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MELÂMÎLİK (MELÂMETİYYE) VE MELÂMÎLER

      Ümit KILIÇ*

Özet

Bu çalışmada Melamîliğin teşekkülü, gelişimi; dayandığı düşünce, felsefe ve anlayış;

Melâmî anlayışına bağlı olanların yaşamlarından özetler, Melâmîlikten doğan fütüvvet

anlayışı ve Melâmîliğin tarikat şekillenmesi sorunsalının irdelenmesi işlenecektir. Bu

çalışmayı daha anlaşılır kılmak için başlıklandırmalar yapılmış ve konular bu başlıklar altında

incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Melâmîlik, Melâmetiye, Melâmîler, Melâmîlerde Tasavvuf,

Fütüvvet, Sûfî.

I. Giriş

Melâmîlik, tasavvuf tarihindeki marjinal tavrıyla kendini belli eden ve dikkatleri üzerinde

toplayan bir oluşumdur. Tasavvuf düşüncesinin oluşmaya ve tarikatların ortaya çıkmaya

başladığı dönemde kendini gösteren Melâmîlik, ağırlıklı olarak Horasan bölgesindeki

temerküzüyle1 dikkat çekmiştir. Melâmet erenlerine ve bu yolda ilerleyenlere “Melâmetî” ya

da “Melâmî” adı verilmiştir. Melâmîlerin Horasan bölgesindeki yoğunlaşmasından dolayı

onlara “Horasan Erenleri, Horasan Erleri” de denmektedir. Ancak bu isimlerle anılanların

hepsini Horasan’lı sanmamak gereklidir. Çünkü Horasan’lı olmadığı halde “Horosanî”

sayılanlar da olmuştur. Bunlardan bir tanesi, Hoy’lu2 Abdal Mûsâ adlı Melâmîdir.

* Afyon Kocatepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi
1 Yoğunlaşma, bir yerde toplanma
2 Hoy şehrinin tarihi M.Ö. 3000-4000 yıllarına dek uzanır. Tarihçiler, Sümer kaynaklarında adı geçen Arrata
isimli bölgenin bugünkü Urmiye ile Van şehirleri arasındaki bölge olduğunu belirtmiştir.
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Tarihsel süreçte değerlendirdiğimizde, Melâmîliğin başlangıcını araştırırken Hz.

Peygambere kadar götürüldüğünü görmekteyiz. Ancak Melâmîlik asıl gelişmesini 9.

yüzyıldan itibaren Horasan ve çevresinde yapmıştır. Tasavvufun insan ruhuna huzur ve

dinginlik vermesi, Melâmîliğin taraftar bularak gelişmesine katkı sağlamıştır. Melâmî

temsilcilerinin büyük çoğunluğu Kabil, Herat, Horasan ve Nişabur’ludur. Bu yıllarda

Melâmîliğin Türkmenler arasında da yayıldığını kaynaklardan görebilmekteyiz. Buna kanıt

olarak Türkmen olan Ali Abo, Muhammed Maşukî, Tusî ve Süleyman Türkmanî gibi şeyhleri

gösterebilmekteyiz.

Sûfiler3 arasında Ebû-Türab-ı Nahşebî, Hamdûn-ı Kassâr, Ahmed-i Hıdraveyh, onun

üstadı ve Şakıyk-ı Belhî’nin müridi Hâtem-i Asamm, Ebû-Hafs’ul-Haddad, onun damadı

Ebû-Osmân’ul-Hıyrî gibi 9. yüzyılda yaşayanları ve Abdullah b. Munâzil gibi 10. yüzyılın ilk

yarısına yetişenleri ilk Melâmet erbabı olarak görebiliriz. Buna dayanak olarak Kassâr’ın

Melâmetiyye’yi yayması, Ahmed-i Hıdravey’in Fütüvvetle4 anılması, Ebû-Hafs’ul-Haddad’ın

fütüvvet hakkında sözlerinin bulunması ve ona “Ehli Melâmet Şeyhi” denilmesi, Abdullâh b.

Münâzil’e “Melâmetîler Şeyhi” sıfatının yakıştırılmasını gösterebiliriz.

11. yüzyılda yaşamış olan Ebû-Abd’ür-Rahmân-ı Sülemî; küçük, fakat verdiği bilgilerin

niteliği bakımından önemli olan ve değerlilik teşkil eden “Ar-Risâlet’ül-Melâmetiyye” 5 adlı

risalesinde din ehlini; Zâhir bilginleri, Havâs yani Sûfîler ve Melâmetîler diye 3’e ayırmış ve

Melâmeti en üstün derece olarak göstermiştir. Sülemî, kendi yüzyılında yaşamış bazı adları da

eserinde anmaktadır. Bu kişilerin ‘Melâmetî’ şöhretiyle tanınan kişiler olduğundan ve

Melâmetle ilgili sözlerinin bulunduğundan bahseder. Bunlardan bir kaçının isimleri şöyledir:

Ebû-Amr b. Nuceyd, İsmail b. Nuceyd, Ebû Yezîd-i Bıstâmî.

Melâmîlik, kaynaklarda “Melâmetiye” adıyla da sıklıkla geçer. Melâmet, kınamak

anlamındaki levm kökünden türeyen bir deyim olup kendini kınamak, kınamaya sebebiyet

verecek tavırlar ortaya koymak anlamlarını taşır. Bir tasavvuf terimi olarak Melâmet iyi ve

olumlu yönleri saklayıp, kınamaya konu olacak yönleri açığa çıkararak yalnız Allah

3 Yazımızda “Sûfî” kelimesini, Melâmîlik haricindeki tasavvufî örgütlerin müritlerini kastetmek için kullandık.
Farklı kullanımlar, yazının içinde belirtilerek anlam genişliği sağlanmıştır.
4 “Fütüvvet” konusuna yazının ileriki bölümlerinde ayrıntılarıyla değinilecektir.
5 Bu eserden ilk defa bahseden R. Hartmann’dır.(Z.D.M.G Band LXXII, P. 193-198).
Hartmann’ın ‘Der İslamiche Orient’te çıkan makalesini(indeks-III), Köprülüzade Ahmet Cemal Türkçeye
çevirmiştir.(Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Sene:3, Sayı:6; Nisan-Mayıs 1940, İst Mat. Âmire –
1924- 1340;  syf. 277-332)
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karşısında gerçekleştirilen arınmayı esas almak şeklinde oluşan tutumun adıdır. Bu tutumun

neticesinde nefsi aşağılayıp Allah sevgisini yüceltmektir.

Melâmîler isimlendirme için Kur’an-ı Mecîdin 5. suresindeki, “Ey inananlar, içinizden

kim çıkar da dininden dönerse Allah, onlara bedel öyle bir kavim getirecektir yakında ki o,

onları sevecek, onlar da onu sevecekler, inananlara karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı yüce

olacak olan o kavim; Allah yolunda savaşacaklar onlar ve hiçbir kınayanın kınamasından

korkmayacaklar. Bu, Allah’ın lûtfu ve inayetidir ki dilediğine verir ve Allah’ın lûtfu boldur, O

her şeyi bilendir.” mealindeki ayeti kerimeye dayanmaktadır.

“İbadetini gizleyip günahlarını açığa vuran, her türlü riyadan ve kendini beğenmişlikten

şiddetle sakınan, giyim kuşamlarında işaret maksadıyla hırka, taç gibi özel bir kıyafet

kullanmayan, hatalarının ve günahlarının açığa çıkmasıyla insanların kınamasından hoşlanan,

ayrıca kınana kınana nefsini ezeceğine ve sonuçta onu doğru yola getireceğine inanan ve bu

yolda ilerleyenlere MELÂMET veya MELÂMİ denir.

‘Terk edip namu nişanı giy Melâmet hırkasın,

Bu Melâmet hırkasından nice sultan gizlidir.’

İsmail Mâşukî ” 6

Bu haliyle Melâmîlik terimini 3 anlam başlığı altında toplayabiliriz:

a) Kınayanın kınamasından korkmamak

b) Hayrı gizlemek ve şerri açığa vurmak

c) Nefsi kötülemek

Melâmîlik şu 3 temele dayanır:

 Allah’ın buyruğunu(farzlarını) ve peygamber emrini(sünnetlerini) yerine

getirmek

 Kalp kırmamak

 Ekmeğini alın teriyle helal yoldan kazanmak

6 ALTINOK, Bâki Yaşa. Hacı Bayram Veli Bayramilik Melâmîler ve Melâmîlik. Oba Yay. Ankara, 1995. S. 173
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Melâmîlikte özel bir kıyafet yoktur. Melâmîler istek ve durumlarını herkesten gizlerler.

Aksi takdirde riyakârlık yaptıklarını düşünürler. Melâmîlikte ilk iş kalbi tezkiye(aklama) ve

tasfiye(arıtma)dir ki, bu da mâsivâyı7 kalpten atıp orada yalnızca Allah’ı misafir etmektir. Bu

işe de “Gönül Paklama” denir. Bu gönül paklamada Şeyh, yani Başkan, namzet(aday) ile

Allah arasında aracılık eder.

Gönül paklamanın yolu daima hakikat üzerine sohbet etmekten geçer. Bu sebepten dolayı

Melâmîler, sıklıkla buluşarak aralarında sohbetlerde bulunurlar. Melâmîlikte evrad8 ve ezkar9

makbul değildir. Onlar keşif ve kerametlere de önem vermezler, nafilerle ibadetleri çoğaltmaz

ve riyazete10 lüzum görmezler. İstidatları(yetenekleri) ölçüsünde hakikat üzerine yaptıkları

sohbetlerden feyz alırlar ve bunlarla yetinirler. Melâmîlere göre her insan Allah’ın adlarından

bir tanesinin mazharıdır ve ezelden ebede o ad ile kalacaktır.

Bazı kavramlar, Melâmîlikte sembolleştirilmiştir:

“Şeriat, bir ağaçtır. Tarikat o ağacın çiçekleridir. Marifet, meyveleridir. Hakikat da özü ve

lezzetidir.”11

Prof. Dr. Sunar, “Melâmîlik ve Bektaşilik” adlı kitabında insan ve tanrı arasındaki ilişkiyi

Melâmî anlayışı çerçevesinde şöyle değerlendirmiştir:

“ İnsanın yaradılışında gaye, Tanrı’yı bilip tanımak ve O’na ulaşıp kavuşmaktır. Bu da

Tanrı’nın emrettiği iyilik ve güzellik yollarından gitmekle mümkün olur. Başka bir deyişle,

Tanrı ahlakı ile ahlaklanmak ve Tanrı sıfatlarıyla sıfatlanmak ve bu suretle de kalbi ilahi nur

ile aydınlatmakla mümkündür. Ruh, tanrı nurundan bir kıvılcımdır.

