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KALENDERİYYE 

( :ı.iJ..wAJI) 

Kalenden bir hayat tarzını benimseyen 
çeşitli tasavvufi zümrelerin 

ortak adı. 
L _j 

Dünyayı ve dünyevl değerieri umursa
mayan. içinde yaşadıkları toplumun. top
lumsal düzenin inanç ve geleneklerine 
karşı çıkan. bunu kılıkkıyafet. tutum ve 
davranışlarıyla gündelik hayatiarına da 
yansıtan süfilerekalender, bunların tem
sil ettiği tasavvufi zümrelere de genel 
olarak kalenderiyye veya kalenderilik 
adı verilmiştir. Kalenderio Farsça'da "iri 
yarı. kaba" anlamındaki kalanter (Türk
çe'de kalantor) veya Grekçe aynı anlamda 
kaletoz kelimesinden geldiği ileri sürül
müştür. Kelimenin Farsça kalan sözcü
ğüyle ender ekinden oluştuğu ve "ağır 
yük taşıyan. ağır yük altına girmiş bulu
nan" manasına geldiği yahut Arapça 
ekall kel imesiyle Farsça ender ekinden 
teşekkül ettiği ve "az. önemsiz" anlamın
da kullanıldığı kaydedilmektedir. Farsça 
tarihi metinlerde genellikle "rind, ayyar. 
derviş" manasma gelen kelimenin köke
ni üzerinde kesin bir görüşe varılama
mıştır. Öte yandan kalenderio Sanskrit
çe "töreyi bozan" anlamındaki kalandara
dan Farsça'ya geçtiği , kendi kabilesinin 
dışında bir kızla evlenen eski Hint yogile
rine kalender denildiği, zamanla bu ke
limenin Hintli ve İranlı dervişler arasın
da nefsi terbiye etme bağlamında özel 
bir anlam kazandığı ve bu derviş toplulu
ğuna kalenderiyye denildiği de ileri sürül
müştür. Kalenderilik üzerinde yapılan ça
lışmalarda da akımın geniş ölçüde eski 
Hint ve İran mistik akımlarından etkilen
miş olabileceğine dikkat çekilmiştir. 

. Zühd ve takvayı esas alan tasavvuf an
layışına karşı IX. yüzyılda Horasan'da ve 
Maveraünnehir'e kadar geniş bir alan 
içinde ortaya çıkan ve sonraki yüzyıllar 
boyunca etkisini sürdüren Melametllik'le 
Kalenderilik arasında yakın bir ilişki bu
lunmaktadır. Nitekim klasik tasavvuf ki
taplarında Kalenderilik Melametllik'le bir
likte ele alınmıştır. Sühreverdl Melameti
Ier'in hallerinin yüce. makamlarının aziz 
olduğuna. hadisiere ve sünnete sıkı sıkıya 
bağlı bulunduklarına. amel ve hallerinde 
ihlas ve sadakati gerçekleştirmeye çalış
tıklarına dikkat çektikten sonra fitneye 
kapılmış olan çarpık düşünce sahiplerinin 
zannettikleri şeylerin onlarda bulunma
dığını söyler. Kalenderller kalp temizliği-

nin verdiği sarhoşlukla şer '! sınırları aşar, 

farzların dışında namaz ve oruç gibi iba
detleri azaltır. şeriatın izin verdiği. dün
yevl Iezzetlerden mubah olanını yeme iç
me konusunda titi~lik göstermez. bu ko
nularda azirnet yolunun inceliklerini değil 
ruhsatların kolaylığını tercih ederler. Bu
nunla birlikte onlar ihtiyaçlarını giderecek 
para, yiyecek içecek gibi şeyleri biriktir
meyi, bunları toplama ve çoğaltmayı ter
keder; dindar. abid ve zahidlerin kıyafet 
ve davranışlarını örnek almaz, Allah ile 
beraber olduğuna inandıkları kalplerinin 
temizliğiyle yetinirler. Kalp temizliği dı
şında Kalenderller'in erişecekleri bir he
defleri kalmamıştır. Sühreverdl daha son
ra Kalender! ile Melametl arasındaki fark
lar üzerinde durur. Ona göre Melametl 
ibadetlerini gizlerneye özen gösterir; Ka
lender! ise bütün adetleri yıkmaya çalışır. 

