılbaş Türkler olmasa, değil Safevi devletinin kuruluşu, Erdebil Şeyhlerinin siyasi gayeler 
taşıması bile düşünülemezdi. Hatta kaynaklardan açıkça anlaşıldığı gibi, onlar, yani Anadolu Türkleri veya onların 
bir kısmı, aşırı dini inançlarını Şeyh ve şahlarına kabul ettirmeye çalışmışlardı.“ (126) Aktaran: Aleviliğin Doğuşu/ 
İsmail Kaygusuz/ Syf 233 
 Alevi halk, Erdebil tekkesine yalnızca inançlarını aşılamamış; gövdesini oluşturduğu bu harekete siyasi bir 
yönde verilmişti. Şah İsmail‘in vezirleri, yöneticileri olan Alevi dedeleri, aşiret liderleri, onu Anadolu‘ya yürümeye 
zorlamışlardı. Çaldıran Savaşı‘ndaki yenilginin ardından Şah İsmail onu Osmanlı ile savaşmaya zorladıkları için 



beylerine sitem edecekti. 
 Şah İsmail, 1508‘de Şamlı Hüseyin Beyi “Şah Vekilliği“ görevinden alıp yerine bir İranlı atadı. Bu tarihten 
itibaren Safevi devletleri de İranlı yöneticilerin ağırlığı giderek arttı: “1508-1524 yılı arasında 5 şah vekilinin hepsi 
İranlıydı. Kızılbaşların buna tepkisi gecikmedi ki beş vekilden en az üçünün Kızılbaşlar tarafından öldürüldüğü 
biliniyor“(127) Aktaran: Aleviliğin Doğuşu/ İsmail Kaygusuz / Syf 246 
 Şah İsmail, saltanatı kurumlaştırırken Kızılbaşlara sırt çevirmeye de başlamıştı. Şahkulu Ayaklanması‘nın 
hemen ardından, Kızılbaşları toparlaması için Anadolu‘ya gönderdiği halifesi Rumlu Nur Ali Halife‘nin başlattığı 
büyük ayaklanmaya da destek vermeyerek, bir kez daha Kızılbaşların Osmanlı tarafından ezilmesine göz 
yumacaktı. 

 

 
  NUR ALİ HALİFE AYAKLANMASI 
 Bayezit‘in tahttaki son yılında, Şehzadeler arasındaki iktidar kavgası şiddetlenmişti. Babasını Kızılbaşlara 
karşı gevşek davranmakla suçlayan ve daha sert tedbirler alınmasını isteyen Yavuz Sultan Selim, tahta yakın 
olmak için ordusu ile Edirne‘ye geçmiş, babası ile savaşa tutuşacak kadar gözünü karartmıştı. Karşısında ise II. 
Bayezit‘in yerine geçmek istediği şehzade Ahmet vardı. İktidar savaşının kargaşa ortamında Kızılbaş halkın 
çoğunlukta olduğu bölgelerden Teke Sancağı‘nın ardından, Sivas bölgesinde ayaklanma başlamıştı. 
 Asıl adı Nureddin olan Nur Ali Halife, Şah İsmail tarafından Anadolu’ya gönderilmişti. 1512‘de Tokat, 
Amasya, Çorum, Sivas ve Yozgat‘ta yaşayan Kızılbaşlar halkı örgütleyerek ayaklanmayı Koyulhisar‘da başlattı. 
Çevresine 3-4 bin kişi toplanmıştı. Niksar‘ı alarak Tokat‘a geçti. Üzerine gelen Osmanlı güçlerini yenerek Tokat‘ı 
aldı. Ve Şah İsmail adına hutbe okuttu. Yöredeki Avşar, Varsak, Karamanlı, Turgutlu, Bozoklu, Tekeli ve Hamit‘li 
aşiretleri, Nur Ali Halife‘ye katıldılar. Kısa sürede 20 bin kişilik bir kitle haline gelmişlerdi. Önceki ayaklanmalarda 
olduğu gibi bu kitleye ayaklanmaya katılanların kadınları, çocukları, hayvanları, yükleri de dahildi! Geri de bir şey 
bırakılmaz 
 Şehzade Ahmet, Vezir Yularkıstı Sinan Paşa‘yı 2 bin askeriyle ayaklanmacıların üzerine gönderdi. Ama 
Osmanlı bir kez daha yenildi. Ve Sinan Paşa öldürüldü. Bu sırada Yavuz‘a karşı taht mücadelesi veren Şehzade 
Ahmet‘in Oğlu Murat‘ da 10 bin askeri ile ayaklanmacılara katıldı. Böylece ayaklanmacıların sayısı 30 bin olur. 
Osmanlı‘nın Kızılbaş halkı kuşatarak Şah İsmail‘e ulaşmasını engelleyen kuşatmadaki ilk gediği Murat açmıştı. 
Sivas‘a ulaşan ayaklanmacıların büyük kısmı ile Şehzade Murat oradan (İran’a) Şah İsmail‘e gitti. Denilebilir ki Nur 
Ali Halife ayaklanması İran’a gitmesi yasaklanan yolları kesilen halkın ayaklanmasıydı. Ayaklanmacıların İran‘a 
yönelmesi de bunun sonucuydu. Ayaklanma sonunda Nur Ali Halife Önderliğindeki halk Erzincan‘da toplandı. Nur 
Ali Halife Şah İsmail tarafından Erzincan Valisi olarak atandı. Daha sonra Nur Ali Halife, Çaldıran‘da Şah İsmail‘in 
komutanlarından biri olacaktı. Yenilginin ardından Dersim-Ovacık bölgesine sığındı.1515‘te Osmanlı güçlerinin 
başındaki Bıyıklı Mehmet Ağa tarafından bu bölgedeki Tekir Yaylağı‘nda kıstırılarak katledildi. Osmanlı tarih 
yazıcılarına göre Bıyıklı Mehmet Paşa, Nur Ali Halifenin başıyla birlikte 600 Kızılbaşın burnunu İstanbul‘a gönderdi. 
 II. Bayezit‘in son yıllarına denk gelen iki büyük Alevi ayaklanması böylece sona ererken “sorunu“ 
kökünden çözmeye kararlı olan Yavuz Sultan Selim‘de kılıç zoru ile tahta geçti Osmanlı‘nın zulüm ve sömürüsüne 
karşı Kızılbaş halkın bir örgütlenmesi olarak tarih sahnesine çıkmış Safevilerle savaşması kaçınılmazdı. 

 

 
    SAFEVİLER 
 Safevi Devleti, resmi tarihte “Türk Devletleri“ arasında sayılmaz Çaldıran Savaşı öncesi Erzincan‘a kadar 
Doğu Anadolu‘ya hakim olduğu halde bir İran Devleti olarak gösterilir. Oysa Safeviler 1530‘lara kadar bir İran 
Devleti olmamıştır. 
 Şah İsmail‘in kurduğu devlete adını verdiği dedelerinden Erdebilli Sofiyüddin İshak, 1252‘de doğmuştur. 
Soyu, yedinci imam Musa Kazım‘a dayanır. 1334‘te ölünce dergahın avlusuna gömülmüş ve üstüne görkemli bir 
türbe yapılmıştır. Torunu “Şeyh Hacı Ali (ya da Sultan Ali) “ Timur‘un Anadolu‘dan dönerken getirdiği 30 bin Tekeli 
Türkmeni, Erdebil‘in Rum mahallesine yerleştirmiştir. Şeyh İbrahim döneminde(1429-1447) bu Alevi Türkmenler 



memleketlerine geri dönmüştür. Bundan sonra da Erdebil Tekkesi ile bağları giderek güçlenir. Tekke‘de itibar 
kaybeden Şeyh Sofiyüddin soyundan dervişler, Anadolu’ya, Türkmenlerin arasına sığınır. Alevi halk Ozanı Kul 
Himmet‘in ataları da Erdebil‘den gelen Sofiyüddin torunlarındandır. 
 Şeyh İbrahim‘den sonra Erdebil dergahlarından kovulan Şeyh Cüneyd,  7 yıl Anadolu‘da kalır (1449-1456) 
Şeyh Bedreddin müritleriyle ilişkiye geçer. Şeyf Sofiyüddin soyu, Anadolu Alevilerinin etkisiyle ve özellikle de Şeyh 
Cüneyd döneminde Aleviliği benimsemiştir. Şeyh Cüneyd çevresine topladığı müritleriyle 20 bin kişilik bir ordu 
oluşturur. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, onun elinden tutarak kız kardeşiyle evlendirir. Erdebil‘e dönerek 
posta oturan Şeyh Cüneyd fazla yaşamaz. Yerine 9 yaşındaki oğlu Şeyh Haydar 1470‘te posta oturdu. Dayısı Uzun 
Hasan onu da kızı Alemşah Halime ile evlendirir. Bu evlilikten doğan 3 oğuldan biri olan Şah İsmail, 17 Temmuz 
1487‘ de doğdu. 
 Şeyh Haydar‘ın ilk yılları, Anadolu‘yu kendine bağlamakla geçti. Anadolu‘ya gönderdiği halifeler 
yandaşlarını çoğalttılar. Bu halifeler özel giysiler giyiyor, başlarına on iki dilimli kızıl taç kakıyorlardı. Haydari taç 
adıyla anılan bu başlık Erdebil tekkesine bağlı Alevilerin Kızılbaş diye anılmasının nedeni oldu. Bu başlık 
“Safeviliğin Alevi akidesini ve mübarek on iki imamı temsil etmektedir. Peygamberle kan akrabalığı dolayısıyla 
yalnız bu on iki imam onu meşru halifeleri sayıldığından isimleri bu dilimlerin üzerine işlenmiş bulunmaktaydı. Bu 
başlığı kullananlara verilen kızılbaş isminde bu yeni sarığın rengi ile ilgilidir“(128) Aktaran: Aleviliğin Doğuşu/ 
İsmail Kaygusuz/ Syf:231 
 Araştırmacı İsmail Kaygusuz, Babek Hürremi yandaşlarının da kızıl başlıklar taktığını ve onlara Farsça 
“Sürhseran“( Kızılbaşlar) dendiğini tespit etmektedir. Daha gerilere gittiğimizde, azat edilen kölelerin başına, 
özgürlüğün simgesi olarak da kızıl başlık geçirildiğini görürüz: 
 “Spartaküs‘ün ordusu büyüyordu(…) Bir mızrak ucuna takılmış kızıl kalpak, ayaklananların bayrağı 
olmuştu. Eski bir geleneğe göre azat edilen kölenin başına kızıl kalpak geçirilirdi.“ ( 129) Aktaran: İnsan Nasıl İnsan 
oldu/ M. Ilin -E Segal/ Syf:322 say yay 2009 
 Kızılbaşlık takan Şeyh Haydar‘ın çevresinde bulunan halifeleri, ondan sonra Şah İsmail’i de saklayıp eğiten 
Alevi beyler dedelerdi. Safevi kızılbaş devletini kuranlar da Anadolu‘nun yoksul Alevi halkını temsil eden bu 
kişilerdi: Şamlu Türkmenlerinden Lola Hüseyin Bey, Dulkadirli Dede Abdal Bey, Ustacalu Muhammed Bey, Şamlu 
Abdi Bey, Baybutlu Karaca İlyas, Tekelü Soru Ali Bey, Talişli Dede Bey, Kaçarlu Kara Piri Bey… 
 Şeyh Haydar, Saltanat iddiasında bulunarak Akkoyunlu hükümdarı dayısı Uzun Hasan‘ın oğlu ve halefi 
Yakup Beye karşı savaş açtı.1488 Ağustos‘unda Yakup Beyin ordusuyla yaptığı savaşta öldü. Şeyh Haydar‘ın 
müritleri, bu kez büyük oğlu Yar Ali‘nin çevresine toplandılar. Yakup Bey, tehlikenin büyüklüğünü anlayınca Şeyh 
Haydar’ın çocuklarını İstahan kalesine hapsetti. Bu tutukluluk 4,5 yıl sürdü. Yakup Bey ölünce taht kavgasına 
başlayan oğulları Yar Ali yi serbest bıraktılar. Yar Ali 1493‘te öldürüldü. Kardeşleri İsmail ve İbrahim‘i ise müritleri 
kaçırıp gizlediler. İsmail bu sırada 6 yaşındaydı. Onu Erdebil‘in Anadolu (Rum) Mahalesinde Türkmenler 
gizlemekteydiler. Orası güvenli olmadığı için bir süre sonra Hazar Denizi kıyısındaki Gilan‘a Kaçırıldı. Burada 6 yıl 
boyunca daha önce isimlerini belirttiğimiz Alevi aşiretlerin dedeleri, beyleri tarafından çok iyi bir şekilde eğitildi 
saz çalmayı, deyişler söylemeyi öğrendi ve 1501‘ de 14 yaşındayken binlerce insanı peşinden sürükleyerek devlet 
kurup taç giyecek bir lider haline geldi. 
 “Şah İsmail‘in çağrısıyla Sivas, Tokat, Amasya yöresinde yaşayan Rumlu, Ustacalu, Antalya, Isparta ve 
Bursa yöresinde yaşayan Tekelü, Halep yöresinde yaşayan Şamlu, Maraş ve Yozgat (Bozok) yöresinde yaşayan 
Dulkadirli, Tarsus yöresinde yaşayan Varsak, Malatya yöresinde yaşayan Hınıslü, Dersim ve Çemişgezek yöresinde 
yaşayan Çemişkezeklü Türkmenler ve Karadeniz bölgesinde (Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Ordu, 
Samsun) yaşayan Çepniler 1500‘de Erzincan‘da buluşurlar Erzincan buluşması 1501‘de kurulan Safevi Devleti‘nin 
bir “Kuruluş Kurultayı“ olur. Nitekim hem bu buluşmaya katılan Alevilerin yaşadıkları topraklar Safevi toprağı hem 
de o topraklarda yaşayan önde gelenleri Safevi Devleti‘nin yöneticileri oldular“(130) Aktaran: Alevilerin Siyasal 
Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:58 

 
   ŞAH İSMAİL 
 Şeyh Haydar‘ın kızıl börk giydirdiği taraftarları Erzincan‘da Şah İsmail çevresinde toplandılar ve büyük bir 



ordu oluşturdular. Şah İsmail, Taraftarları ile Şirvan‘ı aldı. Düzenli bir ordu oluşturdu, vezirler komutanlar atadı. 
Bu komutanlar arasında Şamlı Lala Hüseyin Bey, Dulkadirli Dede Abdal Bey, Ustucalu Muhammed Bey, Bayburtlu 
Karaca İlyas, Tekelü Sor Ali Bey, bir “ ihtisas kurulu“ oluşturarak buradaki yönetimi üstlendiler. Şah İsmail, on 
binleri bulan ordusuyla Tebriz‘e yürüdü. Akkoyunlu Sultanı Elvend Mirza‘yı yendi ve Safevi Devleti‘ni ilan etti. On 
beş yaşındaydı, kendi adına para bastırdı ve hutbe okuttu. Kuruluşundan itibaren rakip olarak gördüğü bu 
devletten Osmanlı‘nın rahatsız olduğu açıktı. Osmanlı tarih yazıcısı Hoca Sadettin‘in dizeleri bu rahatsızlığı 
yansıtıyor. 
   “Başına taç aldı çıktı ol pelid  
   İtti bi-idrak Etrakı mürid“ 
   ( Odun gibi adam, başına taç giyip anlayışsız Türkleri etti mürit) (131) Şah İsmail/ Nejat 
Birdoğan/ syf:13 
 Böylece gövdesi Anadolu‘da başı ise Tebriz‘de bulunan bir Kızılbaş devleti kurulmuş oldu. Bu devlet, 
Kızılbaş Anadolu haklarının başlıca kurtuluş umudu haline geldi. Halk, Mehdi olarak kabul ettiği ve başlarına geçip 
kendilerini kurtaracağına inandığı Şah İsmail‘e vergi ve asker verdi, kapısına yüz sürdüğü Alevi dedeleri, beyleri 
tarafından yetiştirilen Şah İsmail, savaşçılığı; ozanlığı, yazarlığı, Alevi inancına ait değerleri, sahiplenmesi ile halkı 
kendisine bağlamıştı. Bu özelliklerini şiirlerinde şöyle dile getiriyor; 

 
    Ali İsmail‘em geldim  
    Alemi seyram eylerim 
    Zülfikar durmaz kınında 
    Günde yüz bin kan eylerim 

 
    Görürüm düşen düzeni  
    Kırarım yoldan Ozanı 
    Yeni baştan bu düzeni  
    Bir kavim erkan eylerem 

 
 Şah İsmail, Kızılbaşlığın yalnızca askeri-siyasi lideri değildi. Aynı zamanda dini lideriydi. Kendinden önceki 
batını akımları özümsemiş bir senteze ulaşarak Aleviliğe bugünkü şeklini verdi. Anadolu Alevilerinin hala izlediği 
inanç ve ibadet Şekillerini erkanı Şah İsmail‘den kalmıştır. Yine örgütlenme propaganda çalışmalarında da Alevi 
ayaklanma önderlerini örnek almıştı. Anadolu‘nun her köşesine halifelerini yollamıştı, ellerinde Buyruk kitapları, 
dillerinde Şah İsmail deyişleriyle bu halifeler halka önderlik ettiler. 
 Nejat Birdoğan, Hacı Bektaş-ı Veli‘den sonra Aleviliği şekillendiren, kurallarını koyan kişinin Şah İsmail 
olduğunu yazıyor: 
 “Bu yoldaki kimi kurallar, örneğin şarap, sema, çalgı vb. Şah İsmail‘in kimi deyişlerinde savunulur. Söz 
gelimi ikrar verme, kırklar meydanı, sofra gördüğünü örtüp görmediğini söylememek, ölmeden önce ölüş, cemde 
dargınların barışması, üç yüz altmış altı durak ve bu duraklardan ancak sekizinin dinle ilgisi olması, pire hizmet, 
Şah-ı Merdan, Selman vb. Teker teker işlenmiştir“(132) Şah İsmail/ Nejat Birdoğan/ syf. 25 
 Şah İsmail ile aynı dönemde yaşayan Balım Sultan‘ın yazdığı, cem törenlerini kurallara bağlayan 
Erkannamesi‘nin içeriği ile Buyruk‘un getirdiği kurallar arasında pek fark yoktur. Balım Sultan Erkannamesi, kent 
Bektaşilerine hitap eden, halkın zor anlayacağı bir Osmanlıca ile yazılmıştı. Oysa Şah İsmail ‘in deyişleri ve Buyruk 
kitapları halk diliyle yazılmış, bu özeliğiyle de kolayca ezberlendi, dilden dile yayıldı “ İmam Cafer Buyruğu“ ile 
Mürşit, pir, rehber ilişkisi kurarak, Anadolu Alevilerinin Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘ndan sonra bağlandığı ikinci 
merkez, Erdebil Tekkesi oldu.“ El ele, El Hakk‘a“ ilkesi gereği ocaklar, dedeler, pirler üzerinden güçlü bir 
örgütlenme temeli atılmıştı. O dönem Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı, Balım Sultan‘ında etkisiyle siyasetten uzak, 
sadece dini bir merkez haline gelmişti. Erdebil tekkesi ve Şah İsmail, Anadolu‘daki siyasi boşluğu doldurarak, 
ayaklanmalarla parlayıp sönen halkın öfkesini ve umudunu birleştirdi. Şah İsmail’in önderliğinde sağlanan bu 
birlik sonucu Çaldıran Savaşı‘nda Osmanlı, sadece Şah İsmail‘in ordusu ile değil, tüm Anadolu ile savaşmıştı ki 



Sultan Selim, bu savaşa daha Trabzon‘da Şehzade olduğu dönemde başlamıştı. 
 Anadolu Aleviliğinde oniki imamcılık, Ehlibeyt‘e bağlılık, dedelerin, pirlerin, “evlad-ı Resul“ olması Şah 
İsmail ile birlikte yaygınlaştı. Kendi de Ali soyundan gelen Şah İsmail, Anadolu‘dan gelen mürşitlerine de seyyid 
olduklarını gösteren secereler vererek, Ehlibeyt‘e bağlığı kurumlaştırdı. Ki bugün halen sürdürülen dedeliğin 
soydan gelmesi, yetişmesi geleneği de Erdebil Tekkesine dayanır. 
 Şah İsmail, örgütçülüğü, askeri ve siyası yetenekleri sayesinde, Anadolu Türk, Kürt Alevilerini kendine 
bağlamayı başardı ve 10 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir imparatorluk kurdu.1501‘de Safevi Devleti kurulduktan 
sonra 1503‘ te orta ve güney İran’ı 1504‘te Hazar Denizi kıyılarını, 1512‘de Ceyhun‘un doğusuna geçerek tüm 
Horasan‘ı ele geçirdi. 
 Şah İsmail, 1508‘de Dulkadirli beyi Alalüdderle üzerine yürüdü. Sefere çıkan Şah İsmail Erzurum, Erzincan 
üzerinden Sivas’a vardı. Ve Bayezit‘e bir mektup yazarak topraklarından geçmek için izin aldı. Böylece Elbistan‘a 
yürüyerek Dulkadirli ülkesini ele geçirdi. Geri dönüşte ise Harput ve Diyarbakır‘ı kendine bağladı. Buraların 
halkları zaten çoğunlukla kızılbaştı. Ve Şah İsmail‘e gönülden bağlıydılar. Geri kalanlar da kılıç zoruyla egemenliği 
tanımak zorunda kaldılar. 
 Şah İsmail, Anadolu‘da kolayca topraklarını genişletirken İran‘da özellikle kentlerde çoğunluğu oluşturan 
Sünni halka karşı katliamlara girişmekten baskı ve zorla onları Şiileştirmekten çekinmedi İranlı tarihçiler. Ama 
Kızılbaşlık onlara göre “Gulat-ı Şia“ yani Şiiliğin sapkın, yoldan çıkmış bir koludur. Safevi Devleti‘nin başının 
İran’da, gövdesinin ise Anadolu‘da olmasından kaynaklanan çelişkili durumu, çaldıran Savaşı sonrası 1530‘lara 
kadar Kızılbaşların gücü, etkinliği sürse de Safeviler hızla bir İran devletine dönüştüler. Yönetim kademelerini 
İranlı vezirler aldılar. Ekonomik gücü elinde bulunduran İran soyluları, yerleşik kentli tüccar ve zanaatkarlar, 
Şiileşerek yönetimi ele geçirdiler. Şah İsmail‘den önce büyük ölçüde Sünni olan İran‘ın büyük şehirleri, baskıyla 
Şiileşmişti. Kızılbaş halkın umudun, adaletin timsali olarak gördüğü Şah İsmail, iktidarını kurduktan sonra 
dönemin Feodal egemenlerinden biri haline gelecekti. Halkın gönüllü katılımı ile dünyayı titretirken, umduğunu 
bulamayan halkın, desteğini ondan çekip, kurtuluşu başka yerlerde araması karşısında, tüm Sultanlar, Padişahlar 
gibi o da herkesi,  kılıç zoru ile yola getirmeye çalışacaktı. Şahkulu ayaklanmasından sonra kendine sığınan halk 
önderlerini öldürmesi, bunun bir örneğiydi. Böylece Safevi Devleti‘nin kuruluşunu ve hızla büyüyerek 10 yıl gibi 
kısa bir sürede dünya imparatorluğu haline gelmesini sağlayan dinamikler de yok oldu… 
 Yavuz Sultan Selim‘in katliamcılığıyla kıyaslanmayacak düzeyde olsa da Şah İsmail‘in de Sünni halkı baskı 
ve terörle Şiileştirmesi, saltanatını sömürü ve zulüm üzerine kuran feodal bir egemene dönüşmesinin sonucuydu. 
Kazorun‘u aldığında Sünni bilginlerin tümünü kılıçtan geçirtecekti. 1505‘te Kozvin‘de Halit Bin Velit soyundan 
gelen Halidilerin tümünü katletti. Tebrizi aldıktan sonra ezana eklediği “Aliyen veliyullah“ sözlerini 
kullanmayanları öldürttü.(133) Kaynak: Şah İsmail Hatai/ Nejat Birdoğan/ Syf:25 
 Yeryüzündeki tüm taçları, tahtları ortadan kaldırmak için ayaklanan Aleviler, Şah İsmail‘in on iki dilimli 
kızıltacına, inançlarının, umutlarının sembolü olarak gönülden bağlanmışlar. Ama onun tacının, tahtının da diğer 
hükümdarların, padişahların ki gibi altından, elmaslardan yapıldığını görünce kurtuluşu kendi özlerinde aradılar. 
Çaldıran‘dan sonra Alevi ayaklanmalarının daha da sıklaşmasının, büyümesinin ve Osmanlı için daha da tehlikeli 
hale gelmesinin açıklaması budur. 
 Şah İsmail ise Çaldıran yenilgisinden sonra çok yaşamadı. Mayıs 1524‘ te Azerbeycan‘ın Sarab kendinde 
öldü. Cenazesi Erdebil‘e getirilip dedesi Şeyh Sofiyüddin‘in yanına gömüldü. 
 Şah İsmail‘den sonra oğlu Şah Tahmasb döneminde de Anadolu Kızılbaşlarının, Şaha ve Erdebil Tekkesine 
bağlılığı belli oranda sürdü. Araştırmacılara göre Osmanlı‘nın katliam ve soruşturmalarla canından bezdirdiği 
kızılbaş halkın İran‘a göçü, 18. yüzyıl başlarına kadar sürdü. Osmanlı Yavuz Sultan Selimden sonra da Alevi halka 
yönelik baskı ve terörünü giderek arttırdı. Benzer şekilde Safeviler de İran‘daki Sünni halk üzerindeki baskıyı 
arttırdılar. Şah Tahmasb‘dan sonra Şah Abbas döneminde bu baskıyı doruğa çıkardılar. Aynı zamanda Kızılbaşları 
da tasfiye ederek Safevi Devletini bir Şii İran devletine dönüştürdü. 
    KUTU: HATAYİ 
 Hatayi, kusur eden anlamına gelir. Aynı zamanda büyük bir Alevi Ozanı da olan Şah İsmail, “Hatayi“ 
mahlasını, hayranlık duyduğu Ali Şir Nevai‘ ye olan saygısından almıştır. Alevi halkın, Cem törenlerinde, 



ibadetinde, yaşamında Hatayi‘nin şiirleri en büyük yeri tutmuştur.  

  
   Gel gönül Mürşidin nasihatını  
   Biz tutalım tutmayanda nemiz var 
   Canımıza dostun muhabetini 
   Biz katalım katmayanda nemiz var 

 
   Biz diyen bunu böyle demiştir. 
   Bir lokmayı kırk can ile yemiştir. 
   Ali bizde bir doğru yol komuştur 
   Biz gidelim gitmeyende nemiz var 

 
   Yani Hak sendedir sen sana baka  
   Sen sana bakıp da sen senden korka 
   İhlas ile niyazımızı Hakk‘a  
   Biz iledelim itmeyende nemiz var 

 
   Gel Hatai ikrarımızı güdelim  
   Biz bizi görelim eli nidelim 
   Harap gönülleri mamur edelim  
   Biz yapalım yapmayanda nemiz var 

 
 Şah İsmail‘in Hatayi‘ye dönüşmesinde çocukluğundan itibaren Alevi dedeleri, aşiret beyleri tarafından 
eğitilmesinin rolü büyüktür. Böylece o tarihe kadarki batini Felsefeyi, Alevi ozanlarını, önderlerini öğrenmiş, 
eserlerini okumuştur. Yunus Emre‘den çok etkilenmiş, şiirlerine öykünmüştür. Kaygusuz Abdal‘ı, Nesimi‘yi, 
Bedreddin‘i, Hurufiliği incelemiştir. Eserlerinde Fazlullah’tan ve Cavidanname‘den söz etmiştir. 
 Hatayi‘nin deyişlerini hece ölçüsüyle ve halkın kullandığı arı Türkçe ile yazmış olması onu halkın gönlünde, 
bilincinde ölümsüz kılmıştır. Eserlerinin dilden dile hızla yayılması ve kolayca ezberlenmesinde sazla 
söylenmesinin de etkisi vardır. Kaynakların yazdığına göre Şah İsmail genç yaşlarında Alevi dedeleri tarafından saz 
çalmaya alıştırılmış, askerlikte ustalaştığı kadar saz ve sözde de usta olmuştur. Ki bir dörtlüğünde yazdığı gibi saz 
ve sözü propagandasını yapan müritlerinin önemli bir silahı haline gelmiştir. 

 
 “Bugün ele almaz oldum men sazı 
 Arşa direk çıkar avazım 
 Dört şey vardır bir karındaşa lazım 
 Bir elim, bir kelam, bir nefes, bir saz“(hatai) 

 
Hatayi, Anadolu Aleviliğine bugünkü şeklini veren tüm düşüncelerini saz ve sözle işlemiş, halkın bilincine 
kazımıştır. Alevi cemlerinde okunan nefesler, duaz-ı imamlar tehvidler, devriyyeler genellikle Hatayi‘nin 
eserleridir. Bazı yörelerde ona gösterilen bağlılığın bir ifadesi olarak cemlerde eserleri okununken kadınlar ayakta 
bekler, erkekler ise diz çöker. 
 “Yüreği dağ, bağrı kızıl yakut gibi kan olmadan, Kızılbaş olmak kimsenin haddi değildir“ diyen Hatayi‘nin 
eserlerinde işlediği düşünceleri şöyle özetleyebiliriz: 
 “Tanrı birdir ve ortağı yoktur. Her işin nedeni ve yapanı O‘dur. O‘na varmak tarikatla (yolak) olur. 
Görünen, götüren, gören ve getiren O‘dur. Bu yolak pirleri şeker sözlüdürler. O pirler de gerçek ve görüntü birdir. 
Bu dünya, Tanrı‘nın denizi yanında bir damladır. Ancak bu damla denizden ayrı değildir “salavat“ verilmelidir. 
Muhammad‘in mirac, orda Ali‘yi görmesi gerçektir. Ancak bu bir sırdır. Her yerde söylenmez. Yol isteklisi (talip) 
bunları ve on iki imamı bilmelidir. Dünya‘da Mehdi‘nin çıkması yakınlaşmıştır. Onun için gerçeğe ermeliyiz. Bu da 



piri bulmak la olur. Piri bulan hakkı bulur. Öyle ise her şey yedi tamu, sekiz cennet, hep insandadır. Bu insana kin 
tutulmaz“ 
(134) Şah İsmail Hatai/ Nejat Birdoğan Syf:27 
 Bu düşünceler Kızılbaşlığın kutsal kitabı olan Buyruk‘ta da sohbet şeklinde işlenmiş, Hatayi‘nin de pek çok 
şiirinin konusu olmuştur. 
 Hurufilikten etkilenen Hatayi, tanrının Ali’de teceli ettiğini, Ali olarak kullarına gözüktüğünü, kendisinin de 
Ali‘nin don değiştirmiş hali olduğunu söyler: 
 “ Allah Allah deyin Gaziler, de‘n Şah menem  
 Karşı gelün secde kılın Gaziler, de‘n şah menem 
 Uçmakta tüti kuşıyam ağır lesker er başıyam  
 Men sufiler yoldaşıyam Gaziler, de‘n şah menem 

 
 Mansur ile darda idim Halil ile narda idim  
 Musa ile Tur‘da idim Gaziler, de‘n şah menem 
 Kırmız Taçlu boz atlu ağır leşkeri heybetli 
 Yusuf peygamber sıfatlu Gaziler, de‘n şah menem 

  
 Hatai‘yem al atluyam sözü şekerden tatluyam  
 Mürteza Ali zatluyam Gaziler, de‘n şah menem“ 
 (135) uyur idik uyardılar/ irene Melikoff/syf:41 

 
 Balım Sultan Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı başına getirilerek Şah İsmail‘e karşı kullanılmak istense de 
dergahla Safeviler arasında her hangi bir çatışma olmamıştır. Aksine dergahta Şeyh Sofiyiddin‘in, Şeyh Cüneyd ve 
Şeyh Haydar‘ın saygı ile anılması, yine Kızılbaş Safevi halifelerinin Hacı Bektaş‘ta ki dergahı ziyaret edip kurbanlar 
kestiğinin Mühimme defterlerinde kaydedilmesi ilişkilerin yakın olduğunu ispatlar. Şah Hatayi de Hacı Bektaş-ı 
Veli‘ye bağlılığını şiirlerinde işlemiştir. 

 
 “Hani bi çare  kuldur şahına 
 Hünkar Hacı Bektaş nazargahına  
 Deli gönül hak ol düş dergahına  
 Er olayım dersen er ile görüş“ 

 
 Yavuz Sultan Selim‘in Şah İsmail üstüne İran‘a sefere çıktığında, Eskişehir‘deki Seyit Battal Gazi Dergahı‘na 
ve Mevlana’ya uğrayıp da Hacı Bektaş’taki dergahı görmezden gelmesinin nedeni de Safevilerle  dergah arasındaki 
bu ilşkidir. 
 Şah Hatayi eserleri ile Alevi inancının en güzel örneklerini vermiş kendinden sonraki tüm halk ozanlarını 
etkilemiştir. Türküleri bugün bile Alevi-Sünni tüm Anadolu halklarının dilindedir. 

 
   Ela gözlü pirim geldi 
   Duyan gelsin işte meydan 
   Dört kapıyı kırk makamı 
   Bilen gelsin işte meydan 

 
   Ben pirimi hak bilirim  
   Yoluna kurban olurum 
   Dün doğdum bugün ölürüm 
   Ölen gelsin işte meydan 

 



   Şah Hataim der sırrını  
   Meydana sermiş serini 
   Nesimi‘nin derisini  
   Yüzen gelsin işte meydan 

 

 
   KUTU: “CAFER SADIK BUYRUĞU“ 
 Kızılbaşlığın temel kutsal kitabı sayılan Buyruk un Şah İsmail döneminde yazıldığı tahmin edilmektedir. 
Tarihsel olarak doğrulanmasa da Buyruk‘un Şah İsmail, Şeyh Sofiyüddin ya da bizzat adıyla anıldığı İmam Cafer 
Sadık tarafından yazıldığı söylenir. Zaman içinde farklı adlar altında pek çok biçimi ortaya çıktığı için kimin yazdığı 
kesin olarak bilinmemektedir. Nejat Birdoğan, Buyruk‘u Şah İsmail‘in oğlu Şah Tahmasb döneminde Bisati adlı 
birisinin yazdığını söylüyor? “ Asıl adı Menakıb ül esrar Behçet ül- Ahrah(sırların hikayesi, özgürlerin sevinci) alır. 
İçinde Alevi töresi ile ilgili kimi kavramların açıklanması ve Şah İsmail Hatai‘nin 20 nefesi, kimi ozanların deyişleri 
de var. Bu Büyük Buyruk‘tur (…) Ayrıca bir de Küçük Buyruk‘ diye adlanan 25 sayfalık küçük bir risale var ki, Büyük 
Buyruk kitabının bir özeti gibidir. Gene de her ikisini de imam Cafer Buyrukları ile karıştırmamak gerekir. İmam 
Cafer Buyrukları İslam’daki tapınma kurallarının İmam Cafer‘ce yorumlanmasıdır. Alevi törenleriyle hiç ilgisi 
yoktur.“(136)Anadolu‘nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/Syf:159 
 Nejat Birdoğan‘ın belirttiği gibi doğrudan İmam Cafer tarafından yazılan Buyruk vb eserlerin Alevilikle 
ilgisi yoktur. Onlar İslam‘ın Caferi Mezhebi‘nin esaslarını oluşturur. Ama Alevilerde Emevi İslamına muhalefetin, 
sembolü olmuş İmam Cafer-i Sadık‘ı İmam Ali‘nin yolunu süren erkanını kuran kişi olarak benimsemişlerdir. 
“İmam Cafer‘in kurduğu Şii şeriatı“ ile hiç bir ilgileri olmamasına rağmen kendilerini onun mezhebinden kabul 
etmişlerdir. Ki İmam Cafer‘in ve mezhebinin bu şekilde benimsenmesi 16. yüzyılda, Şah İsmail ve Buyruk 
kitaplarının etkisiyle olmuştur. Nitekim Buyruk‘ta “ Eğer sorsalar, ikrar-ı tercüman nedir?“ sorusuna şöyle cevap 
verilir: “Şah-ı Merdan kuluyum, Al-i aba nesliyim, imam Cafer Sadık mezhebindenim. Rehberim Muhammet, 
Mürşidim Ali“ 
 Buyruk Aleviliğin inanç ve esaslarını, yol ve erkanını töresini anlatır. İkrar, Semah , Cem, musahiplik , 
taliplik, mürşitlik, sufilik, kırklar meclisi, Rıza Şehri, turab olmak , ölmeden önce ölmek , 12 imam 12 post, Tevella, 
Teberra, Buyruk‘un temel konularını oluşturur. Bütün yazılı Alevi kaynaklarında olduğu gibi Buyruk‘ta anlatılanlar 
da Sünni İslam cilası ile kaplanarak takiyye yapılmıştır. Daha girişinde “Müslümanlığın el kitabı“ yazılması, 
abdestten, namazdan, oruçtan bahsedilmesi, ayetlere, hadislere yer verilmesi bunun göstergesidir. 
 Buyruklar 16. yüzyılda ortaya çıkmış ama Aleviliğin o güne kadar ki gelişimini, birikimini de sentezlemiştir. 
İçindeki ayet, hadis ve yorumları İmam Cafer Sadık‘tan alınmıştır. Hacı Bektaş-ı Veli‘ye bağlanan sözler ve 
Makalat’la  örtüşen bölümleri vardır. 16. yüzyılda yaşamış Dede Kul Himmet bir şiirinde bunu dile getirir: 

  
 “Erdebil‘ den gelince Rum‘a 
 Sözümüz bizim didardan gelir 

  
 Şeyh safi Buyruğu‘n eyledim kabul  
 Sözü onun daim Cafer‘den gelir. 

 
 Makalatın ahiri cemalatın zuhuru 
 Şeyh Safi‘ye değiştir İmam Cafer mühürü“ 

 
 Yine Şeyh Sofiyüddin‘in oğlu Şeyh Sadreddin(ölüm 1392) tarafından yazılan “Makalat-ı Şeyh Sofi“ adlı 
kitabında Buyrukların temelini oluşturduğu ve 15. yüzyılda Malatya-Hekimhan‘da dergahını kuran torunu Şah 
İbrahim Veli tarafından yaygınlaştırıldığı öne sürülmektedir. Kesin olan şudur ki Buyruklar Anadolu‘ya Erdebil 
Tekkesi‘nden gelen halifeler eliyle yayılmıştır. Mürşid-i Kamil olarak gördükleri Şah İsmail‘e gönülden bağlanmış 
Alevilerin yüzyıllar boyunca elinden düşmeyen başlıca kutsal kitabı haline gelmiştir. Doğal olarak Alevi halkın 



Erdebil Tekkesine bağlılığını güçlendirmiş, Safevilerin propaganda aracı olmuştur. Bundan çok rahatsız olan 
Osmanlı Erdebil‘e gidiş-gelişleri kesmeye çalıştığı gibi Buyrukları da yasaklamış, Anadolu‘ya sokulmaması için özel 
önlemler almıştır. Örneğin III. Murat tarafından 1576 yılında gönderilen bir fermannla Dede Kul Himmet‘in köyü 
basılmış Osmanlı casuslarının “Kızılbaş Diyarı“ndan getirildiğini ihbar ettiği 34 adet “Rafizi kitap “ aranmıştır. Aynı 
köye ilişkin ikinci bir Fermanla (1583) Kızılbaş olduğu için köy basılıp dağıtılmış Dede Kul Himmet‘in aile bireyleri 
katledilmiştir...(137) Kaynak: Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/ Syf:376 

 
   “SULTAN SELİM‘E VEZİR OLASIN!“ 
 Halkın dilinde ilenmek için kullanılan bu söz, Yavuz Sultan Selim‘in katliamcılığından doğmuştur. 
Emrindeki hizmetkarlara bile hiç acıması olmayan en küçük bir kusurda öfkelenip kelleler uçuran bir padişahtı: 
“Bu söz vezirlerin daima bir ay hizmetten sonra azl ile cellada teslim edilmiş olmasından ileri gelir; bunun içindirki 
vezirlerin vasiyetnamelerini ceblerinde taşımaları mutad idi; huzur-ı padişahtan her çıktıkça kendilerini yeniden 
dünyaya gelmiş sayarlardı.“ (138) Büyük Osmanlı tarihi,cilt2/ Hammer/Syf: 
 545 
 Sultan Selim‘in katliamcılığı o derecedir ki zaman zaman bu katliamlara fetva veren Şeyhülislamlar bile 
rahatsız olmuştu: “ Birgün İran‘la ticaret koyduğu yasakları çiğnedikleri için dörtyüz taciri ölüme mahkum eden 
fermanını onaylamak isemeyen Şeyhülislam‘a şöyle demişti: kalan üçte birin iyiliği için imparatolukta 
yaşayanların üçte ikisinin canını almak vacip değil midir?“ (139) Muhteşem Süleyman/ Andre colt/ Syf: 54 milliyet 
yay 
 Yavuz Sultan Selim, Padişahlığı sırasında Şeyhülislam‘a söylediği ve 40 bin Kızılbaş Aleviyi katlederek 
uyguladığı bu politikayı henüz şehzadeyken kafasına koymuştu. Örneğin 1490‘ da yazdığı bir şiirinde şöyle diyor: 
   “Olmadan Şehzade Şahı mülk Rum  
   Eyledi mülk-ü kızılbaş‘a(kızılbaş ülkesi) hücum 
   Vardı Erzincan‘a ol çapet suvar 
   Serhuser (kızılbaş toplumu) cemini etti tarumar“ (140) Aleviliğin Siyasal Tarihi/ Necdet 
Saraç/ syf: 75 
 Trabzon Valisi iken bir padişah gibi karar alarak bu politikayı uygulamaya koymuştu. Kızılbaşların yoğun 
olduğu Bayburt‘a, Erzincan‘a hücum etmiş, İran‘a giden Kervanların yolunu kesmiş, tüccarların mallarına el 
koymuştu. Böylece Şah İsmail ile Şehzade Selim arasında ki ilk kapışma 1508-1509 yılında Erzincan‘da meydana 
gelmişti. 
 Şah İsmail‘ in giderek güçlendiğini ve Kızılbaşlığın yayıldığını gören Yavuz Sultan Selim, tahta geçtiğinde 
uygulayacağı Alevi Kırımının hazırlıklarına Şehzadeliğin de başlamıştı. Babası Bayezit‘in kızılbaşlara karşı 
politikasını yanlış buluyordu. Daha kanlı önlemler alınmasını istiyordu. Bu özellikleriyle de Yeniçeri ocağının, 
Rumeli beylerinin ve üst sınıfların desteğini aldı. Kızılbaşlar güçlendikçe ayaklarının altındaki zeminin kaydığını 
hisseden Osmanlı egemenleri, tüm güçleriyle Selim‘i desteklediler ve tahta oturttular. Beyazit‘in yerine 
düşündüğü gözde şehzadesi Ahmet böylece saf dışı edilmiş oldu. Tahtı almak için ordusunu Rumeli‘ye geçirip 
babasının üstüne yürüyen Selim, yenilmesine rağmen tahta oturdu. Bayezit‘in yerine geçirmek için şehzade 
Ahmeti‘ çağırdığını öğrenen yeniçeriler “ Selim‘i İsteriz“ diye ayaklandılar ve Ahmet‘i Üsküdar‘dan öbür tarafa 
geçirmediler. Böylece Bayezit Dimetoka‘ya sürgüne giderken, Safeviler ve Kızılbaşlara göz açtırmayıp Osmanlı 
egemenlerinin çıkarlarını kılıçla savunacak Selim Padişah oldu. 
 Osmanlı egemenlerinin ekonomik- siyasi çıkarları bunu gerektirmekteydi. İpek Yolu ve Baharat Yolu‘nu  
ele geçirmek, Doğu Akdeniz ticaretini, Yemen- Şam ve Tebriz-Şab ticaret yollarını ele geçirmek, Suriye altınlarını 
kontrol etmek için Safevilerle ve Memluklerle savaşmaları şarttı. Zaten Yavuz Selim de iki büyük seferini doğuya 
yaptı. Safevilerin ve Memluklerin üstüne yürüdü. 
 Osmanlı tarih yazıcılarının Padişahı övmek için yazıp bahşiş karşılığı huzuruna sundukları “Selim Şah-
name“lerde bu katliam anlatılıyor. 
 “Her şey bilen Sultan, O kavimin uşaklarını kısım kısım ve ad ad yazmak üzere ülkenin her yanına bilgin 
katipler gönderdiği, yedi yaşında yetmiş yaşına kadar olanların defterleri Divan‘a getirilmek üzere buyruldu. 



Getirilen defterlere nazaran yaşlı, genç kırk bin kişi yazılmıştı ondan sonra her yörenin hakimlerine memurlar 
defterler getirdiler. Bunların gittikleri yerlerde kılıç kullanılarak öldürülenlerin sayısı kırk bini geçti“ (141) 
Alevilikle ilgili Osmanlı Belgeleri/ Baki öz/ Syf: 256 
 Yavuz Sultan Selim‘in Kürt beylerini işbirlikçiletirmek ve Kürdistan‘daki Kızılbaş katliamını yürütmekle 
görevlendirdiği İdris-i Bitlisi de yazdığı Selim Şah-name‘de; Padişahın kendisi ve diğer Kürt beylerine emir 
gönderdiğini, “İnançsız taife‘ye“ bağlı olanların isimlerinin araştırılıp tamamının teferruatlı olarak padişaha 
bildirildiğini anlatıyor “ Sultan Edirne‘de bulunduğu o kış, Rumeli ve Anadolu‘da kadın, çocuk ve kadınların 
kendilerinden başka cemaatten (Alevilerden)hiç kimse hayatta kalmadı“ (142) Can Dergisi sayı:2 Mart 2012/syf:90 
 1512‘de tahta çıkan Yavuz Sultan Selim bu Alevi katliamlarını 1513‘te gerçekleşterdi. Bir yıl sonra ise Şah 
İsmail üzerine sefere çıktı. Anadolu’nun en büyük Alevi katliamı Çaldıran Savaşı’nın ilk cephesi oldu! Yavuz Sultan 
Selim Çaldıran‘da Şah İsmail‘i yendi ama halkı yenemedi! Katliamlar, baskılar, sürgünler sürdü gitti. Osmanlı tarih 
yazıcılarının belirttiği gibi Yavuz Sultan Selim‘in sık sık Osmanlı büyükleriyle konuşarak Kızılbaşlığın ortadan 
kalkması için yol-yöntem sorması ve onların bu işe özendirmesi, oğlu sultan Süleyman‘a miras kaldı. 
Süleyman‘dan da II. Selim‘e ve diğerlerine… 
 Osmanlı padişahlarının Alevi katliamları sırasındaki en büyük destekçileri ve yardımcıları ulemaydı. Alevi 
halk için “katl-i vaciptir“ diyen şeyhülislamlardı, müftülerdi, mollalardı. Halkın bilincine “defterini dürmek“ deyimi 
ile yerleşen 1513‘teki katliamın Fetvasını müftü Hamza‘nın söyledikleri 500 yıldır halk düşmanı egemenlerin 
ağzında tekrar ediyor: 
 “….biz dahi şeriat‘ın hükmü ve kitaplarımızın nakli ile fetva verdik ki geçen toplum- kızılbaşlar- kafir ve 
dinsizdirler(…) Bunları öldürüp, toplumlarını darmadağın etmek tüm Müslümanlara vacip ve farzdır. 
Müslümanlardan ölen Said ve şehit olup cennete girer ve onlardan ölen aşağılık cehennemin dibindedir, bunların 
hali kafirlerin halinden daha fena ve çirkindir. Zira bunların kestikleri ve avladıkları (…) mundardır ve nikahları 
gerekse kendilerinden ve gerekse başkalarından alsınlar batıldır(…) Osmanlı padişahına gerekir ki bunların 
(Kızılbaşların) ileri gelenlerini öldürüp mallarını ve kadınlarını ve çocuklarını İslam gazilerine taksim ede ve bunları 
ele geçirince tevbelerine ve pişmanlıklarına inanmayıp öldürülmeli“ (143) Aktaran: Türkler ve Alevilik/ Gülağ Öz/ 
Syf:189 
 Çaldıran savaşı öncesinde Şeyhülislam Kemalpaşazadenin verdiği fetva da aynı içerikteydi: Kızılbaşların ilk 
üç halifeye açıkça küfrettikleri, Şah İsmail‘in “helaldir“ dediğini helal kabul ettiklerini, dinden döndüklerini, 
erkeklerin ve kadınların nikahının geçersiz olduğunu çocuklarının zina çocuğu olduğunu açıkladıktan sonra 
yapılması gerekenleri şöyle anlatıyor: “Müslümanlara malları, kadınları ve çocukları helal olur. Adamlarına gelince 
onlar Müslüman olmadıkça öldürülmeleri zorunludur“ (144) Aktaran: Türkler ve Alevilik/ Gülağ Öz/ Syf:192 
 Yavuz Sultan Selim de İran seferi sırasında Şah İsmail‘e yazdığı mektuplarda kendini “Kafirleri ve Tanrıya 
eş koşanları tepeleyen, dinin düşmanlarını toprağa karan… Sultan Selim Han‘ım“ diye tanıtırken Şah İsmail‘i “din 
perdesini yırtmak ve gerçek şeriatın yapısını yıkmakla“ suçluyordu. Osmanlı Şah İsmail‘le birlikte güçlenen ve 
çıkarlarını tehdit eden Alevi Kızılbaşlığa karşı Emevi İslam’ını kurumlaştırmaya girişti. Çatışmanın ideolojik 
boyutunu her alanda yansıması böyle oldu. Bir tarafta İslam’ı egemenlerin silahı haline getiren Emevi İslam’ı 
vardır, karşı tarafta ise ezilen halkların ekmek ve adalet özlemlerinin ifadesi olan Alevilik- Kızılbaşlık. Şah İsmail bu 
süreçte Anadolu Alevilerinin umut bağladığı tarihsel bir lider olarak halk tarafından benimsendi, öne çıkartıldı. 
Ama bu çatışma onunla başlamamıştı ki onunla da bitmedi. Tarihsel olarak dönemin koşulları gereği Sultan Selim- 
Şah İsmail yada Osmanlı- Safevi çatışması şeklini almışsa da asıl savaş Anadolu halkları ile Osmanlı egemenleri 
arasında sürmüştü. Yenenler yenilenler onlardı.. Çünkü Sultan Selim Osmanlı egemenlerinin “Yavuz“ u dur. Şah 
İsmail ise Alevi halkın “Hatayi“si...  

 

 
   “SUFİ KIRAN“ 
 Osmanlı tarih yazıcısı Lütfi Paşa’nın çaldıran savaşını böyle adlandırması boşuna değildi. “Sufi“ Buyruk‘ta 
yola girmiş Alevi anlamında kullanılıyor. Çaldıran savaşı gerçekten de öncesi ve sonrası ile Aleviler için tam bir 
kırım dönemi olmuştu. Bu yanıyla Çaldıran‘da Osmanlı‘ya yenilen Şah İsmail’di, ama yenilginin bedelini ödeyen 



Alevilerdi. 
 Anadolu Alevileri, Osmanlı‘nın çatıştığı Safevilerin (İran’ı ) destekleyerek vatan hainliği yaptığı 
demagojisinin tarihsel gerçeklerle hiç bir ilgisi yoktur. Birincisi tüm bu tarihçilerin dile getirdiği gibi Şah İsmail‘i 
yetiştiren ve Kızılbaş Safevi devletini kuran Anadolu Alevileriydiler. İkincisi, Safeviler kurulduğu dönemde bir İran 
devleti değildi. Erzincan‘da Şah İsmail ve Kızılbaş beyleri tarafından kurulmuştu. 
 Osmanlı o sırada Anadolu‘nun yarısından azına hakimdi. Anadolu‘nun tümünü özelikle de Alevi halkın 
yoğun yaşadığı Doğu bölgesini ele geçirmeye çalışmaktaydı. Osmanlı, Hamidoğullarının bulunduğu Antalya ve 
Alanya Beyliğini 1507‘ de Karaman Beyliğini 1513‘te Maraş, Elbistan, Malatya bölgesindeki Dülkadiroğulları 
Beyliğini 1515‘te, Adana, Tarsus yöresindeki Ramazanoğulları Beyliğini 1517‘ de topraklarına katmıştı. O dönem 
Kızılbaşlar yoğunn olarak Germiyanoğlu, İsfendiyaroğulları, Hamidoğulları, Karamanoğulları, Dulkadiroğulları, 
Memlukler ve Akkoyunlular topraklarında yaşıyorlardı. Yani çoğu Osmanlı‘nın dışında ama tehdit ettiği, ele 
geçirmeye çalıştığı bölgelerdeydi. Osmanlı hakimiyeti altındakiler de devlete vergi vermekten asker vermekten, 
ezilmekten, soyulmaktan bıkmış bir umut olarak Şah İsmail ve onun Kızılbaş ordusuna sarılmışlardı. Mehdi gibi 
gelip kendilerini kurtaracağına inanmışlardı. Şah kulu ayaklanması ve Nur Ali Halife ayaklanmalarında bu 
beklentinin gerçekleşmediğini görünce de bağrından yeni önderler çıkarmış yeni ayaklanmalar örgütlemişlerdi. 
 Yavuz Sultan Selim‘in 1514‘teki İran seferi, bir yıl önce başlattığı 40 bin Alevi‘nin katledilmesi, Çaldıran 
savaşında esir alınan kızılbaşların katledilmesi. Dönüşte Dulkadiroğlu beyliğinin yakılıp yıkılması ve İdris-i 
Bitlisi‘nin görevlendirilerek Dersim‘e kadar tüm kızılbaşların katledilmesi, malının toprağının yağmalanması 
nedeniyle özünde bir Anadolu seferiydi.  
 Safevilerin Osmanlı‘yı karıştırmak için Alevileri kullandığı; Sultan Selim‘in İran‘a karşı arkasını Sağlama 
almak için 40 bin Alevi’yi katlettiği söylemleri ise Osmanlı‘nın Anadolu ile savaştığını gizlemeye dönüktür. Şah 
İsmail ve Safeviler yokken de tarih sahnesinden silindikten sonra da Aleviler Osmanlı‘nın zulüm ve sömürüsüne 
karşı ayaklandılar, direnmeye savaşmaya devam ettiler. Tarihi Sultanların, Padişahların, Şahların çıkarları ile 
değerlendiren tarihçiler çatışmanın sınıfsal temelini görmezden gelmektedirler. Örneğin Cumhuriyet döneminin 
Osmanlı tarihçilerinden İsmail Hakkı Uzunçarşılı şöyle yazıyor. 
 “Tarihi olayları vesikalara dayanarak incelemeden hüküm verenler, Yavuz Sultan Selim‘in hükümdür 
olduktan ve şehzadeler meselesini hallettikten sonra Şah İsmail ile muharebeden evvel Anadolu‘daki azıllı kırk bin 
Kızılbaş’ın idam veya hapis olunmalarını sebepsiz bulurlar ve sultan Selim‘i muaheze (kınama-bn) ederler. 
Yukarıdan beri vesikalarla gösterilen olaylar göz önüne alınacak olursa padişahın ne kadar isabetli hareket ettiği 
ve bütün bu işler de başrolü olan Şah İsmail üzerine giderken gerisindeki tehlikeyi bertaraf etmek istediği 
görülür.“ (145) Aktaran: Osmanlı Gerçeği / Erdoğan Aydın/syf. 179 
 Yani diyor ki, Yavuz Sultan Selim kazanmak için doğrusunu yaptı! Buradaki “kazanmak“ Anadolu halklarını 
aşağılayan, ezen, sömürenin insan yerine bile koymadan kanını, iliğini emen, inançlarına saldıran Osmanlı 
düzeninin sürmesi anlamına gelmekteydi. İnançlarına saldıran Osmanlı düzeninin sürmesi anlamına gelmekteydi. 
Yani Uzunçarşılı egemenlerin, katliamcıların tarihçiliğini yapmaktadır. 
 Tarihe ezilen halkların cephesinden bakan herkes Osmanlı‘nın saldırgan konumda olduğunu sömürücü ve 
katliamcı olduğunu kazanmasının Anadolu‘nun kaybetmesi anlamına geldiğini bilir. Ki Çaldıran savaşı 
sonrasındaki gelişmeler bu gerçeği bir kez daha ispatlamıştır. 

 

 
    ÇALDIRAN SAVAŞI 
Yavuz Sultan Selim 1514 yılı Nisan ayı sonunda İstanbul‘dan Şaşalı bir törenle seferi başlattı. Onu tahta oturtan 
yeni çeriler ve kapıkulları başta ganimet umuduyla Şevkle yola düştüler. Sünni halk da Şeyhülislamların, 
müftülerin verdiği “katli vaciptir“ fetvaları ile; Selim‘in kese kese altınlarla yazdırdığı “Rafizilerin suçlanması ve 
yok edilmesi“ risaleleriyle Şah İsmail ve Kızılbaşlara karşı Seferber edildi. Osmanlı Ordusunun Çaldıran‘a ulaşması 
5 ay sürdü. Yavuz Sultan Selim sefer sırasında orduyu motive etmek için konaklamak üzere kutsal yerleri tercih 
etti. Akbıyık zaviyesi, kareye-i ışık, Bozüyük zaviyesi ve 2 Mayısta Eskişehir deki Seyit Battal Gazi Dergahın‘da 
konakları. Yavuz Selim burada kapıkulu askerlerine sefer için biner akçe bahşiş dağıttı. Özelikle Alevi-Bektaşi 



tekke ve zaviyelerini seçerek iki taraflı keskin bir mesaj vermekteydi. Tepeden tırnağa silahlı devasa Osmanlı 
ordusu tekkelerdeki Şah İsmail taraftarlarına bir uyarıydı. Yavuz Sultan Selim‘in Alevi tekke ve dergahları ziyareti 
ve Seyit Battal Gazi Dergahı‘ndaki gibi dervişlere bahşiş dağıtması ise Osmanlı‘ya biat edenlerin 
ödüllendirileceğini müjdelemekteydi! Ordu Eskişehir‘den sonra Konya‘ya da uğradı. Yavuz Sultan Selim 
Mevlana‘nın türbesini ziyaret etti. Ve 100 bin akçe de oraya bağışladı. Yolu üstünde bulunan ve yukarıdaki tekke 
ve zaviyelerin bağlı bulunduğu Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘na ise uğramadı Kayseri, çubuk bölgelerinden geçip 
Sivas‘ta konakladı. Bu dönem Anadolu Alevilerinin Erdebil Tekkesi ile birlikte bağlı bulunduğu başlıca merkez olan 
Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘na uğramamış olması Dergah‘a tepkili baktığının göstergesidir! 
 Sivas’ta yapılan yoklamada Osmanlı Ordusu‘nun mevcudu 140 bindir. Yavuz Sultan Selim Kayseri-Sivas 
arasında 40 bin kişilik bir ihtiyat kuvvet bıraktı. Şah İsmail‘le savaşırken Anadolu‘da halkın ayaklanmasından 
korkmaktaydı. 
 Şah İsmail‘in Diyarbakır Valisi olan Ustacalu Mehmet Bey bu bölgeyi yakıp yıkarak geri çekildi. Sultan 
Selim Kızılbaşların yoğun olarak yaşadığı Dulkadiroğlu topraklarından geçerken Dulkadiroğlu beyi Alaüd-devle‘ye 
askerleriyle sefere katılmasını teklif etti. Ama daha önce taraftarlarına zulmettiği gerekçesiyle Şah İsmail‘in 
Saldırıp yendiği Alaüd-devle bu isteği geri çevirdi ve tarafsız kaldı. 
 Aylarca süren bu sefer sırasında, Ustacalu Mehmet Bey‘in yakıp yıkarak geri çekildiği yollarda açlık çeken 
yorulan yeni çeriler Erzincan‘a geldiğinde homurdanmaya başladılar. Sultan Selim bu homurtuları dile getiren 
paşaların boynunu vurdurup orduya gözdağı vererek yola devam etti. Önüne çıkan köyleri, kaleleri Kızılbaş diye 
yakıp yıkarak ilerledi Erzurum Eleşkirt‘ te Yeniçeriler bir kez daha homurdandılar, hatta işi padişahın çadırına ok 
atmaya kadar vardırdılar. Yavuz Sultan Selim‘in Şah‘ın askerlerini kendi yeniçerileriyle kıyaslayarak söylediği 
sözler iki ordu ve hükümdar arasındaki farkı gösteriyor. 
 “Bu pis Dinsiz, askerini ölüm tehlikesi ile karşı karşıya bıraksa onlar şevk ile can verirler. Köpüren sele, 
yakan ateşe şen şatır girerler çocuklarını şahları uğruna kendi elleriyle doğrarlar. Bunlar ise seçenek zincirlerini 
güçlü ellerime bırakmadıkları gibi bizim tasarımız dizginini dahi kısmaya girişirler. Kulluk töresi bu mudur?“ 146 
Aktaran: Anadolu‘nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/syf:152 
 İki ordu 23 Ağustos‘ta Çaldıran ovasında karşılaştılar. Osmanlı ordusunun 500 top ve 12 bin çakmaklı 
tüfekli askerlerden oluşan ateşli gücü savaşın sonucunu belirledi. Şah İsmail‘in 80 bin kişilik ordusunun ise ateşli 
silah gücü yoktu. Şah İsmail 50 yıl önce dedesi Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan, Fatih Sultan Mehmet‘e karşı 
Otlukbeli Savaşı’nda top kullandığı halde top- tüfek istememiş ordusunun canla başla dövüşen hızlı süvarilerinin 
hücum yeteneğine güvenmişti. Savaşta ilk saldırı karşısında Osmanlı bozulsa da toplarla durumu lehine çevirdi 
Şah İsmail‘de bir top güllesiyle kolundan yaralandı Müsahibi Ali Mirza‘nın kendini feda etmesiyle canını kurtardı. 
Kan içici Yavuz Sultan Selim Savaşta esir alınan tüm Kızılbaşların öldürülmesini emretti. Tarih yazıcılarının 
aktardığına göre savaşın olduğu gece başlayan bu katliam sabaha kadar sürdü Yavuz Sultan Selim Şah İsmail‘in 
yanında yer alıp sonradan kendine sığınan Kızılbaş beylerini de affetmedi, hileyle, ziyaretle tuzağa düşürdü 
katletti. 
 “23 Ağustos 1514[çaldıran] … kesilen başlardan zamanın icaplarına uyarak kubbeler yapıldı.“ 
 “1 Eylül 1514 Hacı Rüstem Bey ismindeki Kızılbaş beyi elli kişilik mahiyeti ile hapsedildi.“ 
 “2 Eylül 1514...Hacı Rüstem  ve yoldaşları katledildiler“ 
 “5 Eylül 1514… Halid bey ismindeki Kızılbaş Beyi 150 kişilik mahiyeti ile iltica ettiği halde ziyafet sırasında 
katledildiler“(147) Türk Halk Eylemleri ve Devrimleri/ Çetin Yetkin/ Syf:146 
 Tebriz‘e giren Sultan Selim‘in düşüncesi Kızılbaşlığın kökünü kazımak ve Safevi devletini ortadan 
kaldırmaktı. Ama kapıkulunun yeniden homurdanmaya başlaması sonucu dönmek zorunda kaldı. İstanbul‘da 
yeniçeri ağaları ve paşalarını idam ettirerek hesabını soracağı bu itirazlara öfkesini şöyle dile getirdi. 
 “ O edepsizlerin hareketleri, Kızılbaşların yaşamasına sebep oldu. Eğer o sene Azerbaycan‘da kışlasaydık 
bu Kızılbaş işi hal olurdu“(148) Aktaran: İslamiyet, Türkler ve Alevilik/ Gülağ Öz Syf:186 
 Yeniçerilerin sefer sırasında homurdanmalarını, tepki göstermelerini “ocağın Bektaşiliği“ne bağlayan Alevi 
Araştırmacıların değerlendirmeleri yanlıştır. “Yenicerilerin Bektaşiliği“nin halkın Aleviliği-Bektaşiliği-Kızılbaşlığı ile 
hiç bir ilgisi yoktur, şekil ve görüntüden ibarettir. Ki Şah İsmail ve Kızılbaşların baş düşmanı olan Sultan Selim‘i 



saltanat koltuğuna zorla oturtan da onlardır. Çaldıran savaşı öncesi ve sonrası tüm Alevi ayaklanmalarının 
bastırılmasında Alevilerin katledilmesinde başrolü yeniçeriler oynamıştır. 
 Tebriz‘den dönüşünde bin kadar İranlı sanatçı ve ulemayı ve ve eşyaları ile yanına alan Sultan Selim, 
Dulkadiroğlu beyliğini de yapıp yıktı. Dulkadirli beyi Abüd-devle‘nin başını kestirdi ve yerine kendine bağlı Şeyh 
suvaroğlu Ali beyi geçirdi. Amasya‘da konakladığında ise yanında bulunan Kürt molla İdris-i Bitlisi ile Kürt 
beylerine ferman ve hediyeler gönderdi. Amacı Şafi Kürt beylerini molla İdris-i Bitlisi‘nin önerdiği gibi buyruğu 
altında toplayarak tüm Kürdistan‘ı Kızılbaşlardan temizlemekti. 

 
 Kutu: KÜRTLERİ OSMANLI SALTANATINA SOKAN BİR İŞBİRLİKÇİ; İDRİS-İ BİTLİSİ 

 İdris-i Bitlisi Osmanlı kaynaklarında “Büyük bir Sünni alim“ olarak geçer. II. Bayezit zamanında saraya 
kapılanmış, onun isteği üzerine ve verdiği altınların da yardımıyla ilk Osmanlı Sultanının tarihini anlatan Heşt 

Behişt* (sekiz cennet) adlı ünlü eserini yazmıştır. İdris-i Bitlisi Heşt Behişt eserinde Osmanlı‘nın 

kuruluşundan Yavuz Selim tahta oturmasına kadar olan süreci ayrıntılı olarak sekiz bölümde anlatmıştır. 1512‘de 
Yavuz Sultan Selim babasını zorla tahtan indirip yerine geçince İdirs-i Bitlisi‘de padişahın eteğine yapışır. 

