OSMANLI DÜ~ ÜNCE TARIHINDE TOPLUMSAL B~R
MUHALEFET OLARAK ~EYH BEDREDD~N VE
HAREKETININ TAHL~L~~
MEVLÜT UYANIK
t. ~eyh Bedreddin Hareketini Haz~ rlayan Sosyal ve iktisadi ~artlar~ n
De~erlendirilmesi.
~slam Dü~ ünce Tarihinde 'zaman zaman' Hakim dü~ünce yap~s~ na
itiraz ederek, o devrin anlay~s~ nda de~i~iklik yapmak isteyenlerden birisi
de ~ehy Bedreddin'tir.
Ozgünlük, ba~~ms~ zl~ k ve kar~~ t olma temel hareket noktalar~ ndan
kalkan bu insanlar, o zamana kadarki uygulamalardaki aksayan yönleri
göstermeye çal~~arak, kamunun belli bir k~sm~n~ n sesi olabilmi~lerdir. Gayeleri ~slahat olmas~ na ra~men, islam akâidi aç~s~ ndan vard~ klar~~ noktalar
oldukça farkl~~ olabilmi~tir. Dolay~s~yla ~eyh Bedreddin'in akâide dair
görü~lerini iyi tahlil edebilmek için, o devrin sosyal ve iktisadi ~artlar~ n~~ iyi
de~erlendirmek gerekti~i kanatindeyiz.
H.77o/M.1358 y~ l~ nda Simayna'da do~an Bedreddin Mahmut, Selçuklu sülalesinden Simavna kad~s~o~lu Gazi ~srail'in büyük o~ludur. Oldukça
iyi bir tahsil gören Bedreddin, Mevlana Yusurtan sarf ve Nahiv, ~ahidi'den tefsir, Mevlana Feyzullah'tan Astronomi, M ~ s~ r da Ali b. Muhammed Mercani ve Mubarek ~ah'tan F~ k~ h, tasavvuf ve Mant~ k derslerini ald~. S. ~erif Cürcani'nin ders arkada~~d~ r. Daha sonralar~~ ~eyh Hüseyin
Ahlati'ye intisab etti 2.

s.91-93.

Bkz. J. Bronowski, Bilim ve ~ nsan De~er Yarg~lan, (Çev. A. Usluata), ~st. 1971.

