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BAZI MENAKIBNAMELERE GÖRE XIII-XV. YÜZYILLARDAKi 
iHTiDALARDA HETERODOKS ŞEYH VE DERVİŞLERİN ROLÜ 

Ahmet Yaşar Ocak 

Selçuklu ve ilk Osmanlı çağında ihtida meselesi eskiden beri 
Gibbons, Paul Wittek ve benzeri batılı tarihçilerin ilgisini çekmiş, 
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu incelerken bu konuya da uzun uza
dıya yer vermişlerdir. Ancak çoğu meselelerde olduğu gibi, bunda da 
taraflı bir takım sonuçlara ulaşmışlardır. Fuad Köprülü, daha son
ra Osman Turan gibi araştırıcılar ise daha ilmi ve objektif görüş
ler ileri sürmüşler, batılı araştırıcıların yanlışlarını ortaya çıkar

mışlardır. Günümüzde ise, eski kuşağa mensup olmakla beraber 
Claude Cahen ve yenilerden Speros Vryonis gibi yabancı tarihçiler 
eskisine nisbetle daha objektif olarak ihtida meselesine çeşitli eser
lerinde temas etmişlerdir. 

Burada yapılacak olan, böylesine ilgi çekici ve o nisbette. de ge
niş kapsamlı bir konuyu bütünüyle ele almak değil, sadece XIV.-XVI. 
yüzyıllarda yazılmış olup XIII.-XV. yüzyıllardaki ihtidiUardan bah
seden bir kısım evliya menakıbnamelerinde konu ile ilgili malzeme"
nin mahiyetini göstermeye çalışmak olacaktır. Söz konusu menakıb
namelerin bazıları esasen muhtelif araştırıcılar tarafından daha ön
ce de kısmen kullanılmakla birlikte, bu konuda topyekun bir incele
meye tabi tutuldukları söylenemez. 

Bilindiği gibi, 1071 Malazgirt zaferinden sonra Türkler Anadolu 
topraklarını doğudan batıya doğru fethetmeye başlamışlar, Anado
lu Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan sonra da bu fetihler daha plan
lı ve sistemli olarak yürütülmüştür. Ele geçirilen topraklar çoğu de
fa gayri müslim halk tarafından, ya tamamen ya da kısmen tahliye 
edilmiş, çeşitli göç dalgalarıyla gelen Türkler, yeni arazilere yerleş-
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mişlerdi. Buna rağmen, fethedilen yerlerdeki gayri müslim unsurun 
tamamen batıya çekildiğini ve Türkler yerieşirken buralarda gayri 
müslim ahalinin hiç bulunmadığını söylemek mümkün değildir1 • Hat
ta Anadolu Selçuklu Devleti'nin yerli gayri müslimlere karşı takip 
ettiği dini ve iktisadi siyasetin sağladığı imkanları farketmeye baş
layan Rumlar'ın, Bizans'ın ağır vergilerinden ve dini baskılarından 
kurtulmak için tekrar eski yerlerine döndükleri ve Türk idaresini 
tercih ettikleri de bilinmektedir2

• Bundan başka, Bizanslılar'la Türk
ler arasındaki bütün çarpışmalara rağmen her iki toplumun çok ya
kın ilişkiler içinde olduğu ve Rumlar'ın kendi dindaşlarından çok 
Türider'le sıkı ilişkiler kurduğu malumdur3

• Ermeniler için de aynı 
durum söz konusudur. Hükumetler arasındaki askeri çarpışmalar, 
siyasi anlaşmazlıklar hiç bir zaman iki halkın birbiriyle içtimai, ik
tisadi ve hatta kültürel mt;.ııasebetlerini kesecek bir safhaya gelme
sine sebebiyet vermemiştir4 • Özellikle Rum ve Ermeni ahali arasın
daki latinlik ve katoliklik düşmanlığı nasıl onlara Avrupalılar yeri
ne Türkler'i tercih ettirmiş idiyse, Bizans kilisesinin heterodoks hı
ristiyanlar üzerindeki baskıları da yine Türkler'e yaklaşınalarma ve
sile oluyordu. Bu yüzden halk, imparatorun emirlerini dinlemez ha
le gelmiş ve ona karşı Türkler'in tarafını tutmuştu5 • Daha XII. yüz
yılda ortaya çıkan bu durum, Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışın
dan sonra Beylikler devrinde de aynen devam etmişti". 