 Sultan Selim tahta geçtiğinde Doğu Anadolu Bölgesinde Şah İsmail‘in Kızılbaş Safevi Devleti hakimdir. 
1509‘da Şah İsmail Ustacalu Mehmet Bey‘i Diyarbakır‘a tayin etmiş, o da kendisine karşı gelen bütün şafi Kürt 
Beylerini yenmiş, Şah İsmail‘e Bağlamıştır. Sivas- Dersim bölgesinde yaşayan Kürt halkı zaten Kızılbaştır. 
Kürdistan‘ın diğer bölgelerinde de Kızılbaşlar yoğundur. Ve çıkarlarına göre bağımsız hareket eden Bitlis beyi gibi 
bazı beyler Safevilerle Osmanlılar arasında sık sık saf değiştirmektedir. 

 İdris-i Bitlisi “Selim- Şahname“ adlı eserinde yazdığı gibi 1513‘te Osmanlı sınırları içindeki Kızılbaşların 
defter edilip katledilmelerinden başlayarak Kızılbaşlığın yok edilmesi için canla başla çalışmıştır. 1514‘ te ikna 
ettiği Şafi Kürt beyleri ile birlikte İran Seferinde Sultan Selim’in yanında yer alır. Osmanlı tarih yazıcısı 
Solakzade‘nin yazdığına göre İdris-i Bitlisi’nin çabaları ile Şafii Kürtlerin Osmanlı‘nın yanında yer alması Safevilere 
karşı zaferi getirmiştir. 

 “İdris-i Bitlisi; görevi dolayısıyla bu işin gerçekleşmesi için büyük çaba harcadı. Tatlı dille Ermi, Aşti, Sarvan, 
Soson, Bitlis, İmadiye ve Hasankeyf beyleri dahil toplam 25 ilin ünlü komutanlarının gönlünü padişahtan yana 
çevirmeyi başardı“ 

 Şah İsmail Çaldıran‘da yenilir. Ama Doğu Anadolu‘da Kızılbaşlar hala çok güçlüdür. Kürt beyleri de başına 
buyruk hareket etmeye, sık sık saf değiştirmeye ve birbirleriyle savaşmaya yatkındır. İdris-i Bitlisi 40 bin Kızılbaş‘ın 
katledilmesinin ve Çaldıran zaferinin yetmediğini görerek harekete geçer. 33 Şafi Kürt aşiretini bir araya getirir ve 
Sultan Selim‘e şu mektubu yazarlar: 

 “Canu gönülden İslam Sultanına biat eyledik. İlhadları zahir olan Kızılbaşlardan teberi eyledik (yüz 
çevirdik) Kızılbaşların neşrettiği(yaydığı) dalalet ve bi datları (sapkınlıkları) kaldırdık ve ehl-i sünnet mezhebi Şafii 
mezhebini icra eyledik.(…) Bu muhlis ve size itaat eden bendelere yardım ediniz. Bizim beldelerimiz Kızılbaş 
diyarına yakındır, olmazsa, biz kendi başımıza müştakil olarak bunlara karşı çıkamayız“(149) Aktaran: Alevilerin 
Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:68 

*Heşt Behişt: Kuranda adı geçen sekiz cennet ( Huld, Dor-ül- Selam, Dor ül karar, adn, mev‘a, Naim, İlliyin, Firdevs) 

 Böylece Sultan Selim Konya Beylerbeyi emrindeki Osmanlı ordusunu göndererek Şah İsmail‘in 
Diyarbakır‘daki güçlerini dağıtır. İdris-i Bitlisi‘ye rüşvet ve hediyelerle Kürt Beylerinin Osmanlı‘ya bağlanması için 
tam yetki verir. İşbirliğine karşı çıkan Diyarbakır ve Mardin beyleri bizzat İdris-i Bitlisi‘nin de katıldığı Osmanlı 
orduları tarafından kılıçla yola getirilir. Erzincan- Dersim Bingöl civarında dağlara sığınanlar dışında Kızılbaş halka 



karşı yıllarca sürecek bir katliam başlar. Kızılbaşlar sürülür, köyleri yakılır, yıkılır, toprakları ellerinden alınır. Bu 
nedenle Nuri Dersimi “Kürdistan Tarihinde Dersim“ adlı kitabında İdris-i Bitlisi‘yi “hain“ olarak anar. Solakzade, 
İdris-i Bitlisi‘nin bu emeğine Padişah tarafından ödüllendirilmesini; “İdris-i Bitlisi‘yi gerçek ayarlı bin florin irsal 
eyledi“ diye kaydeder. 

 Osmanlı bu sayede Anadolu Alevileri için dini- siyasi bir merkez haline gelen Erdebil ve Safevilerle 
arasında Şafii Kürtlerden bir tampon bölge oluşturmuştur. Dahası her an Anadolu‘ya sefere çıkması mümkün 
olmayan Osmanlı, Alevi Kızılbaş halkın başına şafii Kürtleri bekçi olarak dikmiştir. Osmanlı‘nın çıkarları gereği miri-
miranlık sisteminde, Kürt beyleri ile anlaşması, onnlara savaşta asker vermeleri şartıyla sınırları belli bir özerklik 
tanıması Alevi- Kızılbaş Kürtlerin de katledilmesinin bedelidir. Kürt beylerinin Osmanlı işbirlikçiliği sonucunda 
halkın Şafii- Alevi diye bölünüp bir birine düşmanlaştırılması politikası uzun vadede sonuç almıştır. Ve sonraki 
dönemde Kürt halkının mücadelesine büyük zarar vermiştir. Kürt halk ayaklanmalarında, Sultan Selim ve İdris-i 
Bitlisi‘nin ektiği tarihsel düşmanlık tohumları boy vermiş, Alevi-Kürtler ile, Sünni Kürtler yan yana gelememiş, biri 
ayaklandıysa diğeri geri durmuş ya da devletten yana olmuştur. Bu nedenle günümüzde İdris-i Bitlisi‘yi “Kürtlere 
özerklik sağladı“ diye övenler tarihe sınıfsal bakamayanlar, dahası Kürt halkın ulusal çıkarlarını işbirlikçilikte 
görenlerdir. Çünkü İdris-i Bitlisi bölgede bağımsız, başına buyruk yaşayan Kürt beylerini Osmanlı sultası altına 
sokarak halkın birlik olmasını engellemiş, yüzyıllar boyunca farklı inançtan halkların birbirlerine karşı 
kullanılmalarının zeminini yaratmıştır. Osmanlı‘nın Alevi-Sünni diye halkı bölüp parçalamasının, birbirine 
kırdırarak güçten düşürmesinin aracı olmuştur. 

 OSMANLI AYAKLANMALARI BESLEYEN “HALK DİNİ“ NE KARŞI “EMEVİ İSLAMI“NI KURUMLAŞTIRDI 

 Osmanlı ile savaşmayı çıkarlarına uygun bulmayan İsmail, çevresindeki Kızılbaş beylerin ve halkın 
zorlamasıyla Yavuz Sultan Selim‘in karşısına çıkmıştı. Savaştan bir önce 40 bin Alevi kızılbaşın 7‘den 70‘e defter 
edilip katledilmesi karşısında bile ciddi bir tepki vermemiş şikayetler üzerine Kılıç adlı halifesini olayları araştırmak 
için Anadolu‘ya göndermekle yetinmişti. Çaldıran savaşından sonra ise Alevi halkı arasındaki gücü ve etkisi 
azalmıştı. 

 Anadolu‘daki Alevi- Bektaşi-Kızılbaş halk adeta yoktan var ettiği Safevilerin artık Osmanlı‘nın karşısına 
çıkamayacağını gördüğünde kendi içinden yeni önderler yaratarak mücadeleyi sürdürdü. Yavuz Sultan Selim ve 
ardından gelen oğlu Sultan Süleyman devirleri Osmanlı‘nın en güçlü olduğu ve Alevi ayaklanmalarının da en 
yoğun yaşandığı dönem oldu. Çatışmanın şiddeti, ideolojik olarak da safların netleşmesini dayatıyordu. Osmanlı 
devletleşirken halkın desteğini almak için hoşgörüyle yaklaştığı, sonrasında Balkanlara yayılırken Hristiyan halkları 
devşirme aracı olarak kullandığı dervişlere, tekkelere, dergahlara karşı artık tahammül etmez oldu. Hepsine 
hizaya girmeyi, saltanata koşulsuz biat etmeyi dayattı. 16. yüzyıl boyunca tam bir baskı ve terör uygulayarak “halk 
dini“ olarak adlandırabileceğimiz melamilikten, Kalenderiliğe, Bektaşilikten Safeviliğe tüm inançları, tarikatları 
tam denetimine aldı. Kimi dergahları kapattı dervişleri dağıttı, kimini sorguya çekip tövbe ettirdi, etmeyenlerin 
kellesini aldı. Tek tek köylerdeki Alevilere kadar fermanların gönderildiği bu yüz yıl halkında saflarını sıklaştırdığı, 
kimi zaman takiyye yaparak gizlediği kimi zaman gücünü toplayıp ayaklandığı ama direnişi kesintisiz sürdürdüğü 
bir dönem oldu. Bu dönemde ehl-i sünnet yayılan tarikatlarında Ehlibeyt‘e sevgi, bağlılıkta ileri gidenlerin şeyhleri 
sorguya çekildi, sapkınlıkla suçlanarak örgütlenmeleri dağıtıldı. Ve “Emevi İslam“ına daha doğrusu egemenlerin 
islam‘ına tam uymaları sağlandı. 

 Yavuz Sultan Selim Çaldıran‘dan sonra 1516‘da Mısır‘a sefere çıktı. 1517 yılında Memlüklüler Devletini 
ortadan kaldırarak Mısır‘ı da Osmanlı topraklarına kattı. Kendisi Osmanlı tarihçileri tarafından dindarlığı 
nedeniyle çok övülmüştür. Kahire‘yi ele geçirdikten sonra namaz kılarken halıları kaldırıp başını yere dayayarak 
ağlaması “benzeri görülmemiş bir sofuluk örneği“ olarak övülmüştür. 

 Osmanlı yayılmasının önündeki bir diğer engel olan Memlüklülerin ortadan kaldırılması ile İslam‘ın kutsal 



şehirleri Mekke ve Medine de Osmanlı topraklarına katılmıştı. Yavuz Sultan Selim Memlük Sultanlarından “ hadım 
ül haremeyn ül- şeriteyn“ (İki kutsal şehrin hizmetkarı) ünvanını devraldı. Artık her yıl hacca gidenler Hicaz hakimi 
olarak Osmanlı padişahını tanıyacaktı. Yavuz Sultan Selim Kahire‘nin kütüphanelerindeki en seçme eserleri 
sanatkarları, alimleri İstanbul’a getirtti. Özellikle zamanın en büyük medresesi El Ehzer‘den getirilen Sünni din 
bilginleri Osmanlı‘da şeriatın kurumlaştırılmasında etkili olacaklardı. Yine kutsal emanetlerin ve İslam halifesi El 
mütevekkilin İstanbul’a getirilmesi, Osmanlı‘nın Sünni İslamın önderliği rolünü pekiştirdi. Şah İsmail‘in askeri 
siyasi önderliğini dini önderliği ile tamamlayarak halkın gönüllü bağlılığını kazandığı gibi… Osmanlı da çıkarları 
gereği Sünni İslam‘ı daha etkili kullanmaya yönelmişti. Böylece savaşların, katliamların, soygun ve yağma düzenini 
ulemanın desteğinde İslamın yasaların bağlamaya çalıştı. Osmanlı“ Şeriata uygundur“ fetvalarıyla saltanata dini 
bir meşruluk sağlamayı ve İslam ümmetinin gönüllü bağlılığını kazanmayı hedeflemişti. 

 Osmanlı ordusu Mısır‘dan dönerken Gazze‘de Ulemadan Kazasker Kemalpaşazade‘nin atı Yavuz Sultan 
Selim‘in üstüne çamur sıçratır. Padişahın gazabını bilenler Kemalpaşazede‘nin de birçokları gibi kellesinin 
gideceğini düşünürken Yavuz Sultan Selim,“ Bana bir cübbe getirin“ der “Ulemanın atının ayağının çamuru bize 
inayettir(lütuftur) . Çamurlu cübbeyi hazinede saklayın! Oğullarımıza ibret, ders olsun“ (150) Türk Tarihi Cilt:3 Rıza 
Nur/ Syf 211 

 Sultan Selim‘in bu “hassasileti“ ne dindarlığından ne de ulemaya duyduğu saygıdandı. Örneğin Bolu kadısı 
Hüsam‘ı Şah İsmail‘le ilişkisi olduğu gerkçesiyle Merzifon‘da yakalatıp halkın gözü önünde astırırken bu saygıdan 
eser yoktur! Yine İslam halifesi el- Mütevvekkil‘i İstanbul‘da Yedikule zindanlarına attırmış halife ancak Yavuz 
Sultan Selim öldüğünde serbest bırakılarak Kahire‘ye dönebilmişti. 

 Özcesi Yavuz Sultan Selim‘in ve ondan sonraki Osmanlı Padişahlarının ulemaya ve Sünni şeriata bağlılığı ve 
saygısı tamamen sınıfsal çıkarlarının gereğiydi. Şah İsmail‘le Kızılbaşlıkla birlikte Osmanlı‘ya karşı siyasi mücadele 
de son şeklini alan Aleviliğe düşmanlıkları da bundandı. Siyasi çatışmanın dini biçimlerle sürdürüldüğü koşullarda 
Osmanlı düzeninde şeriatın egemenliği ve ulemanın gücü hızla artmıştı. Bu yanıyla Yavuz Sultan Selim devri bir 
dönüm noktası oldu. Sömürücü egemenler, ayaklanmaları besleyen “halk dini“ni yoketmek, yerine “ulu emre 
ittatı“ örgütleyen “Emevi İslamı“nı egemenlerin İslamını hakim kılmak için kılıncını çekmişlerdi. Ve bir daha da 
kınına sokmadılar. 

 BOZOKLU ŞEYH CELAL VE ŞAH VELİ HALİFE AYAKLANMALARI 

 Yaşamı tam olarak bilinmeyen şeyh Celal Yozgat (Bozok) Alevilerindendi. Tokat‘a gelerek Turhal‘da bir 
mağarada inzivaya çekilmişti. Kısa sürede yoksulluk ve katliamlardan bunalmış halkı örgütleyerek büyük saygı 
gören bir ermiş haline geldi. 

 Osmanlı tarih yazıcıları Şeyh Celal ile ondan sonra ayaklanmayı sürdüren Şeyh Veli‘yi birbirine karıştırırlar. 
Yavuz Sultan Selim‘in katliamlarıyla yok etmeye çalıştığı Alevi-Kızılbaş halktan “Pis Kızılbaş“, “Şeytan Rafizi“ diye 
bahseden solakzade olayı şöyle anlatıyor: “Alem Penah Padişah hazretleri“, Anadolu vilayetlerini bütünüyle teftiş 
ederek kızılbaş oldukları sabit olan başların büyük bir kısmını kılıç lokması haline getirmiştir. O günlerde Celal adlı 
bir Mülhid, sapıklar listesinin başı idi. Kendisini mecnunluğa vurarak Abdal kisvesine girip, başına toplanan eşkiya 
ile Bozok‘tan Tokat Semtine firar etmiş bulunuyordu. O Diyarın adamları, fesat ehli Celali‘ye Allah‘ın meczubudur 
diyerek rağbet göstermişlerdir. Nice levent eşkiyası da başına toplanarak, gizli sohbetler ve şeytani cemiyetler 
tertip etmeye başladılar (151) Aktaran: İslamiyet Türkler ve Alevilik/ Gülağ Öz/ syf:205 

 Şeyh Celal çevresinde toplananlara “mehdi bu mağaradan çıkacaktır, bende onu beklemekteyim“ 
demekteydi. Bir süre sonra “mehdi benim“ diyerek ayaklanma vaktinin geldiğini açıkladı. Bölgedeki Alevi halk 
zulüm ve sömürüye  son vererek dünyaya adaleti getirerek olan mehdi olarak gördüğü Şeyh Celal‘ in çağrısı ile 
ayaklandı. Kısa sürede sayıları 20 bin den fazla oldu. Bu sırada Mısır Seferinde olan Yavuz Sultan Selim, 



Vezirlerinden Ferhat Paşa‘yı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirdi. Çaldıran savaşından sonra Dulkadiroğlu Beyi 
Alaüd-devle‘nin yerine geçen Şeyhsuvaroğlu Ali Bey de ona yardım edecekti. 

 Şeyh Celal‘in çağrısıyla ayaklanan Amasya- Tokat yöresindeki yoksul köylülerdi. Osmanlı tarafından en çok 
ezilen Alevilerdi. Ayaklanmacılar üstlerine gelen silahlı ve düzenli Osmanlı ordusuyla baş edemeyeceklerini 
anlayarak Turhal-Zile, Artova-Sivas üzerinden İran‘a göçe koyuldular. Şeyhsuvaroğlu Ali Bey Osmanlı‘ya yaranmak 
için Elbistan‘dan ordusuyla harekete geçti. Erzincan yakınlarındaki Akşehir‘de ayaklanmacılara yetişti. Yavuz 
Sultan Selim‘in görevlendirdiği Ferhat Paşa‘yı ve Osmanlı Ordusunu beklemeden saldırarak tüm halkı kılıçtan 
geçirdi. Şeyh Celal‘in başını keserek Yavuz Sultan Selim‘e gönderdi. Vücudunu ufak parçalara ayırdı. 

 Osmanlı‘nın vahşet ve katliamları halkta korkudan çok öfke yarattı. Şah Veli, Şeyh Celal‘in müridiydi. 
Osmanlı kayıtlarında “Celai“ diye geçer. Şeyh Celal‘in 1513 Büyük Alevi katliamı ve Çaldıran savaşı sonrası 
Anadolu‘da ilk ayaklanmayı örgütlemiş olması hem Osmanlı üzerinde hem de halk içinde büyük bir etki yaratmış 
adı bir daha unutulmamıştır. Onun ardından gelen tüm ayaklanmacılara Alevi ya da Sünni ayırmaksızın “Celali“ 
denmiştir. 

 “Celalilerin zuhuru, Osmanlı İmparatorluğu‘nun tarihinde mühim bir hadise oldu. O tarihten itibaren, 
Osmanoğullarına karşı bir hakkın isyan edenlere hep Celali namı verildi. Fakat Celali ünvanını alanlar yalnız 
Anadolu‘da yapılan zulümlerden bizar edip isyan edenler değildi. Saraya intisap ettikleri halde, Saray‘ın israf ve 
iti-…. Safından, Anadolu‘nun sefalet ve perişanlığından bizar olan Osmanoğullarına Anadolu‘dan el çektirmek 
isteyen Ümera ve sipahilere de bu  nam verildi“152) İslamiyet Türkler ve Alevilik/ Gülağ Öz/ Syf:206 

 İlk Celalilerden olan Şah Veli Yavuz Sultan Selim iktidarının son yıllarında Yozgat-Kayseri yöresinde 
ayaklandı. Bu ayaklanma Erzincan yakınlarında müritleriyle kılıçtan geçirilen Şeyh Celal ayaklanmasının devamı 
niteliğindeydi. Osmanlı‘nın zulmü Ferhat Paşa ve Dulkadirli beyi Şeyhsuvaoğlu Ali Bey eliyle dayanılmaz bir hale 
gelmişti. Yavuz Sultan Selim‘in Veziri Ferhat Paşa Sivas‘ta mal toplamakta halka sürekli baskı yapmaktaydı. 
Amasya‘da sevilen tarikat Şeyhlerinden Gümüşlüoğlunu ve 500-600 civarında Alevi‘yi Kızıl taç giyerek Şah İsmail 
safına geçen şehzade Murat‘la ilişkileri olduğu gerekçesiyle öldürüldü. Ardı arkası kesilmeyen katliamlar üzerine 
çevresinde 4 bin kadar insan toplayan Şah Veli ayaklandı. Ayaklanmacılar ilk olarak Şeyh Celal Ayaklanmasını 
kanla bastıran Şeyhsuvaroğlu Ali Beyin Bozok(Yozgat) Valisi olan oğlu Üveyş Beyin evini bastılar. Böylece Şeyh 
Celal‘in ve katliamların öcünü almak istediler Üveyş beyi öldürdükten sonra Sivas beylerbeyi Şadi Paşa‘nın üzerine 
yürüdüler. Şadi paşa ayaklanmayı bastırmak için asker toplamaktaydı. Ayaklanmacılar fırsat vermeyip Zile‘de 
saldırdılar ve iki günlük bir savaş sonucunda Osmanlı ordusunu dağıttılar. Şadi Paşa yaralı olarak kaçarak 
kurtuldu. 

 Şah Veli‘ye Zile ,Turhal, Amasya ve Erbaa yörelerinde yaşayan keçeci ve çanağılı olarak adı geçen Alevi 
Türkmenler katıldılar. Şadi Paşa‘yı yenince Şah Veli‘nin ünü yayıldı, halk desteği arttı. Yavuz Sultan Selim 
güçlerinin baldırı çıplak bir Alevi ayaklanmasına yenilmesine çok öfkelendi ve Şah Veli üzerine Rumeli Beylerbeyi 
Ferhad Paşa‘yı gönderdi. Dulkadirli Ali Bey, Karaman Beylerbeyi ve Sivas Beylerbeyi‘de İstanbul’dan gelecek 
Ferhad Paşa‘yı karşılayacak ve ona destek olacaktı. Ama Ali Bey ve diğerleri Ferhat Paşa‘yı beklemeden 
ayaklanmacılara saldırdılar. Kızılırmak üzerindeki Şahruh Beğ köprüsü civarında çok kanlı bir savaş yaşandı. 
Ayaklanmacılar yenildi. Bu savaşta Şah Veli Zile yöresinde oturan ulu Yörük topluluğuna bağlı Cungar oymağınca 
yakalanarak Şeyhsuvaroğlu Ali Bey‘e teslim edildi. O da Şeyh Celal gibi Şah Veli‘nin de başını keserek Yavuz Sultan 
Selim‘e gönderdi. 

 Dulkadirli beyi Şeyhsuvaroğlu Ali Beyin Osmanlı‘ya yaranmak için gösterdiği bu gayretkeşlik başına bela 
olacaktı. Ferhat Paşa “kendine övünç payı bırakmayan“ Ali Beye kinlenmişti. Sultan Süleyman devrinde intikamını 
alma fırsatını yakalayacaktı. Kanuni Sultan Süleyman‘ın tımarlar yeniden dağıtmasını fırsat bilen Şeyhsuvaroğlu 
Ali Beyi ve ailesini 1522‘de ortadan kaldıracaktı. 



 Şeyhsuvaroğlu Ali Bey işbirlikçi tımarlı sipahilerin örneklerinden biridir. Yavuz Sultan Selime Çaldıran 
Savaşı’nda ve sonrasında sadakatle hizmet etmiş, Osmanlı Paşalarından önce saldırmıştı Kayseri‘den Maraş‘a 
uzanan Dulkadirli ülkesi Alevi Kızılbaş halkın yoğun olduğu, tekke ve dergahlar çevresinde örgütlendiği bir 
bölgeydi. Hacı Bektaş‘taki ana dergah da bunlardan biriydi. Şehysuvaroğlu Ali Bey de Hacı Bektaş‘taki dergaha 
görünüşte hep hürmet etmişti. Çıkarları gereği Şah İsmail‘in düşmanı Yavuz Sultan Selim‘in yandaşıydı. Ama diğer 
yandan kendisinin de Alevi inancından olduğu anlaşılıyor. Ama görüldüğü gibi işbirlikçi bir Aleviydi. Diğer tımar 
sahibi beylerde de olduğu gibi bağlılığı halkına değil çıkarlarınaydı, egemenlereydi. Buna rağmen, egemenlere 
hizmetlerindeki gayretkeşliğine rağmen katliamcılığına rağmen egemenler ilk fırsatta onu yok ettiler. 

 1516‘da ölen Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı postnişini Balım Sultanın türbesini Şeyhsuvaroğlu Ali Bey 
yaptırmıştı Yavuz Sultan Selim‘in uzak durduğu ama babası Bayezit‘le yakın ilişkisi olduğu bilinen Balım Sultan‘a 
türbe yaptırması da çıkarları gereğiydi. Ki 1519‘da yani Şeyh Celal Ayaklanmasını katliamla bastırdıktan sonra 
Şeyhsuvaroğlu Ali Bel‘in bu bağışını kabul etmesi Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nın o günkü işbirlikçi konumunu 
gösteriyor. 

 Yine de Yavuz Sultan Selim bu “siyasetten uzak kalma “tavrını yeteri görmemiş ve bazı tarihçirere göre 
1519‘da Hacı Bektaş-ı Veli Dergahını kapatmıştı. Yani Balım Sultan ve dervişlerinin gönlü Osmanlı ile uzlaşmadan 
yana da olsa Osmanlı-halk çatışmasının keskinliği ve Serçeşmenin Alevi halkın gözündeki konumu uzlaşmaya izin 
vermedi. 

 Şeyhsuvaroğlu Ali Bey‘in böyle bir bağışta bulunma ikiyüzlülüğü yaparak Şerçeşme‘de ellerindeki kanı 
yıkamaya çalıştığı açıktır. Kalender Çelebi 1527‘de Osmanlı işbirlikçiliğine isyan ederek Dergah‘ın sesizliğini sona 
erdirecek ve siyasi itibarını yeniden kazandıracaktı. 

 Osmanlı‘nın ekonomik ve askeri olarak en güçlü olduğu 16. yüzyıl halk için ayaklanmalar ve katliamlar 
yüzyılı oldu. Osmanlı “Cihan imparatorluğu“ olmanın formülünü keşfetmişti. İşgal, Yağma, Talan… Dizginsiz bir 
zulüm ve sömürü…. Sömürgecilerin Güney Amerika‘da ağır çalışma koşullarına ve açlığa dayansın diye yerlileri 
koka bitkisi ile uyuşturduğu gibi Osmanlı da halkı dinle uyuşturuyordu. İslam’ı afyon gibi kullanıyordu. Kuşkusuz 
bunu yapabilmek için İslam’ı halkın elinden alıp tam anlamıyla bir zulüm ve sömürü dini haline getirmesi yani 
Emevi İslam’ı biçimine sokması gerekiyordu. 16. yüzyıl boyunca halka yönelik katliamlara ek olarak ideolojik 
olarak da İslam’ın ezilenleri, yoksulları gözeten eşitlikçi yanları tasfiye edilmiştir. Öncelikli hedef İslam dininin bu 
yanlarını siyasi mücadelesine bayrak edinen Alevilik olmakla beraber düzenin sınırlarını aşan Sünnilik de bu 
tasfiyeden nasibini alacak “halk dini“ tasfiye edilecekti. 

 16.YÜZYIL: DİZGİNSİZ BİR ZULÜM VE SÖMÜRÜ DÖNEMİ 

 Resmi tarihçiler Yavuz Sultan Selim‘in Osmanlı hazinesini ağzına kadar doldurduğunu söylerler. Hazinenin 
nasıl doldurulduğuna ise hiç değinmezler. 16. yüz yıl Osmanlı zulüm ve sömürüsünün halk için dayanılmaz 
boyutlara vardığı bir dönemdi. Yavuz Sultan Selim ve ardından oğlu Kanuni Sultan Süleyman bir dizi yeni vergi ve 
yükümlülük getirmişlerdi. Göçebe aşiretlere yerleşik düzene geçmeyi dayattılar. Başlarına şeriat yasalarını 
uygulayacak kadılar, vergilerini toplayacak subaşları, sancak beyleri tayin ettiler. Serbest ve özgür yaşamalarını 
kısıtlayan, ağır vergiler ve kanunlarla köleliği dayatan bu düzene halk sık sık isyan etti. Diline, kültürüne inancına 
yakın gördüğü Safevilere sığınmak için İran’a göç etti. 

 Osmanlı Emevileri örnek olarak kırbaç gibi halkın sırtından eksik etmeyeceği bir Sünni İslam anlayışını 
kuramlaştırdı. Emevi İslamı dizginsiz bir zulüm ve sömürü demekti. Altınlar, ipekler içinde görkemli bir saltanat 
demekti. Rüşvet, yolsuzluk ve çürüme demekti. Gericiliğin, bağnazlığın en koyusu demekti. İşte 16. yüzyılda 
Osmanlı‘nın başlıca özelikleri de bunlar oldu. 



 Divan-Hümayun mühimme defterlerinden vereceğiniz bir kaç başlık göçebe halka dayatılan iskanı, zorunlu 
çalışmayı, sömürüyü göstermeye yeter: 

 “Kocacıç Yörüklerinin Rundik madeni hizmetine tayın olduklarına dair“ 

 “Kocacıç Yörüklerinin hizmete girmekten imtina ettiklerine (kaçındıklarına) dair“ 

 “Kütahya‘ya tabi Akkeçeli Yörüklerinden rahat durmayanların Kıbrıs‘a sürgün edilmelerine dair“ 

 “Maden hizmetinden kaçan yörüklerin tecziyelerine (cezalandırılmalarına )dair“ 

 “Cuma pazarında tahrılerine (yazılmalarına-kayda geçirilmelerine) mübaşeret edilen (boşanılan) 
yörüklerin isyan ettiklerine dair.?? 

 “İçil‘den (içel-mersin) çıkıp Aliyye‘ye gelen yörük taifelerinin(topluluklarının) tedip (yola 
getirilme/cezalandırılma) ve iskanına dair.“ 

 “Zülkadiriye Türkmenlerinin şekavetle meşgul olduklarına, rüsüm (vergi) vermediklerine ve kendilerinin 
tedip edilmelerine dair.“ 

 “Kıbrıs‘a sürülen yörüklerin şefine reislerini (gemi kaptanlarını) öldürerek gemilerden firar ettiklerine 
dair.“ 

  “Recepli Afşarı Cemaatı‘nın recalinden (ilerigelenlerinden/önderlerinden) çoğunun idam edilmelerine 
dair“ 

(153)Aktaran: Türk Halk Eylemleri ve Devrimleri /Çetin Yetkin Syf:130 

 16.yüzyılın ilk çeyreğinde nüfusun yüzde 25‘ini konar göçerler oluşturmaktaydı. Osmanlı‘nın göçebe 
aşiretlere zorunlu iskanı dayatması 19.yüzyıla Toroslar‘da Kozanoğlu beylerinin isyanlarına kadar sürdü. 

 Osmanlı‘nın kuruluşundan beri göçebe boyların yerleşik düzene geçmesinde Alevi dervişlerin, Abdalların 
kurduğu tekke ve dergahların çok önemli bir rolü olmuştu. Uzun bir süre Osmanlı‘da ele geçirdiği topraklarda bu 
Alevi dervişlere araziler bağışlayarak vakıflar vererek yerleşik düzene geçişi teşvik etmişti. Yerleşik düzene 
geçirdikleri aşiretlerin, köylerin vergileri bu dergahlara tahsis etmişti. Hacı Bektaş-ı Veli, Abdal Musa, Seyit Ali 
Sultan, gibi büyük dergahlara vakıf olarak geniş araziler tahsis edilmesi, onlarca köyün vergisinin bağışlanmasının 
bir nedeni de buydu. Ama dergahlar kuran bu Alevi dervişlerin halkın dini sosyal liderliğini üstelenerek sağladığı 
yerleşik düzene geçişle, Osmanlının baskı ve terörle göçebeleri tımar sistemine dahil etmesini karıştırmamak 
gerekir. 

 “Osmanlılar başlangıçta tanımak zorunda kaldıkları feodal hak ve yükümlülükleri zamanla askeri bir düzen 
içinde bütünleştirmeye çalışmışlardır. Bu temayül, merkezi iktidarın kurulmasından XVI. Yüzyıl sonlarına kadar 
“…...arazi “ rejiminin genişlemesi ve başlangıçta askeri yükümlükleri olmayan bir çok mülk ve vakıfların tımar 
sistemi içine sokulması şeklinde somutlaşmıştır...“ (154) Osmanlı Toplumsal Düzeni/Taner Timur/ Syf:217 

 Göçebe halkı tımar sistemi içine dahil etmenin yollarından biri zorunlu iskandı: 

 “II.Murat döneminde Arnavut Sancağı‘nın tetkikinden anlaşıldığına göre , bu bölgede mevcut 335 
tımardan 100 kadarı Saruhan‘dan, Canik’ten, Bolu‘dan ve Engürü‘den sürüp getirilmiş Türk Suyundan sipahilerin 
elindedir. Trabzon Rum İmparatorluğunun fethinden sonra da, yerli Hıristiyan beylerin hemen hepsi Rumeli‘ye 



sürülmüştür. Bu bölgede de sadece eski Gürcü beylerine ait bir miktar toprak sahiplerinin elinde bırakılmıştır. 
Aynı şekilde Kıbrıs‘ın iskânı Anadolu Rum(Sivas) Karaman ve Zülkadiriye‘den on da birinin sürülmesi ile mümkün 
olmuştur.“ (155) Osmanlı Toplumsal Düzeni/ Tamer Timur/ Syf:219 

 Tımar sistemine dahil edilen göçebe halk, tımar sahibi sipahilerin sömürü ve zulmü altında inim inim 
inliyordu. İşte Yavuz Sultan Selim, bu tımarlı sipahilerin her türlü zulmü yaparak reayadan topladığı vergilerle 
hazineyi doldurmuştu. 16.yüzyıl sonların doğru baskı ve sömürü öyle dayanılmaz seviyelere ulaştı ki Anadolu‘nun 
her yerinde halk dağlara çıktı, çiftini çubuğunu terk edip eşkiyalığa başladı. Celali ayaklanmaları olarak 
adlandırılan bu halk hareketleri Osmanlı‘nın ekonomik düzenini sarstı, üretimi felç etti. Osmanlı padişahları 
Kanuni Sultan Süleyman‘dan başlayarak tımarlı sipahilerin reaya, üretime zarar verecek kadar zulmetmemesi için 
“Adalatname“ ler yayınlayacaklardı. 

16. yüzyıldan itibaren Osmanlı padişahlarının yayınladığı bu “Adaletname“lerin incelenmesi bile halkın ne korkunç 
bir zulüm ve sömürü altında yaşadığını göstermeye yeter! “Örneğin XVII. Yüzyılda çıkarılmış bir adaletnamede 
önce köylünün sipahilere karşı olan ve adaletli sayılan bazı yükümlülükleri sıralamakta, bundan sonrada 
sipahilerin bunların dışında kalan istekle de bulunmamaları gerektiği bildirilmektedir. Köylülerin sipahilere karşı 
yerine getirmeleri gereken yükümlülükleri şunlarmış: Köylerine gelen sipahileri üç gün süreyle ve ücretsiz olarak 
konuk edip ağırlamak bu sipahilerin hayvanlarına bakıp beslemek, sipahilerin buyruğunda bekleyip kendi işine 
gitmemek sipahi isterse köylüler ona bir ev ve ahır yapmalıdır. Tarlasını da ekip biçmelidirler. Ayrıca sipahinin 
malları için bir ambar yapılması, malların pazara taşınması da zorunludur. Köylü bunları yerine getirmezse sipahi 
ona dayak atabilecektir. Bu yükümlülükler yalnız kendi tımarında oturan sipahi için de değildir, burada her hangi 
bir sipahinin istekleri söz konusudur. İşte tüm bunlar adildir, geçerli düzenin gerekleridir. Ancak sipahiler de 
köylerde üç günden çok kalmamalı, köylülerin evlerine zorla girmemelidirler!“ (156)Türk halk Eylemleri ve 
Devrimler /Çetin Yetkin syf:120 

 Tımarlı sipahilerin, sancak beylerinin, subaşıların, kadıların, mültezimlerin köylüye yaptıkları 16. yüzyıl 
boyunca peş peşe ayaklanmalara neden olduğu için padişahlar böyle “Adaletname“ler yayınlamak zorunda 
kaldılar. Böylece halk üzerindeki sömürü ve zulme sadece çeki düzen vermek istemiş, kendine bağlı egemenleri 
uyarmışlardı. Çünkü köylüye hayvan kadar değer vermeyen, canını malını namusunu gasp eden beylerin yaptıkları 
Osmanlı çıkarlarına zarar verir hale gelmişti. Örneğin bir “Adaletname“de: Tosya kadısı Hasan‘ın halktan zorla 
para topladığı, rüşvet aldığı bununla da yetinmeyip 500‘den fazla reayanın ölümüne neden olduğuna dair bir 
bildirim var! Yine 1565 tarihli başka bir “Adaletname“de “Kudretli olan kimseler“in köylülere karılarını zorla 
boşaltıp başka kimselere nikahladıklarından bahsediyor!(157) A. g.e /Syf:121 

 Bu zulme dayanamayan halkın ayaklanmasından çiftini çubuğunu terk ederek toprakları boş 
bırakmasından çekinen padişah beylerin kulağını çekiyor: 

 “….her diyarda beyler beyi ve sancak beyi nasb olunup(atanıp) her birine müstakil haslar tayin olunmadan 
murad, vilayet üzerine çıkıp(vilayeti dolaşıp) Cem-i emval eyleyip (mal mülk toplayıp) memleket ve vilayeti viran 
(harap) etmek için değildir.“ (158) A.g.e Syf: 221 

 Tımar sahibi beyler, ezilen reaya ile Osmanlı egemenleri arasında yer alan bir sömürücü sınıftı. Arada 
kaldıkları için kimi zaman halka yakın olmuş, ayaklanmalara katılmış, çoğu zaman ise Osmanlının halk üzerindeki 
kırbacı olmuşlardır. Saflarını sınıfsal çıkarlarına göre belirlerlerdi, tımarları ellerinden alındığındı saraya isyan 
eder, tımarlarını geri aldıklarında ise ayaklanmaya ihanet ederlerdi. 

 Alevi- Kızılbaş inancına sahip olan güçlü beylerin birçoğu Yavuz Sultan Selim tarafından Şah İsmail‘e 
verdikleri için tasfiye edildiler. Geriye kalanlar ise ya küçük toprak sahipleri ya da işbirlikçilikte kusur 
etmeyenlerdi. Alevi ya da Sünni tüm halkın canını, malını namusunu talan eden Osmanlı beyleri, kadıları 16. 



yüzyıldan itibaren egemenlerin işleminin en katı uygulayıcıları oldular. 

 Ezilen Sömürülen Yalnızca Alevi halk değildi. Ama daha örgütlü olduğu, ideolojik olarak daha güçlü olduğu 
için ayaklananlar Aleviler oldu. Sünni halktan bu ayaklanmalara katılanlar da olmuştu 16. yüz yılın sonlarından 
itibaren daha dağınık ve örgütsüz de olsa ezilen Sünni halkın Osmanlı‘ya karşı ayaklanmaları artmaya 
başlayacaktı. 

    “MUHTEŞEM YÜZYIL“ 

 1520‘ de Yavuz Sultan Selim ölünce tahta oğlu Sultan Süleyman geçti. 46 yıl padişahlık yapacak olan 
Süleyman‘ın devri, resmi tarihçiler tarafından Osmanlı‘nın en ihtişamlı zamanı olarak kabul ediliyor. Viyana 
kapılarına dayanan Osmanlılar Avrupa‘ya diz çöktürmüştü. Doğu da ise Safevilerin gücü kırılmış, rakipleri 
kalmamıştı. Osmanlı‘nın bu devirdeki en büyük rakibi Anadolu’ydu Sultan Süleyman‘ın hükümdarlığı boyunca 
Anadolu tam 54 kez ayaklandı. Her ayaklanmada defalarca kırımdan geçirildi. Halk düşmanlığını babası Yavuz 
Sultan Selim‘den miras alan Sultan Süleyman ondan kat kat fazla Alevi katletti. Osmanlı tarih yazıcısı Solakzade bu 
düşmanlığı şöyle anlatıyor: 

 “Dünya Padişahı, sürekli kızılbaş taifesinin sövüp saydıklarına kalben perişan olup, bunlardan öç almaya 
her zaman hazır bulunmakla, o yanlara hareketi, küçük bir bahaneye bağlarlar idi. “Bu dinsizlerin pisliklere 
bulaşmış vücutlarını zaman sayfasından ne zaman çıkarırız diye“ diye çoğu kez söylerler“ idi. (159)Aktaran 
Osmanlı da Alevi Ayaklanmaları. / Baki Öz Syf:128 

 Nitekim her İran seferinde Anadolu‘daki tüm Alevi Kızılbaşların katledilmesini emrediyordu. 1551‘de 
Diyarbakır beyler beyi Ayas Paşa‘ya gönderdiği Ferman da şöyle diyor: “...Kızılbaş lekesi olanlar hapis ile 
yetinilememeli, bu gibi isabetli tedbirlerle elde edilecek habis vücutları ortadan kaldırılmalıdır. Kızılbaşlığa eğilim 
duyanlara gecikmeden fırsat ve mecal vermeyesin“ (160) Aktaran: Alevilik ile ilgili Osmanlı Belgeleri / Baki Öz 
Syf:26 

 Anadolu halkının Osmanlı‘ya bakışı da sınıfsal temeldeydi örneğin egemenlerin “Muhteşem“ namıyla 
andığı Sultan Süleyman Anadolu‘daki köylü için lanetlenmiş uğursuz bir insandır! Sultan Süleyman döneminden 
bir yabancı elçinin anlattığına göre padişah seferden dönerken bir köylünün evinde misafir olur ve geceyi orda 
geçirir. Ertesi gün Padişah gidince köylü; “böyle bir misafirin vücudu ile evinin mundar olduğunu düşünerek onu 
sular, tütsüler ve bir takım ayinlerle“ temizler! Sonradan köylünün yaptığını gören padişah ise adamın 
katledilmesi ve evinin de yıkılmasını buyurur. (161) Türk Halk Eylemleri ve Devrimler/ Çetin Yetkin / Syf:127 

 İstanbul halkı da dönmelerle devşirmelerle dolu olan Sultan Süleyman‘ın Divan‘ından “esir pazarı“ diye 
söz etmekteydi! Tabii ki bu nefretin çok haklı ekonomik- sosyal- siyasal nedenleri vardı. Sömürü ne kadar 
ağırlaşmışsa şeriat uygulamaları da o derece artmıştı. Örneğin Sultan Süleyman döneminde Ramazan orucu tutma 
zorunluluğu getirildi. İçki yasaklandı. Ramazan ayında şarap içenler ağızlarına kurşun dökülerek cezalandırıldı. 
Ebusuud Efendi “Ramazan orucu tutmayanların öldürülmeleri gerektiği“ ne dair fetvalar verir. Yürürlüğe 
koydukları bir yasaya göre: “sipahiler sık sık reayalarını denetleyerek, namaz kılmayanların tetkik ve onların her 
türlü durumlarıyla ilgilenip içlerinde şarap içenler ve sarhoş olanlar varsa“ cezalandırmakla görevlendirilmiştir. 
(162) Osmanlı da Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz Syf: 127 

 Halk için tam anlamıyla bir soygun düzenine dönüşen vergilerin yanında dini baskılarda iyice artmış, halk 
tam bir cendere altına alınmıştı. 

 Osmanlı yönetimi halktan 72 çeşit şer‘ri, 96 çeşit ise örfi vergi almaktaydı. Köylünün kazancının en az 
yüzde 20‘sine vergi olarak el konurken Şehirde bu oran yüzde 10‘du Köy-Şehir ayrımının yanında müslim, gayri-



müslim ayrımı da vergilendirme miktarının etkilemekteydi. 1520 tarihli Karaman eyaleti defterlerine göre; 900 
akçe ortalama geliri olan bir köylü hanesinden. Müslüman olan 164,15 akçe, gayri müslim olan 216-281 akçe vergi 
veriyordu. Toplanan bu gelirler de saray ve çevresinin zevk ve sefahatı için harcanıyordu. Örneğin 1527-28 mali 
yılında toplanan 537.929,006 akçe gelirin 403,338,324 akçesi saray ve çevresinin giderlerine harcanmış. 

 Yavuz sultan Selim ve ardından Sultan Süleyman devrinde devlet hazinesi altınla dolmuş, gelirler artmıştı. 
Osmanlı Akdeniz ticaretini tam denetimine almış Avrupa‘nın en güçlü devletlerinden; Avusturya‘dan, 
Venedikliler‘den haraç almaya başlamıştı. Zamanın Venedik Balyosunun deyişiyle Osmanlı‘nın “boyuna altın akan 
bir pınarı“ vardı. Ama lüks ve ihtişam nedeniyle devletin giderleri de sürekli artmaktaydı. Servet saray ve 
çevresindeki vezirlerde paşalarda toplanırken halk sefalet içindeydi. Osmanlı egemenleri mal biriktirmek için 
birbirleri ile yarışa girmiş gibiydiler: 

 “16. yüzyılda Ayos paşanın haslarından elde ettiği yıllık gelir 487.309, Kasım paşanınsa 432.990 akçedir. 
Kanuni döneminde ırak seferine serasker kethüdasi olarak katılan İskender Çelebi‘nin 6200 kölesi vardı. Bunların 
giydirilmesi için Trabzon‘dan bir gemi yükü bez getirtiyordu. İskender Çelebi Irak seferine kendisinin donattığı 
1200 kişilik bir güçle katılmıştı. Kanuni‘nin sadrazamlarından Sinan Paşa‘nın binden çok uşağı vardı: Öldüğünde 
bıraktıkları: 600 bin kese meskuk kuruş (bir kese beş altın lira) 20 nüskal altın tozu, 2 elmas gerdanlık, 600 bin 
duka altın, 2 milyon 900 bin akçe ve daha birçok şeyler… Geniş malvarlığına sahip devlet adamlarından bir de 
tarihçilerin Osmanlı devletinde “rüşvetçiliği başlatan“ olarak niteledikleri Kanuni‘nin Sadrazamlarından Rüstem 
Paşa‘ydı. Rüstem Paşa’nın mal varlığı arasında 170 köle, 2900 halis kan at, 1160 deve, 100 yük çeşitli meskukat, 
780 bin kese akçe, Anadolu ve Rumeli‘de 1000 çiftlik, 476 çarklı değirmen ve daha bir çok değerli şeyler“ (163) 
Osmanlı da Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/ Syf 54 

 Osmanlı’da egemen sınıf aynı zamanda yönetici zümreyi oluşturmaktaydı. Yani paşalar, Vezirler 
yönetimdeki görevleri gereği halkı ezerken kendi çıkarlarını, servetlerini korumaktaydılar. Ne kadar çok kan döker 
ne kadar çok yağma ve talan yaparlarsa yönetimdeki ve egemen sınıflar içindeki korumaları o kadar 
yükselmekteydi. Örneğin Osmanlı tarih yazıcılarının “en tehlikelisi“ dediği Kalender Çelebi Ayaklanmasını bastıran 
İbrahim Paşa‘nın yıllık geliri Sultan Süleyman tarafından 1.200.000 akçeden 2.000.000 akçeye çıkartılmıştı. 

 Sultan Süleyman döneminde veziri Pargalı İbarahim Paşa geniş yetkilerle donanmış adeta ikinci bir Sultan 
gibi hareket etmişti. İbrahim Paşa‘nın iktidarı aynı zamanda devşirme kapıkullarının da saltanata büyük ölçüde 
egemen olmasını sağlamıştı. Bu devirde Türkmen beylerinin daha ziyade Anadolu‘ya dirliklerinin başına çekildiği 
görülüyor, Sultan Süleyman 1548‘deki Nahçıvan savaşından sonra 20 bin ve daha çok akçe gelir getiren dirliklerin 
kapıkullarına verilmesini yasalaştırmıştı. Böylece toprak da devşirmelerin tekeline geçti. Dolayısıyla saltanattan 
aldıkları payları iyice küçülen zaman zaman ellerindeki tımarları da kaybeden Anadolu‘daki beyler sık sık 
ayaklandılar. 16. yüzyılın sonlarında yoğunlaşan Celali ayaklanmalarına tımarlarını geri isteyen bu beyler öncülük 
ettiler. “Zorba Osmanlı‘ya Anadolu‘dan el çektirmek“ için ayaklandıklarını söylüyorlardı. Onlardan çok daha kötü 
durumdaki aç, perişan, çaresiz halkın desteğinde Anadolu‘yu bir birine kattılar. 

 Sultan Süleyman dönemi, savaş ve seferlerle geçti. Lüks ve ihtişam içinde gününü gün eden Osmanlı 
bürokrasisinin sürekli artan giderleri, devasa ordunun uzak diyarlara sefer masrafları para ihtiyacını arttırıyordu. 
Hazineyi doldurmak için vergiler daha da artırıldı ve köylüye yeni vergiler yüklendi Sultan Süleyman “arazi 
tahriri“ni yenileyerek beylerin kiminin elinden tımarları alındı, kimininkini küçülttü. Ve hazineye nakit para 
sağlamak için toprağın “iltizam“a verilmesi usulünü getirdi. Iltizam usulü tımar sisteminden farklı olarak devletin 
gelir kaynaklarının en çok parayı verene belli bir süreliğine vermesiydi. Bu da köylü üzerinde iltizamı olan 
sömürücü asalakların baskısını kat kat artırdı. İltizamı alanlar devlete verdikleri parayı misliyle çıkarmak için 
köylünün kanını iliğini emmekteydiler. 

 SÜLKÜN KOCA -BABA ZÜNNÜN AYAKLANMASI 



 Sultan Süleyman‘ın hazineyi doldurmak için getirdiği vergi düzenlemesi sancak beylerine bildirilmişti. 
Bozak sancağında kimin ne kadar vergi vereceği Hersekzade Mustafa Beyin emri ile kadı Müslihüddin ve katibi 
Mehmet tarafından belirleniyordu. Halkın ödemeyeceği aşırı vergiler istenmekteydi. Alevi Türkmen sülkün 
oymağının dedesi Sülkün Koca‘ya 200 akçe vergi yazılmıştı. Sülkün Koca bunun çok olduğunu söyledi. 100 akçeye 
indirilmesini istedi. Bu isteğe öfkelenen beyin adamları Köylüye göz dağı vermek ve Sülkün Koca‘yı cezalandırmak 
için makas vurmadığı bıyığını sakalını kestiler. Bir Alevi dedesinin Osmanlı tarafından böyle aşağılanması Alevi 
halkta büyük bir öfke yarattı. Böylece ayaklanmanın ilk kıvılcımı çakıldı. 

 Çağlar değişse de halkı ezmek için egemenlerin kullandığı yöntemlerin değişmediğini gösteren bir örneğe 
de geçerken değinelim: Sülkün Koca‘ya yapılan bu aşağılamadan yüzyıllar sonra 1937-38 de Dersim katliamı 
sırasında asker tarafından Ağucan ocağından Seyit Turabi‘ye de sakalını-bıyığını kesmesi dayatılacak ve kesmediği 
için ailesi , köylüleri ile beraber bir Köme doldurulup yakılarak katledilecekti. Amaç Alevi halkı, inancını, kutsal 
değerlerini ayaklar altına alarak onursuzlaştırmak, sürü haline getirmektir. 

 Sülkün Oymağı ile başlayan ayaklanma kısa sürede yayıldı. Ayaklanmanın başına köylünün sevip saydiğı 
Dulkadirli Türkmenlerinden Baba Zünnun geçti. Ayaklanmacılar ilk olarak Bozak Sancakbeyi Hasekzade Mustafa 
Beyi‘n konağını bastılar. Onu, Kadı Müslihüddin ve katibi Mehmet‘i öldürdüler Böylece halkı aşağılayan 
asalaklardan hesap sordular. Baba Zünnun’un halkın adalet özlemine cevap veren bu eyleminden sonra yoldaşları 
çoğaldılar. Tokat-Sivas bölgesindeki Alvi merkezi olan Artova ve Kozova‘ya doğru ilerlediler. Amaçları daha 
sonraki ayaklanmalarda da görüleceği gibi isyan ağacını dikerek tüm Alevi halkı Osmanlı‘ya karşı birleştirmekti. 

 1525‘te Osmanlı Avrupa‘yı fethe çıkmışken tahtının Anadolu‘daki ayağı sallanmaktaydı. Prof. Faruk 
Sümer‘in deyişiyle: “Mohça savaşının yapıldığı gün Anadolu‘da kan gövdeyi götürüyordu‘ Ayaklanma İstanbul‘da 
geniş yankı uyandırdı. 

 Ayaklanmacıların cezalandırdığı Sancakbeyi Mustafa bey, Sultan Süleyman’ın halasının oğluydu. 
Ayaklanmayı bastırması için Karaman Beylerbeyi Hürcem Paşa görevlendirildi. Osmanlı ordusu Kayseri 
yakınlarındaki Kurşunlubeli‘nde saldırıya geçti, ama yenildi. Hürrem paşa, İçel Sancakbeyi Bostancı Ali bey, 
Kayseri Beyi Behram Bey ve daha bir çok reamet ve tımar sahibi beyler ayaklanmacılar tarafından öldürüldüler. 

 Osmanlı giderek güçlenen Baba Zünnun Önderliğindeki ayaklanmayı bastırmak için bu kez daha büyük bir 
kuvvet topladı. Rumeli Beylerbeyi Hüseyin Paşa, Sivas Beylerbeyi Hasan paşa, tüm Dulkadirli askerini toplayan 
Maraş Beyi Mahmut Bey görevlendirildiler. Osmanlı ordusu Sivas’ta toplandı. Hüseyin Paşa Höyüklü‘de 
ayaklanmacılara saldırdı. Çok kanlı çarpışmalar oldu. İlk saldırıda dağılarak dağlara çekilen ayaklanmacılar, 
toparlanıp vakit geçirmeden geri saldırdılar. Ve Osmanlı‘yı bozguna uğrattılar. Rumeli Beylerbeyi Hüseyin Paşa 
yaralı olarak kaçtı, ama kurtulamadı. Sivas‘ta öldü. Bu başarıya rağmen çarpışmada Baba Zünnun da öldüğü için 
ayaklanma güçten düşecekti. Daha sonra güneyden Kürt birlikleriyle gelen Diyarbakır Beylerbeyi Hüsrev Paşa 
ayaklanmayı dağıttı… 

 Bu dönemde Baba Zünnun ayaklanmasıyla başlayıp Kalender Çelebi ayaklanmasına kadar peş peşe patlak 
veren ayaklanmalar bir biri ile bağlantılı ve bir birinin devamıdır. Aynı bölgede aynı halk tabanına dayanan 
Atmaca, Zünnunoğlu, Domazoğlan ve Yenice Bey, Veli Halife, Seyid Bey ve İnciryemez ayaklanmaları Osmanlıyı 
dehşete düşüren Kalender Çelebi ayaklanmasının hazırlayıcısı oldular. Ağır vergiler ve zulüm altında ezilen 
köylüler, tımarları elinden alınan sipahiler, Kırşehir‘den İçel‘e Tokat‘tan Maraş‘a kadar geniş bir bölgede İsyan 
halindeydiler. Aralarından çıkardıkları önderlerin çevresinde toplanmış, Osmanlı beylerine paşalarına bölgeden el 
çektirmiş, ordularını bozmuşlardı. 

 Bu ayaklanmalar halkın örgütlülüğünün, politik bilincinin de güçlü olduğunu gösteriyor. Halk zulüm ve 
sömürü karşısında kurtuluşu Osmanlı‘nın düzenine son verip beylerini paşalarını başından atmakta görmekteydi. 



Üzerine gönderilen Osmanlı ordularına gücü yetmediğinde ise Safevilere sığınmaktaydı. 

 Ayaklananlar Osmanlı düzeninde en çok ezilen sömürülen, malı, canı yağmalanan yoksul köylülerdi. 
Ekonomik Sosyal yaşam koşulları çok ağırdı. Osmanlı tarih yazıcıları bile vergilerin çok ağırlaşmasının, arazi 
tahririnin yani tımarların yeniden dağıtılmasının bu ayaklanmalardaki rolünü teslim etmiştir. Dönemin koşulları 
gereği “Alevi ayaklanmaları“ şeklinde ortaya çıkmış olmaları dini sebeplerle dayandıklarını göstermiyor. Aksine 
sömürü ve Zulmünü Emeviler gibi katı bir İslami kılıfa sokarak dayatan Osmanlı‘ya karşı Alevilik hakça bir düzenin 
ideolojisine dönüşmüştü. Orta Çağ‘da “Mehdi“ olarak ortaya çıkan halk önderleri de halkın anlayacağı dilde inanç 
adına eşit, hakça bir düzeni savunuyorlardı. 

 Baba Zünnun Ayaklanması ile aynı bölgede Atmaca adlı bir halk önderinin çevresine toplanan köylüler de 
ayaklanmışlardı. Ayaklanmaya Söklen, Hisar-Beğlü ve Tatar oymakları katıldılar. Atmaca, Karaman beylerbeyi 
Hürrem paşayı konaktaki çarpışmada yendi. Burada Hürrem Paşa, İçel ve Kayseri Sancak Beyleri öldürüldü. Sivas 
Beylerbeyi Hüseyin Paşa ayaklanmacılara cemre(Sivas) denilen yerde tekrar saldırdı, ama oda yenildi. Atmaca 
Ayaklanması da Baba Zünnun Ayaklanmasını bastıran sayıca kalabalık Diyarbakır Beylerbeyi Hüsrev paşa 
kuvvetleri tarafından bastırılacaktı. Ayaklanmacılar bu bozgunla dağıldılar. Ama Atmaca‘yı yakalayamadılar ve 
yanındakilerle İran‘a sığındı. 

 Baba Zünnun Ayaklanması‘nın devamı niteliğindeki bir ayaklanma da Zünnunoğlu ayaklanmasıydı. Hisar 
Beyli oymağının beyi Dulkadirli Zünnun beyoğlu dağılan ayaklanmacıları çevresinde toplayarak 5-6 bin kişilik bir 
kuvvet oluşturdu. Ayaklanmaya Çiçeklü, Ağcakoyunlu, Mesutlu ve daha bir çok Alevi-Türkmen oymağı katıldı. 
Ayaklanmacılar Sivas Beylerbeyi Yakup Paşa‘yı Unavur‘da yendiler. Amaçları Safevilere sığınmaktı. Bu kez yine 
Diyarbakır Beylerbeyi Hüsrev Paşa ayaklanmacıların önünü Pasin ovasında kesti. Bu saldırıda ayaklanmacıların bir 
çoğu öldürüldü, Zünnunoğlu ise İran‘a geçmeyi başardı. 

 Yine 1526 yılında Bozok bölgesinde peş peşe patlayan bu ayaklanmaların etkisi ile Maraş-Adana-Tarsus-
İçel bölgesindeki Aleviler de ayaklandılar. Adana Sancağının Berendi Bucağında Domuzoğlan( Tozunoğlan- 
Dokuzoğlan diye de geçer); Tarsus Sancağının Ulaş Bucağında ise Yenice Bey( Yekçe Bey- Beyce) Osmanlı‘ya karşı 
isyan bayrağını kaldırdılar. Ama bunlar 500-600 kişilik küçük ayaklanmalar olarak kaldı. Adana valisi Ramazanoğlu 
Piri Bey tarafından kanla bastırdılar. 

 Aynı bölgede bu kez Şah Veli ayaklandı. Şah Veli Adana Sancağı Karaisalı Türkmen oymağındandı. Osmanlı 
tarih yazıcısı Peçevi‘ye göre “Rafızi“ydi ve “İran Şahının halifesi“ olarak ortaya çıkmıştı. Çevresine topladığı 
köylülerle Tarsus üzerine yürüdü. Şah Veli Yalnızca 500 kişilik bir kuvvetle kendinden iki kat güçlü Tarsus beyini 
yendi. Ne var ki Adana Valisi Piri Bey kalabalık bir ordu ile yetişti. Ve Osmanlı bir kez daha tüm ayaklanmacıları 
kılıçtan geçirdi. 

 Kanla bastırılan bu Alevi ayaklanmaları, Osmanlı‘yı dehşete düşüren en büyük Alevi ayaklanmasına giden 
yolun taşlarını döşediler. Hem kendi gücünü hem de Osmanlı‘yı sınayan halk isyan bayrağını kaldıran Kalender 
Çelebi‘nin arkasında birlik olacaktı. Bütün Alevi-Bektaşi-Kızılbaşları, Kalenderi Abdalları, Torlakları birleştiren bu 
büyük ayaklanma Osmanlı‘yı Anadolu‘dan ümidini kesecek kadar korkuttu. 

 “SER VERMEZ İSEM YOLUNA ŞAH-I KADİMİN ALEMDE DAHİ BANA KALENDER DEMESİNLER!“ 

 Kalender Çelebi, Hacı Bektaş-ı Veli soyunda gelmektedir. Alevi-Bektaşi geleneğine göre Balım Sultan‘dan 
sonra Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı postuna oturdu. Tarihi kayıtlar da Balım Sultan‘ın kardeşi, oğlu ya da torunu 
olduğu şeklinde çelişkili bilgiler var. Bu çelişkiler Balım Sultan‘ın Dimetoka‘dan getirilip posta oturduğu ve 
geleneğe sonradan eklenecek soy bağı kurulduğu iddialarını güçlendiriyor. Kesin olan şu ki Kalender Çelebi 1476-
1527 yılları arasında Anadolu halkı ile Osmanlı arasındaki çelişki ve çatışmaların en keskin olduğu dönemde 



yaşamıştır. 

 II.Bayezit ile çok iyi ilişkileri ola ve Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nı siyasetin dışında tutmaya çalışarak Alevi 
örgütlenmesini pasifleştirmeye çalışan Balım Sultan 1516‘da öldü. Osmanlı‘nın çabalarına rağmen Alevilerin 
serçeşme kabul ettiği Dergah, etkisini gücünü yitirmemişti. Balım Sultan, halkın baskısı sonucu Şah İsmail‘e ve 
Kızılbaşlığa tavır alamamış, Safevilerle de iyi ilişkiler geliştirmişti.  

 Çaldıran yenilgisi sonrasın da Alevi-Kızılbaş halkın umudu Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘na yönelmişti Erdebil 
tekkesinin siyasi gücünü yitirmesi, serçeşme‘yi Siyasi merkez haline getirmişti. Zaten “Pirlerin Piri Hünkar Hacı 
Bektaş-ı Veli“nin makamı olarak dini merkez durumundaydı. Alevi- Bektaşi dergahlarının büyük kısmı serçeşme‘ye 
bağlıydılar. Alevi- Bektaşi dedeleri beli aralıklarla Dergah‘a gelip kurban kesiyor, kazan kaynatıyor görgüden 
geçiyor, el alıyorlardı. 

 Kalender Çelebi, Dergah‘ta post‘a oturduğunda böyle bir örgütlenmenin başına geçmişti. Osmanlı‘nın 
zulüm ve sömürüsüne karşı çıkan ezilenleri, yoksulları gözeten kişiliği ile kısa sürede halkın sevgisini kazanacak, 
umudu haline gelecekti. 

 “Hor bakma fukaraya sakın ey ehl-i hüner Surete etme nazar sirete bakıp ekser“  

 Kalender Çelebi bu sözleriyle ortaya koyduğu anlayışıyla sadece Alevilerin değil, ezilen yoksul Sünni 
halkında sevgisini kazanmıştı. Böylece isyan bayrağını kaldırdığında tüm ezilenler destek verdiler. Özellikle Bozok 
ve Dulkadiroğlu beyliği akın akın isyan bayrağının altında toplandılar. 

 Daha önce değindiğimiz gibi, 1522 yılında Dulkadiroğlu Beyi Şeyhsuvaroğlu Ali Bey beş oğlu ile birlikte 
Sultan Süleyman tarafından öldürüldü. Ferhat Paşa Şeyhsuvaroğlu Ali Beyi Tokat‘a çağırarak tuzağa düşürüp 
ortadan kaldırdı. Osmanlı, Dulkadiroğlu beylerinin dirliklerine ve hazinelerine el koydu. Bu, Osmanlı‘nın 
gelenekselleşmiş bir yöntemiydi. Fazla güçlenen, zenginleşen bir bey ya da paşa rakip olarak görüldüğünde 
mutlaka bir bahane ile ortadan kaldırılır, biriktirdiği mallara ve topraklara el konulurdu. Şeyhsuvaroğlu Ali Bey de 
Padişahın Rodos seferi için bütün beylerbeyine ve sancak beylerine verdiği emre uymadığı gerekçesiyle kaldırıldı. 

 Oysa Şeyhsuvaroğlu Ali Bey, Çaldıran Savaşından beri Osmanlı‘ya hizmet etmiş, Bozok‘lu Celal, Şah Veli 
ayaklanmalarını bastırarak Alevi katliamlarında önemli bir rol oynamıştı. Diğer yandan ellerindeki kanı halkın 
gönülden bağlı olduğu Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nda yıkamaya kalkmıştı. 1518-19‘da yaptırdığı Balım Sultan 
türbesinin kitabesinde şöyle yazıyor. 

 “ Bu şerefli kubbeyi yaptıran büyük emir Şeyh Suvaroğlu Ali Beydir. Evliya‘nın kutbu budalanın özü Hazreti 
Bali bin Resul Bali bin Hacı Bektaş Veliy-ül Horasani için yaptırmıştır. Allah merkadini nur etsin“ 

 Kalender Çelebi isyanının bastırılması sırasında Sadrazam İbrahim Paşa’nın divan katibi olarak bulunan 
Celalzade Mustafa, ayaklanmayı, padişahın bu toprak gaspına bağlıyor: “…..ol memleketler Türkmen elinden 
fetholunmağla taife-i mezkürenin (adı geçen tarafın) tımarları ve dirlikleri alınıp havass-ı hümayun için zapt 
olunmuştu; evbas-ı memleket (memleket serserileri, ayaktakımı) esbab-ı maaştan mahrum omağın (gelirden 
yoksun olması sebebiyle)bi zorure (zorunlu olarak) fesada ikdam (gayretle) ve mübaşeret 
eylemişlerdi.(girişmişlerdi)“164 Aktaran: Osmanlı Tarihi cilt:2 Ord. Prof. İsmail hakkı Uzunçarşılı/syf 310 

 Tımarlı sipahileri beylerin dirlikleri elinden alınmıştı. Ki halkın durumu çok daha kötüydü. Baskı ve 
katliamlardan bunalmış, vergisini ödeyemeyecek duruma gelmişti. Baba Zünnun‘dan başlayarak 3-4 yıl içinde aynı 
bölgede yoksul köylülüğe dayanarak biri bitmeden diğeri başlayan ayaklanmaların nedeni buydu. Kalender Çelebi 
bu ayaklanmaların en büyük halkası olacaktı.  