Bilmek, hakikati anlamaktır; bulmak, açık ve seçik olarak onu görmektir; olmak da

ikiliksiz birliğe ulaşmaktır.

Tanrıya en yakın yol gönüldür. Bu yolun yolcusu olabilmek için de her şeyden önce

insanın kendisindeki gurur ve şehveti kırması ve diğer insanları da hoş görmesi lazımdır.”12

7 1.Tanrı’nın dışındaki varlıklar. 2.dünyaya özgü her şey.
8 Dualar;  Müslümanlarca belli zamanlarda okunması adet olan dualar, Kuran ayetleri
9 Zikirler, anmalar
10 Nefsin isteklerine boyun eğmeden yaşama, nefsin isteklerini kırma
11 SUNAR, Cavit. Melâmîlik ve Bektaşilik. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Yay. Ankara, 1975. S. 19
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Seyyid Şerif el-Cürcâni, Ta’rifât’taki Melâmî maddesinde Melâmet düşüncesinin İslam

düşüncesindeki yerini şu şekilde ifade etmiştir:

“Melâmîler, iç dünyalarında olanı dışa vurmayan bir topluluktur. Bunlar, ihlâsın kemalini elde

etmeye gayret gösterdiklerinden her şeyi dış dünyadaki şekliyle değil, gayb âlemindeki

varlığıyla itibara alırlar. Böyle olunca da bunların irade ve ilimleri Allah’ın irade ve ilmine

aykırı olmaz. Bunlar, haklarında şu kutsî hadis irad edilen topluluktur: ‘Benim veli kullarım,

benim özel kubbelerimin altındadır ve onları benden başka kimse tanıyamaz.’ ”

Melâmîler, kula hidayet ulaştığı zaman insan kabiliyeti kadar paya sahip olabileceklerini

düşünerek iradeye tamamen teslim olurlar. Melâmîliğe giren her mürit öncelikle şeriat ve

tarikat âdab ve erkânını öğrenir. Sonrasında da bu kurallara sıkı sıkıya uyarak mecburiyet ve

sorumluluklarını bilir. Mürit, sorumluluklarını yerine getirmez, esaslara aykırı davranışlarda

bulunursa, ileri gelenler ve mensuplar kendisini uyarırlar. Bu saatten sonra bu kişinin Melâmî

sohbetlerinde bulunması ve Melâmî cemiyetine girmesi yasaklanmış olur. Eğer mürit, işlemiş

olduğu fillerden pişmanlık duyar ve tövbe istiğfar ederse, yaptığı hatanın karşılığındaki cezayı

çektikten sonra Melâmî mensupları tarafından tekrar cemiyet ve sohbete alınır.

II. Melâmîler Tasavvufun İçinden Mutasavvıflara Karşı Doğmuştur

Tasavvuf anlayışı, tekkeleşme sürecinde aslolan mahiyetini kaybetme aşamasına

gelmiştir. Önceleri halkla beraber olan tasavvufçular, tekkeleşmeyle beraber halktan

uzaklaşmaya ve onları dışlamaya başlamıştır. Tarikatlar kendi yöntembilimlerini geliştirip

halktan kopma sürecine girince buna karşı çıkanların da sesleri yavaş yavaş çıkmaya

başlamıştır.

Sûfîler çoğunlukla halktan kopuk ve şehir dışında yaşarlardı. Tekke, zaviye, dergâh gibi

mekânlarda bulunurlar ve buralarda sohbet ederlerdi. Giyim ve kuşamlarıyla da halktan

ayrılan sûfîler vakıflarla beslenmekteydiler. Kendilerini Tanrı'ya adamış ve teşkilatlanmıştılar.

Şeyh olacakları sınava tabi tutmak ve şeyhliklerini onaylamak için "Bab-ı Meşihat-ı Ulya"ya

bağlı "Meclis-i Meşayih"(Şeyhler Meclisi) kurulmuş, padişah tarafından bu meclise azalar ve

reisler tayin edilmiş, vakıflar evkaf idaresince kabul görmüş, padişah değiştikçe beraatların

12 SUNAR, Cavit.  Melâmîlik ve Bektaşilik. S. 19
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yenilenmesi adet haline gelmişti. Şeyh ve dervişler, önceleri halkın hoşgörü ve güvenini

kazanmış kimseler iken sonralarda giyim ve kuşamlarıyla, töre ve terimleriyle halktan

ayrılmışlardı. Halkı kötüleyip kendilerini arif sayıyorlardı. Halka "avam, zahid, zahir" gibi

yakıştırmalarda bulunuyorlardı. Tasavvuf ehli ayrı bir zümre haline gelmiş ve iktidar da

bunları eline almıştı.

Melâmetî anlayış, sûfîlerin yukarıda belirtilen davranış ve yaşayışına bir tepki olarak

doğmuştur. Melâmetî, tasavvufun içinden tasavvuf ehline karşı duran bir tepkidir. Gölpınar’lı

bu durumu şöyle tarif etmektedir: “…bu yol sûfîlerin taçlarına, hırkalarına, iktidarlara satılıp

vakıftan geçinmelerine, büyüklerden saygı görmelerine, halka büyük görünmelerine karşı,

tasavvufun içinden patlayan bir reaksiyondur.”13

Melâmîler, tasavvufun halkla yaşanabileceğini, halktan kopuk olmanın tasavvuf

anlayışına ters olduğunu, kimsenin hor görülemeyeceğini düşünerek halkı kötülemeyi

reddetmişlerdir. Melâmîlere göre sohbet yeri tekke, zaviye, dergâh gibi mekânlar değil, üç beş

hal ehlinin toplandığı neresi olursa olsun herhangi bir yerdi. Melâmîler, sûfîlerin vakıf

anlayışına da karşı durmuşlar ve vakıf anlayışının tasavvufun gayesiyle çeliştiğini

düşünmüşlerdir. Bu sebeple onlar herkesin vakıfla değil, kendi kazancıyla yaşaması ve bu

yolla da yaşatması hususunda birleştiler. Onlara göre varlığını Hakk'a vermek, varını yoğunu

halka vermekten başka bir şey olamazdı. Melâmet neşesini benimseyenler arasında

söylenegelen "Şeriatta bu senin bu benim; tarikatta hem senin hem benim; hakikatteyse ne

senin ne benim." sözü, Melâmîlerin paylaşım konusundaki düşüncelerini ifade etmektedir.

Melâmet ehli kendini zahitlikle, irfanla, iyilikle göstermeyi reddeder. Onlara göre bu tip

girişimler halka kendini beğendirme çabasına düşüşten başka bir şey değildir. Melâmîler

kendilerini herkesten aşağı ve değersiz görmeyi bir şiar(ayırt edici iyi âdet) bilmişlerdir.

Melâmetîler, sûfîlerin "zikir" ve "Tanrı'ya ulaşmada izlenen yol"daki anlayışına da karşı

durmuşlardır.  Onlar, Tanrı'ya zikrin değil fikrin sayesinde; aşk ve cezbeyle

ulaşılabileceklerini savunurlar. Zikir, insanı hayallere düşürür; hatta deli edebilir. "Tanrı'yı

zikir onun kudretini, hikmetini seyretmekten; onu düşünmekten başka türlü olamazdı."14

13 GÖLPINARLI, Abdulbaki. Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar. İnkılâp Kitabevi, İstanbul, tarih yok. S. 244
14 GÖLPINARLI, Abdulbâki. Tasavvuf.  Milenyum Yay. İstanbul, 2000. S.163
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Melâmetî ehli, Kuran'ın şu mealdeki ayetlerini kendilerine düşünüş benimsemişlerdir:

"De ki: İşte bu, benim yolum; ben de can gözüm açık olarak sizi Allah'a çağırmadayım,

bana uyanlar da o çeşit çağırmada ve Allah'ı tenzîh ederim ve ben müşriklerden

değilim."(Yusûf Sûresi, 108. Ayet).15 "Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır ve

onlarla en güzel bir tarzda münakaşa ve mübahasede bulun. Şüphe yok ki Rabbin, kendi

yolundan sapanları daha iyi bilir ve o, daha iyi bilir doğru yolu tutanları."(Nahl Sûresi, 125.

Ayet).16

III. Melâmîlik Bir Tarikat mıdır?

Tarikat, Arapça bir sözcüktür ve “yol” anlamına gelir. Dini inanç, amel ve muamelât gibi

mezhepsel bir sisteme sahip değildir. Tarikatın amacı tasavvuftur. Tasavvuf, Tanrı'nın

niteliğini ve evrenin oluşumunu varlık birliği anlayışıyla açıklayan dinî ve felsefi akımdır.

Gazâlî’ye göre tasavvuf, her şeyden önce imanın sağlamlığına ulaşmak için bir vasıtadır.

Çünkü iman akılla doğmaz ve artmaz; fakat Allah onu, kulun temiz kalbine yerleştirir. Bu

bakımdan tasavvuf kalp aynasını temizleyecek ve oraya ilahi nurun yansımasına temin edecek

tek vasıtadır. Tasavvufa Kuran-ı Kerim’de rastlanmaz; o bir düşünüşler ve hisler ürünüdür.

Allah’a ulaşmak için izlenen yolda elde tutulan bir fenerdir. Bu durumda tarikata da “Allah’a

ulaşmak için izlenen yol” tanımını yapabiliriz.

Abdulbaki Gölpınarlı, “Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar”  adlı kitabında “tam tarikat”

sözünden bahsediyor. Bu sözle anlatmak istediğini şu cümlelerle ifade eder: “Tam tarikatta

pîr, yani o tarikatın kurucusu yahut kurucusu olduğu kabul edilen birisi vardır. Hilafet

silsilesi ona ulaşan halifeler, halifelerin irşada mezun ettiği şeyhler ve bu şeyhlere intisap

etmiş müritler mevcuttur.”17 Burada bir silsileden bahsedilir. Her tarikatın bir silsilesi yani

içindekilerin birbirine bağlı olduğu bir sırası mevcuttur. Tarikatın âstâne denen pîr makamı,

hânkaah denen büyük tekkeleri; makam bakımından ondan aşağı sayılan dergâhları, yani

toplantı ve zikir yerleri, konargöçerleri konaklatmak için kurulmuş zaviyeleri, mensupların

özel giyimi(taç, hırka, kemer, vb.), belli zamanlarda yapılan zikirleri, zikredilen muayyen

tanrı adları; kendisine göre teşkilatı, adab ve erkânı; müritler arasında şeyhe doğru, nakıyb,

meydancı, gibi dereceleri; tekkede kahveci, ferraş(süpürgeci), türbedar, çerağcı(lambacı), aşçı

15 http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=12&Ayet_No=108&I3.x=0&I3.y=0 03.11.10, 11:13
16 http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=16&Ayet_No=125&I3.x=0&I3.y=0 03.11.2010, 11:12
17 GÖLPINARLI, Abdulbâki. Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar. S.186

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp
http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp


8

gibi düzenli olarak iş gören dervişleri ve bunların yardımcıları vardır. Burada gerçekleşen

bütün masrafların karşılanması için bir de vakıflar vardır. Böylece tarikatlara baktığımızda,

onlarda bir kurumsallaşma ve sistemleşme görmekteyiz.

