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1826 da yeniçeri ocağı 'büyük olaylar, kanlı katliam ve bir ih-
bar furyası içinde kaldınldı. Bu o dönemin toplumunu ve olayları
gözlemleyenleri sarsan ve belki de Sultan II. Mahmut'un "adli" ün-
vanı üzerinde düşünmeyi gerektirecek, bir despotik devirdi. Bu
manzara geçici değildi, zira zaman içindeki etkileri daha da kalıcı
oldu. Nitekim A. Cevdet Paşa'nın tarihinde Yeniçeriliğin ilgası üze-
rine, benzer bir olayla yaptığı karşılaştırma da bu durumu ifade et-
mektedir; "Rusyada Büyük Petro'nun Streliztleri kaldırması ile Ye-
niçeri Ocağı'nın lağvı arasında fark vardır. Streliztler Rusya'nın
sırtında bir ur idiler. Yeniçeri ise devleti aliyye'nin kalbinde bir se-
retan (kanser) idi. Beriki'nin kaldınlması bir rahatlama ikincisinin
kaldınlması ise devlet-i aliyye için bir sıra müeessesenin yıkımı ve
yeniden kurulması demektir ve bir dizi idari, içtimai ıslahatı icab
ettirmiştir! . Yeniçerilerle birlikte imha edilmesi, hiç değilse sindiril-
~esi gerekli görülen bir zümre de Bektaşi tarikatı mensublarıydı.
Işte bu karar birçok kimsenin de yerli yersiz suçlanması, sürülme-
siyle sonuçlanan bir ihbar mekanizmasını doğurdu. İstanbul'un ule.,.
ma ve üdeba muhitinden bazı insanları karalamak için bu olayın iyi
bir fırsat olduğu anlaşılıyor.

II. Mahmud merkezi otoriteyi restore etmek, daha doğrusu 19.
asnn icabıarına göre yeniden kurmak için bazı tedbirler ve sert uy-
gulamalara gitmek zorunda kalmıştır. Bu bakımdan yeni rejimin;
Yeniçeri ve Bektaşileri karalayıp kamuoyunun destek ve sempati-
sinden uzaklaştırmak için, yeni propaganda tekniklerine başvurdu-
ğu da görülüyor. Takvim-i Vekayi'nin Ağustos 1833 yılı nüshaların-
da birinde; Tımovada cadIlık (vampir) vakası diye iki yeniçerinin

* A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi.
ı. A. Cevdet. Tezakfr, 40. yay. C. Baysun. Ankara 1957. s. 217-219.
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(Abdi Alemdar ve Ali Alemdar) mezarlarının açıldığı, bunların
saç sakal ve tırnaklarının uzamış olmasından, geceleri dirilip vam-
pirlik yaptıklarının anlaşıldığı haberi veriliyordu2• Şüb~~siz, vaka-
nüvis Mehmed Esad Efendi (Salıhaflar şeyhizade)'nin Uss-ü Zafer
adlı eseri de, bu eğilimde kaleme alınm'ış bir tarihdi.