 Kalender Çelebi, yıllarca Alevi halkın dilinden düşürmediği Şah İsmail öldükten sonra (1524) “ Sahib-i 
Zaman“ yani “Mehdi“ olarak ortaya çıktı ve halkın kurtuluş umudunu ayağa kaldırdı. 

 Şiirleriyle ayaklanmanı propagandasını yapan Pir Sultan Abdal bunu şöyle dile getiriyor: 

Sevda Çekme Şanlarıdır 

Gizlice erkanlarıdır  

Hak yoluna canlarıdır  

Kurbanı Bektaşilerin 

 

Onlar Horasan‘ı gezer  

Demkeş olur bade süzer 

Seyyah olup daim gezer  

Sultanı Bektaşilerin 

 

Pir Sultan‘ım bu ne demek  

Yerde insan gökte melek  

Hiç cahile çekme emek  

Devridir Bektaşilerin (165) Aktaran: Anadolu Bilgeleri/İsmail/ Kaygusuz/syf:301 

 Yine mezarı Kayseri-Bünyün‘ın akkışla köyünde bulunan Koyun Abdal‘ın bir deyişi halkın beklentilerini 
açıkça ortaya koymaktaydı. Daha önceki ayaklanmacıların Anadolu‘yu bırakıp Şaha sığınmaları karşısında adeta 
Kalender Çelebi‘ye yalvararak halkı terk etmemesini istemekteydi: 

Seni Şah‘a gider derler 

Gel gitme güzel Kalender 

Anan atan yüzün suyun  

Gel gitme güzel Kalender 

 

Hacı Bektaş değil m‘ atan 

Kerbela‘ da mekan tutan  



Hünkar Veli değil m‘ öten  

Gel gitme güzel Kalender 

 

Sen Hacı Bektaş oğlusun 

Şu aleme dopdolusun  

Sen de bir erin oğlusun 

Gel gitme güzel Kalender 

 

Koyun abdal durmuş ağlar  

Kurulmaz oldu otağlar 

Dikildi Sayvanlar tuğlar 

Gel gitme güzel Kalender(166) 

Akataran: Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz syf: 288 

 Alevilerin “Şah“ yerine koyduğu Kalender Çelebi, Anadolu‘nun dört bir yanında “medet“ diyerek dergaha 
akan halkın umudunu boşa çıkarmayacaktı. Kendisi de Alevi inancının, yolunun bunu gerektirdiğine yürekten 
inanmaktaydı. Bir şiirinde dedesi Hacı Bektaş-ı Veli‘nin manevi buyruğunun da bu doğrultuda olduğunu 
açıklayacaktı: 

Dün gece seyrimde baktım yüzüne  

Aslı imam nesl-i Ali‘yi gördüm 

Elif taç başında nikap yüzünde 

Hünkar Hacı Bektaş Veli‘yi gördüm 

 

Geçti de secdeye oturdu kendi 

Cemal‘in Şeminden çerağlar yandı 

İşaret eyledi Kar Abdal geldi 

Bize Hak‘tan gelen doluyu gördüm 

 



Mürşid eteğidir tutmuştur destim 

Bu idi muradım erişti kastım 

Ben beni yitirdim sarhoşum mestim 

İsmini vird eden dilimi gördüm 

 

Kalender yoluna koymuştur seri 

Şükür kurban kestim gördüm didarı 

Erenler serveri Horasan Piri 

Hünkar Hacı Bektaş Veli‘yi gördüm (167) 

Aktaran: Anadolu Bilgeleri/İsmail Kaygusuz say: 288 

 Kalender Çelebi, 1527 yılının mart ayında Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Koyun Abdal ve daha birçok Alevi 
ozanın, dedenin, dervişin, abdalın propagandasını yaptığı ayaklanmayı başlattı. Aç, çıplak, yoksul halk savaşmak 
için elinde silahları, silahları olmayanlar üretim aletleri ile Hacı Bektaş‘taki dergaha akın etti. Osmanlı 
kaynaklarında “Işık“, “Abdal“, “Kalenderi“, “Haydari“, “Rafizi“, “Mülhid“ ve “Torlak“ diye anılan tüm Alevi 
toplulukları “Şah“ dedikleri Kalender Çelebi‘nin çevresinde toplandılar. Tımarları ellerinden alınıp “Saray 
hademesi“ devşirmelere ve çiçekli, Akçakoyunlu, Masadlı, Dulkadirli Türkmenleri, Horasanlı, Korcalı, Beşatlı 
boyları ve daha birçok aşiretler Şah Kalender‘in kızıl sancağı altında toplandılar. Onbinlerce kişiye ulaşan bu 
kitlenin coşkusu ve kararlılığı karşısında Osmanlı korkudan titredi. Osmanlı tarih yazıcısı İbrahim Peçevi Efendi bu 
korkuyu şöyle anlatıyor: 

 “Kalender şah o kadar güçlü ve itibar kazandı, o kadar kalabalık bir topluluğun başı oldu ki, böylesi 
şimdiye dek hiç bir başkaldırıcıya nasip olmuş değildi. Işık ve Abdal diye anılan ne kadar inancı ve eylemi bozuk 
kimseler var idiyse yanına toplanıp yirmi, otuz bin kadar eşkiyadan oluşan büyük bir çete meydana geldi.“(168) 
Aktaran: Osmanlıda Alevi Ayaklanmaları/Baki Öz Syf:185 

 Solakzade Mehmet Hemdani Çelebi ise şöyle yazıyor: 

 “Kalender adlı kötü yollu bir aşık(…) Zamanın Mehdisiyim diyerek… yöresinden parasız pulsuz buruniler 
abdal torlaklar ve dinsiz meşrebiler ile mezhepsizler, pek çok kötülük severler ile birlikte onun havasına uyarak 
yanına toplandılar. Bunları otuz binden çok olduğu anlaşılır(…) Sonları Dulkadir taifesinin şerirleri ve eşkiyası da 
bunlara karışmakla, askerlerin sayısı hesaba gelmez oldu.“ (169) Aktaran: Osmanlıda Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz 
Syf:186 

 Kalender Çelebi ayaklanmasının bir özelliği, aynı dönemde çıkan yerel kalmış ayaklanmaların tümünü 
birleştirmiş görünmesiydi. Hem kitle tabanı, hem de etkili olduğu bölge bakımından hepsini kapsamıştı. Bu da 
daha uzun bir hazırlık evresi geçirdiğini ve daha örgütlü olduğunu gösteriyor. Pir Sultan’ın deyişlerinde de bu 
özelik dikkat çekiyor: 

Şimdi bizim aramıza  



Yola boyun veren gelsin 

İkrar ile pire varıp 

Hakikati gören gelsin 

 

Kişi halden anlayınca  

Hakikati dinleyince  

Üstüne yol uğrayınca  

Ayrılmayıp duran gelsin 

 

… 

Pir Sultan‘ım Çelebiye  

Eyvallahım var Veli‘ye  

Yol oğluna yol diliyle  

Yolun sırrın soran gelsin (170) 

Aktaran: Sulucakarahöyük Gazetesi/ 8 Mayıs 2006/ Ali Haydar Avcı 

 Ayaklanma başladığında Osmanlı‘ da farkına vardı. Ve tedbirler almaya çalıştı. Kalender Çelebi‘in hedefi 
birçok Alevi ayaklanmasının merkezi olan Tokat-Turhal‘daki Kazova‘ya sancağını dikmek ve Osmanlı‘ya karşı tüm 
halkı birleştirmekti. Kalender Çelebi‘nin talibi olan ayaklanmaya da katıldığı anlaşılan Koyun Abdal‘ın 
dizelerindeki gibi halk bu yürüyüşü coşku ile karşıladı: 

İşidin beyler ağalar  

Pirim Kalender geliyor 

Yüce dağlar sarp kayalar 

Pirim Kalender geliyor 

 

(…) 

Karlı dağdan akan sular 

Aktı gider Şah‘a doğru 



Mülk sahibi nice beyler 

Kalktı gider Şah‘a doğru 

 

Gözüm Şah yolunda kaldı 

Kırk bin Rum Abdalı geldi 

Onlar ikrara bende oldu 

Aktı gider Şah‘a doğru 

(…) 

Hakka giden bezirganlar  

Ulaştılar bana bugün  

Muhipler pirini sevmiş 

Can kattılar cana bugün (171) Aktaran:  

Sulucakarahöyük Gazetesi, 3 Mayıs 2006/ Ali Haydar Avcı 

 Kalender Çelebi‘nin Kazova‘ya yürümesi üzerine Rum (Sivas eyaleti) Beylerbeyi Yakup Paşa, Anadolu 
Beylerbeyi Berham Paşa ve Karaman Beylerbeyi Mahmud Paşa ayaklanmacıların önünü kesmek ve yok etmekle 
görevlendirildi. Yakup Paşa Koçhisar-Zara arası Kızılırmak Vadisini, Berham Paşa Kuzey tarafını( tokat yönünü) 
tuttu. Mahmud Paşa ise ayaklanmacıları günü gününe izleyip saraya rapor veriyordu. Sadrazam İbrahim Paşa‘ya 
sunduğu bu raporlara göre Osmanlı daha ayaklanmanın başında aralarına ajanlar sokmuştu. “Hilatlar giydirerek “ 
bazı beyleri satın alıp bozgunculuk yaratmaya çalışıyordu. Ama hainler yakalandı ve ayaklanmacılar tarafından 
cezalandırıldılar. Başarılı olamadılar. Berham Paşa, Kazova‘da ayaklanmacılara saldırdı. Ama “baldırı çıplak“ 
ayaklanmacılar tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldılar. 

 Bundan sonra Kalender Çelebi Sivas‘a yöneldi. Yıldız Dağı‘nda bir süre konakladı Mahmut Paşa ile birleşen 
diğer Osmanlı güçlerini Cıncifle denilen yerde 27 Mayıs 1527‘ de bir kez daha bozguna uğradılar. Ayaklanmacılar, 
Osmanlı ordusunun ileri gelen beylerini, komutanlarını öldürdüler. Bunlar arasında Karaman Beylerbeyi Mahmud 
Paşa, Alaiye Beyi Sinan Bey, Amasya Beyi Koçi Bey, Birecik Beyi Mustafa Bey, Anadolu Tımar Defterdarı Nuh ve 
Karaman Defterdarı kethüdası Şeyh Mehmet de bulunmaktaydı. Kalender Çelebi bu büyük zaferle birlikte 
Osmanlı ordusunun tüm ağırlığını ele geçirdi. Osmanlı tarih yazıcısı Solakzadenin anlatımıyla: “ Bütün toplar 
ağılıklı silah, hayme ve çadırlar edindiler, çıplak ve perişan iken giyinip kuşandılar. Övünülecek giysilerle 
donandılar.“(172) Aktaran: Anadolu Bilgeleri /İsmail /Kaygusuz syf: 313 

 Kırşehir‘den başlayan bu büyük ayaklanma, üç ay içinde Ankara, Çorum, Amasya, Yozgat, Tokat ve Sivas 
Sancaklarının tamamını, Maraş, Sarız, Elbistan yöresini içine aldı. Cincifle‘den sonra Yıldız Dağı çevresinden 
dolanıp Karaçayır Mevkiinde Osmanlıyı bir kez daha yenen Kalender Çelebi önünde durulmaz hale geldi. Yenilen 
her Paşa ile korkusu büyüyen padişah, sonunda büyük yetkilerle donattığı Sadrazam İbrahim Paşa‘yı yanına 
verdiği 3 bin yeni çeri ve 2 bin sipahiyle Kalender Çelebi‘nin üstüne gönderdi. Emrine verilen Anadolu‘daki 



kuvvetlerle buluşan İbrahim Paşa, Aksaray‘da konakladı. Ayaklanmacıların gücünün emrindeki kuvvetlerden daha 
fazla olduğunu görerek üstlerine varmaya cesaret edemedi. Halkın “Mehdi“ gibi gördüğü ve yenilmez olduğuna 
inandığı Kalender Çelebi‘nin manevi ektisinin askerleri arasında yayılmaması için de tedbirler aldı. Daha önce 
bozulan Osmanlı ordularından arta kalan hiç bir askeri, kendi askerleri arasına sokmadı. 

 Kalender Çelebi, Sivas‘tan Dulkadir ülkesine, Maraş Elbistan‘a yönelmiş, Dulkadiroğlu beylerinin 
desteğiyle gücü daha da artmıştı. İbrahim paşa, böyle bir kuvvetle savaşarak başa çıkamayacağını anladı, 
ayaklanmacıları bölüp parçalamanın güçten düşürmenin yollarını araştırmaya başladı. Bu amaçla ayaklanmaya 
katılan Dulkadiroğlullarından Beşatlı, Karacalu ve Dokuzboy beylerine gizlice dirliklerinin derhal geri verileceğine 
ve haksızlık yapan paşaların da cezalandırılacağını bildirdi. Vali Ferhat Paşa ile bazı Sancak beylerini de halka 
zulmettikleri gerekçesiyle astırdı. Ayaklanmacılar arasına soktuğu adamlarının satın aldığı Dulkadiroğlu beylerinin 
propagandası etkili oldu ve Kalender Çelebi‘ye katılan Dulkadiroğlu beylerinin başını çektiği kuvvetler, akın akın 
saflardan ayrılıp Osmanlı‘ya katılmaya başladılar, Nurhak Dağı‘na çekilen Kalender Çelebi‘nin çevresinde 3-4 bin 
kişi kalmıştı. Pir Sultan‘ın bir deyişi bu ihaneti anlatır: 

Çıktım yücesine seyran eyledim  

Gönül eylencesi küstü bulunmaz 

Dostlar bizden Muhabbeti kaldırmış  

Hiç bir ikrarından* ahdi bulunmaz 

(…) 

Hani benim ile lokma yiyenler 

Başı canı dost yoluna verenler 

Sen ölmeden ben ölürüm diyenler 

Dostlar da geriye kaçtı bulunmaz 

 

Yine kırcılandı dağların başı  

Durmuyor akıyor gözümün yaşı 

Vefasız ardından gitse bir kişi  

Hakikat ceminde desti bulunmaz 

*İkrar: Tarikata girmek, yola bağlılık için verilen söz 

(173) Aktaran: Anadolu Bilgeleri/ ismail Kaygusuz/ Syf 315 

 İbrahim Paşa‘nın rüşvet ve vaatleri işe yaramış, Kalender Çelebi‘nin yanında ona ölümüne bağlı yoksul 
Aleviler ve beylerden Veli Dündar kalmıştı. İbrahim Paşa güçten düşürdüğü ayaklanmacıların üzerine Mehmet Ağa 
ve Pervane adlı iki eşkiya avcısı adamını gönderdi. 22 Haziran 1527‘de Nurhak Dağı Başsaz yaylasında Kalender 



Çelebi, yanında kalan yoldaşlarıyla ölümüne vuruştu ama yenildi. Ayaklanmacıların çoğu kılıçtan geçirildi. 
Kalender Çelebi ve Veli Dündar‘ın başları kesilerek bir atın terkisine bağlanıp Sultan Süleyman‘a gönderildi, Sultan 
Süleyman, tacını tahtını kurtaran hizmetkarlarını cömertçe ödüllendirdi. Sadrazam İbrahim Paşa‘nın yıllık 
ödeneğini 1 milyon 200 bin akçeden 2 milyon akçeye çıkarttı. 

 Kalender Çelebi‘nin yenilgisi sonrası Osmanlı, Alevi halk üzerindeki baskı ve katliam politikalarını daha da 
artırdı. Osmanlı, Alevi-Bektaşi-Kızılbaşları güçten düşürmek için Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nı kapattı Balım 
Sultan‘la dergahı kendi yörüngesine sokmak isterken, Kalender Çelebi ile tam tersi olmuştu. Dergah, 
ayaklanmanın karargahına dönüşmüştü. Dergah 24 yıl kapalı kaldı. 1551‘de yeniden açıldığında ise Sultan 
Süleyman tarafından postuna sersem Ali Baba oturtuldu. Sersem Ali Baba, Sultan Süleyman‘ın Veziri, aynı 
zamanda da kaynıydı. Vezirliği sırasında Bektaşi olduğu ve Dimetoka‘da Balım Sultan‘dan nasıp aldığı söylenir. 
Kısacası sersem Ali Baba, tam bir Osmanlı memuruydu. Ve Balım Sultan‘ın yapamadığını yapsın diye dergahın 
postuna oturtuldu. 

 Bütün Dergah kapatmalar, katliamlar, Osmanlı memuru potnişinler, Alevi halkın deyişiyle tuzla buz oldu 
her seferinde. Kalender Çelebilerin direniş hattı, Alevilik inancının erkanını oluşturdu. 

  ALEVİ-BEKTAŞİ YOL AYRIMI 

 Kalender Çelebi ayaklanması, Anadolu Aleviliğinde bu güne kadar gelen ciddi bir yarılma yarattı. 
Ayaklanma sonrası bazı ocakların dışında tüm Alevi-Bektaşilerin dini merkez olarak ele aldığı Hacı Bektaş-ı Veli 
dergahı kapatılmıştı. 1551‘ de dergah yeniden açıldığında ise Balım Sultan‘la başlayan ayrışma, bölünmeye 
dönüştü. Hacı Bektaş-ı Veli‘yi temsil eden Çelebiler, Kalender Çelebi ayaklanması nedeniyle dergahtan dışlandılar. 
Ama Alevi halkın, Hacı Bektaş Veli soyundan geldiğine inandığı Çelebilere bağlılığı kesilmedi Mürşit-talip ilişkisi 
sürdü ve çelebilere bağlı dedelerle, dergahlarla Alevi örgütlenmesi canlılığını korudu. 

 16.yüzyıla kadar tekke, dergah ve ocaklarla tüm Anadolu‘ sarmış güçlü bir Alevi örgütlenmesi vardı. Yayan 
bir günlük yol mesafesinde kurulan dergahların kendi içinde bir denetim mekanizması ve hiyerarşisi vardı. “Elele, 
el hakka“ ilkesi gereği her dede bir üst dergahta görgüden geçiyor*ve hepsi merkez olarak Hacı Bektaş-ı Veli 
Dergahı‘na bağlıydılar. Öyle kimi dergahlar bu örgütlenmede farklı işlevler üstelenerek kurumlaşmada sağlamıştı. 
Örneğin Erzincan Kemaliye İlçesinin Ocak köyündeki Hıdır Abdal Sultan Ocağı‘na “Düşkünlük Ocağı“ görev ve 
yetkisi verilmişti. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘na bağlı bu ocak diğer ocaklar- dergahlar tarafından düşkün ilan 
edilenlerin yeniden görüldüğü ve cezasını çekenlerin düşkünlüklerinin kaldırıldığı bir üst mahkeme gibi 
çalışıyordu. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy, 16. yüzyıla Kadar dergaha bağlı bu 
örgütlenmenin sorunsuz işlediğini söylüyor: “Talipler ocağa bağlı, Ocaklar Hacı Bektaş Veli Dergahına bağlı ve 
bunların buraya gelip gitmeleri de sınırlanmış belli zamanlar içinde(uzaklığına -bn) 1,3,5,7 ve en son 12 yılda bir 
dergaha gelip orada ikrar verip icazet alacaklar“ (174) I. İnanç önderleri Buluşması ve Semah Günleri/ Hacı Bektaş 
Veli Kültür Derneği Yazıları. No:1 syf:101 

*Görgüden Geçme: Görgü cemine katılarak ikrarını tazelemek, günahlardan arınmak. 

 Erdebil Tekkesi‘nin siyasi bir merkez olarak ön plana çıkması, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nın bu merkez 
konumunu azaltmışsa da kökten değiştirmemişti. Ama Osmanlı‘nın ayak oyunları ve 1551‘de posta Sersem Ali 
Dede Baba‘yı oturtması, Bektaşiliğin Babagan kolunu oluşturarak bölünmeyi sağladı. Bu tarihten sonra pirevi, 
Babagan kolundan gelen Osmanlı‘nın atadığı mücerred Bektaşi dervişlerinin yönetimine geçti. 

 Çelebiler ise talipleri ile bağlarını koruyarak Dedegan kolunu, yani geleneksel Aleviliği sürdürdüler. 
Kalender Çelebi ayaklanması nedeniyle Osmanlı‘nın hışmına uğrasalar ve ilk zamanlar yasaklı olsalar da süreç 
içinde onlarda tekrar zamanlar yasaklı olsalar da süreç içinde onlarda tekrar Osmanlı tarafından kabul edildiler. 



Padişahlar tarafından berat (görev belgesi) verildi ve Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı‘nın sorumluları olarak, işlevlerini 
sürdürdüler. Böylece Dergah‘ta iki başlı bir yönetim oluştu. Bu arada Çelebilerin konumunun sarsılmasının bir 
sonucu olarak bağımsız hareket eden ocakların çoğalmasıyla, ocakzadelerin de üçüncü bir kolu oluştuğu 
söylenebilir. Özelikle Dersim Ocakları, Hacı Bektaş‘ı tanımakla birlikte bağımsız hareket ederler. 

 Kalender Çelebi ayaklanması sonrası Alevilere, böl parçala-yönet politikasını uygulayan Osmanlı, baskı ve 
katliamları da süreklileştirdi. Sultan Süleyman‘dan sonra tahta geçen II. Selim ve III. Murat dönemine ait 
fermanlar, Alevi dergahlarına ve Alevilere yönelik soruşturma ve katliam talimatlarının ortaya koyuyor. Bu 
fermalarda, dergahın ve adı geçen Alevilerin araştırılması; “Ehl-i sünnet ve‘l cemaat (Sünni) yolu üzere olmayıp 
bi‘dat ve sapıklık üzere olan”ların cezalandırılması buyurulmaktaydı. Böylece dergahlar ve Alevi halk üzerinde 
sürekli bir baskı ve katliam mekanizması işletiliyordu. İşte 16. yüzyıla ait bu fermanlardan bir kaç örnek: 

 -Eskişehir Seyit Gazi Dergahı Işıklarının Yola Getirilmesine Dair….(miladi;1558) 

 -Varna‘da Sarı Saltuk Dergahın‘daki Işıkların Araştırılmasına Dair...(m 1559) 

 -Varna‘da Akyazılı Baba Tekkesindeki Dervişlerin Teftişine Dair...(m1559) 

 -Ahyolu‘ndaki Işık Taifesinin takip edilmemelerine dair (M. 1567) 

 -Denizli‘de Sarı Baba zaviyesindeki ışıklara Dair(M.1567) 

 -Gelibolu‘daki Tekke‘nin Denetlenmesine Dair(M.1568) 

 -Merzifon‘da Dinsizlerin Cezalandırılmalarına Dair(M.1568) 

 -Bozak‘ta Cuma Namazı Kılmak ve Hutbe Dinlemek isteyenlerin cezalandırılmasına Dair (M.1568) 

 -Kastamonu ve Taşköprü‘deki Kızılbaşların Cezalandırılmalarına Dair...(M.1571) 

 -Niksar‘da Kızılbaşların Hapsedilmesine Dair (M. 1572)  

(175)Aktaran: Alevilikle ilgili Osmanlı Belgeleri/ Baki Öz/ Syf:27-51 

 Bu Fermanların, soruşturmaların bir sonucu olarak “Işık Taifesi“ diye tanımlanan Aleviliğin farklı inanç ve 
kolları, 16. yüzyılda Bektaşi yol ve erkanına dönmüştür. Örneğin Hurufiler, Balkanlarda ve Ege‘de sürekli 
soruşturmalar ve katliamlardan, ancak Bektaşiliği sığınarak kurtuldular. Yine Bedreddiniler de Bektaşiliğe sığınır. 
Yukarıda örneklerini sıraladığımız fermanlarda bahsi geçen tekke ve dergahlar, bu süreçte Bektaşi dergahlarına 
dönüştü. Kalenderi, Haydari, Safevi, Vefai gibi özünde Alevi ama süreğinde farklı inanç ve tarikatlar da Bektaşilik 
içinde eridi, bütünleşti. Ki bu bütünleşme yok olma değildir. Aksine her biri kendi özgünlüğünü kattı. Kültürünü- 
Sanatını-Felsefesini zenginleştirdi, derinleştirdi. Özellikle Hurufiliğin etkisini, hatt sanatından Alevi deyişlerine 
kadar her alanda görmek mümkündür. 

 Özetle ifade edecek olursak Anadolu Aleviliği bugünkü şeklini, 16. yüzyılda farklı adlarla yolu süren bin bir 
süreğin bütünleşmesi ile oluşturdu. Ki bugün bile “yol bir sürek bindir“ deyişi bundan dolayı geçerlidir. Bu 
bütünleşmede Alevi ayaklanmaları ve Osmanlının Alevileri yok etmek için sürekli hale getirdiği baskı ve katliamlar 
belirleyici olmuştur. 

 Neden tüm Alevi inanç ve tarikatlar arasında Bektaşilik öne çıktı? 



 Birincisi, Hacı Bektaş-ı Veli bütün Alevi halkın “Kutupların kutbu, pirlerin piri“ kabul ettiği Anadolu 
Aleviliğinin serçeşmesiydi. Alevi Ocaklarının pirlerin, abdalların, efsanelerin ona bağlandığı düşünülürse 
bütünleşmenin onun çevresinde olması doğaldır. 

 İkincisi, Alevi inanç ve tarikatları içinde, kuruluşundan beri Osmanoğulları ile ilişki içinde olan 
Bektaşiler‘dir. Bu ilişki farklı düzeylerde Yavuz Sultan Selim‘e kadar sürmüş ve Osmanlı Padişahları Bektaşi 
dergahlarına hürmet etmiş, ihsanlarda bulunmuşlardır. Balkanların işgalinde, Bektaşi dervişlerin nüfuzundan 
yararlanmışlardır. “Gaziler“ olarak anılan bu dervişlerin misyonu, 14. yüzyılda kurulan Yeniçeri Ocağı ile 
kurumsallaştırılır. 

 “İlk Osmanlı Sultanları tarafından fethedilen ülkeleri Türkleştirmek ve İslamlaştırmakla görevli kolonizatör 
dervişler olan Bektaşi tarikatı, 14. yüzyılda yeniçeriler ordusuna bağlandı. Osmanlı gücünün kolu ve seçkin ordusu 
yeniçeriler, İslam’ı kabul etmiş Hıristiyan çocuklar arasında devşirilmekte ve Türk çevrelerde yetiştirilmekte idiler. 
Bu asker ocaklarının yeni alınan ülkelere, İslamlaştırmakla görevli bir dervişler tarikatına bağlanışın açıklaması 
buradadır… Böylece Bektaşiler yeni alınan ülkelerde Osmanlı propagandasının aracı oldular. Tarikatın Balkanlarda 
ve Arnavutluk‘ta gelişmesinin sebebi de budur“  (176) Aktaran: Uyur idik Uyardılar/ irene Melikoff/ Syf: 108 cem 
yayınevi. 

 Yeniçeri Ocağına ve Osmanlı‘ya bağlanan ve işbirlikçilik zemininde kurumsallaşan asıl olarak Bektaşiliğin 
BABAGAN koludur. Osmanlı kanatları altında örgütlenmiş gelişmiş ve bu güne kadar devletçi gelenekten 
sapmamıştır. Ve bu özelliğiyle Alevi inancını kültürünü değerlerini, tarihini ele geçirmek isteyen egemenlerin 
Truva atı işlevi görmüştür. 

 BEKTAŞİLİK‘TE BİR GRUBUN OSMANLI İŞBİRLİKÇİLİĞİ 

 Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanlığı döneminde, zamanki Hacı Bektaş Belediye Başkanı Mustafa 
Özcivan‘ı da yanına alarak. Macaristan‘da Kültür Bakanlığının katkılarıyla restore edilen Gül Baba Türbesi‘nin 
açılışını yapmıştı. Gül Baba, Yeniçerilerin Macaristan seferine katılan Bektaşi Babalarındandı. Başına sürekli gül 
taktığı için bu ismi almıştı. 2 Eylül 1541‘de Budin‘in alınması sırasında öldü. Kanuni Sultan Süleyman, 200 bin 
kişilik Osmanlı ordusuyla cenazesini kaldırdı ve Budin‘e bakan bir tepeye gömdürdü. Sultan Süleyman, Budin 
Valisine “Gül Baba, Budin‘in koruyucusu (hamisi) olsun, bu kent onun korumasında kalsın“ dedi. Böylece mezarı, 
türbe ve tekke haline getirildi. Bektaşi dervişleri yetiştiren Gül Baba Tekkesi aynı zamanda Osmanlı‘nın bir ileri 
karakolu olarak hizmet verdi. (177) Alevi Bektaşi Dergahları/ Baki Öz/ Syf: 326 

 Bir başka Örnek: 

 Osman‘lı 1664‘ te Girit‘i Fethetmek için sefere çıkarken gönüllü birlikler oluşturmuştu. Hacı Bektaş‘taki pir 
evini yöneten Babagan kolundan dervişler de “ Bektaşi yoksulları kafilesi“ adıyla bir birlik oluşturarak sefere 
katıldılar. Pir evinin postunda oturan Dimetokalı Vahdeti Dedebaba, Horasanlı Mevlana Derviş Ali Dede’yi halifesi 
olarak birliğin başına geçirdi. Osmanlı ordusuna katılan bu Bektaşi Birliği 25 yıl boyunca Girit‘in alınmasında 
savaştı. Girit‘te ilk Bektaşi tekkeleri, Derviş Ali Dede ve talipleri tarafından kuruldu ve Bektaşilik yaygınlaştı! 

 Benzer örnekler çoğaltılabilir. Özellikle İstanbul Balkanlar ve Kahire‘deki Bektaşi dergahları, yeniçerilerin 
bağlı olduğu merkezlerdi. Babagan kolu aracılığıyla Osmanlı Bektaşi işbirliği, Yalnızca Hacı Bektaş-ı Veli‘nin, 
yeniçeri Ocağının piri ilan edilmesiyle sınırlı kalmamıştı. Bektaşi babaları, savaşlarda yeniçeri Ocağının yanında 
oldular, Osmanlı askerinin işgal ve yağmalarına moral destek verdiler katıldılar. 

 Osmanlı, İstanbul dışında Anadolu‘da ki sancaklar da ve Kahire gibi büyük Merkezlerde de Yeniçeri 
birlikleri bulunduruyordu. Buralarda ki yeniçeri kışlalarının yanına Ocağın Bektaşi Babalarının hizmet verdiği 



Bektaşi tekkelerinde kuruluyordu. Bu tekkeler, Yeniçerilerin tekkeleri olduğundan kuruluyordu. Bu tekkeler, 
Yeniçerilerin tekkeleri olduğundan, halk tarafından itibar görmez Alevi tekkeleri olarak da kabul edilmezdi. 1826 
yılında Yeniçeri ocağı ile birlikte kapatılıp yakılıp, yıkıldıktan sonra birçoğu unutuldu gitti. Oysa halk, Alevi 
tekkelerini yerinde tek bir taş da kalsa yüzyıllarca ziyaret etmiş, yaşatmış, yok edilmesine izin vermemiştir. 
Örneğin Sivas‘ta bulunan yeniçeri kışlası için Beyrut Valisi Halil Paşa tarafından yaptırılan masumlar Tekkesi, halk 
tarafından ciddiye alınmadı “ Tırı-vırı tekkesi“ adı verildi ve unutulup gitti. (178) Alevilik İsmail Engin- Havva 
Engin/ Syf: 197 

 Pir evindeki Posttan yönetilen Babagan kolunun Yeniçerilerle içli dışlı oluşu ve Osmanlı işbirlikçiliğinin 16. 
yüzyılda neden tüm Alevi dergahlarına Bektaşiliğin dayatıldığını da açıklıyor. Örneğin bir Kalenderi tekkesi olan 
Seyit Battal Gazi tekkesine 1580 yılında yapılan baskıyı, dönemin yazarlarından Aşık Çelebi şöyle aktarıyor: “Sünni 
akideyi sürdürmeye razı olanların dışındakiler tutuklanarak Kütahya kalesine hapsedilirler, zaviye ise medreseye  
dönüştürülür artık kalenderi niteliği kalmaz. 17. yüzyılın başlarından itibaren ise büyük bir Bektaşi tekkesi olarak 
varlığını sürdürdü.“(179) Alevi- Bektaşi Dergahları / Baki Öz / Syf:95 

 16. yüzyıl Alevilerin asimilasyona uğradığı, tekke ve dergahları kapatıldığı, sıkı bir takip ve kontrol altında 
tutulduğu bir dönemdi. Alevilikte ısrar edenlere ise dayatılan işbirlikçilikti. Yeniçeri Bektaşiliğiydi Hacı Bektaş-ı 
Veli Dergahı, Aksaray müftüsü tarafından sıkı bir şekilde denetleniyordu. Dergah‘tan verilen secereler ve 
icazetlerde “...farz ile sünnet bütün ibadetleri yapacak abdest alıp gusül edecek, beş vakit namaz kılacak, zekat 
ödeyecek, Hacca gidecek ve umre ve Medine ziyaretini ifa edecek…“ şeklinde bir dizi koşulun sıralanması bu 
baskılara karşı yapılan takiyyeyi gösteriyor. Osmanlı’nın Aleviliğe aşılamaya kalktığı Yeniçeri Bektaşiliği, halk 
katında destek bulamadı, etkisi dar bir çevreyle sınırlı kaldı. Hacı Bektaş-ı Veli soyundan Çelebilerin, takiyyelere 
başvurarak, Osmanlı ile iyi geçinmeye çalışarak sürdürdüğü Dedegan kolu ise Anadolu Aleviliğin ağırlık merkezi 
oldu. 

  

  YENİÇERİ BEKTAŞİLİĞİ 

 Devşirmelerden oluşan Yeniçeri ocağı, kurulduk tan sonra Bektaşiliğe bağlanmıştı. Bu bağlılık, zamanla 
giderek derinleşti, resmileştirildi ve o kadar ki Yeniçeri ocağı [Bektaşi Ocağı] olarak, Yeniçerilerde [Bektaşi taifesi] 
olarak anılmaya başlandı. Bektaşiliğin Babagan kolu ile Yeniçeri ocağı bütünleşmişti Yeniçeri Ocağının adetleri, yol 
ve erkanı Bektaşilik‘ten geçmiştir, Örneğin “Bismişah ! Allah ! Allah !“ diye başlayan yeniçerilerin kılıç kuşanma 
törenlerinde okuduğu olsun mehter takımının askere gayret vermek için okuduğu gülbanklar olsun Balım Sultan 
Erkannamesi‘nden alınmıştı. Yeniçeriler, hep bir ağızdan Hacı Bektaş-ı Veli‘ye bağlılıklarını haykırarak savaşa 
giderlerdi. 

 “Allah, Allah! İllallah! Baş üryan sine püryan kılıç olkan. Bu meydanda nice başlar kesilir. Kahrımız, 
Kılıcımız düşmana ziyan! Kulluğumuz padişaha ayan ! Üçler, Yediler, Kırklar! Gülbang-i muhammedi, Nur-i Nebi, 
Kerem-i Ali, Pirimiz Sultanımız Hacı Bektaş-ı Veli“ (180) Aktaran: Alevilerin Siyasal Tarihi/Necdet Saraç/ syf:33 

 Yeniçeriler, kutsal kabul ettiği ve isyan ettiklerinde kaldırdıkları “Kazan-ı Şerif“ in de Hacı Bektaş-ı Veli‘nin 
hediyesi olduğuna inanıyorlardı. 

 Özcesi Bektaşilik‘le Yeniçeri Ocağı arasındaki ilişki, öyle yüzeysel, geçiştirilecek bir ilişki değildi. 
Araştırmacılara göre devşirme sistemi ile birlikte kurulan bu ilişki Balım Sultan‘dan sonra bütünleşmeye evrilmişti 
ki mücerret Bektaşi dervişliğini kurumlaştırarak Babagan kolunun temelini atan Balım Sultan‘ın bu ilişkinin 
derinleşmesinde önemli rol oynadığı anlaşılıyor. 



 “Bektaşiler, Osmanlı devletinin Rumeli uç bölgelerinde XIV. Yüzyıl ortalarından başlayarak ortaya çıkmış 
ve XV. Yüzyıldan Bektaşiler Yeniçeriler tarafından benimsenmiştir. (…) Hacı Bektaş, XVI. Yüzyılın sonlarından 
başlayarak resmen Yeniçeri piri kabul edilmiş. Bu tarihlerde bir Bektaşi Babası, daimi olarak Ocakta kalmaya 
başlamıştır. Bektaşi tarikatıyla Yeniçeri ocağı o denli birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir ki, bir Dede tarikat 
başkanı seçildiğinde, İstanbul‘daki Yeniçeri kışlasına gelir, tacını kendisine Yeniçeri Ağası giydirdi“ (181) Aktaran: 
Alevilerin Siyasal Tarihi /Necdet Saraç/Syf:38 

 Halil İnalcık‘ın bu sözlerinden de anlaşıldığı gibi Osmanlı, Yeniçerileri Bektaşilere değil, Bektaşiliği yeniçeri 
ocağına bağlamıştı Bektaşileri de devşirerek yeniçerileştirmeyi amaçlamıştı. 

 1590‘lardan itibaren Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı’nı temsil eden bir Bektaşi Babası, 8 halifesiyle birlikte 
sürekli olarak Yeniçeri ocağının 99. ortasında görevlendirildi. Bu dervişler, seferlerde ocakla birlikte katılmak ve 
orduyu dualarıyla desteklemekle görevlendirildiler;“ Bu sekiz Bektaşi‘den en kıdemlisi yüksek sesle mütemadiyen 
“Kerimallah“ der, diğerleri de “Hu“ diye mukabele eylerlerdi. Bundan dolayı bu cemaate “Hukeşan“ denilmişti.“ 
(182) Turna‘nın Kalbi-Yeniçeri Yoldaşlığı ve Bektaşilik/ Erdal Küçükyalçın Syf:106 

 Hacı Bektaş‘taki dergaha seçilen Dedebaba, posta oturmadan önce İstanbul’da Yeniçeriler tarafından 
şenlikle karşılanmakta, Ocak‘ta misafir edilerek hialat giydirilmeteydi. Pir evinde oturan dervişler ve dedebaba ile 
sürdürülen bu ilişkiye, Anadolu Alevilerinin bağlandığı Çelebiler de sonradan bir ölçüde dahil edildiler. Hacı 
Bektaş-ı Veli vakfının sahibi olarak anılan çelebilerin atanması berat belgesi verilmesi gibi işleri de Yeniçeri Ağaları 
aracılığı ile yürütüyordu. 

 Yeniçeri ocağının tüzüğü sayılabilecek “Kavanin-i Yeniçeriyan‘da da “Yeniçerilerin durmada ve oturmada 
kanun ve kaidelerinin Hacı Bektaş fukarasının kullandığı kanunlar olduğu belirtiliyor. 

 İşte bu yeniçerilerin asıl görevi, Padişahın özel ordusu ve vurucu gücü olarak saltanatı korumaktı. Ki tarih 
boyunca fetihlerden çok halka karşı ayaklanmaların bastırılmasında rol oynadılar. Örneğin Kalender Çelebi‘ye 
karşı aşiretlere ve sipahilere güvenmeyen İbrahim Paşa, Yeniçerilere dayanarak ayaklanmayı bastırmıştı. Örneğin 
daha önce değindiğimiz üzere 40 binden fazla Alevi’yi defter edip katlettiren Yavuz Sultan Selim, Yeniçerilere 
dayanarak tahta oturabilmişti. 1608‘de Kuyucu Murat Paşa‘nın çadırının önünde 20 bin Celalinin kafasından üç 
tane piramit yapan da bu yeniçerilerdi. Her seferde her katliamda Padişahtan bol bol ulufe alan yağmaladıkları 
ülkelerde boyunlarına ip bağlayıp peşi sıra sürükleyip getirdikleri kadınları, çocukları köle pazarında satan da bu 
yeniçerilerdi. 

 Yeniçeriler, Osmanlı düzenini temsil ediyorlardı. Padişah da 1 No’lu Yeniçeri olarak Ağa bölüğüne 
kayıtlıydı. Halka karşı Osmanlı düzeninin kılıcı, koruyucusu yeniçeri ocağıydı. Başkent İstanbul‘un, Kahire gibi 
büyük merkezlerin asayişi de Yeniçerilerden sorulurdu. Bugün hala kullanılan karakol sözcüğü, İstanbul 
semtlerinde devriye gezen yeniçerilerden türetilmişti. İtfaiye teşkilatı, Yeniçeri ocağına bağlı tulumbacılardan 
çıkmıştı… 

 Yeniçeri ocağından, aynı zamanda birçok ozan, şair, sanatçı da çıktı. Yeniçeri destancısı Hayali gibi Yeniçeri 
sazası Öksüz Dede (öksüz Aşık)gibi… Ermeni kökenli bir devşirme olan Mimar Sinan‘da Yeniçeri Ocağı‘nda 
yetişmişti. Ocaktan ayrılmanın üzüntüsüne teselliyi, nice binalar yapmakta bulduğunu (!.) yazacaktı: “Hakir dahi 
gerçi tarikimden dür olmak hatıra elem evrüp ve yine sonunda nice camiler bina idüp dünyevi ve uhrevi nice 
muradata vesile olmasın mülahaza idüp kabul etdim“ (183) Turna‘nın Kalbi Yeniçeri ve Bektaşilik/ Erdal 
Küçükyalçın/syf.101 

 Yeniçeri ocağının 17.yüzyıldan itibaren artık padişah kayıtsız şartsız kulluk yerine bir isyan ocağı haline 
gelmesini, resmi tarihçiler “bozulma“ olarak adlandırırlar. Bu “bozulma“ aslında Yeniçerilerin, Osmanlı‘nın onlara 



biçtiği misyonun dışına çıkmaları, bir ölçüde halklaşması ve nadiren de olsa halk muhalefetiyle birleşmesi 
anlamına gelmekteydi. Ki vergilere, zamlara karşı çıkıp ayaklanan yağma- talan savaşlarına gitmemekte ayak 
direyen ocak, 1826‘da büyük bir katliamla kapatılacaktı. Osmanlı kayıtlarına “Vaka-i Hayriye“ (Hayırlı olay) diye 
geçen bu katliam, aynı zamanda büyük bir Alevi- Bektaşi katliamına dönüşmüştür.1826‘dan sonra Yeniçeri Ocağı 
ortadan kalktı ama Yeniçeri Bektaşiliği, Babagan kolu tarafından sürdürülecekti. 

  YENİÇERİ BEKTAŞİLİĞİNİ BUGÜN DE DEVLET İŞBİRLİKÇİLERİ SÜRDÜRÜYOR! 

 16. yüzyılda Alevi halk, İstanbul‘un kapılarından sokulmazken, Babagan- Bektaşilik İstanbul‘daki yüzlerce 
Bektaşi tekkesinde rahatça örgütlenecek, gelişecekti. Yeniçeri Ocağı‘nı arkasına alarak elde ettiği bu özgürlük 
ortamında, şiirde, felsefede, sanatta ve hatta bilimde pek çok ünlü Bektaşi yetiştirilecekti. Okumuş yazmış eli 
kalem tutan kesim daha çok bu yoldan yetişti. Jön Türklere öncülük eden Osmanlı aydınları, İttihat Terakki 
önderleri de Bektaşiliğin bu kolu ile içli dışlıydılar. Namık Kemal, Ziya Paşa gibi aydınlar, Talat Paşa gibi ittihatçılar 
Bektaşiydiler. Ama Osmanlı’ya muhalif hareketlere yataklık ederek aydınlar arasında yayılan bu Bektaşiliğin, 
Anadolu Aleviliği ile pek bir ilgisi olduğu söylenemez. Başından beri halktan kopuktu. Önce Osmanlı‘ya, son 
dönemde ise “muhalif“ asker-sivil aydın kesime dayanıyor. 

 Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da asimilasyona direnemedi. Sünnileşip inancını terk etti. Öyle ki, süreç 
içinde İstanbul’daki Bektaşi tekkelerinin Halveti, Nakşibendi, Mevlevi vb. tekkelerinden Bektaşi Babalarının da 
Sünni şeyhlerden bir farkı kalmayacaktı. 

 İttihat Terakki‘nin ardından cumhuriyet döneminde Mustafa Kemal’in çevresinde kümelenen Babagan- 
Bektaşi kolunun sürdürücülerinin temel özelliği, devlete koşulsuz bağlılıklarıydı. Okumuş-yazmış bu kesim, Alevilik 
üzerine, Alevilik tarihi üzerine yayınladıkları kitaplarla da birçok çarpık, yalan-yanlış bilginin kaynağı oldular, 
asimilasyona hizmet ettiler. Daha önce değindiğimiz gibi Hacı Bektaş-ı Veli’yi tarihi çarpıtarak Yeniçeri Ocağının 
kurucusu gibi gösteren bunlar oldu. II. Bayezit gibi, Kanuni Sultan Süleyman gibi eli kanlı Osmanlı padişahlarını 
“Bektaşi“ ilan eden de Pir Sultan Abdal‘dan Kul Himmet‘e Alevi ulularına, ozanlarına “Yeniçeri Ocağında yetişti“ 
diye iftira da ettiler, Kalender Çelebi‘ye Osmanlı ile savaştı diye “hain“ de dediler. 

 Öreğin “Bektaşi Nefesleri ve şairleri“ isimli kitabın önsözünde, Babagan kolunun halife babalarından 
Turgut Koca şöyle yazıyor: 

 “Bektaşilik, Türk toplumunda denge unsurudur. Bektaşilik oldukça, aşırı uçlar birbiriyle çatışmaz. 
Bektaşilik, zenginin fakirle, dindarın dinsizle ve hatta Sünniliğin Alevilikle çatışmasını önler. Toplumdaki her tür 
aşırılık arasında, bir köprü görevini görüyor. Denge ve uyum sağlar, kin, nefret ve intikam ortadan kalkar. Yerine 
kardeşlik, dostluk, sevgi, saygı gelir. Hiçbir vakit mezhepçiliğe, tarikatçılığa, bölücülüğe ödün vermez. Birlik ve 
beraberliğin koruyucusudur“ 

 “Bektaşilik, Osmanlılığın oluşturduğu kuruluşlardan da değerlidir. Ancak Osmanlı devletini kıl çadırdan 
çıkararak cihangir bir devlet durumuna gelmesinin başlıca nedenidir“ 

 Görüldüğü gibi bu, Bektaşiliğin halkla hiçbir ilgisi olmadığı gibi kendisini Yağmacı-Katliamcı Osmanlı 
İmparatorluğunun asıl sahibi sayıyor, gurur duyuyor. “Asıl Türk biziz“, “Asıl Müslüman biziz !“ demagojilerinin 
yanına Osmanlıcılığı da ekleyerek, Alevi halkın dini kolunu iç içe zincirleyip, egemenlere kul köle yapmaya 
çalışıyor. Tarih boyunca üstlendiği “denge unsuru“ olma misyonu da bundan ibaret olduğu zaten ikiyüzlülükle, bir 
yandan sevgi-kardeşlik masalları anlatırken, boğazına kadar halkın kanına batmış yeniçerileri- orduyu sahiplendi. 

 “Bektaşiler, Hacı Bektaş-ı Veli‘nin orduyu kutsadığı ve askere dua ettiği için Askerliği mübarek bir kurum 
olarak görür. Her zaman ordunun yanında yer almayı, pir emaneti olarak kabul eder“ 



 Turgut Koca‘nın bu sözleri, yeniçeri Bektaşiliği’ni, halkı düzene yedeklemek için üstelendiği misyonu 
çıplaklığı ile ortaya seriyor. Bu Bektaşilik, örgütlü olarak çok dar bir çevre ile sınırlı kaldı, ama yazık ki ideolojik, 
siyasi etkisi, Alevi aydınlar üzerinde bugün de varlığını sürdürüyor. “ vergi vermeyen askerlik yapmayan Alevi 
düşkündür“ diyen işbirlikçi İzzettin Doğan benzeri Alevi bezirganları tarafından bu misyon sürdürülüyor ki, 
Aleviliğe düşmanlarından daha zarar veren içini oymaya çalışan da bu devletçi geleneği sürdürenlerdir. 

 Bunlar gösteriyor ki bir inanç, egemenlerin elinde gericileşir, halka karşı baskı, zülüm, uyutma aracı olur. 
Aynı inanç halkın elindeyse isyanın, uyanışın ve halkın vicdanının bayrağı olabilir. Alevilik, Sünnilik, Hristiyanlık 
veya başka inançlar arasında bu açıdan bir fark yoktur. Görüldüğü gibi sadece Alevi olmak, ilerici olmak anlamına 
gelmiyor; sadece Sünni olmak gerici olmak anlamına gelmediği gibi sorun “bu inanç kimin elinde? Neye hizmet 
ediyor?“ sorularının cevabındadır. 

  KUTU: ALEVİLİĞİN 7 ULU OZANI 

 Alevi-Bektaşi-Kızılbaş cemlerinde halkın elinden düşürmediği kutsal kitaplarında şiirler, deyişleri en çok 
söylenen ozanlar; Şah Hatayi, Pir Sultan ve Kul Himmet‘tir. Ki üçüde 16. yüzyılda yaşamıştır. Alevi inancının 
harcında büyük emekleri olan 7 ulu Alevi ozanının da Seyit Nesimi(1369-1417) hariç tümü 16. yüzyılda yaşamıştır. 
Alevilerin şiirlerini, eserlerini yüzyıllardır elinden düşürmediği bu yedi ulu Alevi ozanı şunlardır: Seyit 
Nesimi(1369-1417), Şah Hatayi (1487-1524) Fuzuli (1504-1556) Yemini(15.yy sonu 16.yy başı), Virani (16. yy), Pir 
Sultan Abdal (16.yy), Kul Himmet (16.yy) 

 Seyit Nesimi ve Şah İsmail‘in yaşamına ve Alevi inancındaki rollerine önceki bölümlerde değinmiştik. 
Diğerlerini de kısaca tanıtmak gerekirse: 

 Fuzuli: Asıl adı Mehmet‘tir. 1504‘te Kerkük‘te doğdu. Kerkük‘te Bayat Türkmen boyunun Kuryağdı 
soyundan gelmektedir. 

 Şiirlerini hem Türkçe hem de Farsça yazan Fuzuli‘nin en başarılı eserleri Türkçe yazılmış olanlardır. Yaşamı 
süresince Kerbela ve Bağdat çevresinden ayrılmamış, bir süre İmam Ali‘nin türbesinde türbedarlık yapmıştır. 
Fuzuli, en büyük dileğinin Kerbela’da ölmek olduğunu söylemiştir. Veba salgını nedeniyle öldüğünde de vasiyeti 
gereği İmam Hüseyin türbesinin yanına gömülmüş, mezarına taş dikilmemiştir. Kerbela katliamını anlatan 
“Hadikatüs süeda“ (saadete ermişleri bahçesi) en önemli eserlerindendir. Bağdat seferi sırasında Kanuni Sultan 
Süleyman‘a yazdığı Kaside ve aldığı ulufe nedeniyle, Alevi halkın pek fazla anmadığı bir ozandır. 

 Yemini: 15. yüzyılın sonu ile 16. yüzyılın ilk yarısında Tuna Irmağı civarında yaşamıştır. Asıl adı Ali‘dir 
Akyazılı İbrahim Dede zaviyesinde hizmet etmiş “Yemini“ mahlasını almıştır. Demir Baba velayetnamesinde adı 
“Hafız Kelam Yemini“ olarak geçer. İmam Ali‘nin mitolojik yaşamının konu edinen “Faziletname“ adlı kitabı 7300 
beyitten oluşur. İmam Ali‘nin erdemlerini, Ehli-beyt sevgisini anlatır. Bu eseri Kitab-ı Erdem (iyi Ahlak Kitabı) 
olarak da nitelenir ki, yemini doğruluğu, dürüstlüğü, alçakgönüllülüğü bir yaşam biçimi olarak öğütler. 

 Virani: Doğum ve ölüm tarihi tam belli olmayan Virani‘nin 16. yüzyılda Eğriboz adasında doğduğu söylenir. 
Hurufiliği benimsemiş bir Bektaşi ozandır. Bir süre Necef‘te imam Ali türbesinde türbedarlık yapmıştır. 

 Virani, Balkanlar‘da Demir Baba‘dan Babalık icazeti almış, İmam Ali‘ye bağlılığını anlatan pek çok şiir 
yazmıştır. Çok az öğrenim görmesine rağmen aruz vezniyle 300‘e yakın şiir söylemiş, büyük bir divan 
oluşturmuştur. 

 KUTU: PİR SULTAN ABDAL OZANLIĞI GÜCÜNÜ HALKIN İSYANINDAN ALAN BİR ÖNDER 



 Pir Sultan Abdal, bir Alevi dedesi, ozanı ve halk önderidir. Şiirleri ve söylenceleri dışında yaşamından 
günümüze çok fazla bir bilgi kalmamıştır. Bu nedenle doğum ve ölüm tarihleri tam belli değildir. Ama 16. yüzyılda, 
yani Anadolu halklarının Osmanlı‘ya karşı isyan ve direnişlerinin en yoğun olduğu buna karşılık da katliamların, 
sürgünlerin baskıların arkasının kesilmediği bir dönemde yaşamış ve bu süreci sazıyla sözüyle en güzel şekilde 
yansıtmıştır. 

 Gelin canlar bir olalım  

 Münkire kılıç çalalım 

 Hüseyin‘in kanın alalım 

 Tevekkeltü taalallah 

 

 Özü öze bağlayalım 

 Sular gibi çağlayalım 

 Bir yürüyüş eyleyelim 

 Tevekeltü taalallah 

 

 Açalım kızıl sancağı 

 Geçsin Yezit‘lerin çağı 

 Elimizde aşk bıçağı 

 Tevekkeltü taalallah 

 

 Mervan Soyunu  Vuralım  

 Hüseyin‘nin kanın soralım 

 Padişah’ın öldürelim  

 Tevekelltü taalallah 

 

 Pir Sultanım geldim cüşa 

 Münkirlerin aklı şaşa 



 Takdir olan gelir başa 

 Tevekkeltü taalallah (184) Aktaran:Pir Sultan/ Asım Bezirci/ Syf261/ Evrensel / yay. 

 Araştırmacılara göre Yunus Emre gibi, Pir Sultan Abdal ismini kullanan birden fazla kişi vardır. Çoğu 
16.yüzyılda yaşamış olmak üzere Pir Sultan, Pir Sultan‘ım Haydar, Abdal Pir Sultan, Pir Sultan Abdal gibi farklı 
mahlaslar kullanan pek çok halk ozanının şiirleri bir birine karışmıştır. Dolayısıyla şiirleriyle birlikte yaşamları da 
karıştığı için şiirlerde geçen olayların hangi dönemi, hangi tarihi olayları, ayaklanmaları anlattığına ilişkin farklı 
savlar öne sürülmüştür. 

 Kesin olan, Pir Sultan‘ın şiirlerinden açık anlaşıldığı gibi, onun büyük bir Alevi ayaklanmasının 
propagandacılarından olduğu ve içinde yer aldığı, bu yüzden Hızır Paşa tarafından asıldığıdır. Ama Osmanlı 
kayıtlarında Pir Sultan adına bir ayaklanmaya da, onun asılarak cezalandırıldığını gösteren bir kayda rastlanmaz. 
Araştırmacılar, Pir Sultan’ı astığı bilinen Hızır Paşa‘nın Sivas valiliği yaptığı yılları tespit ederek, Pir Sultan’ı yaşadığı 
dönemi netleştirmeye çalışmıştır. Böylece Pir Sultan‘ın yaşadığı döneme ilişkin iki güçlü olasılık ortaya çıkar. 

 1- Pir Sultan‘ı astıran 1548-50 yıllarında Sivas‘ta Valilik yapan Hızır Paşa‘dır. Pir Sultan şiirlerinde 70‘li 
yaşlarda olduğundan söz ettiğine göre 1475-1480 ile 1548-50 yılları arasında yaşamıştır. 

 2-Pir Sultan, 1588-1590 yılları arasında Sivas‘ta valilik yapan Hızır Paşa tarafından astırılmıştır. Dolayısıyla 
da 1510‘larda doğmuştur. 

 Pir Sultan‘ın yaşadığı dönemi tespit etmek şundan önemlidir: Pir Sultan‘ın kendi adına örgütlediği, 
önderlik ettiği bir ayaklanma yoktur. Onun şiirlerinde propagandasını yaptığı büyük Alevi ayaklanması yaşadığı 
döneme göre 1527‘de ki Kalender Çelebi ayaklanması ya da 1577‘deki Düzmece Şah İsmail Ayaklanmasıdır. 

 Şiirleri ve yaşamları birbirine karışmış birden çok Pir Sultan Abdal tespit edildiğine göre, bu ozanların 16. 
yüzyıl boyunca Şah İsmail‘den Kalender Çelebi‘ye Düzmece Şah İsmail‘e kadar tüm Alevi ayaklanmalarını görmüş, 
yaşamış ve farklı tarihlerde şiirlerine yansıtmış olduklarını düşünebiliriz. 

 Hakkındaki söylencelere göre Pir Sultan, Sivas‘ın Yıldızeli ilçesinin Çıncır bucağına bağlı Banaz 
köyündendir. Hacı Bektaş dergahına bağlı bir Alevi dedesidir. Şiirlerinde  “Ayn-ı cem‘in bülbülüyüm“ dediği için 
saz çalıp deyiş okuyan zakirlik postuna oturduğu anlaşılmaktadır. 

 Pir Sultan‘ım gerçek Veli 

 Erenlerden çekmem eli 

 On iki İmam serveri 

 Hünkar Hacı Bektaş Veli 

 Asıl adı Haydar olan Pir Sultan, yedi yaşında Yıldız dağında koyun güderken, düşünde aksakallı bir ihtiyar 
görür. İhtiyarın bir elinde dolu bir elinde elma vardır. Haydar önce doluyu içer, ardından elmaya uzanır. Bu sırada 
aksakallı ihtiyarın avucunda pırıldayan yeşil bir ben görür, Onun, Hacı Bektaş-ı Veli olduğunu anlayarak sarılıp 
elini öder. Hacı Bektaş-ı Veli, ona “Pir Sultan“ adını verir ve ününün dört bir yana yayılmasını sazının üstüne saz, 
sözünün üstüne söz gelmemesini diler. Böylece Pir Sultan‘ın can gözü açılır, sevilen, sayılan bir Alevi dedesi olur. 
Söylence de Pir Sultan‘ın ayaklandığı için değil, zulme ve sömürüye karşı çıktığı, inancından dönmediği için asıldığı 
anlatılır. Müritlerinden Hızır, bir gün Pir Sultan‘dan izin ister; “Pirim bana himmet edin, İstanbul‘a gidip bir makam 



sahibi olayım, öyle hizmet edeyim“ der Pir Sultan düşünür; “Bozuk düzende sağlam çark olmaz Hızır“ der, 
“Gidersin Paşa, Vezir olursun, sonra gelip beni asarsın!“ Ama yine de Hızır‘a izin verir. Bir süre sonra Paşa olan 
Hızır, Sivas‘a Vali tayin edilir. Artık iyice düşkünleşmiş, fakir-fukaranın hakkını yiyen, karşı koyanı asıp kesen bir 
Osmanlı paşası olmuştur. Pir Sultan‘ı huzuruna getirtir. İkramda bulunmak ister. Ama Pir Sultan haram sofraya 
oturmaz dahası “benim köpeklerim bile haram lokma yemez“ diye Hızır Paşa‘nın düşkünlüğünü yüzüne vurur. 

 Alevi halkı asimile etmeye, Aleviliği yok etmeye çalışın Osmanlı kadıları, yeni bir fetva vererek Şah‘ın adını  
anmayı yasaklar “Şah“ diyenin dilinin kesilip öldürüleceğini ilan ederler. “Şah“ Aleviler‘de “Ali“ dir, “Mehdi“ dir. 
“Umut“ tur. Ki Pir Sultan, umudundan, inancından vazgeçmez aksine her yerde Şah‘ı övmeye, Osmanlı‘yı ve Hızır 
Paşayı yermeye devam eder. 

 Fetva vermiş kocabaşlı kör müftü 

 Şah diyenin dilin keseyim deyü 

 Satır yaptırmış Allah‘ın laneti 

 Ali‘yi seveni keseyim deyü 

 (…) 

 Hakk seven aşık geçmez mi candan  

 Korkarım Allah‘tan korkum yok senden 

 Ferman almış “Hızır“ paşa Sultan‘dan  

 Pir Sultan Abdal‘ı asayım deyü (185) Aktaran: Pir Sutan/ Asım Bezirci/ syf 47 

 Bunu duyan Hızır Paşa, Pir Sultan‘ı yakalatıp zindana attırır. Bağışlanmak için ondan, içinde Şah geçmeyen 
üç siir söylemesini ister. Ama Pir Sultan, “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan“ diyerek Şah demeye devam 
eder; 

 Hızır Paşa bizi berdar etmeden  

 Açılın kapılar Şah‘a gidelim  

 Siyaset günleri gelip çatmadan 

 Açılın kapılar Şah‘a gidelim 

 Pir Sultan‘ı, tüm Alevilere ibret olsun diye meydanda kurdurduğu darağacında astıran Hızır Paşa bununla 
da yetinmez, asılırken herkesin taşlamasını şart koşar. Herkes taş atarken, musahibi Ali Baba‘nın eli varmaz. Hızır 
Paşadan korkusuna taş atar gibi yaparak bir gül atar. Bu korkak tavrı Pir Sultan‘a çok dokunur: 

 Şu kanlı zalimin ettiği işler  

 Garip bülbül gibi zareler beni 

 Yağmur gibi yağar başıma taşlar 



 Dostun bir fiskesi yaralar beni 

 … 

 Pir Sultan Abdal‘ım can göğe ağmaz  

 Hak‘tan emrolmazsa ırahmet yağmaz 

 Şu ellerin taşı hiç bana değmez  

 İlle dostun gülü yaralar beni (186) Ataran: Pir Sultan/ Asım Bezirci/ syf 50 

 Halkın gerçeklerle harmanlayarak bilincinde ölümsüzleştirdiği Pir Sultan‘ın bu efsaneleşmiş yaşamı, 
şiirlerinde anlattığı olaylarla, duygu ve düşüncelerle iç içe geçmiştir. 

 Tarihsel olarak da Pir Sultan büyük bir kavga ozanı ve eylem adamıdır. Yaşadığı bölge Alevi Bektaşi 
dergahlarının yoğun olduğu isyan merkezlerinden biridir. Şiirlerinde geçen “Şah“ imgesi ise daha önce 
belirttiğimiz gibi sadece İran Şahlarını değil, İmam Ali‘yi, Mehdi‘yi, kurtuluşu simgelemektedir. Örneğin Anadolu 
tarihinin en büyük ayaklanmalarından birine önderlik eden Kalender Çelebi de Alevi halk tarafından “Şah 
Kalender“ olarak sahiplenilmiş, Şiirlerinde “ Mehdi“ olarak “Sahib-i zaman“ olarak anılmıştır. Pir Sultan‘ın 
Şiirlerinde geçen “Şah“ ın da Şah Kalender olması büyük ihtimaldir. Pir Sultan‘ın taliplerinden Aşık İsmail, bir 
deyişinde bu “Şah “ın Banaz‘a geldiğini ve Pir Sultan‘la buluştuğunu anlatıyor. 

 Şah Yıldız dağında semah eyledi 

 Ayaküstü binbir kelam söyledi 

 İndi Banaz‘ı hoş vatan eyledi 

 Hayli devrü zaman geçti orada 

 

 Koca Şah Urum‘a bir elma saldı 

 Dolandı Urum‘u Banaz‘a geldi 

 Pir Sultan elmaya bir tekbir kıldı 

 İnsan teacüpte kaldı orada  (187) Kaynak: Şah Kalender İsyanı/ Ali Haydar Avcı 

 Şah İsmail‘in yerine geçen Şah Tahmasb‘ın Anadolu‘ya hiç gelmediği, dahası giderek Anadolu Alevileri ile 
ilişkilerinin zayıfladığı bilinmektedir. 

 Yine Pir Sultan‘ın şiirlerinin, Kalender Çelebi Ayaklanmasın ile birlikte çözümlemesi yapıldığında, olayların 
geçtiği yer isimlerine kadar birçok bakımdan örtüştüğü görülmektedir. Ayaklanmanın propagandasını yaptığı pek 
çok şiirinde şahın yanında serçeşme‘den Hacı Bektaş-ı Veli‘den de söz eder; 

 Hazreti Ali‘nin devri yürüye 



 Ali kim olduğu bilinmelidir 

 Alay alay gelen gaziler ile  

 İmamların öcü alınmalıdır. 

  

 Kendini teslim et bu serçeşme‘ye 

 Er odur ki birisinden şaşmaya  

 Bin gaziye bir münafık düşmeye 

 Din adına kılıç çalınmalıdır. 

 

 Yeryüzünde kızıl taçlar bürüye  

 Münafık olanın bağları eriye 

 Sahib-i zamanın emri yürüye 

 Mehdi kim olduğun bilinmelidir. (188) Aktaran: Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/Syf:309 

 Yine bir başka deyişinde Kalender Çelebi‘yi İmam Ali ile Özdeşleştirdiği anlaşılmaktadır. 

