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İSLAM DÜNYASINDA KALENDERÎLER 

BURAK DİNÇERGÖK1 

Özet 

Bu makalede Doğu ve Melâmîlik etkisine uğrayarak İslam dünyası içindeki 

tasavvuf hareketinden gelişen, Cemaleddîn-i Sâvi ile beraber tarikatlaşmaya başlamış olan 

anarşist bireyci zühd anlayışına sahip olan Kalenderîler çok yönlü olarak çalışılmıştır. 

Mutlak yoksul olmayı temele almış, dilenci gezginler olarak yaşamış, toplumu tamamen 

dışlamış ve aynı dışlanmayı istemiş zâhidlerdir. Bâtınilik ile etkileşim içinde olmuş ve 

16.yüzyılda Şii-Safevi propagandasına uğramışlardır. Farklı isimlerle anılarak çeşitli kollar 

üzerinden geniş bir coğrafyada varlık göstermişlerdir. Çeşitli isyanlarda bulunmuşlar ve 

tarih içinde Bektaşiliğe katkıda bulunarak Bektaşilik içinde erimişlerdir. 

 Anahtar Kelimeler: Kalenderî, Haydari, Cemaleddîn-i Sâvi, Tasavvuf, Şii, Osmanlı, 

İslam, Zâhidlik, Seyyah, Derviş, Batıni, Bektaşi, Alevilik. 
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Giriş 

            Budist ve Maniheist öğretisinin yayıldığı dönemlerde Müslümanlar da bu iki din 

öğretisinden etkilenmiştir. 9.yüzyıldan itibaren varlık gösteren Melâmîlik içinden oluşmuş 

bir akım olan Kalenderîlik de doktrinlerinin oluşum sürecinde bu iki tesirden etkilenmiştir. 

10.yüzyıldan itibaren çeşitli dervişlerin Kalenderî niteliği taşıdığı görülmektedir. Bu 

dönemde ferdi bir hayat tarzı olarak algılanana Kalenderîlik için asıl teşkilatlanma süreci 

ise Cemaleddîn-i Sâvi ile beraber başlar. 1210’larda Dımaşk’a gelip burada Celal-i 

Dergezini (Gerûbed) ile tanışarak ona hayran kalmış ve kendini ona benzetmiştir. Tepki 

görünce Dimyat’a giderek zaviye açmış ve orada yaşamıştır. Kalenderî topluluğunun 

önderi olarak anılmıştır. Çoğu erkanları Cemaleddîn’e bağlanır.  

            Ayırt edici özellikleri olarak en başta çihar darb dedikleri kafalarındaki tüm tüyleri 

kazımaları gelir, mutlak surette yoksulluğu savunup, mal-mülk sahibi olmaya karşı çıkmış 

ve gezgin dilenci olarak yaşamışlardır. Batınilik ile etkileşimde bulunmuşlardır. Tenasüh 

ve hulul inançlarından dolayı Şiiler de karşı çıkmıştır. Zaviyeler açmışlar ve yüzyıllar 

içinde birçok kola ayrılmışlar ve farklı isimler almışlardır. Haydarilik oldukça yaygın bir 

kol olmuştur. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemlerinde fetih hareketlerinde bulunmuş ve 

karşılık görmüşlerdir. Devletle siyasi şartlara göre değişkenlik gösteren ilişkileri olmuştur. 

Büyük çaplı isyan hareketlerinde de bulunmuşlardır. 

 A- Kalenderîliğin Doğuşu 

1) Melâmîlik ve Hint-İran Mistisizmi 

            Kalenderîliğin oluşumuna etki eden ilk unsur olarak Hint ve İran coğrafyasında 

varlık göstermiş olan mistik oluşumlardan söz edebiliriz. Kalenderîliğin özellikle Hint 

mistisizminden etkilendiğini söylemek mümkündür.2 Erken Abbasi döneminde ünlü bir 

Mutezile alimi olan Câhiz, Irak ve Suriye dolaylarında halkın Sâihûn dediği birtakım 

rahiplere rastladığını bunların kasaba kasaba dolaştığını ve küçük gruplar halinde 

bulunduğunu aktardığında Goldziher, Câhiz’in Ruhbânu’z-Zenâdıka eserinde bahsettiği bu 

gezgin rahiplerin Budist değillerse bile onları takip edenlerden olabileceğini ve  

Müslümanlar içinden de onların hayat tarzlarını takip edenlerin bulunabileceğini 

söylemiştir. Ahmet Yaşar Ocak bunların Maniheist rahipler olduğunun düşünülebileceğini 
 

