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I. Giriş 
Kızılbaş/Alevîler 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hem Batılıların hem 

de Osmanlı Devleti’nin dikkatini çekti. Bu bakımdan yabancıların söz konusu 
topluluk mensuplarına gösterdikleri ilgi ve rağbet II. Abdülhamid (1876-1909) 
ve döneminin devlet bürokrasisini özellikle endişelendirdi. Devlet cephesindeki 
bu endişeleri şekillendiren Batılı çevrelerin başını da Amerikalı Protestan misyo-
nerler (American Board of Commissioners for Foreign Missions) çekti. Misyonerlerin 
diğer yabancılara nazaran Kızılbaş/Alevîler ile gerçekleştirdikleri doğrudan te-
mas ve ilişkiler, devletin geçmişten beri Kızılbaş/Alevîlere dair sürdüre geldiği 
şüphelerle birleşip, dönemin güvenlik ve bölünme endişeleriyle birlikte okundu.1 
Böylece, dile getirilen bu çevrelerce Kızılbaş/Alevîler içerisinde yürütülen ça-
lışmalar, en nihayetinde çeşitli bir takım etkenlerin yanı sıra (modernleş-
me/merkezileşme, ittihâd-ı İslâm/Panislâmizm, Ermeni Meselesi) Osmanlı 
Devleti’nin Kızılbaş/Alevîleri “yeniden keşfetmesi” üzerinde etkili oldu.2  

Misyonerler kadar olmasa da bu dönem Anadolu’da faaliyet yürüten diğer 
Batılı çevreler de (gezgin, araştırmacı, devlet görevlileri gibi) Kızılbaş/Alevîlere 
yönelik bir takım inceleme ve değerlendirmelerde bulundu. Bahse konu çevrele-

                                                 
* Almanca tercümelerde yardımlarını esirgemeyen İmran Gürtaş’a teşekkür ederim. 
** Munzur Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü / yalcincakmak82@gmail.com 
1 Bkz. Yalçın Çakmak, “II. Abdülhamid Döneminde Osmanlı Devleti’nin Kızılbaş/Alevî 
Siyaseti (1876-1909)” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2018), 84-87, 
120-125, 185-232, 399-400. 
2 Oktay Özel, Türkiye 1643: Goşa'nın Gözleri (İstanbul: İletişim Yayınları, 2013), 154. 
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rin yer yer topluluk mensuplarıyla temasları söz konusu olsa da bunların çoğu 
Amerikalı misyonerler kadar içeriden ve doğrudan olmadı. Buna rağmen 19. 
yüzyılın ikinci yarısından 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında Anadolu’da faaliyet 
gösteren bahse konu çevreler arasındaki J. G. Taylor, Felix von Luschan, Theo-
dore Bent, Vital Cuinet, Ernest Chantre, J. W. Crowfoot, Rudolf Fitzner, 
Ellsworth Huntington, M. F. Grenard, Mark Sykes, Edwin Pears, L. Molyneux-
Seel ve F. W. Hasluck’un zikredilen topluluk üyelerine dair icra ettikleri çalışma-
lar hem kendi dönemleri hem de sonrasında özellikle dikkat çekti.3 Sonuçta 
olarak da söz konusu kişilerce dile getirilen gezi ve incelemeler yaşadıkları dö-
nemin Kızılbaş/Alevi toplulukları hakkında dile getirilen külliyata önemli bir 
katkı sundu. 

II. Richard Leonhard'ın Mezkûr Çalışmasının Teknik ve Muhteva 
Analizi

Osmanlı döneminde Anadolu üzerinde inceleme ve araştırmalarda bulunan 
yabancı bilim insanlarının çalışmaları Cumhuriyet’in kuruluşuna değin devam 
etti. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren başlayan bu süreç özellikle I. Dünya 
Savaşı’na (1914-1918) giden sürece değin varlığını devam ettirdi. Fakat savaşla 
birlikte Anadolu’ya dair gerçekleştirilen çalışmalarda giderek bir düşüş yaşandı. 
Bu düşüşün gerekçeleri arasında; başta Amerika olmak üzere İngiliz ve Fransız-
ların başını çektiği cenaha yönelik II. Abdülhamid’i deviren İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin (İTC) beslediği şüpheler geliyordu. I. Dünya Savaşı ile birlikte 

3 Ayrıntılı bilgi için bkz. J. G. Taylor, "Journal of a Tour in Armenia, Kurdistan, and Upper 
Mesopotamia, with Notes of Researches in the Deyrsim Dagh, in 1866". The Journal of the 
Royal Geographical Society, Vol. 38 (1868); Von F. Luschan, Die Tachtadschy und Andere Uberreste 
der Alten Bevölkerung Lykiens (Braunschweig: Druck und Verlag Von Friedrich Vieweg und 
Sohn, 1890); Theodore Bent, “The Yourouks of Asia Minor”. The Journal of the Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 20 (1891); Vital Cuinet, La Turquie d'Asie, Géographie 
Administrative: Statistique, Descriptive et Raisonnée de Chaque Province de l'Asie- Mineure. Cilt 1, 2, 3, 
4. (Paris: 1892-1894); Ernest Chantre, Recherches Anthropologiques dans L'Asie Occidentale
Missions Scientifiques en Transcaucasie Asie Mineure et Syrie 1890-1894. (Lyon: Libraire de la
Faculté de Medecine et de la Faculté de Droit, 1895); J. W. Crowfoot, “Survivals Among the
Kappadokian Kizilbash (Bektash)”. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland, Vol XXX (1900); Ellsworth Huntington, “The Valley of the Upper Euphrates River
and Its People”. Bulletin of the American Geographical Society, 34/4 (1902a); “The Valley of the
Upper Euphrates River and Its People”. Bulletin of the American Geographical Society, 34/5
(1902b); “Through the Great Canon of the Euphrates”. The Geographical Journal, Vol. 20
(1902c); "The Prehistoric Mounds of Eastern Turkey". Records of the Past. ed: Henry Mason
Baum&Frederick Bennett Wringht, I/VI (1902d); M. F. Grenard, “Une Secte Religieuse
d'Asie Mineure. Les Kyzyl-Bâchs”. Journal Asiatique, [Mai-Juin], Tome III (1904); Mark
Sykes, Dar-ul-Islam: A Record of a Journey Through Ten of the Asiatic Provinces of Turkey (London:
Bickers & Son, 1904); L. Molyneux-Seel, “Report on Dersim”, Record of the Kurds: Territory,
Revolt and Nationalism 1831-1979. Bristish Documentary Sources. (1900-1914), Vol. 4. (Cambridge
University Press, 1911); Edwin Pears, Turkey and Its People (London: Methuen&Co. LTD,
1911); F.W. Hasluck, Sultanlar Zamanında Hıristiyanlık ve İslam. I. Cilt (İstanbul: Ayrıntı
Yayınları, 2012, 2013).



ÇAKMAK                Richard Leonhard’ın “Galatya’da Kızılbaşlar” Başlıklı Gözlem-Değerlendirmeleri  

59 

bahse konu ülkelerin oluşturduğu İtilaf Devletleri koalisyonu var olan bu şüphe-
leri daha da perçinledi. Bu durum da en nihayetinde İtilaf Devletleri’ni meydana 
getiren bu devletlerin vatandaşları olarak misyoner, araştırmacı, gezgin ve görev-
lilerin Anadolu’daki hareket serbestliklerini kısıtladı.   

Durum İtilaf Devletleri’ni meydana getiren cephe açısından bu şekilde sey-
rederken, İTC’nin yakınlaştığı ve sonradan yanında savaşa gireceği İttifak Dev-
letleri’nin baş devleti Alman İmparatorluğu ve vatandaşları için farklı bir seyir 
oluşturdu. Bu bakımdan Alman asıllı araştırmacıların Anadolu’daki çalışmaları-
nın diğer ülkelerin vatandaşlarına rağmen bir serbestiyet havası içinde gerçekleş-
tiği görülecekti. İşte Alman bilim insanı ve coğrafyacı Prof. Dr. Richard Leon-
hard’ın gerçekleştirdiği araştırmalara da bu atmosfer imkân sundu. Böylece, 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde -bugünkü bölge taksimatına göre- İç Anadolu’nun kuzey 
ucuyla Batı Karadeniz’in kesiştiği alanda gerçekleştirdiği gezilerinden elde ettiği 
bilgi ve bulgular neticesinde Paphlagonia: Reisen und Forschungen im Nördlichen Klei-
nasien (Paflagonya: Kuzey Küçük Asya’da Gezi ve Araştırmalar) başlıklı çalışma-
sını kaleme aldı. Eser söz konusu alandaki arkeolojik ve jeolojik gözlemlerle 
beraber, bir antropolog misali burada yaşayan halk içindeki etnolojik tetkik ve 
değerlendirmelerini de içerir. Konumuz bağlamında gezgin, kendi tabiriyle Paph-
lagonia (Paflagonya) olarak nitelendirdiği mezkûr alandaki bu seyahatlerinde 
denk geldiği bir takım topluluklara yer vermiştir. Buna göre eser boyunca çeşitli 
yerlerde Kızılbaşlardan bahsetmesine rağmen tematik açıdan eserinin on birinci 
bölümünde (Ethnographische Beobachtungen-Etnografik Tetkikler) ilk sırayı 
Kızılbaşlara (Die Kyzylbasches in Galatien), ikinci sırayı ise “Türkler” yani Müs-
lümanlara ayırmıştır.4 Yazarın tercih ettiği Paflagonya ve Galatya5 isimleri ise 