2 Hayat~~ için bkz. Yaltkaya, ~erafeddin. ~eyh Bedreddin, ~st. 1340, ss. 3-8, Bedreddin
Maddesi, ~.A, C.2, s. 445, A~akpa~azade Tarihi, ~st, 1332, S. 83, Ahmet Cevdet, K~sas-~~ Enbiya, VI, c. 3, Ank. 1975, s. 398, Çubukçu, ~ brahim. Türk Dü~ünce Tarihinde Felsefe hareketleri, Ank. 1980, S. 13-14, 18o vd, F~ nd~ ko~lu, Z. Fahri, Sosyalizm, ~st. 1976, s. 111.
Uzunçar~~l~, ~.Hakk~. Osmanl~~ Tarihi, Ank. 82, c.1, S. 360-2 Tahir, M. Osmanl~~ Müellifieri,
~st. Tarihsiz, S. 64.
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Bir bilgi karma~as~~ içinde oldu~umuz ~eyh Bedreddin ve Hareketini
herkes kendine göre ele alm~~t~r. Mesela, V. Timuro~lu, kendisini bir materyalist sanatç~~ ve dü~ünür olarak tan~mlad~ktan sonra devamla der ki:
Bedreddin, siyasal iktidara yönelik bir halk eyleminin lideri olarak beni ilgilendirir. Üstelik, Orhan Hançerlio~lu, "Mutluluk Dü~üncesi" adl~~eserinde, Thomas Moor ile kanla~t~rarak ~eyh'i materyalist göstermek istemesine ra~men becerememi~tir", der. Çetin Yetkin'de bunu denemi~tir 3, ama
e~er becerselerdi bile, bu durum ~eyh'in aleyhine olacakt~r 4. Bedreddin,
~brahim Konyal~~ taraf~ ndan ise Stalin'in ~eyhi olarak takdim edilirken 5,
F~ nd~ko~lu'na göre ise, Eflatundan sonra ikinci büyük sosyalist Bedreddindir. Zira O'nun dü~ünce yönü sonraki as~ rlarda da devam etmi~tir. Bir taraftan Mani'ler den beri devam eden dini, mistik renkteki sosyal mücadeleye ba~lan~ rken; öbür taraftan modem manadaki sosyalizmin bizdeki
öncüsü olarak gözükmektedir6.
Bütün bu pe~in hükümlerden ve ~eyhi, herkesin kendi dü~üncelerine
alet lulmalanndan ~ikayet eden N.Tannkulu, onu Batini, Z~nd~k, isyanc~,
~eyh, Sosyalist olarak takdim edenlerin hiçbirisinin kendi eserlerine göre
de~erlendirmedi~ini söyler. O'na göre ise, f~k~h'taki eserleri Varidat'la °irlikte incelenirse görülür ki, özgürlük, ba~~ms~zl~ k ve adalet ilkeleri üzerinde durarak insan özgürlü~ünün din ve hukuk özgürlü~ü ile mümkün oldu~unu vurgulanmaktad~ r. Bu ise, dünya i~leri ile ahiret i~lerine kan~t~ rmamak demektir. Yani lak1i~i belirtmekte 7. A. Cerraho~glu ise, ~eyhi bir
liberal olarak görür 8.
Me~rl~tiyet'te Osmanl~~ Demokrat F~rkas~~ Umum Katibi, Maarif
Ba~müfetti~li~i ve kaymakaml~k yapan Bezmi Nusret Kaygusuz'a göre,
Bedreddin bir kollektivist'dir. Varidat çevirisi bulunan Kaygusuz, der ki;
Bedrettin'de Türkiye'ye özgü temiz ahlak, ça~da~~humanizmin kurtar~c~~
doktrinleri, insanl~~~ n kurtulu~~ve özgürlük kaideleri vard~r. O bir sosyal
3 Yetkin, Çetin. Etnik ve Toplumsal Yönleri ile Türk Halk Hareketleri ve Devrimle~i,May yay~ nlan, 1974, s. 135-7.
° Timuro~lu, Vecihi, Varidat, (Giri~), Ank. 1979, S. 20-22, (~eyhi bir alet olarak kullanmalar~~ ve ~slam Dü~üncesinden hiç haberlerinin olmad~~~~ayetle hadisi kar~~t~ rmalar~~
(a.g.e. s. 78 vd) ile ~slam Felsefesini Aristo izleyicilerinden ba~ka bir ~ey olarak görmedi~ini
söylemesinden belli olmaktad~ r.).
Konyal~, Ibrahim, Tarih Hanesi, c.~ , say~. 1, s. 37.