Melametl her türlü iyilik ve hayrın kapı
larına sımsıkı sarılır ve bunlarda fazilet 
olduğunu kabul eder. ancak bütün arnel
Ierini ve hallerini başkalarından gizlerne
ye çalışır. kendini sıradan insanlar sevi
yesinde gösterir; kılık kıyafet. hareket ve 
davranışlarında onlar gibi gözükerek ma
nevi halini gizlerneye ve tanınmaya gay
ret eder. Bununla birlikte bulunduğu ma
kamdan daha yüksek manevi makamlara 
erişmek ister, kendisini Allah'a yaklaştı
racak her şeyi bütün gücüyle yapmaya 
çalışır. Kalender! bilinmeye de bilinme
meye de aldırmaz. Abdurrahman-ı Cami, 
Sühreverdl'nin bu konuda verdiği bilgile
ri özetleyerek Kalenderller'in Melametl
ler'in samimi taklitçileri olduğunu, ken
dilerinde riyanın bulunmaması bakımın
dan Melametller'e benzediklerini , Mela
metller'in bütün nafile ibadet ve arnelle
re devam ettiklerini. ancak bunları halk
tan gizlediklerini. Kalenderller'in ise farz
ları eda etmekle yetindiklerini. arnelleri
ni halktan gizleme veya gösterme konu
suyla ilgilenmediklerini belirttikten son
ra kendi zamanında bu niteliklere sahip 
olmayan kişi ve zümre! ere de Kalenderiy
ye adı verildiğini. ancak bunu doğru bul
madığını söyler. Sühreverdl ve Cami'nin 
ifadelerine bakılarak Kalenderller'in aşırı 
Melametller olduğu söylenebilir. 

M. Fuad Köprülü, Kalenderiliğin tarih
çesini. bu akımı bir tarikat haline dönüş
türdüğü kabul edilen Cemaleddln-i Savl'
den ( ö. 63011232-33) önce ve sonra olmak 
üzere iki devrede ele almış . bu ayırım ko
nu üzerinde çalışan daha sonraki araştır
macılar tarafından da benimsenmiştir. 
Kalenderlliğin. muhtemelen X. yüzyıldan 
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itibaren Melametller'in ortaya çıktığı coğ
rafyada bazı süfiler ve onların çevreleriy
le sınırlı bir tasavvuf akımı ve sosyal bir 
muhalefet unsuru olarak belirmeye baş
ladığı. X. yüzyılın ikinci yarısıyla Xl. yüzyı
lın ilk yarısı içinde yaşayan Ebu Ahmed-i 
Çiştl. Baba Tahir-i Uryan. Baba Hemşa ve 
Ebu Sald-i Ebü'l-Hayr gibi tarihi şahsi
yetleri bilinen süfi ve şairlerin kalender 
niteliği taşıdığı öne sürülmüştür. Bunlar
dan Büyük Selçuklular'ın kuruluş döne
minde Hemedan 'da yaşayan Baba Ta
hir' in Baba Cafer ve Seyyid Hemşa ile 
birlikte şehrin dışındaki bir dağda mün
zevl hayat sürdükleri ve dindar kişiler ol
dukları kaydedilmektedir. " Uryan" lakabı

nın da gösterdiği gibi yarı çıplak dolaşan 
cezbeli bir süfi olmasının yanında el-Fü
tCıJ:ıatü'r-rabbaniyye adlı eserinden ilim 
sahibi. ruballerinden iyi bir şair olduğu 
anlaşılan Baba Tahir kendisi için "kalen
der" adını kullanan ilk kişidir: "Ben o pl
rim ki adım kalender 1 Ne evim var ne bar
kım ne manastı rı m var ne tekkem 1 Gün
düz oldu mu senin civarında döner duru
rum 1 Gece olunca da başımı kerpiçlere 
kor yatar uyurum." 

Horasan bölgesinde yaşayan bu süfile
rin dışında Maveraünnehir'de çoğunluk
la Türkler'in yaşadığı yerlerde Kalender! 
özellikler taşıyan Türk şeyhleri n bulundu
ğu , muhtemelen bunların Horasan böl
gesine geçerek oradaki Melametl şeyh
Ierine intisap ettikten sonra memleket
lerine döndükleri veya Horasanlı M el am e
tl şeyhlerinin Türk boylarına giderek faa
liyet gösterdikleri. bu iletişim sonunda 
vaktiyle şamanist, Budist ve Maniheist 
olan bu çevrelerde X ve Xl. yüzyıllardan 
itibarenesasen yabancı kavramlar olma
yan fakr ve tecerrüd anlayışını İslami bir 
yorumla aynen sürdüren Kalender! şeyh
lerinin yetişmeye başladığı ileri sürül
müşse de bu görüşleri doğrulayacak ka
nıtlar ortaya konulamamıştır. 