                                                 
4 Richard Leonhard, Paphlagonia: Reisen und Forschungen im Nördlichen Kleinasien. Berlin: 
Dietrich Reimer(Ernst Vohsen, 1915), s. 359-373. Bu dönemler Batılılarca gerçekleştirilen 
çalışmalarda genelde “Türkler” ya da “Türklük” ile Müslümanlığın özdeş kılındığı görülür. 
Örnekler için bkz. Horatio Southgate, Narrative of A Tour Through Armenia, Kurdistan, Persia 
and Mesopotamia. With Observations on the condition of Mohammedanism and Christianity in Those 
Countries. Vol. II (London: Tilt and Bogue, 1840), 297; George P. Badger, "Mission to 
Kurdistan in 1842". The Colonial Church Chronicle and Missionary Journal, IV/XXXIX (1850): 
94;  The Missionary Herald. LIII/7 (1857): 220; Forty-Eighth Report of the American Board of 
Commissioners for Foreign Missions (Boston: Press of T.R. Marvin&Son, 1857): 62-63;   C.H. 
Wheeler, Ten Years on the Euphrates; or, Primitive Missionary Policy Illustrated (Boston: American 
Tract Society, 1868): 46-48;  Henry J. Van Lennep, Travels in Little-Known Parts of Asia Minor; 
With Illustrations of Biblical Literature and Researches in Archeology. Vol. 1 (London: Printed by W. 
Clowes and Sons, 1870): 10, 295 ve Vol II: 85-86; Rufus Anderson, History of the Missions of 
the American Board of Commissioners for Foreign Missions to the Oriental Churces. Vol. II (Boston: 
Congregational Publishing Society, 1872): 473; M.H., LXXVI/V (1880): 184-185; 
F.O.424/12, No.1/1 (22 Aralık 1880): 2; F.O. 424/107, Inclosure in No. 201: 359; F.O. 
424/107, Inclosure in No. 88, Table III: 143; F.O. 424/122, No.1 /1: 2’den akt. N. Bilâl 
Şimşir, British Documents on Ottoman Armenians (1880-1890). Vol. II (Ankara: Publications of 
the Turkish Historical Society, 1989): 172; M.H., LXXVII/VIII (1881): 318; Luschan, Die 
Tachtadschy, 2-5; Bent, “The Yourouks”,  269; The Nation, Vol Ll (1890), 232; Herman N. 
Barnum, "The Kuzzel-bash Koords", Christian Herald and Signs of Our Times, 22/52 
(1899): 1011; Crowffot,  “Survivals Among”, 305, 310; REF. A.E. 667/ard 81, REF. S.I.M. 
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daha çok bu dönem Anadolu’da faaliyet yürüten Batılıların muhtelif bölgeleri 
antik çağlardan kalma isimleriyle nitelemelerinden kaynaklı bir durumdur.6 

Leonhard’ın çalışmasında yer verdiği “Die Kyzylbasches in Galatien” (Ga-
latya’da Kızılbaşlar) başlıklı bölüm, yakın bir döneme kadar gerek Alevîlik ve 
Bektaşilik araştırmacıları gerekse tarihçiler tarafından fark edilmediğinden ötürü 
gerekli ilgiyi görmemiştir.7 Benzer bir durum bölümün Osmanlıcaya yapılan 
çevirisi için de geçerlidir. Bu bakımdan “Galatya’da Kızılbaşlar” başlığıyla Sü-
leymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan eserin 14 varaklık Osmanlıca 
yazmasının varlığı, Richard Leonhard’ın dönemin Osmanlı aydınları ya da siya-
setçileri tarafından tanınırlığını göstermektedir. Bununla birlikte eserin tama-
mından ziyade sadece söz konusu bölümün Osmanlıcaya çevrilmesi, bu dönem 
Kızılbaş/Alevîlere yönelik bir ilginin ön planda olduğuna iaşret eder. Zira Os-

                                                                                                                   
2983, Vol. 75 (31 Ağustos 1901), 148; REF. A.E. 667/ard 81, REF. S.I.M. 2983, Vol. 76 (21 
Eylül 1901) 30; Rudolf Fitzner, Anatolien: Wirtschaftsgeographie (Berlin: 1902), 24; Sykes,  Dar-
ul-Islam, 96; Pears, Turkey, 264; Molyneux-Seel, “Report on Dersim”, 64-65; Leon Dominian, 
"The Peoples of Northern and Central Asiatic Turkey", Bulletin of the American Geographical 
Society, Vol. XLVII (1915): 844-846; Boğos Natanyan, “Ermenistan’ın Gözyaşı veya Palu, 
Harput, Çarsancak, Çapakçur ve Erzincan Hakkında Rapor”, Palu-Harput 1878: Çarsancak, 
Çemişgezek, Çapakçur, Erzincan, Hizan ve Civar Bölgeler (Raporlar). 2. Cilt. der. Arsen Yarman 
(İstanbul: Belge Yayınları, 2015), 150, 189;  Suat Akgül, Amerikan ve İngiliz Raporları Işığında 
Dersim (İstanbul: Yaba Yayınları, 2004), 34. Bu durum yer yer Osmanlı bürokratlarının diline 
de intikal edecektir. Bkz. Jandarma Umum Kumandanlığı, “Dersim”, Doğu Anadolu’da Toplumsal 
Muhendislik: Dersim-Sason (1934-1946) (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2010), 135. 
5 Ünlü coğrafyacı Strabo Paphlagonia’nın sınırlarını; doğudan-batıya Kızılırmak ve Bitinya 
(Parthenius/Bartın Nehri), kuzeyden-güneye ise Karadeniz’den Frigya’ya uzanan geniş bir 
alan şeklinde çizmiştir. Bkz. Horace Leonard Jones, [çev.] The Geography of Strabo. Book XII 
(Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1961), 381-385). Bu coğrafik alan 
takribi olarak bugünkü Kastamonu ve çevresine denk gelmektedir. Bkz. Murat Arslan, An-
tikçağ Anadolu’sunun Savaşçı Kavmi Galatlar (İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2000), 190. 
Ayrıca, Paphlagonia’nın güneyindeki Galatya ya da diğer adıyla Gallo-Craecia bölgesindeki 
Galatların da Trocmi, Tolistobogi ve Tectosaglar olmak üzere üç kavimden oluştuklarını 
belirtmiştir ki (Jones, 467-469) bu bilgilerden Leonhard da çalışmasında faydalanmıştır (Ay-
rıca bkz. Arslan, Antikçağ Anadolu’sunun, 56). 
 Günümüzde Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı ve Karabük illeri Paflagonya bölgesinde yer 
almakta olup Çorum, Bolu, Zonguldak ve Samsun illerinin bir kısmı da söz konusu bölge 
sınırları içine girmektedir (Paflagonya, Erişim Tarihi: 1 Temmuz 2019). Galatya bölgesinin 
ise kesin sınırlarını çizmek mümkün olmamakla beraber, genel hatlarıyla; kuzeydoğuda Paf-
lagonya, kuzeybatıda Bitinya (Bithynia), doğuda Pontus, güneydoğuda Kapadokya (Kappa-
dokia) güney ve batıda da Frigya (Phrygia) Epiktetos/Küçük Firigya bölgeleriyle sınır olduğu 
görülmektedir. Bkz. Veli Sevin, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası I (Ankara: Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2001), 215. Ayrca bkz. Arslan, Antikçağ Anadolu’sunun, s. 62.  
6 Örnek olarak; Luschan’ın Likya, Piolet’in Kilikya ve Kapadokya, Crowfoot’un ise Likya ve 
Kapadokya isimlerini kullandığı görülür. Bkz. Luschan, Die Tachtadschy; Jean-Baptiste Piolet, 
Les Missions Catholiques Françaises au XIXe Siècle. Cilt 1 (Paris: Librairie Armand Colin, 1900-
1903), 13; Crowfoot, “Survivals Among”. 
7 Bunun tek istisnası Dressler olup ilk defa onun tarafından kısaca temas edilmiştir. Bkz. 
Markus Dressler, Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam (America: Oxford 
University Press, 2013), 55-56. 
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manlıca çevirinin müstakil sayfa numaralarıyla (1.2.3.) başlaması bu olasılığı 
daha da güçlü kılmaktadır. 
 

Çalışmada yer alan “ırki” vurgular, öncesindeki Batılı literatür kadar bu 
dönemin siyasi atmosferiyle de uyuşur.8 Bu da Leonhard’ın, dönemin Osmanlı 
yönetimine (İTC) gelinceye değin henüz 19. yüzyıldan itibaren Alman Luschan 
ile başlayıp Chantre, Crowfoot, ve Fitzner gibi araştırmacıların çalışmalarında 
ön plana getirdikleri ırki yaklaşımlarla benzer bir noktada buluştuğunu 
göstermektedir.9 Buna göre Kızılbaşlar ile ilgili değerlendirmelerinde 
kendisinden önceki yazılı külliyatın tesiri altında olduğu gibi söz konusu 
çalışmasıyla onun da başkaları üzerinde etkili olduğu görülecektir.10 

                                                 
8 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin bu yıllarda Anadolu’da yaşayan haklara yönelik ciddi bir 
takım incelemelere giriştiği ve bunun için Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde araştırma ve 
incelemeler yapmak üzere görevliler gönderdiği bilinmektedir. Bkz. İttihat ve Terakki 
Cemiyeti’nin bu yıllarda Anadolu’da yaşayan haklara yönelik ciddi bir takım incelemelere 
giriştiği ve bunun için de Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde araştırma ve incelemeler 
yapmak üzere bir takım kişileri görevlendirdiği bilinmektedir. Bkz. Doktor Frayliç ve 
Mühendis Ravling, Türkmen Aşiretleri (Ankara: Aşina Kitaplar, 2008); Baha Said Bey, 
Türkiye’de Alevî-Bektaşî, Ahi ve Nusayrî Zümreleri. (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000). 
Bu hususta yapılmış detaylı bir çalışma olarak bkz. Dressler, Writing Religion. 
9 Bu hususta ayrıntılı bir değerlendirme için bkz. Çakmak, “II. Abdülhamid”, 233-353. 
10 Dominian, “The Peoples”, 844-845. 

    
 

Resim 1-2: Eserin Almanca kapağı ve “Etnografik Tetkikler, A- Galatya’da Kızılbaşlar” 
başlıklı bölümünün ilk sayfası 
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Teknik açıdan, on dört sayfadan meydana gelen çeviriyi gerçekleştiren kişi-
nin adı belirtilmediği için ismi hala belirsizliğini korumaktadır. Türk okuyucu 
için gerçekleştirilen söz konusu çeviride çevirmenin bazı kavram ve kelimelerin 
anlaşılabilirliği açısından Almanca metnin dışında dipnotlarla açıklamalar yaptığı 
görülür (Egzogami, Yeşilırmak, Kızılırmak, Ermeni gibi). Benzer bir durum metnin 
tamamına riayet etmeyip, ana metin ve dipnotlardan bazı kısımları Osmanlıca 
çeviriye dâhil etmemesinden de anlaşılır. Ayrıca eserin orijinalinde kullanılan 
görsel malzemeyi Osmanlı çeviriye dâhil etmediği de dikkatlerden kaçmaz.11 

Leonhard’ın muhteva olarak dile getirdiklerine bakıldığında, ilk sırada, yerli 
Müslüman halkın görünürdeki tek düzeliğine temas etmiş olması gelir. Bunu da 
daha çok, Anadolu’daki Türk (Müslüman) unsurun sayıca çok olmaması ve 
halkın da Bizans döneminden kalmasına rağmen hâkim milletin sahip olduğu 
İslam anlayışının tesirinde kaldıkları için meydana gelen değişim süreciyle ilişki-
lendirdiği anlaşılır. Gezgine göre söz konusu durumun meydana getirdiği kapalı 
yaşam, bir dış evlilik biçimi olarak egzogamiyi nadir rastlanır bir hale getirmekte 
ve bu da daha çok köy içi ya da asgari düzeyde de olsa komşu köyler arası evli-
liklerle kendini göstermekteydi. Söz konusu durumun da genel olarak muhtelif 
“ırkların” özeldeyse Kızılbaşların “saflıklarını” korumalarına vesile olduğu dü-
şünülecekti. Bu bakımdan Leonhard ilk defa Yazıca’da12 haberdar olduğu Kızıl-
başlara verilen bu ismin hakaret anlamında kullanıldığını ifade ederek, bu Kızıl-

                                                 
11 Bunlar tarafımızca Osmanlıca çeviride uygun düşen yerlere eklenmiştir. 
12 Bolu’nun Kıbrısçık ilçesine bağlı bir köy. 

  

Resim 3: İlgili bölümün Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi’nde yer alan Osmanlıca 
çevirisinin ilk nüshaları 
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başların da Galatya’daki Kızılbaşlarla bir ilişkilerinin olmadığını belirtecekti. 
Karaşehir’e13 yerleştikleri ifade edilen bu Kızılbaşların ise diğerlerinden farklı 
olarak çevrelerine saldıkları dehşetle ünlendikleri anlaşılıyordu. Bu ise daha çok 
ellerindeki tüfeklerle civarlarındaki Türkler (Müslümanlar) üzerinde tesis ettikleri 
korkuyla alakalı görülmekteydi. 

