
Tasavvuf ve İslami edebiyat alanlarında 
kullanılan bir terim. 

L _j 

D T ASA VVUF. Dünya ilgilerinden 
kurtularak kendisini Allah yoluna ada
yan ve ricalü'l-gayb diye adlandırılan 

evliya zümresi içinde yer alan süfl veya 
erenler hakkında kullanılır. 

Abdal kelimesi Arapça 'da, ikisi de 
"karşılık, birinin yerine geçen" manala
rma gelen bedel ve bedil kelimelerinin 
çağulu olmakla birlikte. zamanla Farsça 
ve Türkçe'de tekil manasında kullanıl

mış ve Farsça'da "abdalan", Türkçe'de 
"abdallar· şeklinde çoğul yapılmış; ayrı
ca tasawuf terminolojisinde abdalla 
birlikte, aynı manada olmak üzere bu
dela kelimesi de kullanılmıştır. Bu keli 
melerden hiçbiri, sçmradan tasawufun 
abdal geleneğinde ihtiva ettiği mana ile 
Kur'an-ı Kerim'de yer almamıştır. An
cak, hadis diye rivayet edilen ve aşağı
da doğruluğu üzerinde durulacak olan 
bazı sözlerde hem abdal ve budela keli 
meleri geçmekte, hem de bunların ni
telikleri, sayıları ve yaşadıkları yerler
den söz edilmektedir. Abdal kavramının 
hicri üçüncü yüzyıldan itibaren kazan
mış olduğu muhteva göz önüne alına 

rak bu kavrama. "birbirinin yerine ge
çenler, diledikleri zaman yerlerine aynı 
şekil ve görünümde başkasını (bedel) 
bırakarak istedikleri yere gidenler. Pey
gamber'e veya kutb*a vekil (bedel) 
olanlar· gibi bazı zorlama manalar 
yüklenmişse de Arapça'daki bedel ve 
bedil kelimelerinde, tasawuf kaynakla
rının abdalın başta gelen nitelikleri ola
rak gösterdikleri "ubüdiyet, zühd, ri
yazet, inziva, kalb temizliği. velilik" gibi 
manalardan hiçbiri yoktur. Abdal telak
kisi, ilk defa ortaya çıktığı sıralarda, 

abid ve zahidlerle birlikte muhaddis ve 
fakihler için de kullanılmaktaydı. Nite
kim itimada en yakın bilinen abdal 
hadislerini nakleden Ahmed b. Hanbel. 
yeryüzünde muhaddislerden başka ab
dal tanımadığını söylemiştir ibk ibnü"l
Cevzi, Telbfsü İblis, s. 329) İmam Şafii 
ve İmam Buhari'nin de abdal sözünü, 
beğendikleri kişiler için bir takdir ifade
si olarak kullandıkları rivayet edil ir. Ab
dullah b. Mübarek, Haris el-Muhasibi, 
Ebü Talib ei-Mekki, Serrac. Kelabazi, 
Sülemi, Kuşeyri, Gazzali, Hücviri gibi ta
sawufun ilk ve en büyük müelliflerinin 
eserlerinde abdal konusu ya hiç yer al-

mamış veya pek az ilgi görmüştür. Ebü 
Nuaym'ın f:iilye'sinde ise sadece hadis 
olduğu iddia edilen bazı ibareler nakle
dilmiştir. Ancak abdal telakkisi, çeşitli 

müelliflerce az çok farklı şekillerde açık
lanmış da olsa. bütün tasawuf zümre
leri arasında benimsenmiş ve aynı şe

kilde değer kazanan ricalü 'l-gayb telak
kisiyle bütünleştirilmiştir. Buna göre 
Allah, dünyanın cismani düzenini sağla
maları için bazı insanların çeşitli görev
ler üstlenmesini takdir ettiği gibi. alem
deki manevi ve ruhani düzenin korun
ması, hayırların temini, kötülüklerin gi
derilmesi için de sevdiği bazı kullarını 

görevlendirmiştir. Herkes tarafından 

kolayca tanınmadıkları veya gizli olan 
hakikatlere. sırlara vakıf oldukları için 
ricalü'l-gayb ad ı verilen bu seçkin kişi

lerin arasında bir hiyerarşi vardır. An
cak her mertebedeki ricalü 'l-gaybın ad
ları. hiyerarşideki yerleri çeşitli kaynak
larda farklı şekillerde gösterilmiştir. 

