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OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDE ISLAHAT VE TARİKATLAR: 
BEKTAşiLiK VE NAKŞBENDİLİK ÖRNEGİ 
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Özet 

Makalede, II. Mahmut'un hükümdarlığından II. Meşrutiyet'e kadarki süreçte Bek
taşflerin ve Nakşbendflerin ıslahata yaklaşımı ve bunun yönetim kadernesiyle ilişkilerine 
tesiri incelenmiştir. 

Yüz yıllık dönemin devlet tekke ilişkilerinin panoraması mahiyetindeki çalışmada il
kin, yasaklanması sonrası Bektaşfliğin devlet nezdindeki konumuna, diğer tarikatların bu 
uygulamaya tepkisine genel itibariyle değinilmiştir. 

Tarihi süreç içinde Bektaşllerin ve Nakşbendflerin ıslahata yaklaşımının değişiklik 
arz ettiği görülmektedir. Her iki tarikatın tavır değişiklikleri ve nedenleri, Sultan Abdül
mecit ve Sultan Abdülaziz'in bunlara bakışı, Sultan II. Abdülhamit'in uyguladığı siyase
tin Bektaşfler ve Nakşbendfler üzerindeki etkileri ele alınan diğer konulardır. 

Anahtar Kelime/er: Tarikat, Bektaşflik, Nakşbendflik, Osmanlı, ıs/ahat, meşrutiyet. 

The Reform and the Tariqas in the Last Period of Ottoman State: 
The Sample of Naqshbandiyya and Bektashiyya 

Abstract· 

In this study is about the approach of Bektashiyya and Naqshbandiyyah to the reform 
and the ir stiuations in the state from II. Mahmut to II. Constituonal Govemment. 

In this study such as the panorama of centenarian period, analysed the position of 
Bektashiyya in the govemment after the prohibition of this tariqa and the reaction of the 
other tariqas to this application in general. 

In the histarical process, the approach of Be/..'tashis and Naqshbandis to the reform 
has shown an alteration. These tariqas' alteration and their causes, the approacah of 
Sultan Abdülmecit and Sultan Abdülaziz to them, the influence of Sultan II. Abdülhamit 's 
policy on Bektashies and Naqshbandis are the other issues in this study 
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Giriş 

n. Mahmut'un hükümdarlığından n. Meşrutiyet'e kadarki süreçte Bektaşlliğin ve 
Nakşbendiliğin ıslahata yaklaşımını ele aldığımız çalışma, yaklaşık yüz yıllık bir döne
min panoraması mahiyetindedir. 

Gerek kapsadığı dönem gerekse birden fazla tarikatın makale boyutunda incelenmesi, 
kişilerden ziyade tarikatların genel eğiliminin ortaya konma çabasından ötürüdür. Maka
le, günümüzde çokça tartışılan ancak sınırlı sayıda araştırmanın yapıldığı modernleşme 
ve tarikatlar olgusuna katkı mahiyetindedir. Her bir tarikatın ayn ayn ve kısa zaman dili
minde ele alındığı çalışmalar, konuyla ilgili bilgi boşluğunu giderecektir. 

Makalenin kapsamı itibariyle 13. /.19. asra hasrettiğimiz Osmanlı'daki ısiahat çabala
n,10/ 16. yüzyıla kadar götürülebilir. Daha ziyade askeri alandaki bu düzenlemeler, Lale 
Devri 'yle birlikte teknik, sanat ve kültür gibi geniş bir yelpazede kendini göstenniştir. Dev
letin bekası açısından zorunlu görülen bu adımlar, m. Selim'le birlikte ivme kazanmıştır. 

m. Selim ile yoğunlaşan ısiahat çabalarına Mevlevilerin ve Nakşbendi-Müceddidilerin 
genel itibariyle destek verdiği söylenebilir. nı. Selim'in Galata Mevlev!hanesi postnişini 
Şeyh Galip Efendi 'ye hürmeti olup Mevleviliğin İstanbul' daki temsilcileri, ısiahat tarafta
ndırlar. Müceddidilik de devlete desteği ve dini hükümlere hassasiyetinden ötürü gerek m. 
Selim'in gerekse üst düzey yöneticilerin rağbet ettiği tarikatlardandır. (Abu Manneh, 1982, 
19-21;Algar: 1990, 132-134, 137; Muslu, 2004, 233; Haksever, 2001, 18,44). 

Dönemin nüfuz sahibi bir diğer tarikatı hiç şüphesiz Bektaşilik'tir. Bektaşllerin ıs
lahata karşı çıkmasının temel sebebi, yeniçerilerle, dolayısıyla devlet içindeki en güçlü 
mekanizrnayla yakın ilişkileridir1 • 

13/ 19. asra kadar devletin üç önemli sacayağı ordu, ulema ve bürok:rasidir. Ancak 
yürürlüğe konması düşünülen ıslahat, merkez! yönetim öngörmekte dolayısıyla adı geçen 
kurumlar arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ihtiyacını beraberinde getirmekte
dir. Bu ise yeniçerilerin ve dolayısıyla Bektaşllerin devlet içindeki otoritesinin törpülen~ 
mesi anlamına gelmektedir. 

Isiahat karşıtı tavnna rağmen Bektaşilik, m. Selim ile n. Mahmut tarafından himaye 
görmüş, özellikle Balkanlar' da Tepedenli Ali Paşa (17_90-1822) ile birlikte otuz altı Bek
taşi tekkesi kurulmuştur. (Birge, 1965: 72; Popovic, 1995: 17-18). Bektaşilerin, devletten 
destek görmesi muhtemelen, ıslahatın uygulanmasında Bektaşllerin Yeniçeriler üzerin
deki nüfuzundan yararlanma düşüncesidir. Ancak m. Selim, Bektaşileri yanına çekmede 
başarılı olailladığı gibi, onun tahttan indirilmesinde Bektll.şiler, Yeniçerilere destek ver
mişlerdir. 

1) Bektaşilik, ordunun manevi otoritesini temsil etmekte olup bu durum ordunun ritüellerine de yansı
mıştır. Postnişinin atanacak Bektaşi babasuun arzuhali, Yeniçeri Ağası tarafından saraya sunulurdu. 
Şeyh efendi posta oturmadan evvel İstanbul'a gelir, Yeniçeriler onu merasirnle karşılarlar ve tacını 
başına Yeniçeri Ağası takardı. Yeniçerilerin 94 Kışiası 'nda İstanbul'un en yaşlı Bektaşi babası i karnet 
etmekteydi. Yeniçerilerin Şehzadebaşı ve Vatan Caddesi üzerindeki iki kışiasında 5 tane BektaşiTek
kesi faaliyet göstermekteydi. Yeniçerilerle Bektaşilerin bu yakın ilişkisi, devletin yürüttüğü siyasete 
aynı tepkiyi vermeyi beraberinde getiriyordu. Nitekim yeniçeriliğin yasaklanması esnasında bazı 
Bektaşi babaları, elietinde teber ve ziller olduğu halde halkı Yeniçenlere katılmaya teşvik etmişlerdi. 
(Ahmet Cevdet Paşa, t.y: 208-209; Koçu, 2444; Gündüz, 1989: 137-138; Soyyer, 2005: 41, 70). 
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II. Mahmut Dönemi'nde Bektaşiliğin ve Nakşbendiliğin Konumu 
Yeniçerilerle Bektaşllerin birlikteliği, 12/18. yüzyıl siyasal olaylan içinde pekişmiştir. 

Bu yüzyıldan itibaren yaşanan olayiann arkasındaki ideologlar ve yöneticiler, çoğunlukla 
Bektaşilerdir. Yeniçeriler, Bektaşi tekkelerinden ve zaman zaman ulemadan aldıklan des
tekle isyan etmişlerdir. (Esad, 1827, 207-208; Gündoğdu, 2007, 300). 

II. Mahmut, uyguladığı siyasetle ulemayı kendi yanına çekmiştir. 1236/ 1821 'de çı
kan Yunan isyanı sonrası gelişmeleri de değerlendirerek uzun süredir ilgası düşünülen 
Yeniçeri Ocağı 'nı ortadan kaldırmıştır. Sultan, yeniçerilerle birlikte tarihi-stratejik bağlan 
olan Bektaşi tekkelerini de kapatmıştır. 

Bektaşi tekkelerinin kapatılışlannın gerçek sebebi . bu olmakla birlikte, dönemin 
kaynaklannda farklı gerekçeler ileri sürülmüştür. 4 Zilhicce 12411 10 Temmuz 1826'da 

· Sadrazaının başkanlığındaki toplantıda Bektaşllerle ilgili diğer tarikat şeyhlerinin görü
şü sorulmuştur. Bazılan, Üsküdar'da şeriata mugayir davranışiann görüldüğü yolunda 
söylentilerin işitildiğini belirtmişlerdir. Genel olarak Bektaşllerin kınanmasının dışında 
bir delil veya bir şahitlik vuku bulmamış tır. Neticede Şeyhülislaın tarafından Sultan' a su
nulan arizada, irtidat ile suçlanan üç Bektaşi'nin idamı, yirmi beş karlannın İstanbul'dan 
sürülmeleri teklif edilmişti:r2. 

Bu tarihten sonra vezirlerin ve askerlerin dikkati, yeniçerilerle Bektaşllerin izalesine 
yoğunlaşmıştır. Ülkenin her köşesinden gelen jumaller birbirini takip etmiştir. Padişah, 
yeniçerili ği kaldırmak isterken ona taraftar olan, üzerinde emaresi bulunan herkesin üze
rine gidilmesi konusunda hassastır. Alınan karann takibi için Hacı Halil Bey ve Pirleşeli 
Ahmet Efendi Rumeli 'ye, Cebecibaşı Ali Ağa ile müderrislerden Çerkeşi Mehmet Efendi 
Anadolu 'ya gönderilmiştir. Bektaşilere uygulanan takibattan ötürü devlet kademesindeki 
görevinden aziedilen memurlar yanında, Bektaşi olmadığı halde muhalifleri tarafından 
Bektaşilikle itharn edilip sürgüne gönderilen şeyhler de vardır. (Yücer, 2004: 518-521; 
Soyyer, 2005: 60-62). · 

Bektaşllerin bu denli şiddete maruz kalmasına taraftar olmayanlar arasında Kadiriliğe 
mensup Şeyhülislaın Kadızade Mehmet Talıir Efendi (ö. 1243/1828) de vardır. Ancak II. 
Mahmut otoriter bir yapıya sahiptir ve muhtemel tehlikeleri de hertaraf etıue azmindedir. 
Sultanın bu eğiliminin farkında olan Sadrazam Selim Sım Paşa (ö. 1247/ 1831)~ Bek
taşHere müsaınahalı davrandığı gerekçesiyle şeyhülislamı padişaha şikayet eder. Bunun 

2) Toplantıda hazır bulunan zevatın isimleri şöyledir: Nakşbendilik'ten Beşiktaş'taki Yahya Efendi Der
giüıı türbedarı Hafız Efendi, Balmumcu Mustafa Efendi, Galata Mevlevihanesi şeyhi Kudretullah 
Dede, Beşiktaş şeyhi Abdulkadir Efendi, Hal vetilik'ten Kocamustafapaşa şeyhi ile zakir başı Şikari
zade Şeyh Ahmed Efendi, Merkez Efendi şeyhi Ahmed Efendi, Üsküdar'da Nasuhizade şey hi Şern
seddin Efendi, Celvetiyye'deri Hüdai şeyhi Şehab Efendizade Seyyid Efendi, Bandırmalızade Galib 
Efendi, Sadilik'ten Şeyh Emin Efendi ... (BOA, Dosya no: 293, gömlek no: 17451, fon kodu: HAT, 
tarih 1241/1826; Dosya no: 501, gömlek no: 24588/.B, fon kodu: HAT, tarih 5 Şevvall241/13 Mayıs 
1826; Esad, 1827: 208; Ahmet Cevdet Paşa, t.y.: 209-211; Lütfi, 1999: 110-111, 123; Şapolyo, 1964: 
343; Birge, 1965: 76-78; Gündüz, 1989: 140; Ortaylı, 1995: 281, 284;Abu Manneh, 1999: 123-127; 
Kara, 1985: 982-984; Gürgele, 2000: 77-78; Soyyer, 2005: 60-62; Gündoğdu, 2007: 300-301). 

