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Bilindi~i gibi ~eyh Bedreddin, 1402 Ankara Sava~~'n~ n ve onu takip eden Fetret Devrinin
yaratu~~~siyasal ve toplumsal buhran ortam~ nda filizlenen büyük bir sosyal hareketin kahraman ~~
olarak Osmanl~~ tarihinde ortaya ç~ kan mühim bir ~ahsiyettir. ~eyh Bedreddin ve hareketi.
Türkiye'de özellikle 1960'lardan sonra yükselen entelektüel ve bilhassa militan sol çev~-elerin üstlendi~i marksist toplumcu tarih yakla~un~ nca en çok ilgi gösterilen, bu sebeple de s~ k s~ k ele al~ nan bir konu olarak ileri ç~ ku. Osmanl~~ tarihinde bir çok toplumsal ayaklanma olay~~ meydana
geldi~i halde, bunlar~ n hiç birinin lideri, hatta Pir Sultan Abdal bile ~imdiye kadar ~eyh
Bedreddin olçüsi~ nde ilgiye mazhar olmam~~ ur. Bununla beraber ~eyh Bedreddi~~, gerek ~ahsiyet yap~s~ , gerekse öncüsü oldu~u toplumsal hareketin maliyetinin daha tam olarak ayd ~ nl~~a
henüz ÇöZüleMeMi~~bir problemi olarak güncelkavu~turulmamas~~ sebebiyle. Türkiye tarih
Ilkini koru~ naktad~ r. Bu yüzden özellikle Türkiye'deki amatör tarihçi çevrelerinde bugüne kadar
hakk~ nda oldukça yay~ n yap~lm~~t~ r.
~eyh Bedreddin'in böyle tarihsel bir problematik olu~umu) alt~ ndaki temel soru herhalde
~u olmal~d~ r: Bu ilginç ~ahsiyet zamanma göre en üst derecede hem hukuk, hem de tasavvuf e~itimi görmü~~ve döneminin en ünlü bilim ve tasavvuf adamlar~~ aras~ na girmi~~biri, ve üstelik,
Osmanl~~ devletinin yüksek bir bürokratik makam~ nda fiilen görev yapm~~~bir devlet adam~~ s~ fat~yla, bir süre sonra bu devlete kar~~~ç~ karak bütün Osmanl~~ tarihinin belki de en önemli toplumsal hareketinin lideri haline nas~ l gelmi~tir?
~~te Michel Balivet'nin kitab~ , Franz Babinger, M. ~erefeddin (Yaltkaya), H.j. Kissling,
Abdülbaki Golp~ narl~ , Ernst Werner, ve Nedim Filipoviç'ten sonra bu sorunun cevab~ n~~ vermeyi
deneyen en son bilimsel yay~ n olarak dikkati çekiyor. Kitab~ n, yaln~zca bilimsel yakla~m~~~ ve ele
al~ p tart~~t~~~~konular~yla de~il, kullan~ lan materyel aç~s~ ndan da, bugüne kadar yap~ lan ~eyh
Bedreddin ara~tirmalar~ ndan gerçekten belirli ölçüde farkl~~ bir nitelik arzetti~ini belirtmek gerekir. M. Balivet -her ne kadar genellikle orijinal metinlerini de~il, tatili harfi veya Türkçe sadele~tirilmi~~ne~irlerini kullanm~~~da olsa- hem Osmanl~ , hem de, bugüne kadar di~er ara~t~ rmac~ lar~ n ula~mad~~~~Lati~~~ve Grek kaynaklar~ n~, Venedik ve Selanik ar~iv belgelerini kullanarak iyi
bir monografi meydana getirmi~ tir. Bu ye~~ i materyel, kitab~ n baz~~ bölümlerinde görülece~i
üzere, onun önemli bir k~s~~~~~meselelerde derinlikli tahliller yapmas~ na imkan sa~lam~~t~ r.
Kitap esas olarak Önsöz, üç bölüm ve Sonuç lasimlarindan oltismakta, sonela ise metinde
geçen terimlerle ilgili bir lugatçe ve bir kronoloji cerceli bulunmaktad ~ r. ~ ndeksten sonra da -bir
k~sm~~ bizce konuyla ilgisiz - baz~~ foto~raflar ve haritalar yer al~ yor.
"Bedreddin Hareketinin Anadolu Kokenleri: XIII. Yüzy~l Küçük Asyas~ n~ n Selçuklu
Sultanl~g~nda Tasar~-~ LI- ve E~renselik" ad~ ndaki Birinci Bölüm, admdan da anla~~ laca~~~üzere, yazar~ n ~eyh Bedreddin hareketinin temelinde gördü~ü. XIII. yüzy~ l Selçuklu Anadolusundaki tasavvuf yap~s~ n~ n ve çevrelerinin analizine, a~~ rl~ kl~~ olarak Mevlânâ Celâleddin, Hac~~ Bekta~,' Veli
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ve Yunus E~nre'nin incelenmesine ayr~lm~~~olup, daha ziyade bir "giri~" niteli~i ta~~yor. Bizce bu
bölüm kitapta biraz gere~inden fazla uzun tutulmu~~görünüyor.

