ABDALLAR, AKINCILAR, BEKTA~~L~K ve EHL-~~BEYT
SEVGISI: YEMINI'N~N MUH~T~~ve ME~REB~~ÜZER~NE
NOTLAR
RIZA YILDIRIM*

Yemini, Alevi-Bekta~i gelene~inde en büyük ~airler/kanaat önderleri
olarak kabul edilen "Yedi Ulu Ozan"dan birisidir'. Onun me~hur ve bilinen tek eseri olan Fazilet-nâme, Alevi-Bekta~ i toplumunca benimsenmi~~ve
yüzy~llar boyunca okuna gelmi~tir. Fazilet-nâme'nin hem kamu kütüphanelerinde hem de ~ahsi kütüphanelerde çok say~da el yazmas~~nüshalar~n~n
bulunmas~~ bu eserin ne denli kabul gördü~ü hakk~nda aç~k bir fikir vermektedir. Ancak Yemini hakk~ndaki bilgimiz çok azd~r. Onu esas itibariyle
Fazilet-nâme'de yine kendisi taraf~ ndan sat~r aralar~ nda verilen bilgilerden
tan~yoruz. Fazilet-nâme d~~~ nda Yemini'den bahseden iki kaynak Demir Baba
Velâyetnâmesi ve Viranrnin Fakmâme ad~yla bilinen eseridir. Ancak her iki
eser de ~airden ismen bahsetmekle beraber hakk~ nda pek fazla bilgi içermemektedir. ~air tezkirelerinin hiç birisi de ondan bahsetmez.
Eski tezkire yazarlar~n~ n Yeminrye kar~~~ilgisizli~inin modern ara~t~rmac~lar aras~ nda da devam etti~ini söylemek mümkündür. Alevi-Bekta~i
gelene~inin en önde gelen ~air ve kanaat önderleri aras~nda say~lmas~na
kar~~n Yemini hakk~ nda bir biyografi denemesi henüz ortaya konulmu~~
de~ildir. ~ slam Ansiklopedisi'nde "Yemini" maddesinin bulunmad~~~n~~
söylemek herhalde bu ilgisizli~i ifade etmek için yeterli olacakt~r. Yemini'ye
kar~~~modern ara~t~rmac~lar aras~ nda mevcut ilginin edebiyat ara~t~rmac~lar~~ve antoloji yazarlanyla s~ n~rl~~kald~~~~görülmektedir. Esas itibariyle Alevi*Yrd. Doç. Dr., TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Tarih Bölümü, ryildirim@etu.edu.tr
Abdülbfiki Gölpmarl~~ - Pertev Naili Boratav, Pir Sultan Abdal, Der Yay~nlar~, Istanbul 1991, s. 21; Irene
Melikoff, Haa Bekta~~Efsaneden Gerçe~e, Cumhuriyet Kitaplan, Istanbul 1999, s. 170. Gölpmarli ve Melikoff gibi
ciddi ara~t~rmac~lar taraf~ndan kullan~lmakla beraber "Yedi Ulu Ozan" formülünün ihtiya~la ele alinmas~~
gerekti~ini belirtmek gerekir. Buraya dahil edilen yedi "ozan"~ n hangi ölçütlerle ve kim tarafindan seçildi~i belli
de~ildir. öte yandan, ifadenin kullarummdan bu yedi ki~inin Alevi-Bekta~i gelene~inde kabul görmü~~en büyük
yedi "ozan" oldu~u anlam~~ç~kmaktad~r ki bu da tart~~maya aç~kt~r. Bütün bu çekincelerle beraber, biz burada
Yemianin Alevi-Bekta~i gelene~inde en çok okunan ve sayg~~duyulan yazarlardan/~airlerden birisi oldu~unu
vurgulamak amac~ yla bu ifadeyi kulland~k.
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Bekta~i edebiyat~n~ n örneklerini deneme amac~yla kaleme al~ nan bu eserlerde ~airin tarihsel hayat~~ve dini-tasavvufi kimli~ine dair verilen bilgi birbirini tekrar eden kli~e cümlelerden öteye geçmemektedir2.
Yemianin ya~ad~~~~dönem ve bölge ile eserinde hâkim olan dini motifler göz önüne ahnd~~~ nda, onun Anadolu ve Balkanlann din tarihi bak~m~ndan, özellikle de Alevi-Bekta~i tarihi bak~m~ ndan, kritik bir konumda oldu~u
anla~~lacakt~ r. Yemianin ya~ad~~~~dönem hem K~z~lba~lik'~ n hem de Bekta~i
tarikat~n~n -dolay~s~yla da kurumsal anlamda bir Bekta~i kimli~inin- ortaya
ç~k~p ~ekillendi~i zaman dilimiyle çak~~ maktad~ r. Bu dönem, daha sonra
kat~la~~p ~ekil alacak ve nispeten az de~i~ecek olan her iki gelene~in "yo~rulma" sürecinin ya~and~~~~dönemdir'. Fazilet-nâme bu süreçte belirleyici olan
dinsel ö~elere dair de~erli ipuçlar~~bar~nd~rmas~~bak~m~ndan önemlidir.
Öte yandan Yeminrnin ya~ad~~~~bölge ve dahil oldu~u dini-sosyal
zümreler de onu ilginç hale getirmektedir. Fazilet-nâme' de anlatt~klar~na
bak~l~ rsa Yemini, Trakya ve Balkanlarda gaza ile u~ra~an ak~nc~ lar muhitinde ya~am~~t~ r. Yine anlatt~ klar~ ndan hareketle onun bu muhitte "Otman
Baba ekolü"ne ba~l~~oldu~u, Hac~~ Bekta~~ismini yücelten zümrelerle en
az~ndan organik ba~~ n~n bulunmad~~~~kanaatine varmak mümkündür. 16.
yüzy~ l boyunca Bekta~ili~in Osmanl~~ Devleti'nin deste~ini al~p çat~~tarikat~~
olarak örgütlenmesine paralel olarak, Otman Baba ekolünün de di~er
Kalenderi gruplar~~gibi Bekta~i ~emsiyesi alt~nda eridi~i bilinmektedir'.
Yemini' yi önemli yapan bir ba~ka husus, bu kayna~ ma ve erime sürecinin
Fazilet-nâme'nin yaz~lmas~~ile en az~ ndan kronolojik bak~ mdan k~smen kesi~mesidir. ~u halde Fazilet-nâme' de bu sürece dair izler aramak bo~una bir
gayret olmayacakt~ r.

Kemal Samanagil, Alevi ~airleri Antolojisi, Gün Bas~ mevi, Istanbul 1946, ss. 268-274; Ismail Ozmen, AleviBeIcta~i ~iirleri Antolojisi, cilt II, SAYPA Yay~n ve Da~~t~ m, Ankara 1995, ss. 43-100; Mehmet ~im~ek, Dede Korkut ve
Ahmet Yesevi'den Günümüze Uzanan Ünlü Alevi Ozanlar, Can Yay~nlar~ , Istanbul 1995, ss. 156-160.
3 IMne Melikoff, "Les Fondements de Palevisme", Sur les traces du soufi.sme turc,
ISIS, Istanbul 1992, ss. 11-28.
4 Ahmet Ya~ar Ocak, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Majina1 Sufihik Kalenderiler (X
~V-XVIL Yüzy~llar), Türk Tarih
Kurumu Yay~nlar~ , Ankara 1999, ss. 207-208; Ahmet T. Karamustafa, "Kalenders, Abddls, Hayderis: The
Formation of the Bektd§iyye in the Sixteenth Century", in Süleyman the Second and His Time, edited by Halil Inalak
and Cemal Kafadar, Istanbul 1993, ss. 121-29.
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FAZ~LET-NÂME
Yemianin hayat~~ ve me~rebi hakk~nda ba~l~ca kayna~~m~z Faziletn2me'dir5. Fazilet-nâme-i Ali olarak da bilinen eser Hz. Ali'nin faziletlerini
anlatan ve esas itibariyle on dokuz bölümden olu~an uzun bir mesnevidir.
Eserin ba~~taraflar~nda aç~kça ifade edildi~i gibi Fazilet-nâme Yeminrnin
telif etti~i bir eser olmay~p ~eyh Rükneddin ad~ nda bir ki~inin Farsça nesir
olarak yazm~~~oldu~u (derledi~i ?) bir eserin Türkçeye çevirisidir. Ne yaz~k
ki, ne ~eyh Rükneddin ne de Fazilet-nâme'nin asl~n~~ te~kil eden Farsça metin hakk~ nda Yemianin söylediklerinden fazlas~n~~bilmiyoruz. Yemini, Hz.
Ali'nin faziletlerini anlatan bir metnin ~bn Abbas ile ba~lay~ p Câbir ile devam eden bir rivayet zinciri ile Musa Kâz~m'a ula~t~~~n~ , ondan da sonraki
nesillere aktar~ld~~~n~~ ifade etmektedir. Yine ondan ö~rendiklerimize göre,
muhtemelen Musa Kâz~ m'dan sonraki rivayet halkalar~nda metin farkl~la~maya ba~lam~~~ve birçok versiyon ortaya ç~km~~t~ r. Yemini bunlar~n ço~unun yalan-yanl~~~bilgiler ve sapt~ rmalarla dolu oldu~unu, en do~ru rivayetin kendi tercüme etti~i ~eyh Rükneddin taraf~ ndan Farsça yaz~lm~~~metin
oldu~unu iddia etmektedir'. ~eyh Rükneddin'e ait oldu~u belirtilen söz
konusu eser henüz bulunabilmi~~de~ildir. Ayn~~ ~ ekilde YeminVnin bahsetti~i bu ~ahs~n kim oldu~u da bilinmemektedir.
Ancak ~ unu belirtmek gerekir ki, elimizdeki Fazilet-nâme Farsça orijinal
metnin tercümesinden ibaret de~ildir. Yemini, eseri Türkçeye çevirirken
sadece nazma çekmekle kalmam~~~birçok eklemeler de yapm~~t~r.
Yemirdnin tercümeye esas ald~~~~metne müdahalesi iki ayr~~biçimde tezahür etmektedir: as~ l metinde olmayan bilgiler ilave etme ve tercüme s~ras~ nda metnin muhteva ve tonuna müdahale. Onun bizim agm~zdan esas
önemli katk~s~~ birinci gruba giren müdahaleleri yani as~l eserde olmayan
eklemeleridir.
Elimizdeki metnin omurgas~n~~ ~eyh Rükneddin'e ait olan çekirdek (-in
tercümesi) te~ kil etmektedir. Ancak bu çekirdek Yemianin ekledi~i bilgilerle sarmalanm~~~ve eser tercüme-telif kar~~~m~~bir hal alm~~t~ r. Hatta dikFazilet-ndme ilk defa Ahmed H~z~ r ve Ali Haydar tarafindan yay~ nlanm~~t~r (Cihan Matbaas~, ~stanbul
1909). Eser, Fevzi Gürgen taraf~ ndan Latin harfleri ile 1960 y~l~ nda yay~nlanm~~t~r (Pak Ne~riyat). Ayn~~eserin
ikinci bask~s~~1995 y~l~nda yap~lm~~t~r (Ankara: Ayy~ld~ z Yaymlan). Daha sonra Adil Ali Atalay tarafindan tekrar
ne~redilmi~tir (Hazreti Ali'nin Fazilet-nd~nesi, 13. bas~ m, haz. Adil Ali Atalay Vaktidolu, Can Yay~nlar~, ~stanbul
2003.) Fazilet-ndrne son olarak Yusuf Tepeli taraf~ ndan dil özelliklerini analiz eden geni~~bir de~erlendirme ile
yay~nlanm~~t~r (Dervi~~Muhammed Yemini, Fazilet-ndme, haz~ rlayan Yusuf Tepeli, Türk Dil Kurumu Yay~nlar~,
Ankara 2002.) Elinizdeki çal~~mada Tepeli'nin yay~nlad~~~~metin esas al~nm~~t~ r.
6 Yemini, a.g.e., s. 108, 167.
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katli bir muhteva ve üslup analizi iki tarz metnin eser boyunca iç içe geçmi~~
oldu~unu ortaya koymaktad~ r. As~l metinden al~ nan hikayeler içinde
Yeminrnin kendi dönemine ve muhitine dair bilgiler içeren k~sa ~iirler
serpi~tirilmi~ tir. Do~rudan do~ruya ~airin kendi muhitinden ve tasavvuf
anlay~~~ ndan bahseden bu bölümlerin orijinal metinden tercüme oldu~unu
varsaymak yersizdir. Bilakis eserin söz konusu k~s~mlar~~ Yeminrnin kendi
telifi olarak al~ nabilir. Bu "telif" olan k~s~ mlar gerek ~airin ait oldu~u muhit
ve me~ rep gerekse tasavvuf anlay~~~~bak~m~ndan de~erli bilgiler içermektedir.
Yeminrnin di~er katk~s~~Farsça metnin tercümesi ve nazma çekilmesi
sürecinde ortaya ç~ kmaktad~ r. Öncelikle, onun dönemin anlay~~~na uyarak
kelime-kelime tercüme yerine serbest bir metot takip etti~ini dü~ünebiliriz7.
Öte yandan, tercüme faaliyetine "nazma çekme" fiilinin de e~lik etti~i göz
önünde bulundurulursa as~ l metnin iki a~amal~~ bir dönü~ üm geçirdi~i görülecektir. Metnin dönü~ümünün her iki a~amas~nda da Yeminrnin kendi
müktesebat~ mn ve bilinçaltm~ n müdahil olaca~~~aç~kt~ r. Ne var ki, bu bölümlerde eserin çekirde~i ile Yeminrnin müdahalelerini ay~rt etmek oldukça güçtür. ~u kadar~n~~söyleyebiliriz ki, Türkçe Fazilet-nâme metninin
gövdesini olu~ turan 19 fazilet hikâyesi esas itibariyle Rükneddin'in metninden gelse de, ortaya ç~ kan tasavvuf anlay~~~~Yemini taraf~ ndan en az~ndan
payla~~ lmakta yahut onaylanmaktad~r.
Elinizdeki çal~~ ma esas itibariyle Fazilet-nâme'de Yeminrnin "telifi" olan
bölümlere dayanmaktad~ r. Bunun yan~ nda eserin geneline yay~lm~~~olan
tasavvuf anlay~~~n~ n da (yukar~da aç~kland~~~~üzere) Yemini taraf~ndan benimsendi~ini varsaymaktad~r.
YEM~N~'N~N ME~REB~~VE MUH~T~~
Fazilet-nâme'den anlad~~~m~ za göre Yemini, Semerkant'~n ileri gelenlerinden bir zat~n o~ludur. Gerçek ad~~ Muhammed olup Dervi~~Muhammed
olarak da an~ lmaktad~r. Lakab~ na "Hafizo~lu" denilmektedir'. Babas~n~n
Semerkantl~~oldu~unu ifade edi~ine bak~l~ rsa Horasan taraflar~ ndan geli~leri çok eski de~ildir. Ya babas~ yla beraber ya da babas~ndan sonra kendisi
Eski Türk edebiyaunda tercüme anlay~~~na dair blcz. Agah S~ rn Levend, Türk Edebiyah Tarihi, cilt I, Türk
Tarih Kurumu Yay~ nlan, Ankara 1973, ss. 80-88.
8 Yemini, a.g.e., s. 600.
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gelmi~~olmal~d~ r. Ancak nereye geldi~i konusu belirtilmemi~ tir. Eserin hiçbir yerinde Dervi~~Muhammed'in ya~ad~~~~yere dair bilgi geçmemektedir.
