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ÖZET
Anadolu Alevîli!ini anlamak için mutlaka Horasan
kavramõnõn ta"õdõ!õ bütün anlamlarõ 6. yüzyõldan iti#
baren ta"õdõ!õ derinli!i kavramak gerekir. Horasan
birbirinden farklõ inançlarõn, kültürlerin ve sosyo#
ekonomik ya"ayõ" biçimlerinin bir arada bulundu!u
bir bölgedir. Bu çalõ"mada bu sosyo#ekonomik yapõlar#
dan biri olan kõrsal alan örgütlenmesini ele alarak
Anadolu Alevîli!i ile ili"kisini ortaya koymak deneme#
si yapõlmaktadõr. Anadolu Alevîli!inin inanç boyutu
yanõnda bu boyutu destekleyen üretim ili"kileri süreç#
leri de bulunmaktadõr.
Anahtar Kelimeler: Horasan, Anadolu Alevîli!i, $iî,
Sünnî, Besici Kültürü, Horasan Erenleri, Kõ"lak, Yay#
lak, Kõrsal Alan, Kent Ya"amõ.
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on yõllarda Anadolu Alevîli!i kav"
ramõ üzerinde çok sayõda yazõ yayõn"
lanmaktadõr. Konu bir boyutuyla
Ortado!u, bir boyutuyla Orta Asya’da tarihin
derinliklerinden gelen inanç, kültür ve sosyo"
ekonomik yapõlara dayandõ!õ için oldukça
karma#õk ve kompleks bir konudur. Bu yüz"
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den elde edilen bilgilerin her birinin olmasõ
gerekti!i do!ru yerde de!erlendirilmemesin"
den kaynaklanan ciddî kavram karga#asõ ve
de!erlendirme yanlõ#larõ görülmektedir. Bu
yazõlarõn önemli bir kõsmõ, konuya sistematik
bir yakla#õmla bakmadõklarõ gibi birço!u da
yalnõzca zihinsel tahminlere dayanan bazõ
yorumlarõ kesin bilimsel do!rular gibi öne
sürmektedirler. Hele son yõllarda çok sayõda
bilimsel dergide çõkan yazõnõn da kendisinden
önce yapõlan ara#tõrma bulgu ve sonuçlarõnõ
yok sayarak bazõ temel var sayõmlara girmi#
olmasõ son derece yanlõ#, konunun do!ru ve
tam anla#õlmasõnõ engelleyen durumdur.
Oysa Anadolu Alevîli!inin kökenlerine
baktõ!õmõz zaman tarihsel sürecinin çok açõk
oldu!unu görürüz. Bu tarihsel süreci adõm
adõm izleyerek yapõlacak de!erlendirmelerin
hiç ku#kusuz sa!lõklõ yorumlarõ do!uraca!õnõ
söyleyebiliriz. Ne var ki yayõnlanan yazõlarõn
hiçbirinin bu süreci izlemedi!ini ve günümüze
kadar ortaya çõkarõlan birçok belge, bulgu ve
de!erlendirmeyi göz ardõ etti!ini görmekteyiz.
Bizim bu çalõ#mamõz, Anadolu Alevîli!i"
nin ba#langõç evrelerini üç temel nokta üze"
rinden ele alacaktõr. Bunlardan birincisi
Maveraünnehir ve Horasan’da ortaya çõkan
geli#meler ve bu geli#melerin sosyal"ekonomik
ve kültürel etkileri üzerine olacaktõr. Bu bizim
için çok önemli çünkü bu de!i#imin farkõna
varmaksõzõn, tam ve eksiksiz anlamaksõzõn
Anadolu Alevîli!ini anlamak neredeyse im"
kânsõzdõr.
%kincisi, Anadolu’da var olan sosyal"
kültürel ve ekonomik geli#meler ve bunun
Anadolu’da yarattõ!õ çok yönlü etkilerdir.
Çünkü göç alan bu topraklarõn bu kadar kolay
bir biçimde göç kabul etmesinin temel sebep"
lerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Böyle"
ce Anadolu Alevîli!inin zeminini olu#turan
geni# halk kütlelerinin sosyo"ekonomik yapõ"
larõnõn tam ve eksiksiz anla#õlmasõ gerekmek"
tedir. Geni# halk kitlelerinin sosyo"kültürel ve
ekonomik yapõlarõnõn tam ve eksiksiz anla#õl"
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masõnõn birçok tartõ#masõz gerçe!i de kendili"
!inden ortaya çõkaraca!õnõn bilinmesi gerek"
mektedir.
Üçüncü olarak da özellikle Anadolu’ya
Horasan üzerinden gelen göç dalgalarõnõn
gerçek boyutlarõnõn çok iyi bilinmesi gerek"
mektedir. Çünkü yine en çok yanõlgõ bu nok"
tada görülmekte ve Anadolu’nun sosyo"
kültürel yapõsõnda var olan durum sürekli göz
ardõ edilmektedir. Oysa Anadolu’ya yerle#im
belirli bir sistem içinde gerçekle#mektedir. Bu
bir noktada üretim ili#kilerine dayanan bazõ
zorunluluklardan kaynaklanmaktadõr. Hatta
bazõ bilim adamlarõ göçün bir defada ve belirli
sayõda insan tarafõndan yapõldõ!õnõ bile söyle"
me ve yazma cesareti göstermektedirler. Üste"
lik bu dönem göçleri ile ilgili olarak elimizde
çok sayõda kaynak ve doküman bulunmasõna
kar#õlõk. Bu yazõmõz i#te aynõ zamanda bu iki
noktaya bilimsel bir açõklõk getirme iddiasõn"
dadõr.
2

Anadolu Alevîli!inin %slam kaynaklarõna
dayanan kökenlerinin de %slam öncesi Mekke
ya#amõndan ba#lanarak bütün ayrõntõsõyla hiç
ku#kusuz iyi bilinmesi gerekmektedir. Ancak
bu durum bilim adamlarõmõz tarafõndan yine
bir bütün hâlinde i#lenmesi gereken ba#lõ ba"
#õna bir konudur.
Horasan tarihin en eski dönemlerinden
beri insano!lunun do!u"batõ; güney"kuzey
ekseninde siyasal, askerî ve ticarî geçi# yolunu
olu#turmu# ve büyük bir hareketlilik göster"
mi#tir. Bu yüzden konumuza girmeden önce
bugünkü Horasan ile ortaça!daki Horasan
arasõndaki farkõn çok iyi bilinmesi gerekmek"
tedir. Genellikle bugün %ran topraklarõ içinde
Horasan olarak adlandõrõlan bölgenin geçmi#"
teki Horasan kavramõ ile aynõ olmadõ!õnõ be"
lirtmeliyiz. Bugünkü siyasal sõnõrlarla geçmi#"
teki Horasan topraklarõ arasõnda fark bulun"
maktadõr. Geçmi#te Horasan denildi!i zaman
bugünkü %ran topraklarõnõn kuzeydo!usu,
Türkmenistan topraklarõnõn güneyi, Afganis"
tan, Tacikistan topraklarõnõn batõsõ ve Kõrgõzis"

tan’õn bir kõsmõ ile Özbekistan’õn bir kõsmõ
algõlanõyordu. Bu bir kõta büyüklü!ündeki
co!rafya parçasõ üzerinde de birden fazla sos"
yal yapõ bulunmaktaydõ. Güçlü bir kent kültü"
rü ve bu kent kültürünün olu#turdu!u sosyal
yapõ, üretime dayanan ticarî bilinç vardõ. Ayrõ"
ca Horasan’õn kuzeyi ile güneyinde ya#anan
kent kültürü ve toplumsal yapõ arasõnda da
büyük de!i#kenlik vardõ. Horasan’õn do!usu
ile batõsõ da toplumsal yapõ bakõmõndan fark"
lõydõ.
Batõdan gelen birden fazla yolun geni# bir
co!rafî geni#likle birle#ti!i ve bin kilometreyi
a#an bir yolu kat ederek yine do!uya do!ru
da!lar ve çöller arasõndan devam etti!i geni#
toprak parçasõydõ. Bir yandan Çin’e bir yan"
dan Hindistan’a olan ba!lantõ Horasan’õ dün"
ya tarihinin en önemli olu#um yerlerinden biri
yapõyordu (Gökalp, 1973: 93"197).
Horasan’õn yollar ve kentlerinden tama"
men farklõ bir ba#ka önemli özelli!i ise iç Asya
ile ba!lantõlõ kõrsal yapõsõdõr. Yani Horasan
kõrsallarõ özellikle bütün sosyal antropologlarõ
#a#õrtan, kuramlarõn köklü de!i#imine sebep
olan sosyo"kültürel yapõyõ ortaya çõkarmõ#tõr.
Bizim Anadolu Alevîli!inin evrimle#mesini
dayandõrdõ!õmõz temel i#te %ç Asya ile geçi#li
olan kõrsal alandaki do!anõn getirdi!i zorunlu
ya#am biçimidir.
Horasan’da kõrsal kesimlerde besicilikle
u!ra#an çok sayõda topluluk, kõ# ve yazlarõ
farklõ alanlarda sürekli hareket hâlindeydi. Bu
bölgede sõnõrlõ sayõdaki otlaklar yayla olarak
çok de!erli kabul edilmekte, ülkeler ve a#iret"
ler arasõnda büyük çeki#melere sebep olmak"
taydõ. %leride üzerinde duraca!õmõz gibi za"
man zaman bu otlaklarda ve yaylalarda mil"
yonlarca at, koyun, keçi, deve, katõr besleni"
yordu. Bu durumun ülkeler ve ordular için
olu#turdu!u stratejik ve ekonomik gücü gös"
termesi bakõmõndan çok önemlidir (Lindner,
2000: 40). Çünkü Horasan’õ bir boydan bir
boya kat eden binlerce kilometrelik kervan
yollarõnõn lojistik deste!i, yol güvenli!i kõrsal