Melâmîlik, tarikatların sistemleşmesine ve kurumsallaşmasına karşı çıktığı için onların

genel özelliklerinden farklı karakteristikler göstermiş ve teşekkülü tepkisel nitelikli olmuştur.

Böyle zuhur etmiş bir düşüncenin sistemleşmesi ve kurumsal yapıya dönüşmesi, Melâmîliğin

ortaya çıkış amacına ters olacağından bu yapının bilinen anlamda bir tarikat olduğunu

söylemek oldukça zordur. Melâmîler diğer tarikat müritlerinin aksine zikri esas görmez, tekke

kurmayı ve vakfa dayanmayı kabul etmez, giyim-kuşam farklılıklarıyla ilgilenmez, halktan

kopmaz, çalışmayı ve genel anlamda aralarında yardımlaşmayı temel sayar, Tanrı’ya aşk ve

cezbeyle ulaşacağına inanır; tören, sema gibi gösterileri reddederler.

Sûfîlerle Melâmîler arasında bazı görüş ve davranış farklılıkları vardır. Melâmîler daha

ziyade zühd, amel ve tatbikat üzerinde dururlardı. Sûfîler nazarî konulara da önem verirlerdi.

Fena, sekr ve vecd’den bahsederler; bir dava ve iddianın ifadesi olan “ Enel Hak”

düşüncesinde olurlardı. Ancak Melâmîler dava ve iddiacılıktan şiddetle sakınırlardı. Zaten

nefislerinin iyi ve güzel bir tarafı olabileceği inancında da değillerdi. Kuran-ı Kerim’in Nisa

Suresi’nin 79. ayetinin “Sana ne iyilik gelirse Allah’tandır. Sana ne kötülük gelirse

kendindendir. (Ey Muhammed!) Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak

Allah yeter.”18 mealini kendilerine adet kabul eden Melâmîler, Hakk’a ait olan şeyin

kendilerine aidiyetini iddia etmekten uzak kalırlardı. Sûfîler, tarikat adab ve erkânın fazlaca

riayet ettikleri halde Melâmîler bu gibi ritüellere önem vermezlerdi.

“Wikipedia” adlı internet ansiklopedisinin “Melâmîlik” maddesinde, konuyla ilgili şunlar

yazmaktadır:

“Çoğu zaman bir tarikat kimliği gibi değerlendirilmesine karşın, Melâmîler tarihte ve

özellikle Osmanlı'nın son dönemlerinde tarikatlar ve hurafeci-durağan dini bakış açısına sahip

din adamlarına karşı mücadele içinde olmuşlardır. Dolayısıyla, Melâmîlik bir tarikat değil;

Kur'an merkezli, dinamik bir bakış açısı ve duruş olarak öne çıkan tasavvufi bir yaklaşım

tarzıdır. Tasavvufu İslam'ın "Batın (iç)" kısmı ve derinliği olarak kabul ederler. Dinin Zahiri

(dış) emir ve yasaklarını "eksiksiz" ve "fazlasız" dosdoğru yerine getirmekle birlikte "Kâmil"

18 http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp?Kuran_id=4&Ayet_No=79&I3.x=0&I3.y=0. 02.11.2010, 23:57
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insan olmak için her zaman ve her yerde Allah'ı zikretmek ve özellikle Allah'ın varlığı ve

birliği ile ilgili itikadi konularda derin bilgi sahibi olmak gerektiğine inanırlar. Bu bilginin

Kur'an-ı Kerim'de Ledün olarak anıldığına işaret ederler ve "Muteşabih (benzetmeli)"

ayetlerin tevilinin, kitabın aslı olan "Muhkem" sınırları içinde yapılması gerektiğini

savunurlar. Onlara göre tasavvuf, bu açıdan İslam tarihinin sonraki yüzyıllarında ortaya

çıkmış bir felsefi ekol değil, İslam'ın özünde keşfedilmeyi bekleyen "Gizli bir Hazine"dir.

Melâmîlik, tarikat ve cemaatlerden farklı olarak belli bir kişinin kurduğu ve o kişinin adıyla

anılan bir grup değil, yaratılış amacının zirvesi olan gerçek kulluğun ne olduğunu anlama ve

böylece kâmil (olgun) insan olma niteliğidir.”19

Tarikat örgütlenmesi, belli sistemler dâhilinde çerçevelenen ve tasavvufi düşünceyi

tekkelere kapatan bir zihniyetin ürünü olmaktan kaçamamıştır. Bu sebeple Melâmîliği bu

anlamdaki tarikattan ayrı tutmak gerekecektir. Çünkü Melâmîlik bir yaşayış biçimi ve neşe

yoludur. Bilindik tarikatlardan farkları oldukça belirgindir. Melâmîliği bir tarikat

örgütlenmesi olarak değil de bir düşünüş, yaşayış biçimi ve felsefe olarak algılamak, onu

anlamamız için daha yararlı olacaktır. Günümüzden geçmişe fener tuttuğumuzda ortaya

çıkanlar eşliğinde Melâmîliği diğer tasavvufi hareketlerle bir tutup tarikat oluşumu içerisinde

değerlendirmek, bu oluşumun hakkaniyetle anlaşılmasına engel teşkil edecektir. “Her tarikatın

içinde bir Melâmî bulunabilir” sözü, bize Melâmîliğin belli bir tarikat örgütlenmesi

yaşamadığını ve bir aidiyete tâbi olmadığını kanıtlar niteliktedir. Melâmîlik bir yaşayış

biçimi, bir neşe, İslamiyet’in hayata uygulanmasında değişik bir yorumdur.

Tarikat zinciri bulunmayan bu Melâmîlik görüşü 2.devre Melâmîliği dediğimiz Bayrami

Melâmîliğine kadar gerçekleşmiştir. Hacı Bayram Veli’nin halifesi Akşemsettin ve Emir

Sikkîni’den sonra bir zincir oluşmaya başlamış ve tam anlamıyla olmasa da bir tarikatlaşma

süreci yaşanmıştır.

IV. Sûfîlerin Melâmet Oluşumunu Değerlendirmesi

Melâmet, tasavvuf tarihi içinde farklı düşünce yapısıyla dikkat çekerken sûfîlerin de

Melâmet hakkında yorumları olmuştur. Melâmetîlerin sûfîlerin içinden, sûfîlere rağmen ve

onlara karşı çıktıklarını hatıra getirecek olursak sûfîlerin Melâmîler hakkındaki yorumlarına

da kulak vermemiz gerekmektedir.

19 http://tr.wikipedia.org/wiki/Melâmîlik. 04.11.10, 17:57

http://www.diyanet.gov.tr/kuran/ayet.asp
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Ebû Aliyyi'l Gaznevi(1071-1072) "Keşfü'l Mahcûb" kitabının altıncı kısmını "Melâmet"e

ayırmış ve Melâmet hakkındaki görüşlerini bildirmiştir. Ona göre tarikat büyüklerinin bir

kısmı Melâmet yoluna girmiştir. Bu yol sevginin özleşmesinde etkindir ve insanı öz

doğruluğa ve sevgiye götürür. Gaznevi, Hz. Muhammed'in peygamber olmadan önce sevilip

sayıldığını; fakat peygamber olup herkese gerçeği anlatmaya başladığı zaman kınandığını

yazar. Buradan Melâmetin "kınayanın kınamasından korkmamak" maddesine anımsama

yapıldığında, Hz. Muhammed'in de Melâmî olduğu Melâmîlerce varsayılabilir. Buradan

hareketle bütün tarikatların, kendilerini Hz. Muhammed'e dayandırdıkları bilgisini de vermek

yerinde olacaktır. Binaenaleyh, 19. yüzyılda da oluşsa, günümüzde de oluşsa tarikatlar

başlangıçlarını Hz. Muhammed'e dayandırırlar.

Gaznevi, kitabında Melâmeti biraz övdükten sonra Melâmet ehlinin üçe ayırır:

1. Gerçekler: Şeriata uyanlar, nefisleriyle savaşanlar, halkın kınamasına aldırış

etmeyenler.

2. Bir maksatla Melâmeti seçenler: Halk katındaki bir şöhretin vereceği benlikten

kurtulabilmek için şeriatta açıkça kusur ve suç sayılmayan; fakat halk tarafından iyi

görülmeyen bazı hareketlerde bulunarak şöhretten sıyrılıp halkın kınamasına uğrayanlar.

3. Şeriattan ayrılanlar: Melâmîlik gereği deyip her türlü kötülüğü yapanlar, şeriat

buyruklarına uymayanlar.

Bu ayrım sûfîlerin gözünden yanlı bir ayrım olmakla beraber, sûfîlerin Melâmeti ve

erbabını nasıl gördüğü bakımından önemlidir. Kitapta Melâmetîler ‘riyakâr’larla kıyaslanmış

ve onlar gibi oldukları vurgulanmıştır. Abdülbaki Gölpınarlı, “Tasavvuf” adlı eserinde bu

kıyaslamayı, Gaznevi'nin kitabını şu şekilde değerlendirerek aktarmıştır:  "...müellif,

riyakârların kendilerini halka hoş göstermek, iyi belletmek kaydında oldukları gibi Melâmet

ehlinin de, halkın kendilerini kötü görmeleri kaydında bulunduğunu, bu bakımdan her iki

bölüğün de nazarlarında halk olduğunu söylemekte, bu çeşit kayıtlardan kurtulmuş olan

http://tr.wikipedia.org/wiki/Mel�m�lik
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sûfîlerin Melâmet ehlinden üstün oldukları belirtilmektedir..."20 Gaznevi, sûfîleri savunduğu

eserinde Melâmîlerin yukarıda belirtilen karakterlerinden ve halk kaydına uğramalarından

dolayı sûfîleri, Melâmet ehlinden üstün tutar. Sûfîlerin Melâmîleri "halk katında ‘kayıt’

ettirme" şeklinde eleştirmesi, Melâmîlerin de sûfîlere yönelttiği bir eleştiridir. Hatta

Melâmîler, sûfîlerin halktan kopması ve gösteriş numunesi olmalarını eleştirerek düşünce

yapılarını oluşturmuş ve sûfîlere karşı çıkmışlardır. Bu karşı çıkıştan sonra savunmaya geçen

sûfîlerin de savunma aracı, Melâmîlerin onları vurduğu silahtan bir başkası olmamıştır. Halka

kayıt yaptırdığı, yani gösteriş için eylemler dizilediği eleştirisine mahkûm olan sûfîler,

Melâmîleri de aynı silahla vurmaya çalışmıştır.