F~nd~ ko~lu, Z.F. a.g.e., s. 92-151.
Tanr~ kulu, Necdet. Bütün Yönleri ile Bedreddin, ~st. 1977, s. 163, 164, 165 ve 170.
8 Cerraho~lu, A. ~eyh Bedreddin, ~st. 196o, s. 38.
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demokrat't~r 9. Di~er bir bak~~~ aç~s~~ ise, Ça~da~~Türk Dü~üncesinin geçmi~teki aya~~~Osmanl~lar içindeki, ~eyh Bedreddin gibi, kar~~~dü~ünceden
yükselmi~tir lo, ~eklindedir. Bunlara ilave olarak, Bedreddin, Luther'in
Hristiyanl~k'ta yapmak iste~i reformun benzerini Islam'da yapmak istemi~tir 11 denilmektedir.
Görüldü~ü üzere oldukça kar~~~ k bir yap~ ya sahib olan ~eyh Bedreddin ve benzeri hareketler ~slam tarihini ilk zamanlar~ndan itibaren vard~r.
Sebebleri her ne olursa olsun, bu kar~~~hareketler göstermektedir ki, dinin
ideal uygulama biçimi -Resulullah dönemi hariç- sürekli gerçeklik kazanamam~~t~ r. Iktisadi, toplumsal ve siyasal güç, toplumun her kesimini ile uzla~amayan ve kabilecilik unsurlar~ n hakim oldu~u güçlerin (Emevi, Abbasi
vb) ellerinde oldu~u için ilk devirlerden itibaren bir gerçeklik ~eklinde bir
toplumda görülmemi~ tir. Devletin ayakta kalmas~~ için toplumla bütünle~mesi gerekti~i halde, bu gerçekle~medi~i için ilk önce Hariciler isyan etmi~lerdir. Sonra Ravendi ve Muknea, Horasan'da silahl~~ eyleme geçmi~tir.
H. II. yy. da Do~ru Baba Musa i~tirak (kad~ nlar da dahipli~i savundu.
Bunlara "Mesrurlar"da denir. H.II. ve IV. yy. aras~nda Karamita ~slami
esaslara muhalif görü~ ler ileri sürmü~lerdir. ~eyh Bedreddin hadisesinden
sonra, günümüzde ise Vehhabiler kendilerine has bir akaid sistemi olu~turarak di~er müslümanlara kar~~~silah çektiler 12 .
Hariciler-~eyh Bedreddin ve Vehhabiler aras~nda benzerlikler oldu~u
a~ikard~ r ". Hammer'e göre, bunlar~ n içinde en önemlisi Bedreddin Hareketidir. Zira Bedreddin isyan~~ ~ran'daki Zerdü~t ruhban~n~ n Kabbad komutas~ndaki ihtilalin kötü bir örne~idir".
Görüldü~ü üzere, dini ~slahat gayesi ile ortaya ç~ kan hareketlerin temelinde, kanaatimizce, ekonomik ve siyasal nedenlerin önemi büyüktür.
Bu hususa temas eden E. Kongar, Bat~c~~ ve ~slamc~lar~n toplumsal de~i~mede çok önemli bir yeri olan dini ö~elere belirleyici rol vermekle hata
ettiklerini belirtir. Mesela, Osmanl~, müslüman oldu~u için de~il, ekono9 a.g.e., S. 29, 45, Timuro~lu. a.g.e., S. 64.
° Zelyut, R~za. Osmanl~da Kar~~~Dü~ünce ve ~dam Edilenler, ~st. 1985, S. 104 vd.
II Cerraho~lu, A. a.g.e., S. 59.
12 Hammer, Osmanl~~ Tarihi, (Çev. M.Ata), ~st. 1337, C.2,
S. 136-8.
13 Gibb, H.N. ~ slam, London. 1975, S. 114, Fazlur Rahman.
~slam, (Çev. M. da~~ve
M. Ayd~ n), ~st. 1981, s. 186, Ayoub, Mahmud. ~slam Between ~deals and ~deologies, (~slamic ~ mpulse, Ed. B. A. Stowasser), Washington. 1987, S. 307-8.
14 Hammer, a.g.e., s. 138.
1
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mik ve siyasal nedenlerle çölcmü~tür. ~mpataroluk çöktü~ü için din yozla~m~~t~r; yoksa din yozla~t~~~~için imparatorluk çökmemi~tir, der 15 .
Bu tesbitten hareketle ~eyhi isyana zorlayan sosyal, siyasal, ekonomik
ve dini unsurlar~n arkaplann~~ tahlil edebilirsek, insan faktörünü de
gözönünde bulundurdu~umuzda, niçin böyle bir harekete kalk~~ t~~~n~~ anlayabiliriz. Daha da önemlisi, niçin ayr~~ bir metafizik sistem kurmaya çal~~m~~t~r? Ayr~ ca, O, bu metafizik sistem içinde yeni bir ahlak telakkisi "
getirme ihtiyac~n~~ niçin hissetmi~tir? K~sacas~~ Fikirlerle Hadiselerin irtibat~n~~ sa~lamak gerekmektedir.
H.II. yy. itibaren ~ran ve Asya tarafiarma nufuz etmeye ba~layan islamiyete kar~~ , buralardaki eski medeniyetlerin ve kavrni irki potansiyellerin sosyal mukavemet ~eklinde belirmeye ba~lam~~t~r. Bu Kar~~t Hareketlerde ya bu harici tesirlerle, ya da her din içinde kendili~inde görülen cedeli tart~~malarla olmaktad~ r". Bedreddin hadisesinde önemli olan bu hafici tesirler; yani ~amanl~ k, Buddha ve Mani dinlerinin kal~nt~ lar~n~~ töre halinde ya~atan Türklerin psikolojisine çok uygun olmas~~18 çok önemlidir.
Bunlara ilave olarak, Mazdekizm ve Babekizmi ekleyen F~nd~ko~lu, Bedreddin hareketini haz~ rlayan ilk daireyi çizer ".
Bedreddin Hareketini haz~ rlayan ikinci daireyi ise Osmanl~lar~n içinde
bulundu~u siyasal ve iktisadi kan~~ klar, olu~turmaktad~ r. Bu kar~~~kl~klara
tepki ise, 1. K~rsal 2. ~ehirler olmak üzere iki yönden olmu~ tur. K~rsal kesimdeki dini alumlar ~eklinde ortaya ç~kan bu kar~~t dü~ünceler 2° son derece h~zla yay~ lmalan, o dönemin iktisadi ve sosyal ~artlar~n gözönünde
bulundurdu~umuzda anla~~ labilir hale gelmektedir. Yakla~~ k iki as~rdan
beri Anadolu kavgalann merkezi olmu~. Selçuklu devletinin bir uç beyli~i
olan Osmanl~, Anadolu'da Türk birli~ini kurmaya çal~~~rken Timur-Y~ ld~r~m çarp~~mas~~ ve neticede Mogollann istilas~~ tekrar karga~a dönemini
ba~latm~~t~r. Timur'un Semerkant'a dönerken, Osmanl~ya epey u~ra~t~racak olan Suni beyliklerle devleti tekrar beylik dönemine geri getirmi~tir.
Beyaz~t'~n çocuklar~n~~ taht kavgas~~ ile kimse can~ndan, mal~ndan, ~rz~ndan
emin de~ildir. Çelebi Mehmet'in taht~~ kazanmas~~ ile karga~~~bitmez. Ti15