2 Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sufilik: Kalenderîler, Timaş Yayınları, İstanbul 
2016, s. 57. 
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belirtir. 3  Runciman da bunların Maniheist olduğunu, gezgin özelliklerinin dinlerinin 

misyonerliğinden ileri geldiğini söylerken Budizm etkisiyle de dilendiklerini ve çalışmaya 

karşı olduklarını söylemiştir ve düzen karşıtı olduklarını belirtmiştir. 4  Kalender 

sözcüğünün Sanskritçe “töre bozan” manasına gelen “kalandara” sözcüğünden Farsçaya 

geçtiği, kendi kabilesi dışında bir kızla evlenen Hint yogilerine ise “kalender” denildiği, bu 

kelimenin zamanla Hint ve İran dervişleri arasında yayıldığı ve sonraları nefsin terbiyesi 

bağlamında özel anlam kazandığı ve bunu benimseyen derviş güruhuna “kalenderîyye” 

dendiği ileri sürülmüştür.5  

            Ahmet Yaşar Ocak, Cemaleddîn-i Sâvi Menâkıbnâmesinde Kalenderî dervişlerin 

kendisine Hint rahiplerini örnek aldığının açıkça nakledildiğini belirtmiş ve başka 

kayıtların da olduğunu söylemiştir. Eski Hint dinlerini içeren araştırmalar Budistleri laikler 

ve rahiplerden ibaret tutup rahiplerin temelinin bekar ve gezgin olması olduğunu ifade 

eder. 6  Hint ve İran coğrafyasındaki bu seyyah ve düzen karşısında olan rahiplerin 

fikirlerinin Kalenderîliğin temel taşı olduğu söylenemez ancak Müslümanların onlardan bu 

kültürel geçiş coğrafyasında etkilenmiş olmaları olağan bir durumdur. Nitekim birazdan 

değineceğim tarikatın kurucusu sayılan Cemaleddîn-i Sâvi’nin İran’da doğmuş olması ve 

bu tarz fikirlerin de aynı coğrafyada varlık göstermesi bunu doğrular niteliktedir. 

            Melâmîyye’nin Kalenderîyye üzerindeki etkisine bakacak olursak öncelikle 

Melâmîler Abbasiler döneminde Mevali tabakasına mensup olan esnafların içinden çıkmış 

ve güçlü bir etki yaratmış sisteme karşı duran bir akımdır. Maveraünnehir ve Horasan 

civarında yayılış sergilemiştir. Kelime anlamı olarak melamet kınama manasına 

gelmektedir. Eski Hint ve İran kültürünün kalıntılarını taşıyan Nişabur, Herat, Belh ana 

üsleri olmuştur ve bu da Hint coğrafyasının içindeki mistik etkilerin devamında oluşmuş 

gibi görülebilir.7 Melâmîler dilenme temelinde asgari eşya ile ki bunlar genelde bir keşkül, 

bir ustura ve portakal rengi açık bir hırkadır. Melâmîlerin bu şekilde uyguladıkları nefis 

terbiyesi anlayışı Kalenderîler içinde derin bir karşılık bulmuştur. Kalenderîler mutlak 

fakir olmayı temellerine alırken Melâmîlerin devamı niteliğinde görülebilir. Zühd ve 

takvayı esas alan tasavvufa karşı oluşan Melâmîyye öğretisi yayılış coğrafyasının da 

 
3 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 59. 
4 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s.59-60. 
5 Nihat Azamat, “Kalenderîyye”, DİA, c.24, s. 253-256  
6 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s.60-61. 
7 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 63-64 
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etkisiyle Kalenderîliği etkilemiştir. Klasik tasavvuf kitaplarında Melâmîlik ile Kalenderîlik 

beraber ele alınmıştır.8 

            Kalenderîlerin Melâmîleri ne denli içinde barındırdığına bakacak olursak onlara 

yapılan “aşırı Melâmîler” tanımını göz önünde bulundurabiliriz Melâmîler kendini normal 

insan seviyesinde göstermek için özel çaba sarfeder ve ibadetlerini gizlemeye çalışır ve 

gizler de aynı şekilde bulundukları manevi hali de saklarlar. Kalenderîler ise toplumla 

hiçbir biçimde ilgi kurmazlar, toplumun onları bilip bilmemesine de aldırmazlar. 

Abdurrahman-ı Câmi, Sühreverdi tarafından verilen bu bilgileri Kalenderîler, Melâmîlerin 

samimi taklitçileri diyordu.9 Melâmîler çalışmaya karşıydılar ve dilenirlerdi ve dilenmeleri 

de tamamen öğretilerinin gereğiydi. Para, altın ve gümüş dışında her şeyi almak zorunda 

idiler.10 

              Kalenderîlerin Melâmîlerin devamı yahut taklitçisi olduğu düşünülebilir ancak 

Kalenderîyye’yi Melâmîlik içinde oluşmuş farklı bir akım olarak görmek daha doğrudur. 

Melâmîyye’nin coğrafyası ve Müslümanların doğunun mistik etkilerinden etkilendiğini 

düşünürsek, Kalenderîlerin de Melâmîlerin doktrinleri içinde geliştiğini eklediğimiz 

takdirde Kalenderîleri daha net olarak anlamamız mümkün olacaktır.    