 Kuş olup güvercin donunu giyen 

 Uyan dağlar uyan Ali‘m geliyor 

 Mucizatın cümle aleme bildiren  

 Uyan dağlar uyan Ali‘m geliyor 

 … 

 Pir Sultan Abdal‘ım cisminde cansın 

 Gönlümün evinde kurulu hansın 

 Urum‘un içinde sen bir Sultansın 

 Uyan dağlar uyan Ali‘m geliyor. (189) Aktaran: Anadolu Bilgeleri/ ismail Kaygusuz/ Syf:305 

 Kısacası Pir Sultan‘ın, Osmanlı‘ya karşı İran Şahlarına bel bağladığı propagandası, gerçekleri çarpıtmak Pir 
Sultan‘ı karalamak için kullanılmaktadır. Kuşkusuz Pir Sultan, Alevi halkın umut olarak gördüğü Şah İsmail ve oğlu 
Tahmasb‘a şiirler yazmış “gel halkın başına geç, Osmanlı‘nın zulmünü yıkıp, hak ve adaleti kur“ demiştir. Başı dara 
düştüğünde ayaklanma ve ardından gelen katliamlardan kaçanların yaptığı gibi “ Bende bu yayladan Şah‘a 



giderim“ demiştir. Çünkü Pir Sultan halktır. Halkın sesidir, duygusu, düşüncesidir. Ve Anadolu‘yu “talan edilecek 
düşman toprağı“ olarak gören Osmanlı, onun için yabancıdır. Kızılbaş aşiretlerin Erzincan‘da 1501‘de kurduğu 
Safevi devleti ve Şahları ise kanıyla, canıyla var ettiği bir yöntemdir. 

 Ayhan Songar gibi 12 Eylül Faşizminden beslenen Türk-İslam sentezi profesörleri için Pir Sultan, Alevilik 
tarihinin en tehlikeli kişiliklerinden biridir. Faşist Ayhan Songar, Sivas katliamı sonrası Türkiye Gazetesindeki 
köşesinde “ inatçı bir Osmanlı ve Türk düşmanı ve işi gücü Anadolu halkını tahrik etmek olan… Pir Sultan, 
mutasavvit şair, halk ozanı gibi gösterip adına şenlikler düzenlemeyi...“(190) Katliamın gerekçesi olarak 
sunmuştur. (190) Kimlik Mücadelesinde Alevilik/ Erdoğan Aydın/Syf: 315 

 Yıllarca Pir Sultan‘a “İran ajanı“ diyerek saldıran devletin çabaları, 1993‘te Sivas katliamını doğurmuş, hem 
Aleviler hem de Aleviliğin en büyük kavga ozanı yok edilmek istenmiştir 

 Pir Sultan‘ın Şiirleri açık bir ayaklanma çağrısıdır. 

 Müminleri bir katara düzelim  

 Gürüh gürüh şu alemi gezelim 

 Münkirlerin sarayını bozalım  

 Yıkalım bakalım nic‘ olursa olsun 

 

 Pir Sultan‘a Hüda yardım etmez mi 

 Müminler bağında bülbül ötmez mi 

 Bunca yattığınız gayrı yetmez mi 

 Kalkalım bakalım nic‘ olursa olsun (191) Pir Sultan Asım Bezirci/ Syf:331 

 Pir Sultan‘ın şiirleri umutludur. İnancından, düşüncesinden taviz vermez, uzlaşmaz, asla dönmez, ikrarı 
imanı tamdır. Ve son nefesine kadar özlediği toplumsal düzenin propagandasını yapmış ve halkı kızıl sancak 
altında toplanmaya çağırmıştır. 

 Dünyanın üzerinde kurulu direk  

 Emek zay olmadan sızlar mı yürek 

 Bu yolu kim kurmuş bizler de bilek 

 Söyle canım söyle dinlesin canlar 

 

 Pir Sultan Abdal‘ım farz ile sünnet 

 Yola gelmeyene edilmez minnet 



 Cümlenin muradı dünyada cennet 

 Söyle canım söyle dinlesin canlar (192) Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/ Syf: 198 

 Sanat ve sanatçı, döneminin toplumsal koşullarının bir ürünüdür. Pir Sultan, Osmanlı‘nın bir isyan odağı 
olarak Aleviliği yok ederek, Anadolu‘yu tümden teslim almaya çalıştığı, Alevi halkın da bu ardı arkası kesilmeyen 
baskı ve katliamlara karşı her fırsatta ayaklandığı bir dönemin ozanıdır. Saflar keskin, çatışma amansızdır. Nasıl ki 
Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre işgal ve yağmalarla perişan olmuş halka sevgiyi, kardeşliği, dayanışmayı 
örgütleyerek önder olmuşsa, Pir Sultan da “ Sancağımız Kozova‘ya Dikilsin!“ Çağrısıyla halkın Piri, Sultanı olmuş, 
ölümsüzleşmiştir. 

  KUTU: DEDE KUL HİMMET 

 Kul Himmet, Şeyh Safiyüddin soyundan gelen Erdebil ocağında bir Alevi dedesidir. Pir Sultan‘ın yanında 
yetişmiş ve mürşit olarak ona bağlanmıştır. 

 Hatayi‘m(e) Kul Himmet eder niyazı 

 Pir Sultan yolundan ayırma bizi 

 Ol mahşer gününde isteriz sizi 

 Muhammed’e önünde car Hacı Bektaş (193) Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/ Syf:356 

 Kul Himmet de Pir Sultan gibi dönemin Alevi ayaklanmaları, baskı-katliam ve direnişler içinde yetişmiştir. 
Şiirlerinde, Erdebil‘den elinde Buyruk‘la geldiğini söyler. Anadolu‘da, Tokat‘ın Almus ilçesi Varzıl (Görümlü) 
köyüne yerleşmiştir. Mezarı da oradadır. Soyu, Ocağı da orada sürdürülür. 

 Dede Kul Himmet, şiirlerinde Alevi yolunu, inancını anlatmıştır. Alevi erkanına da katkısı olmuş, duazı 
imamları, nefesleri cem törenlerine getirmiştir. Pir Sultan‘a bağlılığının yanında Şah Hatayi‘den de çok etkilenmiş, 
pek çok şiirinde adını anmıştır. Uzun bir nefesinde, üçünün bir araya geldiklerini söyler: 

 Kul Himmet Hatai Pir Sultan geldi 

 Kur‘an Muhammed’e Kandilden indi 

 Mucizatın gören bu dine girdi 

 Yetiş car günleri Ali Muhammed (194) Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/ Syf:362 

Yine “Bugün bize pir geldi“ diye başlayan meşhur nefesinde de Hacı Bektaş-ı Veli‘yi ve On iki imamları ile 
özdeşleştirerek, Kelime-i Şahadet‘in Alevi inancındaki biçimini kullanır.  

 Bugün bize pir geldi gülleri taze geldi 

 Önü sıra kamber-i Ail el-Murtaza geldi 

 La ilahe illallah illallah Şah illallah (195) 

 Hurufilik ektisiyle Aleviliğe giren Ali‘nin tanrısallığını işleyen pek çok nefesi vardır. 



 Ali ismi dört kitapta okunur 

 La ilahe illa Ali yazılı 

 Zikr edenler azazil‘den* sakınır 

 La ilahe illa Ali yazılı (196)Kimlik Mücadelesinde Alevilik/ Erdoğan Aydın/ Syf:43 

 (*) Azazil: Şeytan 

 Pir Sultan‘a kul olduğunu söyleyen Dede Kul Himmet, döneminin baskı ve katliamlarından da 
nasiplenmiştir. Bir şiirinde tutsak düştüğünü söyleyerek erenlerden yardım ister: 

 Bugün tutsak oldum kollarım bağlı 

 Ayn-i cem‘de oturan erenler mürvet 

 Erenler serveri Erdebil oğlu 

 Ayn-i cem‘de oturan erenler mürvet(197) Anadolu Bilgeleri/ İsmail Kaygusuz/Syf:338 

 Osmanlı fermanlarında yer alan “ Yanık Kitap“ olayında ise Rafizi kitaplar bulundurduğu gerekçesiyle 
1576‘ da Kul Himmet‘in köyü basılır. 1583 tarihli ikinci bir fermanda da Kızılbaş olduğu için köy tekrar basılıp 
dağıtılmış ve Kul Himmet‘in aile üyeleri de katledilmiştir. 

 

 OSMANLI‘DA ŞERİAT‘IN KURUMSALLAŞTIRILMASI 

Osmanlı‘da 16. yüzyıla kadar örfi hukuk yani geleneksel hukuk hakimdi. Osmanlı kendine has bir hukuk 
oluşturamadığından geçmişten devraldığı hukuku işgal ettiği bölgelerdeki kanun ve uygulamalarla 
bütünleştirecekti. Dolayısıyla Osmanlı kanunlarında Akkoyunlular’dan Memlüklülere, Bizanslılardan Macar 
krallığına kadar çeşitli ülkelerin izleri görülür. Prof. Ömer Lütfi Borkan bu durumu şöyle açıklıyor: 

 “Osmanlı imparatorluğunda her kanun, üzerindeki tarih ne olursa olsun, çok defa diğer daha eski 
kanunların ve bu arada Fetih ve işgali müteakip mahallinde yapılan tahkikate göre derlenmiş olan eski nizam ve 
ananelerin devamından başka bir şey değildir“ (198)Aktaran: Osmanlı Toplumsal Düzeni/ Taner Timur/ Syf:206-
419 

 Osmanlı hukukuna 16.yüzyıldan itibaren şeriat hukuku hakim oldu. Toprak düzeninde örfi hukuk varlığını 
korusa da toplumsal yaşam şeriat hukukuna göre düzenlendi. Bu düzenlemeyi üstelenen ulemaydı. Böylece 
yönetimdeki ağırlığı ve gücü iyice artan mollalar, müftüler, şeyhülislamlar, halkın yaşamını Sünni şeriata göre 
düzenlemek için iktidar sopasını kullandılar. 

 Osmanlı‘da şeriatın kurumlaştırılması, arda arkası kesilmeyen ayaklanmaları bastırmanın ideolojik 
boyutuydu. Anadolu‘nun dağlarında, bozkırlarında kılıçlı, topuzla yürütülen katliamın, din adına emir ve 
yasaklarla desteklenmesiydi. Saltanatını korumak için Alevi halkın üstüne sefer üstüne sefer düzenleyen 
Osmanlı‘nın uleması, bunun dini zeminini oluşturuyordu. Verdikleri fetvalar, yazdıkları kitaplarla Aleviliği en 
büyük sapıklık, din düşmanlığı ve bozgunculuk ilan ederek suç haline getirdiler. Aleviliğin kökünü kazımak için 



tedbir üstüne tedbir aldırdılar. 

 1537 tarihinden itibaren alınan bazı tedbirler şöyleydi: 

 1-) Dini gelenekleri yerine getirmeyen, ya da dine karşı saygısızlık gösterdiği ileri sürülenlere ağır cezalar 
verilmesi öngörülmüştür. Örneğin peygamberin sözlerine şüphe ile bakanlar inançsız sayılacaklar ve 
öldürüleceklerdir. 

 2-) Her köye bir cami yaptırılması ve halkın cuma namazlarına katılmalarının sağlanmaları istenmiştir. 

 3-) Devletin benimsemiş olduğu Sünni görüşün güçlendirilmesine yardımcı olmak amacıyla bazı eğence 
yerleri, özellikle de meyhaneler kapatılarak sapık inançlı oldukları ileri sürülen bazı dervişler İstanbul dışına 
sürülmüşlerdir. 

 4-) Bütün bu tedbirlerin en önemlisi, bir bakıma en korkuncu, dine zara verdiği gerekçesi ile matematik, 
felsefe ve kelam gibi müspet bilim ve düşünce hayatı ile ilgili derslerin medrese programlarından çıkartılmasıdır. 

 5-) Ve Nihayet, daha da acı olarak belirtmek gerekir ki, ileri sürdükleri bazı düşünceler yüzünden, bu 
düşünceler halkın dini inançlarını sarsıcı kabul edilerek 1527 yılında öldürülmüş olan molla Kabız‘dan sonra 1529 
yılında Şeyh İsmail Maşuki, 1550‘de Şeyh Muhiddin Karamani ve 1561 yılında Şeyh Hamza Bali gibi bazı tarikat 
ileri gelenleri mutasavvıflar, Kemelpaşazade ve Ebusuud Efendi gibi Şehülislamların fetvalar ile öldürülmüşlerdir“ 
(199) Türkiye Tarihi 2. Osmanlı Devlet 1300-1600/ Sina Aşkin/ Syf:224-226/cem yay. 

 Din adına bu gerici baskı ve katliamların yürütücüsü ulemadır. Ulemanın başında, Yavuz Sultan Selim‘in 
Şehzadeliği döneminde Kızılbaşlar için “Katli Vaciptir“ fetvası veren Sarı Görez namlı müftü Hamza, Şeyhülislam 
Kemalpaşazade ve onun yetiştirmesi Şeyhülislam Ebusuud Efendi gelir. Örneğin Yavuz Sultan Selim, müftü 
Hamza‘ya şu fetvayı verdirmiştir: “Kızılbaş taifesi kafirdir, öldürülmesi vacip ve farzdır. Hatta öldürülenlerin ileri 
gelenlerin malları, kadınları, çocukları öldürenlerin kısmetidir“ (200) Aktaran: Alevi Sorunu üzerine Düşünceler/ 
Cemal Şener/ Syf:81 Ant yay. 

 Devlet görevi kabul etmeyen ve Ebusuud gibilerini fazla esnek bulan, Birgevi Mehmet Efendi’nin (1522-
1573) görüşleriyle ortaya çıkan “kadızadeliler“ ise ulema içinde daha katı şeriatçı ve katil bir akımı temsil ettiler. 
Birgevi Mehmet Efendi şeriat açısından insan organlarının günahlarını sayacak kadar bağnazdı. Ona göre kulağın 
günahı müzik aletlerini dinlemektir. Gözün günahı namahreme bakmak, dilin günahı yalan söylemektir… 

 Bu dönemde ulema, yürüttüğü tartışmalarla halkın tüm yaşamını Osmanlı‘ya biat edecek bir disiplin ve 
kontrol altına almaya soyunmuştu. Tütünün, içkinin, kahvenin yasaklanması, müziğin, semanın, ilahilerin sapkınlık 
ilan edilmesi; Yezid‘e lanet edilip edilmeyeceği, Hızır Peygamberin sağ olup olmadığı Arabi’nin İslam düşünürü 
olup olmadığı sert biçimde tartışılan konulardı. 

 Ulema içinde güç kazanan kadızadeliler, Alevi Bektaşi düşmanlığı bir yana, Mevlevilik, Halvetilik gibi Sünni 
tarikatlara da saldırıyorlardı. IV. Murat döneminde sarayın da desteğini alarak İstanbul‘da terör estirip, tekkeleri 
bastılar, dervişleri öldürdüler. 

 Osmanlı, saltanatı ile ezdiği Anadolu halkları arasındaki sınıf çatışmasının keskinleşmesine çare olarak 
şeriata daha sıkı sarılıyordu. Yarı çıplak Kalenderi dervişlerin dolaştığı İstanbul, şeriatçıların tekkeleri basıp 
dağıttığı bir İstanbul‘a dönüştü. 15. yüzyılda Otman Baba, müritleriyle birlikte İstanbul‘un orta yerinde 
Ramazan‘da sofra açıp yemek yiyebilirken, 16. yüzyılda Ebusuud Efendi, oruç tutmayanın, namaz kılmayanın 
katline fetva veriyordu. 



 İstanbul Tophane‘de İbni Maruf Takiyaddin tarafından kurulan ilk rasathane de gerici ulemanın gazabına 
uğradı.“ meleklerin eteklerinin altına bakıyorlar“ diyerek halkı kışkırtan mollalar, 1578‘deki veba salgınını bahane 
ederek Sultanı ikna ettiler. Ve Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa’nın başını çektiği bir “cuma Alayı“ ile rasathaneyi yıkıp 
yağmaladılar. 

 İstanbul‘da terör estiren ulema, Anadolu ve Rumeli’nin de ihmal edilmemesi için sürekli Aleviler hakkında 
saraya raporlar hazırlamakta, öneriler sunmaktaydı: 

 “Sofyalı Bali Efendi, Kanuni‘ye bir rapor sunarak tüm Alevi dinsel Hareketlerin ve Dobruca ile Deli Orman 
olaylarında yaygın olan Bedreddiniliğin, geniş kamu yığınlarını harekete geçirmeden bastırılmasını istemişti“ (201) 
Osmanlı da Alevi Ayaklanmaları/ Baki öz Syf:28 

 Kanuni Sultan Süleyman‘dan sonra tahta çıkan II. Selim ve III. Murat dönemleri ise “cem ve cemaat 
yaptıkları“ “Saz ve çalgı çaldıkları“ “Yezid‘e lanet ettikleri“ için tek tek köylere kadar Alevilerin tespit edilip 
katledilmesi için verilen fermanlarla doludur. Yavuz Sultan Selim‘in başlattığı “defter etme“ geleneği 
sürdürülüyor, Aleviler sürekli izleniyor, kayıt altında tutuluyor ve en ufak bir şüphede katledilip sürülüyorlardı. 
Örneğin 1577 Bozok Beylerbeyi‘ne gönderilen hüküm şöyleydi: 

 “Kızılbaşlıkla suçlanan kişilerin yazıldığı defter suretleri gönderilmişti. Bu kişiler soruşturulsunlar. 
Kızılbaşlıkları gerçekse, idam edilsinler. Lakin, yalnız ithamla kalmışsa (Kızılbaş oldukları kanıtlanamamışsa) bunlar 
Kıbrıs‘a sürülsün“ (202) Alevilikle ilgili Osmanlı Belgeler/ Baki öz Syf:63 

 Yine 17. yüzyılın başında Şeyh Aziz Mahmut Hüdai Efendi‘nin I. Ahmet’e yazdığı raporda, Bedreddinilerin 
“sapkınlıklarından“ bahsederek sıraladığı önleriler, Alevilere bakışın yüzyıllardır değişmediğini gösteriyor. Şeyh 
Aziz Mahmut Hüdai; Bedreddini‘lerin, Balkanlarda yaygın olduklarını, Kızılbaşlar ile bir olduklarını, şeriata sünnete 
yer vermediklerini, fesat ve fitnenin kaynağı olduklarını şeytan tipli önder şeyhleri olduğunu her yöredeki ışık 
zaviyelerinde ‚fırsat şahındır‘ dediklerini söylüyor ve bunlarla mücadele etmek için de şunları öneriyor: “.. Her 
köye bir Sünni imam nasb oluna(atana) ışık tekkeleri yoklana ve denetlene“ (203) Osmanlı‘da Alevi 
Ayaklanmaları/ Baki Öz / Syf:133 

 Sonuç olarak Osmanlı, halka şeriat düzenini, ayaklanmaların önüne geçmek için dayatmıştı. Zulme ve 
sömürüye başkaldırının bayrağı haline gelen Aleviliğe karşı “ulu emre itaati“ öğütleyen şeriatı geçirmişti. “ Birgün 
adaletli yaşamayı, altmış yıl ibadete tercih ederim“ diyen imam Ali‘yi unutturmak için saldırıya geçmişti. 

 13. yüzyılda halka: “Despot bir imamla altmış yıl yaşamak, idarecisiz bir gece bile yaşamaktan iyidir“ diyen 
İbni Teymiye‘lerin egemene boyun eğen şeriat anlayışını kabul ettirmeye çalışmıştı. Ne var ki, ne zorun zorbalığı, 
ne ulemanın, sultanın gücü buna yetecektir! 

 KUTU: KAN İÇİÇİ BİR OSMANLI ŞEYHÜLİSLAMI: EBUSUUD! 

 Osmanlı Şeyhülislamlarından Ebusuud Efendi, Alevi halka karşı yürütülen baskı ve katliamların ideolojik 
kurmaylarından biridir. Yüzyıllarca halk düşmanlığını yürüten Osmanlı Ulemasının sembol isimlerinden biridir. 
Çünkü çatışmanın en şiddetli ve kanlı olduğu 1545-1574 yılları arasında görev yapmıştır, Osmanlı‘nın en uzun süre 
görev yapan Şeyhülislamıdır. Aslıda 1533‘te İstanbul kadılığına getirilerek, halk üzerinde terör estirmeye 
başlamıştır. 

 Ebusuud Efendi şevkle çalışmıştır ki sabah namazından ikindiye kadar 1423 fetva verecek kadar 
çalışkandır. Bu fetvalarda defalarca “Kızılbaşların dinsiz olduğunu, toplumca öldürülmeleri gerektiğini, kanlarının 
canlarının, kadınlarının helal olduğunu, onlarla savaşırken ölenlerin cennete gideceğini, tövbelerinin bile kabul 



olmayacağını“ söylemiştir. İşte bir Örnek: 

 “MESELE: İmamı Azam‘ın Kızılbaş sapkınları daha savaşa tutuşmadan onların esir alınabilecek görüşünde 
olduğu söylenir. Buna göre; Kızılbaş karılarını esir alıp birleşmekle, İslam askerlerine güç ve kuvvet geliyor, din 
düşmanları ise güçsüz düşüp aşağılanıyorsa bu görüşe dayanarak hareket etmek şeriat kurallarına uygun olur mu? 

 EL CEVAP: Olur“ (204) Divriği Harman Kültür- Sanat Dergisi/ Haziran 2011/ Sayı 28/ Syf: 22 

 Bugün Ebusuud‘ların açtığı yolda yürüyen emperyalizm işbirlikçisi halk düşmanı Suudi, Mısırlı ve değişik 
ülkelerden Şeyhler, Suriye‘ye saldıran kiralık katillerin, kadınlara, kızlara tecavüz etmesinin, şeriata uygun 
olduğuna dair fetvalar vermeye devam ediyor. Bu sapık kan içici anlayışı herhangi bir dine, mezhebe, inanca mal 
etmek yanlıştır. Dün Ebusuud‘ların, bugün işbirlikçi bu şeyhlerin “şeriat“ diyerek yaptıkları özünde bir dine inanca, 
mezhebe göre değil, tamamen sömürücü egemenlerin çıkarlarına göre fetva vermektedir. Osmanlı da ulemanın 
işlevi, Osmanlı zulüm ve sömürü düzenini, din adına meşrulaştırmaktan başka bir şey değildir. Bunu en açık 
şekilde ifade eden de yine Ebusuud‘un kendisidir: “ Asıl gerçek, gerçeği gören padişahın görüşüdür. Onun fikri ve 
görüşü şeriatın senedi, dinin ise direğidir“ demiştir!  

 Resmi tarihin, büyük bir Osmanlı alimi olarak pazarladığı Ebusuud Mehmet Efendi (1490-1574), esasta eli 
kanlı bir alçaktır. Namık Kemal‘in deyimiyle “adi bir müdühin (dalkavuk)“ dır. Bu yalakalığı sayesinde Sultan 
Süleyman tarafından çok sevilmiş; “ halde haldaşım, sinde sindaşım, ahiret karındaşım, tarik-ı hakta yoldaşım“ 
(205) diye övülmüştür. 205: Divriği Harman Kültür- Sanat Dergisi/ Haziran 2011/ Sayı 28/ Syf: 18 

 Din adına tecavüz, katliamı, sömürüyü meşrulaştıran Ebusuudlar, hangi din ve mezhepten olursa olsun, 
tüm ezilen halkların katıksız düşmanıdır. İşte Sultan Süleyman‘ın Kanuni diye anılmasını sağlayan kanunları yapan 
Ebusuud Efendi böyle bir “alim“ dir! 

 AYAKLANMALARIN EKONOMİK SOSYAL NEDENLERİ 

 Osmanlı ekonomisinin, fetihlerden elde edilen ganimet, gayr-i Müslimlerden alınan haraç ve ağırlıkla 
tarım, kısmen de ticaretten alınan vergilerle dayandığını söylemiştik. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı 
imparatorluğu, gücünün sınırlarına dayanmış, çevresinde neredeyse işgal edebileceği ülke ve toprak kalmamıştı. 
Bundan sonraki seferler, yol ve zaman külfetiyle zaferle bile sonuçlansa, çok masraflı olmaya başlamıştı. Hazineye 
gelir getirmediği gibi, savaşın yününü çeken halkın açlığını, yoksulluğunu daha da büyütüyor ve tepkisini 
çekiyordu. İlerde değineceğimiz gibi, İstanbul‘daki halk ayaklanmalarının ve yeniçeri isyanlarının çoğu, yeni 
seferler ve sefer nedeniyle artan vergiler ve yoksulluk nedeniyle çıkmıştı. 

 Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır‘a kadar giden ve Akdeniz ticaretini, ipek yolu ve baharat yolunu 
kontrolü altına alan Osmanlı, coğrafi keşiflerle büyük bir darbe daha aldı! Avrupalıların, kıtaları, denizleri aşarak 
yeni ticaret yolları bulması, kervanların ve dolayısıyla Osmanlı‘nın gelirlerinin hızla azalmasına yol açtı. Osmanlı 
hazinesi boşalırken, Avrupa, Amerika‘nın keşfiyle görülmemiş bir sermaye birikimi sağlıyordu. Osmanlı‘nın üç yüz 
yılda sağlayamadığı birikime otuz yılda ulaştı. Böylece kapitalizmin gelişini hızlandı, teknolojik gelişmeler birbirini 
izledi. Kaçınılmaz olarak ekonomik bakımdan geri kalan Osmanlı, kısa sürede askeri olarak da geriye düştü, işgal 
ettiği, haraç aldığı topraklardan bir bir geri çekilmek zorunda kaldı. 

 Osmanlı‘da hazine gelirleri azalsa da saray çevresinin masrafları, lüks ve sefahat içinde yaşamları 
değişmedi. Dolayısıyla Osmanlı, Kanuni Sultan Süleyman devrinden başlayarak aradaki hazine açığını kapatmanın 
yollarının aramaya başlayacaktı. Önce Fransızlara, daha sonra da İngilizlere ve diğer sömürgeci devletlere verilen 
kapitülasyonla (imtiyazlar), ihtiyaçlar çare olarak düşünülmüştü ama Osmanlı‘yı yarı sömürgeleşme sürecine 
sokacaktı. 



 Osmanlı‘nın düşündüğü diğer bir çare de azalan gelirlerin yerine halktan toplanan vergilerin 
arttırılmasıydı. Topraktan elde edilen gelirlerin artırılmasıydı. Bunun için Sultan Süleyman “arazi tahriri“, yani 
tımarların, sipahilerin elinden alınarak yeniden yazılmasını gündeme getirdi. Devlet tarafından beylerin elindeki 
büyük topraklara el konuldu. Geliri arttırmak amacıyla kapı kullarına dağıtıldı. Osmanlı tarih yazıcıları, geleneksel 
toprak düzeninin, Sultan Süleyman‘ın son dönemlerinde, Sadrazam Rüstem Paşa ile bozulmaya başladığını 
belirtiyorlar. 

 Bu bozulma; tımar sisteminin terkedilip iltizam usulüne geçilmesiyle, köylü için yıkıma dönüşecekti. 
“İltizam hazineye ait ve işletilmesi tımar olarak belli yasalarla belirlenmiş olan bir gelir kaynağının, belli bir ücret 
karşılığında ve yasal yaptırımı gevşetip kaldırarak belli kişilere devredilmesidir.“ (206) Osmanlı Gerçeği / Erdoğan 
Aydın/ Syf: 204 Örneğin 500 bir akçe gelir getiren arazi, tımarlı sipahiden alınarak 1,5 milyon akçe gelir karşılığı 
zengin mültezime verilmekteydi. Ki o da devlete ödeyeceği fazla parayı, o araziden geçimini sağlayan tüm halkın 
sırtından fazlasıyla çıkarmaktaydı. Bugünkü taşeron sistemine çok benzeyen bir sistemdir bu. Devlet ayrıca “ifraz“ 
uygulamasına başvurdu. Bu da şu demektir. Gelirleri arttırmak amacıyla, tımar gelirlerinin kütüklerde yazılı 
olmadan çok olduğunu tespit etmek üzere her yere yazmanlar gönderildi. Bu yazmanlar fazla geliri (ifraz) 
belirleyerek, toprağın bir kısmını tımarlı sipahinin elinden geri alıyor ve devlet geliri olarak yazıyorlardı. 

 Tüm bu uygulamalar, toprak düzeninin bozulması halkın daha ağır bir baskı ve sömürü altında ezilmesi 
sonucunu getirdi. Örneğin: 1572‘de‚ Sivas arazi tahririne gönderilen Ömer Bey‘in, saraya bildirdiği manzara 
şöyleydi: 

 “ a) Arazi çok pahalı, b) bu yüksek ‚külli pahayı ödeyip toprak alabilenlerin elde ettikleri ürün, ödedilkeri 
parayı karşılamıyor, c) erkek evlat bırakmadan ölenlerin varisleri arazide kayıtlı eski oran üzerinden vergiye tabi 
tutuluyor, d) halk yüksek vergileri ödeyemeyip hem arazisini, hem daha önce ödediği parayı kaybediyor, e) 
topraksız ve parasız kalan halk göçüyor, aileler dağılıyor“ (207) Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/ Syf: 209 

 Görüldüğü gibi dışta başka ülkeleri yağma ve talan etme olanağı kalmayan Osmanlı, içte yağma ve talanı 
daha da arttırmaya yönelmiştir. Halkın tek geçim kaynağı olan toprağını da elinden almıştı. 

 Bu uygulamalar sonucunda üretim düştü, köylü, toprağı işleyemez duruma geldi. Tımarları elinden alınan 
sipahiler, yoksul köylüleri de peşine takarak peş peşe isyanlar çıkarttı. 

 Tımarlı sipahilerin sayısı azaldı. Osmanlı ordusunun bu bölümü giderek tasfiye olurken, kapıkullarının, 
dolayısıyla yeniçerilerin sayısı gittikçe arttı. Doğrudan hazineden maaş alan yeniçeriler çıkarlarını korumak için 
yönetime daha çok müdahale etmeye başladılar. 

 Ekonomik bozulma, kaçınılmaz olarak sosyal çürümeyi de beraberinde getirdi. Fuzuli‘nin Nişancı Celalzade 
Mustafa Çelebi‘ye yazdığı mektuptaki: “ Selam verdüm rüşvet değüldür deyü almadılar“ sözü devletin o dönemki 
işleyişini özetliyor “ Bahçenin ….lerini bile satacak kadar“ paragöz olduğu belirtilen Sadrazam Rüstem Paşa‘yı 
Osmanlı tarih yazıcıları devlete rüşveti sokmakla suçlarlar. Katip Çelebi, rüşvetin yaygınlığından şöyle yakınıyor: “ 
Şeriatça haram olduğunda şüphe yok iken ve isim değiştirerek eskiden gizil alınır iken ‚Bunun hazineye faydası 
vardır‘ deyü açığa vurdular“ (208) Türk Halk Eylemleri ve Devrimler/ Çetin Yetkin/ Syf:119 

 Rüşvet gibi tefecilik, faizcilik de şeriata göre haramdır ama o dönem Osmanlı‘sında çok yaygındı! Çeşitli 
yöntemlerle, farklı adlar altında kılıfına uydurarak, örneğin mal bedeli göstererek, mübadele diyerek, borç diyerek 
her türlü tefecilik hem de senetli- belgeli yapılmaktaydı: 

 “Osmanlılar‘ da vakıflar, para ticareti yapıyorlardı XVI. Yüzyılda, büyük kentlerde birçok  ‚vakıf bankaları‘ 
kurulmuştu. Faizcilik de yapıyorlardı. Vakıflara, faizle para işletmesi için para verildiği gibi, vakıflardan faizle para 



da alınıyordu. İslamsal ilkeler bir noktada göz ardı edilerek,% 10-15‘i geçmeyen faizler yasal sayılmıştı. 
Mahkemelerden, bu tür borçlanma sözleşmelerinin kayda geçirilmesi istenmişti“ (209) Osmanlı‘da Alevi 
Ayaklanmaları/ Baki Öz/ Syf: 39 

 17. yüzyılda, genelde 3 yıllık uygulanan iltizam usulü ‚ömür boyu‘ uygulanmaya başlanmıştı. “Malikane“ 
uygulaması ile özel mülkiyete benzer biçimde araziler, zenginlerin “Ömür boyu“ kullanımını sunulmuştu. 

 Yine İslam hukukunun açıklarından yararlanılarak bulunmuş bir mülk edinme yöntemi olan vakıflar 
giderek çoğalmış, genişlemiş ve toprakların çoğuna sahip olmuştur. Vakfedilen mülkiyete, padişah dahi el 
koyamamaktaydı. Ve çeşitli yöntemlerle mirasçılara bırakılabilmekteydi. 

 Sonuç olarak; Osmanlı‘nın halka karşı yağma ve talana yönelmesi, tüm kaynakları saray çevresine peşkeş 
çekerek kurutması, büyük bir sosyal çöküntü yarattı. Alevi ayaklanmalarının ezildiği, Alevi örgütlenmelerinin 
sürekli baskı altında tutulduğu 17.yüzyıl sonlarında, bu kez sipahilerin başını çektiği, yıllarca sürecek Celali 
ayaklanmaları başladı. 

 Anadolu halklarının İran’a göçmesinin de, çift bozup toprağını terk ederek dağlara çıkmasının da 
ekonomik, sosyal nedenleri aynıydı. Pir Sultan‘ın bir deyişinde çok güzel tasvir ettiği gibi Osmanlı‘nın yağma ve 
talanı, halka yaşam hakkı tanımamaktaydı. 

 “Bu yıl dağların karı erimez 

 Eser bad-ı saba yel bozuk bozuk 

 Türkmen kalkıp yaylasına yürümez 

 Yıkılmış aşiret il bozuk bozuk 

 

 Kızılırmak gibi çağladım aktım  

 El vurdum göğsümün bendini yıktım 

 Gül yüzlü ceranın bağrına çıktım  

 Girdim bahçesine gül bozuk bozuk 

 

 Elim tutmaz güllerini dermeğe  

 Dilim tutmaz hasta halin sormağa 

 Dört cenabın manasını vermeğe  

 Sazın düzen tutmaz tel bozuk bozuk 

 



 Pir Sultanım yaradıldım kul diye 

 Zalim Paşa‘nın elinde mi öl diye 

 Dostum beni ısmarlamış gel diye 

 Gideceğim amma yol bozuk bozuk 

 

 DÜZMECE ŞAH İSMAİL AYAKLANMASI 

16. yüzyıldaki örgütlü son büyük Alevi ayaklanması,1577-78‘ deki Düzmece Şah İsmail Ayaklanmasıydı. 
Ayaklanma, Osmanlı‘nın 1578‘deki İran seferine denk gelmişti. 

 Osmanlı, her İran seferinin öncesinde ve sonrasında, Anadolu Alevilerinin Şaha bağlılığını gerekçe 
göstererek, geniş çaplı Alevi katliamlarına girişiyordu. Ama bu seferlere karşı yalnızca Alevi halk değil, savaş 
masrafları sırtına vergi olarak yüklenen tüm Anadolu halkları isyan halindeydiler. Araştırmacı Mustafa Akdağ, 
yıllarca sürecek Celali ayaklanmalarını yaratan bu süreci şöyle anlatıyor. 

 “Her tarafta, halk ile hükümet memurları arasındaki anlaşmazlıklar gittikçe büyümekteydi. Reaya, özelikle 
[ekabir haslarının] vergilerini toplayan memurlara karşı ayaklanıyorlardı. Bozok sancağından bildirildiğine göre, 
kızılbaş köylerinde Hass-ı Hümayün‘a ait vergileri vermedikleri gibi içlerine hiç bir hükümet memurunu 
almıyorlardı.(…) İran harplerinin açılacağı sırada olsun, harp yıllarının devamında olsun, Anadolu Kızılbaşları 
arasında bazı kımıldanmalar ve Şah hesabına kuvvetli bir propaganda faaliyeti vardı. Daha 1577 senesinde Suriye 
tarafında Şam Diyade arasındaki Türkmen aşiretlerinden bir şahıs Şah İsmail olduğunu iddia ile Güneydoğu 
Türkmenlerin arasında büyük bir taraftar topluluğu ile Malatya tarafında aşiretlerini ayaklandırmış, başına 50 bin 
kişi toplanmış idi. Kırşehir‘e gelerek Hacı Bektaş türbesindeki büyük kalabalık önünde kurban kesti. Bozok‘a 
yolladığı halifesi de bütün o tarafların Kızılbaşların yalancı Şahın etrafında toplanmaya davet etmekteydi“ (210) 

 Mustafa Akdağ‘ın, Osmanlı‘nın Mühimme defterlerinden aktardığı bilgiler, ayaklanmayı Safevilerin 
kışkırttığı iddiasındaydı. Oysa ayaklanmanın Osmanlı-Safevi Savaşı ile ilgisi açıkladığımız gibi Osmanlı‘nın her İran 
seferinde tekrarladığı katliamlara, savaş vergilerine ve asker toplanmasına halkın tepkisinden ibaretti. 

  16. Yüzyılın sonlarına doğru Erdebil Ocağı‘na bağlı Alevi halktan bazı önde gelenler, “şah İsmail benim “ 
diye halkı örgütleyerek pek çok ayaklanma çıkarmışlardı. Bu ayaklanmaların en büyüğü tarihe“ Düzmece Şah 
İsmail “ ayaklanması olarak geçecekti. 

 “Düzmece Şah İsmail“ Şam Boyadı (Diyade) Türkmen boyundandı. Bu boy, Şam‘dan gelip Maraş‘a 
yerleştiği için bu adla anılıyor. Yani ayaklanmanın Suriye ile ilgisi yoktu Maraş‘ta başlamıştı. Sultan Korusu ve 
Arslantaş(Maraş Elbistan- Sivas Gürün) bölgesinde yayılmıştı. “Şah İsmail“ Bozok‘a halifeler göndermiş, Adıyaman 
alaybeyinin atlarına el koyarak büyük bir ordu oluşturmuştu. Adamlarından Köse Yunus, Bozok Beyi‘nin 
askerlerince yakalandı. Verdiği bilgilere göre Şah İsmail, 1577 kışını Amik ovasında geçirmiş, Sivas‘ın Şarkışla, 
Kangal, Gürün; Malatya‘nın Hekimhan, Arguvan ve Elbistan bölgelerini dolaşmıştı. Malatya yöresindeki çok sayıda 
yandaş edinmişti. Osmanlı‘nın ayaklanma korkusu, fermalarına bile yansımıştı. “Malatya‘ da Şah İsmail adıyla 
ortaya çıkan kişiye ferdi yardımda bulunanların öldürülmesi...” buyruğunu ...en bir fermana göre ayaklanmaya; 
İzlü (Malatya) Arguvan(Malatya-Hekimhan, Sivas-Kangal) Eşkanlu (Malatya-Fırat Nehri sınırı), Solaklu (Malatya), 
Şeyh Hüseyinlü Soydanlu, Eğribüklü, Adaklu, Kalaçaklu, Bezikli (Malatya), Çakallu, (Maraş- Türkoğlu), Mihriman, 
Karasaz ve Kömürlü (Maraş-Antep arası) oymakları katılmışlardı. ‚Düzmece Şah İsmail‘in 50 bin kişilik bir kuvvet 



topladığı, Hacı Bektaş- Veli Dergahı‘na kadar gelerek kurbanlar kestiği, Alevi halkta büyük umut ve sevinç yarattığı 
anlaşılıyor. 

 Ayaklanmanın nasıl bittiğine ilişkin pek fazla bilgi yoktur. Bir kaç baskın ve çarpışmadan sonra 
ayaklanmacıların dağıldığı anlaşılıyor. 

 “Düzmece Şah İsmail, Elmalı köyü dolaylarında asker toplarken, Malatya Kadısı yönetimindeki güçlerce 
basılır. Topladığı güçler dağılır. Kendisi Malatya köylerinde gizlenir ve daha sonra Siverek‘e doğru çekilir. Bu 
baskın da, Şah İsmail‘in Veziri Han piri yakalanmıştır. İfadesinde, Malatya, Arapkir, Maraş, Sivas ve Karaman 
dolaylarındaki obalarda hazırlıklarını tamamladıklarını, obalarda bulunanlara “Kızılbaş taçlarını“ kendisinin 
dağıttığını anlatır. Elmalı yenilgisi hazırlıkları engellemiş, dahası Düzmece‘nın yanındaki Rişvanlı Kürtleriyle öteki 
Türk boyları da dağılmışlardır“ (211) Osmanlı‘da Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/ Syf:199  

 “Düzmece Şah İsmail“ ayaklanmaları yıllarca devam edecekti. Yalnızca Anadolu‘da değil, artık Kızılbaşları 
terk etmiş olan Safevi yönetimine karşı İran’da da çıktı. Örneğin 1850‘de İran’da ki ayaklanmanın başına geçen bir 
kalenderi dervişi, kendisinin II. Şah İsmail olduğunu, Anadolu‘daki yandaşlarıyla birleşerek tüm Alevileri 
kurtaracağını söyledi. Avşarların da katıldığı bu ayaklanma 1581‘ de Safevi yönetimi tarafından bastırıldı. Benzer 
bir ikinci ayaklanma Lurisan‘da çıktı ve buna Kürtlerden 10 bin kişi katıldı. Üçüncüsü Taliş‘te dördüncüsü Gurlular 
arasında patlak verdi. 

 Anadolu da Düzmece Şah İsmail ayaklanmasını 1580‘de Şahgeldi Ayaklanması izledi. Şahgeldi, Antalya‘nın 
İstanoz bucağında, Aktaş köyünden bir Aleviydi. “Reayayı başına toplayarak“ 4-5 bin kişilik bir güçle ayaklandı. 
Osmanlı‘nın üstüne gönderdiği Teke yöresi ve Hamit, Menteşe ve Aydın beyleri tarafından bastırıldı. 

 Yine 1589‘da Kığı Sancağı‘nda, yeni bir Düzmece Şah İsmail ayaklanması çıktı. Ayaklanan Alevi Kürtler, bir 
beylerbeyini öldürdüler. Ama Erzurum Beylerbeyi Hızır Paşa tarafından pusuya düşürülerek dağıtıldılar. 

 CELALİ AYAKLANMALARI 

 Kanuni Sultan Süleyman döneminde uygulanan ekonomik-sosyal politikalarla, 16. yüzyılın sonlarına doğru 
çiftbozup toprağını terk eden köylü sayısı giderek arttı. Tımarlı sipahilerin tımarlarının elinden alınması, dışta 
yağma- talan ve haraç gelirleri düşen Osmanlı‘nın Anadolu‘yu talan etmesi Celali Ayaklanmalarının temel 
nedeniydi. 

 Alevi halkın öncülüğünde iktidara yönelen örgütlü halk ayaklanmaları, 16. yüzyılın ilk yarısında büyük 
katliamlarla bastırılmıştı. Alevilik sürekli gözetim ve baskı altındaydı. Dergahlar, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nda 
merkezileştirilerek, devşirme Dede Babalar eliyle denetime alınmıştı. Kısacası Alevi halk büyük ölçüde ezilmiş, 
örgütlü güçleri dağıtılmış ve baskı altına alınmıştı. Bu koşullarda Düzmece Şah İsmail Ayaklanmasından sonra tüm 
Anadolu‘yu saran örgütlü büyük Alevi Ayaklanmalarına rastlanmadı, onların yerini Celali Ayaklanmaları aldı. 

 Celali Ayaklanmalarını, Osmanlı tarih yazıcıları, dağlara çıkan suhtelerin yada ipsiz sapsız kanun 
kaçaklarının, eski askerleri vb. eşkiyalık hareketleri“ olarak gösterirler. Osmanlı‘nın bu dönemini büyük kargaşalık 
ve göçlerden dolayı “kaç günlük dönemi“ olarak adlandırırlar. 

 Osmanlı tarih yazıcılarının da itiraf ettiği gibi Celali Ayaklanmaları; Osmanlı zulüm ve sömürüsü altında 
yaşama koşulu kalmayan halkın isyanıydı. Bir hak sözünün çok güzel özetlediği gibi; “Kurt bunalırsa düze iner, kul 
bunalırsa dağa çıkar“ Anadolu bunalmıştı. Osmanlı tarih yazıcılarından Müneccim başı, halkın güçlü olanlarının 
dağlara, ötekilerinin İran‘a kaçtığını yazıyor. Cevdet paşa, bürokrat-ayan-ümera (beyler) üçlüsünün halkı 
soyduğunu yazıyor. Selaniki ise gerçek üstü vergilerle halkın yönetimden ve dünyadan nefret eder hale 



getirildiğini belirtiyor. 

 Anadolu‘yu yağmalayan Osmanlı, bir yandan da Aleviliği yok etmek, Alevi halkı asimile etmek için 
saldırmaktaydı. Dini, egemenlik ve sömürü aracı olarak daha etkin kullanmak, yoksul halkı dinle uyuşturmak için 
her yere medrese açtı. Medreseler, yoksul halkın çocukları için hem karnını doyuracağı, hem de ilerde bir yere 
kapılanıp köylülükten kurtulabileceği bir umut kapısıydılar: Devlet bu okullara, toplumsal kontrol ve dönüştürme 
misyonu nedeniyle kapasite üstü öğrenci alımı gerçekleştiriyordu. Ancak içine girilen kriz koşullarına bağlı olarak 
Osmanlı’nın, bu çok büyük öğrenci yoğunluğunu besleyip, eğitip, dağıtma olanağı yitirmesiyle, düzenin bu en 
güvenilir ideolojik kurumları, birer ayaklanma ve soygun ocağına dönüşeceklerdir.“(212) Osmanlı Gerçeği/ 
Erdoğan Aydın/Syf:215 

 Her yere açılan Medreseleri dolduran Suhteler (öğrenciler), sonunda açlık ve bakımsızlıktan isyan ettiler. 
1575‘ ten itibaren suhteler, düzene yönelmek yerine köylere saldırmaya, talan etmeye, çeteler kurarak haraç 
toplamaya başladılar. 

 Araştırmacı İsmail Kaygusuz, Suhtelerin aynı zamanda o zamanki yükseköğrenim gençliğini 
oluşturduklarını, bir kısmının batini akımları takip ettiklerini, Şeyh Bedreddin‘in kitaplarını okuduklarını, 
dolayısıyla Osmanlı düzenine isyan ederek halk ayaklanmaları içinde de yer aldıklarını söylüyor. Özelikle Edirne ve 
İstanbul medreselerinden Kalender Çelebi‘yi, oğlan Şeyh Maşuki‘yi ve diğer Batini Şeyhlerini destekleyen, dağlara 
çıkan suhte grupları olduğundan söz ediyor. Ki öğrenci gençlik içinde hangi devirde olursa olsun ileri, devrimci 
grupların çıkmaması pek mümkün değil. Ama egemeler bunları tarihin derinliklerine gömmek, unutturmak, 
açlıktan, umutsuzluktan çeteleşenleri ise karşı propaganda için öne çıkarmak isterler. 

 Suhteler, çiftbozan köylüler, tımarları elinden alındığı içini isyan eden Celali olan beyler… Osmanlı, dört bir 
yandan Anadolu‘yu tutuşturan ayaklanmalara güç yetiremiyordu. O nedenle bunlara karşı yerel güçler 
oluşturmaya çalıştı. 

 “ Suhte isyanlarını önlemek için 1579 Mart‘ında bir hattı hümayun yayınlandı. Bunda, suhtelerin isyana 
son vermeleri halinde af olacakları bildiriliyordu. Ancak isyanların kökenine inilmediğinden olaylar durlmadı. 
Hükümet de 1579 Mayıs‘ından itibaren ‚demleri hederder‘ diye her vilayete, sancağa ve kazaya, kovuşturma 
yazıları yolladı. Bunda ‚eşkiya talebenin yakalanıp idamı, her köyden seçilecek birer yiğitbaşının il erterini toplayıp 
muhafız sipahilere yardımı isteniyordu. Bu durumda suhte akrabaları da işe karıştı. Halk maddi sıkıntı içinde, vergi 
toplayan vilayet idarecileriyle boğaz boğaza geliyor, çaresiz çiftini, çubuğunu satarak dağlara çıkıyordu. Böylece 
suhtelerden ayrı levent ve sekbanlar türedi. Ayrıca memurlara karşı ilk toptan hareket eden kasabalar türedi. 
Köroğlu ayarındaki ilk Celali bölükbaşları böylece ortaya çıktı.“ (213) Celali İsyanları/ Mustafa Akdağ/ Syf 90-91 
çift bozan toprağını kaybetmiş yoksul köylülerden ….?beylerin kapısında paralı asker  olanlara levent …..? ti Ehl-i 
örf denen Eyalet ve Sancak beyleri, …….?şlıları ise ücretli askerlerden birlikler oluşturmuş, onlara da Sekban 
denilmişti. Padişah fermanı ile oluşturulan bu yerel ordular çok geçmeden bir biri ile savaşmaya başladılar ve 
“Celali bölükleri“ olarak isyanlar yarattılar. Özellikle beslediği kapıhalkı denen ordusuyla güç kazanan beylerbeyi 
vb. devlet görevlileri, keyfi vergiler toplamaya, köylerin arazilerine el koymaya, şehirleri haraca bağlamaya 
başlamışlardı. Osmanlı bu sefer de Anadolu‘ya kişisel çıkarları ….? talan eden kendi görevlilerine karşı tedbir 
almak zorunda kaldı. Adaletnameler yayınladı. Bu adaletnamelerde halka silahlanma ve kendini koruma yetkisi 
verildi. Yigitbaşları öncülüğünde oluşturulan il erleri, köy ve şehirleri koruduğu gibi bir süre sonra karşı saldırıya 
geçerek zenginlerin konaklarını basmaya, toprağı gasp eden bey ve ağalardan geri almaya, zalim vilayet 
yöneticilerinden hesap sormaya başladı. Köroğlu da onlardan biriydi. 

 Osmanlı tarih yazıcısı Naima‘ya göre Celali isyanlarını başlatanlar “ etrak-ı biidrak“ (idraksız Türkler) ile 
“ekrad-ı dalalet nihad “ (hain tabiatlı Kürtler“ idi. Osmanlı‘nın aşağılamaları bir yana, tüm Anadolu‘nun 
ayaklanmalara katıldığı anlaşılıyor. 



 Celali Ayaklanmalarını, Alevi ayaklanması olarak değerlendirmek eksik olur. Bu ayaklanmalarda 
yoksulluğa düşmüş Alevi-Sünni tüm Anadolu halklarının yer aldığı açıktır. Ayaklanmaların “Celali“ ismini alması, 
Şeyh Celal‘in 1517‘de ayaklanmış bir önder olması nedeniyleydi. Yine en büyük Celali önderlerinden Kalenderoğlu 
Piri, ismini Kalender Çelebi‘den almıştı. Efsanesi dört bir yana yayılarak bugüne kadar gelen Köroğlu ise Alevi 
halkın bilincinde bir Kızılbaş beyidir! 

 16.yüzyılın sonlarından itibaren “Osmanlı‘nın elini Anadolu‘dan kesmek “ iddiası ile yoksul köylüleri 
peşinden sürükleyen en büyük Celali Ayaklanmaları, çoğu kez önderlerinin ihaneti ile, Osmanlı tarafından rüşvet 
verilmesiyle yenildi, dağıldılar. Celali Ayaklanmalarına önderlik edenler, çoğunlukla fırsatını bulduğunda büyük bir 
arazi elde ederek yada istediği bir makama getirilerek Osmanlı ile anlaşan eski sipahiler, kapıkullları yada yerel 
beylerdi: İsimlerini anacağımız büyük Celali önderleri dışındakiler padişahı karşılarına almamışlar, birbirleriyle 
savaşmışlardı. Kanuni Sultan Süleyman‘ın başlattığı, tımarların (dolayısıyla beylerin ) Sarayda Enderun‘dan 
yetişme devşirmelere verilmesi uygulaması da Celalilerin zoru ile kaldırıldı, gücü yeten beyliği alır bu koşullarda, 
halk daha çok ezildi ve soyuldu. Ki 17. yüzyılın başlarında, Anadolu nüfusunun üçte ikisi savaşlarda kırılmış ya da 
kaçmıştı. 

  KUTU 

 Osmanlı toplumunda 1450-1550 döneminde istikrarlı olan fiyatlar, dış talebin arttığı 1550 tarihinden 
sonra yükselmeye başlamıştı. Buğdayın kilesi; 1450-1550 yılları arasında 20-30, 1595 te 20-40 akçedir. Koyun; 
1450-1550 yılları arasında 20-30 akçeyken 1595‘te 70-80 akçeye çıkmıştır. Demir; 1550‘de 3 akçeden 1595‘e 15‘e 
Bakır; 6 akçeden 35‘e Pamuklu bez 2 akçeden 6 akçeye, Sade yağ, 4 akçeden 20 akçeye; Bal, 2 akçeden 19 akçeye; 
yükselmiştir. 1550‘yi izleyen 45 yıl içinde akçe altın ve gümüş karşısında değerinden 3-4 kat kaybetmiş; buğday 4, 
bez 3, bakır 5, ham demir 5 kat pahalılaşmıştır. (214) Celali İsyanları/ Mustafa Akdağ/ Syf:22 D.T.C.F yayını Ankara 
1963 

 Osmanlının merkezi yönetiminin iyice zayıfladığı bu koşullarda “ayan“ denilen, bağımsız bir güç gibi 
hareket edebilen, yeni yasalar, vergiler koyabilen yerel otoriteler oluşmuştur. Halk, dağınık ve güçsüz de olsa bu 
yerel otorite Bey ya da Köroğlu gibi yiğitlerini sarıp sarmalayarak Bolu Beylerine meydan okur! 

 KUTU: “NİCEKİ HAN, BEY, PAŞA VAR MEN KÖROĞLU ELDEN KOYAN DEĞİLEM!“ 

 Köroğlu, destanlara konu olmuş en ünlü Celali lideridir: 

 “Öyle anlaşılıyor ki, ilk tanınmış levent Bölükbaşı yahut daha uygun deyimle Celali reisi, Bolu ile Gerede 
arasında 1581‘den itibaren 200 kişilik bir grupla soygunculuğa başlayan Köroğlu efsanesinin kahramanı Köroğlu 
Ruşen Ali‘idi (…) Halk destanlarının yegane kahramanı olarak edebileşmesinin sebebi, Celali isyanlarının ilk 
bayraktarı olmasındandır. Yaşadığı sahaların İran- İstanbul askeri yolu üzerinde olması, şekavetini* ayrıca popüler 
kılmıştır“(215) Celali İsyanları/Mustafa Akdağ/ Syf:91-94 

*Şekavet: Eşkiyalık, haydutluk. 

 Köroğlu, halk için, adalet için dağa çıkmış bir Celalidir. Halkı ezen sercet sahiplerine, beylere, paşalara, 
kadılara hesap sorar. Onların mal yüklü kervanlarını soyar. Zenginden alır fakire dağıtır. Halk, sırtını Köroğlu‘na 
yaslar, Köroğlu da dağlara… Kıratıyla, yavuklusu Nigar‘la evlatlığı Ayvaz ve kan kardaşı Kiziroğlu Mustafa Beyle bir 
yiğitlik destanına dönüşür Köroğlu. Er meydanında kimseden geri kalmaz o devirde gerçekten de ilk önce beylerin 
paşaların kapıhalklarında görülmeye başlamış olan tüfeklerin zorbalara üstünlük sağlamasına kızar: “ Tüfek icad 
oldu, mertlik bozuldu“ der. 



 Köroğlu‘nun, Bolu Beyi ile kavgası, halkın kavgasıdır. Çoğu “eşkiya“ destanları gibi kişisel intikam duyguları 
ile başlamış olsa da kısa sürede tüm ezilenleri yanına toplar ve beyleri paşaları da karşısına alarak halkın umudu, 
kavgası olur. Bu yüzden halkın ezildiği, soyulduğu her yerde bir Köroğlu çıkar. Anadolu‘dan İran‘a orta Asya‘ya 
kadar yayılan Köroğlu destanı, Köroğlu adı ile ortaya çıkan halk önderlerinin yaşamları ve maceraları ile 
harmanlanır. 

 Konuyu araştıranlardan Prof. Fahrettin Kırzıoğlu, pek çok Köroğlu tespit etmiştir. “...1531-1628 yılları 
arasında, Kazvin, İsfahan, Horasan Serahs ve Fars gibi şehirlerde ve bölgelerde göçebe uyrukları ile görevli 
bulunan Dulkadirli ve Avşarlı boylarından Köroğlu ve ya Koroğlu adını taşıyan üç Kızılbaş Beyi vardır...“ 
(216)Aktaran: Köroğlu/Nejat Birdoğan/Syf:40 

 Köroğlu Destanı‘nın Türkmen, Özbek, Karakalpak, Tatar, Kazak, Kırgız, Uygur ve Tacikler ile Buhara 
Arapları arasındaki Arapça ve Tacikçe türleri Orta Asya kolunu; Azerbaycan, Balkanlar, Anadolu‘da yaşayan 
Türkmenler ile Gürcü, Ermeni ve diğer Milletler arasında yayılmış türleri Batı kolunu oluşturur. Destanının bu 
kadar geniş bir alanda ve her din ve milliyetten halklar arasında yayılmış olması, onun, halkların ortak duygu ve 
düşüncelerine, özlemlerine hitap ettiğinin göstergesidir. 

 Anadolu Türkmenlerinde Köroğlu Destanı, sekiz cilt halinde yayınlanmıştır. Bu destanda Köroğlu‘nun dar 
zamanlarda sığındığı, yol göstericisi, Piri İmam Ali‘dir. Kırat Düldül‘ün özelliklerine sahiptir. Kılıcı Zülfikar‘a benzer. 
Köroğlu, İmam Ali ile özdeşleştirilir. Destan, aynı zamanda 4. Halife Ali‘nin destanı gibidir. 

 Köroğlu, Anadolu halklarının çaresizliğinden, umutsuzluğundan doğan bir destandır. Halkın örgütlü 
ayaklanma olanaklarını bulamadığı koşullarda yarattığı, bireysel kahramanlardan biridir. Ki benzer örnekler Kürt 
dağlarında, Toroslar‘da, Karadeniz‘de Ege‘de sık sık görülecektir. 

 KARAYAZICI ABDÜLHALİM BEY VE DELİ HASAN BEY AYAKLANMALARI 

 Osmanlı tarih yazıcıları, ayaklanmaları anlatırken her ne kadar halkı aşağılayıp, iftiralar, hakaretler 
yağdırsalar da çoğu kez şu gerçeği itiraf etmek zorunda kalıyorlardı. Ayaklanan halk aç, sefil, yarı çıplaktı. Ne 
elinde savaşacak silahı, ne altında binecek hayvanı vardı. Osmanlı ordularını bozup, atlarına, silahlarına el 
koyduktan sonradır ki çıplaklıktan kurtuluyorlardı. 

 Celali Ayaklanmalarına katılan yoksul köylüler de dilenecek kadar yoksuldular. Osmanlı, Celalileri 
soyguncu, yağmacı, ırz-namus tanımayan başıbozuk bir eşkiya güruhu olarak göstermiştir. Oysa ki dönemin 
tanıkları, Celali Ayaklanmalarının halkçı niteliğini ortaya koyuyor. Karayazıcı Abdülhalim Bey Ayaklanmasına tanık 
olan Kemahlı Rahip Grigor şöyle yazıyordu: 

 “ Asiler, önceleri kendileri ve hayvanları için lazım olan yiyecekten başka bir şey gasp etmiyor, talan ve 
tahribat yapmıyorlardı. Çorum‘a gelerek kışlayan asiler, fenalık yapmaktan ve savaşmaktan çekiniyorlardı. Bazı 
Bayburtlu Ermeni tacirlerin bize anlattıklarına göre, İstanbul‘dan dönerlerken Azıcı‘nın (Karayazıcı‘nın) ve 
adamlarının önünden geçmişler, fakat onlar kendileri ile hiç konuşmamışlar, dilenciler gibi yolun üzerinde 
mendilleri sererek tatlılıkla sadaka istemişlerdir. Tüccarlar kendi rızaları ile kudretlerine göre bir şeyler vererek 
yola devam etmişlerdir. Asiler fena bir söz söylemek şöyle dursun, bilakis teşekkür etmişlerdir.“ (217) Türk Halk 
Eylemleri ve Devrimler/ Çetin Yetkin/ Syf150 

 Tarihçi Hakkı Uzunçarşılı da Karayazıcı Abdülhamit Beyin önceleri beylerbeyinin yanında sekbanlık, 
subaşılık yaptığını sonra Sivas‘a bağlı sancaklardan birinin mütesellimi olduğunu ve bu sancağa başka bir 
mütesellim atandığında isyan edip köylülerle birleşerek mütesellimi öldürüp Celali olduğunu yazıyor. 



 16. yüzyılda tımarların yeniden yazıldığını, yerel beylerin ellerinden alınarak saray ve çevresine ve 
kapıkullarına peşkeş çekildiğini sipahilerin ve köylülerin topraksız bırakıldığına değinmiştik. Celali ayaklanmaları, 
beyler ve tımarlı sipahiler önderliğinde göçebe aşiretlerin ve yoksul köylülerin bu politikaya isyanıydı. Karayazıcı 
Abdülhalim Beyin çevresindeki ayaklanma önderleri; Deli Hasan Bey, Amasyalı Deli Zülfikar, Kalenderoğlu 
Mehmet, Karakaş Ahmet, Tekeli Mehmet, Bağdatlı Tavil Halil, Tokatlı Ağaçtan Piri, Kalındudak Mahmut, Köprülü 
Sarı Şaban, Hüseyinoğlu İshak… da tımarları elinden alınmış sipahilerdi. Ayaklanmaya katılanlar ise yoksul 
köylüler, göçebe aşiretler, Osmanlı ordusundan çıkarılmış kapusuz kalmış askerler, azledilmiş beylerin 
kapusundayken açıkta kalmış sekbanlar ve yerel beylerdi. Osmanlı tarih yazıcısı Naima; Karayazıcı‘nın “ evbaş-ı 
reayayı kendine nefer edinip“ ayaklandığını yazıyor. 

 Ayaklanma, 1598‘de başladı. Karayazıcı Abdülhalim Bey‘in amacı “ Osmanoğullarının elini Anadolu’dan 
kesmek“ ve saltanata el koymaktı. Çünkü Osmanlı, halka zulmetmekte ve Anadolu’yu yağmalamaktaydı! 

 Osmanlı, eski Habeş Beylerbeyi Hüseyin Paşa‘yı bu tip yerel ayaklanmaları bastırmakla görevlendirmişti. 
Hüseyin Paşa, huzursuzlukları önlemek için “gayrısını Türk sipahi kodamanlarını, yeniçeri azmanlarını ve bunlara 
dayanan halka zulmeden ayanlarını“ cezalandırmak istiyordu. Ama bu egemen zümrenin sarayı yönlendirmesiyle 
azledilip tutuklandılar. Çünkü Osmanlı‘nın ondan beklediği haklı haksız demeden ayaklanmaları ezerek halkı 
teslim almaktı. Osmanlı, yüzyıllar boyu bu politikadan hiç vazgeçmemiş, başa çıkamayacağı güçlerle 
karşılaştığında ise ayak oyunlarıyla bölüp parçalamış ya da isteklerini kabul etmiş görünerek pusuya yatmış, ilk 
fırsatta ortadan kaldırmıştır. 

 Karayazıcı Abdülhalim Bey ayaklandıktan sonra Urfa‘da bir buçuk yıl tutundu. Şehri kuşatsa da ele 
geçiremeyen Osmanlı, anlaşmak zorunda kaldı. Karayazıcı‘ya önce Amasya, ardından Çorum sancağı verildi. Bir 
yandan da daha önce Urfa‘yı kuşatan Mehmet Paşa, Karayazıcı’yı ortadan kaldırmak için hazırlık yapmaktaydı. 
Şeyhülislam Sunullah Efendi‘nin yeğeni olan Çorum kadısı Çelebi Kadı‘nın Saraya Mehmet Paşa‘yı şikayet eden, 
Karayazıcı‘yı ise savunan mektuplar yazıyordu. Kadı, mektuplarında, Mehmet Paşa‘nın halka zulmettiğini, devlet 
otoritesini tanımadığı, devlet görevlerini rüşvetle dağıttığını, halktan kendisi için zorla mal ve para topladığını, 
Karayazıcı‘nın ise kimseye bir kötülüğünün dokunmadığını yazıyordu. 

 Ama Osmanlı düzeninin temeli sömürüden yanaydı. Ve kendisine isyan edeni unutmaz, İstanbul‘dan 
gönderilen Halep Valisi Hacı İbrahim Paşa, Kayseri‘de Karayazıcı‘ya saldırdı, fakat yenildi. Bağdat‘tan gelen 
Sokulluzade Hasan Paşa‘nın Kürt ve Araplardan oluşturduğu ordusu karşısında ise bu kez ayaklanmacılar bozguna 
uğradılar. Kazayazıcı, Sivas üzerinden Canik dağlarına çekildi ve orada öldü. Adamları, Osmanlı cesedini bulup da 
hakaret etmesin diye kırk-elli parçaya bölüp, her birini ayrı bir yere gömdüler. 

 Karayazıcı Abdülhalim Bey ölünce, toparlanan ayaklanmacıların başına Deli Hasan Bey geçti. İlk iş olarak, 
Tokat‘ta bulunan Hasan Paşa‘nın üzerine yürüdü. Tokat kalesine sığınan Hasan Paşa‘yı öldürdü. Bağdat‘tan gelen 
kervanını yağmaladı. Yalnız haremine dokunmadı. Onları yanına kattığı Hasan Paşa‘nın adamlarını Divriği ve 
Arapgir kalesine teslim etti. 

 Deli Hasan Bey‘in çevresinde toplananların sayısı 30 bini aşmıştı. Sivas kentini yağmaladılar. Ankara‘ya 
geldiklerinde, kentin zenginlerinden, kentin yağmalanmaması karşılığında 80 bin kuruş aldılar. Artık Celaliler iyice 
güçlenmiş ve tüm Anadolu‘ya yayılmış durumdaydılar. Ne var ki iktidarı hedefleyebilecek ne ideolojik güçleri, ne 
de bir planları vardı. Deli Hasan, en güçlü olduğu zamanda Kethüdası Şahverdi‘yi İstanbul‘a göndererek 
bağışlanmasını ve kendisine bir beylik verilmesini istedi. Bu isteği kabul edilerek Bosna Beylerbeyliği verildi. Bazı 
arkadaşlarına sancak beylikleri verildi. 400 bölük başısı da Osmanlı‘nın altı Bölük Sipahiliğine alınarak kapıkulu 
yapıldılar. 