Ancak kendi döneminden bahseden bölümler dikkatlice okundu~unda
onun Trakya ya da Balkanlar'da ya~am~~~oldu~u izlenimi ortaya ç~ kmaktad~ r'. Yernini'ye dair en kesin bilgimiz ya~ad~~~~döneme dairdir. Faziletnâme'yi Hicri 925 (Miladi 1519) y~l~nda yazd~~~n~~ metnin sonunda aç~ k olarak ifade etmektedir'. Böylesi dolgun bir eseri olgunluk döneminde yazd~~~n~~varsayarsak, ~airin 16. yüzy~l~ n birinci yar~s~nda ölmü~~oldu~u kanaatine varabiliriz. ~u halde yakla~~ k olarak 15. yüzy~ l ortalar~ndan 16. yüzy~l~n
ikinci çeyre~ine kadar uzanan bir ömür sürdü~ü söylenebilir. Onun tasavvuf me~ rebinde ehl-i beyt sevgisi ve Hz. Ali'ye ba~l~l~~~n en bask~n unsur
oldu~u görülmektedir. Bunun yan~ nda Hurüfi irfamndan da etkilendi~i
anla~~lmaktad~r.
A) Yemini ve Hurnfilik
Modern ara~t~rmac~ lar Yemini' yi kategorik olarak Hurüfi ~airler aras~nda saymaktad~rlar~~ I. Gölp~narl~~ daha da ileriye giderek onu Hurüfi
inanc~ n~~ yaymakta olan bir dâi olarak görmektedir'. Bununla beraber Fazilet-nâme'de YeminVnin Hurüfi propagandas~~ yapt~~~n~~ and~ran ifadeler
yoktur. Me~ hur Hurüfi yazarlar~ n eserlerinde bolca rastlanan rumuzlar ve
Fazlullah'a övgüler içeren bölümler Fazilet-nâme'de yer almaz. Bu eserin
amac~~ hem muhtelif yerlere serpi~tirilmi~~pasajlarda hem de eserin genel
kurgusunda aç~ kça ortaya ç~kmaktad~ r ki bu Hz. Ali'nin faziletlerini övmekten ba~ka bir ~ey de~ildir. Yemini' nin bilinen tek eserinin Fazilet-nâme oldu~u göz önüne al~n~rsa Gölp~narl~ 'n~ n onun bir Hurüfi dâisi oldu~una
dair görü~üne kat~lmak imkâns~zd~ r. Öte yandan Hurüfi metinlerde bolca
yer alan say~~ hesaplar~~ ve hatlara dair yorumlar, Arap ve Fars alfabelerine
dair de~erlendirmeler, Allah'~ n ancak insan yüzüne, bedenine ve kâinata
yerle~tirilen hatlar~n ~ ifrelerinin çözülmesi ile kavramlaca~~~fikri gibi husus-

Bu husus a~a~~da aynnul~~ele al~ nmaktad~ r.
Yemini, a.g.e., s. 602.
" Abdülbaki Gölp~ narl~, Hurgfilik Metinleri Katalo~u, TTK, Ankara 1989, ss. 25, 29; Irene Melikoff,
"Fazlullah d'Astarabad et l'essor du hurüflsme en Azerbaidjan, en Anatolie en en Roumelie", Sur les traces du
soufisme turc, ISIS, Istanbul 1992, s. 19; Irene Melikoff, "14. - 15. Yüzy~llarda islam Heterodokslu~unun Trakya'ya ve Balkanlar'a Yerle~ me Yollan", Sol Kol: Osmanl~~ Egemenlig'inde Via Egnatia (1380-1699), editör Elizabeth A.
Zachariadou, çevirenler Özden Ankan, Ela Gültekin, Tülin Alt~ nova, Tarih Vakf~~ Yurt Yay~ nlan, ~stanbul
1999, s. 179, 185.
'2 Golp~ narl~, Hurüfilik Metinleri, s. 29.

56

RIZA YILDIRIM

lar~n" Fazilet-nâme' de hiç yer almamas~~ en az~ ndan Yeminrnin me~ rebinde
en bask~ n unsurun Hurilfilik olmad~~~ n~~ortaya koymaktad~ r.
Öte yandan onun Hurûfi irfan~ndan hiç nasibi olmad~~~n~~söylemek de
ayn~~ölçüde zordur. Fazilet-nâme'nin özellikle inanç esaslar~ na ve Yeminrnin
kendi seyr-i süliikuna dair beyitlerinde yer yer Hurüfl ne~vesi sezilmektedir. Eserin en ba~~ nda yer alan tevhide dair k~s~mda" bu ne~venin ilk i~aretleri tezahür etmektedir. Burada Yeminrnin Tanr~'n~n ve insan~n mahiyetini do~ru ve tam olarak anlaman~n yollar~n~~ anlat~rken Hurüfl ö~retilerden faydaland~~~~görülmektedir. Bu bölümlerde gerek e~yan~n mahiyeti
ve yarat~l~~a dair Hurüfl inançlar~n~ n izlerine gerekse Hurüfilerce me~hur
kimi ifade kal~plar~ na rastlanmaktad~ r. Mesela, Yeminrye göre Tanr~'y~~tam
olarak anlaman~ n yolu insan~ n önce kendisini anlamas~ ndan geçer. Zira
insan "âdem" olmas~~ itibariyle "halife"dir ve "ar~-~~rahman"~n
Hurüfilik'in kurucusu Fazlullah "Rahman Ar~'~ n üzerine istiva etti" (Tâ Hâ,
20: 5) ayetini yorumlarken buradaki "ar~"~ n âdem ya da daha geni~~anlam~yla insan oldu~unu söylemi~ tir. Bu yüzden Hurüfl metinlerinde "ar~-~~
rahman" — insan (âdem) özde~le~tirilmesi s~k s~k yap~lmaktad~r'.
Yemnrye göre insan e~er kendi mahiyetini lay~k~ yla anlayabilirse kainat~n efendisi olacakt~ r. Kendi mahiyetini lay~k~ yla anlaman~ n yolu ise
"esmâ ilmi"ni bilmekten geçmektedir. Yemini "esmâ ilmi" üzerine çok vurgu yapmaktad~ r. Bu ilmi bilmek hakiki insan (âdem, insan-~~ kâmil) olmak
için — ki Allah'~ n mahiyeti de ancak o zaman anla~~lacakt~ r — her ~eyden
önce gerekmektedir. Öte yandan bilinmesi gereken "esmâ"" asl~nda insandan gayri da de~ildir. O, bir yerde âdem ile esmân~ n birbirinin gayri olma" Hudifilik hakk~ nda bkz. M. Clement Huart ve R~za Tevfiq, Textes Persans relahfs a la secte der Hounljfs. Publies, traduits et annotes, Brill; London: Luzac & Co., Leyden 1909 ; Gölpmarl~, Hunglik Metinleri, ss. 1-33; Hamid
Algar, "The Hurfiff Influence on Bektashism", Bekh~clnYya: Etudes sur l'ardre mystigue des Bektachis et frs groupes relevant
de Hadji Bektach, re'unies par Alexandre Popovic et Gilles Veinstein, ISIS, Istanbul 1996, ss. 39-53. En son derli
toplu bir de~erlendirme için bkz. Fatih Usluer, Hurdfilik: ~lk Elden Kaynaklarla Dogujundan lhbaren, Kabalc~~Yay~nevi, Istanbul 2009.
". Eserin giri~~bölümünde yer alan bu lus~mlar~n Yemini tarafindan eklendi~i anla~~lmaktad~r. Zira yukar~da
da ifade edildi~i gibi Fazikt-nd~ne'nin ~eyh Rükneddin'den gelen çekirde~i 19 fazilet hikâyesinden ibaret olmal
~d~ r — ki bu 19 hikaye eserin ana gövdesini te~kil etmektedir. Yemini Fazilet-ndme isimli eserin Farsça olarak
~eyh
Rükneddin tarafindan "~erh edildi~ini" ve kendisinin de bu metni Türkçeye çevirip nazma çekti~ini birinci
fazilet hikayesini anlatt~~~~bölümün ba~~ nda ifade etmektedir. Anlat~m~ n kurgusundan tercümeye esas te~kil eden
ana metnin de buradan itibaren ba~lad~~~~ç~kar~labilir. Dolay~s~yla buraya kadar olan (ilk fazilet hik~yesine
geçmeden önceki) vahdet telakkisi, Nur-~~ Muhammedi, eserini yar~~~sebebi gibi hususlara temas etti~i uzun giri~~
bölümünün Yemini'ye ait oldu~u söylenebilir.
15 Yemini, a.g.e., s. 98.
16
Usluer, ag.e., ss. 273-276.
"Esm~"dan kas~t aç~kça anla~~laca~~~üzere Allah'~n isimleridir.
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d~~~n~~~u ~ekilde ifade etmektedir: "Eminisin bugün esmâ-i zatun"18. Hurûfi
anlay~~~n~n ba~l~ca ay~rt edici yakla~~mlar~ ndan birisi isim ile müsemma
(isimlendirilmi~, ismi ta~~yan) ayr~l~~~n~n olamayaca~~, bu ikisinin bir bütün
oldu~u görü~üdür~9. Bu anlay~~~Fazilet-nâme'de aynen mevcuttur: "Ki ta'lim
eyledi Esmâ-i Hüsnâ / Ki bildün ismidür `ayn-~~müsemma"". Hurûfilerin
"esmâ ilmini bilmek" için geli~tirdikleri teknik özünde insan~n yüzünde ve
vücudunda yer alan hadarm idrak edilmesi esas~na dayanmaktad~r. ~nsan
vechinin (yüzünün) kutsiyeti, onda ilahi isimlerin yer ald~~~~ve bu yüzden
ona secde edilmesi gerekti~ine dair uzun bahislere Hurûfi metinlerde s~kça
rastlan~r". Yernini'de bu anlay~~~ n yans~malar~na belli belirsiz rasdanmaktad~r: "Elinden aya~~ ndan hem yüzünden / Beyandur ilm ile esmâ sözünden"22.
Buna göre insan~n Allah'~n isimlerinin emini olmas~, yani o isimleri bir
~ekilde ta~~yor olmas~~ona ilahi mayan~ n bula~mas~~anlam~ na gelmektedir.
Ashnda esmâ ilmini bilmek" suretiyle hakiki insan olma istikametinde mesafe almak özünde insan~n mahiyetinde var olan ilahi mayay~~ke~fetmekten
ba~ka bir ~ey de~ildir. ilerleyen beyiderde bu Hurûfi anlay~~~~"vahdet-i
vücut" esintileri ta~~yan ancak "vahdet-i mevcut" telakkisine daha yak~n
duran bir anlay~~la yo~rulmakta" ve e~yan~ n vücudunun Hüda'dan ayr~~
Yemini, a.g.e., s. 99.
Usluer, a.g.e., ss. 225-226.
" Yemini, a.g.e., s. 98.
21 Usluer, a.g.e., ss. 277-302.
22 Yemini, a.g.e., s. 99.
n yüzünde ve vücudunda yer
23 Hurüfilerin "esmâ ilmini bilmek" için geli~tirdikleri teknik esas olarak insan~
alan hadarm idrak edilmesi esas~ na dayanmaktad~r.
~~~(vücudu) sade24 Vahdet-i Vücut ile vahdet-i mevcut dü~üncesi aras~ ndaki en temel fark, birisi hakiki varh
ce Tanr~'ya vererek Menü onun -bir cismin aynadaki görüntüsü gibi- yans~ malan veya tecellileri olarak görüp
e~ya= gerçekte var olmad~~~ m savunurken, di~erinin Tann'mn e~yada içkin oldu~unu ve tabiat:1n topyekün
Tanr~'n~n ta kendisi oldu~unu ileri sürmesi olarak ifade edilmektedir. Ne var ki sufi metinleri okurken bu ay~r~m~~
yapmak oldukça güçtür. Sufilerin sembolik ifadeleri pek sevmeleri ve ço~u zaman kavrandann s~n~rlar~n~~ muhtemelen bilinçli olarak- müphem b~rakmalar~~zaman zaman bir metinden hareketle yazar~n me~rebi ve
itilcad~~hakk~nda kesin yarg~ya varmay~~imkans~z hale getirmektedir. Fazil~t-nâme'nin yukanda incelenen bölümlerinde de benzer bir tablo ortaya ç~kmaktad~ r. Yeminrnin vahdet-i mevcut dü~üncesine daha yak~n oldu~u
kanaati hâs~l olmakla beraber s~ rf bu ifadelerden hareketle onun konumu hakk~nda kesin bir yarg~ya varmak
imk!ns~zd~ r. Ne var ki vahdet-i mevcutçu (panteist) olarak bilinen Hurüfilikten etkilendi~i göz önüne al~n~rsa
onun da vahdet-i viicutçu oldu~u görü~ü güçIenmektedir. Vahdet-i vücut anlay~~~n~ n güzel bir özeti için bkz.
Ahmed Avni Konuk, Fusüsul-hikem Tercüme ve ~erhi, cilt!, has. Mustafa Tahrah-Selçuk Erayd~n, Istanbul, Dergal~~
Yay~nlar~, 1987 (özellikle Konuk'un "Mukaddime"sinin yer ald~~~~1-87 sayfalar aras~nda ~bn Arabrnin ortaya
çev. Nuri
koydu~u sistemin güzel bir özeti ve izah' vard~r). Ayr~ca bkz. Muhiddin-i Arabi, Fus~lsul-hikem,
second
Encylopedia
of
Islam,
,
1956;
W.
C.
Chittick,
"Wahdat
al-Shuhüd",
Maarif
Matbaas~
Gencosman, ~stanbul,
edition, XI, 37-39; Toshihiko Izutsu, ib~~~AraWnin ~andaki Anahtar Kavramlar, çev. A. YillNel ozemre, ~stan~bul, Kaknüs Yay~nlar~, 1998; idem, "Vahdet-i Vücüdun Bir Analizi: Bir Do~u Felsefeleri Metafelsefesine Do
2001; Ebu'l-Ala
ru", Islam Mistik Dü~üncesi Üzerine Makaleler, çev. Ramazan Ertürk, ~stanbul, Anka Yay~nlar~,
18
19
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olmad~~~~aç~ kça ifade edilmektedir". Zira Hakk'~~ancak Hak bilir; e~er e~ya
Allah'tan gayri olsayd~~insanlar Allah'~~bilemezdi. ~~te bunlar~~ hakk~yla anlayan insan "ar~-~~rahman" oldu~unu fehmeder, kendinde Hakk'~~bulur ve
böylece Allah'~~bilir. Yemini bu durumu ~öyle ifade etmektedir: "Kaçan kim
anlaya gendüzin insan / ~ehadet ede öz nefsine iman; Görürse Hak, bakarsa Hak, dise Hak / Kul Allah'~~bilür anlarsa
Görüldü~ü gibi, Yemini Hurüfi kimli~ine dair di~er Hurüfi yazarlar~n
eserlerinde s~ kça rastlanan aç~k i~aretlerde (28, 32, hatlar vs. gibi) bulunmamaktad~ r. Ancak tevhid ve insan~ n mahiyetine dair yazd~ klar~~tahlil edildi~inde onun telakkilerinde Hurüfi irfan~ ndan esintiler bulundu~u kanaati
uyanmaktad~r.
~airin Hud~ filik'ten etkilendi~ini dü~ündüren sat~ rlar bu kadarla s~n~rl~~ de~ildir. Daha önce belirtildi~i gibi Yemini Fazilet-nâme boyunca yer yer
sat~r aralar~ nda kendisinden bahsetmekte, kendi me~ rebi ve seyr-i sülüku
hakk~nda bulan~ k ifadelerle de olsa bilgi vermektedir. Bunlardan birinde
tevhit ilmine ula~ mak için ki~inin yapmas~~gerekenler s~ ralanmaktad~r. Ona
göre, vahdet ilmine ~ehâdet eden kendi özünü e~yadan ayr~~ bilmemeli,
kendisini ve e~yay~~ hakikat bilmelidir. Bu s~rr~~ kavramak için önce bir
üstâd-~~ kâmile eri~ meli ve onun ilmi ile âmil olmal~d~ r. Sonra tarikat ehli,
musahip olmal~d~ r. Böylece insan~~bilmeli ve bir nefis (nefs-i vahid) olmal~;
secde edileni bilerek secde eden (ehl-i sâcid) olmah. Bu ~ekilde "Simurg" ile
"Kar~n ne oldu~unu, arz ve semavat~n Allah'~ n bir "emr"i oldu~unu, bütün ayetlerin vahdetin delili oldu~unu bilir ve böylece "ehl-i a'raf' olup
kurtulu~a erer".