2) Cemâleddin-i Sâvi ve Kalenderîlik 

            Cemaleddîn-i Sâvi bu tarikatın kurucusu sayılmaktadır. Ancak Kalenderîlik fikri 

veya öğretisi onunla başlamaz ve öncesinde de benzer şekilde varlık gösteren kişiler 

mevcuttur. Örneğin Baba Tahir-i Uryan’ın kendi için Kalender adını kullanan ilk kişi 

olduğuna dair kayıt mevcuttur.11 Azerbaycan ve Tebriz’de “Baba” unvanı taşıyan Baba 

Tahir gibi Baba Hemşa, Baba Ahmed Şadbadi gibi henüz bir tarikata mensup olmayan 

sayıları 70’i bulan Kalender bulunuyordu. Bunlar tek başlarına yaşayan dervişler idi.12 

 
8 Nihat Azamat, “Kalenderîyye”, s. 253 
9 Nihat Azamat, “Kalenderîyye”, s.253-256. 
10 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 61 
11 Bkz. Nihat  Azamat, “Kalenderîyye”, s. 253; Orhan Kılıçarslan, “Kalenderî Bir Şairin Divanından 
Yansıyanlar”, Bilecik Şeyh Edebali Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sy.1, s. 58-70. 
“Ben o pirim ki adım Kalenderî. 
 Ne evim ne barkım, ne manastırım var ne tekkem 
 Gündüz oldu mu senin civarında döner dururum 
 Gece olunca da başımı kerpiçlere kor yatar uyurum.” 
12 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 70-77. 
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Cemaleddîn-i Sâvi öncesi dönemde bir tarikat tarzı yapılanma söz konusu değildir. Yani 

bir şeyh etrafında toplanma ve müridlik görülmez, bireysel bir hayat tarzı niteliğindedir.13  

           Cemaleddîn-i Sâvi, Kalenderîliğin nispet edildiği kişidir14, İran’ın Save şehrinde 

doğmuş, Şeyh Osman-ı Rûmî vasıtasıyla tasavvufa girmiştir. 1210’larda Moğol istilasının 

olduğu zamanlarda memleketinden kaçarak Dımaşk’a gelmiş ve burada Celal Dergezini 

veya Gerubed ile tanışmıştır. Cemaleddîn’in ilk müridi de odur. Dergezini neredeyse 

çıplak ve ottan başka bir şey yemeyen muhtemelen Kalenderî olan bir zattı. Cemaleddîn 

ondan etkilenerek kendini ona benzetmiştir. Zamanla etrafında müritler toplanmaya 

başlayınca dikkat çekmiş ve tepkiler neticesinde Dimyat’a giderek ölümüne kadar burada 

açtığı zaviyesinde yaşamıştır.15  

            Cemaleddîn aşırı zühde yönelmeden önce gezmeye yönelik bir şekilde idi ancak 

daha sonra mezarlıklarda bulunmayı gezmenin üstünde görmüştür. Onun zamanında 

Kalenderîler cavlak adı verilen kalın hırkalar giyerlerdi onların Cavlakiyye olarak 

anılmasına bu hırka sebep olmuştur. Hatib-i Farisi yazdığı Menâkıbnâmede Kalenderîliğin 

erkanı sayılacak olan cavlak giymenin ve “çihar darb”* adı verilen kaş, saç, sakal ve 

bıyığın kazınmasının da ilk kez onun tarafından uygulandığını söyler. Seyahat esasının da 

ilk onun tarafından getirildiğini söylemiştir.16  

B- Kalenderîliğin Öğretisi ve Pratiği 

            Cemaleddîn-i Sâvi’nin tarikatın prensiplerini bizzat Kalender kelimesinin 

harfleriyle sembolize ettiğine dair Cemaleddîn-i Sâvi Menâkıbnâmesi’nde bir bilgi vardır. 

Şeyhe göre, “kaf” harfi kanaati, “lam” harfi Lütûfu, “nun” harfi Nedâmeti, “dal” harfi 

Diyâneti, “re” harfi de Riyâzeti temsil ediyor.17 Bunlara tarikatın prensipleri demek yanlış 

olmaz. Bu prensipleri açıklamak gerekirse eğer; 

 
13 Nihat Azamat, “Kalenderîyye”, s. 254. 
14 Muhammet Zeybek, “Fenâ Meclisinde Bekâ Bulanlar: Anadolu’nun Aykırı Zümreleri Üzerine Bir 
Araştırma”, Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, sy.14, 2015, s. 313. 
15 Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları (çev. Ruşen Sezer), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, 
s. 53; Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 82; Zeybek, “Fena Meclisinde Beka Bulanlar”, s. 313; Tahsin Yazıcı, 
“Cemalettin-i Sâvi”, DİA, c.7, 1993, s. 313-314. 
*Farsça dört vuruş anlamına gelip her zaman dörtlü şekilde uygulanmamıştır. Haydarilerin bıyıklarını ve 
Camilerin de saçlarını kazımaması buna örnektir. 
 