Bektaşilerin takibinin nedeni; onların yeniçeri zümresi üzerin-
deki dini eğitimi ve tarikatın ruhani tesiri deniyordu. Bu ilişki, yani
Bektaşilik ritlerinin ve Hacı Bektaş-ı Veli'nin yeniçeri ocağının piri
olması hususunun ve geleneğin dışında; yeniçerilerin Bektaşilik gö-
rüş ve ayinleri ile ne derecede yakın alakaları olduğu halen etraflıca
ve ikna edici bir biçimde ortaya konmuş değildir. Vakıa son zaman-
da Bektaşi derviş ve babalarının bazılarının Yeniçerilerle yakın
gündelik ilişkisi olduğu görülüyor; ama bu ocak askeri ve zabıtanın
bu tarikat ve tekkeleriyle ne kadar yakın ilgisi ve aidiyeti olduğu
konusundaki temel soruları cevaplamaya yetmez. Galiba Bektaşile-
rin dilinden ve yeniçerileri politik yönden ifsadından çekinilmiş ol-
malıdır. Aslında olay daha çok bazı ulema ve diğer tarikat mensub-
larının, hoşlanmadıkları ulemayı gözden düşürmelerine yardım
etmiş gibi görünüyor. Bektaşilerin yeniçerileri kışkırttığı ve fesat
yarattıkları da ortaya atılan iddialardandı ama bu arada yeni rejimin
himaye ettiği ve bu alanda söz sahibi olan Nakşibendilerin aynı ga-
rezi Bektaşiler yanında Melamilere de yönelttiği görülmektedir.
Kuşkusuz bu gerilimin kökleri daha eskiye gitmektedir. Nitekim
18. asır yazarlarından Vassaf Hüseyin'in "Sefinet'ul Evliya"sında
bir takım olaylar ve yorumlarla Bektaşilerin zındıklığının isbatına
gayret edildiği görülmektedir3• Bektaşilik dışı tenkitler ve medrese
mensubları Bektaşiliği Hacı Bektaş-ı Veli'nin yolundan sapan ve
onun ismini ve düşüncesini istismar edenlerin topluluğu olarak gör-
me ve gösterme eğilimi vardır.

Nitekim, hükfimetin emirlerinde, fermanlarda Bektaşi tarikatı-
nın akid ve ritinin temellerine ve Hacı Bektaş-ı Veli'ye yönelik bir
ifade olmayıb, Hacı Bektaş-ı Veli için saygın bir dil kullanılıyor;
ancak Bektaşi zümresi karalanıyor, hatta Cevdet Paşa tarihinde bile
bu konuda Mehmed Esad Efendi'ye atıf yapılmaktadır. Cevdet Pa-
şa; "Hacı Bektaş-ı Veli ise Gazi Orhan hazretleri asrının meşayihin-

2. Takvim-i YeMyi', 19 RA 1249 (6 Ağustos 1833) Nr: 68, bu konuya R.E. Koçu Ye-
niçeri/er İstanbul ı964, s. 333 vd.

3. Vassuf, Sefinet'ul Evli'ya c. I, s. 210, bu konuya İrfan Gündüz, Osmanlılarda Dev-
let Tekke Münasebetleri, Seha Neşriyat, Ankara s.d. s. 143-147 bu eser tekkelerin kısmi
ve Bektaşilerin üzerinde kaynaklan kullanır ve nakleder.
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den Seyyid Mehmed Efendi nam bir zat olub, daima hal-i istiğrakta
imiş. Sonraları ona müntesib geçünür bir takım derbeder mülhidler
zuhuretdi, bunlar asakir-i Osmaniye ile pirdaş olmak iddiasıyla er-
vah-ı habise gibi yeniçerilere huım etdiler. Hatta Bektaşi babaların-
dan biri daima Hacı Bektaş vekili namiyle doksan dört (ortayı kasd
ediyor) kışlasında ikamet eylerdi ve Hacı Bektaş-ı Veli türbesinde
şeyh olan müteşeyyih (şeyhlik taslayan) fevt oldukda yerine geçen
Istanbula gelib, ocaklu onu alay ile Ağakapusuna getürür ve tacını
yeniçeri ağası başına geçürüb, yine alay ile Babıali'ye irsal ile fera-
ce giydürülür ve avdetine kadar ocaklu tarafından ikram idülür
idi ..." HuHisa olaydan kaç sene sonra yetkili kalem bu müesseseyi
menfi olarak nefretle tasvir ediyor. Cevdet Paşa o yıl Zilhicce'nin
ikinci günü Topkapı sarayında toplanan cemiyet (Şeyhülislam,
Nakşibendi, Halvetiyye, Mevlevi, Celvetiyye vs. şeyhlavinin top-
lantısında) Şeyhülislam efendi'nin nutkunu Mehmed Esad Efendi'yi
kaynak göstererek alıyor. Şeyhülislam efendi: "Hacı Bektaş-ı Veli
ve sair puanı izam kaddese esrarehum hep Ehlul1ah olub, anlam
kat'an diyecegimiz yokdur. Fakat şeriatda mekruh olan, tarikatda
haramdir. Bazı cühela ise Bektaşilik namiyle heva-yı nefsine teb'an
feraiz-i eda değil, belki istihfaf-ı ibadet ile (farzları yerine getirme-
yib ibadeti hafifletmek) kafir oldukları şayi ve mütevabir olmağla,
bu gibi bildikleri olayları soruyor. Burada çıkan karar; 60 yıldan es-
kiye giden Bektaşi tekkeleri ve türbelerini ehl-i sünnetden tarikatla-
ra vermek, diğerlerini kapatıp yıkmak ve içindeki şeyh ve müridleri
(mürid narnına olan veledizinaları) tashih-i itikad itdirilmek üzere
Hadım ve Birgi ve4 Kayseriyye gibi ulema merkezi beldelere nefy
ettirmektir. Nitekim o tarihlerde Kayseri'ye gönderilen bir fermanla
"bir müddetten beri bazı erbab-ı rafizin Hacı Bektaş-ı Veli'ye men-
subiyet davasıyla şer-i şerife şirk ve dört halifeye zandirazlık misul-
lu hareketleri ve bunların çoğaldığından bahisle, tekkelerinin yıkıl-
dığı, kimine siyaset uygulandığı, kimi sürgün edildiği, emlaklerinin
istirdadı lazım geldiği" bildirilerek Evahir-i Zilhicce 1242'de (Haz.
Temmuz 1827) bir emr-i ali; "bunların cami ve mescidlerde evkat-ı
hamseyi (beş vakit namazı) cemaatle eda etmelerine dikkat edilme-
sini" emrediyor5•