Yukar~da anlat~ lan tevhit anlay~~~~ve anlat~ mda kullan~ lan anahtar kavramlar Fazlullah'~n ö~retilerine göndermeler içermektedir. E~ya ile
Hakk'~n gayri olmad~~~~ve yine bu doktrine ba~l~~olarak insan~ n bünyesinde
Hakk'~~ bar~nd~rd~~~~fikrine dair Hurüfi ö~retisinden daha önce bahsedilmi~ ti. Burada eklenen "Kar~~ bilmek, "ehl-i a'raf' olmak gibi ifadeler de
Hurüfi metinlerinde s~ kça geçmektedir". "A'raf ehli" klasik ~slam literatüAfifi, 77ie Mystical Philasophy of Muhyid Din Ibnul Arabi, Cambridge, 1939 (Türkçe tercümesi: Muhyiddin
Arabrnin Tasavvuf Felsefesi, çev. Mehmet Da~, ~stanbul, K~ rkambar Yay~nlar~ , 1999. Panteizm için blcz. Charles
Hartshorne, "Pantheism and Panentheism", Encyclopedia of Religion, second edition, X, 6960-6965.
25 Yemini, a.g.e., s. i OO.
26 Yemini, a.g.e., s. 162.
27 Yemini, a.g.e., s. 459.
28

"Kaf" için bkz. Usluer, a.g.e., s. 390).
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ründe cennet ile cehennem aras~nda kalm~~~insanlar için kullan~ lan bir
isimdir. Ancak Hurûfi ö~retisinde bu kavram özel bir içerik kazanm~~t~r.
Hurtifilere göre "ehl-i a'raf' Hunifl tekniklerini kullanarak dinin esranm
çözmü~~ve böylece hakiki bilgiye ula~arak kurtulmu~~ki~ilerdir'.
Yemianin Hurûfl me~repli~ine dair ilk aç~ k ifadesi hemen bu beyitlerden sonra gelmektedir. O, vahdet ilmine ula~mak isteyen bir ki~inin
neler yapmas~~gerekti~ini k~saca ifade ettikten sonra sözü kendisine getirerek nas~l ayd~nland~~~n~~ ve üstad~n~~ anlatmaktad~r. Burada "Fazl-~~ Allah"~ n" hakikat ilmini ö~retmek suretiyle kendisini hidayete erdirdi~ini
söylemektedir. Ö~rendi~i hakikat ilminin ne oldu~unu tarif etti~i sat~rlar
ise belirgin bir ~ekilde Hudifl sembolizmi ile bezenmi~tir. Harflerle ilgili
vurgular, ~ sa ve Mehdi'nin nüzulünü görmek, insan ve hayvan~n fark~n~~
anlamak gibi ifadelerin Hudifili~e i~aret etti~i dü~ünülebilir'. Devam eden
m~sralarda "Fazlullah"~n kendisine ~eriat' ö~reten üstat oldu~unu ve ondan
kendisine büyük hediye ve nimetlerin ula~t~~~n~~söylemektedir. Yine ayn~~
yerde "Fazl-~~Allah"~n hidayeti ile küfürden hakiki imana ula~t~~~n~~ve art~k
~eytan~ n aldatmacalar~ na kanmayaca~~n~~ ifade etmektedir". Burada da
"Fazlullah" tabiri ile kastedilen soyut anlamda "Allah'~n fazl~"ndan (fazl-~~
Allah) ziyade herhalde Hurüfili~in kurucusu Fazlullah-~~Astarabâdi olmal~ d~r.
Fazilet-nitme'de Fazlullah'a i~aret etti~i dü~ ünülebilecek bir ba~ ka beyit
metnin sonlar~na do~ru kar~~m~za ç~kmaktad~ r. Burada da Yemini yine
kendisinden bahsetmektedir. Kendi halinde, gam ve keder içinde, hasta ve
cahil gezerken hayat~n~~"Fazl-~~Rahman"~ n zinde k~ld~~~n~ , dinde erkân~n
ne oldu~unu bildirdi~ini, gözündeki nuru gösterip gam~n~~ def etti~ini ve
huzuru gösterdi~ini ifade etmektedir. Yemini, hatta bu ir~ad ile "S~rr-~~
Hudâ"dan, "Ali'nin nuru"ndan olan tecelli ~evkinin kendisine eri~ti~ini, bu
~evkin kalbine ehl-i beyt güne~inin safas~ m doldurdu~unu ve böylece Fazilet-nâme'nin nazm olundu~unu söylemektedir". Yine burada "Fazl-~~Rah29 Usluer, a.g.e., ss. 145-146.
" Yusuf TepelPnin "Fazl-~~Allah" ~eklinde okudu~u bu ifadeyi (.1114.1—) "Fazhillah" ~eklinde okumak
metnin ba~lam~ na daha muvafik dü~mektedir.
olan mukataat harfierden "Yâ Sin" ve "Tâ Hâ"n~n Hz.
31 Hurüfiler ayn~~zamanda ba~lad~ klan surelerin ad~~
Muhammed'e i~aret etti~ini iddia ederler. Bkz. Usluer, a.g.e., ss. 391-394. Yine Hurüfi literatüründe k~yamete
i bilinmektedir. Bkz.
yak~n nüzul edecek olan Mesih ve ortaya ç~kacak olan Mehdi ile Faziullah'~ n özde~le~tirildi~
ss.
363-374.
a.g.e.,
s.
29;
Usluer,
Hurtyflik
Metinleri,
Gölp~narl~,
32 Yemini, a.g.e., ss. 459-460.
33 Yemini, a.g.e., s. 602.
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man" ile kastedilenin Hurüfilik'in kurucusu Fazlullah oldu~u kanaati a~~r
basmaktad~r.
~u halde Yeminrnin Fazlullah ve Hurüfilik'e bir ~ekilde intisab~~oldu~unu kabul etmek kaç~n~lmaz görünmektedir. Ancak on alt~nc~~yüzy~l~n ilk
yar~s~nda ölen Yeminrnin 1394 y~l~nda Azerbaycan'da öldürülen Fazlullah
ile görü~mesi ve onun elinden kurtulu~a ermesi mümkün de~ildir. Elbette
Yeminrnin burada kastetti~i Fazh~llah'~n bizzat cismani varl~~~~de~il eserleri ve ö~retileridir.
Bütün bu analizlerden nas~l bir sonuç ç~kar~labilir? Öncelikle,
Yeminrnin dinsel ve dü~ünsel dünyas~nda Hurüfili~in izleri bulundu~u
görülmektedir. Ancak onun Hurüfili~i ne kadar bildi~i ve Hurûfili~e ne
derece intisab~~oldu~u Fazilet-nâme'den aç~kça anla~~lmamaktad~r. Bir taraftan tevhide ve insan~n mahiyetine dair telakkilerinde Hurüfi izlerini görürken, di~er taraftan Hurüfi metinlerinde çok geni~~yer tutan harfier, hatlar,
say~~hesaplar~~ve varl~~~n ~ifrelerini harf ve hesaba dayal~~bir sistemle çözme
çabas~na dair en ufak bir ipucu yer almamaktad~r. Bu durumda sadece
Fazilet-nâme'nin sundu~u bilgiye dayanarak var~ lacak en emin sonuç ~u
olacakt~r: Yemini Hurüfi irfan~ ndan beslenmi~, belli ölçüde Hurüfilik ö~retilerini benimsemi~~bir tasavvuf erbab~~ ve ~airdir. Bununla beraber, o
Hurûfilik propagandas~~yapan bir dal de~ildir ve a~a~~da görülece~i üzere
Hurüfilik onun dini-tasavvufi kimli~ini belirleyen birincil ö~e olmam~~t~r.
Esasen Yeminrnin de dahil oldu~u dini-sosyal zümre içinde Hurüfi
ö~retilerinin kabul gördü~ü anla~~lmaktad~r. Ancak birer Hurüfi d'âisi olan
ve eserlerinde ba~tan sona Hurüfi ö~retilerini i~leyen Mir
Nesimi, Refri, Firi~teo~lu, Misali gibi ~air/yazarlarla, me~rep olarak esasen
abdallar zümresinem dahil olup Hurüfi ö~retilerinin özellikle tasavvufi
yönlerinden etkilenen ~air ve mutasavv~flar~~birbirinden ay~rmak gerekir.
~üphesiz Yemini ikinci grupta yer almaktad~r.

34 Bu çal~~ma boyunca "abdallar" tabiri bir tasavvuf me~
rebinden ziyade belirli bir grubu i~aret etmek amac~yla kullazulnu~t~r. Bu grup A~~kpa~azâde'nin me~hur dörtlü tasvirinde geçen Abdalan-~~Rum de~il,
belki onun
bir alt koludur. Biz burada daha çok YeMinrnin ça~da.~~~Whidrnin tasnifini (ileride ele al~nacak) takip ederek
kelimeyi Otman Baba ekolüne mensup dervi~ler zümresini ifade eden özel anlanuyla kulland~k. Yeminrnin de
dâhil oldu~u bu zümrenin tasavvuf anlay~~~~ve ya~am tarz~~bak~m~ndan Kaknderi gelene~
e mensup olduklar~~
bilinmektedir. Abdallar ve Kalender' tasavvuf me~rebi hakk~nda bkz. Fuat Köprülü, "Abdal", Türk Halk Edeln:yan
Amiklopedisi I, Istanbul, 1935, sa. 23-56; Ahmet Ya~ar Ocak, Osmanl~~Imparatorlu~laula Ma~jinal S~ldik ICalende~ller
(XIV-XVIL riky~llar), Türk Tarih Kurumu Yay~nlar~ , Ankara 1992; Ahmet T. Karamustafa, God's Unn~ly
Riends,
University of Utah Press, Salt Lake City 1994.
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Birinci grupta yer alan Hurûfi dâileri Fazlullah öldürüldükten sonra
onun fikirlerini Anadolu'ya ve Balkanlara ta~~ ma ve buralarda yayma hususunda öncülük etmi~lerdir. Asl~nda Bekta~ilik'le pek ilgileri bulunmayan bu
Hurûfi dâilerinin ço~unun daha sonra Bekta~i gelene~ine mal olduklar~~
bilinmektedir. Öte yandan, kimi Hurûfi inanç unsurlar~n~n özellikle Balkanlardaki abdal gruplar~~ ve Bekta~i dervi~leri taraf~ ndan benimsendi~i
malumdur. Ne var ki, yukar~ daki tasnifte birinci gruba giren Hurûfl halifelerinin/dâilerinin eserlerine bak~ld~~~ nda oralarda i~lenen mevzular~ n abdal
muhitinin zevkine ve anlay~~~ na tam da hitap etmeyece~i tahmin edilebilir.
Her ~eyden önce, Fazlullah ba~ ta olmak üzere Hurûfi halifelerinin eserlerini anlay~ p zevk edebilmek için ciddi bir entelektüel seviye gerekmektedir.
Zira söz konusu eserlere bak~ld~~~nda hat~r~~say~l~ r bir matematik ve hesap
bilgisinden ba~ ka Kur'an, hadis ve dönemin di~er ilim dallar~ nda ciddi bir
birikim göze çarpmaktad~ r". Böylesi bir entelektüel seviyenin abdallar muhitinde bulunmad~~~~söylenilebilir.
~u halde Hurûfili~in Bekta~ili~i etkilemesi sürecinde ba~~aktörlerin sözü edilen Hurüfl önderleri olmad~~~~anla~~lmaktad~r. Yüksek bir entelektüel bilgi ve dü~ünce seviyesi gerektiren Hurtifi ö~retilerinin ekserisi okuma
yazma bilmeyen abdallar aras~ nda kavramp benimsenecek bir forma sokulmas~~için köprü i~levi görecek arac~ lara ihtiyaç oldu~u görülmektedir.
~~ te Yemini tam da böyle bir konumda durmaktad~r. Onun e~itim seviyesi
Hurüfl metinlerini anlamaya elveri~lidir. Öte yandan Otman Baba ve Akyaz~l~~Sultan'a intisab~ ndan onun Rum abdallar~~muhitinde ya~ad~~~, dolay~s~yla o dünyan~ n tasavvuf iklimine vak~f oldu~u anla~~lmaktad~r. Yeminrnin
baz~~Hurûfi inançlanm tasavvufi bir renk ve tonda vahdet-i vücut anlay~~~~
ile kayna~unp Rum abdallar~na ba~ar~l~~ bir ~ekilde sundu~u yukar~daki
analizlerden anla~~ lmaktad~r. ~u halde, Hurûfi inanç unsurlar~n~n abdallar~ n da zamanla içinde eridi~i Bekta~i gelene~ine giri~i esas itibariyle Yemini
ve benzeri dervi~ler arac~l~~~~ile olmu~tur denilebilir'.

Textes Persans relatifs a la secte des Houniffs; Fatih
35 Baz~~örnekler için bkz. M. Clement Huart ve R~za Tevfiq,
Usluer, Seyyid Nesim( ve Mukaddimean Haluiy~ki, Kabalc~~Yay~nevi, Istanbul 2010; Misâli, F~me, el yazmas~,
Millet Kütüphanesi, Ali Emini Manzum, no: 390; Abdülmecid b. Firi~te, Tercüme-i Hdbruime, el yazmas~, Konya
Mevlâna Müzesi, Türkçe Yazmalar, no: 2916; Orkhan Mir-I<.as~mov, "Le « Journal des reves » de Fadlulfah
Astarâbâcli : Edition et traduction annotee", Stu~lia 1ra:rica 38 (2009), ss. 249-304.
ler için bkz. Gölpmarh, Hwüflük Metinle~i,
36 Hurüfiligin Anadolu ve Balkanlarda yay~l~~~~ile ilgili farkl~~ görü~
26-31; Algar, a.g.e., ss. 39-53; Melikoff, "Les Fondements de Palevisme", ss. 170-173.
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B) Yemini ve ~iilik
Fazilet-nâme dikkatlice okundu~unda Yeminrnin dini-tasavvufl
Hurt~filikten çok daha bask~n unsurlar~n oldu~u görülecektir. Bunlar~n ba~~nda ~üphesiz ~iilik gelmektedir. ~ia inanc~n~n temellerini olu~turan Ali'nin Muhammed'le ayn~~nurdan yarat~ld~~~ , onun hilafet ve imametin gerçek sahibi oldu~u, ~âh-~~velâyet oldu~u, gerçek imana ermek için
Ali'nin gerçek mahiyetini bilip buna iman etmek gerekti~i ve onun ve evlatlanmn dü~manlanna lanet etmek gerekti~i eser boyunca defalarca tekrarlanmaktad~r". Ancak alt~n~~çizmek gerekir ki Fazilet-nâme'den yans~yan
anlay~~, 12 ~mam ~ias~'n~n f~k~h temelli kurumsalla~m~~~mezhebi yap~s~ndan
ziyade Ali'nin ve evlatlar~= Muhammed ile ayn~~nurun parçalar~~oldu~u
esas~~üzerine kurulu mistik ve tasavvufi bir me~rebi ön plana ç~ karmaktad~r. Yine 12 ~mam ~ias~'ndan farkl~~olarak, eserde ilk üç halife ile ilgili sayg~l~~bir üslup göze çarpmaktad~r.
Fazilet-nâme-i Ali (Fazilet-nâme'nin birçok yazma nüshas~nda ismi bu ~ekilde geçmektedir) ad~ndan da anla~~laca~~~üzere Hz. Ali'nin faziletlerini
anlatmak amac~yla yaz~lm~~~bir eserdir. Biraz daha öze inildi~inde eserin
esas amac~n~n Ali'nin mahiyetini aç~klamaya odakland~~~~görülecektir. Ali
ile Muhammed bir "nur-~~vâhid"in iki yar~s~d~r. Bu nur her ~eyden evvel
yarat~lm~~~olan ve di~er e~yan~n kendisinden yarat~ld~~~~"Nur-~~Muhammedi"dir. Nur-~~Muhammedi bünyesinde birisi nübüvvet nuru di~eri velâyet
nuru olmak üzere iki nur bar~nd~rmaktad~r. Adem yarat~ld~~~nda bu nur
ona geçmi~~ve arkas~ndan gelen peygamberler silsilesi ile nesilden nesile
aktanlm~~t~r. Dolay~s~ yla önceki peygamberlerde nübüvvet nuru ve velâyet
nuru beraber bulunuyorken Hz. Muhammed ile beraber bu iki nur ayr~lm~~~ve kemal derecede sahiplerini bulmu~tur.