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

alanlardaki bu yapõ ile korunuyor ve sürdürü"
lebiliyordu. Siyasal ve askerî kriz anlarõnda
ise büyük bir karga#a yine bu kõrsal alanlarõ
etkiliyordu. Kõrsal alanlarõn siyasal ve askerî
karga#adan etkilenmesi ile bölgenin can da"
marõ olan ticaret büyük bir yara alõyordu.
Günümüzde %ran’õn Türkiye sõnõrlarõnda,
Hazar denizinin güneydo!usunda Türkmenis"
tan sõnõrlarõnda, Irak sõnõrõna yakõn Lorestan
ve Caharmahal’de, Orta %ran’da Kirman ve
Afganistan sõnõrõnda yo!unla#an besici kültü"
rüne dayalõ bu topluluklarõn Horasan’õn bütün
bölgelerine da!õldõklarõ ve birbirleri ile arala"
rõnda sürekli ili#kilerin bulundu!unu biliyo"
ruz (Baharnaz, 1994: 7).
Horasan’daki siyasal hareketlilik de çok
önemlidir. Çünkü bu siyasal hareketlilik yuka"
rõda da söyledi!imiz gibi bölgenin yollar üze"
rinde bir geçi# alanõ olmasõ yüzünden insan ve
insan topluluklarõnõ do!rudan etkiliyordu.
%nançlarõn da bu etkilenmeden köklü pay aldõ"
!õnõ belirtmemiz gerekmektedir. Anadolu
Alevîli!i de ileride anlataca!õmõz gibi siyasal
çatõ#malarõn do!urdu!u bir kriz sebebiyle
batõya göç eden besici topluluklarõn inanç
yapõsõ olarak kendisini göstermektedir. Hora"
san’õn bir bölümü sürekli Türk devletlerinin
kontrolünde oldu!u gibi, bir kõsmõ da Pers ve
Sasani krallarõnõn kontrolü altõndaydõ. Ancak
bir yandan Hindistan’a giden yolun üzerinde
olmasõ, bir yandan tarihî ipek yolu üzerinde
bulunmasõ sebebiyle ba#ka devletlerin de do"
!udan, batõdan ve kuzeyden sõk sõk i#gallerine
u!rayan dünyanõn en hareketli ve stratejik
noktalarõndan biri üzerinde duruyordu. Tarih
boyunca Horasan, Türk kültürünün ve dilinin
en güçlü ya#andõ!õ bölgeler arasõnda yer al"
mõ#tõr. 6."11. yüzyõllar arasõnda ciddî bir buna"
lõm geçirmesine ra!men Farsça da bölgenin
egemen kültür dilleri arasõndaydõ. Bu konuda
Bartold Mutezile’nin ünlü temsilcisi Cahiz’e
atfen #öyle söylemektedir:
“Cahiz:” Horasan lisanõ ile Türk lisanõ ara#
sõndaki fark yalnõz Mekke ve Medine lehçeleri ara#

sõndaki fark gibi bir lehçe farkõndan ibarettir.”
(Barthold: 76). Bu da Horasan’õn kültürel yapõ"
sõnõ göstermesi bakõmõndan son derece önem"
lidir.
Önceleri Türklerle %ranlõlar arasõnda sõk
sõk el de!i#tiren Horasan, %slamiyet’in yayõl"
maya ba#lamasõ ile birlikte hicretin 20. yõlõn"
dan itibaren Arap ordularõnõn saldõrõlarõ ile ba#
ba#a kaldõ. %slamiyet’i tebli! ve yayma görevi
aldõklarõnõ söyleyen ve dinî bir heyecanõ fetih
ve zaman zaman da istila amaçlõ olarak kulla"
nan Arap ordularõnõn Maveraünnehir’e kadar
olan bölgedeki insan kayna!õnõ, zenginlikleri
ya!maladõklarõnõ görüyoruz. Aldõklarõ toprak
parçalarõna vali olarak tayin ettikleri komutan"
larõ %slam’õn ilk yõllarõndaki cihat ve tebli!
anlayõ#õndan çok uzak bir biçimde yer yer
ya!ma ve katliamlar yaptõklarõnõ birçok tarihçi
açõkça söylemektedir. Oysa ticaret yollarõ üze"
rinde oldu!u ve Müslüman tüccarlarõn da
ya#adõ!õ bu bölgede Müslümanlõ!õn yayõlmasõ
konusunda silahlõ bir saldõrõya gerek bile ol"
mayabilirdi. Nitekim Barthold:
“Eldeki bilgilere göre X. yüzyõlda yalnõz Hora#
san ve Maveraünnehir’de mevcut olan medreseler o
taraflarda %slamiyet’i yaymak için en kuvvetli bir
vasõta oldular. Ve bunlar bu hususta %slam hükü#
metlerinin tedbir ve siyasetlerinden müstakil bulu#
nuyorlardõ.” (Barthold: 78).
Tamamen ba!õmsõz olan bu medreselerin
yapaca!õ etkinin hiç ku#kusuz silah zoruyla
yapõlacak bir yaymadan daha etkili ve sistemli
olaca!õ açõktõ. Tebli! tarzõ yayõlma hareketi
önce tüccarlar tarafõndan daha sonra ise sufiler
tarafõndan Arap ordularõ gelmeden önce yapõ"
lõyordu (Roux, 2007: 191"192). Ne var ki Arap
Ordularõnõn bu dönemdeki fetih arzusu %s"
lam’õn anladõ!õ cihat anlamõna gelmiyor, aksi"
ne bölgenin zenginliklerinin ganimet olarak
Arap ülkelerine götürülmesi olarak görülü"
yordu. Oysa Arap ordularõ gelinceye kadar
bölgede her türlü inanca kar#õ derin bir saygõ
söz konusuydu. Bu konuda alaca!õmõz bir
örnek kendisi Mani dinine mensup olmadõ!õ
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hâlde onlarõn can ve mal güvenli!ini koruyan
devlet adamõnõn hassasiyetini göstermesi ba"
kõmdan çok önemlidir:
“%bn#i Nedim diyor ki: Tuguzguz hanõ,
Semerkant’ta ya"ayan Mani toplulu!una kar"õ
Samano!lu emirlerinin zulmetti!ini ve onlarõ takip
etti!ini haber alõnca Samano!lu emirine
Samano!ullarõ devleti dâhilindeki Mani mezhebi
taraftarlarõna nisbeten Tuguzguz arazisindeki
Müslümanlarõn sayõsõnõn çok kalabalõk oldu!u ve
e!er Samano!ullarõ memleketlerindeki Manileri
takipte devam ederlerse, kendisinin de memleketin#
deki Müslümanlarõ takip etmek mecburiyetinde
kalaca!õ yolunda bir haber gönderdi.” (Barthold:
70).

4

Taberi, %bni Kesir ve %bnü’l Esir’in tarihle"
rinde Arap ordularõnõn yaptõklarõ bütün ince"
liklerine kadar anlatõlmaktadõr. Bu siyasal
egemenlik için ordu gücünün kullanõlmasõ
sebebiyle esasen kontrol altõna alõnmasõ güç
olan topraklar üzerinde büyük karõ#õklõklarõn
çõktõ!õnõ, zaman zaman birçok küçük sosyal ve
dinî grubun türedi!ini, kendi inançlarõ do!rul"
tusunda kale ve kent beylikleri kurduklarõ gibi
bu kale ve kent beyliklerinin birle#erek küçük
devletçikler haline geldi!ini biliyoruz (Lewis,
2009: 90"92). Özellikle Hazar Denizi’nin güne"
yinde Horasan’õn giri# kapõsõ diyebilece!imiz
noktalardaki sarp da!larda kurulmu# olan
kaleler, menziller ve yerle#im yerlerinin kont"
rolünün mümkün olamamasõ sebebiyle Hora"
san’da 7. yüzyõldan ba#layarak siyasal bir
istikrarõn sa!lanmasõ çok güç olmu#tur.
Kentlerin bile zaman zaman beylerin, kral"
larõn, hanlarõn ve sultanlarõn eline geçti!i ve el
de!i#tirdi!i bir ortamda insanlarõn bu bölge"
lerde düzenli ve sa!lõklõ bir ekonomik ya#am
sürdürebilmesi neredeyse imkânsõz hâle gel"
mi#tir. Bu bir bozkõr üretim tarzõnõn sonucu
olan besici kültürü ile ya#ayan topluluklar için
daha da büyük güçlükleri beraberinde getir"
mi#tir.
Gerek batõlõ bilim adamlarõ gerekse hiç
ele#tirmeden alõntõ yapan bazõ yerli bilim