Gayri müslim unsurun nisbeten az bulunduğu Orta Anadolu ile 
daha fazla bulunduğu Batı Anadolu'da, Türkler'le maddi ve manevi, 
özellikle kültür ve din alanında karşılıklı ·bir takım etkilerin buluna
cağını düşünmek pek tabiidir. Bu etkiler bazı batılı tarihçilerce Türk
ler'in daha çok gayri müslimlerden etkilendiği şeklinde ifade edil
miş, bazı Türk tarihçilerince ise, Türkler'in üzerinde hemen hiç bir 

1 Msl. bk. F. Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu'nun Kuruluşu, Ankara 
1972, 2. bs., s. 138; C. Cahen, Osmanlılar'dan önce Anadolu'da Türkler, tre. Yıl
dız Moran, İstanbul 1979, s. 203; Mustafa Akdağ, Türkiye'nin İktisadi ve İç
timai Tarihi, İstanbul 1974, 2. bs., I, 447-48. 

2 Osman Turan, Türk Oihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, İstanbul 1969, 
II, 145-154. 

3 Bk. Cahen, s. 210. 
4 Akdağ, I, 447-48. 
5 Köprülü, s. 140. 
6 Köprülü, s. 138. 
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etkinin vuku bulmadığı şeklinde tezler ileri sürülmüştür7 • Fuad Köp
rülü ve Osman Turan ise bu iki tezin ortasında bir yer alarak bazı 
kültürel ve dini alanlarda belli ölçülerde bir takım etkilerin vuku 
bulduğunu kabullenmişlerdir8 • Gerçekte bu yaklaşım tarzı hakikate 
daha yakın görünmektedir. 

Söz konusu etkilerin vasıtalarından en başta geleni şüphesiz 
ihtidalar, dolayısıyla ihtida yoluyla Türkler arasına girmiş müh
tedilerin uzun asırlar boyunca bir takım inançların, geleneklerin ve 
kültür unsurlarının halk arasında yayılmış ve benimsenerek yerleş
miş olmasına yol açmış bulunmalarıdır{ıl:ürklerin yerleştikleri böl
gelerde, kökleri Anadolu'nun hıristiyanlıktan önceki ve hıristiyan
lık devirlerine inen bir takım inançlar ve mahalli kültlerle karşılaş
tıklarına hiç şüphe yoktur. Bunlar, XIII. yüzyılda bile henüz tam an
lamıyla islamlaşmamış göçebe ve yarı göçebe Türkler arasında ko
layca yayılma imkanı buldu9

• Bu vakıada en elverişli ortamı, hıris
tiyanlıktan dönme olup, cahil ve müslümanlığı da sathi ve yalan yan
lış bir biçimde aniayıp uygulayan mühtedilerle, sathi bir şekilde is
lamlaşmış veya islamiyeti tam anlamıyla sindirememiş, eski islam 
öncesi inançları taşıyan Türkler'in teşkil edeceğini tahmin etmek 
güç değildir. Bazı araştırıcılarca hiç hesaba katılmak istenmeyen ve~ 
ya önemi küçümserren bu ortamın, özellikle XIII. ve onu takip eden 
yüzyıllarda oldukça geniş kapsamlı olduğunu unutmamak icabeder 
sanıyoruz. Aksi halde, kalıntıları bugün bile halk arasında devam 
eden bir takım adet, gelenek ve inançların varlığını açıklamak im
ldnsız olurdu. 

Gerek Selçuklu döneminde, gerekse Osmanlılar'ın ilk devirle
rinde, ihtidaların varlığını inkar etmek veya bunları gereğinden faz
la küçümsemek pek mantıki ve ilmi sayılmayacağı gibi, abartmak 
da aynı derecede doğru olmasa gerektir. Selçuklu dönemiyle Osman
lılar'ın ilk devirlerine ait arşiv belgelerinin hemen yok denecek ka
dar az olması ve kroniklerde bulunan kayıtların yetersizliği, bu iki 
döneme ait ihtidaların vuku bulduğu halk tabakaları ve mühtedilerin 
miktarları hakkında sağlam istatistik bilgilere sahip olmamızı en-

7 Z. Yelidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul 1970, 2. bs., ss. 
208-210, 217. 

8 Köprülü, s. 110. 
9 F.W. Hasluck, Bektaşilik Tetkikleri, tre. R. Hulüsi, İstanbul 1928, s. 

141; Köprillü, s. 110. 

Forına: 3 



34 

gelliyor. Bununla birlikte yine de bu konuda az çok bir fikir edinmek 
mümkün olmaktadır. 