Ebu Manneh'in, 1241/1826'da Bektaşi Tekkelerine Nakşbendi şeyhlt?rin atanmasını bir dini eğili
min diğeri üzerinde galip gelmesi şeklindeki yorumu (Abu Manneh, 1984: 15, 27-29; Abu Manneh, 
1999: 114), muhtemelen Bektaşiliğin yasaklanmasındaki dini gerekçelerden ötürüdür. 
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üzerine padişah, yayınıladığı fermanla işin üzerine ciddiyetle gidilerek Bektaşi fesadının 
bir an evvel arkasının kesilmesini emreder. Aslında Sadrazam Selim Paşa da Bektaşi' dir. 
Ancak Bektaştlere yönelik cezaların uygulanmasında ya da bu uğurda meydana gelebi
lecek hak ihlallerinde çekineeli davranmarnıştır. Sadrazarnın bu hareketinin muhtemel 
sebeplerinden biri aziedilme endişesidir. (Lütfi, 1999: (I) 123-125; Yücer, 2004: 517-518; 
Gündoğdu, 2007: 304-305). 

Saray, yeni kurulan ordnda Bektaşiliğin üstlendiği manevi otoriteyi Mevleviliğe ve
rirken yıktırılmayan Bektaşi tekketerine yönetici olarak genelde Nakşi, bazılarına da Hal
veti şeyhleri atamıştW. Bu, Bektaşllerin benimsemediği bir uygulamadır. Zaman zaman 
sorunlar çıksa da Bektaşi tekkelerine atanan Nakşi şeyhlerin, tekke mensuplarını kendi 
usullerine göre ayinden alıkoymadıkları, Cuma ve Bayram namazlarını kıldınp haftalık 
Hatm-i Hace zikri dışında, devletle işleri yürüten yetkili imza olmanın ötesine geçmedik
leri nakledilmektedif4. 

Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi'nin teklifi ve II. Mahmut'un tasdiki ile ilan 
edilen ve Bektaşi geçinenlerin diğer tarikatiara sızınalarına mani olunması yönündeki 
1252/1836 tarihli fermana rağmen, bazı Bektaşi babalarına Nakşbendi icazetnamesi ve
rilmek suretiyle dergahlarında faaliyetlerine devam etme imkam sağlanmıştıii. N &leş bendi 
şeyhlerinden Bektaşi icazeti alanlar da vardır6. Diğer tarikat şeyhlerinin Bektaşilere karşı 
müsamahalı davranışları, Bektaşiliğin kapatılma karannı devlet baskısıyla onaylarlıkları 
yönündeki tespitleri desteklemektedir. 

Nakşbendi-Halidiler'in Koıiumu7 

Devletin Bektaşi tekkelerine atadığı şeyhler, daha ziyade Müceddidi koldandır. Yöne
timin Müceddidiler' e güvenmesi; tarikat şeyhlerinin 11./17. yüzyılın sonlarından itibaren 

3) Bektaşi tekkelerine Nakşbendi şeyhlerinin atanmasında, bu tarikat mensuplannın medrese-tekke mü
nakaşalannı asgariye indirici tavırlan ile ulema nezdindeki nüfuzudur. Aynca Nakşbendilikile Bek
taşiliğin silsilesinin, Yesevilik ile birleşmesi dolayısıyla devletin birinden aldığını kardeş bir başka 
tarikat vermesi şeklinde yorumlar da vardır. (Gündilz, 1989: 144; Kara, 1992: 66; Kocadağ, 1998: 45; 
Gündoğdu, 2007: 301-302). 

4) Nakşl şeyhler Bektaşllerin iç işlerine kanşmamış olsalar da aralannda husumetlerin çıkmadığı söy
lenemez. Aşeinri Postnişini Hüseyin Baba, Hacıbektaş-ı Veli Hazretleri Dergiihı Postnişini Cemal 
Efendi 'nin kanuna ay kın davrandiğını belirterek şikayette bulunurken Naleşi Şey hi Hamza Efendi ile 
ilgili şikayet, dergii.h haricinde oturduğu halde maaş alması.hakkındadır. Meydana gelen bir diğer ha
dise Şeyh Hamza ile dergii.hta kalan Feyzi Baba arasındadır. Şeyh Hamza Efendi'nin Feyzi Baba ta
rafından dergii.htan kovulduğuna dair şikayetin incelenmesi ve gereğinin yapılması yönünde Ankara 
vilayetine yazı gönderilmiştir. (BOA, 29 ş 1328, dosya no: 127, gömlek no: 25, fon kodu: DH.MUİ; 
BOA, 29 M 1348, dosya no: 63, gömlek no: 46, fon kodu: DH.MUİ. Küçilk, 2003: 37; Soyyer, 2005: 
77-78). . . 

5) 1245/ 1830 tarihli bir başka kararnamede, "Asakir-i mansure" alaylan içindeki ocak takımlannın 
fesat çıkarmala~ma rarnak kalmışken önilnün kesildiği, Üsküdar'daki takımdan sekiz yüz kadannın 
Sakız, Mitilli ve Bozcaada 'ya gönderildi ği belirtilerek yeniçeri taraftadannın takibinin gevşetilme
mesi, Dersaadet'te Bektaşllerin tatbirine bakılması enıredilmektedir. (Gündüz, 1989: 197-198; Sez
gin, 2002: 62). 

6) Ancak Bektaşiliğe yönelik karan tas~!P eden sufiler de bulunmaktadır ki bunlardan biri Kuşadalı 
Ihrahim Hal vet!' dir. (Lütfi, 1999: 73; Oztilrk, 1982: 3). 

7) Konu bütünlüğünü sağlamak açısından başlıkta geçen "Nakşbendi-Halidi" nitelemesi ve Nakşben
dilik hakkında kısa bir malıırnat vermek istiyoruz. Daha önce "Tayfılriyye", "Hacegii.niyye" gibi 
isiınierin atfedildiği tarikat, Bahaeddin Nakşbend:le esas kimliğine kavuşmuş ve ona nispetle bu 
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İstanbul'da faaliyet göstermeleri, dini hassasiyetleri dolayısıyla ulema ve devlet erkfuu 
arasında rağbet görmeleri, devlet kurumları arasındaki uzlaştıncı çizgilerinden ötürüdür. 
Müceddidiler'in II. Mahmut döneminde nüfuz sahibi olmalarının bir diğer nedeni ı236/ 
ı82ı Yunan İsyanı'ndaki tutumlarıdır. Yeniçerilerin askeri açıdan yetersizliğinin be1ir
ginleştiği bu isyanda, toplumu bir arada tutmak için dini inanca vurgu, Allah için cihat 
politika.sında Sultan'a destek olmuşlardır. (Ebu Manneh, ı984: 22-23, 3ı). 

Ancak II. Mahmut döneminde Nakşbendilerin tamamının aynı statüde değerlendirdi
ğini söylemek yanlış olur. Müceddidi koldan gelen ve Mevlana Halid-i Bağdadi'ye (ö. ı2 
Zilka'de ı242/ 7 Haziran ı827) nispetle anılan Halidilik, özellikle yeniçeriliğin kaldıni
masından sonra faaliyetleri gözlem altında tutulan bir tarikattır. 

Halidi temsilcilerinin İstanbul' da irşat faaliyetlerine başladığı ı 235/ ı 8 ı 9- ı 820' den 
ı242/ ı827 yılına kadar tarikata, ulema ve vüzera yanında halktan da bir hayli intisap 
eden vardır. Dini hassasiyet, tekke veya zaviye adına devlet erkanından herhangi bir yar
dım talebinde bulunulmaması ve en önemlisi devletin iç politikasının desteklenmesi, ta
rikatın payİtahtta kısa sürede etkili olmasının nedenleri arasındadır. (Abu Manneh, ı984: 
23-24). Ancak Halidiliğe intisap edenlerin sayılarının hızla artması, Lütfi Tarihi'ne göre 
sürgüne gönderilmelerinin de temel sebebidir (Lütfi, ı999: 2ı0-211) ve bu, Bektaşiliğin 
ilgasından sadece iki yıl sonra meydana gelmiştir. 

Halidileri sürgüne götüren süreç ı238 1 ı823'lere kadar uzanmaktadır. Halid-i 
Bağdadi'nin İstanbul'da görevlendirdiği ilk halifesi Muhammed Salih'tir. Hatm-i Hace
gan zikrinin icrası sırasında mescidin kapılarını kapattığı, namaz sonrasında mescide gir
mek isteyenlere izin vermediği ve tarikata mensup olmayanları aralarına almadığı gerek
çesiyle eleştirilen Muhammed Salih'in yerine Halid-i Bağdadi, Abdülvehhab es-Sfisi'yi 
görevlendirmiştir. es-Sfisi'nin hilafeti süresince tarikata, aralarında Mekkizade Mustafa 
Asım (ö. ı262/ ı846), Keçecizade İzzet Molla (ö. ı245/ ı829) gibi üst düzey devlet 
görevlileri yanında, Anadolu ve Rumeli'den de çok sayıda intisap eden vardır. Ancak 
es-Sfist, bir süre sonra mürltierin kendisine rabıta yapmasını isteyince tarikattan kovul
muştur. (Memiş, 2000:. 2ı7-2ı8; Kılıç, 2006: ı06-107). 

Bunun üzerine Abdülvehhab ve yakın arkadaşı Muhammed Taif ed-Dağıstan! Halid-i 
Bağdadi'ye ve İstanbul'da faaliyet gösteren halifeİerine yönelik suçlamalarda bulunmuş
lardır. Dinin hükümlerine karşı geldiklerine ve Sultan'a karşı hareket edeceklerine dair 
saraya mektuplar göndermişler, Mevlevi ve Müceddidi yönüyle bilinen Halet Efendi de 

adla anılır olmuştur. Ancak farklı adlandırmalar Bahlieddin Nakşbend'den sonrası için de geçerlidir. 
"Müceddidilik" ve "Halidilik" bunlardandır. 
Nakşbendi silsilesinden gelen İmam Rabbam'nin (ö. 1034/1624), "Müceddid-i Elf-i Sani" unva
nından hareketle "Müceddidiyye" adıyla anılan tarikat, diğer Nakşi koliarına göre Anadolu'da ve 
İstanbul'da daha geniş mürit kitlesi edinıniştir. 
Makalede yer verdiğimiz Halidilik de aslında Müceddidi koldan gelmektedir. "Halidilik" diye isim
lendirilmesi, tarikatın bu kolunun Mevlana Halid-i Bağdadi'ye nispeti sebebiyledir. (Konuyla ilgili 
bk. Cebecioğlu, 1999: 95; Tosun, 2002: 33-44; Şimşek, 2004: 53-84). 
Metinde "Nakşbendilik" derken her iki kolun ortak tutumuna işaret edilmektedir. Halidilerden ve 
Müceddidilerden bahsederken okuyucuyu yarmamak için aynca "Nakşbendi" nitelemesi kullanılma
yacaktır. 



44 / Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cahit HAKSEVER ---EKEV AKADEMİ DERCİSİ 

onlara destek vermiştir. II. Mahmut durumu Şeyhülislam'a açmış, o da iki kişinin gizlice 
Şam'a gönderilmesini ve bu rapora göre hareket edilmesini padişaha arz etmiştir. (Abu 
Manneh, 1984: 25-26; Memiş, 2000: 218). 