 Deli Hasan Bey, 10 bin adamı ile Bosna‘ya gitti. Orada Osmanlı- Avusturya savaşlarında yer aldı. Bir süre 



sonra da tuzağa düşülerek Osmanlı tarafından ortadan kaldırıldı. 

 Celali önderlerinin kişisel ikbal uğruna Osmanlı ile anlaşıp, ayaklanan yoksul halkı yüzüstü bırakması, 
hareketlerin kendiliğindenciliğinin, örgütsüzlüğünün, iktidar perspektifinden yoksunluğunun göstergeleridir. 

 KALENDEROĞLU VE CANBULADOĞLU AYAKLANMALARI 

 Kalenderoğlu Piri veya Kalenderoğlu Mehmet, Ankara‘nın Murtazabat ilçesinin Yassıviran köyündendir. 
1592‘de yanına toplanan 80 kişi ile isyan etmiş ama devlet tarafından bağışlanmıştı. Bazı beylerbeylerine ve 
sancakbeylerine çavuşluk, kethüdalık ve mütesellimlik yapmıştı. Karayazıcı Abdülhami Bey‘in yanında da 
çalışmıştı. Sancakbeyliği elinden alınınca 1604‘te tekrar ayaklandı. 

 Bu sırada Osmanlı, Kuyucu Murat Paşa‘yı Anadolu’yu kana boğarak Celali ayaklanmalarını bastırmak üzere 
büyük bir ordu ile halkın üstüne salmıştı. Kuyucu Murat Paşa önce Güneydeki Canbuladoğlu Ayaklanması’nı 
bastırmaya yöneldi. Canbuladoğlu Ali Bey Osmanlı‘nın öldürttüğü Halep Valisi Canbuladoğlu Hüseyin Bey‘in 
yeğenidir. Osmanlı‘nın zulmüne karşı 1605‘te Ayaklandığında çevresinde 20 bin civarında insan toplanmıştı. 
Canbuladoğulları Kürt kökenlidirler, soyları Eyyübilere dayanır. Ayaklanma Hatay, Kilis‘ten Halep‘e kadar 
Anadolu‘nun güneyine yayıldı. Canbuladoğlu Ali Bey, Osmanlı‘ya karşı bağımsızlığını ilan etti. Adına hutbe okuttu, 
para kestirdi. Osmanlı‘ ya karşı Lübnan Dürzileri ve Toskana Dükü I. Ferdinand‘la anlaştı. 

 Kuyucu Murat, daha tehlikeli gördüğü Canbuladoğulları üzerine yürürken, Saruhan‘da bulunan 
Kalenderoğlu üzerine ise Anadolu Beylerbeyi Hüseyin Paşa‘yı gönderdi. Kalenderoğlu üzerine gelen Osmanlı 
ordusunu bozguna uğrattı. Güneydeki Canbuladoğulları ayaklanmasını bastırmaya yönelen Kuyucu Murat arkasını 
sağlama almak için Kalenderoğlu ile anlaşmış görünerek ona Ankara Sancakbeyliği‘ni verdi. Ama Ankara‘ya giden 
Kalenderoğlu şehre alınmadı, oyalandı. Ankara kadısı Kuyucu Murat‘la haberleşerek kendine tuzak kurduğunu ve 
Osmanlı ordusu güneyden dönene kadar ayaklanmak istendiğini öğrenen Kalenderoğlu Bursa‘ya yöneldi. Kenti 
kuşattı, ama dış mahalleri ele geçirse de kaleye giremedi. Osmanlı şehre yardım gönderince kuşatmayı kaldırarak 
Ege‘ye çekildi. Manyas‘ta Osmanlı kuvvetlerini yendi. 

 Bu sırada Kuyucu Murat Paşa Canbuladoğullarını Oruç Ovasında yenmişti. Osmanlı tarih yazıcısı, 
Naima‘nın verdiği bilgiye göre 26 bin kişinin başlarını tek tek kestirmiş ve bu başlardan bir tepe yaptırmıştı. 
Kuyucu Murat namı da bu katliamcılığından gelmekteydi. “ Muvaffak olduktan sonra kuyular kazdırıp giriftarları 
kılıçtan geçürüp ol kuyular doldurdu. Eşkiya çetelerinden ol nice kuyular malamal (dopdolu) etmekle halk 
lisanında namı ‚Kuyucu Murat Paşa‘ demekle şöhret oldu“ (219) Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/ Syf:224 

 Canbuladoğlu Ali Bey 1607‘de gerçekleşen bu kırımdan 2 bin adamı ile kaçıp kurtularak Kalenderoğlu‘na 
katıldı. Ama onunla anlaşamadı. Ve bir süre sonra İstanbul‘a giderek af diledi. Temeşvar Beylerbeyi olarak atandı, 
Osmanlı tarafından 1609‘da orada öldürüldü. Bugün Lübnan‘daki Dürzi lider Velid Canbulad bu soydan 
gelmektedir. 

 Canbuladoğlu Ayaklanmasını bastırdıktan sonra Kalenderoğlu üzerine yürüyen Kuyucu Murat Paşa Göksu 
civarında isyancıları yendi ve kuvvetlerini dağıttı. (5 ağustos 1608) Kalenderoğlu ve savaştan sağ çıkabilen 
adamları İran‘a sığındılar. 

 Kalenderoğlu Ankara Sancakbeyliği verilerek tuzağa düşürülmek istendikten sonra Osmanlı‘nın gerçek 
yüzünü görmüş ve ölene ya da yenene kadar Osmanlı ile savaşmaya karar vermişti. Silifke yöresinin Celali 
önderlerinden Muslu Çavuş‘a yazdığı bir mektupta Osmanlı‘yı Fitne çıkarmakla, sözünde durmamakla, haksızlığı 
ve zulmü huy edinmekle suçlamış, mütegalibe olarak nitelemişti. Canbuladoğlu vak‘asından sonra min bad (artık / 
dan sonra) can tende oldukça serfürü eylemek (başeğmek) yoktur. Hakı Teala muin (yardımcı) olursa yanında olan 



bi-şümar (sayısız) kargüzar (becerikli) dilaverle (yiğitle) ol koca fertutu (bunağı Kuyucu Murat Paşa‘yı) bertaraf 
eyleyip, Üsküdar‘dan berisini Osmanlı‘ ya feragat ettirmek vardır. Eğer Fırsat Koca‘nın olursa (Murat Paşa galip 
gelirse), had bizim ettiğimiz işler illerde destan olduğu hemen bize kafidir.“ (220) Türk Halk Eylemleri ve 
Devrimleri/ Çetin Yetkin/ Syf:157 

 Celali ayaklanmaları aç, sefil, çaresiz kalmış Anadolu halklarının ayaklanmalarıydı. Aleviler, Sünniler, 
Türkler, Kürtler, Araplar tüm Anadolu halkları bu ayaklanmada yer almışlardı. Osmanlı tarihçilerinin “Etrak-ı bi 
idrak“ (idraksız Türkler) ile “Ekrat-ı bi idrak“ diyerek aşağıladığı Türk‘ü, Kürdü ile Celali isyanlarını çıkaran halkın 
çoğunlukla Alevi-Bektaşi-Kızılbaşlar olduğu kolaylıkla anlaşılır. Ahmet Akgündüz gibi resmi tarihçiler bile o dönem 
de Osmanlı‘nın “Türk“ derken Alevileri kast ettiğini söylüyor. 

 “Bazı tarih ve fıkıh kitaplarında geçen Etrak-ı bi idrak yani idraksız Türkler ifadesine gelince bu tabir daha 
ziyade göçebe halinde yaşayan ve genellikle avamdan gelen bazı Türkmenler ile Anadolu‘da Şia‘nın tahrikiyle 
İsyan eden Celaliler için kullanılmıştır. Nitekim benzer bir tabir de Ekrat-ı bi idrak şeklindedir. Bizce asıl önemli 
olan, bu tabirin Anadolu‘da Celali isyanlarını çıkartan ve Osmanlı Devleti‘nin ayakbağı bulunan şii Türkmenler için 
kullanıldığı gayet açık bir şekilde kanunname metinlerinden anlayabilmemizdir. İbn-i Kemal başta olmak üzere, 
bütün muteber Osmanlı tarihçileri, Osmanlı devletinin yıkımına sebep olan isyancı gruplar içinde özeliklede şii 
grupları kastederek, ‚Kızılbaş, Evbaş, Etrak-ı Na-Pak, Etrakı bi idrak, Ekrad-ı bı aki u din, Cema‘atı Kalleş, Şeytan 
kulu, mufsid-i fasid-i tikad‘ ve benzeri tabirleri kullanmaktadırlar(221) Aktaran: Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet 
Saraç/Syf:84-85 

 OSMANLI‘NIN 17.YÜZYILDAKİ SÜRETİ: KUYUCU MURAT PAŞA 

 Osmanlı bozuk düzenine karşı ayaklanan halkı, bastırmak için giderek daha acımasız daha kanlı 
yöntemlere başvurdu. 17. yüzyılın başında Veziriazam yapılan Kuyucu Murat Paşa ve aynı politikayı sürdüren IV. 
Murat ve Köprülü Mehmet Paşa, Anadolu‘yu kanla boğarak elde tutmaya çalışan Osmanlı‘nın temsilcileriydiler. 
İstanbul‘u zapt-u rapt altına alan IV. Murat‘ın İran seferi Anadolu‘daki Alevi halk için yine öncesiyle, sonrasıyla 
katliam seferine dönüştü. Köprülü Mehmet Paşa beş yıllık sadrazamlığı(1656-1661) süresince 36 bin kişiyi katletti. 
Osmanlı‘nın kan dökücülüğünün giderek artması kuşkusuz yöneticilerinin kişisel özelliklerinden değil, içinde 
bulunduğu ekonomik-sosyal- siyasal koşullardan kaynaklanmaktaydı. Halka verebileceği hiç bir şeyi kalmayan 
Osmanlı ekonomik olarak çöktükçe yağma ve talanın dozunu artırmak ta, onu “ Cihan İmparatorluğu“ haline 
getiren ordularını halkın üstüne sürmekteydi. 

 Bir sırp devşirmesi olan Kuyucu Murat Paşa 1606‘da Belgrad‘dan çağrılarak sadaret mührü kendisine 
verildiğinde Osmanlı ordusu yine sefer hazırlığındaydı. Celali Ayaklanmaları ile başa çıkamayan Osmanlı sertliği ve 
acımasızlığı ile ünlü bu 90 yaşındaki ihtiyarı büyük bir ordunun başına geçirerek Anadolu‘yu kılıç zoruyla yeniden 
fethetmeye karar vermişti. 

 Kuyucu Murat Paşa, Osmanlı tarih yazıcıları tarafından Osmanlı‘nın kurtarıcısı ilan edilen 
kahramanlaştırılmaya çalışılan bir kan içicidir. Naima tarafından “bütün büyüklükleri nefesinde toplamış bir 
Merd-i Meydan ve pehlivan ı devran“ olarak anılıyor. Gerçekte ise Kuyucu Murat yağmacı, hırsız, çocuk katili, 
tecavüzcü ve kalleş bir Osmanlı paşasıydı. Yani Osmanlı‘nın tüm özeliklerini kendinde toplamıştı. 

  Sadrazam olmadan önce 4 yıl Yemen Valiliği yapan Kuyucu Murat Paşa çok servet yaptığı ve 
yiyicilikle suçlandığı için görevden alınmıştı. Bu nedenle bir süre Yedikule zindanlarında yatacaktı. Koyu bir 
Nakşibendiydi ve Alevi düşmanıydı. Anadolu seferinde Kadın- çocuk demeden 100 bin den fazla insanı öldürttüğü 
biliniyor. Kalleştir, ki kendisine katılmak isteyenleri bile adamı fazla diye tuzağa düşürerek öldürtmüştür. 

 Dönemin tanıklarından Ermeni rahip Grigor, Kuyucu Murat Paşa‘nın kuyularını şöyle anlatıyor. 



 “Murat Paşa bütün konakladığı yerlerde önceden kuyular kazdırır ve bütün Celalileri halkın şikayet ettiği 
muzır adamları öldürüp bu kuyulara attırır oraya indirilen bir kaç adam da atılanları üst üste yığarlardı. Olaydan 
dört yıl sonra kış mevsiminde oradan geçerken eve büyüklüğünde olan kuyuları gözlemlemiştik.“(222) Osmanlı‘da 
Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/Syf:73 

 Kuyucu Murat Paşa‘nın devleti nasıl kurtardığının en çarpıcı örneğini ise Naima yazmıştı. Kuyucu Murat bir 
gün yine katlettirdiği adamları kazdığı kuyulara doldurturken bir sipahinin atının terkisine bindirdiği çocuğu görür 
yanına çağırdığı çocuğa sorar: 

 “Sen ne yerdesin? Celali arasına neden düştün dedikte, Sabi doğru söyleyip: 

 -Falan diyardanım, kıtlık sebebinden babam beni alıp bunlara katıldık. Boğazımız tokluğuna yanlarınca 
gezerdik. Dedi  

 -Baban ne idi? 

Deyu soracak; 

 -Peştar çalardı ve anınla doyunuyordu  

Vezir-i azam Murat Paşa başını sallayarak acı acı güldü: 

 - Hay, Celalileri şevke getürdü 

Deyup çocuğun katline işaret etti, işaret üzerine çocuğu cellatlara verdiler. Fakat cellatlar: 

 -Bu sebi masumu nice öldürelim?! 

Deyu çekilip, her biri bir tarafa gidip göz yumdu. Murat Paşa emrinin neden geciktiğini sordukça, cellatların 
çocuğa merhamet edip istinkaf ettiklerini ( kaçındıklarını) bildirdiklerinde paşa: 

 -Yeniçerilerden birisi öldürsün Deyu buyurdu. Yeniçeri dilaverlerine teklif olundukta onlar dahi, sabiye 
bakıp: 

 -Biz cellatmıyız? Cellatlar bile merhamet etti. Vezir kendi iç oğlanlarına emretti ki, Sabi yi öldüseler. Anlar 
dahi huzurundan dağılıp kabul etmediklerinden oğlancık meydanda kalıp, onu öldürecek adam bulunmadıkta 
ihtiyar vezir arkasından kürkünü bırakıp ve kalkıp, sabiyi kendi eliyle alıp kuyunun kenarına götürüp, başını burup, 
boğazını sıkıp helak(öldürerek) ve kendi eliyle kuyuya ilkaa etti (attı) (224) Türk Halk Eylemleri ve Devrimler/ 
Çetin Yetkin/ Syf: 166 

 Kuyucu Murat Paşa‘nın cellatları bile tiksindiren bu kan içiciliği sarayda da tepki çekti. Diğer vezirler 
eleştirdiler. Ama Osmanlı‘nın çıkarlarına uygun olduğu için padişah I. Ahmet Vezir-i azamını savunarak diğer 
paşaları susturdu:“… ol bir gazi ve hacı ihtiyar ve kar güzar vezirdir. Anadolu vilayetinde alakamız kalmamışken 
yeniden teshir etti. Bu denli celali askerine galip olup kıldı. Kahr ve fedbir ile bu kadar müfyitlerin hakkından gelip 
uğrunda can ve baş ile hizmet etti. (…) bir dahi anın hakkında söz söylemeğe rızam yoktur.“ (225) Aktaran: 
Osmanlı Gerçeği/ Erdoğan Aydın/Syf:226 

 Anadolu‘dan ümidini kesmiş Osmanlı, Kuyucu Murat Paşaların katliamları ile saltanatını sürdürmeye 
çalışmaktaydı. 100 binden fazla insanı katleden Osmanlı Ordusunun Anadolu seferinden dönüşünde bu yüzden bir 
zafer kutlamasına dönüştürülmüştü: 



 “ Sadrazam kuyucu Murat Paşa‘nın İstanbul‘a dönüşü gerçekten çok görkemli oldu. Kafilenin önünde 
Arabistan, Suriye ve Anadolu celalilerinden ele geçirdiği dört yüz kadar bayrak sallanıyordu. Her bayrağın 
üzerinde silah zoruyla yok ettiği asi önderlerin adı yazılmıştı. Seferden dönmeden önce İstanbul‘a en az otuz bin 
asinin kellesini göndermişti. Bir o kadar da Murat Paşa‘nın yakaladığı yerlerde piramitler halinde yükseliyordu. 
Yüz bin Celali taraftarının Sadrazam tarafından kazdırılan kuyulara gömüldüğü söyleniyordu...“ (226) Alphans e de 
Lamirtine‘den Aktaran: Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:83 

 Osmanlı Anadolu‘yu kana boğarak kazandığı bu zaferi, Görkemli Sultanahmet Camisi ile taçlandırdı. I. 
Ahmet‘in yaptırdığı cami cellatların bile merhamet ettiği küçük çocukları elleriyle boğup kuyulara dolduran 
Osmanlı‘nın gücünün ihtişamının bir simgesi olarak başkente dikildi. 

 Ama Osmanlı‘nın bu kanlı zaferi kalıcı olmayacaktı, katliamlarla, soygunlarla iyice güçten düşmüş olsa da 
ayaklanmaktan vazgeçmeyecekti. 

 CENNETOĞLU AYAKLANMASI 

Cennetoğlu, Kazdağları Türkmenlerinden bir Alevi‘dir. Annesinin adı Cennet olduğu için bu isimle anılmış bazı 
Osmanlı belgelerinde. Cennetkarıoğlu olarak geçmiştir. 

 Cennetoğlu yoksul köylünün hakkını almak için ayaklanmıştı. Naima şöyle yazıyor: “Kayseri Sancağı 
hududunda reayayı muhafaza bahanesiyle meydana çıkıp ve zamanla kuvvet olup, itaatten çıkıp Kazdağı ve ol 
havali Türklerinden pek çok ırgat toplayıp fesada başladığından ortada kaldırılması icap etmişti.“ (227) Türk Halk 
Eylemleri ve Devrimleri/ Çetin Yetkin/ Syf:161 

 Anadolu‘nun hem Osmanlı tarafından hem de bazı beylerin kişisel çıkarları için “Celali“ postuna bürünerek 
soyulduğu bu döneminde halk kendiliğinden toplanıp çareler aramaya başlamıştı. Cennetoğlu bir tımarlı sipahiydi. 
Halk arasına karışarak direnişlerinde onlarla birlikte olacağını ama halkın da kendisini sonuna kadar 
desteklemesini istediğini söyledi. Bunun üzerine halk and içerek söz verdi. Cennetoğlu bin atlı ve bin yayadan 
oluşan bir ordu kurmak için yöreden vergi topladı. Bazı Celaliler de ona katıldılar. Üzerine gelen ilk Osmanlı 
ordusunu Tire‘de bozguna uğrattı Bursa Saruhan ve İzmir yörelerinde egemen oldu. 

 Bu kez üzerine daha büyük bir ordu ile Dişlek Hüseyin Paşa gönderildi. Cennetoğlu 1625‘te Manisa‘da 
yapılan savaşta yenildi. Denizli‘ye geçerken yakalandı ve Birgi‘de işkenceyle öldürüldü. 

 SAKARYA ŞEYHİ AHMET AYAKLANMASI 

 Sakarya Şeyhi Ahmet IV. Murat döneminde yaşadı Bozdağ‘da Sakarya Nehri kıyısında bir Bektaşi dergahı 
vardı Eskişehir-Bilecik arasındaki bu dergaha geldiğinde Ahmet 16 yaşındaydı. 10 yıl bu dergahta aşkla pişti, oldu 
ve herkesin saygısını, sevgisini kazanan bir mürşit olarak dergahın başına geçti. Halkın dilinden anladığı, dertlerini, 
sorunlarını çözdüğü için kısa sürede çevre köylerinde umudu haline geldi. 

 1638‘de IV. Murat ikinci kez İran‘a Sefer hazırlığına girişmişti. Sefer demek halk için vergi demekti, asker 
vermek demekti. Canının, malının yağma ve talan edilmesi demekti. Bu koşullarda köylü adaletli, halden anlayan 
derdine derman olan Şeyh Ahmet‘in öncülüğünde isyan bayrağını kaldırdı. Şeyh Ahmet‘i dünyayı kurtaracak, 
zalimlerden hesap sorup mazlumun hakkını alacak Mehdi ilan etti. 

 IV. Murat ayaklanmayı bastırmak için Anadolu Beylerbeyi Vardar Ali Paşa‘yı görevlendirdi. Şeyh Ahmet 
Sakarya, Kocaeli, Mudurnu çevresindeki köylerden topladığı 7-8 bin kişilik kuvvetle Osmanlı ordusunu bozguna 
uğrattı. IV. Murat bir avuç “baldırı çıplak“ köylüyü ardına takan bir Şeyhin, Osmanlı ordusunu bozmasına çok 



öfkelendi. Öfkelendiği kadar da ayaklanmanın yayılmasından korktu. 

 Ayaklanmacılar ilk zaferi kazanmış daha da güçlenmişlerdi. Ama Osmanlı‘da oyun bitmez! 

 IV. Murat Şeyh‘in eski bir müridi olan Osman Ağa‘yı görevlendirdi. Osman Ağa da Hızır Paşa benzeri 
inancının ikrarını Osmanlı‘ya satmış bir işbirlikçiydi. Şeyh Ahmet‘i ondan yana görünerek tuzağa düşürdü ve 
yakaladı. İran Seferine çıkmış olan ve Konya Ovası‘nda bulunan IV. Murat‘a götürdü. Önce Şeyh‘in gözü önünde 
12 Müridini işkence ile katlettiler. Ardından IV. Murat‘ın huzurunda cellat Şeyh Ahmet‘e işkenceye başladı. Ama 
Şeyh Ahmet inancına bağlılığı ile ölüme meydan okudu, celladına: “ Acele etme… zevkini alayım..“ diyerek 
padişahın hevesini kursağında bıraktı. 

 IV. Murat yenilginin acısıyla Sakarya Şeyh‘ini destekleyen 40 köyü ve Bozdağ Dergahını yaktırarak bölgede 
büyük bir katliam yaptı.(228) Kaynak Yürüyüş Dergisi, sayı; 371/ 30 Haziran 2013 

 KARA HAYDAROĞLU AYAKLANMASI 

 Kara Haydaroğlu, Hamideli Uluborlu (Isparta) kasabasında dağa çıkan Kara Haydar‘ın oğludur. Kara Haydar 
haksızlık ettiği için bir kadıyı öldürerek eşkiyalığa başlamıştı. Isparta Serinkent‘teki Veli Baba tekkesinde 
saklanırken yakalanmış ve öldürülmüştü. Kara Haydar tekkenin kurucusu Veli Baba‘nın kız kardeşi ile evliydi. 
Öldürülünce oğlu Mehmet tekkedekileri babasını ihbar etmekle suçladı. Tekkeyi basıp Veli Baba ve ailesinden 16 
kişiyi öldürerek Söğüt Dağına çıktı. 

 Veli Baba tekkesi bugün de ziyaret edilen önemli bir Alevi-Bektaşi tekkesidir. Menakıbnamesi‘ne göre Veli 
Baba Osmanlı‘nın Balkanları Fethinde önemli bir rol oynamış Osmanlı ordusu ile savaşa katılmış bir aileden 
gelmekteydi. Kanuni‘nin Viyana seferine katılan Gül Baba, amcasıdır. Veli Baba‘nın da ömrü savaşlarda geçmiş ve 
kılıç tımarcı olarak verilen bölgede yaşlılığında, tekkesini kurmuştur. Alevi halk tarafından benimsenmiş, türbesi, 
dergahı, yolu, erkanı bu güne kadar yürütülmüştür. 

 Kara Haydaroğlu Mehmet 1647‘de Veli Baba tekkesini basıp intikam aldıktan sonra ayaklandı. Yanına 
Katırcıoğlu Mehmet gibi namlı Celaliler vardı. Naima’ya göre ayaklanmanın bir sebebi de Sadrazam Ahmet 
Paşa‘nın 30 bin kuruş rüşvet almasına rağmen Kara Haydaroğlu‘nu söz verdiği sancak beyliğine atamamasıydı. 

 Osmanlı ayaklanmacıların üzerine İşbir Paşa‘yı gönderdi. İşbir Paşa halka olmadık zulümler yaptı. Ve 
köylülerden 100 kişiyi Haydaroğlu‘nun adamıdır diye İstanbul‘a gönderdi. Naima bile: “ Ancak bu sefer 
bahanesiyle reayaya çok zulüm ve eziyet ve sitem görüp netice de verdi.“ diyerek Osmanlı‘nın Anadolu‘ya sefere 
çıkardığı paşaların yaptıklarını itiraf ediyor. Celalilere ve ayaklanan, vergisini ödeyemeyen, asker vermeyen 
başındaki mültezimlerin, kadıların zulmüne isyan eden halka karşı sefere çıkan her Osmanlı ordusu Anadolu‘yu bir 
kez daha kan gölüne çevirmiş, yağma, talan etmiştir. 

 Olaylar durmayınca bu kez de küçük Çavuş Ahmet Paşa‘ya Haydaroğlu’nu ortadan kaldırma görevi verildi. 
Karahisar‘daki savaşta Haydaroğlu‘nun adamları bozuldular. Zafer kazandığını sanan Ahmet Paşa askeri başıboş 
bıraktı. Toparlanıp az bir güçle baskın veren Haydaroğlu, Osmanlı ordusunu dağıttı. Ahmet Paşa‘yı da ele geçirdi. 
Ama öldürmeyip bağışladı. Önde gelen adamlarından Katırcıoğlu bu tavrına kızdı: “ Ben ve Sen onun eline 
gireydik, şimdi başımız şu meydanda yuvarlanırdı.. Öyle düşmanı adam sağ koyuverir mi? “ diyerek ardından 
yetişti. Ahmet Paşayı öldürdü. 

 Haydaroğlu Afyon‘u yağmaladı. Buradan Isparta üzerine yürüdü ve kentten 3 bin kuruş istedi. Bu sırada 
Osmanlı‘nın görevlendirdiği Abaza Hasan Ağa‘nın yaptığı ani bir baskında öldürüldü. Ve adamları dağıtıldı. Bu 
baskından sağ kurtulan Katırcıoğlu Mehmet geriye kalanları toplayarak Gürcü Abdünnebi‘ye katıldı. 



 Gürcü Abdünnebi yenildikten sonra Beyşehir, Seydişehir bölgesine dönmüş. Osmanlı tarafından 
bağışlanarak önce Beyşehir Mutasarıflığına, sonra ise Karaman Beylerbeyliğine getirilmiştir. Osmanlı paşalarının 
zulmüne karşı halk içinden çıkan, halka öncülük eden bu Celalilerin halkçı niteliğini göstermesi bakımından 
Osmanlı‘nın tarih yazıcısı Naima‘nın şu sözleri ilginçtir. 

 “Katırcıoğlu haramilikten yetişmiş dağ adamı iken, anın zulmü diğer valilerden çok az olduğu herkesçe 
malumdur. Bu vakitte ki valiler ne kadar zalim olmalıdır ki, bir yol kesenin onlardan daha iyi olduğuna ittifak 
oluna, zamanın fesadından Allah‘a sığındık“ (229) Aktaran: Halk Eylemleri ve Devrimleri/ Çetin Yetkin/Syf:163 

 GÜRCÜ ABDÜNNEBİ AYAKLANMASI 

Gürcü Abdünnebi de diğer Celaliler gibi kişisel nedenlerle ayaklanmıştı. Adana Valisi, Cafer Paşa‘nın kardeşi, Vezir 
Gürcü Mehmet Paşa‘nın da akrabası olan bir kapıkuluydu. Daha önce IV. Murat zamanında başkaldırmış ama 
bağışlamıştı. 1649‘da bir Voyvodalık edinmek için verdiği rüşvetin iç edilmesi üzerine ikinci kez ayaklandı. 

  Anadolu‘da bıçak kemiğe dayanmış, halk çaresizlik, umutsuzluk içinde ardına düşeceği bir önder 
beklemekteydi. Gürcü Abdünnebi Osmanlı‘ya başkaldırınca Anadolu‘nun her yanından katılımlar oldu. Katırcıoğlu 
Mehmet, Kazzaz Ahmet gibi ünlü Celaliler, sipahiler, sarıcalar, sekbanlar ona katıldılar. Gürcü Abdünnebi önce 
Bursa‘ya gidecekmiş gibi davranırken son anda İstanbul üzerine yürümeye karar verdi. 

 Gürcü Abdünnebi kişisel nedenlerle başkaldırsa da hareketi kısa sürede bir halk ayaklanmasına dönüştü. 
Osmanlı saltanatını ortadan kaldırmak için yola çıkan Abdünnebi Niğde‘de karısını boşayıp onunla vedalaşmış, 
bütün malını mülkünü satıp paraya çevirerek yanına almıştır. Naima‘nın yazdığına göre “ bile gelenlere(birlikte 
gelenlere) harçlık verip, yolda ekmek, yemek ve buna benzer şeyleri parasıyla alup asla fukaraya eziyet 
ettirmezdi.“ (230) Aktaran: Türk Halk Eylemleri ve Devrimleri/ Çetin Yetkin/ Syf:164 

 Osmanlı Tavukçu Paşa‘yı görevlendirerek Abdünnebi‘yi ….naya gönderdi. Tavukçu paşa önce İzmit’te 
hendekler kazdırıp ayaklanmacıları karşılamayı düşünse de çok kalabalık olduklarını öğrenerek vazgeçti, başkente 
geri döndü. Bunun üzerine sadrazam Murat Paşa Üsküdar‘a gelerek Bulgurlu‘da istihkâmlar kazdırdı. İstanbul’da 
eli silah tutan ne kadar adam varsa sancak-ı şerif‘le birlikte Üsküdar‘a geçirtti. Osmanlı tüm gücünü toplayarak sel 
gibi üstüne akan Anadolu‘ya karşı başkentini savunmak zorunda kaldı! 

 iki taraf 5 Ağustos 1649‘da Üsküdar-Bulgurlu‘da karşılaştılar. Osmanlı ordusu önce bozulsa da sonradan 
toparlandı ayaklanmacıların düzensizliğinden, yönetim birliğini tam sağlayamamalarından yararlanarak üstünlük 
sağladı. Gürcü Abdünnebi ve beraberindekiler yenilerek kaçtılar. Osmanlı askerlerinin bahşiş almak için yanı 
başında ölen arkadaşlarının dahi başını kesip sadrazama getirdikleri anlaşılınca bu uygulamaya son verildi. 

 Gürcü Abdünnebi ise Kırşehir sancakbeyi tarafından Karapınar‘da yakalandı ve başı kesilerek İstanbul‘a 
gönderildi. 

 HALKÇI NİTELİĞİ OLMAYAN OSMANLI BEYLERİNİN, PAŞALARININ KENDİ ARALARINDAKİ İT DALAŞI 

 Resmi Tarih 16. yüzyılın sonlarından başlayarak Osmanlı Saltanatıyla çatışan tüm hareketleri Celali 
isyanları diye sayıyor. Oysaki başta da belirttiğimiz gibi bunların bir kısmı hiçbir halkçı niteliği olmayan Osmanlı 
beylerinin paşalarının kendi aralarında ya da sarayla giriştikleri çıkar çatışmalarıydı. Egemen oldukları topraklarda 
sahip oldukları makam ve mevkiyi kullanarak oluşturdukları özel ordularıyla it dalaşı sürdürüyorlardı. O nedenle 
bu Osmanlı egemenlerini “Celali“ saymak da çatışmalarını “Celali isyanı “ olarak nitelemek de yanlış olur. 

 Denecektir ki, Karayazıcı, Kalenderoğlu, Canbuladoğlu, Haydaroğlu, Katırcıoğlu, Gürcü Abdünnebi gibi 



Celaliler de kişisel nedenlerle ayaklandılar. Öyle olsa da bu eylemler yoksul halkı Osmanlı‘ya karşı öfke ve 
tepkisini birleştirmiş, halkın sahiplenmesiyle bir halk hareketine dönüşmüşlerdi. Kişisel edenlerle yola çıkan Celali 
önderleri de eylem içinde dönüşerek halkın dertlerine derman olmak Osmanlı‘nın zulüm ve sömürüsünü tümde 
bitirmek çabasına girmiştir. Bu ayaklanmaların Alevi ayaklanmaları gibi aynı kanaldan birbirinin peşi sıra gelmesi 
ve yenilip dağıtılan Celalilerin toparlanıp yeni ayaklanmalara katılması hepsinin Osmanlı‘ya karşı halkın safında 
yer almasını sonucudur.  

 Zaman zaman Osmanlı‘yla çıkar çatışmasına girdiği için resmi tarihin Celaliler arasında saydığı Abaza 
Mehmet Paşa, Vardar Ali Paşa, İbşir Paşa gibi Osmanlı egemenleri ise saray tarafından halkın üzerine salınmış, 
çoğu kez celali ayaklanmaların bastırılmasında rol oynamışlarıdır. Osmanlı‘ya kişisel nedenlerle, birbiriyle 
savaşmış, halkın canını, malını gasp etmiş, yine kişisel ikbal uğruna Osmanlı‘ya hizmete devam etmişlerdir. 

 Örneğin Osmanlı Padişahı Deli İbrahim, İşbir Paşa‘nın karısının çok güzel olduğunu duymuştur. Sivas valisi 
Vardar Ali Paşa‘dan İşbir Paşa‘nın karısını İstanbul‘a göndermesini buyurmuştur. Vardar Ali Paşa bu ahlaksız 
buyruğa karşı gelerek isyan etmiştir. Yerine atanan İşbir Paşa ise 40 bin kişilik bir ordu kurarak Anadolu‘yu 
yağmalamış, başa çıkamayan Osmanlı tarafından sadrazamlığa getirilerek önü alınmıştır. Özcesi bunlar “Celali“ 
olmamış görevdeyken de isyan ettiklerinde de Osmanlı‘nın uzantıları olarak halkın malını canını yağmalamaya 
devam etmişlerdir. 

 OSMANLI, HALK AYAKLANMASIN DİYE SİSTEMLİ KATLİMLAR YAPIŞTIR! 

Kuyucu Murat Paşa‘nın 100 binden fazla insanı katledip kuyulara doldurması Celali ayaklanmalarını önleyemedi. 
Ancak Osmanlı‘nın sömürülen halkı susturmak için elinde başka bir aracı da yoktu. Bu nedenle halk katliamlarını 
sistemli hale getirdi. “Suçlu, suçsuz“ demeden sırf halka gözdağı vermek için her tahta çıkan padişah, sadaret 
mührü verilen sadrazam binlerce insanı katletti. 

 Örneğin 1658‘ Sadrazam olan Köprülü Mehmet Paşa‘nın görevlendirdiği Boşnak İsmail Paşa halka gözdağı 
vermek için 10 bin kişiyi gelişi güzel yakalayıp İstanbul‘a gönderdi. Ama bu terörün de halkın ayaklanmasının 
önüne geçemeyeceğini iyi bildiğinden halkın elindeki bütün tüfekleri de toplattı. Her tüfek sahibinden beş kuruş 
da haraç alarak işi bir soyguna çevirdi. 80 bin tüfeği İstanbul’a gönderdi. 

 Boşnak İsmail Paşa‘nın “Celali“ diye yakalatıp İstanbul‘a gönderdiği bu insanların nasıl katledildiğini 
anlatan Evliya Çelebi‘nin çizdiği manzara korkunçtur: 

 “Sabahleyin Padişah divanı toplayıp otağ önünde hakani köselere tokmaklar vurularak, eyalet eyalet şer‘i 
hüccetler ile celaliği sabit olmuş kimseleri müfettiş paşalar yakalayarak gönderdiklerinden, köseler önünde 
divandan sonra yüzlerce kişi sürüklenir, tertip üzerine cellatlar bu kadar insanı dizip, ateş saçan kılıç ile dilim dilim 
ederlerdi. 

 “Ve Üsküdar bu şekilde insan cesetleri ile donatıldı. Bir kaç gün içinde Üsküdar insan kanından laleliğe 
dönüp, kokuşma neticesi meydana gelen kötü kokudan divan azaları rahatsız olmaya başladı. Kanlar üzerine 
ölürcesine konan sinekler çadırlarda kalanların üzerine konup herkesin elbise ve sarıklarını kana bulardı. (…) İslam 
ordusu üzerine o kadar sinek musallat oldu ki, öğle vaktinde güneşin ışığını kestiler. Bu perişan hal yedi gün sonra 
bildirilince, cesetler için kuyular kazılıp, kesilenler beşer-altışar kuyulara dolduruldu. Nihayet kuyu kazmaktan da 
bıkılıp asesbaşı ve diğerleri cesetleri arabalara yükleyip Haydarpaşa bahçesi önünden denize dökmeye başladılar. 
Nihayet bununla da baş edemeyip mahkumların, divanda muhakemesi görülenlerin Kav iskelesine götürülüp 
orada katledilmesi emredildi. Her gün Kavak iskelesinde yüzlerce insanoğlu kanı dökülürdü. (…) 

 “Nihayet tam yirmi gün böyle devam edip Padişah Üsküdar sahrasından ayrılarak Pendik menziline geldi. 



Allah‘ın hikmeti, o gün divanına Kıbleli Paşa tarafından İki yüz adet suçlu ve suçsuz adam bağlı olarak geldi. 
Suçluları kanunun emrettiği şekilde Kös önünde dizdiler, Cellatlar iki baştan kılıç vurur…“ (231) Aktaran Osmanlı 
Gerçeği/ Erdoğan Aydın/ Syf:226 

 Anlatım böyle sürüp gidiyor. Padişah Anadolu üzerine yürürken durakladığı her menzilde, Anadolu‘dan 
elleri kolları bağlanıp gönderilen Celalilerin boynu vurulur.. 

 Osmanlı‘nın 16. ve 17. yüzyıllarda sistemli bir hale getirdiği bu katliamlar Anadolu halklarını güçten 
düşürmüş umutsuz, çaresiz bırakmıştı. Çetin Yetkin‘in doğru değerlendirmesiyle yüzyıllar boyu halklarımızın 
devlete bakışını belirlemiştir: 

 “….Fakat yenilgi boyun eğme, Osmanlı‘yı benimseme olarak kabullenilmemiştir. Bu kez Anadolu halkı 
Osmanlı ile ilişkilerini en alt düzeye indirmiş… kendi içine kapanık bir yaşam sürmeye başlamıştır. Anadolu‘da 
görülen yoksul, zengin, ürkek ve çoğu zaman bencil köylü, işte bu soylu savaşların çocukları ve savaş kırımından 
sağ kalabilenlerdir.“ 

 Bu baskı ve katliamlara karşı bir savunma mekanizması olarak Alevilik‘te var olan takiyye, gizlenme, sır 
tutma inancın öne çıkan kuralları haline geldi. Alevi halk kimi zaman kendini Sünni gibi göstermek zorunda kalmış, 
kimi zaman özel tavır ve davranışları, giyim kuşamı ile bir birini tanıyabileceği ama dışardan bakanın 
anlamayacağı kapalı bir kültür oluşturmuştu. Devlet zulmünün zor ulaşacağı dağ başındaki köylere, ormanların 
içine, ulaşımı zor vadilere yerleşmiş ve bunun sonucu olarak da toplumun en yoksul kesinini oluşturmuştu. 
Yerleşik yaşama geçmemekte direndiği için devletin “ıslah“ “İskan“ ve “medenileştirme“ saldırılarıyla en fazla 
ezilen buna karşılık “Kamu hizmetlerin“den en az yararlanan kesim de hep Aleviler oldu. 

 FERMAN PADİŞAHIN DAĞLAR BİZİMDİR 

 Celali ayaklanması sonrasında katliamlarla gücü kırılan Anadolu bir sessizlik dönemine girdi. Küçük çapta 
yerel ayaklanmalar sürüp gitmesine rağmen artık halkın iktidarı hedefleyecek büyük ayaklanmalara kalkışacak 
gücü kalmamıştı. Halk artan sömürü ve kuraklık, hastalık gibi afetlerle boğuşmaktaydı. Açlık, yoksulluk daha da 
artmıştı. Halkın örgütsüzlüğü, güçsüzlüğü karşısında. Osmanlının ve onun uzantısı beylerin paşaların zulmü de 
dayanılmaz olmuştu. Osmanlı bu koşullarda göçebe, yarı göçebe aşiretleri tam denetimine almaya çalıştı. Yerleşik 
yaşama geçmeyi dayattı. Bu, halk ile egemenler arasında Selçuklulardan beri süregelen çatışma noktalarından 
biridir. Yerleşik yaşama geçmek göçebeler için tutsaklıktan farksızdır. Çünkü özgürlüğünü kaybedecektir. Aşireti, 
töresi dağılacak, eli kolu bağlı bir kul haline gelecektir. İnancını yitirecek, Osmanlı‘nın 16. yüzyılda itibaren tüm 
şiddetiyle dayattığı şeriata göre yaşamak zorunda bırakılacaktı. Örneğin kadın-erkek yan yana oturamayacak, saz 
çalıp muhabbet edemeyecektir. Asırlardır yaptığı bildiği hayvancılıkla geçinirken bir avuç toprağa bağlanacak, aç 
sefil olacaktır. 

 Osmanlı‘da zaten bu yüzden halkı “düze inmeye“ zorlamaktaydı. Böylece elini kolunu bağladığı halktan 
istediği gibi vergi alabilecekti. Asker alabilecekti. Halkın ayaklanma gücünü diri tutan eşitlikçi, özgürlükçü inancını 
asimile edebilecekti. 

 Halk doğal olarak buna direndi: “İşte bu dönemdeki ifadesiyle Kızılbaşlık da, bu direnişin ideolojik bayrağı; 
yani Osmanlı nezdinde başıbozukluğun (yerleşik düzene geçmemenin) kadın-erkek birlikteliğinin (toplumsallığın), 
şeriata isyan etmenin (ibadete itibar etmemenin) ve göçebe eşitlikçiliğinin adı olacaktır“ (232) Osmanlı Gerçeği/ 
Erdoğan Aydın/Syf:262 

 Osmanlı‘nın ağırlıkla Alevi-Kızılbaşların oluşturduğu göçebeleri yerleşik düzene geçirme saldırıları 18. 
yüzyılda hız kazandı. Çoğunlukla Alevi dedelerinin kurduğu dergahların çevrelerini yurt tutan büyük Alevi aşiretler 



devleti tehdit ettiği düşünülerek kuş uçmaz, kervan geçmez çöllere sürüldüler zorla iskan edildiler. 

 Örneğin 1576‘da Keskin‘deki Hasan Dede Dergahı‘na bağlı Bedilli aşiretine saldıran Osmanlı 80 bin 
hanenin bir bölümünü katletmiş kalanını ise Suriye çöllerindeki Rakka‘ya sürmüştür. 

 Zorunlu iskana en uzun süre direnen ve Osmanlı‘yı en çok uğraştıran ise Avşarlar oldu. Avşarlar 
Anadolu’ya 1071‘den önce gelmişlerdi. 24 Türkmen boyundan biriydiler. Ağırlıklı olarak Çukurova bölgesinde 
yaşamışlardı. Alevi ayaklanmalarında önemli rol üstlenmişlerdi. Yine Safevi Devleti‘nin kurucusu Alevi Türkmen 
aşiretlerden biri olarak tarihe geçmişlerdi. Bugün bir kısım Alevi, bir kısım ise Sünnidir. 

 1670‘lerde alınan bir kararla Avşarlar Hama- Humus bölgesine yerleştirilmeye çalışıldılar. Ama yörede 
geçimini sağlayamayan aşiret “ zorunlu iskan“a uymayarak kaçıp tekrar yurduna döndü. Osmanlı bu tarihten 
sonra ferman dinlemeyen Avşarların üzerine defalarca asker gönderdi, birçok kez de Çukurova’dan uzak yerlere 
sürgün etti. Ama “Ferman padişahın dağlar bizimdir“ diyen Avşarlarla bir türlü baş edemedi. 

 Dadaloğlu, bu Türkmen aşiretinin yiğit bir ozanıdır. Asıl adı Veli‘ydi 1785-1865 yılları arasında yaşadığı 
sanılıyor. Diğer halk ozanları gibi “ Dadaloğlu“ mahlasının da birden fazla ozan tarafından kullanıldığı 
sanılmaktadır. 

 Kalktı göç eyledi Avşar elleri  

 Ağır ağır giden iller bizimdir 

 Arap atlar yakın eder ırağı  

 Yüce dağdan aşan yollar bizimdir 

 

 Belimizde kılıncımız kirmani 

 Taşı deler mızrağımın termeni 

 Hakkımızda devlet vermiş fermanı  

 Ferman padişahın dağlar bizimdir. 

 Avşarlara yönelik zorunlu iskan saldırısı 1860‘tan sonra hız kazandı. Çünkü İngilizler Çukurova bölgesinin 
tarıma açılmasını ve artan pamuk taleplerinin karşılanmasını istemekteydiler. Bunun içinse Çukurova bölgesindeki 
göçebe Avşarların iskan edilmesi gerekiyordu. Diğer yanda Tanzimat sonrası yarı- sömürgeleşme sürecine giren 
Osmanlı çökmekteydi. Bir çok bölgede hakimiyeti zayıflamış, kimi bölgelere, halklara özerklik tanımak zorunda 
kalmıştı. Güçten düştükçe kontrolü dışındaki kesimlerden daha çok korkmaya ve daha çok saldırmaya başlamıştı. 
Avşarlar ise devlet içinde başına buyruk yaşamaktaydılar. Silahlı güçleri on binleri bulmaktaydı. Dadaloğlu‘nun 
türkülerinde övgüler dizdiği Kozanoğlu beyleri Kozan bölgesinde kontrolü ellerinde tutmaktaydılar. Sadrazam dahi 
onlardan izin almadan bölgeye girememekteydi. 

 Padişah Abdülaziz, Avşarları zapturapt altına almak için ve iskanı gerçekleştirmek için “Fıkra-i İslahiye“ 
adında büyük bir ordu donatarak Derviş Paşa ve Ahmet Cevdet Paşa komutasına verdi. 



 Üzerine Osmanlı ordusunun geldiğini gören Avşarlar Kozanoğlu Yusuf Ağa‘nın öncülüğünde ayaklandılar. 
Derviş Paşa şiddetli çarpışmalara rağmen Yusuf Ağa‘yı yenemedi. Bölge halkını kışkırtma çabaları da “Biz 
Kozanoğulları‘na tüfeng atmayız“ cevabıyla reddedildi. Sonunda Osmanlı ötede beri yaptığı gibi er meydanında 
bileğini bükmediği Yusuf Ağa‘yı hile ile ele geçirdi Yusuf Ağa, Müsli Hasan Kahya adındaki bir hain tarafından 
çadırında uyurken yakalandı ve Derviş Paşa‘ya teslim edildi. Askerin elinden kaçmaya çalışsa da vurularak tekrar 
yakalandı. Yaralı halde idam edildi. Ama Yusuf Ağa‘nın direnişi köklerini tarihin derinliklerine daldırmış bir halkın 
direnişiydi. O nedenle bitmedi, bitirilemedi! Dadaloğlu‘nun deyişi ile öcü bizlere miras kaldı. 

 N‘olaydı Kozanoğlum n‘olaydı  

 Sen ölmeden ecel bana geleydi 

 Bir çıkınlık canımı da alaydı  

 Böyle sensiz kalmasaydım cihanda  

 

 Derviş Paşa gayrı kına yakınsın  

 Böbür böbür dört bir yana bakınsın  

 Ama bizden gece gündüz sakınsın 

 Öc alırız ilk fırsatı bulanda 

 “AYDIN İHTİLALİ“ 

 Osmanlı‘nın göçebe aşiretleri zorunlu iskana tabi tutma politikasının Ege‘deki biçimi efeleri “düze 
indirme“ oldu. 18.yüzyıla gelindiğinde Ege dağları zeybeklerle doluydu. Zeybekler Ege bölgesinin ulaşımı zor 
dağlarında göçebe Türkmen aşiretleri, yörükler, tahtacılar olarak düzen dışı bir yaşam sürdürüyorlardı. 
Kendilerine ait kültürleri, yaşam biçimleri ile devletin otoritesini tanımıyor ve ezilen halkın da desteğini alarak 
yerel otoritelerle sık sık çatışıyorlardı. Ege dağlarının öykülere konu olmuş efeleri bu zeybeklerin en ünlüsüydüler. 
Osmanlı‘ya karşı halkın koruyucusu, umudu, adaleti, haline gelmiş olanlarıydılar. 

 Atçalı Kel Mehmet bu efelerin en büyüğüdür. Ki onun isyanı Ege‘nin en büyük ayaklanmalarından birine 
dönüşmüş, Aydın ihtilali denmiştir. 

 Osmanlı, 1828 yılında Aydın- İzmir arası yol üzerinde bulunan zeybeklerin işlettiği tüm kır kahvelerini 
kapattı. Kır kahveleri dağlarda silahlı gezen, kaçakçılık yapan, eşkiyalık yapan, kır bekçiliği yapan zeybeklerin 
konaklama, haberleşme ve buluşma yerleriydi. Birçoğu da geçimini bu kahvelerden sağlıyordu. Osmanlı zeybekleri 
ve zeybekliği ortadan kaldırmak, dağlarda gezenleri düze indirmek için sık sık bu kahveleri kapatmaya çalışıyordu. 
Bu amaçla 1792‘den 1821‘e kadar 8 kez girişimde bulunan yöneticiler sonuç alamamışlardı. En son 1826‘da 
Yeniçeri Ocağı‘nın İstanbul‘da kitlesel bir katliamla kapatılması ve Osmanlı‘nın Rumeli‘de olduğu gibi Anadolu‘da 
sürek avına çıkması fırsat bilinerek bu kahveler ortadan kaldırıldı. Zeybeklerin geçimi daha da zorlaştı. 

 Halkın, reayanın durumu onlardan da beterdi. Örneğin Sultan III. Selim ‚1789-1807) bile yağma ve 
talandan başka bir şey bilmeye yerel yöneticilerden düzeni bozdukları için şikayet ediyordu. “Kasreti 
mezalimden(zulmün çokluğundan) reaya da takat kalmamıştır. Kadınlar ve nabiler ve voyvodalar ve ayanlar ve 



cizyedarların (vergi toplayıcılarının) etmedikleri zulüm yok. Bunlar hep emanet ehline sipariş olunmadığından 
(uygun bir işbilir yöneticiler işbaşında olmadığından) neş‘et etmiştir (gerçekleşmiştir) (233) Aktaran: A. Haydar 
Avcı‘nın Atçalı Kel Mehmed isyanı başlıklı makalesi/ Halk Bilim Araştırmaları/Syf43 İstanbul 2003…..yayınları 

 Halk bir yandan ağaların beylerin ‚salma‘ ya da ‚salgın‘ denilen keyfi vergilerden bir yandan tefeci 
tüccarların elinden bir yandan da Osmalı‘nın savaş için deyip barış zamanı da sürdürdüğü ‚ovarız‘ denilen 
vergilerden bıkmış, bunalmıştı. Derdini türkülere, destanlara döküyor, dağlara söylüyordu. 

  

 “Dağa çıksam ayısı var, kurdu var 

 Düze insem sıtması var, derdi var 

 Köye gitsem tahsildarınn derdi var 

Şaştım ağam bu salgının elinden“ (234) A. Haydar Avcı‘nın Atçalı Kel Mehmed İsyanı Başlıklı Makalesi/ 
Halk Bilim Araştırmaları/ Syf:44 İstanbul 2003 e yayınları 

 Köylü öküzünü, çiftini, çubuğunu, toprağını kaptırmış ağalara kul köle olmuş, ortakçılık, ırgatlık çobanlık, 
bekçilik, azaplık yapmakta, karın tokluğuna çalışmaktaydı. Bu nedenle 19. yüzyılda azap tutma, ırgat, yarıcı, 
ortakçı, maraba, yanaşma gibi adlarla anılmaktaydı. Dayanamayıp isyan ettiğinde küçük çeteler oluşturarak, 
dağları mesken tuttuğunda ise eşkıya denmekteydi. Ege bölgesi, zeybeklik kültürü ve dağlık coğrafyası ile eşkiya 
yatağıydı. 

 Aydın ihtilalinin temelinde böyle bir tablo vardır. Ayrıca isyanın yeşerdiği toprak ayaklanmalar 
bakımından çok zengindir. Ege bölgesinde ortaya çıkmış Davutoğlu(1596), Cennetoğlu (1524), Sivri Bölükbaşı 
(1658) gibi ayaklanmaların acıları tazeydi. Atçalı Kel Mehmet‘in de özellikle yoksullara dayanan Birgi‘li Cennetoğlu 
ayaklanmasından etkilendiği anlaşılıyor. Yine 1826 yılında Yeniçeriliğin kaldırılması Alevi Bektaşi dergahlarının 
yakılıp yıkılması sırasında Bektaşilerin kurtulmak için bu bölgeye sığındığı biliniyor. Osmanlı tarafından Bektaşi 
Babalarının sürüldüğü Tire’deki dergah da ayaklanmanın yayıldığı bölgeydi. Ege bölgesinde ki Alevi-Bektaşi 
dergahlarının yoğunluğu ve Tahtacıları gibi Alevi topluluklarda düşünüldüğünde Aydın ilinde Alevi inancının da 
önemli bir rol oynadığı anlaşılıyor. Nitekim Atçalı Kel Mehmed de mektuplarında “ Ben….. Hüda Seyyid Mehmed“ 
unvanını kullanarak Alevi ayaklanmalarının önderleri gibi soyunu İmam Hüseyin‘e bağlamıştı. Tüm zeybekler gibi 
Atçalı Kel Mehmed‘in “zayıf inançlı “ olmakla suçlanması, bir dervişe bağlı olduğundan söz edilmesi, 1826 
kıyımından kaçan kimi Bektaşi dervişlerin de çevresinde olabileceğini akla getiriyor. Çevresinde “ okur yazar 
adamlar“ olduğundan bahsediliyor: 

 “Aydın tarafında Adalar kasabası ahalisinden keleş Mehmed nam kimse o aralık memalike (memlekete) 
neşr olunan adalet Fermanlarından birini eline ayıl Padişahın fukaraya teaddi olunmasına (saldırganlık 
yapılmasına) rızası yoktur diyerek halkı başına cem ile ol havaliye püsküllü bela olmuş idi… Yanında okur yazar, 
söz anlar ademler varmış. İstila ettiği yerlerde aklınca Celb-i Kulüb-i avamı (yanına toplanan halk içün) benim 
garazım (amacım) fukarayı sıyanettir (korumaktır), voyvodaların (vezir haslarının ya da devlet tarafından iltizama 
verilen yerlerin gelirini toplamak için görevlendirilen kimse) zulümden memalik(memleketi) vikayettir. 
(kollamaktır, esirgemektir) gibi sözleri mündailer (tellalar) vasıtasıyla ilan ederek başına yedi sekiz bin den 
mütecaviz (fazla) asker biriktirdikten ma‘ada (başka)… hayli telaş mucub olmuştur.“ (235) Aktaran: A. Haydar 
Avcı‘nın ‚Atçalı Kel Mehmed isyanı‘ başlıklı makalesi/ Halk Bilim Araştırmaları/ Syf 46/ İstanbul 2003 E yayınları 

 “ HAMİDE-İ DEVLET  



    VALİ-Yİ VİLAYET  

   ATÇALI KEL MEHMET“ 

 Aydın‘ı ele geçirdikten sonra yaptırdığı egemenlik mührüne böyle yazdıran Atçalı Kel Mehmet çok yoksul 
bir köylüydü. Küçük yaşta babası ölünce yetim kalmıştı. Annesiyle birlikte Arpazlı Atçalı beylerin yanında karın 
tokluğuna ırgatlık yapıyorlardı. Atçalı, köyünün ağası Hacı Hüseyinoğlu Şerif Hüseyin‘in kızı Fatma‘ya sevdalandı. 
Bu sevdayı öğrenen ağa tarafından aşağılandı, baskı ve eziyet gördü. Köy kahvesi üzerine saldıran ağanın kahyası 
Mahmut Ağa‘yı ve bir yanaşmasını yaralayarak dağa çıktı. Ağaların peşine saldığı Kara Efe‘yi öldürünce ünü 
bölgede hızla yayıldı. İlk dağa çıkışı bir kaç yıl sürdü. Sonra affa uğrayarak düze indi. Ama Osmanlı‘nın oyunlarını 
görüp kavradıkça bir gün pusuya düşürüleceği endişesiyle tekrar dağa çıkmak zorunda kaldı. Beylerin, ağaların 
zulmü ve sömürüsü karşısında çaresizlik içinde kıvranan halk için kısa sürede umut haline geldi. Aydın 
hapishanesini basıp II. Mahmut‘un yaverlerinden Reşit Bey‘in asmaya hazırladığı adamlarını kurtarması ise ününü 
iyice arttırdı. 

 Atçalı Kel Mehmet Efe ve dağlardan inen zeybekler önce Kuyucak kasabası üzerine yürüdüler. Atçalı Hacı 
Mehmet Ali Ağa zeybeklere karşı koyamayacağını anlayınca kaçtı. Ardından Nazilli halkı kendilerini de kurtarması 
için Atçalı Efe‘yi davet ettiler. Korkuya kapılan Ağaların kaçması sonucu ciddi bir direniş olmadan Nazilli‘yi de ele 
geçirdi. Bundan sonra halkın kurtarıcısı olarak her yerde coşku ile karşıladığı Atçalı Kel Mehmet Efe ve zeybekleri 
geniş bir bölgeyi kontrol etmeye başladılar: 

 “Belgelerden belirleyebildiğimiz kadarıyla Atçalı‘nın ele geçirdiği yerler şunlardır: 1- Aydın-Güzelhisarı, 2- 
Kuyucak Kazası, 3-Nazilli, 3-Bayındır, 5- Tire, 6- Turgutlu (saruhan sancağı), 7- Sutan hisarı 8- Karapınar, 9-Arpaz, 
10 Atça, 11-Balyanbolu(Beydağ), 12- Birgi, 13-Bozdoğan, 14 Köşkderesi, 15- Alaşehir (Manisa), 16- Koçar (Kocarlı), 
17 Buldan (Denizli), 18-Ödemiş, 19- Salihli, 20- Yenipınar, 21-Sard, 22-Yenişehir, 23 Kula(Kütahya), 24-Eşme 
(Kütahya) “ (236) A. Haydar Avcı‘nın ‚‘Atçalı Kel Mehmet İsyanı‘ Başlıklı Makalesi/Halk Bilm Araştırmaları/ Syf 49 
İstanbul 2003 E yayınları 

 Atçalı Kel Mehmet Efe, ele geçirdiği yerlerde yağmaya, çapula, her hangi bir karışıklığa izin vermedi. 
Ağaları, selimleri, Voyvodaları, Osmanlı yöneticilerini kovarak vergileri kaldırdı. Her yere yardımcı zeybeklerden 
yöneticiler atadı. Belgelerden açıkça anlaşıldığı yoksulun, garibanın hakkını korumak için yola çıkmıştı. Ağalardan, 
tefecilerden aldığı paraları yine yoksullara, kimsesizlere dağıttı. Yol, Köprü, Çeşme yaptırdı. Kimsenin hakkını 
yedirmedi. Bu uygulamalarıyla da halkın umudu haline geldi, her koşulda sahiplendiği efesi oldu. 

 Ayaklanma Osmanlı belgelerine “ Aydın İhtilali“ diye geçmişti. Gerçekten Atçalı Kel Mehmet ve Zeybekleri 
halkın da katılımıyla 7-8 bin kişilik bir kuvvet oluşturmuş ve yeni bir yönetim kurmuşlardı. Ama Osmanlı ile 
bağlarını koparmaya cesaret edemediler. Nitekim belgelere göre haksız ve keyfi vergileri kaldıran, zenginlerin, 
zorbaların mallarına el koyan Atçalı Kel Mehmet “ Padişahın hakkı“ diyerek topladığı verginin bir kısmını 
İstanbul’a göndermeye devam etmişti. Zaten ayaklanmanın talepleri de genel olarak köylülerin, yoksulların 
durumunun iyileştirilmesi ile sınırlıydı. Yoksulların ezilmemesi, askerlik angaryasının sınırlanması, tarımın, 
ticaretin düzenlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, adaletsiz yasaların kaldırılması başlıca taleplerdi. Ki 
Atçalı‘nın uygulamaları da bu çerçevedeydi. 

 Osmanlı ayaklanmayı bastırmak için eski Halep Valisi İbrahim Paşa‘yı gönderdi. İbrahim Paşa 18-12-
1829‘da Aydın‘a saldırdı. Bu saldırı da zeybekler yenildiler ve yeniden dağlara çekildiler. Aylarca gizlenen güç 
toplayan zeybekler 1830 Haziran‘ında yeniden ortaya çıktılar. 8 Haziran‘da Nazilli‘yi tekrar ele geçirdiler. Bölgede 
Osmanlı‘nın dayanağı olan Karaosmanoğlu ailesinden yöneticiler asker toplayarak Aydın‘a iki saat uzaklıkta ki 
Tepecikte zeybekleri karşıladılar. Bu çatışmada Atçalı Kel Mehmet ve zeybekleri öldürüldü, ayaklanma 
bastırıldı.(10 Haziran 1830) 



 Ayaklanma sonrası Karaosmanoğlu ailesi bölgeyi demir yumrukla yönetmeye başladı. Bir Fransız gezgin 
bölgedeki ayaklanma korkusunu şöyle anlatıyor: “En küçük bir hoşnutsuzluğun, karşı çıkmanın cezası ölümdü. 
Kuvvetli bir garnizon (askeri birlik), Şehri hiç bir zaman terk etmiyor, her hangi bir ayaklanmaya karşı hazır şekilde 
sürekli şehirde bulunuyordu.“ (237)Aktaran: A.Haydar Avcı‘nın‚ Atçalı Kel Mehmet İsyanı‘ Başlıklı Makalesi/ Halk 
Bilim Araştırmaları/Syf. 77/İst 2003 E yayınları 

 Osmanlı‘nın korkusu boşuna değildi. Çünkü eşkiya yatağıdır Ege dağları. Bunu bilen yöneticiler de yatağı 
kurutmaya çalışıyorlardı. Ayaklanma sonrası öldürülen, yakalanan tüm zeybeklerin mal varlıklarına el konarak 
haraç-mezat satıldı. Zeybeklere yardım eden göçebe Türkmen aşiretlerine, yörüklere, dağ köylülerine bir daha 
yardım etmeyeceklerine ilişkin taahütname imzalatıldı. Ve hepsi de bir çeşit ceza vergisine (nezire) bağlandı. 
Bundan sonra hangi bölgede ayaklanma, eşkiyalık olursa bedeli misliyle o bölgenin halkına ödetilecekti… Osmanlı 
yayınladığı fermanlarla köylülerin tehdit eder ve bir türlü eşkiyalık olayından onların da sorumlu tutulacağını ilan 
eder. Eşkiyaya ekmek götüren, kılavuzluk eden, hükümete haber vermeyen herkes cezalandırılacaktır. Osmanlı 
yöneticileri 1910 yılları arasında bu tür tehditlerle dolu: “ Nasihatname, Beyanname, Tembihname, izahname, 
Nizamname, Beyanname-i Umumi“ gibi isimler taşıyan sayısız ferman yayınladılar. Yetmemiş dağ köylerini, 
göçebe aşiretleri, denetimi kolay yerlere iskan etmişlerdi. 

 Ama ne yaparsa yapsın, zulüm ve sömürünün sürdüğü yerlerde ne isyanları ne de isyancıları 
durduramamıştı. Ege dağlarında ağalardan, paşalardan yoksulun hakkını soran eşkiyalar eksik olmaz ki onların 
sonuncularından ve en ünlülerinden biri de 1905-1911 yıllarında ege dağlarına hakim olan Çakırcalı Mehmet 
Efe‘dir. 1910 yılında takib-i Eşkiya Kuvvetlerinin kumandanı olan Ali Paşa‘nın Servet-i Fünun Dergisindeki röpotajı 
efelerin bu misyonunu özetliyor. 

 “Çakırcalı‘nın iktisadi bir önemi var, buna şaşmazdınız. Aşar mültezimleri, tüccarlar, madenciler, yol 
müteahhitleri, Çakırcalı çetesinden, himayesinden, kudretinden yararlanırlar ve buna yardım ederler. Çakırcalı 
çetesindekilerin hepsi köylülerden kız alarak akrabalık kurmuşlardır. Çakırcalı takip ettiği politikalarla, köylülerin 
her birine bir çok iyilikler etmiş, paralar vermiş, bu adam sanki köylülük aleminde bir sosyalizm tesis etmiş, 
etrafına sevgiden oluşmuş bir ağ kurmuştur.“ (238) A. Haydar Avcı‘nın ‚Atçalı Kel Mehmet İsyanı‘ Başlıklı 
Makalesi/ Halk Bilim Araştırmaları/ Syf: 91/ İstanbul 2003/ E yayınları 

 OSMANLI‘NIN İSTANBUL‘U… 

 Osmanlı İstanbul‘u ele geçirdikten sonra daha önce değindiğimiz gibi Yahudilerin, Ermenilerin, Rumların 
yerleştirildikleri semtlerde inançlarına göre yaşamasını, ticari faaliyetlerini ve zanaatlarının sürdürmelerini 
çıkarına uygun görmüştü. Böylece daha zenginleşen İstanbul Osmanlı‘nın başkenti olarak Padişahlar tarafından 
hep gözetildi. Sultanlar, Vezirler, Paşalar her devirde yüzlerce eser yaptırdılar. Kendi adlarını verdikleri bu 
eserlerin harcı halkın alın teri ile karılmıştır. Her biri Osmanlı‘nın asırlar boyunca yağmaladığı Anadolu halklarının 
acılarının taştan belgeleridir. 