"Samalmal~~~eyh Bedreddin'in Hayat~~ Ir ölümü: Orta ça~~
Osmanl~~Sultanh~~nda Tasavvuf
~r E~rensellik" ba~l~kl~~~kinci Bölüm ise, esas olarak ~eyh Bedreddin'in biyograf~sine, aile yap~s~ n~ n ve çevresinin analizine, tahsiline, temasta bulundu~u çevrelerin tasavvufi ve fikri yap~lanmn
tahliline ayr~lm~~. M. Balivet çok isabetli olarak burada Hurufili~in Anadolu'daki durumunu ve
~eyh Bedreddin üzerindeki etkilerini ele almakta, daha sonra isyan hareketini incelemektedir.
Kanaatimizce BaliveCnin u k~s~mda ~eyhin aile ferdleri ve çevresine, tahsil gördü~ü ~ehirlerin
ideolojik ve fikri yap~lanna dair yapt~~~~analizleri'', daha önce bu ölçüde derinlik ve genellikle
do~ru sonuçlar~~ihtiva eden bir biçimde yap~lmam~~~oldu~unu söyleyebilirz. Bu analizler ~eyh
Bedreddin'in nas~l biri oldu~unu ve hangi fikir ve görü~lerin, hangi çevrelerin etkileri alt~nda
yeti~ti~ini ve hareket etti~ini okuyucuya ba~ar~l~~bir biçimde anlat~yor. özellikle onun isyandan
önce, Kahire dönii~~l s~ras~nda Bat~~Anadolu'da yapt~~~~seyahetin irdelenmesi, bilhassa Sak~z
adas~ ndaki ikametinin sorgulanmas~, ~eyhin niyetinin anla~~lmas~~bak~m~ ndan çok isabetli bir
yakla~~md~r. Nitekim yazann ~eyh Bedreddin isyamyla ilgili tahlillerinin de genellikle ~ahsen kat~ld~~~m~z ciddi bir tak~m görü~leri sergiledi~ini söylemeliyiz.
Üçüncü Bölüm, "Manevi Soy ve Osmanl~~Dünyas~nda ~eyh Bedreddin'in Fikirlerinin
Yay~lmas~" ba~l~~~n' ta~~yor. Bu bölüm iki k~ sundan olu~maktad~ r: Birinci k~s~mda, ~eyh

Bedreddin'in gerek tasavvufi fikir ve görü~lerinin etraf~nda te~ekkül eden baz~~tasavvuf çevreleri,
gerekse özellikle Balkanlar'daki Bedreddiniler denilen ziimreler üzerinde duruluyor. Ayn~~bölümün ikinci k~sm~ nda ise do~rudan do~ruya ~eyh Bedreddin'in tasavvufi fikirleri ve özellikle
Varidat irdelenmektedir. M. Balivet tasavvufi görü~leri itibariyle ~eyh Ahmed Gazali ve
Muhyiddin Arabi çizgis
bir devam~~olarak de~erlendiriyor, ki genel çizgi itibariyle do~rudur.
Bununla beraber, ~ahsen biz esas olarak onda bu çizginin, çok daha ileri boyutlara götilrillerek
panteist ve materyalist bir kimli~e büründü~ü kanaatindeyiz. Ne var ki, bu bölümü te~kil eden
bu iki k~s~m aras~ nda bir takdim-tehir (yer de~i~ikli~i) yap~lmas~~daha mant~kl~~olurdu gibi görünüyor.
Nihayet, "Bedreddin ve Rolü: Büyük bir Etki ~çin Geçici Bir Bilanço" ad~n~~ta~~yan Sonuç
k~sm~ nda ise M. Balivet, do~ru bir tesbitle Balkanlar'daki heterodoks islam çevrelerinin önemli
ölçüde ~eyh Bedreddin'in fikirlerinin etkisi alt~nda bulundu~u görü~ünü savunmakta, böylece
ele ald~~~~tarihsel ~ahsiyetin yerini de iyi belirlemi~~görünmektedir.
Sonuçta M. Baliveenin bu kitab~n~n, ~eyh Bedreddin probleminin biraz daha ayd~nlaulmas~na ciddi katk~ lar getiren, bundan sonra ~eyh Bedreddin konusunda çah~acaklar için önemli
görü~ler ihtiva eden, ihmal edilmeyecek bir ara~t~ rma olarak okuyucunun önüne konulmu~~
ciddi ve de~erli bir çah~ma oldu~unu söyleyebiliriz.
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