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HACI BEKTAŞ

SADIK
GÖKCE
sadikgokce@hotmail.com

UNESCO ölümünün 750. Yılı olması 
dolayısı ile 2021 yılını Hacı Bektaş yılı 
olarak ilan etti. UNESCU’nun bu kara-

rı doğrultusunda 11.02.2021 tarihli ve 2021/3 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021 yılı 
boyunca yurt genelinde ve yurt dışında çeşitli 
etkinlikler tertiplenmesine karar verildi. Biz de 
Şehrin Hafızası olarak daha önce Yunus Emre 
için çıkardığımız Özel Sayı benzeri bir sayı da 
Hacı Bektaş için hazırlamaya karar verdik. 

Bu Özel Sayıda Mustafa Özcan, Hüzeyme 
Yeşim Koçak, Fatma Tutak ve Anuş Gökce’nin 
kalemlerinden çıkan yazılarla sizlere Hacı Bek-
taş’ı tanıtmaya çalışacağız. Bizim sınırlı sayfa 
içerisinde yapacağımız sadece bu büyük Türk 
Düşünürünü sizlere hatırlatmak ve bazı ipuçla-
rı vermekten ibaret olacak. Daha fazlasını me-
rak edenler ise yazarlarımızın belirttiği dipnot-
lar sayesinde kaynaklara ulaşabilecekler.

***
Hacı Bektaş tarafından kurulan tarikatın 

taraftarları Bektaşi olarak isimlendirilmektedir. 
Bu konuda yüzlerce fıkra üretilmiştir. Birçoğu 
bu tarikatla ilgili olmasa da yinede anlatılmaya 
devam edilmektedir. Bu konuyu araştıran biri-
lerinin çıkıp bu fıkraları bir tasnife tutması ve 
Bektaşilik umdeleri ile uyuşmayanların ayıkla-
ması gerekiyor diye düşünüyorum.

Hacı Bektaş taraftarlarına Bektaşi denildi-
ğini söylemiştim. Bu taraftarların en meşhur-
ları ise Osmanlı Devletinin önemli askeri birlik-
lerinden birisi olan “Yeniçeri”lerdir. Yeniçeriler 
Bektaşiliği benimsemiş ve Hacı Bektaş’ı pirleri 
olarak kabul etmişlerdir.

Devşirilerek Anadolu’ya getirilen çocuk-
lar burada Türk ailelerin yanına verilip burada 
Türk Töresine göre yetiştirilmekte idi. Bu öğre-
timin temelini Hacı Bektaş’ın “Eline, beline, di-
line sahip çık” düsturu oluşturmakta idi. Halk 
için “Türk dilini, namusu ve harama yaklaşma-
mayı” anlatan bu deyim Yeniçeri için çok daha 
farklı anlamlar taşımakta idi. 

“El” tabiri ile ülke, yaşanılan toprak ve dev-
let kastedilmekte idi. Yeniçeri küçük yaştan iti-
baren bu kutsal varlığı sevmek ve bu sevginin 
karşılığı olarak gerekirse canını dahi vermek 
üzere yetiştirilirdi. “Beline” tabiri ile sınır kast 
edilmekte idi. Bir yeniçerinin hayatı sınırdan 
sınıra koşmak ile geçer, şayet bu savaşlarda 
hayatını kaybetmeden ileri bir yaşa ulaşabilirse 
yine sınırda bir kale veya palangada muhafız 
olarak görevlendirilirdi. 

“Diline sahip olmak” ise devlet sırlarını rast 
gele yerlerde konuşmamak, esir düşse dahi 
düşmana bilgi sızdırmamak anlamında kulla-
nılırdı. Bu kurallar içerisinde büyüyen delikanlı 
ilerleyen zaman içerisinde Osmanlı Devletinin 
en seçkin birliklerini meydana getirirdi. Ayrıca 
Mehter Marşı ile yürüyen Yeniçeri bu yürüyüşe 
de felsefi bir anlam yüklemiş ve burada da El’i-
ne sahip olmak için gerekli olan yaşadığı yeri 
tanıma işlemini gerçekleştirirdi. İki ileri bir geri 
adım atmak, iki adım ileri git, gör, tanı, anla 
ve bir adım geri at, yerleş, kendini tanıt, kabul 
ettir, sevil, yerleş ve benimse anlamı taşır. Yüz 
yıllarca bu felsefe üzerine Türk obalarında eği-
tilen Yeniçeri ne zaman ki Türk ailelerin yanına 
verilmekten vazgeçildi, maya bozulmaya başla-
dı. Mayanın bozulması ile bir dönem düşmanın 
korkulu rüyası olan Yeniçeri kendi devleti için 
tehlike ve korku unsuru oldu. Yeniçeri Ocağının 
ortadan kaldırılması bu yüzden tarihe “Vaka-i 
Hayriye” olarak geçti. 

“Onun fikirlerini öğrenip, onun felsefesi-
ni hakkıyla ileriye taşıyacak gücü bu millete 
tekrar nasip et Rabbim” duası ile ölümünün 
750’nci yılında Hacı Bektaş’a rahmet diliyorum.

İÇİNDEKİLER

•HACI BEKTAŞ
SADIK GÖKCE
• DIKENI GÜL EYLEYEN INSAN:
HACI BEKTAŞ-I VELI
MUSTAFA ÖZCAN
• MENKIBELERLE HACI BEKTAŞ VELÎ

HUZEYME YEŞİM KOÇAK
• HACI BEKTAŞ VELI VE 
BEKTAŞILIK
ANUŞ GÖKCE
• ER ODUR KI ÖLMEDEN ÖLÜR 
FATMA TUTAK



307

DIKENI GÜL EYLEYEN INSAN:
HACI BEKTAŞ-I VELI

MUSTAFA 
ÖZCAN

Recep Bilginer, Cumhuriyet Dönemi 
Türk Tiyatrosu’nun güçlü kalemle-
rinden birisidir. Türk tiyatro tarihine 

yirmiye yakın eserle katkıda bulunmuştur. 
Bunlar arasında Hazreti Mevlâna’yı, Yunus 
Emre’yi, Hacı Bektaş Veli’yi anlatanlar oldu-
ğu gibi,  Savaştan Barışa Aşktan Kavgaya 
gibi yakın tarihimizle ve özellikle Mustafa 
Kemal Atatürk’le ilgili olanları da vardır. 
Ama o en çok İsyancılar, Sarı Naciye gibi 
oyunlarıyla hatırlanmaktadır. Bunlar onun 
ilk dönem oyunları arasındadır.

Adana’da 1922’de doğmuş olan Recep 
Bilginer’in bir başka yanı da,  Liseyi Kon-
ya’da ve başka şehirlerde okumuş olmasıdır. 
Gazetecilik Enstitüsü’ndeki tahsilini tamam-
lamış,1946 yılında geçtiği profesyonel gaze-
tecilikle hayatını kazanmıştır. Tiyatrocu yanı 
onu Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü Genel 
Sekreterliğine kadar taşımıştır.

Türk toplumunun kanaat önderleri ara-
sında yer alan Mevlâna, Hacı Bektaş Veli, 
Yunus Emre gibi dünyaca tanınmış şahsiyet-
leri konu edindiği oyunları dikkatten kaçma-
maktadır. Hacı Bektaş Veli efsanesi etrafında 
gelişen oyunu, Sevgi ve Barış adıyla Kültür 
Bakanlığı tarafından Ankara’da 1998’de ya-
yımlanmıştır. 2 perdelik bir eserdir. Kitabın 
adı bile yazarın altını çizdiği fikri vurgula-
makta, tasavvuf ehli insanların temel felse-
fesini yansıtmaktadır.

Zamanın bakanı M. İstemihan Talay ki-
tap hakkında baş tarafta şöyle demektedir:

 “Hacı Bektaş Veli, barış ve hoşgörüyü 
amaç edinen Anadolu erenlerinden biridir. 
Ülkemizin birlik ve beraberlik içinde, kar-
deşliği ve iç barışı sağlamada, Hacı Bektaş 
Veli’nin önemli rolü olduğu düşünülürse, bu 
oyunun ileriye dönük mesajlar vermesi do-
ğaldır”

Oyunda yer alan kişi kadrosu şu şekilde-
dir: Tarih, Fatma Bacı, Karaca Ahmet, Hacı 
Tuğrul, Molla İdris, Saru, Sarı İsmail, Hacı 
Bektaş, Mevlana-Yunus Emre-Ahmet Yese-
vi, 1. Köylü, 2. Köylü, Genç Kız, Genç Erkek, 
Kız Anası, Erkek Babası, İl Beyi, 1 ve 2. Kol-
lukçular, Sulucakarahüyüklüler. 

Kişilerin ilki Tarih’tir. Dönemsel özellik-

leri vurgulamak için onun aydınlığına ihtiyaç 
duyulmuştur. Mevlâna-Yunus Emre- Ahmet 
Yesevi de Anadolu’yu yoğuran kültürün te-
mel taşlarıdır. Bunların görüşlerinden de ya-
rarlanılmıştır.

 Oyunun ilk perdesinde dekor Hacı Bek-
taş Dergâhının genel görünüşünü yansıt-
maktadır. Dergâhın bir yanında “Ara bul-İn-
cinsen de incitme-Her ne ararsan kendinde 
ara- Eline, diline, beline sahip ol- Arifler 
hem arıdır, hem arıtır-Maarif ehlinin ilk 
makamı edeptir-İnsanın cemali sözünün 
güzelliğidir”, diğer yanında: “Nefsine ağır 
geleni kimseye uygulama-Hiçbir milleti ve 
insanı ayıplama-Bilimden gitmeyen yolun 
sonu karanlıktır-Düşünce karanlığına ışık 
tutanlara ne mutlu!-Düşmanın dahi insan 
olduğunu unutma” yazıları vardır.(s.1). As-
lında bunlar Hacı Bektaş Veli’nin ve düşünce 
dünyasının temel ilkeleri gibidir. Bakıldığın-
da ve okunduğunda insanoğlunu etkileme-
mesi mümkün değildir. Gençlerin koro ha-
linde semah sırasında söyledikleri de buraya 
aktarılmalıdır:

“Hacı Bektaş pirimiz, Yolumuz Hak yolu, 
Kıblemiz Muhammed, Secdemiz Ali” (s.2)

Eserde önce sahneye Tarih gelir. Elinde 
Velayetname, yani Hacı Bektaş Veli’nin ha-
yatını hikâye eden kitap vardır. Yazara göre 
bu,  ölümünden sonra yazılan masalla, ger-
çeğin karıştığı bir kitaptır. Buradan da yarar-
lanılır. İlkin Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya 
gelişi anlatılır.  Hacı Bektaş Veli, Fatma Bacı 
ile Molla İdris’in evinde ağırlanır. Dergâhı 
yapılıncaya kadar onlarda kalacaktır. Ancak 
bu durum bazı kötü niyetlilerin dedikodula-
rına yol açmıştır. Bu kötü niyetliler arasında 
Saru da vardır. Fatma Bacı onun yengesidir 
ama Hacı Bektaş Veli’ye gösterdiği yakınlı-
ğı, saygıyı, biraz da köylülerin kışkırtmasıyla 
farklı yorumlamaktadır. O sıralarda Anado-
lu’da tam bir kargaşa yaşanmaktadır. 
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Çünkü Moğol istilası her şeyi alt üst et-
miştir. Toplumda dirlik düzenlik kalmamış-
tır. Vezir ve öteki üst kademe yöneticileri 
kese doldurmakla suçlanmaktadırlar. 