Kongar, Emre. Kültür Üzerine, Ist. 84, S. 48.

16

F~nd~ko~lu, F. sosyalizm, s. ~~ 19.

'7 F~nd~ko~lu, a.g.e., s. 94, 99.
Köprülü, F. Osmanl~~ Devletinin Kurulu~u, Ar~k. 88, s. 47, Çubukcu, E.A. a.g.e., s. 3.
19 F~nd~ko~lu, F. a.g.e., s. loo-104Zelyut, R. a.g.e., s. 59-60.
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mur taraf~ ndan iade olan beyliklerle mücadele tekrar ba~lar. Osmanl~~ tebas~~ büyük bir zulum alt~ nda ezilmekte ve sürekli dirlik aramaktad~r. T~mar sahibleri emri alt~ ndaki köylülerin hak ve hukukun gözetmiyorlard~~21 .
Bu durumu teyid eden Akda~, ~u tesbiti yap~yor. M. Çelebi iktidara
sahib olunca hem Timur'un ölçüsüz ya~malan, hem de cemiyetteki bozukluklar ve Osmanl~~ taht mücadelesi içtimai sefaleti çok artt~rm~~t~ r. ~~te
bunlar~n neticesinde ortaya ç~kan ~eyh Bedreddin Hareketi tamamen bir
halk hareketidir 22 . Bu kar~~~kl~ klar sonra da tamamen yok edilmemi~tir.
Yavuz dönemi ve Kanuni Süleyman dönemlerinde sosyal ahlak ve hatta
asayi~~düzeninin göze batar bir huzursuzluk içinde geçmesi 23 bozuklu~un
derecesini göstermesi aç~s~ ndan mühimdir.
Sosyal bir patlamaya haz~ r bir ortama birde tarikat faaliyetlerinin ~ehirlerde, ~ehirli ruhuna ayr~ ; köylü göçebe Türkmen ruhuna ayr~~ tesirler
göstermesi ve bunun neticesinde farkl~~ ~ekillere bürünmesini hesaba katarsak, ba~lang~ çta dini sonra siyasi bir hal alan isyan~~ inceleyebiliriz 24.
Bütün bunlara bir de bu kara~~klardan dolay~~ bat~ya kitleler halinde
kaçan Türkmen gençlerinin istihdam zorlu~u eklenmi~tir 25. Bunlar~n bo~~
gezmeleri kolayca k~~k~rtmalara kap~lmalanna sebeb olmu~~olabilir. Bu
modem bilimlerde siyasal kat~ lma ve siyasal yabanc~la~ma kavramlar~~ ile
izah ediliyor. ~öyleki: Siyasal bunal~m dönemlelerinde muhalif hareketlere
çok yüksek düzeyde kat~lmalar oldu~u belirlenmi~tir. Yani bunlar sosyal
zemin ve zaman ~artlar~na ba~l~~ iki olgudur. Bunal~m ise, ki~i(ler)in sisteme yabanc~la~mas~~ ile kurals~zl~k, anlams~zl~k, güçsüzlük, sosyal tecrit ve
kendinden uzakla~ma gibi be~~ayr~~ ~ekide belirir 26.
21