Mesela Hatib'in Taril]u Bagdad'ında 

(III, 75-761 Kettani'ye atfedilen en eski 
rivayetlerden birinde ricalü'l-gayb, aşa 

ğ ıdan yukarıya nukaba, nüceba, abdal, 
ahyar, umed (veya umud) ve gavs şek
linde gösterilirken İbnü'l -Arabi bunları 
nüceba, nukaba, abdal, evtad, imameyn 
ve kutb şeklinde sıralam ış, Amüli ise 
bu hiyerarşinin alt tarafına bir de üroe
na eklem i ştir. 

Tasawufl kaynaklar. hadis olduğunu 
öne sürdükleri rivayetlerden de fayda
lanarak abdalların maddi, ruhi ve ahlaki 
özellikleri, güçleri, etkileri. sayıları ve 
yaşadıkları yerler hakkında oldukça ge
niş bilgiler vermişlerdir . Buna göre ab
dallar saç ve sakalları birbirine karış

mış, solgun yüzlü. hareketsiz, işsiz 

güçsüz, çocuksuz. yeryüzünde tek bir 
dikili ağacı bile bulunmayan ve yalnızca. 
"kendilerine gösterilen hedefe ulaşmak 
için katıla cakları yarınki yarışa bugün
den idrnan yaparak hazırlanan" kişiler
dir. Fudayl b. Iyaz · ın. "Bize göre ermiş 
kişi, çok oruç ve çok namazla değil, an
cak gönül zenginliği. kalb temizliği ve 
insanların iyiliğine çalışmakla ermiştir" 

anlamındaki sözü (bk Sülemi, Tabakat, 
s. ı 0) , sonraları abdalın en çok tekrarla
nan tarifi olmuş, hatta hadis olarak 
nakledilmiştir. Gazzali de abdal hakkın
da buna benzer bir tanıtmayı sahabi 
Ebü'd-Derda'dan nakletmektedir ibk 
ihya'. ııı. 357) Abdalların ahlaki ve 
manevi şahsiyetleri hakkında geliştiri

len tasvirler. gerçekte her müslümanda 
bulunması gereken vasıflardır. Buna 
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göre abdallar bütün insanlara karşı iyi 
niyetli, kendilerine kötülük edenleri ba
ğışlayan. ellerindekini başkalarıyla pay
laşan, kaza ve kadere gönül hoşluğuyla 
boyun eğen. haramlardan titizlikle ka
çınan, ibadetlerde ihlas ve samirniyete 
önem veren. sevgi, şefkat ve iyi niyet 
gibi ahlaki faziletlerle donanmış kişiler
dir. 

Zamanla gelişen tasawufi muhayyile, 
antik felsefeden ve mitoloj ik unsurlar
dan da faydalanarak, abdalların evrenin 
kozmik işleyişinde etkili olduğunu ileri 
sürmüştür. Kendilerine metafizik bir 
hüviyet verilen abdallar. bazı müstesna 
kişiler dışında kimseye görünmezler; 
zaman ve mekan sınırlarını aşarak dile
dikleri anda diledikleri yerde bulunur
lar. Bol yağmur yağması . bereketin art
ması, zalimlerin cezalandırılması. be
laların kaldırılması gibi konularda Al
lah'tan ne dileseler geri çevrilmez. Bu 
sebeple abdallar. sevgilerine ihtiyaç du
yulan. gücendirilmelerinden sakınılan 

kimseler olarak görülmüştür. Abdalla
rın alem üzerindeki tesir ve tasarruf 
yetkileri hakkındaki görüş, özellikle İb
nü'l-Arabi tarafından daha da geliştiril

mişti r . Onun Hilyetü'l-abdal adlı bir r i
salesi varsa da bu risalede abdal kavra
mı ve abdalların niteliklerine yer veril
memiş, ancak arif. mürid, zahid, abid 
gibi tasawuf etilinin takip etmeleri ge
reken hüküm ve samt (suskunluk) kav
ramlarının tasawuftaki mana ve önemi 
üzerinde durulmuştur. Ricalü'l-gayb ve 
özellikle abdal konusunu etraflı bir şe
kilde ele aldığı asıl eseri el-Fütı1fıatü'l 