Karaca Ahmet’in dediğine göre Sultan 
bir yandan Moğolların oyuncağı, öte yandan 
da etrafındakilere söz geçiremez olmuştur. 
Halk huzursuzdur ve alabildiğine baskı altın-
dadır. İşte böyle bir ortamda Horasan’daki 
Ahmet Yesevi Ocağından gelen ve elinde 
icazeti bulunan Hacı Bektaş’a ilkin Fatma 
Bacı ile Molla İdris itaat etmiş, ilk müridleri 
onlar olmuştur. Hacı Bektaş Veli ise onlara 
“Bizim yükümüz ağırdır”(s.11) demiştir. Su-
lucakarahöyük’te kısa sürede ünü duyulur, 
insanlar onu pirleri, üstatları, koruyucuları 
olarak kabul ederler. Kısa sürede müritle-
rinin sayısı artar, o da fikirlerini kırmadan 
dökmeden, kimseye zarar vermeden yay-
maya çalışır. Bir yandan da kendisine dergâh 
yapılır.  Peki, nedir fikirleri?  Bunları şöyle 
özetlemek gerekir.

Öncelik, Anadolu’da birliği, bütünlüğü 
sağlamaktır. Hacı Bektaş Veli’ye göre Ana-
dolu’da gözü olan çoktur. Bu toprakları yurt 
edindiği için Türklerin düşmanı alabildiğine 
fazladır. Bu yüzden topluma fitne sokarlar, 
ayrılıkları körüklerler. İnsanları birbirine kır-
dırmak isterler. Oysa o öyle düşünmez.  O, 
düşmanın bilim yoluyla yenilebileceğini dü-
şünür. Toplumda hoşgörüyü, sevgiyi hâkim 
kılmaya çalışır. Çevresinde toplananları yeni 
yola çağırır. Bu yoldan geçerek, kardeşliğe, 

barışa, sevgiye ulaşmak ister. Buradan da 
yüce varlığa ulaşılacağını bildirir(s.33)

Ona göre birlikten kuvvet doğar. Bir ol-
mak diri olmak demektir.    Ön yargılarla 
mücadele eder. Hacı Bektaş insanın eğitile 
eğitile, yeni bir varlığa dönüşeceği inancın-
dadır. Bunu yapmaya çalışır. Geçmişin in-
tikamının ateşiyle yanmaz. Zaten intikam 
ateşi yayılırsa,  büyük felâket olur. Kadınlar 
erkeksiz, erkekler kadınsız kalır(s.33).

İnsanlar arasındaki dostluğu geliştirme-
ye çalışır. Dostluk çok önem verdiği bir kav-
ramdır. Dostlukla, Alevilik, Sünnilik sorun-
larını aşmaya çalışır. Bu yüzden farklı dinî 
anlayışta olan gençlerin evlenmelerinin önü-
nü açar. Katı anne ve babalara aşka ve sevgi-
ye saygı duymalarını telkin eder. En önemlisi 
de bu konuda ailelerin baskı yapmamaları 
gerektiğini hatırlatır. Evlenecek gençlere de 
tavsiyeleri vardır. 

Ailelerin rızasını almalarını, onların gö-
nüllerine girmelerini, acele karar verme-
melerini öğütler. Ailelerini dışlamamalarını, 
atalarına saygı göstermelerini telkin eder. 
Hatta onlardan ailelerini aşklarına inandır-
maları ister. İnsanoğlunun barışta sevgiyi, 
sevgide barışı bulduğunu söyler. Genç Erkek 
ve Genç Kız’ın ailelerine de Yunus Emre’nin 
“Aşk gelicek cümle eksikler biter” sözünü 
hatırlatır(s.29). ‘Tanrıya giden yolun adı sev-
gidir. İnsanı seven Tanrıyı da sever.’’(s.44).
Sonuçta aşk galip gelir, her şeyin önüne ge-
çer.
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Hemen hemen bütün konuşmalarında 
bilimden bahseder. Aklı savunur. Köylülerle 
yaptığı konuşmalarda doğruyu, yanlışı akılla 
ayırmaları gerektiğini ifade etmiştir. Onlara 
akıllarını kullanmalarını, bunun için de bilim 
sahibi olmalarını, çünkü bilimden gidilmeyen 
yolun karanlık olduğunu söyler(s.38).Şöyle bir 
benzetme de yapar: “İlimsiz insan susuz de-
ğirmene benzer.”(s.39).

Hacı Bektaş Veli’ye göre insan, yaratılmış-
ların en üstünüdür. Kişi, bu gerçeğin farkında 
olmalıdır. İnsan değerlidir.  Tanrı, gönüllerde-
dir. Gönül de yücedir. Bir gönüle girmek kolay 
değildir.   Şöyle söyler: “Aşkı olmayan gönül 
misali taşa benzer/Taş gönülde ne biter içinde 
ağu tüter”(s.43).

Hacı Bektaş Veli toplum hayatında kadın 
erkek ayrımı yapmaz. Onun gözünde sadece 
insan,  insanın aklı ve yüreği vardır.(s.70).

Eserde köylülerin ağzından Hacı Bektaş 
Veli’nin kerametleri de anlatılmıştır. Bunlar 
halkın kendisini ne kadar sevdiğini gösteren 
örneklerdir. Oysa o, köylüleri dinlemiş, onla-
ra; duyduklarını inançlarıyla birleştirdiklerini 
belirtmiş; kendilerine, bilim edinmelerini, fi-
kir sahibi olmalarını, fikirsiz insanın kanatsız 
kuşa benzediğini, susuz değirmen gibi oldu-
ğunu, sürekli öğrenmelerini ve öğrendiklerini 
yaymaktan geri durmamalarını önermiştir.
(s.66).

Eserde çatışma hemen hemen yok gi-
bidir. Sadece komşu köylülerle aralarındaki 
anlaşmazlıktan bahsedilmektedir. Bunda da 
Hacı Bektaş Veli’nin sağduyulu tutumu, ön 
yargıları yıkmak için onlarla konuşması, so-
nunda bu köylüleri Semah törenine davet 
etmesi, yanlış bilgi ve duyumlar yerine gözle-
riyle görmelerini sağlaması, bu iki köy arasın-
da dostluğun gelişmesine yol açmıştır. Zaman 
zaman adı ve Fatma Bacı hakkında dedikodu-
lar üreten kötü niyetlilerin davranışları onu 
üzmüştür belki ama asla yanlış bir iş yapma-
mıştır. Çünkü dostluğa çok önem vermiştir 
Ayrıca böyle düşünenlerin zamanla bu yanlış 
kanaatlerini düzelteceğini ifade etmiştir.

Yazar, Hacı Bektaş Veli’nin halka verdiği 
önemi anlatır. Zalim yöneticileri sevmediğini, 
fakir fukara halkın yanında yer aldığını belir-
tir. Halka duyduğu sevgiyi ortaya koyar. 

Dolayısıyla kişilere değil, halka güvendi-
ğini, yoksulluğu üreterek yenebileceklerini 
söyler. Bu anlamda halka zanaat öğrenmele-
rini tavsiye eder. Geleneklerini, göreneklerini 

bilmelerini, kimliklerini korumalarını öğütler.  
Onlardan halkı düşünmeyen çıkarcı yönetici-
lerden uzak durmalarını ister.

Kısacası eserde Hacı Bektaş Veli’nin Ana-
dolu’ya gelişi ve Anadolu’da geçen hayatı 
işlenmiştir. Fakat asıl onun öğretisi, düşün-
celeri üzerinde durulmuş ve topluma sevgi 
tohumu ektiği, bunların er geç yeşereceği 
belirtilmiştir. Piyes, onun ölümüyle son bul-
muştur. Zaman zaman gençler arasındaki 
aşka değinilmiş, toplumdaki farklı anlayışlara 
yer verilmiş, aslolanın insan olduğunu, bunun 
için onlar arasında kardeşliği, sevgiyi, sağdu-
yuyu, barışı, hayata bağlılığı, huzuru, kinden 
uzak durmayı, halka güvenmeyi, sabrı, hoş 
görmeyi, derin düşünmeyi, ön plana çıkar-
mıştır.

Kadın oyun yazarlarımızdan Nezihe 
Araz’a gelince, o da Anadolu birliği üzerinde 
zihin yoranlardandır. 1922’de Konya’da doğ-
muştur. Ankara Üniversitesi DTCF’nin Psi-
koloji ve Felsefe Bölümünü bitirmiştir(1946). 
Gazetecilik hayatına atıldı, dergilerde yazdı, 
ansiklopedide çalıştı. Türk ve İslâm büyük-
lerini tanıtmaya yönelik çalışmalarıyla da ta-
nındı. Genelde şiir, biyografi-inceleme, tiyat-
ro alanında eserler meydana getirdi. Tiyatro 
edebiyatımıza güzel eserlerle katkıda bulun-
muştur: Bunlardan bir kaçının isimlerini ve-
relim: Bozkır Güzellemesi, Öyle Bir Nevcian, 
Afife Jale, Savaş Yorgunu Kadınlar, Ballar 
Balını Buldum. Kutlu Melek, Cahide, Kuvayı 
Milliye Kadınları, Alaca Karanlık…

Nezihe Araz, öteden beri Anadolu coğraf-
yası ve kültürü ile çok yakından ilgilenmiştir.  
Anadolu’da yeşeren ve gelişen kültürün kö-
kenine inmeye çalışmıştır. Bu toprakları va-
tan tutuşumuzun sebebi, güçlükleri ve olağa-
nüstü güzelliği hakkında araştırmalar yapmış, 
yazılar kaleme almıştır. Bu kitapların birisi de 
Gelin Canlar Bir Olalım(Türk Anadolu’nun 
Oluşumu) adlı kitabıdır. Hürriyet Yayınla-
rı’nın tarih dizisinde çıkan bu kitapta(İstanbul, 
Aralık 1978)  Anadolu’yu Türkleştirenlerin 
hikâyelerini buluruz. “Ahmet Yesevi”, ‘Kut-
lu Melek’’. “Bektaş Veli” etrafındaki gelişen 
olaylar dizisi Söğüt’te sona ermiştir. Burada 
anlatılanların büyük bir bölümü, daha sonra 
Kutlu Melek *adlı tiyatroda yeniden karşımı-
za çıkarılmıştır.  Dolayısıyla bu konu yazarın 
uzun zamandan beri iç dünyasında, zihninde 
yoğurduğu bir konudur ve son derece güzel 
işlenmiştir.
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Gerçekten de Kutlu Melek yazarın yoğun 
olarak Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türk’ün 
Anadolu’yu sahiplenmesi üzerine oturttuğu 
bir eserdir. Bu da Kültür Bakanlığı tarafından 
Ankara’da 1998’de basılmıştır. İki perdeden 
ve 23 sahneden meydana gelmektedir. 82 
sayfa olan bu eserin ilk perdesinde 8, ikinci 
perdesinde 15 sahne vardır ve ikinci perde 
birinci perdeden daha uzundur.