Cemaleddln-i Sav! öncesi dönemde ye
tişen bazı büyük süfi ve şairler Kalende
rller ve Kalenderilik'ten övgüyle söz et
mişlerdir. Kalendername adlı bir risale 
kaleme alan Hace Abdullah-ı Herevi Ka
lenderlliği benimsemiş ve bir kalenderio 
ağzından bu konudaki görüşlerini dile ge
tirmiştir. Hakim Senal'nin şiirlerinde de 
Kalenderlliğe dair birçok mazmuna rast
lanmaktadır. Onun şiirleri arasında , "Bu 
Kalenderilik atını herkes koşturam az; bu 
yokluk taviası nı herkes oynayamaz. Er ge
rek ki candan geçsin de senin aşkını can 
edinsin" ve . "Kalenderilik yolunda ziyan 
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faydadır: zahidlik takva, seccade bir du
mandır": "Kalenderilik yolundan ve ha
rabattan başka bir yolda yürüme; bade, 
sema ve yardan başka da bir şey arama" 
gibi ifadeler dikkat çekmektedir. Perldüd
din Attar Mantıku't-tayr'da ve divanının 
birçok yerinde Kalenderilik'ten bahset
miş, bazan kendisinin de kalender oldu
ğunu söylemiştir : "Çapulcular arasında 
ben kalender olduğumu faş etmişim." Bir 
yerde de, "Bizde ne varsa hepsini kılavu
zumuzdan almışız. bundan dolayı pirimiz 
ile birlikte Kalenderilikyolunu tutmuşuz" 

diyen Attar. "Kalenderilik köşesinde hü
ma kuşu gibi ol , fakat nişanın olmasın " 

demektedir. Kalenderiliğe bu olumlu ba
kışın. Kalenderiliği bir tarikat haline dö
nüştürdüğü kabul edilen Cemaleddin-i 
Savi'den sonraki dönemde Fahreddin-i 
ıraki. Hatız-ı Şlrail. Mevlana Celaleddin-i 
Rumi, Hüseyni Sactat ei-Güri gibi süfi ve 
şairler tarafından sürdürüldüğü görül
mektedir. Kalenderiliğin Cemaleddin-i Sa
vi öncesi döneminin en belirgin özelliği 
belli bir şeyhin etrafında toplanan mürid
ler grubu bulunmaması ve Kalenderili
ğin ferdi bir hayat tarzı . bir meşrep ola
rak algılanmasıdır. 

Cemaleddin-i Savi hakkındaki bilgiler 
geniş ölçüde, Muhammed b. Mahmud ei
Hatib'in Osman 1\.ıran tarafından tanıtı
lan Fustatü '1-'adale ve Safedi'nin el-Va
ii adlı eserleriyle tarikat mensuplarından 
Hatib-i Farsi'nin kaleme aldığı Mend
kıb-i Cemaleddin-i Savi'ye dayanmak
tadır. iran 'ın Save şehrinde doğan Cema
leddin-i Savi, Osman Rumi adlı Sünni bir 
şeyh e intisap ederek tasawuf yoluna gir
miş, muhtemelen Moğol istilası sırasında 
Dımaşk'a gelerek burada tanıştığı Celal-i 
Dergezinl adlı yarı çıplak dolaşan biriyle 
dostluk kurmuş, açtığı zaviyede onun gibi 
yaşamaya başlamıştır. Saç, sakal , bıyık ve 
kaşını tıraş etmesi , kılık kıyafeti ve dini 
emir ve yasaklara karşı kayıtsızlığı sebe
biyle halktan gördüğü tepki üzerine Mı
sı r'a , Dimyat'a giderek bir süre mezarlık
ta yaşamış . Savi'ye bazı sorular soran bir 
kadı aldığı cevaplardan sonra onun müri
di olmuş, Savi bu kadının yaptırdığı zavi
yede altı yıl faaliyet gösterdikten sonra 
orada ölmüştür (bk CEMALEDDJN-i sA

Vi). 