 Osmanlı‘nın İstanbul‘u Osmanlı ülkesinin dört bir tarafından yetişen en lezzetli gıdaların, üretilen en 
değerli ürünlerin en değerli ustaların, eh büyük bilginlerin, şeriatçıların yani maddi manevi ne varsa koparılıp 
alındığı tüketildiği bir merkezdi. Çeşitli vilayetlere fermanlar yollayan padişahlar kiminin üzümünü kiminin 
koyununu göndermesini buyurarak öncelikle İstanbul’u doyurmayı iş edinmişlerdi. Hal böyle olunca geçim 
olanakları daha fazla olan İstanbul, Osmanlı döneminde de Anadolu ve Rumeli‘ den sürekli göç aldı. Özelikle de 
halk için yaşamın iyice zorlaştığı 16. yüzyıldan sonra… 

 Osmanlı tarih yazıcıları Celalilerin ortaya çıkışı ile çiftbozan reayanın İstanbul‘a akın ettiğini yazıyorlar. 19. 
yüzyılda yaşamış Cevdet Paşa bu durumu şöyle açıklıyor: “ Özelikle sonraları taşralarda zulüm ve baskı sınırı 
aşmıştı. İstanbul‘da geçinmek kolaydı. Her taraftan gelenler İstanbul‘a yerleşmeyi düşünüyorlardı. Reayadan 



birçoğu ziraatı terk ederek dalga dalga İstanbul‘a geldikleri için topraklarda boş kalmıştı. Taşra harap olduğu gibi 
İstanbul‘da da insanlar çoğalarak Osmanlı Devleti vakelasının zamanı İstanbul’da yerleşenlerin zahire ve 
levazımını tedarik davasıyla geçiyordu.“ (239) Aktaran: Türk Halk Eylemleri Ve Devrimler/ Çetin Yetkin/ Syf: 175 

 Zulüm ve sömürüden kaçıp İstanbul‘a akın eden bu insanlar barınma ve geçim ihtiyaçları karşılanmadığı 
için kendince çözümler ürettiler. İstanbul‘un çevresini kuşatan gecekonduların ilk temellerini attılar. İstanbul’un 
ilk gecekondu yıkımları da o dönemde padişah buyruğu ile yapıldı; “… Siz ki yukarıda belirtilen kişilersiniz (yani 
İstanbul kadısı, yeniçeri Ağası, Binaemini, Şehremini ve Hassamimarbaşı), açıkladığım mahallere varıp, yukarda 
yazılı olduğu üzre, eskiden beri oturula evlerden meada( başka-bn) kale duvarı üzerinde meydana getiren 
barakalar, oturulacak yerler ve bahçe ve ot kurutma yerleri ve ağaçların hepsini yıktırıp bozdurup söktürerek ve 
ona mecradan başka, sonradan kale duvarlarında açtıkları delikleri dahi gizlice ve kolaylıkla açılmayacak şekilde 
gereği gibi örtüp kapattırarak bir tekinin bile şimdi olduğu gibi kanmasına hiç bir şekilde izin vermekten kaçınınız.“ 
(240) A.g.e / Syf:186 

 Yalnızca gecekondu yıkımları değil, taşradan göç edenlerin geçim kapısı olan işportacılık, seyyar satıcılık da 
zaman zaman Padişah fermanı ile yasaklandı. Amelelik, ırgatlık, yapanların ise ücretleri belirlenmiş, fazla 
isteyenlerin “ hakkından gelinmiş“ ti: “… taifesi yevmi on ...şar( okunamadı) akçeye ve ırgat sekizer akçeye işleyüb 
ziyade talep idenler her kimler ise isimleriyle yazup arz idesin ki haklarından gelinüp sayire mucibi ibret ola..“ 
(241) Türk Halk Eylemleri ve Devrimler/ Çetin Yetkin/ Syf: 186 

 Osmanlı İmparatorluğu savaşlarla dolu duramaz hale geldiği hazinesini halkı soyarak doldurduğu için 
İstanbul halkı üzerindeki zulüm ve sömürüde giderek artmıştı. Bir yanda saray ve çevresinin lüks ve sefahat 
içindeki parıltılı yaşamı, bir yandan ise işportacılık, amelelik, ırgatlık eden geçim derdindeki halkın yoksulluğu, 
ateşle barut gibi İstanbul‘da bir araya gelmiş ve pek çok ayaklanmaya, isyana sebep olmuştur. Halkı susturmak 
için işkence ve katliamlarını günden güne arttıran Osmanlı padişahları hak arayanın kellesini almış, dahası aldığı 
kellelerin sorulmasını bile yasaklamıştı: “ ve işkencede ölenin davasını sormayanlar...“ (242) A.g.e/Syf:187 

 Osmanlı saltanatının İstanbul‘daki iki güçlü dayanağı Yeniçeriler ve ulemaydı. 

 Yeniçeriler İstanbul‘un polisi, zabıtası, gardiyanı, itfaiyecisi, yani asayiş ve düzenin Padişah için 
koruyucusuydular. Çarşıyı pazarı onlar denetliyor, “güveliği“ sağlıyor ve kölelerin zindanlarında nöbet 
tutuyorlardı. 

 YENİÇERİ OCAĞI‘NIN GÜCÜ 

 Resmi tarih tarafından Yeniçeriler ya Osmanlı‘yı İmparatorluk haline getiren, kafiri titreten kahraman 
askerlerdi… Ya da 17. yüzyılın başlarından itibaren bozulmaya başlamış it, kopuk, serserilerden oluşan bir eşkiya 
güruhuydu! Resmi tarihçiler Yeniçerileri överken de, “ Osmanlı‘nın baş belası“ diyerek söverken de eteğine 
yapıştıkları  Padişah sarayından konuşurlar. Onlar açısından Osmanlı saltanatına hizmet eden her şey iyiydi, 
değerliydi. O saltanata zarar veren herkes ise kötüydü, serseriydi, eşkiyaydı. 

 Yeniçeriler daha önce anlattığımız gibi padişaha bağlı, özel bir ordu olarak kapıkulunun ve Osmanlı 
düzeninin temeli olmuşlardı. Ocağın sade ganimet ve padişahtan aldığı maaş ve ulufeye bağlı olan yapısı; 
Osmanlı‘nın işgal ve yağmaları tüm hızıyla sürerken sorun yaratmamıştı. Ne zaman ki savaşlar karlı olmaktan 
çıkmış, ganimet azalmışsa Yeniçeri Ocağı’nda da “bozulma“ başlamıştı. Gücünün farkında olan ocak sık sık 
ekonomik nedenlerle kazan kaldıracaktı. Örneğin 1566‘da II. Selim tahta çıkışında bahşiş için, 1575‘te maaşlarına 
zam için 1589‘da maaş akçelerinin bozuk ayarlı olmasına karşı,1595‘te maaşların gecikmesine karşı ayaklandılar. 
Bu ayaklanmalar giderek sıklaşmış, şiddetlenmişti. 



 IV. Murat‘a devletteki aksaklıklara ilişkin bir rapor sunan Koçi Bey ünlü Risalesi‘nde Ocağın bozulmasına 
sebep olarak “Türk, Yörük, Çingene Yahudi gibi din ve mezhebi bozuk kişilerin ocağa alınmasını“ göstermişti. 

  Başta yalnızca devşirmelerden oluşan ocağa sonradan ödüllendirme, rüşvet vb. gibi gerekçelerle çeşitli 
kimselerin kaydedildiği doğrudur.  

 Böylece yeniçerilerin evlenme, aile kurma ve askerlik dışında başka işlerle uğraşmama kuralları da 
esnetilmişti. Yeniçeriler geçimleri zorlaştıkça esnaflığa el atmış, şehrin ticaretinin bazı alanlarında tekel durumuna 
gelmişlerdi. Yani “ bozulma“dan kasıt, Yeniçeri ocağının ilk kuruluşundaki, halktan tecrit edilmiş, acımasız, katı 
disiplinli ve sadık özel ordu niteliğinden nispeten uzaklaşmasıydı. Yeniçeriler toplum içine karışmış ve bir kesimi 
giderek halkla kader birliği yapmıştır. Ayaklanmaları bastıran bir güçken, dönem dönem savaşlara karşı çıkan, 
pahalılığa, yoksulluğa karşı ayaklanan bir güç haline gelmişti. Bu dönüşüm ekonomik ve sosyal koşulların 
zorlamasıyla olmuştu. 

 Yeniçeriler, İstanbul şehrinde dokunulmazdılar. Suç işleyen yeniçeri ancak ocak tarafından yargılanabilir, 
cezalandırılabilirdi. Günümüz kontrgerilla orduları gibi yüzyıllar boyunca halk üzerinde terör estiren Yeniçeri ocağı 
İstanbul‘da her türlü yağma, talan ve tecavüzünü yapmıştı. Osmanlı kayıtlarına göre sarayları, evleri basmak, 
haraç almak, hamamdan peştamal ile kadın çıkarmak, sokaklarda oğlanlarla, kadınlarla ilişkiye girmek, kan 
dökmek hep bu başıbozuk güruhun marifetleriydi. Öyle ki 1772 Şubat ayında ikiye ayrılan yeniçeriler Galata‘da 
kendi aralarında top ve tüfekle üç gün savaşmışlar, bunu kimse de engelleyememişti. 

 Diğer yandan Yeniçeriler sayısı çoğaldıkça bir kısmı aileler kurup halkla kaynaşmış, kahvehaneler açmış, 
kabzımallık gibi işleri ele alarak esnaflığa başlamışlardı. İstanbul‘da yeniçeri ocağının himayesinde sayıları iyice 
artan Bektaşi dergahları da Yeniçerilerin halkla ilişkilerini sıkılaştırmışlardı. Diğer yandan sıradan yeniçerilerin 
aksine Yeniçeri Ağaları her zaman Padişahın ocaktaki temsilcisi olarak sömürüden önemli bir pay alacaklardı. Ki 
bu nitelikleriyle yalnızca halkın, esnafın değil yeniçerilerin de tepkisini çekiyorlardı. Yeniçerilerin çıkardığı 
neredeyse tüm ayaklanmalarda ilk önce Yeniçeri Ağasını parçalamaları ve onun konağına saldırmaları tesadüf 
değildir. 

 Osmanlı tarihçisi Hammer‘in “esnaf ayaklanması“ olarak kaydettiği 1651 yılındaki olay yeniçerilerin 
yeniçeri ağaları ve saraya karşı halktan yana tavır aldığını gösteren bir örnektir. Yeniçeri ağaları defterdar Emin 
Efendi ile anlaşarak para spekülasyonuna girişmiştir. Üçte biri gümüş gerisi kalay olan akçeler bastırmaktadırlar. 
Bunları zorla esnafa verip 120 bir altın toplarlar. Bu açık soyguna karşı on bin esnaf ayaklandı, saraya yürüdüler. 
Lonca temsilcileri ağaları vezir-i azama şikayet ederek; “Ağaların Karadeniz’den gelme gemi bakır, fındık, tuz, ve 
İzmir ve Akdeniz’den yine getirdikleri soyka soyka sabun ve dimi, sakız falan falan bunca şeyleri bizlere tarh edip 
bir kaç misli bahalarını alıp, bu kadar zarar çektirdiler...“derler.(243) Osmanlı Çalışmaları/ Taner Timur/Syf: 177 

 Bu ayaklanma sonucunda sarayda iktidarı elinde tutan Kösem Sultan boğulur, vezirler azledilir. Şikâyet 
edilen yeniçeri Ağaları ise Ocağa sığınmaya çalışır. Hatta “ Kösem Sultan‘ın kanını isteriz“ diye yeniçerileri 
kışkırtmaya çalışırlar. Ama yüz bulamazlar sıradan bir yeniçerinin “Sen Valide Sultanın varisi mi oldun“ diye 
terslemesi sonlarının ilanı olur. Ve onlarda öldürülüp malları müsadere edilir. 

 Yeniçeri ağaları topladıkları “esame“ denen Yeniçeri belgeleriyle de servet edinmişlerdi. Yeniçeriler 
devletten maaş alan tek kesimdiler. Ücretleri hazinenin en önemli gider kalemlerinden bir olmuştu. Maaş almaya 
hak kazandıklarını gösteren esamelerin sayıları çoğaldıkça elden ele geçmiş hisse senedi gibi işlem görmüş, sahip 
olana aylık yeniçeri maaşı kadar düzenli gelir getirir olmuştu. 1739‘dan sonra esamelerin alınıp satılması devletçe 
de resmen kabul edildi. Örneğin 1778‘de yeniçeri ağalığından sadrazamlığa getirilen Kalafat Mehmet Paşa‘nın 
elinde günde 21 bin 700 akçe gelir getiren esame toplandığı açığa çıkmıştı. 



 Özcesi Yeniçeri, İstanbul şehrinde askerlik görevinin çok ötesinde roller üstlenerek iktidara ortak olmuştu. 
Yalnızca 17. yüzyılda tam 14 kez ayaklandılar. Öncelikle kendi çıkarlarını kollasalar da halkla bütünleştikçe bir 
ölçüde saltanatı kontrol eden bir muhalefet odağı haline geldiler. Yeniçerilerin ayaklanacağı korkusunu duymadan 
ne savaş kararı, ne vergi kararı alınamaz oldu. Yeniçeri ağaları, komutanları saltanatın zulüm ve sömürüsüne ortak 
olurken dellallıkktan seyyar satıcılığa türlü işlerle geçinmeye çalışan yeniçeriler ise patrona Halil Ayaklanması‘na, 
Kabakçı Mustafa Ayaklanması‘na katıldılar! 1826’da Yeniçeri ocağının büyük bir katliamla yok edilmesinin nedeni 
de bu oldu zaten. 

 GÖNÜL NE KAHVE İSTER NE KAHVEHANE GÖNÜL MUHABBET İSTER KAHVE BAHANE! 

 İstanbul‘a kahve Ebusuud Efendi‘nin Şeyhülislamlığı sırasında 1554 yılında geldi. İlk kahvehane ise 1555‘te 
Tahtakale semtinde açıldı. Bu tarihlerden sonra ulema içinde kahvenin haram olup olmadığı uzun bir süre 
tartışıldı. Ebusuud Efendi, haram olduğu yönünde fetva verdi ve gemilerdeki kahve yükünü denize döktürdü! 

 Osmanlı için daha ciddi ve büyük tehlike kahve değil kahvehanelerdi. Çünkü kahvehanelerde halk toplanıp 
siyaset konuşmaktaydı. 

 “Vakanüvislerimiz tarafından ‚siyasetten bahsetmek‘ yerine kullanılan ‚devlet sohbeti‘ pek güzel bir 
tabirdir. Türkiye‘nin mutlakiyet-i kutlaka ile idare edildiği asırlarda, devlet sohbetlerinin ne kadar zararlı olduğunu 
yazmaya lüzum yoktur. Fakat bunun yasak olarak ilanı, ilk defa Alemdar Mustafa Paşa zamanında görülür. Bir 
hükümet dairesiyle II. Mahmut‘u tahta oturtan bu namlı vezir, o zamanlar en azgın ve en küstah devirlerini 
yaşayan yeniçerileri de sindirdikten sonra ‚devlet sohbetini yasak etmiş, hanlara hamamlara ve bilhassa 
kahvehanelere de sayısız hesapsız hafiyeler koymuştur. Kah kahvehanelerde siyasetten bahsedenleri yakalatıp, 
dil suçlarının cezasına göre hapse attırdıktan sonra, bu gibi sohbetlerin yapıldığı kahvehaneleri de derhal 
kapattırmıştır...“(244)Reşat Ekrem Koçu‘dan Aktaran. Yeniçerilerin Bektaşiliği/ Reha Çamuroğlu/Syf:68 

 Osmanlı efelerin kır kahveleri gibi Yeniçerilerin, Bektaşilerin İstanbul‘da açtığı kahveleri de muhalefet 
merkezleri olarak görmüş, denetlemeyi ve fırsatını bulduğunda yok etmeye çalışmıştır. 

 Kahveyi “haram“ diyerek yasallaştıran Kadızadelerden akıl alan IV. Murat kahvehaneleri de yasaklamış, 
kapatmıştı meyhaneleri de… Neredeyse cami dışında halkın toplanabileceği hiçbir yer bırakmamıştı Kabakçı 
Mustafa Ayaklanması ile saltanatı sona eren III. Selim de halktaki huzursuzluğu bastırmak için 15 bin kahvehaneyi 
kapatmıştı. Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırıldığı 1826‘ da ise şer odağı olarak görülen bin kadar kahvehane yıkılacaktı.  

 Osmanlı’nın kahvehanelere saldırmasında temel sebep halktan korkusuydu. Çünkü kahvehaneler halkın 
öfke ve tepkisini dile getirdiği, örgütlendiği mekanlardı. Ayaklanma başladığı andan itibaren de bir çoğu karargah 
haline gelmekteydi. 

 Örneğin; yukarıda ki alıntıda adı geçen Alemdar Mustafa Paşa 1808‘de binlerce insanı katlederek 
İstanbul‘u zapturapt altına aldı. Halka zulmetti. Bir ramazan günü Şeyhülislamın konağından iftardan dönerken 
muhafızları yolu açmak için yüzlerce İstanbulluyu kırbaçlayıp yaraladılar. Bu da bardağı taşıran son damla oldu. 
Yaralanan halk Yeniçeri kahvelerine koştu: 

 “ Biz ehl-i İslamız, zerre kadar cürüm ve günahımız yok iken bizi dövmek, bize hakaret etmek neden lazım 
geliyormuş“ diyerek şikayet ettiler. Böylece fitili ateşlenen yeni bir ayaklanma ile yeniçeriler, Alemdar Mustafa 
Paşa ve askerlerine saldırarak bu zorbayı ortadan kaldırdılar. 

 Özcesi kahvehaneler halkındı. Bu yüzden de Osmanlı‘nın öfkesini çekmişti. Çoğu kez işlevine bakılmadan 
it, kopuk, serseri takımının toplandığı mekanlar olarak gösterildi. 



 PATRONA HALİL İSYANI 

 Açlık ve sefaletten bunalan İstanbul halkı Osmanlı‘nın gününü gün ettiği sadabat köşklerini taşlayınca 
korkuya kapılan padişah III. Ahmet vezirine emretti: 

 “Benim Vezirim çukadarlardan (hizmetlilerden-bn) sayirlerden beş on adem tebdil edip (kılık değiştirip-bn) 
saray-ı hümayun etrafında olan yerler ve bayırlar üzerinde bulunan evlere gezdürüp avrat ve uşaklardan ve 
erkeklerden gözleri kestikleri ademlere, atılan taşın sohbeti ile konuşurlarsa, belki bir söz alalar, yolu hatırıma 
geldi. Faideden hali değildir. Bir güzelce gezsinler, bakalım ne cevap alırlar“ (245) Aktaran: Türk Halk Eylemleri ve 
Devrimler/Çetin Yetkin/Syf:213 

 Patrona Halil önderliğinde başlayan ayaklanmanın üç gün içinde sadabat köşklerini yakıp yerle bir edeceği 
1730 yılına daha 4 yıl vardı… Ama Osmanlı‘nın ne ajanları, ne zindanları, ne katliamları ne de oyunları ayak sesleri 
duyulan bu fırtınayı dindirmeye yetmeyecekti! 

 Osmanlı saray tarihçilerinin bile halk için “zulmü cevrinde perişan olmuştu“ dediği bir dönemdi Lale Devri. 
Her şeyin fiyatı olağanüstü artmıştı yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Dönemin şairlerinden Taib, halkın kömür 
tozunu bulsa sürme diye gözüne çekeceğini, kahve yerine nohut kavrulup içildiğini yazıyor. Halkın tüm bu 
yoksulluğuna, açlığına aldırmayan Osmanlı ise artan masraflarını karşılamak için sırtına vergi üstüne vergi 
yüklüyordu. 1730 yılında padişahın İran‘a yeni bir sefere karar verip ordugahta yer kiralamak bahanesiyle 
esnaftan 3 milyon 168 bin akçe toplaması; esnafın dükkanını, tezgahını kapatarak sefer giderlerini karşılamak 
zorunda kalması bardağı taşıran son damla oldu. 

 Devir halk için açlık, Osmanlı içinse Lale Devridir! Lale çiçeği, güzelliğiyle, zarafeti, asaleti ile Osmanlı‘nın 
lüks ve safahat içindeki yaşamının üzerlerine mum dikilmiş kaplumbağaların ışıltısında geceler boyu süren eğlence 
hayatının sembolüdür. Bir yanda halk yoksulluk içindeyken diğer yanda 839 çeşit lale yetiştirilmiş, lale 
karaborsacılığı başlamış, serşukufecilik(başlalecilik)en önemli devlet görevlilerinden biri haline gelmişti. Bu 
tablonun baş sorumlularından Damat İbrahim Paşa “ halkı aldatacak şey lazımdir deyu“ İstanbul‘un çeşitli 
semtlerinde dolaplar, beşikler, atlıkarıncalar ve salıncaklar kurdurmuştu ki baldırı çıplaklar bunlarla eğlensin ve 
kinini unutsun… 

 Lale Devri, aynı zamanda Osmanlı‘da Batılılaşma hareketlerinin başlangıcı olarak kabul ediliyor, padişah 
III. Ahmet‘in elçi olarak Fransa‘ya gönderdiği yirmi sekiz Çelebi Mehmet Efendi sefaretnamesinde en geniş ve 
ayrıntılı bölümü Fransız saraylarına, saraydaki yaşam biçimine, bahçelerinin düzenlenmelerine ayırıyor, 
kadınlarının giyim biçimine kadar hiçbir detayı atlamadan anlatıyor. 100 kadar Sadabat köşkü, Lale bahçeleri, 
havuzlar, çeşmeler, Fransız sarayları taklit edilerek yapıldı. Yani batılılaşma dedikleri Osmanlı‘nın Avrupa‘nın lüks 
ve şatafatını taklit etmesiydi. 

 Halk, açlık ve yoksulluğundan, sarayı sorumlu tutuyordu. Padişah ve çevresinin zevk-ü sefa içindeki asalak 
yaşantısını ve bu yaşamaya bir arada yürüyen batı taklitçiliğini ve dinin gereklerinin yerine getirilmemesini sebep 
olarak görüyordu. Yani halk resmi tarihçilerin sunduğu gibi“ ilerlemeye ve modernleşmeye“ değil zulüm ve 
sömürüye karşı tepkiliydi. Zaten ortada bir ilerleme ve modernleşme de yoktu, egemenlerin çıkarına yüzeysel bir 
Batı taklitçiliği vardı. Ve 28 Eylül 1730’da Patrona Halil ayaklanmayı başlattı. Patrona Halil eski giysi alım-satımı 
yapan bir seyyar satıcıydı. Arnavutluk‘un Horpeşte kasabasından İstanbul‘a gelmişti. Daha önce bulunduğu 
patrona gemisinde de bir ayaklanmaya önderlik etmişti. 

 Ayaklanmanın diğer önderleri de İstanbul‘un esnaf ve zanaatkarlarıydı... Oduncu Ahmet, Kutucu Hacı 
Hüseyin, Manav İsmail, Cambaz Emir Musa, Turşucu İsmail. Ayaklanmayı ezilen esnaf ve yoksullar başlatmış, daha 
sonra yeniçeriler katılmış ve en sonu da ulema destek vermişti. 



 Zevk ve sefaya dalmış Osmanlı ayaklanmaya hazırlıksız yakalanmıştı. Padişah III. Ahmet ayaklanmalarla 
baş edemeyeceğini anlayınca sancak-ı şerif çıkarttı ve bütün Müslümanları ayaklanmacılara karşı din uğruna 
savaşmaya çağırdı. Ama İstanbul halkı ayaklanmacıların yanında saf tutuyordu, bu çağrıya kimse uymadı. Dini 
kullanmanın fayda etmediğini gören Osmanlı Sancak-ı Şerif altında toplananlara yüklü miktarda para vaad etti 
ama yine kimseyi bulamadı. 

 Ayaklanmacıların başlıca talebi, halkın kanını, alın terini emerek lale bahçelerinde sefa süren asalak 
Osmanlı yöneticilerinden hesap sorulmasıydı. III. Ahmet tahtan indirildi. Lale Devri‘nin baş sorumlusu vezir Damat 
İbrahim Paşa ve diğer saray görevlilerinin mallarına el konuldu ve öldürüldüler. Osmanlı tarih yazıcısı Destari Salih 
Efendi‘ye göre İbrahim Paşa “...Henüz teslim-i can etmezden evel malına sual eylediklerinde Hazinedarımda oniki 
bin keselik zalota ve iki sandık altın ve yalıda dahi iki sandık altın ve derun-i hazinemde mazmün olan taş odada 
bakırdan mebrü on iki sandık altın vardır“ diyerek servetini teslim etmişti. Halkın sırtından altın biriktiren bu 
haramzadelerden aldıklarının tek kuruşuna dokunmadan hepsini makbuz karşılığı hazineye teslim eder 
ayaklanmacılar. 

 Osmanlı tarih yazıcılarının “ ipten kazıktan kurtulmuş baldırı çıplaklar“ diye aşağıladığı ayaklanmanın ilk 
yaptığı işlerden biri de İstanbul‘da yağma ve talanı kesinkes yasaklamaları ve her kim olursa olsun yapanı 
cezalandıracaklarını açıklamalarıydı. Kendileri için hiç bir makam, mevki, ödül istememiş, almamışlardı. 

 III. Ahmet‘in yerine tahta geçen I. Mahmut Patrona Halil ve adamlarına isteklerini sordu. Ayaklanmacılar 
halkı ezen vergilerin kaldırılmasını ve kamu topraklarının özel kişilere devredilmesine son verilmesini istediler. 
Patrona Hali, padişaha, kendisi için hiçbir şey istemediğini ve hatta sonunda öldürüleceğini bildiğini söyledi. 

 Haklıdır patrona Halil. Osmanlı düzenini ortadan kaldırmaya gücü yetmemişti. Bilir ki nice yenilmiş olursa 
olsun Osmanlı‘da oyun bitmez. Ayaklanmacılar gibi mert, yiğit ve sözünün eri değildir Osmanlı. Biraz da bu bilinçle 
Patrona Halil her yaptığıyla, söylediğiyle bu eyleme halk için halk adına girişimciliğini göstermeye çalıştı. Kılıç alayı 
töreninde Padişahın önünde sürdüğü atına ayakları çıplak biner!  Zulme ve sömürüye isyan eden tüm baldırı 
çıplaklara bir selam gönderir asırlar öncesinden. 

 Ayaklanma önderleri resmi bir görevleri olmamasına rağmen iktidar gücüne halk adına ortak olmuşlardı. 
Divan toplantılarına katılıp halkın çıkarlarını savundular. Bu durumdan çok rahatsız olan Osmanlı yeniçeri ağası 
aracılığıyla Patrona Halil‘e İstediği yere çekip gitmesi için 100 bin altın teklif etti ama ikna edemedi. Osmanlı için 
geriye tek yol kalmıştı. 

 25 Kasım 1730‘da patrona Halil ve adamları sorunlarının tartışılacağı bir divan toplantısı için saraya 
çağrıldılar önceden tuzak kurulmuş ve divanın toplanacağı oda da dolapların içine silahlı adamlar yerleştirilmişti. 
Toplantı sırasında ayaklanma önderleri katledildiler. Ama Osmanlı içinde Lale Devri kapanmıştı artık. 

 III. SELİM VE OSMALI DA BATILILAŞMA 

 Osmanlı yöneticileri, özellikle Avrupa ile yakın ilişkiler sonucu, eski düzende ısrar ettikçe güçten 
düştüklerini ve geride kaldıklarını fark etmişlerdi. Yağma, talan haraç ve vergiye dayanan Osmanlı ekonomisi 
çökmüştü. Askeri başarısızlıklar üst üste gelmişti. Otoritesini sürdürmek için halkı daha çok ezen ve daha çok kan 
döken padişahlar tam tersine giderek gücünü yitirmekteydiler. Bir yandan halk ayaklanmaları ile boğuşurken bir 
yandan da iktidarını yeniçeri ocağı, ulema ile paylaşmak zorunda kaldılar. 

 Ulema çoğu kes iktidar gücünü Yeniçerilerle ittifak yaparak kullandı. Ocağı kışkırtarak ya da 
ayaklandığında yönlendirerek istediklerini elde etmeye çalıştı. Beğenmedikleri her fermana karşı kazan 
kaldırmaya başlayan Yeniçeriler sık sık bu kararlardan sorumlu tuttukları vezirlerin paşaların hatta Yeniçeri 



Ağaları‘nın kellelerini istediler ve aldılar. Sultanahmet Meydanı ayaklanan Yeniçerilerin topladığı meydandı. Halk 
arasında Yeniçeri Ağacı olarak anılan Ulu çınar ise Yeniçerilerin beğenmedikleri Osmanlı yöneticilerini astığı “ Vak 
Vak“ ağacıydı. 

 Osmanlı‘da Lale Devri ile başlatılan “ batılılaşma hareketi“ III. Selim döneminde hız kazanmıştı. Daha önce 
değindiğimiz gibi Osmanlı‘nın Batılılaşmadan anladığı Avrupa saraylarının, burjuvaları kaba bir taklitten başka bir 
şey değildi. Çünkü “Batıda olan “ kapitalizmin gelişmesi burjuvazinin hakim hale gelmesiydi. Osmanlı‘da ise bunun 
ekonomik, sosyal koşulları yoktu. Osmanlı bu koşulların oluşmaması için tüm ceberrutluğunu kullanıyordu. 
Osmanlı egemenlerinin batılılaşma dedikleri esas itibariyle yarı sömürgeleşme süreciydi. Giderek çürümüş, 
bozulmuş ekonomik yapının üzerinde saray çevresi ile sınırlı kalmış bir takım kültürel reformlara girişilmesi 
taklitçilikten öteye geçmedi, geçemedi. Örneğin III. Selim‘in saraya opera getirmesi (!) açlık ve yoksulluktan 
kıvranan halkın durumunu değiştirmediği gibi daha çok öfke ve tepkisini çekmişti. Ki halkın yaşam koşullarını 
düzeltmeyen ve hatta kötüleştiren bu reformlara halk tepkisi Ulema tarafından istismar edilecekti. “ Din elden 
gidiyor“ diyerek “ Felaketlerin sorumlusu kafirlere özenen yöneticilerdir“ diyerek halkın tepkisinin düzen dışına 
çıkmasını engelliyordu. 

 “Gerici“ diye damgalanan bu ayaklanmalarda esasında halk, saray çevresinin lüks, sefahat ve özenti 
içindeki yaşamına tepki gösteriyordu. Tepkinin dini söylemlerle açığa vurulması özünü değiştirmiyor. Burjuvazinin 
zayıf olması, muhalefetin zayıf olması nedeniyle halka önderlik edecek bir güç olmaması nedeniyle halkın Osmanlı 
düzenine olan tepkisini yine düzen güçleri kendilerine yedekliyorlardı. 

 Matbaa Osmanlı‘ya Lale Devrinde gelmişti. Ama 1727‘den 1743‘e kadar sadece 17 kitap basılmıştı. 
Görüldüğü üzere batılılaşma dedikleri görüntüdeydi. Sonra ilgi görmediği için matbaa kapatıldı! 

 “ Avrupa‘daki kapitalist gelişmeye bilimsel teknik devrime seyirci kalan Osmanlı imparatorluğu, kendi iç 
güçlerinde boy veren kapitalist unsurları da ezmeye yönelince, Avrupa sömürgeciliğinin acımasız ekonomik güç 
ilişkilerine teslim olmuş yarı- sömürgeleşme sürecine girmiştir. 17. yüzyılda başlayan süreç, sömürgeci Avrupa 
devletlerine tanınan ayrıcalıklar kapitülasyonlar ve süreğen hale gelen borçlanma politikaları (istikrarlar) devleti 
sömürgeciliğin, acımasız pençelerine kaptırmış, giderek bozulan ekonomi, siyasi, sosyal “yaşam“ hastayı 
ağırlaştırmıştır.“ (246) Haklıyız Kazanacağız Dursun Karataş Bu sözde batılılaşma esasında bu yarı sömürgeleşme 
sürecini örten bir perdeden başka bir şey değildi. 

 Örneğin III. Selim 1789‘da Fransız İhtilali’nin olduğu yıl tahta çıkmıştı. Dönemi, Fransız hayranlığı ve 
Fransız taklitçiliği ile geçti. Mustafa Nuri Paşa bu dönemi şöyle anlatıyor. 

 “ Sultan Selim Han, zevkle ve şevkle vakit geçiriyordu. Devrin akıllı ve etkili kişileri de onun ardından 
gittikleri için Boğaz içinde, mehtaplı gecelerde gezinti yerlerinde, konaklarda yalılarda yapılan eğlence ve sefahatı 
nizam-ı cedid icaplarından olan bazı alafranga şeyleri görenlerin bağnazlıkları ve devlet yöneticileri haklarındaki 
düşmanlıkları gün geçtikçe artıyordu“ (247) Aktaran: Osmanlı çalışmaları / Taner Timur/ Syf 117 

 Halk ise Osmanlı‘nın Avusturya ve Rusya ile savaşta olması nedeniyle vergilerden bunalmış, açlık ve veba 
salgınlarıyla boğuşmaktaydı. Öyle ki ulema dahi bu koşullara isyan ederek hale gelmişlerdi. Örneğin 1790‘da III. 
Selim savaş bütçesini sağlamak için ulemaya da ağır bir vergi koydu. Bu alışılmamış vergi yüzünden ulemadan 60 
kişi kılıcı, tabancayı çekip kızgın halkı da peşine takarak padişah içerdeyken Sultanahmet Camii’ne saldırdılar. 
Padişahı son anda etrafındaki Yeniçeriler kurtardılar ve caminin kapılarını kapatarak ulemayı kılıçtan geçirdiler. 

 Osmanlı ordularının Tuna boylarında, Karadeniz’de yenildikçe halk üzerindeki baskılar arttı. Savaşla ilgili 
haberler fermanlarla yasaklandı, tüm kahvehaneler kapatıldı. Ölüm cezası tehdidi ile insanların sokakta 
toplanması bile engellendi. Bu ağır baskı döneminde İstanbul’da peş peşe yangınlar çıkmaya başladı. Fransız 



Manileva gazetesinin 9 Kasım 1791‘de yazdığına göre korkunç bir yangında İstanbul’un onda biri yanmıştı. Bu 
yangınları Yeniçeriler çıkardığı düşünülerek Yeniçeri Ağası asıldı. Diğer yandan yine aynı tarihte Padişah 
görülmemiş derecede lüks ve görkemli bir düğünle yeğenini evlendirdi. 

 Saltanat aleyhine ağzını açanın boğdurulup denize atıldığı, en hafif muhalefetin sürgünle cezalandırıldığı 
bu baskı koşulları çok geçmeden yeni bir ayaklanmanın fitilini ateşleyecekti. Ve 1807‘de İstanbul Kabakçı Mustafa 
öncülüğünde bu baskıya “artık yeter“ der“ 

  KABAKÇI MUSTAFA AYAKLANMASI 

 III. Selim tahta çıktığında Osmanlı yöneticilerine mektup gönderdi: “ Bana beyan edin Allah aşkına, devlet 
elden gidiyor, sonra faide vermez; ben bildiğimi ise ifade ettim. Siz de devlete hissemendisiniz“ (248) Aktaran: 
Türk Halk Eylemleri ve Dervimler/ Çetin Yetkin/ Syf: 221 Böylece Osmanlı iktidar ortakları sınıflarında görüşünü 
alarak “ ıslahat“lara girişti. İlk işi Avrupa ülkelerindekine benzer yeni bir ordu kurmaktı. Modern şekilde giyinip, 
talim yapacak bu orduya Nizam-ı Cedid adı verildi. Nizam-ı Cedid (Yeni Düzen) yalnızca ordunun değil bu döneme 
de izlenen politikaların adı oldu. Ki bu politikaların başındaysa haktan “ irad-ı Cedid“ adında yeni bir vergi 
toplanması vardı. İrad-ı Cedid Hazinesi‘nde toplanacak bu parayla ordu ve diğer “ıslahat“ gideri karşılanacak, 
devlet ayağa kaldırılacaktı. Halkın durumu ise kimsenin umurunda değildi! 

 Sonuçta hep olduğu gibi halk bu vergi ile iyice ezilirken sadrazamlar, vezirler bu vergiden çaldıkları ile lüks 
ve sefahat içinde yaşamaya servetler biriktirmeye devam ettiler. Örneğin Nizam-ı Cedidcilerden İbrahim Kethüda 
ahırında altmış at beslemekte; Hüseyin Paşa Bahemya‘dan getirdiği kristal kadehlerde Fransa’dan ve 
Macaristan‘dan getirttiği şarabı içmekteydi. 

 Boğaz kalelerinde bin-iki bin civarındaki Trabzon tarafından gelmiş yamağa (Yeniçeri adayına) Nizam-ı 
Cedid ünüformaları giydirilmek istenince ilk kıvılcım parladı, ya...cılar ayaklandılar. Ve Yeniçerilerin de desteğini 
alarak başlarındaki Kabakçı Mustafa önderliğinde İstanbul‘a yürüdüler. Aksaray‘daki et meydanına ulaşana kadar 
halkın katılımı ile sayıları iyice büyüdü. Burada Şeyhülislam ve ulema aracılığıyla şikayetlerini ve kellesini 
istedikleri Nizam-ı Cedidci on bir yöneticinin ismini padişaha yolladılar. Başlıca şikayetleri şunlardı: 

 1- Nizam-ı Cedid harcamaları için 20 bin keselik vergi konması (1 kese 50ben akçeydi) 

 2- Tağşiş (devalüasyon) yüzünden sabit gelirlilerin yoksulların çektiği sıkıntılar. 

 3- Saray çevresinin lüks ve sefahat düşkünlüğü, mehtap alemleri. 

 4- Ulemanın padişah ve çevresini alafrangalık Fransız züppeliği ile suçlaması  

 Asalak yöneticilerin kellesi alındıktan sonra ertesi gün de Şeyhülislam Ataullah Efendi‘den fetva alınarak 
padişah III. Selim tahttan indirildi yerine IV. Mustafa geçirildi. 

 Kabakçı Mustafa Ayaklanması Rumeli Ayanlarından Alemdar Mustafa Paşa‘nın ordusuyla İstanbul’a 
yürümesi sonucu bastırıldı. III. Selim‘i yeniden tahta oturtmak isteyen Alemdar Mustafa Paşa o öldürülmeden 
yetişemediği için II. Mahmut‘u tahta geçirdi. Ayaklanmadan sorumlu tutuğu bin kadar kişiyi astırdı. Sokaklarda 
terör estirdi ve yeniçerileri de sindirmeye çalıştı. 

 Ama İstanbul‘u teslim almak kolay değildir. Bir Ramazan günü Alemdar Mustafa Paşa‘nın askerlerinin yolu 
açmak için halkı kamçılaması, dövmesi sonucu yeniçeriler ayaklandılar. Önce yeniçeri Ağası Mustafa‘yı öldürdüler. 
Ardından Bab-ı Ali‘yi kuşattılar. Ele geçirileceğini anlayan alemdar cephaneliği patlatarak kendini yeniçerilerle 



birlikte havaya uçurdu. 

 Ertesi gün İstanbul savaş alanına döndü. Yeniçeriler Ayasofya minarelerinden saraya kurşun attılar. II. 
Mahmut ise donanmaya İstanbul‘u topa tutmayı emretti. Böylece Osmanlı kendi başkentini bombalamaya 
başlamıştı! Sonuçta ulemanın araya girmesiyle anlaşma sağlandı. İktidarın dizgilerini iyice kaçırdığını gören II. 
Mahmut uzunca bir süre hazırlık yaparak Yeniçeri Ocağı‘nı ortadan kaldırmak için bir saldırıya girişecekti. 

   YENİÇERİ OCAĞININ “BOZULMASI“! 

 “Behey ahmaklar, boş yere canınızı neden telef edersiniz? Size gaza ve şehitlik diye yutturulan lafların aslı 
yoktur. Osmanlı padişahı kendi sarayında ve sefasına bakıyor; Frenk kralı kendi cümbüşünde; sizin burada dağ 
başlarında, metrislerde canınızı telef etmenizin ne anlamı vardır? “ 

 Bu sözler, yeniçeriler arasında “ bozgunculuk“ yapan bir Bektaşi babasına aittir. Osmanlı‘nın resmi tarih 
yazıcısı Esad Efendi “ Üss-i Zeyer“ adlı tarihçesinde ocağının bozulmasına örnek olarak aktarıyor. Esad Efendi‘ye 
göre: “dinsiz“ dediği Bektaşi babalarının etkisinde kalan yeniçeriler, savaşlardan kaçan, asi, laf anlamaz bir serseri 
güruhuna dönmüştü: 

 “Bektaşiler yeniçerilerle birleşerek hem devlete hem de dine karşı çeşitli ihanet işlerine girişmişlerdir. 
Dine karşı ihanetleri halk arasında dinsizliği yaymak tekke ve zaviyelerde ayinler yaparak içki içmek, namaz 
kılmamak, ramazanda oruç yemek, sünnet ehlinin inançlarıyla açıkça alay etmek gibi şeylerden devlete karşı 
ihaneti…“(249) Yeniçerilerin Bektaşiliği/ Reha Çamuroğlu/Syf:14 

 Resmi tarihin “Yeniçeri Ocağı bozulmuştu“ derken ne kast ettiği açık. Ocak, sorun çıkaran bir iktidar ortağı 
haline gelmişti. Müslüman olmayan halkın çocuklarından, esirlerden devşirilen Yeniçeriler kuruluşundan itibaren 
alabildiğince halktan uzak, ayrıcalıklı tutulmuşlardı. 

 Osmanlı saltanatının vurucu gücü olmasının gereğidir bu. Ama sonradan ocağa Müslümanlarında alınması, 
Yeniçerilerin askerliğin yanında esnaflık gibi işler yapmaya başlamaları halkla ilişkilerini arttırdı. Ki bu ilişkilerin 
önemli bir aracıda Ocağın bağlı bulunduğu Bektaşi dergahlarıydı. Özellikle 18. yüzyılda, “modernleşme“ adına lüks 
ve sefahata gömülen Osmanlı saltanatına karşı ezilen halkın ayaklanması ile Yeniçerilerin kazan kaldırması çoğu 
kez iç içe geçiyordu. 

 Osmanlı düzeninin temel organlarından bir olan Yeniçeri Ocağı‘nın 18. yüzyılda bu duruma evrilmesi 
ilginçti ve o dönem yaşanan ayaklanmaları değerlendirirken daha dikkatli olmayı gerektirir. Çünkü Yeniçeri Ocağı 
Osmanlı düzeninin temelidir. İç düzeni ocak sağlıyordu. Başta İstanbul olmak üzere Kahire gibi, Konya, Manisa ve 
önemli merkezler de yeniçerilerin kontrolü ve denetimindeydi. Yani Osmanlı işgalini, yağmayı, talanı yeniçerilerle 
yapıyordu. 18. yüzyılın sonlarından itibaren yeniçeri ocağı bu hak düşmanı işlevini büyük oranda yerine getiremez 
oluyor. Osmanlı bu nedenle “bozuldu“ diyor. 

 Kuşkusuz taht çevresinde dönen sultanların, vezirlerin it dalaşına ulemanın ve yeniçeri ocağının da her 
zaman taraf olduğu, sömürüden daha büyük pay koparmak için diğerleriyle dalaştığı gerçektir. Ama yeniçerilerin 
sayıları artıp halkla ilişkileri sıklaştıkça son dönemlerde kendi içinde de ayrıştıkları, yeniçeri ağaları ve subayların 
saraydan yana saf tutarken, alttakilerin ise hakla birlikte hareket ettiği de gerçektir. Osmanlı‘nın “bozulma“ 
derken kastettiği de öncelikle buydu zaten. Yeniçerileri eskisi gibi ne fetih savaşlarına ne de ayaklanmaları 
bastırmak için istedikleri gibi halkın üstüne süremedikleri için tu kaka ilan etmişlerdi. 

 Örneğin, yalan propagandadan ibaret olsa da“ kuruluşundan beri Bektaşiliğe bağlandı“ dedikleri 
Yeniçerilerin dinsizliği, işgal ve yağmalardan ganimetle döndükleri zamanlarda akıllarına gelmiyordu. 



 Resmi tarihçiler yeniçeri, Osmanlı‘da gericiliğin ve modernleşme karşıtlığının kaynağı olarak gördükleri 
ulemanın askeri destekçisi kabul ederler. Oysa ilerde açıklayacağımız gibi gerici, yenilik karşıtı denilerek Yeniçeri 
ocağı kaldırılırken padişahın en büyük destekçisi ulemaydı. Öte yandan Yeniçeri Ocağı‘nın Bektaşi babalarına bağlı 
olması da bu demagojileri boşa çıkartıyor. O sıralar İstanbul Bektaşilerinin Fransız Devrimi‘nin etkisiyle Osmanlı 
başkentine de ulaşan burjuva düşünce akımlarını takip ettiği tartışıldığı biliniyor. Ki Bektaşiler arasından çıkmış 
aydın ve yazarlar Jön Türkler, Genç Osmanlılar gibi akımlar içinde yer aldılar. Bu kuşkusuz ki, yeniçeri ocağı 
ilericiydi anlamına gelmez. Sorun şu ki Osmanlı egemenleri açısından artık işlerini görmüyordu. Zayıf da olsa bir 
muhalefet odağı gibi davranıyordu, yarı sömürgeleşen Osmanlı onu ayak bağı olarak görmeye başlamıştı. Onu 
tasfiye etmek için ortam hazırlıyor, fırsat kolluyordu. Çıkarılan yalan ve demagojilerin amacı böyle bir ortam 
yaratmaktı. 

 16. yüzyılda Anadolu‘da ardı arkası kesilmeyen Alevi katliamlarına paralel olarak “ Aleviliği Katletmek“ 
için Osmanlı tarafından beslenip büyütülen işbirlikçi Babagan Bektaşilikte Yeniçeri Ocağıyla aynı dönemde tasfiye 
edildi. Çünkü “ Yeniçeri ocağı“ işlevini yitirmişti, zaten hiçbir zaman Anadolu Aleviliği üzerinde bağlayıcı bir etkisi 
olmamıştı. Etkisi Balkanlar ve İstanbul ile sınırlı kalmıştı. Bu etkide 18. yüzyılda Osmanlı‘nın aleyhine dönmeye 
başlamıştı. 

 Sonuç olarak Osmanlı‘nın 1826‘da giriştiği katliam saldırısı yalnızca “bozuldu“ dedikleri Yeniçeri Ocağı ile 
sınırlı değildi. Bektaşiliğin Babagan kolunun dergahları yakılıp yıkılmış Bektaşiler de katliama uğramışlardı. Dahası 
Osmanlı saldırısını Bektaşilerle de sınırlı tutmamış, fırsat ele geçmişken Anadolu‘daki Alevi dergahlarına da 
saldırmıştı. Osmanlı‘nın “Vaka-i Hayriye“ yani “Hayırlı Olay“ diye adlandırdığı olay yeni bir Alevi- Bektaşi katliamı, 
Alevi inancını tümden yasaklama, tasfiye girişimiydi. 

  YENİÇERİ OCAĞININ KALDIRILMASI 

Osmanlı “Vaka-i Hayriye“ dediği katliamı tarihe kaydetmesi için vakanüvis Mehmet Esad Efendi‘yi 
görevlendirmişti. Bu görevi büyük bir pişkinlikle yerine getiren Esad Efendi, yazdığı “Üss-i Zeyer“ (Zeyerin Sahibi) 
adlı eserinde yeteneğinin 10 bin kuruş ve 2630 altın ile ödüllendirildiğini ve terfi ettirilerek Üsküdar Mollalığına 
getirildiğini de kaydeder! 

 Mehmet Esad Efendi‘nin yazdığına göre, Yeniçeri Ocağı‘nı kaldırmakta kararlı olan II. Mahmut bir divan 
topladı. Bu divanda Sadrazam Yeniçerilere ağır hakaretler etti. Ocağın soysuzlaştığını, devletin çöküşünün nedeni 
olduğunu söyledi. Yunan ihtilalinden ve yenilgilerden onları sorumlu tuttu ve çöküşün nedeni olarak dinin 
zayıflamasını, dini görevlerinin unutulmasını gösterdi. Böylece dinsizlikle suçlanan, hatta aralarına Ermenilerin, 
Rusların, Yahudilerin de sızdığı söylenen Yeniçeriler için hazırladığı 45 maddelik bir reform programını divanda 
okudu. Bu reforma göre: her Yeniçeri birliğinin İstanbul kadısı tarafından seçilen bir imamı olacak, yeniçerilere 
eğitimden önce dua ettirip fatiha okutacaktı. 

 II. Mahmut divanda açıklanan bu programın ve hareketlerin yeniçerileri ayaklandıracağını bilmekteydi. 
Beklendiği gibi Yeniçeriler ayaklanarak Et Meydanın‘da toplandılar. İlk iş olarak Yeniçeri ağasının konağına 
saldırdılar. Ardından Mısır valisi Mehmet Paşa‘nın temsilcisi Necip Efendi‘nin konağını yağmaladılar. Necip Efendi 
bir sürü paşanın servetini emanet ettiği banka gibi bir şahsiyetti! Konaktan sekiz bin keseyi aşan bir servet çıktı 
“Kavuklulara ölüm“ diye ayaklanan saray ve çevresini hedef alan Yeniçeriler halka ise “ herkes dükkanını açsın bir 
cam parçası çalınana elmas iade edeceğiz“ diye çağrı yapmaktaydılar. 

 II. Mahmut önceden her türlü hazırlığı yapmıştı. Ulemadan umuma karşı hareket caiz değildir, bunların 
ıslah ve teskini çaresine bakılmalıdır “ şeklinde tereddütlerine rağmen şeyhülislamdan gerekli fetva alınmıştı. 
Önceden hazırlanan, topçu, humbaracı, lağımcı, kalyoncu neferlerinin yanında “ Sancak-ı Şerif“ çıkarılarak 
İstanbul halkı din uğruna Yeniçerilere karşı savaşmaya çağırdı. Et Meydanı‘ndaki kanlı çatışmalarda geri çekilen 



Yeniçeriler Aksaray‘daki kışlalarına sığındılar. Kışla topa tutulup yerle bir edildi. Kalanlar da meydanda derme 
çatma yargılanıp asılarak 6 bin ile 20 bin arasında Yeniçeri katledildi. II. Mahmut adeta İstanbul‘u yeniden 
fethetmekteydi! 

 İngiliz Büyükelçi Lord Stanford Cannit bu kanlı tabloyu şöyle anlatıyordu; 

 “Kurbanların yalvarıp yakarması hep boşunaydı. Kimi Sultan‘ın top ateşi altında biçilmiş, kimi kılıçtan 
geçirilmiş bu insanlar çoluk çocuk sahibi kimselerdi. Nasılsa o arbededen canını kurtarmış olanların çilesi daha 
hafif olmadı. Şehrin dört bir yanına yayılmış arama bölükleri saklandıkları deliklerden cümle yeniçerileri çıkarttı. 
Acele bir mahkeme kuruldu. Her yeniçeri kadının önünden geçip kendini celladın kucağında buldu. Halk bu içler 
acısı olayları görmemek için sokağa çıkmaz oldu. Marmara denizi ölülerle... eklendi.“ (250) Aktaran: Yeniçerilerin 
Bektaşiliği ve Vaka-i Şerriyye Reha Çamuroğlu/ Syf:59/ kapı yay 2005 

 Kaçıp Belgrad ormanlarına sığınan Yeniçeriler ise orman tutuşturularak katledildiler. Dört bir tarafa 
gönderilen fermanlarla “ yeniçeri“ adının bir daha ağıza alınması dahi yasaklandı. Mezar taşlarına kadar 
parçalanıp Yeniçerilikle ilgili her şey yok edildi. 

 Daha önce belirttiğimiz gibi esnaflık yapan yeniçerilerin dükkanları dağıtıldı. Bir çoğu terzilik, hamallık, 
kayıkçılık, simitçilik vb. işlerle uğraşan Yeniçerilerden katledilmeyenler de İstanbul‘dan sürüldü. Örneğin katliam 
sonrası II. Mahmut tarafından ocağa bağlı oldukları için İstanbul‘daki binlerce hamal yakalanıp sürüldüler. 
Yerlerini ise Ermeni patriği aracılığıyla Ermeni hamallar almıştı. (ne var ki Osmanlı Ermeni hamalları da II. 
Abdülhamit zamanında Ermeni eylemcilerin Osmanlı Bankası baskını nedeniyle katledilip ortadan kaldırılacaktı) 

 Özcesi, Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılması gerçekte İstanbul‘u kana boğan ve halkı ezme saldırısıydı. Mutlak 
İktidar gücünü elde etmek isteyen II. Mahmut, Yeniçerileri ortadan kaldırırken, tehdit olarak gördüğü Alevi-
Bektaşileri yok etmek istemişti. Tüm İstanbul‘u susturmaya çalışmış 15 bin kadar kahve ve meyhaneyi de 
kapatmış tam bir baskı ve terör iktidarı kurmuştu. 

 Katliamın ekonomik boyutunda ise Yeniçeri ocağının kalkması ile birlikte saray ve çevresinin sömürü ve 
yağma payı git gide büyüdü. Katliamdan sonra ocağın iaşesini sağlayan bazı zengin Yahudi ve Ermeni sarraflar 
idam edildiler. Ve bunların malları müsadere edildi. Mevlevilerden sonra vakıf ve malları bakımından en yaygın ve 
zengin durumda olan Alevi-Bektaşi dergahlarının kapatılması ve mallarına el konulması ise Osmanlı açısından 
ganimeti daha da büyütecekti. 

  1826 ALEVİ-BEKTAŞİ KATLİAMI 

 Yeniçeriler kazan kaldırır diye korkudan İstanbul’un simitçisine, hamalına bile karışmayan padişah, ocağı 
kaldırıp en büyük engeli aştıktan sonra diğer hedeflerine yöneldi. İktidarını daha da kuvvetlendirmek için 
Bektaşiliği ortadan kaldırarak Alevi-Bektaşi halkı da sindirmek istedi. Fırsatı ele geçirmişken boşa harcamak 
istemedi. 

 Yeniçeri ocağı kaldırıldıktan bir ay sonra 8 Temmuz 1826‘da sadrazam başkanlığında Şeyhülislam ve Sünni 
tarikatlardan Nakşibendi, Kadiri, Halveti, Mevlevi, Sa‘di tekkelerinden on bir Şeyhin katıldığı bir toplantı yapıldı. 
Toplantıda Şeyhülislam Tahir Efendi, tarikatların Şeriata tam uyması gerektiğini söyleyerek “...herkes tarafından 
bilinmektedir ki, Bektaşi denen bazı cahiller farzlarını yerine getirmekten kaçınmaktadırlar ve Şeriatın yasakladığı 
şeyleri yapmaktadırlar“ dedi. Anlaşılacağı üzere padişah, tek başına şeyhülislamın fetvasının, halk içinde güçlü bir 
örgütlenmesi olan Alevi-Bektaşilere saldırmak için yetmeyeceğini düşünerek, Sünni tarikatların tümünün 
desteğini istemekteydi. Yine de Sünni tarikat şeyhlerinden bazıları “ ol taife ile ilişkimiz yoktur, bilemeyiz “ 
diyerek katliamın sorumluluğundan kaçınmak istediler. Toplantı sonucunda namaz kılmadıkları, oruç tutmadıkları 



ve haklarındaki dinsizlik suçlamaları nedeniyle Üç Bektaşi Babasının idamına, on bir Baba dahil, yirmi beş 
kadarının sürülmesine ve Bektaşi tekkelerinin yıkılmasına karar verildi. Padişahın fermanına göre 60 yıldan eski 
Bektaşi dergahları “ sünnet ehline “ devredilecek yeni Nakşibendi şeyhleri atanacak, 60 yıldan yeni oranlar ise 
tümüyle yıkılıp malları hazineye devredilecekti. 

 Padişah II.Mahmut‘un bu fermanın uygulamasındaki gayretkeşliği ve vezirini işi sıkı tutması için zorladığı 
şu buyruğu Osmanlı‘nın saldırganlıkta ne kadar karalı olduğunu gösteriyor. 

 “Benim vezirim dünkü gün meclisin aldığı tüm kararları bilmektesiniz. Bunca gün kaldırılmış ocağın 
devletimiz hakkında kötülükleri sürmektedir. Bu kötü topluluğun durumu ortadayken, hiç bir meseleye devlet 
açısından bakılmadığından iç yönetimimiz gittikçe çığırından çıkıp reayamız bile bize karşı cesaretlenip halen 
sorunlar çözülmedi. (…) Bu Bektaşi tarikatının hal ve durumu bu düzeye gelmişken doğal gelişimine bırakıp 
paklanmazlarsa gün be gün çoğalır insanları yanıltarak yanlarına çekerler, doğallıkla bu din sapıklarını 
topluluklarının tümüyle temizlenmesinin zamanıdır. 

 “önerge de (takrir) açıklandığı üzere şimdilik İstanbul dolayında olanların araştırılmasına ve yok 
edilmesine bakılıp daha sonra Rumeli‘de ve Anadolu‘da olanların temizlenmesine bakılsın. Pusulada sonradan 
çıkan yerler yıkılacak ise de içindeki şeyh ve müridler kaçırılmaya gelmez“ (251) Aktaran: Hamdullah Çelebi‘nin 
Savunması/ İsmail Özmen- Yunus Koçak/ Syf:81 Ankara, 2007 

 Böylece özellikle İstanbul‘da bulunan Rumeli Hisarı‘ndaki şehitlik, Öküz limanı, Karaağaç, Yedikule, 
Sütlüce, Eyüp, Üsküdar, Merdivenköy, Çamlıca dergahları ile 14 dergah yıkıldı. İçlerindeki Bektaşiler ise 
Darphane‘deki zindana dolduruldular. Bektaşi ileri gelenlerinde üçü: Kıncı Baba Üsküdar‘da, Ağasızade Ahmet 
Efendi Tophane‘de ve Salih Efendi de Bab-ı Humayun‘da ibreti alem için asıldılar. Daha sonra ise Rumeli 
dergahlarını yıkmak için Hacı Ali Bey‘le Pirtepeli Ahmet Efendi, Anadolu tekkelerini yıkmak içinse Cebecibaşı Ali 
Ağayla Müderris Çerkesli Mehmet Efendi padişah buyruğu ile görevlendirildiler. 60 yıldan eski olanlar hariç tüm 
Alevi- Bektaşi dergahları yerle bir edildiler. Mallarına kitaplarına el kondu. Ki Bektaşilerin Aleviler içinde okumuş 
yazmış elit bir kesimi oluşturduğu düşünülürse dergahlarda toplanmış yazma eserler le birlikte bütün bir tarih ve 
kültürün yok edilmeye çalışıldığı açıktır. 

 Esad Efendi‘nin Üss-i zeyer‘de yazdığına göre tüm ülkede binlerce baba, dede, derviş, mürit katledildi. Ve 
imparatorluğun her vilayetindeki hapishaneler Alevi-Bektaşilerle dolduruldu. 70 bin kişi hapsedilmişti. Alevi-
Bektaşileri yargılamak için Kırşehir’de, Seydişehir’de, Kütahya ve İstanbul’da özel şeriat mahkemeleri 
kurulmuştur. Ve yargılananlar Rumeli‘de Köstence, Eğribaz zindanlarına, Anadolu‘da ise Kütahya‘daki zindanlara 
kapatıldılar. Katledilmekten, hapsedilmekten kurtulan binlercesi ise sürgüne gönderildiler. 

  ANADOLU‘DA ALEVİ-BEKTAŞİ KATLİAMI 

 Osmanlı‘nın Yeniçeri Ocağı‘nın ardından, Bektaşiliği ortadan kaldırmak için saldırıya geçmesinin sebepleri 
bellidir. 

 Öncelikle Bektaşilik ciddi bir örgütlü güçtür. Evliya Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda 700 
Bektaşi tekkesi olduğunu yazıyor. 19. yüzyılın başlarında İstanbul‘un nüfusunun beşte biri Bektaşiydi. 14 büyük 
tekke, onlarca bağlı müştemilatı ile birlikte faaliyetteydiler. 

 Tüm Alevi nüfus olarak düşündüğümüzde tarih boyunca Osmanlı‘yı ayaklanmalarla uğraştırmış bu halkın 
örgütlülüğünün dağıtılması önemli hale gelmekteydi. 

 “ Arnavutluk‘taki Tomor Dağı Bektaşi Tekkesi‘nin Postnişini Ali Turabi Baba, Historija e Bektashinjvetin‘de 



1826‘da Yeniçerilerin yok edilmesi ve Bektaşi tarikatının kapatılmasından önce tutulan yıllık istatistiklerde, 
Bektaşilerin sayısını Anadolu‘da 7.000.000 Arnavutluk‘ta 100.000, İstanbul‘da 120.000 ve geri kalanı da Irak, Girit 
ve Makedonya, Özelikle Balkanlar‘da olmak üzere 7.300.000 olarak gösteriyor“ (252 Yeniçerilerin Bektaşiliği ve 
Vaka-i Şerriyye/ Reha Çamuroğlu/ Syf: 49 

 Osmanlı bu kitleyi dergahlarını, din adamlarını yok ederek güçsüz bırakmak ve asimile etmek istemişti. 
Bosna, Edirne, Maraş, Tokat, Erzurum, Kayseri, Bolu, Kastamonu, Viranşehir gibi merkezlere yayılan Yeniçeri 
avının ardından Alevi- Bektaşi avı başlatıldı. El konulan yıkılan Bektaşi tekkelerinin “dinsiz, sapık yuvası“ olduğu, 
“içki şişelerinin ağzına yırtılan Kur‘an sayfalarının tıkaç yapıldığı“  yalan propagandaları eşliğinde 4 bin kadar tekke 
yıkıldı. Yine 4-6 bin arasında Alevi-Bektaşi‘nin katledildiği tahmin ediliyor. 

 60 yıldan eski olduğu için yıkılmaktan kurtulan tekke ve dergahlar ise Nakşibendi şeyhlerine teslim edildi. 
İşbirlikçiliği kabul ederek Nakşibendi yoluna dönmeyi kabul eden Bektaşi dervişleri hariç diğerleri sürgüne 
gönderildiler. Dahası, bu dergahların müştemilatına minare dikilerek camiye çevrildiler. Hacı Bektaş‘taki 
Serçeşme‘de bulunan cami 1834 yılında bu şekilde yapıldı. 

 Babagan kolunu oluşturan Bektaşiler bu saldırıya direnmediler, boyun eğdiler. Bir kısım da Nakşibendiliği 
kabul ederek varlığını sürdürmeyi tercih ettiler. 19. yüzyılın ikici yarısında ortam yumuşayıp Bektaşi tekkelerinin 
tekrar açılmasına göz yumulana kadar sabırla beklediler. Şurası bir gerçektir ki, işbirlikçilik ve Sünnileşme bu baskı 
ve saldırılar sonrasında Babagan Bektaşiliğinde iyice hakim hale geldi. 

 Anadolu‘da ise Çorum‘da Abdal Ata Alaattin Erdebil Dergahı‘nın şeyhi ve müritleri dergahı teslim etmeyip 
direndiler Dergah ancak katliamla alınabildi. Yine Çerekhan aşiretinin bağlı olduğu Oyluklu dergahı şeyhi ve 
mensupları da direndiler. Çarpışmada katledildiler Eskişehir Seyyid Battal Gazi dergahı dervişleri gibi direnen pek 
çok Alevi- Bektaşi de oldu. Osmanlı ancak katlederek dergahlarını alabildi.(253)Hamdullah Çelebi‘nin Savunması/ 
İsmail Özmen- Yunus Koçak/ Syf: 241 

 Tüm Alevi-Bektaşilerin asıl gözünü diktiği merkez ise Hacı Bektaş‘taki pir evi yani Serçeşmeydi. Osmanlı 
Anadolu Alevilerinin bağlı bulunduğu Hamdullah Çelebi‘nin yargılanması ve asılması kararını almıştı. Hamdullah 
Çelebi yanında 8 türbedarı ile Kırşehir‘de kurulan şeriat mahkemesine teslim edildiler. Tekkenin dedebaşı olan 
Sivaslı Mehmet Nebi Dedebaba ve çoğu Arnavut 24 mücerret dervişine ise dokunulmadı. Serçeşmenin yönetimi 
Nakşibendi Şeyhi Mehmed Said Efendi‘ye teslim edildi. 

 Alevi-Bektaşi tasfiyesinde Serçeşmenin ve Anadolu Alevilerinin pir kabul ettiği postnişini Hamdullah 
Çelebi‘nin teslim alınması çok önemliydi. Bu nedenle Osmanlı mahkemeyi bir gösteriye dönüştürmek ister Ama 
Hamdullah Çelebi‘nin boyun eğmemesi ve mahkemede canını değil inancını kollaması Osmanlı‘nın bu hesaplarını 
boşa çıkartır. Kadının tüm hakaret, tehdit ve zorlamalarına rağmen Hamdullah Çelebi ölümden çekinmeden Alevi-
Bektaşi inancını savunur. İdam hükmü zaten verilmiş, Kadının elinin altında hazır beklemektedir. Ama son anda 
Padişahtan gelen yeni bir ferman, idam cezalarını Amasya‘ya sürgüne çevirir. Osmanlı Serçeşme‘nin postnişininin 
kanını dökerek yeni bir isyanın fitilini ateşlemekten korkar. Hamdullah Çelebi ve aralarında kardeşinin de 
bulunduğu türbenin hizmetkarı 8 Alevi-Bektaşi Amasya‘ya sürülür. Hamdullah Çelebi Amasya‘da sürgündeyken 
1836‘da hakk‘a yürür. 

  KUTU: HAMDULLAH ÇELEBİ‘NİN SAVUNMASI 

 Padişah fermanı ile Hamdullah Çelebi‘yi asmak üzere yargılayan Kırşehir Şeriat Mahkemesi Alevi-Bektaşi 
inancını mahkum etme çabasındadır. Hamdullah Çelebi ise açıkça Osmanlı‘nın örnek aldığı egemenlerin Emevi 
İslam anlayışını yargılayan bir savunma yapar. Bu savunmayı o dönemin tanıklarından kanan eski belge, defter ve 
anılardan yararlanarak kitap halinde yayınlayan İsmail Özmen ve Yunus Koçak‘ın çalışması döneme ışık tutması 



açısından çok önemlidir. 