Yıkılan Sütlüce, Eyyub, Merdüvenliköy, Rumelihisannda şe-
hidIik ve Yedikule gibi tekkelerin mensubları habsedildi (Zilhicce
4, yani toplantıdan üç gün sonra) mensubları itikadları bakımından
Şeyhülislam önünde imtihan edildikte; Cevdet Paşa tabiriyle "Usul-

4. Kayseri Şer'iyye Sicili Nr: 194 (Ank. MiIli..Kül.) sene 1242- s. 66-68.
5. Mehmed Esad Ef. (Sahhaflar Şeyhizade) Uss-i Zafer sene 1243 s. 140-141
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u şiayan (şiilerin usulü) üzere takiyye yolunu ihtiyar ile şiar-ı şeria-
te büründüler ve sünni suretinde göründüler (itikadlarını gizleyip,
şeriat umdelerine bürünüp sünni göründüler) ...

Cevdet Paşa Bektaşilik iftirası ile sürülen zevatı da sayıyor;
"Garibdir ki bu sırada Anadolu payelulerden Melekpaşazade Abdül-
kadir Bey, Mekke-i mükerreme payelulerinden vakanüvis-i sabık
Şanızade Mehmed Atuallah Efendi ve Şıhkk-ı Salis defterdarı meş-
hur ismail Ferruh Efendi dahi Bektaşilikle itham olunarak; Abdul-
kadir Bey Manisaya, Şanizade Menemene, Ferruh Efendi Bursaya
sürüldüler. .. Bunların Bektaşilikle hiç teaBük ve münasebetleri yok
idi." der. Kısacası Beşiktaş Cemiyet-i ilmiyyesi dediğimiz özel ilmi
grub dağıımıştı ve ulema ve üdebanın zarif kişileri birilerinin gaza-
bına uğramıştı. "O zaman neşahir-i felasife-i ıslamiyeden olan Be-
şiktaşlı Kethudazade Efendi dahi6 haftada iki gün ol meclise devam
ile gerek felsefiyata ve gerek edebiyata dair olan mübahasatda bu-
lunurmuş" Kendisini Cevdet Paşa "ayaklı kütübhane" diye tanım-
lar, garb ve şark musikisinden, Fars dilindeki derinliğinden söz
eder; mütevazi ve dürüst hayatı üzerinde anekdotlar el yazma mec-
mualarla elden ele dolaşmıştır.