16 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 86-87; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s.25-26. 
17 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler., s. 86. 
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Kanaat: İnsanın hayatını sürdüreceği kadar şeyle yetinmesi kanaat demek olur ve Hz. 

Muhammed’in kanaat tükenmez bir hazinedir hadisine atfedilir. 

Lütûf: Fakirlik iddiasında olanlarda bulunması gereken şeydir. 

Nedâmet: Kalenderîlerin her zaman yapmakla mükellef olduğu günahlardan sürekli 

pişman olunmasıdır.  

Diyânet: İslam’ın kaidelerine harfiyyen uymaktır. 

Riyâzet: İnsanın nefsani arzularını terbiye etmesi gereğidir. Kalender olmak isteyenlerin 

bizzat uyması gereken Hz. Muhammed’in bizzat öğütlediği şeydir.18  

            Budistlerin ve Maniheistlerin de sürdürdüğü İslam sufilerinde etkisi olan dünyevi 

varlıklara itibar etmemek yani fakr ve bekar olarak münzevi bir hayat geçirmek yani 

tecerrüd Kalenderîliğin ana karakterini teşkil eden iki kavram olmakla beraber onların 

anarşist ve protest tavrının temeline oturmuştur.19 Kalenderîlerin toplumun kınamasını da 

kendilerine çekerek amacına ulaşacaklarını unutmamak gerekir. Cemaleddîn Sâvi ile 

başlayan tarikatlaşma sürecinde birçok usul ve erkan üzerinde doktrinleri oluşmuştur. 

Şimdi bu doktrinlerine ve pratiklerine bakalım. 

1) Mutlak Fakirlik 

            Fakr anlayışının bir gereği olarak dünya malına itibar etmemek Kalenderî 

yolundakilerin en dikkate değer yanlarından birini oluşturur. Dünya üzerinde asgari 

düzeyde eşya ile yetinerek yaşamak ya da Riyâzet içinde bulunmak mutlak yoksulluğu her 

şeyin üstünde tutmaları olarak yansıma bulmuştur. Kurucu pir sayılanlar (Cemaleddîn-i 

Sâvi, Kutbeddin Haydar-ı Zavei gibi) asgari eşyayı da reddederek salt ve yegane 

yoksulluğu benimsemiştir. Uzun yıllarca hiç giysi giymedikleri bilinmektedir. 20  Para 

kazanmak ve mülk edinmeye karşı bir tavırları oluşmuştu. Topluma ekonomik olarak katkı 

sağlamayı reddedip yoksulluğu seçtiler.21 Toplumun iktisadi hayatına katılmayı tümüyle 

 
 "قلند ر"  
18 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 206-207. 
19 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 203. 
20 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s.225; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 24-25 
21 Sadullah Gülten, “Tahrir Defterlerine Göre Kalenderîler ve Haydariler”, Tarih Araştırmaları Dergisi, c.31, 
sy.52, 2012, s. 35-54 
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reddeden bu dervişler özellikle de kurucu pirlerden olan Otman Baba ve Cemaleddîn-i Sâvi 

tamamen doğaya yönelip başkalarının mallarıyla temastan kaçınmıştı.22  

            En çok da tarikat müritlerinin kılıklarında kendini göstermişti bu fakirlik 

anlayışları, öncelikli olarak amaçları içlerindeki Melâmî etkilerden dolayı olarak toplumun 

kınamasını kendine çekmektir. Asgari şeylerle geçinme doğrultusunda da bunu ya hiçbir 

şey giymeyerek ya da minimum ölçüde kıyafet ve eşya ile yaptılar. 

Bir Kalenderî Dervişi.  

Resim: Hakan Çetin, “Derviş Giyim Kuşamları”, Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve 

Değişim, Rekmay Ltd. Ankara 2011, s.182. 

            İlk Kalenderlerin yarı çıplak veya çıplak olduklarını isimlerinden anlayabiliriz. 

Baba Tahir-i Uryan, Derviş-i Ahu-puş (ceylan derisi örtünmüş derviş). Kalenderlerin 

kıyafetine dair ilk tasvir Cemaleddîn-i Sâvi Menâkıbnâmesinde Celal-i Dergezini 

tasvirinde görülmektedir. Baştan ayağa çıplak olup mahrem yerlerinin birkaç parça otla 

kapalı olduğunun anlatıldığı bu kılığın aynen Cemaleddîn tarafından uygulandığını 

yazmıştır. Ancak o cavlak denen ağır hırkayı da giyerek bunun tarikat erkanı olmasına yol 

 
22 Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 24-25 
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açmıştır. 23  Kalenderîlerin kılıkları bölgelere, zamana ve kollarına göre değişiklik 

göstermiştir.  