Mekkiyye'sidir. İbnü'I-Arabi'ye göre, 
Allah yedi iklimi yedi abdal vasıtasıy la 

korur. Yedi semanın ruhaniyeti bunlara 
bağlıdır ve her abdal gücünü, her biri 
yedi semanın birinde bulunan peygam
berlerden alır ki bunlar İbrahim . Müsa. 
Harün, İdris. Yüsuf, isa ve Adem'dir. 
Ayrıca peygamber Yahya da isa ile 
Harün arasında gidip gelerek bu pey
gamberlerden aldığı hakikatleri yedi 
abdalın kalbine indirir. Haftanın yedi 
gününde olacak olayların yedi iklim ve 
yedi peygamber vasıtasıyla abdalların 

tasarrufuna verildiğini söyleyen İbnü'I
Arabi, yedi abdalın adlarının Ab
dülhay, Abdülhalim, Abdülmürid, Ab
dülkadir, Abdülkahir, Abdüssemi' ve 
Abdülbasir olduğunu belirtmek suretiy
le bunlara bir nevi metafizik nitelikler 
ve güçler tanımış olur (bk elFütahatü"l· 
Mekkiyye, ll , 376 vd.). Bu yedi abdal. 
yaygın telakkiye göre insanların imda-
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dına koşarak belaları kaldırma. sıkıntı

ları giderme gücü ve görevini taşıdıkları 
için, abdalan-ı Hızır diye de adlandırıl 

mışlardır~ ,Esasen ilk dönemlerden beri, 
gizli güçlere sahip ve sırlara vakıf ol
duklarına inanılan abdalların Hızır, il
yas, Mehdi gibi gizli şahsiyetlerle ilgili 
bulundukları öne sürülmüş, melamet 
ehlinin gizli veliler (ahfiya) inancı abdal
ları daha da esrarengiz hale getirmiş, 
hatta bizzat abdalların dahi birbirlerini 
tanımadıkları veya ancak üst tabakada 
olanların alttakileri tanıyabildikleri söy
l enmiştir. Hadis olduğu öne sürülen ri
vayetlerde abdalların sayıları hakkında 

7. 30, 40, 60, 70, 80 gibi farklı rakam
lar verilmekte. bu farklılığa sonraki 
müelliflerde de .. rastlanmaktadır. Bu 
hususta öteden beri benimsenen ve ha
len de yaygın bulunan en eski telakki. 
abdalların sayısını kırk olarak gösterir. 
Süyüti. ricalü'l-gaybdan olan abdal. nü
ceba. evtad ve kutb hakkındaki hadisle
rin doğruluğunu savunduğu el-Ijabe
rü'd-dô.l adlı eserinde kırk abdal görü
şünü benimsemiştir. Pek yaygın olma
yan bir görüşe göre bu kırk abdalın yir
mi ikisi erkek, on sekizi kadındır. Yine 
fazla önemsenmemiş bir rivayette kırkı 
erkek, kırkı kadın olmak üzere seksen 
abdaldan söz edilir. ibnü'I-Arabi. Seyyid 
Şerif gibi bazı müellifler de yedi abdal 
görüşünü benimsemişlerdir. Bayezid-i 
Bistami. "Sen yedi abdaldan birisin" di
yenlere, "Hayır. yedisi de benim" de
miştir (bk ibnü'l-Cevzi, Telbfsü İblfs, s. 
345) 