Yazar eseri, sahneleyecek olanlara yar-
dımcı olmuş, her sahnenin başında nasıl 
bir dekora ihtiyaç duyulduğunu belirtmiştir. 
Kutlu Melek’te anahtar kelime “can”dır. Çok 
tekrarlanmaktadır.  Oyunda vaka çoğu kere, 
“hal”den geçmişe doğru yürütülmüştür. 
Olaylar kronolojik sıra ile verilmiş, mekân 
da ona göre giderek genişleyip yayılmıştır. 
Ahmet Yesevi’nin evinden başlamış, Ana-
dolu’ya doğru ilerlemiştir. Anadolu’da iki 
önemli mekân vardır. İlki Hacı Bektaş Ve-
li’nin kaldığı Sulucakarahöyük, diğeri de Sö-
güt’tür. 

Bu iki mekân, Anadolu’nun tarihi için-
de birer önemli başlangıç noktasıdır. Yese-
vi’den ayrılan Hacı Bektaş Veli, yedi yıl sonra 
Sulucakarahöyük’e gelmiş ve burası gönül 
erenlerinin mutlaka uğrayıp görmek istediği 
bir merkez halini almıştır. Çok kısa zamanda 
da nüfusça büyümüş, yerleşim alanlarının 
en önemlisi olmuştur.

Yazar, oyununda Hacı Bektaş Veli’nin 
yanında kadınların da ön plana çıkmasını 
istemiştir. Dikkat edilirse eserin adı dahi bir 
kadının adıdır: Kutlu Melek.  O da bir misyon 
sahibidir.  Anadolu’da yaşayan, erkeğinin 
yanında üretime katılan kadını temsil et-
mektedir. Oyunda, Bacıyan-ı Rum’un lideri 
olarak gösterilmiştir. Dirayetli,  örgütleyici, 
çalışkan, ileriyi gören ve çevresinde sayılıp 
sevilen bir kadındır. Kadınları bilinçlendirir.  
Osmanlı Devletinde Ahiliğin ne kadar önem-
li bir işleve sahip olduğunu anlatmaya gerek 
yoktur. Dolayısıyla esere biraz da bu gözle 
bakmakta yarar vardır.

Anadolu gerçeği kadının kişiliğinde ve-
rilmiştir: Kilim dokurlar, çeyiz hazırlarlar. 
Kökboyası yaparlar, yün tartarlar. Örgü ören, 
testi ile su taşıyan, derede tokaçla çamaşır 
yıkayan da onlardır. Hayvancılıkla, tarımla 
uğraşırlar. Ağaç budarlar, çapa yaparlar.  Ev-
lerine son derece bağlıdırlar.  

Sofra hazırlarken, şebit ekmeği pişirir-
ken onları görmek mümkündür. Misafiri 

severler, hemen ayran ikram ederler. Daha 
doğrusu Hacı Bektaş Veli sebebiyle Suluca-
karahöyük’e gelenleri ağırlamakta yarışırlar.  
Kutlu Melek ise en bilgililerinden, uzağı gö-
renlerindendir. Türkmenlerin yerleşik ha-
yata geçmelerinde onların payı, emeği, rolü 
çok fazladır. Türklük bilinci içinde yaşayışla-
rını sürdürmüşlerdir.

Gerek Yunus Emre’nin, gerekse Hacı 
Bektaş Veli’nin adı etrafında çok fazla söy-
lence oluşmuştur. Bu söylencelerden bir 
kısmı eserde geçmektedir. Halk hayali bu 
söylenceleri çeşitlendirmiş ve Hacı Bektaş 
Veli’yi farklı bir konuma yükseltmiştir. Hacı 
Bektaş Veli ve Ahmet Yesevi söylencelerinin 
dışında, oyunda, Anadolu, Yeniçeri, Aksu 
söylencelerine yer verilmiştir.

Oyunda temel fikir insanî ilişkilerdir.  Bu-
rada ayrımcılığı reddeden bir anlayışla kar-
şılaşırız. İnsanlara ön yargılarla bakılmama-
lıdır. Olaylara farklı açıdan da bakılabileceği 
bilinmelidir. İnsanlar arasındaki köprü, sevgi 
ve saygı temeline oturmalıdır. Her şey konu-
şarak, anlaşarak çözülmelidir. Kavgacı ve çı-
karcı olmak,  insanı barışa, huzura götürmez. 
İnsanı seven, Tanrıyı da sever. Geleneklere 
bağlı olmak, affedici olmayı öğrenmek, bü-
yüklere saygı göstermek, hiç kimseyi hor 
görmemek, hoşgörüyü yaymak, oyunda altı 
çizilen fikirlerdir.

Kutlu Melek’te ön planda iki kişi vardır:  
Hacı Bektaş Veli ile Kutlu Melek.  Kutlu Me-
lek’e eserde Kadıncık Ana da denilmektedir. 
Meryem’in gelini, İdris’in hanımı, İsmail’in 
annesi denildiği zaman da akla o gelir. Bacı-
lar bölüğünün baş kadını odur.  On altı yaşın-
da evlenmiştir. Cesur, açık yürekli, dost can-
lısıdır. Fikrini açıkça söyleyenlerdendir. Gerçi 
Gülhanım, yani görümcesi onu pek sevmez 
ama Padişah Orhan Gazi’nin övündüğü ha-
nımlardandır.

Hacı Bektaş Veli, aksakallı, bilge bir in-
san olan Yesevi’nin müritlerindendir. Ye-
sevi, Anadolu’da müritleri vasıtasıyla Müs-
lümanlığın yayılmasında etkili olmuştur. 
Göçebe Türkler arasında son derece nüfuz 
sahibidir. Bütün burçlardan yüksek bir bur-
çtur(s.23), Tanrının sevgili kuludur(s.24).   
Hacı Bektaş Veli’yi Anadolu’ya göndermiştir. 
Geyikli Baba’yı da Bursa’ya “Kurtarıcı” ola-
rak gönderen odur. Hastalara şifa, dertlilere 
deva olmak için Anadolu’da Karaca Ahmet’i 
görevlendirmiştir. 
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 Yesevi,  Saru Saltuk 
Mehmet’e de Türk ilinin 
cümle sevgi, saygı, bilgi 
nimetlerini halka ulaştır-
ması için görev vermiştir. 
Görülüyor ki bu Horasan 
eri, Anadolu bahçesine 
öncelikle has insan fidanı 
dikmiştir.

Her iki eser de Hacı 
Bektaş Veli çevresinde 
oluşan efsanelerden ya-
rarlanılmıştır. Zaten bu 
din büyüğünün toplumu, 
toplumsal hayatı alabildiğine etkilediği bilin-
mektedir.  Her iki yazar, onun Anadolu’ya 
barışı, sevgiyi, huzuru getirdiğini vurgula-
mış, birlik, toplumsal kaynaşma ve millet 
olma yolundaki telkinlerini ön plana çıkar-
mıştır. Hacı Bektaş Veli, evrensel değerleri 
savunmuş, bu yanıyla gelecek nesillere en 
çağdaş mesajları vermiştir.  Üretmeyi, yeni-
leşmeyi, gelişmeyi, toplumun çeşitli kesim-
leri arasındaki anlaşmazlıkları konuşarak/
görüşerek çözmeyi önermiş, insanlara; dedi-
koduları kapılıp hüküm vermemelerini, ola-
yın aslını araştırmalarını, yurtlarının kıymeti-
ni bilmelerini telkin etmiştir. Nezihe Araz’ın 
eserinde çevreyi güzelleştirdikten, yeşert-

tikten, geliştirdikten ve 
verimli hale getirdikten 
sonra buralarda yaşama-
yı hak ettiklerini düşüne-
rek Sultan’a başvuruda 
bulunmuşlardır. Sultan 
da gerekli araştırmayı 
titiz bir şekilde yaptıktan 
sonra onların isteğinin 
yerine getirilmesi için 
emir vermiştir.

Kısacası her iki eser-
de öncelikle evrensel 
değerlerin altı çizilmiştir. 

Bu evrensel değerlerin Türk toplumunda 
yerleşmesinde manevi önderlerin payının 
büyük olduğu vurgulanmıştır.  Anadolu 
Türklüğünün doğmasında, Hacı Bektaş Veli 
gibi Yesevi ocağında yetişen insanların varlı-
ğına işaret edilmiştir.  

Hacı Bektaş Veli’nin Türk tarihinin bu 
önemli devrinde, insana/topluma kini, kav-
gayı, çekişmeyi, günübirlik çıkarları bırakıl-
masını söyleyen; güveni, huzuru, sevgiyi, 
barışı, aydınlığı, eşitliği, üretmeyi, hakkı,   
millet olmayı öğütleyen yaklaşımını, her iki 
yazar, eserlerinde başarıyla yansıtmıştır. 

*Kutlu Melek adlı oyun için, Osman Ço-
lak’ın çalışmasından yararlanılmıştır.

 

Arayan ister yavaş gitsin ister hızlı,
nihayet aradığını bulur.
                                                   (Hz. Mevlânâ)

ARAYIŞ
Herkes bir arayış içinde, kimi hızlı kimi yavaş,
Arayan aradığını bulur, boşa gitmez bu savaş.
                                                           (Ahmet Sevgi)

AHMET SEVGI

MESNEVÎ’NİN 
GÖLGESİNDE 
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HÜZEYME
YEŞİM
KOÇAK

MENKIBELERLE 
HACI BEKTAŞ VELÎ

Hakkında değişik görüşler olsa da, 
tasavvuf tarihine damga vurmuş, 
önemli şahsiyetlerimizden biri oldu-

ğuna şüphe yoktur.
“Türkmen vilayetinde yatar. Velayet ve 

keramet sahibi; meşhur ve maruf, âlem halkı-
nın kendisinden gelip feyz bulduğu bir zattır.” 
der 15. Yüzyılın İranlı İslam bilgini ve şairle-
rinden Molla Camî.