Şam Valisi Salih Paşa, yapılan tahkikat sonrası saraya gönderdiği 1242/1827 tarihli 
mektupta; HMid-i Bağdildi'ye yönelik şikayetterin asılsız olduğunu, onun şeriata riayet 
ettiğini belirtmiştir. Abdülvehhiib es-Sfisl ve Taif Dağıstani'nin müfteri konumunda ol
duklarını, her iki şahsın bir daha bu tür yazılar neşretrtıemeleri konusunda uyarılınalarını 
arz etmiştir. Söz konusu mektubun o dönem için bir hayli etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Zira Hiilid-i Bağdadi, bir mektubunda kendisini sevindiren ve ferahlatan meselelerden 
birinin; sultanın kendisi hakkındaki sözleri dikkate almaması, diğerinin de Şeyhülislam 
Mekkizade'nin kendisine bağlılığını bildirmesidir. Bunların, Sultan 'a daha fazla dua edil
meşini gereklikıldığını da sözlerine ekler. (BOAHatt-ı Hümayun No. 36137; Lütfi, 1999: 
210-211; Kılıç, 2006: 108-111) 

Her ne kadar HMidiler, üzerlerindeki şüphelerin yersizliğini çeşitli kanallarla iletıniş
lerse de bu çabaların yeterli olmadığı görülmektedir. Hiilidller, Ramazan 1243 1 Nisan 
1828'de Sultan'ın emriyle İstanbul'da bulundukları yerlerden toplanarak Sivas'a sürül
müşlerdir. İstanbul veya başka şehirlere halife göndermelerine engel olunmak üzere Şam 
valisine, HMidllerin hepsini Bağdat ve Süleymaniye'ye gönderip orada tutrtıası emredil
miştir. 1243/1828 sürgünü, tarikatın tarihindeki en kapsamlı sürgündür ve toplu olması 
sebebiyle kişileri hedef alan diğer uygulamalardan farklıdır. (Lütfi, 1999: 210-211; Lütfi, 
1999: 210-211; Gündüz, 1989: 151-152; Uludağ, 1997: 297;Kılıç, 2006: 108-111). 

Devletin resmi kaynaklarında, Bektaşllerin ilga sürecinde olduğu gibi Hiilidllerin sür
gününde de dini gerekçeler öne sürülmüştür. Yönetimin gözünde HMidilerin amacı fe
sattan ibarettir ve ileride mehdilik davasına teşebbüs etmeleri muhtemeldir. (BOA Hatt-ı 
Hümayun, no: 34837). Ancak sürgün ün asıl nedeni; HMidilerin ıslahatın bazı sathi yön
lerini eleştirmeleri, dönemin konjonktürü ve II. Mahmut'un kişiliğidir. (Gündüz, 1989: 
151-153; Uludağ, 1997: 297; Yücer, 2004: 69, 665). 

Bu dönemde müntesipleri hızla artan bir ·tarikatın muhalefeti, yönetim tarafından 
kabul edilebilir'bir şey değildir. Zira 13./ 19. yüzyılda, Osmanlı'nın geleneksel devlet 
tipinden modem devlete geçiş sürecini yaşadığı bir evredir. Bu, tüm yetkiterin merkezde 
toplanması anlamına da gelmekte, payitaht ile taşra arasındaki aracı otoritelerin ortadan 
kaldırılmasına çalışılmaktadır. Bu nedenle eyaletlerde eşraf, başkentte Yeniçeriler ve 
dervişler başta olmak üzere, sultanın iktidarını kısıtlayan herkesin üzerine gidilmiştir. 
Dolayısıyla II. Mahmut gibi otoriter bir yönetici, kısa zamanda etrafında geniş bir mürit 
kitlesi oluşturan ve kendisinin kontrol edemediği herhangi bir kamu etkinliğinden hoşlan
mayacaktır. (Lewis, 1984: 81, 90; Ortaylı, 1987: 97-98; Gündüz, 1989: 152-143; Ortaylı, 
1995: 281). 

Devleti destekleyen bir tarikatın mensuplarının sürgünlere muhatap olabilmesinin 
nedenleri, Osmanlı Devleti'nin resmi ideolojisi göz önünde bulundumlduğunda daha ko
lay anlaşılacaktır. Devletin iili menfaati her şeyden önce gelir ve merkezi otoriteye rakip 
olacak, mevcut düzeni bozabilecek her tür eğilime, eyleme şer'i ve örfi hukukta derhal 
müdahalede bulunulur. (Akyol, 1999: 149-151; Ocak, 1998: 73, 83). 
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Bu açıdan bakıldığında sadece Bektaşi ve Halidi mtintesiplerinin değil tUm tasavvuf 
erbabını,n, n. Mahmut döneminde siyasi otoritenin müdahalesine maruz kaldığı söylene
bilir. 1227 1 1811-1812 tarihli, tarikatiara dair htiktimler de içeren ferman, bunun ömek
lerindendif8. Fermana göre her tarikatın pirinin mezarının bulunduğu yer, merkez tekke 
kabul edilmiştir. Şeybin kendi halifesini atama yetkisi, merkez tekke şeyhliğine havale 
edilmiştir. Evkaf Nezareti kurulmuş, tekkelerin vakıf gelirlerinin yönetim ve denetimi 
htiktimete bağlanmıştır9. 

Tarikatiara yönelik kısıtlayıcı büktimler bununla sınırlı değildir. 1252/ 1836'da derviş
lecin tekke ve zaviyeleri haricinde tarikatlarının geleneksel kıyafetleriyle dolaşabilmeleri 
için bağlı bulundukları tekkelerinden belge almaları zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca tek
kelerdeki kudüm sancak ve mazharın, hacca gidenleri uğurlamak için bile olsa tekke dışına 
çıkarılmaması istenmiştir. (Gündüz, 1989: 198-203; Kara, 2002: 30; Soyyer, 2005: 69). 

Devletin tekke ve zaviyelere yönelik kısıtlayıcı uygulamaları, tasavvuf erbabının dev
let içindeki otoritesinin zayıflamasının da işaretleri olarak görülebilir. Neticede sfifilerin, 
Sultan'a olan desteğinin azalması ise kaçınılmazdır. 

Tanzimat'ın İlanı Sonrası Bektaşilik ve Nakşbendilik 
Sultan Abdülmecit'in hükümdarlığı, n. Mahmut döneminde baskı ve sUrgünlere ma

ruz kalan Bektaşi ve bazı Nakş1 temsilcileri için nispeten takipten kurtuldukları hatta 
devletten himaye ve destek gördükleri bir evredir. 

Bezm-i Alem Valide Sultan'ın (ö. 1269/1853)10 da desteğiyle Şahkulu Sultan 
Tekkesi'ne Hacı Ahmet Nur Baba postnişin olarak atanırken Halil Revnakl Baba'nın ça
lışmaları sonucu Merdivenköy Bektaşi Dergiilıı, ardından Rumelihisarı'ndaki Nafi Baba 
ile Çamlıca dergahları faaliyete geçmiştir. Bektaşilere yönelik bu nisbi serbestlik, yeniçe
rilik sorunun halledilmesiyle doğrudan alakalıdır. Baskıların azalmasının bir diğer önem
li nedeni ise Sultan Abdülmecit'in ıslahat teşebbüslerine Bektaşllerin verdiği destektir. 
(Şapolyo, 1964: 344; Birge, 1965: 93-94; Gündüz, 1989: 147; Kara, 1985: 984; Yücer, 
2004: 72, 507). 

8) Muharrem 1208/Ağustos 1793 tarihli bir hüküm belgesindeki bilgiler, tekkeleri ıslah yönünde II. 
Mahmut döneminde başlatılan uygulamanın geçmişinin olduğunu göstermektedir. Söz konusu bel
gede şeyhler ve onların mürltieri arasında itikadı bozuk olanların saraya bildirilmesi, izinsiz tekke 
açmanın önüne geçilmesi, Eyüp Galata ve Üküdar'da tekke açıp zikir ayini yapmak isteyenlerin an
cak o bölgedeki takva salıibi meşayıhın izniyle bu uygulamaları yapması emredilmektedir. (İ. Kara, 
2002: 186). 

9) Vakıf gelirleri kontrol altına alınan tekkelere taamiye ve maaş tahsis edilmiş, böylece tasavvuf er
babı adeta birer memur haline getirilmiştir. Ancak, tekke kuruculularının gayr-i menkulleri ile gelen 
bağışlar yüzyıllar içinde birbirine kanşnuştır. Dolayısıyla devletin vergilendirdiği mülkler ile der
vişlerin kendilerine ait gayr-i menkulleri birbirinden ayırmak kolay değildir. (Gündüz, 1989: 155; 
Kara,1985: 982; i. Kara, 2002: 185; Yücer, 2003: 656). 

Vakıf gelirleri, tekkelerin hayatiyetinin olmazsa olmazlarındandır. Nitekim Bektaşi dedelerinin müte
vellilik haklarının ellerinden alınmaması, tarikatın hayatiyelini sağlayan temel unsurlardandır. Ben
zeri durum, 1925'te tekke ve zaviyelerin yasaklanması sonrası için de geçerlidir. Yasağa rağmen 
tekke ve zaviyeler, vakıf gelirlerinin sağladığı mali özerklik sayesinde bazı yerlerde faaliyetlerine 
devam etmişlerdir. 1928 yılında vakıf gelirlerine el konulmasıyla birlikte tekkeler, tasavvuf erbabının 
faaliyet alanı olmaktan çıknuştır. 

10) Bezm-i Alem Valide Sultan'ın Bektaşiliğe sempatisi yanında Nakş'i-Müceddid'i temsilcisi Mahmut 
Can'a intisabı da vardır. (Uludağ, 1997: 297; Soyyer, 2005: 57). 
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Yeniçeriliğin kaldınlmasından sonra yürürlüğe konan ıslahatı, şekl1 unsurlada sınırlı 
kalması dolayısıyla eleştİren Halidiler'in fikirleri, Tanzimat Fermanı sonrasında da pek 
değişmemiştir. Buna rağmen Abdülmecit'in hükümdarlığında baskıların azalması duru
mu, onlar için de geçerlidir. Hatta Halidiliğe mensup olanlardan yüksek mevkilerde görev 
yapanlar bulunduğu gibi İstanbul dışındaki Halidi tekkeleri de kurumsal bazda devletten 
himaye ve destek görmüştür11 • 

Abdülmecit'in hükümdarlığında tarikatiara yönelik baskıların azalmasının nedenle
rinden biri, 1255/ 1839 Gülhane Hatt-ı Hümayunu ile gelen reformlara halkın desteği
ni sağlamada tarikatlardan yararlanma düşüncesidir. Zira Tanzimat'ın hazırlanmasında 
halktan gelen bir talep olmadığı gibi devlet erkanı arasında da görüş ayniıkiarı bulunmak
tadır. Tanzimat sonrası Ali (ö. 1288/1871) ve Fuat Paşalar (ö. 1286/1869) gibi reform
larını destekleyenler ile ıslahatın şeriata ters düşmemesi ve devletin İslami temellerini 
yıkinaması gerektiğine inananlar arasında, etkileri günümüze kadar ulaşan bir aynlma 
yaşanmıştır. (Özcan, 2000: 107-108; Kara, 2000: 307-309; Algar, 1990: 140). 

1255/ 1839'da ve 1272/1856 ilan edilen Tanzimat ve Isiahat fermanlarıyla Osmanlı 
Devleti'nde tebaanın eşitliği tartışmaları başlamıştır. Tanzimat Fermanı daha çok ticari, 
hukuki ve askeri alanlarla ilgili düzenlemeler öngörürken Isiahat Fermanı özellikle dini 
inanış, din ve mezhep serbestiyeti, din değiştirme konularında yoğunlaşmıştır. Halk ara
sında Isiahat Fermanı'nın, "gavura gavur demek artık yasak" şeklinde özetlenmesi, hal
kın tepkisini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Tepkilerin artmasıyla, 1275/ 1859'da 
Sultan Abdülmecit'i tahttan indirmeye yönelik Kuleli Vakasımeydana gelmiştir. Hareke
tin sorumluları yakalanmış ve çeşitli cezalara çarptınlmışlardır. 