Herşeyden önce, kaynakların, özellikle devrin hıristiyan ve müs
lüman kroniklerinin kitle halinde, köyler, şehirler ve kasabalar ha
linde vuku bulan hiç bir ihtida olayından söz etmedilderini unutma
malrdır10. Bu eserlerde ancak münferit bir takım olaylar, o da yük
sek tabakaya mensup oianlar ve hükumeti yakından ilgilendiren çev
reler arasında meydana ge1enler yer almıştır. Bu mühtediler mesela, 
ya Selçuklu Devleti emrine girmiş bir Bizanslı aile efradı, veya ve
zirlik makamına getirilmiş yahut başkaca önemli mevkileri işgal 

eden kimselerdir11
• Bahis konusu eserlerden, halk tabakaları ara

smda meydana gelen ve devleti ilgilendirecek hiç bir vasfa ve yan
kıya sahip bulunmayan ihtida olaylarını kaydetmelerini beklemek 
zaten doğTU değildir; zira bu eserler hükumet. çevrelerinde kaleme 
alınan kitaplardır. Bu yüzden, onların kayıtlarına bakarak halk ara
smda hatırı sayılır ölçüde ihtidaların vuku bulmarlığını düşünmek 
doğru değildir. Nitekim XIII.-XIV. yüzyıllara ait bazı halk vakfİye
lerinin şahitler kısmında halktan bir çok mühtedi adına rastlamak 
mümkündür. Hatta alimler, şeyhler ve dervişler arasmda bile ya 
Itendileri veya baba ve dedeleri mühtedi olan pek çok kimse görüle
bilir12. 

Bu ihtidaların sebepleri şüphesiz çok çeşitlidir. Bunlar arasm
da siyasi, iktisadi nüfUz sağlamak veya bazı başka menfaatler ka
zanmak endişesinden tutularak gerçekten sırf dini amaçla ihtida et
meye kadar değişik motifler sayılabilir. Fakat hiç bir şekilde zora
k,i ihtidaların olduğundan, hele devlet zoruyla müslümaniaştırma 
politikasından kesinlikle bahsedilemez. Zira bilindiği üzere, müslü
manlığın kendisi buna karşı olduğu gibi, Türkler de böyle bir zor-

10 Bu konuda bk. Togan, s. 207; Faruk Sümer, Oğuzlar, Ankara 1972, 2. 
bs., ss. XV -XVI. Selçuklu devrine ait toplu bir ihtida olayı, bir istisna olmak 
üzere, II. Haçlı Seferi sırasında Antalya civarında, Alman imparatoru Conrad 
ile Fransa kralı Saint Louis'nin imha edilen kuvvetlerinden arta kalanlar ara
sında vukü bulmuştur. Rumlar'ın eziyetine maruz kalan Haçlı artıkları, Türk
ler'den gördükleri yardım üzerine toptan müslüman olmuşlardır (bk. Turan, 
II, 165-66). 

ll Msl. bir örnek olarak bk. Cahen, «Une Famille byzantine au service 
des Seldjoukides de Rum», Festschrift Fr. Dölger, 1966. 

12 Köprülü, s. 141. 
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lamaya ne Selçuklu ne de Osmanlı dönemlerinde başvurmuşlardır. 
Zaten devletin iktisadi politikası da, devlet gelirlerinin azalacağı se
bebiyle zorla müslümanlaştırmaya engel teşkil ediyordu13

• 

İhtidaların, özellikle halk kitleleri ve din adamları arasında vu
.ku bulanlarının, büyük bir çoğunlukla tasavvuf tarikatları aracılı
ğıyla olduğu dikkati çekiyor. Medreselerin bu konuda ne dereceye 
kadar rol oynadığı konusunda hemen hiç bir kayda rastlanmıyor. 
Falmt tarikatlar aracılığıyla ihtida konusunda oldukça zengin bil
gilere sahip bulunmaktayız. Bu hususta en zengin malzeme evliya 
menakıbnamelerinde yer almaktadır. Bunlarda mevcut bilgiler, ço
ğu defa mübalağalı olsalar bile, büsbütün de yabana atılacak cins
ten değildir. ihtiyat kaydı koyma:k şartıyla rahatça kullanılabilecek 
bu eserlerde, çok ilgi çekici olaylara rastlanabilmektedir. Bilhassa 
Moğol istilasından sonra Anadolu'da görülen çeşitli tasavvuf akım
ıarına mensup şeyh ve dervişlerin gayri müslimlerle temas ve ilişki
lerine dair kısımlar sık sık yer almaktadır. 