Abbasoğullarının Anadolu elçiliğini yapan ve 1234 yılında vefat eden Şihâbüddîn-i

Sühreverdi; "Avârifü'l-Maarif" ve "İdâletü'l-İyân Ala'l-Burhan" adlı eserlerinde Gaznevi'nin

düşüncelerine katılır ve sûfîleri, Melâmeti ehlinden üstün tutar. Câmî, "Nefahât" adlı eserinde

sûfîlerin hakta fani olduklarını, mutasavvıfların bu yolu tuttuklarını; fakat henüz dileklerine

erişemediklerini belirtirken, Melâmet ehlinin her türlü emre uymakla beraber iyiliklerini

gizlemek, kötülüklerini göstermek gayretiyle nazarlarından halkın silinmediğini, bu bakımdan

ihlâs sahibi olsalar bile ihlâsa ulaşamadıklarını, halk kaydından kurtulamadıklarını söyleyerek

sûfîleri Melâmet ehlinden üstün görür.

Sûfîlerin arasından Melâmîliği kabul edenler, Melâmîliği sûfîlikten üstün tutarlar. Ebû-

Abd’ür-Rahmân-ı Sülemî, Melâmet fikrini sûfîlikten üstün tuttuğu gibi İbni Arabî de Sülemî

ile aynı düşünceyi paylaşır. Hatta İbni Arabî Melâmîlikten üstün tek derecenin peygamberlik

olabileceğini iddia eder ve bu iddia Seyyid Şerif’in, “Ta’rifât” adlı eserinde müellif tarafından

benimsenir.

Tasavvufî tarikatlarda şeyhten şeyhe ulaşan bir yol vardır. Bazı sûfîlerce Melâmîlikte bu

yolun olmadığı ve Melâmîliğin bir neşe olduğu görüşü benimsenmiştir. Bu görüşün paydaşları

olan sûfîlere göre her tarikatta Melâmet ehli bulunabilir. Kendini hor gören ve gösteren bir

neşeye sahip olan kişi, Melâmete düşmüş demektir. Bazı sûfîlerse Melâmeti manevi

durakların en yücesi olarak saymıştır. Bu düşünceyi paylaşanlara göre ise, her türlü lütfa

erişen ‘sâlik’ sonunda Melâmete düşer, varlığın hiçliğini anlar; herkese kul olur, herkesle

haldaş kesilir. Bu raddeye gelmiş olan sâlikin artık rengi ve şekli de yoktur; su misali, hangi

kaba girerse onun rengini ve şeklini alır, olgunluğunu dahi yetersiz görür. Bu durağa

20 GÖLPINARLI, Abdulbâki. Tasavvuf. S. 165
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tasavvufta “telvin”, yani renkten renge giriş durağı denir. Sûfîlerin çoğuna göre telvin durağı,

“temkin”, yani durgunluk ve oturaklı oluş durağından aşağıdadır. Fakat Melâmet ehline göre

durakların en üstünü telvin durağıdır.  Kuran-ı Kerim’in Rahman Suresi’nin 29. ayetinin

“Ondan ister kim varsa göklerde ve yeryüzünde; o, her gün bir iştedir.”21 mealinden Tanrı’nın

her an başka bir tecellide olduğu ve tecellisinde tekerrüre düşmediğini çıkartan Melâmeti ehli,

bu durağın yüceliğini bu ayete dayandırır. Telvin makamına gelen eren de bu ayetin

hakikatiyle karşılaşmış olur.

V. Melâmîlik ve Halk

Tasavvufun tekkeleşmesiyle beraber halktan kopan sûfîlere karşı Melâmîler, halkı gören bir

ideoloji benimsemişlerdir. Halktan içsel anlamda ayrı gibi görünürler ama dışsal anlamda ona

bağlıdırlar. Melâmî, halktan kopuk yaşamayı kabul etmeyen, bu şekilde yaşayanları da

tasavvufun amacından sapmış olarak gören; iç görünüşüyle Hakk’la, dış görünüşüyle halkla

olan kişidir.

Melâmî halkı görür; fakat amel ve halini onlardan özenle saklamaya çalışır. Melâmî’nin

bu gizleyişi 2 türlü gerçekleşir:

a) Amel ve halinde ihlâs ile sadakati gerçekleştirme gayreti

b) Bir tür kıskançlıkla halini başkalarından saklamak için yapılan gizleme gayreti

Melâmîler, hallerini gizleseler de kendilerini halktan ayrı gösterecek davranış ve

uygulamalardan nefret ederlerdi. Onlara göre Allah’a varış kulelere çekilip, tekkelere kapanıp,

şehrin merkezinden uzakta yaşamayla olmazdı; gönül zenginliği, aşk ve cezbe ile olurdu. Bu

durumda yaşanılan toplumun insanları nasıl bir hayat tarzı benimsiyorsa öyle yaşamak esastı.

Hz. Peygamber, insanların en yücesi olduğu halde halktan biri gibi yaşamış ve “köle-

peygamber olmayı kral-peygamber olmaya yeğlerim.” demiştir.

Sûfîlerin, halktan ayrı olduklarını gösteren kerametleri vardır. Melâmîler, kendilerini

halktan ayrı görmediklerinden keramet nevinden şeylere de itibar göstermezlerdi. Onlara göre

keramet, kişinin kendi çalışmasıyla elde edilebilecek ilmî keramettir. İnsanın kendi alın teri ve

21 http://www.kuranmeali.org/kuran_meali.aspx?suresi=rahman&ayet=29  , 02.11.2010, 14:28.



13

emeği olmadan elde edilmiş tabiatüstü kerametler, övünülecek değil utanılacak şeylerdir.

Melâmîler için bu durum hayz-ı rical(erkeklerin âdet hali)dir. Bir kadın nasıl ki hayız

halinden utanır ve bu halini gizlerse gerçek bir sûfî de kerametinden öylece utanmalı ve onu

gizlemelidir.

Halktan ayrı ve üstün görünmeye sebep olan bir diğer konu ise fazla ibadetin halka olan

reklâmıdır. Fazla ibadetine güvenmeyi, fazla ibadet etmiş olmakla övünç duymayı Hz.

Peygamberin de çirkin gördüğünü ve kınadığını bilmekteyiz. İbadetleri gösteriş unsuru olarak

kullanarak halk katında saygınlık elde etmek, ibadeti menfaatler doğrultusunda kullanmaktır

ki bunun diğer adı da riyakârlıktır. Riyakârlık Hz. Peygamber tarafından gizli şirk olarak

tanımlanmıştır. O halde bir Melâmî için bilmem kimin çok ibadet etmesinin hiçbir

imrenilecek, üstün görülecek bir tarafı yoktur. Önemli olan, insanlarla olan ilişkiler ve halka

faydalı olabilmektir.

Melâmîliğin halkla iç içe olmasının sonucunda bir ideoloji ve bu ideoloji etrafında oluşan

bir teşkilat oluşmuştur. Abdulbaki Gölpınarlı’ya göre; “Melâmet bir ideolojidir; tabiri caizse

bir teoridir.”22 Halktan gelen her ideolojinin delilli yahut delilsiz bir sonucu muhakkak

görülür. Melâmîler halktan ayrılmayan ve halkı kucaklayan bir ideolojiyi temsil ettiği için bu

ideolojinin halka yayılması, bilhassa işçi ve esnaf sınıfını teşkilatlandırmıştır. Bu teşkilata da

“fütüvvet” adı verilmiştir. Erlik, yiğitlik anlamlarına gelen fütüvvet ve Melâmîlik aslında aynı

şeydir. Biri ideolojiyi temsil etmekte, diğeri ise temsili olan bu ideolojiyi halka yaymakta ve

halkı teşkilatlandırmaktadır. Bu noktada karşımıza bir kavram daha çıkıyor: mürüvvet.

Mürüvveti kabaca adamlık, insanlık olarak tanımlayabiliriz. Fütüvvetle mürüvvet, yani erlik

ve yiğitlikle adamlık ve insanlık, sürekli beraber anılmaktadır. Yani çoğu Melâmî aynı

zamanda erdir, yiğittir ve insandır.

VI. Fütüvvet Anlayışı

Fütüvvet gençlik, yiğitlik, erlik anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Geleneksel

kaynağını Sâsâniler devrinden alan fütüvvet, Melâmetin esnafı teşkilatlandırmasından ve

inancın iktisadi hayata etkisinden doğmuştur. Herhangi bir sanat ya da ticaretle uğraşan

topluluklar kendilerine, daha önceden yaşamış yahut hayal ürünü olan birini pîr tanımışlar;

22 GÖLPINARLI, Abdulbaki. Tasavvuf. S. 171

http://www.kuranmeali.org/kuran_meali.aspx
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her şehirde esnaflarla sanatkârları temsil eden birisi şeyh olarak tanımışlar, o şehirde ya da

bölgede bulunan esnaf şeyhlerini temsil edene de şeyhlerin şeyhi ve fütüvvet ehli şeyhlerinin

başı anlamlarında “Şeyh’uş-Şuyûh, Reîs’ül-Ahıyet’il-Fityan” demişlerdir. Türk illerinde bu

zata “Ahi Baba” adı verilmiştir. Fütüvvet erbabı şeyhlerine “ahi” derdi. Bu sözün menşei

hakkında çeşitli söylentiler vardır. Türkçe cömert anlamındaki “akı” sözünün bir söyleniş

tarzı olduğu kanaatini benimseyenler varsa da Abdulbaki Gölpınarlı’ya göre bu söz Arapça

“kardeşim” anlamındaki “ahi” sözcüğünün kendisidir. Gölpınarlı, fütüvvet ehlinin birbirlerine

kardeşim dediği tespitine dayanarak böyle bir sonuca ulaşmıştır.

Esnaf ve sanatkârların pîrlerinden bazıları şunlardır: Ekincilerin pîri Âdem Peygamber,

terzilerin İdris Peygamber, çulhaların Şît Peygamber, berberlerin Selmân-ı Pâk, hekimlerin

Zün-Nûn-ı Mısrî, ekmekçilerin Ömer-i Berberî, bakkallarla yemiş satanların Adiyy b.