            Genelde ellerinde dilenmek üzere kullandıkları keşkül denilen bir kap, çomak 

dedikleri ucu kıvrık bir asa ve teber dedikleri bir balta ve çihar darb yapmak üzere ustura 

ile gezerlerdi. Bunların bir amacının da güvenlik olduğu düşünülebilir. 24  Toplumun 

ekonomik düzenine katkı vermek istemeyip mutlak yoksulluk ile doktrinlerini sağlayan bu 

dervişler aynı prensip neticesinde ev bark edinmeye de karşı çıkmış ve göçebe olarak 

gezgin bir yaşam sürmüşlerdir. Aşağıda değineceğim üzere Zâhid yaşamlarının bir parçası 

olarak seyyahlık ve dilenmek de mutlak yoksulluk doğrultusunda anlam kazandırdıkları 

erkanlardan addedilebilir. Bu dünyanın beyhude olması fikirlerinden de dolaylı olarak mal 

mülk sahibi olmayıp dilenmeleri ve ev bark sahibi olmaya da karşı oldukları için sürekli 

seyahat içinde olmaları mutlak yoksulluk görüşleri doğrultusunda yapmış oldukları 

şeylerdir. 

2) Zâhidlik 

            Dilencilik ve gezgin halleri kolaylıkla göçebe bir hayat sunuyordu. 25  Fakr ve 

tecerrüdün gereği olarak nefislerini aşağılayarak onun hakimiyetinden kurtulmak 

dilenmelerini açıklar. Bu sayede yiyecek ihtiyaçlarını karşılama imkanları olurdu.26 15-16. 

Yüzyıllarda Anadolu’ya gelen yabancı seyyahların anlatılarında dilendikleri açıkça 

yazılmış olup vücutlarını çizdikleri ancak maslık dedikleri afyon çiğneyerek herhangi bir 

acı hissetmedikleri ancak büyük saygı gördükleri yazılmıştır. 27  Küçük gruplar halinde 

ilahiler okuyarak dolaşırlardı. Keşkülleri ile para ve yiyecek toplarlardı ve zengin evlerinin 

önlerinde dualar ederek yüklü miktarda sadaka toplarlardı. Bir başka gezgine göre de 

Allah’ın ismini defalarca zikrettikleri her namazdan sonra sadaka toplamaya giderlerdi.  

Zamanla dilencilik erkanlarının amacından saptığını da görmezden gelemeyiz. 28 

            Gezgin olmak neredeyse tüm Zâhid topluluklarının yaptığı bir şeydir. Kalenderîlik 

içinde ise esas erkan olarak bulunmaktadır. Üç beş kişilik gruplar halinde kasaba kasaba, 

 
23 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 220. 
24Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 221-222; Hakan Çetin, “Derviş Giyim Kuşamları”, s.171-184; Ahmet 
Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları , s. 24. 
25 Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s.25. 
26 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 228. 
27 İbrahim Şirin, “Batılı Seyyahların İzleniminde Sufiler”, Sufi Araştırmaları Dergisi, c.3, sy.5,2012, s. 21-45. 
28 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 228-229; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 15-16. 
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köy köy sürekli seyahat halindeydiler. Kuzey Afrika’dan Hint topraklarına kadar gezen 

Kalenderî dervişleri olmuştur. Kalenderî tekkelerinde başka milletlerden de dervişler 

bulunabilirdi. Nefsi olgunlaştırma ve önemli şeyhleri tanımak, Allah’ın kudretini görmek 

sebepleri de seyahat nedenleriydi. Küçük seyahatlerin yanında bir de yıllık seyahatleri 

vardı. Bu sırada da erzak ve kurban toplarlardı. 29 

            Çihar Darb (Dörtlü Vuruş), Kalenderîlerin en ayırt edici özellikleridir. İç 

geleneklerinde bunu da Cemaleddîn-i Sâvi’ye bağlarlar. Kafalarındaki saç, kaş, sakal ve 

bıyığı kazırlardı. Kollara göre değişkenlik göstermekle beraber dördü birden olmasa bile 

buna sadık kalınırdı. Menâkıbnâmeye göre bunu Celal’e hayran kalan Cemaleddîn kendine 

uygulayarak başlatmıştır. Toplumca çirkin sayılan bu tam traş geleneğini uygulamaları 

toplumun tiksintisini kazanma istencinden başka bir şey değildir.30 Haydariler uzun ve gür 

bıyık bırakırlardı. Kutbeddin Haydar-ı Zavei’nin gür bıyıkları olduğunu bilmekteyiz. Aynı 

şekilde Camiler de bıyık ve saç uzatırlardı.31 Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere göre, çar-ı 

darb ilk sırada gelir, sakal kesmenin manası dünyadan el çektim demektir, kaş kesmenin 

anlamı ise tanrı ile kul arasında hicab yoktur demek olur, bıyık kesmenin anlamı ise 

varlığımdan geçtim demek olur.32 

            Hz. Muhammed’in sünnetine aykırı olduğu düşüncesinden dolayı ehl-i bidat 

sayılmışlardır. Hemen her dönemlerinde bu yüzden yoğun tepki görmüşlerdir. 