Kuleli Vakası'nda, bir Halidi şeyhi olan Şeyh Feyzullah Efendi (ö. 1293/1876) de yer 
almıştır. Kendisi, hareketin önemli ismi Şeyh Ahmet'in kendisiyle görüşrneğe geldiğini 
kabul eder. Bununla birlikte Şeyh Ahmet'le aralarında ittifak olduğu ve bin kadar müri
diyle yardımda bulunduğu yönündeki iddiayı reddeder. Vaat ettiği yardımın, müritleriyle 
birlikte dua şeklinde olduğunu belirtir. Soruşturma sonucunda onun üçüncü derecede suç~ 
lu olduğuna karar verilir ve Midilli'de beş yıl kalebentlikle cezalandınlır. (Lewis, 1984: 
150; Öz, 2004: 35; Mardin, 2003: 98; Kılıç, 2006: 111-112)12• 

Tarikatiara yönelik maddi destek, Sultan Abdülmecit'ten sonra tahta geçen Sultan Ab
dülaziz döneminde (1861-1876) de artarak devam etıİıiştir. Bu durum Bektaşllik için de 

ll) Muhammedel-Hani'nin Şam'daki zaviyesine devlet tarafından maaş verilmekte olup Hlilidiyye'nin 
Şam'da yönetimin desteğini alan üç merkezi daha vardır. Tahta geçtikten sonra Sultan'ın Hassa 
Ordusu'nda göreve tayin ettiği hocası Şehri Hafız Efendi bir Hlilidi'dir. Şeyhillislam Refik Efendi, 
Üsküdar Alaca Minare Tekkesi'nde faaliyetlerini yürüten Abdülfettah el-Akrl (ö. 128111864)'ye inti
sap etmiştir. Sultan, 12661l850'lerde ŞeyhAbdullah el-Mekki'nin halifesi olan ve Fatih Çarşamba'da 
1270/1853-1854'de tekke açan Şeyh Mustafa İsmet Efendi'yi (ö. 1289/1872) ziyaret etmiştir. İsmet 
Efendi 'nin devlet ricali ile yakın ilişkiler kurduğu, mürltieri arasında Memduh Paşa gibi ileri gelen 
devlet adamlarının olduğu bilinmektedir. Sultan Abdülmecit'in, Sultan Selim Camii'nin avlusunda 
inşa ettirdiği türbed e Cuma günleri Şeyh İsmet ile on kadar dervişi tarafından" Hatm-i Hacegan" okun
ması vasiyeti, Sultan'ın Halidiliğe yaklaşınuru göstermesi açısından önemli olup bu vasiyet, tekkelerin 
kapatılmasına (1925) kadar devam etmiştir. (Vassaf, 1999: 386-387; Abu Marıneh, 1984: 32-33). 

12) Osmanlı yönetimine karşı yürütülen meşrutiyet söylemleri Kuleli Yakası 'na kadar götürülebilir ve bu" 
olay, Yeni Osmanlılar'a da esin kaynağı olmuştur. Ahmet Bedevi Kuran, bunu Jön Türk hareketinin 
başlangıcı sayar. (1945: 6-9). 
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geçerlidir. Hacıbektaş'taki merkez tekkede Nakşbendi şeyhleri resmen görevli olmakla 
birlikte, 1287/ 1870'ten itibaren Bektaşi şeyhleri "türbedar" yerine yeniden "postnişin" 
tabirini kullanmaya, bazı Bektaşi tekketerine postnişin atamaya başlamışlardır. (Kocadağ, 
1998: 45; Küçük, 2003: 37-38, 45; Öz, 2004: 134). 

Sultan Alıdülaziz döneminin tarikatları ilgilendiren önemli uygulamalarından biri, 
Meclis-i Meşayıh'tır. Meclis, Şeyhülislam Refik Efendi'nin girişimiyle Recep 1283/ Ka
sım 1866'da faaliyete geçmiştir. Payitahtta Şeyhülislam'a, illerdeki temsilcisi müftünün 
başkanlığındaki Encümen-i Meşayıh'a bağlı olan mecliste, Bektaşi temsilcisi de yer ala
caktır13. Bu uygulama, yönetim kademesini tarikatiara doğrudan müdahale etmez hale ge
tirirken meşayıhı ulemanın denetimine vermektedir14. Uygulamanın Bektaşiler açısından 
önemi, zımnen de olsa devlet tarafından tanınmalarıdır. 

Bektaşiler ve Halidiler de dahil olmak üzere tarikatların nispeten rahat nefes aldıkları 
bu dönemde bile kısa zamanda etrafında birçok mürit kitlesi toplamak, yönetimin şüp
hesini üzerine çekmek için yeterli bir sebeptir. Bunun neticesi, n. Mahmut döneminde 
olduğu gibi sürgündür. 

Hilidi şeyhlerinden Ödemişii Hasan Kudsi Efendi'nin halifelerinden Beşkazalı Os
man Zühdü Efendi (ö. 129111874), Isparta'da irşat faaliyetleri yanında, Çinili Camii'nde 
okuttuğu Ruhu'I-Beyan Tefsiri sebebiyle etrafında bir hayli mürit toplarnıştır. Sonuçta 
Şeyh Efendi'nin, memleketi Fethiye'ye sürülmesine karar verilmiştir. Ancak sürmek iste
yen görevli başka bir yere atanınıştır. Onun yerine gelen Çerkeş Ali Necip Bey sürgün ka
rarını uygulamak istemiş, o sırada hükümet binasının harem kısmının yanınasını Osman 
Efendi'nin küskünlüğüne yorarak sürgünden vazgeçmiştir. Ancak Dağıstan'da doğan ve 
Rus zulmü dolayısıyla İstanbul'a göçen Şeyh Rukkiili (ö. 1925), Zühdü Efendi kadar 
şanslı değildir ve yine mürit sayısının hızla artmasından ötürü n. Abdülhamit döneminde 
Trablusgarp'a sürülmüştür. (Şemseddin, 1997: 345-346; Kara, 2002: 36). 

II. Abdülhamit Döneminde Bektaşiler 

Osmanlı tarihinde n. Abdülhamit'in hükümdarlığı, siyasi tarih açısından olduğu ka
dar tarikatlar açısından da en çalkantılı dönemlerden biridir. Sultan, oluşturduğu güçlü 
hafiye teşkilatıyla içerden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı tedbir alma amacı 
gütmüştür. Ancak bir süre sonra jumal hadisesi o kadar yaygınlaşmıştır ki amirine karşı 
husumet besleyen bir memur, Sultan'ın hassas olduğu konularda anıiri aleyhinde jumalde 
bulunup bundan kendi adına menfaat sağlayabilir hale gelmiştir. (Demiroğlu, 1955: 8). 

13) Meclis-i Meşayıh'ın açılmasıyla tasavvuf tarihinde ilk defa gündeme gelen konular şunlardır: 1. 
Meclis başkanı Şeyhülislam'a bağlıdır. 2. İlierde kurulan Encümen-i Meşayıh, müftülerin başkanlı
ğında hizmetlerini sürdüreceklerdir. 3. Meclis'e bağlı olan Encümen-i İlmi, ilmi meselelere ışık tu
tacak eserler hazırlayacaktır. 4. İstanbul tekkeleri gruplara aynlacak, merkez tekkeler oluşturulacak, 
bölgedeki diğer tekkeler bu merkeze bağlı olacaktır. Bu genelgeyle tekkelerin idari özerkliklerinin 
kaybolduğu söylenebilir. (Aydın, 1998: 93-101; Kara, 1992: 67; Küçük, 2003: 37, 38; Öz, 2004: 
134}. 

14) İsmail Kara, Meclis-i Meşayıhla tarikatlan, ulemanın kontrolü altınasokmaya da tekkelerdeki ilmi 
seviye kaybının önüne geçme şeklinde yorumlamanın yanlış, en azından eksik olduğunu savunur. 
Zira medreseler için de benzer uygulamalar yapılmış ve yeni işleyiş yapısıyla tekkeler, medreselere 
daha çok benzemişlerdir. (İ. Kara, 2002: 185}. 
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Sultan'ın hassas olduğu konulardan biri de tarikatiann siyasi tercihleridir. Jön Türk
lerle ilişkileri açısından Mevleviler ve Bektaşiler ise özellikle gözetim. altında tutulan 
tarikatlar arasındadır. Hatta Mevlana Dergabı aleyhinde jumalde bulunmak, Konya'daki 
mahalli idareciler için saray nezdinde bir güven unsuru olmuş ya da idareciler tarafından 
öyle addedilmiştir. (İzbudak, 1946: 22). 

Ancak sultanın güvenini kazanan Bektaşiler de olup Bektaşi kimliğiyle tanınanlardan 
valilik, nazırlık gibi yüksek derecelere atananlar da vardır. Sultan, İstanbul-Anadolu sı
nırlan dışında bazı projelerini yürütmede Bektaşiler'den de yararlanma yoluna gitmiştir 
(Gündoğdu, 2007: 307). 

MehmetAli Perişan Dedebaba'dan (ö. 1301/ 1884) sonra Şalıkulu Tekkesi'ne postni
şin atanan MehmetAli Hilmi Baba (ö. 8 Muharrem 1325/21 Şubat 1907}, sultanla irtibatlı 
Bektıişilerdendir. Bu dönemde sultanayakın olmak, İttihat ve Terakki'ye muhalefeti be
rab.erinde getirmektedir. Mehmet Ali Hilmi Dedebaba da cemiyet üyelerine karşı katı bir 
tutum sergilemiştir15. 

Bektaşiler arasında Sultan'a yakın isimlerio olması, tarikat mensuplannın rahat nefes 
aldığı anlamına gelmemektedir. Bektaşllerin büyük kısmı II. Abdülhamit' e muhaliftir ve 
onun hükümdarlığının ilerleyen dönemlerinde en fazla gözetim altında tutulanlar ara
sındadırlar16. Sultanın Bektaşiler hakkındaki şüphesini haklı kılacak nedenler de vardır. 
Zira 1880-1881 Arnavutluk milli hareketi sırasında Güney Arnavutluk'un Yunanistan'a 
verilme ihtimali ortaya çıktığında Bektaşilerden şüphelenilmiştir. Bu şüpheyi destekleyen 
hususlardan biri, 1908 devrimi sırasında Arnavutluk'ta bir Bektaşi devleti kurulmasının 
planlanmasıdır17• 

Bektaşiliğin yasaklanmasından itibaren tarikat mensuplan, hürriyet taraftan tüm söy
lemleri ve muhalefeti desteklemişlerdir. II. Abdülhamit döneminde üzerlerindeki baskı
nın artması, bu eğilimi daha da güçlendirmiştir. Rumelihisan'ndaki Nafi Baba Tekkesi, 
Jön Türklerin toplantı mekanı haline gelmiştir. (Ertürk, 1964: 524; Yücer, 2004: 507). 

15) Hilmi Dede'nin karşı olduğu ceıniyet mensubu Bektaşiler, meşrutlyetİn ilanı sonrasında, Hilıni 
Dedebaba'nın cenazesini istemeınişlerdir. Hilıni Dede'nin n1işı, vefaundan yedi yıl sonra Göztepe 
Gözcü Baba Tepesi'ne nakledilmiştir. (Yüksel, 2002: 11-12, 56; Soyyer, 2005: 87-88). 

16) Il. Abdülhamit;in padişahlığında Bektaşi tekkelerine Nakşbendi ve Halveti şeyhlerin atanmasına de
vam edilıniş, bu tarikata dair eserlerin yayınianmasına engel olunmu§~ur. Daire-iMeşihat Bab-ı Fetva 
Kalemi'nin4 Ramazan 1308/13 Nisan 1891 tarihli ve Şeyhülislam ümer Lütfi irnzalı yazısına göre, 
Suat Efendi isınindeki bir şahıs Bektaşilik konusunda bir kitap yazrnışur. Şeyhülislam, Bektaşilecin 
infialine sebep olacağı endişesiyle bu kitabın hasılınasına karşı çıkmışur. Söz konusu belgede; Bek
taşiliğin, pek çok kişinin heva-i nefsine hoş geldiği, tarikat mensuplarının Sultan II. Mahmut zama
nında te'dib edilip tekkelerinin yıkunldığına dikkat çekilmektedir. Dolayısıyla böylesi bir kitabın 
yayınlanmasının, onlann ilhadını aruracağı, kitap yayınlamak yerine Bektaşi tekkelerin Nakşbendi 
şeyhleri tayin etmenin daha faydalı olacağı belirtilmektedir. (Birge, 1965: 83-84; Yücer, 2004: 530). 