Abdullah, sakaların Selmân-ı Kûfî, sünnetçilerin Ubeyd-i Mısrî, debbağların(deri

temizleyenlerin) Âhî Evren, okçuların Ebû Saîd, nalbantların Ebû- Süleyman, kuyumcuların

Nasr b. Abdullah, helvacıların Huseyn-ı Bısrî, ayakkabıcıların Muhammed-i Yemânî,

pamukçuların Ammâr, kılıççıların Esîr-i Hindî.

Fütüvvet ehlinin siyasi bir gücü de bulunuyordu. Büyük hükümetlerin yerlerini küçük

beylikler tuttuğu sırada, mesela Selçukluların son devirlerinde, herhangi bir şehirde hükümeti

temsil eden biri veya bir kurum olmayınca devreye fütüvvet teşkilatı girerdi. O bölgenin

idaresi Ahi baba tarafından yapılırdı.

Fütüvvet zincirinin Hz. Ali’ye ulaştığına, Ali’ye fütüvvetin Hz. Peygamber tarafından

verildiğine, Hz. Peygamber’e de Allah tarafından Cebrail aracılığıyla ihsan edildiğine; aynı

zamanda Hz. Peygamber’in Gadîru Humm’da Ali’nin belini bağladığı, Ali’nin de sahabeden

17 kişinin belini bağlayıp onlara fütüvvet verdiğine inanmak, fütüvvetin esas inançlarındandı.

Abbasoğulları, fütüvvet teşkilatının siyasal gücünün farkında olduğundan bu teşkilatı elde

tutmayı düşünmüştür. Gerileme devrelerinde,  Türklerden kurdukları ordularla; Horasan’da

merkezileşen, oradan Irak’a, Anadolu’ya, Suriye’ye ve Mısır’a yayılan, bütün İslam

ülkelerinde bir güç oluşturan fütüvvet ehlini ele geçirmek isteyen Abbasi halifesi Nâsır lî

Dînillâh, kendisini fütüvvet ehlinin imamı olarak tanıtma girişimlerinde bulunmuş, Anadolu

Selçukluları ve diğer İslam hükümdarlarına fütüvvet icazetnameleri göndermiştir.
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Tasavvuf ehlinin inançlarını da benimseyen fütüvvet ehli, zaman zaman propaganda aracı

olarak yaftalanmış ve sonuçlar ileri gelenlerinin hapsi ve sürgününe kadar varabilmiştir.

16.yüzyıllarda yazılan Seyyid Gaybî oğlu Şeyh Huseyn’in “fütüvetname”siyle Ravazî’nin

“Miftah’ud Dakaaık” adını verdiği ‘fütüvetname’sinden anlaşıldığı üzere fütüvvet ehli,

Safavîlerin propagandacısı haline gelmiş ve Sünnî bilginler aleyhlerinde yazılar yazmaya

başlamışlardır. Bunun sonucunda da hükümet bu teşkilata el atmak, Ahi babaları başka

bölgelere tayin etmek gereksinimi duymuştur; buna karşılık yalnız Bayramî Melâmîleri

bağımsızlıklarını gittikçe içlerine gömülerek koruyabilmişlerdir. Bu yola uyan İstanbul

peştamalcıları esnafı, hükümete karşı koyabilmiştir.

Fütüvvet teşkilatı, III. Ahmet devrinden itibaren Avrupa ile ilişkilerimizin artması,

Tanzimat’tan sonra Avrupa’dan gelen fabrika malları, yerli sanatları ve el tezgâhlarını

silmeye başlamış, 1908’den sonra ise artık bu teşkilat kalmamıştı.

Fütüvvet ehlinin özelliği kuşak kuşanmak, şalvar giymektir. Ahi, fütüvvete giren kişiye

“şedd” adı verilen kuşağı giydirir; billur yahut topraktan yapılmış bir kaptaki suya biraz tuz

atar ve tuzlu sudan da bir yudum içirir. Fütüvvet yoluna girmiş olana “Fetâ” denir. Fetâ,

fütüvvetten birisini kendisine kardeş edinince de tuzlu su içirme töreni yapılır.

Fütüvvet, bütün sanat ve esnaf ehlini bünyesine almıştı. Bir sanata, bir işe çırak olarak

alınan kişi, bir zaman sonra fütüvvet yoluna alınır, belli bir törenle kendisine şedd kuşatılırdı.

Her sanatta çıraklık evresi muayyen bir müddete bağlanmıştı. Müddetini dolduran, bir zaman

içinde kötülüğü görünmeyen, yalanı, hıyaneti tutulmayan kişiye o sanatın, o işin şeyhi

tarafından mahfil denen ve tören yapılmaya ayrılmış olan odada, Ahitürk’ün izniyle dükkân

açmak izni verilir ve o kişiye sanatına, işine göre terazi, makas, ölçek vs. gibi malzemeler

teslim edilirdi.

Kötülüğü, müşteriye ya da işine hıyaneti görülen esnaf yahut sanatkârın yargılanması

mahfilde yapılır; cezası da ahisi, esnaf şeyhi tarafından verilir, belli bir zaman işten menedilir

ya da yargılanma sonunda, mensup olduğu işin büyüklerinin huzurunda ayağındaki pabuç

dama atılır ve dükkânı kilitlenip işten tümden menedilirdi.

Fütüvvette ahi baba, şeyh, nakıyb’ün nukabâ, nakıyb, yiğitbaşı gibi dereceler vardır. En

aşağı derece, fütüvvete yeni girmiş, bağlanmış olanın derecesiydi ki buna “terbiye” denirdi.
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Her dükkân sahibi ve çırak kazancının belli bir kısmını o sanata, o işe ait loncaya vermek

zorundaydı. Biriken para, o iş erbabının hastalık, cenaze; kimsesiz kalan çocuklara,

ihtiyarlara, ihtiyacı olanlara yardım etme gibi işlerde kullanılırdı.

“Görülüyor ki fütüvvet, mahkemeye başvurmamak üzere, her işini, her düzenini, kendi

bünyesine göre halleden, adeta hükümet içinde hükümet olan bir teşekküldü.”23

Fütüvvet, Melâmîlikle ortaya çıkan bir düşünce olduğu için bu konu üzerinde bu kadar

ayrıntısıyla durduk. Ancak belirtmekte fayda var ki; her Melâmî, fütüvvet ehline tabi, her

fütüvveti benimseyen de Melâmî değildir. Melâmîlik, fütüvvet esasını kabul eden ve onun

yolunu kurup esnafı teşkilatlandıran bir oluşumdur. Fütüvvet ehlinde Melâmîlikten başka

tasavvufi düşünceleri olanlar olabileceği gibi Melâmîliğin içinden de fütüvvete dâhil

olmayanlar vardır.

VII. Türklerde Melâmîlik

Türkler Moğolların baskısından kaçıp Anadolu’ya doğru gelirken karşılaştıkları tasavvuf

anlayışı, Melâmîlik olmuştur. Arap dünyasında tekkeleşen, sistemleşen, kurumsal nitelik

kazanan tasavvuf anlayışı karşısında gelişip taraftar bulan Melâmîlik, gezici dervişleri

sayesinde Türklerle tanışmıştır. Türklerin tasavvuf adına tanıdıkları ilk düşünce Melâmîlik

düşüncesi olmuş ve Melâmîlik Türklerde önemli bir yer bulmuştur. Zaten konargöçer olan

Türk halkının, tekkesi olan bir tasavvufi anlayışla özleşmesi beklenemezdi. Tekke ve dergâhı

olmayan, mekânsal aidiyete kapılmayan Melâmîlik, Türkler için biçilmiş kaftan niteliğinde

bir düşünüş idi.

Mikail Bayram, “Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu” adlı yapıtının 146. Sayfasında

Türklerin Melâmîlik düşüncesini nasıl taşıdıkları ve fütüvvet anlayışı hakkında şu bilgileri

veriyor:

“Zaten Türklerin büyük bir çoğunluğu fütüvvet ideolojisi ve Melâmî neşvesiyle ilk defa

Horasan bölgesinde karşılaşmışlardır. Moğolların önü sıra bu bölgelerden kitleler halinde

23 GÖLPINARLI, Abdulbaki. Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar. S. 252
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Anadolu’ya gelen Türkler, beraberlerinde bu iki düşünceyi de alıp getirmişlerdir. Göçle

gelenler arasında Melâmî olduğu bildirilen Ahi Evren Şeyh Nasirüddin Mahmud’un

kayınpederi ve hocası Şeyh Evhadüddin Kirmani’nin de bulunduğu ve talebesi Ahi Evren’i

Melâmî neşvesiyle yetiştirdiği bilinmektedir.”24

2. devre Melâmîliği denen Bayrami Melâmîliği, ünlü Türk mutasavvıfı sûfîsi Hacı

Bayram Veli(ölm.1429)’nin adına izafetle anılmaktadır. Bu zamanda Melamilik Anadolu’da

“Bayrâmiyye” adıyla kısa sürede yayılmış ve sevilmiştir. Bu devrede Melâmîler, Osmanlı

yönetiminden çok çileler çekmiştir. Dini şekilci ve kaba kurallar çerçevesinden ele alan

Osmanlı yöneticileri ve onların çevresini saran çıkarcı fıkıh bilginleri, aşk ve samimiyeti esas

alan Melâmîlere iyi gözle bakmamış ve Melâmî müritlerine ağır cezalar uygulamıştır.  Bu

konu hakkında daha geniş bilgiler, “Melâmî Devreleri ve Bazı Melâmîler” başlığı altında

verilecektir.

VIII. Melâmîlikte Zikir

Zikir, tasavvufçuların Tanrı’yı anması ve Tanrı’ya ulaşma yolunda izlenen bir yoldur.

Melâmîlerde zikir diğer tasavvufçulardan farklı özelliklere sahiptir. Melâmîler Tanrı’ya

açıktan zikir yapılarak değil; fikir, aşk ve cezbeyle ulaşılabileceği kanaatindedirler. Ancak bu,

Melâmîlerde zikir olmadığı anlamı da gelmemektedir. Diğer tasavvufçulardan farklı

özelliklere sahip olan bir zikir anlayışları mevcuttur. Onlara göre zikir dört kısımdır:

a) Dilde Zikir

b) Kalpte Zikir

c) Sırla Zikir

d) Ruhla Zikir

Bu zikir kısımlarından biri gerçekleştiğinde diğer üçü susmaktadır. Ruhla zikretme

derecesi gerçekleştiğinde sır, kalp ve dil susar, zikretmez. Bu, müşahede makamında yapılan

zikirdir. Sırla zikir gerçekleştiğinde kalp ve dil zikretmez, bu da heybet makamının zikridir.