Fazilet-nâme aç~kça Muhammed ve Ali'nin di~er bütün yarat~lm~~lardan
ontolojik üstünlü~ü oldu~unu iddia etmektedir. Hatta On Üçüncü Fazilerin anlat~ld~~~~bölümde Ali'nin di~er bütün enbiyadan da üstün oldu~u
ima edilmektedir. Hz. Muhammed'e gelince bu ikisinin k~yaslanamayaca~~~

37 Bu noktada ~u sorulabilir: Fazilet-nd~niye hâkim bu ~ii üslup ~
eyh Rükneddin'e ait Farsça orijinalinden
geliyor olamaz m~? (Bu durumda Yemini sadece bir mütercim olarak ~eyh Rükneddin'in görü~lerini yansum~~~
olacakt~r.) Elbette elimizde bulunmayan as~l Farsça eser de ~ia inançlanm esas alarak yaz~lm~~~olmal~d~r.
Ancak
yukanda tart~~~ld~~~~üzere elinüzdeki Türkçe metinde gerek içerik gerek stil ve biçim aç~s~ndan Yemini'nin
müdahalesi az~msanmayacak ölçüdedir. Dolay~s~yla bu görü~lerin Yemini tarafindan payla~~ld~g~m kabul etmek
mümkündür.
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zira bunlar~n bir oldu~u ifade edilmektedir". Tam da bu ontolojik üstünlü~ü nedeniyle Hz. Ali'nin, Hz. Muhammed'in vasisi oldu~u, berikinin
vefat~n~~müteakip yerine geçmesi gereken hakiki halife ve imam oldu~u
metin boyunca tekraren ifade edilmektedir. Özellikle ~kinci Fazilet-nâme
tamamen bu konuyu i~lemektedir".
Bilindi~i gibi gerek ~mamiye ~ias~~gerekse ~smaililik'in "imamet" telakkisi özü itibariyle ayn~~ ontolojik üstünlük iddias~na dayanmaktad~ r.
Buna göre Hz. Ali ba~ta olmak üzere imamlar Hz. Muhammed ile ayn~~
nurdan yarat~lm~~ lard~r. ~mamlar~ n ismet sahibi olmalar~~ ve Kur'an'~n gerçek mânâs~n~~ancak onlar~ n anlayabilece~i gibi inançlar bu telakkiden beslenmektedir'.
Fazilet-nâmede'ki ~ii unsurlar bu kadarla da s~n~rl~~ de~ildir. Eser boyunca defalarca Ali ve evlatlar~n~~ sevmek ve onlar~n dü~manlar~na lanet
etmek (tevella ve teberra) iman~n esas rükünleri olarak sunulmaktad~r.
Özellikle Yezid'in ismi geçen yerlerde çok sert bir üslup tak~mlmaktad~ r41.
Öte yandan hemen her fazilet-nâmede on iki imam~n ismen an~l~p övüldü~ü
Alevi-Bekta~i gelene~inde "düvaz-imam" olarak bilinen ~iirler serpi~tirilmi~ tir. Yemini — muhtemelen ~eyh Rükneddin'in as~ l eserinden naklen —
birkaç yerde ~ii kaynaklar~ nda yer alan Ali'nin soyundan 11 imam daha
gelece~i ve tamam~n~ n 12 olaca~~~yollu hadisleri de (Hz. Muhammed'in
dilinden) nakletmektedir.
C) Yemini, Rum Abdallar~~ve Bekta~ilik
Yeminrnin esas mür~idi Fazilet-n,âme'de aç~kça ifade etti~i üzere
Otman Baba ve onun halifesi Akyaz~l~~ Sultan'd~r. Akyaz~l~~Sultan ile bizzat
görü~tü~ünü yine kendi ifadelerinden anhyoruz. Öte yandan Fazilet-nâme
dikkatle okundu~unda eserin Rum'da bulunan gaziler için yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. ~u halde Yemianin, Balkanlardaki uç vilâyetlerde gaza ile
u~ra~an ak~nc~ lar muhitinde ya~ad~~~~ve eserini de bu muhit içinde yazd~~~~
sonucuna var~ labilir. O, on be~inci yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda bu muhitte sevi-

38 Yemini, wg.e., ss. 405-419.
°°Yemini, wg.e., ss. 179-205.
and Doctrines of Twelver Shi'is~n, Yale University
4(3 Moojan Momen, An Introduction ta Shi'i Islam: The Histop~~
Press, New Haven-London 1985, ss. 147-150; Un Rubin, "Pre-Existence and Light: Aspects of the Concept of
Nur Muhammad," Israel Oriental Studies 5 (1975), ss. 62-119.
lmakta hatta onlar~n hilafetleri de
4 1 Bununla beraber ilk üç halifeden bahsederken sayg~l~~ bir üslup kullan~
kimi z~mni itirazlara ra~men kabul edilmi~~görünmektedir.
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len ve takip edilen dini önderler aras~ nda muhtemelen en önde geleni olan
Otman Baba'n~ n takipçisi olmu~ tur.
Yemini, eserinin ba~lar~nda as~ l metnin tercümesine geçmeden evvel
"a~az-~~ kelâm" ba~l~~~~alt~ nda bu eseri hangi amaçla ve kimlerin istifadesi
için yazd~~~n~~ aç~ klamaktad~r. Fazilet-nâme'yi okuman~ n ne kadar faziletli
oldu~unu anlatt~ ktan sonra bu eseri kimlerin okumas~~için yazd~~~n~~ ~öyle
ifade etmektedir:
"Okunup dahi oldukça rivâyet / Vireler Mustafa'ya bin salâvat
Ki vardur Rum'da gazi pehlüvanlar / Severler On iki ~mam'~~ anlar
K~yarlar din yoluna ba~~u câna / Muhiblerdür gönülden hânedâna
Ki ta dinleyeler bu Fazl-~~~ah'~~/ Tutalar Ali'ye irme~e rain
Tutalar to~r~~rahl ~er ü sünnet / Tarik-i müstakim ehline minnet"
Aç~kça görüldü~ü üzere Fazilet-nâme Rum'da bulunan, din yolunda sava~an, on iki imam~~sevip hanedana gönülden muhip olan, gazi pehlivanlara hitaben yaz~lm~~t~ r. Bu gazi pehlivanlar~ n kim oldu~unu anlamak için
öncelikle "Rum"dan nereyi kastetti~ine karar vermek gerekir. Eserin ileriki
bölümlerinde de Rum'daki gazilerden ve abdallardan bahisler vard~r. Eser
boyunca kelimenin kullan~ld~~~~ba~lamlara bak~ld~~~ nda "Rum"dan kast
edilenin Osmanl~~devletinin Tokat-Sivas-Amasya bölgesini kapsayan Rum
Eyaleti ya da Anadolu'yu da içine alan en geni~~anlam~yla Osmanl~~ülkesi
olmad~~~~anla~~lmaktad~ r. Burada kast edilen Rumeli ve Balkanlar olmal~d~ r. Nitekim Otman Baba'ya ve halifesi Akyaz~l~~Sultan'a" intisab~~ göz önüne al~nd~~~ nda bu görü~~güçlenmektedir".

42 Yemini, a.g.e., s. 108.
" Her ikisinin de Balkanlar'da ya~ay~p faaliyet yürüttü~ü ve türbelerinin hâlâ Balkanlar'da bulundu~u bilinmektedir (~nalc~k, 1993; Noyan, 1976: 9-19).
44 Öte yandan ayn~~muhitte üredldi~ini bildi~imiz di~er ça~da~~
kaynaldarda "Rum" kelimesinin yer ad~~olarak hangi anlamda kullan~ld~~~na bakt~~~m~zda, kast edilen yerin bo~azlar~n Avrupa yakas~~ oldu~u kesinlik
kazanmaktad~r. 15. yüzy~l sonlar~nda kaleme al~nd~~~n~~tahmin etti~imiz Seyyid Ali Sultan Veldyetndmesf nde
"Rum
Ili" tabiri çok aç~ k bir içerikle kullan~lmaktad~r. Veldyeendme Rum Ili'ni fetheden gazi erenlerin ve bunlann
ba~~nda bulunan Seyyid Ali Sultan'm hikayesini anlatmaktad~ r. Seyyid Ali Sultan ve arkada~
lar~n~n fethine
kat~ld~~~~yerler tamamen Trakya ve Balkanlar'da yer ald~~~ ndan bu eserde "Rum Ili" ifadesinin kapsam
~na
Anadolu'nun girmedi~i kesin olarak anla~~lmaktad~r. (R~za Y~ld~r~m, Seyyid Ali Sultan (Kgddeli) ve Veldyetnamesi,
Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 2007, s. 161.) Yine ayn~~dönemde Ebu'l-Hayr-~~Rümi tarafindan derlenen Saltuknif~ne'de "Rum" ve "Rum ~li" yer ad~~olarak kulla~uld~~~ nda Trakya ve Balkanlar bölgesine kar
~~l~k
gelmektedir. (Ebul-Hayr-~~Riisni, Saltuk-Ndme, cilt II, haz. ~ükrü Haluk Akal~n, Kültür ve Turizm Bakanl
~~~~
Yay~nlar~, ~stanbul 1988, ss. 63, 99, 106.) Yeminiwnin de mür~idi olan Otman Baba'n~ n hayat~ n~~
anlatan ve
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Yeminrnin Rumeli ve Balkanlarda yay~lm~~~olan abdallar muhitinde ya~ad~~~~ve "gazi pehlivanlar" diye ifade etti~i muhataplanmn ak~nc~lar oldu~u
hususu ça~da~~iki kaynak taraf~ndan da desteklenmektedir. Bunlardan ilki
Demir Baba Vilayetnâmesi'dir. Vilâyetnâme Akyaz~l~~Sultan'~n halifesi Demir
Baba'n~ n efsanevi biyografisi niteli~indedir. Demir Baba'n~ n Akyaz~h Sultan'~n halifesi olmas~ ndan ve vilâyetnâmede geçen olaylardan hareketle 16.
yüzy~l~n üçüncü çeyre~ine kadar hayatta oldu~u anla~~lmaktad~r. Türbesi
Bulgaristan Rusçuk'ta halen ayaktad~r. Ba~~ndaki kay~ttan vilâyetnâmenin H.
1029 (M. 1619-20) tarihinde kaleme al~nd~~~~anla~~lmaktad~r'''. Bu durumda
Demir Baba ile hakk~ndaki söylencelerin kayda geçirilmesi aras~nda fazlaca
bir zaman fark~~olmad~~~~ortadad~r. Yeminrnin de Akyaz~l~'dan el ald~~~~göz
önüne al~n~rsa bu iki ~ahs~n birbirini çok iyi tan~yor olmalan gerekir.
Nitekim bu vilâyetnâmede Yemini Akyaz~l~~Sultan etraf~ndaki önde gelen dervi~ler aras~nda say~lmaktad~ r. Velâyetnameye göre Akyaz~l~~Sultan
dervi~lerinden Hac~~Dede'yi evlendirmek ister. Ya~~~oldukça ilerlemi~~olan
Hac~~Dede isteksiz davramnca Akyaz~l~~ bu evlilikten kendi halefinin yani
Demir Baba'n~n do~aca~~n~~söyleyerek dervi~i ikna eder. ~~te bu Hac~~Dede'nin dü~ün haz~rl~klar~~ s~ras~nda Akyaz~ll'ya tabi Rum abdallar~n~n en
önde gelenleri bir araya toplan~ r. Vilâyetnâme bu cemiyet içinde "Hâfiz-~~
Kelâm Yemini Efendryi de saymaktad~r'.
Bu kay~ t, Yemianin kendi eserinde ifade etti~i gibi Akyaz~lrya müntesip oldu~unu teyit etmektedir. Dahas~, onun abdallar aras~ ndaki konumu
hakk~ nda da ipucu vermektedir. Sözü edilen mecliste bulunan abdallar için
be~~unvan kullan~lmaktad~r: bir k~sm~~"efendi", bir k~sm~~"dede", bir k~sm~~
"baba", bir k~sm~~"gözcü", ve kad~ n olanlar da "sultan" unvanlanyla kaydedilmi~tir47. Bunlardan "dede", "baba", ve "gözcü" tabirlerinin sufi içerikli
oldu~u aç~kt~ r. "Efendi" tabiri ise abdal gelene~inde tasavvufi bir unvan
de~ildir. Öte yandan klasik dönem Osmanl~~toplumunda bu unvamn hassaten ulema için kullan~ld~~~~bilinmektedir. ~u halde söz konusu cemiyette
haz~ r bulunan "efendi" unvanh dervi~lerin ayn~~zamanda ilimleriyle de
müridi Gö'çek (Küçük) Abdal tarafindan 1483'te tamamlanan Veldyetntime'ye bakt~~~m~zda kelimenin yer ad~~
olarak yine ayn~~m5rada kullan~ld~~~~aç~k olarak görülmektedir.( Filiz K~l~ç, Mustafa Arslan ve Tuncay Bülbül,
Otman Baba Velayetnamesi (Tank~:11i Metin), Ankara 2007, s. 16, 17, 30, 153, 168.)
~l~nda istinsah
45 Bu nüshadan h. 1239 (m. 1823-24) y~l~ nda istinsah edilen ikinci bir nüshadan m. 1948 y
edilen üçüncü bir nüsha Bedri Noyan tarafindan yay~nlanm~~t~ r. Bkz. Bedri Noyan, haz., Demir Baba
Viltlyetnamesi, Can Yay~nlar~, Istanbul 1976.
Noyan, a.g.e., ss. 57-58.
Noyan, a.g.e., ss. 57-58.

Belleten, C. L2C<V, 5
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tebarüz ettiklerini varsaymak yersiz olmayacakt~r. Nitekim Fazilet-nâme
Yeminrnin iyi bir e~itim alm~~~oldu~unu ortaya koymaktad~r. Yine ayn~~
yerde Yeminrnin "efendi" unvan~~ ta~~ yan abdallar aras~ nda da özel bir
konumu oldu~una dikkat çekilmektedir. Onun için "Hafiz-~~Kelâm" denilmektedir ki vilayetnâme boyunca ba~ka hiç kimse için bu s~fat kullan~lmamaktad~ r. Bu ifadeden Kuran-~~Kerim'i ezbere bilen ki~ i kastedildi~i aç~kt~ r". Bütün bunlar Yeminrnin ald~~~~e~itim ve dini konulardaki bilgisiyle
Akyaz~l~~dervi~leri aras~ nda temayüz etti~ini ortaya koymaktad~r".
Yeminrden bahseden bir di~er kayna~~m~ z Virânrnin Fakr-nâme ad~yla bilinen eseridir. 16. yüzy~lda yine ayn~~ muhitte ya~am~~~ve Yemifirden
bir sonraki ku~a~a mensup oldu~unu bildi~imiz Virâni" bu eserinde hakikati tam olarak kavray~p Hakk'a ermenin yollar~ n~~anlatmaktad~ r. Eserde
i~lenen tasavvuf anlay~~~~ Fazilet-nâme ile örtü~ mektedir. Ancak Virânrde
Hurûfi etkinin çok daha belirgin oldu~unu ifade etmek gerekir. Virâni
Hakk'a eri~mek için dünya mal~ ndan vazgeçmek gerekti~ini ve tama'~n
talip için çok zararl~~oldu~unu anlatt~~~~bir yerde Yeminrden örnek vermekte ve "Hazret-i Yemini Faziletinde buyurur" diyerek Fazilet-nâme' den
al~nt~~yapmaktad~r51. Ba~ tan sona didaktik bir eser olan Fakr-nâme' de örnek
sadedinde ismen bahsedilen ki~i say~s~~azd~ r ve bunlar aras~ nda örne~in
Hac~~Bekta~, Otman Baba, Akyaz~l~~ Sultan gibi önemli pirler yoktur. Hal
böyleyken onun Fazilet-nâme' den al~nt~~yapmas~~Yemini' nin Rum Abdallar~~
aras~nda sayg~ n yerinin bir göstergesi olarak al~nmal~d~r.