Abdallar hakkında ortaya atılmış ha
dislerin belli başlıları, bu esrarengiz in
sanların Suriye ve Irak ahalisinden ol
duklarını belirtmektedir. Süyütfye göre 
kırk abdalın_ yirmi ikisi Suriye'de, on se
kizi Irak'ta ikamet eder. Başka bir riva
yette ise abdalların kırkının da Suri
ye'de olduğu kaydedilmiş ve bunların 

yirmi beşi Humus'ta. on ikisi Şam'da, 
üçü de Beysan'da gösterilmiştir. Abdal
ların bu suretle bir iki ülkede veya bir 
ülkenin değişik şehirlerinde gösterilme
si, bu bölge halkı için bir şeref sebebi 
sayılmış, bu yüzden öteki bazı ülkelere 
de böyle bir şeref kazandırabiirnek için, 
abdalların dışında başka faziletli ve 
manevi nüfuz sahibi uluların da bura
larda bulunduğundan söz edilmiştir. 

Hadis olarak nakledilen bazı rivayetlere 
göre abdalların Suriye'de ikamet etme
sine karşılık, nukaba Mağrib'de, nüceba 
Mısır'da veya Yemen'de, ahyar Irak'ta, 
gavs (kutb) da Yemen veya Mekke'de 
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bulunmaktadır. Sülemi'nin Taba]f.at'ın

da (s 243) yer alan başka bir rivayete 
göre ise abdallar Şam'da, nüceba Ye
men'de, ahyar da Irak'ta bulunur. 

Başta mutasawıflar olmak üzere ab
dal telakkisini benimseyenlerin daya
nak kabul ettikleri hadisler. Enes b. 
Malik, Ubade b. Samit. Abdullah b. 
ömer. Ali b. Ebü Talib. Abdullah b. 
Mes'üd. Avf b. Malik, Ebü Said ei-Hudri 
ve Muaz b. Cebel gibi sahabilerden riva
yet edilmiştir. Önemli bir kısmı Hz. Pey
gamber'in sözü (merfQ hadis). bazıları 

da Hz. Ali ve Ebü'd- Derda'nın sözü 
(mevkuf hadis) olarak nakledilen bu ri
vayetlerin hiçbiri, Ahmed b. Hanbel'in 
Müsned'i dışındaki güvenilir hadis 
mecmualarında yer almamıştır. Müs
ned'deki hadisler, senedierinde zayıf 

raviler bulunduğu gerekçesiyle tenkit 
edilmiştir (bk. Heysemi, Mecma 'u 'z.ze· 

va' id, X. 62-63 ; Saati, elFetf:ıu 'rRabbani, 
XXI, 192). Öteki rivayetlerin yer aldığı 
Abdürrezzak'ın Musannef'i, Bezzar'ın 

Müsned'i, Taberanf'nin Mu 'cem'leri. 
ibn Adi'nin el-Kô.mil'i, Ebü Nuaym'ın 
Hilye'si. Hakim et-Tirmizi'nin Nevô.di
rü 'l- uşı11'ü. Darekutnfnin Kitabü'l-Ec
vad'ı. Sülemfnin Sünenü'ş-şı1fiyye'si. 

Deylemi'nin Müsnedü'l-firdevs'i gibi 
kitaplarsa, güvenilirlik bakımından baş
lıca dört tabakaya ayrılan kaynakların 

ancak üçüncü ve dördüncü tabakaların 

da gösterilebilmiştir. Bu sebeple söz 
konusu hadislerin büyük bir kısmı veya 
tamamı Şeybani, ibnü'I-Cevzi. İbnü's-Sa
lah, ibn Teymiyye. Zehebi, ibn Hacer, 
Sehavi gibi titiz muhaddiSler ve kelam
cılar tarafından sened veya metin ten
kidine tabi tutularak reddedilmiştir. 