Kalp zikretmeye başladığında dil susar, bu da Allah’ın nimet ve lütuflarının ifadesi olan

zikirdir. Kalp zikirden gafil olduğu zaman, dil zikre yönelir, bu da adet olarak yapılan zikirdir.

24 BAYRAM, Mikail. Ahi Evren ve Ahi Teşkilatının Kuruluşu. Konya, 1991. S.146
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Mevcut zikir türlerinden her birinin kendine has incelikleri ve tehlikeleri vardır. Ruhla

yapılan zikrin afeti, sırrın bu zikrin farkına varması; kalp ile yapılan zikrin afeti, nefsin zikre

vâkıf olması; nefsin zikrinin afeti ise zikrini tanıması ve kendinden bilmesi, zikrini büyüterek

karşılığında sevap umması veya bu zikrin kendisini makamlardan birine ulaştıracağını

zannetmesidir. Melâmîlerin tehlike gördükleri durumlardan özellikle de sonuncusu, sûfîlere

bir gönderme niteliğindedir. Sûfîlerin zikirlerinde bir beklenti ve büyütme söz konusudur.

Melâmîler nezdinde insanların kıymet bakımından en değersiz olanı, amelini ve halini ortaya

koyan ve halkın değerlendirmesine yönelerek onlardan bir beklenti içinde bulunan kimsedir.

Koydukları ilkelere göre de bu sözlerin gizi şudur: Ruhun zikri zat zikri, sırrın zikri sıfat zikri,

kalbin zikri nimet ve lütuflar karşılığında yapılan ilahi sıfatların eserlerinin zikri, nefsin zikri

ise çeşitli sebeplere yönelik olarak yapılan zikirdir.

Prof. Dr. Cavit Sunar, Melâmîlerde zikri “Tevhitler” başlığı altında 3’e ayırmıştır:

a) Fiilleri Tevhid

b) Sıfatları Tevhid

c) Zâtı Tevhid

Fiillerin tevhidi, bütün yaratılanların fiiller ile olduğunu bilmek ve her fiili gördükçe o

fiilin aynasında Hz. Ma’şuku müşahade etmektir. Sıfatların tevhidi, yaratılmışlarda görünür

olan sıfatlar aynasında Hz. Ma’şuku müşahade etmektir. Zâtın tevhidi demekse, bütün

yaratılmışların, hulûl(gelip çatma) ve ittihat(birleşme) olmadan Hakk’ın zâtı ile vücutları

olduğunu bilip halk aynasında Hakk’ı, yani Zât-ı Ma’şuku müşahede etmektir.

IX. Melâmîliğin Devreleri ve Bazı Melâmîler

Miladi 8 ve 9. yüzyıllarda oluşmaya başlayan Melâmîlik düşüncesi, kısa zamanda taraftar

toplamış ve yayılmıştır. Günümüze kadar gelen ve geldiği sürece birçok tarikata ve tasavvufî

düşünceye kaynaklık eden Melâmîlik, tarihsel süreç içerisinde 3 devrede incelenmektedir:

1) Melâmîyye-i Kassâriyye(İlk Devre Melâmîleri)

2) Melâmîyye-i Bayrâmiyye(Orta Devre Melâmîleri)

3) Melâmîyye-i Nûriyye(Son Devre Melâmîleri)
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 Melâmîyye-i Kassâriyye(İlk Devre Melâmîleri)

Bu devreye Melâmetiyye ya da Hamdûn Kassâr devresi de denmektedir. Bu devre ismini

veren zat, 884 yılında ölen Nişabur’lu ünlü sûfî Ebû Salih Hamdûn b. Ahmed el-

Kassâr’dır. Ancak yazımızın başında da belirttiğimiz gibi, Kassâr’dan önce de bazı sûfîler

melâmet düşüncesiyle birlikte idiler. Kassâr, melâmet düşüncesini sistemleştirmeye çalışmış

ve yaymıştır.

Melâmîliğin ilk devresi 3 tabaka şeklinde gelişmiştir. Hamdun Kassar’la beraber Ebû

Osman Hiri(Öl. 910) ilk tabakayı oluşturur. Mahfuz ibn. Mahmud Nişaburî(Öl. 915) ile Ebû

Muhammed Mürtaiş(Öl. 939) ve Abdullah ibn. Münazil(Öl. 940) de bu silsilenin 2. tabakasını

teşkil eder. Ebûbekir Nişaburî(Öl. 970), Ebû Hüseyin Ali ibn. Bundar(Öl. 961), Ebû Hasan

Buşenci(Öl. 958) ve Ebû Amr İsmail ibn. Nüceyd(Öl. 976) de 3. tabayı teşkil ederler.

Bu devrede kayda değer isim olarak Hamdûn Kassar’ı görmekteyiz. Bu sebeple ilk devre

Melâmîlerinden sadece Kassâr üzerinde duracağız.

Hamdun Kassâr

Nişabur’lu olan Ebû Salih Hamdûn b. Ahmed el- Kassâr, ilim ve fıkıhta yüksek

derecededir. Ebu Turabi Nahşebî’nin önde gelen ve en sevdiği müritlerindendir. Daha

sağlığındayken bile şöhreti Irak ve civarına yayılmış bulunuyordu.

Kassâr’a “Alimler kimdir?” diye sordular. Kassâr şu şekilde cevap verdi: “İlmiyle amel

edenler, kendi görüşlerini ihtiyatla karşılayan ve vazgeçebilenler, selefin ahlakıyla bezenenler,

Allah’ın kitabına, peygamberin sünnetine uyanlardır. Onların giysileri huşu(alçakgönüllü),

Süsleri verâ(öte), Sözleri zükrullahtır. Onlar ya bir iyiliği emreder ya da bir kötülüğü

nehyederler(yasak ederler). Onların suskunluğu Allah’ın nimetlerini tefekkür etmekten ileri

gelir. Onlar insanlara öğüt verirler. Onların ayıpları insanlar tarafından hiç bilinmez. Onlar
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kendilerini Yüce Allah’tan alıkoyan dünyevi şeylere değer vermezler. Onlar ahiret için

oldukça hırslıdırlar.” 25

Yine Kassâr’a “Bizden önceki iyilerin sözleri niçin bizim sözlerimizden daha etkili ve

daha faydalıdır?” diye sordular. Şöyle cevap verdi: “Çünkü onlar İslam’ın izzeti şerefi ve

yücelmesi, Rahman’ın rızası için konuşuyorlardı. İnsanlara kurtulmaları için öğüt

veriyorlardı. Oysa biz kendimizi yüceltmek, dünyalık aramak ve insanlar tarafından kabul

görmek için konuşuyoruz.”

Hamdûn Kassâr bu sohbetinde bize Melâmî özelliklerinden ufak parçalar sunuyor. “…biz

kendimizi yüceltmek, dünyalık aramak ve insanlar tarafından kabul görmek için

konuşuyoruz...” ifadesi Melâmîliğin gösteriş aramamak, kendini aşağı görmek ve göstermek

niteliklerine gönderme yapmaktadır.

 Melâmîyye-i Bayrâmiyye(Orta Devre Melâmîleri)

Bu devreye Bayrâmî Melâmîliği de denmektedir. Çünkü bu devre ünlü Türk sûfîsi Hacı

Bayram Veli(öl. 1429)’nin adına izafetle anılmaktadır. Bu devre Melâmîlerinin yaşayışları

tarih olarak Osmanlı dönemine denk gelmektedir. Osmanlı döneminde Melâmîler yönetimden

çok çekmişler ve devamlı baskı görmüşlerdir. Tarih içinde Osmanlı yönetimince takip

edildikleri, hapis veya idamla cezalandırıldıkları olmuştur.

Bu dönemde Melâmîlerle ilgili ilginç anekdotlar göze çarpmaktadır. Bunlardan bir

tanesini, Y. Nuri Öztürk’ün “Tasavvuf’un Ruhu ve Tarikatlar” kitabından alıntılayarak

verelim. Burada anlatılan, bir efsane niteliği taşısa da Melâmîlerin o dönemdeki

yaşantılarından bir kesit sunması açısından değerlidir. Anlatılan olay Sarı Abdullah adlı

kişinin “Semerât’ül Fuad” isimli eserinin 245-246. sayfalarından alınmıştır.

“Kanunî Sultan Süleyman(öl. 1566) Rodos’u kuşattığı sırada Melâmî şeyhi Ayaşlı

Bünyamin Kütahya kalesinde mahpus bulunuyordu. Sermerat’ül Fuad yazarı Sarı Abdullah

Efendi(öl. 1660)’nin anlattığına göre, kale 7 ay gibi bir zaman fethedilememişti. Süleyman’ın

canı çok sıkılıyordu. Onun bu halini gören çuhadarı, bir fırsatını bulup Kanûnî’ye şöyle dedi:

‘Sultanım! Bu kalenin fethedilememesine sebep, Kütahya kalesinde mahpus bulunan Allah eri

25 ULUDAĞ, Süleyman. Trc, Kureyşi Risalesi. Dergâh Yay. İstanbul 1978 S. 381
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Ayaşlı Bünyamin’dir. Onu hapisten çıkarın, kale düşsün.’ Kanûnî, söyleneni yapmış ve kale o

gün fethedilmiş.”26

Kerameti gören Kanûni, Melâmîlere saygı duymaya başlamış ve İran seferine giderken

Aksaray’a uğrayarak, Bünyamin’in yerine geçen Pir Ali’yi ziyaret etmiştir. Onun duasını

alarak gittiği seferden dönüşte ona uğrayan Kanuni, bu sefer Pir Ali’den İstanbul’a gelmesini

rica etmiştir. Şeyh bunu kabul etmeyince Kanuni, “Hiç değilse oğlunuz İsmail’i gönderin.”

demişti. Pir Ali’nin bu anda Kanuni’ye söylediği söz keramet niteliği taşır. Pir Ali, Kanuni’ye,

“Sultanım, oğlum tam bir İsmail’dir. Hak yolunda kurban olmaktan asla çekinmez. İstanbul’a

gelir.” der. İsmail, bir süre sonra İstanbul’da 12 arkadaşıyla beraber idam edilmiş ve Pir

Ali’nin kerameti ortaya çıkmıştır.

Bu dönemde Melâmîlik birçok şeyh yetişmiştir. Bunlardan bazılarını tek tek inceleyelim.