Yukar~daki de~erlendirmeler bir araya getirildi~inde, Yeminrnin
kendi eserinde "Rum" olarak ifade etti~i yerin Rumeli ve Balkanlar oldu~unda tereddüt etmek yersiz olacakt~r. Ayn~~ ~ekilde onun Otman Baba'n~n
halefi Akyaz~l~~Sultan dervi~leri aras~ nda bulundu~u ve Rum abdallar~ndan
birisi oldu~u ~üphe götürmemektedir. Hatta bu zümre içinde ilmi ile ön
plana ç~kt~~~~ve eserinin çokça kabul gördü~ü anla~~lmaktad~r.
Yeminrnin eserini Rumeli ve Balkanlarda abdallar muhitinde yazd~~~~
ve kendisinin de bu muhitin bir parças~~ oldu~u Otman Baba ve Akyaz~ l~~
Sultan'dan bahsetti~i yerlerde daha da netle~mektedir. Kendi mür~idinden
"velâyet" ve "kutb-~~Mem" bahsi münasebetiyle söz etmektedir. Dördüncü
600.

" Yemini Fazilet-nâme'de kendisinin lakab~n~n "Hafizo~lu" oldu~unu ifade etmektedir. Yemini, a.g.e., s.
49 Onun bu e~itimi nerede ald~~~~
hususu ise henüz karanhkta kalmaya mahküm görünmektedir.
50 Refik Halit Bayr~, Virdni, Hayat~~ve Eserleri, Maarif Kitaphanesi, ~stanbul 1959, sa. 5-18.
51 Virllni, Risdle-i Vfra'rri Sultan (FaJc~-nlin~e), el yazmas~
, Milli Kütüphane. Yz. A 3333/1, v. 13a.
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Fazilet-nâme'de' e~ya yarat~lmadan evvel Ali'nin nas~ l Cebrail' e üstatl~k
yapt~~~n~~ anlatt~ktan sonra insanl~ k tarihinin "devr-i nübüvvet" ve "devr-i
velâyet" olmak üzere iki ana bölümden olu~tu~unu, nübüvvet döneminin
Hz. Muhammed ile tamam oldu~unu ve Hz. Ali ile beraber velâyet devrinin (karn) ba~lad~~~ n~~ söylemektedir. Velâyet dönemi k~yamet yakla~ana
kadar devam edecek ve veliler taraf~ ndan temsil edilecektir. Veli olmak ise
bir ki~ iye "Ali'nin nurunun de~mesi" demektir. Âlem veliler sayesinde
ayakta durmakta ve fesada u~ramaktan korunmaktad~ r".
Yemini belirli bir zamanda evliyalar~n 356 ki~iden olu~an bir zümre
te~ kil ettiklerini ve bunlarda tasarruf eden hakiki gücün "Vilâyet-i Ali" oldu~unu söylemektedir. Ona göre birinci mertebede 300 veli, ikinci mertebede 40 veli, üçüncü mertebede 7, dördüncü mertebede 5, be~inci mertebede 3 ve alt~nc~~mertebede 1 veli vard~ r. O bir ki~i "kutb-~~"alem"dir. Bütün insanlar onun hükmündedir. Bütün evliyan~n ba~~d~ r ve âlemin karar~~
onun nuru sayesindedir. "E~yan~n ba~tan ba~a zamirin bilir", hikmetine
denk yoktur. "Kalan e~ya s~fatun mazhar~ dur / Bu âlem kutb-~~ zat~n
mazhar~dur; Olur dahil vücüd~~cümle ~eyde / Tamâmet hükm anun emvât
u hayda.' E~er kutb öldü~ünde yerine biri geçmese âlem fesada dü~er ve
" Eserde Hz. Ali'nin bir faziletini anlatmak üzere tasarlanm~~~her bir bölüme "Fazlilet-nâme" denmi~tir.
Bu günkü kulla~umda "fazilet" daha uygun dü~melde beraber esere sad~k kalmay~~ tercih ettik.
53 Yemini, a.g.e., ss. 235-236.
~km~~t~r. ~lk defa
54 Yemini, a.g.e., s. 236. "Kutub" kavram~~ Islam tasavvufunun erken evrelerinde ortaya ç
Muhammed b. Ali el-Kettânrnin (ö. 934) riealu'Ig~tyb~n ba~~~olarak kutubdan bahsetmekte ve gavs (kendisinden
yard~m dilenilen) da denilen kutbun bir tane oldu~unu belirtmektedir. Kutb nazariyesi el-Hucvirrnin (ö. 1072)
Ke~fi~ l~nahdb'unda daha geni~~bir ~ekilde ele al~nm~~t~ r. Burada kutb her ~eyin kendisine dayand~~~~zahir ve
bat~n bütün alemin ekseni olarak anlat~lmaktad~r. O her ~eye feyiz vermektedir; Allah âlemin varl~~~n~~ve düzenini onun arac~l~~~~ile sürdilriir. Kutb kavram~ na en kapsaml~~içeri~i kazand~ran Ibn Arabi olmu~tur. O yarat~h~in sebebi olarak dü~ündü~ü "Hakikam Muhammediye" kavram~~ile kutbun ayn~~~ey oldu~unu (ki buna "Insan-~~
Kamil" de demektedir) söylemektedir. ~bn Arabi'ye göre Kutb (Hakikat-~~Muhammediye) Halck ile vahdeti tam
idrak etmi~~olmas~~cihetiyle Hakk'~ n kamil tecellisidir ve ilahi bilgi-nebilerle ve velilere onun arac~l~~~~ile aktardmaktad~r. O Hak ile halk aras~nda bir arac~d~r ve bu bak~ mdan evrenin koruyucusu ve devam ettiricisidir. ibn
Arabrnin bu husustaki görü~leri Abdurrezzak el-Ka~âni (ö. 1326) ve Abdülkerim el-Cill (ö. 1428?) taraf~ndan
geli~tirilerek devam ettirilmi~ tir. El-Ka~âni, kutbun Hz. Muhammed'in nübüvvetinin bat~m (Hakikat-~~
Muhammediye) ve Allah'~n yegâne nazargâil~~oldu~unu söylemektedir. Seyyid ~erif Cürcânrye (ö. 1413) göre
kutb maddi ve manevi âlemlere ruhun bedene sirayet etti~i gibi sirayet etmi~tir. (Blcz. F. de Jong, "al-Kutb, in
Mysticism", En9ylopedia Islam, V, Second edition, s. 543-546; Süleyman Ate~, "Kutub", Diyanet Islam Ansiklopedisi,
cilt 26, 498-499.) Görüldü~ü üzere Yerninrnin ortaya koydu~u kutub anlay~~~~yukanda k~saca özetlenen anlay~~la ana hadan itibariyle mutab~kt~ r. Ancak ~unun alt~n~~çizmek gerekir ki, abdal ve kalended muhitlerinde kutb
nazariyesi zaman zaman kitlesel ba~kald~nlann ideolojik arkaplamm olu~turabilmektedir. Özellikle maddi ve
manevi alemin tamamen ona ba~l~~olmas~~ve Allah'~n alemin nizam ve devam~n~~onun vas~tas~yla yüriitmesi gibi
inançlar popüler düzlemde do~rudan siyasi bir karaktere bürünebilmektedir. Bu hususta bkz. Ahmet Ya~ar
Ocak, "Kutb ve isyan: Osmanl~~Mehdici (Mesiyanik) Hareketlerinin ideolojik Arkaplam üzerine Baz~~Dü~ünceler", Toplum ve Bilim, 83, 1999/2000, 48-57; idem, "Syncretisme et esprit messianique : le concept de qotb et les
sieck)", in SynerItinnes et
chefs des mouvements messianiques aux epoques seldjoukide et ottomane
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harap olur. O öldü~ünde üçlerin ulusu yerine geçer. A~a~~dan yukar~~her
mertebesin ulusu yukar~daki bo~lu~u doldurur. En sonunda halktan birisi
300'lere kat~l~r. "Bu resme devam eder nür-~~vilayet/ ~derler hükm ta rüz-~~
k~yamet.' Yeminrye göre ikinci dönemin sonlanna do~ru, k~yamet yakla~t~~~nda bu devran kesintiye u~rayacak, üç yüzlere, lurklara, yedilere,
be~lere, üçlere ve kutbun yerine veli bulunamayacak ve vilayet ref olup
k~yamet kopacakt~r".
Yemini, görünen maddi âlemin arka plan~nda bulunan ve asl~nda
onun özünü te~kil eden gayb alemini izah ettikten sonra sözü kendi zaman~na getirmektedir. Ona göre zaman~n kutbu 780 (Miladi 1378-1379) y~l~nda do~an ve 883 (Miladi 1478-1479) y~l~nda dünyadan göçen, baz~lar~n~n
Gani Baba dedi~i Hüsam ~ah'd~r (Otman Baba). O, Hüsam ~ah'~~ana hatlanyla ~u ~ekilde tan~tmaktad~r: devrin kutbu, gönüllerden ~üpheyi gideren, "ene'l-hak" diyen, ba~tan ba~a 'alemde kimsenin kendisine yeti~emedi~i, yer ve gö~ü bir nazarda sabit k~lan, hakikat ilmini âyân eden ve alimleri
zebun eden, güçlü sultanlan kendisine kul edinen, "hak-s~fat bir âdem" ve
kendisinin kutb-~~âlem oldu~unu söyleyen". Burada gerek do~um ve ölüm
tarihleri gerekse Otman Baba'ya izafe edilen s~fatlar Otman Baba
VilâyetnAmesi'ndeki anlaumla ~a~~rt~c~~bir benzerlik göstermektedir. ~u halde
Yemini' nin gerçekten Otman Baba'n~n muhitinde ya~ad~~~ , ya
Vilif~yetnâme'yi okudu~u ya da bu bilgileri ~ifahen ö~rendi~i anla~~lmaktad~r.
Ayr~ca Yeminrnin tasavvuf anlay~~~ nda Otman Baba'n~n gerçekten çok
etkili oldu~u sonucu da yine bu tablodan ç~kar~labilir.
Ancak Yemini Otman Baba ile bizzat görü~tü~ünü and~racak ifadeler
kullanmamaktad~r. Asl~na bak~l~rsa, 1519 y~l~ndan sonra vefat eden
Yemini' nin Otman Baba hayatta iken (1478'den önce) henüz gençlik y~llahiresies dans l'Onent seldjoukide et ot/aman (X1Ve-XVIlle) sikle Act~s du Colloque du Collke de France, octobre 2001, ed.
Gilles Veinstein, Paris, 2005, s. 249-257.
55 Yemini, a.g.e., s. 237.
56 Egasen Islam tasavvufunda yayg~ n olarak "rical-i gayb" ad~~ ile bilinen bu inan~~~n
Otman Baba
Vil~dyetnâmesindeki yans~mas~m analiz eden Halil inalak, bir kutub olarak Otman Baba'n~n en az manevi alem
kadar maddi alem üzerinde de hükümranhk iddias~nda bulundu~una dikkat çelcmektedir. Bkz. Halil ~nalc~k,
"Dervish and Sultan: An Analysis of the Otman Baba Virayetnâmesi", 77~e Middle East and the Balkans under the
Ottoman Empire, Bloomington 1993, ss. 19-23.
57 Yeminrnin bu ifadeleri di~er kaynaklarca da desteklenmektedir.
Otman Baba Veldyetnâmesf nden ba~ka örne~in 16. yüzy~l ~airlerinden Alddrmanh Feyzi Hasan Baba'n~n Otman Baba'y~~asnn kutbu vs. ~eklinde öven
güzel bir ~iiri vard~ r. Bkz. Bedri Noyan, Bütün Tönletiyle Bekta~ilik ve Al~viük. HI. Cilt, Ard~ç Yay~nlar~, Ankara
2000, ss. 302-304). Yine 15. yüzy~lda K~z~ldeli Dergâ.h~'nda yeti~en Sad~k Abdal Otman Baba'y~~ kutup olarak
nitelemektedir. Bkz. Sâd~k Abdal, Sddtk Abdal Dfvânt, haz. Dursun Gümü~o~lu, Horasan Yay~nlar~, Istanbul
2009, vv. 5b-6a.
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r~n~~ya~~yor oldu~u dü~ ünülebilir. Nitekim takip eden beyitlerden anla~~l~yor ki onun yüz yüze görü~üp kendisine bizzat ba~land~~~~esas kutup
Otman Baba'n~n halifesi Akyaz~l~~Sultan olmu~ tur. Yemini 901 (1495-1496)
y~l~ nda zahir olan —her halde kutuplu~a yükselen olarak anlamak gerekir"-,
Akyaz~l~~ Sultan'~~ bizzat gördü~ünü söylemektedir: "Benüm akl~m bu denlü
irebildi / Gözüm Sultan'~~ ancak görebildi."" Fazilet-nâme Akyaz~ll'y~~ da
Otman Baba gibi kutup s~ fatlarlyla anlatmaktad~ r: cihanda hükmü tamamen —aç~ k veya gizli- câri olan, bu e~ya elinde bir avuç toz olan, ölüleri
himmetle dirilten.
Fazilet-nâme' de anlat~ lan evliyalar tertibi çok benzer bir kurguyla Otman
Baba Vilâyetnâmesi'nde de yer almaktad~r. Otman Baba Velâyetnâmesi'nde
Fazilet-nâme' de oldu~u kadar koyu bir ~ii ton yoktur. Ancak özellikle Hz.
Ali sevgisi ve ona ba~l~l~~~ n bu eserde de çok fazla ön plana ç~kar~ld~~~~görülmektedir. Her ~eyden evvel Fazilet-nâme'nin özünü te~kil eden inanç
Velâyetnâme' de de aynen tekrarlanmaktad~ r. Ali ile Muhammed ayn~~ nurun' parçalar~d~ r. Bu nur Adem'den Abdülmuttalip'e kadar nübüvvetvelayet biti~ik olarak gelmi~ , orada ikiye ayr~lm~~t~ r. Nübüvvet nurunun en
mükemmel temsili Hz. Muhammed'de ve velayet nurunun en mükemmel
temsili de Hz. Ali'de zuhur etmi~ tir. Hz. Muhammed'le beraber nübüvvet
devri kapan~ p Hz. Ali ile beraber velayet devri ba~lam~~t~r. Bu yüzden velâyeti inkar etmek t~pk~~nübüvveti inkar etmek gibi insan~~ dinden ç~kar~r. Hz.
Ali'den sonra velayet 11 evlad~~taraf~ndan temsil edilmi~tir. 12. ~ mam Mehdi'den sonra ise kutuplar velayet aleminin ba~~nda bulunmu~lard~ r. Kutuplardan sonra üçler, yediler, k~ rklar, ve üç yüzlerden olu~an bir veliler (abdallar) panteonu, görünen âlemin görünmeyen (bât~ni) k~sm~n~~ olu~turmaktad~ rlar. Otman Baba kendi döneminin kutbudur61. Görüldü~ü üzere
bu anlay~~~Yemini'nin Fazilet-nâme' de anlatt~~~~velayet anlay~~~~ile birebir
örtü~mektedir.
Fazilet-nâme' de Yemini'nin muhiti ve me~ rebine dair malumat bu kadarla s~n~rl~~ de~ildir. ~air On Sekizinci Fazilet-nâme'nin sonuna "Der Nükte" Bu durumda Akyaz~l~~ Sultan ile Otman Baba aras~nda 17 y~ l gibi bir zaman aral~~~~ortaya ç~ k~yor. E~er
Akyaz~l~~ Sultan 901'de kutb olduysa bu arada ba~ka bir kutup daha m~~vard~? Zira yukanda aç~ klanan doktrine
göre âlemin kutupsuz ayakta durmas~~imkâns~zd~ r. Bu durumun izah~ na metinden ula~ma imkân~~yoktur.
