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Ahn1et Y:aşar Ocak, XIII. Yüzyılda Anadolu'da Baba Resul (Babailer) İsyanı 
ve Anadolu'nun İslamiaşmasındaki Yeri {İstanbul, Dergilll Yayınları, 1980) . 

. ' Stra&burg üniversitesinde yapılan bir doktora çalışmasının bir bölümünden 
oluşan bu kitap, ,hei::ii kullanılan kaynaklar, hem de sonuçlar açısından önenılidir. 
Araştırmacı,. iİk oİarak Fuat Köprülü'nün ortaya attığı varsayımları benimsemiş 
ve etraflıca bunların üZerinde durmuştur. Kalenderi, ·Haydari,. Yesevi dervişle
rinin daha.sonra 'Riıriı abdiı.lları' diye bilinen çevrelerin oluşmasııidaki yeri, 'Rum 
abdalları'nın Osmanlı beyliğinin oluşmasındaki rolü, Türkmen babalarının faali
yetlerinde Şamanizm kalıntılarının önemi, ,bu temel varsayımlardan bir kaç ta
nesidir. Hatta bu kitap, bir üniversite yayını olarak çıksaydı, bu sorunlarla 
ilgili bölünılerin, kısa kesilmesi önerilebilirdi. Ancak daha geniş bir okuyucu 
kitlesine dÖnük olan bir yaymda meslekdaşlar arasında genel -kabul göre~ bu 
varsayımların da teker teker aÇılması herhalde yararlı olmuştur. 

Yazar, , zaman~ da Mehmet önde·r tarafiiidan keşfedilen· ve · merhuin Ab
dülbaki Gölpınar lı- tarafından tanıtılan, ancak tarihi kaynak olarak kendisinden 
önce henüz değerlendirilmeyen 'Menakıbu'l-kudsiye' adlı yazma· kayİiağı; ça- · 
lışmasma esas olarak almıştır. 1240 yılmda vefat eden Baba nyas. Horasaıii'nin 
dip toruıiu olan .Elvan Çelebi, bu eseri, XIV.· yüZyılın ilk yarısında fna:nzume 

·olarak meydana getirmiştir. Bunun yanısıra büyük öir şans eseri olarak yazar, 
Emirci Sultan zaviyesine ait olan ve en eski belgeleri XIV._ Yüzyıla kadar inen 
'zaviyedar ailesi arşivi'nden yararlanabilmiştir. Bu tür kolleksiyonlarm ne ka
dar kıt ve bulunduğu takdirde genellikle ne lı:adar kısır oldtİgliiıu bildikten ·son
ra bu önemli buluştan dolayı yazarı içten kutlamak gerekmektedirı. 

:Bu iki kaynaktan, ve özellikle birincisinden, Baba Resulullah isyanı ·konu
sunda bazı yanlış veya eksik olan varsayırnlarımızı düzeltmek mümkün olmakta
dır. Şimdiye kadar İbn Bibi'ye dayanarak Baba Resuluilah diye tanman kişinin 
Baba Ishak olduğu, ve bunun dışında Baba llyas'ın, daha önce Baba Ishak'la 
yakın bir ilişkide bulunduğu halde isyanda hiç bir rol alınadığı öne sürülmüştü. 
Oysa Elvan Çelebi, isyanda önderlik yapan kişinin Baba İshak değil, bizzat de
desinin olduğunu belirtmiştir. üstelik, isyanın_patlak verdiği kentlerden b~ olan 
Malatya'da yaşamış bı:tlunan Ebu'l-Fereç, Baba İshak'ı ve Baba Resul'u iki ·ayrı 
kişi gibi göstermekle, Elvan Çelebi'nin savlarını destekliyor görünmektedir. Sel
çuklu· dönemi ın;erlnde ç~lışmamış olan. bu satırlarm yazarı; Ahmet· Y. Ocak'ın 
bu lı::onudaki iddialarının geçerliliği hakinn da karar verrneğe . yetkili değildir. 

Ancak bunların üzerinde ciddiyetle durulması gerektiği, kitabın ilgili bölümün
den anlaşılmaktadır. 