Molla Camî, evliya Menkıbelerini anlattı-
ğı Nefahat’ül Üns Min Hadarât’il Kudüs(Mu-
kaddes Makamlardan Huzur Nefesleri) kita-
bında, “ne var ki zamanımızda, ona mensup 
geçinenlerden bazıları, İslâm bağını çıkar-
mışlardır” görüşünü dile getirse de; “Ancak 
kendisinin sağlam hali, bu sofiye tayfasından 
olduğu tevatür derecesinde sağlamdır. Sırrı 
mukaddes olsun….. Yüce Suphan Hak, hep-
sinin yakınlıklarını, nurlarını arttırsın. Cümle 
taliplere, onların ruhaniyetlerinden nasipler 
ihsan eylesin.” diyerek, kaçınılmaz bir gerçeği 
ifade eder.  (Molla Camî, Nefahat’ül Üns Min 
Hadarât’il Kudüs, Sadeleştiren: Abdulkadir 
Akçiçek, Huzur Yayınları, İstanbul 2014, sf. 
1087)

Nitekim Hacı Bektâş-ı Velî hazretlerinin 
Mâkâlat isimli eserinde, onun gerçek kimliği, 
fikirleri de ortaya çıkmaktadır. Mesela şeri-
atın makamlarını açıklarken; “evvelâ iman 
getürmekdür” derken, ikinci sıraya “ilim öğ-
renmekdür” prensibini koymakta; üçüncü 
makam olarak ise namaz kılmakdur ve zekât 
virmekdür ve oruç dutmakdur ve güci yiterse 
hacca varmakdur ve hem gaza eylemekdür” 
gibi İslâm’ın şartlarını öncelemektedir. (Mâkâ-
lat-ı Hacı Bektâş-ı Velî (Transkripsiyonlu Tam 
Metin), Prof. Dr. Mahmud Esad Coşan, Server 
Yayınları, İstanbul 2019, sf. 55-56)

Biz bu yazımızda, gönül sultanlarımızdan 
biri olan Hacı Bektaş Veli hakkında bazı men-
kıbelere yer vereceğiz.

…
Bu menkıbelerden biri, 13. Yüzyıl Alp-e-

renlerinden olan, “büyük Türk velileri ara-
sında ve Hacı Bektaş’a yakın gösterilen Sarı 
Saltuk’un hayatını konu alan, destanî eser 
Saltuk-Nâme’dir.”

Gazeteci, Yazar ve edebiyat tarihçisi 

Ahmet Kabaklı’nın verdiği bilgilere göre, 
Saltuk-Nâme, Cem Sultan’ın emriyle, Ebü’l- 
Hayr’ı Rumî tarafından yazılmıştır. 13. yüzyıl 
Türk dünyasını da gözler önüne sermekte, 
Türklerin Anadolu ve Rumeli’yi yurt ediniş-
lerini, bu maksatla yaptıkları savaşları anlat-
maktadır. Saltuk-Nâme’de, “İslâm’la beraber, 
Türk adı da pek sık olarak övgü ve övünme ile 
kullanılmaktadır. Bu da Anadolu’ya, İslâm’la 
beraber, aynı yoğunlukta Türk renginin de 
hâkim olmasından ileri gelmektedir.”

Yine eserde “Mevlâna, Nasreddin Hoca, 
Ahmet Fakıh, Hacı Bektaş Velî, Karaca Ah-
met, Taptuk Emre, Osman Gazi gibi dönemin 
önde gelen kişileriyle, Sarı Saltuk’un münase-
betleri anlatılmaktadır.

Şimdi “Hacı Bektaş Anadolu’da (Rûm’da)” 
bahsinde yazılanlara bir göz atalım:

“Bu taraftan Doğan Ata bir doğan sûre-
tine girüp ol göğercin üzerine vardı. Çünkim 
Bektaş anı öyle gördi, silkinüp, âdem sûretine 
girdi, eyitti: “Server(Sarı Saltuk’un isimlerin-
den biri), erenler, âdeme bu vahşi yavuz sû-
retiyle görünmezler. Sen niçin öyle idersin?” 
Doğan eyitti: “Buna Rûm ili dirler, bunun 
erenleri ziyade vahşî olur.” Bektaş anunla 
söyleşirdi. Ahmed Velî taşra geldi. Bektaş ile-
rü gelip Ahmed’le musâfaha itdi. Ahmed eyit-
ti: “Gelmene sebeb nedür?”

Bektaş eyitdi: Geldüm ki bu Rûm’da er 
var mıdur görem diyü.

Ahmet eyitdi: Berü gel göresin. Çünkim 
Bektaş ilerü geldi. Ahmed Veli birle anun gö-
zin sığadı, kendüye geldi. Kanada baksa bir er 
otururdu. Gördi ervâh-ı evliyayı müşahede 
itdi. Hayran oldı. Girü gözin sığadı, kendüye 
geldi. Fakih eyitdi: Var imdi Kutb’a haber vir.

Bektaş anda vardı. Pirân-ı Horasan eyit-
diler: Nedür, Rûm’da er gördün mi? Bektaş 
eyitdi: Taş ve toprağın er gördüm.

Kutb eyitdi: Nazarun var olsun, imdi yöri 
sana Rûm’un gözciliğin virdük.



313

Ve Ahmed’e dahı Kutublık virildi. Şimdi-
den girü Kutb olan Rûm’da ola, didi.

Çün Hâcı Bektaş girü Rûm’a geldi. Rûm’da 
olan erenler karşı çıktılar. Çünkim anda karar 
tutdı, bir kişi vardı, Seyyid idi, yidi yıl idi kim 
hayran olup dururdı, gözin ayırmazdı, adına 
Muhammed Hayrân dirlerdi. Karavân ilinde 
Akyanus şehrinde bir zaviyede otururdı. Çün 
Ahmet Fakîh birle Bektaş musâhabet iderdi.

Acem’de bir kişi dahi vardı. Bâzıları 
Rûm’dan idi dirler, ol er adına Karaca Ah-
med dirlerdi. Ve gür bir eridi. İşitdi kim Bek-
taş Rûm’a geldi. Görelüm ne erdür diyü bir 
arslana süvâr olup bir yılanı eline alup kamçı 
idindi. Azm idüp dervişleri birle gitdi.

Çün işitdi kim Ahmed gelür, tekyesinin dî-
varını yardı, tîz ol dîvara bindi. Divâr yirinden 
kalkup revân oldı. Ahmed’e karşu vardılar. 
Çün Ahmed anı gördi. Mütehayyir olup bar-
mağın ağzına alup ısırdı. Bu Karaca Ahmed 
velayetle cemî, cine hükm iderdi. Süleyman 
aleyhisselam secadesinde otururdı.

Çün Ahmed mertebesin bildi, arslandan 
aşağa gelüp Bektaş’un elin öpdi. Hacı Bektaş 
dahı anun gözin öpdi. Çün gelüp Ahmed’i 
kondurdılar, bir niçe günden sonra Ahmed 
destur alup gitti.”  (Ahmet Kabaklı, Türk Ede-
biyatı cilt: II, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 
İstanbul 2002, sf. 207, 212, 217)

…
Şimdi de, Menâkıb-nâme-i Hâcı Bektaş 

Velî’de yer alan bir menkıbeye bakalım:
“Hünkâr’ın kademinde ve hizmetinde 

Güvenç nâm bir dervîş varıdı. Haylî er ter-

biyesini yimiş kimesne idi. Bir gün erenler 
eyitdi: ‘Erenler şâhı! Gönlümde bir fikrüm 
var. Havâlet olursa söyleyeyim’ dedi. Hazret-i 
Hünkâr eyitti: ‘Havâletdür söyle, işidelüm’ 
didi. Güvenç Dervîş eyitti: ‘Acep şeyh, mu-
hib ve mürîd ve âşık dimek nedür ve ne de-
mektir? Bize beyan idiverin erenler şahı’ didi. 
Hemân ol mahal Hazreti Hünkâr eyitti: ‘Gü-
venç Abdal! Kalk yirinden, tîz var, bir sarrafta 
bin altun nezrümüz vardur, al gel’ didi.”

Güvenç Dervîş, hemen yola koyuldu. Ulu 
bir şehre vardı. Öğrendiğine göre “Hindûstân 
mülkiydi”. Gezerken, nazarı bir sarrafa düş-
tü… Sarraf onu yanına çağırdı, izzet ikram 
eyledi.. Sohbetlerinde Güvenç Abdal, olanı 
biteni anlattı. Sarraf onu evine davet etti. Üç 
gün türlü taamlarla Güvenç’i ziyafet ittikten 
sonra; ona aradığı kişi olduğunu söyledi.

Vaktiyle “Hindûstan deryasında bir vakit 
ticarete gideriken bir yavuz muhalif yil çıkdı. 
Ol muhalif rüzgâr(da) az kaldı kim gemimüz 
gark ola, cümlemiz helâk olavuz. Hemân ol 
mahalde velayet erenlerine çağırdum. Beni 
bu helâkden halâs idün, bin altun nezrüm ol-
sun didim. Hemân sâat erenler yitişti. Gemiyi 
mübarek eliyle dutdı, halâs kenarına çıkardı. 
Andan adın, meskenin sordum. ‘Adum Hacı 
Bektaş Hünkâr’dur, meskenüm Rûm’da olur’ 
didi. Ben eyitdüm. ‘Rûm’a bunca nezrünüzi 
nice ulaştıram?’ didüm. Hazret-i Hünkâr eyit-
di: ‘Ben bir kimse gönderem, ana viresiz’ dedi.

Sarraf, işaretlerden Genç dervîş’i bilmişti. 
“Derviş, bu bin altını erenlere tapşurgıl. Eren-
lerin nezridür” didi.  

YARINLARA SES GÖTÜRMEK
Yarınlara ses götürecek eserimiz yoksa mazur görün,
Topluma hizmet edebildiysek eğer, bizi bahtiyar bilin.
     Ahmet Sevgi)

Ahmet 
Sevgi

ACZİMİN 
 GİRYESİ



314

Daha sonra 1000 altın daha, fakirlere tes-
lim edilmek üzere verdi. “Nazarımızdan kurı 
gitme” diyerek 1000 altın da ona verdi.