" Yemini, a.g.e., s. 240. Görüldü~ü gibi, Yemini'nin bu ifadeleri yukanda bahsi geçen Demir Baba
Vildyetnâmesi ile de tam bir uyum içindedir.
60 Esasen "Nur-~~ Muhammedi" kavram~~Sünni tasavvuf gelene~inde de oldukça yayg~ nd~ r. Ancak burada
ay~ rt edici unsur (Sünni gelenekte bulunmayan) bu nurun içine Ali ve Ehl-i Beyt'in de eldenmesidir.
ss. 1-14. Kr~. Gökek Abdal, Odman Baba Vilayetnamesi, Vilayetname-i ~ahi, haz. ~evki Koca,
6 ° K~l~ç vd.,
Bekta~i Kültür Derne~i, ~stanbul 2002, s. 51.
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yi Dervi~i" ba~l~~~~ile koydu~u bir ~iirde etraf~ndaki dervi~lerini ele~tirirken
ayn~~zamanda onlar~ n bir portresini de çizmektedir. Bu ba~lamda dervi~~ve
abdallar~n ~ekl-i ahvali de~i~tirdi~ini, yal~n ayak yürüyüp ba~lar~ n~~ açt~klar~n~, toprakta yat~p ta~a yasland~klar~n~, saç ve sakallar~n~~ t~ra~~ettiklerini,
bunu da dünyay~~ tamamen terk ettiklerinin yani ölmeden önce öldüklerinin remzi olarak yapt~ klar~n~, ancak bunlar~ n tevekkül etmediklerini, kanaat kap~s~n~~terk ettiklerini ve halka yalan söylediklerini, muhibb-i hânedân
davas~ n edip yaya olarak Kerbela ve hacca gittiklerini, ~arka ve garba giderek misafirlikleri me~ hur hale geldi~inden zenginlerin ve dünya be~lerinin
kap~s~na var~p e~iklerine niyaz edip yüzler sürerek gümü~~ve alt~n in'am
umduklar~n~ , riyazetten uzakla~t~klar~n~~ söylemektedir'. Burada,
Yemianin tarif etti~ini abdal tipinin Menavino, Nicolay de Nicolay ve
Vâhidi gibi ça~da~~gözlemcilerin çizdikleri kalender-abdal portresi ile tam
bir uyum içinde oldu~unu belirtmek gerekir'.
Öte yandan Yemianin anlat~m~~ile Otman Baba ViVnyetniimesi'nin ortaya koydu~u -ba~ ta Otman Baba olmak üzere- abdal tipinin de bire bir ayn~~
oldu~u görülmektedir. Hatta yöneltilen ele~tiriler dahi ayn~d~ r. Yemini
abdallar~ n dilenmelerini ve ihsan için beylerin kap~lar~na varmalar~n~~ ~iddetle ele~ tirmektedir. Ona göre bu s~fatlar~n dervi~te olmamas~~ gerekir;
dervi~~pirinin kap~s~ nda tevekkül ile hizmet etmelidir: halk, sultan ya da
bey onun gözünde ayn~~olmal~~ve nezdinde ayn~~ hizmete mazhar olmal~d~r". Otman Baba da ayn~~ ~ekilde beylerin kap~s~na varan abdallara ~iddetle k~zmakta ve kendisi de hiçbir ~ekilde dünya sultanlar~ ndan hediye kabul
etmemektedir. ~nalc~k bu me~ repte olan sufileri "non-conformist" olarak
nitelemekte ve bunlar~ n devlet erki ile daima mesafeli olduklar~n~n alt~n~~
çizmektedir". Ne var ki Otman Baba ve Yemianin ~iddetli ele~tirilerine
ra~men dilencilik Rum abdallar~n~n ya~am tarz~ ndan bütün bütün ç~km~~~
gibi görünmemektedir. Ocak'a göre dilencilik daima Kalenderi erkân~mn
önemli unsurlar~ ndan birisi olmu~ tur". Ça~da~~gözlemcilerin raporlar~na

Yemini, a.g.e., ss. 526-529.
Kr~. Ahmet Ya~ar Ocak, Kalende~iler, 18-20, 158-68; Karamustafa, God's Unr~4y Friends, ss. 70-78; W.hidl,
Mendkib-i Hvoca-i Cihdn ve Netice-e Cdn, tenkidi metin, tahlil ve t~pk~bas~ m, haz. Ahmet T. Karamustafa,
Harvard üniversitesi Yak~ndo~u Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, Cambridge 1993, vv. 41a-41b.
64 Yemini, a.g.e., ss. 528-529.
65
inalc~k, a.g.e., s. 27.
66 Ocak, Kalendertler, s. 167-8.
62
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dayanarak dönemin abdal tipolojisini ç~karmaya çal~~an Karamustafa da
dilencili~i abdal kimli~inin önemli bir parças~~olarak görmektedir'.
Yeminrnin durumu, Bal~ m Sultan liderli~inde Bekta~i Tarikat~'n~n
te~ kil edilmesinden hemen önce Balkanlardaki dini manzaraya ~~~k tutacak
mahiyettedir". Anla~~lan o ki on alt~nc~~yüzy~ldan hemen önce Rumeli ahdallar~~aras~nda iki isim ön plana ç~ kmakta idi: Hac~~Bekta~~ve Otman Baba.
Bu iki isim etrafinda kümelenen abdallar~n din anlay~~~~ve uygulamalar~~
aras~nda ne gibi farklar oldu~u meselesi henüz incelenmi~~de~ildir. Ancak
en az~ndan ~u kadar~~söylenebilir ki Balkan halk ~slam~~iki ana mecradan
akmakta idi. Bunlardan Otman Baba ekolü daha sonradan Hac~~Bekta~~
ekolü içinde erise de baz~~hususi özelliklerini hiçbir zaman yitirmemi~tir.
Balkanlarda bugün halen Hac~~ Bekta~'a ve Bekta~ i gruplara hem hissiyat
hem de inanç motifleri ve ritüel bak~ m~ndan nispeten mesafeli duran, ço~u
yerde "Babahlar" olarak an~ lan gruplar vard~ r'. Bu topluluklarda Otman
Baba, Akyaz~l~~Sultan ve Demir Baba gibi isimler en ba~ta ta'zim edilirken
mimari, mitolojik ve ayinsel sembolleri 12 yerine 7 üzerinden gitmektedir". Baz~~Hurüfl fikirlerinin de esas olarak bu ekol içinde yay~ld~~~~ve bu
kanalla Bekta~ili~e girdi~i anla~~lmaktad~r'''.
Yukar~da izah edildi~i üzere, Yemini Otman Baba ekolüne mensup
bir dervi~tir. Onun Alevi-Bekta~i gelene~inin en büyük ozanlan aras~ na
girmesi ölümünden sonra gerçekle~mi~~olmal~d~ r. Nitekim eserinde Otman
Baba'y~~zaman~ n kutbu olarak överken Hac~~Bekta~'tan hiç bahsetmemesi
bu gerçe~e i~aret etmektedir72.
Karamustafa, God's Unngy Friends, ss. 14-16, 70-78.
tarihinin Bal~m Sultan öncesi dönemi halen karanl~kar. Bu hususta yeni bir çal~~ma için bkz. R~za
Y~ld~r~m, "Muhabbetten Tarihte: 'Bekta~i Tarikan'run Olu~um Sürecinde K~zildeli'nin Rolü", Türk Kültürü ve
Haa Bekta~~Veli Ara~ünna Dergisi 53 (2010), ss. 153-190.
69 Örne~in Dobruca - Deliorman yöresinde ya~ayan K~z~lba~~topluluklar~~cem için toplandildan güne izafeten "Çar~ambah" ve "Pazarteli" olmak üzere iki "sürek"e aynlmaktad~r. Birinci sürek Hac~~ Bekta~'~~en büyük
veli olarak kabul ederken "Babalilar" olarak da bilinen ikinci sürek Demir Baba, K~z~ldeli ve San Saltuk gibi
isimleri ön plana ç~karmaktad~ r. Bkz. Irene Melikoff, "La communaute K~z~lboi du Deli Orman, en Bulgarie",
Sur (es traces du soufisme turc. Recherches sur l'Islam populaire en Anatolie, ISIS, ~stanbul 1992, ss. 105-113.
70 Bu farkhla~maya ilk defa dikkat çeken ~rene Melikoff olmu~ tur. Melikofra göre mimari ve ritüellerde 12
yerine 7 rakam~n~n yayg~n olarak kullan~lmas~~Babalilar kolunun 12 imam ~iili~inden ziyade ~smaililik'ten
etkilendi~ini göstermektedir. Bkz. Melikoff, "14.-15. Yüzy~llarda ~slam Heterodokslu~unun Trakya'ya ve
Balkanlar'a Yerle~me Yollar~", s. 179.
7 ' Melikoff, "14.-15. Yüzy~llarda ~slam Heterodokslu~unun Trakya'ya ve Balkanlar'a Yerle~me Yollan", ss.
179-180.
72 Melikoff gezileri s~ras~nda fark etti~i Babahlar aras~ndaki Hac~~Bekta~'a kar~~~görece so~uk tutumun sebebini izah ederken bu zümrelerin Osmanl~~Devleti ile ili~kilerine gönderme yapmaktad~ r. Ona göre devlet erkine
kar~~~geleneksel bir ale~jisi bulunan bu zümreler Hac~~Bekta~'a kar~~~isminin Osmanh Devleti'nin kurulmas~~ ve
67
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Bekta~i Tarikat~'n~n Bal~m Sultan önderli~inde te~kilatlanmas~~ süreci
ve bu süreci yönlendiren dinamikler muhtelif ara~t~rmac~lar~ n ilgisini çekmi~tir. Bekta~ili~in bir tarikat olarak kurumsalla~mas~ nda belirleyici faktörlerin ba~~ nda Osmanl~~Devleti'nin Bal~ m Sultan'a verdi~i destek gelmektedir. Böylesi bir deste~in nedeni herhalde do~udan yükselen K~z~lba~~tehdidine kar~~~Osmanl~'n~n s~n~rlar~~ içinde ya~ayan gayri Sünni kitleyi kontrol
alt~na almak endi~esi olmal~d~ r. Bu deste~in di~er bir boyutu da Yeniçeri
oca~~~ile Hac~~Bekta~~Veli aras~ nda ne zaman ve nas~ l kuruldu~unu halen
tam olarak bilemedi~imiz ba~la ilgilidir. Netice itibariyle, Osmanl~~ iktidar~n~n deste~ini arkas~na alan Bekta~iler di~er abdal ve kalender gruplar~n~~
zaman içinde kendi bünyesinde eriterek, en az~ndan 17. yüzy~l ba~lar~ndan
itibaren Osmanl~~dünyas~ nda gayri Sünni sahan~n hâkimi olmay~~ ba~arm~~lard~r".
Yemlanin eserinden anla~~ld~~~~kadar~ yla Otman Baba ismi etrafinda
kümelenen abdallar~ n Bekta~i ~emsiyesi alt~ nda erimeleri kolay ve çabuk
olmam~~t~ r. Yemianin ne Hac~~Bekta~~Veli'den ne de kendi ça~da~~~Bal~m
Sultan'dan hiç bahsetmemesi iki grubun 16. yüzy~l ba~lar~ nda henüz kayna~maya ba~lamad~~~n~~göstermektedir. Fazilet-nâme'den üç y~l sonra yaz~lan Vâhianin Hâce-i Cihân ve Netice-i Cân'~ nda da birinci grup "Tâ'ife-i
Abdalân-~~ Rum" ikinci grup ise "Gürüh-~~ Bektâ~ller" olarak ayr~~ ayr~~ ele
al~nmaktad~ r". Vâhidrnin eserinde Bekta~ili~in Rum abdallar~n~~kapsad~~~ na dönük en ufak bir ima yoktur. Dahas~ , eserin genel kurgusundan
Vâhicirnin Rum abdallar~ n~~daha fazla önemsedi~i, Bekta~ileri onlara nazaran daha küçük bir grup olarak gördü~ü izlenimi do~maktad~r'.

Yeniçeri oca~~~ile beraber an~lmas~ ndan dolay~~ so~uk hatta dü~manca bir tutum talunm~~lard~ r. Bkz. Melikoff;
"14.-15. Yüzy~llarda ~slam Heterodokslu~unun Trakya'ya ve Balkanlar'a Yerle~me Yollan", s. 180.
73 John K. Birge, The Bektashi Order of Denrishes,
London-Hartford, Conn. 1937, ss. 56-58; Suraiya Faroqhi,
"Conflict, Accommodation, and Long-Terrn Survival: The Bektashi Order and the Ottoman State (Sixteenthseventeenth centuries)", Bektadüyya: Etudes sur l'ordre mystigue des Bektachis et les groupas relevam de Hadji BeIctach, ed.
Alexandre Popovic-Giles Veinstein, ISIS Press, ~stanbul 1996, ss. 171-84; Irene Melikoff, "Un Ordre de derviches colonisateurs: les Bekta~is", in her Sur les traces da soufisme tura Recherches sur l'Isla~n populaire en Anatolie, ISIS Press,
~stanbul 1992, ss. 115-125; Ahmet Ya~ar Ocak, "Ideologie officielle et reaction populaire : un aperçu general sur
les mouvements et les courants socio) religieux k l'epoque de Soliman le Magnifique", in Süleyman the Magnificent
and his Time, ed. Gilles Veinstein, ~cole des Hautes ~tudes en Sciences Sociales, Paris 1990, ss. 185-194; Ahmet
Ya~ar Ocak, "Un aperçu general sur l'heterodoxie musulmane en Turquie: Reflexions sur les origines et les
caracteristiques du K~z~lbachisme (Alevisme) dans la perspective de l'histoire", Syncretistic Rerigions Communities in
The Near East, ed. Krizstina K. Bodrogi- Barbara K.Heinkele- A. Otter-Beaujean, Brill, Leiden 1997, ss. 195-204.
74 Vâhicti, a.g.e., vv. 41a-47a, 74a-78b.
75 Karamustafa Vihidi'nin eserine dayanarak Bekta~i tarikat~n~n olu~um
sürecine dair benzer görü~ler ortaya atm~~t~ r. Bkz. Karamustafa, "Kalenders, Abddls, Hcyderfs".
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D) Ak~nc~lar ve Ehl-i Beyt Sevgisi
Fazilet-nâme'nin yaz~ld~~~~dönemde (16. yüzy~l ba~lar~) Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Anadolu yakas~ nda gaziler ve gazilik gelene~i fiilen ortadan
kakm~~, gaza faaliyetlerinin merkezi Avrupa yakas~ndaki uç vilâyetlerine
kaym~~t~ . Burada gaza etosunu devam ettirenler Miholo~ullan,
Evrenoso~~~llar~, Turahano~ullar~, Malkoço~ullan gibi büyük ak~nc~~ailelerinin fiderli~inde organize olan ve geçimini H~ristiyan ülkelere yapt~klar~~
ak~nlardan kazanan ak~ nc~~ gruplar~~idi.
Ak~nc~~muhitinin siyasi ve sosyo-kültürel sebeplerden mistik yo~unluklu ve ~er'I kurallara fazla vurgu yapmayan halk tasavvufunu benimseyip
destekledi~i bilinmektedir. Asl~nda gaza kültürü ve ad~~geçen mistik ~slam
biçimi aras~nda bir ba~~oldu~u söylenilebilir. Erken dönem Osmanli beyleri
de gaza önderleri olarak belirdiklerinde ayn~~~slam yorumunun tesiri alt~nda idiler. Ne var ki beylik devlete do~ru evirildikçe merkezde hâkim din
anlay~~~nda da de~i~ iklikler meydana geldi; medrese liderli~inde üretilen
ve ~er'l kurallar~n ön planda tutuldu~u ~ slam yorumu benimsenmeye ba~land~. Buna paralel olarak halk~ n idrakine hitap eden tasavvufi yorum yava~~yava~~merkezden d~~land~ . Bu yoruma sahip ç~k~p ya~atan ise Anadolu'da K~z~lba~lar ve Balkanlarda Ak~nc~lar oldu".