ibnü'I-Hatlb, Cemaleddin-i Savi'nin ölü
münden yaklaşık altmış yıl sonra ( 1290) 
Anadolu Selçukluları döneminde ve Ana
dolu'da kaleme aldığı eserinde Muham
med-i Belhi, Muhammed-i Kürd, Şems-i 
Kürd ve Ebu Bekr-i Niksari adlı dört kişi-
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yi Savi'nin halifeleri olarak tanıtır ve bun
lardan ilk üçünün Savi'den bir süre sonra 
öldüğünü , Ebu Bekr-i Niksari'nin Konya'
ya gittiğini, kendisine her yıl Anadolu'
dan ve çeşitli yerlerden mal ve para gön
derildiğini kaydeder. Menalpb müellifi 
Hatib-i Farsi ise İbnü'I-Hatib'in, Savi'nin 
şeyhi olarak tanıttığı Osman Rumi'nin 
onun halifesi olduğunu söyler, ayrıca di
ğer halifelerinin adlarını Muhammed-i 
Belhi. Celal-i Dergezini. Ebu Bekr-i İsfa
hani şeklinde sıralar. Bunlardan Ebu 
Bekr-i İsfahani ile Ebu Bekr-i Niksarl ay
nı kişi olmalıdır. Hatib-i Farsi'nin, şeyhin 
ölümünden yaklaşık 120 yıl sonra o sırada 
Dımaşk'taki zaviyenin şeyhi olan Muham
med Buhari'nin emriyle kaleme aldığı 
Menakıb-ı Cemaleddin-i Savi, Savi'ye 
mensup Kalenderiler' in temel görüşlerini 
ve Kalenderller'in adab ve erkanını gös
termesi bakımından son derecede önem
lidir. Eserde Sünni İslam'a ve muhafaza
kar süfiliğe aykırı ifadelerin bulunmama
sı dikkat çekmektedir. Müellif esere, Ka
lenderiliğin temel ilkesi olan "fakr"ın fa
ziletini bir hadisi zikrederek anlatmaya 
başlamakta. eser içinde yer yer ayet ve 
hadislerden kanıtlar göstermektedir. 
Mendkıb'da kalender kelimesinin anla
mı Cemaleddin-i Savi'den naklen anlatıl
mış ve böylece tarikatın ilkeleri ortaya ko
nulmuştur. Buna göre kalender kelime
sindeki kaf harfi kanaati, lam lutfu , nun 
nedameti. dal diyaneti, ra riyazeti simge
lernekte olup ancak bu nitelikleri kendi
sinde toprayabilen kişilere kalender de
nilebilir. 

Hatib-i Farsi. Kalenderiliğin adabından 
olan çardarb*ı ilk defa Savi'nin uygula
dığını. Muhammed-i Belhi, Ebu Bekr-i is
fahani ve Celal-i Dergezini gibi halifelere 
Savi tarafından çardarb yapıldığını . "cev
lak" denilen ve mensuplarının Cevlekıyye 
diye de anılmasına sebep olan kaba kıl

dan dokunmuş bir çeşit yeleği Savi'ye Hı
zır'ın giydirdiğini, onun da bunu Celal-i 
Dergezlni'ye verdiğini söyler. Mendkıb'

da yer alan adab ve erkanla ilgili bu bil
gilerden hareketle Savi'nin önceki yüzyıl
lardan beri mevcut olan bir tasawuf akı
mını Kalenderiyye adıyla bir tarikat haline 
dönüştürdüğü ve bu tarikatın piri oldu
ğu ileri sürülmüştür. Ancak bir tasawufi 
akımın tarikat niteliğini kazanabilmesi 
için zorunlu olan silsile şartı Kalenderiyye 
için söz konusu olmadığından bu görüş 
tartışmaya açıktır. Çünkü Savi'nin tari
kat piri olarak Hz. Peygamber'e götürü
len silsilesi bulunmamaktadır. Savi'den 
sonrası için de durum aynıdır : yani Savi'-

den sonra tarikat mensuplarınca onun 
pir olarak kabul edildiğini gösteren ve Sa
vi'ye ulaşan bir tarikat silsilesi de tesbit 
edilememiştir. 

Cemaleddin-i Sav!' nin Dımaşk'ta Ha beşi 
Mezarlığı 'nda garip bir kıyafete büründü
ğünü , saç, sakal, bıyık ve kaşlarını tıraş 
edip sırtına cevlak denilen kaba bir ku
maş örttüğünü söyleyen İbnü' I-Hatib bu 
ifadeyle Cevlekıyye'nin kökenini Savi'ye 
bağlar. Kalenderiyye ile Cevlekıyye'yi eş 
anlamda kullanan İbnü'I-Hatib ' in anlatlı
ğına göre Cevlekiler'in helal ve mubah 
saymadıkları hiçbir haram yoktur. Namaz 
kılmazlar; aşikare olmasa bile gizli olarak 
orucu bozarlar; şarap içer, hiçbir küfür
den kaçınmazlar; dilencilik yaparak sefih 
bir şekilde yaşarlar. İş ve meslek kaç kı nı 
birer tembel olan Cevlekller'in sayısı her 
gün artmaktadır. Bunların kötülükleri 
diğer ibahilerde dahi görülmemiştir. Saç 
ve sakalları tıraşlı bu "menhus" kişiler her 
türlü ahlaksız fiilieri işlemelerine rağmen 
fakr ve dervişlik iddiasında bulunurlar. 
İbnü'I-Hatib daha sonra bunların cahil 
kişiler olduklarını. aralarında batın ilmini 
bilenleri varsa da yollarını şaşırdıkların
dan kendilerine hidayet yolunun kapan
dığını. ilim öğrenmediklerini, alimlerle 
görüşmedikleri ni, esrar ve haşhaş türü 
sebzek veya şehdane denilen bir otla rind 
ve serserileri tuzağa düşürdüklerini, bu 
otla onların hem din ve dünyalarını hem 
de bedenlerini tahrip ettiklerini söyler. 