Yazarın· ortaya attığı ikinci sav, literatürde sılı:: sık üzerinde durulan Ba
bai' tarikatının, ayrı bir tarikat olarak varolmayışıdır. Derviş olarak Baba 
llyas, belki Yesevilerin etkisi altında kalarak kendini geliştirmekle beraber, · 

1 Bu arşiv malzemesi, yazar tarafından «Emirci Sultan ve Zaviyesi» adlı 
makalesinde değerlendirilmiştir {Tarih Enstitü~ ii Dergisi, 9[1978], s. 129-208). 
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Ebu'l-Vefa' Bağdadi'nin kurduğu tarikata mensup kalmıştır. Babai' sözcugu
nün, XVI. yüzyılda dini bir anlamdan çok, siyasi ·bir an~am ta§ıdığını Vıırgula" 
yarak, yazar isyanın siyasi boyutları üzerinde durmuştur .. Türkmenlerin'. ken. 
dilerinden uz.ıı,kla:§mı§ ve k;ü.ltür açısından Iranlıla§mı§. olan Selçuklu de:vletinin 
yönetimine_ ~r§ı :isyan ~tti~d!'lri gibi, Baba llyas'ın bizzat .tahta_ geçmeyi: aniaç~ 
ladığı görüJ,tnekt~dir_. _Y;:ı,;ı;a.rın Y9X.!ln,ıuna_göre:göçebe .ile.kentlLv..e saray .. görev~ 
liler_i a:rasındaki s::ışy!J.l ~çatı§m,a, .isya.nın. esas. nedeni sayılgıalıdır. Ba:bai hareke. 
tinin dini boyutu; _Ba.ba nyas'ın _ve Ba_ba İshak'ın. ya§adıkları dönenıde .. ikinci 
planda kalmı§tır. 

Ancak isyaniii bastırılmasından sonra hareketin ·dini ya,nları · ağiTiık kazan
ınağa ba§lamıştır. Gerçi Baba ±iyas'ın ·halifesi Emirci Sultaıi, büyük· biİ' ihti
malle isyan siras"ında hayatinı kaybetmi§tir. Aynı §ekilde, ·Baba nyas'İn.beş og:
lundan ancak Mtihlis Pa§a, Malya sava§ıriı izleyen taklbal: ve katllii.nidim kur
tulabilmi§tir. Bununla birlikte, isyan sırasında faal bir rol oynamayaıi, fakafBa
bailere yakın §eylıler, hareketin .dini ve kültür-el'-plandaki devimiını sağlayabil
mi§lerdir; .Hacı :Bekta§. ve Şeyh Edebalı'nın bu yöndeki faaliyetleri, ba§ta'·Fuat 

-Köprülü olmak üzere çe§itli · araştımıacılar -tarafından- daha önce vurgulaİllnı§
tır .. Mulılis. Pasa:. ve Emirci. Sultan'ın 'Rum- Ab dalları' denilen- çevreyi· oluŞti.ir
maktaki rolleri ise, .. bu -bağlamdaki bilgilerimizi zengiılleştirmektedir: .. 

Sonuç olarak b-u kısa ve raiıat okunan kitap, Anadolu'iı~ XIII-X'v:. y~
yıllardaki kültÜr. tarilılıle. yeni katkılarda imlun~uştur. f>"ek çok ok~-~~-. eline 
geÇmesi umulmaktadır: Alicik yayİnevi, .ileride yapılacak yeni baskılarda bazı 
rahatsız edici <İizgi yaİıiışlarını ~e ftaı:i.ıtrria• İ:ı6lüm~deki aksakİıkla~ı ~utlaka 
gidermelidir. 

Suraiya Faroqhi 

Anton . ( Cori:ıelius) 'Schaendlinger, Die·. Feldzugstagebücher des erste1ı ' und 
zweiteıı ı.ıngarischen _Feldzugs: Su!eyman.I. (Kanuni .Süleyma::n~ın birinci -ve 

·ikinci Macar Seferleri harp .günlükleri), Wien :l978; 138 (Giri§, Almanca- ter
cüme, BibJiyografya,. Dizin) + 64 . (tıpkı-basım) sahife, Wiener Zeitschrijt 
jiir die Kunde des Morgenlandes'iıı 8.-Ek yayını.' 

Viyana üniversitesi Doğu-bilimleri Enstitüsü (Institut für Orientaüstik) 
öğretim üyelerinden, kıymetli bilim adamı ve . Osmanlı Tarihi araştırıcısı olan 
yazar, eserinin Giri§ kısmıi:ıda· da belirttiği gibi, bu yayın, Viyana Milli Ki
taplığı'nın Doğu Yazmaları Bölümüinde bulunan «MitnşeıÜ ve bazı vekayi-i 
Sultan Sii!eirrıian Han>> · (Gus'tav Flügel, D1e arabisclienı persisc7ıen; türkisehen 
Handsclıriften der k.u.k. Hojbibliotlıek zu· Wie?ı, Georg ·oırfis Ve~lag;' Hil-

. deslieim, New 'York 1977, Wien 1865 baskısının fotomekaiıik yeni yayını; I, 
293, nr. 327)'nin içerisindeki Kanuni Süleyman'ın 1521 Belgrad ve 1526 Mohaç 
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