Ak~nc~~beylerinin bu Sünnilik d~~~~~ slam yorumunu benimseyip himaye
etmelerinin arkas~ nda ciddi siyasi sebepler de vard~r. Zira devletin bürokratik temeller üzerinde merkezile~mesine paralel olarak Ak~nc~~hânedânlan
güçlerini ve ba~~ms~z hareket etme alanlanm yitirmeye ba~lad~klar~~bilinmektedir. Özellikle Fatih Sultan Mehmed döneminde hem devletin merkezile~me süreci hem de ak~nc~~gruplar~~ aras~nda kök satan ho~nutsuzluk h~z
kazanm~~t~r. Ak~nc~lar~ n devletin ulemas~ nca d~~lanm~~~gayri-sünni ~slam
anlay~~~m desteklemeleri bu ba~lamda onlar~ n merkeze dönük protestosunun bir parças~~olarak alg~lan~lmalid~r". Ancak ak~nc~larla abdallann yak~nli~~m sadece bu siyasi sebebe s~k~~t~rmak yetersiz olur. Gerek ak~nc~~beylerinin adam toplad~~~~sosyal çevreler, gerekse akmalarm hayat~nda geçerli
etik ve sosyal de~erler ile ad~~geçen ~slam anlay~~~~aras~nda öteden beri bir
yak~nl~k bulundu~u bilinmektedir.

76 R~za Y~ld~r~m, Turkomons beizveen two Empires: 77te Origins of &e Chzilbash Idenliy in Aneadia (1447-1514),Yavallarunana~~Doktora Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara 2008, ss. 63-149.
ss. 63-149.
77 Bu sürecin detayl~~bir analizi için bkz. Y~ld~r~ m, Turkomans betwe,en tivo Empires,
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Tekrar Yemini' ye dönecek olursak, onun eserine muhatap olarak zikretti~i Rum'daki gaziler yukar~da k~saca an~lan ak~nc~lardan ba~kas~~olamaz.
Gazilere ay~rd~~~~kelimeler sadece ba~ taki bu bölümle de s~n~rl~~ de~ildir.
ilerleyen bölümlerde de zaman zaman k~sa göndermelerde bulunmaktad~r.
Mesela bir yerde anlatt~~~~hikâyenin aras~ na gazileri övdü~ü "Der Medh-i
Gâziyân" ba~l~kl~~ 7 beyitlik bir ~iir eklemi~tir. Burada gazilerin kâfirleri ve
hânedân (ehl-i beyt) dü~ manlar~n~~helâk ettikleri ve hânedân muhibbi olduklar~~gibi hususlara vurgu yap~lmaktad~ r".
Yemianin eserin sonuna ekledi~i yine kendi zaman~ na dönük ele~tiriler de eserin yaz~ld~~~~muhit ve bu muhitte geçerli tasavvuf anlay~~~na dair
ipuçlar~~içermektedir. Yemini burada "imamlar" din yoluna ~ehit olmu~ken
kendi zaman~ nda "muhibb-i hanedan"~ n gizli kald~~~n~, ortaya ç~kamad~~~n~, e~er zahir olursa "Münafik"~n onlar~~ öldürece~ini söylemektedir. Ona
göre birisi Ali'ye izzet edip "~ah" dese bir nice gümrah i~itip öldürülecektir;
muhibb-i hânedândan diri kimse, Ali ismini yad edecek kimse kalmam~~t~r.
Zaman~ n cümle seccadeni~inleri dünya beylerinin "hemni~ini" olmu~~durumda, zaman~ n cümle "ehl-i han-kahl" yolu b~rak~ p Süfyan'a tapm~~~durumdad~r. Ba~~n~~büyütmü~, taylasan~~ uzatm~~~dili tarikat söyler ki~iler
avam~n kulu olmu~, kendisini halka be~endirmeye çal~~ makta, beylerin
kar~~s~ na geçip onlar~~övmekte, evlad~ na medh ü senalar düzüp dualar
etmekte, bunun yan~ nda Ali'nin ad~~ an~lsa ta~~at~ p böylece dünya beyine
yaranmaya çali~maktad~rlar".
Yemini, yukar~ da Rum'da bulunan ve ehl-i beyt muhibbi olan gazilerden bahsetmi~ti. ~imdi yine kendisinin de içinde bulundu~u dünyada insanlar~ n ehl-i beyt sevgilerini rahatça ifade etmelerine engel olan, hânedân
muhabbetini toplumda köreltmek için bask~~yapan bir güçten bahsetmektedir. Anlat~ma bak~l~ rsa bu güç o kadar büyük ki gaziler de dahil kimse
kar~~~koymaya cesaret edememektedir. O yüzden ehl-i beyti seven kimseler
kendisini gizlemekte ve bu ki~ilerin say~lar~~her geçen gün azalmaktad~r.
Eserde ehl-i beyt kar~~t~~bask~~yapan bu gücün kim oldu~una dair bir bahis
yer almamaktad~ r. Ancak 16. yüzy~l~ n ilk yar~s~ nda Balkanlar'~~ dü~ündüYemini, a.g.e.,s. 181.
Yemini, a.g.e., ss. 598-599. Yemini eserin ba~~taraflar~ nda yine kendisine ait oldu~u a~ikar olan bir bölümde zaman~n alimlerinden ~ikayet etmektedir. Ona göre zaman~ n âlimlerinden —en az~ndan bir k~sm~— Ali'ye
bu~zetmektedir: "Kaçan ilm ehli olan ola zalim / Ali'ye nice bu~z eyleye alim; Bu söze nicesi açarlar a~~z /
Zamane âlimi merdikl u âciz; Me~er ~eytana uyup ola cahil / Ki diye bâtla hak hakim bât~l; ~aM, bed-baht u
merün yüzi kara / Kamu dinini satm~~lar dinâra; Zihi kavrni hayâsuz sözi bid'at / Ali'ye bu~z iden me'una
la'net." Bkz. Yemini, a.g.e., ss. 133-34.
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~ümüzde burada çizilen resme uyan tek bir güç görünmektedir: Osmanl~~
Devleti.
Bu dönemde ~ii bir propagandayla özellikle Anadolu'daki birçok
Türkmen a~ iretini kendisine ba~layan ~ah ~smail tehdidine kar~~~Osmanl~~
rejiminin kat~~ bir Sünni tutuma büründü~ü bilinmektedir'. ~ki devlet aras~ ndaki siyasi mücadelede ana propaganda arac~~ olarak her iki tarafta da
din kullan~lm~~t~ r. Osmanl~~kaynaklar~ nda "Râfizi" kelimesi ile ifade edilen
kavram hem ehl-i beyt ve Hz. Ali ba~l~l~~~n~~ (~ia) hem de Osmanh'n~n temsil ve dikte etti~i siyasi düzeni reddetmeyi beraber içinde bar~nd~ran dinisiyasi bir kavramd~ r. Buna kar~~ n Safevilerin davalar~ nda ehl-i beyt sevgisini bayrakla~t~rd~klar~~bilinmektedir. Böylesi bir siyasi ortamda Osmanl~~
rejiminin ehl-i beyt muhabbetine kar~~~geleneksel Sünni anlay~~~n da ötesinde olumsuz bir tav~r tak~nd~~~~tahmin edilebilir. Bir ara Fatih Sultan
Mehmed'in vezir-i âzaml~~~n~~ yapan Sinan Pa~a'n~ n' Feridüddin Attâr'~n
Tezkiretül-evliyds~n~~ çevirirken Câfer-i Sâd~ k maddesine ekledi~i ifadeler
Osmanl~~ dünyas~ndaki durumu yans~tmas~~aç~s~ndan oldukça ayd~ nlat~c~d~r:
"Her kim ki an~~ [~ mam Ca'fer-i Sad~k] sevene Raf~zi dir ol
dinini rafz u terk itmi~dür ve her kim ki ehl-i beytün muhabbetini
Rasf~l'i ögmek
günah sayar ol gendü günah~n~~berkitmi~dür.
dinün s~ hhatinden gelür ve ehl-i beyti sevmek iman~n kuvvetinden gelür. Her kim ki gönülden Peygamber'i ta'zim ider elbette
evlad~ n' dahi tekrim ider. ~ol ki me~ hurdur halk aras~nda
söylenür `Mezheb-i ehl-i beyt mezheb-i ehl-i sünnete muhalifdür'
dinilür, ânun manas~~ budur kim bir tâyife kendülerini anlara
nisbet itmi~-lerdür ve kendü i'tikadalarmca bir bat~l mezheb
80 Irne Beldiceanu-Steinherr, "Le regne de Selim ler: tournant dans la vie politique et religieuse de
l'empire ottoman", Tureica, VI (1975), ss. 34-48.
Bey'in o~ludur. Daha yirmili
Ol Sinan Pa~a (Sinaneddin Yusuf) 1459 y~l~ nda isanbul kad~s~~iken ölen H~z~r
ya~lar~ nda "Hâce-i Sultan " lakab~yla Fatih'in hocas~~olmu~~ve ayn~~ zamanda Sahn müderrisli~ine atanm~~t~r.
S~ra d~~~~zekas~~ile sadece filmde de~il bürokraside de çok h~zl~~yükselmi~, 1470'te vezir 1476'da da sadrazam
olmu~tur. Ancak ayn~~ y~l azledilerek hapse at~lm~~, daha sonra Istanbul ulemasm~ n tavassutu ile affedilip Sivrihisar kad~l~~~~ve müderrisli~ine getirilerek Istanbul'dan uzalda~tmlm~~ur. 1481'de II. Bayezid'in tahta ç~kmas~~ile
vezirlik rütbesi iade edilerek Edirne Darülhadis medresesine müderris olarak atanm~~t~r. Yine bu dönemde ~eyh
Vefa'ya intisap etmi~~ve 1486 y~l~nda vefat etmi~ tir. Bkz. Yusuf Sinan Pa~a, Tazarne'nelme, haz. A. Mertol Tulum,
Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~nlan, Ankara 2001, ss. 1-6; Sinan Pa~a, Teziciretül-evliyd, ha~. Emine Gürsoy-Naskali,
Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Yay~ nlan, Ankara 1987, ss. 2-3; Hasibe Maz~o~lu, "Sinan Pa~a", islam Ansiklopedisi,
cilt X, ~stanbul 1966, ss. 666-670. Sinan Pa~a'n~n neden Fatih'in gözünden dü~tü~ü bilinmemektedir. Mertol
Tulum bir noktaya dikkat çekmektedir. Fatih devrinde ulema iki zümreye bölünmü~tü. Sinan Pa~a'n~ n da dahil
oldu~u birinci zümre serbest fikirli ve tasavvufa yak~n (bunlar ~eyh Vefa etrafinda kümelenmi~lettli) iken ba~~m
Karamani Mehmed Pa~a'n~ n çekti~i di~er zümre daha mutaass~ p olup tasavvufa so~uk idiler (Yusuf Sinan Pa~a,
özellilde
a.g.e., s. 5). Sinan Pa~a'n~ n gözden dü~mesi bu iki kamp aras~ ndaki çeki~me ile ba~lant~l~~olmal~d~r.
onun a~a~~da al~nt~ lanacak olan ehl-i beyt ile ilgili fikir ve duygulan ba~~na dert açm~~~olabilir.
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dutm~~ lardur. Yoksa ehl-i beyt-i Nebi beridür anlarun
kelimât~ ndan ve evlâd-~~ Fat~ ma vü Ali münezzehdür anlar~n
türrehât~ ndan. Bunlar ehl-i sünnete nice muhalif olurlar ki sünnet bunlardan ç~km~~dur ve bunlar tarik-i Hak'dan kaçan `uclf~l
iderler ki tarikat bunlardan yay~lm~~dur. ~ol on iki imam ki
imâmiyyenün ulular~ dur cemrisi zamanun müta'ayyin bellüleri
idi. ... Her biri bir âyet-i Hak ve her biri bir hüccet-i mutlak idi.
Her biri zamanun feridi ve her biri ol asrun vâhidi idi.
Cemrisinün kerameti zâhir ve cümlesinün velâyeti bâhir

Bu durumda Yeminrnin ifadelerinde Hz. Ali ve evlatlar~n~~seven kimselere bask~~ uygulayan gücün Osmanl~~Devleti oldu~undan ~üphe etmek
yersizdir. Ancak o ne Osmanl~~Devleti'nden ne de Safevilerden eserin hiçbir yerinde bahsetmemektedir. Fazilet-nâme'nin Çald~ran Sava~~'ndan be~~y~l
sonra Balkanlar'da yaz~ld~~~~göz önüne al~n~ rsa bu tercihin anla~~lmas~~ zor
olmayacakt~r.

On alt~nc~~yüzy~l Osmanl~~toplumuna bakt~~~m~zda Hz. Ali ve ehl-i beyt
sevgisini dini ya~amlar~nda ba~at etken haline getiren iki büyük kümelenme görülmektedir. Bunlardan birisi Anadolu'da Safevi ~eyhlerinin pe~ine
tak~ lan Türkmen oymaklar~d~r - ki bunlar ~eyh Haydar'la beraber K~z~lba~~
ad~n~~ alm~~lard~r. Di~eri Balkanlar'da dinen çe~itli abdal gruplar~n~ n tesiri
alt~ nda bulunan konar göçer ve ak~nc~~ gruplar~d~r. On alt~nc~~yüzy~l boyunca birinci grup Osmanl~ -Safevi mücadelesinin sertle~ mesine paralel olarak
Osmanl~~ din anlay~~~ ndan tamamen koparken, ikinci grup siyasi ve co~rafi
nedenlerden dolay~~dini yorumlar~n~~ bir ~ekilde Osmanl~~ sistemi içinde

Sinan Pa~a, a.g.e., ss. 32-33. Sinan Pa~a'n~ n Tezkiretül-evliyds~~ esas itibariyle Feridüddin Attâr'~n ayn~~isimli Farsça eserinin tercümesi olmakla beraber kendisi de bir çok husus eklemi~~ve ç~karm~~t~ r (Her iki eserin
muhtevalann~n kar~~la~t~rmas~~ için bkz. Sinan Pa~a, 1987: 4). Mesela Câfer-i Sâd~ k bahsinde yukar~ya al~nan
bölüme kaynakl~k eden k~s~m Attâr'~n eserinde ~öyle geçmektedir: "~a~ar~ m o insana ki ehl-i sünnet ve ehl-i
cemaat ile ehl-i beyt aras~ nda fark vard~ r diye hayal eder. Zira hakikatte ehl-i sünnet ve ehl-i cemaat ehl-i
beytten ibarettir. Bir insan böyle bir baula neden saplarup kal~r bilmem. Fakat bildi~im ~ey ~udur ki Muhammed'e (Allah ona ve hane halk~ na salât ve selam etsin) iman edip de evlad~na ve dostlanna iman etmeyen Muhammed'e (say) imam etmemi~~olur. Baksana, ~mam Azam ~âfii (r.a) ehl-i beyti çok fazla sevdi~i için onu
Rafizili~e nisbet ederek hapse atm~~lard~. Bu konuda söyledi~i ~iirin bir beyti ~öyledir: 'E~er Muhammed'in
hane halk~n~~sevmek Rafizilikse, insan ve cin ~ahit olsun ki ben rafiziyim!" (Feridüddin Attâr, Ev4ya Tezleirelen,
haz. Süleynam Uluda~, Kabalc~~ Yay~nlan, ~stanbul 2005, s. 52). Sinan Pa~a'n~ n bu meme gerek içerik gerek
üslup aç~s~ndan epeyce ilaveler yapt~~~~aç~kça görülmektedir. Sinan Pa~a'n~n eldemelerini ve üslupta yapt~~~~
de~i~ikli~i ~üphesiz kendisinin fikir ve hissiyat~~ile döneminin ~artlar~~çerçevesinde yorurnlamak gerekir. Böyle bir
yoruma giri~ildi~inde de söylenecek ilk ~ey herhalde Pa~a'n~ n ehl-i beyte gönülden muhabbet duydu~u, ancak
ya~ad~~~~ortamda bu muhabbetin ~üphe ve hatta ithamlarla kar~~land~~~d~r. Zira Sinan Pa~a'n~
n reaksiyon ve
savunma havas~~kokan bu sat~rlann~~ ba~ka türlü anlamland~ rmak zor olacakt~r.