            Bekar kalmaları ya da mücerred halde bulunmak istemeleri nefislerini koruma 

istekleri ile bağlantılıdır. İlk şeyhlerin hiç evlenmedikleri bilinmektedir. Yalnız yaşamaları 

toplumun cinsel üretimine karşı çıkma anlamı da taşır. Evlenmeye ve karşı cinse uzak 

olmayı benimsemişlerdir. Buna rağmen evlenenler de olmuştur. 33 Tam olarak uyulmasa da 

bağlı kalınmış bir erkan olduğu aşikardır. Bu toplumun gözünde tarikat içinde genç 

oğlanlarla eşcinsel ilişki olduğu şeklinde bir yansıma bulmuştur.34 Bekar kalmak ayrıca 

İslami esaslara da aykırıdır. 

 
29 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s.226-227-228. 
30 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 222-225; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 28-29; 
İbrahim Şirin, “Batılı Seyyahların İzleniminde Sufiler”, s. 27-28. 
31 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 223-224; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 28-29. 
32 Hakan Çetin, “Derviş Giyim Kuşamları”, s. 173. 
33 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 229-230; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, 30-31. 
34 Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 30. 
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            Kendine işkenceyi uygun gören kolları da olmuştur. Haydarilerin kurucusu 

Kutbeddin Haydar’ın mucizevi gösterilerinden olan kışın buza yazın ateşe girmesi ve 

demir halka ve bilezik şekli vermek içi erimiş demiri ellemesi bu adete bir örnek olabilir. 

Aynı zamanda boynuna demir halkalar ve kulağına demir küpe takardı. Haydari dervişleri 

de aynı şekilde demir halkalar ile yaşamışlardır.35 

            Üç beş kişilik gruplar halinde dilenerek gezen, yiyeceklerini de dilenerek sağlayıp 

bu sayede nefislerini aşağılayan, başlarındaki tüyleri kazıyarak değişik kılıklar içinde 

bulunan, bekar kalmayı da usul olarak alan Kalenderîler dünyayı tamamen dışlayarak 

anarşist bir tavır içerisinde toplumun da kendilerini dışlamasını sağlayan bir Zâhidlik 

anlayışına sahiplerdi. Ahmet Karamustafa bunu “yeni zühd” olarak tanımlamıştır. 36 

Toplumu ve kurallarını yok sayarak onların düzenine bir direniş gösterirlerdi.  

3) Batınilik 

            Kalenderîlik çeşitli etkilere rağmen her halükarda İslami bir tasavvuf yapısıdır. 

İçlerindeki Batını görüşü incelemek istersek 12. Yüzyıldan itibaren birçok akım 

Batınilikten etkilenmiştir. Melâmîlik, Hurufilik gibi Kalenderîlik de Batıni görüşe içlerinde 

yer verdi. Batıni görüşü Şiilik içinde gelişmiş Kur’ân’ın zahir anlamının dışında bir de 

batın anlamı olduğunu kabul eden tenasüh ve hulul inancını da kapsayan bir İslam 

yorumlamasıdır. Onlara göre bu gerçeği yalnız imam bilebilir.37 

           Dilenmek temel bir Kalenderîlik erkanı idi. Dilenmeye “selman etmek”, dilenmeye 

çıkmaya da “selmana çıkmak” derlerdi. Bu söz Selman-ı Farisi’nin Hz. Ali’nin emriyle 

dilenmeye çıktığına dair bir rivayetten gelmişti. Dilenmeye çıktıklarında ilahi okurlar ve 

“Allah için bir şeyler” anlamındaki “seyenli’llah” diyerek keşkülü uzatırlar ve bir şey atılsa 

da atılmasa da eyvallah diyerek uzaklaşırlardı. Bu sebeple dilenmeye seyenlillaha çıkmak 

veya bundan bozma olarak seyullaha çıkmak da derlerdi.38 Yaptıkları çoğu şeyden dolayı 

Hz. Ali ile bağlantı kurmak mümkündür.39 Şiirlerinde kendini gösteren vahdet-i vücud 

anlayışından söz etmek gerekirse zamanla bu panteizme dönüşmüştür. Panteizm kaynaklı 