Abdal hadislerinin sıhhat derecesine 
kavuşmamış olması. bu telakkinin kay
nağının Ehl-i sünnet dışında aranması
na yol açmıştır. Nitekim Peygamber ve 
ashaptan gavs. kutb. evtad, nüceba vb. 
ricalü'l-gayba ilişkin hiçbir söz nakledil
mediğini , seleften bazılarının Hz. Pey
gamber'den rivayet ettikleri abdala da
ir sözün ise zayıf bir hadis olduğunu 
belirten ibn Teymiyye, ricalü'l-gayb ol
duğu söylenen bazı insanlara -onları Al
lah'a ortak gösterir gibi- olağan üstü 
yetkiler ve güçler nisbet etmenin islam 
akidesiyle bağdaştırılamayacağını. bu 
tür bir anlayışın daha çok hıristiyanların 
ve aşırı Şii fırkaların akldelerini yansıttı
ğını belirtmektedir (bk. Minhacü 's· 

s ün ne, I, 21-22; Mecma 'u'l·fetava, XL 
437-443). Aynı görüşü ibn Teymiyye'den 
daha açık ve kesin bir dille savunan ibn 

Haldun. hulül ve vahdet gibi kutb ve 
abdal telakkisinin de ilk defa Irak 
süffierinde imamiyye ve Rafizilik etki
siyle ortaya çıktığını, süfilerin, Şii tırka
lardaki imama karşılık kutbu, nuka
baya karşılık da abdalı benimsernek su
retiyle Şia'yı taklit ettiklerini ifade et
mektedir (b k. Muf!:addime, s. 29 I. 446) 

Ahmed Emin. Kamil Mustafa eş-Şeybi, 
J. Chabbi gibi çağdaş araştırmacılar, 

ibn Haldun'un görüşünü benimsemiş
lerdir. Bunlardan Chabbi, abdal gelene
ğini açıklayan ilk . kaynaklardan olan 
Cahiz'in Kitabü't-Ter bi' ve't- tedbir'in~ 
de. o zaman (111./ IX yüzyıl) abdal dok
trinini islami çevrede ilk defa kullan
maya başlayan Şiiler' in Rafizi koluna 
hücumunu. dilci ibn Sikkit'in abdal teri
mi hakkında Lisanü'l- 'Arab'da yer 
alan açıklamasını (Xl, 49). ayrıca Şii ol
dukları bilinen ihvan-ı Safa'nın Re
sa'il'inde abdal kelimesi hakkında 

ismiiili anlayışla yapılan açıklamayı da 
gerekçe göstererek. bu telakkinin Sün
ni kesime ismaililik. Karmatilik ve aşırı 
Şii fırkalardan geçtiğini belirtmektedir. 
Bununla birlikte. Ahmed b. Hanbel gibi 
şeriatın zahirine sıkı sıkıya bağlı bir ha
dis ve fıkıh aliminin abdal hadisini doğ
ru kabul ederek eserine alması, ibn 
Teymiyye'nin, son derece titiz bir ten
kitçi olmasına rağmen. ibn Hanbel'in 
naklettiği hadisin mevzü olduğunu söy
Ieyememesi. ibn Teymiyye ve İbn Hal
dun gibi bazı istisnalar dışında , hemen 
bütün alim ve mutasawıfların abdal te
Iakkisini benimsemiş veya en azından 

tenkit etmemiş olmaları, bu telakkinin. 
esas itibariyle, Şia'dan ya da Ehl-i sün
net dışı başka bir kaynaktan geldiği 

görüşünü şüphe ile karşılamak için ye
terli sebeplerdir. Fuad Köprülü de, da
ha miladi X. yüzyılda , Salimiyye ve Han
beliyye fırkaları arasında bu telakkinin 
klasik bir mahiyet almış olduğunu ileri 
sürerek ibn Haldun'un yukarıdaki görü
şünü isabetsiz bulmuştur (bk. "Abdal", 
Türk Halk EdebiyatL Ansiklopedisi, I. 25). 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki. ilk 
devirler Ehl-i sünnet alim ve mutasav
vıflarının abdal anlayışları ibnü'I-Ara
bi'nin anlayışından, özellikle XIV. yüzyıl
dan itibaren baş gösteren ve XX. yüzyıl 
başına kadar devam eden heterodoks 
(Rafizl) abdalların hayat tarzlarından 

tamamiyle farklıdır. Nitekim abdal te
lakkisinin ilk defa ortaya çıktığı sıralar
da, abid ve zahidlerle birlikte muhaddis 
ve fakihler için de kullanıldığına yukarı
da işaret edilmişti. 
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~ SüLEYMAN ULUDAÖ 