Güvenç Abdâl, üç bin altını aldı. Şehir 
içinde giderken, “Gördi kim ol çardağun pen-
ceresinde bir mahbûb-ı âfitâb-cemâl kız du-
rur. Bir gönül, bin canile âşık oldı. Çardağun 
penceresine gözini dikti. Üç gün üç gice kaldı. 
Meğer bu kız bir ulu hâcegî kızı imiş.

Kız durumu fark edince, cariyesini çağırdı. 
“Bak gör şu çardağun penceresine karşu du-
ran sersemi’ didi. ‘Bu gün üç gün üç gicedür 
ki yimez içmez yatmaz uyumaz, gözini ayur-
maz pencereye bakup durur.’didi. ‘Var ana 
nasihat eyle. Varsun işine revan olsun.”

Cariye, ‘Ol umduğun olmaz, ol murad 
sana el virmez. Ol gördüğün kimesne bir ulu 
hacegî kızıdur” didi. Ancak cariyenin yaptığı 
yoklamada,  sevdası başına vurmuş Güvenç, 
çulsuz değil, üç bin altını göstererek, varlıklı, 
allı(!) pullu bir şahsiyet olduğunu ispatladı.

Cariye vaziyetten haberdar edince, kız da 
üç bin altına tamah etti. “Altunı aldı, kabul 
itdi. Muhassal-ı kelâm şeytân-ı aleyh il-lâ’ne 
yoluna gitmek diledi. Hemân şol ayağı ucına 
oturduğınlayın derhal dıvar yarıldı, bir el çıkdı, 
Güvenç’i göğsinde kakdı.

 Güvenç yıkıldı, usı gitdi. Kız bu hâli gö-
rüp ses itdi. ‘Bu ne hâldür? Ne hâldür?’ didi. 
Güvenç Abdal eyitti: ‘Şeyhümüz Hacı Bek-
taş Hünkâr’dur. Rûm vilayetinde olur. Beni 
şu veçhile hizmete gönderdi. Çün kız Gü-

venç’ten bu haberi işitdi ve bu velâyeti göziyle 
gördi, erenlere âşık oldı.

Neticede, yine erenler himmetiyle tez va-
kitte memlekete vasıl oldular.

Hacı Bektaş Hünkâr’ın elini öptükten 
sonra, erenler eyitti: Hikmet neydüğin bildün 
mi… Sen bizden Şeyh nedür, mürîd nedür, 
muhabbet nedür, âşık nedür’ diyü sordun. Biz 
dahi sana cevâb virdük ki mürîdlik sen itdü-
ğündür ki biz seni hizmete gönderdük. Nere-
ye gideyin? Kime varayın? dimedin. Hemân 
revân oldun. Muhîblik ol sarraf itdüğüdür. Bir 
kez deniz yüzinde anun bir gemi esbâbı, rahtı 
cümle garka varmak mahallinde iken, eren-
ler! diyü çağurdı, bin altun nezretti. Vardık, 
mededine irdük. Gemisini girdaptan kurtar-
dık, halâs itdük. Anda adumuz, mekânumuz 
sordı, haber virüp seni göndereceğüm didük. 
Sen varduğınlayın taallül itmedi. Temâm 
nezrümüzi sana tapşurdı. Ammâ şeyhliği biz 
itdük ki gitmekde ve gelmekte seni âsânlığa 
iletdük, getürdük. Ve hem seni ol yüz karalı-
ğından kurtarduk. Âşıklığı ol kız itdi ki bizden 
bu remz-i velâyeti görmekle bize âşık oldı, tâ 
kim nazar gelmeyince karâr itmedi. Andan 
erenlere emritdi, kızı Güvenç Dervîş’e nikâh 
idüp virdiler. Erin velâyetiyle mûradlarına ve 
maksûdlarına irişdiler, şâd oldılar.” (BÜYÜK 
TÜRK KLASİKLERİ, cilt:2, Ötüken-Söğüt, İs-
tanbul 1985, sf. 345-346)

Bu güzîde, Yüce Şahsiyeti hürmet ve mu-
habbetle anıyoruz.
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ANUŞ 
GÖKCE

HACI BEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİLİK

Hacı Bektaş Veli, Cengiz Han’ın Tür-
kistan’da Türk boylarını bir bayrak 
altında toplamak için ortaya çıktığı 

zamanlarda Batıya göç ederek Anadolu’ya 
gelen dervişlerdendir. İslami ve tasavvufi dü-
şüncelerini Türkler arasında yaymaya muvaf-
fak olmuş büyük bir zattır. Hayatı hakkında 
kesin bir bilgi yoktur. Çoğunlukla menkıbele-
re dayalı bir hayat hikâyesi vardır. Hz. Mevla-
na ve Ahi Evran’la çağdaştır.

Anadolu Selçuklu Devletinin Moğol hâki-
miyetine girmesinden kısa bir süre önce Si-
vas yöresine müritleriyle geldiği bilinmekte-
dir.  Seyit Kemal Karaalioğlu, Hacı Bektaş’ın 
1210(?) Yılında Nişabur’da doğduğunu, baba-
sının Seyyit Muhammed, anasının da Hatem 
Hatun olduğunu, Yesevi’den ders aldığını, 
Anadolu’da siyasi, dini ve sosyal ortamın bo-
zulması üzerine Hoca Ahmet Yesevi tarafın-
dan 900 kadar bir süvari bölüğünün başında 
Anadolu’ya gönderildiğini ifade etmektedir. 
( Karaalioğlu, Seyit Kemal, Resimli Türk 
Edebiyatçıları Sözlüğü, s.164, İnkılap ve Aka 
Yay. 1974-İST)

Hacı Bektaş veli 1271(?) yıllarında Sulu-
cakarahöyük’te (Bektaş) vefat ettiği tahmin 
edilmektedir. Pek çok müridi olmuş, binlerce 
halife yetiştirmiştir. Kendi zamanında sadece 
Anadolu’da yayılan ünü, vefatından sonra sa-
dece Anadolu ile sınırlı kalmayıp, Balkanlara, 
Romanya’ya ve Mısır ve Kuzey Afrika ve Kaf-
kaslara kadar yayılmıştır.

 Hacı Bektaş Veli’nin, halifeleri tarafından 
hazırlanan velayetnamelerde hayatı hakkın-
da karışık bilgiler mevcuttur. Mesela Hacim 
Sultan’ın hazırladığı Velayetname’de direk 
Ahmet Yesevi’nin müridi olduğu zikredilir. 
Halbuki Hacı Bektaş Veli Velayetnamelerinin 
tam ve mensur nüshalarında ve Künhü’l Ah-
bar’ın 5.cildinde verdiği bilgilere göre, onun 
Ahmet Yesevi’nin değil, Lokman Parende’nin 
müridi olduğu ifade edilmektedir. (Köprülü, 
Mehmet Fuad Prof. Dr., Türk Edebiyatında 
İlk Mutasavvıflar,s. 49 v.d, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yay. Ankara- 1981)

 900 kadar asker-müritle birlikte Anado-
lu’daki Türklerin imdadına gönderilmiş, Sulu-
cakarahöyük’te dergâhını kurarak halkı irşat 
etmeye, Türkleştirmeye, Türklerin arasında 
sağlam bir inanç sistemini yerleştirmeye ça-

lışmıştır. Onun yolunu takip edenlere Bektaşi 
denilmiştir. Ancak Hacı Bektaş’ın vefatından 
sonra Bektaşi tekkelerine Aleviler, Hurufiler 
ve değişik inançlara sahip Türkmen dervişle-
rinin Bektaşilere yakın olması inanç sistemle-
rinde de değişikliklere yol açmıştır. 

Özellikle 16. Yüzyılda Yavuz Selim- Şah 
İsmail ve Kanun-i Sultan Süleyman ve Safevi 
çatışmaları esnasında İran Şia’sının dailerinin 
Bektaşi tekkelerinde himaye edilmesi sebe-
biyle Bektaşiliğin tevhit inancı bozulmaya 
başlamış; zamanla bu farklılaşma daha da çok 
artmıştır. 

Fuat Köprülü Hacı Bektaş Veli’yi, Ana-
dolu Selçuklu Devletinin yıkılmasına zemin 
hazırlayan en büyük Türkmen isyanını baş-
latan Baba İlyas’ın müridi olarak görmekte-
dir. 1240 yılında isyan bastırılıp, Baba İlyas 
Amasya’da idam edilince Şeyhin müritleri bir 
müddet Hacı Bektaş Veli’nin tekkelerinde giz-
lenmişlerdir. Alevilik ve Bektaşilik konusunda 
en çok araştırma yapan Ahmet Yaşar Ocak 
da Köprülü ile aynı görüşü paylaşır ve Baba 
İlyas’ı Hacı Bektaş Veli’nin mürşidi olarak gö-
rür. (Ocak, Ahmet Yaşar, “Hacı Bektaş Veli” 
maddesi, TDV İslam Ansiklopedisi, PDF)

Ahmet Yaşar Ocak, Hacı Bektaş Veli’yi, 
Orta Asya’da teşekkül eden “Horasan Eren-
leri” adıyla nam bulmuş Kalenderiye derviş-
lerinden biri olarak niteler ve onun aşiretiyle 
birlikte Cengiz İstilasının önünden kaçarak 
Anadolu’ya gelmiş Yesevi veya büyük bir 
ihtimalle Haydari dervişlerinden biri olduğu 
kanısına varır. 