Hacı Bayram Veli

İsmi Numan Bin Ahmet Bin Mahmut, lakabı Hacı Bayram Veli’dir. 14.yüzyılda

Orhangazi döneminde miladî 1352 senesinde Çubuk Çayı üzerindeki Sol-Fasol köyünde

doğmuştur.  Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Hacı Bayram Veli, Bursa ve Ankara’da

bulunan alimlerden tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerini öğrendi. Ankara Kara

Medresede müderrislik yaptı. Halk arasında şöhreti kısa sürede yayıldı. Hacı Bayram’ın, şeyhi

Aksarayî ile buluştuğu gün bayram günü idi. Şeyhi, bugün iki bayram birden yaşıyoruz diye

latife edince Numan Bin Ahmet’in ismi Hacı Bayram Veli olarak kaldı. Şeyhinin vefatından

sonra Ankara’ya döndü ve burada talebeler yetiştirmeye başladı. Bu sırada Akşemsettin Hacı

Bayram’ın ününü duymuş ve Ankara’ya yanına gelmiştir. Hacı Bayram’a intisap eden

Akşemsettin bir süre sonra, Fatih Sultan Mehmet’i yetiştirrmesi için İstanbul’a gönderildi.

Hacı Bayram Veli 80 yaşında vefat etti ve naşı Ankara’da kendi adıyla anılan caminin

yanındaki türbede metfundur.

26 ÖZTÜRK, Yasar Nuri. Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar. Yeni Boyut Yay. İstanbul, 1990. S. 366
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Bıçakçı Ömer Dede

Emir Sikkînî diye de bilinen Ömer Dede, Melâmîliğin kurucusu ve sistemin ilk şeyhidir.

Ömer Dede, Göynük’te dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir.

Kendisi bıçak yapımıyla uğraştığından Bıçakçı Ömer Dede veya Arapça deyimiyle Emir

Sikkînî diye anılmıştır. Göynük’ten Bursa’ya gelmiş ve Hamudiddin Aksarayî’den feyz

almıştır. Olgunluğunu Ankara’da, Hacı Bayram Veli’nin dergâhında tamamlamıştır. Şeyhi

Hacı Bayram Veli’nin vefatından sonra tekrar Göynük’e yerleşmiştir.  Veli’nin vefatından

sonra irşat makamına Akşemseddin geçmiş ve bütün müritler de ona tabi olmuştur.

Akşemseddin ile Ömer Dede arasındaki anlaşmazlık zuhur edip ateş hadisesiyle27 kesin boyut

kazanınca Akşemseddin, Melâmî şeyhi Ömer Dede’nin yaptıklarına karışmamış ve Ömer

Dede bu tarihten sonra Bayramiliğin Melâmîlik kolunu oluşturmuştur.

Ayaşlı Bünyamin

Bazı düşüncelerinden dolayı Kütahya Kalesi’ne hapsedilen Bünyamin’in Kanuni Sultan

Süleyman’la olan münasebetini yazımızın geride kalan bölümlerinde paylaşmıştık. Hakkında

fazla bilgi bulunmayan Bünyamin, 1520 yılında vefat etmiş ve Ayaş’ta kendi adıyla anılan

caminin yanı başındaki türbesine defnedilmiştir. Türbenin doğu tarafı üzerinde bulunan hacet

penceresinin üzerinde şeyhi anlatan iki satırlık bir kitabe bulunmaktadır.

Aksaraylı Pir Ali

Melâmî düşüncelerinden ve cezbeli konuşmalarından dolayı kasıtlı olarak yanlış anlaşılıp

Osmanlı yönetimince takibe alınmış olan Pir Ali, Ayaşlı’nın yerine pir olarak geçmiş ve kısa

zamanda ülkenin her tarafında itibar kazanmıştır.

İsmail Maşuki

Aksaraylı Pir Ali’nin oğlu ve halifesidir. Halk tarafından Oğlan Şeyh diye de bilinen

Maşuki, 1505 yılında Aksaray’da doğmuştur. Babasının vefatından önce İstanbul’a gitmiş,

27 Ateş hadisesi: Bir Cuma günü namazdan sonra Akşemseddin bir zikir halkası kurar Bıçakçı Dede halkaya
katılmayarak bir köşede sohbete başlar. Bunun üzerine Akşemseddin, halkamıza katılmaz ise Hacı Bayram’ın
tacını ve hırkasını alırız, der. Ömer Sikkinî bunun üzerine ortaya bir ateş yaktırarak "keramet taçta hırkada ise
biz yanarız, bizde ise taç ile hırka yanar" diyerek ateşe girer. Ömer Sikkinî sapasağlam çıkar, taç ile hırka yanar.
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oradan Edirne’ye geçerek orada bir müddet kalmış ve İstanbul’a dönmüştür. İstanbul’dayken

ilim ve tasavvuf konusunda yüksek derecelerde bulunmuştur. Beyazıt Cami ve diğer

camilerde verdiği vaazlarla “Vahdet-i Vücut” anlayışını kendisini dinleyenlere aktarmıştır.

Ateşli ve cezbeli konuşmalarıyla İstanbul ve Edirne taraflarında yüzlerce mürit toplamıştır.

Asker ve sipahilerin yanı sıra İstanbul’un ileri gelenlerinden de kişiler, müritleri arasında

bulunmakta ve bunların nezdinde hürmet görmektedir. Yaşının genç ve simasının güzel oluşu

sebebiyle ona Oğlan Şeyh ünvanı yakıştırılmıştır.

Güzel ve etkileyici konuşan Maşuki, ateşli konuşmalarından dolayı düşüncelerini

yediremeyen jurnalci kişilerce padişaha ihbarlanır. Aksaray’a dönmesi emredilen Maşuki,

emri yerine getirmeyince 12 müridiyle birlikte Şeyhülislam İbni Kemal’in fetvasıyla At

Meydanı’nda idam edilip cesetleri Ahırkapı’ya atılmıştır. Rivayete göre, Maşuki katledildiği

sıralarda padişah hisardaki Kandilli bahçesinde iken bir de bakarlar ki İsmail Maşuki on iki

müridiyle birlikte denizden su yüzüne çıkarak sema etmeye başlamışlar ve padişaha

seslenerek “Padişahım, bizi haksız yere katlettiler. Halimizi sana arza geldik.” diyerek tam bir

saat denizin üzerinde sema ederler. Padişah durumu görünce hüngür hüngür ağlamaya başlar.

Sarban Ahmed

Melâmî şeyhi Sarban Ahmed(öl. 1545), Tekirdağ’ın Hayrabolu kazasında dünyaya gelmiş

ve Kanuni Sultan Süleyman’ın Irak seferinde ve orduda deveciler başı olması dolayısıyla halk

tarafından “sarban” ünvanı ile anılmıştır. İsmail Maşuki’den feyz alan Ahmed, Osmanlı’nın

nazik bir döneminde şeyhlik yapmıştır. Çünkü bu dönem yöneticileri, Melâmîleri çok yakinen

ve dikkatli olarak izlemiştir. Çünkü Osmanlı yöneticileri Maşuki’nin idamından sonra

İstanbul’da bir karışıklık çıkmasından korkuyorlardı.

Sarban Ahmed, Divan edebiyatının kaside, gazel, mesnevi, muhammes, müseddes, terki-i

bend ve müstezat şekillerinden güzel örnekler vermiştir. Şairliğinin verdiği ince ruhla

Melâmîliği bu tehlikeli dönemde gösterişli bir şekilde halka sevdirip yaşatmasını başarmıştır.

Şiirlerinde Kaygusuz ya da Ahmedî mahlaslarını kullanmıştır.
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Ankaralı Hüsameddin

Ankara’nın Kutluhan köyünde doğmuş, doğum tarihi bilinmemektedir. Sarban Ahmed’in

vefatıyla birlikte irşat makamına geçmiştir. Köyünde yaptırdığı camide her Cuma namazından

sonra zikir toplantıları düzenleyerek cezbeli konuşmalar yapardı.

Zamanla etrafında çoğalan mürit halkasından korkanlar onu İstanbul’a jurnallediler. Şeyh

Hüsameddin İstanbul’dan gelen emirle mahkemeye bile çıkarılmadan hapsedildi. Hapiste

çektiği bir yığın ıstıraplar sonucunda 1557’de vefat etmiştir.

Bosnalı Hamza Bali

Kuvvetli ve cezbeli vahdetçi olan Bosnalı Hamza Bali, Bayrami Melâmîliğinin en büyük

temsilcisidir. Nefsini terbiye etmek için sokak köpeklerinin yalaklarından arta kalanları yer,

görenlere de riyazetten vazgeçtim, her gün tavuk çorbası içiyorum, diyerek bu halinden

kıvanç duyar ve Melâmet gösterirdi. Onun bu halini gören şeyhi Hüsameddin, müridine “Adın

şehitler piri Hz. Hamza’dan geliyor, çok Melâmet gösteriyorsun, bu hal senin başını yer.”

demiştir.

Şeyhlik makamına gelen Hamza Bali, halkı irşat etmek için bazı yöntemler geliştirmiştir.

Lalelizade Abdulbaki’nin yazdığına göre bunlardan birisi şudur: Bosna etrafındaki meyhane

ve içki içilen yerleri gezen Hamza Bali, gördüğü her sarhoşa “Ey oğul, şu içtiğin şeytan

sidiğinin ne neşesi ne hayrı olur; sen benim dergâhıma gel, sana ilahi aşkın kudret

şarabından içireyim ki ebedi mutluluktan sarhoş olursun” derdi.28

Hamza Bali’nin sonu da diğer Melâmî şeyhlerinin sonu gibi olmuştur. Halkın büyük

sevgisini kazanan Bali, jurnalcilerin “bu zat bilgisizdir, başına adam topluyor, irşada gücü

yoktur, oldukça sakıncalıdır” gibi sözlerinin İstanbul’a ulaşması sonucunda acele bir emirle

İstanbul’a getirtilmiş ve Şeyhülislam Ebusuud Efendi’nin fetvasıyla Sülaymaniye’nin

arkasındaki Deveoğlu çeşmesi önünde bazı müritleriyle birlikte idam edilmiştir. Bu sırada

şeyhinin idamını uzaktan izleyen bir mürit de yaşadığı acıya dayanamamış ve belindeki bıçağı

kendine saplayarak oracıkta intihar etmiştir.