17) Bektaşiliğin ilgasından sonra birçok Bektaşi Balkanlar'a göç etıniştir. Balkanlar'da güçlenen Bek
taşi tekkelerinden özellikle Fraşeri ve Melsan Tekkeleri, Güney Arnavutluk'taki bağımsızlık hareketi 
liderlerine 1296/1879'dan itibaren destek vermiştir. Bektaşi şeyhi Baba Hüseyin, ilk Arnavut milli 
çetesini kendi tekkesinde kurmuştur. Bölgede Arnavut milliyetçiliği yönündeki fikirler, Bektaşi ba
balan tarafından halkın hemen her kesime yayılmışur. Bağımsızlık yolundaki son 30 yıllık döneinin
de Bektaşi babalarının, Arnavut dilinin öğretilmesi, Arnavutça kitaplann yayınılanması ve Arnavut 
okullannın açılması yönünde çabalan olmuştur. II Abdülhamit, bu okullan kapattırarak Arnavutça 
kitap okunmasını yasaklarnışur. (Hasluck, 1928: 53-54; Hasluck, 1929: 438, 539; Ramsaur, 2004: 
153; Küçük, 2003: 37-38, 153; Soyyer, 2005: 101-102). 
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Avrupa'dan gelen gazete ve dergiler, Sütlüce Dergabı şeyhi Münir Baba ve oğlu Hüseyin 
Ulvi Baba vasıtasıyla üyelere dağıtılmaktadır. Deniz subayı olan ve gençliğinde Sultan 
Dergaru Postnişini Mehmet Hilmi Dedebaba'ya (ö. 1907) bağlanan Harabi Zira Hilmi 
Dedebaba'nın müridi Harabi de (ö. 1334/ 1916) İttihat ve Terakld propagandası yapmak
tadır. (BOA, Dosya No: 13/42, Fon Kodu, Y .. PRK.ZB .. , Tarih 10 Muharrem 1312-14 
Temmu:a 1894; BOA, Dosya No: 16/6, Fon Kodu: Y .. PRK.ZB .. , Tarih 14 Muharrem 1313 
-6 Temmuz 1895) 18• 

Bektaşllerin hürriyet söylemi dolayısıyla İttihat ve Terakld'ye desteği, Jön Türklerin de 
menfaati.Qedir. İttihat ve Terakki Cemiyeti, özellikle 131111894'ten beri Sultan ll. Abdülha
mit tarafından muhalefete itilmiş tarikatiann desteğini almaya çalışmıştır. Cemiyetin belirli 
bir tarikat anlayışı olmasa da Osmanlı'nın her tarafında faaliyet gösteren tekkeler, cemi
yetin Osmanlı topraklarında teşkilatlanması açısından önemli bir potansiyele sahiptirler. 
İttihat ve Terakki 'nin teşkilatını, genellikle Bektaşllerin yoğun olduğu Köstence, Mecidiye, 
Rusçuk, Dobruca, Şumnu, Filibe, Sofya, Kızancık, Vidin, İşkodra, Tıran, Selanik, Manastır 
gibi Balkan şehirlerinde geliştirmesi dikkat çekicidir. (Kabasakal, 1991: 30-31; Hanioğlu, 
1985: 113, 118; Öz, 2004: 89). Bektaş'iler, Anadolu'ya kaçmaya çalışan ve sürgün edilen 
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerine de imkan ölçüsünde yardım etmişlerdir19• 

Bektaşllerin muhalefete desteği, Farmasonlan da kapsar. Bektaşllerin Farmasonlukla 
ilişkileri 1284/1867'den sonra yoğunlaşsa da eğilim, daha önce 1255/1839'da Tanzimat'ın 
ilanıyla başlamıştır. 1279/1863 yılında Bulgar ve Oriental Localan, birçok derviş ve devlet 
mensubunu tekris etmekten memnundur. Prens Mustafa Fazıl Paşa (ö. 1292/1875) tarafın
dan 1284-1286/1867-1869 yıllan arasında desteklenen Louis Amiable'in üstatlığı zama-

18) Nafi Baba'dan mücerret dervişlik ve babalık icazeti alan Rumeli Şehitlik Dergaru postuişini Mehmet 
Tevfik Baba, Ahmet Burhan Baba ve Edip Harabl'yi, "/ttihatçıdır" diye sarayajumallemiştir. Ahmet 
Burhan Baba, Bektaşilecin zarar görmemesi için postuişiniikten aynimak istese ~e Pirevi postuişini 
Feyzullah Baba'nın ricasıyla görevine devam etmiştir. (Melikoff, 1999: 305; Oz, 2004: 89, 217; 
Soyyer, 2005: 89-91). 

19) İbrahim Temo, tekkeleri cemiyete kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtir. (Resneli Niyazi, 
1975: 170-171; Öz, 2004: 89). 
Jöntürkler'e açıktan destek veren tarikat temsilcilerinden biri, Yenikapı Mevlevihanesi'ne yapılan 
ihbar üzerine yakalanan Bedevi şey hi Nam Efendi' dir. Başlığındaki "Müştak-ı hürriyet-i tiimme olan 
bilcümle Muhibbiin-ı meşrutiyetin vasıta-i neşr-i eflilrı" diye yayımlanan Muhibbiin Dergisi'nin ilk 
sayfasında, Nam Efendi'nin resminin altında şu ifadelere yer verilmektedir. 
"1 Kanunuevve/1324/ 14 Aralık 1908 tarihinde vefat eden umde-i ittihaddan Ağaçkakan Bedevt Der
giihı Şerifi hadim-i muhteremi merhum ve mağfor ve büyük şeyh Nailt Efendi ••• Merhum, Numfl
ne-i Terakki Müdiri Muhammed Nadir'in jurnaliyle çile-i hürriyetini evvelii Fizan'da, ba'dehu 
Trab/usgarb'da doldurmuş ve cemal-i meşvereti müşahededen sonra gözü açık olmayarak (isbat-ı 
vücud) itmiş meşayıhtandır." (Muhibban, 18 Şaban 1328/22Ağustos ı325, sene ı, numara ı, s. 1). 
Naili Efendi, Meşrutiyet'in ilanından sonra Trablusgarp'tan İstanbul'a gelmiştir. Ölümüne kadarki 
dört ay zarfında meşrutiyetin tesisinde görev almıştır. Naili Efendi, bu dönemde tekkelerin asıl mak
satlannı ifa yönünde ıslahının da lüzumuna inanmış ve bu çerçevede Cemiyyet-i Sujiyye'nin kurul
masında önayak olup nizanınamesini hazırlamıştır. Naili Efendi'nin hazırladığı Cemiyyet-i Sufiyye 
nizarnnamesi için bk. "Cem'iyyet-i Sufiyye", Muhibbiin, 18 Cemaziyelevvel 1328-15 Mayıs 1326, 
sene I, numara 9, s. 74; Gündüz, 1989: 233; Kara, 1994: 73-80; Kara, 2002: 39). 
İttihat ve Terakki'nin Bektaşiler'e desteği Mevlevilerle kıyaslandığında, önceliğin Mevlevilere ve
rildiği söylenebilir. Meşrutiyetle birlikte Mevleviliğin eski itibarına yeniden kavuşurken Bektaşiliğin 
yasaklı konumunun devam etmesi bu tespiti desteklemektedir. 
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nında Bektaşllerin Joealaca rağbeti artmıştır. 1286/1869'da Doğu Birliği'nin bir kolu olan 
. ve Grand Orient'a (Maşnk-ı A'zam) bağlı olarak Şurn-yı Aı-i Osman! kurulınuştıır. Üyeleri 
arasında Mustafa Fazıl Paşa, Şinasi (ö. 1289/1871) ve Namık Kemal (ö. 1306/1888) de 
vardır. (Koloğlu, 1991: 65; Melikoff, 1999: 302-303, 305; Ramsaur, 2004: 146-154). 

Jön Türklerin Bektaşilerle ve Farmasonlarla ilişkileri açısından Talat Paşa'nın konu
mu dikkat çekicidif20. Talat Paşa, hatıralannda Bektaşi ve Farmason olduğunu şu ifade
lerle dile getirmektedir. "Evet, Bektaşt olduğum gibi aynı zamanda masonum. Nasıl ki 
Bektaşlliği milli bir yol olarak kucakladımsa masonluğu da alemşümul beşeri muhab
bet ve uhuvvetin, tüm insanlık için saadet ve huzuru temin edecek yolun, daha çok fikrf 
irşad membalarında telakki ve kabul ettim. Böylece alemşümul muhabbet ve uhuvvete 
milletimi layık ve bu faziletin onun zatında mündemiç olduğuna inanarak da, Osmanlı 
Mason/uğu 'nun Maşrık-ı Azamlığını kemal-i fahr ile kabul ve lfa ettim"21

• 

Talat Paşa, bir defasında Alıdülaziz Mecdi Tolun'a22 İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni 
Mevlevi, Kadiri, Rifai veya Bektaşi tarikatlan gibi bir tarikat şeklinde biçimlendirmenin 
nasıl bir fikir olduğunu sorar. Alıdülaziz Mecdi ise bunlann hiç birinin halkı yeterince 
kucaklayamamağını söyler. Onun, "Farnuıson olalım" demek istediğini anlayınca Batılı 
ve dine karşı bir hareketten faydalanamayacaklannı, bunu yapacak olurlarsa kendilerini 
de İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni de batıracaklannı belirtif23. 

İtalyanMason Joealannın etkisi altındaki Arnavutluk Mason Joealarma üye olan Bek
taşi sayısı bir hayli fazladır. Bu konumuyla tarikat, Jön Türklerin kuruluşunda destek ve 
onlar için sığınak olmuş, İttihat ve Terakki, Masonluk, Bektaşilik birleşimi ortaya çık
mıştırU. Osmanlılarda bir dönem Bektaşi ve Farmason olmak aynı şey kabul edilmiştir. , 

20) İttihat ve Terakki içinde Bektaşilikle ilgisi bulunanlarTalat Paşa'yla sınırlı değildir. Bektaşi derg1ilı
larına devam edenler arasında Rıza Tevfik Bölükbaşı, Samih Rıfat (ö. 1932), Hacıbeyzade Ahmet 
Muhtar (ö. 1955) ve Albay Büsarnettin Ertürk (ö. 1944) gibi isimler de vardır. 
İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden Enver Paşa'nın Bektaşi olup olmadığı konusunda kesin 
bir şey söylenemese de.farmason olduğunda şüphe yoktur. Bunun dışında Ziya Paşa, Namık Kemal, 
Muallim Niici, Kazım Ozalp, Mersinli Cemal Paşa (ö. 1941), Kazım Karabekir, Şeyhillislam Musa 
Kazım ve Mehmet Ali Ayni gibi isimleri n Bektaşi olduğu şeklinde iddialar bulunmakla birlikte bun
lar sadece B~ktaşiler tarafından dile getirilmiş olup isıni geçen şahısların bir ikrarları yoktur. Şeyhü
Iislam Musa Kazım Efendi örneğinde olduğu gibi Hacı Bektaş Zaviyesi'ndeki Nakşi. şeyhi ziyaret 
edenler de Bektaşi kabul edilmişlerdir. Musa Kazım Efendi'nin Farmason olduğu yönünde iddialar 
da ortaya atılmış ancak bizzat kendisi "Ben Farmason Değilim" başlıklı beyannamesiyle hakkındaki 
itharniara cevap vermiştir. (Kazım, 1962: 34; Küçük, 2003:38, 97-98, 103, 116-127, 180-181). 

21) Talat Paşa, bu çift üyeliğini kendisinin veya arkadaşlarının yaptıklarını meşru kılmak için kullanma
rlığını da belirtmiştir. (Ergin, 1942: 98-99; Yücer, 2003: 651; Küçük, 2003: 97-98). 

22) Abdülaziz Mecdi To lun (ö. 1941) İttihat Terakki üyesi ve bir Kadiri'dir. 
23) Mecdi'nin, aralarındaki konuşmada Talat Paşa'ya, "bana kalırsa bunların hiçbirine gerek yoktur, 

ama illa da seçmen gerekse Bektaş'iliği seç, zira o bir Türk tarikatıdır" dediği nakledilmektedir. (Er
gin, 1942: 98-99). 