Bektaşilerin bir kısmının halkın gözünden düşmesinde son de-
vir yeniçeri kahvehanelerinin de rolü olmuştur. Payitaht İstan-
bul'da, Bektaşilerin yeniçerilere ait kahvehane dükkan ve bunların
yaşadığı veya vakit geçirdiği hanlarda, siyasi sohbet ve dedikodu la-
rın başım çektiği anlaşılıyor. Yeniçeri zorbaları diye tabir edilen,
yeniçeri ortalarının hatın sayılır zabitlerinin kahvehanelerinin açılış
töreninde bir Bektaşi babası yer alır ve gülbankçekilir ve kahveha-
ne takdis edilmiş olurdu. Vakanüvis bu görünümü şöyle tasvir edi-
yor: "Başlarında Bektaşi namıyla teber berdest mulhid-i bemest gi-
diler ile ..." veya "badesi elinde, kahvenin baba sofasına çıkıp
kurulacak, damızlık koç gibi beslenecek kahve şeyhi ..."?

Ulema ve meşayihin yaptığı toplantı kararlarına göre, uzun bir
süre Bektaşi tekkesinin Nakşibendi, Kaadiri ve Saadiye tarikatı
mensupları bir nevi kayyum olarak atandı. Katledilenler yanında,
sürülenler oldu ve sürgünler Anadolu'daki katı sünni zihniyetin
hükmettiği şehirlere yollandı. Yeniçeriler yanında Bektaşiler, öyle
sanılanlar, sanılanlada ilişkileri olanlar takibata ve şedid cezalara
uğradı. Bu gibi manzaraları o dönemde İstanbul'da bulunan Britan-

6. Cevdet Paşa Tarih c. 12, Dersaadeet 1309 s. 180, Mehmet Esad Üss-i zafer s.
205-209 aynca R.E. Koçu j stanbul Arş ..Arif Ef. c. 2, s. 996.

7. Mehmed Esad, a.g.e., s. 205-210, Kayseri Şer'iyye Sicili Nr: 194, 1242 H. s. 54,
66-68.
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ya bahriye erkanından Adolphus Slade günlüğünde nakleder8; Terör
devrinde tekkenin mal varlığı yanında bir takım evrak ve kitabın da
müsadere edildiği rapor edilir.

Tabii resmi pozisyonları tamamen silindi. Bu nedenle ordu
şeyh i olan Bektaşi babası da bir Mevlevi şeyhi ile değiştirilmiştir.

Tanzimat dönemi bürokratları II. Mahmut devrinin aksine Bek-
taşilik ve MelamIlikle böyle amansızca uğraşmak yöntemini terket-
mişlerdir. Zamanla bu tarikatların bir rehabilitasyonu dasağlandı.
Fakat genelde bütün tarikatlar üzerinde gözetlerne, denetim ve sı-
nırlayıcı bir mekanizma geliştirdiler. Tekke devlete yamandı, dev-
let tekkenin gözeticisi ve hamii oldu.

Devletin VahhabIlik ve ısmaIliye gibi mezhebIeri tanımadığı,
hoşgörmediği; buna karşılık Durzilik ve Yezidilik gibi inançları Is-
lam inanışı dışında gördüğü halde idari yönden sabır gösterip, erit-
me ve sakinleştirme yoluna gittiği biliniyor. Aynı şekilde tarikatlar
içinde benzer tavır sözkonusudur. Humfilik hoşgörülmemiş ve ha-
len 15. ~sırda mensupları takib ve tedib ve idam edilmiş; Ticarilik
tarikatı Islam akidesine aykırı görülmemiş ve fakat resmen tanınıp
himaye görmemiştif'J. Tanınmayan ve tasdik edilmeyen tarikatler
veya buna mensub olanların tekke kurmaları devlete yasak edilir,
dergah ve tekkeleri kapatılırdı. Mesela 1851'de İstanbul Anadolu
hisarında tanınmayan bir tarikat şeyhi, şarlatanlıkla vasıflandırılıp,
sürgün edilmişti. Mahalle muhtarı bazı sekene-i mahalle ile Mec-
lis-i Vala'ya bir arzuhal takdim etmiş ve Anadoluhisarının sadık
ahalisinin mezkfir Şeyh Mustafadan şikayet ettiğini ve takibini ta-
leb etmiş. Meclis-i Vala kararındaıo; "Göksu taraflarında bazı biid-
rakleri şeyhim diyerek, izlale müncasir olan Mustafa nam şahsın ta-
raf-ı vala-yı meşihatpenahiden sual ve tezkire olunan ahvali, şeair-i
İslamiyeye bakışının suiefale'de olmasına ve bir mahalle nefyi ..."
deyişiyle sürgününe karar verilmişti.