Bu konuda, Anadolu'da yazılmış en eski menakıbnamelerden bi
ri olarak Ahmed Efiilki'nin meşhur Menakıb'ul-Arifin'i güzel bir ör
nek teşkil eder. Bu eserde, Konya ve civarında, yahut daha uzak
larda oturmakta olan şehirli gayri müslimlerin (hıristiyan ve ya
hudi), Mevlana Celalüddin'in manevi etkisiyle tek tek veya kalaba
lık guruplar halinde ihtida ederek onun dervişleri arasına katıldık
Iarına dair bir çok menkabe vardır. Mesela İstanbul yakınlarındaki 
bir kasahada bulunan bir manastırm rahibi gizlice müslüman olarak 
Mevlana'nın müridieri arasına girmiştir. Mevlana'nın, ticaret mak
sadıyla İstanbul'a giden bir müridiyle ona selam gönderip kendisine 
yardım etmesini ricada bulunduğunu Eflaki kaydediyor14

• Günün bi
rinde, katil suçundan idam edilecekken, mastirniyetine inandığı için 
Mevlana tarafından kurtarılan Siryanus adındaki bir Rum delikan
lısının ihtida ederek mürid olduğunu ve hatta Alaüddin adını alarak 
zamanla şeyhlik mertebesine yükseldiğini yine Eflaki haber veri
yor15. Ayrıca, İstanbul'lu bir rahip, Mevlana'nın şöhretini işiterek 
adamlarıyla onu bizzat Konya'da görüp yakından takip etmek üze
re şehre gelmiş, .söylenenlerin doğruluğunu görünce, adamlarıyla 

13 Bk. Turan, II, 163. 
14 Bk. Manakib al-Arifin, nşr. T. Yazıcı, Ankara 1959, I, 137. 
15 Aynı eser, I, 273-74. 
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birlikte topyekun müslüman olarak Mevlana'ya intisap etmiştir16 • 

Nihayet, Mevlana'nın müridieri arasına giren rahiplere son bir ör
nek olarak Konya yakınlarındaki Deyr-i Eflatun (Ak Manastır) da 
ikamet eden bir rahibi verebiliriz. Eflaki'ye göre, Çelebi Arif bazı 
dostlarıyla adı geçen manastıra gitmiş, burada mühtedi rahibi gö
rerek niçin Mevlana/ya mürid olduğunu sormuştur. Bunun üzerine 
rahipten şu cevabı almıştır : «Ben, eski peygamberlerin kitaplarını 
olmdum. Onların vasıflarmı aynen Mevlana'nın mübarek zatmda 
buldum ve onun gerçekliğine iman ettim»17

• 

Oysa aynı dönemde yaşamış Evhadüddin-i Kirmani (1258), Sad
rüddin-i Konevi (1274) ve benzeri Anadolu'da yaşamış mutasav
vıfların menakıbnamelerinde bu tip örnekler hemen hiç yoktur. Hal 
böyle olunca Mevlana Celalüddin'in gayri müslim çevrelerle teması
nın çok daha fazla olduğuna tabiatıyla hükmetmek gerekir. Şüphe
siz o, çağdaşı diğer mutasavvıf şeyhlere nisbetle gayri müslimlere 
daha cazip gelen bir tasavvuf sistemi talim ediyordu. 

Mevlevilik hariç tutulursa, sünni tarikat muhitleri içinde kale
me alınan menakıbnamelerde, hatta XV. yüzyıldan sonra yazılan
larda bile, heterodoks tarikat çevreleri içinde yazılanlardaki ölçüde 
ve bollukta ihtida olaylarını anlatan menkabelere rastlanmaması 
dikkati çeken ve üzerinde durulması gereken bir noktadır. Bu iki 
gurup menakıbname birbiriyle mukayese edildiği zaman, ikinci gu
ruptakilerin bu konuda hayli ağır bastıkları görülür. Bundan belki 
de şöyle bir sonuca ulaşmak mümkündür. Daha XIII. yüzyılın son
larıyla XIV. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu'da görülmeye 
başlayan Rifallik, Kadirilik, Halvetilik, Nakşibendilik ve emsali sün
ni tarikatiara mensup şeyhler ve dervişler gayri müslimlerle ilişki 

içinde olmaktan çok müslüman ahali ile münasebetlerini devam et
tirmişler ve tabir caizse misyonerlik ~aaliyetleriyle pek uğraşma
mışlardır. Hatta daha ileri gidilerek sınırlardaki fetih hareketlerine 
ve askerler arasına da pek katılmamış oldukları söylenebilir. Eğer 
böyle olmasaydı, serhat boylarmdaki Osmanlı gazileri arasında ve 
Yeniçeri Ocağı'nda Bektaşilik an'anesi yerine bir sünni tarikat 
an'anesiyle karşılaşılmak gerekirdi. 