Ancak Osman Turan. "koyu Sünni bir 
müellif" dediği İbnü 'I-Hatib'in söyledikle
rinin Selçuklu Türkiyesi'nde sayısı milyon
ları bulan Kalende ri - Cevlekiler'in geneli 
için kesinlikle söz konusu olamayacağına 
dikkat çekerek onun "zındık taifesinin re
isi" diye tanımladığı Ebu Bekr-i Niksari'
nin Konya'da zaviyesinde müridleriyle bir
likte yaşadığını, Mevlana ve Mevleviler'in 
kendisine itibar ettiklerini söyler. Mevla
na Meşnevi'de Cevleki dediği bir Kalen
deri'yi takdirle anmış (Gö lpınarlı , Mesne
ur Şerh!, 1, 605), Divan-ı Kebir'de de ka
lender ve Kalenderiler'den övgüyle söz et
miştir. Eflaki, Mevlana 'nın bir gün tıraş 
olurken berberin, "Sakalınızı nasıl kese
yim?" diye sorduğunu , onun da, "Öyle kes 
ki erkekle kadın farkedilsin" dediğini, bir 
başka gün de sakalları olmadığı için Ka
lenderiler' i takdir ettiğini belirttikten 
sonra, "Sakalın az oluşu kişinin saadetin
dendir: çünkü sakal erkeğin süsüdür: gür 
ve uzun oluşu adama benlik verir, bu da 
insanı helak eden şeylerdendir" anlamın
da bir hadis okuduğunu ve, "Sakalın uzun 



oluşu sufiler için hoş bir şeydir. ama sufi 
sakalım tararnakla uğraşırken arif Tanrı'
ya ulaşır" dediğini nakleder (Menakıbu '1-
'arf{in, ı . 412). öte yandan Hatız-ı Şlrazl'
nin, "Burada kıldan ince binlerce nükte 
var; her başını tıraş eden Kalenderlliği 
bilmez ki" beytinden Kalenderiliğin XIV. 
yüzyılda iran'da yaygın olduğu ve Kalen
deriler'in çoğunun aleyhlerindeki sözlerin 
yayılmasına sebep olan davranışlar içinde 
bulundukları anlaşılmaktadır. 

Cemaleddin-i Savl'nin Dımaşk'ta açtığı 
ve Dimyat'a giderken Celal-i Dergezini'ye 
emanet ettiği zaviyenin XIV. yüzyılın orta
larına kadar faaliyette bulunduğu bilin
mekteyse de bölgede başka zaviyelerin 
açılıp açılmadığı konusunda bilgi yoktur. 
İbn Battuta. hac dönüşü uğradığı Mu
sul'da bir süre önce vefat ettiğini söyle
diği Şehabeddin Kalender adlı bir şeyhten 
bahseder. Bu şeyhin burada bir zaviyesi
nin bulunduğu tahmin edilmektedir. Sa
vl'nin defnedildiği Dimyat'taki zaviyenin 
XIV. yüzyılda faaliyette olduğu anlaşıl
maktadır. iran'da eskiden beri Kalende
riler'in mevcudiyeti bilinmekle beraber 
aslen iranlı olan Savl'nin mensuplarının 
burada faaliyette bulunduklarına dair bir 
kayda rastlanmamıştır. XII. yüzyılda bu 
bölgede yaşayan Ahmed-i Cami Nameki 
ve ona nisbet edilen Camiyye ile XIV. yüz
yılın ortalarında vefat eden Şah Ni'me
tullah-ı Veli'ye nisbet edilen Şii nitelikli 
Ni'metullahiyye tarikatı genel Kalenderi
lik akımları arasında mütalaa edilmiştir. 
Yine aynı bölgede ortaya çıkan ve Savi ile 
çağdaş olan Kutbüddin Haydar'a izafe 
edilen Haydariyye'nin Savi tarafından ku
rulduğu kabul edilen Kalenderiliğin kolu 
olarak değerlendirilmesi doğru değildir. 