Meclis-i Vala, Tanzimat devri boyunca tekkelerin düzenine ba-
zı ihtiyaçlarına, beslenmelerine ve mali yardımlara karar veren or-
gandı. Mesela Valide Sultan'ın Cerrahi dergahına yaptığı birIJ, bağı-
şın dahi Meclis-i Yalarlan geçmesi, bu alandaki merkezi kontrol

8. Adolphus Slade, Records of Travels in Turkeyand Greece Vol I, London 1832, s.
258-261.

9. Ahmedi, Bakai gibi inançlar; B. Lewis, The Jaws of lslqm Princelon 1984 s. 20,
John S. Guest, The Yezidis London 1987, Yezidiler ve Osmanlı Idaresi için BA, lMV Nr:
.ı 1312/3 Mart 1270 tarihli irade Muş sancağında ihtisa eden Yezidiler: BA, I Mec. Mah
Nr: 895 jurrevi CA 1277, Yezidiler ve kurevi şeriyye

ıo. 14 Eylül 1851, lNVNr: 573316 Mu. 1267/21 Kasım 1850.
i i. BA, lMVNr: i i l31 18 za 1287114 Eylül 1851.
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politikasını gösterir. Bazen tekkelerin başına geçecek kimselerin
~~çimi veya yönlendirilmesine de rastlanıyor. Mesela 1854 yılında
Usküdarda Bandırmalızacte tekkesi şeyhi Abdürrahim Selame!
Efendi'nin vefatı üzerine, güvenli birinin yani oğlunun tekkenin
şeyh i olması için, şeyhin oğlu Fahrettin Bey; Bab-ı Alideki memu-
riyetinden erken yaşta tam maaşla emekli edildil2• Aynı yıl Rumeli
de; Arnavutluk, Yanya ve Girit'de muhtelif tekkelerin, aşçı ve ney-
zenlerine gıda yardımı ve maaş bağlandı13• Aynı yıllarda (H 1217-
68/1852-53 M) İstanbul ve civarındaki birçok tekkelere bu tip yar-
dımların yapıldığı görülüyor: Bu mali yardım; tekkeleri bir hiyerar-
şiye bağlayıp, kontrolü sağlamak ve etkisizleştirmek amacını gü-
derl4• Beliitmelidir ki, bu tip gözetim ve denetim, tekkeler kadar
medreseler üzerinde de uygulanmaktadır. 19 Receb 1276 (12 Şubat
1860) tarihli Meclis-i Vafa kararı üzerine çıkan bir irade; medrese
ve tekke ve hanlardaki talebe ve derviş kılıklı serseri kimselerin
tesbit edilen bir usulle sürgünü ve toplanmasını emrediyorl5; Gerek
bizim tesbitlerimiz gerekse, Mustafa Kara'nın gözlemlerinden de
anlaşılıyorki, özellikle İstanbul'da tekkelerin çoğu mali destek yo-
luyla ve şeyhlerin taktiği ile devlet tarafından hiyerarşik bir göze-
tim ve denetime alınmıştır16• Bunun sonucunda devlet tekke ve tari-
kat mensublarının her hareketini yönlendiriyor. Hatta bunların
bazıları geleneksel görev, ve siyasi rollerini, içtimai önderliklerini
dahi, hükümet adamlarının izniyle yapabilir; aksi halde müdahale
edilir. Mesela Kırım harbi sırasında Rufai şeyhlerinden Abdulkadir
cihad için sancak açıb gönüllüler toplamağa başlayınca, seraskerlik
bu hareketi men eden bir irade çıkartmıştıı?