D EDEBİY AT. Mevcut bilgilere göre 
abdal tabiri, büyük bir ihtimalle XII-XIV. 
yüzyıllardan başlayarak iran'da yazılmış 
olan edebi metinlerde "derviş" mana
sında kullanılmıştır. XIV. yüzyılda İran 
sahasında abdal tabiri ile, Kalenderler'e 
benzeyen serseri dervişler kastediliyor
du. XV. yüzyıl metinlerinde ise, kelime
nin "meczup. divane· manasma geldiği 
görülmektedir. Abdal, XVII. ve XVIII. 
yüzyıllarda daha ziyade "serseri" ve "di
lenci derviş" manasında kullanılmıştır. 

Abdal tabiri. Anadolu Türkleri arasında 
iran'dan daha çok yaygındır. XIV. yüzyı
la ait edebi vesikalardan anlaşıldığına 

göre, bu yüzyılın başlarından itibaren 
Anadolu'da abdal lakaplı dervişlerin ço
ğaldığı görülmektedir. Abdal Müsa'da 
olduğu gibi abdal lakabı bazan ismin 
başına. Kumral Abdal'da olduğu gibi 
bazan da sonuna gelmektedir. XV. yüz
yıl başlarında yazılmış olan Kırk Vezir 
Hikayesi'nde. "serseri derviş" mana
sında abdallardan bahsedildiği gibi, eş 
anlamlı olarak ışık kelimesi de kullanıl
maktadır. Aynı yüzyıl sonlarına ait baş
ka bir eserde ise abdal. "torlak" karşılı
ğı olarak kullanılmıştır. Abdal tabirinin 
daha sonraları "kalender" veya "hayda
rf" yerine de kullanıldığı görülmektedir. 
XVIII. yüzyılda ise bu tabir önemini kay
betmiştir. 

Büyük Selçuklu imparatorluğu'nun 
kuruluşundan sonra Yeseviyye ve Ka
lenderiyye gibi tarikatlarla Türkmen 
kabileleri arasındaki Alevf-Batınf cere
yanların ve diğer birtakım karışık akf
delerin kısmen milli. kısmen mahallf 
bazı an'anelerin de tesiriyle. XIII . yüzyıl
da Anadolu'da Babaflik adı altında siya
si ve sosyal bir isyan hareketine sebep 
oldukları tarihi bir vakıadır. Fuad Köp
rülü 'ye göre. Anadolu abdalları (abda
lan -ı Rum) da Babaflik cereyanının daha 
sonraki görünüşünden başka bir şey 

değildir. Anadolu abdalları, Osmanlı 

Devleti 'nin kuruluşunda . gaziler (veya 
alp-erenler). ahTier ve baciyan-ı Rüm ile 
birlikte büyük hizmetleri görülen dör
düncü sosyal zümredir. Abdalan-ı Rüm. 
Aşıkpaşazade'nin sözünü ettiği hetero
doks (Rafizl) dervişlerdir. XIV. ve XV. 
yüzyıllarda başka adlar ile de zikredil
mekle beraber. daha çok abdal ismi ile 
anılan, akfdeleri bozuk serseri dervişie
rin halk arasında büyük ün kazandıkları 
görülmektedir. Şair Vahidf. 1 522'de ta
mamladığı Hace-i Cihan ve Netice-i 
Can adlı eserinde Anadolu abdallarını. 