XIII. yüzyılda Anadolu'da Cevleki Kalen
derileri'nin yanı sıra yine bu akım çerçe
vesinde ele alınan Haydari. Vefai-Babai 
şeyhleri de faaliyet göstermişler, siyasi 
hayatta önemli roller oynamışlardır. Ay-

Kalende ri 
dervis 
(TSMK, Albüm, 

nr. 2155) 

bek Baba ve Barak Baba bunlar arasın
da dikkat çeken iki Türkmen şeyhidir. 
Ahmet Yaşar Ocak'ın "Anadolu'da Popü
ler Kalenderilik" başlığı altında tanıttığı bu 
şeyhlerden Barak Baba'nın genel Kalen
deri tavrı n aksine namaza çok önem ver
diği, namaz kılmayan müridierini cezalan
dırdığı kaydedilmektedir. Aynı araştırma
cının. XIII. yüzyılda Anadolu'da yaşayan 
Şems-i Tebrizi ile İbnü 'I -Arabi ekolüne 
mensup Evhadüddin-i Kirmani ile Fah
reddin-i lrakl'yi Kalenderi hayat tarzını 
benimsedikleri için "yüksek zümre Kalen
deriler'i" olarak tanımlaması (a.g.e., 

80-84) tartışılabilir bir yaklaşımdır. 

M. Fuad Köprülü, XV. yüzyıl tarihçilerin
den Aşıkpaşazade'nin Osmanlı Devleti'
nin kuruluş döneminde Anadolu'da bu
lunan dört taifeden biri olarak zikrettiği 
abdalan-ı Rum'un Kalenderi. Haydari ve 
Yeseviler'den oluşan derviş zümrelerini 
ifade ettiğini, ilk Osmanlı tarihlerine ad
ları geçen Geyikli Baba, Doğlu Baba, Pas-

. tinpuş Baba, Abdal Musa, Abdal Murad, 
Abdal Mehmed gibi dervişlerin adların
daki "baba" ve "abdal" lakaplarının Kalen
deriler tarafından kullanıldığını. abdal ke
limesini n kalenderle eş anlamlı olduğunu 
söyler. Osmanlı Devleti'nin kuruluş süre
cinde Anadolu'daki Kalenderi şeyh ve 
dervişleri Osmanlı topraklarına giderek 
Osman Gazi. Orhan Gazi ve 1. Murad'ın fe
tih hareketlerine katılmışlar. beyler de 
buna karşılık onların zaviye açmaları na 
izin vermişlerdir. Bununla birlikte beyle
rin zaman zaman onları teftiş ettirdikle
ri, Ehl-i sünnet dışı bir hareketleri tesbit 
olunursa derhal beylik dışına çıkarıldıkları 
kaydedilmektedir. Kalenderiler Fatih Sul
tan Mehmed'in istanbul kuşatmasına ka
tılmışlar. fetihten sonra Şehzadebaşı' n

daki Hristos Akataleptas Manastırı. sul
tan tarafından kendilerine zaviye olarak 
verilmiştir. istanbul'un fethine katılan Ka
lenderi şeyhlerine istanbul dışında da ba
zı zaviyeler tahsis edilmiştir (bk. KALEN

DERHANE) 

Şeyh Bedreddin Simavi ve Torlak Kemal 
isyanları sırasında uğradıkları takibat dı
şında ll. Bayezid devrinin başlarına kadar 
merkezi yönetim le Kalenderiler'in ilişkile
ri müsbet olarak devam etmiş. Arnavut
luk seferi sırasında (ı 492) sultana karşı 
düzenlenen suikast girişiminden Otman 
Baba dervişleri sorumlu tutularak bazı
ları idam edilmiş, bu olayın ardından Ru
meli'deki bütün Kalenderi dervişlerinin 
ceza olarak Anadolu'ya sürülmesi emre-
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dilmiştir. Böylece Safeviler Anadolu'da 
kendileriyle iş birliği yapmaya hazır bir 
kitle bulmuş oldular. XVI. yüzyılın başla
rından itibaren Osmanlı merkezi yöneti
mi bu dönemde Anadolu'da görülmeye 
başlayan Şii-Safevi propagandası sebe
biyle Kalenderiler' e karşı daha sert bir ta
vır almaya başlamıştır. Osmanlı kaynak
larında Kalenderiler'le Şiilik ve Safeviler 
arasındaki ilişkinin de bu tarihten sonra 
vurgulanmaya başlandığı görülmektedir. 
Kalenderiler'in Osmanlı'nın resmi-Sünni 
ideolojisine karşı olmaları bu tavır alışın 
sebebi olarak değerlendirilmiştir ( a.g.e., 
s. 125-126) . A. Yaşar Ocak'a göre Şeyh 
Bedreddin isyanı. Kalenderi zümrelerinin 
Babailer isyanından (ı 240) sonra düzen
leyip yönettikleri ikinci büyük ayaklan
ma hareketidir. ll. Bayezid devrindeki 
Şahkulu (ı 51 ı) ve Bozoklu Celal (ı 519) 
ayaklanmasıyla Kanuni Sultan Süley
man devrindeki Kalender Şah hareketi 
de ( 1527) Kalenderiler tarafından çıkarıl
mıştır (a.g.e., s. ı 30- ı 34 ). 