28 ABDULBAKİ, Lalelizade. Sergüzeşt. Kaknüs yay. İstanbul, 2001. s. 45
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Bursalı Hasan Kabaduz

Ankaralı Hüsameddin’in müritlerinden olup mesleği terzi olduğundan dolayı, “kaba diken,

aba diken” ünvanıyla anılmıştır. Melâmî şeyhlerinin döneminde art arda idam edilmelerinden

dolayı asıl kimliğini gizlemiştir ve bu da hayatı hakkında elimizde bilgilerin olmamasına

sebep olmuştur. Yetiştirdiği Bosnalı Abdullah Efendi ve Hüseyin Lâmekâni isimli şahıslardan

anlaşıldığı üzere, Kabaduz’un sadece terzilik alanında değil zahiri ve batınî ilimlerde de

oldukça iyi bir eğitimi vardır. Asıl adı Bursalı şeyh Hamza’dır. Budunlu Hüsamettin ve

Belgratlı iki müridi aracılığıyla Bayrami Melâmîliğini Macaristan’a kadar götürerek

gelişmesini ve yayılmasını sağlamıştır.

1601 hayata gözlerini yummuştur.

 Melâmîyye-i Nûriyye(Son Devre Melâmîleri)

Melâmîyye-i Nuriye adıyla da anılan bu devre, günümüz Melâmîliğinin başladığı devre

olup Türk Melâmîlerince, esas Melâmîliğin kuruluş devresi olarak kabul edilmektedir. Bu

devrenin kurucusu, piri bir sûfî-bilgin olan Seyyid Muhammed Nur’ul Arab veya Seyyid

Muhammed Nur’dur.

Birçok eseri bulunan Nur’ul Arab, eserlerini Türkçe ve Arapça yazmıştır. Arab’ın

peygamber soyundan geldiği ve seyyid olduğu kabul edilmektedir.

Seyyid Muhammed Nûr’ul Arabî

Muhammed Nur, 1813’te Mısır’ın Mahallet’ül Kübra kasabasında dünyaya geldi. Babası

Kudüs’ten Mısır’a göçen, bir sûfî zaviyedar ailenin çocuğu olan Kudüslü İbrahim Efendi’dir.

Küçük yaşta yetim kalan Muhammed, dayısı ve dedesinin himayesinde birkaç yıl geçirdikten

sonra Ezher Üniversitesi’nde hocalık yapan Şeyh Hasan el-Kuveysnî’nin terbiyesine emanet

edilmiş olur. Bu zattan dersler almaya başlayan Muhammed, onun manevi irşadından da

nasibini almıştır. Hocasının isteğiyle; Yanya’dan başlayan seyahatlerini Mekke, Medine,

İskenderiye, Antalya, Selanik, Yenbu, İstanbul, Üsküp, Bosna’da sürdürmüş ve son irşat

faaliyetlerini icra ettiği Usturumca’da, 1887 yılında vefat etmiş ve vefat ettiği odaya

gömülmüştür.
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Muhammed, Yanya’da Nakşibendî şeyhi Yusuf Efendi’yle tanışır ve Nakşibendî

tarikatından feyz alır. Ancak bu tarikatın çok şekilci ve kuralcı olması hasebiyle tarikattan

kısa bir süre sonra sıyrılır. Yanya’dan sonra gittiği Mekke’de Halvetiliğin Şabaniyye

kolundan olan Şeyh İbrahim eş-Şamarıkî’den eğitim görmüştür. Ayrıca burada Ekberiyye

tarikatından da etkilenmiştir.

Mekke’den, şeyhinin işaretiyle Mısır’a dönen Muhammed Nur, burada Şeyh Hasan’la

buluşuyor ve onun işaretiyle Anadolu’ya gelmiş ve bir süre burada kaldıktan sonra Balkanlara

geçmiştir. Koçana’da Hıfzı Paşa’nın yaptırdığı medresede ders verme ve irşat faaliyetlerine

başlamıştır. Ayrıca Hıfzı Paşa’nın ev halkına da hocalık yapan Nur, yılın bir kısmını

Koçana’da bir kısmını Üsküp’te geçiriyordu ve bu sırada yaşı 21 idi.

Üsküp’te kaldığı sıralarda Kazanlı Abdülhâlik Efendi adlı bir Nakşî şeyhinden daha feyz

almıştır. Bu sırada 2. hac için tekrar Mekke’ye giden Muhammed Nur, Medine’ye uğradıktan

sonra tekrar Anadolu’ya ulaşmıştır. Anadolu’dan Üsküp’e döndüğünde koruyucusu Hıfzı

Paşa’nın yerini Servili Selim Paşa’nın aldığını gördü. Selim Paşa kısa zamanda Muhammed

Nur’un yanında ve müritlerinden oldu. Bir süre sonra Selim Paşa’yla beraber İstanbul’a geldi.

Bir müddet burada kaldıktan sonra Üsküp’e geri döndü.

“Seyyid, bundan sonraki zaman içinde birkaç kez daha İstanbul’a gelip bir süre kalmış ve

iki defa da hacca gitmiştir. İstanbul’da bulunduğu sırada devrin alim ve şeyhlerinin birçoğu

Melâmet neşesi yayan bu zata intisap etmişlerdir.”29

Üsküp’teki dersleri sırasında ünlü isyancı sûfî Şeyh Bedrettin’in Vâridat’ından yazdığı

şerhi ders notu olarak okutunca bazı çevrelerce İstanbul’a jurnallenmiştir. Ancak diğer

şeyhlerin başına gelenler Muhammed Nur’un başına gelmemiş ve jurnalciler amaçlarına

ulaşamamıştır.

Seyyid Nur; Nakşîlik, Ekberiyye ve Halvetilik gibi çeşitli tarikatların usûlü ve erkânını, engin

Melâmet neşesi ve yaklaşımıyla birleştirerek bağımsız bir tarikat meydana getirmiştir. Bu

tarikatta hakim öğe vahdeti vücuttur. Ve bu vahdeti vücut, tam bir İbn Arabî tarzı taşır.

29 ÖZTÜRK, Yaşar Nuri. Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar. S. 374
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Mustafa Kara, “Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri” adlı kitabında, Melâmîler

hakkında resmi kayıtlara geçen raporlar ve Melâmîlerin yakın tarihindeki rolünden

bahsetmektedir. Tanzimat döneminde bölgemiz tarikatlar tarihini yakından ilgilendiren üç

oluşum müşahede edilmektedir. Bu tarikat kurucularından biri Asya’da, biri Avrupa’da biri

Afrika’da defnedilmiştir.

Kara’nın kitabında zikrettiği üç oluşum; Halidiyye, Melâmîyye ve Derkaviyye’dir. Diğer

tarikatlarla ilgilenmediğimizden, biz Melâmîler hakkında söylenenleri aktarmakla yetineceğiz.

“III. Dönem Melâmîleri diye tanınan ve Muhammed Nur’ul-Arabî’ye nispet edilen bu kol

Balkanlarda ortaya çıkmış, daha sonra bölgemizde yaygınlık kazanmıştır. Tibyân sahibi

Haririzade ve Bursalı Mehmet Tahir bu meşrebe mensuptur. Dervişlere has özel bir

mekân(tekke, zaviye) ve dervişlere mahsus özel kıyafete karşı çıkan Melâmîlerin Cumhuriyet

döneminde diğer tarikatlara mensup dervişlere göre daha rahat bir ortamda meşreplerinin

gereklerini yerine getirdikleri söylenebilir.”30

X. Melâmîlerle Kalenderîlerin Kıyası

Melâmîlik, bütün tarikatlara düşünce anlamında etki etmiş ve bunlar az ya da çok

Melâmîlik neşesini benimsemiştir. Halk, tasavvuf düşüncesinin ortaya çıkmasıyla birlikte

oluşmaya başlayan Melâmîliği bilgi yetersizliğinden dolayı Işıkçılık ve Kızılbaşlık ile

karıştırmış ve bazı kimseler de buna bilerek yahut bilmeyerek öncülük etmiştir. Bu

propagandadan sonuç alamayan kesimler bu sefer Melâmîliği Kalenderîlik ile bir tutup, halkı

bu şekilde yanlış bilgilendirmişlerdir.

Melâmîler ile Kalenderîler arasında anlayış bakımından büyük farklılıklar vardır.

Bunlardan birkaç tanesini verelim:

Kalenderîler ibadetlerinde yalnız farza riayet ederler. Yaşamlarında aşırı anormallikler

vardır. “Melâmîler ise farz, vacip, sünnet, nafile ibadetlerinin faziletlerini bilirler ve bunlara

da harfiyen uyarlar; fakat bu ibadetlerini halktan özenle gizlerler.”31 Kalenderîlerde kendini

toplumdan tamamen tecrit etme vardır. Melâmî, iç görünüşüyle Hakk’la, dış görünüşüyle

30 KARA, Mustafa. Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri. Dergâh yay. İstanbul, 2002. S. 46
31 CAMİ, Abdurrahman. (hzr: Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Süleyman Uludağ)  Nefâhat’ül Üns. Marifet yay.
Marifet yay. İstanbul, tarih yok. S. 20
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halkla olan kişidir. Bunlara karşılık benzer yönleri de bulunuyordu. İki anlayışın esasında da

mala, mülke önem vermeme ve kanaat anlayışı vardır.

XI. Sonuç

Melâmîlik ya da Melâmetiye, tasavvuf düşüncesi oluştuktan kısa bir süre sonra,

tasavvufçulara karşı bir tepki niteliğinde oluşmuş ve kısa zamanda taraftar toplamıştır.

Zamanın tasavvufçularının tekkelere kapanma, sistemleşme, kurumsallaşma, halktan kopuk

yaşama, gösterişe kaçma, halkı cahil ilan etme, tasavvufun amacından sapma davranışlarının

karşısında bir tepki olarak zuhur etmiş ve gelişmiştir.

Miladi 8. yüzyıllarda oluşmaya başladığı varsayılan Melâmîlik düşüncesi, günümüze

kadar çeşitlenerek, birçok tarikata öncülük ederek ve genişleyerek gelmiştir. Tasavvuf

tarihinde teşekkülü açısından dikkatlerden kaçmayan, muhalif tavrıyla marjinalliğini ortaya

koyan ve tasavvufa yeni bir renk ve anlam getiren Melâmîlik anlayışı, sevgi ve aşkın

rehberliğinde izlenen bir yol olarak günümüze kadar varlığını sürdürmüştür.

Doğuş amaçlarından ötürü, bir tarikat örgütlenmesi olarak algılamamızın güçleştiği

Melâmeti görüşü; zamanla çeşitlenmiş, kollara ayrılmış ve bazı sistemleşmeler içerisine

girmiştir. Ancak bizim burada üzerinde durmak istediğimiz, Melâmîliğin bir neşe, bir düşünüş

ve Allah’a ulaşma yolunda şekillenmiş bir aşk ve cezbe olduğudur. “Her tarikatta Melâmî

bulunabilir.” sözüne atıfta bulunarak, Melâmîliğin aslında bir yaşayış biçimi ve neşe yolu

olduğunu daha net kavrayabiliriz.
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