adamlarõ göçebe topluluklar olarak de!erlen"
dirdikleri boy, oymak, oba ve evleri ayrõca
ya!ma ekonomisine ba!lõ silahlõ güçler olarak
de!erlendirmektedirler. Öncelikle #u bilinme"
lidir ki insanlõk tarihi boyunca ya!ma ve ga"
nimet kültürünün daha çok yerle#ik büyük
devletlerde var oldu!unu görürüz. Bu ya!ma,
çapul ve ganimet kültürünün ekonomik girdi
olarak belirlenmesi mümkündür. Çünkü tarih
kitaplarõ sava#larõn ve ganimetlerin tarihi gi"
bidir. Bir basit kar#õla#tõrma ganimete dayalõ
ekonomik yapõnõn yerle#ik büyük devletlerde
bulundu!unu çok açõk bir biçimde gösterecek"
tir. Geçimini besicilikle sa!layan topluluklarda
bu durum siyasal istikrarsõzlõk, iç karga#alar
sõrasõnda ortaya çõkmakta ve zorunluluktan
yapõlmaktadõr.
Besici üretim ili#kisine ba!lõ topluluklarõn
sõk sõk isyan etmelerinin hiç ku#kusuz iki te"
mel sebebi bulunmaktadõr. Bunlardan birincisi
kendileri için belirledikleri yayla ve kõ#lalar
arasõnda düzenli gidip gelememe, yaylalarõn
egemen devletler tarafõndan i#gal edilmesi
veya kõ#lalarõnõn elden çõkmasõ durumlarõdõr.
Bunlardan sadece birinin gerçekle#mesi eko"
nomilerinin alt üst olmasõna sebep olabilmek"
tedir. Bir ba#ka sebep ise iklim ko#ullarõnõn
beklenenden kötü gitmesi sonucu ortaya çõkan
kõtlõk ortamõdõr.
Burada bir yanlõ# anlayõ#õn da ortadan
kaldõrõlmasõ gerekmektedir. Bazõ bilim adam"
larõ üzülerek belirtmek gerekir ki 20. yüzyõlõn
birinci yarõsõna kadar algõlanan göçebelik kav"
ramõnõ dünyadaki bütün benzer yapõdaki top"
luluklar için standart görmü#lerdir. Güney
Amerika ve Afrika yerlilerinin ya#ayõ# biçim"
leri ile Kuzey Afrika kabile anlayõ#õ (tribe)nõ
tek bir tanõm altõnda toplamõ#lardõr.
Bozkõrda geli#en besici kültürünü çok
yanlõ# bir de!erlendirme ile göçebelik kavramõ
ile birle#tirmektedirler. Oysa besici kültürü,
bir göçebe kültürü de!ildir. Besici kültürünü
olu#turan temel göstergelere baktõ!õmõz za"
man ekonomik girdisini genellikle koyun, keçi
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at ve deve besleyerek sa!layan boy, oymak,
oba ve ev biçiminde örgütlenmi# sosyal toplu"
luklar olarak algõlamamõz gerekecektir.
Bu konuda günümüzün en önemli sosyal
Antropologlarõndan
Richard
Tapper,
&ahsevenler arasõnda de!i#ik tarihlerde 20 yõl
ya#adõktan sonra #u yorumlara yer verir:
“Zira "arkiyatçõlarõn sömürgele"tirme süre#
cinde ara"tõrma olana!õ bulduklarõ ilk alan Arap ve
Bedevi gruplarõnõn ya"adõ!õ Kuzey Afrika olmu"#
tur. Arap dünyasõnõn büyük bölümünde, bizim
“a"iret” olarak tanõmladõ!õmõz örgütlenme biçimi#
ne “kabile”, “qabilah”, bu örgütlenmenin altõndaki
alt birimleri ise “a"iret”, (ashirah) denilmektedir.”
(Tapper, 11"12).
Daha sonra Asya örgütlenmesi için ise #u
yorumu yapmaktadõr:
“Batõ antropolojisine egemen olan indirgemeci
klasik kabullerle hesapla"ma olana!õ sunmaktadõr.
Bu indirgemeci bakõ" açõsõnõn en temel unsuru
a"iret tipi örgütlenmeyi modern devlete açõlõmõ
olan feodal örgütlenmeden geri, soy# temelli ve
neredeyse bütün orta Asya, ön Asya, Afrika, yerli
Amerika ve Okyanusya toplumlarõ için ortak bir
örgütlenme biçimi olarak görme e!ilimidir. As#
ya’nõn ve Asya bozkõrlarõnõn di!er göçebeleri gibi
son derece karma"õk ili"kilerin ve dinamiklerin
ürünüdür. Bu örgütlenme biçimi “tribe” kavramõy#
la ifade edilenin tersine, genel olarak Avrasya,
Ortado!u ve kuzey Afrika’da geli"mi", esas itiba#
riyle siyasal bir içeri!i olan ve ortak köken inancõ
neredeyse tamamen kabullere dayanan bir ortak
çõkar birli!ini ifade eder.” (Tapper, 2004: 9).
Richard Tapper kitabõna yazdõ!õ önsözde
%ngiliz antropoloji uzmanlarõnõn genellikle
kabile kavramõnõ de!i#ik bölgelerde yaptõklarõ
ara#tõrmalara dayandõrmaktadõr. %ngiliz kültür
antropologlarõ genellikle Afrika, Arap ülkeleri
ve Amerika yerlileri arasõnda yapõlan ara#tõr"
malar sonucunda ilkel kabilelerin örgütlenme"
leri üzerinde durmu#lardõr. Üç ana tanõm
üzerinden yaptõklarõ bu de!erlendirmelerin
hiçbiri Ön Asya ve Orta Asya’daki toplumsal
örgütlenmeyi açõklamaya yetmemektedir.

Çünkü içinde ya#adõ!õ &ahsevenlerin örgüt"
lenmeleri antropoloji uzmanlarõnõn yaptõklarõ
tanõmlarõn hiçbirine uymamaktadõr Tapper,
bunlarõn bir ön devlet olarak tanõmlanmasõ
gerekti!ini belirtir:
“Bölgede çok sõk görülen a"iret birlikleri ya da
konfederasyonlarõ kasdetmek üzere Mo!olca kökenli
“ulus” kavramõnõ ya da ortaça! Türkî dünyasõna
hâkim “#ok” kavramõnõ görmekteyiz. Bu kavramlar
Osmanlõ %mparatorlu!u’nun egemenli!i altõndaki
bölgede çe"itli büyük gruplarõn adõ olarak kar"õmõza
çõkmaktadõr. Bozulus, Bozok gibi...” (Tapper: 12).
Boston Üniversitesi ö!retim üyesi Charles
Lindholm da, %slamî Orta Do!u isimli kitabõn"
da Orta Do!u’nun batõlõ gözü ile tanõmõnõ
yapmakta ve burada ya#ayan topluluklarõ
de!erlendirmektedir. Çobanlar ve göçebeler
diye ayrõ bir tanõmlama ile verdi!i bu toplu"
luklarõn ili#ki biçimlerini bizim özellikle belirt"
ti!imiz kaygõlarõ da destekleyen bir biçimde
dile getirir:
“Fakat genelde koyun ve keçi göçebeli!i, deve
göçebeli!inden daha sõnõrlõ ve daha düzenli olmu"#
tur. Çünkü koyun ve keçi göçebeli!i, çok büyük
miktarlarda sürülerin (Frederik barth, Güney
%ran’õn Fars bölgesinde dola"an yõllõk koyun sayõsõ#
nõn bir milyondan fazla oldu!unu söyler) uygun
yerlerde, uygun zamanlarda, uygun aralõklarla ve
bazen de göçlerini engelleyen engellemeye çalõ"an
dü"man tavõrlõ tarõmcõlarõn ya"adõklarõ bölgelerde
dola"õmõnõ gerektirebilir. Bunun yanõ sõra, içinde
bulunduklarõ bölgeden oradan oraya dola"õrken,
üzerlerinde egemenlik sa!lamaya çalõ"an devletin
bu yöndeki çabalarõyla da ba"a çõkmak zorundadõr#
lar. Göç alanlarõnõn geni"li!i, ya"amlarõndaki dü#
zenlilikler ve devletin mütecaviz tutumu, bu göçe#
belerin ya"amõnõ, Bedevi kuzenlerininkinden ol#
dukça farklõ kõlar.” (Lindhlom, 2004: 54).
Lindholm zaman zaman konfederasyon
fikrini Tapper’den alõntõlayarak de!erlendirse
de alt gruplarõ, üst gruplarla birbirine karõ#tõ"
rõr. Bu bir tesadüf de!ildir. Bunu õsrarla yap"
makta alõntõ yaptõ!õ Tapper’in çalõ#masõnda
&ahseven Konfederasyonu içinde yer alan

A l e v i l i k - B e k t a i l i k A r a t õ r m a l a r õ D e r g i s i , Sayõ 1

5

Hamseleri, Ka#kaylarõn bir kolunu ve
Bahtiyarileri ayrõ ayrõ isimlendirmektedir.
Yalnõz bir tespiti ile Tapper’in #u görü#üne
dönmektedir. Lindholm da Orta Asya’da bu"
lunan çobanlõk gelene!inin Orta Do!u’da fark"
lõ oldu!unu belirtmektedir:
“Ayrõca Orta Asya’nõn at göçebelerini orta
do!unun pastorallerinden ayõran Barfield’e bknz
(1993) ilerde görece!imiz gibi Orta Asya’nõn top#
lumsal yapõsõ Orta Do!u’dakinden önemli ölçüde
farklõdõr.” (Lindholm, 1996: 54).
Yazar, içine girip ya#anmadan tam olarak
anla#õlmasõ güç olan bu yapõyõ da eksik de!er"
lendirir. Çoban göçebelerin sosyal ve ekono"
mik gerçeklerini göz ardõ ederek onlarõn dev"
letle ili#kilerine yüzeysel bir yakla#õmla bak"
maktadõr:
“Müdahaleci devlet sistemleri ile yerel köylü
topluluklarõ arasõnda arabuluculuk hizmeti görür#
lerdi.” ( Lindholm, 1996: 55).
6