Mizanc~~ Murat Bey, Tarih-u Ebu'l Faruk, ~ st. 1325, c.1, s. 246-242 den naklen veren Kaygusuz. a.g.e., s. 292-294 ve Murat Beyin, Muhtasar Tarihi Umumi, ~st. 1310, s.
237, Köprülü, F. a.g.e., S. 49, F~ nd~ ko~lu, a.g.e., s. 105-7, Zelyut, s. 25 vd, Timuro~lu, s. 8.
22 Akda~, Mustafa. Türkiyenin iktisadi ve ~çtimai Tarihi, ~st. c.~ , s. 337.
23 Akda~, a.g.e., C. 2, Ank. 1971, s. 49.
24 a.g.e., C. 1, s. 339. Kr~. Osmanl~~ ~maratorlu~unun Kurulu~~ve inki~af Devrinde
Türkiyenin iktisadi Vaziyeti Üzerine Bir Tetkik, Belleten, Ank. 1949, C. 13, s• 497-568,
1950, C. 14, s. 319-405.
25 Timuro~lu, a.g.e., s. 19-23.
26 Alkan, T. ve Ergil, D. Siyaset Psikolojisi, Ank. 198o, s. 258, 266-7. Ayn~~ hükümlerin geçerli~i için sosyalist bir devlet hakk~ ndaki ~u tespitlere bakal~m. Reformun temel sebebleri ekonomik ve siyasidir. E~er sosyalist sistemin imkanlann~~ geli~tirmek önemli ise,
bunlar kendilerini ekonomik refom~ larla ifade etmelidirler. Bunlar olmazsa sistem çöker.
Morowsk, W. Economic and Politica. Reformes on Factors to Overcome the Crisis. (The
Polloish Socialogical Bulletin), n. 4, 1987, s. 49, 65.
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Sistemden yabanc~ la~an birey, zihinsel ve ruhsal istikrars~zl~ klann~~ giderecek ve ki~isel özde~liklerini kendine çekecek kar~~~sistem temsilcisi
köktenci bir gurub(lar)' buldu~u an ona uymaktad~r. Bunun belirmesi
ise toplumsal yanl~ l~~~n bir türü olan Ütopya ~eklinde olur. Çünkü Ütopya, gayrimemnunlar kitlesinin arzu ve özlemlerini ifade eder. Bunuda y~ k~c~~ ve tenkitci bir tav~ r halinde hakim güce (devlete) kar~~~koyarak ortaya
koymak ister'. ~eyh Bedreddin hareketine bakt~~~m~zda i~te bu unsurlann hepsini görebilmekteyiz. ~imdi bunlar~~ tahlil edelim.
2. Bedreddin'in isyan~~ ve Bast~ r~lmas~~

~eyhin hareketi, F~nd~ ko~luna göre, nazari bak~ mdan 1391 de haz~ rlanm~~, 1416 da aksiyon halini alm~~t~ r. Haz~ rl~~~ n~~ M~s~r'da Ahlati ile ba~lam~~, ~slam öncesi din ve mezheplerin tesiri, ekonomik ve sosyal çalkant~lar, nihayet Bat~~ Anadolu'nun ve Rumelinin baz~~ yörelerindeki isyanlar ve
bunlar~ n önderleri isyana zemin haz~rlam~~t~r'.
Üzerinden en çok yaz~ lan ve halen de hakk~nda ya öldürülmesi gereken, ya da Bat~ n ve Zahir ilmini kendinde toplam~~, ancak hilafet iddias~~
ile Padi~aha gammazlanan birisi ~eklinde dü~ünülen" Bedreddin, siyasal
iktidara kar~~~bir halk eylemini 31 ba~latmay~~ hukukun me~ru gere~i olarak
(a.g.s. 9) olarak me~ru görmü~tür. Dirlik ve düzen arayan halk da (!) ~eyhe kat~lm~~t~ r 32.
Kanaatimize göre ise, XV. yy. Türk toplumunda sosyal bir ihtilal
yapmak isteyen ~eyh'in isyan~ n önemi, genel kabul gören f~ k~h ekollerinin
tarif etti~i din anlay~~~n~~ y~ kmak, belki de men~einde hiç olmayan bir mana vermeye çal~~mas~ ndan kaynaklanmaktad~r. Bu hususa de~inen F~nd~ko~lu, "taklid ehlinin millet ve mezheblerine ait kanunlar~~ ibtal luzumunu
ileri süren ~eyh, hareketinde yeni bir müslüman tipi mü~ahhasla~t~rmaktad~r", demektedir 33.
Hareketin di~er bir önemli yönü ise, ~slâm~ n islah~~ gayesi ile ortaya
ç~ karak, o zaman~ n sosyal ve iktisadi çalkant~ lar~ndan faydalan~ p, çok say~27
28