Hacı Bektaş Veli kardeşi Menteş ile birlik-
te o zamanlar yarı göçebe olan Çepni aşire-
tinin küçük bir kolunu (muhtemelen Bektaş 
Oymağını alarak Anadolu’da Sivas ve Tokat 
yöresine yerleşmiştir. Kardeşi Menteş ile bir-
likte Yesevilik ve Haydariliğe çok benzeyen ve 
XIII. Yüzyıldan önce Garkın Dede daha sonra 
halifesi Baba İlyas tarafından temsil edilen 
Vefâilik tarikatına intisap ettiğini belirtir.
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1240’da Babai isyanına katılan kardeşi 
Menteş öldürülmüş, Hacı Bektaş müritle-
riyle beraber isyana katılmamış, dolayısıyla 
da aşireti bir katliama uğramamıştır. Ancak 
yerlerinden göç ederek Sulucakarahöyük’e 
gelmişler ve dergâhını burada kurmuş, belde 
mensubu olduğu Bektaş aşiretin adıyla anıla 
gelmiştir. (Ocak, agm)

Fuat Köprülü, birçok Velayetnamelerin bir 
karşılaştırmasını yaparak Hacı Bektaş Veli’nin 
menkıbevi hayatını, Ahmet Yesevi ya da Lok-
man Parende ile ilişkisini şöyle anlatır:

Hacı Bektaş Veli daha çocukken talim ve 
terbiyesi için Lokman-ı Parende’ye teslim edi-
lir. Lokman-ı Parende, Hoca Ahmet Yesevî 
halifelerinden, zâhir ve bâtın ilminde çok de-
rinleşmiş bir adamdı. Parendelik nasibini Ah-
met Yesevî’den, bir rivayete göre de Muham-
med Hanefî’den almıştı. Bektaş Veli, birçok 
kerametler gösterdi. Bir gün Lokman Parende 
onun yanına girdiği zaman odayı nûr ile dolu 
görüp şaşırdı; etrafına bakındı. Bektaş’ın sa-
ğında ve solunda iki nûrânî zât var, ona Kur’ân 
okutuyorlar. Lokman girer girmez hemen 
onlar kayboldular. Lokman çocuğa, “Bunlar 
kimdir?” diye sordu. Birinin Hz. Peygamber, 
diğerinin de Hz. Ali olduğunu söyledi. Yine bir 
gün Bektaş Veli Lokman’dan ders okuyordu. 
Namaz vakti geldi. Lokman şakirdinden ab-
dest için su istedi. Bektaş Hocasına dedi ki: 
“Bir nazar etseniz de su burada aksa, dışarıya 
çıkmaya hâcet kalmasa!” Hocası kendi kudre-
tinin buna yetmeyeceğini söyleyince, Bektaş 
Veli derhal Allah’a dua etti. Lokman Paren-
de, “Amin!” dedi.  O anda mektebin bahçe-
sinde latif bir su çıkıp kapıya doğru aktı gitti 
ve pınarın başında güzel susam çiçekleri açtı.

Bu vakadan birkaç zaman sonra Lokman 
hacca gitti. Arafat’a çıkıp kıbleye doğru dön-
dükleri esnada Lokman, müritlerine dedi ki: 
“Yaranlar! Bu gün arife günüdür. Şimdi bizim 
illerde yemekler pişirilir!” Bu söz, Allah’ın 
kudretiyle Bektaş’a malum oldu. Tam bu 
esnada Şeyh’in evinde de yemekler pişirili-
yordu. Bektaş, hemen bir tepsi yemeği aldı-
ğı gibi Lokman’a sunuverdi. O da Nişabur’a 
döndükleri zaman çocuğun bu kerametini 
herkese söyledi ve “Hacı” lakabını verdi. Bu 
esnada Horasan erenleri, Lokman’a hac tebri-
kine gelmişlerdi. Mektepte akan suyu görün-
ce şaşırdılar, sordular. Lokman, “Bu keramet 
Hacı Bektaş’ındır.” dedi ve onun sayısız kera-
metlerini erenlere birer birer anlattı. Horasan 

erenleri bir çocuktan bu kadar olağanüstü 
şeylerin zuhur ettiğini tuhaf gördüler. Orada 
hazır olan Bektaş Veli, erenlere, “Ben Hz. Ali 
neslindenim. Bana bunları çok görmeyin. Na-
sib-i İlâhî’dir!” Dedi. Horasan erenleri, “Eğer 
sahib-i sır iseniz nişânınız nerede?” diye sor-
dular. Bektaş Veli, elinin ayasında ve alnında-
ki iki yeşil beni gösterdi. Hepsi hayrette kal-
dılar. Artık bunun üzerine ister istemez onun 
büyüklüğünü teslim ettiler. 

Yine bir gün Horasan erenleri toplanıp 
Bektaş Veli’ye, pirini sordular. O da, hangisi 
susam yaprağı üzerine seccade salıp namaz 
kılarsa, ona mürit olacağını söyledi. Bu teklif 
karşısında cümlesi güldüler ve bu kerameti 
onun yapıp yapamayacağını sordular. Bektaş 
Veli, onlara, bu kerameti gösterince, hep-
si başlarından kisbetlerini çıkardılar. Hocası 
Lokman-ı Parende de çıkardı. Hacı Bektaş 
Veli, onları “Tekbir”leyerek tekrar giydirdi. Bu 
esnada Sultan İbrahim-i Sâni vefat etmişti. 
Bektaş’a sultanlığı teklif ettiler; kabul etmedi. 
Amcalarından Hasan’a terk etti. Kendisi çeki-
lerek bir ibadethanede halvet ve uzleti ihtiyar 
etti. Buluğdan sonra kırk yıl bu halde kaldı. 
Velayetname’de bundan sonra Lokman’ın adı 
bile yoktur. Bundan sonra Hacı Bektaş Veliyi 
Şeyh Hoca Ahmet Yesevî ile münasebetdar 
görürüz. (Köprülü, s.50 v.d,)

Velayetname’ye göre 
Hacı Bektaş Veli’nin Nesebi

Konya Bölge Yazmalar Kütüphanesi’nde 
Ali b. Musa’ya ait Velayetname’ de Hacı Bek-
taş Velinin soyu Hz. Ali’nin Hz. Fatıma’dan 
olan oğlu Hz. Hüseyin’e kadar uzanmaktadır. 
Hünkâr Hacı Bektaş Veli-i Horasanî’nin mev-
lidinde Meşhed- Tus Sadatları Aynî Sultan 
Ali b. Musa er- Rıza üzerinde olan sedatları 
şöyle buyururlar: Hz. Hacı Bektaş Horasanî, 
İmam Musa-i Kazım oğlu İbrahim Müker-
rem oğluyla Rükneddin İbrahim Mükerrem 
Sultan Horasanî Ali b. Musa er- Rıza anne-
anne bir kardeştir. Silsile şöyle devam eder.  
İmam Musa Kazım Cafer-i Sadık’ın oğludur. 
Cafer-i Sadık İmam Muhammed Bakır’ın oğ-
ludur. İmam Muhammed Bakır İmam Zey-
nel Abidin’in oğludur. İmam Zeynel Abidin 
İmama Hüseyin’in oğludur. İmama Hüseyin 
Hz. Fatıma’nın oğludur. Bu veçhile Horasan 
sedatlarının kılavuzu Hz. Hacı Bektaş Veli sa-
hihü’n-nesep seyyiddir… (Ali b. Musa, Vela-
yetname-i Hacı Bektaş Veli,  vrk:3-a vd, Kon-
ya Bölge Yazmalar Kütüphanesi, D: BY1415)
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Velayet namenin Sultan İbrahim’in ve 
Hacı Bektaş’ın bebekliği safhasında Oğuz 
kağan destanından parçalar görürüz. Mese-
la, annesinin memesini almaması, yüzünün 
ayın on dördü gibi olması, parmağını em-
mesi vs. gibi… “… Yüzü ayın on dördüne 
benzer ve Sultan Musa bunu getirip bîgâyet 
şad oldu. Fukaraya çokluk ita eyledi… Bu 
rivayete göre Hacı Bektaş Horasanî, İmam 
Musa-yı Kazım’ın ağzı barından, nefesinden 
olan kimseden olmuş olur.”(s.5) Burada Hz. 
İsa’nın doğumuna da bir benzetme vardır. 
Hz. Meryem’in Cebrail’in nefesinden hamile 
kalması…

Tahmini olarak 15. yüzyılın sonlarına 
doğru tarihlenen Velayetname;  besmele ile 
başlamakta, Yüce Allah’a hamd ü sena, Sev-
gili Peygamber ve âl-i ashabına dua ile de-
vam etmekte ve ikinci sayfasında yazanın adı 
zikredilmektedir. Müellif, Hz. Ali’nin fikrine 
tabi olduğu, onun yolundan ve izinden git-
mek muradında olduğunu ifade etmektedir. 
Müellif Ali b. Musa, eserine Vüsuu’t- Takat 
ismini veriyor ve şu fasıllardan oluşturuyor: 
Hacı Bektaş Veli’nin nesebi (3a vd),  Hacı 
Bektaş Veli’nin Lokman Parende’nin terbi-
yesine gönderilmesi (7-b vd),  Lokman Pa-
rende’nin Hacı Bektaş Veli’de gördüğü bazı 
kerametler (9-b vd),  Hacı Bektaş Veli-Hoca 
Ahmet Yesevi iltisakı (12-b vd), Hacı Bektaş 
Veli ve Karaca Ahmet, Hacı Toğrul (18-b 
vd), Hacı Bektaş Veli ve Tapduk Emre (22-
b vd),  Bozok Nasibi İbrahim Gerdan 23-b 
vd),  Beyan-ı Residen Bostancı Çelebi (24-a 
vd), Hacı Bektaş Veli’nin Kayseri’ye gelmesi 
(26-a), Hacı Bektaş Veli’nin Ürgüp’e gelmesi 
(26-b)Hacı Bektaş Veli’nin Üç Emir, Açuk-
saray karyelerine uğraması ve halka hayır 
dua etmesi (27-a), Hacı Bektaş’ın Suluca-
karahöyük’e gelmesi (28-b vd), Hacı Bektaş 
Veli’nin ardıç ağacının altında erbain çıkar-
ması ve Kadıncık Ana’nın sofra kurması, 
Eşi İdris’le birlikte Hacı Bektaş Veli’ye inti-
sabı (28-b vd), Nureddin Hace- Hacı Bektaş 
Veli (32 vd), Hacı Bektaş Veli’nin Kadıncık 
Ana’nın evinde bir müddet ikameti (35 b 
vd),Hacı Bektaş Veli’nin Karahöyük’ün gar-
bi tarafında bir tepedeki mağarada itikafa 
çekilmesi (38-b vd), Hacı Bektaş Veli’nin 
Karahöyük’ün şimalindeki Alçuk karye-
si İmamı Kara Fakih ile münasebatı( 41- b 
vd), Hacı Bektaş Veli- Hamir Kaya Sultan 
(42-a vd), Hacı Bektaş Veli- Güvenç Abdal 