Yazarõn arabuluculuk deyimi burada san"
ki siyasal bir misyon gibi algõlanmaktadõr. Bu
sosyal ve ekonomik bir gerçeklikten kaynakla"
nan bütünsel ili#kiler a!õnõn bir sonucudur.
Orta Do!u’da son bin yõl içinde geli#en
bütün olaylar, son derece karma#õk ili#kilerin
ve birçok detay unsurlarõn etkisiyle olmu# ve
geli#mi#tir. Bu yüzden yalnõzca kar#õlõklõ çõkar
ili#kisine dayanan bir yapõlanmanõn sonucu
de!ildi. Tapper’in yaptõ!õ çalõ#mada da çok
açõk oldu!u üzere hiçbir çõkar ili#kisi olmaksõ"
zõn oymaklar bir haber üzerine sõrf inançlarõ
için bin kilometre yolu hayvanlarõ, çoluk ve
çocuklarõ ile kat edip Azerbaycan’õn en verimli
otlaklarõnõn bulundu!u Mugan çayõrlõ!õna
gelmektedirler. &ahsevenler Anadolu Alevîli"
!inin en dikkat çekici bölümlerinden birini
olu#tururlar. Çünkü Konfederasyonun içinde
Antalya taraflarõna kadar uzanan bölgede
ya#ayan çok sayõda oymak yer almakta ve
Mugan çayõrõndan Anadolu’ya sürekli olarak
gidip gelmektedirler. Aynõ biçimde bu oymak"
lardan bir kõsmõ de!i#ik sebeplerle Mugan
çayõrõndan Ni#abur ve Me#hed’de kadar gidip

gelirler. Bu bizim yaptõ!õmõz çalõ#ma da Hora"
san"Anadolu ili#kisini göstermesi bakõmõndan
çok önemlidir. Besici topluluklarõn 11. yüzyõl"
dan itibaren bu co!rafya üzerinde de!i#ik
nedenlerle sürekli hareket hâlinde olduklarõnõ
gösterir. Bu gerçekleri bilmeden Anadolu Ale"
vîli!inin anla#õlmasõ mümkün de!ildir. &ah
Abbas döneminde olu#turulan bir siyasal bir"
lik bugün bile hâlen etkisini Horasan besici
kültüründe
varlõ!õnõ
göstermektedir
(Baharnaz, 1994: 36).
Bu konu do!rudan bizim alanõmõzõ ilgi"
lendirmektedir. Çünkü Horasan bölgesinde
özellikle Horasan’õn giri# kapõsõ olarak gördü"
!ümüz Hazar Denizi’nin güneyinden Türk"
menistan’a kadar uzanan alanda bulunan a#i"
retlerin ço!unlu!u Alevî %slam inancõna sahip
önemli bir kõsmõ da Anadolu Alevîli!ini be"
nimsemi# topluluklardõr (Baharnaz, 1994: 36).
Ehl"i Hak ve Aliyyullah adõyla tanõmlanan,
üzerinde hâlen ciddî bir sosyolojik ara#tõrma
yapõlmayan topluluklarõn olu#umu, Anadolu
Alevîli!inin olu#umundan yakla#õk 200 yõl
sonra gerçekle#mi#tir. Bu yüzden Horasan ve
Hazar Denizi’nin güneyinde ya#ayan besici
kültürlü bu topluluklarõn Anadolu Alevîli!in"
den tamamen ayrõ de!erlendirilmesi gerek"
mektedir.
Gerek Tapper gerekse Lindholm’a gelince
zaman içinde Bozkõr üretim biçiminin do!al
yansõmasõ olan besici kültürün iç örgütlenme"
sindeki deyimleri de birbirine karõ#tõrmakta"
dõrlar. Bu örgütlenme için Farsça ve Arapça
kavramlar kullanõldõ!õ gibi Türkçe kavramlar"
la da anlatõlmaktadõr. En küçük birim olarak
ev (eb), sonra a!õl (o!ul"oba, cemaat), obalarõn
birle#mesiyle Oymak (a#iret, kabile) Oymakla"
rõn birle#mesi ile Boy (bod, il, ulus) olu#mak"
tadõr. Çok geni# bir co!rafyada bin yõldan
fazla kullanõlan bu kavramlarõn anlam sapma"
sõna u!ramasõ veya her bölgede ufak de!i#ime
u!ramasõ son derece normal sayõlmalõdõr.
Bozkõrda geli#en besici kültüründe konfe"
derasyonlarõn e#itli!ine gelince, yazar burada
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batõlõ yazarlarõn (Black, 1972: 617) yapay ele#ti"
rilerini kabul etmiyor. E#itlik kavramõnõn derin
kültürel kökleri oldu!unu söyledikten sonra
#u yorumu yapõyor:
“Sõnõf ve statü farkõnõ reddetmenin nedeni,
kõsmen göçebe tarzõ ya"amdan kaynaklanmaktadõr;
çünkü hayvana dayalõ servetin güvencesiz olmasõ
nedeniyle, bugün zengin olan yarõn yoksul olabilir.
Ayrõca hamisinin hayvanlarõna bakan çoban, üze#
rinde herhangi bir baskõ hissetmeyebilir; çünkü
hamisinin sabit sermayesi öncelikle "ehir ticaretin#
de ve tarõm arazisi alõmõnda sattõ!õ hayvanlardan
elde etti!i karõ kullanõm biçimiyle belirlenir. Tüm
yoksul çobanlarõn yaptõ!õ "erefli ve erkekçe bir i"
olan,
hamisinin
sürülerine
bakmaktõr.”
(Lindholm: 57).
Yazar kitabõnõn bir ba#ka yerinde de bu
tarz örgütlenmede bireyler arasõndaki ili#kinin
yapõsõ üzerinde durmaktadõr. Bunu basit bir
profesyonel ili#ki olarak da görmez:
“Ba"ka bir deyi"le pastoraller arasõndaki söz#
le"me, i"çi#i"veren ili"kisiyle sõnõrlõ de!ildi. Bu
sözle"me bey ile tabi olan, daha net olarak da komu#
tanla asker arasõndaki ili"kiye kadar uzanõrdõ. Tüm
ili"kiler, her iki tarafõn istedi!i zaman bozulabilece#
!i, e"itler arasõ anlamalar olarak kabul edilirdi.
Dolayõsõyla çoban topluluklarõnda liderlerin bu
ihtiyari gücü, çok hõrslõ ya da baskõcõ ‘otorite’ kul#
lanan liderleri tasfiye etmeye ya da en azõndan terk
etmeye karar verebilecek kendi a"iret mensuplarõnõn
saldõ!õ derin korkuyla keskin bir "ekilde sõnõrlan#
mõ"tõr.” (Lindholm, 1996: 58).
Görüldü!ü gibi yapõda daha önce üretim
ili#kileri açõsõnda emek"sömürü ili#kisinden
farklõ bir yapõlanma esas olarak alõnmaktadõr.
%li#ki çekirdek bir akrabalõk ili#kisine dayalõ
kayna#mayõ da beraberinde getirdi!i gibi ta"
mamen a#iretlerin, obalarõn zincirleme birbiri"
ne ba!lõlõ!õnõ sa!layan “dede"talip” ili#kisi de
güçlendirmektedir. Oymaklarõn arasõndaki
inanç bütünlü!ü “el ele el Hakk’a” anlayõ#õ ile
parçadan bütüne do!ru giden bir karde#lik
bilinci ile bütünle#mektedir. Aralarõndaki ha"
berle#me teknikleri bozkõr posta ve haberle#"

me örgütlenmesinin devamõ biçiminde kendi"
sini göstermektedir. Davul, tabal, atlõ haberci,
ok gönderme (okuyucu) gibi birçok araçla ba#
döndürücü ve inanõlmaz bir hõzla birbirleriyle
yardõmla#makta, toplanõp da!õlmaktadõrlar.
Bozkõrda geli#en besici kültürünü olu#tu"
ran temel unsurlardan biri de üretim ili#kileri"
dir. Bu algõlama çok önemlidir. Çünkü geçi"
mini genellikle koyun besleyerek sa!layan
topluluklarõn koyunlarõn sa!lõklõ beslenmesi,
bunlardan elde edilen ürünlerin pazarlanarak
geçimlerinin sa!lanmasõ sebebiyle kendilerine
bir ya#ayõ# biçimi belirlemi#lerdir. Konunun
tam olarak anla#õlmasõ için bu durumu kõsaca
tekrarlamamõz gerekmektedir. Koyun ve keçi
besleyen topluluklarõn kõ#õn çok so!uk olan
yüksek yerlerde ya#amalarõ mümkün de!ildir.
Çünkü koyun ve keçilerin sert bir iklimde
ya#amalarõ imkânsõzdõr. Ayrõca yüksek yayla"
larda uzun süren kõ# sebebiyle hayvanlarõn
uzun süre beslenebilece!i otu bulabilmek de
genellikle çok zordur. Bu yüzden mutlaka
kõ#larõn õlõman geçti!i bölgelerde “kõ#la”malarõ
gerekmektedir. E!er böyle bir ortam bulamaz"
larsa ya#ayõ#larõnõ sürdürebilmeleri mümkün
de!ildir. Bugün bu durum Anadolu Alevîli!i
ile çok benze#en Horasan besici topluluklarõ
arasõnda varlõ!õnõ sürdürmektedir. Her ne
kadar bugün &iî olarak vasõflandõrõlsalar da bu
bütünüyle do!ru de!ildir (Baharnaz, 1994: 14"
36).
Yaz aylarõnda ise kõ#lanõlan bölgelerdeki
su ve bitki örtüsünün hõzla kurudu!u veya
azaldõ!õ dü#ünülürse bir sefer de bölgenin
durumuna göre suyun ve taze otun bulundu"
!u noktalara do!ru gitmeleri gerekmektedir ki
buna ‘yayla’mak adõnõ veriyoruz. Bu yapõ Orta
Asya ve Horasan bölgesinde binlerce yõllõk
süren bir ya#ayõ# tarzõdõr ve farklõ bir bozkõr
kültürünü olu#turmu#tur. Hemen anla#õlmalõ"
dõr ki besici topluluklarõn ya#ayõ# biçimi do!"
rudan do!a ko#ullarõna uymaya ba!lõdõr. %k"
lim ko#ullarõ onlarõn ya#amlarõnõn tamamõnõ
olu#turur. Hemen hemen bütün kaynaklarda
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bu üretim tarzõnõn verileri üzerinde duruldu"
!unu görmekteyiz.
Besici topluluklarõn üretimleri tamamen
do!a ve kõrsal alanla ba!lantõlõ olmakla birlik"
te sürekli olarak kent ve kent kültürü ile de
ba!lantõlõ bulunmaktadõr. Bunu da yine tar"
tõ#masõz bütün kaynaklarda var olan #u bilgi"
lerle desteklememiz gerekmektedir. Besici
sadece kendisine yetecek sayõda koyun besle"
memektedir. Aksine kendisine sürekli gelir
getirecek ve sürekli sayõsõ artan koyun sürüleri
beslemektedir. Özellikle 10. yüzyõlda geçimini
besici kültürü ile sa!layan topluluklarda her
evin 100’ün üzerinde koyun beslemesi normal
kabul ediliyordu. Çünkü bir evin 100 koyun"
luk bir sürü ile yõllõk geçiminin sa!lanabilece!i
hesap edilmektedir (Lindner, 2000: 98"99).