Çalışmasına topluluklar arasındaki farklılık ve hususiyetlere temas ederek 
başlayan Leonhard’ın ifadelerine göre Kızılbaşların Türklerden (Müslüman) fizik-
sel özellikler bakımından ayrıldıkları görülmekteydi ki bu özellikleriyle de tama-
men Avrupalılara özgü bir tipe –başta Güney Almanya’nın Ren ahalisi, Batı 
Almanya ve Kuzey Fransa ahalisi olmak üzere- layık görülmüşlerdir. Bu da 
Leonhard’ın, Avrupalılara benzettiği Kızılbaşlara dair ifade ettiği kumral nitele-
mesiyle Kızılbaşlığı çağrıştıran Türkçedeki “kırmızı” kelimesiyle ilişki kurmasına 
vesile olmuştur.  

Kızılbaşlar ile Türkler arasındaki davranışlar da Leonhard’ın değerlendirme-
lerinde yer edinmiştir. Türklerden tamamen ayrı gördüğü Kızılbaşların; yüz 
hatları, zekâ belirtileri, neşeli mizaçları ve şakacılıklarıyla tamamen bir maskeden 
ibaret gördüğü Türklerin ağırbaşlılığından farklı bir ruh yapısına sahip oldukları-
nı düşünen gezgin, bu değerlendirmelerine ek olarak misafirperver ve çekingen-
liklerine yaptığı vurguyla açıktan onlar lehine bir tutum taınır. Bunlar da Leon-
hard’ın, Türk olarak andığı Müslümanlarla Kızılbaşlar arasındaki ırk ve davranış 
örüntülerindeki değişiklikler üzerinden aralarındaki köken farklılaşmasını izah 
etmesinin delillerindendir. Üstelik durum sadece bu bunlardan da ibaret değildi. 
Bu bakımdan Kızılbaşların “Allah” yerine “Rab” kelimesini tercih etmeleri ve 
görünürde Müslüman görünseler de oruç tutmadıkları için civarlarındaki Müs-
lümanlar tarafından “müşrik” olarak adlandırılmaları da Leorhard’ın dikkatinden 
kaçmaz. 

Leonhard, Karaşehir’deki Kızılbaşlar arasındaki ilk gözlemlerinden sonra bu 
kez de Aydos Dağı’ndaki Sarıkoz Köyü’ndeki14 Kızılbaşlarla temas kurdu. Üste-
lik bu ikinci temasında söz konusu muhitteki köylülerin Kızılbaş olduklarını fark 
etmediği için hayıflanmış ve bundan ötürü Kızılbaşlar ile daha fazla temas kur-
mak için bilhassa onların izini sürmüştür. Bu nedenle gezi güzergâhını tekrardan 
Aydos Dağı15 mıntıkasına çevirerek buralardaki köylerde yaşayan Kızılbaşlarla 
karşılaşmayı ümit edecektir. Aldığı karar neticesinde de söz konusu dağlık mın-
tıkadaki yedi köyde Kızılbaşlarla ilişki kurduğu ve bu vesileyle onlar hakkında 
daha fazla bilgiye eriştiği görülüyordu.  

Öncesinde de ifade edildiği gibi Leonhard’ın Kızılbaşlara gösterdiği bu te-
veccühün arkasında söz konusu topluluk mensuplarının kendisine gösterdikleri 
samimiyet ve misafirperverliğin rolü büyüktü. Bu nedenle gece konaklamaları 
hususundaki tedirginliğini, mevzubahis Kızılbaş köyleri olunca üzerinden atıp 

                                                 
13 Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Karaşar Köyü. 
14 Ankara’nın Çubuk İlçesi’ne bağlı köy. 
15 Çankırı'nın Şabanözü ilçesiyle Ankara'nın Çubuk ilçesi arasındaki sınır dağıdır. 
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buralarda memnuniyetle konaklamayı tercih etmiştir.16 Fakat aynı durum hiz-
metçisinden ziyade, yanlarında bulunan zaptiye (jandarma) için geçerli değildi.17 
Bu ise Leonhard tarafından hakiki Müslüman olarak görülen Türklerin Kızılbaş-
lara yönelik beslediği “hainlik” şüphesiyle açıklanmaktaydı. Gezgine göre bahse 
konu Kızılbaşlara yönelik dile getirilen bu ithamlar da daha çok işin gerçeği 
anlaşılmadan ya da anlaşılmak istenmemesinden kaynaklıydı. Bu bakımdan özel-
likle yanlarında bulunan askerden ötürü gezginin Kızılbaşlarla temas kurma ve 
geleneklerine nüfuz etme hususunda güvenlerini kazanmadığı anlaşılıyordu ki 
bu da diğer türlü bir okumayla söz konusu Kızılbaşların dönemin devleti ve 
memurlarına yönelik güvensiz ve menfi tutumlarına yönelik bir işaretti. Bu ise 
daha çok, Leonhard’ın ifade ettiği gibi sahip oldukları “ekalliyet hukuku” (azın-
lık) ve herhangi bir “memleket kazanamamalarıyla” ilişkilendirilmekteydi. 

Leorhard’ın Kızılbaşların fizyolojik olarak Avrupalılara benzerliğine yönelik 
tespitleri Mahmud Oğlan Köyü’ndeki18 gözlemlerinde de ön plana geldi. Bu ise 
daha çok Kızılbaşların yaşadıkları dağlık ve dışa temasın kapalılığıyla ilişkilendi-
rilmekteydi. Öyle ki dağlık coğrafyadan ovaya doğru inildikçe bu “saflıkta” bir 
karışıklığın söz konusu olduğunu ve bunu da özellikle Sarı Su ve Saray Köy’de19 
tecrübe ettiği anlaşılıyordu. Seyahati boyunca yer yer Kızılbaşları fotoğraflayan 
gezginin kimileyin bunu Sünni hocaların yasaklamasından ötürü gerçekleştire-
mediği anlaşılmaktaydı ki bu köyler arasında Saray Köy de bulunuyordu.20 

                                                 
16 Leonhard, Paphlagonia, 115. 
17 Leorhard çalışmasının başında kendisine refakat eden ve Kızılbaşlardan nefret eden iki 
jandarmadan bahseder. Bkz. Leonhard, Paphlagonia, 20. 
18 Ankara’nın Çubuk İlçesi’ne bağlı köy. 
19 Ankara’nın Çubuk ve Beypazarı ilçelerine bağlı köyler. 
20 Leonhard, Paphlagonia, 118. 

  

Resim 4: Bulgurcuk Köyü’nde Kızılbaş çocuklar (Leonhard, Paphlagonia, 117). 
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Leonhard buraya değin adı zikredilen köylerin yanı sıra diğer köylerde de Kı-
zılbaşlara tesadüf etti. Bunlar arasında Sarı Koz, Mahmud Oğlan, Abdullah, 
Kalafat, Sarı Su, Kutluşar, Gölbaşı, Bulgurcuk, Gömerdin, Saray, Dönmeli ve 
Baştah köyleri gelmekteydi. 

Gezginin bu gözlemleriyle birlikte özellikle 19. yüzyıldan itibaren diğer Batı-
lılarca sıklıkla dile getirilen Kızılbaş kadınlarının davranışlarına dair de bir takım 
değerlendirmeleri oldu. Bu ise daha çok söz konusu kadınların herhangi bir 
yabancı ile karşılaştıklarında gizlenip, örtünmedikleri ve diğer zümrelere nazaran 
kendi toplulukları içinde iyi bir konuma sahip olmalarıyla ilişkilendirilmiştir.21 
Benzer bir durum Kızılbaş çocuklarının davranışları için de söz konusu olup 
Türk çocuklarına nazaran daha konuşkan ve zekâ sahibi olduklarıyla ifade edil-
miştir. 