a.g.e., S. 317.
Lapierre W. J. ~deoloji Nedir? ilimler ve ~deolojiler, (Çev. F. Aslan), Ank. 1981, s.

12-13.
29 F~ nd~ ko~lu, a.g.e., s. 10930 Cevdet Pa~a, K~sas-~~ Enbiya, VI, c. 3, K~s~m. II, Ank. 1975, S. 4.00, Ceraho~lu, s. 6.
31 Timuro~lu, a.g.e., S. 22.
32 Zelyurt. a.g.e., S. 25.
33 F~ nd~ ko~lu. a.g.e., S. 147-8. Kr~. Akda~. a.g.e., c.~ , S. 337, 340.
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da insan~~toplamas~~ ve isMm~~ tasawuf yolu ile belirli bir dünya görü~ü
halinde siyasi-dini bir prensib meydana getirmesinde yatmaktad~r. Ayr~ca,
mutasawdlarm içinde bulunduklar~~sosyal çevrelerin kültür seviyesine, hayat ~artlar~na, örf ve geleneklerine göre farkl~~din anlay~~lan ortaya koyma1an 34 hususu dikkati çekmektedir.
Bizim gayemiz ne ~eyh'in hareketine olan Manihizrnin Bogolizm tesirini 35 incelemek, ne de, sosyalistlerin dedi~i gibi, bir Türkün teceddüde
ilk te~ebbüsü 36, fiilen halk~n ba~kald~ns~ " olarak söylenilenleri tekrar etmek de~ildir. Biz, isyandan k~saca bahsederek hareketin öncesindeki olaylar ile ortaya konan fikirler aras~ ndaki irtibat' tesise çal~~aca~~z.
Kethudas~~olan Musa Çelebi'nin yenilmesi üzere Iznik'te zorunlu ama
ayl~k bin üçe ile ikamete tabii tutulan ~eyh ad~na Börklüce, lcaraburun
taraflar~nda isyan etti. insanlar~~ kendi ba~~na toplamak için tam bir e~itlik,
hürriyet ve mal ortakl~~~~(kad~n hariç), gibi cazip sosyal vaatlarla ortaya
ç~kt~. Ayr~ca din ve mezheb gözetmeksizin bir millet olarak ya~amak gibi,
~dris-i Bitlisi'in deyimi ile, "Sufi Tuzaldan kurdu. (Kurdakul. 5.55) Osmanl~~tarihcilerinin ço~u, Börklücenin isyanda ki ba~ar~s~n~~duyan ~eyh,
iznik'ten kaçarak, kendi padi~ahl~~~n~~ ilan etti. Sancak, ba~l~k isteyenin
kendisine gelmesi, art~k halifenin kendisi oldu~unu söyledi~ini belirtir38.
Hammer, ~eyhin gizli niyetini icraya koymak için, fakih, hakim ve sufilikten has~l olan ~öhretini kullanarak, dü~ündüklerini bir mezheb haline getirdi~ini, belirtir. Bunun için de Börklüce ve Yahudi dönmesi olan Torlak
Keman kullanm~~t~r. Dukas'tan naklen, ortakl~k fikrini belirtir. Öldü~ü
zaman, müridlerinin baz~lar~, O'nun ölmedi~ine inan~yorlard~. Dukas, Girit adas~ndaki müridi olan ke~i~den bu hadiseyi teday~~ile alm~~t~r39.
~eyhin dini alet ederek, siyasi bir hareket ortaya koydu~unu belirten
Akda~, asayi~in isyana müsait olmas~ndan faydalanan Böklücenin Bedreddini Resul olarak gördü~ünü belirtir. Ona göre, baz~~hristiyanlann ona
34 Akda~, ayn~~yerler, Islah gayesi için bkz. Ahmet Mithat Ef. Muhassal, ~st. 1303, s.
291, Kaygusuz'dan naklen.
35 ülken, H.Z. islâm Dü~üncesi Türk Tefekkür Tarihi Ara~tirrnalarma Giri~, ~st.