8

Ayrõca zengin besiciler için ortaça!õn ünlü
gezginlerinden %bni Fadlan’õn ifadesine göre
50 bin koyun besleyenin bulundu!unu söyle"
mektedir. (Fadlan) Elli bin koyun bugün için
de!erlendirildi!i zaman ba#lõ ba#õna bir ba"
!õmsõz üretim sistemi demektir. Çünkü bu elli
bin koyunun sütü ve süt ürünleri, yünü, ba!õr"
sa!õ, kemi!i ve hemen hemen her #eyi ticarî
bir meta olarak de!erlendirilmektedir. Burada
unutulmamasõ gereken gerçeklerden biri de
besici kültürünün sadece hayvan besleme ile
sõnõrlõ bir üretim ili#kisi bulunmamaktadõr.
Özellikle at, deve, katõr gibi yük ve binek hay"
vanlarõnõn beslenerek kervanlara satõlmasõ,
takas edilmesi, kiralanmasõ, hatta do!rudan
ta#õmacõlõk görevlerini üstlenmeleri de yaptõk"
larõ yarõ ticarî i#ler arasõnda yer almaktadõr.
Bu durumun üzerinde bu kadar geni#
durmamõzõn sebebi besici kültürü ile u!ra#an
topluluklarõn ayrõca kent kültürüne de gerek"
sinmesinin bulundu!unu ortaya koymak için"
dir. Besici ürettiklerini pazarlamak ve pazar"
ladõklarõ ile kendi geçimini sürdürmek zorun"
dadõr. Bu durum onlarõ sürekli kentlere muh"
taç hale getirdi!i için genellikle varlõklarõnõ
sürdürebilmek için kentlere giden yollarõn
üzerinde olmak zorundadõrlar.

Besici kültürü ile ya#ayanlarõn kent ya#am
biçimini
tamamladõ!õnõ
gösteren
Maveraünnehir ve Horasan’daki durumu ile
ilgili olarak Barthold’un #u tespitlerini burada
özellikle belirtmemiz gerekmektedir:
“Göçebelerle alõ" veri" her zaman büyük önem
ta"õyordu, kesim için büyük miktarda sõ!õr ve sürü
ile hayvan onlardan elde ediliyordu, aynõ zamanda
onlardan deriler, kürkler ve köleler satõn alõnõyor#
du. Yerle"ik halklarla alõ"veri" göçebeler için ger#
çekten zaruri idi, onlar bu yol ile giyim e"yasõ ve
hububat alõyorlardõ. Çin’de ve Rusya’da oldu!u
gibi So!d’da göçebeler bozkõrlara ticaret kervanla#
rõnõn gelmesini beklemeden kom"ularõ yerle"ik
halklarõn sõnõrlarõna do!ru sürülerini sürerlerdi.
Göçebelerle alõ"veri"ten en büyük kazancõ
Horezmliler tarafõndan elde olunurdu. %stakhri’ye
göre onlarõn bütün refahõ münhasõran Türklerle
yaptõklarõ alõ"veri" ili"kilerinden geliyordu.
Gürgenç’ten kervanlar güneye, Horasan’a ve batõ#
ya Hazarlar’a giderdi(…) Horezmliler Horasan ile
ticaret yapan sõnõfõn ba"lõca temsilcileri oldular.
Son olarak göçebelerle ticaret emtiasõnõ alõp verme
ihtiyacõ yün ve pamuk dokuma üretiminde hatõrõ
sayõlõr bir geli"meye yol açtõ…” (Gökalp, 1973:
123).
Bartold’un burada ele aldõ!õ göçebe kav"
ramõna ba#õndan beri itiraz ediyoruz ve bu
konuda ça!da# batõlõ sosyal antropologlar
bizimle aynõ dü#ünceyi payla#õyorlar. Bunun
yanõnda Barthold’un söyledi!i gibi besici top"
luluklarõn sadece sürülerini getirdiklerini ve
sattõklarõnõ dü#ünmek do!ru de!ildir. Yapa!õ,
deri, bal, her türlü av hayvanlarõnõn postlarõ,
çuval, her türlü kilim, halõ, keçe ve benzeri
birçok ta#õma malzemesi, e!er, at, katõr ve
benzeri birçok malzeme üretilerek satõlan mal"
lar arasõnda sayõlmalõdõr.
Zaman zaman kendileri için “çerçi paza"
rõ”, “yaban pazarõ” adõnõ verdi!imiz pazarlar
kuruluyor olsa da sonuçta bunlarda besici
kültürünün kent kültürü ile ili#kisini göster"
mektedir. “Anadolu’da “çerçi pazarlarõ” hâlen
kurulmaktadõr. Ancak sayõlarõ gittikçe azal"
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makta ve yok olmaktadõr. Yazõn Anadolu
kõrsalõnda gördü!ümüz “abdallar” bu çerçi
pazarlarõnõn vazgeçilmez esnaflarõdõr. Çünkü
yaylada üretilen tonlarca süt ve süt ürününün
hõzla kentlere ta#õmasõ gerekmektedir. Bu da
i#te böyle bir esnaf grubu tarafõndan genellikle
takas yöntemleri ile veya hizmet kar#õlõ!õ ya"
põlmaktadõr. “Yaban pazarlarõna” gelince bu
çok daha büyük ve genellikle bir panayõr gibi
kurulan çok önemli bir ekonomik de!eri olan
serbest ticaret alanlarõdõr. Buralarda takas da
dâhil olmak üzere birçok yöntemle mal alõ#
veri#i yapõlõr. Görüldü!ü gibi kentle bozkõrda
geli#en besici kültürü arasõnda sõkõ bir ba!
bulunmaktadõr. %lerde Anadolu’da kent ve
kõrsal alan ili#kisine girdi!imiz zaman bu kõr"
sal alan kent bütünle#mesi üzerinde ayrõca
duraca!õz.
Yaban pazarlarõ hâlen Horasan ve Hora"
san’õn Türkmenistan’da bulunan bölgelerinde
kurulmaktadõr. 1999 yõlõnda Gazi Üniversite"
si’nde geli#tirdi!imiz, proje koordinatörlü!ü"
nü yaptõ!õm bir belgesel film projesi için Ho"
rasan ve Türkmenistan’da yaptõ!õmõz gözlem"
lerde bu pazarlardan çok önemli görüntüler
elde ettik. Bu görüntüler Gazi Üniversitesi ve
Almanya’da Alevî " Bekta#î Enstitüsü ar#ivin"
de bulunmaktadõr.
Sonuç olarak besicilik son derece zor belir"
li dengelerin bir arada bulundu!u bir üretim
tarzõdõr. Bir yandan kendilerine uygun bir
kõ#lak bulmalarõ ve buralarda kõ#lamalarõ, yine
uygun bir yayla bulup ilkbahardan ba#layarak
koyunlarõyla birlikte yaylalara çõkmalarõ, üre"
timlerini pazarlamak için de kendilerine genel"
likle yollara yakõn bölgeleri seçmeleri gerek"
mektedir. Bütün bu durumlarõ tam olarak
bilmeden Anadolu Alevîli!inin temellerini
anlamak ve kavramak mümkün de!ildir.
Çünkü hâlen bugün bile Anadolu Alevîli!inin
özgün yapõsõ bu sosyo"kültürel yapõ içinde
varlõ!õnõ sürdürmektedir. Anadolu Alevîli!i"
nin geli#ti!i ve ya#adõ!õ topluluklar Türkistan,
Horasan ve Anadolu ekseninde besici kültürü

ile ya#ayan topluluklardõr. Bu kültürü sürdü"
ren Sünnî topluluklarõn ya#ayõ#larõnõn ve kül"
türlerinin Anadolu Alevîli!ine çok yakõn ol"
du!unu özellikle belirtmeliyiz.
Bütün bu zorunlu açõklamalardan sonra
asõl konumuza gelirsek, besici topluluklarõn
kõ#la ve yaylalarõndan kopmalarõ onlara bir
anda çok #ey kaybettiren en önemli olaylar
arasõnda yer almaktadõr. Çok önemli bir du"
rum olmadõ!õ zaman besici topluluklar kõ#lak
ve yaylaklarõndan kopmazlar. Siyasal istikrar"
sõzlõ!õn ba#ladõ!õ bir ortamda ise üretim ili#ki"
lerinden kopu# sürekli hareket hâlinde olmala"
rõndan çok kolay olur. Bu durum ekonomik ve
sosyal olarak onlarõn üzerinde derin etkiler
bõrakõr. Yukarda da belirtti!imiz gibi Hora"
san’da 7. yüzyõldan itibaren ba#layan ve 10.
yüzyõlda kronikle#en Horasan yöresindeki
siyasal istikrarsõzlõk bu bölgedeki besici toplu"
luklarõn Anadolu’ya kaymalarõna sebep ol"
mu#tur. Nitekim Anadolu’da birçok yörede
yaptõ!õmõz alan ara#tõrmalarõnõn neredeyse
tamamõnda aradan yüzlerce yõl geçmi# olma"
sõna kar#õlõk hâlen Horasan’dan gelmi# olmak
ortak bir köken gibi kullanõlmaktadõr. Bu son
derece önemli bir sosyal travmadõr.
Bu bölgenin istikrarsõzla#masõ özellikle
Kars’tan ba#layarak Hazar Denizi’nin güne"
yinden Türkmenistan’a kadar olan bölgede
geçimlerini sa!lamaya çalõ#an besici boylarõ,
oymaklarõ, obalarõ, geçimlerini sa!layamaya"
cak duruma getirmi#tir. Miladî 7. yüzyõldan
itibaren Arap ordularõnõn Semerkant, Buhara
gibi dönemin ticaret yollarõ üzerinde bulunan
en büyük ve en zengin kentleri silah zoruyla
ve vah#ete dayanan bir #iddetle ele geçirdikten
sonra (bak: Taberi, %bn"i Kesir ve %bnü’l"Esir)
besicilikle u!ra#an topluluklarõn Asya’nõn
içlerine ve do!usuna do!ru göç ettikleri, bir
kõsmõnõn ise yine Horasan üzerinden Anado"
lu’ya do!ru geldikleri görülmektedir.
Birçok kaynakta anlatõlmasõna ra!men çok
kesin bir netlikte Türkiye Tarihi’nde dile geti"
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rilen #u bilgi bizim göç süreci ile ilgili verdi"
!imiz bilgileri desteklemektedir:

%bn"i Kesir ve %bnü’l Esir’de anlatõlan #u
bilgi de dikkat çekicidir:

“Gerek nüfus artõ"õ ve otlaklarõn daralmasõ,
gerek daha do!udan gelen kavimlerin baskõsõ, ge#
rekse aristokratik önderliklerin giri"imi sonucu,
Sir#i Derya O!uzlarõ 11. yüzyõlõn ortalarõndan
itibaren dalgalar halinde Yakõn Do!u’ya göç etti#
ler.” (Ak#in, 1990: c.1/111).

“Kuteybe bu isyancõ hükümdarõn üzerine gi#
derek Talekan halkõna hücum etti ve çok sayõda
kimseyi öldürdü!ü gibi dört fersah boyunca iki sõra
halinde pek çok ki"iyi de astõ.” (%bnü’l"Esir, 1991:
c. 4, 486).

Aynõ kaynakta Horasan’dan göçle ilgili
olarak tek yönlü bir gerekçe olmasõna kar#õlõk
dalgalar halinde göçü gösteren #u bilgiye yer
verilmektedir:

Her iki kayna!õn verdi!i bilgi do!ru ise
bir fersahõn üç mil oldu!unu dü#ünerek
(Pakalõnlar, 1971: c.1, 609) Kuteybe on iki mil
boyunca iki sõra halinde insanlarõ idam etmi#"
tir.

“Kutalmõ"o!lullarõ sülalesi, bir kere daha#
%ran’dan yerle"ik tarõma zarar vermesinler ve dev#
leti rahatsõz etmesinler diye, habire Anadolu’ya
sevk edilen#göçebe a"iretlerin insan gücünü kulla#
narak, küçük Asya’nõn büyük kõsmõnõ ele geçirdi.”
(Ak#in, 1990:c.1/112)

Harezm’de kendisine teslim olmu# esir"
lerden binini sa! tarafõnda, binini sol tarafõnda
ve binini önünde ve binini de arkasõnda öldür"
terek Türklere gözda!õ vermek istedi. Kuteybe
ile ilgili olarak Ka’bü’l E#’ari, bu hususta #öyle
bir #iir söylemi#tir:

Burada Arap ordularõnõn “gaza”, “cihad”
ve “fetih” adõ altõnda aslõnda ya!ma ve çapul
yaptõklarõnõ biliyoruz. Bu konuda özellikle
daha tarafsõz bir gözle bakabilme #ansõna sa"
hip olan Müslüman ve batõlõ bilim adamlarõ
Muaviye ile ba#layan yeni dönemi:
“$imdi halife devleti, artõk do!rudan %slam’a
dayanmayan, daha dünyevi bir emperyal güç haline
geldi.” (Hudgson, 1993: 161) biçiminde tanõm"
lar. %nancõn sadece görünü#te kaldõ!õ cihad
fikrinin arkasõnda ya!ma ve çapul’un oldu!u"
na dair iki örne!i burada vermeliyiz:
“Muaviye’nin o!lu Yezid, Süllem bin Ziyad’õ
Sicistan ve Horasan valili!ine tayin etti.
(…) (Ziyad) Mühelleb bin Ebi Süfra’yõ Türk
$ehri Harezm’e gönderdi. Gidip Harezm’i ku"attõ.
Harezmiler 25.000.000 dirhem vermek "artõyla
onunla barõ" andla"masõ yaptõlar. O da onlardan
para yerine e"ya alõyor ve e"yalarõ yarõ kõymetine
satõyordu. Böylece onlardan 50. 000. 000 dirhem
de!erinde e"ya ganimet olarak almõ" oldu. Böylece
Mühelleb, Süllem b. Ziyad’õn yanõnda itibar sahibi
oldu.” (%bn"i Kesir, 1995: 8/344).
Burada çok açõk bir biçimde yapõlan tefeci"
lik ve ya!macõlõktan ba#ka bir #ey de!ildir.

“Kuteybe hergün bir talan yapõyor
Servetlere yeni servetler katõyor” (%bn"i Kesir,
1995: c. 9/143"145).
Burada göz ardõ edilmemesi gereken hu"
suslardan biri de Araplarõn kendilerini üstün
ve seçilmi# bir õrk olarak görmeleridir (Kavm"i
Necib) bu anlayõ# Emeviler döneminde gittik"
çe güçlenerek din üstün õrk anlayõ#õnõn emrine
verilmi# ve Arap olanlarla Acemler (Arap
olmayanlarõn tamamõ) birbirinden ayrõlmõ#tõr.
Bu ayõrõm Arap olmayan topluluklarõn %slam
anlayõ#larõnõn farklõla#masõnda en do!al ge"
li#melerden biridir. %slam tarihinde “Ehlü’t"
Tesviye” veya &uubiye Hareketi bu yüzden
çõkmõ#tõr. Bu konuda bütün Arap co!rafyacõla"
rõnõn ve tarihçilerin zaman zaman çok açõk
õrkçõ tavõrlarõ ayrõ bir makale konusu olacak
kadar geni#tir. (Üçok, 1979: 55"59).
Ancak bütün bu geli#meler ba#ta %ranlõ
topluluklar arasõnda sonralarõ Türkler arasõn"
da Araplarõn benimsedikleri %slam anlayõ#õna
kar#õ bir %slam anlayõ#õnõn benimsenmesine
sebep olmu#tur. Barthold bunu Zerdü#t dinini
ortadan kalmasõndan sonra Sünnî Arap ege"
menli!ine bir ba#kaldõrõ olarak Tahiriler ara"
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sõnda Horasan’da ba#layan ve geni#leyen bir
akõm olarak de!erlendirir ve %mam Rõza’nõn
Me#hed’de bulunan kabrinin ve çevre illerin
&iili!in önemli yayõlma merkezi oldu!unu
söyler (Barthold, 1940: 46"47). 9. yüzyõla isabet
eden bu de!erlendirme %slam’õn Horasan’da
tanõnmaya ba#ladõ!õ miladi 650 yõlõndan yak"
la#õk 240 yõl sonradõr (Hodgson, 1993: c.1/153).
Bu iki yüz yõllõk süreç içinde bölgede çok sayõ"
da %slam anlayõ#õ, batinî yorumun geli#ti!ini
görmek mümkündür. Ali yanlõlarõnõn onun
ölümünden sonra uzun bir süre ona biat et"
mediklerinin kanõtlarõndan biri de Ziyad bin
Ebihi’dir. Sonralarõ biat etmi# olsa bile %ran ve
Irak’taki yönetimi sõrasõnda Ali yanlõsõ geli#"
melere sert bir tavõr almadõ!õ bilinmektedir.
Besici üretim ili#kisine ba!lõ olan toplu"
luklarõn bir yandan ikinci sõnõf insan sayõlma"
larõ (mevali), bir yandan #iddete ve baskõya
dayalõ yönetim biçimlerine duyduklarõ tepki
kendi sosyo"kültürel zorunluluklarõndan kay"
naklanan inanç algõlamasõnõ geli#tirmelerini
sa!lamõ#, bir yandan da son derece kõrõlgan bir
yapõya sahip olan yayla ve kõ#la arasõnda
besicilik yapma gerçe!i onlarõ Anadolu’ya
kaydõrmõ# ve Anadolu Alevîli!inin evriminde
bir dönüm noktasõ olmu#tur.
Sözlü gelenekte yukarda belirtti!imiz gibi
Horasan’dan geli#, Arap ordularõnõn yakla#õk
1200 yõl önce yaptõklarõnõn ya#lõlar tarafõndan
a!õzdan a!za anlatõlmasõ bo#una de!ildir. Bu
geli# zaman zaman toplu büyük göçler hâlinde
oldu!u gibi istikrarõn oldu!u dönemlerde de
kõsõm kõsõm 19. yüzyõla kadar sürmü#tür. Os"
manlõ ar#iv belgelerinin incelenmesi sonucun"
da görülmektedir ki Semerkant ve Buhara
üzerinde geli# gidi#lerle ilgili yakõn zamanlara
kadar yazõ#malar sürdürülmü#tür. 18. ve 19.
yüzyõlda yollarõn güvenli olmamasõ sebebiyle
insanlarõn %stanbul üzerinden hacca gittikleri"
ne dair birçok yazõ#ma bulunmaktadõr. Bu da
Horasan ile Anadolu arasõndaki stratejik bü"
tünle#meyi göstermesi bakõmõndan oldukça
önemlidir. (Binark, 1992: 25"48).