16 Aynı eser1 I, 360-61. 
17 Aynı eser1 I, 551. 
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Oysa heterodoks tasavvuf akımıarına mensup şeyhler ve der
vişler şehirlerdeki tekkelerde toplanmak yerine, daha XIII. yüzyıl
dan itibaren sınırlardaki fetih hareketlerine katılmışlar, yeni fethe
dilen topraklardaki gayri müsli~lerle temasa geçerek onları ihtida 
ettirmeye başlamışlardır. Yine bu sebepten dolayı, ilk Osmanlı hü
kümdarlarının ve mesela Aydınoğlu Umur Beğ gibi sair Türkmen 
beğlerinin fetih hareketlerinde hep Kalenderiler ve Rum Abdalları 
zümresine mensup şeyh ve dervişlerin isimlerine rastlamaktayız18 • 

XV. yüzyılda Rumeli'de yapılan fetihlerin hikayelerinde Sarı Saltık, 
Otman Baba ve Kızıl Deli (Seyyid Ali Sultan) gibi Bektaşilik'e mal
olmuş kimselerin adlarının bulunması da yine aynı sebepledir. Os
manlı gazilerinin ellerinde adı geçen bu zatların menkabelerini ve 
gazalarını hikaye eden menakıb kitapları dolaşıyordU19 • 

Heterodoks şeyh ve dervişlerin gerek askerin arasında fetih 
hareketlerine katılarak yeni ele geçen topraklarda, gerekse eskiden 
fetlledildiği halde üzerinde gayri müslimlerin yaşadığı muhitlerde 
yerleşip misyonerlik faaliyetlerinde bulunmalarının sebeplerine ge
lince, her halde bunların en önde geleni, taşıdıkları bir takım inanç
lar ve uyguladıkları bazı adetler yüzünden sünni islamın kuvvetli 
olduğu yerlerde barmamayışları olsa gerektir. Bu sebeple onlar söz 
konusu yerlerde kendilerini daha rahat ve serbest hissediyorlardı. 

Bu muhitlerde yazılmış heterodoks menakıbnamelerin en başta 
gelenleri, Baba İlyas Menakıbı ile Bektaşi menakıbnameleridir. Me
nakıb)ul-Kudsiye adıyla XIV. yüzyılın ortalarında Elvan Çelebi ta
rafından kaleme alınan Baba İlyas Menakıbına bakıldığında, ilgi çe
kici ihtida olaylarıyla karşılaşıyoruz. Burada anlatılelığına göre, Ba
ba İlyas'ın Amasya yakınlarmdaki Çat köyünde bulunan zaviyesine, 

18 Aşıkpaşazade ve Oruç Beğ tarihleri gibi ilk Osmanlı kronikleri bu der
vişlerin isim ve menkabeleri ile doludur. Abdal Musa, Abdal Murad, Abdal Meh
met v.s. hep bu dervişlerdendir. Anonim Tevarıh-i Al-i Osman da, Menteşe yö
resindeki hıristiyanlardan bir kısmını, tahta kılıçlı, çıplak bir dervişin ihtida et
tirdiğini ve civarı fethettiğini yazar (bk. n§r. Friedrich Giese, Breslau 1922, s. 
II; ayrıca bk. Paul yYittek, Menteşe Beyliği, tre., O.Ş. Gökyay, Ankara 1944, 
s. 115.) 

19 Bunların en güzel örneklerini, Ebu'I-Hayr-i Rumi tarafından kaleme 
alınan Saltıkname ile Vilayetname-i Otman Baba ve Vilayetname-i Seyyid Ali 
Sultan teşkil ederler. Bu eserler XV. yüzyılda Rumeli'de yapılan fetihlerin hika
yeleri ile doludur. 
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ınaiyyetindeki ınüridleriyle beraber bir rahip gelerek gördüğü kera
metler saikiyle müslüman olur20

• Yine Baba İlyas Amasya kalesinde 
zindanda mahpus olduğu bir sırada, orada bulunan bir keşişi de gös
terdiğ·i kerametlerle müslüman eder21

• Aynı esere göre, Baba İlyas'ın 
oğlu Iı/[uhlis Paşa Gevala kalesinde iken orada yaşayan bir çok hı
ristiyan ve yahudiyi islama sokarak kendine mürid edinmiştir22 • Ba
ba İlyas halifelerinden Ayn'ud-Devle'nin ve Aşık Paşa'nın da Ermeni 
ve Yahudi mühtedilerden bir çok müridieri vardı23 • 