 Hamdullah Çelebi‘ye: “Alevi Bektaşilerin niye namaz kılmadığı, oruç tutmadığı, Kur‘an okumadığı, şeriata 
uymadığı, Ene-l Hak dediği, Ebubekir, Ömer, Osman‘ı sevmediği, kadınlardan sakınmadığı, hayır ve şerrin Allahtan 
geldiğine inanmadığı...“ sorarlar. Hamdullah Çelebi bu soruları cevaplarken akılcılığıyla egemen Sünni İslam 
anlayışının yobazlığını, gericiliğini ve adaletsizliğini haklı çıkarmak için halka karşı kullanıldığı da teşhir eder. 

 Kadı sorar: “ Şeyh efendi, dört halifenin izinden giden Emeviler olsun, Abbasiler olsun Selçuklu Sultanları 
olsun, Osmanlı Sultanları olsun sünnetten senetten ayrılmamışlardır. Bunlara dil uzatmak küllühüm kafirliktir. 
Bunların izinden gitmeyen zındıktır. Bunların doğru yolda olduklarını kabul edip dille beyan etmek gerekir. 

 Hamdullah Çelebi Cevaplar: “ Efendim kadı Hazretleri kan döken zalim kimler olsa olsun Müslüman 
diyemem İslam kanını hükümdar tahtı için bu saydığın devletlerin hükmettiği yerlerde. Güruh-u Naci olan biz 
Müslüman Oğuzların kanları o topraklarda hiç kurumamıştır. Kan döken zalim için bana Müslüman dedirtmek mi 
istiyorsun. Bizden hiç kimse bunlara Müslüman diyemez, Sünni diyebiliriz!“(254) Hamdullah Çelebi‘nin 
Savunması/ İsmail Özmen-Yunus Koçak/ Syf: 100 

 Asırlar boyunca Alevi-Bektaşilerin dinsiz- sapkın ilan edilmesinin başlıca sebebi kadının açıkça dile 
getirdiği gibi egemenlere biat etmemiş olmalarıdır. Zalimlerin her yaptığını ihlali hikmet olarak gören, her 
dediklerine boyun eğmeyi gerektiren bir İslamı kabul etmedikleri için“ dinsiz-sapkın“ olmuşlardır. 

 Hamdullah Çelebi inancını aklıyla ve mahkeme heyetinden üstün bilgisi ve birikimiyle savunurken 
dayanamayan kadının: “vay dinsiz vay“ sen buraya hesap sormaya gelmedin, idam olmaya geldin. Gereksiz sözleri 
söyleme! Adabını takın! Sus! “ şeklinde tehditlerine de aldırmamış, canını da sözünü de sakınmamıştır. 

 Hamdullah Çelebi, “ Yezit ve Muaviye ölmeden önce tövbe etmiştir. Allah onları affetmiştir“ diyerek Alevi-
Bektaşilerin Yezid‘e Muaviye‘ye lanet etmesinin (teberra) büyük bir küfür ve günah olduğunu söyleyen kadıyı 
kendi sözleriyle alt eder: “ Efendim kadı Hazretleri, Allah Hz. Hüseyin‘in katillerini ve suçsuz yere katlettiği halde, 
Yezid‘i Muaviye‘yi af ederse onlara lanet ettiğimizden dolayı bizleri de kolayca affeder. Sen bizleri boşa küfür ve 
günahkarlıkla suçluyorsun“ (255) A.e.g Syf:109 

 Hamdullah Çelebi‘yle baş edemeyen Kadı, dinde aklı kullananın da sapıklık olduğunu söyler: “ Duymuşuz, 
siz bazı umdeleri değiştirerek akla uydurmaya çalışarak küfürde kararlı olurmuşsunuz. Dinimiz akıl dini olaydı 
iman öne alınmazdı, çünkü o şeye öyle inanacaksın iman dinidir. Aklen bir şeyi düşünemezsiniz. Neyin dine 
uygunluğuna bakar öyle kabul edersiniz“ Kadının dile getirdiği bu anlayış 11. yüzyılda mantık, felsefe kitaplarını 
yaktıran, İbn-i Sina, Farabi gibi bilim öncülerini kafir ilan eden İmam Gazali‘nin, İbni Teymiyye‘nin anlayışıdır. 
Ancak egemenlerin uleması olanlar akıldan, bilimden korkarlar. Düzenin sorgulamasını istemezler, din kisvesi 
altında yağma ve talan düzenini meşrulaştırmaya çalışır. Örneğin dergahlarda Türkçe ibadet yapılmasını da kafirlik 
sayan kadı şunu söyleyebilmiştir: “ Ayetin manası sizi ilgilendirmez. Manasını anlamadan okunan uyulan daha 
sevaptır. Kafirliğinizi ve küfrünüzü anlatıp durma!“ (256) A.g.e/ Syf:104 

 Halkı güdülecek sürü gibi gören bu anlayışa göre ezilenlerin hiç bir şeyi anlamaması daha iyidir! Onlar 
kadere boyun eğsin, haline şükretsin yeter. 

 Kadı Sorar: “ Hayır ve Şerrin Allah‘tan geldiğine niçin inanmıyorsun? Bu Sapıklık değil mi? Bu Küfür değil 
mi? 

 Hamdullah Çelebi cevaplar: “ Efendim Kadı Hazretleri Allah hayrı yaratır (…) kötü olayın faili fiildir. Suçlu o 
fiili işleyendir. Mücrim (suçlu-bn) mahkemeye geldiğinde kadı cezayı mücrime verir. Allahtan geldi, Şeytandan 



geldi diye başka fail aramaz“ (257) A.g.e Syf:124 

 “Kadere inanmayız “ der Hamdullah Çelebi: “ Eskiden beri kaderci değiliz. Bize böyle yerleşmiş böyle 
devam ediyor“ 

 Kadı ile Hamdullah Çelebi arasındaki tartışma ilk bakışta dini içerikli diye düşünülebilir. Ancak yukardaki 
örneklerde görüldüğü gibi sorgulanan konular iki farklı dünyayı gösteriyor. Hüseyin‘in direnmesi yanlıştı, Yezit‘in 
katletmesi doğruydu, egemenlere boyun eğmeli, kaderci olmalısınız diyen egemenler bir yanda, direnmek 
meşrudur diyen halk öbür yanda… Bir kez daha görülüyor ki din çatışması görüntüydü esas olan sınıf çatışmasıydı. 
Alevi-Bektaşi inancı-kültürü kaderci olmadığı, zulme ve sömürüye direndiği için bugün hala varlığını 
sürdürebilmektedir. Kadı‘nın “ Dillerini çekerim, nasıl işkence, ne kadar kırbaca karar vereceğimi biliyor musun? 
Kol ve bacaklarını, parmaklarının ayrı ayrı günlerde keseceğimi biliyor musun da hemen asılmak istiyorsun? 
Haddini bil!“ tehditlerine boyun eğmeyen Hamdullah Çelebiler sayesinde varlığını sürdürebilmektedir. 

 10 gün süren yargılama sonunda son sözleri sorulan Hamdullah Çelebi ve 8 yardımcısı “ Ehli sünnet ve‘l 
cemaat yoluna iman edecek misiniz? “ diye soran Kadı‘ya ölümde olsa inançlarından vazgeçmeyeceklerini bir kez 
daha tekrarlayarak cevap verirler. 

 Hamdullah Çelebi‘nin yargılanması, sürgünü ve Serçeşmenin Nakşibendi şeyhine teslim edilmesi Alevilere 
yönelik büyük bir saldırıdır. Pek çok Alevi-Bektaşi ozanı bu haksızlığın acısını şiirlerinde, deyişlerinde işlemiştir. 
Bunlardan biri Hamdullah Çelebi‘ye gönülden bağlı olan Sivaslı Aşık Veli‘dir (1793-1863) 

 Bugün müminler kerbela günü 

 Mürvet pirim Şah-Velayet gel yetiş 

 Medine‘de duyan und‘dolü  ünü 

 Mürvet pirim Şah-Velayet gel yetiş 

 

 Sevgili Hamdullah sürgüne gitti 

 Zalim sekbanlar kötülük etti 

 Aç, yayan işkence canına yetti 

 Mürvet Pirim Şah-Velayet gel yetiş 

 

 Veli‘m eder çağıralım pirim e 

  Acep bu yol bakmaz m‘ola zarına  

 O halimiz bildir Gani Kerim‘e  

 Mürvet Pirim Şah-Velayet gel yetiş. (258) Hamdullah Çelebi‘nin savunması/ İsmail Özmen- Yunus Koçak/ 



Syf: 199 

 ANADOLU AEVİLİĞİ TARİHİNDE ÜÇ ÖNEMLİ SÜREÇ 

 Üç önemli tarih Anadolu Aleviliğinin şekillenmesinde belirleyici sayılabilir: 

 İlki 1238‘deki Babai Ayaklanması ve arkasından gelen baskı, katliam ve soruşturmalar süreci. Babai 
katliamından sağ kurtulan abdallar, dervişler Anadolu‘nun dört bir yanına dağılmışlar, dergahlar, tekkeler kurarak 
Babai inancının daha güçlü bir şekilde yeşermesini sağlamışlardı. Hacı Bektaş-ı Veli de, budanmış bir orman gibi 
daha güçlü yeşeren bu inancın “ bir olalım iri olalım diri olalım“ en örgütçüsü oldu. 

 Babai ayaklanması ve ardından gelen kırımın bir sonucu da şeyh Edebali örneğindeki gibi kendi gücüne, 
inancına güvensizleşen kimi Babailer sırtını dayayacak bir güç arayışına girmeseydi. O günkü koşullarda sırt 
dayanacak bu güç Barak Baba, Abdurahman Baba gibileri için henüz tam olarak Müslümanlığı benimsememiş 
işgalci, yağmacı Moğollar olmuştu. Şeyh Edebali, Geyikli Baba, Murat Abdal gibileri içinse hızla büyüyüp 
gelişmekte olan Osmanlı beyliği… 

 Anadolu Aleviliğini bu güne taşıyan damar ise sırtını hakla dayayan Hacı Bektaş-ı Veli ve onun isini sürerek 
Osmanlıya biat etmeyip Teke göresine yerleşen Abdal Musa oldu. 

 İkincisi Yavuz Sultan Selim‘in giriştiği 1513 soykırımı ve tasfiye saldırısıydı. Anadolu Aleviliği 16. yüzyıl 
boyunca devam eden defter edip katletme politikasına “ Sayılmayız Parmağ ile tükenmeyiz kırmağ ile...“ diyerek 
meydan okudu. Osmanlı tekkeleri, dergahları kapattı, Serçeşme‘ye atadığı mücerret dervişlerle Aleviliği 
örgütsüzleştirmek, denetim altına almak istedi ama yine başaramadı. Kalender Çelebi Ayaklanması Osmanlı‘nın 
Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı aracılığı ile Alevileri kontrol etme planını tersyüz etti. Aleviler, ocaklarına, pirlerine 
bağlılıktan vazgeçmediler. 

 Ama bu sürecin bir ürünü olarak işbirlikçi Babagan Bektaşiliği kurumsallaştırdı, İstanbul ve Balkanlar‘daki 
dergahlar Osmanlı‘nın kanatları altında gelişti, güçlendi. Yeniçeri Ocağı da resmi olarak 16. yüzyılda Bektaşi 
tarikatına bağlanmıştı. Böylece işbirlikçiliğin ötesinde kendi inancına, kültürüne, tarihine ihanet içinde olan bir 
Yeniçeri Bektaşiliği türetilmişti. 

 Üçüncüsü ise 1826‘da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ve Bektaşiliğin yasaklanmasıydı. Bu süreçte binlerce 
Alevi-Bektaşi katledilmiş, hapsedilmiş, sürülmüş, binlerce Alevi-Bektaşi dergahı da içindeki tüm eserlerle birlikte 
yok olmuş, yıkılmıştı. Fiziksel imhanın yanında asıl olarak Alevilik asilime edilmeye çalışıldı. Örneğin Hacı Bektaş-ı 
Veli dergahı, Kırıkkale‘deki Hasan Dede dergahı gibi eski ve büyük dergahların meydan evine minare dikilerek 
camiye çevirdiler. Yönetimlerine Nakşibendi şeyhleri atandı. Cemaatleri bu şeyhler eliyle “Ehl-i Sünnet“ yoluna 
çekinmek istendi. Ne yazık ki belli direniş örnekleri olsa da Alevi- Bektaşiler bu saldırıya cevap veremediler. Bunun 
kaçınılmaz sonucu olarak da 1826 ve sonrası yaşadıkları asimilasyon ve tasfiye bugün de etkiler süren çok daha 
ağır sonuçlar yarattı. 

 1826 KATLİAMI SONRASINDA ALEVİ-BEKTAŞİLERİN DURUMU 

 Hamdullah Çelebi’nin Amasya‘ya sürgünü ve Dergahın bir Nakşibendi şeyhine teslim edilmesi fiilen 
Çelebileri ve onlara bağlı Anadolu Aleviliğinin tasfiye etme yönelikti. Pirevindeki Babagan kolunun temsilcisi 
Dedebabaya ve Mücerret dervişlere dokunulmadı. 

 Tasfiye saldırısı başarılı olamasa da Çelebilerin- ve dolayısıyla dergahın Anadolu‘daki Alevi Ocakları ile 
bağını zayıflattı. Osmanlı ile ilişkilerini ise güçlendirdi. Çelebiler 1826 öncesinde de Osmanlı padişahlarından 



aldıkları belge ile vakfı yönetmekteydiler. 16. yüzyıldan itibaren Serçeşmenin postunda oturan Çelebilerin 
Osmanlı padişahlarının onayını alması dolayısıyla denetimi altında olması Anadolu Balkanlar da ki Alevi ocaklarını 
rahatsız eden bir durumdu. Özelikle Suluca Karahöyük‘ün doğusunda kalan Alevi Ocakları Osmanlı‘nın denetim ve 
kontrolüne karşı çıkmışlardı. Tüm Alevi- Bektaşi dergahlarının sıkı soruşturma ve baskılarla Serçeşmeye bağlandığı 
bu sürecin dışında kalmışlardı. Araştırmacı Necdet Saraç, Osmanlı‘nın elinin uzanamadığı dağ başlarına yerleşmiş 
Alevi Ocaklarının böylece asimilasyondan daha az etkilendiğini belirtiyor. 

 “ Sünni Osmanlı ile ‚çok içli dışlı olan‘ Bektaşiliğe karşı temkinli olan ocaklar, Hacı Bektaş Veli‘yi ve 
dergahını ‚Serçeşme‘ olarak görseler de kendilerinin ‚daha eski‘ olduğunu iddia etmeyi de ihmal etmezler ‚Evlad-ı 
Resul‘ olmak bunu zorunlu bir hale zaten getirir… işin doğrusu da, bir çoğu Hacı Bektaş Veli öncesinde Anadolu‘da 
faaliyet göstermektedirler. Bugün bile Ağuçan Ocağı, Sinemli Ocağı, Kureyşan Ocağı, Baba Mansur Ocağı, Derviş 
Cemal Abdal Ocağı, Seyit Sabun evladı Ocağı, Hubyar Sultan Ocağı gibi ocakların Hacı Bektaş dergahı ile ilişkilerini 
sınırlı olmasının nedenlerinden biri budur“ (259) Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/ Syf: 90 

 Ocakların tavrına rağmen, yılda bir kez “el ele el hakka“ ilkesi gereği Serçeşme‘de görgüden geçme 
geleneği sürdü. Dolayısıyla bağ hiç kopmadı. Bu bağlılık Serçeşme‘nin ve Anadolu‘daki Bektaşi dergahlarının 
Yeniçeri Bektaşiliğine devşirilmesinin önündeki en büyük engel oldu. 

 Yine de 1826 sonrası Osmanlı ilişkileri daha sıkı tutulacak ve yeniden açılan İstanbul ve Balkanlar‘da 
Bektaşi dergahları ile Sünni dergahları arasında ciddi bir fark olmayacaktı. Örneğin; Hamdullah Çelebi 
savunmasında Sünniliği kesinlikle kabul etmezken, hatta kan dökücü egemenler için “Sünni diyebilir Müslüman 
diyemeyiz“ derken; Soydan gelen Cemalettin Çelebi 1915 tarihli “ müdafa“ adlı kitabında Sünniliğini kanıtlama 
çabasına girmişti. “ Geçmişte ve şuan da var olan Çelebiler, Sünni Mezhebe ve topluluğa, Hazreti Pir efendimizin 
gittiği doğru yola bağlanmış ve onu izlemişlerdir.“ (260) A.g.e Syf 191 Gerçekle ilişkisi olmayan bu sözlerin 
padişaha şirin gözükmek için yazıldığı açık. Nitekim 1. Paylaşım savaşında Çelebi Cemalettin Efendi bu çabayı daha 
ileri götürecek Enver ve Talat Paşa‘nın isteği üzerine Alevi- Bektaşilerden bir “ Mücahid Alayı“ kurarak Ruslara 
karşı savaşacaktı. 

 1826 sonrası İstanbul‘daki Bektaşi dergahlarının durumu ise daha vahimdi! I. Abdülmecid döneminde 
1852 tarihli bir hüküm ile Hacı Bektaş Dergahı‘ndaki Çelebilerin durumu düzeltildi. 1850 yılında Abdülaziz‘in tahta 
çıkmasıyla birlikte Bektaşilere yaklaşımda saldırganlık yumuşatıldı. Bu dönemden itibaren faaliyetlerine göz 
yumuldu. Bektaşi tekkeleri yeniden canlandı ama devlete, saltanata bağlılıkları da iyice arttı. Ve Sünni tarikatlarla 
ve ulema ile iç içe geçtiler. Rifai, Halveti gibi Sünni tarikatlardan Bektaşiliğe geçenler bektaşi dergahlarında “Baba“ 
oldular. Bir yandan dergahta babalık yaparken diğer yandan camide namaz kıldırıyorlardı. Hoşgörü adına 
saltanata yaranmak için Sünnileştiler. 

 Örneğin Eyüp‘teki Karyağdı Tekkesi‘nin1769‘da Ordu‘yu Hümayun şeyhliğine atana Mustafa Baba aynı 
zamanda Halveti şeyhi idi! 1826 dan sonra posta oturan Babalardan Hafız Baba Camide namaz kıldırıyordu. Ondan 
sonra posta oturan Arif Baba ise Rifai‘ydi ve başka tekkelerde zikir yürüten ünlü bir zakir başıdır! Bir başka örnek 
Üsküdar‘daki İnadiye Tekkesi‘nde Mustafa Haşim Baba hem Celveti hem Bektaşi erkanını birlikte yürütüyordu. 
Ondan sonra posta oturanlar da bu geleneği sürdürdüler! Yine Sütlüce‘deki Münir Baba Tekkesi‘nin kurucusu 
Münir Baba Cerrahi Tekkesi‘nde ‚ arakiye‘ giymiş icazet almış bir Bektaşiydi Bahariye Mevlevihanesi şeyhi de 
Münir Baba‘ya bağlanmış Mevlevilerdendi. 

 Örnekler çoğaltılabilir, tablo böyleydi. Sünnileşen, Sünni tarikatlarla içli-dışlı olan İstanbul‘daki Bektaşi 
tekkelerinin Anadolu Aleviliği ile ilgisi kalmayacaktı. 

 1826 katliamının sonuçlarından biri de sürgün ve göçler nedeniyle Bektaşiliğin Merkezinin Balkanlara 
kayması oldu. Ki bu süreç 1925‘te tekke ve zaviyelerin kapatılması ile birlikte tamamlanacak Babagan Bektaşiliğin 



merkezi Balkanlar‘a, Arnavutluk- Makedonya‘ya taşınacaktı. 

  OSMANLI‘NIN YARI SÖMÜRGELEŞMESİ 

“Islahat“, “reform“ gibi kavramlar, Osmanlı‘nın 18. yüzyıldan itibaren gündeminden hiç düşmedi. Dönemin 
kapitalist devletleri karşısında eski düzenini sürdürmeye çalışan Osmanlı‘nın her alanda geri kaldığı, gelişmeye 
ihtiyacı olduğu açıktı. Ama egemenlerin bu yenileşme çabalarıyla üretici güçlerin ve üretim ilişkilerinin 
geliştirilmesi, değiştirilmesi mümkün olmadığı için ve burjuvazi cılız olduğu ve gelişme dinamiği zayıf kaldığı ancak 
bazı kurumların taklit edilmesiyle ve görüntü de Avrupalılara benzeme çabasıyla sınırlı kalacaktı. 

 Osmanlı yenileşmeyi esas olarak da ordunun ıslahatı, modernleşmesi olarak görecekti. II. Mahmut 
İngiltere’ye eğitim için subaylar göndermişti. Oradan getirttiği uzmanlarla mızıka-i Hümayun Mektebi, Mekteb-i 
ulum-i Harbiye okullarını kurdu. Resmi gazete Takvim-i vakayi yayınlattı. 1834‘te posta teşkilatını kurdu. Halkın 
yaşamını en çok etkileyen “reform“larından biri ise 1828‘de Tunus‘tan 50 bin adet fes getirmesi oldu. Ki kullanımı 
ancak Mustafa Kemal‘in “Şapka Devrimi“ ile kaldırılacaktı! 

 Lale Devri‘ni takip eden I. Mahmut (1730- 1754), III. Mustafa (1757-1774) ve I. Abdülhamit (1774-1789) 
dönemlerinde başlayan askerlik alanındaki yenilikler III. Selim (1789-1807 ve ardında II. Mahmut ile bir ordu 
kurulmasına vardı. Yeniçeri ocağı kaldırılmış, Asakir-i Mansure-i Muhammed adında yeni bir ordu kurulmuş ve bu 
tarihten sonra da yabancı askeri uzmanların kontrolüne girmişti. Giderek ordunun yönetimi de yabancı askerlerin 
eline verilecek, I. Emperyalist paylaşım savaşında Osmanlı ordusuna Alman generalleri kumanda edecektir! 

 Osmanlı‘nın “ıslahat“ çabaları 1838 Ticaret Anlaşması ve 1839 Tazminat Fermanı ile birlikte tamamen 
Avrupalı sömürgecilerin ülkedeki çıkarlarını sağlamaya ve isteklerini karşılamaya yönelmişti. 

 İngilizlerin taleplerini karşılamak için imzalanan 1838 Ticaret Anlaşması, Osmanlı‘nın oluşum halindeki 
sanayisini yok etti. Osmanlı sömürgecilerin sağmal ineği haline geldi. Örneğin yerli bir ürünün bir kentten ötekine 
geçmesi yüzde 12-50 oranında vergiye tabiyken yabancılar Türkiye‘ye getirdikleri ürünler yalnızca yüzde 3 gümrük 
vergisi ödüyorlardı. 

 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupalı sömürgecilerin çıkarları uğruna sürekli, Rusya ile savaşan 
Osmanlı‘nın ekonomisi battıkça battı. 1854 yılında ilk kez İngiltere‘den 3 milyon Sterlin borç alındı. 1881‘e kadar 
alınan yeni borçlarla Osmanlı iflas noktasına geldi. II. Abdülhamit‘in Muharrem Kararnamesiyle Düyun-u 
Umumiye ilan edildi. Ve borçlarının faizini bile ödeyemeyecek duruma gelen Osmanlı maliyesi tamamen Avrupalı 
sömürgeci devletlere teslim edildi. 

 3 Kasım 1839‘da ilan edilen Tazminat Fermanı (Gülhane Hattı-ı Hümayunu )ile Müslüman, Hıristiyan 
herkesin can, mal ve namus güvenliğinin sağlanması, vergilerin ve askerliğin belli bir usule bağlanması gibi 
taahhütler verildi. 1856 ıslahat fermanı ile bu düzenlemeler genişletilmiş ve pekiştirilmişti. Tabii ki bunlardan 
daha çok Avrupalı sömürgecilerle ve onlarla işbirliği içindeki gayr-i Müslimlerin tüccar tabakası yararlandılar. 

 Osmanlı‘nın Avrupa‘nın yarı sömürgesi haline gelmesi, saltanatın yabacı büyükelçiliklerin elinde oyuncağa 
dönmesi aydın kesimin başını çektiği muhalif hareketlerin gelişimini hızlandırdı. 

 Necdet Saraç, Osmanlı‘da 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkan muhalif hareketlerin hepsinde İstanbul ve 
Balkanlar‘da örgütlü ve güçlü olan Bektaşilerin rolü olduğunu söylüyor. “ Jön Türk Hareketinde, Genç 
Osmanlılar‘da, ….hareketinde, ilk sol- sosyalist hareketlerde, Sonunda  İttihat Terakki‘de çok fazla sayıda Bektaşi 
vardı“ Bektaşilerin elit aydın kesimler içinde dağılmış olması, bu süreçte aktif olması sağlanmıştır. Kurtuluş 
Savaşı‘na doğru da işgale karşı direnişin örgütlenmesinde Bektaşi dergahları öne çıkmıştır: 



 “ Örneğin işgal altındaki İstanbul’da işgale karşı direniş önemli odaklarında ola “Mim Mim Grubu“ nun 
kurucularından biri Bektaşi Hamdi Baba‘dır. Didariye Dergahı Pir İbrahim Mihrabi ya da Kuzgucuk‘ta Ali Nutki 
Baba direnişin örgütleyicileridendir. Karacaahmet Tekkesi direnişin insan, silah ve para kaynağıdır “ (261) 
Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/ Syf: 166 Yine Erikli Baba Tekkesi‘nde mezarlıklar arasına hazırlanan 
tünellerin silah deposu olarak kullanıldığı biliniyor. Yine Osmanlı‘ya yakın ilişkide olan Bektaşiler, Fransız Devrimi 
ile birlikte yayılan düşünceleri benimseyerek hem Meşrutiyet‘e hem de Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet‘e açık 
destek verdiler. 

 Anadolu‘daki Alevi halk açısından ise değişen bir şey yoktu. Çelebiler 1826 Katliamı sonrasında Osmanlı‘ya 
kendini ispatlamaya ve Hacı Bektaş-ı Veli dergahı ve vakfı üzerinde ki haklarını yeniden elde etme 
çabasındaydılar. Ocaklar Çelebilere ve Serçeşme‘ye bağlılığını sürdürse de mesafe biraz daha açılmıştı. Alevi halk 
sessizdi Osmanlı‘nın hiç azalmayan asimilasyon ve baskılarına direnmeye çalışmaktaydı. 

  TAZMİNAT SONRASINDA ALEVİLER… 

 1839‘da ilan edilen Tazminat Fermanı Anadolu‘daki Alevilerin durumunda her hangi bir iyileşme 
sağlamadı Gayr-i Müslimlere tanınan eşitlik, can ve mal hürriyeti, inanç serbestliği gibi haklar Alevi halk için 
geçerli değildi. 

 Osmanlı‘nın yarı-sömürgeleşmesi, Anadolu‘daki misyonerlik faaliyetlerini hızlandırmıştı. Ermenilerin, 
Rumların olduğu bölgelerde okullar, hastaneler kuran Hıristiyan misyonerler, Alevi halka da gözünü dikmişti. 
Avrupalı sömürgeciler, zamanı geldiğinde Osmanlı imparatorluğunu parçalayıp bölüşme hesapları doğrultusunda 
Alevilere de ilgi gösterdiler. Bu durumun farkında olan İttihat ve Terakki Cemiyeti‘nin 1914 yılında “Aleviliği 
Araştırması“ için görevlendirdiği Baha Said Bey bu konuda şöyle yazıyor. “ Kargın, Avşar, Tahtacı, Çepni Alevileri 
nüfus bakımından kesif (çoğunluk-bn) bir Cemiyet meydana getirdikleri halde, genellikle Ortodoks Rumların 
Türkleştirilmiş zümreleri diye kabul edilirdi. Dersim, Kığı, Tercan, Bayburt, Iğdır ve Alevileri de Ermeni nüfus 
kayıtlarında birer ilave olarak yer alırdı“ (262)Aktaran Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç / Syf: 143 

 19.yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı parçalanma korkusu ile içe dönmüş gayr-i Müslim azınlıklara 
düşmanca yaklaşırken, Alevilere de kuşkulu bakmış, bir an önce asimile etmek için raporlar hazırlatmış, politikalar 
belirlemişti. 1893 yılında Ankara Valisi Memduh Paşa‘nın II. Abdülhamit‘e sunduğu rapor çarpıcı bir örnek. 
Memduh Paşa, “Cahil ve nadani“ dediği “İslamiyetten külliyen tecerrüd (ayrılma, soyutlanma) etmiş ve yalnız 
namlarandan başka unsuru İslamdan olduklarına dalalet edebilecek hiç bir eser kalmamış olan nüfusu kesire...“ 
diye belirttiği Alevileri yola getirmek için şunları önerir: “ Birer camii Şerif, birer mektep tesis ve inşası ve ehli 
sünnetten imamlar tayini (...)“ A.g.e/ Syf:133 Bu yaklaşım Cumhuriyet döneminde de fazla değişmeden sürdürülür 
örneğin: “Çubuk Alevi Köylerinin tamamına yakınına son yüzyılda camiler yapılmış ve Sünni imamlar atanmıştır. 
Aşağı Emirler 1880, Yukarı Emirler1912, Mahmutoğlan 1936, Sarkaz 1947, Çift 1955, Ovacık 1964“ (264) A.g.e 
/Syf:133 

 Asimilasyonun bir ayağı camilerse bir ayağı da askeri operasyonlardı. II. Abdülhamit‘in Ermeniler‘e karşı 
Şafii Kürtlerden oluşturduğu Hamidiye Alayları Alevilere karşı da kullanıldı. 1891‘de kurulan her biri bin kişiye 
yakın 2-36 alay II. Abdülhamit‘in korumasında her türlü kanunsuzluğu yağma ve tecavüzü yapmaya yetkiliydiler. 
Hamidiye Alayları özellikle Dersim bölgesindeki Kızılbaş Alevi Kürtlere karşı kullanıldılar. Alevi köylerine baskınlar 
yaptılar. Devlet onları da gayri müslimlerden farklı görmüyordu, bunu gösterdiler. 

 Yıllarca Ermenilere komşuluk yapan ve iyi ilişkileri bulunan Aleviler Ermeni Tehciri sırasında aynı akıbete 
uğramak korkusuyla çekingendiler. Dersim bölgesinde Alevi Kürt aşiretleri bölgeye sığınan 36 bin civarında 
Ermeni‘nin tehcirden kurtulmasını sağladılar. 1914‘ten 1938‘e uzanan bir süreçte kendileri sık sık sürgünlere 
katliamlara uğrayan ve aynı kaderi paylaşan Alevi halk, Ermeni halkın acısına seyirci kalmadı. 



 I. Emperyalist paylaşım savaşı sırasında, İttihat ve Terakkiciler Dersimli Alevi aşiretleri Ruslara karşı, 
savaşa sürmek için çaba gösterdiler. Hatta bir “ Mücahidin Alayı“ oluşturarak Rus cephesine koşan Cemalettin 
Çelebi‘yi Dersimli aşiretleri ikna etmesi için gönderdiler. Ama o da başarılı olamadı. Dersimliler ancak Rus işgalci 
güçleri yaklaştığında toprağını savunmak için savaşa dahil olacaktı. 

 Dersim aşiretleri Osmanlı‘ya açıkça tavır alırken birçok Alevi yerleşiminden savaşa yoğun katılım olmuştu 
Örneğin: “ Birinci dünya harbinde Beydili- Sıraç topluklarından oluşan Redif Taburu, 1913 yılında Rus cephesine 
savaşa gitmiş, mütakere sonrası sancaklar İsmail Çavuş tabur sancağını Hubyar Sultan Türbesi‘nin üzerine 
örtmüştür“ (265) Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:157 

  KURTULUŞ SAVAŞINDA ALEVİLER 

 Kurtuluş Savaşı’nda Alevi Bektaşilerin rolü Alevilerin haklı taleplerine tarihsel meşruluk sağlama kaygısıyla 
oldukça abartılmıştır. Alevi- Bektaşi yazar ve araştırmacılardan, ittihat ve Terakki‘nin önder kadrolarından 
başlayarak, Mustafa Kemal dahil Kurtuluş Savaşı‘nın ve Cumhuriyet‘in önder kadrolarının çoğunluğunun Alevi-
Bektaşi olduğunu iddia edenler az değil. Halbuki ortaya koydukları pratik, uyguladıkları politikalar dikkate 
alındığında bu savının gerçekle bir ilgisi olmadığı ortadadır. 

 Kurtuluş Savaşı‘na ilk elden katılanlar İttihat ve Terakki ile sıkı ilişkileri olan Bektaşilerin Babagan koluydu. 
İstanbul‘da işgale karşı direnişin örgütlenmesinde ve Anadolu‘ya silah, cephane ve insan aktarılmasında Bektaşi 
tekke ve dergahları da kullanıldı. 

 Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı‘na en geniş kesimin desteğini sağlamaya çalışıyordu. Nitekim ilk Meclisin 
içinde Alevi, Mevlevi, Nakşibendi on kadar şeyhi de yer alması bunu gösteriyor. Ama Erzurum ve Sivas 
kongrelerine katılanlar arasında Alevileri temsil eden inanç önde gelenleri yoktu. Milli Mücadele başlarda “Şeriatı 
ve Hilafeti korumak“ üzere harekete geçtiğini ilan ettiğinden Aleviler başta sesiz kaldılar. Ama mücadelenin 
gerçek niteliği ortaya çıktıkça, işgalcilerin kuklası haline gelmiş Osmanlının “din, iman elden gidiyor“ 
demagojilerinden en az etkilenen kesim olarak Kurtuluş Savaşını can-ı gönülden desteklediler. 

 Erzurum Kongresi‘ne Pülümür Kamanlı Aşireti‘nden Abbas Efendi de katılır. Sivas Kongresi Hacı Bektaş 
Veli Dergahı‘nın sözlü desteğini alır. Kars‘ta Garip Musa Ocağı‘ndan Fahrettin Bey direnişi örgütler. Eskişehir‘de 
Seyyit Battal Gazi Dergahı şeyhleri Hakkı Aydoğdu Dede direnişin içinde yer alır… Yine Dersim‘de, Erzincan‘da 
Balaban Aşireti başından itibaren sürecin içindedir...“(266) Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:166 

 Hacı Bektaş Dergahı, Alevilerin tavrı açısından önemli bir merkez olduğu için hem padişah yanlıları 
tarafından hem de milli mücadele yanlıları tarafından Erzurum Kongresi‘nden sonra ziyaret edildi. Ankara Valisi 
Muhittin Paşa Çelebiler ve Babalarla görüşerek milli mücadeleye tavır almalarını istedi, ama başarılı olamadı. Milli 
Mücadele adına Ali Fuat Cebesoy‘un talimatıyla Hacı Bektaş‘a gelen Alay Osman Bey‘e ise destek sözü verildi. 
Sivas kongresinden sonra 22 Aralık 1919 tarihinde Mustafa Kemal‘in Hacı Bektaş‘ı ziyaretiyle bu destek 
perçinlendi. 

 Mustafa Kemal Dergah‘taki babalar ve Çelebiler ile zaten iyi ilişkiler içindeydi. Örneğin Samsun‘a çıktıktan 
sonra onu karşılayan heyetin içinde Dergah postnişini Cemalettin Efendi‘nin de olduğu söylenir. 4 Eylül 1919‘da 
yapılan Sivas Kongresine Hacı Bektaş-ı Veli dergahı türbedarı Salih Niyazi Baba tebrik mesajı yollamıştı. Mustafa 
Kemal‘de kongre sonrasında kedisine teşekkür mesajı çekmişti. 

 Mustafa Kemal beraberinde bir heyetle 22 Aralık 1919‘da Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nın ziyaret etti. Hem 
Çelebiler hem de Babalar ile ayrı ayrı görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde heyette bulunan Mahzar Müfit Kansu, 
Cemalettin Çelebi‘nin Milli Mücadeleye tam destek vermekle kalmayıp Cumhuriyet‘e taraftar olduğunu da ifade 



ettiğini yazdı. Manevi desteğin yanında Babaların dergahın ambarlarındaki eşyayı ve birikmiş altını da vererek 
Milli Mücadeleye maddi destekte bulunduğu bazı kaynaklarda geçmektedir. Bu ziyaretten 28 Aralık 1919 tarihli 
telgrafta şöyle bahsediyor: 

 “Hayaten Hacıbektaş köyünde Celebi Cemalettin Efendi tarafından misafir edildiğini dergahın dedeleri 
tarafından kendilerine yemek verildiği, Bektaşiler(Tarikat-ı Nazenin ricali) ve Alevilerin Kuva-yi Milliye‘ye 
katılmışlardır. Ve yine Kırşehir‘de şiddetli yağmur yağmasına rağmen, pek büyük bir merasim yapıldığını 
mufasarrıflık ve kaletinden alınan telgraftan açıkça anlaşılmaktadır.“ (267) Alevilerin Siyasal Tarihi/Necdet 
Saraç/Syf:186 

 Meclis açıldığında ise Mustafa Kemal‘in İttifak politikası gereği Birinci TBMM’nin ilk iki başkan vekili; 
Konya Mevlevi Dergahı postnişini Abdulhalim Çelebi ile Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı postnişini Cemalettin Efendi 
oldu. Ama Cemalettin Efendi Meclis açıldıktan sonra hastalanacak ve 20 ay boyunca Meclis‘e gidemeyecekti. 
1922‘de Hakka yürüdü. Yerine geçen kardeşi Veliyettin Çelebi 5 Mayıs 1922‘de Hakimiyet-i Milliye Gazetesi‘nde 
bir bildiri yayınladı. Tüm Alevileri “ canlarıyla, mallarıyla vatanlarını istiklallerini muhafazaya “ çağırdı. Bir yıl 
sonra ise yeni bir bildiri ile Milli mücadeleye ve Mustafa Kemal‘e desteğini yineleyerek şöyle sesleniyordu: 

 “Hiçbir ferdin sözünü dinlemeyiniz, sözümüzden zerre kadar harice çıkmayınız. Sizin saadetinizi 
düşünenler, sizi kölelikten kurtaracak, Büyük Millet Meclisi Reisi ve cümlemizin büyüğü olan Mustafa Kemal Paşa 
Hazretleridir“ (268) A.g.e /Syf:203 

 Böylece ikinci meclisin seçimlerinde muhalefetle başı dertte olan Mustafa Kemal‘e Aleviler tam destek 
verdi ve Veliyettin Çelebi‘nin çağrısıyla onun gösterdiği adaylara oy verildi. 

 Birinci Meclis‘te Alevi halkın sevdiği saydığı 9 Alevi Milletvekili vardı. Bunların başında Kırşehir Milletvekili 
Cemalettin Efendi. İkinci mecliste ise Alevilere hiç yer verilmedi. Alevi kimliği ile öne çıkmış milletvekili olmadı. 
Bunda Cemalettin Çelebi ile Mustafa Kemal‘in başta iyi olan ilişkilerinin sonradan bozulması, Çelebi’nin Muhalif 
Hürriyet ve itilaf Grubunu desteklediğine yönelik söylentiler de etkili olmuştu. Nitekim 1920‘de Koçgiri 
Ayaklanması oldu, devlet en sert şekilde bastırdı. Ardından Mustafa Kemal, Salih Niyazi Dedebaba ve İstanbul 
Bektaşileri ile ilişkilerini sıklaştırmıştı. O dönemin istihbarat teşkilatının başında olan Hüsamettin Ertürk bir 
Bektaşiydi. İlerleyen yıllarda da bu ilişki sürdü. Mustafa Kemal‘in özel doktoru Ragıp Evrensel bir Bektaşi 
Babasıydı. 1931 yılında PTT Gizli şifre Amirliğine getirdiği Ali Naci Baykal Dedebaba‘dır. Hatta Anadolu Aleviliğini 
yasaklayan, Alevileri tasfiye eden Mustafa Kemal‘in son yıllarında Bektaşiliğin Babagan kolu aracılığıyla Alevi halkı 
devşirmeyi istediği belirtiliyor. Çevresindeki Bektaşilerle görüşerek Dedebaba konumundaki Ali Naci Baykal‘a bu 
konuda bir program hazırlamıştı. Tarikat-ı Arnavut, Girit vb. kökenli mücerret Bektaşi dervişleri kaldırarak ‚devlet 
hareketine uygun milli bir kültür ocağı‘ haline getirmeyi düşünüyordu. 

  1925: TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASI 

 Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Kemalistler iktidarlarını sağlama almak için adımlarını hızlandırdılar. 
Halifeliğin ve saltanatın kaldırılmasının ardından halk üzerinde önemli bir etkisi olan dini kontrol etmek ve 
kullanmak için Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın temellerini attılar. Devletin dini tartışmasız bir şekilde daha baştan 
Sünni- Hanefi İslam olarak belirlendi. 

 Alevi-Bektaşi yazar ve araştırmacıların tüm abartı ve yakıştırmalarına rağmen Mustafa Kemal bu tercihte 
çok netti. Kurtuluş, Savaşı yılları ardından “ Alevi-Bektaşi “ sözcüklerini ağzına bile almadı. Pragmatist bir 
yaklaşımla ihtiyaç duyduğu dönemde Çelebiler, Babalar eliyle Alevi-Bektaşilerin gönlünü hoş tutmuş işi bittiğinde 
ise yok saymış, tasfiyeye yönelmişti, Mustafa Kemal‘in Selanikli oluşu. Babasının isminin Ali Rıza oluşu gibi bir 
takım özelliklerini zorlayarak ille de Bektaşilikle bağı olduğunu savunmak kendi kendini kandırmaktır. Mustafa 



Kemal, Alevi-Bektaşilere gösterdiği ilgiyi çıkarları gereği Sünni tarikatlara da, Ulemaya da fazlasıyla gösterdi. 
Örneğin Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nı bir kez, Konya‘daki Mevlana dergahını ise 9 kez ziyaret etti. 

 Cumhuriyet‘in ilanından sonra küçük burjuva Kemalist diktatörlüğün baskılarına karşı halkın tepkileri 
açığa çıkmaya başlamıştı. Emperyalistlerin ve saltanat yanlısı gericilerin de destekleyip kullanmaya çalıştığı bu 
tepkiler yer yer ayaklanmalara da dönüştü. Kemalistler‘in Kurtuluş Savaşı sürecinde tüm halklarını tanıyacaklarını 
söyleyerek desteğini aldığı Kürt halkı da gelişmelere tepkiliydi. Şubat 1925‘te Şeyh Said Ayaklanması yaşandı. 
Mart ayında ise halk üzerindeki baskı ve terörü arttırmak için “Takrir-i Sükun Kanunu“ Meclis‘ten geçirilerek 
istiklal mahkemeleri kuruldu. Şeyh Said ve 46 arkadaşı 24 Haziran 1925‘te idam edildi. 

 Mustafa Kemal 30 Ağustos 1925‘te Kastamonu‘da yaptığı konuşmada tekke ve zaviyelerin kapatılacağını, 
tarikatların kaldırılacağını açıkladı. 

 “Ölülerden istimdat etmek(medet ummak), Medeni bir çemişet için şindir. (lekedir) Efendiler ve ey millet, 
iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve meczuplar memleketi olamaz. En doğru en hakiki 
tarikat medeniyet tarikatıdır. Medeniyetin emir ve talep ettiğini yapmak insan olmak için kafidir. Rüesayı tarikat, 
bu dediğim hakikati bütün vuzuhu ile idrak edecek ve kendilerinden derhal tekkeleri kapatacak, müritlerinin artık 
vasılı rüşt olduklarını elbette kabul edeceklerdir.“(269) Aktaran: Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/ Syf: 221 

 Bu açıklamanın ardından 30 Kasım 1925 tarihinde yürürlüğe giren 677 sayılı “ Tekke ve zaviyeler ile 
türbelerin seddine (kapatılmasına) ve Türbedarlık ile bazı ünvanların men ve ilgasına (kaldırılmasına) Dair Kanun“ 
ile Alevi-Bektaşi tekke, dergah ve vakıflar kapatılır. Yalnızca Mevlana Dergahı bu uygulamanın dışında tutularak 
müzeye çevrilir. 

 Bu kanunun amacı Aleviliğin tümü ile tasfiye edilmesi yok edilmesiydi. Tekke ve zaviyelerle birlikte Alevi 
inanç liderleri ve örgütlenmesi de yasaklandı. Dedeler, Babalar üfürükçülerle bir tutulur. Kanun, Meclis‘ten 
geçirilirken yapılan konuşmaların Alevi inancına ve Alevilere hakaretlerle dolu olması da devletin asıl niyetini ele 
vermektedir. Diğer Sünni tarikatların adı bile geçmezken Aleviliğin tartışılması önceliğin Aleviliği tasfiye ederek 
Alevi halkı asimile etmek olduğunun ilanıydı. Zira Alevilik ciddi bir haksızlığa karşı isyan potansiyeli taşıyordu. 

 Sonuçta bu kanundan en ağır darbeyi Alevi- Bektaşiler aldılar. Sünni tarikatlar, cemaatler yine camiler, 
mescitler çevresinde Diyanet İşleri Başkanlığı çatısı altında varlıklarını sürdürdü. 

  Alevilik ise adeta yağmalandı, tarihten silinmeye çalışıldı. Alevi dergahlarına ait vakıf, arazi ve mallara el 
kondu. Arşivleri, kitapları, kutsal eşyaları gasp edildi. Dedelik, pirlik, Seyyidlik, Çelebilik yasaklandı. Bu işleri 
üstlenenlere baskı uygulandı, tutuklandılar, hapse atıldılar, yargılandılar, cemlere baskınlar oldu. Ceme katılanlar 
sıra dayağından geçirildi, cezalar verildi. Özcesi Alevi inancını yok etmek için her taratan önü kesilmeye çalışıldı. 

 Alevi dergahlarına 1925‘te yapılan Aleviliğin adeta bu topraklardan kazınarak kesip atılmasıydı. 
Dergahların kapatılması sırasındaki uygulama bu niyeti fazlasıyla ortaya koymaktadır.  

 Örneğin 1925 yılında Hasan Dede dergahının nasıl kapatıldığını, Bardak Dede‘nin torunu sakladığı yazma 
eserleri gösterirken şöyle anlatıyor: “ Bu yazma eserler babamındır. Dergahtan kurtardım. Bunlar dergah ziyaret 
defterleriymiş. 1925 yılıydı. Keskin‘den 3-4 at arabası dolusu asker geldi. Kapıyı kilitleyip bizi dışarı çıkarttılar, 
sonradan gördüm ki ne kadar kitap, defter varsa at arabasına yüklüyorlar. Dergah‘ın çok zengin bir kütüphanesi 
vardı. Babamın yazdıkları, hatıraları diyerek bir takım belgeleri kurtardım. Geri kalan kitapları üç at arabasına 
yükleyerek Kızılırmak‘a götürüp döktüler“ (270) Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/Syf: 230 

 Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nın kapatılması ise adeta bir yağmaya dönüşmüştü. Çok kıymetli tarihi halılar 



eşyalar rastgele arabalara yüklenip önce Kırşehir‘e ardından Ankara‘ya gönderilirken kayboldular. Pir evindeki 
dervişler hırkalarını aldılar ve çıktılar. Ve doğru dürüst kaydı belgesi tutulmadan dergahlar boşatıldı. Kabaca şu 
kadar el yazması kitap, şu kadar balya kilim-halı vb diye yazılıyordu. Tarihsel değeri olan eşyalar Ankara‘da 
Etnografya müzesine teslim edildi. Kitaplar milli kütüphaneye verildi. 1934‘te çıkan bir kanunla değerli halı ve 
kilimler ise camilere dağıtılmıştı. 

 Bunlar göz önünde olan tarihi eski ve büyük tekke ve dergahlara yapılanlardır. Kırsal kesinde daha küçük 
olanlar ise bu kadar şanslı değildiler. Örneğin Tokat Tekeli Dağı‘nın 2500 metre yüksekliğinde kurulu Hubyar Abdal 
Dergahı ve Sivas Hafik ilçesi Yalıncak Köyündeki Yalıncak Sultan Dergahı gibi gözden ırak olanlar kolluk güçleri 
tarafından kazma kürek ile yıkılır. 

  ALEVİLER, MUSTAFA KEMAL VE CUMHURİYET‘E BAĞLILIK 

 Önceki bölümlerde ayrıntılı ele aldığımız gibi Alevi halk Osmanlı İmparatorluğunda sürekli baskı ve katliam 
saldırıyla karşı karşıya kalmıştı. Bu saldırılar karşısında kimi zaman ayaklanmış, gücü yetmediğinde ise 
Osmanlı‘dan uzak durmuş, kuş uçmaz kervan geçmez yerlerde içe kapanık bir yaşam sürerek korunmuştu. 
Alevilerin Osmanlı‘da can ve mal güvenliği yoktu. İnanç özgürlüğü yoktu. İlk fırsatta yok edilmek üzere defter 
edilmiş, kadıların, mültezimlerin gözetiminde bıçak sırtında yaşıyorlardı. 

 Alevilerin Mustafa Kemal’i ve Cumhuriyeti sahiplenmesinin nedeni öncelikle yüzyıllardır yaşadığı bu 
koşullarda aranmalıdır. Mustafa Kemal, Osmanlı‘nın zulüm düzenini yıkmış, şeriatı kaldırmıştı. Toplumsal yaşamın 
modernleştirilmesi, eğitimden kılık kıyafete her alanda dinin baskısının kalkması Kemalistler her ne kadar bu 
adımları sözde atmış olsalar da, Alevilerin canı gönülden desteklediği gelişmelerdir. İlginç bir örnek Mustafa 
Kemal‘in sarık ve fesi yasaklayarak şapka kanunu çıkarması İslamcılardan ciddi bir tepki görmüşken Aleviler bu 
değişikliği coşku ile sahiplendiler. Bugün bile yaşlı Alevi dedeler elinde baston, başında fötr şapka ile gezerler. 

 Özelikle kurtuluş savaşı yıllarından başlayarak Osmanlı‘yı hilafeti ve şeriatı savunmak adına çıkarılan 
gerici-şeriatçı isyanlar karşısında Aleviler esas olarak kendilerini savunmak için Mustafa Kemal ve Cumhuriyet‘le 
kader birliği yaptılar ve Cumhuriyetin karşısına dikilen alternatif, Alevileri yüzyıllar boyunca katliamdan geçirerek 
yok etmek isteyen Osmanlıcı gericiler, şeriatçılardı. Bugün bile Aleviler şeriatçı akımlar karşısında aynı tepkiyi 
gösterirler. 

 Kısacası; çatışmada bir tarafta Mustafa Kemal ve Cumhuriyet, karşısında ise emperyalistler ve onların 
işbirlikçisi gericiler, şeriatçılar vardı. Aleviler bu çatışmada Mustafa Kemal ve Cumhuriyet‘i benimseyip 
sahiplendiler. 

 Bu nedenle Aleviler Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasına, Aleviliğin yasaklanmasına hiç bir tepki 
göstermediler. Hatta bir kesim tekkelerin yozlaştığını kapatılmasının gerekli olduğunu bile savundu. Örneğin Yeni 
Gün Gazetesinde Ziya Bey; “ Cumhuriyet düzeni Bektaşiliktir. Bektaşiliğe artık ihtiyaç kalmamıştır.“ diye 
yazar(271) PSAKD, PİR SULTAN ABDAL Dergisi/Syf70/ Ocak 1999 Bu görüş bir takım Alevi halkın duygularını da 
yansıtmaktaydı Aleviler Cumhuriyet‘in getirdiği yenilik ve düzenlemelerin kendileri için yeterli olduğunu 
düşünüyorlardı. Her ne kadar Sünni- Hanefi mezhebi resmi olarak benimsenmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı 
kurulmuş olsa da devlet gerici örgütlenme ve tarikatları bir ölçüde baskı altında tutarak dengeyi sağlamaktaydı. 

 Diğer yandan Alevilik tekke ve dergahlara hapsolmamış bir inançtır. Köylerde Alevilik bir mekana sahip 
olmadan yüzyıllar boyunca sürmüş, toplumsal yaşamı şekillendirmişti. Cumhuriyet‘in yasak ve baskılar da şehir 
Bektaşiliğini yok olma noktasına getirirken kırlardaki Alevi halkı fazla etkilenmedi. Onlar cemini cemaatini 
sürdürdüler. Ne var ki Aleviliğin yasaklanmasıyla birlikte asimilasyona da hız verildi. 18 Mart 1924 tarihinde 
çıkarılan köy kanununda köy; “...camisi olan yer“ şeklinde tanımlanıyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı da 



asimilasyonun kurmay merkezi, haline getirildi. Böylece örgütlenmesi, inanç kurumları, ibadeti, dedeleri, pirleri 
hatta sazı sözü yasaklanan Alevi halk Cumhuriyet döneminde kapsamlı bir asimilasyon saldırısı ile karşı karşıya 
kalmıştı. 

 Aleviler, Kurtuluş Savaşı‘nın hemen ardından kendi kabuğuna çekilme zorunda bırakıldılar. Tekke ve 
zaviyeler Kanunu ile Alevi Dergahları kapatıldı. Alevilik yasaklandı. Alevi Cemleri takip edildi, basıldı. Ceme 
katılanlar gözaltına alındı Aleviliği çağrıştıran her şey yasaktı. Saz bile yasaklandı. 

 Oysaki Kurtuluş Savaşı sürecinde İstanbul‘daki Bektaşi dergahlarının, Şahkulu Sultan Dergahı‘nın Erikli 
Baba Dergahı‘nın silahların ve kuvvacıların saklanmasında hizmet verdiği, destek olduğu biliniyordu. Buna rağmen 
çoğu Cumhuriyet‘le birlikte kapatıldı, yıkıldı, yok oldu. 

 “Eskişehir‘deki Battal Gazi Dergahı kapatıldı ve sonradan müzeye dönüştürüldü. Tokat Tekeli Dağı‘nın 
2500 metre yüksekliğinde kuru Hubyar Abdal Dergahı ve Sivas İli Hafik İlçesi, yalıncak köyündeki Yalıncak Sultan 
Dergahı benzeri gözden uzak dergahlar da Cumhuriyetin kolluk kuvvetleri tarafından kazma kürek yıkıldı.“(272) 
Erdoğan Çınar/ Birgün Gazetesi, 15 Kasım 2012 

 Baskılar arttığı oranda Aleviler inançlarını gizlemek zorunda kaldılar. Bu dönem Alevilerin kimliklerini 
gizledikleri, ibadetlerini gizil yaptıkları, inançlarını açıklayamadıkları dönem oldu. Uzun yıllar böyle sürdü. 

 Cumhuriyetin ilanından sonra girişilen “tek tip“ toplum yaratma politikası Alevilerin inkar edildiği yok 
sayıldığı dönem oldu. Örneğin 1937 tarihinden itibaren “ Türk Halk Müziği “ adıyla yapılan türkü derlemelerinde 
Alevi deyişleri değiştirilerek derlendi. 

 Bu süreç boyunca Aleviler sessizdiler. Cumhuriyet onları yok saymış, baskı altına almıştı. Örgütsüz olan 
Aleviler suskun kalmışlardı. 1950‘li yıllara kadar bu sessizlik sürecekti. 

 Bütün bu baskılara rağmen Alevilerin Mustafa Kemal‘i sahiplenmelerinin sebeplerini özetlersek, başta 
örgütsüz olmaları ve inanç liderlerinin dar bakışları etkilidir. Diğer yandan baskılara rağmen Kemalist Alevilerin 
emek gücüne ihtiyaç duyduklarından onlara şehirleri açmışlardır. Alevi halk yüzyıllardır ulaşılması zor köylerden 
şehre gelmiştir. Yok sayma politikası genelde direkt katliamlara gereksinim duymadı. Bazı dönemler hariç. 

 EGEMENLERİN SÖNDÜREMEDİĞİ BİR ALEVİ OCAĞI: DERSİM 

 Dersim tarihi boyunca özgür yaşadı. Hiçbir egemenin iradesini tanımadı, buyruğuna girmedi. Geçit vermez 
coğrafyasıyla, yüce dağlarıyla tarih boyunca egemenlerin baskısına, zulmüne uğrayanların sığınağı oldu. Ne 
Persler, Romalılar ne Sosaniler, Abbasiler ne de Osmanlı Dersim‘de hakimiyet kurabildi. Dersim hep muhalif, 
merkezin dışında ve isyancı oldu… Bu özelliği ile egemenlerin tüm hışmını da üzerine çekti. Dersim iradesini 
kırmak için sayısız sefer yapıldı. 

 Dersim tüm farklılıkları isyan potasında eriterek direndi. Zalimden kaçıp Dersim‘e sığınan farklı inanç ve 
milliyetten insanlara kucak açmış onların inancını kültürünü, değerlerini de zenginlik olarak kardeşçe bağrına 
bastı. 

 Dersim İçine kapalıdır. Dağlar geçit vermez. Doğal bir kaledir. Bu kapalılık Dersim‘i dış etkilerden 
asimilasyondan da korumuştu. Dersim halkı yüzyıllar boyunca inancını en saf, en temiz haliyle yaşamış, yaşatmış, 
korumuştu. 1938‘e kadar Aleviliğin en az tahrifata uğradığı haliyle Dersim‘deki Alevi Ocakların da canlı olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu gün artık bu kapalı korunmalı durumu kalmamıştır. Egemenlerin hakimiyet kurmasıyla Dersim 
Ocaklarında da Anadolu‘nun diğer Alevi Ocaklarında ki gibi asimilasyon, yozlaşma, yok olma önemli bir sorun 



haline geldi. 

 Egemenler yüzyıllarca Aleviliğin özünü yok etmek istedi, asimile etmeye çalıştı. 1938‘e kadar bundan en az 
etkilenen yer Dersim‘di. Anadolu‘nun birçok yerinde katliam ve asimilasyon saldırıları kesintisiz sürüyordu. Dıştan 
müdahale ve baskılarla egemen din öğelerinin Alevi Ocaklarına, eserlerine nasıl sızdırıldığına değinmiştik. Dersim 
ise hep merkezin dışında kalmıştı. Aleviler ve baskı gören diğer halklar için sığınılan güvenli bir limandı. Alevilere 
yönelik baskı ve katliamlar Emeviler- Abbasiler‘den beri sürmekteydi. Bu nedenle Ehlibeyt Soyundan gelen 
Seyitler bu baskıdan kurtulabilmek için Emeviler-Abbasiler döneminden beri güvenli uzak bölgelere sığınmışlardır. 
Horasan,Kuzey Afrika ve Anadolu, Emeviler- Abbasiler döneminde böyle bölgeler oldular. Anadolu‘da ise bazı 
Seyitler Dersim‘e gelmiş kendi ocaklarını kurmuş, inançlarını yaymışlardı. Dersim‘de Ocak açan bu Seyitler 
şunlardı: Baba Mansur, Seyit Cemal, Kureyşan, Ağuçan… 

 Alevi inanç sistemi “el ele, el Hakka“ anlayışı üstüne kuruludur. Yani her Ocak hem mürşit hem de taliptir. 
Hem aydınlanan hem de aydınlatandır. Her Ocağın denetlediği, irşada ettiği Ocaklar olduğu gibi bağlı olduğu, 
hesap verdiği de bir Ocak vardır. Dedeleri de aynı şekilde hem yol gösteren hem de öğrenen konumundadır. 

 Ocakların, dedelerin, bu şekilde birbirine bağlanması merkeziliği getiriyordu. Anadolu‘da bu merkez 
(serçeşme) Hacı Bektaş-ı Veli Dergahıydı. Fakat tarihsel gelişim içinde, baskının, katliamların şiddeti kimi yöreleri, 
Ocakları özerkleştirdi. Merkezi yapıyı parçaladı, bozdu. Dersim ocakları da bu şekilde özerk ocaklardır. 

 Dersim ocakları tekke biçiminde değil, kendi içlerinde ocak olarak örgütlenmiş, kendine özgü bir denetim 
mekanizması kurmuşlardı. Tarihsel olarak Hacı Bektaş-ı Veli‘den de eskiye giden Baba Mansur‘a bağlanan, Baba 
Mansur Ocağı diğer ocaklara el vermiş denetleyen mürşit ocağı konumundadır. Halk arası menkıbelere göre de 
Baba Mansur‘un Kerameti diğerlerinden üstündür. “ uzak yer “ diyerek “ görülmeyen“ yani dara durup nasip 
almaya “Serçeşme“ ye gitmeye gerek duymazlar. 

 Dersim Aleviliği doğayla bütünleşmiştir. Doğa kutsaldır. Seyit ocakları kadar ziyaretler de önemlidir. 
Doğan güne niyaz edilir. Ziyaretlerde kurban kesilir. Ziyaretler adına adak adanıp dilek dilenir. Dağlar, sular, 
güneş, ateş… her şey kutsaldır. Dersim Aleviliği doğayla iç içe yaşayan gücü karşısında uzlaşmanın yolların arayan 
insanoğlunun en eski inançlarının, törenlerinin kalıntılarını taşır. Kuşaktan kuşağa aktarılan tüm bu kalıntı ve 
gelenekler; Alevilik inancı ile yoğrulmuş, bütünleştirmiştir. En bilinen ziyaretler: Düzgün Baba, Munzur Baba, 
Buyer Baba, Büyük Çeşme, Küçük Çeşme‘dir. 

 Dersim Alevileri ibadeti belli bir zamana, biçime indirgemezler. Tüm yaşamı inançları gereği ibadet gibi 
sayarlar, öyle yaşamak gerektiğini savunurlar. Dedelere görünme, cemler ve ziyaretlere gitmek de bunun bir 
parçasıdır. 

  YAVUZ SELİM‘DEN BU GÜNE DERSİM‘E SEFER BİTMEDİ! 

 Dersim, seferleri zafere dönüşmediği diyardır. “Dersim‘e sefer olur, zafer olmaz“ deyişi bu tarihsel 
deneyimden çıkmıştır. Yavuz Selim‘den bu güne yapılan seferlere, katliamlara, sürgünlere, baskılara rağmen 
Dersim‘in teslim alınamadığının, boyun eğdirilemediğinin ifadesidir. 

 Resmi belgelere, raporlara yansıdığı kadarıyla 1514 Çaldıran Savaşı‘ndan 1938‘ Dersim katliamına kadar 
geçin sürede Dersim‘e tam 40 sefer yapılmıştır. Tüm seferlerde amaç Dersim‘in kökünü kazımaktır. Buna rağmen 
hiçbiri başarıya ulaşamadı. 

 Dersim tarihsel olarak sadece bugünkü Tunceli ili ile sınırlı olan bölge değildi. Dersim içine Sivas‘ın bir 
kesimini, Elazığ, Erzurum, Erzincan‘ı da alıyordu. İç bölge denilen yer bu günkü sınırları işaret eder ama Dersim 



bölgesi derken belirttiğimiz geniş bölgedir. 

 Dersim 1514 Çaldıran savaşı sonrası Osmanlı tarafından idari olarak bölündü. Eyaletin sınırları küçültüldü. 
Erzurum, Erzincan, Sivas, Dersim sınırlarından çıkarıldı. Daraltılmış haliyle de egemenlerin tüm saldırılarına 
rağmen 1938‘e kadar özerk kalan, dışarıdan atanan yöneticileri kabul etmeyip kendi kendini yöneten bir bölgeydi 
Dersim, Osmanlı Dersim‘i aşiretler ve beyler üzerinden yönetmeye çalışmıştı. Vergileri bile onlar topluyorlardı. 

 Osmanlı açısından “Dersim sorunu“ Alevilik sorunuydu. Yapılan tüm seferler özünde Aleviliğin kökünü 
kazıma seferiydi. Yavuz Selim‘in başlattığı saldırıdan yalnızca iç Dersim bölgesi kurtulabildi… Yavuz‘un bölgede 
görevlendirdiği  İdris-i Bitlisi‘nin Dersim üzerinde baskıları, tacizleri, yağmaları kesintisiz sürdü. Bu durum, 1938 
Dersim katliamı öncesi jandarma ve umum komutanlığının hazırladığı “Dersim Raporu“‘nda şöyle ifade ediliyor: “ 
Yavuz Sultan Selim‘in gazabı olmasaydı bugün güzel Türkiye‘mizde tek bir Sünniye tesadüf etmek imkanı belki de 
mümkün olmayacaktı. Eğer Yavuz‘un gazabı Dersim‘in yalçın dağları içine girebilmiş olsaydı, herhalde Dersimli de 
bugün maddi ve manevi başka bir yol üzerinde görürdük“(273) Aktaran: Bir Siyaset Tarzı olarak Alevi Katliamları/ 
Mehmet Bayrak/ Syf 203 

 Yavuz Selim döneminde bölgede zulüm, baskının adı İdris-i Bitlisi‘ydi. Bu tarih bir dönüm noktası oldu. 
Tüm Anadolu Alevilerin yönelik asimilasyon baskı, katliamlar sistemli olarak yürürlüğe kondu. Bundan Dersim de 
payına düşeni aldı. Ama Osmanlı‘nın ayrıca bir de Dersim politikası vardı. Baskıyı süreklileştirmek, sürgünlerle 
etkisizleştirmek, hediye, nişan vb ödüllerle işbirlikçi aşiret liderleri yaratmak ve katliamlarla kökünü kazımaktı bu 
politika. Kısaca şöyle de ifade edilebilir: 

 Tedip (edeplendirme, hizaya getirme), Tenkil(cezalandırma), Taktil(Katletme), Tehcir (göçürtme), Temsil 
(asimilasyon), Tasfiye (ortadan kaldırma, etkisizleştirme). Cumhuriyet döneminde bu 6 “T“ ye bir yenisi eklenir o 
da Temdim (medenileştirme)‘dir. 

 Dersim‘e sefer etmek bir devlet politikası oldu. Yavuz Selim‘den sonraki Osmanlı padişahları da bunu 
sürdürdüler. Cumhuriyet döneminde de sürdürüldü. 

 1826‘da “Vaka-i Hayriye“ denen katliam ve baskı döneminden Dersim de üzerine düşeni aldı. Fakat özerk 
yapısı nedeniyle bu baskılardan diğer bölgelerdeki Alev-Bektaşiler kadar etkilenmedi. 