1946, s. 1138.
36 Cerraho~lu. s. 47.
37 r1111t1rO~iU. s. 9, 1 , 22.
38 A~~kpa~azade. Tarihi. ~st. 1332, s. 83-92, Cevdet. A. K~sas. s. 399, Uzunçar~~l~.
_._..,_cü'l V~~k
_uat, Ank. 1987, C. 1, s. 31-2, Abduraha.g.e., s. 360-2, Mustafa Nuri Pa~a, NPrav~
man ~eref, T.Dev. Osmaniye. ~st. 1309, 1315, Hayrullah EL Dev. Aleyye-i Os. Cerraho~K~ndan naklen, L 6-1o.
3° Harnmer, Dev. Osm. Tarihi, ~st. 1337,C. 2, S. 132-5.
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takdir beslemeleri, ~eyhin fikirlerinin islama ayk~r~~ olmas~ ; dolay~s~yla esir
ortodox hristiyanlanna bir yak~nl~~ma sezmi~~olmalanndand~ r 40. A. Mithat
ise MuhassaPda ~eyhin isyan~~ tertibde gösterdi~i ince zekaya dikkati çeker
ve der ki: ~eyh, fanatik bir müridi olan Börklüce'nin yapt~ klar~ndan habersiz gibi görünmesine ra~men, isyanda kullan~lan bu gibi ince fikirleri
ne Böldüce'nin ne de Torlalun kudretinde de~ildir."
Bu tesbitlerden sonra, Bedreddin hareketini, islâm Dü~üncesinde ilk
fitne olarak görmek gerekmez. Çünkü önceki benzerlerini bulmak
mümkündür. Burada bir nevi tarihin felsefesini yapan A. Mithat, Gizli Siyasi Cemiyetler" ad~~ alt~nda Bedreddin ve hareketini de~erlendirmi~tir. O,
gizli cemiyetinin Avrupa'daki Karboniler ve Asya'da ki Ha~hahiler (Batiniler)* gibi sürekli olmasada k~sa bir süre içinde, bir gizli cemiyetin bütün
gizli evrelerini tamamlatm~~t~r. Bu önce, ir~ad ve telkinlerle birtak~m ~arlatanlan, Hayrullah Efendinin deyimi ile, Idraksiz Türkleri, (Cerraho~lu.
s. ~~ o) kendine ba~lamakla olur. Sonra, onlar~~ dini ilkelerin tesir sahas~ndan
siyasi maksatlan için kullanmaya sevk ve niyahet dahili bir sava~~ile iktidar~~ ele geçirmek ~eklinde olur'''.
Sonralar~~ yaln~zca Vehhabi hareketi' bunlarla boy ölçü~mü~tür. Mizanc~~ Murat Bey, ~eyhin Anadolu'daki iktidar bo~lu~undan do~an kar~~~kl~klardan çok iyi faydalanarak, Allah'~n dünyay~~ insanlara bah~etti~ini; dolay~s~yla servet ve tar~m ürünlerinde mü~terek da~~t~m~ n~~ söyleyerek insanlar~~ toplamay~~ becerdi~ini, belirtirir. Herkesin kendi itikad~n~~ kabil için zor
kullanmak, ilahi maksada ayk~r~d~ r. Zira herkes kendi akl~na göre ilahi
emirleri kabul eder, üstelik fikir ve vicdan ahenki tabiat mahsulüdür.
Hükümet ise zulüm mahsulüdür. Onun tecavüzlerini ho~~görmek, Tanr~'n~n maksad~na ayk~r~~ emirlerine itaat caiz de~ildir. ~dare heyeti millet
taraf~ ndan seçilmelidir, gibi vaatler de de bulunmu~tur'".
~drsi Bitlisi'nin rivayeti olan, Bedreddin'in müritlerine ~arap içmek ve
saz çalmak için izin vermesi 43 meselesi B.N. Kaygusuz'a göre Batini'likten
de~il, Türk gelene~inden gelmektedir".
4°