Gezginin Kızılbaşlar ile ilgili bir diğer değerlendirmesi ise yine dönemin Batı-
lılarınca sık sık dile getirilen unsurlara temas etmiş olmasıdır. Bunlar arasında;  
İsa’nın “Son Akşam Yemeği” (Aşai Rabbani) ile Kızılbaşların cem töreni ara-
sında kurduğu analoji, İsa peygambere olan teveccühleri, Ramazan ayında oruç 
tutmamaları, Ermenilerle olan yakın münasebetleri, görünürde Müslüman olsa-
lar da (-ki bunun da baskıyla olduğunu belirtmekteydi) esasında Hristiyan olduk-
larını belirtmeleri, köylerinde cami bulunmaması ve Hristiyan kiliselerine zarar 
vermemeleri geliyordu.22 Buna rağmen gezginin Kızılbaş köylerinde rastlanma-
yan camilere iki yüz evlik Kızılbaş Gömerdin Köyü’nde tanıklık edip, müezzin 
tarafından ezan okunduğunu dile getirdiği de görülecekti.23 Benzer bir vurguya, 
çoğunlukla camilere dönüştürülerek varlığını koruyan kiliselerin, ahalisi zorla 
İslam’ı kabule zorlanan ve yüzeysel bir şekilde Müslümanlaşan Ankara’nın ku-
zeyindeki Kızılbaş köylerindeki camiler için de başvurmuştur ki bunlar arasında 
Mahmud Oğlan Köyü’ndeki cami geliyordu.24 

                                                 
21 Bkz.Lennep, Travels, Cilt 2, 86; Élisée Reclus, The Earth and Its Inhabitants. Asia. Vol. IV 
(New York: D. Appleton and Company, 1885), 177; Luschan, Die Tachtadschy, 2, 4; Cuinet, 
La Turquie d'Asie, Cilt 1, 620; Grenard, “Une Secte Religieuse”, 521; George E. White, "The 
Shia Turks", Journal of the Transactions of the Victoria Institute or Philosophical Society of Great 
Britain, Vol. XL (1908), 203; The Missionary Review of the World, Vol. XXV (1912), 69; 
Dominian, “The People”, 846. Bu durum Trowbridge, tarafından; kadınlarına örtünme 
hususunda yaptırımda bulunma haklarının olmadığını düşünen Kızılbaş erkeklerin Osmanlı 
toplum yapısının kadına yüklediği örtünme yasağından ötürü bir türlü gerçekleşmediği 
şeklinde değerlendirilmiştir (Stephen Van Rensselaer Trowbridge, “The Alevis, or Deifiers 
of Ali”. The Harvard Theological Review, 2/3 [1909], 348). Bu bakımdan Cuinet (La Turquie 
d'Asie, 620), Crowfoot (Survivals, 319) ve Pears  (Turkey, 264) Kızılbaş kadınlarının 
özgürlüğüne vurgu yaparak bir tek Sünnilerin yanında örtündüklerini ifade etmişlerdir. 
Benzer vurgular dönemin Osmanlı bürokratlarınca da dile getirilecekti. Bkz. Mehmet Ârif 
Bey, Başımıza Gelenler, Cilt 2, haz. Ertuğrul Düzdağ  (Tercüman Gazetesi Yayınları, t.y), 432; 
Y.PRK.UM. 29/77, 10 Nisan 1310/22 Nisan 1894. 
22 Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Çakmak, “II. Abdülhamid”. 
23 Leonhard, Paphlagonia, 118. 
24 Leonhard, Paphlagonia, 347. 
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Leonhard’ın bütün bu gözlemlerinin akabinde yaptığı değerlendirme ise Ga-
latya olarak ifade edilen bu alana Orta Avrupa’dan hangi ırkların karışmış oldu-
ğuydu. Bu açıdan Armenoid (Ermeni) milletler ile olan uyuşmazlıklarının burada 
yaşayan halkları onlardan ayırdığına kanaat getirecektir. Benzeri bir değerlen-
dirmeyi Trakya’dan Anadolu’nun kuzeydoğusuna yerleşen ve dışa kapalılıklarıyla 
kendilerini koruyan kavimler için de dile getirmiştir. Dolayısıyla, son olarak 
Selçukluların ve diğer unsurların Anadolu’ya gelişinden evvel Bitinya Kralı Ni-
komodes’in daveti üzere buraya (Frigya) göç ederek dağlık alana yerleşen 20.000 
kişilik Galatyalılar üzerinde duracaktır ki bunlar da daha çok Kelt kavimlerine 
mensup görülen Trokmanlar/Trükmenler/Trokmerler, Tektosaglar ve Tolito-
boylar/Toliotobojlar şeklinde ifade edilmiştir. Bu vesileyle çalışmasında savını 
doğrulamak için uzun uzadıya Galatyalıların tarihi ve bölgedeki yerleşimlerine 
dair değerlendirme ve çeşitli kaynaklardan alıntılar yaparak, Kızılbaşları Galatya-
lıların karışık bir bakiyesi olarak değerlendirmiş ve iki kesim arasında dış görü-
nüş, ruh yapısı, yaşam tarzı ve dini inanç bakımından bir benzerlik kurmuştur. 
Galatyalılar ile Kızılbaşlar arasında kurulan yakınlıkta ise değerlendirmelerini 
yegâne bulduğu İngiltere’nin “Kürdistan” Konsolosu Taylor’un yanı sıra Carl 
(Karl) Humann, Luschan, Grenard, Crowfoot ve George Jacob’un çalışmala-
rından faydalanacaktı. Zira kendisinin de iktibâs ettiği gibi 1866 yılında Dersim 
bölgesindeki gezileri sonucu kaleme aldığı notlarında Taylor, yerli Dersimlilerin 
pagan Ermenilerin soyundan geldiklerini ve bölgedeki Şeyh Hasanlıların ise 
aslen Horasanlı olup Malatya’dan buraya göç ettikleri üzerinde durmaktaydı. 
Ayrıca her iki grubun da Ermeniceden çoğu kelimenin karıştığı bir Kürtçe ko-
nuştuklarını ve inanç olarak Nusayri, İsmaili ve Dürzilerle benzer özellikler 
taşıdığı dile getirilmekteydi. Bununla birlikte Taylor,  güneşe ve yıldızlara taptık-
larını belirttiği Dersimli Kızılbaşların Mesih ve Apostol’a saygı göstermelerinin 
yanı sıra Hristiyan vaftizini ve Son Akşam Yemeği’ni sürdürdüklerini de not 
etmekteydi.25 

Leonhard’ın temas ettiği hususlar arasında, komşularınca “Kızılbaş” olarak 
adlandırılan topluluğun kendilerini Ali’ye bağlı olanlar anlamına gelen “Alevî” 
ismiyle niteledikleri de gelmekteydi. Bunların da ekseriyetle bir İslâm tarikatı 
olan Bektaşiliğe mensup olduklarını ifade etmelerine rağmen yine de Müslüman-
lar tarafından nefretle yaklaşıldıkları anlaşılıyordu. Buna rağmen resmiyette Müs-
lüman (İslâm) olarak adlandırıldıkları için cami ve imamlarının olduğu belirtil-
miştir. Leonhard’ın, daha önce de ifade edildiği gibi bilgisine başvurduğu ve bu 
bilgileri de daha çok Sivas tarafından toplayan Grenard’dan aktardığı kadarıyla 
bu Kızılbaşların da korkmadıkları takdirde şarap içtikleri, gusül etmedikleri gibi 
oruç tutmadıkları görülüyordu. Bununla birlikte İsa’yı tanrının oğlu, Muham-
med’i Ruhu’l-Kudüs olarak gördükleri gibi Meryem’i de ibadetlerinde takdis 
ettikleri anlaşılmaktaydı.26 

                                                 
25 Taylor, “Journal”, 318-320. 
26 Krş. Grenard, “Une Secte Religieuse”, 512, 515. Leonhard’ın ilgili yerlerde bilgisine 
başvurduğu Grenard’a aktarımlarından (515) bu Kızılbaşların Ali’yi tanrının yeryüzündeki 
temsilcisi, İsa’yı da tıpkı oğlun temsilcileri olarak gördükleri anlaşılır. Fakat Grenard’a göre, 
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Leonhard aynı şekilde Alman arkeolog Humann’dan da çeşitli aktarımlarda 
bulunmuştur. Humann, Kızılbaşların perşembe akşamları bir toplantı tertip 
ettiklerini (Leonhard bu günü hatalı bir şekilde Pazartesi olarak vermiştir) ve bu 
esnada Kızılbaşların toplantının gerçekleştirildiği köye toplanarak şarap testisi 
etrafında döndüklerini dile getirmekteydi. Bu da Kızılbaşların tıpkı Hristiyanlar 
gibi bir akşam ayinine sahip oldukları ve aynı zamanda Türklerden daha iyi huy-
lu ve temiz oldukları şeklinde değerlendirilmekteydi. Humann’ın ifadelerinden, 
Müslüman olduklarını dile getirmelerine rağmen Türklerce aşırı nefret ve tiksin-
tiyle karşılanan Kızılbaşların kendilerini "Alevî" olarak adlandırıp, Kızılbaş ol-
duklarını reddettikleri de anlaşılıyordu. Aynı şekilde Türklerin tamamının her 
yerde Kızılbaşlara yönelik cinsel içerikli bir eğlence (orgies) iddiasında bulunduk-
ları ve Türklerden farklı bir takım geleneklerinin olduğunu ileri sürdüğü Kızıl-
başların karakter olarak onlardan tamamen farklı bir ırk olduklarını da ifade 
edecekti. Söz konusu farklılıklar da Humann’ın Kızılbaşları köken olarak Türk 
istilası sonucu asimile olmuş yerli Hristiyanlar kategorisine yaklaştırılmasına 
vesile oldu. Bu hususta Humann’ın Leonhard’ın çalışmasına ilham kaynağı olan 
bir diğer değerlendirmesi ise Galatia/Galatya adlandırmasıyla Alevî ismi arasın-
daki ses uyumuna dikkat çekip, Alevî isminin buradan geldiğini ileri sürmesiy-
di.27 

Değerlendirmelerine devam eden Leonhard’a göre Amasya’nın güneyindeki 
Bacile28 Kızılbaşlarının bayramlarını Yıldız Dağı civarında yapmaları da eski bir 
medeniyetten kalmaydı. Bu bakımdan gezginin bahsettiği Kızılbaşların batıdaki 
Türkçe konuşanlar olmakla birlikte doğudakilerin de Kürtçe konuşan Kızılbaş-
lar oldukları ve bunların da eski kavimlerin nispeten az karışmış fakat saf olma-
yan bir bakayası olduğu anlaşılıyordu.  Leonhard aynı zamanda, Luschan’ın 
çalışmalarına referansla batıdaki diğer Kızılbaş topluluklarından da bahsetmiştir. 
Bunlar da daha çok “Tahtacı”, “Çepni” ya da “Çetni” gibi hakaretamiz isimlerle 
adlandırıldıkları ifade edilen Ali taraftarı, Alevî topluluklardı.29 Bu açıdan “gezi-
ci” anlamına gelen “Yörükler” ile benzer bir özelliğe sahip olduğu düşünülen 
söz konusu toplulukların da Türklerden tamamen farklı, pre-Ermeni-Hitit bir 
geçmişlerinin olduğu ifade edilmiştir. Böylece,  çalışmasının bir başka yerinde, 
resmi anlamda Müslüman gösterilen ancak eski kültürel geleneklerine yüce bir 
duygu ile bağlı olan eski halk grupları arasında Çepni, Yörük ve Kızılbaşları 
örnek gösterecekti.30 Netice olarak da gezign, Luschan’a yapılan bu referansın-
dan sonra George Jacob’un Kızılbaş, Tahtacı ve Bektaşî inançları arasındaki 
ilişkiye dair gerçekleştirdiği nüfuzlu eseri “Bektaşiliğin Diğer Yakın Mezheble 
                                                                                                                   
Muhammed’i kutsal ruhun temsilcisi olarak görmelerine rağmen bunun da kendilerini 
zorladığınızda sadece şekli olduğu ve bu nedenle Muhammed’in tanrısallığına inanmadıkları 
gibi Kur’an’ı bile okumadıkları anlaşılır (a.g.y). 
27 The Nation, 232. 
28 Leonhard’ın “Bacile” olarak adlandırdığı Kızılbaş topluluğunun Anşa Bacılılar olma 
ihtimali yüksektir. Bu hususla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Çakmak, “II. Abdülhamid”, 328-
350. 
29 Krş. Luschan, Die Tachtadschy,  2. 
30 Leonhard, Paphlagonia, 356. 
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Münâsebeti” başlıklı çalışmasına göndermede bulunularak çalışmasını sonlandı-
racaktı.  