24) Rıfkı Baba, masonlugu din özgürlüğüne kefil bir dayanışma ve yardımlaşma olarak değerlendirir. 
· Bir diğer Bektaşi temsilcisi, Preveze Öme{Paşa Derg1ilıı şeyhi Sabri Efendi, Mason ceıniyetine üye 
olup halkı fesada sürüklediği gerekçesiyle Trablusgarb'a sürülmüştür. Yine 1292/1875'de İstanbul 
Proodos Locası'na giren Rumelihisan Tekkesi şeyhlerinden Tevfik; Baba, Mason Bektaş'ilerdendir. 
Selanik'te Masonlarla Bektaşllerin ortak kullandıklan Demiryolu Istasyonu Tekkesi ise II. Abdül
hamid döneminde sürekli gözetim altında tutulan yerlerdendir. (Brown, 1968: 64; Hanioğlu, 1985: 
75-86, 118-119; Tunaya, 1998:412, 550; Öz, 2004:90, 253-254). 
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Bektaşllerin Farmasonlarla yakın münasebeti diğer bazı sfiİılerin de tepkisini çekmiştir. 
Bektaşller, Farmasonlukla ilgilerinden ve dini emidere karşı takındıkları tavırlardan ötü
rü tannsızlık suçlamasıyla da karşı karşıya kalmışlardı.J:25. 

İttihat ve Terakki ile Bektaşiler arasındaki ilişkilerde Jön Türk programını destek
lemenin, Bektaşllerin düşünme biçiminin ya da dünya görüşünün bir parçası olduğunu 
söylemek zordur. Yani mesele, Jön Türk programını destekleyen veya II. Abdülhamit'in 
devrilip meşrutiyeti isteyen bazı kişilerin, aynı zamanda Bektaşi olmalarıdı.J:26. Başka bir 
ifadeyle Bektaşllerin İttihatTerakki'ye destekleri, tarikatın dogmatik yapısından kaynak-
lanınayıp siyasi bir nitelik arz etmektedir. · 

II. Abdülhamit Döneminde Nakşbendiler 
Tasavvuf erbabının, aynı tarikattan olsa bile devlet yöneticileriyle ilişkilerinde kolek

tif hareket etmedikleri görülmektedir. Bunun sonucunda sultan, kendine yakın olan ya da 
yanına çekmek isteği şeyhlere ve tekkelerine yardım ederken şüphelendiği ve muhalefet 
konumundaki şeyhler üzerinde baskı politikası uygulamıştır. · 

II. Abdülhamit döneminde Mevleviliğin Konya, Bursa, İzmir ve İstanbul gibi yer
lerdeki zaviyeleri gözetim altında tutulurken bazı mevlevilifuıelerin ihtiyaçlarının gide
rilmesi için devlet tarafından maddi yardımda bulunulması bunun bir örneğidir. Yine 
Sünbüliyye'ye ait Koca Mustafa Paşa Dergaıu 1309/ 1891 'de İstanbul depreminde yı
kılınca, Sultan II. Abdülhamit tarafından yenilenirken27, Halvetiliğin Şahant kolunun 
temsilcilerinden Şeyh Tal'au Efendi (ö. 13 Safer 1320/22 Mayıs 1902), II. Abdülhamit 
döneminde sürgüne gönderilenler arasında yer almaktadJilll. 

II. Abdülhamit, uyguladığı İ ttihad-ı İsHlın siyasetinde tarikatlardan da yararlanmış, Nak
şbendilerin çoğunluğu, Sultan'ın Müslümanlar arası dayanışma konusundaki politikasını 

25) Aslen Gelibolulu olan ve Gelibolu ile Mısır Mevlevihaneleri şeybii ği yapan Azmi Hüseyin Dede (ö. 
13ll/1893), Muhimmetü'l-Beyan risalesini Farmasonluğun ve Bektaşiliğin zararlarından bahsetmek 
amacıyla kaleme almıştır. (İnal, 1982: 1960-1972; Raınsaur, 2004: 151; Melikoff, 1999: 303; Yücer, 
2004: 530). 

26) Bununla birlikte Ramsaur, Belaaşilerin Jön Türk hareketini desteklemelerinin altında yatan bir di
ğer nedenin, Bektiişilerin Sünni halifelerdense Şii iıiıama meyletmeleri olduğunu belirtir. (Hanioğlu, 
1985: 118; Ramsaur, 2004: 152, 154; Kara, 1994: 73-80; Küçük, 2003: 98). 

27) II. Abdülhamit'in bu yardımında dergarun postnişini Seyyid Muhammed Rızaeddin Efendi'yle 
(1238/1822-1309/1891) ilişkisi göz ardı edilmemelidir. Şeyh Rızaeddin Efendi'nin devran zikrine 
Sultan II. Abdülhamit de katılmış, fazlasıyla heyecanlanarak memnun kalmış ve memnuniyelinin 
bir göstergesi olarak şeyh Efendi'yi saraya iftara çağırmıştır. Padişalun bu derece iltifatına mazhar 
olmasına rağmen Rızaeddin Efendi'nin cenaze namazı, muhtemelen halkın izdihamını hafiyelerin II. 
Abdülhamit' e yanlış tarzda aktannaları dolayısıyla geleneklerin aksine Fatih Camii yerine Hankah 
Camii'nde kılınmıştır. (Yücer, 2003: 112, 171-172). 

28) Aynı zamanda mimar olan Şeyh Tal'ati Efendi'nin II. Abdülhamit döneminde bir iftiranın kurba
nı olarak sürgün edildiği ve bunun dört nedeninin olabileceği nakledilmektedir: 1. Şeyh Tal'ati 
Efendi'nin Elmalı Barajı inşaatı nedeniyle usulsüzlük yapan Alman şirketini mahkemeye vermesi, 
tam mahkemeyi kazanacakken Alman imparatoru Wilhlem'in Kudüs ziyareti sırasında (1898) II. 
Abdülhamit' ten, "şu bizim Alman şirketini şeyhin elinden kurtarsanız" ricası, 2. Şeyhin, sürgündeki 
damat Malınıut Celaleddin Paşa ile gizlice mektuplaştığı iddiası, 3. Akrabasından Harbiye Nezareti 
katiplerinden Şevket Bey'in Veliaht Mehmet Reşat Efendi'nin Kilercihaşısı Osman Bey'in kızıyla 
evlenmesi, dolayısıyla şeybin bu vasıtayla Veliaht ile gizlice haberleşti ği jurnali, 4. Haftanın belirli 
günlerinde Jön Türklerle yalıda toplantı yaptığı jurnali. Neticede Şeyh efendi 1500 kuruş maaşla 
1320/1902'de Taif'e sürülmüş, Yemen yolunda gemide vefat etmiş, naaşı Hüdeyde'de Hz. Yakub 
(a.s.)'un ayakucuna defnedilmiştir. (Yücer, 2003: 669). 
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desteklemiştir. Bu konuda Abdülhamit'le yakın ilişkide olanlardan biri Ahmet Ziyaeddin 
Gümüşhanevi'dir (ö. 1311/ 1893)29• Yine Eyüp Nişanca'daki Murad-ı Buhari Dergruu şey
hi Buharalı Seyyid Süleyman Belhi (ö. 1294/1877), II. Abdülhamit'in Orta Asya ile ilgili 
meselelerde danışmanıdır. Şeyh Efendi Afganistan, Hindistan, Türkistan, hatta İran' daki 
medrese ve derglih çevreleriyle zaman zaman tarikat boyutunu da aşan münasebetler kurup 
geliştirmiş, Osmanlı Devleti'nin bu bölgelerdeki dini ve siyasi yönelişlerini etkilemiştiil0• 

Ancak II. Abdülhamit döneminde rahatsızlık uyandıran uygulamalardan biri, jumal
lerle harekettir. Sultan II. Abdülhamit, ulemaya göre halk üzerinde daha etkili olan şeyh
lerin, kendisinin halk üzerindeki otoritesini zedeleyebileceği, iktidanm zayıflatabileceği 
görüşündedir. Sultan' ın bu düşünceden hareketle, elinde kesin deliller olmadan şüphelen
diği isimleri takip ettirmesi ve hatta sürgüne göndermesi, aralarında Nakşbendllerin de 
olduğu bazı tarikat şeyhlerini İttihat ve Terakki'ye yakınlaştırmıştır3 1 • 

Nitekim II. Meşrutiyet'in ilanı sonrası Kastamonu mebusluğu yapan Nakşbendlliğe 
müntesip Ahmet Malıir Efendi, II. Abdülhamit döneminde Sultan'a karşı isyan hareketi 
hazırlığında oldukları iddiasıyla jumallendiklerini ve soruşturma geçirdiklerini şu ifade
lerle dile getirmektedir: "Devr-i Hamidiyye 'de tarikat-ı aliyyeye salik olan Müslüman 'ın, 
Halidiyye'ye mensup olan dervişanın adedi her yerde ta'dô.d olundu. Yedi milyon Müslü
man olduğu tezahür etti. O zaman güya bunlar huruc-ı ale's-sultan maksadıyla toplanı
yorlar şüphesi altında bulunuyorlardı. Bunlar gün be gün çoğalıyor/ar, bunların tefriki 
lazımdır, dağıtılması icap eder diye bir jurnal verilmiş, o suretle tetkikat icra kılınmış". 
("Millet Meclisinde Tekye Müzakeresi", Muhibban, sene 2, numara 6, 16 Cemaziyelahir 
1329- 1 Haziran 1327, ss. 149-151; Muhibban, 1 Haziran 1327-16 Cemaziyelahir 1329, 
sene 2, no 6, s. 151). 

Bu dönemde Nakşbendi şeyhleri arasında meşrutiyeti destekleyen en dikkat çekici 
isim Muhanımed Es'ad Erbill'dir (ö. 1931). Kelfunl Dergruu postnişini olan Es'ad Er
bili, bazı hadislerin tercümelerini yapıp neşrettiği Kenzü'l-İrjan isimli eserindeki "sac 

29) 1880'lerde II. Abdülhamit, ittihad-ı İslam düşüncesi çerçevesinde Komor Adalarına GümüŞhanevi 
Dergahı. dervişlerinden gönderıniştir. 

Sultan Abdillmecit, Alıdülaziz ve Abdülhamit'in, Şeyh Gümüşhanevi'nin sohbetlerine, derslerine 
katıldığı ve Abdülhamit ile özel bir yakınlığı olduğu nakledilmektedir. Sultanın, Ahmet Ziyaeddin 
Gümüşhanevi hakkındaki jurnallere rağmen onu sürgüne göndermemesini, Gümüşhanevi'nin Şazeli 
şey hi Ahmet el-Evrıldi'den Şazell icazeti almasına bağlayanlar da vardır. 
Zira II. Abdülhamit, Şazeli şey hi Zafir Medeni'ye müntesiptir. Sultan, İstanbul Unkapanı ve Alibey
köy semtlerindeki iki Şazeli tekkesini tamir ettirmiş, Ebu Zafir Medeni için Ertuğrul Tekkesi 'ni yap
tırmış tır. Sultan Abdülmecit gibi Sultan Abdülhamit'in de öldükten sonra her Cuma gecesi on Halidi 
dervişinin türbesinde Hatm-i Hace okumasını vasiyet etıniştir. (Gündüz, 1984: 67-69, 304; Gündüz, 
1989: 219; Kara, 1992: 66; Yücer, 2003: 603-609, 667). 

30) Şeyh Süleyman Belhl 1271/1855'de Bı:lh'ten ailesi ve mürilleriyle ·birlikte göçerek Konya'ya 
(1275/1859) oradan Bursa'ya ve nihayet lstanbul'a gelmiş (1284/1867) Tü~kistanlı bir şeyhtir. Aynı 
zamanda Melfuni şeyhi olan Belhl, Meclis-i Meşayıh'ın ısrarlı teklifieriyle Istanbul'daki Ozbek/Bu
hara tekkesinden Eyüp Murad-ı Bulıari Dergahı. postııişinliğine getirilmiştir. (Kara, 1992: 70; Kara, 
2003: 408). 