Bektaşilik Tanzimatla gelen yeni düzen içinde nasıl bir konu-
ma geldi? İleri sürülen iddialar Sulta~ Abdülmecid'in Bektaşiliğe
sempatisi olduğu merkezindedir. Ama bu abartmaların dışında Tan-
zimat fermanı her din ve mezheb ve bilhassa tarikata, n. Mahmut
döneminin tersine bir hoşgörü ve müsaadenin varlığını göstermek-
tedir. 1852 tarihli bir irade ile Hacıbektaş dergabındaki postnişinin
durumunun restore edildiği ve dergabın Bektaşilere geri verildiği
görülüyorl8• Rumelide 'Bosna, bilhassa Arnavutluk, Yanya ve Gi-
rid'deki kalabalık sayıda Bektaşiler ve tekkeleri zaten daha hür ve

12. BA, irade-Dalı Nr: 18623.
13. BAIMVNr: 18201 29 Şaban 1270/27 Mayıs 1854.
14. Bu görüşümüzü Mustafa Kara "Mezhebler ve Tarikatlar, Tanzimaftan Cumhuri-

yete Anılabilir c. 4, s. 983-986 devletler bir görüş buluyoruz.
15. BA, IVM Nr: 18789, 19 Receb 1276/11 Şubat 1860.
16. Mustafa Kara, a.g.m., s. 983-986, İrfan Gündüz, a.g.e., s. 203-217.
17. BA, Ir Dalı Nr: 17634, 15 Muh. 1270/18 Ekim 1853.
18. BA, IMVNr: 15932, IMVNr: 15825.
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müsait bir ortamdaydılar. Osmanlı yönetimi dışında kalan Tuna
prensIikleri ve Kırım Müslümanları arasında bu tarikatın rahatça ve
masum yaşadığı da bir gerçekti. F. de Jong'un tetkiklerine göre Mı-
sırl9 ve Arnavutluk gibi yerlerde bu tarikatların toplum ve idare ile
bütünleşmesi daha yoğundu ve lehlerine bir hava vardı. Gene ilerde
Genç Türklerin de bu tip tarikatlere daha yakınlığı vardı. Şeyhulis-
lam Musa Kazım Efendi'nin farmasonluk ve Bektaşilik ile olan
bağları abartılarak öne sürülmüşse de, bir ölçüde gerçektir. Profesör
Irene Melikoff G~pç Türkler-Bektaşilik ve Masonluk. arasındaki
bağları öne sürer. Unlü tarihçimiz T. Zafer Tunaya: bir Ittihatçı'nın
tarikat ve masonluk ile de bağ kurmasının olağan olduğunu belirtir.
Profesör Kreiser; MeHimi ve Bektaşi gibi tarikatlarla ittihatçıların
arasındaki bağlara işaret etmiştirıD.

II. Mahmud'tan sonra Bektaşilik yeni bir yaşam tarzı, bir ritüel
benimsedi ve bir tür takiyye yoluna saptı. Diğer tarikatlara hatta
Nakşibendiliğe sızdılar. Bazı yeni davranış ve tarz benimsediler. II.
Mahmud'un tuğrasını taşıyan sikkelerin üstüne veya Divanyolun-
dan geçerken II. Mahmud türbesine tükürrnek gibi ...ıı 19. yüzyılın
ikinci yarılarından başlayarak akide ve törenleri, rithlerini tanıtan
sayısız risale kaleme aldılar. Nefeslerini yayınladılar. Bektaşi şiirini
sevdirdiler ve tabii bir bektaşi mizah edebiyatı sözlü ve yazılı ola-
rak yayıldı. Laik görüşlüler de bu edebiyatı dilden dile yaydılar; ha-
len Bektaşi fıkraları hergün sözle, kalemle yaşıyorıı. Bu Bektaşiliğe
çeşitli çevrelerde bir sempati de sağladı. Bugün Bektaşilik Melami-
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