 

III. Sonuç 
Richard Leonhard’ın adı geçen çalışması Galatya bölgesindeki Kızıl-

baş/Aleviler hakkında sunduğu bilgilerle alanında önemli bir başvuru kaynağı-
dır. Eser, muhteva olarak 19. ve 20. yüzyıllarda Anadolu’da faaliyetlerde bulu-
nan Batılıların çalışmalarıyla benzerlik ve rezonanslara sahip olmakla beraber, 
söz konusu topluluk mensupları içerisinde gerçekleştirilen doğrudan temasları 
yansıtması bakımından kendine has bir değerlendirme olanağı sunar. Diğer yan-
dan ise kaleme alınmasına neden olan mezkûr Galatya bölgesindeki Kızıl-
baş/Alevîlerin meskûn bulundukları mahalleri haritalandırması bakımından da 
adı geçen topluluk mensuplarının geçmişten günümüze hali hazırdaki durumla-
rını karşılaştırma imkânı sunar. Bu ise her şeyden evvel adı geçen köylerde yaşa-
yan Kızılbaş/Alevîlerin yüz yılı aşkın bir süre boyunca inançlarını sürdürüp-
sürdürmedikleri ya da herhangi bir değişim ve dönüşüme uğrayıp-
uğramadıklarını gösterecektir.  

Yazarın diğer Batılı çevreler gibi Kızılbaş/Alevîlerin “ırki” kökenleri ve iliş-
kilendirildikleri kadim inançlarıyla alakalı sunduğu malumat da kendi alanındaki 
çalışmalara katkı sunar niteliktedir. Hâkezâ bizat Kızılbaş/Alevîlere yönelik 
teveccühü ve aynı zamanda onlarla karşılaşmak için gösterdiği gayret dikkat 
çekicidir. Bununla da daha çok dönemin yabancılarınca adı geçen topluluklar 
üzerinden kurulan illiyet bağıyla Anadolu’nun eski bakiyelerinin mevcudiyetini 
ortaya koymak ve hemen sonrasında ise Hristiyanlığın Anadolu’daki varlığının 
köklülüğü üzerinden Türklük yahut Müslümanlık karşıtı bir ispata hizmet ettiği 
düşünülebilir. 
 

Ek 

“Galatya’da Kızılbaşlar” Bölümünün Osmanlıca Çevirisi 
Paflagonya’dan: 
Etnografi[k] Tedkîkât 

A-Galatya’da Kızılbaşlar 

Küçük Asya’nın Müslüman ahâlîsi yek-nazarda çok yeknesak bir sima arz 
eder. Sonradan gelmiş olan Türk unsurunun yüzde nisbeti çok olmamasına ve 
ahâlî ekseriyetle Bizans devrinin halîtasından kesbetmiş bulunmasına rağmen 
hâkim millet İslamiyet propagandasına istinâden bütün ahâlîye kendi lisân, âdât 
ve hissiyyatını sokmuş ve bunları kendi harsı seviyesine indirmiştir. Bu hâl, dağ-
lık olan bu memleketin birçok kısmının fazlaca kapalı ve mahsur bulunmasının 
bir netîce-i tabîiyyesidir. Çünkü bu kapalı vaz’iyyet Egzogami’yi31 -Egzogamie- 

                                                 
31 Bazı milletlerde validenin mensûb bulunmadığı aileden kız almak âdeti (Tercüme-i 
Kâmus). 
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nâdir bir hale getirmiştir. Köylüler a’zamî komşu köylerden, fakat ekseriyetle 
kendi köylerinden evleniyorlardı. Bu köylüler ale’l-umum 8-10 haneden ibâret 
olup adetâ bir aile müstemirresi gibidir. İzdivâcdaki bu sıkı takayyüd köyden 
köye şâyân-ı hayret bir sûretde değişen ve muhtelif ırklara âidiyyeti nümâyân 
olan tiplerin tebellürüne çok fazla yardım etmiştir. Bilhassa Kızılbaş denilen ve 
toplu bir sûretde meskûn olmayan unsur civarlarındaki Türklerden pek vâzıh bir 
sûretde ayrılır. Ben bu Kızılbaşlara şimdiye kadar tamamıyla mechûl olan Şimâl-i 
Galatya Dağlarında tesâdüf ettim.  

Civar sâkinlerinin bunlara taktığı bu isim -ki Kızılbaş mânâsınadır– tahkir 
mânâsını tazammun eder. Başka taraflarda hassaten Toros havâlisinde mezheb 
erbâbı olan Kızılbaşlara da bu isim verilir ki bunların Galatya Kızılbaşlarıyla hiç 
münâsebetleri yoktur.  
İlk defa Kızılbaşlara Yazıca’da muttali’ oldum. Bunlar Karaşehir’de yerleş-

mişlerdir. Burası henüz tedkîk edilmemiş olduğundan Karaşehir’e döndüm. 
Fakat yanımdaki adamlarımla iki zabtiyeyi oraya kadar tahrîk edebilmek için çok 
zahmet çektim. Çünkü Karaşehir ahâlîsi çok azılı insanlar olup etraflarını tedhîş 
etmişler ve diğer mahallerdeki Kızılbaşlara nisbetle çok ma’rûf bir hale gelmiş-
lerdir.  

Karaşehir bütün işlek yolların uzağında bir vadi hafresi içindedir. (İrtifâ 
1285) Andezit lav çöllerinin ortasındaki bu hafre muhtelif derelerin tahrîbâtıyla 
meydana gelmiştir. Bu mahal-i mestûrda Kızılbaşlar husûsiyyetlerini muhâfaza 
edebilmişlerdir. Civâr sakinlerinin ma’arivâyâtına göre Karaşehir vaktiyle mem-
leketin en mühim bir merkezi imiş. Takrîben 300 evden ibâret olan kasaba nis-
beten müreffehdir. Zirâat şübhesiz yalnız küçük vadiye inhisâr eder. Koyun ve 
bilhassa Ankara keçileri çok mikdârda mevcûd olup burası için mühim bir ser-
vet menbası teşkîl eder. Bu sürülerin yaz otladıkları kurak Karaşehir’in 40 kilo-
metro şimalindeki Aladağ’dadır. Cür’et-kâr Kızılbaşların işgâl ettikleri Karaşe-
hir’in en mühim kazancı tütün kaçakçılığındadır. Burası bütün Şimâl-i Anado-
lu’nun kaçak tütün yatağıdır. Tütün ma’lûm olduğu vechle inhisâr altındadır.  

Garâibden olarak şunu da zikretmeden geçmeyelim ki sâriki polis yapmak 
destur/düstûr lütfuna tevfîkân Karaşehir’in birçok adamları gerek memûri ve 
reji kolcusudur. Civâr Türklerinin Karaşehirlilerin hatırlarını saymaları ellerinde 
400 kadar martini tüfenğinin mevcûd olmasındandır. Bu silahları Kızılbaşlar 
isti’mâl etmesini bilirler. Bunları ta’kîb edecek olan jandarmaların silahları ise 
eski müzelik hemen hemen kullanılmaz sistem silahlardır. Bu malûmâtı bilâhire 
Kızılbaşların muntazaman pazara geldikleri Uruş [-Almanca metinde Urush 
olarak geçer] Kasabası’nda edindim. Burası havâi bir hatla takrîben 18 kilometre 
Karaşehir’in cenûb-i şarkîsine düşer. Yaya dört saattir. Karaşehirliler Aladağ 
üzerinden Dörtdivan’a sırf şahsî teşebbüs ve fedâkârlıklarıyla yol yapmak isti-
yorlardır. Hükûmetten bekledikleri ve istedikleri sadece bir mühendisti. Bunu 
Kaymakam beye söylemekliğimi ve bu arzularının is’âfı için delâlette bulunmak-
lığımı benden ricâ ettiler.32 Şu hal Karaşehirlilerin teşebbüs ve şu’ur-ı kabiliyetle-

                                                 
32 Leonhard bunu çalışmasının başında da dile getirir (Paphlagonia, 21). 
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rine büyük bir delildir. Asıl Türklerde bu gibi hasletler bi’t-tabi vârid-i hâtır ola-
maz. 

Kızılbaşlar Türklerden yek-nazarda teşekkülât-ı bedeniyye i’tibârıyla da ayrı-
lırlar. Ve bunlar tâm Avrupai bir tip arz ederler. Erkekler -kadınları burada da 
görmedim- epey endamlı olup nâdiren altı kademden alçaktırlar. Hutût-ı vechle 
hemân tamamen Cenûbî Almanyalı bilhâssa Rayn/Rain [Ren] ahâlîsininki gibi-
dir. Hele sakalın tarz-ı [?] Kızılbaşları bütün Anadolu sekenesinden ayırır. Saç 
yumuşaktır ve biraz kıvırcık olur. Bıyık biraz dalgalı olup Şimâlî Fransa ile Garbî 
Almanya’yı andırır. Saç ve sakalın rengi civâr sekeneninkinden daha açık olup 
yüzün açık lapiskadan orta kahverengine kadar tahavvül eder. Saç ve sakalın bu 
husûsiyyeti Türklerce de hakîkî alâmet-i fârika add olunur. Ve Kızılbaşlar kum-
ral manasına gelen Türkçe kırmızı kelimesi ile yâd olunurlar. Hutût-ı vechiyyele-
ri biraz keskin olup zekâ irâe eder. Türklerden başlıca neşeli mizaçları, istihzâkâr 
şakacılıklarıyla ve Türklerin ekseriyâ bir maskeden ibâret vakârlarından büsbü-
tün farklı olan his ve derûnîleriyle ayrılırlar.  

Maʻalesef bu Kızılbaşların fotoğraflarını almaya muvaffak olamadım. 
Misâfirperver olan ahâlînin fazlaca muhteriz ve müctenib vazʻiyyetleri dolayısıy-
la büsbütün farklı olan âdetleri hakkında biʻz-zât kendilerinden bir şey öğrene-
medim. 