 
35 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s.93-99; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları,59-60. 
36 Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s.23. 
37 Detaylı bilgi için bkz. Avni İlhan, “Batıniyye”, DİA, c.5, 1992, s. 190-194. 
38 İbrahim Şirin, “Batılı Seyyahların İzleniminde Sufiler”, s. 32. 
39 Hakan Çetin, “Derviş Giyim Kuşamları”, s.178. 
*Tenasüh: Reenkarnasyon 
Hulul: Enkarnasyon, cisimleşme, tanrının insan suretinde görünüş alanına çıkması şeklinde kullanılır. 
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olarak da bir tenasüh ve hulul* güçlenme yaşamıştır. Kalenderî şairlerin şiirlerinde bu 

anlayış açıkça gözükmektedir.40 Otman Baba’da bu dönüşümü daha açık görebiliriz. Bir 

rivayete göre, Otman Baba müritleri, onun Sırr-ı Yezdan* olduğunu ve görünmeyen tanrı 

yerine görünen tanrıya inandıklarını söylemişlerdir. 41 

            15. yüzyılda gelen Hurufi tesirlerine bakalım. Hurufilik harf ve sembol ettikleri 

anlama önem veren bir tarikattır. Hurufiler Timur Devleti tarafından takibata uğrayınca bir 

kısmı Anadolu’ya sığınmıştı. Osmanlı sarayına bile geldikten sonra takibata uğrayınca 

bunlar Kalenderîliğin içinde yer buldular. Yine Kaygusuz Abdal Hurufi etkileri yansıtan 

anlatılar sunmuştur. Virani’nin ve Hayreti’nin yazdıkları da temsil eder. Özellikle derisi 

uluhiyet*ilan ettiği gerekçesiyle yüzülen Nesimi de bu konuda önemli bir Hurufidir ve 

divanı Kalenderîler arasında oldukça önemli bir yerdedir.42 

            15 ve 16. Yüzyıllarda Safevi propagandası neticesinde On İki İmam Şiiliğinden 

derinden etkilendiler. Şiiler onları gerçek Şii saymasa da –tenasüh ve hulul gibi Şiiliğe 

aykırı inançlar var diye- Şiiliğin geleneklerine uyum sağlamışlardır. Ahmet Yaşar Ocak 

onları “müteşeyyi (Şii tesirlere maruz kalmış ancak Şii olmayan)” olarak tanımlamıştır.43 

Bu çerçeveden bakmak doğru bir yaklaşım olabilir.  

C- Kalenderîliğin Yayılışı 

            Başlangıçlarından itibaren oldukça geniş coğrafyalara yayılma imkanı bulan 

Kalenderîlik, yayılma bölgelerinde tekke, zaviye veya lengerler kurmuşlardır. Bunlardan 

en büyüğü ve etkini bugün Eskişehir’de bulunan Seyyid Gazi Zaviyesi olmuştur. Adını 

Seyyid Battal Gazi’den almıştır. Düzenli olarak gerçekleştirdikleri ateş etrafında 

gerçekleştirdikleri semah ayinlerini bu zaviyede yıllık büyük toplantıları sırasında 

tekrarladıkları bilinmektedir. Neredeyse bütün Kalenderî zümreleri bu ayini uygulamıştır. 

Osmanlı Kalenderîliğinin merkezi bu zaviye olmuştur. Her yıl bu dergâha çeşitli Kalenderî 

 
40 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 209-212. 
*Allah’ın insan suretine girmiş şekli. 
41Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler , s.213. 
*Allah’lık iddiasında olmak 
42Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 196-197. 
43 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 198 
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grupları gelirdi. Ayrıca Sultan Şucau’d-din Zaviyesi ve Uryan Baba Zaviyesi gibi çeşitli 

zaviyeler de vardır.44 

1) İslam Dünyasında 

            Cemaleddîn-i Sâvi’nin ilk zaviyesinin temelini Dımaşk’ta attığı düşünülebilir. 

Yerine bıraktığı Dergezini ile müridler burada yaşamıştır. Suriye, Irak ve Mısır’da faaliyet 

gösteren Kalenderîler Kalenderîyye, Cevalıkiyye veya Müvellihe olarak tanınıyordu. En 

çok tarikat yapısında yayılışı İran’da olmuştu. Haydarilik, Camilik ve Nimetullahilik 

kolları 17. Yüzyıla kadar varlığını sürdürdü.45 Kutbeddin Haydar’ın kurduğu Haydarilik 

kolu en kalabalık kollardan birisi oldu. Haydariler “Baba” lakabını kullanırdı. 

2) Anadolu’da 

            Popüler kültür ve yüksek zümre Kalenderîliği olarak ayrım yapılırsa; Barak Baba, 

Uryan Hızır, Dazlak Baba gibi isimler popüler kültür içinde olurlar. Barak Baba’nın 

Moğollarla iyi ilişki kurduğu bilinmektedir. Gür ve uzun bıyıkları olduğu ve el-ayaklarında 

demir halkalar taşıdığı rivayet edilen lakabından da anlaşılacağı üzere bir Haydari 

şeyhidir. 46  Yüksek zümre Kalenderîliğine örnek olarak ise Şems-i Tebrizi verilebilir. 