Daha çok V-ilayetname adıyla tanınan Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı 
Veli)de Hacı Bektaş'ın Orta Anadolu'daki hıristiyanlarla sıkı müna
sebetleri olduğunu gösteren parçalar vardır. O, daha Anadolu'ya 
gelmeden önce de Bedalışan ilinde papazları ihtida ettirmiştir24• Ana
dolu'ya geldikten sonra da, Sulucakaraöyük'te henüz yerleşmeden 
evvel, Kayseri ile Ürgüp arasında Sineson adlı bir hıristiyan köyüne 
uğramıştır. Burada kadınların kendisine yaptıkları ikram ve gös
terdikleri saygıyı boş çevirmeyerek, kerametle onları sıkıntısını çek
tikleri buğdaya kavuşturmuştur. Hacı Bektaş gittikten sonra Sine
son'lular oturduğu yeri ziyaret mahalli haline getirip her yıl kur
banlar ve adaklar getirip şenlik ederlerdP 5

• İşte adı geçen köy hıris
tiyanlarının bu hareketleri Hacı Bektaş'ı ne suretle telakki ettikleri
nin tipik bir örneğidir. Nitekim Hacı Bektaş bir müddet sonra o ci
var hıristiyanlarınca bir aziz olarak kabul edilmiş ve orada daha 
önce yaşamış Saint Charalambus ile özdeşleştirilerek takdis olunma
ya başlamıştır26 . 

Hacı Bektaş'ın çeşitli yerlerde yaşayan mühtedi rahip mürid
leri de vardır. Bunlar hüviyetlerini açıklamazlar, fakat gizliden giz
liye onun müridi olarak yaşantılarını sürdürürler. Mesela bunlardan 
biri kilisesinin gizli bir yerini -mescit haline getirmiş olup, ibadet et
mekte2', diğeri de her yıl Hacı Bektaş'ı ziyarete gelmektedir28

• 

20 Ek. Menakıb'ul-Kııds·1ye, l\tievlana Müzesi Ktp. nr. 4937, vv. 16a-17a. 
21 Aynı eser, vv. 38b-39a. 
22 ~4.ynı eser, v. 51b. 
23 Aynı eser, vv. 89a-b, 96a. 
24 Ii!lenakıb-ı I-Iacı Bektaş-ı Veli, n§r. A. Gölpınarlı, İstanbul 1958, s. II. 
25 Aynı eser, ss. 23-24. 
26 Bu konuda bk. S. Vryonis . . The Decline of Medieval Hellenisın in Asia 

IJ!finor, Berkeley 1971, ss. 377-78. 
27 JJfenakıb-ı Hacı Bektaş-ı, Veli, s. 56. 
28 Aynı, eser, s. 66. 
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Hacı Bektaş'ın halifeleri de tıpkı onun gibi enerjik birer mis
yoner ve fetihçi dervişler hüviyetinde görünmektedirler. Devamlı 
olarak köylü hıristiyanlarla temas halindedirler. Bunlar aktif bir 
şekilde hıristiyanları ihtida ettiriyorlardı. Mesela menkabeleri uzun 
uzun Vilayetname'de anlatılan Sarı Saltık, Rumeli halkını müslü
man etmekle görevlendirilmiştir. Vilayetname'ye göre, yanında Ulu 
Abdal ve Küçük Abdal adlı iki müridi ile Karadeniz'den Gürcistan'a 
giden Sarı Saltık, kral Görliş'i ve tebeasını müslüman etmiştir29 • Da
ha sonra Romanya'ya geçmiş, Kaligra denilen yerde bir ejderhayı 
öldürerek ora halkını da islama sokmuş ve bir zaviye açmıştır30• 

Gerçekten de diğer kaynaklardaki tarihi maltlmat, Sarı Saltık'ın 

1262-63 lerde bir Türkmen kolonisiyle Dobruca'ya gittiğini ve bu
rada bir zaviye kurarak civarda islamiyeti yaydığım göstermekte
dir"'. 

öteki Hacı Bektaş halifelerinin de Orta ve Batı Anadolu'da hı
ristiyanlarla mesktln yerlerde yerleşerek zaviyeler açtıklarını ve ci
var halkı ihtida ettirdiklerini biliyoruz. Mesela Sarı İsmail adlı bir 
halife, Hacı Bektaş'ın vefatından sonra Tavas'a gider ve ordaki bir 
kiliseyi ele geçirip tekke haline getirerek rahibini müslüman eder32

• 

Hacım Sultan Germiyan'da Susuz denilen mevkide yerleşir ve bir 
tekke açarak bölge halkını islama sokar33

• Resul Baba adlı bir baş
ka halife de, Altıntaş'a tabi Beşkarış denilen hıristiyan bölgesine 
gitmiş ve oradaki bir kilisenin yerine tekke inşa ederek halkı dine 
davet etmiştir34• 

Yıldırım Bayezid devrinde yaşamış olup Rumeli'de fetihlerde · 
bulunarak Dimetoka'da bir zaviye açan ve Bektaşilik'in önde gelen 
azizlerinden sayılmakla beraber gerçekte bir kalenderi şeyhi olan 
Seyyid Ali Sultan da rahipleri ve onlar aracılığıyla hıristiyan halkı 

29 Aynı eser, s. 46. 

30 Aynı eser, s. 47. 

31 Msl. bk. Aurel Decei, «Le Probleme de la Colonisation des Turcs Sel
djoulüdes dans la Dobroudja au XIIIe siecle», Tarih Araştırmaları Dergisi, VI 
( 1968), ss. 85-III. 