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ya~an~labilir k~lman~n yollar~n~~ aram~~lard~ r". Ancak, en geç on yedinci
yüzy~ldan itibaren benzer sosyo-kültürel zeminlerde geli~en bu iki ak~m~n
tekrar bulu~up kayna~t~~'~~bilinmektedir".
~üphesiz Yemini yukar~da an~ lan ikinci kümelenmeye dahildir. Onun
eserini yazd~~~~dönemde bu iki grup aras~ndaki etkile~imin hangi yo~unlukta ve ne düzeyde oldu~una dair elimizde pek az veri vard~r. Dahas~~Balkanlar'da ak~nc~~gruplar~~ve konar-göçer Türkmenler aras~nda yay~lan ve
abdallar tarafindan temsil edilen tasavvufi ~slam anlay~~~n~ n bu dönemde
ehl-i beyt muhabbetine ne kadar merkezi yer verdi~i de lark~yla bilinmemektedir. Bu zümrelerin ortak hissiyarin~~ve yakla~~mlar~ n~~ yans~tan veliyet-nâmelere (özellikle Hac~~Bekta~~Veli, Abdal Musa, ve K~z~ldeli ad~na
düzenlenen velâyetnâmeler ile Saltuknâme) bak~ld~~~nda yo~un bir ~ii vurguya rastlanmaz. Fazilet-nâme bu aç~dan çok özel bir yerde durmaktad~r.
E~er Yeminrnin ak~nc~~gazilerine hitaben kaleme ald~~~~bu uzun mesnevi
belli ölçüde muhataplar~n~n duygu ve dü~üncelerini yans~t~yorsa, Faziletnâme söz konusu zümreler aras~ nda ~ii unsurlar~n tasavvufi bir formda ne
kadar yayg~n oldu~unu en aç~ k ortaya koyan eser konumundad~r.
Osmanl~~kaynaklar~~ak~nc~~muhitinde yayg~ n olan ehl-i beyt kültürünü
gizlemektedir. Bunun nedeni bellidir. Zira Osmanl~~tarih yazarlar~n~ n ya
do~rudan do~ruya padi~ah ya da yüksek dereceden bir yöneticinin be~enisine sunmak üzere kaleme ald~klar~~tarihler ayn~~zamanda resmi ideolojiyi
yans~tmaktad~rlar. Bu yüzden onlarda "ayk~r~" gruplar~n "bât~nI" yönlerine
dair bilgiler ancak belli belirsiz imalar ~eklinde yer alabilmektedir.
Yine de baz~~ Osmanl~~kaynaklar~~dikkatli okundu~unda ak~nc~lar~n
Hz. Ali ve ehl-i beyte ba~hl~~~na dair ipuçlar~~bulunabilir. Örne~in, 16.
yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda Hazerfen Hüseyin bin Cafer tarafindan yaz~lan bir
eserde dikkat çekici ifadeler yer almaktad~r. Hazerfen Çald~ran sava~~n~~
anlat~rken alunc~larla ilgili ~ u bilgiye yer vermektedir. Ona göre, Yavuz
Sultan Selim Çald~ ran Seferi'nde ~ah ~smail'e yeti~ti~inde vezirlerini ve
pa~alar~m toplay~p sava~a hemen mi yoksa biraz dinlendikten sonra m~~
girilmesinin uygun olaca~~n~~isti~are eder. Orada bulunanlar~n hepsi ordunun çok yorgun oldu~unu ve bir gün dinlenmesinin uygun olaca~~n~~söylerler. Sadece Rumeli defterdar~~ K~l Mehmed Çelebi farkl~~bir görü~~ileri
83 J. R. Walsh, (1962). "The Historiography of Ottoman-Safavid Relations in the Sixteenth and
Seventeenth Centuries", in Historians of the Midle East, eds., Bernard Lewis and P. M. Holt, Oxford University
Press, New York, Toronto, London 1962, s. 202; Y~ld~r~m, Turkomat~s between two Empires, ss. 129-130.
84 Faroqhi, a.g.m.
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sürer. O, ak~nc~lar aras~nda Ka~lba~~muhibbi olan ve onlar~n mezhebine
meyilli çok ki~inin oldu~unu, e~er hemen sava~a girilmezse ~ah'~n casuslar~~
vesilesiyle bunlar~n kar~~~cepheye geçebilecekleri veya el ucuyla sava~acaklarm~~söyleyerek bir an önce sava~a girmeyi teklif eder'. Yavuz bu teklifi
kabul edip beklemeden sava~~~ba~lat~r'.
Yine ayn~~seferde Yavuz tarafindan gönderilen Ahmed ad~nda bir casus ~ah ~smail'in huzuruna ç~km~~~ve onu kendisinin Rumeli beyleri ve
Türkmen liderleri taraf~ndan gönderildi~ine ikna etmi~tir. Ça~da~~Osmanl~~
tarihçilerine bak~l~rsa, casus Ahmed an~lan iki grubun can u gönülden
~ah'a ba~l~~ve hizmetine talip olduklar~n~~söylemi~~ve ~smail de bu iddiaya
kolayl~kla inanm~~t~r'. Osmanl~~kaynaldar~nda yer alan bu kay~tlar dolayl~~
da olsa ak~nc~~muhitinde yayg~n din anlay~~~ nda ehl-i beyt muhabbetinin
önemli bir yer tuttu~unu göstermektedir. ~u halde Fazilet-nâme'de ortaya
konan ~slam anlay~~~n~n tarihsel ve sosyal bir kar~~l~~~n~n bulundu~unu
söylemek mümkündür.
Bu iddiay~~daha da güçlendiren kan~tlar~~Otman Baba Velâyetnâmesi'nde
buluyoruz. ~nalok'm isabede tespit etti~i üzere Otman Baba'n~n Balkanlarda ba~l~ca müttefikleri (ya da ö~retisini yayd~~~~sosyal taban) Türkmen
Yörükler ve uç gazileridir". Hatta VeMyetnâme bazen rakiplerini Otman
Baba'ya "Yörük Kocas~" diye hitap ettirir". Öte yandan Baba'n~n yerle~ik
~ehirli kitle ile aras~n~n pek iyi olmad~~~~ve onlar~n temsilcileri ile s~k s~k
münaka~aya girdi~i Veldyetnt~me'de aç~kça ifade edilmektedir. Veldyetmlme
dikkatle incelendi~inde Baba'n~n husumetinin esas olarak Osmanh devlet
erkinin bir parças~~olarak geli~en ulemaya, yer yer o erkin temsilcisi beylere
ve nihayet devletle bir ~ekilde eklemlenen "conformist" tasavv~~kulara dönük oldu~u görülür'. Velâyetni~me'ye göre Otman Baba, Osmanl~~merkeziBurada iki çekici di~er bir husus da ~udur: Hezarfen Hüseyin Osmanl~~ordusunda ~k~~Ismail'in mezhebine meyilli gruplar aras~nda sadece alanc~lardan bahsetmektedir. Oysa Bekta~ilikle ili~kileri dikkate al~nd~~~nda
~ah'm mezhebine meyilli gruplar aras~nda alanalardan önce Yeniçerilerin say~lmam beklenircli. Ne Hezarfen
Hüseyin'in eserinde ne de ba~ka bir kaynakta Çald~ ran Seferi s~ras~ nda Yeniçerilerin K~z~lba~lara meyledebilece~ine dair kay~t mevcut de~ildir. Aksine, abisi Alunetle taht mücadelesine girdi~i s~rada en önemli vaaderir~den
birisi K~z~lba~~tehlikesini bertaraf etmek oldu~u halde Selim'in ba~l~ca destekçisi Yeniçeri oca~~~olmu~tur. Bu
husus Bekta~ili~in 16. yüzy~l ba~lar~ ndaki durumu hakk~ndaki bilgilerimizi gözden geçfrmemiz gerekti~ini ortaya
koymaktad~r.
86 Hezarfen Hüseyin bin Cafer, Tenkau't-teadrih, el yazmas~
, Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih, 4301, v.
114a.
87 Y~ld~r~m, TIO*071143113 between tzt~o Empises, s. 577.
88 Inalok,
s. 24
89 Gö'çek Abdal, a.g.e., s. 68
88 Gö'çek Abdal, ag.e., ss. 119-24, 161.
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nin ~ekillendirdi~i sosyal ve dini yap~n~n d~~~na saç~lm~~~olan iki ana toplumsal kesimin ~eyhidir: gaziler (ak~nc~lar) ve yörükler. Asl~na bak~l~rsa bu
iki kesim aras~nda da s~k~~bir münasebet vard~r. Zira ak~nc~~beylerinin adam
toplad~~~~ba~l~ ca toplumsal zemini konar-göçer Türkmenler olu~turmaktad~r.
Sonuç olarak denilebilir ki, Osmanl~~ Beyli~i'nin kurulu~undan beri
özellikle gazi muhitlerinde yayg~ n olan tasavvuf anlay~~~n~ n ana ayaklar~ndan birisi ehl-i beyt sevgisi olmu~tur. Ne var ki, Osmanl~~ merkezinin bürokratik devlet yap~s~~üzerinde kendisini in~a etme sürecinde ehl-i beyt
vurgulu tasavvuf anlay~~~~yerini medreselerde üretilen ~slam anlay~~~na terk
etmi~tir. Osmanl~~devlet yap~s~n~ n merkezile~mesi ile hâkim ~slam yorumunun (bir anlamda ideoloji) Sünnile~mesi birbirine ba~l~~ve birbirini besleyen
iki paralel süreç olarak gerçekle~ mi~ tir. Devlet merkezi-bürokratik bir karaktere büründükçe kurulu~~döneminin "feodal" güçleri -ki bunlar aras~nda Türkmen a~iretleri ve ak~nc~~ gaziler ba~ta gelmektedir- sistemin d~~~na
itilmeye ve marjinalle~ meye ba~lam~~t~r. Devletin merkezile~ tikçe Sünnile~mesinin bir yans~mas~~ olarak bu gruplar~ n da siyaseten marjinalle~tikçe din
yorumunda Alevile~ tikleri gözlenmektedir. Özellikle, Osmanl~lar 16. yüzy~l
ba~lar~ nda - Safevilere kar~~~giri~ilen amans~z mücadelenin etkisiyle - her
türlü Alevi/~ii ça~r~~~ma kar~~~d~~lay~c~ , alerjik bir tutum tak~n~ nca bu ikinci
yorumun Osmanl~~ topraklar~nda bar~nmas~~iyice zorla~m~~t~ r.
Yukar~ daki analizlerden anla~~laca~~~üzere, Osmanl~~ bölgesinde kar~~m~za ç~kan Sünni-Alevi çeki~ mesi özünde teolojik de~il siyasidir. ~lk a~amada, beylikten devlete evrimle~ me sürecinde, Osmanh yönetimi her alanda
kendi hinterland~m olu~tururken ideolojisini medrese ulemas~~üretmi~,
dolay~s~ yla Sünni-kitabi ~slam merkeze oturmu~tur. Bunun yan~nda, gaza
gelene~ini devam ettiren ak~nc~ lar bir yandan yava~~yava~~Osmanl~~siyasi
kurgusunun kenar~na do~ru kayarken, di~er yandan özünde güçlü bir Hz.
Ali ve ehl-i beyt sevgisi/ba~l~l~~~~bar~nd~ran tasavvuf anlay~~~n~~sürdürmü~lerdir. ~kinci a~amada, d~~ar~dan rakip bir güç ~ii ideoloji ile Osmanl~~ bütünlü~ünü tehdit edince, Osmanl~~ merkezi bir yandan Sünnili~i daha da
kat~la~t~r~rken di~er yandan Alevi unsurlar~~potansiyel siyasi tehdit alameti
olarak görmeye ba~lam~~t~ r. Bunun sonucu olarak da tasavvufl mahiyette
dahi olsa Alevi unsurlar içeren cereyanlar üzerinde bask~~uygulamaya ba~lam~~t~r. ~~te bu çerçeveden bak~ld~~~ nda, Yeminrnin bahsetti~i Ehl-i Beyt
muhipleri üzerindeki bask~~anlam kazanmaktad~ r.
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Makalenin ba~~ nda ifade edildi~i gibi Yemini gerek me~ rep, gerek
kronoloji, gerekse co~rafya itibariyle Anadolu ve Balkanlar'~n din tarihi
bak~m~ndan önemli ba~lant~~ noktalar~~ üzerinde durmaktad~ r. Yeminrnin
hayat~~(Fazilet-nâme'nin sat~r aralar~ndan s~zan bilgiler ~~~~~nda) bize Bekta~iligin olu~ um süreci, dini anlay~~lar~~ve sosyo-kültürel tabanlar~~ile ilgili çok
de~erli tarihsel veriler sunmaktad~r.
Öncelikle onun pozisyonu Bekta~i gelene~ine Hur~lfi ö~elerin nas~l
girdi~ine dair bir örnek te~ kil etmektedir. Yukar~ da analiz edildi~i gibi
Yemini, Hurilfili~i dini-tasavvufi kimli~inde birinci ve ba~at ö~e olarak
almam~~t~ r. Ancak tasavvuf anlay~~~nda Hurilfili~in belirgin etkileri olmu~tur. Onun Mir
Refri, Firi~teo~lu, ve Misali Hurüll
halifeleri/daileri ile abdallar aras~ nda köprü konumunda oldu~u ve bu
yönüyle baz~~ Hudifi ö~retilerinin Alevilik-Bekta~ilik inançlar~ na girmede
ba~at rol oynad~~~~söylenebilir.
Fazilet-nâme Bekta~i tarikat~n~n olu~ um sürecine dair bilgimize önemli
katk~~sa~lamaktad~r. Bal~ m Sultan'la ça~da~~olup onun ölümünden hemen
sonra eserini yazan Yemini, bu dönemde Otman Baba ad~~ etraf~nda kümelenen Rum abdallar~n~n henüz Bekta~i ~emsiyesi alt~na girmedi~ini ortaya
koymaktad~ r. Yemini ile ayn~~ çevrede yeti~en Demir Baba ve Virânrnin
"Bekta~i"lere kar~~~tutumu bu görü~ü desteklemektedir. Ayn~~ muhitte üretilen Otman Baba Velâyetnâmesi, Fazilet-nâme, Demir Baba Velâyetnâmesi ve
Virânrnin eserleri yan yana okundu~unda, Vâhidrnin "Abdalân-~~ Rum"
dedi~i bu grubun gerek sosyal gerekse dini-tasavvuti anlamda müstakil
varl~klar~n~~16. yüzy~l sonlar~ na kadar devam ettirdikleri anla~~lmaktad~r.
Son olarak, Balkan uçlar~nda gaza ile me~ gul olan gazilerin abdallar
güruhu ile olan ili~ kileri ve bu zümrenin tasavvuf anlay~~~~konusunda da
Yemini de~erli bilgiler sunmaktad~ r. Ak~nc~lar ve onlar~ n manevi önderleri
konumundaki abdallar aras~ nda câri olan Hz. Ali ve ehl-i beyt sevgisi ba~ka
hiçbir kaynakta bu kadar net ifade edilmemektedir. Yeminrnin tan~kl~~~~
di~er ça~da~~kaynaklarda yer alan s~n~rl~~kay~ tlarla bir araya getirildi~inde
anlaml~~ bir bütün olu~ maktad~r. Bu ba~lamda Fazilet-nâme ak~nc~~ muhitinin
inanç dünyas~na ~~~ k tutacak niteliktedir.
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