(43-b vd), Necmeddin Kübra-Hacı Bektaş 
Veli (47-b vd), Seyyid Ahmet- Hacı Bektaş 
Veli (53-b vd), Sarı Saltuk- Hacı Bektaş Veli 
(54-a), Hacı Bektaş Veli- Ahi Evran (58-a 
vd), Hacı Bektaş Veli- Seyyid Salih (63-b vd), 
Hacı Bektaş Veli- Aksaraylı Molla Sadeddin 
(64-a vd), Hacı Bektaş-Yunus Emre (81-a 
vd), Hacı Bektaş Veli- Saru İsmail- Tatar 
Muhammed (s.82-b), Hacı Bektaş- Kadın-
cık Ana (83-b), Hacı Bektaş Veli- Akşehir’de 
Seyyid Mahmud Hayrani (86-b vd), Hacı 
Bektaş Veli- Saru İsmail- Beyamlı Deresinde 
münker Danişmend (88-a vd),Hacı Bektaş 
veli- Samsam Obası Beğinin oğlu (91-a vd.), 
Hacı Bektaş Veli- Maliyede iki Tatar ulusu-
nun oğullarından birinin diğerini öldürmesi 
(92-a vd.), Hacı Bektaş Veli’nin tıraş olduğu 
esnada kerametleri (96-b vd), Hacı Bektaş 
Veli- Kara Reis (98-b vd), Hacı Bektaş Veli- 
Seyyid Gazi (100-b vd), Hacı Bektaş Veli- 
Oğuzname-Sultan Alaedin’in Ertuğrul’a 
Sancak vermesi, kılıç kuşatması (102-a vd),  
Hacı Bektaş Veli kerametiyle kurban edilen 
kuzuların yeniden dirilmesi (104-b vd), Hacı 
Bektaş Veli- Maktul-bend (105-b vd.), Hacı 
Bektaş Veli- Sarı İsmail ve Hz. Hızır (107-
b vd), Hacı Bektaş Veli- Aksaray Rindgin? 
Köyündeki Bekir adlı kişinin erenlere beyaz 
undan bademli zaferanlı ve alıçlı çörek yap-
tırması (109-a vd), Hacı Bektaş Veli- Ahmet 
Yesevi’nin halifeleri (110-a vd), Hacı Bektaş- 
Kulacık Hacim Sultan (114-a), Hacı Bektaş 
Veli- Baba Resul (115-a v.d), Hacı Bektaş 
Veli- Sultan Bahaeddin (116-a vd), Hünkâr 
Hacı Bektaş Veli’nin vasıfları (11. 6-b ila 
123-b)

Bektaşiliğin ilkeleri
Hacı Bektaş Veli, Velayetnameye göre 

Sulucakarahöyük’te bir Türkmen şeyhi ola-
rak bir yandan kendi cemaati içinde mürşitlik 
görevini sürdürürken bir yandan da geçimini 
temin etmek için ekip biçmekte idi. 

Bektaşilik 13. Yüzyılda Kalenderilik içinde 
teşekkül edip, 15. Yüzyılın sonlarında Hacı 
Bektaş Veli ananeleri etrafında Anadolu’da 
ortaya çıkan bir tarikattır. Şeyhi Baba İlyas’tır. 
Baba İlyas’ın Babaî isyanında öldürülmesin-
den Hacı Bektaş Veli isyana katılmadığı için 
bir cezaya çarptırılmamıştır. Görüş ve tasav-
vufi düşüncelerini yaymak için daha sakin bir 
belde olan Sulucakarahöyük’e yerleşmiştir.

Bektaşilik, başlangıçta bir tarikat olarak 
karşımıza çıkmaz. Bektaş, bir oymak adıdır. 
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Oymağın hem dini hem de siyasî lideri 
Şeyh Hacı Bektaş Velidir. Hacı Bektaş Veli’nin 
vefatından sonra müritleri tarafından sistem-
leştirilmiştir. Başlangıçtaki Sünni inanca ya-
kın olan Bektaşilik daha sonra kısmen kam ve 
şaman etkisinde kalan kalenderiler, Kızılbaş 
ve Alevi dervişlerinin de tekkelere sızmasıyla 
birlikte kozmopolit bir inanç sistemine dönüş-
müştür. Bunlar arasında tevhit inancını sür-
düren zümreler çoğunluktadır.

Türkiye’deki Alevi- Bektaşî zümrelerin 
büyük çoğunluğu iman esaslarına gönülden 
inanmaktadırlar. Alevilik ve Bektaşilikte dört 
esas vardır. Bunlar, şeriat, tarikat, marifet ve 
hakikattir. Bu dört esasın birbirinden farklı 
olan yorumları olmakla birlikte bütün bunlar 
insanın ruhî olgunluğunun göstergesidir ve 
her biri diğerinin tamamlayıcısı durumun-
dadır. Biri olmadan diğeri olamaz. Makalat’ta 
da açıklandığı üzere bu dört esasa bağlı bağlı 
kırk makam bulunmaktadır. Bu kırk maka-
mın hemen hemen Kur’an ve Hadislerden 
çıkarılan, diğer mezhep ve tarikatlarda da 
bulunan ahlâkî prensipler olduğu görülmek-
tedir. Bunun dışında üç sünnet, yedi farz ve 
on iki farzdan da bahsedilmektedir ki bunlar 
ahlâk ve faziletlerin farklı tasnif ve yorumun-
dan ibarettir.  Bunların dışında inanç esasları 
hakkında Batınî, Hurufî ve Vahdet-i Vücut 
görüşlerinin etkisiyle farklı bazı yorumlar da 
bulunmaktadır.

Alevilik ve Bektaşilikte diğer mezheplerde 
bulunmayan özelliklerden birisi merkezinde 
Hz. Ali ve çevresinde Türklerin İslamiyet’ten 
önceki inanç ve geleneklerinin, törenlerinin 
hâkim bulunduğu anlayışlardır. Türkler İs-
lamiyet’i kabul ederken Horasan bölgesinde 
bulunan şeyh, hoca ve dervişlerden öğrendiği 
şekliyle algılamışlardır. Şii olsun Sünni olsun 
Peygamber soyuna derin bir muhabbet bes-
leyen Türklerin Hz. Ali merkezli bir inanışa 
sıcak bakması gayet doğaldır. Çünkü bu böl-
geler gerek Emeviler gerekse Abbasiler dö-
neminde baskıya uğrayan ve sürgün edilen 
Hz. Ali evlatlarının, hocaların, şeyhlerinin ve 
dervişlerinin fazlaca bulunduğu yerlerdi. Yarı 
yerleşik bir hayat tarzına sahip olan Türkmen 
boylarının dini mektep, medrese yoluyla öğ-
renemeyişleri, yeni dini eski inanç ve kültür-
leriyle boyayarak algılamaları yerleşik düzene 
geçenlerden farklı olmuştur.

Anadolu Alevi ve Bektaşileri Şii İmami-
ye’deki 12 İmam anlayışını kabul etmekle, on 

iki İmam motifini şiirlerinde ve sözlerinde, ad 
koyma ve hayatın pek çok safhasında göster-
mekle beraber on iki imamın isimleri sade-
ce saygı duyulan semboller olarak kalmıştır. 
Buna mukabil onların dini hayatına dair bilgi-
lerden mahrum kaldıkları için başta ibadetler 
olmak üzere onların izlerini takip edememiş-
lerdir. Bunun neticesinde bazı Alevi topluluk-
larında mezhepler tarihinde Gulat-ı Şia olarak 
bilinen ve Hz. Ali’yi Tanrı veya Peygamber 
olarak kabul eden bir inanç sistemi görülür. 
Mesela Hz. Ali Adem Peygamber’den hatta 
dünya yarılmadan önce de vardır. Bin bir adı-
nın biri Haydar’dır. Ali görünüşte kul, gerçek-
te Tanrı’dır. (Prof. Dr. Cemal Sofuoğlu- Prof. 
Dr. Avni İlhan, Alevilik- Bektaşilik Tartış-
maları, s. 107 v.d. TDV yay, 6. Baskı, Kasım 
2014- ANKARA)

Alevi ve Bektaşi özelliklerden bir kısmı da 
beşeri ve ahlâkî vasıf taşıyanlardır. Türklerin 
İslamiyet’ten önce sahip oldukları törelerden 
getirdikleri ahlâkî faziletlerin İslamiyet’le ör-
tüşenleridir. Yardımlaşma esasına dayanan 
Musahiplik, bunun en güzel örneklerinden 
biridir. Bu bakımdan Alevî ve Bektaşî toplu-
luklarında büyük yeri vardır ve sözlü olarak 
da olsa bütün fertleri tarafından bilinir ve be-
nimsenir. Mesela kişi, kibir, gösteriş, insanları 
hor görmek, cimrilik etmek, iyiliği başa kak-
mak, haddini bilmemek gibi davranışlardan 
uzak olmalıdır. Gerçek Alevi eli açık, gözü 
tok, kötülüğü iyilikle karşılayan alçak gönül-
lü biridir. O, daima kardeşlerinin hayrına ko-
şar, onlar için can ve baş verir, açı doyurur, 
bir lokması olsa bile bin kişiye böler. Senlik 
benlik gütmez. Müminin önde gelen vazifesi 
gönül almaktır. Gerçek hac gönül yapmaktır, 
gerçek erlik gönüle girmektir. Mümin affedi-
cidir, ayıbı yaymaz gördüğünü örter. Misafir 
Hızır’dır. Misafir gelen eve Tanrı bereketi de 
gelir.

Ahlaki davranışların “eline, diline, beline 
hâkim ol” şeklinde özetlemek mümkündür. 
Zina en büyük günahtır. Aleviler için söylenen 
“mum söndü” toplantıları yapmak vs. gibi hu-
suslar hiçbir mesnede dayanmayan asılsız uy-
durmalar ve iftiralardır. Kasten zina ve zinaya 
teşebbüs, en büyük suç ve düşkünlük; yani 
cemaatin dışına itilme sebebi olarak görülür.

Alevi ve Bektaşi topluluklarında töre, söz-
lü kültür ve geleneğe dayandığı için her şey 
yaşlı ve tecrübeli kişilerin anlatıp gösterdikle-
rine göre düzenlenir. 
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Dede en üst mertebede yer alır ve Pey-
gamber soyundan geldiklerine inanılan “Sey-
yid”, “Ocakzade”, “Ocakoğlu” gibi unvanlarla 
anılır. Alevi köylerinde cemaatin dini önderi-
dir, piridirler, mürşididirler, mürebbiyesidir-
ler. 

Dede, cem ayinin idaresinde ve sosyal ha-
yata yön vermede kendisine yardım edecek 
ve bir talibin Alevi topluluğuna kabul edilme 
anlamına gelen nasip almasında talibi mürşi-
de götüren birkaç yardımcı ve rehber seçer.

Alevi toplumunun gerçek bir mensubu 
olabilme ve sosyal bir mevki elde etmenin 
yolu Musahipli olmaktan geçer. Kişi doğuş-
tan Alevi olabilir, fakat bir mevki sahibi olmak 
ve gerçek bir Alevi olmak için bir musahip 
tutmak gerekir. Her evlenen çift kendisine 
musahiplik edecek bir aile seçmek zorunda-
dır. Musahipler hayatları boyunca birbirlerine 
destek verirler, acıları, tasaları, sevinçleri bir-
likte paylaşırlar; musahiplerin çocukları birbi-
riyle evlenmezler; hatta musahip olan köyler-
den kız almazlar.