31) Dönemin bazı Nakşbendi şeyhlerinin tehlike oluşturabileceklerine dair saraya gönderilen jurnalle 
ilgili olarak b k. (BOA, 25 Ramazan 1302/8 Temmuz 1885, dosya no: 1347, gömlek no: 80, fon kodu: 
DH.MKT.; Hanioğlu, 1985: 118; Lewis, 1984: 404-405; Yücer, 2003: 105, 120, 671; Kara, 1994: 
74-75). 
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firu tesihhU" (seyahat ediniz ki sıhhat bulasınız) hadisinin şerhi nedeniyle sürülmüştür. 
Şuaradan Harndi Bey adlı birisi, saraya verdiği jumalde, "bu eserin gençlere hitaben 
yazıldığını, onların ejkô.rını tenvire meyl-i kelam olunarak ecnebiye kaçmalarının teşvik 
edildiğini" ileri sürmüş, böylece Şeyh Efendi 1 Haziran 1316/1900'de sıla-i rahm adı 
altında memleketi Erbil'e sürgün edilıniştir. (İnal, 1988: 2155; Yılmaz, 1995: 348-349; 
Kara, 2002: 35). 

Kuleli Yakası'nda adı geçen Şeyh Feyzullah Efendi'nin oğlu Şeyh Sadık Efendi de 
(ö. 1334/ 1916), babasının ölümünden sonra hükümeti devirmek için gizli bir toplantı
da bulunduğu iddiasıyla bir süre Heybeliada'da nezaret altında tutulmuştur. Daha sonra 
Hadide'ye sürülmüş ve son olarak Hicaz'da ikaınet etmek zorunda kalmıştır. İstanbul'a 
dönüşü ve babasının yerine postuişin atanması ancak 1908'de II. Meşrutiyet'in ilanından 
sonra münıkün olabilmiştir. (Kara, 1994:75-76; Kılıç, 2006: 112; Yücer, 2004: 666). 

Eyüp Bostan iskelesi'ndeki Hüsrev Paşa Dergabı şeyhi Seyfullah Efendi; müritleriyle 
beraber Kırım Savaşı 'na katılan, Erzurum ve İstanbul' da ikaıneti sonrası Amasya'ya yer
leşen ve 1500 kuruş maaşla Harput'a sürülen İsmail Şirvani'nin meşhur halifesi Hamza 
Nigari (ö. 1303/ 1886)32; Ankara'ya ve ardından Trablusgarp'a sürülüp meşrutiyet'in ila
nıyla İstanbul'a dönen Ahmet Hüsaıneddin Dağıstani33 II. Abdülhamit döneminde sürgün 
edilen diğer Nakşbendi şeyhleridir. 

ll. Meşrutiyet Sonrası Bektaşileriu ve Nakşbeudileriu Genel Durumu 
Meşrutiyetin ilanı, baskı ve kontrol· altındaki tarikatlar için rahatlama evresi olmuş

tur. II. Abdülhamit döneminde sürgüne gönderilenlerin bir kısllll geri dönmüşler, cemiyet 
kurma ve süreli yayın faaliyetlerine girişmişlerdir. 

Sürgüne gönderilenlerden Ahmet Mahir Efendi mebus olurken Es'ad Erbill, Bedevi 
ŞeyhiNaili Efendi'nin (ö. 1326/ 1908) ilk tohumlarını attığı Cemiyet-i Sufiyye'nin ça
lışmalarını yürütınüştür. 1329/ 1911 'de faaliyete geçen cemiyetin başkanı Şeyhülislaın 
Musa Kazım Efendi (ö. 1337 i 1919), Es'ad Efendi ise ikinci başkan olmuştur. Birinci 
aza yine Nakşi dergahından Hallac Baba postuişini Ali Efendi'dir. Es'ad Efendi açılış 

32) Nigiiri'nin Sultan Abdülhamit' e jumallenmesinde Amasya Müftüsü Hacı İsa Efendi'nin etkisinin 
olduğu naldedilmektedir. Hacı İsa Efendi, müftülükten istifayla Nigan'ye intisap etmiş, sonrasında 
araları açılmış ve Sultan'a Şeyh Efendi'nin İttihat ve Terakki ile ilişkisi vardır diye jumalde bulun
muştur. (Kara, 1994: 75-76; Meıniş, 2000: 166-167). 

33) Bursa Hamidiye Medresesi/Dergaru kurucusu Şeyh Ahmet Hüsameddin Dağıstani (ö. 1343/1925), 
"şöhretini istirkiib edenlerin ağrazı sonucu" iki yıl Ankara'da ikamete mecbur (1305/ m. 1887) edil
ıniştir. İki yıl sonra davetle Bursa'ya gitmiş, 1313/1895'e kadar eğitim ve irşat ile meşgul olmuştur. 
Araplar Mahallesi'nde bir zaviye ve medrese inşa etmiş, zamanla müntesiplerinin sayısı artmış, Ba
lıkesir ve Bandırma taraflarına bir hayli halife göndermiştir. Ancak mürltıerinin çokluğu yine şikayet 
konusu olmuş ve 1315/1897 tarihinde SultanAbdülhamit'in emriyle Trablusgarb'ta ikamete mecbur 
~dilmiştir. Meşrutiyetinilanı sonrası kendisine intisap eden Trablusgarp Valisi Recep Paşa ile birlikte 
Istanbul' a gelıniştir. 
Şeyh Ahmet Efendi'ye, Il. Abdülhamit'in halefi Mehmet Reşat'ın da muhabbeti vardır. Mehmet 
Reşat'ın evrad ü ezkiir arzusu ÜZerine ona yazdığı cevabi mektupta; hilafetinağır bir mesuliyet oldu
ğunu, sultanın halkın menfaatini gözetmesinin, maneviyat yolunda ilerlemekten daha evla olduğunu 
belirtmiştir. Sultan'ın ricası üzerine vird olarak da günde yedi defa okunmak üzere, "subbiüıun kud
dfisun rabbüna ve rabbü'l-meliiiketi ve'r-ruh" eliazını verıniştir. (Aiptekin, 1989: 91; Kara, 2002: 
36-37, 74; Yücer, 2003: 668-669). 
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konuşmasında meşrutiyet taraftarlanın öven, Abdülhamit dönemini eleştirenifadeler kul
lammştJ.t4. 

Jön Türklere destek veren Bektaşiler de meşrutiyet sonrası yasaklı konumdan kurtu
lacakları ümidini taşımaktadırlar. Hatta 1908' de Jön Türklerin önde gelen liderleriyle bir
likte Rumeli Hisarı'ndaki BektaşiTekkesi'nde kutlama fotoğraflan çektirınişlerdir. Meş
rutiyetin Hamnda esas rolü oynayan deniz subaylan, meçlerinin kabzasını on iki dilirnli 
külahla süslerken Hacı Bektaş-ı Veli Derglllıı'nı ziyaret etmişler, Bektaşiliğin bir Türk 
dini olduğu yönünde propagandalar yapmışlardır. (BOA, Dosya No: 89/52, Fon Kodu: 
Y .. PRK.ASK.; Tarih, 17 Ramazan 1310-4 Nisan 1893. Göl pınarlı, 1983: 277; Hanioğlu, 
1985: 118-119; Küçük, 2003: 99-107, 116-122). Bu durum, ordu mensuplan arasında 
Bektaşi eğilimi göstermesi açısından dikkat çekicidir. 

Hürriyetin ilanıyla Bektaşiler, faaliyetlerini serbest bir şekilde icra etmeye başlamış
lar: sultanın kabulüne mazhar olmuşlardır. Sultan Reşat, Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı'nın 
gerçek sahibi kabul edilmektedir. Hatta meşrutiyetin ilanı dolayısıyla Sultan Reşat'ı 
kutlamak için özel olarak ziyaret eden Cemaleddin Çelebi, Bektdşt Sırrı müellifi Ahmet 
Rıfkı'yı (ö. 1935) bu konuda bilgi sahibi olmamakla suçlamıştır. Yine Abdullah Baba, 
1324/1908-1909'da Topkapı'daki eski Takyeci ya da Takkeci Baba Derglllıı'nın bulun
duğu yere tekke kurmuştur. 12 derviş ve 100 muhibbiyle tekke, Meclis-i Meşayıh'tan da 
onay almıştır.(Küçük, 2003: 38, 210). 

Bütün bu gelişmelere rağmen meşrutiyetinilanının Bektaşllerin beklentilerini tam an
lamıyla karşıladığı söylenemez. Bektaşilerio resmen tanınmak yolundaki çabalarına rağ
men eski statüleri devam etıniştif35• Bunun temel nedeni, Bektaşller'in Arnavutluk'taki 
aynlıkçı hareketleri desteklemeleridir. Bu durum, cemiyet içi ilişkilere de yansırnış, İt
tihat ve Terakki içinde ve Bektaşi babalan arasında Türkçülük Arnavutluk çatışması ile 
postnişinlik mücadelesi kendini gösterıniştif36• 

Tanzimat'ın ilanında olduğu gibi meşrutiyet sonrasında da öngörülen yenileşme ve 
hürriyet ortamımn sathi bir gösterişten ibaret olduğu anlaşılmış, aralannda Bektaşller'den 
de olmak üzere çoğu tasavvuf erbabı İttihat Terakki'ye desteğini çekmiştir. Bir süre sonra 
da İttihat ve Terakki'ye muhalif propagandalar başlamış, bu meyanda cemiyetler kurul
muştur. 

Muhibbfin adlı derginin mesaisinin büyük kısmını, Bektaşiliğin yeniden resmi bir hü
viyete bürünmesine hasreden Hacıbeyzade Ahmet Muhtar (Yeytaş, ö. 1955), ilerleyen 
dönemlerde İttihat ve Terakki'ye muhalefet edenler arasındadır. Bir yazısında İttihat ve 
Terakki Cemiyeti'nin aslında meşrutiyet için zararlı olduğunu ama ne yazık ki onun yeri-

34) Meşrutiyetinilanı sonrası İstanbul'a dönen Es'ad Efendi, önce Meclis-i Meşayıh azası, Mayıs 1330/ 
Mayıs 1914'de de reisi olmuştur. Yaşının ilerlediğini öne sürerek Haziran 1331/Haziran 1915'de 
reisiikten ayrılmıştır. (Albayrak, 1980: 201-202; Kara, 1993: 335; Kılıç, 2006: ss. 114-115; Merniş, 
2000: 151). 

35) Bektaşiliğin 1826 yılından beri devam eden yasaklı konumu, Vahdettin'in tahta çıkmasıyla sona er
miştir. 

36) 1920'den beri Türkiye'deki Bektaşilerle ilişkileri zayıflayanArnavutluk Bektaşileri, Ocak 1922'deki 
birinci kongrelerinde Arnavutluk Bektaşiliğinin muhtariyeti.ni ilan etmişlerdir. (BOA, 05 Ra 1332/1 
Şubat 1914, dosya no: 32/-2, gömlek no: 2, fon kodu: DH.ID.; Popovic, 1995: 24; Kara, 2002: 75; 
Küçük, 2003: 99). 
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ni alacak başka bir kuruluşun olmadığını belirtmektedir. Ahmet Rıfkı ise Sultan Mehmet 
Reşat'ı, tekkelerine Bektaşi babalannın atanınası yönündeki talepleri dikkate alınadığı 
için eleştirmektedir. (BOA, DH.ID 33/29, 21 Mayıs 1328/3 Haziran 1912; BOA, DH-ID 
33/36, 3 Haziran 1328/16 Haziran 1912; Küçük, 2003: 99-100). 

"İttihat Terakki Cemiyeti, tarih-i istikbalde mevki pek büyük olacaktır" diyen Girit 
Bektaşi~Tekkesi postuişini Hüseyin Nesimi Giridi (ö. 1915), 1908 sonrası yaşanan kötü 
gidişin düzeltilmesi için yapılınası gerekenleri tartışır. Ona göre temel sıkıntı, ila-yı keli
menin terk edilişidir. Ona göre "ila-yı kelime", kılıçla savaşmak değil devleti yüceltecek 
çarelere başvurmaktır. (Kara, 2002: 74-75; Yücer, 2004: 637). 