· Kalenderler ile HaydarTier arasında mü
him ve ayrı bir zümre olarak göster
miştir. Onun verdiği bilgiye göre bunlar 
sırtlarında bir tennüre, adeta yarı çıp

lak dolaşır. yalınayak ve başları açık ge
zerlerdi. Bellerinde yün örgü bir kuşak. 
omuzlarında Ebü Muslim nacağı , elle
rinde Baba Şüca' çomağı, kav, çakmak 
ve iki cür'adan, tahtadan bir sarı kaşık 
ve keşkül vardı. Vücutlarında yanık yer
leri, dövme zülfikar resimleri veya Hz. 
Ali'nin ismi, pazularında yılan şekilleri 

yer alır. ellerinde tef. kudüm. boynuz 

ABDAL 

gibi müsiki aletleri bulunurdu. Osman 
Baba 'yı ve Baba Şüca'ı tarikatın büyük
leri olarak tanırlar, muharrem ayında 

Kerbela şehitlerinin matemini tutarlar
dı. Sakalları . kaşları traş edilmiş olan 
bu zümre mensupları şeriat hükümleri
ne uymamakla kalmayıp şeriat ehline 
de düşmanlık gösterirlerdi. 

Abdalların Anadolu'daki en mühim 
merkezleri Seyyid Gazi Tekkesi idi. Ni
tekim Latffi'nin çeşitli kayıtları, Seyyid 
Gazi Dergahı'nın abdalların merkezi ol
duğunu açıkça gösterdiği gibi, Aşık 
Çelebi'nin . şair Vetimf hakkındaki başka 
bir kaydı da aynı hususu doğrulamak
tadır. Kanünf Süleyman İran seterinden 
döndükten sonra. 1 556-58 yılları ara
sında Seyyid Gazi Tekkesi'ni abdallar
dan temizletmiş, bunlardan bazıları Kü
tahya Kalesi 'nde hapsedilmiş, bir kısmı 
etrafa dağılmış, ancak "sünnet ehli" ol
duklarına halk tarafından şahitlik edi
lenler serbest bırakılmışlardı. Bununla 
birlikte 1 572'den itibaren, önce bazı ta
vizler vererek tekrar Seyyid Gazi Tekke
si'ne yerleşmeye başlayan bu abdallar. 
zamanla çoğalarak eskiden olduğu gibi 
kendi adet ve yaşayışiarını burada da 
sürdürmüşlerdir. Bektaşfliğin kuwet
lenmesi üzerine. XVI. yüzyılın ortaların
dan sonra abdalların Hacı Bektaş ' ı bü
yük bir veli olarak tanıdıkları görülmek
tedir. 

Katip Çelebi'nin Seyyid Gazi Tekke
si'nde Bektaşi abdallarının oturduğunu 
kaydetmesi, Ankara'da Kayaş civarında 
Hüseyin Gazi Tekkesi ile Yakub Tekke
si'nin abdallara mahsus olduğunu be
lirtmesi, Evliya Çelebi'nin de hem Sey
yid Gazi. hem de Hüseyin Gazi tekkele
rini Bektaşi tekkeleri olarak gösterme
si, Bektaşfliğin XVII. yüzyılda diğer 

birçok Rafizi zümreleri ile birlikte ab
dalları da içine aldığına en büyük delil
dir. XVIII. yüzyılda ise Bektaşi abdalları 
tabirinin yayıldığı. abdal tabirinin Bek
taşi kelimesinin eş anlamiısı olarak kul
lanıldığı. eski abdal türbe ve tekkeleri
nin Bektaşiler tarafından ele geçirildiği 
görülmektedir. Böyle olmasına rağmen. 
yani XVII. ve XVIII. yüzyıllarda abdal 
zümrelerinin Bektaşilik içinde eritilerek 
temsil olunmasından sonra da abdal 
topluluklarından bir kısmının. şehir 

BektaşTiiğine karışmayarak köylerde 
yaşayan heterodoks Alevi zümreleriyle 
birleştiği anlaşılmaktadır. Üçüncü bir 
kısmın ise "secte" (cemaat) halinde 
Anadolu'nun çeşit1i sahalarında köyler 
kurarak yerleştiği , nihayet dördüncü 
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