Alevi topluluklarında; dede- rehber- talip 
olmak üzere üç dereceli bir teşkilat vardır. 
Bektaşilikte Hacı Bektaş Veli Dergâhında 
(pirevi) Dede-Baba bulunur. Bu tarikatın en 
büyük lideridir. Dede- babanın diğer bölge-
lerdeki temsilcisi halife adını alır. Halifelik, 
dede-babadan sonra Bektaşilikte en yüksek 
mertebedir.

Ehliyeti görülen dervişler halifeler tara-
fından icazet verilerek “baba” rütbesine terfi 
ettirilir. Eğer bu derviş hiç evlenmemişse ve 
evlenmemeye karar verip ömrünü tarikata 
hizmete adamışsa ikrar vererek “mücerridlik” 
payesine erişir. Bu paye halifelik ile babalık 
arasında bir yerdedir

Bektaşi tarikat adaylarına “muhib” adı 
verilir. Bunlardan bir müddet hizmet ettikten 
sonra liyakati anlaşılanlara “dervişlik” ayini 
yapılarak tac ve hırka giydirilir ve böylece der-
vişliğe yükseltilmiş olur. Bu durumda Bekta-
şilikte hiyerarşi; 1- Baba- Dede, 2 Mücerridlik, 
3-Halifelik, 4-dervişlik, 5-Muhiplik. (Sofuoğ-
lu-,İlhan, a.g.e. s.111 v.d)

Bektaşi tarikatına girmek isteyen kişi önce 
kendine bir rehber edinir. Bu işe nasip almak 
da denir. Rehber, tarikat adayını bir süre de-
ner. Sonunda dergâh veya cem evinde topla-
nılır. Rehber, tarikata girecek “can”a abdest 
aldırır, sonra onun boynuna “tiğ-i bend” adı 
verilen bir mendil veya ip takılarak kurbanlık 

koyun gibi meydana getirir. Meydanda 12 
imamı temsilen 12 post bulunur.

İçeri giren talip, posta oturan Bektaşi bü-
yüklerine doğru ilerlerken şeriat, tarikat, ma-
rifet ve hakikat kapılarını temsilen selam verir 
ve sonra selamını kendisi alır. Dört selamdan 
sonra ayakta durur. Her selamda bir adım 
ilerler ve elleri göğüste sağ ayağın başparma-
ğı sol ayağın başparmağı üzerinde olacak va-
ziyette durur. Belli merasimlerden sonra ikrar 
verilmiş, yani cemaate kabul edilmiş olur.

Alevilerde ve Bektaşilerde suç işleyen 
kişiye düşkün, suçluluk haline de düşkünlük 
denir. Düşkün, toplum dışına çıkarılmış kim-
sedir. Onunla kimse konuşmaz, hiçbir müna-
sebette bulunmaz. Cezaları mürşit (dede-ba-
ba) ler uygular. Düşkünlükten kurtulmak 
için “düşkün meydanı” denilen bir tören dü-
zenlenir. Merasimden sonra affedilmiş olur.  
Sofuoğlu-İlhan, a.g.e, s.117 v.d)

Bektaşiliğin yayılması:
Bektaşilik ilk önce Anadolu’daki Kızılbaş 

ve Şii Müslümanlarının yaşadıkları mıntıka-
larda teşkilatlanmışlardır. Özellikle Ankara, 
Sivas ve Konya ilk devirlerde Bektaşiliğin en 
önemli merkezleridir.

Osmanlı Devletinin kuruluşunda büyük 
bir rol oynayan Bektaşi tekkeleri özellikle ordu 
içindeki güçlü varlığını Yeniçeri teşkilatının 
kurulmasından 1826’da II. Mahmut döne-
minde yeniçeri ocağının kaldırılmasına kadar 
devam etmiştir.

Anadolu, Rumeli ve Arnavutluk gibi böl-
gelerdeki Bektaşi evliyalarının kıyafetlerinde 
ve tiplerinde farklılıklar vardır. Anadolu’da 
bulunan yüzlerce Bektaşi tekkesi ve bunların 
arasındaki kılık kıyafet farklılıkları, Hacı Bek-
taş Veli’nin zaman zaman kıyafetlerinde fark-
lılıklar bulan müritlerinin eseridir. 

Bektaşiliğin yayılma ve teşkilatlanma pro-
paganda faaliyetleri oldukça ciddi ve planlı bir 
şekilde yürütülmüştür. Bilhassa müritler ve 
evliyalar, genellikle halk arasında isim yapmış 
ve büyük nüfuz sahibi olmuş kimseler ara-
sından seçilirdi. Bu hususta Bektaşilik öteki 
tarikatlardan ayrılır. Çünkü öteki tarikatlarda 
yükselmek, ancak talip ve müritlik devreleri-
nin aşılmasıyla mümkün olmaktadır. (Küçük, 
Hasan Dr., Osmanlı Devletini Tarih Sahnesi-
ne Çıkaran Kuvvetlerden Biri: TARİKATLAR 
ve Türkler Üzerindeki Müspet Tesirleri, s,87 
vd, TÜRDAV Neşriyat, 2. Baskı, 1982-İstan-
bul)
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Hacı Bektaş-ı Veli hakkında asırlardır 
yazılan, çizilen ve aralarında tevatür 
kabilinden mamuller husule getirilmiş 

olsa da biz onun bir Anadolu ereni olduğunu ve 
ömrü boyunca Dini İslam-ı mübin için çalıştığını 
biliyoruz. Her şeyden evvel onun Ahmet Yese-
vi talebelerinden ve Horasan erenleri arasında 
zikredilmesi bu nevi düzmecelerin ne denli 
mesnetsiz ve dahi temelsiz olduğunun anlaşıl-
masına kâfidir. 

Güneş balçıkla sıvanmaz, meyve veren ağa-
cı taşlarlar.

Kulağımıza küpe olması gereken önemli bir 
husus; tarihe mal olmuş şahsiyetler hakkında 
kulaktan dolma bilgilere ve söylentilere göre 
amel etmeden önce birkaç farklı fakat güvenilir 
kaynaktan araştırma yapmak olmalıdır. Varsa 
bizzat kaleme aldığı eserleri incelemek en ya-
lın ve doğru intibaı edinmeye hizmet edecektir 
kanaatindeyim. Zira “Ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz” Misal bu yazıyı hazırlamadan önce 
Hünkârın Makalat adlı eserini inceleme fırsatı 
buldum. Nefsin riyazeti üzerine yazılmış, Hak 
Teala’ya ulaşmanın usulünü anlatan bir güzide 
eser olan Makalat’ta fakir ne din ne de ahlak 
hususlarına mugayir bir ibareye rastlamadım. 
Samimi, kolay anlaşılır bir dille kaleme alındığı-
nı da naçizane ifade edebilirim. Özellikle ikinci 
babın başında zikredilen “Âdem Tangrı’ya kaç 
makamda irer, anı bildirir” ibaresi bunun açık 
bir delilidir.

Neyse efendim bu nevi mevzuları erbabı-
na devredip bu köşeden sizlere hikâye anlatma 
yolunu seçmiş biri olarak yine geleneği bozma-
yacağım. Ancak bu kez farklı bir yol izleyerek 
hazret hakkında anlatılagelen birkaç rivayeti 
aktaracağım.

Anlatırlar ki Hacı Bektaş Velî, bir gün halife-
lerinden Sarı İsmail’i yanına çağırdı:

“Sen benim has halifemsin ben bugün ahi-
rete göçeceğim, göçünce kapıyı ört, dışarı çık. 
Çile dağı tarafını gözle, oradan bir boz atlı gele-
cek, yüzünde yeşil örtü olacak. Bu zat atını ka-
pıda bırakıp içeri girecek, bana Yasîn okuyacak. 
Attan inip selâm verince selâmını al, kefenimi 
getir, o beni yıkarken su dök, ona yardım et son-
ra beraberce defnedin. Sakın onunla söyleşme-
yin. Dünya hali budur, gelen gider” dedi. Sarı 
İsmail dayanamayıp ağlamaya başladı ve;

“Tanrı bana o günü göstermesin.” dedi. 

Hünkâr: “Bizler ölmeyiz, suret değiştiririz.” di-
yerek onu teselli etti. Sonra Tanrı’ya niyazda 
bulundu. Peygambere salâvat getirdi, Kuran 
okudu ve ebedi âleme göç eyledi.

Sarı İsmail, vasiyet gereği Hünkâr’ın yüzü-
nü hırkasıyla örttü. Odanın kapısını çekip dışarı 
çıktı. Sevenleri ve talebeleri, dört bir yandan ge-
lip ağladılar. Derken Çile dağı tarafından elinde 
mızrağı, yüzünde yeşil örtüsüyle bir atlı görün-
dü. Erenlere selâm verdi. Selâmını aldılar. Mız-
rağını yere dikti.

Hünkârı yıkayıp kefenlediler. Boz atlı er 
imamlık etti, erenler de saf olup ona uydular. 
Namazı kılındı sonra da götürüp mezara koy-
dular. Boz atlı er giderken Sarı İsmail dayana-
mayıp “sen kimsin ne olur yıkadığın, kefenle-
diğin, namazını kıldırıp defnettiğin hatırı için 
söyle bana” diye yalvardı. Boz atlı, onun ısrarı-
na dayanamayıp örtüsünü açınca Hacı Bektaş 
Velî’den başkası olmadığını anladı. Bunca yıldır 
hizmet ettiği hocasını tanıyamamanın mahcu-
biyeti içinde mahvolan Sarı İsmail’e:

“Er odur ki ölmeden ölür var sen de buna 
gayret et” diyerek Çile dağına yöneldi ve göz-
den kayboldu.*

***
Yine anlatıldığına göre Bektaş Veli’nin ho-

cası Lokman-ı Perende hac için Mekke’de bu-
lunduğu bir arife günü canı pişi çekmiş olacak 
ki yanında bulunan dostlarına; “Bugün arifedir; 
bizim ocakta bugün pişi pişer” der. 

Durum Nişabur’da bulunan Bektaş Veli’ye 
malum olur ve hemen hocasının ocağına gidip 
oradakilerden bir tepsiye birkaç pişi koymalarını 
ister. Sonra da velayet yoluyla pişileri hocasına 
ikram eder. 

Lokman-ı Perende hacdan dönüşünde ziya-
retine gelenlere asıl hacının has talebesi Bektaş 
Veli olduğunu haber vermesi üzerine hazretin 
adı bundan böyle Hacı Bektaş Veli olarak anıl-
maya başlar. **

* Mehmet Kaytanbıyık 21. Yüzyıl, Ocak - 
Haziran 2009

**Duran ve Gümüşlüoğlu 2010: 85-89

ER ODUR KI ÖLMEDEN ÖLÜR

FATMA 
TUTAK
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