  

Resim 5: Mahmut Oğlan’da bir Kızılbaş (Leonhard, Paphlagonia, 360) 
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Kızılbaşların Allah kelimesini Rabb kelimesiyle değiştirmiş olmaları nazar-ı 
dikkatimi celb etti. Kızılbaşlar zâhiren Muhammedîdirler. Fakat oruç tutmadık-
ları için civar sekene tarafından müşrik add olunurlar. 
İkinci seyâhatimde ancak bir def’a Kızılbaş gördüm. Ve ma’alesef bu Kızıl-

başlar hakkında tam vaktinde îkâz olunamadım. Aydos Dağı’ndaki Sarı Koz 
Karyesi’nde gece birkaç köylü câlib-i dikkat keskin bir çehre arz ettiklerinden bir 
İstanbullu Rum olan hizmetçim bunları kendiliğinden fark etti. Ve bunlardan 
her ikisini de vaktiyle İstanbul’da refâkat ettiği Şikagolu Mister Haris ve Mister 
Harrison’a benzetti. Ertesi gün Ak Tepe yamacını çıkacağımız için bu cihete 
fazla atf-ı ehemmiyyet etmemiş idim. Birkaç gün sonra haber aldık ki bu köyün 
ahâlîsi de Kızılbaş imişler. Bu sebeble üçüncü seyâhatimde Kızılbaşların izlerini 
aradım. Ve yolumu tekrâr Aydos Dağı’ndan geçirdim. Aydos Dağı arâzîsi bir 
yüksek yayladır. Bu yayla kısmen Herise (1)33 kısmen Sankaryos’a (2)34 akan 
suların menbaʻını teşkîl eder. En büyük işlek yaylalar bu arâzîden tebâ’üd eder. 
Çünkü bu suların derin yarları büsbütün gayr-i kâbil-i mürûrdur. Bu dağlık mın-
tıkanın Kızılbaş köylerinden en alçağı 935 en yükseği 1330 metredir. Bu irtifâ’a 
rağmen arpa burada gâyet güzel yetişmektedir. Nisbeten refâh-ı hal zirâ’at ile 
berâber sürülerin bir neticesidir. Buradaki sekene de etraftakilerden daha yüksek 
medeniyyettedir.  

Bu dağlık mıntıkanın yedi köyünde Kızılbaşları görmeye ve daha etraflı 
ma'lûmât edinmeye muvaffak oldum. Bu köylerde büyük bir memnûniyyet ve 
alâka ile konaklıyordum. Zabtiyem ise bundan dâ’imâ çekiniyordu. Çünkü hakîkî 
Müslüman olan Türklerce Kızılbaşlar hâindirler. Arkalarından işin hakikati îzâh 
ve ifâde olunmaksızın veya olunmak istemeksizin her türlü ithâmlara maʻruz 
bırakılırlar. Ben Kızılbaşlar tarafından dâimâ samîmî bir surette kabûl olundum. 
Fakat her köyde yalnız geceleri kaldığımdan ve bir jandarma ile terfîk olundu-
ğumdan halkın adât ve ‘an’anelerine nüfuz edebilecek derecede itimâdlarına 
mazhar olamadım. Sekenenin tipi tamamiyle saf kalmamıştır. Ma’mâfih tama-
men Avrupai fizyonomi arz edenleri de bulunmaktadır. Mahmud Oğlan Kö-
yü’nde misafiri kaldığım ev sahibini vustâ Avrupai tipini gösterenler miyânında 
zikr edebilirim. Eğer o adamın başında Türk serpûşu olmasa idi isminin Meh-
med olduğuna hemen hemen ihtimâl verilemezdi. O Karaşehir ahâlîsine benze-
diğini biliyor ve kumral sakalına mağrûr oluyordu. Bu ev sahibinin keskin çehre-
sini 34. tablomuz göstermekte ve görünüşü, etvâr ve harekâtı ile Küçük Asya 
sekenesinin bütün tiplerinden ayrılmaktadır. Bu köyde kadınlar kendilerini Türk 
kadınları gibi telaşla kendilerini setre uğraşmıyorlardı. İçlerinde bir kumral var 
idi ki bir Alman köyünde bulunsa hiç de nazar-ı dikkati celb etmezdi.  

Ovaya aşağı inildikçe Kızılbaşların kadîm ve asıl tipleri o nisbette karışır. Sarı 
Su’nun tipleri bu mahlût Kızılbaşlardandır. Bunlardan birkaçını misafir odasının 
balkonundan çekilen fotoğraf göstermektedir. Tablo 35 mezkûr odanın tezyînâtı 
ve ihtişâmı sofası bu civar evlerinin alâmet-i fârikasıdır.  

                                                 
33 (1) Kızılırmak. 
34 (2) Yeşilırmak. 
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Bulgurcuk’ta harman mahallindeki öğle istirâhatim en latîf hatıralarımdandır. 
Buradaki Kızılbaşların saf ve hakikaten samîmî misafirperverlikleri Türklerin 
kısmen mağrûr kısmen korkunç hareketlerine sevimli bir tezâd teşkîl ediyordu. 
Kadınlar ber-sâbık müctenib idiler. Fakat Türk kadınları gibi kaçmıyorlardı. Biz 
de tam bir Anadolulu nezâketiyle kadınlara bakmıyorduk. Kadınlar Kızılbaşlarda 
diğer anâsıra nazaran daha iyi bir mevki sahibdirler. Erkekleriyle berâber sofraya 
otururlar. Bu hal Türklerde görülmez. Tablo 36 bir familyanın resmini gösterir 
(Kadınlardan burada da ber-sâbık sarf-ı nazar olunmuştur). 

Tablo fi’l-hakîka tamamiyle gayr-i mahlût olmayan fakat tam bir Avrupai bir 
tip olan bu samîmî adamları irâe eder. Küçük kızın yanındaki tip daha vâzıh 
alınmıştır. Bu çocuklar resim (140) da tekrâr gösterilmiştir. Türk çocuklarının 
ebkem duyguları karşısında bu çocukların zekâları câlib-i dikkattir.  

Kızılbaşların diğer sekeneden ayrılıklarına bir delil olmak üzere şu ma'lûmâtı 
da edindim. Kızılbaşlar gerçi sünnet olurlarmış. Fakat bunlar Hristiyan âdetlerini 
de bırakmamışlardır. Senede bir defa papaz gelir. Kızılbaşlara gizlice bir akşam 
yemeği ihsân edermiş. 

Kızılbaşlar da yalnız İsa’yı peygamber olarak tanırlar. Ramazan’da oruç tut-
mazlarmış. Bu malûmâtı yanımdaki Ankaralı Katolik Ermeni Karabet’ten aldım. 
Bu adam vaktiyle ticaretle buralarda dolaşmış ve on beş seneden beri bütün bu 
havâlîyi öğrenmiştir. Kendisi ve Mahmud Oğlan’da rastladığımız birâderi Kızıl-
başlar tarafından tıpkı bir Kızılbaş gibi karşılanıyorlardı. Ankaralı bir tüccâr olan 
birâderi hastalandığı vakit Kızılbaşlar tarafından çok büyük bir dikkat ve ehem-
miyyetle muâmele olunmuştur. Bir Müslüman tarafından bir Ermeni’ye karşı 
böyle bir muâmele bi’t-tabi vârid-i hâtır olamaz. Kızılbaşlar kendilerini Hristiyan 
add ederler. Yalnız zâhirde hâkim dinin mensûblarıdırlar. Ve onun vezâ’ifini îfâ 
mecbûriyetinde kalırlar. Kızılbaşlar vezâ’if-i diniyyelerini bu vechle îfâ edecek 
bir terbiye ile yetişirler. Hakîkî bir Muhammedî olmadıkları kadınlarının mevki-
inden de anlaşılmaktadır. Kızılbaş köylerinde sabah ezanı okunmaması kadar 
hiçbir şey nazar-ı dikkatimi celb etmedi. Bazı yerlerde hiç cami yoktur. Sarı 
Su’da olduğu gibi ve yahud da Mahmud Oğlan’da olduğu gibi Bizans devrinden 
beri hiçbir tahavvüle uğramamış kiliseler vardır.  

Binâberin Kızılbaşlar cebren İslamiyete sokulmuş bir unsurdan neş’et eder-
ler. Ma’mâfih hakikatte İslamlıkları kazanılmış da değildir. Fi’l-hakîka bunlar 
Aydos Dağı’ndaki arazinin mevâni’i sayesinde kurtulabilmişlerse de Saray Köyü 
gibi işlek yollar civarındaki Kızılbaşlar diğer anâsır ile karışmışlar ve İslamiyet 
ortodoks şeklinde buralarda icrâ-yı hükm etmiştir. Saray denilen mahalde hoca –
imam- köylülerin fotoğraflarını çekmekliğime müsâade etmedi. Aydos Dağı 
havâlîsindeki Kızılbaşlara âtîdeki mahallerde tesâdüf ettim:  

Sarı Koz, Mahmud Oğlan, Abdullah, Kalafat, Sarı Su, Kutluşar, Gölbaşı, 
Bulgurcuk, Gömerdin, Saray ve Dönmeli Köyleri de bu miyândadır.  

Aydos Dağı havâlîsindeki Kızılbaşların oldukça saf kalabilmiş olmaları, bu 
vadilerin habs olması dolayısıyla kimseyi cezbetmemiş olmasındandır.  
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Fakat Aydos’un şimâlindeki Baştah (-Almanca metince Bastacht) ve Ankara 
civarındaki Ayran’da (-Almanca metince Eirende) olduğu gibi Kızılbaşlar vardır. 
Daha sonra İskilip civârında takrîben 70 kilometre şimal-i şarkîde de tesâdüf 
olunurlar. Buralarda da tıbkı Karaşehir’in tiplerine benzer tipler bulunurlar. 
Ekalliyet hukukuna mâlik olan Kızılbaşların memleket kazanmak ihtimâli 
mevcûd olamayacağından bunların kadîm intişâr mıntıkası Beypazarı havâlîsin-
den Hayis’e kadar ve cenûben de lâ-akall Ankara civârına kadar uzanmış bulu-
nuyordu. Bu havâlî eski Galatya’nın hemen şimâl kısmına isâbet eder. Ve onun 
şimâl hududunu tecâvüz etmez. Galatya Kızılbaşlarının intişâr mıntıkasını göste-
ren krokiye mürâca’at ediniz. [Tablo 37] 

 

Resim 6: R. Leonhard’ın “Galatya’daki Kızılbaşların Dağılımı” gösterdiği bu harita ilgili 
bölümden ziyade “Türklere Dair (Bilgi)” sunduğu başlık altında paylaşılmıştır (Leon-

hard, Paphlagonia, 368). 