Akda~, a.g.e., c. ~~ , s. 342-3.
Kurdakurclan naklen, s. 283-285, 291 Bkz. Mehmet Tevfik. Tarihi Osmani, Il, Bas~k. 1307, c. t, s. 73-73.
Batinilik ve tesirleri için bkz. Çubukcu. LA. Cazzali ve Batinilik. ist. 1964, Cazzali
ve ~üphecilik. Ank. 1964. Hurufilik Nedir? Makale/er içinde, Ank. 84, S. 3 ~~ -3, Mezhepler
Tarihi, Ank. s. 76-105.
42 M. Murat Bey, Tarih, c.1, s. 236-242. Naklen, Kurdakul, s. 29
2-4.
Çubukcu, LA. Türk Dü~. Tar. Fel. Har. Ank. 86, s. 13.
44 Cerraho~lu, A. a.g.e., s. 57.
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Sosyal muhteval~~ bir harekette, insanlara cazib gelecek olan bu motivasyonlar~~ çok iyi kullanan Börklüce ve Torlak'~n hakk~ndaki o dönem tarihcilerinin genel kanaati ~öyledir. ~eyhin bilgisi denetiminde, iktidar~~ ele
geçirmek için k~rsal kesimi ayakland~rmada bu faktörleri çok iyi de~erlendirmi~tir. Yoksa bu fikirler ~eyhin Varidat'~nda ve di~er eserlerinde yoktur.
~syan~n tarihi hakk~nda bir çizelge haz~rlayan Kurdakul, Musa Çelebi'nin yenilgisi ile ~znik'te ayl~k bin akçe ile zorunlu ikamet yani bir nevi
gözalt~nda tutuldu~unda bütün tarihciler hemfikirdirler, der Firar~n~n sebebi hakk~nda Oruç ve Ne~ri, Börklüce ile ittifak; A~~kpa~azade, Muhyi
Çelebi ve Abdurrahman ~eref Bey, isyan için; di~erleri de Börldüce'in
yapt~klar~~ yüzünden korkarak kaçt~~~n~~ söylerler. Börklüce isyan~ndalci rolü
ise, müridi ve halifesi olmas~ndan kaynaklanmaktad~r. iddialar~~de~erlendirirken, peygamberlik, sufi tuza~~, dinsizlik, Müneccimba~~~ve di~erlerinde hilafet, fitne, isyan, MufassaPda yeni tarikat, islam~n ~slah~ , yeni din, i~tirakcilik'ten bahsederler. ~ttifakla padi~ahl~k için isyan ettiklerini söylerken, yaln~z Meuzuati4 U/um ve Kunhu 'I A hba~'a gammazland~~ denmektedir45.
Netice olarak diyebiliriz ki, Bedreddin Hareketi, dini de~erlerle beraber di~er harekete geçirici unsurlar~~ çok iyi kullanarak, siyasal iktidara
yöneliktir. Müslümanlara kar~~~k~l~ç kullanmas~, gayr-i müslimlere gösterdi~i ho~görünün biraz~n~~ dahi dinda~lanna göstermemesi, bize, daha
önceden vuku bulan Hariciler ile, yak~n tarihde görülen Vahhabilik aras~ndaki benzerlikleri ça~n~t~rmaktad~r. Akaid anlay~~lar~~ ise ayr~~ bir çal~~man~n konusu olacak mahiyettedir.
Son söz olarak, A~~kpa~azade'nin hadiseyi anlatt~ktan sonra ~eyh'in siyasi gayesini bir dörtlükde izah etmesini verelim:
Dani~ment Beylik ister gör as~ld~,
Çürük ok att~ , hem yay~~ yak~ld~ ,
Hevay-~~ Nefsi An~~ ba~tan ç~kard~,
Uzun sanu'lar kurdu kasuldu 46 .

45

Çizelge için bkz. Kurdakul, a.g.e., s. 58-62.

" A~ikpa~azade, a.g.e., 5.43.