32 Menakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli} s. 88. 

33 Aynı eser, ss. 83-88; Derviş Burhan, Hacım Sultan Vilayatnamesi, nşr. 
R. Tschudi, Berlin 1914, ss. 49-56. 

34; liienakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli, s. 88. 
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ihtida ettirmiştir. Vilayetname-i Seyyid Ali Sııltan adını taşıyan me
nakıbnamesi bu konuda bazı menkabeler ihtiva etmektedir35

• 

Nihayet, XV. yüzyılda Çelebi Mehmed devrinde büyük bir ayak
lanma çıkaran Şeyh Bedrüddin'in yahudiler ve hıristiyanlarla sıkı 
münasebetleri olduğunu görüyoruz. Onun adına torunu Halil b. İs
mail tarafından kaleme alınan menakıbnamesindeki bazı kayıtlar, 
Şeyh Bedrüddin'in Sakız adası rahiplerini müslüman ettiğini belir
tir. Bu kayıtlara göre rahipler bir gün şeyhi manastırlarına davet 
etmişler, yaptıkları ilmi münakaşalar sonunda ilmine hayran ka
larak ve bir zikir meclisinin verdiği coşkunlukla toptan müslüman 
olmuşlardır3 ". Gerçekten de Şeyh Bedrüddin ayaklanmasına katı

lanların bir kısmının hıristiyan olduğu, hatta şeyhin ileri gelen ha
lifelerinden olup, ayaklanmaya katılan kalender! şeyhi Torlak Hu 
Kemal ve müridierinin yahudi mühtedlleri idiği, diğer tarih kay
naklarınca da doğrulanmaktadır37 • 

Heterodoks şeyhlerin ihtida faaliyetlerinin sırf hıristiyan ve 
yahudilere münhasır kalmadığmı, 1243 den sonra Anadolu'yu istlla 
eden Moğollar arasında da mevcut olduğunu hem menakıbnameler 
hem de tarih kaynal>.ları açıkça gösteriyor. Baba İlyas'ın ve Muhlis 
Paşa'nın halifelerinden bazılarının Moğollar'ı müslüman ettiklerini 
bildiren bir takım ifadeler Menakıb'ul-Kudsiye'de yer almaktadır. 
Mesela Şeyh Sarimüddin ::cdında bir halife kendini Moğollar'ı müs
lüman etmeğe adamış görün~iyor38 • Buna benzer bir başka halife ise, 
Şeyh Alay'dır. Elvan Çelebi'ye göre Moğollar Şeyh Alay'a çok bağ
lanmışlar, adını dillerinden düşürmez olmuşlardır39 • 

Hacı Bektaş halifelerinden ikisinin de Moğollar içinde yaşayıp 
onları müslüman ettiklerini Viltiyetname kaydediyor. Bunlardan bi-

35 Bk. Cezbi, Vilayetnarne-i Seyyid Ali Sultan, Cebeci İl Halk Ktp. nr. 
1186, ss. 35-36. Bu menakıbname, öteki Bektaşi men§.kıbnamelerinden bariz bir 
surette ayrılır. ötekilerin kahramanları sadece bir evliya hüviyetinde görüldüğü 
halde Seyyid Ali (Kızıl Deli) fetihler yapan bir gazi-evliya olarak dikkati. çeker. 
Bu niteliğiyle eser, Vilayetnarne'den çok Battalnarne'ye veya Saıtıknarne'ye ben-
zer. 

36 Şeyh Bedreddin JJ!fenakıb1., nşr. A. Gölpıtıarlı, İstanbul 1967, ss. 89-92. 
37 Msl. bk. Lütfi Paşa, Tevarih-i Al-i Osrnan ,nşr. All Beğ, İstanbul 1341, 

s. 73. 
38 Menakıb'ul-Kudsiye, v. 104a. Adı geçen eserde bu konuda tafsilat 

vardır. 