  

Resim 7: Sarı Su’da dört Kızılbaş (Leonhard, Paphlagonia, 362). 
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İmdi halledilmesi îcâb eden mesele: Vustâ Avrupa evsâfını hâ’iz hangi ırk bu 
havâlîye geçmiştir. Armenoid (1)35 tipindeki milletlere olan tezâd bunları onlar-
dan sûret-i katiyyede ayırır. Homer devrinden sonra Küçük Asya’nın şimâl-i 
garbına yürüyen Trakya kavimleri de mevzû-i bahs olamaz. Çünkü şarkî Bitin-
ya’da bunların tipleri tamamen mahfûz kalmıştır. Ve bu tipten kâmilen inhirâf 
ederler. Binâenaleyh Selçukların ve diğer anasırın ta’arruzundan evvel en son 
muhâceret Galatyalıların muhaceretidir. Bunlar Kelt akvâmına mensûb Trok-
manlar/Trükmenler -Trokmerler (-Almanca metinde Trokmer), Tektosag [-
Almanca metinde Tectosagen] ve Tolitoboylar/Toliotoboj [-Almanca metinde 
Tolistobojer] olup Bitinya kralı Nikomodes tarafından da’vet olunarak 278 sene-
sinde Asya’ya geçtiler. Ve nihâyet Şarkî Firicya’da [metinde geçen bu kelime 
Frigya’dır] iskân ederek kendilerine izâfeten bu kıt’a Galatya nâmını aldı. 

Galatyalıların tarihi Keltlerinki gibi Yunaniler tarafından bildirilir. Hutût-ı 
esâsiyyesi ma’lûmdur. Bitinya Kralı Nikomodes tarafından çağrılan Galatyalılar 
kable’l-mîlâd 278 senesinde Asya’ya geçtiler. 20.000 kişi kuvvetinde olan Galat-
yalılar silah isti’mâline muktedirlerdi. Bunlar Şarkî Firicya’yı işgâl ettiler. Bu za-
mandan i’tibâren bütün yarımadanın sükûnetini bozdular. Humann’ın (1)36 de-
diği gibi yarımadanın gayr-i müsmir havâlîsinde yerleştiler. Daha doğrusu buraya 
tıkıldılar. Ve buradan müte’addid def’alar hurûc teşebbüsünde bulundular. 272 
senesinde Antikus Zuter –Antiochus Soter– tarafından mağlûb edildiler. 229 
senesine kadar Bergamonlu Attalus tarafından kat’î bir surette teskîn olundular. 
Manlius tarafından mağlûb edilmezden evvel kable’l-mîlâd (189) Küçük As-
ya’nın medeniyyet ve dinini kabul ettiler. Bu üç unsurdan Tektosaglar Sakarya 
ile Hayis arasındaki araziyi ki takriben cenûben bugünkü Anadolu şümendüfer 
hattına kadar ve şimâlen Aladağ tepelerine ve Kozdağ’a uzanan kısımdır, işgâl 
ettiler. Ankira –Ancyra- bunların bir kalesi idi.  

Strabo (12/567) Yerli Firicyalılar hâkim Galatyalıların tâbi’i oldular. Ve bun-
lar yegâne zirâatçi idiler. Memleket nüfus itibariyle çok fakirdi. Ve tıpkı bugünkü 
gibi bu havâlîde Galatyalıların yegâne serveti olan sürüler dolaşıyordu. Bu devir-
den itibâren Galatyalıların ve Likonların [-Almanca metinde Lykaonien] keçi ve 
koyunlarının yumuşak tüyleri şöhret bulmuştur. [Ovid Fasti (IV/ 363 Strabo 
XII 540)] 

Strabo (XII 568) Kral Amyntas’ın-koyun ve kısrak sürülerini nakl eder. Bu 
havâlînin pek az şehirleri eskidir. Ancak buralarda açık köyler var idi. Hâl-i 
harbde ahâlî kalelere ilticâ ederlerdi. Bu kalelere Hamtella Castella veya (okuna-
madı) denilirdi.  

Yüksek kaleler Galatyalıların bıraktıkları yegâne eserlerdir. Bunlardan ilk ka-
leleri İngiliz seyyâhları Ainsworth ve Hamilton irâe etmişlerdir. Hamilton Asarlı 
Köyü üzerindeki Asarlı Kaya Kalesi’ni tasvîr eder. Bu kale Ankara’nın 40 kilo-
metro cenûb-ı garbîsinde olup başlıca on kadem irtifâsında yontulmuş taşlardan 
ibârettir.  

                                                 
35 (1) Ermeniler olması muhtemel (Mütercim). 
36 (1) Seyâhatler Humann ve Puhşitayn [Puchstein]. 
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Taşlar dağı ihâta eder. Perrot (1)37 bu kaleyi Galatyalıların Drynemetos fun-
dalığında akd ettikleri ictimâ mahalline benzetir. Van Geldere göre gelince De-
runaymhayt –Deruneimheith- meşelik mabed demektir. Willam Answorth 
[Ainsworth] böyle aynı bir kaleyi Ankara’nın şimâlinde zikr eder. Karaviren 
dediği Aşağı Karaviran’da 1839 senesinde Işık Dağı’na giderken harçsız yontul-
mamış taşlardan bir kuvvetli duvar bulmuştur. Bu duvarın katarı 127 İngiliz 
kademi (39) metrodur [metre]. Civârda buna benzer diğer küçük bir eser daha 
bulmuştur. Bu kâşif böyle diğer bir eseri Istanos’un yukarısında gösterir. 
Answorth daha şimâl-i şarkîye doğru Kangırı’nın (60) kilometro şarkında Naha-
den civârında bu kabîl bir taş yığını görmüştür. Seyyah) bunları İngiltere’deki 
Keltlerin eseri Hayris-Cairus’a [?] benzetir. Perrot da bu kabîl eserlerle Vustâ 
Fransa’nınkileri aynı görmüştür. Anderson Galyalıların aynı hamtel/hastelini [-
Almanca metinde kastell] daha yeni bir hastel olan Petobrika’ya karşı Oyumağaç 
Tepe’sinde Kırmır Çay’ın solunda görmüştür.  

Emsaline Almanya’da da kesretle tesâdüf edilen ve tahassun kalelerine ben-
zeyen bu yüksek kaleler Galatyalıların bu havâlîde yegâne bıraktıkları eserlerdir. 
Diğer ahvâlde Galatyalılar Helenizm harsıyla o kadar sıkı râbıta peydâ etmişler-
dir ki sonradan Gallogras –Gallograci- nâmını almışlardır. Lucian’ın eserinin bir 
noktasından anlaşıldığına göre bunlar kendi lisanlarını kullanmışlardır. Hristi-
yanlığın erken kök saldığı Galatyalıların lisânlarını kısmen daha dördüncü asırda 
muhâfaza ettiklerini Hironimus –Hireronimus- Galatyalılar hakkındaki mektu-

                                                 
37 (1) G. Perrot de Galatia provincia Romana s. 19. 

  

Resim 8: Bulgurcuk’ta Kızılbaşlar (Leonhard, Paphlagonia, 364) 
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bunun ikinci defaki şifâhî îzâhâtinde isâbet eder. O bunların Tirevirerlerin lisan-
larına müşâbih bir lisân kullandıklarını bunlardan Tirerlerin bu ismi aldıklarını 
ileri sürer. Bu lisânın tahavvülâtının muhtelif memleketlerdeki Latin lisanının 
tahavvülünden fazla olmadığını zikr eder. Bu mülâhazâtın şâyân-ı itimâd oldu-
ğunu Mommsen, Ramzay -Ramsay- Mitteis ve daha diğerleri tasdîk ederler. 

Galatyalıların büyük ve sarışın, kıvrım saçlı oldukları Gallier Pergameyniş? 
heykeltraşîsinden vâzıh bir sûretde meydana çıkar (Roma Müzesinde, Kapito-
lin’de can veren muhârib, Gallier ve kazisi … vesâ’ire). Bu resimler gayr-i Yu-
nani olan tipi çok farklı olarak irâe ederler. Bu eşkâle hâla bugün şurada burada 
bi’l-hassa Karaşehir’de tesâdüf olunmaktadır.  

Binâenaleyh biz Kızılbaşları hiç olmazsa Galatyalıların karışık bakiyesi olarak 
kabul edersek bunların evsâf-ı hariciye ve ruhiyeleri kendiliğinden kolayca îzâh 
olunabilir. Bunlar seciyelerindeki enerji ve sâkin bulundukları arâzînin mevâni’ 
sâyesinde Hristiyanlığın esâsâtında sâbit kalarak Muhammedîliğe karşı vâzıh bir 
mukâvemet göstermişlerdir.  

Galatyalıların Akdeniz havâlîsindeki Cermanlarla mukâyese edilemez bir 
sûretde kendilerini mütemâdiyen iklime alıştırabilmiş olmaları ve otuz nesil için-
de hâssaten saçlar itibâriyle aynı kalmış olan tiplerini muhâfaza edebilmiş bu-
lunmaları 900 ile 350 [-Almanca eserde 1350] metre arasında temevvüc eden 
arâzîlerinin Vustâ Avrupa iklimine müşabih bulunmasından ileri gelir. Bu dağlık 
mıntıkalardaki iklim gece ile gündüz arasındaki fazla fark sühûnet ile vücudu 
çelikleştirir ve burada hava vücuda rehâvet vermekten berîdir. Ve sühunet ale’l-
umum bizdeki makaryaz/makadyaz [?] derecesini geçmez. Bu sebeble bu mür-
tefi’ mahalde sıtma çok nadirdir. İklime ünsiyete bir mâni’ bulunmaz. Hâlbuki 
sonradan ovalara hicret etmiş bulunan Çerkez ve sâ’ireler ovaların iklimine alı-
şamamışlardır. Kızılbaşları Galatyalıların ahfâdı olduğunu isbât edebilirsek bu 
sûretle Avrupalı anâsırın Küçük Asya’nın küçük noktalarında yaşayabildiklerini 
ve bir defa için mümkün olan bu iklime ünsiyet keyfiyyetinin daha başkaları için 
de imkân dâhilinde bulunmuş olacağını meydâna çıkarmış oluruz. (1)38 