Osmanlı müelliflerinden Vahidi, 929 
(1522-23) yılında kaleme aldığı Mena
kıb-ı Hace-i Cihan ve Netice-i Can ad
lı eserinde o dönemde Anadolu'da bulu
nan gayri Sünni tasawufi zümreleri ab
dalan-ı Rum. Kalenderiler. Haydariler, Ca
miler ve Şemşiler adıyla beş grupta top
lamış. bunların tasavvuf anlayışlarını 
kendi ağızlarından anlatıp kılık kıyafet
lerini tasvir ettikten sonra eleştiriler yö
neltmiştir. Vahidi, Kalenderiler'in aba giy
meyi yün elbiseye tercih ettiklerini, göğü 
ata, yeri ana bildiklerini, saç, sakal, kaş ve 
bıyıklarını tıraş ettiklerini, mescid ve tek
keyle kiliseyi. cennetle cehennem i bir gör
düklerini, güzellere düşkün gezici derviş 
zümrelerinden olduklarını söyler ve ken
dilerine Hemedaniler denildiğini bildirir. 
Hace-i Cihan'ın Kalenderiler'in reisine sor
ctuğu soruya aldığı cevaptan bunların Os
manlı topraklarına Hemedan'dan gelen 
dervişler olduğu anlaşılmaktadır. Vahidi, 
Hace-i Cihan'ın ağzından onları eleştirir
ken. "Kalenderi'yiz dersiniz ama Kalende
riliğin ne olduğunu bilmezsiniz, söyleye
yim de öğrenin" diyerek kalender kelime
sindeki harflerin manalarını anlatmaya 
başlar. İlk üç harfi n manasını aynen Me
nakıb'daki gibi açıklaması. son iki harf
ten "dal"ın insanın kendisi veya başkası 
için hayra delalet. "ra"nın rü'yet demek 
olduğunu, kişi her ne yaparsa Hakk'ı gö
rür gibi yapması gerektiğini söylemesi ve 
böylece hakiki Kalenderiliği övmesi dikkat 
çekici bir husustur. Vahidi'nin eserinden 
bu dönemde Kalenderiler'i Anadolu'da 
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Rum abdalları ve Şemsiler'in temsil et
mekte oldukları. bu üç zümrenin kılık kı
yafet ve yaşama tarzlarındaki ortak özel
liklerinden anlaşılmaktadır. 

Kalkandelenli Fakiri de 941 ( 1534) yı
lında telif ettiği Ta'rifat'ında Kalenderl

ler'in esrara düşkün olduklarını. hiçbir 
şeye aldırış etmediklerini, boyunlarında 
halkalar bulunduğunu belirterek onları 
abdallarla aynı görür. Vahidl ve Faklrl'nin 
tasvir ettikleri Anadolu'daki bu Kalende
ri zümreleri XVII. yüzyıldan itibaren Bek
taşilik içinde eriyip tarihe karışmışlardır. 

Genel anlamda Kalenderiyye'nin dokt
rin esaslarının fakr ve tecerrüd, melamet. 
vahdet-i vücud ile Hurufi ve Şii tesirler 
olduğu söylenmekteyse de bunlar belli 
ölçüde Sünni tarikatlarda da bulunan 
özellikler olup ayıncı bir nitelik taşıma
maktadır. Kalenderilik daha çok çardarb 
uygulaması ve bilhassa ibadetlere karşı 
kayıtsızlık suçlamasıyla dikkati çeker. An
cak bunun her zaman geçerli olmadığını 
gösteren örnekler vardır. Mesela Cema
leddln-i Savl'nin Menal.ob'ında vakit na
mazlarını Celal-i Dergezlnl ile birlikte kıl
dığı. Barak Baba'dan bahseden Arap kay
naklarında onun namaz konusunda çok 
titiz olduğu. namaz kılmayan müridierini 
sapa ile cezalandırdığı. Otman Baba'nın 
bizzat imam olarak müridierine namaz 
kıldırdığı kaydedilmektedir. Bununla bir
likte Kalenderiler' e yöneltilen bu eleştiri
nin genelde haklı olduğu da bir gerçektir. 