39 Aynı eser, v. 104b ve 105a. 



41 

risi Karadonlu Can Baba'dır. Bu zat bizzat Hacı Bektaş tarafından 
Moğollar'ı ihtida ettirmekle görevlendirilerek Erzincan'a gönderil
miştir. Can Baba oradaki hayatı boyunca bir çok kerametler gös, 
tererek sonunda onları müslüman yapmaya muvaffak olmuştur40 • 

İkinci halife, Hoy Ata olup, onun da Moğollar arasındaki misyoner
Ilk faaliyetlerine dair bazı menkabeler Vilayetname'de bulunmak
tadır4\ 

Bunlardan başka XIV-XV. yüzyıllara ait Tarih'u A'ydn'il-Asr, 
ed-Dürer'ül-Kdmine ve İkd'ül-Ciimdn gibi arap kronikleri, Barak 
Baba adıyla ünlü kalender! şeyhinin Moğollar'la sıkı ilişkilerde bu
lunduğunu ifade ediyorlar42

• 

* ** 

Bütün bu anlatılanlardan bir sonuca ulaşmak gerekirse, Kalen
der!, Haydar! derviş ve şeyhleri, Abdalan-ı Rum ve Bektaşilik gibi 
heterodoks tarikat mensupları, XIII. yüzyıldan XVI. yüzyıla ka
dar, hatta daha ötelere kadar süren uzun bir dönem içinde Anadolu 
ve Rumeli'de gittikleri yerlerde bir çok ihtidalara sebebiyet vermiş
lerdir, denilebilir. Bu ihtidaların en çok gayri müslim köylerinde ve 
bir takım papaz ve rahipler arasında vuku bulduğu anlaşılmaktadır. 
Büyük bir ihtimalle bunbr, Ortodoks hıristiyan kilisesi mensupla
rından ziyade, aksine bu kilisenin takip ve haskılarına maruz kalan 
heterodoks mezhep ve tarikat mensubu papaz ve rahipler olmalıdır. 
Öyle anlaşılıyor ki, heterodoks tasavvuf akımıarına bağlı şeyhler ve 
dervişlerle, yine heterodoks kesime mensup köylü hıristiyan ahali, 
papaz ve rahipler arasında, her iki dinin ortodoks kesimleri arasm
dakinden çok daha kolay ve uzlaştırıcı bir yakınlaşma olabilmekte, 
bu da ihtidaları kolaylaştırmaktadır. Bir bakıma heterodoks şeyh 
ve dervişler, Anadolu'da vaktiyle paganizmden hıristiyanlığa geçişte 
heterodoks rahiplerin aynadıkları rolün bir benzerini, hıristiyanlık-

40 Nlenakıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli, ss. 40-41. 
41 Aynı eser, ss. 44-46. 
42 Bütün bu örnekler göz önüne alınırsa, Mevlana:yı ve müridierini Moğol 

taraftadığı yapmakla suçlayıp Türkmen babalarının onlara karşı koymadıkla
rını ileri süren görü§lerin sağlam bir temele dayanmadığını ve tashihi gerek
tiğini söylemek mümkündür. 
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tan müslümanlığa geçişte oynamışlardır, denilebilir. Heterodoks ta
savvuf akımlarının syncretiste bir vasfa sahip olmaları, bulunduk
ları yerlerde mevcut eski doktrinlerin kalıntılarını kendilerine mal
etmek suretiyle ihtidaJara büyük ölçüde açık kapı teşkil ediyordu. 
Her halde sünni tasavvuf akımları mensuplarının misyonerlik konu
sunda fazla etkin olmamalarının asıl sebebini, onların bu niteliğe sa
hip bulunmamalarında aramak yanlış olmasa gerektir. 

Aynı müşahede Moğolların i!htidası meselesinde de söz konusu
dur. Şöyle ki : Şamanist Moğollar, Türkmen babalarının yaymakta 
oldukları eski atalar kültü ve şamanist inançlada yoğrulmuş bir İs
lamiyet anlayışını kendilerine hiç de yabancı bulmuyorlardı. Onlar 
bu sayede kolayca müslümanlığa geçebiliyorlardı. İşte bu hetero
doks Türkmen babalarının bu yoğun faaliyetlerinin sonucu olarak 
bir çok Moğol kabilesi, müslümanlığı kabul ederek özellikle Orta 
Anadolu'ya yerleşip kalmışlar ve tekrar İran'a dönmemişlerdir. 

Sonuç olarak denebilir ki, menakıbnamelerin ve tarih kaynak
larının verdiği ihtida konusundaki bilgiler karşılaştırıldığında he
terodoks şeyh ve dervişlerin bu alanda sünni meslekdaşlarına oran~ 
la daha faal oldukları ortaya çıkmaktadır. 
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