Halis/Halysin garbındaki Galatya Kızılbaşlarını aynı nâmdaki diğer mezâhib 
erbabından tefrîk ettik. Onlarla bunların yalnız akîde-i dîniyye itibâriyle ve bun-
dan mütevellid münzevi vaziyyetleri ile tam bir müşâbehetleri vardır. Bizde bu 
Şark Kızılbaşlarına dâir oldukça iyi ma'lûmât vardır. Bu husûsda en mufassal ve 
eski malûmâtı Taylor verir. Toros’un her iki tarafında yaşayan Kızılbaşlar aynı 
sûretle kısmen Türklerden evvelki devre âid kavimlerin ahfadıdır. Taylor’a göre 
Dersim ahâlîsi putperest Ermenilerin ahfadıdır. Bunlar orada Hristiyanlık dev-
rinden evvel yaşamaktadırlar. Hâricen tam Ermeni tipini gösterirler. Diğer bir 
kısım teşkîl eden Seyyid Hasanlı Kızılbaşları sonradan Malatya’dan hicret etmiş 
olup asılları Horasanlıdır. Her iki grup bugün birçok Ermenice karışık kelimeler-
le Kürtçe konuşurlar. Taylor Dersim Kızılbaşlarını asgarî 200.000 tahmîn etmiş-

                                                 
38 (1) Buraya kadar Galatya Kızılbaşları hakkında verdiğim ma'lûmât evvelce Breslav’da 
Alman Tabiatçıları ve Doktorlar Cemiyyeti’nin 76. ictimâ’ının bir celsesinde tarafımdan 
konferans olarak da verilmiştir. 
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tir. Taylor’un tamamen müstakil olan bu havâlîye aid verdiği ma'lûmât bugün de 
yegânedir. Bu Şark Kızılbaşları Diyarbakır, Urfa ve Malatya’da yaşarlar. Akîde-i 
diniyyeleriyle diğer Kızılbaşlara Nusayriler, İsmaililere ve Dürzilere benzerler. 
Bunlar gibi güneşe, yıldızlara taparlar ve Mesih ile Apostol’a hürmet ederler. 
Hristiyanlık âdâtından vaftizle berâber akşam taamı ayinini almışlardır. Mütead-
did zevcât vardır. Fakat ayrılma yoktur. Pontus ile Lykus Vadisi’ndeki ve Sivas 
ile Yozgad havâlîsindeki Kızılbaşlar Dersim Kızılbaşlarından biraz başkadır. Bu 
Kızılbaşlardan Boğazköy’dekilere dâir Karl Humann (1)39 Kapadokya’dakilere 
dâir Growfoot (Crowfoot) (2),40 Sivas havâlîsindekilere dâir de Grenard (3)41 
malûmât verir. Civâr ahâlî tarafından Kızılbaş nâmıyla tevsîm edilen erbâb-ı 
mezheb kendilerini bizzât Alevî yâd ederler.  –Yani Ali’ye hürmet edenler – 
bunlar ekseriyâ kendilerini bir İslam tarîkati olan Bektaşiliğe bağlı ve mensûb 
telakkî ederler, fakat İslâmlar tarafından tenfîr olunurlar. Ve dâimâ onların kin 
ve husumetine marûzdurlar, memûriyyetlerde kullanılmazlar. Bununla berâber 
resmen İslâmdırlar. Merâsim-i diniyyeye riâyet ederler, camileri ve imamları 
vardır. Malûmâtını Sivas taraflarında toplayan Grenard’a göre korkmazlarsa 
şarab da kullanırlar. Gusül etmezler. Ve oruç da tutmazlar. Üç ilaha inanırlar. 
Ali ilahların büyüğüdür. İsa oğul, Muhammed de Ruhu’l-Kudüs’dür. Hazret-i 
Meryem ibâdetle takdis olunur. Human aynı zamanda bunların pazartesi akşam-
ları bir ictimâ akd ettiklerine dâir emniyyete gayr-i şâyân malûmât da verir. Köye 
o akşam Kızılbaşlar toplanırlar şarab testisi etrâfında devr ederlermiş. Bu sebeb-
le Human Hristiyanlığa mahsûs akşam ayininin bunlarda cârî olduğuna zâhibdir. 
Bundan başka Human Kızılbaşların Türklerden daha halûk ve daha temiz ol-
duklarını, daha iyi zirâat yaptıklarını söyler. Epris havâlîsinde de aynı vechle 
Kızılbaşlar vardır. Bacile [-Almanca metinde Badjile] Kızılbaşları –Amasya’nın 
cenubunda – bayramlarını civârdaki Yıldız Dağı’nda yaparlarmış ki bu da eski 
bir medeniyetten kalmadır. Halis/Halys’in şarkındaki Kızılbaşlara dâir daha pek 
çok müelliflerin eserleri vardır.  

Garbda Kızılbaşlar Türkçe ve şarkdakiler de Kürdçeyi isti’mâl etmektedirler. 
Bunlar hiç şübhesiz eski akvâmın nisbeten az karışmış, fakat tam ve saf bir nesli 
olmayan bakâyâsıdır. Mevzû-i bahs ettiğimiz Kızılbaşlar en garbda sâkindirler.  

Aynı vechle bunlardan başka adanın garbında da işbu akvâmın tecerrüd et-
miş bakâyâsı mevcûddur. Bunlara dâir Luşan (1)42 [Luschan] malûmât verir. Lu-
şan bu Kızılbaşları Likya’da Tahtacı – tahta dilen– diğer mahallerde de Çepni 
veya Çetni küfr isimleri altında bulmuştur. Luşan’a göre Tahtacılar da Alevîdir. 
Binâberin Halis/Halys’in şarkındaki Kızılbaşlara verilen nâmla yâd olunurlar. Ve 
Ali taraftarıdırlar. Bunlara dâir biz-zât tedkîkâtıma müstenid ma’lûmât vereme-
yeceğim. Bununla berâber Yörüklerde bunlara benzer bir unsur teşhis ettim. 
Nâmları gezici manasına gelir. Fakat bugün kâmilen yerleşmişlerdir. Türk tiple-

                                                 
39 (1) Küçük Asya ve Şimâlî Suriye’de Seyâhatler 1890 sayfa 83’den itibâren (Hümann-
Puchstein). 
40 (2) Survivals among the Kappadokian Kyzylbash ( Bektashy) 1900, Crowfoot 
41 (3) Une secte religieuse d'asie mineure-Les Kyzyl-Bâchs (Grenard) 
42 (1) Likyen’de Tahtacılar ve Kadîm Akvâmın Diğer Bakâyâsı 1890 Luşan. 
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rinden tamamen ayrılırlar. Ve pre-Ermeni-Hitit şubesine yaklaşırlar. Muhteşem 
Hacılar Obası sükkânı bi’l-hassa bunlardandır.  

Kâmil bir dine mâlik olmayan ekalliyetlere dâ’ir bâlâdaki tedkîkât ve 
mütâla’âtın dercinden sonra Profesör Jorj Yakob’un [-Almanca metinde George 
Jacob] “Bektaşiliğin Diğer Yakın Mezheble Münâsebeti” ünvânlı eserinde Kızıl-
başların, Tahtacıların ve diğerlerinin itikâdâtıyla Bektaşi Dervişleri akidelerinin 
münâsebâtına daha iyi nüfûz ettiğini gördüm. Bu mühim mesâîyi teveccüh et-
mekle berâber kendi orijinal tedkîkâtımı ve diğer âsârdan istinbât olunan 
netâyîci senelerce evvel yazılmış eşkâliyle tekrâr etmeyi daha muvâfık add ettim. 
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Öz: Kızılbaş/Alevîler, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’daki Batılı misyoner, 
gezgin, bilim insanı ve resmî görevlilerin ilgisini çekti. Bu ilgi sonucu kaleme aldıkları 
inceleme ve değerlendirmelerinde ise söz konusu topluluklar hakkında detaylı bir yazın 
ortaya koydular. Oluşturulan bu yazının içeriği ise daha çok doğrudan gözlemler ve 
birbirlerine atıfla meydana getirdikleri zengin bir referans sistemine sahipti. Süleymaniye 
Kütüphanesi Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunan “Galatya’da Kızılbaşlar” başlıklı 
Osmanlıca el yazması da bu çalışmalardandır. Bu bakımdan ilk etapta, günümüze değin 
araştırmacıların dikkatini çekmeyen ve yazarı belirtilmeyen mezkûr el yazmasının muhteva 
itibarıyla Batılı bir kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Gerçekleştirilen incelemelerle birlikte 
yazmanın, Alman coğrafyacı Richard Leonhard’ın 1910’lerin başında Anadolu’da düzenlediği 
gezileri sonucu 1915 yılında kaleme aldığı Paphlagonia: Reisen und Forschungen im Nördli-
chen Kleinasienbaşlıklı kitabından istinsâh edilen “Ethnographische Beobachtungen” başlıklı 
bölümün “Die Kyzylbasches in Galatien” başlıklı alt kısmına ait olduğu tespit edildi. 
Çalışmanın, diğer Batılı kaynaklarla örtüşen ve onlardan beslendiği hususlarının olmasıyla 
beraber doğrudan Kızılbaş/Alevîler içerisindeki gözlemlere dayanıyor olması ona özgün bir 
karakter kazandırmaktadır. Bu ayrıcalıklı özelliğinden ötürü de incelenmeye değerdir. Bu 
makalede öncelikle Leonhard’ın adı geçen çalışmasının Almanca ve Osmanlıca metinleri 
arasında mukayese yapılarak teknik ve muhteva analizine girişilmiş, akabindeyse metnin 
Osmanlıca çevirisi olduğu gibi okurunun bilgisine sunulmuştur. 
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An Analysis of Richard Leonhard’s Observations-Evaluations Titled “ 
The Kizilbashes in Galatia” and Transcription of the Text 

Abstract: Since the second half of the 19th century, the Kizilbash/Alevîs have attracted the 
attention of several Western missionaries, travelers, scholars and officials in Anatolia and 
they have produced a detailed and massive literature on Kizilbash/Alevîs as essays and 
analyses. The literature in question includes direct observations that they have made as well 
as rich references to one another’s writings. One of those studies carried out by the West-
erners is a manuscript titled “Kizilbashes in Galatya” written in Ottoman language and 
housed in Süleymaniye Manuscript Library. In this regard, first, its content shows that the 
text was written by a Western scholar. Further research confirmed that the manuscript 
belonged to “Die Kyzylbasches in Galatien”, a chapter of the book named “Ethnographi-
sche Beobachtungen” that was copied from the book called Paphlagonia: Reisen und For-
schungen im Nördlichen Kleinasien written in 1915 by Richard Leonhard, a German geog-
rapher, following his travel in Anatolia in 1910s. While the study of Leonhard has subjects 
overlapping and feeding from the Western sources, that it is based on the direct observa-
tions within Kizilbash/Alevî communities makes it an authentic work. Due to this particular 
feature and its authenticity, the manuscript is worth studying. In this paper, first, a technical 
and content analysis of German and Ottoman versions of the Leonhard’s aforementioned 
work is made comparatively and following this, a translation of the text in Ottoman lan-
guage into Turkish is presented to the reader. 

Keywords: Richard Leonhard, Galatia/Galatya, Kizilbash/Qizilbash, Alevî 

 