Buna tipik örnek olarak Bulgaristan’da
Tutrakan’da yatan Sadi Baba adlõ yarõ Bekta#î,
yarõ Nak#î kültürünü temsil eden inanç önde"
rini verebiliriz. Bulgaristan’da yaptõ!õmõz bir
alan ara#tõrmasõ sõrasõnda sanca!õnõ, mezarõnõ
buldu!umuz Sadi Baba 18. yüzyõlõn sonlarõnda
Buhara’dan çõkarak Balkanlar’a kadar gelmi#
Romanya sõnõrõnda Tuna nehrinin hâkim bir
tepesinde ö!retisini sürdürmü#tür. Buna ben"
zer daha birçok örnek Anadolu ve Balkanlar"
dan verilebilir.
Horasan üzerinden Anadolu’ya göçle ilgili
olarak çok sayõda Bizans, Ermeni, Arap tarih"
çisi yanõnda yine çok sayõda gezginin gözlem"
lerini kaynak ve belge olarak göstermek
mümkündür. Bu göç sanõldõ!õ gibi bir kerede
de!il, 18. yüzyõla kadar azalarak veya ço!ala"
rak sistemli ve sürekli olarak geli#mi#tir. Bu
daha sonra yazaca!õz bir makalenin konusu
olacaktõr. Bizim amacõmõz bu bilinen gerçekle"
ri tekrar kaynaklarla desteklemek de!ildir.
Bizim asõl amacõmõz günümüzde yapõlan bazõ
yorumlarõn göz ardõ etti!i gerçekleri ortaya
koymaktõr. Böylece yapõlan yorumlarõn sa!lõk"
lõ bir biçim almasõ mümkün olacaktõr.
Bizim sõk vurgulamak istedi!imiz gerçek
Anadolu Alevîli!ini kayna!õndan ve do!ru
tanõyabilmek için Horasan co!rafyasõnõ ve
Horasan kavramõnõ çok iyi bilmek gerekti!i
gerçe!idir. Çünkü Anadolu’ya üç dalga hâlin"
de göç eden besici topluluklarõn yakla#õk iki
yüz yõllõk bir süre içinde (8"10.) yüzyõllar ara"
sõnda kaldõklarõ Horasan, geleneksel inançlarõ
ile burada kar#õla#tõklarõ birden fazla %slam
anlayõ#õnõn birbiriyle kayna#masõ ve bir sente"
zin olu#masõnda bu co!rafyanõn çok büyük
yeri bulunmaktadõr. Bir taraftan Fergana ve
Ka#gar bölgesinde yayõlan %slam anlayõ#õ, öte
yandan Buhara, Semerkant ve Ta#kent’te yayõ"
lan %slam anlayõ#larõnõn Horasan’õn batõsõna
do!ru geldikçe birden fazla batini dü#ünce ile
kar#õla#malarõ sonucu ula#tõklarõ bilgi birikimi
onlarõn sosyo"kültürel yapõlarõnõn getirdi!i
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Anadolu Alevîli!inin olu#masõndaki en
önemli özelliklerden biri de Bozkõr ortamõnda
besici kültürü ile ya#ayan topluluklarõn co!"
rafya bilgilerinin ve do!ayõ gözlemekle olu#an
bilgi birikimlerinin de çok büyük etkisi bu"
lunmaktadõr. Her yaz aynõ yaylaya ve aynõ
zamanda gitmeleri için mutlaka tamamen
do!adaki iklim de!i#ikliklerini çok iyi gözlem"
lemeleri gerekmekteydi. Bu yüzden mevsimler
ve güne#in hareketleri ile ilgili çok geli#mi# bir
bilgi birikimine sahiplerdi. Bunu nutuk, nefes
ve türkülerde görüyoruz ve önemli bir kõsmõ
zamanõmõza kadar gelmi#tir. %kinci olarak
besici topluluklarõn geli#mi# bir yön bulma
becerileri vardõ. Özellikle Demirkazõk, Kutup,
Ülker yõldõzõ olarak anõlan yõldõza bakarak
veya kuzeyden güneye inen göçmen ku#larõn
yollarõnõ izleyerek aileleri, atlarõ, develeri yüz"
lerce koyun ve keçileriyle yön buluyorlardõ.
Özellikle turnalarõn besici topluluklarõn yolla"
rõnõ, temiz otlak ve temiz su kaynaklarõnõ bul"
malarõnda çok önemli katkõlarõ oluyordu.
Bu yüzden nefes, nutuk ve türkülerde
Turnalar bu özellikleriyle yayla ve kõ#la ara"
sõnda haber götüren kutsal bir ku# gibiydi.
Anadolu Alevîli!inin ö!reti içindeki soyut
kavramlarla ilgili benzetmelerinin tamamõnda
do!a olaylarõ ve üretim ili#kileri do!rudan
belirleyicidir. Gördü!ümüz kadarõyla Anado"
lu Alevîli!ine üretim ili#kileri bakõmõndan
bakõlmamasõ, bu ili#kilerin çok yönlü etki ve
ba!lamlarõnõn göz önüne getirilmemesi sebe"
biyle zaman zaman Anadolu Alevîli!inin ö!"
retisinde bulunan kõrsal alan ba!lantõlõ ben"
zetmeler de bu dü#üncenin “sõ! bir kõrsal
alan” dü#üncesi oldu!u yolunda iddialarõn
öne sürülmesine neden olmu#tur. Üstelik
bunu öne sürenlerden bir kõsmõnõn Anadolu
Alevîli!i üzerinde 50 yõla yakõn çalõ#malarõ,
Alevî topluluklar içinde ya#amalarõ ve gözlem
yapmalarõ dikkat çekicidir.

Bir bütün olarak de!erlendirilmedi!i za"
man Yunus Emre’de Hacõ Bekta# Veli de, hatta
Pir"i Türkistan olarak de!erlendirilen Ahmet
Yesevî de aynõ zan altõnda bõrakõlabilir. Ancak
bu anlayõ# tamamen skolastik bir mantõktõr.
Sadece çok okuyan ve çok yazanõn derin bilgi"
ye sahip oldu!u dü#üncesi Fransõz ve %ngiliz
aydõnlanmasõ döneminde tartõ#õlmõ# ve
Voltaire gerek Felsefe Sözlü!ü’nde gerekse
%ngiltere Mektuplarõ’nda iyi bir gözlem yapa"
bilen hiç e!itim almamõ# kimselerin de bilgeler
arasõna girebilece!ini söylemektedir. Yine
Voltaire’in Zadig isimli romanõ, %bn"i Tufeyl’in
Jean Jack Rousseau dâhil olmak üzere aydõn"
lanmacõ dü#ünürü etkileyen var sayõmlarõ
bizim tezimizi de güçlendirmektedir. Erdeme
ula#mak için ille de kitaplar arasõnda kalmak
ve ya#amak gerekmez. Do!a da sa!lõklõ göz"
lem yapabilen insanlar da yüksek bir erdeme
ve yüksek bir felsefi derinli!e ula#abilirler.
Anadolu Alevîli!i’nin dayandõ!õ temel dü#ün"
ce do!ayla ba# ba#a yol ve erkan üzerinde olan
kimselerin eren ve evliya olduklarõ yolunda"
dõr.
Horasan’õn Anadolu Alevîli!indeki bir
ba#ka önemli etkisini gösteren yapõ da yukarõ"
da anlattõ!õmõz sosyo"kültürel yapõ içinde
yeti#mi# inanç önderleridir. Bu inanç önderle"
rine Anadolu’da “Horasan Erleri”, “Horasan
Erenleri” veya bazõlarõ için “Alperen” denil"
mesinin temel sebeplerinden birisi de dü#ün"
celerinin Horasan co!rafyasõ üzerinde olgun"
la#mõ# olmasõ, halkõn içinde, halkla beraber
olan bu insanlarõn maddi hiçbir #eye talip
olmamalarõ ve kendilerini Tanrõ’ya adamalarõ
sebebiyle “er” olarak veya “eren” olarak ad"
landõrõlmalarõdõr. Er Türkçede birçok birbiriyle
ba!lantõlõ anlamõ kendi içinde ta#õmaktadõr.
“Yi!it” anlamõna geldi!i gibi “erkek”, “yalnõz”
anlamlarõna da gelmektedir. Ö!retide “Er”
kendisini Tanrõ’ya adamõ# Tanrõ dostu anla"
mõna kullanõlmaktadõr.
Sonuç olarak Anadolu Alevîli!i’nin tam
ve kesiksiz anlamak için öncelikle Anadolu
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Alevîli!inin tarihsel süreçlerini adõm adõm
izlemek gerekmektedir. Bunu yaparken disip"
linler arasõ çalõ#ma yöntemi ile gidilmelidir.
Çünkü her bilim disiplini olaylarõ kendi bakõ#
açõsõndan de!erlendirmekte bu da gerçe!in bir
bütün halinde kavranmasõnõ engellemektedir.
Anadolu Alevîli!i’nin geli#me ortamõnõ
Horasan’da ya#anan çok yönlü olaylar ve bu
olaylar kar#õsõnda kendi üretim ili#kisi ile
ayakta durmak isteyen besici kültürü olu#"
turmaktadõr. Horasan tam olarak anla#õlma"
dan, oradan Anadolu’ya geçi#in de anla#õlmasõ
bir hayli zorla#maktadõr. Nitekim seçilmi#
bibliyografya’da yer alan bütün de!erli bilim
adamlarõnõn çalõ#malarõnõn hiç birisi Anadolu
Alevîli!i kavramõnõ bütüncü bir yakla#õmla
tanõmlayamamaktadõrlar. Kavramlarda bile
“&ii”, “&ia”, “batini”, “Heterodoks” “&aman”,
“Sufi”, “Kõzõlba#” gibi sõnõrlarõ belirgin olma"
yan kavramlarla tanõmlar yapõlmaya çalõ#õl"
maktadõr.
Seçilmi$ Kaynakça:
%bn"i Kesir, El Bidaye ve’n# Nihaye, Çev: Mehdi
Ali Seçkin, Ça!rõ Yayõnlarõ, %stanbul, 2000.
%bn"i Kesir’in bu kitabõ iki bakõmdan çok
önemlidir. Bunlardan birincisi Arap
ordularõnõn Horasan ve Orta Asya’ya
giri#lerini ele alõ#õ ve de!erlendiri#i. Bak:
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üzerinde verdi!i bilgiler bakõmõndan
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%bnü’l" Esir, El Kamil Fi’t# Tarih, çev: Yard. Doç.
Dr. Abdülkerim Aydõn, Bahar yayõnlarõ,
%stanbul, 1991. %bnü’l Esir önemli
kaynaklardan biri olarak tõpkõ %bn"i Kesir
gibi birçok tarihî bilgiyi yõl yõl
anlatmaktadõr.
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ve
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yõllarõnda Anadolu’yu anlatan Matran
özellikle Mo!allarõn Horasan üzerinden
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Melikoff”
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%stanbul, 2005. Do!u Hristiyanlõ!õ tarihi
bize erken ça!larda Ortado!u ve Orta
Asya’ya kadar birçok bölge ile ilgili
bilgiler
verirken
kilise
kayõtlarõna
dayanmasõ açõsõndan dikkat çekicidir.
Birçok yeni bilgiyi içerdi!ini biliyoruz.
Özellikle Nasturilerin ve Yakubilerin
misyonerlik çalõ#malarõnõn Horasan ve
Orta Asya’daki yayõlmalarõnõ anlatan
bölüm yararlandõ!õmõz dikkat çekici
bölümler arasõnda bulunmaktadõr.
Roux, Jean Paul, Orta Asya, Tarih ve Uygarlõk,
Çev: Lale Arslan,
Kabalcõ Yayõnlarõ,
%stanbul,
2006.
Yazar
Ortaasya’da
%slamiyet Öncesi ve sonrasi kõrsal alan, ve
kent kültürü üzerine dikkat çekici bilgiler
vermektedir.
Roux, Jean Paul, Türklerin Tarihi, Çev: Prof. Dr.
Aykut Kazancõgil, Lale"Arslan Özcan,
2007.
Kabalcõ
Yayõnlarõ,
%stanbul,
Horasan’a üzerine verdi!imiz bilgilerin
önemli bir kõsmõnõ anlatmaktadõr.
%nalcõk, Halil, Osmanlõ %mparatorlu!u’nun
Ekonomik ve Sosyal Tarihi, Cilt: l, 2. Baskõ,
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Çev: Halil %nalcõk, Eren Yayõncõlõk,
%stanbul 2004. Özellikle bak göçerleri baskõ
yüzünden Azerbaycan’a çekilmeleri, say:
205.