Yayılma imkanı bulan popüler kültür Kalenderîliği oldu ve Bizans’a karşı gazalar olmak 

üzere ganimet olan yerlerde yoğunlaştılar.47 Şems gibi Kalenderîlerin Anadolu’nun Moğol 

hakimiyetine girmesinde rol oynadığı söylenmiştir. Moğolların casusluk konusunda 

Kalenderîlerden oldukça faydalandıkları da bu rivayete eşlik ediyor.48 

            Osmanlı’dan itibaren dervişlerin fetih hareketlerine katıldıkları ve bu sayede 

Anadalu’da zaviyeler açma imkanı bulmuş ve maddi destek almışlardır. Ancak yine de 

Orhan Gazi tarafından da ehlisünnete aykırı bir davranış görülmesi halinde beylik dışına 

çıkartıldıkları bilinmektedir. 49  Geyikli Baba, Abdal Musa gibi şeyhler bu fetihlere 

katılmıştır. 15. Yüzyıla gelinince Rum Abdalları da eklenmiştir. Bu yüzyıl sonrasında da 

Işık, Torlak ilave olunmuştur. Kaygusuz Abdal, Seyyid Ali Sultan, Hacım Sultan, Sultan 

 
44 Detaylı bilgi için bkz., Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 242-254; Bülent Akın, “Alevilikte Ocak”, TDİD, 
c.17, sy.2, 2017, s.239-264. 
45 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 87-192; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s.66-72. 
46 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s.117-137. 
47 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 117-137. 
48 Mustafa Akkuş, “And. Sel. Dev. Yıkılışında Kalenderî Grupların Rolü”, Turkish Studies Dergisi, sy.7,2014, s. 
124. 
49 Hakan Çetin, “Derviş Giyim Kuşamları”, s. 172. 
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Şucauddin, Otman Baba bu devrin ünlü şeyhlerindendir. 16. Yüzyılda ise Kalenderî, Rum 

Abdalı, Haydari, Cami, Bektaşi, Işık, Torlak, Cavlaki, Şemsi, Dervişi gibi isimlerle 

anıldılar. 50 2. Bayezid’e düzenlenen bir suikastin bir Torlak Kalenderîsinden bilinmesi 

üzerine Otman Baba ve dervişleri suçlandı ve yakalananlar idam edildi. Zamanla Safevi 

propagandasından etkilendiler. 

            İsyanlarına bakacak olursak 1240’daki Babai İsyanı ilk hareketleri olarak dikkat 

çeker. 1416’da Şeyh Bedreddin, 2. Bayezid devrinde olan Şahkulu İsyanı, Bozoklu Celal 

İsyanı ve son olarak da 1527’de Kanuni Sultan Süleyman’a karşı olan Şah Kalender 

İsyanında bulundular. Şah Kalender Balım Sultan soyundan gelmekte ve o zaman Hacı 

Bektaş Zaviyesinin şeyhi olduğu bilinmektedir. Daha sonraları Sokullu’ya olan bir suikast 

girişiminde ise başarıya ulaşmışlardır.51 Kalenderîlerin toplumu dışlama ve karşı durma 

geleneğinin bu isyanlarda büyük önemi vardır.  

            Velayetname-i Hünkar Hacı Bektaşi Veli eserine göre Hacı Bektaşi Veli’nin 

Haydari Kalenderîsi olduğuna dair ipuçları vardır. Seyyid Gazi Zaviyesi ile bağlantısı 

vurgulanır. Abdal Musa’nın Hacı Bektaş’ın öldükten sonra onun bedenşnde dünyaya 

geleceği inancı da Velayetname-i Abdal Musa’da vurgulanır. Yeniçeriler arasında Hacı 

Bektaş-ı Veli kültürünün isminin yerleşmesinde büyük rol oynadığı bilinir. Balım 

Sultan’nın kurduğu kabul edilen Bektaşilik Kalenderîlikten dönüşen ve Hacı Bektaşi Veli 

kültü etrafında birleşen Kalenderî ve Haydarilerin dönüşümünün bitmiş hali olarak 15. 

Yüzyılda ortaya çıkmış bir tarikattır.52 

Sonuç 

            Her ne kadar dışarıda dursa da sonuç itibariyle İslam içinde şekillenmiş bir tasavvuf 

tarikatı olmuştur. Mezhepsel ayrım içinde kendine yer bulmuştur. Batıni yorum ile 

varlığını sürdürmüştür. 10.yüzyıldan itibaren görülmüş, 13.yüzyıldan itibaren de 

Anadolu’ya girmiş bir hareket olmuştur. Netice itibariyle 15.yüzyıl sonrasında Bektaşiliğe 

dönüşen bir yapıdır. Bektaşilik içinde Kalenderî erkanlarının sembolik olarak devam ettiği 

söylenebilir. Her dönemlerinde toplumun düzenine karşıtlıkları devam etmiştir. Bundan 

dolayı her zaman toplum nezdinde tiksinti ile bakılmışlardır. Doktrinleri gereğince 

amaçlarına da bu şekilde ulaşmışlardır. 
 

50 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 137-192. 
51 Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 137-192.; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s.77-102. 
52Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderîler, s. 137-192.; Ahmet Karamustafa, Tanrının Kuraltanımaz Kulları, s. 77-102. 
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