 Dersim seferlerinin çoğu Tanzimat Fermanı‘nın ilanından sonra yapılacaktı. 1839‘ da Tanzimat 
Fermanı‘ndan sonra Osmanlı dışarıda toprak kayıplarının da etkisiyle “içe“ yönelmiş, tek tip bir toplum inşasına 
hız vermişti. 1860‘dan sonra Dersim‘deki aşiretler, rütbeler, nişanlar ve hediyeler verilerek satın alınmaya çalışıldı. 
Amaç bölmek, gücünü kırmaktı. Ama rüşvetler istenilen sonucu vermeyince Osmanlı yine sefer üstüne sefer yaptı. 

 1874-75‘te Ahmet Muhtar Paşa yönetiminde Osmanlı otoritesine boyun eğmeyen, vergi vermeyen, asker 
vermeyen Dersim‘e sefer düzenlendi; “ Erzincan-Pülümür- Hozat-Palu-Elazığ yollarının yapılmasına karşı çıkan 
Dersim‘e askeri harekat yapılmıştır.“(274) Alevilerin Siyasal Tarihi/Necdet Saraç/Syf:266 

 1890‘da ise Hamidiye Alayları kurulmuştu. Osmanlı‘nın Şafii Kürtlerden oluşturduğu Hamidiye Alaylarının 
Dersim‘e saldırıları sürekli olacaktı: “Dersim Kızılbaşlarının kökünü kazımak için...“ düzenli olarak saldırdılar. Bu 
dönemde Karadeniz‘den getirilen Laz çeteleri de saldırdılar, katliamlar düzenlediler. 

 Ama baskı ve katliamlarla Dersim‘i teslim alamayacaklardı. 

 OSMANLI-RUS SAVAŞINDA DERSİM; CEMALETTİN ÇELEBİ‘NİN ZİYARETİ 



 28 Temmuz 1914‘te I. Paylaşım savaşı başlamıştı. Osmanlı Savaşa Almanya‘nın yanında girdi. Osmanlı 
birçok cephe de birden savaşmaktaydı. Doğuda Rus orduları Kars-Erzurum‘a kadar geldiler. Enver Paşa 
komutasındaki Osmanlı Ordusu Rus orduları karşısında tutunamayınca Osmanlı Dersim‘i de savaşa dahil etmek 
istedi. Ama asker vermeyen Dersim‘i ikna etmek kolay değildi! 

 Enver Paşa‘nın isteği üzerine Elazığ‘da bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya Dersim aşiretleri çağrıldı. Ama 
aşiretlerden toplantıya katılım yok denecek kadar azdı. Aşiretleri temsilen iki aşiret lideri gelmişti. Elazığ valisi, 
Enver ve Talat Paşaların bütün ikna çabalarına rağmen değil tüm Dersim, toplantıya reisleri katılan bu iki aşiret 
dahi savaşa katılmayı kabul etmediler. Bunun üzerine Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı postnişini Ahmet Cemalettin 
Efendi devreye sokuldu. Cemalettin Efendi Dersim aşiretlerini ikna etmek görevi ile Dersim‘e geldi ve aşiretlerle 
görüştü. 

 Bu süreçte Enver ve Talat paşalar Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nı ziyaret etmişlerdi. Bu ziyaretten sonra 
Postnişin Ahmet Cemalettin Efendi(1000 ile 7000 arasında tahmin edilen sayıda) asker toplayarak Alevilerden 
oluşan bir “Mücahidin Alayı“ kurdu. Kendi de başına geçerek cepheye gitti. 

 1915 tarihinde 40‘ın üzerinde Alevi ocağının katılımıyla Malatya Arguvan‘a bağlı Mineyik köyünde bir 
toplantı yapılmıştı. Bu toplantı sonrası kurulan “Mücahidin Alayı“ Sivas-Erzincan civarında, Ruslara karşı 
konumlandırıldı. Mücahidin Alayı 1916 yılında Erzurum Hasankale‘ye Rus işgalini durdurmak üzere sevk edildi. 

 Cemalettin Efendi Dersim aşiretlerini Erzincan‘a çağırarak ikna etmek istedi. Yalnızca bir aşiret geldi, o da 
asker vermeyi kabul etmedi. Dersimlilerin kendi devletlerini kurma düşünceleri vardı. Osmanlı‘ya  “milli 
talepleri“‘nin kabul edilmesi şartıyla savaşa katılacaklarını söylediler. Fakat bunu da Osmanlı kabul etmedi. 
Dersim‘e yeni bir sefer planlandı. Dr. Nuri Dersimi, Alişer ve Seyit Rıza “Dersim Devleti“ hedefini, dillendirerek 
aşiretlere öncülük ettiler. Mart 1916 tarihinde Pilvenk aşireti öncülüğünde Hozat Kuşatıldı ve “ Dersim Hükümeti“ 
kuruldu. Böylece Dersimliler Osmanlı-Rus-Ermeni savaşı sürerken doğan otorite boşluğundan yararlanmaya 
çalıştılar. 

 Bu sırada Cemalettin Efendi ise Dersim aşiretlerini Osmanlı‘nın yanında savaşa katılmaya ve kendisi gibi 
Osmanlı‘ya askerlik etmeye ikna çabasındaydı. Nuri Dersimi‘ye anlattığı bir rüyasıyla kabul etmezlerse Dersim‘e 
yeni bir sefer olacağını ima ediyordu. Nuri Dersimi Cemalettin Efendi‘nin anlattığı rüyayı şöyle aktarmıştı: 

 “Asırlar önce Ceddim Hacı Bektaş-ı Veli, Dersim mıntıkasına vaaz ve nasihat edici bazı kimseler 
göndermişti. Bu zatlar ceddimin verdiği talimat dairesinde hareket etmişler ve Dersim aşiretlerini ceddim Hacı 
Bektaş-ı Veli‘ye bağlamaya çalışmışlardır. Fakat bu zatların ölümünden sonra bunların evlatları her nedense 
ceddimi unutmuşlar tamamen Kürtleşmişler. Kendi rey ve rızalarına uygun akıl ve mantık dışında bir din icat 
etmişler ve Dersimlileri de bu inançları peşinde sürüklemişlerdir. Tekkede bir bahçemiz var. Ben yılda ancak bir 
kere bu bahçeye çıkabilirim. Bu defa çıktığımda bir rüya gördüm. Rüyamda ceddim bana göründü ve dediki,“ 
Sevdiklerimiz ve özellikle Dersim müritlerimin başında bir karabulut görünmektedir. Size emrediyorum. Gidiniz, 
kendilerine irşad ediniz. İleride hükümetin kendilerine bir fenalık yapması ihtimali vardır. Harbe iştirak ederek bu 
kuşkulu durumdan kurtulsunlar“ işte ben bu emre göre konağımdan çıktım, geldim. Şimdi ben Dersimlileri cihada 
iştirak ettirerek maruz kaldıkları tehlikeden kurtarmak ve hem de bazı cahil seyyid ve Dedeler vasıtasıyla adet 
edindikleri tarikatı islaha ve kendilerini doğru yola sevk etmek istedim“ (275) Aktaran: Alevilerin Siyasal Tarihi/ 
Necdet Saraç/ Syf:269 

 Cemalettin Çelebi‘nin rüya diyerek anlattığı mesajın ittihat Terakki‘den gelen bir tehdit olduğu görülüyor. 
Dersim ya asker verecek ya da yine baskılara, katliamlara uğrayacaktı. 

 Ama Dersim ne dini telkinlere ne de tehditlere baş eğdi! Rus -Ermeni güçleri kendi sınırlarına dayanana 



kadar savaşa katılmadı. İşgalciler bölgesine girdiğinde ise topraklarını savundu. Pülümür aşiretleri, Rus- Ermeni 
işgaline direndiler. Diğer bölgelerde de farklı olmadı. Savaşın ilerleyen aşamalarında Seyit Rıza kendi güçleriyle 
Erzincan‘ı iki kez işgalden kurtardı. Birincisinde Ruslardan, ikincisinde ise Ermenilerden... Bu nedenle Osmanlı 
hükümeti tarafından Seyit Rıza‘ya nişan verilip maaş bağlandı. 

 Tüm bunlar Dersim‘in Osmanlı‘nın yanında savaşa katıldığını göstermiyor. Osmanlı‘ya, tehditlerine boyun 
eğmeyip, kendi iradesiyle hareket etmişti. Dersim topraklarının işgal edilmesine de göz yummadı. 

 Ekim Devrimi olduğunda Rus orduları geri çekildiler. Bunu fırsat bilen Osmanlı iradesini tanımayan 
Dersim‘e yöneldi. Cibranlı Halil yönetimindeki Hamidiye Alayları Ovacık, Nazmiye, Mazgirt ve Pertek‘e saldırdılar. 
Taş üstünde taş bırakmayıp yakıp yıktılar. Fakat katliamlar Dersim‘i teslimiyete değil daha da bilendiği, kinlendiği 
bir direngenliğe götürdü. 

  KOÇGİRİ İSYANI 

 Koçgiri bugünkü Sivas ile Zara ilçesinin eski adıydı. Bu bölge “Kuzey batı Dersim“ olarak biliniyor. Dersimin 
bir parçası olduğu için Dersim‘den ayrı ele alınamaz. 

 1921 yılında patlak veren isyanın amacı “ Koçgiri Zaza Devleti“ni kurmaktı. Her ulusun Kendi Kaderini 
Tayin Hakkı çerçevesinde bu talep haklı bir talepti. Ama dönemin koşullarından dolayı ayaklanma, Anadolu 
halklarının bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine zarar verdi, tarihsel anlamda gerici bir konuma düştü. 
Emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı‘nın bütün şiddetiyle sürdüğü bir dönemde objektif olarak düşmanın 
çıkarlarına hizmet ettiği için gerici bir ayaklanma olarak tarihteki yerini aldı. 

 İsyanın temeli 15 Kasım 1920‘de bazı Dersim aşiretlerinin Hozat‘ta yaptığı toplantıda atılmıştı. Bu 
toplantıdan sonra “Batı Dersim Aşiret Reisleri“ imzasıyla Ankara‘ya telgraf çekildi. Telgraf şöyleydi: 

 “Elazığ vilayeti vasıtasıyla Ankara Büyük Millet Meclisi riyasetine Sevr muahedesi mucibince Diyarbekir, 
Elaziz, Van ve Bitlis vilayetlerinde müstakil bir Kürdistan teşekkül edilmesi lazım geliyor. Binaenaleyh bu teşkil 
edilmelidir. Aksi taktirde bu hakkı silah kuvvetiyle almaya mecbur kalacağımızı beyan ederiz, Batı Dersim Aşiret 
Reisleri...“(276) Aktaran: Alevilerin Siyasal Tarihi/Necdet Saraç/Syf:272 

 Bu telgraftan önce, Kürdistan Teali Cemiyeti ile Hürriyet ve İtilaf Fıkrası Merkez Komiteleri arasında bir 
anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre Kürdistan‘a Siyasi ve Kültürel özerklik verileceği noktasında anlaşmışlardı. 
Kuzey Batı Dersim- Koçgiri isyanında ise Kürt Teali Cemiyeti, Kurtuluş Savaşını gerekçe göstererek Koçgiri’ye 
destek vermedi. 

 “Batı Dersim Aşiret Reisleri“ Ankara’nın yanı sıra Osmanlı hükümetiyle de ilişki kurdular. “Özerklik“ 
taleplerini ilettiler. Osmanlı hükümeti bu talebi kabul etti. Ankara ise oylama yoluna gitti. Bu oyalamanın sürdüğü 
dönemde Mustafa Kemal, Sivas valisi Reşat Paşa aracılığı ile Koçgiri aşiret reisi Alişan Beyle görüştü. İsyan 
etmemesi karşılığında milletvekilliği önerdi. Fakat Alişan Bey bunu reddetti. Taleplerini iletti “ Özerk bir Dersim“ 
talebine cevap alamadı. Süreç uzadıkça uzadı 1921‘de isyan etti. 

 Bu isyan Dersim aşiretleriyle ortak alınan bir karardı. Bununla birlikte Koçgiri isyan etti. Fakat Dersim‘de 
hiç bir hareketlilik olmamıştı. Diğer aşiretler gelişmeleri izlemeye geçtiler. Alişan Bey güçleriyle Pülümür‘e kadar 
gitti. Pülümür aşiretleri buna rağmen isyancılara destek vermediler. 

 Ayaklanma 17 Nisan 1921 tarihinde tamamen bastırıldı. Sakallı Nurettin Paşa Komutasındaki ordu ve 
Topal Osman çetesiyle yapılan katliamda 140 köy yerle bir edildi, yakılıp yıkıldı. Evler yağmalandı. Silahsız, 



savunmasız, çocuk-kadın-ihtiyarlara zulüm edildi. Bu gelişme üzerine isyanın önderi Alişan Bey ve kardeşi Haydar 
Bey 500‘den fazla isyancıyla birlikte teslim oldular. 

 TUNCELİ KANUNU VE HAREKATI: KATLİAM, SÜRGÜN,ASİMİLASYON 

Cumhuriyet‘in Dersim‘e yönelik politikası “kökünü kazıma“ mantığı üzerine şekilenmiştir. Osmanlı‘dan 
Cumhuriyete süren bu politika “Doğu Sorunu“yken Cumhuriyetle birlikte “Dersim sorunu”na dönüşmüştü. 
Osmanlı‘da da Cumhuriyet‘te de özünde hedef alınan Alevi halkın baş eğmezliğiydi. 

 Cumhuriyet döneminde Dersim‘in “Bir çıban” olarak görüldüğünü mülkiye müfettişleri 1927 yılında 
hükümete sundukları raporda şöyle ifade ediyorlardı: “Dersim, Cumhuriyet için çıbandır. Bu çıban üzerinde kesin 
bir ameliyat yapmak, acı sonuç ihtimalini önlemek memleketin selameti için gereklidir“(277) Aktaran: Alevilerin 
Siyasal Tarihi/Necdet Saraç/ Syf:282 

 Müfettişler böyle raporlar hazırlarken dönemin Genel Kurmay Başkanı Fevzi Çakmak da Başbakan 
İnönü’ye sunduğu önerilerde: “Dersim halkı cahildir. Şakirlik ruhu bu halka hakimdir.(…) Tedip ve Tenkil 
mecburiyeti gördüm“(278) A.g.e/syf 282 demekteydi. 

 Kemalist küçük burjuva milliyetçi iktidar açısından Dersim bir “çıban”dı ve çözümü de “Tedip-Tenkil”di . 
Bunun için uygun zaman beklediler ve 1937-38 tarihinde kendileri açısından uygun şartlar oluşunca Dersim 
katliamını gerçekleştirdiler. Dersim katliamı sürecini adım adım hazırladılar. 

 30 Mayıs 1926 tarihinde 877 sayılı kanunla Dersim ilçeye dönüştürülerek Elazığ‘a bağlandı. Bu dönemde 
hükümet temsilcileri ve Elazığ Valisi kimi Dersim aşiretleriyle görüştüler. Alevi geleneklerine uygun eğitim veren 
okulların açılacağı, Koçgiriler için af çıkarılacağı gibi vaatlerde bulundular. Birçok vaat yerine de getirildi. Bu 
dönemdeki politika Dersim halkını silahsızlandırmaktı. Silahların teslim etmeyen Koçuşağı aşiretine yönelik 6 Ekim 
1926‘da Mustafa Muğlalı komutasında sefer düzenlendi, kuşatıldı. Fakat devlet bu askeri müdahaleden sonuç 
alamadı. 

 1935 yılında Mustafa Kemal‘in Meclis açılış konuşmasında geçen şu sözler Dersim‘e, saldırının işareti oldu: 
“Dersim bölgesinde esaslı bir ıslahat programının tatbiki de düşünülmüştür“ (279) Alevilerin Siyasal Tarihi/ 
Necdet Saraç/syf:283 Ardından 25 Aralık 1935‘te “Tunceli Kanunu“ çıkarıldı. “Dersim” ismi “Tunceli” olarak 
değiştirildi. Dersim 4 Ocak 1936 tarihinde ise tekrardan il yapıldı. 1936 tarihinde Mustafa Kemal şu sözlerle askeri 
hareketin başladığını ilan etti. 

 “İçişlerimizde en önemli bir safha varsa, o da Dersim sorunudur. İçte bulunan iş bu yarayı, bu korkunç 
çıbanı temizleyip koparmak ve kökünden kesmek için her ne pahasına olursa olsun yapılmak ve bu hususta en acil 
kararların alınması için, hükümete tam ve geniş yetkiler verilmelidir.“(280)Aktaran: Bir Siyaset Tarzı Olarak Alevi 
Katliamları/ Mehmet Bayrak/Syf: 205-206 

 Cumhuriyet‘in Dersim‘in “Kökünü kazımak” kararı ya da askeri müdahalesi yeni planlanmış değildi. Ne 
yapılacağı çok önceden belliydi. Örneğin içişleri Bakanı Şükrü Kaya‘nın Başkanlığa sunduğu 18 Kasım 1931 tarihli 
raporda: 

 347 aile batıya, bunlardan 72 ailenin Tekirdağ‘a 38 ailenin Edirne‘ye, 56 ailenin Kırklareli‘ne, 65 ailenin 
Balıkesir’e, 73 ailenin Manisa‘ya ve 34 ailenin İzmir‘e iskanı...“ (281)Aktaran Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet 
Saraç/Syf:284 önerilmişti. Yani kimin nereye sürgün edileceğine kadar önceden planlanmıştır. 

 Bu plan çerçevesinde Dersim‘de yollar yapılmaya, karakollar inşa edilmeye başlanmıştı. Amutka, Plur, 



Karaoğlan, Sin, Haydaran, Danzig, ve Burnak gibi birçok yere askeri karakollar yapılmıştı. Dersimlilerden silahlarını 
teslim etmeleri isteniyordu. Dersimliler bunu reddettiler. Karakolların inşasına karşı çıktılar. 

 4 Mayıs 1937 yılında ise Atatürk‘ün ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak‘ın da katıldığı Bakanlar Kurulu 
toplantısında Dersim‘e müdahale kararı alındı: 

 “Şimdilik 200 kişilik nakil tertibatı hükümetçe ele alınmıştır. Sadece taarruz hareketiyle ilerlemekle iktifa 
ettikçe (yeterli saymakla) isyan ocakları daimi olarak yerinde bırakılmış olur. Onun içindir ki, silah kullanmış 
olanları ve kullananları yerinde ve sonuna kadar zarar vermeyecek hale getirmek köyleri hamilen(tamamıyla) 
tahrip etmek ve aileleri uzaklaştırmak lüzumlu görülmüştür. 

 1-Not: 12 Mayıs‘ta ileri harekete başlanabileceği anlaşılmaktadır. 

 2-Not: Paraya acımaksızın içlerinden çok adam kazanıp kullanmaya çalışmak lazımdır“ (282) Aktaran 
A.g.e/ Syf:284 

 1937-38 Dersim Katliamı bu kararla başladı. İnsanları süngüleyerek, kurşunlayarak, mağaralarda ve 
derelerde gazla boğarak diri diri yakarak büyük bir katliam yapıldı. Katledilmeyenler ise sürgüne gönderildiler. 
Mustafa Kemal ölmeden 9 gün önce 1938‘de Başbakan Celal Bayar aracılığıyla Meclis‘e katliamın tamamlandığı şu 
mesajla bildirildi: 

 “Uzun yıllardan beri süre gelen ve zaman zaman gergin bir şekil alan Tunceli‘deki toplu haydutluk olayları 
belli bir program içindeki çalışmalar sonucu kısa bir sürede ortadan kaldırılmış, bölgede bu gibi olaylar bir daha 
tekrarlanmamam üzere tarihe aktarılmıştır.“(283) Aktaran: Bir Siyaset Tarzı Olarak Alevi Katliamları/Mehmet 
Bayrak/Syf:206 

 UZUN SÜREN SESSİZLİK VE DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİNDE HAREKETLENME 

 Alevilerin sessizliği II. Paylaşım Savaşı sonrası değişen koşullarda bozuldu. İlk olarak Aşık Veysel‘in Köy 
Enstitülerinde ders vermesi, deyişlerinin söylenmesiyle Alevilerin sesi hatırlandı. Gerçi Aşık Veysel sazında 
sözünde Aleviliği hep geride tuttu, üstü örtülü ifade etti, ama yine de bir ilkti… 

 Yeni sömürgecilik ilişkilerinin başlamasıyla “Tek Partili” dönemden “Çok Partili” döneme geçildi. Bu 
döneme kadar yok sayılan, zulmedilen, inkar edilen Aleviler dönemin şartları gereği oy için hatırlandılar. 
Asimilasyon-inkar-imha hala devletin Alevi politikasıydı. Bu politikadan en ufak sapma olmadı. Fakat demokrasi 
söylemiyle Alevi halkın talepleri istismar edilerek oyları alınmaya çalışıldı. Aleviliğin hatırlanması bunun içindi! 

 1949 yılında Prof. Hasan Raşit Tankut CHP merkezine Alevilerle ilgili bir rapor hazırlandı. Alevilerin CHP‘ye 
destek vereceğini; CHP iktidarının tekke-dergahları kapatması dedeleri, seyitleri hapse atması, Alevi gelenek 
göreneklerini yasaklanması yüzünden kızsalar da şeriat ve halifeliği kaldırdığı için Aleviler tarafından sevildiğini 
söyledi. Özetle CHP’nin Alevileri kendine yedeklemesini önerdi. 

 Aynı yıl Bektaşilerin Babagan kolunun önde gelen dedebabaları Adnan Menderes ile bir görüşme yaptılar: 
“Demokrat Parti‘ye destek sözü verirler. Bu desteğin karşılığında ise olası Demokrat Parti iktidarında Hacı Bektaş 
Dergahı‘nın eski statüsünün geri verilmesi ve dergahın Bektaşilere devri konusunda anlaşırlar“ (284) Alevilerin 
Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:309 

 1950‘de yapılan genel seçimlerde Aleviler Demokrat Parti‘yi desteklediler. DP iktidar oldu. DP, 
Bektaşilerle yaptığı anlaşmaya uymadı. Anlaşmaya uymadığı gibi 1952 yılında Dedebabalık postunda oturan 



Ahmet Sırrı Dedebaba‘yı Şahkulu dergahındaki bir cem törenini basarak gözaltına aldı, mahkemeye çıkarıp 
yurtdışına sürgüne gönderdi. 

 Kısaca devletin tavrı değişmemişti Cemler de hala yasaklıydı. Buna karşılık DP iktidar olur olmaz Sünni 
tarikatların önündeki engelleri kaldırdı. Kur‘an kursları açtı. İlahiyat fakülteleri kurdu, din derslerini müfredata 
aldı… Tekke ve zaviyeler kanunu ile kapatılan Sünni tarikatların dergahları da bu dönemde bir şekilde açıldı, 
yalnızca Alevi-Bektaşilere ait olanlar kapalı bırakıldı. 

 Alevilerin DP‘ye desteği Bektaşi Dedebababarın görüşmesi ile sınırlı değildi. Kimi bölgelerde DP‘nin 
örgütlenmesini sağlayan, çalışmaları yürütenler de Alevilerdi. Yine de DP‘nin Alevi politikası değişmemişti. Hatta 
giderek gericiliğin hamisi haline gelen Adnan Menderes İslamcılar aracılığıyla daha büyük baskı ve katliamların 
temellerini bu dönemde attı. 1950 genel seçimlerinde Alevilerin destek verdiği DP sonuç olarak Alevileri 
kullanmış, istismar etmiş ve devlet politikasını sürdürmüştü. 

  1960‘LAR, İLK ALEVİ DERNEKLERİ 

 Temsili demokrasi gereği genel seçimlerde halkın önüne konulan sandıklarda halkın kendini kimin 
sömüreceğine, zulmedeceğine karar vermesi istenir. Egemenler bunu “halkın iradesi” olarak sunarlar. Oysa halkın 
oy kullanması sistemin demokratik olduğunu göstermez. Bu dönemde gerek oyları, gerek yükselen halk 
muhalefeti ve demokratik örgütlenmelerin ortaya çıkması. Alevileri de egemenler açısından “dikkate alınması 
gereken “ bir kesim olarak öne çıkardı. Aleviler Demokrat Parti‘nin tek başına iktidar olduğu ilk iki seçim 
dönemindeki vaatleriyle pratiğin taban tabana zıt olduğunu görmüşlerdi. Bütün Sünni şeriat tarikatlarınsa önü 
açılmıştı. Hızla büyümeleri için iktidar nimetleri ayaklarına serilmişti. 

 Demokrat Parti‘nin tek başına iktidar olduğu 1957 genel seçimlerinden sonra halka yönelik baskıyı 
arttırması, kendinden olmayan, biat etmeyenlere yönelik saldırılara başvurması sonucu Aleviler de desteklerini 
çektiler. 1960’larda gelişen demokrasi mücadelesi halkın önünde örgütlenme olanakları açmış DP teşhirinde etkili 
olmuştu. Alevi Aşık Ali İzzet DP‘nin geldiği noktayı şöyle özetliyordu: 

 “Hırsızı vatandan sürek dediler 

 Köylünün dileğini verek dediler 

 Son zamanlarda bir gün görek dediler 

 Afat çıktı, tufan çıktı, yel çıktı 

 (…) 

 Söz milletin dedi kendi söyledi 

 Hürriyet var dedi zulüm eyledi 

 Altın paraları netti n‘eyledi 

 Hazineden bakır çıktı, pul çıktı“ (289) Alevilerin Siyasal Tarihi/Necdet Saraç/Syf:318 

 Bugün Alevi oylarını düzen partilerine pazarlamak için kapı kapı dolaşan Alevi bezirganı Prof. İzzettin 
Doğan‘ın Babası Hüseyin Doğan 1950 genel seçimlerinde Malatya‘da CHP Milletvekili seçilmiş, 1951‘de ise DP‘ye 
geçmişti. Ama 1954 seçimlerinde milletvekili seçilemedi. Çünkü Aleviler DP‘ye artık destek vermemekte, CHP‘ye 



de çok sıcak bakmamaktaydılar. Bu nedenle Alevilerin gelişen devrimci mücadeleye kanalize olmaması için yeni 
bir “ Alevi Partisi“ kuruldu. 

 “...1957‘de Merkezi İstanbul‘da olan ‘Cumhuriyet‘ adıyla bir parti kurulur. 7 Ağustos 1959‘da partinin adı 
değiştirilerek ‘Birlik Partisi’ olur Genel Başkanlığı‘na emekli general Cahit Caka getirilir. Birlik Partisi Alevilerden 
destek görmez...“(286) Alevilerin Siyasal Tarihi/Necdet Saraç/Syf:321 

 Alevilerin dernekler kurarak ortaya çıkmalarının koşulları ise şehirlere göçlerle olmuştur. 27 Mayıs 1960 
darbesi sonrası Cumhurbaşkanlığına getirilen Cemal Gürsel, Alevi Aşıkları köşkte ağırlar. Aşık Veysel, Ali İzzet gibi 
aşıklardan: Alevi köylerini dolaşmalarını ihtilalin savunuculuğunu yapmalarını ister” (287) A.g.e/Syf:336 Cemal 
Gürsel aşıkların ardından da Alevi avukat Cemal Özbey başkanlığında bir Alevi heyetini ağırladı. Devletin en üst 
kurumunda Alevilerin böyle ağırlanmasının ötesinde Cemal Gürsel Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin Alevilere 
ayrımcılık yaptığını dillendiren ilk yetkili oldu: 

 “Aynı mihraba teveccüh edildiği halde Müslüman vatandaşları bir birinden ayırma çabasını taşıyan tara 
taassubun milli bünyemizde meydana getirdiği inanç ayrılığı bize pek çok şeyler kaybettirmiştir. Bu mezhep kötü 
yönlerden mütalaa edildiği için vatandaşları birbirinden ayırmış, hatta Türk unsurlar yabancı bir millet fertleri gibi 
gösterilmek istenmiştir. 

 Alevi vatandaşları temiz, çalışkan, vatanperver ve dürüst insanlardır. Bu şahısları karşı bütün memlekette 
hissedilen duygular ve sahip olunan fikirler yanlıştır. Ayırıcı olan bu duygu ve fikirlerden vazgeçmek, herkesi 
vicdan ile baş başa bırakmak, hangi dinden ve mezhepten olursa olsun vatandaşları kardeş saymak icap 
eder.“(288) A.g.e Syf:338 

 En üst perdeden yapılan bu açıklamalar, devletin Alevileri tanıdığı anlamına gelmedi tabii! Aleviler 
üzerindeki baskılar ve inkar politikası da değişmedi. Devlet böyle bir itirafla Alevilerin “biz de varız“ demeye 
başladığı koşullarda onları düzene yedeklemek istemekteydi! 27 Mayıs Cuntası sonrası iyice kurumsallaşan 
Diyanet işleri Başkanlığı ile asimilasyonu derinleştirecek yeni politikalar geliştirildi. Sanki Aleviler için olumlu 
adımlar atılıyormuş gibi gösterilerek Diyanet bünyesinde “mezhepler masası” kuruldu ve Alevileri Sünnileştirme 
çalışmalarına hız verildi! 

 Bu dönemde hala Aleviliğe dair her şey yasaklıydı. Aleviler kimliklerine dair bir talepte bulunduğunda 
önlerine hemen yasaklar, fetvalar diziliyordu. Örneğin radyoda Alevi deyişleri çalınamazdı. Derlenerek TRT‘ye 
aktarılanlar da, tahrif edilmiş, değiştirilmişti. TRT İstanbul Radyosu‘nun 1961 yılında çaldığı “Haydar Haydar“ 
deyişi ilk oldu. 

 CHP ve AP koalisyonu 1963‘te Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde “mezhepler müdürlüğü” ne bağlı bir 
“Alevi Masası“ kurulması çalışmasına girişmiş görünüyordu. Bununla amaç Alevileri de Diyanet‘in çatısı altına 
alarak daha hızlı asimile etmekti. Fakat bu kadarına bile tahammül edilmedi! Alevilere karşı topyekün bir hakaret 
ve iftira kampanyası başlatıldı. Dönemin Zafer ve Adalet gazetelerinde şöyle yazılar çıkıyordu: 

 “Hazırlanan tasarı sayesinde Aleviler, mum söndü törenlerini camiye taşıyacaklar.” 

 “İlmen ve tarihen hiçbir gerçeğe dayanmayıp tamamen efsane ve mugalataya dayalı olan Alevilik, 
İslamiyetin ifade ettiği vahdet ruhu için ciddi bir tehlikedir.“ 

 “Bu zümrenin ehli sünnet mezhebi ile eşit tutulması 7 milyon Müslümanla alay etmekten başka bir şey 
değildir“ 



 Kanuni müeyyidelerle eşitlikleri teminat altına alınan Kızılbaşların yarın camilerimizde mum söndürme 
merasimleri yapmaya yeltenmeyeceklerini kim temin edebilir?“ 

 “Alevilerle Sünniler arasındaki görüş ayrılığı dini olmaktan çok, siyasidir.“(289) Aktaran: Alevilerin Siyasal 
Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:344 

 Bu iftira ve hakaretlere karşı Aleviler, Cumhuriyet tarihindeki ilk tepkiyi koydular. Alevi kimliği ile ortaya 
konan bu ilk tepki üniversite öğrencilerinden geldi. 60 Alevi öğrenci Aleviliğe yönelik bu hakaretleri protesto eden 
bir bildiri yayınladılar. Aynı bildiride söz konusu “Diyanette Alevilik masası” tasarısına da destek verdiler. 

 27 Mayıs darbesi ve 61 Anayasasının önüne açtığı demokratik mücadele ve TİP’in kuruluşu gibi gelişmeler 
Alevileri harekete geçirmişti. 

 Aleviler 1950‘li yıllarda başlayan şehire göçün sonucu olarak 1955‘ten itibaren “Köy Dernekleri” ile ilk 
örgütlenmelerini oluşturmuşlardı. Alevi kimliğinin açıkça savunulduğu üniversiteli gençlerin bildirisinden sonra 
Aleviler artıp örgütlenmeleri gerektiğini, sustukça, sindikçe saldırıların arttığını daha iyi anladılar. Ve bu saldırılara 
ancak örgütlenerek karşı durabileceklerini gördüler. 

 İlk Alevi dernekleri Ankara‘da kuruldu. 9 Kasım 1963 yılında kurulan bu dernekler; Hacı Bektaş Kültür, 
Kalkınma ve Araştırma Derneği ile Hacı Bektaş Turizm ve Tanıtma Derneğidir. Ama bu dernekler bile yöre adına 
kurulmuştu, hala korku belirgindi. 

 Alevi dernekleri büyük bir ilgi gördü, Ankara‘nın ardından bu derneklerin şubeleri Kırşehir‘de açıldı. Bu 
dernekler, sonrasında Aleviler ilk etkinliklerini de gerçekleştirdiler. Ankara‘da ilk kez bir gece düzenlediler. 9 
Mayıs 1964 yılında Ankara Büyük Sinema’da organize edilen bu geceye yaklaşık 3 bin kişi katılmıştı. 11 Temmuz 
1964‘te benzer bir gece de İstanbul‘da düzenlendi. İstanbul Spor ve Sergi Salonu’nda yapılan geceye ise 5 binden 
fazla katılım oldu. 

 Bir sonraki adım Hacı Bektaş Kültür Kalkınma ve Yardım Derneği’nin Karahöyük adıyla aylık dergi 
yayınlamaya başlaması oldu. Alevi örgütlenmeleri, geceleri anmaları, dernekleşti, yayınları noktasında ilkler 
yaşansa da Aleviler hala tedbirlidir. Ki haklı da çıktılar. Gecelerde yapılan Semah‘a her ne kadar “Halk oyunu” 
deseler de soruşturma açılmasının önüne geçemediler. Bedel ödemeden hak almak mümkün değildir. “Türkiye 
Turizm ve Folklor Derneği’nin 1 Mayıs 1965 yılında düzenlediği “Büyük Şair Pir Sultan Abdal‘ı Anma Gecesi”ne 
hemen soruşturma açıldı. Dernek yöneticileri “Bektaşi-Alevi oyunlarını yayma propagandası yapıyorlar” 
gerekçesiyle yargılandılar. Dava zaman aşımına uğradı. 

 Alevi Ozanların ön plana çıkması ise TİP’in kuruluşundan sonra oldu. 

 TİP’İN KURULUŞU VE ALEVİLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

 TİP (Türkiye İşçi Partisi) 13 Şubat 1961 yılında İstanbul‘da 12 sendikacı tarafından kuruldu. TİP‘in 
kurulması toplum da ilgiyle karşılandı. Ayrıca toplumsal ve Siyasal mücadelenin yükselmesinde hareketlilik 
getirmişti. Alevi ozanları başta Aşık Veysel’in deyişlerini söylenmesine rağmen iktidara dokunmamasını 
eleştirdiler. Mahkum ettiler. Bu aslında düzenle bütünleşmeye tepkiydi. Düzeni hedef alan üretimler yapmayı, 
halkın yanında olmayı savundular. Alevi halk ozanlarının halkı aydınlatmaya yönelik politik eserler bu dönemde 
ortaya çıktı. TİP’in kuruluşu, toplumda yükselen tepkinin siyasallaşmasını getirmişti. Alevi ozanlar da TİP 
öncülüğündeki mücadelede yer aldılar, örgütlendiler 1962 yılında Ankara‘da “Devrimci Halk Ozanları“ derneğini 
kurdular: 



 “Cumhuriyet gazetesi yazarlarından gazeteci Fikret Otyam, Hacı Bektaş‘lı yayıncı Sefer Aytekin, Malatyalı 
avukat Cemal Özbey, Elbistanlı hakikatçı halk aydınlarından Halil Öztoprak, Sarızlı hakikatçı halk aydınlarından 
Hasan Altun’un yardımıyla Devrimci Halk Ozanları Derneği adıyla bir dernek kurulur. Dernek başkanlığına Afşinli 
Halk Ozan Osman Dağlı getirilir. Kurucuları ve üyeleri hemen tamamı TİP üyesidir.“ (290) Bir Siyaset Tarzı olarak 
Alevi Katliamları Mehmet Bayrak/ Syf:234 

 Bu derneğin ilk eylemi çeşitli yörelerden gelen 36 halk ozanının Ulus‘tan Anıtkabir‘e yürüyüp Anıtkabir‘e 
çelek koyması oldu. Düzenlenen anma-geceler vb. faaliyetlere katılırlar. TİP‘in yurt çapındaki mitinglerinin 
hepsine katıldılar. 

 TİP‘in kurulması ve kısa sürede halk kitleleriyle bütünleşmesi baskı altında tutulan toplumun tüm 
kesimlerini harekete geçirdi. Bu dönem TİP‘in etkisiyle halkı örgütlediği dönemdi. Devrimci mücadelenin ilk 
nüveleri gençlik hareketi içinde ortaya çıkmıştı. Gençlik, Fikir Kulüpleri Federasyonu bünyesinde örgütlenmişti. 
Gençlik hareketi mücadelenin önder ve itici gücü olacaktı.  

 TİP sol, sosyalist söylemleriyle halkta umut yarattı. Eşitlikçi, demokratik bir düzeni savunmaları her kesimi 
kapsayan pratikleri Alevilerin de TİP‘e katılmasını sağladı. Tekke ve zaviyeler kanunu ile içine girdikleri suskunluk 
dönemi böylece sona erdi denebilir. Aleviler artık kendi kimlikleriyle örgütlülüğün gücü ile ortaya çıktılar. 

 TİP‘in mücadelesi ve etkisi, Alevilere örgütlülüğün gücünü de öğretti. Bu da kendi değerlerine sahip 
çıkmalarının önünü açtı. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı‘nın açılması yönündeki girişimler 16 Ağustos 1964 tarihinde 
dergahın açılmasıyla sonuçlandı. Ama dergah Alevilere verilmedi. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı “Müze” 
statüsünde açıldı. Bu Alevilerin örgütlü mücadelede ilk kazanımlarındandı. Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı müze olarak 
açılsa da ülkenin dört bir yanından Aleviler akın akın açılışa geldiler. O yıldan sonra da 16 Ağustos Hacı Bektaş-ı 
Veli Anma törenleri adı altında Alevilerin her yıl buluştuğu, kimliğini kültürünü yaşattığı tarih oldu. 

 İLK SİYASİ PARTİ, BİRLİK PARTİSİ ALEVİLERİN DEVRİMCİLEŞMESİNE KARŞI KURULDU? 

 Birlik Partisi 17 Ekim 1966 yılında kuruldu. Kurulan ilk Alevi Partisiydi. 1966 yılı içinde Alevi çevrelerde 
“Alevi Partisi Kurulması“ tartışmaları yapılmaktaydı. Bu tartışmalara dahil olan Cem Dergisi Ağustos 1966 tarihli 
ikinci sayısında bir Alevi partiye neden ihtiyaç duyulduğunu, kurulacak partinin nasıl bir parti olacağını ve kimler 
tarafından kuruluş çalışmaları yürütüldüğünü yazıyordu: 

 “Yeni parti çalışmalarının merkezi Ankara’dır. Harekette halen iki profesör, bir doçent, üç emekli general, 
iki emekli albay, bir milletvekili, üç avukat, bir iktisatçı, iki yüksek mühendis, müteahhit, iki sendikacı ve iki çiftçi 
bulunduğu… 

 Yine... memleket gerçeklerine göre düzenlenecek tüzük çalışmalarında İngiliz İşçi Partisi ile İsveç Sosyal 
Demokrat Partisi tüzüğünden yararlanılmaktadır.“ (291) Alevilerin Siyasal Tarihi/ Necdet Saraç/Syf:442 

 Neden bir Alevi partisine ihtiyaç duyuldu? 

 Birlik Partisi esasen o dönem kendini TİP’te ifade eden devrimci düşünceye karşı kurulmuştu. Her ne kadar 
reformist olsa da TİP’in eşitlikçi ve emekten yana talepleri dillendirmesi halk kitlelerinde sınıf bilincini 
geliştirmekteydi. Alevilerin yoğun destek vermesi egemenleri telaşa düşürdü. Alevi Partisi ile Aleviler hem bu 
partinin etkisinden kurtarılacak, hem de devrimci mücadeleden kopartılacak düzene yedeklenecekti. TİP‘in 
gelişmesinin önünü kesecekti Alevi partisi. 

  Aleviler bütün olarak TİP içinde yer almasalar da birçok bölge de önde gelenleri TİP’e üye olmuş, 



kurumsallaşmasını sağlamışlardı. TİP’in 1965 seçimlerinde 15 milletvekiliyle Meclis‘e girmesi, gençlik hareketinin 
güçlenmesi halkın gözünde solun prestijini yükseltti.  

 Birlik Partisi‘nin kırılmasının amacı; Alevilerin TİP bünyesinde sosyal yaşama katılmasını; arayışlarının 
sınıfsal niteliğe bürünmesini engellemekti. İlk başkanı emekli bir general olan Birlik Partisi‘nin TİP‘e karşı 
kurulduğunu Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı postnişini Feyzullah(Çelebi) Ulusoy’da ifade ediyordu: “Alevilere bari 
komünist denilmesin diye Birlik Partisi’ne girdim” Kuruluş nedeni tam da buydu; Alevileri yükselen devrimci 
mücadeleden koparmak. 

 İLK ALEVİ KATLİAMI GİRİŞİMLERİ: ORTACA-PAZARCIK 

 1950‘li yıllar Türkiye‘nin bağımsızlığını yitirdiği ve emperyalizmin yeni sömürgesi haline geldiği yıllardı. 
Artık oligarşinin tüm politikalarında öncelik olarak emperyalizmin çıkarları gözetilmekteydi. Zaten hayata geçirilen 
politikalar emperyalizmin kurmaylığında ve desteğinde üretilmektedir. 

 1960 Anayasası‘nın getirdiği özgürlük ortamında Aleviler solla bütünleşirken, gençlik hareketi de kırk yıllık 
revizyonist çizgiyi mahkum ederek silahlı mücadeleyi tartışıyordu. Emperyalizm ise devrimci mücadeleye karşı 
İslamcı faşist hareketleri örgütlemekte, SSCB‘ye karşı “Yeşil Kuşak” projesini hayata geçirmeye çalışmaktaydı. Bu 
proje kapsamında oligarşi gerici şeriatçı tarikatlarla ilişkiler geliştirdi, hızla büyümeleri için önlerindeki engelleri 
kaldırdı. Buna paralel olarak “anti-komünizm” propagandası yükseltilmeye başlandı. Sol ve Aleviler hedef 
gösterilerek “milliyetçi-mukaddesatçı” propagandayla faşizme kitle tabanı yaratılmaya çalışıldı. Sünni halkı 
düzene yedeklemek için Alevi-Sünni çatışması yaratılması hedeflendi. 

 Bu saldırılardan ilki Muğla-Ortaca‘da gerçekleşti. 1966 yılında örgütlenen Ortaca saldırısı, giderek Maraş-
Malatya-Sivas-Kırıkhan gibi Alevi-Sünni halkın birlikte yaşadığı bölgelerde katliamlara dönüşecekti. 

 Bu saldırılar da amaçlanan halkı bölmek Sünni kesimi emperyalist politikaların hizmetine sokmak ve 
Alevilerin solla ilişkisini kesmekti. Devrimci mücadelenin kitleselleşmesi ve silahlı mücadelenin gelişmesi 
karşısında halkın dikkatini Alevi-Sünni çatışmasına çekmek ve bu yönde saflaştırmak amaçlanıyordu. 

 Bu politika halkı bölmeyi amaçlıyordu. Birbirine güvensizleştirip sınıf mücadelesinden uzak durmasını 
sağlamayı amaçlıyordu. Alevileri sindirme ve hak taleplerini bastırmak da bir diğer amaçtı. 

 1970‘Lİ YILLARDA ALEVİ HALK İNANCINI, UMUDUNU DEVRİMCİ MÜCADELEYE BAĞLAMIŞTIR. 

 1970‘li yıllar Türkiye‘de devrimci mücadelenin yükseldiği yıllar oldu. 1960‘lı yıllardan itibaren gençlik 
hareketi revizyonizmi statülerini parçalayarak silahlı mücadeleyi yükseltti. Silahlı örgütlerin devrim iddiası, halkta 
karşılığını bulmuştu. En başta da, Alevi halk kitlesel olarak devrimcileri sahiplendi, destekledi. 

 Alevi halkın düzenden umudunu kestiğini devrimci mücadeleye umut bağladığını gören oligarşi de 
saldırılarını arttırarak karşılık verdi, sindirmek istedi. 

 Alevi halkın devrimci mücadeleyi ve devrimcileri sahiplenmesinin birçok nedeni vardır. Her şeyden önce 
Alevi halk inancını, değerlerini devrimci mücadelede ve devrimcilerde görüyordu. Devrimle birlikte özgürce 
yaşayacağı bir düzen kuracağına inanıyordu. Egemenlerin zulüm, katliam ve baskılarıyla dolu tarihi, Alevi halkın 
bilincinde direniş, isyan bilincini canlı tutmuştu. 

 Eşitlikçi, paylaşımcı, özgürlükten yana olan Alevi halk isyan edecek gücü bulamadığı kimi dönemler 
kabuğuna çekilmişti. Yok saymaları hakaretleri sineye çekerek yıllarca susmuştu. Öfkesini içindi büyütmüştü. 



Düzene karşı bir isyan ateşi gördüğünde de onu yangına çevirmek için hemen yerini almıştı. Aleviler bir avuç 
işbirlikçi hariç düzene muhaliftir. Toplumun en yoksul, ezilen kesimlerindendir. Bu özellikleriyle de 70‘li yıllarda 
devrimci mücadelede yerlerini aldılar. 

 Halkın mücadeleye destek vermesi, sahiplenmesini oligarşiyi korkuttu. Gelişen devrimci mücadeleyi 
engellemek için bu dönemde sola, demokratik kitle örgütlerine ve Alevi halka yönelik bir dizi katliam saldırısı 
uyguladı. Oligarşinin iplerini çözdüğü gerici faşist kontrgerilla çeteleri Alevi halkın üstüne saldılar. Bunlar 
Maraş‘ta, Malatya‘da, Kırıkhan‘da Sivas‘ta, Çorum’da… bir çok yerde Alevi katliamları yaptılar. Bu bölgeler 
özelikle seçilmişti. Ve bu katliamlarda doğrudan CIA parmağı vardır. Amerikan ajanları önceden bölgede çalışma 
yapmış, toplantılar düzenleyerek nabız almışlardı. Halkın açlığa, yoksulluğa, baskılara karşı tepkisinin; öfkesinin 
düzene yönelmesini engellemek için halkı birbirine düşürdüler. Halkı Alevi-Sünni diye kutuplaştırarak bir birine 
düşman etmek istediler. Alevi halka yönelik bu katliam girişimleri, saldırılar özünde Alevi halkın devrimci 
potansiyelini ezmek amaçlıydı. Katliamlarla Alevi halkı sindirmek, kabuğuna çekilmesini sağlamak hedeflenirken 
Sünni halk da devlet politikalarına yedeklenmek isteniyordu. Sünni halk İslamcı-faşist örgütlenmeler aracılığıyla 
faşizmin kitle tabanı haline getirilmek isteniyordu. 

 KUTU: OSMANLI EGEMENLERİNİN HALKA YABANCILAŞMASI 16. YÜZYILDA DORUĞA ÇIKMIŞTI! 

 Bu yabancılaşmanın izleri Osmanlı düzeninin kurumlaştığı her alanda fazlasıyla görmek mümkündür. 
Bizans etkisinde doğan Osmanlı imparatorluğu Selçuklulardan beri bağrında taşıdığı Arap ve Fars egemenlerinin 
etkisinin şiddetlenmesiyle 16.yüzyılda Anadolu halkıyla tüm bağlarını koparmış gibidir. Bunun en somut 
göstergesi dildir. Artık ne halk Osmanlı’nın ne de Osmanlı halkın dilini anlamaktadır! 

 13-15. yüzyıllar arasında kullanılan Türkçe’ye girmiş yabancı sözcüklerin oranı % 20 civarındadır. Sultan 
Velid’in ibtidanamesinde %13, Yunus Emre‘nin şiirlerinde ve Aşık Paşa’nın Garipnamesi’nde %20, Kul Mesud‘un 
kelile ve Dimne çevirisinde %16 civarında yabancı sözcük bulunmaktadır. Ancak 16. yüzyılın başından itibaren 
Arapça, Farsça sözcüklerde büyük bir artış görülür. Özellikle divan edebiyatında Türkçe’de karşılığı bulunan 
sözcüklerin yerinde alıntı sözlerin kullanılması halk dilinden kopuk bir yüksek zümre dili oluşturmuştur. Arapça, 
Farsça sözcük oranı 17-18. yüzyıl şairleri de Baki‘nin şiirleri de % 65 Nerfi‘de % 60 a, Nabi‘de % 45‘e ulaşır. Halk 
anlamadığı, yaşamına gerçekliklerine yabancı bulduğu bu edebiyat yerine kendi aşıkları, dervişleri, destanları ile 
halk edebiyatını geliştirir. Bu bakımdan Alevilik, Osmanlı’nın dayattığı kozmopolit yabancı kültürün egemenliğine 
karşı halkın kendi kültürünü yaratmasında, yaşatmasında da çok önemli bir rol üstlenmiştir. 

 KUTU: BİR 12 EYLÜL MEKTUBU 

 12 Eylül öncesi devrimcilere sahip çıkan Alevi halk faşist saldırı ve katliamların, provokasyonların hedefi 
haline geldi. Amerikan işbirlikçisi faşist yöneticiler, devrimci mücadeleyle başa çıkabilmek için birçok kez Alevileri 
yok etmenin gerekli olduğunu dile getirmişlerdir. Alevilere yönelik planlı soykırımın ilk uygulayıcısı 40 binden fazla 
Alevi katleden Yavuz Sultan Selim’i kendilerine örnek almışlardır. 

 “TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu’nun Kenan Evren’in resmi arşivinde bulduğu bir 
mektup, işbirlikçilerin Alevi düşmanlığını belgeliyor. Mektup 12 Eylül öncesinin Emniyet Genel Müdürü Rafet 
Küçüktiryaki tarafından yazılmış. 1979 yılında bir senatörün odasında yapılan aramada bulunmuş, Rafet 
Küçüktiryaki mektubu yazdığı senatöre üstün hizmet ve başarılarını şöyle anlatıyor. 

 “Beni Emniyet Genel Müdürü yapan Başbakan Süleyman Demirel değildir. Ben, beni keşfeden Amerikan 
hükümetinin Ankara temsilcilerince tavsiye üzerine bu göreve atandım. 

 Türkiye‘de ilk defa resme olarak Alevi-Kızılbaş soykırımını devlet adına başlatan benim. 1976 yılında Ocak 



ayında Malatya Beylerderesi olayından sonra, Malatya il merkezindeki 40 bin Alevi-Kızılbaşa kan kusturdum. 

 “Yavuz Sultan Selim’den sonra en büyük Alevi-Kızılbaş düşmanı benim, bunu ispat ettim ve ispat etmeye 
de devam edeceğim. Ben Beylerderesi olayları sırasında yanımda Malatya İl jandarma komutanı Albay olduğu 
halde Malatya’daki tüm Alevi-Kızılbaş köyleri ortadan kaldırılmalı dedim. Benim sözlerimi Mayıs 1976 tarihli 
Halkın Kurtuluşu adlı dergi yazdı. 

 “Şu anda Emniyet Genel Müdürüyüm. 76 yılında Malatya‘da valiyken Emniyet müdürü olan-ki o da en az 
benim kadar Alevi-Kızılbaş kasabıdır- Abdülkadir Aksu’ya yardımcım yaptım. Ankara’da Alevi-Kızılbaşların 
oturduğu ‘Kurtarılmış Bölge’ adlı semtlere kan kusturan Reşat Akkaya‘yı Ankara Emniyet müdürü yapan benim. 
Sıkıyönetim komutanının emriyle görevden alındı. Zannedilmesin ki pasifize oldu, gölgede kalarak gerçek Ankara 
Emniyet Müdürü yine o olacaktır. 

 “Beni hiç bir kuvvet yerimden söküp atamaz. Ne Başbakan ne Cumhurbaşkanı ne de bir başkası. 1981 
seçimlerinde Adalet Partisi‘nden Malatya Milletvekili adayıyım. Beni silah kaçakçılığı ile suçlayanlara şunu 
söylemek isterim ki, ben Bulgaristan üzerinden gelen komünist silahlarla Alevi kasaplığı yürütmüş adamım.“(292) 
Kaynak Radikal Gazetesi/Kasım 2012 

 KUTU ARNAVUTLUK BEKTAŞİLİĞİ 

 Arnavut Bektaşiliği, Babagan Bektaşiliğidir. Arnavutluk‘a Bektaşiler II.Murat‘ın ordularıyla gelmiş, 
dergahlar kurarak yerleşmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Arnavutluk‘ta Bektaşi tekkeleri gördüğünü, 
Bektaşi dervişleri, babaları ile karşılaştığını anlatır. Bir Bektaşi olan Epir Valisi Tepedenli Ali Paşa 1790-1822 yılları 
arasındaki yönetimde Arnavutluk‘ta Bektaşiliğin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunur. 

 1826 yılında II. Mahmut tarafından Bektaşilik tarikatı yasaklayıp tekke ve dergahları kapatılınca, İstanbul 
ve Balkanlardaki Bektaşi dervişleri Arnavutluk’a sığınırlar, Arnavutluk‘ta Bektaşiliğin asıl gelişimi ise 
Arnavutluk‘un bağımsızlık mücadelesi ile birlikte olur. 1878 yılı ile bağımsızlık tarihi olan 1912 yılı arasında Bektaşi 
tekkelerinin sayısı 20‘de 50‘ye çıkar. Arnavutluk‘un Osmanlı‘ya karşı bağımsızlık mücadelesinin başını çeken 
Bektaşilerdir. Böylece Arnavutluk ulusçuluğu ile Bektaşilik iç içe geçer. 1902‘de II. Abdülhamit Arnavutça kitap 
basımını yasaklayıp bölgedeki okulları kapattığında Bektaşi tekkeleri gizli birer okul gibi çalışırlar. 1908’de Arnavut 
milliyetçileri Arap harfleri yerine Latin harfleri kullanması kararı alırlar. Arnavutluk 1912‘de bağımsızlık ilan eder. 
Bağımsızlık hareketinin önderliğini yapan Bektaşi Franseri ailesi o dönem Bektaşiliği Arnavutluk‘un resmi mezhebi 
olarak düşünmektedir. Osmanlı Bektaşilerin etkisinden kurtulmak için de dedebabalığın Arnavutluk‘ta olması 
gerektiğini savunmuşlardır. 

 1925‘te Türkiye‘de tekke ve zaviyeler kapatılınca Serçeşme‘de bulunan Salih Niyazi Dede baba bir süre 
Mustafa Kemal‘e umut bağlayarak Ankara‘da kalır. Ama devletin tavrı değişmez Hacı Bektaş‘a bile ancak 
jandarma eşliğinde gitmesine izin verirler. 1929 yılında Türkiye‘den ayrılarak Tiran‘a gider. Arnavutluk kralı Zoga 
tarafından sıcak karşılanır ama dedebabalığı Arnavutluk‘ta sürdürmesine izin verilmez. O da Türkiye‘deki Ali Naci 
Baykal‘a bir mektup yazar ve dedebabalığı devreder. Ali Naci Baykal’dan sonra Bektaşiliğin babagan kolunun 
Türkiye‘deki son dedebabası Bedri Noyan olur. 

 Arnavutluk Bektaşiliği, sosyalist devrim öncesi süreçte de sömürgecilere karşı Arnavut milliyetçiliğinin 
karargahı olmuştur. İtalyan faşizminin Arnavutluk’u işgali partizanların yatağı olurlar. Salih Niyaz Dedebaba 28 
Kasım 1941‘de bu destekten ötürü işgalci İtalyan faşistler tarafından öldürülür.  

 II. Emperyalist Paylaşım Savaşı sırasında Bektaşiler ile sosyalist Arnavutluk yönetiminin arası iyidir. 
Örneğin 1945 Eylül’ünde Arnavut Bektaşiler hükümet tarafından tanınmaları dolayısıyla Enver Hoca’ya bir 



teşekkür mektubu gönderirler. İki ay sonra hükümet yayınladığı resmi tatil günleri listesine Kurban Bayramı, 
Ramazan bayramı ve Paskalya ile birlikte Muharrem Orucu gününü Aşura’yı ve İmam Ali‘nin doğum günü sayılan 
Newruz’u da dahil eder. Mart 1946‘da kabul edilen Arnavutluk Anayasası din ve vicdan hürriyetini teminat altına 
aldığını, bütün dini toplulukların ibadet ve ayinlerinin serbest olduğunu ilan eder. 1947 Haziran’ında yapılan 
“Bektaşi Kongresi”nde Ahmet Muhtar Dede, Arnavutluk Bektaşileri tarafından Dedebaba seçilir. 

 Ahmet Muhtar Dede Sosyalist yönetimle iyi geçinir. Haziran 1951‘de Birleşmiş Milletler Daimi Konseyi‘ne 
birer telgraf çeken Sünni ve Bektaşi dini liderler Kore’nin Amerika tarafından bombalamasını protesto ederler. 
Ahmet Muhtar Dedebaba 1953 Eylül‘ünde Arnavutluk Bektaşi toplumuna yayınladığı mesajda halkı, “Amerikan ve 
İngiliz emperyalistlerine nefret ve halk iktidarına sevgi” ile Aşure gününe katılmaya davet eder. 

 Arnavutluk’taki Bektaşi nüfusu %15-20 civarındadır. Arnavutluk’ta Bektaşilik içi yönetimini ülkeyi altı 
bölgeye ayırarak sağlar. Bunlar; Priştine, Kruja(Görice), Ergeri, Akçehisar, El basan, Fraşeri, ve Gjinakstar’dir. 
Tarikatın yönetimi yerel meclisler ve gizli oyla seçilen on iki üyeli bir karma meclisle yapılır. Her yörede iki kişi, bir 
baba ya da dede ve bir de onaylanmış üye bu meclise katılır “Kutsal Dedeler Meclisi” denilen diğer bir meclis yöre 
başlarından oluşur. Ve başkan olarak da ülkenin başkenti Tiran‘da oturan Dedebaba bulunur.  

 Arnavutluk‘ta 1967‘de 67 dergaha bağlı 120 bin derviş vardır. Yani Arnavutluk Bektaşi mücerret 
dervişlerin ülkesi haline gelmiştir. Bugünde Babagan Bektaşiliğin dünyadaki merkezi Arnavutluk’tur. Hala Hacı 
Bektaş-ı Veli’ye bağlı olduklarını söyleseler de, Hacı Bektaş-ı Veli anma törenlerine her yıl 16 Ağustos’ta temsilci 
gönderseler de Arnavut Bektaşiliği ile Anadolu Aleviliğinin bağları esas olarak kopmuştur. İnanç bakımından da 
arada uçurumlar vardır. Örneğin dedebaba seçilen Reşat Bedir’in yetiştiği ABD’deki Detroid Bektaşi dergahı açıkça 
Sünni inancını uygulamaktadır. Tekke Bektaşilere içki yasağı getirmiş, namaz kılmayı, oruç tutmayı zorunlu 
saymıştır. Dolayısıyla İmam Ali sevgisi, 12 İmamlara bağlılık, Kerbela yası, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anmanın dışında 
Anadolu Aleviliği ile Arnavut Bektaşiliği arasında benzerlik bulmak zordur. 

 Türkiye‘de babagan kolunu sürdürmeye çalışan Bektaşilerin ilişkileri de fiilen büyük oranda kopmuştur. 
Aynı yolu sürmelerine rağmen devletin kendilerine Arnavutluk Bektaşileri kadar bile itibar etmediğini söyleyen 
Dedebaba Bedri Noyan‘ın şu yakınması oligarşinin politikasını özetlemektedir! 

 “Neden Özal Arnavutluk‘ta Reşat Bedri‘nin elini öperken, devlet kendi ülkesinde bir tek Bektaşi’nin elini 
dahi sıkmıyor?” (293) Kaynak: Bir Nefes Balkan/Murat Küçük/ Horasan yayınları, İstanbul-2005 

 Nedeni çok açıktır. İşbirlikçiler Arnavutluk milliyetçisi Bektaşiliği o dönem sosyalizme karşı kullanmaya 
çalışmaktaydılar. Türkiye’de ise Aleviliği yok etmek başlıca hedefidir… 
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15-Alevilerin Siyasal Tarihi 1300-1971/Necdet Saraç/Cem yayınevi,1.Basım-Şubat 2011 

16- Aleviliğin Doğuşu/İsmail Kaygusuz/Su Yayınları,2.Basım/Eylül 2009 

17- Başlangıçtan Atatürk‘e Türk Halk Eylemleri Ve Devrimler/Çetin Yetkin/Ümit yayıncılık, Ankara 1996 

18- Osmanlı Gerçeği/ Erdoğon Aydın/ Kırmızı Yayınları, II. Basım-Eylül 2009 



19- Osmanlı‘da Alevi Ayaklanmaları/ Baki Öz/ Ant Yayınları No:14/2.Basım 1992 

20- Alevilik ile ilgli Osmanlı Belgeleri/Baki Öz/ Can yayınları 2. Baskı/ Mayıs 1996 

21-Yeniçerilerin Bektaşiliği ve Vaka-i Şerriye/Reha Çamuroğlu/Kapı Yayınları, 5. Basım Ocak 2009 

22- Anadolu‘nun Gizli Kültürü Alevilik/ Nejat Birdoğan/Kaynak Yayınları, 6. Basım Ekim 2010 

23- Uyur İdik Uyardılar/İrene Melikoff/ Cem Yayınevi/2.Baskı Ağustos 1994 

24- Hamdullah Çelebi‘nin Savunması/ İsmali Özmen- Yunus Koçak/ T.C Kültür ve Turizim Bakanlığı,1. Baskı 
Agustos 2007 

25- Şah İsmail Hatai/ Nejat Birdoğan/Kaynak Yayınları/ 2. Basım Şubat 2001 

26- Pir Sultan / Asım Bezirci/ Evrensel Basım Yayın/6. Basım Ekim 2010 

27- Turna‘nın Kalbi, Yeniçeri Yoldaşlığı ve Bektaşilik/ Erdal Küçük Yalçın/Bogaz Üniversitesi yay 1.Baskı-27 Ağustos 
2010 

28- İslamiyet Türkler ve Alevilik- Gülağ Öz/ Yol-Bilim-Kültür Yay/ 4. Baskı 2010 

29- Anadolu Bilgeleri/İsmail Kaygusuz/Su Yay 1. Basım-Şubat 2005 

30- 105 Soruda Halk Edebilatı/Rauf Mutluay/Sabah yay 1990 

31 Nasıl Müslüman Olduk/Erdoğan Aydın/ Kırmızı Yay/Nisan 2010 

32- İmam Cafer-i Sadık Buyruğu/ Ali Adil Aatalay Vaktidoul/Can Yayınları No 26 

33- Türk Tarihi/ Rıza Nur/ Toker yay/1979 

34- Doğu Anadolu‘da Türk Devletleri/Osman Turan/Boğaziçi yay 1998 

35- 1. Uluslararası Hacı Bektaş Aşure Günü Sempozyumu/HBVKU yay No:5 Mayıs 2012 

36- Yunus Emre/ İlhan Başgöz/Cumhuriyet yay 1994 

37- Anadolu‘da Aleviler Ve Tahtacılar/ Yusuf Ziya Yörükan/Kültür Bakanlığı 2002 

38- Köroğlu/Nejat Birdoğan Kaynak Yay, 2010 

39- Şeyh Bedreddin ve Varidat/Esat Korkmaz/ Anahtar Kitaplar yay. 2006 

40- Osmanlı Toplumsal Düzeni/Taner Timur/ imge Kitapevi,5.Baskı-2010 

41- Bir Nefes Balkan/Murat Küçük/ Horasan yay. İstanbul 2005 

41- I. İnanç Önderleri Buluşması ve Hacı Bektaş Semah Günleri/HBVKD yay. No:1 Ankara-2011 



43- Anadolu Selçuklu Devleti/ V Gordtevski/ Onur yay. I. Baskı-1988 

44- Kimlik Mücadelesinde Alevilik/Erdoğan Aydın/Kırmızı yayınları 3. Baskı-2008 

45- Osmanlı İmparatorluğu İktisadi Tarihi/ M. Belin/ Gündoğan yay Şubat 1999 

46- Osmanlı Çalışmaları/ Taner Timur/ İmge Kitapevi, 3. Baskı/ 1998 

47- Alevilik / İsmail Engin- Havva Engin / Kitap Yayınevi/ 2. Basım/ Haziran 2005 

48- Doğuştan Yükselişe Osmanlı Tarihi (1300-1600) Sinan Akşin/ Milliyet Kitaplığı 

49- Zirveden Çöküşe Osmanlı Tarihi. 2 (1600-1908) Sinan Akşin/ Milliyet Kitaplığı 

50- Alevilik- Bektaşilik/ Kutluay Erdoğan/ Yeni Yüzyıl Kitaplığı/ 1993 

51- Serçeşme Yazıları/ Veliyettin Ulusoy/ Alev yay Ocak- 2009 

52- Yeniçeriler/ Godfrey Goavvin/ Doğan Kitap. 1. Baskı-Aralık 2001 

53- Müze Duvarlarına Sığmayan Dergah- Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri/ Meral Salman/ Kolon yay./ Ağustos 
2006 

54- Halk Bilim Araştırmaları 2. Kitap/ A. Haydar Avcı / E yayınları/2003 

55- Makalat- Alevi- Bektaşi Klasikleri/ Türkiye Diyanet Vakfı yay: 367/ Ağustos 2010/İstanbul 

56- Can Dergisi- Sayı:1-2 – 2012 

57- Yol Bilim Kültür Araştırma Dergileri/ Hüseyin Gazi Derneği/2000 

58- Pir Sultan Abdal Dergileri/ PSAKU yayınları 1999 

59- Sulucakarahöyük Gazetesi/ Hacı Bektay 2011 

60- Atlas Dergisi, Sayı 100, Temmuz 2001 

61- Haklıyız Kazanacağız/ Dursun Karataş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