Nitekim 21 Kasım 191l'de kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası etrafında toplananlar 
arasında Albay Sadık Bey, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Lütfi Fikri Düşünsel (1934), Gümül
cineli İsmail Bey, Şair Hüseyin Siret gibi Bektaşller de yer almaktadır. (Nur, 1996: 28, 
35-37, 90; Küçük, 2003:,82-83). 

Meşrutiyetin ilanı sonrası uygulamalan dolayısıyla İttihat ve Terakki ile arası açılanlar 
arasında diğer tarikatiara mensup isimler de vardır ki bunlardan biri Abdülaziz Mecdi' dir. 
Meclis-i Mebusan başkanlık divan katiplerinden, sfifi kimliği öne çıkan ve İttihatçılar 
içinde ilmiye sınıfında yer alan Karesi Mebusu Alıdülaziz Mecdi Efendi, 1911 yılında 
İttihat ve Terakki'nin meclisteki çoğunluğu içinde ortaya çıkan muhalif grup Hizb-i Cedit 
içinde yer almıştıf37• 

İttihat ve Terakki'nin sağ kanadını oluşturan Hizb-i Cedit, İttihat ve Terakki'nin hem 
Batıcı hem de İslamcı yönlerini beğenmemektedir. Mecdl Efendi "muhafazakar" olduk
lannı açıkça söylemiştir. Fırka reisi Sait Bey, muhalefet sebebini açıklarken, " ... Çünkü 
memleketin tüm Batı ilerlemelerinden yararlanması, ancak o medeni ilerlemeleri gerek İs
lam şeriatıyla ve gerek devletin konmuş kanunlarıyla ve dini-milli gelenekleriyle bağdaş
masıyla mümkün olacaktır ... Onun içindir ki, bizim gerek Hizb-i Atik'imizin gerek Hizb-i 
Ceditimizin amacı, milli ahlakı, müesseseleri ve İslam geleneklerini saklı tutmakla bera
ber, Batı'nın medeni ve sına'i ilerlemelerinden tüm olarak yararlanmaktır'38 demektedir. 

37) Karesi Mebusu Abdülaziz Mecdi Tolun, Teşrin-iSfull 1336/1920'de kurulan Zürra Fırkası'nın 
da kurucu üyeleri arasındadır. Yayın organı Yeni Ziraat Gazetesi'dir. Kuruluş ortanıından ötürü 
çalışma imkam bulamayan ceıniyetin kapatıldığı ya da kendini feshettiğine dair resınİ bir bel
geye rastlanamamıştır. Zürra Fırkası'nın Mütereke ikliıni içinde kendini yitirdiği düşünülebilir. 
Tunaya, 1998: 573-574). 

38) İttihat ve Terakki'nin siyas_al ve sosyal politikasını eleştİren Hizb-i Cedit'in Mevadd-ı Aşere 
isimli bildirisi bir bakuna Ittihat ve Terakki'ye yönelik eleştirilere de ışık tutınaktadır. Buna 
göre: I. Mebuslar imtiyaz ve başka çıkarlar peşinde koşmamalıdır. 2. Mebuslukla devlet me
murluğu aynlmalıdır. 3. Mebuslar, gizli oyla ve koltuk sayısının 2/3 çoğunluğunu almalan ha
linde D;azır.olabilmelidirler.4. Kanunlara uyuimalı ve nazıriann soruıni uluğuna dikkat edilmeli
dir. 5. Ittihad-ı Anasır'a (Osmanlı ülkesindeki etnik unsurlar arasında kaynaşmaya) çalışılmalı, 
ticaret, ziraat, sanayi ve maarif ihtiyaç oranında ilerletilmelidir. 6. Din, ınilli ahlak ve gelenekler 
muhafaza edilmekle beraber, Batı'nın medeni ilerilikleri Osmanlı ülkesinde geliştirilmelidir. 7. 
Anayasa'ya uygun olarak Osmanlı gelenekleri sürdürülmeli ve muhafaza edilmelidir. 8. Me
murlar tayin ve azilleri bakımından ciddi bir statüye bağlanmalıdır. 9. Kanun-ı Esiisi'de hila
fet ve saltanatla ilgili haklar güçlendirilmeli, bu amaçla yasama, yürütıne ve yargı kuvvetleri 
arasındaki ilişkilerde değişiklik yapmalıdır. Gizli ve özel amaçlarla kurulmuş olan derneklerin 
eylemleri yasaklanmalıdır. Gizli ceıniyetlerden kastedilen Mason Localan ve Ceıniyet Merkez
Umumisi'dir. (Tunaya, 1998: 270-273). 
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Sonuç 
Osmanlı Devleti'ni eski ihtişamlı günlerine kavuşturmak amacıyla yürürlüğe konulan 

ıslahat, özellikle 19. yüzyılda hemen her alanda kendini hissettirmiştir. . 

Islahatın siyasi alandaki yansımalarından biri merkezileşmedir. Bu ise devletin üze
rine oturduğu tekke-medrese-ordu sacayağında dengelerin değişmesi demektir. Isiahat 
talebinin sultan tarafından gelmesi, otoritenin padişah elinde toplanması, yeniçerilerin ve 
ulemanın devlet içindeki etkinliğinin sona ermesi ya da en azından törpülenmesi anlamı
na gelmektedir. Bu nedenle II. Mahmut dönemine kadarki ısiahat teşebbüslerinde zaman 
zaman ulemanın da yeniçeri ayaklanmalarına desteği söz konusudur. 

II. Mahmut, hükümdar olunca ulemayı yanına çekecek bir siyaset izlemiş, yeniçerile
rio ilgasında ulemanın ve Bektaşilik haricindeki tarikatların desteğini sağlamıştır. Yeni
çeriliğirr ilgasında başarının temel unsurlarından biri budur. 

Bektaşilerin, sultan tarafından uygulanmak istenen ıslahata karşı çıkmasının temel 
nedeni, yeniçerilerle yakın ilişkinin beraberinde getirdiği iktidarı kaybetıne korkusudur. 
Bu bakımdan Bektaşllerin ve yeniçeriterin karşı çıktığı husus, ısiahat teşebbüslerinden 
ziyade bu talebin kim tarafından ne şekilde yürürlüğe konulacağıdır. 

Bektaşiler, her ne kadar yeniçeriliğin kaldırılmasına kadar ısiahat çabalarına karşı çık
sa da yeniçeriliğin ilgasıyla imtiyazlarını kaybetıneleri ve baskı altında turulmaları dola
yısıyla tavır değişikliğine gitınişierdir. Tanzimat'la geleceği düşünülen özgür ortamdan 
istifade için ısiahat çabalarını savunsalar bile yasaklı konumları devarn etıniştir. 

Devlet-tekke ilişkilerinde dikkat çekici hususlardan biri, devletin yasaklı bir tarikatın 
faaliyetlerine göz yumması, maddi destek vermesi, hatta bazı dergillılarına postnişinlerini 
atamalarına göz yummasıdır. Bu durum, bir noktada devletin de işine gelmektedir. Ya
saklanmış konumuyla tarikat, sürekli kontrol altında tutulmakta, söz konusu serbestiyet 
bir ata/bağış gibi gösterilmektedir. Her hangi bir problem durumunda ise yasaklı konum 
tekrar gün yüzüne çıkarılabilecektir. 

Yasaklı konumları dolayısıyla Bektaşiler hangi kesimden gelirse gelsin hürriyet söy
lemlerini desteklemişlerdir. Bektaşllerin bu desteği, Osmanlı içindeki ilk sistemli mu
halefet olarak nitelendirilebilecek Jön Türkleri ve hatta Farmasonları da kapsamaktadır. 
Bektaşi tekkeleri, özellikle II. Abdülhamit döneminde Jön Türklerin toplanıp örgütlendiği 
merkezler haline gelmiş, sürgün edilen Jön Türkler için sığınak olmuştur. 

Ancak teşkilatıanma aşamasından 1908'e kadar bu kurumlardan yararlanan hatta üst 
düzey yöneticileri arasında Bektaşi olanlar bulunsa da İttihat ve Terakki'nin belli bir tari
kat programı yoktur. Nitekim hürriyet özlemi duyan Bektıişiler, II. Meşrutiyet'in ilanın
dan sonra hayal kırıklığına uğramışlardır. Bunun neticesinde bazıları İttihat ve Terakki'ye 
muhalif fırkalar içinde yer almışlardır. 

Nakşbendilerin konumuna gelince, II. Mahmut'un ıslahat çabalarına Müceddidiler ve 
yine bu silsileden gelen Halidiler destek vermişlerdir. Bu durum, yeniçeriliğin. ilgasına 
kadar sürmüştür. 1826'dan sonra Halidilerin ve Müceddidilerin ıslahata karşı duruşları 
farklılık arz etınektedir. 

Halidiler; Sultan'ın yürürlüğe koyduğu kılık kıyafet, balo vb. hususları dini gerek
çelerle eleştirmişlerdir. Sayılarının hızla artınası ve ıslahat çerçevesindeki bazı uygula-
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malan eleştirmeleri, otoriter bir yapıya sahip olan II. Mahmut'un kabul ederneyeceği bir 
durumdur. Hal böyleyken, Bektaşilecin ilgasında olduğu gibi Hallder için de dini gerek
çeler ileri sürülerek sürgünkaran verilmiştir. Bir tarikatın mensuplannın topluca sürgün 
edilmesi, Osmanlı tarihinde bir ilktir. 

Islahata karşı tutumda devlet-tekke ilişkileri açısından dikkat çeken bir husus, sfifi
lerin devJet kadernesiyle ilişkilerinde kolektif hareket etmemeleridir. Zira Hruidiler için 
sürgün karan alınırken bir yandan da Bektaşi tekketerine Nakşbendi şeyhler atanmakta
dır. Aralanndaki temel fark, sultanın öncülüğünde yürürlüğe konulan devlet politikasına 
destek vermeleri ya da eleştirmeleridir. 

Tarikatiann devletle ilişkilerinde kolektif hareket etmeleri de muhaldir. Zira aynı ta
rikat şemsiyesi altında yer alsalar da özellikle siyasi konularda bireysel farklılıklar Bek
taşiler de dahil olmak üzere kendini hissettirmiştir. Kaldı ki devletin en çok çekindiği 
hususlardan biri, tarikatiann topyekun hareket etmesidir. İcraatını desteklediği sürece 
tarikadarla böylesi bir dayanışma devletin menfaatinedir. Ancak madalyonun diğer cep
hesinden bakıldığında bu durum ciddi risk taşıyacaktır. 

Sultan Abdülınecit ve Abdülaziz'in hükümdarlığı, tarikatiann nispeten rahat nefes 
aldıklan bir evredir. Tekke ve zaviyelere yapılan ayrn ve nakdi yardımlarda ciddi artış 
gözlenmektedir. Bunda her iki sultanın karakteri önemli bir etken olsa da esas faktör, 
yeniçerilik tehlikesinin kalkması ve Tanzimat ile gelen uygulamalara halkın kabulünü 
sağlamada tarikatlardan istifade düşüncesidir. 

Ancak yine de istenen neticenin basıl olduğu söylenemez. Kimi Halidi temsilcileri, öz
den ziyade şekle hitap eden, gayrimüslimlere imtiyazlar getiren, medreseleri göz ardı eden 
ıslahat çalışmalanna tepki göstermişler, Kuleli Yakası'na zımnen destek vermişlerdir. 

Tanzimat padişahı olarak nitelendirilebilecek II. Abdülhamit döneminde ıslahat he
men her alanda uygulanmaktadır. Bu dönemde devlet-tekke ilişkileri açısından öne çıkan 
temel sorun, tarikatlar üzerindeki baskıdır. Sultan 'ın, şüphelendiği durumlarda tasavvuf 
erbabını baskı ve sürgün gibi cezalara çarptırması, Bektaşllerin çoğuuluğunu ve bazı Ha
lidileri meşru n idareyi savunan muhalefet kanadına itmiştir. 
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