Ankara. Müslümanlarõn e#itli!i konusu,
Türklerin Müslüman olu#u, Horasan ile
ilgili olarak bak: 99, 43,45. Horasan’da
kent kültürü için.

Ligeti, L., Bilinmeyen %ç Asya, Macarca’dan çev:
Sadrettin Karatay, Türk Dil Kurumu
Yayõnlarõ, Ankara, 1986.

Arsel, %lhan, Arap Milliyetçili!i ve Türkleri,
Remzi Kitabevi Yayõnlarõ, %stanbul, 1977.
Arap
yazarlarõnõn
tamamõna
lakõn
kõsmõnõn õrkçõ yakla#õmlarõ için özellikle
bakõlmalõdõr. Say: 89"142.

Merçil, Erdo!an Prof. Dr., Müslüman#Türk
Devletleri Tarihi, %stanbul Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi Yayõnlarõ, %stanbul,
1985.
Lindner, Rudi Paul, Ortaça! Anadolusu’nda
Göçebeler ve Osmanlõlar, Çev: Müfit
Günay,%mge Kitabevi, %stanbul, 2000.

Tapper, Richard, %ran’õn Sõnõr Boylarõnda
Göçebeler, Çev: F. Dilek Özdemir, %mge
Kitabevi Yayõnlarõ, %stanbul, 2004.

Sümer, Faruk Prof. Dr., O!uzlar (Türkmenler)
5. Baskõ, Türk Dünyasõ Ara#tõrmalarõ
Vakfõ, %stanbul, 1999.

Lindholm, Charles, %slami Orta Do!u, Tarihsel
Antropoloji, Çev: Balkõ &afak, %mge
Yayõnlarõ, Ankara 2004. Bu konuda ayrõca
bak.: Jacob Black”in Tyranny as a Strategy
for Survival in an ‘Egalitarian’ Society:
Luri Facts Versus an Antropological
Mystique”, man,7, 1971,614"34. Beck Louis
Tribes and the Stare in Nineteen and
Twenteen" Century Iran; Philip Khoury
and Joseph Kostiner (ed.) Tribes and State
Formation in the Middle East içinde,
University of California Press, Berkeley,
1990. Aynõ yazarõn The Qashqa’i of in
Iran, Yale University Press, New
Haven,1986. Aynõ yazarõn, Woman
Among Qashqa’i Nokadic Pastoralist in
Iran; Luois Beck and Nikki Keddie (ed.)
Women in The Müslim içinde, Harvard
University Press, Cambridge, 1978.

Hodgson, M.G.S, %slam’õn Serüveni, Çev. Dr.
%lhan Kutluer, %z Yayõncõlõk, %stanbul, 1993.
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Köprülü, Fuat Prof. Dr, Türk Edebiyatõnda %lk
Mutasavvõflar, 2. Basõm, Ankara, 1966.

Akda!, Mustafa, Türkiye’nin %ktisadî ve %çtimaî
Tarihi, c.1, Cem yayõnlarõ, %stanbul 1995.
Akda!’õn özellikle yaylacõ Türkmenlerle
Rumlar arasõndaki alõ#veri# konusunda
verdi!i bilgiler bizim besici kültü ile kentli
olan
görü#lerimize
ili#kisi
üzerine
kaynaklõk etmektedir. Bk. Say. 13.
&apolyo, Enver Behnan, Selçuklu %mparatorlu!u
Tarihi, Güven Matbaasõ, Ankara, 1972.
Horasan’da yapõlan ticaret üzerine bk:259"
265.
Uluçay, M. Ça!atay, %lk Müslüman Türk
Devletleri Tarihi, Ö!retmen Kitaplarõ 110,
Millî E!itim Bakanlõ!õ Yayõnlarõ, Ankara,
1975. Tamamõna yakõn kõsmõ Horasan ve
Maveraünnehir’le ilgili olan kitapta ilk
kaynak
niteli!inde
bazõ
Arap
gezginlerinden bilgiler bulunmaktadõr.
Üçok, Bahriye Doç. Dr. %slam Devletlerinde
Kadõn Hükümdarlar, Türkiye %# Bankasõ
Kültür yayõnlarõ, Ankara, 1965.
Barthold,W. Prof. Dr., %slam Medeniyeti Tarihi,
Çav. Prof. Dr. Fuat Köprülü, 5. Baskõ,
Diyanet %#leri Ba#kanlõ!õ Yayõnlarõ,

Baharnaz,M.R., Nomads Of Iran, Photographs of
Iran Tribes, Tehran, 1994.
Binark, %smet, (proje Yürütücüsü), Osmanlõ
Devleti ile Kafkasya, Türkistan ve Kõrõm
Hanlõklarõ Arasõndaki Münasebetlere Dair
Ar"iv Belgeleri, (1687"1908 Arasõ), Ankara,
1992.
Üçok, Bahriye Doç. Dr., %slam Tarihi, Emeviler
Abbasiler, Millî E!itim Basõmevi, Ankara
1979.
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Taberi, Tercüme#i Taberi#i Kebir, Esat Efendi
Matbaasõ, %stanbul, 1328 (1912) Horasan ve
Maverüünnehir’de
Arap
ordularõnõn
sava#larõ için. Özellikle üçüncü ciltte Hicri
65 (m.687) Horasan’õn fethinden sonra
Araplar arasõnda egemenlik ve Basralõ
Araplarla Beni Rebia ve Beni Ziba A#ireti
mensuplarõnõn valilik yüzünden yaptõklarõ
sava#larda
talan
ve
ya!malar
anlatõlmaktadõr. Yani Müslümanlar kendi
kendilerini ya!malamaktadõrlar. (Bak:
Say. 276"278). Bu örnek bile olayõn %slam
adõna cihat yapõlmadõ!õnõ gösteren tipik
örnektir. Ayrõca Kuteybe için Bak: 356 v.d.
Gökalp, Cevdet, Doç. Dr., Kaynaklara Göre Orta
Asya’nõn Önemli Ticari ve Askeri Yollarõ,
Emel Matbaacõlõk, Ankara, 1973. Gökalp
bu çalõ#masõnda Çin ve Arap gezgin
co!rafya bilgini ve günlükçülerinin
notlarõndan yola çõkarak yollarõ ele alõp
anlatmaktadõr. Özellikle bizim alanõmõz
olan Batõ Türkistan ve Horasan’daki geçi#
yollarõnõ Barthold’un çalõ#malarõndan da
yararlanarak açõklar ki iyi bir harita
bilimcinin bunu çok do!ru olarak
tasarõmlamasõ mümkündür. Ayrõca Çin ve
Arap yazarlarõn çalõ#malarõ bizim Horasan
üzerinde yaptõ!õmõz çalõ#ma ile aynõ
dönemleri anlatmasõ bakõmõndan da
oldukça önemlidir.
Lewis, Bernard, Alamut Kalesi ve Hasan Sabbah,
Nokta Kitap, %stanbul, 2009.Özellikle
Batõnî inançlarla birlikte Hazar Denizi’nin
güneyindeki da!lõk bölgede yerle#im ve
%smailili!in kollarõ. Anadolu Alevîli!inin
%smaililikten
etkilendi!i
yolundaki
iddialarõn geçersizli!ini gösterebilecek bu
inanç gruplarõnõn ya#ayõ# biçimlerini
gösteren bölümler.
Ak#in, Sina, Türkiye Tarihi 1, Osmanlõ Devletine
kadar Türkiye Tarihi, Cem Yayõnevi,
%stanbul. 1991.
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