Harlrlzade'nin Divane Mehmed Çelebi'
yi Kalenderiyye'nin plri. tarikatı da Mevle
viyye'nin kolu olarak tanıtması (Tibyfin, 
lll , vr. 74b-77•). muhtemelen Divane Meh
med Çelebi'nin çardarb olmasıyla ilgili 
olup yanlış bir değerlendirmediL Öte yan
dan Şii müellif Ma'sum Ali Şah'ın bütün 
Kalenderller'in mijlhid olduğunu söyle
yerek ( Tarfi'il)., ı. 445) Sünni müelliflerle 
aynı kanaati payiaşması dikkat çekicidir. 
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Iii NiHAT AZAMAT 

KALENDEROGLU MEHMED 

XVII. yüzyıl başlannda 
Anadolu' da büyük kanşıklık çıkaran 

Celiili reisi. 
_j 

Bazı kaynaklarda Ankara'nın Murtaza
abad kazasına bağlı Yassıviran köyünde 
doğduğu, önceleri bir grup eşkıyaya lider
likyaparken Celal! Karayazıcı Abdülhalim 
ile birlikte affa uğradığı, ardından beyler
beyilere çavuş olduğu, kethüda ve müte
sellim gibi hizmetlerde bulunduğu rivayet 
edilir. isyan sebebi, kendisine vaad edilen 
sancak beyliğinin verilmemesi olarak be
lirtilir. 1604'te isyan edip etrafı yağmala
maya başlayan Kalenderoğlu diğer Celall 
liderleriyle anlaştı. Kendisine katılan Ka-

ra Said ile birlikte Aydın ve Manisa taraf
larını yağma etti. Üzerine gönderilen kuv

vetleri yenilgiye uğratarak şöhretini art
tırdı. Bunlar arasında Anadolu Beylerbeyi 
Dişlenk Hüseyin Paşa da vardı. isyanı bas
tırmakla görevlendirilen Yusuf Paşa ilgi
siz kalınca Kalenderoğlu'nun cesareti art

tı. Manisa ve Aydın onun nüfuzu altına 
girdi. Bu arada Ankara'yı ele geçirmek 
için çok mücadele ettiyse de halkın dire
nişiyle karşılaştı. Macaristan seferinden 
dönen Sadrazam Kuyucu M ur ad Paşa . 

Şark serdarı tayin edilip 19 Safer 1 016'da 
(15 Haziran 1607) Üsküdar'dan Halep'e 
doğru yola çıktığında en önemli hedefi 
H alep'te isyan halinde olan Canbolatoğlu 
Ali Paşa ve Anadolu'daki Celall reisleriydi. 
Murad Paşa. Konya'ya ulaştığında Kalen
der'i hem nüfuz bölgesinden uzaklaştır
mak hem de oyalamak amacıyla ona 
Ankara sancağını verdiğine dair menşur 
gönderdi. 

Kalenderoğlu haberi alır almaz Saru
han'dan Ankara'ya hareket etti. Yolu üze
rindeki köy ve kasabaları yağmalayarak 
Ankara'ya ulaştı. Ancak Ankara Kadısı 
Viidanzade Ahmed Efendi, Macar sefer
lerinde ve ordu kadılıklarında bulunmuş 
tecrübeli bir kişi olduğundan Ankara Ka
lesi'ni her türlü saldırıya karşı tahkim et
tirmiş ve Celalller'den korunmak üzere 
çeşitli tedbirler almıştı. Viidanzade şehri 
Kalenderoğlu'na t~slim etmek niyetinde 
değildi. Türlü bahanelerle Kalenderoğlu'
nu içeri almayıp oyaladı. Bu arada Kuyucu 
Murad Paşa Kalenderoğlu'nun biraz da
ha oyalanmasını, kendi kuwetlerinin yola 
çıktığını Ankara kadısına bildirdi. Fakat 
gönderdiği mektup Kalenderoğlu'nun 
eline geçti. Aldatıldığını anlayan Kalen
deroğlu Ankara'yı kuşattıysa da kalede
kilerin karşı koyması üzerine geri çekil
mek zorunda kaldı. Bursa civarına geldi. 
Bursa'yı bir müddet için ele geçirdiyse de 
kalesini alamadı. Mihaliç, Kirmasti ve Bi
ga taraflarında büyük tahribat yaptı. Bu 
arada üzerine gönderilen Nakkaş Hasan 
Paşa. Yusuf Paşa ve Dalgıç Ahmed Ağa'
yı bozguna uğrattı. Daha sonra Aydın ve 

Saruhan üzerine yürüyüp etrafta yağma 
ve katHarnda bulundu. Hamid-ili tarafın
dan Karaman yöresine gitti. Burada bir 
diğer Celal! reisi olan Ağaçtan- Plrl adam

larıyla ona katıldı. 

Öte yandan Kuyucu Murad Paşa , Ka
lenderoğlu üzerine yürümek için hazırlık 
yaparken Halep'ten istanbul'a gönderdi
ği hazinenin onun tarafından yolda yağ
malanacağını öğrendi. Hemen harekete 


